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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी एसिल 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा याांनी फास्टर नावाचे सॉफ्टवेअर 

लॉन्च केले. 

● भारताचे सरन्यायाधीश NV रमणा याांनी 'फास्ट अँड ससकु्यडड 

ट्र ान्ससमशन ऑफ इलेक्ट्र ॉसनक रेकॉडडडस' (FASTER) चे 

अनावरण केले, एक सडसिट्ल पॅ्लट्फॉमड िो सवोच्च 

न्यायालयाला अांतररम आदेश, स्थसिती आदेश आसण िामीन 

आदेश योग्य असधकाऱयाांना सुरसित इलेक्ट्र ॉसनक चॅनलद्वारे 

पाठवू देतो. फास्टर कायडक्रमाच्या ऑनलाइन पररचयाला CJI 

रमणा, न्यायमूती एएम खानसवलकर, DY चांद्रचूड आसण हेमांत 

िुप्ता तसेच उच्च न्यायालयाांचे मुख्य न्यायाधीश आसण 

न्यायाधीश उपस्स्थत होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● CJI ने इलेक्ट्र ॉसनक माध्यमाांद्वारे न्यायालयीन आदेश िलद 

आसण सुरसितपणे पोहोचवण्यासाठी सॉफ्टवेअर लाँच केले 

आहे, िे न्यासयक आदेश प्रसाररत करण्यात मदत करेल. 

● बाहेरील पिाांकडून छेडछाड न करता उच्च न्यायालयाांनी 

सदलेले न्यायालयीन आदेश सुरसितपणे पोहोचवण्याच्या 

महत्त्वावर त्ाांनी भर सदला. 

● CJI रमणा याांच्या नेतृत्वाखालील खांडपीठाने कायदेशीर आदेश 

न समळणे सकां वा पडताळणी न करणे यासारख्या कारणाांचा 

हवाला देऊन दोषी ांना िामीन समळाल्यानांतरही त्ाांच्या सुट्केला 

होत असलेल्या सवलांबाची स्वतः हून दखल घेतली तेव्हा 'फास्टर' 

उपक्रम सुरू करण्यात आला. 

● सवोच्च न्यायालयाच्या प्रससद्धीपत्रकानुसार, नोांदणीने, NIC च्या 

भािीदारीत, युद्धपातळीवर FASTE R प्रणाली तयार केली आहे. 

मांत्रिमांडळाने महागाई भत्ता 3% वाढवला. 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या अध्यितेखाली कें द्रीय मांसत्रमांडळाने 

कें द्र सरकारच्या कमडचारडयाांना महािाई भत्ता (DA) आसण 

सनवृत्तीवेतनधारकाांना महािाई सवलत (DR) मधे्य सध्याच्या 31 

ट्के्क दरापेिा 3 ट्क्कक्याांनी 34 ट्के्क वाढ करण्यास मांिुरी 

सदली आहे. मूळ वेतन/पेन्शन. दरवाढीची भरपाई करण्यासाठी 

िाहीर केलेली दरवाढ 1 िानेवारी 2022 पासून लािू होईल. 

अनुराग ठाकूर याांनी खेलो इांत्रडया युत्रनव्हत्रसिटी गेम्स 2021 चा 

लोगो, शुभांकर जसी आत्रण राष्ट्र गीत लााँच केले. 

● कें द्रीय युवा व्यवहार आसण क्रीडा मांत्री अनुराि ससांह ठाकूर 

आसण कनाडट्कचे राज्यपाल, ट्ीसी िेहलोत याांनी 01 एसप्रल 

2022 रोिी, बेंिळुरू येथील श्री काांतीराव से्टसडयमवर खेलो 

इांसडया युसनव्हससडट्ी िेम्स 2021 (KIUG 2021) चा लोिो, िसी, 

शुभांकर आसण राष्ट्र िीत लॉन्च केले. कन्नड रॅपर चांदन शेट्टी याने 

थीम साँि तयार केले आहे. KIUG 2021 कनाडट्कमधे्य 24 

एसप्रल ते 3 मे 2022 दरम्यान होणार आहे. 

साांसृ्कत्रतक मांिालयाने 'टेम्पल 360' वेबसाइट सुरू केली 

● साांसृ्कसतक आसण परराष्ट्र  व्यवहार राज्यमांत्री मीनािी लेखी याांनी 

'टे्म्पल 360' ही वेबसाइट् सुरू केली आहे. 

● ट्ेंपल 360 हे एक सडसिट्ल पॅ्लट्फॉमड आहे सिथे कोणीही 

कोणत्ाही सठकाणाहून 12 ज्योसतसलिंि आसण चार धामला भेट् 

देऊ शकतो सकां वा दशडन घेऊ शकतो, ज्यामुळे प्रते्काचे िीवन 

सोयीस्कर बनते आसण लोकाांना िोडून ठेवते. 

● वेबसाइट् भक्ाांना ई-दशडन, ई-प्रसाद, ई-आरती आसण इतर 

अनेक सेवा करण्यास अनुमती देते. TEMPLE 360 ही एक 

वेबसाइट् आहे सिथे भारतातून कधीही आसण कोठूनही व्यक्ी 

त्ाांच्या आवडीच्या मांसदराला भेट् देऊ शकते. 

● या वेबसाइट्च्या मदतीने, कोणीही अस्ित्वात असलेल्या काही 

अत्ांत धासमडक सहांदू तीथडिेत्राांच्या भव्यतेचा सडसिट्लपणे 

सािीदार होऊ शकतो. वेबसाइट् भक्ाला ई-आरती आसण 

इतर अनेक सेवा करण्याची परवानिी देते. 

ऑपरेशन उपलब्ध अांतगित RPF ने बेकायदेशीर त्रतकीट 

काढणाऱ्या दलालाांना अटक केली. 

● बेकायदेशीर सतसकट्ाांवर मसहनाभर चाललेल्या सांपूणड भारतातील 

ऑपरेशनचा एक भाि म्हणून, रेले्व सांरिण दलाने (RPF) 

1,459 दलालाांना ताब्यात घेतले आसण 3 66 IRCTC एिांट् 

आयडी आसण 6,751 वैयस्क्क आयडी ब्लॉक केले, रेले्वने 2 

एसप्रल 2022 रोिी िाहीर केले. RPF' फील्ड युसनट्डसने फील्ड, 

सडसिट्ल िि आसण सायबर ििातून मासहती िोळा केली, 

त्ानांतर 1 माचड 2022 रोिी देशभरात मोहीम सुरू करण्यापूवी 

सतचे एकत्रीकरण, परीिण आसण सवशे्लषण केले. 
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ग्रामीण भाग आत्रण मत्रहलाांच्या वाढीसाठी फ्लिपकाटि 

फाउांडेशन सुरू केले. 

● देशाांतिडत ई-कॉमसड िेत्रातील सदग्गि, स्िपकाट्ड गु्रपने 

Flipkart फाउांडेशनची स्थापना आसण लॉन्च केले आहे, हे एक 

नवीन व्यासपीठ आहे ज्यामधे्य ग्रामीण भािातील सवकासावर 

लि कें सद्रत केले आहे आसण मसहला आसण इतर वांसचत 

समुदायाांना वाढीच्या सांधी ांमधे्य समान प्रवेश प्रदान केला आहे. 

Flipkart फाउांडेशनचे उसिष्ट् येत्ा दशकात Flipkart च्या 

अनेक वषािंतील सशकण्याांचा उपयोि करून 20 दशलि 

लोकाांच्या िीवनावर प्रत्ि आसण अप्रत्िपणे सकारात्मक 

प्रभाव ट्ाकण्याचे आहे. 

टाटा समूह आपल्या सुपर अाँपचे अनावरण करण्याच्या तयारीत 

आहे. 

● 7 एसप्रल रोिी, ट्ाट्ा समूह Neu लाँच करेल, त्ाचे बहुप्रसतसित 

सुपर अॅप. हे सॉफ्टवेअर िुिल पे्ल स्टोअरवरून डाउनलोड 

करण्यासाठी उपलब्ध असेल. ट्ाट्ा समूहाचे मुख्य उसिष्ट् हे 

त्ाच्या सडसिट्ल सवभािाचा सविार करणे आहे िेणेकरून ते 

Amazon, Flipkart आसण Reliance Group च्या JioMart 

सारख्या बािारातील नेत्ाांशी स्पधाड करू शकेल. 

पयािवरण मांत्र्ाांनी 'प्रकृती' हररत उपक्रम सुरू करण्याची 

घोषणा केली. 

● कें द्रीय पयाडवरण, वने आसण हवामान बदल मांत्री, श्री भूपेंद्र 

यादव याांच्या उपस्स्थतीत, चाांिल्या पयाडवरणासाठी आपल्या 

िीवनशैलीत करता येऊ शकणारडया छोट्या-छोट्या 

बदलाांबिल िनिािृती करण्यासाठी आि शुभांकर 'प्रकृती' 

लाँच करण्यात आले. 

राष्ट्र पती राम नाथ कोत्रवांद सोमवारी, 4 एत्रप्रल 2022 रोजी 

त्ाांच्या दोन देशाांच्या प्रवासाच्या अांत्रतम टप्प्यासाठी 

अाँमस्टरडॅममधे्य दाखल झाले. 

● राष्ट्र पती राम नाथ कोसवांद त्ाांच्या दोन देशाांच्या प्रवासाच्या 

शेवट्च्या ट्प्प्यासाठी अँमस्टरडॅममधे्य दाखल झाले - 34 

वषािंतील त्ाांची पसहली नेदरलँडडस भेट् - या दरम्यान ते डच 

शीषड नेतृत्वाशी चचाड करतील, ज्याचे नाव 'मैत्री' या नवीन 

सपवळ्या टू्यसलप िातीचे आहे. 

● राष्ट्र पती कोसवांद तुकड मेसनिानहून आले, सिथे त्ाांनी 

तुकड मेसनिानचे त्ाांचे सहकारी सेरदार बसदडमुहामेदोव्ह याांची 

भेट् घेतली आसण बहुआयामी सांबांध सुधारण्यासाठी सद्वपिीय 

आसथडक आसण ऊिाड सहकायड वाढवण्याचे वचन सदले. 

तुकड मेसनिानला स्वातांत्र्य समळाल्यानांतर भेट् देणारे ते पसहले 

भारतीय राष्ट्र पती आहेत. 

● राष्ट्र पती राम नाथ कोसवांद 4 ते 7 एसप्रल या कालावधीत 

नेदरलँडडसच्या भेट्ीदरम्यान रािा सवलेम अलेक्कझाांडर आसण 

राणी मॅस्िमा तसेच पांतप्रधान माकड  रुटे् याांची भेट् घेणार 

आहेत. 

● 2022 मधे्य भारत आसण नेदरलँड रािनैसतक सांबांधाांच्या 75 

वषािंचे स्मरण करणार असल्याने त्ाांचा हा दौरा महत्त्वपूणड आहे. 

● नांतर, राष्ट्र पती कोसवांद याांनी ििातील सवाडत मोठ्या फुलाांच्या 

बािाांपैकी एक असलेल्या केउकेनहॉफला भेट् सदली, ज्याला 

नवीन सपवळ्या टू्यसलप िातीचे नाव ' मैत्री ' सदले िेले आसण येथे 

डच परराष्ट्र  मांत्री वोपके होएक्स्ट्र ा याांची भेट् घेतली. 

स्टाँड-अप इांत्रडया योजनेला 6 वषे पूणि झाली. 

● सँ्टड-अप इांसडया योिनेला 5 एसप्रल 2022 रोिी सहा वषे पूणड 

झाली आहेत . सँ्टड-अप इांसडया योिनेअांतिडत, योिना सुरू 

झाल्यापासून 1 लाख 33 हिार 995 हून असधक खात्ाांना 

30,160 कोट्ी ांहून असधक रुपये मांिूर करण्यात आले आहेत. 

ही योिना पांतप्रधान मोदी ांनी 5 एसप्रल 2016 रोिी सुरू केली 

होती. सँ्टड अप इांसडया योिना 2025 पयिंत वाढवण्यात आली 

होती. 

त्रदल्लीतील लाल त्रकल्ल्यावर आयुष मांिालयाचा योग महोत्सव 

सुरू झाला. 

● िािसतक आरोग्य सदन आसण आांतरराष्ट्र ीय योि सदनाच्या 

काउांट्डाउनच्या 75 व्या सदवशी, आयुष मांत्रालय 15 ऑिस्ट 

पाकड , लाल सकल्ला, (लाल सकल्ला) सदल्लीच्या पार्श्डभूमीवर 

सामान्य योि प्रोट्ोकॉलच्या सादरीकरणासाठी एक भव्य 

कायडक्रम आयोसित करत आहे. कायडक्रमाचे प्रमुख पाहुणे 

लोकसभा अध्यि श्री ओम सबलाड असणार आहेत. अनेक कें द्रीय 

मांत्री, सांसद सदस्य, सदल्लीत तैनात असलेल्या अनेक राष्ट्र ाांचे 

रािदूत, प्रससद्ध क्रीडा सेसलसिट्ी आसण योि िुरु या 

कायडक्रमाला उपस्स्थत राहण्याची शक्यता आहे. 

सरकारने सेमीकॉन इांत्रडया सल्लागार सत्रमती स्थापन केली 

आहे. 

● सरकारने सेसमकॉन इांसडया सल्लािार ससमती स्थापन करण्याची 

घोषणा केली, ज्यामधे्य उच्च सरकारी असधकारी, प्रस्थासपत 

सशिणतज्ज्ञ, तसेच उद्योि आसण डोमेन सवशेषज्ञ याांचा समावेश 

असेल. इलेक्ट्र ॉसनि आसण आयट्ी मांत्री असर्श्नी वैष्णव या 

ससमतीचे अध्यि असतील, रािीव चांद्रशेखर, राज्यमांत्री, 

इलेक्ट्र ॉसनि आसण आयट्ी मांत्रालय (MeitY) उपाध्यि 

असतील. सनमांत्रक MeitY, ससचव असतील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● कें द्रीय मांसत्रमांडळाने अलीकडेच ' सेसमकॉन इांसडया' 

कायडक्रमाला मांिुरी सदली आहे, िो देशातील सेमीकां डक्ट्र 

आसण सडस्पे्ल मॅनु्यफॅक्चररांि इकोससस्टम मिबूत करण्यासाठी 

एकूण 76,000 कोट्ी खचड करेल. 

● सडसिट्ल इांसडया कॉपोरेशनमधे्य, भारताच्या इकोससस्टम 

सवकास धोरणाांना चालना देण्यासाठी एक सवशेष आसण समसपडत 

"इांसडया सेमीकां डक्ट्र समशन (ISM)" ची स्थापना करण्यात 

आली आहे. 
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पशुसांवधिन आत्रण दुग्धव्यवसाय त्रवभागातफे 'वन हेल्थ' 

पथदशी प्रकल्प सुरू करण्यात आला. 

● भारत सरकारच्या पशुसांवधडन आसण दुग्धव्यवसाय सवभािाने 

(DAHD) वन हेल्थ सपोट्ड युसनट्द्वारे वन हेल्थ फे्रमवकड  लािू 

करण्यासाठी उत्तराखांडमधे्य एक पथदशी प्रकल्प सुरू केला 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पायलट् प्रोिेक्ट्च्या तैनातीदरम्यान सशकलेल्या धड्ाांवर 

आधाररत राष्ट्र ीय वन हेल्थ रोडमॅप तयार करणे हे युसनट्चे मुख्य 

धे्यय आहे. 

● वन हेल्थ सपोट्ड युसनट्च्या अांमलबिावणीचे नेतृत्व भारत 

सरकारचे प्रमुख वैज्ञासनक सल्लािार पी याांच्या अध्यितेखालील 

आांतर-मांत्रालयीन एक आरोग्य ससमती करेल. 

राष्ट्र ीय मत्रहला आयोगाने मानव तस्करी त्रवरोधी सेल सुरू 

केला. 

● राष्ट्र ीय मसहला आयोिाने मानवी तस्करीच्या प्रकरणाांचा सामना 

करण्यासाठी प्रभावीता सुधारण्यासाठी, मसहला आसण मुली ांमधे्य 

िािरूकता वाढवण्यासाठी, तस्करी सवरोधी युसनट्डसची िमता 

वाढवणे आसण प्रसशिण देणे आसण कायद्याची अांमलबिावणी 

करणारडया एिन्सी ांचा प्रसतसाद वाढवण्यासाठी मानवी 

तस्करीसवरोधी कि सुरू केला. कायद्याची अांमलबिावणी 

करणारडया असधकारडयाांमधे्य िािरूकता वाढवणे आसण त्ाांची 

िमता वाढवणे सुलभ करण्याच्या उिेशाने सेलची स्थापना 

करण्यात आली आहे. 

सेलचे फायदे: 

● हा कि प्रादेसशक, राज्य आसण सिल्हा िरावर पोसलस 

असधकारी आसण सफयाडदी ांसाठी मानवी तस्करी रोखण्यासाठी 

लैंत्रगक सांवेदना प्रत्रशक्षण आत्रण कायिशाळा आयोत्रजत 

करेल. 

● आयोिाला प्राप्त होणाऱया मानवी तस्करीशी सांबांसधत तक्रारी ांची 

या किामाफड त दखल घेतली िाईल. 

● आयोिाने असे सनरीिण नोांदवले आहे की तस्करीचा सामना 

करताना भेडसावणाऱया काही प्रमुख समस्याांमधे्य पीसडताांच्या 

पुनवडसनाचा अभाव आसण तस्करीत वाचलेले आसण त्ाांच्या 

कुटु्ां सबयाांबिल असांवेदनशील वृत्ती याांचा समावेश होतो. 

● त्ामुळे, सेल देखरेख यांत्रणा सुधारेल आसण सरकारी सांस्थाांना 

तस्करी रोखण्यासाठी आसण पीसडताांच्या पुनवडसनासाठी 

केलेल्या उपाययोिनाांबाबत प्रोत्साहन देईल. 

● सेल तस्करीतून वाचलेल्याांना िरिेवर आधाररत प्रसशिण देऊन 

आसण पीसडताांना पुन्हा आघात होऊ नये म्हणून त्ाांच्यासाठी 

िमता सनमाडण कायडक्रम आयोसित करून त्ाांचे िीवन 

पुनसनडमाडण करण्यात मदत करेल. 

क्रीडा मांिालयाने डोत्रपांग त्रनमूिलनासाठी UNESCO त्रनधीसाठी 

USD 72,124 जारी केले. 

● भारत सरकारच्या युवा व्यवहार आसण क्रीडा मांत्रालयाने 2022 

मधे्य युनेस्को फां ड फॉर एसलसमनेशन ऑफ डोसपांि इन स्पोट्ड 

2022 मधे्य USD 72,124 चे योिदान सदले आहे . ही रक्कम 

सकमान मान्य मूल्याच्या दुप्पट् आहे. 29-31 सप्टेंबर 2019 

दरम्यान पॅररस येथे झालेल्या 7COP च्या ठरावानुसार, राज्य 

पिाांनी आपापल्या देशाांच्या सनयसमत बिेट्च्या 1% UNESCO 

ला खेळातील डोसपांि सनमूडलन सनधीसाठी योिदान देण्याचे मान्य 

केले होते. 

मात्रहती आत्रण प्रसारण मांिालयाने AVGC प्रमोशन टास्क 

फोसिची स्थापना केली आहे. 

● मासहती आसण प्रसारण मांत्रालयाने अँसनमेशन, स्व्हजु्यअल 

इफेक्ट्डस, िेसमांि आसण कॉसमि (AVGC) प्रमोशन ट्ास्क गु्रप 

स्थापन केला आहे. आय अँड बी ससचव याांच्या नेतृत्वाखालील 

ट्ास्क फोसड 90 सदवसाांच्या आत पसहला कृती आराखडा तयार 

करेल. उद्योि, शैिसणक आसण राज्य सरकार या सवािंचे 

प्रसतसनसधत्व केले िाते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● त्ाांच्या अथडसांकल्पीय भाषणात, कें द्रीय अथडमांत्री सनमडला 

सीतारामन याांनी AVGC प्रमोशन ट्ास्क ट्ीम तयार करण्याची 

घोषणा केली. 

● सांस्था राष्ट्र ीय AVGC धोरण सवकससत करेल, AVGC-सांबांसधत 

िेत्रातील पदवी, पदवु्यत्तर आसण पीएचडी अभ्यासक्रमाांसाठी 

राष्ट्र ीय अभ्यासक्रम फे्रमवकड ची सशफारस करेल आसण कौशल्य 

कायडक्रमाांना मदत करण्यासाठी शैिसणक सांस्था, व्यावसासयक 

प्रसशिण कें दे्र आसण उद्योि याांच्याशी सहयोि करेल. 

● हे नोकरीच्या शक्यता वाढवेल, भारतीय उद्योिाची ििभरात 

पोहोच वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन आसण बािार सवकास 

ऑपरेशन्समधे्य मदत करेल, सनयाडत वाढवेल आसण या िेत्रात 

थेट् परदेशी िुांतवणूक आकसषडत करण्यासाठी प्रोत्साहनाची 

सशफारस करेल. 

● I&B मांत्रालयाच्या मते, देशातील AVGC उद्योि सक्रएट् इन 

इांसडया आसण िँड इांसडयाचा मशालवाहक बनण्याची िमता 

आहे. 

पांतप्रधान मुद्रा योजनेला 7 वषे पूणि झाल्याचा आनांदोत्सव 

साजरा करण्यात आला. 

● प्रधानमांत्री मुद्रा योिना, सकां वा PMMY, सतचा सातवा वधाडपन 

सदन सािरा करत आहे . पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी 8 एसप्रल 

2015 रोिी सबिर-कॉपोरेट्, सबिर-शेती लघु सकां वा सूक्ष्म-

उद्योिाांना दहा लाख रुपयाांपयिंत किड देण्याच्या उसिष्ट्ासह या 

उपक्रमाची घोषणा केली. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● प्रधान मांत्री मुद्रा योिना सुरू झाल्यापासून, असधकृत 

सनवेदनानुसार 18.60 लाख कोट्ी रुपयाांची 34 कोट्ी 42 

लाखाांपेिा िाि किे मांिूर करण्यात आली आहेत. 

● एकूण मांिूर झालेल्या किाडपैकी सुमारे 68 ट्के्क किड मसहला 

उद्योिकाांना समळाले आहे. 

● नवउद्योिकाांना िवळपास 22 ट्के्क किड समळाले आहे. 

कें द्रीय मांत्रिमांडळाने अटल इनोवे्हशन त्रमशन (AIM) माचि 

2023 पयंत सुरू ठेवण्यास मान्यता त्रदली. 

● कें द्रीय मांसत्रमांडळाने माचड 2023 पयिंत अट्ल इनोवे्हशन समशन 

(AIM) सुरू ठेवण्यास मान्यता सदली आहे. घोषणेनुसार, AIM- 

समसथडत व्यवसायाांना हिारो नोकऱया सनमाडण करण्याव्यसतररक्, 

सरकारी आसण खाििी इस्िट्ी िुांतवणूकदाराांकडून 2,000 

कोट्ी ांहून असधक समळाले आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● एकूण 2,000 कोट्ी रुपयाांचा अथडसांकल्पीय खचड लाभार्थ्ािंची 

स्थापना आसण मदत यासाठी केला िाईल. 

● 2015 च्या अथडसांकल्पीय भाषणात अथडमांत्र्याांच्या घोषणेनुसार, 

समशन NITI आयोि चालवेल. 

● शाळा, सवद्यापीठ, सांशोधन, एमएसएमई आसण उद्योि 

िरावरील हििेपाांद्वारे देशभरात नावीन्यपूणड आसण 

उद्योिकतेच्या पररसांस्थेला चालना देणे हे AIM चे उसिषे्ट् 

आहेत. 

● सवधानानुसार, एआयएमने पायाभूत सुसवधाांच्या सवकासावर 

आसण सांस्था सनसमडतीवर लि कें सद्रत केले आहे. 

इन्फोत्रसस आत्रण रोल्स रॉइसने 'एरोसे्पस इांत्रजत्रनअररांग आत्रण 

त्रडत्रजटल इनोवे्हशन सेंटर' सुरू केले. 

● IT प्रमुख Infosys आसण आघाडीची औद्योसिक तांत्रज्ञान कां पनी 

Rolls-Royce याांनी कनाडट्कातील बेंिळुरू येथे त्ाांचे सांयुक् 

"एरोसे्पस असभयाांसत्रकी आसण सडसिट्ल इनोवे्हशन सेंट्र" 

उघडले. भारतातील रोल्स-रॉयसच्या असभयाांसत्रकी आसण समूह 

व्यवसाय सेवाांना प्रित सडसिट्ल िमतेसह एकसत्रत केलेल्या 

उच्च शे्रणीतील R&D सेवा प्रदान करण्यासाठी या कें द्राची 

स्थापना करण्यात आली आहे. 

दत्रक्षण-मध्य रेले्वने 'एक से्टशन एक उत्पादन' उपक्रम सुरू 

केला. 

● SCR ने त्ाच्या सहा सवभािाांमधील सहा मुख्य स्थानकाांवर "एक 

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

िैन, SCR प्रभारी महाव्यवस्थापक, याांनी नवीन उपक्रमाचा भाि 

म्हणून ससकां दराबाद से्टशनवर स्टॉल उघडले आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सवियवाडा, िुांटू्र, औरांिाबाद व्यसतररक् काचेिुडा येथेही 

स्टॉल्स लावण्यात आले आहेत. 

● नवीन कायडक्रम सरकारने 2022-23 च्या सवडसाधारण 

अथडसांकल्पात सादर केला होता आसण सध्या सतरुपतीमधे्य 

त्ाची चाचणी केली िात आहे. 

● स्वदेशी आसण स्थासनक उत्पादनाांच्या प्रचारासाठी रेले्व स्थानके 

आदशड आहेत आसण त्ाांना सवक्री आसण प्रचार कें द्रात 

रूपाांतररत करण्याचा कायडक्रमाचा उिेश आहे. 

● पुढील मसहन्याच्या 7 तारखेपासून सुरू होणारे आसण पुढील 

मसहन्याच्या 7 तारखेला सांपणारे स्टॉल दोन ट्प्प्याांसाठी खुले 

असतील. 

● तेलांिणामधे्य, िोड्ा पाण्यातील मोत्ाचे दासिने आसण 

हैदराबादी बाांिड्ाांना ससकां दराबाद स्थानकाांवर प्रोत्साहन सदले 

िाईल, तर पोचमपल्ली विूांना काचीिुडा स्थानकाांवर प्रोत्साहन 

सदले िाईल. 

पारदशिकता वाढवण्यासाठी कें द्र सरकारने 'ब्रॉडकास्ट सेवा' 

पॅ्लटफॉमि सुरू केला. 

● िॉडकास्ट सेवा पोट्डल मासहती आसण प्रसारण मांत्रालयाने 

प्रसारण उद्योिात व्यवसाय करण्याची सुसवधा सुधारण्यासाठी 

सवकससत केले आहे. सवसवध प्रकारचे परवाने, परवानग्या, नोांदणी 

आसण इतर िोष्ट्ी ांसाठी त्वरीत अिड दाखल करण्यासाठी आसण 

प्रसक्रया करण्यासाठी प्रसारकाांसाठी हा एक ऑनलाइन पोट्डल 

पयाडय असेल. 

● सडसिट्ल दृष्ट्ीकोन, भािधारकाांना असधकृतता प्राप्त करणे, 

नोांदणीसाठी अिड करणे, अिािंचा मािोवा घेणे, शुल्काची िणना 

करणे आसण पेमेंट् करणे सोपे करेल. खाििी उपग्रह ट्ीव्ही 

चॅनेल, टे्सलपोट्ड ऑपरेट्र, एमएसओ (मस्िपल ससस्टम 

ऑपरेट्र) आसण समुदाय आसण खाििी रेसडओ चॅनेल या 

सवािंना याचा फायदा होईल. 

त्रवकास त्रसरी सांपत-1111 योजना KVGB ने सादर केली. 

● पी िोपी कृष्णा, अध्यि, धारवाडमधे्य' सवकास ससरी सांपत-

1111' योिनेच्या शुभारांभाच्या वेळी िाहीर केले की 1,111 

सदवसाांच्या ठेवीवर सवडसामान्याांना 5.70 ट्के्क आसण जे्यष्ठ 

नािररकाांना 6.20 ट्के्क व्याि सदले िाते. या योिनेत सकमान 

दहा हिार रुपये आसण कमाल दोन कोट्ी रुपये ठेव ठेवण्याची 

परवानिी समळते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● िोपी कृष्णाच्या मते, ग्राहकाांनी कमी व्यािदराचा लाभ घ्यावा, 

कारण ते मयाडसदत काळासाठी उपलब्ध आहे. 

● त्ाांनी नमूद केले की बँकेचा उिेश ग्राहकाांना बचत करण्यास 

प्रोत्सासहत करणे आहे आसण चालू आसथडक वषाडत त्ाांना 

सकारात्मक प्रसतसादाची अपेिा आहे. 

● कनाडट्कातील धारवाड, िदि, हावेरी, बेलिावी, बािलकोट्, 

सवियपुरा, उत्तरा कन्नड, उडुपी आसण दसिण कन्नड या 

सिल्ह्ाांमधे्य बँकेची 629 सठकाणे आहेत. 
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वॉत्रशांग्टन डीसीमधे्य चौथा अमेररका-भारत 2+2 मांिीस्तरीय 

सांवाद 

● परराष्ट्र  ससचव अँट्नी िे. स्ब्लांकन आसण सांरिण ससचव लॉयड 

िे. ऑस्स्टन III याांनी सांरिण मांत्री रािनाथ ससांह आसण परराष्ट्र  

व्यवहार डॉ. एस. ियशांकर याांचे चौर्थ्ा अमेररका-भारत 2+2 

मांसत्रिरीय सांवादासाठी वॉसशांग्ट्न डीसी येथे स्वाित केले. 

सांवादापूवी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आसण राष्ट्र ाध्यि िोसेफ सबडेन 

याांच्यात आभासी पररषद झाली. 

● लोकशाही आसण बहुलवाद, बहुआयामी सद्वपिीय अिेंडा आसण 

सामररक सहतसांबांधाांच्या वाढत्ा असभसरणासह, युनायटे्ड 

से्टट्डस आसण स्वतांत्र भारत रािनैसतक सांबांधाांची ७५ वषे सािरी 

करत आहेत. दोन्ही देश सावडभौमत्व आसण प्रादेसशक अखांडतेचे 

रिण करणारी, लोकशाही मूल्याांचे समथडन करणारी आसण 

सवािंसाठी शाांतता आसण समृद्धीला प्रोत्साहन देणारी लवसचक, 

सनयम-आधाररत आांतरराष्ट्र ीय सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न 

करतात. 

UN-FAO: मुांबई आत्रण हैदराबादला '2021 टर ी त्रसटी ऑफ द 

वर्ल्ि' म्हणून मान्यता त्रमळाली. 

● युनायटे्ड नेशन्स फूड अँड अँग्रीकल्हचर ऑिडनायझेशन (FAO) 

आसण आबडर डे फाउांडेशन याांनी सांयुक्पणे मुांबई आसण 

हैदराबादला '2021 ट्र ी ससट्ी ऑफ द वल्डड' म्हणून मान्यता 

सदली आहे. दोन भारतीय शहराांनी "सनरोिी, लवसचक आसण 

आनांदी शहरे तयार करण्यासाठी शहरी झाडे आसण सहरवळ 

वाढवण्याची आसण त्ाांची देखभाल करण्याची वचनबद्धता" 

यासाठी मान्यता समळवली आहे. 

● हैदराबादला सलि दुस-या वषी मान्यता समळाली आहे. 2021 

मधे्य, '2020 ट्र ी ससट्ी ऑफ द वल्डड ' म्हणून ओळखले िाणारे 

हैदराबाद हे भारतातील एकमेव शहर होते. ट्र ी ससट्ी ऑफ द 

वल्डड सलस्टच्या सतसरडया आवृत्तीत हैदराबाद आसण मुांबई 

व्यसतररक् 21 देशाांतील 136 इतर शहराांना मान्यता समळाली 

आहे. 
 

 

FY22 मधे्य पेटांट फाइत्रलांगची सांख्या 66,440 वर पोहोचली. 

● वासणज्य आसण उद्योि मांत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय 

पेट्ांट् कायाडलयात देशाांतिडत पेट्ांट् फाइसलांिची सांख्या िेल्या 11 

वषािंत प्रथमच आांतरराष्ट्र ीय फाइसलांिपेिा िाि झाली आहे . 

2022 च्या िानेवारी-माचड सतमाहीदरम्यान, एकूण 19796 पेट्ांट् 

अिड दाखल करण्यात आले, ज्यामधे्य भारतीय अिडदाराांनी 

दाखल केलेले 10,706 आसण िैर-भारतीय अिडदाराांनी 9,090 

पेट्ांट् अिड दाखल केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पेट्ांट् फाइसलांिची सांख्या 2014-15 मधे्य 42,763 वरून 2021-

22 मधे्य 66,440 पयिंत वाढली. 

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

30,074 पेट्ांट् मांिूर केले, िे िवळपास पाच पट्ीने वाढले आहे. 

कें द्रीय गृहमांिी श्री अत्रमत शहा याांच्या हसे्त अमृत समागमाचे 

उद्घाटन 

● कें द्रीय िृह व्यवहार आसण सहकार मांत्री श्री असमत शाह याांनी 

नवी सदल्ली येथे देशाच्या पयडट्न आसण साांसृ्कसतक मांत्र्याांच्या 

सशखर पररषदेचे अमृत समािम सुरू केले. आझादी का अमृत 

महोत्सवाचा एक भाि म्हणून साांसृ्कसतक मांत्रालय दोन सदवसीय 

पररषदेचे आयोिन करत आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● आझादी का अमृत महोत्सव आतापयिंत सकती प्रितीपथावर 

आहे यावर चचाड करणे, तसेच उत्सवाच्या उवडररत 

कालावधीसाठी, सवशेषतः  येऊ घातलेल्या िांभीर उपक्रमाांसाठी 

वापरल्या िाणाऱया पद्धती ांसाठी सवोत्तम पद्धती आसण कल्पना 

िोळा करणे हे या पररषदेचे उसिष्ट् आहे. 

● कें द्रीय पयडट्न, सांसृ्कती आसण डोनर मांत्री श्री िी. सकशन रेड्डी 

याांनी पररषदेदरम्यान उत्सव पोट्डल वेबसाइट् लाँच केली. 

कावेरी नदीत मायक्रोप्लाफ्लस्टक सापडले 

● इांसडयन इस्िटू्यट् ऑफ सायन्स (IISc), बेंिळुरूच्या तज्ञाांच्या 

नेतृत्वाखालील अभ्यासात असे आढळून आले आहे की 

मायक्रोप्लास्स्टक आसण इतर दूसषत घट्काांमुळे कावेरी नदीतील 

माशाांच्या वाढीतील सवकृती आसण कां काल सवकृती सनमाडण होत 

आहेत. 

● तासमळनाडू आसण कनाडट्क राज्याांमधे्य, कावेरी मानव आसण 

प्राण्याांसाठी तसेच शेतीसाठी सपण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत प्रदान 

करते. इकोट्ॉस्िकोलॉिी आसण पयाडवरण सुरिा हे प्रकाशन 

आहे िेथे सांशोधन प्रकासशत केले िेले होते. 

● सांशोधकाांनी नदीच्या पाण्याच्या नमुन्याांमधील प्रदूषण पातळी 

तसेच मायक्रोप्लास्स्टकची रचना पासहली. 

● त्ाांनी नांतर प्रयोिशाळेत या पदाथािंमधे्य उष्मायन केलेल्या 

झेिासफश भू्रणाांकडे पासहले आसण त्ाांना आढळले की त्ाांची 

वाढ आसण कां काल सवकृती, कमी हृदय िती, कमी आयुमाडन 

आसण डीएनएचे नुकसान होते. 
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गृहत्रनमािण आत्रण शहरी व्यवहार मांिालयाद्वारे 'स्वत्रनत्रध से 

समृद्धी' सादर करण्यात आली. 

● राजे्य/कें द्रशाससत प्रदेश आसण अनेक कें द्रीय मांत्रालयाांच्या वररष्ठ 

असधकाऱयाांच्या उपस्स्थतीत , श्री मनोि िोशी, ससचव, 

िृहसनमाडण आसण शहरी व्यवहार मांत्रालय (MoHUA) याांनी 14 

राजे्य/कें द्रशाससत प्रदेशातील असतररक् 126 शहराांमधे्य 

'स्वसनधी से समृद्धी' कायडक्रम सुरू केला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● PMSVANidhi चा असतररक् उपक्रम, ' SVANidhi से समृद्धी 

' 2021 मधे्य फेि 1 मधे्य 125 शहराांमधे्य सुरू करण्यात 

आला, ज्यामधे्य सुमारे 35 लाख रस्त्यावर सवके्रते आसण त्ाांचे 

कुटु्ांब समासवष्ट् होते. त्ाांना 22.5 लाख योिना मांिूर करण्यात 

आल्या आहेत, ज्यामधे्य प्रधानमांत्री सुरिा सवमा योिना, 

प्रधानमांत्री िीवन ज्योती योिना अांतिडत 16 लाख सवमा लाभ 

आसण प्रधानमांत्री श्रम योिी मानधन योिने अांतिडत 2.7 लाख 

पेन्शन लाभ याांचा समावेश आहे. 

● पसहल्या ट्प्प्याच्या यशामुळे, MoHUA ने 126 शहराांमधे्य या 

कायडक्रमाचा सविार केला आहे, ज्यामधे्य 28 लाख पथ सवके्रते 

आसण त्ाांच्या कुटु्ांबाांना कव्हर करण्याचे उसिष्ट् आहे, आसथडक 

वषड 2022-23 साठी एकूण 20 लाख योिना मांिूर करण्याचे 

उसिष्ट् आहे. उवडररत शहरे कालाांतराने कायडक्रमात िोडली 

िातील. 

पांतप्रधान मोदी ांनी नवी त्रदल्लीत पांतप्रधान सांग्रहालयाचे 

उद्घाटन केले. 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी 14 एसप्रल रोिी नवी सदल्लीतील 

प्रधानमांत्री सांग्रहालयाचे उदड घाट्न केले. प्रसतसष्ठत तीन मूती 

सांकुलात असलेल्या या सांग्रहालयाचे उदड घाट्न आझादी का 

अमृत महोत्सवाचा भाि म्हणून करण्यात आले. 

● हे सांग्रहालय तरुणाांसाठी पे्ररणास्रोत बनेल िे प्रते्क 

पांतप्रधानाांना कोणत्ा अडचणी ांना सामोरे िावे लािले आसण 

नवीन भारताची पायाभरणी करण्यासाठी त्ाांनी त्ावर मात 

कशी केली हे पाहण्यास सिम असेल. प्रते्क सरकारचा 

सामासयक वारसा हे सांग्रहालय प्रसतसबांसबत करेल. 

प्रधान मांिी सांग्रहालयाची प्रमुख वैत्रशष्ट्ये: 

● 2018 मधे्य सरकारने आपली योिना िाहीर केली तेव्हा नवीन 

सांग्रहालय बाांधण्याच्या प्रकल्पाला तीव्र सवरोधाचा सामना करावा 

लािला. 

● सांग्रहालय इमारत नवी सदल्लीतील सकशोर मूती भवन, ब्लॉक I 

म्हणून सनयुक् केलेले, नव्याने बाांधलेल्या ब्लॉक II सह एकसत्रत 

करते. दोन ब्लॉिचे एकूण िेत्रफळ 15,600 चौरस मीट्रपेिा 

िाि आहे. सांग्रहालयात 43 दालन आहेत. 

● दरम्यान, सांग्रहालयाच्या लोिोमधे्य राष्ट्र  आसण लोकशाहीचे 

प्रतीक असलेले धमडचक्र हातात धरलेले आहे. 

तप्रधान मोदी ांनी भुजमधील केके पटेल सुपर से्पशात्रलटी 

हॉफ्लस्पटल समत्रपित केले. 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी स्व्हडीओ कॉन्फरस्न्सांिद्वारे 

िुिरातमधील कच्छ सिल्ह्ातील भुि येथे 200 खाट्ाांचे KK 

पटे्ल सुपर से्पशासलट्ी हॉस्स्पट्ल राष्ट्र ाला समसपडत केले आहे. हे 

रुग्णालय श्री कच्छी लेवा पटे्ल समाि, भुि याांनी बाांधले आहे 

आसण हे कच्छ प्रदेशातील पसहले धमाडदाय सुपर से्पशासलट्ी 

रुग्णालय आहे. 

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

● e-NAM ने राष्ट्र ीय कृषी बािाराचा (e-NAM) सहावा वधाडपन 

सदन सािरा केला, िो सांपूणड भारतातील इलेक्ट्र ॉसनक व्यापार 

नेट्वकड  आहे. कृषी मालाचा ऑनलाइन व्यापार सुलभ 

करण्यासाठी, प्रमुख कायडक्रमात अनेक राजे्य आसण कें द्रशाससत 

प्रदेशाांमधील भौसतक घाऊक मांडई आसण बािारपेठाांचा 

समावेश केला िातो. स्मॉल फामडसड अँग्रीसबझनेस कन्सोसट्डयम 

e-NAM ची अांमलबिावणी करत आहे, िे 14 एसप्रल 2016 

रोिी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी सुरू केले होते. याला पूणडपणे 

कें द्र सरकारकडून सनधी सदला िातो. 

● ई-नाम पॅ्लट्फॉमडवर शेतकरी ऑनलाइन स्पधाडत्मक आसण 

पारदशडक सकां मत शोध पद्धतीद्वारे त्ाांचे उत्पादन सवकू 

शकतात, िे त्ाांच्यासाठी असधक सवपणन सांभावनाांना प्रोत्साहन 

देते. ई-नाम साइट्वर शेतकरी त्ाांच्या उत्पादनाची नोांदणी 

आसण सवक्री करण्यास मुक् आहेत. 18 राजे्य आसण तीन 

कें द्रशाससत प्रदेशाांमधील एकूण 1000 मांडई ई-नाम 

पॅ्लट्फॉमडमधे्य सामील झाल्या आहेत, ज्याचा एक कोट्ी 72 

लाख शेतकऱयाांना फायदा झाला आहे. 

eNAM म्हणजे काय? 

● National Agriculture Market (eNAM) ही एक सांपूणड 

भारतातील इलेक्ट्र ॉसनक व्यापार प्रणाली आहे िी सवद्यमान 

APMC मांडईांना िोडून एक एकीकृत राष्ट्र ीय कृषी माल बािार 

तयार करते. भारत सरकारच्या कृषी आसण शेतकरी कल्याण 

मांत्रालयाच्या अांतिडत, लहान शेतकरी कृषी व्यवसाय सांघ 

(SFAC) ही eNAM ची अांमलबिावणी करणारी प्रमुख सांस्था 

आहे. 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त गुजरातमधे्य भगवान 

हनुमानजी ांच्या 108 फूट उांच मूतीचे उद्घाटन 

● भारताचे पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी हनुमान ियांतीसनसमत्त 

स्व्हडीओ कॉन्फरस्न्सांिद्वारे बापू केशवानांदिी ांच्या आश्रमात 

िुिरातमधील मोरबी येथे भिवान हनुमानिी ांच्या 108 फूट् 

मूतीचे अनावरण केले. 'हनुमानिी चार धाम' प्रकल्पाचा एक 

भाि म्हणून देशभरात चारही सदशाांना उभारण्यात येणाऱया चार 

पुतळ्याांपैकी हा दुसरा पुतळा आहे. 
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● सहमाचल प्रदेशातील सशमला येथे 2010 मधे्य उत्तरेकडील 

हनुमानिी ांच्या अशा पसहल्या भव्य पुतळ्याचे उदड घाट्न 

करण्यात आले. मोरबी येथे ही मूती पसिमेला उभारण्यात आली 

आहे. सतसरा पुतळा दसिणेत रामेर्श्रम, तासमळनाडू येथे 

उभारला िाईल. तसेच अांसतम पुतळा पूवेला पसिम बांिालमधे्य 

स्थापन करण्यात येणार आहे. 

भारत 4 UN ECOSOC बॉडीज 2022 मधे्य त्रनवडून आला. 

● भारताची युनायटे्ड नेशन्स इकॉनॉसमक अँड सोशल कौस्न्सल 

(ECOSOC) च्या चार प्रमुख सांस्थाांमधे्य सनवड झाली आहे, 

ज्यात सवकासासाठी सवज्ञान आसण तांत्रज्ञान आयोिाचा समावेश 

आहे. आसथडक, सामासिक आसण साांसृ्कसतक हक्क ससमतीवर 

(The Committee on Economic, Social, and Cultural 

Rights), रािदूत प्रीती सरन याांची पुन्हा सनवड झाली आहे. 

2018 मधे्य, ती पसहल्याांदा UN च्या आसथडक, सामासिक आसण 

साांसृ्कसतक हक्क ससमतीच्या आसशया पॅसससफक िािेवर 

सनवडून आली. 1 िानेवारी 2019 रोिी सतचा पसहला चार 

वषािंचा कायडकाळ सुरू झाला. 

भारतातील 4 सांस्थाांची त्रनवड 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 आत्रण त्रवशे्लषण पॅ्लटफॉमि सुरू 

करणार आहे. 

● मे मधे्य, NITI आयोिाने नॅशनल डेट्ा अँड अँनासलसट्ि 

पॅ्लट्फॉमड (NDAP) लाँच करण्याची योिना आखली आहे, िो 

सरकारी डेट्ा वापरकताड-अनुकूल पद्धतीने देईल आसण डेट्ा-

आधाररत सनणडय घेण्यास आसण सांशोधनास प्रोत्साहन देईल. 

2020 मधे्य सांकस्ल्पत केलेल्या या पॅ्लट्फॉमडचे उसिष्ट् सरकारी 

स्रोताांवरील डेट्ाचे प्रमाणीकरण करणे आसण लवसचक 

सवशे्लषणे प्रदान करणे हे आहे िे वापरकत्ािंना असांख्य 

डेट्ासेट् वापरून डेट्ाचे सहि सवशे्लषण करू देते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● NITI आयोिाच्या वररष्ठ सल्लािाराचा हवाला देत 

आकाशवाणीच्या प्रसतसनधीने सदलेल्या मासहतीनुसार, हे 

व्यासपीठ धोरणकते, सवद्वान आसण सांशोधकाांना डेट्ावर प्रसक्रया 

न करता सहिपणे सवशे्लषण करू देईल. 

● पदापडणाच्या वेळी, पोट्डलमधे्य 46 पेिा िाि मांत्रालयाांचे 200 

डेट्ासेट् असतील. 

● भसवष्यात, नवीन डेट्ासेट् िावपातळीपयिंत अपलोड केले 

िातील. अनेक सरकारी सांस्था आता सवसवध शक्यताांसह 

सावडिसनक डॅशबोडड ऑफर करतात. 

● अनेक सरकारी सवभािाांकडे आता डेट्ा डाउनलोड पयाडयाांसह 

सावडिसनक डॅशबोडड आहेत; काही इमेि फाइल्स म्हणून 

पुरवल्या िातात, तर काही पीडीएफ फॉरमॅट्मधे्य असतात, 

ज्यामुळे डेट्ा सांकलन समस्याप्रधान होते. 

स्वत्रनत्रध से समृद्धीचा दुसरा टप्पा 28 लाख रस्त्यावरील 

त्रवके्रत्ाांना सांरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. 

● िृहसनमाडण आसण शहरी व्यवहार मांत्रालयाने (MoHUA) 

स्वसनधी से समृद्धी' कायडक्रमाचा सविार 14 राजे्य आसण 

कें द्रशाससत प्रदेशाांमधील 126 शहराांमधे्य केला आहे. 

कायडक्रमाचा अांमलबिावणी भािीदार भारतीय िुणवत्ता पररषद 

(QCI) आहे. 

● 'स्वसनसध से समृद्धी' हा PMSVANidhi ऍड-ऑन उपक्रम आहे 

िो 4 िानेवारी 2021 रोिी PMSVANidhi सहभािी आसण 

त्ाांच्या कुटु्ां सबयाांच्या सामासिक-आसथडक प्रोफाइलचे मॅसपांि 

करण्याच्या उिेशाने 125 शहराांमधे्य सुरू झाला. 

● अनेक कें द्रीय कल्याणकारी उपक्रमाांसाठी लाभाथी पात्र आहेत 

की नाही हे ते ठरवते (8) आसण या कायडक्रमाांच्या सलांिना 

प्रोत्साहन देते. 

त्रहमाचल प्रदेश ते लडाख याांना जोडणारा जगातील सवाित उांच 

बोगदा BRO द्वारे बाांधला जाणार आहे. 

● बीआरओचे महासांचालक लेफ्टनांट् िनरल रािीव चौधरी याांनी 

घोषणा केली की बॉडडर रोड ऑिडनायझेशन सहमाचल प्रदेश 

आसण लडाखला िोडण्यासाठी सशांकू ला पास येथे ििातील 

सवाडत उांच बोिदा 16,580 फूट् बाांधेल. सशांकू ला पास येथे 

रणनीसतकदृष्ट्ट्या महत्त्वाचा असलेला सहमाचल ते झाांस्कर रोड 

उघडताना त्ाांनी हे साांसितले, िेथे झाांस्कर बािूने अधाड 

डझनहून असधक वाहने मनालीच्या सदशेने िात होती. 

● पीट्ीआयचे लेफ्टनांट् िनरल रािीव चौधरी याांच्या 

म्हणण्यानुसार बॉडडर रोड ऑिडनायझेशन (बीआरओ) सहमाचल 

प्रदेश आसण लडाखमधील झाांस्कर वॅ्हली याांना िोडणाऱया 

बोिद्याचे बाांधकाम या वषी िुलैपयिंत सुरू करेल. त्ाांनी 

साांसितले की कें द्राने या महत्वाकाांिी प्रकल्पासाठी BRO ची ' 

समशन योिना' स्थापन केली आहे. 

गाांधीनगरमधे्य देशातील पत्रहल्या पोटेबल सोलर रूफटॉप 

प्रणालीचे अनावरण करण्यात आले. 

● िुिरातमधील िाांधीनिर येथील स्वामीनारायण अिरधाम मांसदर 

सांकुलात भारतातील पसहल्या पोटे्बल सोलर रूफट्ॉप प्रणालीचे 

उदड घाट्न करण्यात आले आहे. 10 फोट्ोव्होिेइक पीव्ही पोट्ड 

ससस्टम नवी सदल्ली स्स्थत सवोटे्क पॉवर ससस्टीम्स सलसमटे्ड 

द्वारे उत्पासदत केली िेली आहे आसण िमडन सवकास एिन्सी 
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डू्श िेसेल्हस्चाफ्ट फर इांट्रनॅशनल झुसामेनारसबट् (GIZ) ने 

सडझाइन केली आहे. सांपूणड भारतातील नवीकरणीय ऊिाड शहरे 

सवकससत करण्यासाठी कें द्रीय नवीन आसण नवीकरणीय ऊिाड 

मांत्रालयाच्या पुढाकाराने या प्रणाली स्थासपत करण्यात आल्या 

आहेत. 

● PV पोट्डडसची सनसमडती नवी सदल्ली स्स्थत सवोटे्क पॉवर ससस्टीम्स 

सलसमटे्ड (SPSL) द्वारे केली िेली आहे, िी मेक इन इांसडया 

प्रकल्पाांतिडत LEDs, ऑस्ििन कॉन्सेंट्र ेट्सड आसण EV चासििंि 

उपकरणे याांसारख्या उच्च शे्रणीतील सौर उत्पादने बनवणारी 

आघाडीची कां पनी आहे 

सवोच्च न्यायालयाने त्रदल्ली-डेहराडून कॉररडॉर प्रकल्पासाठी 

तज्ञ सत्रमतीची पुनरिचना केली. 

● भारताच्या सवोच्च न्यायालयाने सदल्ली-डेहराडून इकॉनॉसमक 

कॉररडॉर एके्स्प्रसवे प्रकल्पासाठी भरपाई देणारी वनीकरण 

आसण इतर कमी करण्याच्या उपायाांवर लि ठेवण्यासाठी तज्ञ 

ससमतीची पुनरडचना केली आहे . उत्तराखांडचे मुख्य ससचव 

सुखबीर ससांि सांधू याांच्या अध्यितेखाली राष्ट्र ीय हररत 

न्यायासधकरणाने (NGT) स्वतांत्र 12 सदस्यीय तज्ञ ससमती 

स्थापन केली होती. 

सत्रमती बद्दल: 

● वन महासांचालक, पयाडवरण, वने आसण हवामान बदल मांत्रालय 

पुनिडसठत ससमतीचे अध्यि असतील. 

● चांद्र प्रकाश िोयल याांची सध्या वन महासांचालक आसण भारत 

सरकारच्या पयाडवरण, वन आसण हवामान बदल मांत्रालयाचे 

सवशेष ससचव म्हणून सनयुक्ी करण्यात आली आहे. 

● नवीन अध्यिाांव्यसतररक्, सवोच्च न्यायालयाने असनल प्रकाश 

िोशी (सहमालयीन पयाडवरण अभ्यास आसण सांवधडन सांस्थेचे 

सांस्थापक) आसण सविय धमसाना (पयाडवरणतज्ज्ञ) याांचा 

ससमतीमधे्य असतररक् सदस्य म्हणून समावेश केला आहे. 

आयुष्मान भारत-आरोग्य आत्रण कल्याण कें द्र योजनेला 4 वषि 

पूणि झाले. 

● कें द्रीय आरोग्य मांत्री मनसुख माांडसवया याांनी 16 एसप्रल ते 22 

एसप्रल या कालावधीत आयुष्मान भारत- हेल्थ अँड वेलनेस 

सेंट्सड (AB-HWCs) च्या चौर्थ्ा वधाडपन सदनासनसमत्त “आझादी 

का अमृत महोत्सव” अांतिडत आठवडाभर चालणाऱया उत्सवाचे 

आयोिन केले होते. 

● 16 एसप्रल 2022 रोिी, AB-HWCs च्या eSanjeevani 

पॅ्लट्फॉमड अांतिडत 3 लाखाांहून असधक दूरसांचाराांची नोांद 

करण्यात आली. एका सदवसात केलेल्या दूरसांचाराांची ही 

सवाडसधक सांख्या आहे, ज्याने प्रसतसदन 1.8 लाख दूरसांचाराांचा 

यापूवीचा सवक्रम मािे ट्ाकला आहे. 

● 17 एसप्रल, 2022 रोिी, AB-HWCs मधील सेवा तरतुदी ांमधे्य 

आरोग्य आसण सनरोिीपणाच्या एकात्मतेवर प्रकाश 

ट्ाकण्यासाठी सवड AB-HWC मधे्य योि सत्राांचे आयोिन 

करण्यात आले होते. 

● 18 एसप्रल ते 22 एसप्रल या कालावधीत राज्य/कें द्रशाससत 

प्रदेशाांच्या (UTs) प्रते्क सिल्ह्ात सकमान एका ब्लॉकमधे्य 

'ब्लॉक हेल्थ मेले' आयोसित केले होते. 

● भारत सरकार सडसेंबर 2022 पयिंत 1,50,000 AB-HWC ची 

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

आधीच स्थासपत केले िेले आहेत, तसेच 1 लाखाहून असधक 

कें द्राांनी ई-सांिीवनी HWCs पोट्डलसाठी नोांदणी केली आहे. 

पांतप्रधान मोदी ांनी पारांपाररक औषधाांसाठी हू ग्लोबल सेंटरची 

पायाभरणी केली. 

● वल्डड हेल्थ ऑिडनायझेशनने िुिरातमधील एका साइट्वर त्ाांचे 

ग्लोबल सेंट्र फॉर ट्र ॅसडशनल मेसडससन सुरू केले, ज्याचा उिेश 

आधुसनक सवज्ञानासह प्राचीन पद्धती ांचे समश्रण करून त्ाची 

िमता अनलॉक करणे आहे. कायडक्रमादरम्यान, डबू्ल्यएचओ 

प्रमुख टे्डर ोस िेिेयसस याांनी सहांदीत भाषण केले ज्याने सवड 

आियडचसकत झाले. WHO प्रमुख टे्डर ोस िेिेयसस आसण 

मॉररशसचे पांतप्रधान श्री प्रसवांद कुमार िुिनाथ या कायडक्रमाला 

उपस्स्थत होते. 

भारतातील पत्रहला शुद्ध हररत हायडर ोजन प्लाांट आसाममधे्य 

कायािफ्लित झाला. 

● भारतातील पसहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हायडर ोिन पायलट् 

प्लाांट् ऑइल इांसडया सलसमटे्ड (OIL) ने आसाममधील िोरहाट् 

पांप से्टशनवर कायाडस्ित केला आहे. प्लाांट्ची स्थासपत िमता 

प्रसतसदन 10 सकलो आहे. हा प्लाांट् 100 सकलोवॅट् अँसनअन 

एिचेंि मेमे्ब्रन (AEM) इलेक्ट्र ोलायझर अॅरे वापरून 500kW 

सोलर प्लाांट्द्वारे सनमाडण होणाऱया सविेपासून ग्रीन हायडर ोिन 

तयार करतो . AEM तांत्रज्ञानाचा वापर भारतात प्रथमच होत 

आहे. 

● भसवष्यात या प्लाांट्ने ग्रीन हायडर ोिनचे उत्पादन दररोि 10 

सकलो वरून 30 सकलो पयिंत वाढवणे अपेसित आहे. कां पनीने 

IIT िुवाहाट्ीच्या सहकायाडने ग्रीन हायडर ोिन आसण नैससिडक 

वायूचे समश्रण आसण OIL च्या सवद्यमान पायाभूत सुसवधाांवर 

त्ाचा पररणाम यावर तपशीलवार अभ्यास सुरू केला आहे. 

सरकारी अत्रधकाऱ्याांना National Cyber Security Incident 

Response Exercise प्रत्रशक्षण त्रदले जाईल. 

● भारताची सायबर स्स्थती मिबूत करण्यासाठी, राष्ट्र ीय सुरिा 

पररषद ससचवालय सरकारी असधकारी आसण प्रमुख िेत्रातील 

सांस्थाांसाठी National Cyber Security Incident Response 

Exercise (NCX India) आयोसित करत आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● नॅशनल सायबर ससकु्यररट्ी इस्न्सडेंट् ररस्पॉन्स एिरसाइिची 

सुरुवात राष्ट्र ीय सुरिा सल्लािार असित डोवाल याांनी केली. 

● नॅशनल ससकु्यररट्ी कौस्न्सल सेके्रट्रीएट्च्या एका 

सनवेदनानुसार, 140 हून असधक असधकाऱयाांना प्रसशिण सत्र, 

लाइव्ह फायर आसण स्टर ॅटे्सिक व्यायामाद्वारे प्रसशसित केले 

िाईल. 
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● घुसखोरी शोधण्याचे तांत्र, मालवेअर मासहती सामासयकरण 

पॅ्लट्फॉमड (MISP), भेद्यता हाताळणी आसण प्रवेश चाचणी, 

नेट्वकड  प्रोट्ोकॉल आसण डेट्ा प्रवाह आसण सडसिट्ल 

फॉरेस्न्सि हे उपस्स्थताांनी कव्हर केलेले सवषय आहेत. 

● लडाखमधील अलीकडील पॉवर सग्रड हॅसकां िच्या घट्ना, तसेच 

मांत्रालयाची सिट्र खाती हॅक झाल्याच्या अनेक घट्नाांच्या 

पार्श्डभूमीवर ही प्रथा सुरू झाली आहे. 

प्रधानमांिी गरीब कल्याण पॅकेज (PMGKP), कोत्रवड-19 

त्रवरुद्ध लढणाऱ्या आरोग्य सेवा कमिचार्याांसाठी एक त्रवमा 

पॉत्रलसी आणखी 180 त्रदवसाांसाठी वाढवण्यात आली आहे. 

● प्रधानमांत्री िरीब कल्याण पॅकेि (PMGKP), कोसवड -19 

सवरुद्ध लढणाऱया आरोग्य सेवा कमडचारडयाांसाठी एक सवमा 

पॉसलसी आणखी 180 सदवसाांसाठी वाढवण्यात आली आहे. 

कोसवड-19 रूग्णाांना सनयुक् केलेल्या आरोग्य कमडचारडयाांच्या 

अवलांसबताांसाठी सुरिा प्रदान करण्यासाठी कायडक्रमाचा 

सविार करण्याचा सनणडय घेण्यात आला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● यासांबांधीचे पत्र 19 एसप्रल 2022 रोिी सवड राजे्य/कें द्रशाससत 

प्रदेशाांचे असतररक् मुख्य ससचव (आरोग्य)/प्रधान ससचव 

(आरोग्य)/ससचव (आरोग्य) याांना पाठवण्यात आले होते, ज्यात 

त्ाांनी त्ाांच्या सांबांसधत राजे्य/कें द्रशाससत प्रदेशच्या आरोग्य 

कमडचारडयाांमधे्य या कायडक्रमाचा व्यापक प्रचार करावा अशी 

सवनांती केली होती. 

● खाििी रुग्णालय कमडचारी/सनवृत्त/स्वयांसेवक/स्थासनक शहरी 

सांस्था/कां त्राट्ी/दैनांसदन वेतन/तदथड/आउट्सोसड कमडचारी 

राज्य/कें द्रीय रुग्णालये/कें द्र/राजे्य/कें द्रशाससत प्रदेशाांची 

स्वायत्त रुग्णालये, एम्स आसण राष्ट्र ीय महत्त्व सांस्था (INI)/ 

रुग्णालये सवशेषत: कोसवड-19 रूग्णाांच्या काळिीसाठी तयार 

करण्यात आलेली कें द्रीय मांत्रालये देखील अभूतपूवड 

पररस्स्थतीमुळे PMGKP च्या अांतिडत येतात. 

पांतप्रधान मोदी ांनी गुजरातमधील दाहोदमधे्य 22,000 कोटी 

रुपयाांच्या त्रवकास प्रकल्पाांचे उद्घाटन केले. 

● िुिरातमधील दाहोद येथे आयोसित कायडक्रमात पांतप्रधान नरेंद्र 

मोदी याांनी 22,000 कोट्ी रुपयाांच्या सवसवध प्रकल्पाांची 

पायाभरणी आसण उदड घाट्न केले. दाहोद सिल्हा दसिणी िेत्र 

प्रादेसशक पाणीपुरवठा योिना, नमडदा नदी खोऱयात बाांधण्यात 

आली ज्याचा खचड 840 कोट्ी रुपये होता. 

● या प्रकल्पाांमधे्य इांसट्गे्रटे्ड कमाांड अँड कां ट्र ोल सेंट्र (ICCC) 

सबस्ल्डांि, स्टॉमडवॉट्र डर ेनेि ससस्टीम, सीवरेि कामे, घनकचरा 

व्यवस्थापन प्रणाली आसण रेन वॉट्र हावेस्स्टांि ससस्टीम याांचा 

समावेश आहे. 

सांपूणिपणे त्रडत्रजटल त्रतकीट प्रणालीसह बससेवा सुरू करणारे 

महाराष्ट्र  हे भारतातील पत्रहले राज्य आहे. 

● महाराष्ट्र  राज्याचे पयाडवरण मांत्री आसदत् ठाकरे याांनी िेट्वे 

ऑफ इांसडया ते चचडिेट् या मािाडवरील टॅ्प-इन टॅ्प-आउट् 

सेवेचे उदड घाट्न करून सांपूणड मुांबईतील प्रवास सुकर 

करण्याच्या प्रयत्नात केला. आसदत् ठाकरे याांनी 

कायडक्रमादरम्यान साांसितले की, बृहनु्ांबई सवदड युत पुरवठा 

आसण पररवहन (BEST) ही भारतातील पसहली सांपूणड सडसिट्ल 

बस सेवा आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● काही सदवसाांत, या मािाडवरील सवड 10 बस या तांत्रज्ञानाने 

सुसज्ज होतील, ज्याचा सविार सवड 438 मािािंवर केला िाईल. 

● लोकेश चांद्रा, बेस्टचे महाव्यवस्थापक (िीएम) याांच्या मते, बस 

सतकीट् प्रणालीचे सडसिट्लायझेशन वाढसवण्याच्या उिेशाने ही 

देशातील पसहली 100 ट्के्क सडसिट्ल बस सेवा आहे. 

● हे प्रवाशाांना आराम आसण सुसवधा देते कारण ते त्ाांचे स्माट्ड 

काडड सकां वा त्ाांच्या सेलफोनवर 'चलो' अँप वापरून टॅ्प-इन 

करू शकतात. 

● पयडट्काांनी अँप वापरून टॅ्प आऊट् केल्यास, त्ाांना त्ाांच्या 

फोनवर एक पावती समळेल आसण त्ाांनी स्माट्ड काडड 

वापरल्यास ते त्ाांचे सतकीट् काढू शकतील. 

NITI आयोगाने बॅटरी सॅ्वत्रपांग धोरणाचा मसुदा जारी केला. 

● NITI आयोिाने बॅट्री सॅ्वसपांि धोरणाचा मसुदा िारी केला आहे, 

ज्या अांतिडत 40 लाखाांपेिा िाि लोकसांख्या असलेल्या सवड 

महानिराांना पसहल्या ट्प्प्यात बॅट्री सॅ्वसपांि नेट्वकड  सवकससत 

करण्यासाठी प्राधान्य सदले िाईल. सवड प्रमुख शहरे िसे की 

राज्याांच्या रािधानी, कें द्रशाससत प्रदेश मुख्यालये आसण 5 

लाखाांपेिा िाि लोकसांख्या असलेली शहरे दुसऱया ट्प्प्यात 

समासवष्ट् केली िातील. 

बॅटरी सॅ्वत्रपांग म्हणजे काय? 

● बॅट्री सॅ्वसपांि हा एक पयाडय आहे ज्यामधे्य चािड केलेल्या 

बॅट्रीसाठी सडस्चािड केलेल्या बॅट्रीची देवाणघेवाण समासवष्ट् 

असते. बॅट्री सॅ्वसपांिमुळे वाहन आसण इांधन (या प्रकरणात 

बॅट्री) एकमेकाांना िोडले िाते आसण त्ामुळे वाहनाांची 

आिाऊ सकां मत कमी होते. 

● बॅट्री सॅ्वसपांिचा वापर 2 आसण 3 चाकी वाहनाांसारख्या लहान 

वाहनाांसाठी केला िातो ज्यात लहान बॅट्री असतात ज्या इतर 

ऑट्ोमोसट्व्ह सेिमेंट्च्या तुलनेत बदलणे सोपे असते ज्यामधे्य ते 

याांसत्रकररत्ा लािू केले िाऊ शकते. 

● बॅट्री सॅ्वसपांि चासििंिच्या सापेि तीन प्रमुख फायदे देते: ते वेळ, 

िािा आसण सकफायतशीर आहे, िर प्रते्क सॅ्वप करण्यायोग्य 

बॅट्री ससक्रयपणे वापरली िेली असेल. 

● पुढे, बॅट्री सॅ्वसपांि नासवन्यपूणड आसण सट्काऊ व्यवसाय 

मॉडेल्ससाठी एक समान खेळाचे िेत्र प्रदान करते िसे की 

“बॅट्री अॅॅझ अ ससवडस”. 
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गाव पल्ली: J&K मधील भारताची पत्रहली काबिन-नु्यटर ल 

पांचायत 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी 500 KV चा सोलार प्लाांट् देशाला 

समसपडत केला आसण िमू्म आसण काश्मीरच्या सीमावती 

भािातील साांबा येथील पल्ली या िावामधे्य देशातील पसहली 

'काबडन नू्यट्र ल पांचायत' बनली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पांतप्रधानाांच्या म्हणण्यानुसार पल्लीने काबडन नू्यट्रल बनून 

देशाला मािड दाखवला आहे. 

● या प्रकल्पासाठी पल्लीवासीयाांनी सहकायड केले आहे. त्ाांनी 

प्रकल्पावर काम करणाऱयाांनाही अन्न सदले आहे. 

● असधकारडयाांनी िोडले की, राष्ट्र ीय सरकारच्या 'ग्राम ऊिाड 

स्वराि' कायडक्रमाांतिडत, 6,408 चौरस मीट्र िेत्रफळ असलेले 

1,500 सौर पॅनेल मॉडेल पांचायतीमधील 340 घराांना स्वच्छ 

वीि पुरवतील. 

● भारतातील पसहले काबडन-नू्यट्र ल सोलर स्व्हलेि म्हणून या 

िावाने इसतहास रचला आहे. 

● 2.75 कोट्ी खचाडचा हा प्रकल्प सवक्रमी वेळेत पूणड झाल्याचे 

असधकाऱयाांनी साांसितले . सनमाडण होणारी वीि स्थासनक पॉवर 

ग्रीड से्टशनद्वारे िावात सवतररत केली िाईल, ज्याची दैनांसदन 

िरि 2,000 युसनट्डस आहे. 

टाटा समूहाद्वारे एअर एत्रशया 2022 मधे्य एअर इांत्रडयामधे्य 

त्रवलीन होणार आहे. 

● ट्ाट्ा समूह िानेवारी 2022 मधे्य एअर इांसडयाचा ताबा 

घेतल्यापासून त्ाची कामसिरी सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

त्ात त्ाच्या वेळेच्या कामसिरीचा समावेश आहे. ट्ाट्ाांचे सवाडत 

अलीकडील काम त्ाांच्या सवमान वाहतूक कायािंचे एकत्रीकरण 

करणे आहे. एअरएसशया इांसडयामधे्य सवलीन होण्याच्या एअर 

इांसडयाच्या इराद्याबिल भारतीय स्पधाड आयोिाला (CCI) आधीच 

सूसचत करण्यात आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सडसेंबर 2020 मधे्य ट्ाट्ाने AirAsia India मधील आपली 

भािीदारी 67 ट्क्कक्याांपयिंत वाढवली . 

● AirAsia India, ज्याने िून 2014 मधे्य कायड करण्यास सुरुवात 

केली, देशभरात सनयोसित प्रवासी, मालवाहू आसण चाट्डर 

िाइट् सेवा प्रदान करते. 

● हे िािसतक िरावर चालत नाही. 

● या वषाडच्या िानेवारीमधे्य ट्ाट्ाने एअर इांसडया आसण एअर 

इांसडया एके्स्प्रसचे असधग्रहण केले. 

● ऑक्ट्ोबर 2021 मधे्य तोट्यात असलेल्या एअर इांसडयासाठी 

ट्ाट्ा सवियी बोलीदार म्हणून उदयास आले. 

● याने 18,000 कोट्ी रुपयाांची बोली लावली, ज्यामधे्य 2,700 

कोट्ी रुपयाांचे रोख पेमेंट् आसण 15,300 कोट्ी रुपयाांच्या 

वाहकाच्या किाडचा समावेश होता . 

● सविारा एअरलाइन्स देखील ट्ाट्ा समूहाच्या मालकीची आहे, 

िरी सतने आतापयिंत सवलीनीकरणाच्या योिनेतून बाहेर पडले 

आहे. 

● सविारा सांयुक् उपक्रम भािीदार ससांिापूर एअरलाइन्स इचु्छक 

असल्याची अफवा आहे. 

● सविारा एअरलाइन्स देखील ट्ाट्ा समूहाच्या मालकीची आहे, 

िरी सतने आतापयिंत सवलीनीकरणाच्या योिनेतून बाहेर पडले 

आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

मेघालयातील त्रलफ्लव्हांग रूट त्रब्रजमधे्य जागत्रतक वारसा 

स्थळाांच्या तातु्परत्ा यादीचा समावेश आहे. 

● लोक आसण सनसिड याांच्यातील सामासिक-साांसृ्कसतक, 

सामासिक आसण वनस्पसतसवषयक सांबांधाांवर प्रकाश ट्ाकणारा 

मेघालयातील 70 हून असधक िावाांमधे्य आढळणारा 'सिांिकी ांि 

सि सकां वा सलस्व्हांि रूट् सिि' सांयुक् राष्ट्र ाांच्या शैिसणक, 

वैज्ञासनक आसण िािसतक वारसा स्थळाांच्या तातु्परत्ा यादीत 

समासवष्ट् करण्यात आला आहे. 

● सुमारे 10 ते 15 वषािंच्या कालावधीत पाणवठ्याच्या दोन्ही 

बािूांना 'सफकस इलास्स्टका' झाडाला प्रसशिण देऊन िावकरी 

सिवांत रूट् सिि वाढवतात िेथे मुळे पूल तयार करतात. 

1 एत्रप्रल 2022 रोजी ओत्रडशा त्रदवस त्रकां वा उत्कल त्रदवस 

साजरा केला जातो. 

● उत्कल सदवस सकां वा उत्कल सदवस सकां वा ओसडशा सदवस हा 

स्वतांत्र राज्य म्हणून ओळखल्या िाण्याच्या सांघषाडनांतर ओसडशा 

राज्याच्या सनसमडतीची आठवण ठेवण्यासाठी दरवषी 1 एसप्रल 

रोिी सािरा केला िातो. राज्याचे मूळ नाव ओररसा असे होते 

परां तु लोकसभेने माचड 2011 मधे्य ओररसा सवधेयक, आसण 

सांसवधान सवधेयक (113 वी दुरुिी) मांिूर करून ओसडशा असे 

नाव सदले. 
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कनािटक सरकारने त्रवनय समरस्य उपक्रम सुरू केला आहे. 

● बसवराि बोम्मई सरकारने राज्यातील ग्रामपांचायती ांमधे्य िातीय 

पूवडग्रहासवरुद्ध िनिािृती मोहीम म्हणून सवनय समरस्य योिना 

िाहीर केली. 14 एसप्रल रोिी डॉ. बी.आर. आांबेडकर याांच्या 

ियांतीसदनी त्ाचे औपचाररक शुभारांभ होणार आहे. 

महाराष्ट्र ाने कैद्ाांसाठी वैयफ्लिक कजि देण्याची योजना सुरू 

केली आहे. 

● महाराष्ट्र  सरकारने एक योिना सुरू केली आहे ज्यामुळे 

कैद्याांना बँकाांकडून रु. 50,000 पयिंत वैयस्क्क किड समळू 

शकते. आपल्या देशातील हा अशा प्रकारचा पसहलाच उपक्रम 

असेल. महाराष्ट्र  राज्य सहकारी बँक या योिनेंतिडत 7% 

व्यािदराने 50,000 पयिंत किड देईल. महाराष्ट्र ातील पुणे येथील 

येरवडा मध्यवती कारािृहात प्रायोसिक तत्त्वावर ही योिना 

राबसवण्यात येणार आहे. 

● या प्रकारच्या किाडला “खावती” किड म्हणतात आसण सुमारे 

1,055 कैद्याांना त्ाचा फायदा होतो. 

उत्तरप्रदेशने भाजीपाला उत्पादनात अव्वल स्थान पटकावत 

पत्रहले स्थान त्रमळवले आहे. 

● 2021-22 पीक वषड (CY) (िुलै-िून) मधे्य उत्पादनात दशलि 

ट्नाांच्या फरकासह, पसिम बांिालला दुस-या क्रमाांकावर 

घसरून, उत्तर प्रदेश भािीपाला उत्पादनात अव्वल स्थान 

समळवले आहे. 

● उत्तर प्रदेशमधे्य 2021-22 पीक वषाडत (िुलै-िून) 29.58 

दशलि ट्न (mt) भािीपाला उत्पादन अपेसित आहे, 2020-

21 मधे्य ते 29.16 दशलि ट्न होते, तर पसिम बांिालचे 

उत्पादन 2021 मधे्य 28.23 दशलि ट्नाांपयिंत घसरण्याची 

अपेिा आहे. 22 वरून 2020-21 मधे्य 30.33 दशलि ट्न. 

● चालू वषाडच्या 2021-22 मधील आकडेवारीनुसार भािीपाला 

उत्पादक इतर सवोच्च उत्पादकाांमधे्य मध्य प्रदेश 20.59 

दशलि ट्न, सबहार 17.77 दशलि ट्न आसण महाराष्ट्र  16.78 

दशलि ट्न आहे. 

हररयाणा सरकारने 'मुख्य मांिी बागवानी त्रवमा योजने'चे पीक 

त्रवमा पोटिल सुरू केले. 

● हररयाणाचे कृषी मांत्री िेपी दलाल याांनी या योिनेसाठी 10 

कोट्ी रुपयाांच्या प्रारां सभक सनधीसह एम उखा मांत्री बािवानी 

सवमा योिनेचे पोट्डल सुरू केले. या अांतिडत शेतकऱयाांना 

प्रसतकूल हवामान आसण नैससिडक आपत्ती ांमुळे झालेल्या 

सपकाांच्या नुकसानीची भरपाई सदली िाणार आहे. 

● ही योिना भािीपाला आसण मसाल्याांसाठी प्रसत एकर रुपये 

30,000 आसण फळाांसाठी 40,000 रुपये प्रसत एकर भरपाई 

देते, िी 25 ट्के्क, 50 ट्के्क, 75 ट्के्क आसण 100 ट्के्क अशा 

चार शे्रणी ांद्वारे दावा केल्यावर शेतकरडयाांना भरपाई सदली िाईल. 

उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमांत्र्ाांनी सू्कल चलो अत्रभयान' हा उपक्रम 

सुरू केला आहे. 

● उत्तर प्रदेशातील प्राथसमक आसण उच्च प्राथसमक शाळाांमधे्य 

100 ट्के्क पट्सांख्या सुरसित करण्यासाठी मुख्यमांत्री योिी 

आसदत्नाथ याांनी 'सू्कल चलो असभयान' सुरू केले. असधकृत 

घोषणेचा हवाला देत, राज्य सरकार प्राथसमक सशिणाचे भसवष्य 

आसण प्राथसमक शाळाांच्या सवािंिीण सवकासाला आकार 

देण्याचा प्रयत्न करेल. 

त्रदल्ली सरकारने सरकारी शाळाांमधे्य 'हॉबी हब' स्थापन 

करण्याची योजना सुरू केली. 

● सदल्ली सरकारने असतररक् सक्रयाकलापाांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी सदल्लीतील सरकारी शाळाांसाठी शालेय वेळेनांतर 

हॉबी हबची स्थापना केली आहे. हा प्रकल्प एकाच सशफ्टच्या 

सरकारी शाळेत राबसवला िाणार आहे. या नवीन शैिसणक 

सत्रात शालेय नृत्, सांिीत, कला आसण हिकला उपक्रमाांसह 

सदल्लीतील सरकारी शाळाांमधे्य 'हॉबी हब' स्थापन करण्याचा 

प्रकल्प कामात आहे. 

आांध्र प्रदेशचे मुख्यमांिी वायएस जगन मोहन रेड्डी याांनी 

फ्लव्हत्रडओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील 13 नवीन त्रजल्ह्ाांचे 

उद्घाटन केले. 

● आांध्र प्रदेशचे मुख्यमांत्री वायएस ििन मोहन रेड्डी याांनी 

सोमवार, 4 एसप्रल रोिी िुांटू्र सिल्ह्ातील ताडेपल्ली येथे 

स्व्हसडओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील 13 नवीन सिल्ह्ाांचे 

उदड घाट्न केले. त्ामुळे राज्यात एकूण 26 सिले्ह होणार आहेत. 

नवीन त्रजले्ह 

1. अलु्लरी सीताराम रािू सिल्हा - पडेरू 

2. अन्नमय सिल्हा - रायचोट्ी 

3. अनकपल्ली 

4. बापट्ला 

5. एलुरु 

6. काकीनाडा - काकीनाडा 

7. कोना सीमा – अमलापुरम 

8. मन्यम सिल्हा - पावडतीपुरम 

9. नाांद्याल - नाांद्याल 

10. एनट्ीआर सिल्हा - सवियवाडा 

11. पालनाडू - नरसरावपेट्ा 

12. श्री बालािी सिल्हा - सतरुपती 

13. श्री सत्साई सिल्हा - पुट्टापथी 

राजस्थानमधे्य गणगौर उत्सव साजरा केला जातो. 

● िणिौर उत्सव रािस्थान आसण मध्य प्रदेश, िुिरात आसण 

पसिम बांिालच्या काही भािात सािरा केला िातो. हा 

रािस्थानमधील सवाडत महत्त्वाचा सण आहे आसण तो राज्यभर 

मोठ्या उत्साहाने सािरा केला िातो. माचड ते एसप्रल या 

कालावधीत स्स्त्रया भिवान सशवाची पत्नी िौरीची पूिा करतात. 

हा सण कापणी, वसांत ऋतु, बाळां तपण आसण वैवासहक सनष्ठा 

सािरा करतो. 
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लेहच्या ग्या - सासोमा या गावाांमधे्य एक सामुदात्रयक सांग्रहालय 

स्थापन केले आहे. 

● लडाखमधे्य, लेह सिल्ह्ातील ग्या - सासोमा िावाांमधे्य या 

प्रदेशाच्या समृद्ध साांसृ्कसतक इसतहासाचे ितन आसण प्रचार 

करण्यासाठी एक सामुदासयक सांग्रहालय उघडण्यात आले. 

लडाख ऑट्ोनॉमस सहल डेव्हलपमेंट् कौस्न्सल (LAHDC), लेह 

चे अध्यि ताशी ग्यािसन याांनी सामुदासयक सांग्रहालयाचे 

उदड घाट्न केले. पारांपाररक उपयुक्तावादी विू, फॅसिि, 

कपडे आसण ग्या-रोिच्या सासोमाच्या िीवनातील कलाकृती हे 

सांग्रहालयाचे मुख्य आकषडण आहेत. सांग्रहालय पारांपाररक 

घरामधे्य सवसवध वािुसशल्प िािा आसण वैसशष्ट्ट्याांसह ठेवलेले 

आहे. 

तात्रमळनाडू सरकारने आणीबाणीच्या काळात लोकाांसाठी 

'कावल उठावी' अाँप लााँच केले. 

● तासमळनाडूचे मुख्यमांत्री, एमके सॅ्टसलन याांनी 'कावल उठावी' 

अँप लाँच केले आहे िे नािररकाांना कोणत्ाही आपत्कालीन 

पररस्स्थतीत पोसलसाांची मदत घेण्यास मदत करते. या अॅपमधे्य 

साठ फीचसड आहेत ज्याचा उपयोि पोलीस सनयांत्रण किाला 

आपत्कालीन अलट्ड पाठवण्यासाठी केला िातो. आपत्कालीन 

लाल बट्ण दाबून, वापरकत्ाडचे थेट् स्थान सनयांत्रण किासह 

सामासयक केले िाईल. वापरकताड िवळचे पोलीस 

से्टशन/ििी वाहन देखील ओळखू शकतो. 

मध्य प्रदेश सरकारने मुख्यमांिी उद्म क्राांती योजना सुरू केली. 

● मध्य प्रदेशचे मुख्यमांत्री सशवराि ससांह चौहान उद्याम क्राांती 

योिनेचा शुभारांभ करणार आहेत. असधकारडयाांच्या मते, 

एमएसएमई सवभािाच्या रािपत्रातील घोषणेनुसार, नोव्हेंबर 

2021 मधे्य प्रथमच एमपी मुख्यमांत्री उद्यम क्राांती योिना िाहीर 

िाहीर केली. 

● यात स्वयांरोििारासाठी 1 ते 50 लाखापयिंत किड समळेल. 

● योिनेचे वैसशष्ट्ट्य म्हणिे राज्य सरकार 3% व्याि अनुदान 

तसेच बँक हमी देईल. 

● उद्याम क्राांती योिनेचा शुभारांभ मुख्यमांत्री सशवराि ससांह चौहान 

याांच्या हिे मांिळवारी होणार आहे. असधकारडयाांच्या 

म्हणण्यानुसार, MSME सवभािाच्या रािपत्रातील घोषणेनुसार, 

MP मुख्यमांत्री उद्यम क्राांती योिना प्रथम नोव्हेंबर 2021 मधे्य 

सादर करण्यात आली होती, परां तु ती कधीही लािू झाली नाही. 

सरहूल सण झारखांड राज्यात साजरा केला गेला. 

● सरहूल हा नवीन वषाडचा सण झारखांड राज्यात आसदवासी 

समुदायाांद्वारे स्थासनक सरना धमाडचा भाि म्हणून सािरा केला 

िातो. अमावस्या सदसल्यानांतर तीन सदवसाांनी चैत्र या सहांदू 

मसहन्यात हा उत्सव सािरा केला िातो. हा वसांत ऋतूच्या 

प्रारांभाचा उत्सव देखील आहे. सरहुल हा शब्द वृिपूिेशी 

िोडलेला आहे. हा एक सण आहे सिथे सनसिाडची पूिा केली 

िाते. यावषी 04 एसप्रल 2022 रोिी सरहूल सण सािरा केल्या 

िेला. 

कनािटकाने दूध उत्पादकाांसाठी सहकारी बाँक स्थापन केली. 

● कनाडट्कचे मुख्यमांत्री, बसवराि बोम्मई याांनी 'नांसदनी िेत्र 

समृद्धी सहकारी बँक' ची स्थापना करणे हा एक क्राांसतकारी 

उपक्रम आहे, ज्यामुळे दूध उत्पादकाांना असधक आसथडक बळ 

समळेल. दूध उत्पादकाांसाठी खास बँक स्थापन करणारे 

कनाडट्क हे देशातील एकमेव राज्य आहे. कें द्रीय िृहमांत्री 

असमत शहा याांच्या हिे “नांसदनी िीरा समृद्धी सहकार बँक” चा 

लोिो लॉन्च करण्यात आला. 

'नांत्रदनी क्षीरा समृद्धी सहकारी बाँके' बद्दल: 

● दूध उत्पादक सहकारी सांस्थाांची सवसवध बँकाांमधे्य दररोि सुमारे 

20,000 कोट्ी रुपयाांची उलाढाल होते. 

● त्ामुळे दुग्धव्यवसाय िेत्रात रे्श्तक्राांतीची दुसरी लाट् येईल. 

● राज्य सरकारने भािभाांडवल आसण दूध म्हणून 100 कोट्ी 

रुपये सदले आहेत 

● फेडरेशन आसण सहकारी प्रिासवत सहकारी बँकेसाठी त्ाांच्या 

भाांडवलाचा सहस्सा म्हणून 260 कोट्ी रुपयाांचे योिदान देतील 

ज्यामुळे ग्रामीण भािातील मोठ्या आसथडक सक्रयाकलापाांना 

चालना समळेल. 

● राज्य सरकारने सवड प्राथसमक कृषी पतसांस्था (PACS) 

सांिणकीकृत करण्याचा सनणडय घेतला आहे. 

उत्तराखांडचे मुख्यमांिी पुष्कर त्रसांह धामी याांनी '1064 अाँटी 

करप्प्शन मोबाईल अाँप लााँच केले. 

● उत्तराखांडचे मुख्यमांत्री पुष्कर ससांह धामी याांनी 1064 अँट्ी 

करप्प्शन मोबाइल अँप नावाचे भ्रष्ट्ाचारसवरोधी मोबाइल अँप 

लॉन्च केले आहे. हे मोबाईल अँस्प्लकेशन उत्तराखांडच्या दिता 

सवभािाने सवकससत केले आहे. यामुळे नािररकाांना भ्रष्ट्ाचाराशी 

सांबांसधत तक्रारी थेट् असधकाऱयाांकडे नोांदवण्यास मदत होते. 

त्रहमाचल प्रदेशच्या काांगडा चहाला युरोत्रपयन कत्रमशनकडून 

GI टॅग त्रमळणार आहे. 

● सहमाचल प्रदेशच्या काांिडा चहाला लवकरच युरोसपयन 

कसमशनचा भौिोसलक सांकेत टॅ्ि (GI टॅ्ि) समळेल; या टॅ्िमुळे 

काांिडा चहाला युरोसपयन बािारपेठेत प्रवेश करण्याची सांधी 

समळण्यास मदत होते. काांिडा चहाला 2005 मधे्य भारतीय GI 

टॅ्ि समळाला. 1999 पासून, सहमाचल प्रदेशातील काांिडा 

प्रदेशात चहाची लािवड आसण सवकास सातत्ाने सुधारत आहे. 

● भारतीय प्रादेसशक कायाडलय पालमपूर, राज्याचे सहकार आसण 

कृषी सवभाि आसण CSIR, IHBT पालमपूर आसण चौधरी सरवन 

कुमार कृषी सवद्यापीठ, पालमपूर या चार सवभािाांद्वारे काांिडा 

चहाच्या सवकास आसण लािवडीला प्रोत्साहन सदले िात आहे 

आसण त्ाची देखभाल केली िात आहे. 
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तात्रमळनाडूचे मुख्यमांिी एमके सॅ्टत्रलन याांनी पेररयार मेमोररयल 

समथुवापुरमचे उद्घाटन केले. 

● मुख्यमांत्री एमके सॅ्टसलन याांनी नामसिरीपेट्टई पांचायत 

युसनयनमधील सपसलपकुट्टई येथे पेररयार स्मारक समथुवापुरमचे 

लोकापडण केले. कायडक्रमात वाट्प झालेल्याांना चाव्या देण्यात 

आल्या. 2 कोट्ी 88 लाख रुपये खचूडन सवड मूलभूत सुसवधाांसह 

100 घरे बाांधण्यात आली. 

● सॅ्टसलन याांनी आर्श्ासन सदले की अनैथु ग्राम अण्णा मारुमालाची 

सथट्टम अांतिडत सवड 1,601 सवकासात्मक कामाांची पायाभरणी 

केल्यानांतर लवकरच पूणड केली िाईल. 

नागालाँडमधील शहरी त्रवकासासाठी ADB $2 दशलक्ष कजि 

मांजूर करणार आहे. 

● एसशयन डेव्हलपमेंट् बँक (ADB) आसण भारत सरकार याांनी 

नािालँडला हवामान-सांवेदनशील शहरी पायाभूत सुसवधाांच्या 

सडझाइनसाठी, सांस्थात्मक िमता मिबूत करण्यासाठी आसण 

निरपासलका सांसाधनाांचे एकत्रीकरण सुधारण्यासाठी $2 

दशलि प्रकल्प तयारी सवत्तपुरवठा (PRF) किड प्रदान 

करण्यासाठी करारावर स्वािरी केली. 

● ADB ने िारी केलेल्या सनवेदनानुसार, भारत सरकारसाठी 

स्वािरी करणारे सवत्त मांत्रालयातील आसथडक व्यवहार सवभािाचे 

असतररक् ससचव रित कुमार समश्रा आसण ADB साठी स्वािरी 

करणारे ADB च्या भारत सनवासी समशनचे देश सांचालक 

ताकेओ कोसनशी , प्रिासवत नािालँड अबडन इन्फ्रास्टरक्चर 

डेव्हलपमेंट् प्रोिेक्ट्साठी प्रोिेक्ट् रेसडनेस फायनास्न्सांि (PRF) 

वर स्वािरी करणारे होते. 

लातूरमधे्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांचा 70 फूट 

उांचीचा ‘स्टॅच्यू ऑफ नॉलेज’ पुतळा उभारण्यात आला आहे 

● लातूरमधे्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांचा 70 फूट् 

उांचीचा ‘सडटॅ्चडयू ऑफ नॉलेि’ पुतळा उभारण्यात आला आहे. 

कें द्रीय कायदा मांत्री सकरेन ररिीिू याांच्या हिे व सवरोधी पिनेते 

देवेंद्र फडणवीस, राज्यमांत्री सांिय बनसोडे तसेच कें द्रीय 

समािकल्याण राज्यमांत्री रामदास आठवले आदी ांच्या मुख्य 

उपस्स्थतीत येत्ा 13 एसप्रलला या पुतळ्याचे अनावरण 

करण्यात आले. 

● डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांच्या 131 व्या ियांतीसनसमत्त 

आांबेडकर उद्यानात सवशेष कायडक्रम घेण्यात आला. त्ात या 

पुतळ्याचे अनावरण तसेच ‘डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर: 

व्यस्क्त्व, वकृ्त्व तथा कृसतत्व’ या पुिकाचे प्रकाशन करण्यात 

आले. या भव्य पुतळ्याची सनसमडती स्टीलच्या पायावर फायबरचा 

वापर करून केली आहे. 

त्रहमाचल प्रदेश राज्यत्व त्रदन 2022: 15 एत्रप्रल 

● सहमाचल प्रदेशमधे्य 15 एसप्रल रोिी सहमाचल सदन सािरा केला 

िातो. या सदवशी राज्य पूणड राज्य झाले. मांडी, चांबा, महासू 

आसण ससरमौर हे चार सिले्ह दोन डझनहून असधक सांस्थानाांशी 

िोडले िेले, ज्यामुळे 1948 मधे्य सहमाचल प्रदेश कें द्रशाससत 

प्रदेश बनला. अनेक दशकाांनांतर, 1971 मधे्य, सहमाचल प्रदेश 

हे भारतातील 18 वे राज्य बनले. 

● सहमाचल प्रदेश हे उत्तर भारतातील एक राज्य आहे. सतबेट्च्या 

सीमेवर, हे सहमालयीन लँडसे्कपसाठी प्रससद्ध आहे (सहमाचल 

म्हणिे 'बफाडने भरलेला प्रदेश') आसण ट्र ेसकां िसाठी आसण 

नैससिडक सौांदयाडचा आनांद घेण्यासाठी हे एक लोकसप्रय पयडट्न 

स्थळ आहे. राज्याचे भारतीय राज्याचे चौर्थ्ा क्रमाांकाचे दरडोई 

उत्पन्न देखील आहे आसण भारतातील सतसरी सवाडत वेिाने 

वाढणारी अथडव्यवस्था आहे. 

उत्तराखांड माजी सैत्रनक आत्रण तरुणाांसाठी "त्रहम प्रहारी" 

योजना सुरू करणार आहे. 

● उत्तराखांड सरकार 'सहम प्रहारी' योिना राबवणार आहे िी 

मािी सैसनक आसण तरुणाांसाठी आहे. उत्तराखांड सरकार 

उत्तराखांडच्या सीमेला लािून असलेल्या भािात ही योिना लािू 

करण्यासाठी कें द्र सरकारच्या सहकायाडची अपेिा करत आहे. 

राज्याच्या सीमावती भािात मािी सैसनकाांना स्थासयक 

करण्यालाही ही योिना प्राधान्य देईल. 

आसामी नवीन वषि 2022, रो ांगाली बोहाग त्रबहू उत्सव 

● बोहाि सबहू सकां वा रोांिाली सबहू, आसाममधील सवाडत मोठ्या 

सणाांपैकी एक, दरवषी एसप्रलच्या दुसऱया आठवड्ात येतो, िो 

कापणीच्या कालावधीची सुरूवात करतो. यावषी बोहाि सबहू 

14 एसप्रल ते 16 एसप्रल या कालावधीत सािरा केला िात आहे. 

रोांिाली म्हणिे आसामी भाषेत आनांद आसण हा सण खरांच 

कुटु्ांब आसण समुदायासह आनांद आसण आनांद सािरा 

करण्याची वेळ आहे. 

● सहांदू सौर कॅलेंडरचा पसहला सदवस पांिाब, तासमळनाडू, 

ओररसा, केरळ, मसणपूर आसण पसिम बांिाल या राज्याांमधे्य 

वेिवेिळ्या नावाांनी आसण परांपराांनी सािरा केला िातो. सबहू 

वषाडतून तीनदा सािरा केला िातो; रोांिाली सकां वा बोहाि सबहू 

व्यसतररक् - काट्ी सबहू सकां वा कोांिाली सबहू आसण माघ सबहू 

सकां वा भोिली सबहू कापणीच्या कालावधीच्या वेिवेिळ्या 

ट्प्प्याांवर सचन्हाांसकत करण्यासाठी सािरे केले िातात. 

तत्रमळनाडूच्या मुख्यमांत्र्ाांनी 14 एत्रप्रल हा समता त्रदवस म्हणून 

साजरा करण्याची घोषणा केली. 

● मुख्यमांत्री एमके सॅ्टसलन याांनी सवधानसभेत घोषणा केली की 

बीआर आांबेडकराांची ियांती (14 एसप्रल) 'समथुवा नाळ' 

(समानता सदन) म्हणून स्मरणात ठेवली िाईल 
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165 फूट उांच राष्ट्र ीय ध्वज, ईशाने्यतील सवाित उांच, INA 

मुख्यालय सांकुलात फडकवला जाईल. 

 मत्रणपूरचे मुख्यमांिी एन सबरेन ससांि याांनी घोषणा केली की, 

165 फूट् उांच भारतीय राष्ट्रध्वि, ईशाने्यतील सवाडत उांच, 

मसणपूरच्या सबषु्णपूर सिल्ह्ातील मोइराांि येथील इांसडयन 

नॅशनल आमी (INA) मुख्यालय सांकुलात फडकवला िाईल, 

ज्यासाठी एक खाांबा होता. आधीच उभारलेले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ससांि याांच्या म्हणण्यानुसार, 100 सदवसाांच्या कृती योिनेचा एक 

भाि म्हणून , कें द्रीय िृहमांत्री असमत शाह राज्याला भेट् देतील 

आसण भारतीय राष्ट्रध्वि फडकावतील. 

● ते इम्फाळच्या दसिणेला 45 सकलोमीट्र अांतरावर असलेल्या 

मोइराांि येथील आयएनए हुतात्मा स्मारक सांकुलात बोलत होते , 

सिथे ध्विारोहण सदनाचा 78वा वधाडपन सदन सािरा करण्यात 

आला. 

● नवीन आयएनए मेमोररयल हॉलच्या बाांधकामासाठी राज्य 

सरकारने यापूवीच िमीन खरेदी केली होती आसण बाांधकाम 

सुरू झाले होते. 

● यावेळी सवसवध कलाकाराांनी ढोल-ढोलक छोलम, थाांि ता असे 

साांसृ्कसतक कायडक्रम सादर केले. 

16 ते 27 एत्रप्रल दरम्यान मुांबईत आयोत्रजत "हुनर हाट" ची 40 

वी आवृत्ती 

● हुनर हाट्च्या 40 व्या आवृत्तीचे उदड घाट्न कें द्रीय मासहती आसण 

प्रसारण आसण युवा व्यवहार आसण क्रीडा मांत्री अनुराि ठाकूर 

याांच्या हिे 17 एसप्रल 2022 रोिी झाले. 

● हा कायडक्रम 16 एसप्रल ते 27 एसप्रल या कालावधीत मुांबईतील 

MMRDA ग्राउांड, वाांदे्र-कुलाड कॉम्पे्लि येथे आयोसित 

करण्यात आला आहे. हे स्थासनक कारािीर आसण कारािीर 

याांचे ितन, सांरिण आसण प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यासपीठ 

आहे. 

● प्लास्स्टक, कािद, प्लाय, लाकूड, काच, ससरॅसमक, ताि, कापूस 

आसण लोकर, तसेच केळीचे दाांडे, उसाचा लिदा, भात आसण 

िव्हाचा पेंढा, भुसा, रबर, लोखांड यासारख्या वापरलेल्या आसण 

ट्ाकून सदलेल्या विूांपासून बनवलेली उतृ्कष्ट् उत्पादने . आसण 

सपतळ, "स्थासनकाांसाठी आवाि" आसण " कचऱयापासून 

सवोत्तम " या थीमनुसार प्रदसशडत केले िातील. 

● उपक्रमाच्या 40 व्या आवृत्तीत देशभरातील सकमान 1,000 

कारािीर आसण कारािीर सहभािी होत आहेत. 

● आत्मसनभडर भारत हुनरहाट् सारख्या उपक्रमाांमुळे बळकट् होत 

आहे. हुनरहाट्च्या या 40 व्या आवृत्तीत, 31 राज्याांमधून 

आलेल्या एक हिाराहून असधक कारािीर आसण कारािीराांनी 

400 स्टॉल्स लावले आहेत. 

जमू्म आत्रण काश्मीरच्या ग्रामीण त्रवकास आत्रण पांचायती राज 

त्रवभागाने ई-गव्हनिन्स उपक्रमाांतगित 'जन त्रनग्राणी' हे अाँप सुरू 

केले आहे. 

● ग्रामीण सवकास आसण पांचायती राि सवभाि, िमू्म आसण 

काश्मीर, ई-िव्हनडन्स उपक्रमाांतिडत, लोकाांना सवसवध योिनाांशी 

सांबांसधत त्ाांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोांदवण्यास मदत 

करण्याच्या उिेशाने 'िन सनग्रानी' हे अँप सुरू केले आहे. िन 

सनग्राणी अँप हे 24×7 इांट्रनेट्-आधाररत पॅ्लट्फॉमड आहे ज्याचा 

उिेश J&K मधील रसहवाशाांच्या तक्रारी ांचा अहवाल देणे आसण 

त्ाांचे सनराकरण करणे, सवभािाद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या 

सवसवध सरकारी योिनाांसवरुद्ध आहे. 

● कोणत्ाही सवसशष्ट् तक्रारीचे सनवारण करण्यासाठी सात 

सदवसाांच्या कालावधीसह ब्लॉक िरावर अिड सेट् केला िेला 

आहे. हे बोिस सकां वा खोट्या तक्रारी देखील तपासेल आसण 

अँडर ॉइड सॉफ्टवेअरच्या िुिल पे्ल स्टोअरवरून डाउनलोड 

केले िाऊ शकते. 

● अपूणड मासहतीच्या कारणािव कमीत कमी नकाराांची खात्री 

करण्यासाठी कस्टमाइज्ड स्कीम-सवसशष्ट् इनपुट् फॉमड वापरून 

तक्रारी ांचे अचूक ररपोसट्िंि देखील अँप सुलभ करेल. 

नरेंद्र त्रसांह तोमर याांनी 2022 च्या खरीप मोत्रहमेसाठी कृषी 

त्रवषयक देशव्यापी बैठकीचे उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय कृषी मांत्री नरेंद्र ससांह तोमर याांनी नुकतीच नवी 

सदल्लीतील NASC कॉम्पे्लि येथे 2022-23 च्या खरीप 

मोसहमेसाठी कृषी सवषयावरील राष्ट्र ीय पररषदेचा शुभारांभ केला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● दुसऱया आिाऊ अांदािानुसार (2021-22) देशातील एकूण 

अन्नधान्य उत्पादन 3160 लाख ट्नाांपयिंत पोहोचेल, हा नवा 

उच्चाांक आहे याबिल मांत्री महोदयाांनी आनांद व्यक् केला. 

● डाळी आसण तेलसबयाांचे उत्पादन अनुक्रमे 269.5 लाख ट्न 

आसण 371.5 लाख ट्न असेल. 

● 2020-21 मधे्य फलोत्पादन उत्पादन 3310.5 लाख ट्नाांपयिंत 

पोहोचण्याची अपेिा आहे, ती भारतीय फलोत्पादनासाठी 

आतापयिंतची सवाडत मोठी पातळी आहे, सतसऱया प्रित 

अांदािानुसार. 

● मांत्र्याांनी पुढे साांसितले की, तणनाशके आसण सबयाणाांची 

उपलब्धता सुरसित करण्यासाठी कें द्र आसण राजे्य सहकायड 

करतील आसण शेतकऱयाांच्या उत्पादनाच्या सकमती कमी 

करतील. 

● युररयाच्या िािी नॅनो-युररयाची पद्धत सवकससत करावी, असे 

मत त्ाांनी माांडले. नैससिडक आसण सेंसद्रय शेतीला सरकार 

प्राधान्य देत राहील, असे त्ाांनी नमूद केले. 

● कृषी सनयाडतीत वाढ झाली असताना, आांतरराष्ट्र ीय बािारपेठेत 

स्पधाड करण्यासाठी दिेदार उत्पादनाांना प्राधान्य सदले पासहिे, 

असे मांत्री म्हणाले. शेतकरी आसण सनयाडतदार दोघाांनाही फायदा 

झाला पासहिे. 
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उदगीर येथे 95 व्या अफ्लखल भारतीय मराठी सात्रहत् सांमेलन 

सुरु 

● लातूर येथील उदिीर येथे 95 व्या अस्खल भारतीय मराठी 

सासहत् सांमेलनाची सुरुवात होत आहे. या सनसमत्तानां 

उदिीरमधे्य तीन सदवस सासहस्त्काांचा मेळा भरणार आहे. 

● जे्यष्ठ सासहस्त्क भारत सासणे हे यांदाच्या सांमेलनाचे अध्यि 

असणार आहेत. उदिीर येथे 95 वे अस्खल भारतीय मराठी 

सासहत् सांमेलन 22, 23 आसण 24 एसप्रल रोिी पार पडणार 

आहे. उदिीर येथील उदयसिरी महासवद्यालयाच्या प्राांिणात हे 

सांमेलन होत आहे. 

सुरतमधे्य 'स्माटि शहरे, स्माटि शहरीकरण' पररषदेचे आयोजन 

करण्यात आले आहे. 

● तीन सदवसीय “स्माट्ड शहरे, स्माट्ड शहरीकरण” पररषदेला आि 

सुरतमधे्य सुरुवात झाली. स्वातांत्र्याच्या 75 व्या वधाडपन 

सदनासनसमत्त माननीय पांतप्रधानाांनी सदलेल्या आझादी का अमृत 

महोत्सव (एकेएएम) च्या घोषणा अांतिडत, हा कायडक्रम सुरत 

स्माट्ड ससट्ी कॉपोरेशन डेव्हलपमेंट् सलसमटे्ड याांच्या सह भारत 

सरकारच्या िृहसनमाडण आसण शहरी व्यवहार मांत्रालय 

(MoHUA) द्वारे आयोसित केला िात आहे. 

मुांबई भारताची पत्रहली आांतरराष्ट्र ीय कू्रझ पररषद आयोत्रजत 

करणार आहे. 

● कें द्रीय बांदरे, िहािबाांधणी आसण िलमािड आसण आयुष मांत्री 

सबाडनांद सोनोवाल याांनी साांसितले की, 1ली अतुल्य भारत 

आांतरराष्ट्र ीय कू्रझ पररषद-2022 मुांबईत आयोसित केली 

िाईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मुांबईतील दोन सदवसीय कायडक्रमाचे आयोिन बांदरे, 

िहािबाांधणी आसण िलमािड मांत्रालय, मुांबई बांदर प्रासधकरण 

आसण फेडरेशन ऑफ इांसडयन चेंबसड ऑफ कॉमसड अँड इांडस्टर ी 

(FICCI) याांनी केले आहे. 

● मांत्र्याांनी मुांबईतील एका वाताडहर पररषदेत नमूद केले की 

भारतीय कू्रझ माकेट्मधे्य वाढती मािणी आसण सडस्पोिेबल 

उत्पन्नामुळे पुढील दशकात दहापट् वाढ होण्याची िमता आहे. 

● मांत्र्याांच्या मते, पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांचा प्रमुख सािरमाला 

कायडक्रम चेन्नई, सवझाि आसण अांदमान बांदराांना िोव्याशी 

िोडतो, िे सवाडसधक पयडट्काांना आकसषडत करतात. 

● सबाडनांद सोनोवाल याांनी पररषदेचे मासहतीपत्रक, लोिो आसण 

कॅप्टन कु्रझोचे शुभांकर देखील प्रकट् केले. पत्रकार 

पररषदेदरम्यान त्ाांनी www.iiicc2022.in या इव्हेंट्ची 

वेबसाइट्ही लॉन्च केली. कु्रझ हब म्हणून भारताचा सवकास 

करण्यावर पररषदेचा भर असेल. 

मत्रणपूरमधे्य खोांगजोम वॉर मेमोररयल कॉम्प्पे्लक्समधे्य 

खोांगजोम त्रदन साजरा करण्यात आला. 

● मसणपूरमधे्य 1891 च्या अँग्लो-मसणपुरी युद्धात मसणपूरचे 

स्वातांत्र्य सट्कवून ठेवण्यासाठी खोांििोमच्या लढाईत 

सिसट्शाांसवरुद्ध लढताना प्रचांड बसलदान देणाऱया राज्यातील शूर 

पुत्राांना मसणपूरमधे्य भावपूणड श्रद्धाांिली वाहण्यात आली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● राज्यपाल ला िणेशन आसण मुख्य मांत्री एन. सबरेन ससांि, तसेच 

सामान्य िनता, थौबल सिल्ह्ातील खेबसचांि येथील खोांििोम 

वॉर मेमोररयल कॉम्पे्लि येथे राज्यिरीय खोांििोम सदन 

समारांभाला उपस्स्थत होते. 

● दरवषी 23 एसप्रल रोिी, मसणपूर सिट्ीशाांशी, सवशेषतः  मेिर 

पाओना ििबशी याांच्यासवरुद्ध लढलेल्या मसणपुरी योद्धाांचे 

स्मरण करते. 

● मसणपूरचे राज्यपाल आसण मुख्यमांत्री मसणपूरच्या लोकाांसोबत 

वीराांना पुष्ाांिली अपडण करण्यात सामील झाले. खेबसचांि येथे 

दोन समसनटे् मौन पाळण्यात आले, तसेच बांदुकीची सलामी 

देण्यात आली. 

● या कायडक्रमात बोलताना मुख्यमांत्री एन. सबरेन ससांि म्हणाले की, 

तरुण सपढीने आपल्या पूवडिाांचे बसलदान लिात ठेवले पासहिे 

आसण एकसांघ राष्ट्र ासाठी नेहमीच लढा सदला पासहिे. 

कनािटक सरकारने सामात्रजक जागरूकता मोहीम "SAANS" 

सुरू केली. 

● कनाडट्कचे आरोग्य आसण वैद्यकीय सशिण मांत्री, केशव रेड्डी 

सुधाकर याांनी 'सामासिक िािरूकता आसण नू्यमोसनया 

यशस्वीपणे तट्स्थ करण्यासाठी कृती' (SAANS) मोहीम सुरू 

केली आहे. SAANS ही एक मोहीम आहे िी पाच वषािंखालील 

मुलाांमधे्य सनमोसनयाची लवकर तपासणी आसण असधक 

िािरूकता सुसनसित करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. 

SRS 2018 नुसार, कनाडट्कातील पाच वषाडखालील मृतू् दर 

1000 सिवांत िन्ाांमािे 28 आहे. 

भारतातील पत्रहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेशातील रामपूर येथे 

स्थापन करण्यात आला. 

● उत्तर प्रदेशातील मुख्यमांत्री योिी आसदत्नाथ याांच्या 

सरकारच्या प्रयत्नाांमुळे रामपूरच्या ग्रामपांचायत पट्वाई येथे 

भारतातील पसहला 'अमृत सरोवर' पूणड झाला आहे. आझादी का 

अमृत महोत्सवाचा एक भाि म्हणून, अमृत सरोवर उपक्रमाचा 

एक भाि म्हणून 75 िलस्रोत सवकससत आसण पुनसनडसमडत केले 

िातील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● अवघ्या काही आठवड्ात रामपूर येथील तलावाची स्वच्छता 

करून पुनरुज्जीवन करण्यात आले. 

● हा तलाव आता ग्रामीण भािातील पयडट्काांचे प्रमुख आकषडण 

बनला आहे. 
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● रामपूरमधे्य अमृत सरोवर म्हणून सवकससत करण्यासाठी 75 

तलावाांची सनवड करण्यात आली होती. 

● सनवडलेल्या तलावाांपैकी शहाबाद येथील सवकास िट्ातील 

पट्वई ग्रामपांचायतीत तलावावरील बाांधकाम पूणड करण्यात 

आले. 

● सवाडसधक िेत्रफळ असलेल्या (1.67 हेक्ट्र) ग्रामपांचायत 

ससांिणखेडा येथील तलावाच्या कामालाही सुरुवात झाली आहे. 

● येत्ा तीन मसहन्याांत या कचऱयाने साचलेल्या तलावाचे रूपाांतर 

‘अमृत सरोवर’ या ग्रामीण पयडट्न स्थळात होणार आहे. 

तात्रमळनाडू सरकार दरवषी 18 त्रडसेंबर रोजी अल्पसांख्याक 

हक्क त्रदन पाळणार आहे. 

● तासमळनाडू सरकारने दरवषी 18 सडसेंबर हा सदवस राज्य 

पातळीवर अल्पसांख्याक हक्क सदन म्हणून पाळला िाईल, 

अशी घोषणा केली आहे. राज्य सरकार योिना आसण 

कल्याणकारी उपायाांच्या प्रभावी अांमलबिावणीद्वारे 

अल्पसांख्याकाांच्या उन्नतीसाठी आसण आसथडक उन्नतीला 

प्रोत्साहन देते. 

● हा सदवस तासमळनाडूच्या सिल्हा िरावर सांबांसधत 

सिल्हासधकाऱयाांच्या असधपत्ाखाली पाळला िात आहे. यापुढे 

राज्यिरावरही पाळण्यात येणार आहे. 

झारखांडचा जामतारा प्रते्क गावात ग्रांथालय असलेला 

देशातील पत्रहला त्रजल्हा बनला आहे. 

● झारखांडमधील िामतारा हा देशातील एकमेव सिल्हा बनला 

आहे िेथे सवड ग्रामपांचायती ांमधे्य सामुदासयक ग्रांथालये आहेत. 

सुमारे आठ लाख लोकसांखे्यच्या या सिल्ह्ात सहा िट्ाांतिडत 

एकूण 118-ग्रामपांचायती आहेत आसण प्रते्क पांचायतीमधे्य 

एक सुसज्ज ग्रांथालय आहे िे सवद्यार्थ्ािंसाठी सकाळी 9 ते 

सांध्याकाळी 5 या वेळेत खुले असते कररअर समुपदेशन सत्र 

आसण पे्ररक विड देखील सवनामूल्य आयोसित केले िातात. येथे 

खचड. कधीकधी आयएएस आसण आयपीएस असधकारीही 

सवद्यार्थ्ािंना मािडदशडन करण्यासाठी या ग्रांथालयाांना भेट् देतात. 

या नासवन्यपूणड साइट्डसना भेट् देण्यासाठी प्रते्काचे स्वाित 

आहे. 
 

 

● हळूहळू चांद्रदीप, पांिासनया, मेंसढया, िोपाळपूर, शहारपुरा, 

चांपापूर आसण सझलुआ या पांचायती ांमधे्य ग्रांथालये स्थापन झाली. 

ही लायिरी चालवण्यासाठी िावकऱयाांनी आपल्यातून अध्यि, 

खसिनदार आसण ग्रांथपाल याांची सनवड केली. 

यूपीचे आग्रा हे वॅ्हकू्यम-आधाररत सीवर त्रसस्टम असलेले पत्रहले 

शहर ठरले आहे. 

● आग्रा, उत्तर प्रदेश हे वॅ्हकू्यम-आधाररत सीवर ससस्टम असलेले 

देशातील पसहले शहर बनले आहे. हे वॅ्हकू्यम सावडिसनक 

सठकाणी वापरले िातील. आग्रा स्माट्ड ससट्ीच्या असधकारडयाांनी 

मीसडयाला साांसितले की, महापासलकेने तािमहालिवळील 

अशा 240 घराांना वॅ्हकू्यम-आधाररत िट्ाराांशी िोडले आहे, 

िेथे पारांपाररक िट्ार प्रणाली वापरली िाऊ शकत नाही. 

● िट्ार िोडणीच्या कामासाठी 100 कोट्ी रुपये खचड अपेसित 

आहे. सध्या हे तांत्रज्ञान सखल भािात वापरले िात आहे. 

नेदरलँड कां पनीकडून पाच वषािंपयिंत देखभाल आसण सांपूणड 

काळिी घेतली िाईल. 5 कोट्ी रुपये खचूडन 240 घराांचे सनवाडत 

िट्ाराांचे िाळे उभारण्यात आले आहे. सवड चेंबसड भौिोसलक 

मासहती प्रणाली (GIS) आधाररत सेन्ससडने सुसज्ज आहेत, िे 

चेंबरचे िेत्रफळ आसण समस्या ओळखण्यात मदत करतील. 

मायगे्रशन टर ॅ त्रकां ग त्रसस्टम अाँप त्रवकत्रसत करणारे महाराष्ट्र  हे 

भारतातील पत्रहले राज्य बनले आहे. 

● Individual unique identity numbers द्वारे स्थलाांतररत 

कामिाराांच्या हालचाली ांचा मािोवा घेण्यासाठी वेबसाइट्-

आधाररत मायगे्रशन ट्र ॅ सकां ि ससस्टम (MTS) अनुप्रयोि सवकससत 

करणारे महाराष्ट्र  हे भारतातील पसहले राज्य बनले आहे. MTS 

प्रकल्पाचे उसिष्ट् स्थलाांतररत लाभार्थ्ािंसाठी एकास्त्मक बाल 

सवकास सेवा (ICDS) ची सातत् सुसनसित करणे आहे. 

● स्थलाांतररत कामिाराांना त्ाांच्या मूळ सठकाणी परत येईपयिंत 

ICDS ची पोटे्सबसलट्ी त्ाांच्या कुटु्ांबासाठी राज्याच्या आत सकां वा 

राज्याबाहेरील त्ाांच्या िांतव्य सिल्ह्ाांमधे्य पोटे्सबसलट्ीची खात्री 

करण्यासाठी ट्र ॅक केली िाईल. ICDS ही कें द्रीय पुरसृ्कत 

योिना आहे िी मसहला आसण बाल सवकास मांत्रालयाद्वारे लािू 

केली िाते. हे 1975 मधे्य लाँच केले िेले. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

जगातील सवाित मोठ्या इलेफ्लररक कू्रझ जहाजाने चीनमधे्य 

आपला पत्रहला प्रवास केला. 

● ििातील सवाडत मोठे इलेस्क्ट्रक कू्रझ िहाि चीनच्या मध्य हुबेई 

प्राांतातील सयचाांि येथील बांदरावर परतले आहे आसण याांित्झी 

नदीच्या वर आसण खाली आपल्या पसहल्या प्रवासासाठी परतले 

आहे. हे कू्रझ िहाि 7,500-सकलोवॅट्-तास मोठ्या आकाराच्या 

सािरी बॅट्रीद्वारे समसथडत आहे. ही बॅट्री समकालीन अँपेरेि 

टे्क्नॉलॉिीने प्रदान केली आहे, िी ििातील इलेस्क्ट्रक 

कारसाठी नांबर 1 बॅट्री उत्पादक आहे. 
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हांगेरीचे पांतप्रधान म्हणून फ्लव्हरर ऑबिन चौथ्ाांदा त्रजांकले. 

● हांिेरीचे पांतप्रधान, स्व्हक्ट्र ऑबडन याांनी 2022 च्या देशाच्या 

सावडसत्रक सनवडणुकीत प्रचांड सविय समळवून सलि चौर्थ्ाांदा 

पदावर सवरािमान झाले. त्ाांच्या उिव्या सवचारसरणीच्या 

सफडेझ पिाला एकूण 98% मताांपैकी 53.1% मते समळाली. मे 

2010 मधे्य पांतप्रधानपदी सवरािमान झाल्यापासून 58 वषीय हे 

आधीच EU मधे्य सवाडत िाि काळ सरकारचे प्रमुख आहेत. 

HP ने पूणि-सेवा सांकररत वकि  इकोत्रसस्टम प्रदाता बनण्याच्या 

उत्रद्दष्ट्ाने Poly चे अत्रधग्रहण केले. 

● HP ने $3.3 सबसलयन सकमतीच्या सवड-कॅश डीलमधे्य $1.7 

सबसलयन मधे्य Poly चे सांपादन पूणड केले आहे िेव्हा किाडचा 

समावेश होतो. Poly हेडसेट्, AV कॉन्फरन्स रूम उपकरणे 

िसे की डेस्क फोन आसण सॉफ्टवेअर सारख्या ऑसफस 

कमु्यसनकेशन उपकरणाांची उत्पादक आहे. 

● HP ने $3.3 सबसलयन सकमतीच्या सवड-कॅश डीलमधे्य $1.7 

सबसलयन मधे्य Poly चे सांपादन पूणड केले आहे िेव्हा किाडचा 

समावेश होतो. Poly हेडसेट्, AV कॉन्फरन्स रूम उपकरणे 

िसे की डेस्क फोन आसण सॉफ्टवेअर सारख्या ऑसफस 

कमु्यसनकेशन उपकरणाांची उत्पादक आहे. 

अलेकझाांडर वुत्रकक याांची सत्रबियाच्या अध्यक्षपदी पुन्हा त्रनवड 

झाली आहे. 

● Aleksandar Vučić याांची ससबडयाच्या अध्यिपदी पुन्हा सनवड 

झाली आहे. CeSID आसण Ipsos या पोलस्टर सांस्थाांनी Vucic 

च्या सवियाची भसवष्यवाणी केली होती. प्रो-युरोसपयन आसण 

सेंसट्रस्ट अलायन्स फॉर स्व्हक्ट्र ी युतीचे प्रसतसनसधत्व झडर ावको 

पोनोस, सनवृत्त लष्करी िनरल याांनी केले. मतदानकत्ािंनी असा 

अांदाि वतडवला होता की वुसककचा ससबडयन प्रोगे्रससव्ह पाट्ी 

(एसएनएस) 43 ट्के्क मते समळवेल आसण युनायटे्ड फॉर 

स्व्हक्ट्र ी ऑफ ससबडया सवरोधी पि त्ाांच्या पाठोपाठ असेल. 

चीनने पृथ्वी त्रनरीक्षणासाठी नवीन उपग्रह Gaofen-3 03 

यशस्वीररत्ा प्रके्षत्रपत केला. 

● चीनने 07 एसप्रल 2022 रोिी लाँि माचड-4C रॉकेट्वर सिउिान 

उपग्रह प्रिेपण कें द्रावरून नवीन पृथ्वी सनरीिण उपग्रह 

Gaofen-3 03 यशस्वीररत्ा प्रिेसपत केला. नवीन उपग्रह 

त्ाच्या भूमी-समुद्री रडार उपग्रह नित्राचा भाि बनेल आसण 

पररभ्रमण करणारडया Gaofen-3 आसण Gaofen-3 02 

उपग्रहाांसह नेट्वकड  तयार करेल. 

मुांबईत कोरोनाव्हायरस रोगाच्या XE प्रकाराचा भारतातील 

पत्रहला रुग्ण आढळला आहे. 

● भारतातील कोरोनाव्हायरस आिाराच्या (कोसवड-19) XE 

प्रकाराचे पसहले प्रकरण मुांबईत नोांदवले िेले. शहर नािरी 

प्रासधकरण बृहनु्ांबई महानिरपासलका (BMC) ने त्ाच्या 11 

व्या िीनोम अनुक्रमाचे सनकाल िाहीर केले, ज्यामधे्य XE 

प्रकारासाठी एक नमुना सकारात्मक आसण दुसरा कप्पा 

प्रकारासाठी ओळखला िेला. 

● BMC असधकारडयाांच्या म्हणण्यानुसार, XE स्टर ेनसाठी पॉसझसट्व्ह 

चाचणी घेतलेली व्यक्ी पूणडपणे लसीकरण केलेली 50 वषीय 

मसहला होती सिला कोणताही सह-सवकार नव्हता आसण ती 

लिणे नसलेली होती. 

● ती 10 फेिुवारी रोिी दसिण आसफ्रकेतून प्रवासाचा कोणताही 

अनुभव नसताना आली होती. िेव्हा ती आली तेव्हा सतची 

सवषाणूची चाचणी सनिेसट्व्ह आली होती. 

● वल्डड हेल्थ ऑिडनायझेशन (WHO) च्या मते, नवीन सबवेररयांट् 

'XE', िो दोन ओसमक्रॉन सबवे्हररयांट्चा सांकररत स्टर ेन आहे, हा 

आतापयिंत सापडलेला सवाडत सांसिडिन्य कोरोनाव्हायरस स्टर ेन 

असू शकतो. 

शेहबाज शरीफ याांची पात्रकस्तानचे 23 वे पांतप्रधान म्हणून 

त्रनवड 

● पासकिानचे सवरोधी पिनेते, शेहबाि शरीफ याांची नॅशनल 

असेंब्लीमधे्य मतदानाद्वारे देशाचे 23 वे पांतप्रधान म्हणून 

सबनसवरोध सनवड झाली आहे. 70 वषीय पासकिान मुस्िम 

लीि (PML-N) चे प्रमुख इम्रान खान याांची िािा घेतील, ज्याांना 

अलीकडेच नॅशनल असेंब्लीमधे्य असवर्श्ास मताने हट्वण्यात 

आले आहे. शेहबाि शरीफ हे पासकिानचे मािी पांतप्रधान 

नवाझ शरीफ याांचे भाऊ आहेत. 

● शरीफ याांना 174 मते समळाली असून त्ाांना इिासमक 

ररपस्ब्लक ऑफ पासकिानचे पांतप्रधान म्हणून घोसषत करण्यात 

आले आहे. 342 च्या सभािृहात सवियी उमेदवाराला सकमान 

172 खासदाराांचा पासठां बा समळायला हवा. 

वन्य प्राण्याांना कायदेशीर अत्रधकार देणारा इके्वडोर हा पत्रहला 

देश बनला. 

● इिेडोर हा दसिण अमेररकन देश वन्य प्राण्याांना कायदेशीर 

असधकार देणारा ििातील पसहला देश ठरला. देशातील सवोच्च 

न्यायालयाने “एस्टर ेसलट्ा” नावाच्या लोकरी माकडावर लि 

कें सद्रत केलेल्या खट्ल्याच्या बािूने सनकाल सदला आहे, ज्याला 

सतच्या घरातून प्राणीसांग्रहालयात नेण्यात आले होते, सिथे ती 

एका आठवड्ानांतर िेली. 

एस्टरेत्रलटा बद्दल: 

● एस्टर ेसलट्ा फक् एक मसहन्याची होती िेव्हा सतला िांिलातून दूर 

नेण्यात आले िेणेकरून ती ग्रांथपाल अना बीसट्रझ बबाडनो 

प्रोआनोसाठी पाळीव प्राणी बनू शकेल. 

● प्रोआनोने 18 वषे एस्टर ेसलताची काळिी घेतली, तथासप, 2019 

मधे्य असधकारडयाांनी िप्त केले, कारण दसिण अमेररकन देशात 

वन्य प्राण्याांचे मालक असणे बेकायदेशीर आहे. 

● प्राणीसांग्रहालयात स्थलाांतररत झाल्यानांतर माकडाचा दुदैवी मृतू् 

झाला. या दुः खद घट्नेनांतर, मालक अना बीसट्रझ बरबानो 

प्रोआन याांनी माकडाच्या असधकाराांचे उल्लांघन झाल्याचा सनणडय 

घेण्यास न्यायालयाला सवचारणा करून एक बांसदवास कॉपडस 

दाखल केला. 
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नासाने भारताच्या अांतराळातील त्रढगाऱ्याांवरील (से्पस डेत्रब्रज) 

डेटा जारी केला. 

● NASA च्या ऑसबडट्ल डेसिस प्रोग्राम ऑसफसच्या ऑसबडट्ल 

डेसिस िाट्डरली नू्यिच्या सवाडत अलीकडील अहवालानुसार, 

ग्रहाच्या पृष्ठभािाच्या 2,000 सकलोमीट्र िवळ पृथ्वीच्या 

खालच्या किेत 10 सेमी पेिा िाि अांतराळ अवशेषाांचे 

25,182 तुकडे आहेत. भारत केवळ 114 अांतराळातील 

मोडतोड विूांसाठी िबाबदार आहे, तर युनायटे्ड से्टट्डसकडे 

पृथ्वीच्या किेत 5,126 अवकाशातील मोडतोड विू आहेत 

आसण चीनकडे पृथ्वीच्या किेत 3,854 से्पस डेसिि ऑबे्जक्ट्डस 

आहेत, ज्यात रॉकेट् बॉडीचाही समावेश आहे. 

से्पस डेत्रब्रज म्हणजे नक्की काय? 

● पृथ्वीच्या किेतील कोणतीही मानवसनसमडत विू िी यापुढे 

उपयोिी ठरत नाही, त्ाला अवकाशातील कचरा सकां वा 

अवकाशातील कचरा असे सांबोधले िाते. से्पस डेसिि मोठ्या 

विू असू शकतात, िसे की अयशस्वी उपग्रह िे किेत सोडले 

िेले आहेत सकां वा लहान विू, िसे की सढिाऱयाचे तुकडे सकां वा 

रॉकेट्मधून पडलेले पेंट् िेि. हा सढिारा उरलेल्या रॉकेट् 

से्टिपासून ते अिदी लहान पेंट् से्पकपयिंत आकारात असू 

शकतो 

WTO ने 2022 मधे्य जागत्रतक व्यापार वाढीचा अांदाज 3% 

पयंत कमी केला. 

● वल्डड ट्र ेड ऑिडनायझेशन (WTO) ने 2022 साठी िािसतक 

व्यापार वाढीचा (व्हॉलू्यममधे्य) अांदाि 3 ट्क्कक्याांवर आणला 

आहे. यापूवी ऑक्ट्ोबर 2021 मधे्य हा अांदाि 4.7 ट्के्क होता. 

खालची सुधारणा रसशया-युके्रन सांघषाडचे अनुसरण करते ज्याने 

विूांच्या सकमती ांवर पररणाम केला आहे, पुरवठा खांसडत केला 

आहे आसण भू-रािकीय आसण आसथडक असनसितता तीव्र झाली 

आहे. 2023 साठी, या व्यापारी मालाच्या व्यापारातील वाढीचा 

अांदाि 3.4% आहे. 

इस्रायलने 'आयनि बीम' या नवीन लेसर-आधाररत हवाई 

सांरक्षण प्रणालीची यशस्वी चाचणी घेतली. 

● इस्रायलने नवीन लेझर िेपणास्त्र-सांरिण प्रणाली 'आयनड 

बीम'ची यशस्वी चाचणी केली िी डर ोनसह कोणत्ाही हवेतील 

विू नष्ट् करू शकते. आयनड बीम ही ििातील पसहली ऊिाड-

आधाररत शस्त्र प्रणाली आहे िी येणारी UAVs, रॉकेट्, मोट्ाडर, 

लाांब पल्ल्याची िेपणासे्त्र, ट्ाकीसवरोधी िेपणासे्त्र इत्ादी 

पाडण्यासाठी लेसर बीमचा वापर करते. आयनड बीम ही राफेल 

प्रित सांरिण प्रणालीने सवकससत केली आहे. डायरेकड ट्-एनिी 

वेपन सससडट्म वापरून आसण हवाई सांरिण पुरसवणडयात खूप 

मोठा पल्ला िाठू शकतो. 

इांडोनेत्रशयाने भारतातून कृषी आयात बांद केली. 

● अन्न सुरिेचे मूल्याांकन करणारडया आसण सवशे्लषणाचे प्रमाणपत्र 

(COA) िारी करणारडया ऍबोरेट्रीिची नोांदणी करण्यात नवी 

सदल्लीच्या असधकारडयाांनी अपयशी ठरल्यामुळे इांडोनेसशयाने 

भारतातून कृषी उत्पादनाांची आयात थाांबवली आहे, ज्यामुळे 

तृणधान्य सनयाडतदाराांमधे्य सचांता सनमाडण झाली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● त्ाच्या कृषी सांिरोध कें द्राच्या प्रमुखाांना सदलेल्या आदेशात, 

इांडोनेसशयाच्या कृषी मांत्रालयाने साांसितले की, भारतातील 

ताज्या अन्नाच्या सुरसिततेची चाचणी घेण्यासाठी आसण COA 

िारी करण्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोिशाळाांचे असधकार रि 

करण्यात आले आहेत. 

● प्रयोिशाळाांनी िारी केलेले COA सूसचत करतात की 2019 

मधे्य वनस्पती उत्पत्तीच्या ताज्या अन्नाची स्पष्ट् सनयाडत प्रमासणत 

केली िेली होती, मांत्रालयानुसार मान्यता सदली िाणार नाही, 

िरी 24 माचड रोिी सकां वा त्ापूवी िारी केलेली प्रमाणपते्र 

कायदेशीर असतील. 

● इांडोनेसशयन सनयाडतदाराांना ऑडडरची सूचना देण्यात आली आहे. 

इांडोनेसशयाने सनयाडतदाराांना सीओएला असतररक् मासहती द्यावी 

अशी नोट्ीस बिावल्यानांतर ही बातमी आली. 

● इांडोनेसशयाकडून तीन ते चार मसहन्याांपूवी सूचना पाठवण्यात 

आली होती. 

● स्व्हएतनाम आसण थायलांड सारखे देश त्ाांच्या प्रयोिशाळाांची 

नोांदणी वेळेआधी COA प्रदान करू शकत होते, परां तु भारतीय 

असधकारी अांसतम मुदत पूणड करू शकले नाहीत. 

● नोांदणी अिड सडप्लोमॅसट्क चॅनेलद्वारे सबसमट् केला िावा. मात्र, 

िकाताड येथील दूतावास वेळेवर नोांदणी करण्यात अपयशी 

ठरला. 

युनायटेड नेशन्सच्या अहवालात असे सुचवले आहे की युके्रन 

युद्धापूवी कोत्रवडमुळे 77 दशलक्ष गररबीत बुडाले. 

● युनायटे्ड नेशन्सने िारी केलेल्या अहवालानुसार, साथीच्या 

रोिाने िेल्या वषी 77 दशलि असतररक् लोकाांना िांभीर 

दाररद्र्यात ढकलले आसण अनेक सवकसनशील राष्ट्र े किाडच्या 

परतफेडीच्या मोठ्या खचाडमुळे पुनप्राडप्त करण्यात अिम 

आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सांशोधनानुसार, श्रीमांत देश असत-कमी व्यािदराने घेतलेल्या 

ऐसतहाससक रकमेचा वापर त्ाांना साथीच्या घसरणीतून 

सावरण्यासाठी मदत करण्यासाठी करू शकतात. 

● याउलट्, सवाडत िरीब देशाांनी त्ाांच्या किाडची सेवा 

करण्यासाठी अब्जावधी डॉलसड खचड केले आसण त्ाांना सशिण 

आसण आरोग्य सेवा, पयाडवरण सांरिण आसण असमानता कमी 

करण्यासाठी िुांतवणूक करण्यापासून प्रसतबांसधत करून मोठ्या 

प्रमाणात किड घेण्याच्या खचाडचा सामना करावा लािला. 
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युके्रन-रत्रशया युद्धाचा जागत्रतक प्रभाव: 

● युके्रनमधील युद्धाचा िािसतक पररणाम झाला आहे. युनायटे्ड 

नेशन्सच्या अहवालानुसार, युके्रनमधील युद्धामुळे 1.7 अब्ज 

लोकाांना अन्न, ऊिाड आसण खताांच्या सकमती वाढण्याचा धोका 

आहे. 

● अहवालानुसार, सवाडत िरीब सवकसनशील देश त्ाांच्या 

महसुलाच्या 14 ट्के्क किड व्यािात देतात, अनेकाांना साथीच्या 

आिारामुळे सशिण, पायाभूत सुसवधा आसण भाांडवली 

खचाडसाठी बिेट् कमी करण्यास भाि पाडले िाते. 

● श्रीमांत सवकससत देश केवळ 3.5 ट्के्क वेतन देतात, असा दावा 

त्ात आहे. 

उष्णकत्रटबांधीय वादळ मेगी: भूस्खलन आत्रण पुरामुळे 

त्रफलीत्रपन्समधे्य मोठ्या प्रमाणावर त्रवनाश झाला. 

● उष्णकसट्बांधीय वादळ मेिीने सफसलपाइन्सवर कहर केला 

असून भूस्खलन आसण पुरात सकमान 167 लोकाांचा मृतू् झाला 

आहे. राष्ट्र ीय आपत्ती सांघट्नेच्या म्हणण्यानुसार, आणखी 110 

लोक बेपत्ता आहेत आसण 1.9 दशलि लोक प्रभासवत झाले 

आहेत. मध्य लेयटे् प्राांतातील बेबे शहराच्या आिूबािूच्या 

खेड्ाांचा डोांिरावरील सहमस्खलन आसण ओसांडून वाहणाऱया 

नद्याांनी नाश केला. 

उष्णकत्रटबांधीय वादळ मेगी बद्दल: 

● उष्णकसट्बांधीय वादळ मेिी, ज्याला सफलीसपन्समधे्य 

उष्णकसट्बांधीय वादळ अॅॅिॅट्ॉन म्हणूनही ओळखले िाते, ते 

एसप्रल 2022 मधे्य सफलीसपन्समधे्य आलेले सकरकोळ परां तु 

सवनाशकारी उष्णकसट्बांधीय वादळ होते. 

● हे 2022 मधील पॅसससफकमधील ट्ायफून हांिामातील सतसरे 

उष्णकसट्बांधीय उदासीनता आसण दुसरे उष्णकसट्बांधीय वादळ 

आहे. 

● सफसलसपन्स समुद्रातील एका सांवहन िेत्रातून मेिी वायवे्यकडे 

प्रवास करत लेयट् िल्फमधे्य िेला, सिथे तो िवळिवळ स्स्थर 

रासहला, हळूहळू पूवेकडे मािोवा घेत होता. 

● मेिीने दोन लँडफॉल केले, एक िुयुआनच्या कॅसलकोन बेट्ावर 

आसण दुसरा समरच्या बेसी येथे. 

● लुप्त होण्यापूवी, ते नैऋते्कडे चालू रासहले आसण सफसलसपन्स 

समुद्रात पुन्हा प्रवेश केला. 

● शास्त्रज्ञाांच्या म्हणण्यानुसार, मानवामुळे झालेल्या हवामान 

बदलामुळे उष्णकसट्बांधीय वादळे असधक तीव्र आसण 

शस्क्शाली बनली आहेत. 

● 2006 पासून, सफलीसपन्सला ििातील सवाडत घातक 

चक्रीवादळाांचा तडाखा बसला आहे. 

● त्ाच्या स्थानामुळे, याला हवामान आपत्ती ांसाठी सवाडत 

असुरसित देशाांपैकी एक म्हणून नाव देण्यात आले आहे. 

युके्रनच्या 'नेपचू्यन के्षपणास्त्र हल्ल्या'मुळे रत्रशयन जहाज 

मॉस्क्वा बुडाले आहे. 

● मांत्रालयाच्या सांदेशानुसार, रसशयाच्या बॅ्लक सी िीट्चे 

िॅिसशप मॉस्क्वा हे बांदरात नेले िात असताना वादळी 

लाट्ाांमुळे ते बुडाले. 510-कू्र समसाईल कू्रझर , ज्याने युके्रनवर 

रसशयाच्या नौदल हल्ल्याचे नेतृत्व केले, ते देशाच्या लष्करी 

सामर्थ्ाडचे प्रतीक होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● कीवचा दावा आहे की त्ाच्या रॉकेट्ने कू्रझरला धडक सदली. 

युनायटे्ड से्टट्डसच्या म्हणण्यानुसार, युके्रसनयन िेपणास्त्राांनी 

देखील ते लक्ष्य केले होते. 

● मॉस्कोने कोणत्ाही हल्ल्याचा इन्कार केला असून आिीमुळे 

िहाि बुडाल्याचा दावा केला आहे. 

● रसशयाच्या म्हणण्यानुसार, आिीमुळे युद्धनौकेच्या दारुिोळ्याचा 

स्फोट् झाला आसण अखेरीस सांपूणड कू्रला काळ्या समुद्रात 

िवळच्या रसशयन नौकाांकडे हलवण्यात आले. 

● युद्धनौका तरांित असल्याचे प्रथम साांसितल्यानांतर, रसशयन 

सांरिण मांत्रालयाने िुरुवारी उसशरा खुलासा केला की मॉस्क्वा 

हरवली आहे. 

● 12,490 ट्न विनाची ही युद्धनौका WWII नांतरच्या युद्धात 

बुडालेली सवाडत मोठी रसशयन युद्धनौका आहे. 

एस्टोत्रनयामधे्य NATO द्वारे लॉकड शीर्ल् नावाचे सायबर 

सांरक्षण सराव आयोत्रजत केले गेले. 

● नॉथड अट्लाांसट्क ट्र ीट्ी ऑिडनायझेशन द्वारे मान्यताप्राप्त सायबर 

सांघट्ना ििातील सवाडत मोठी आसण सवाडत स्िष्ट् "लाइव्ह-

फायर" सायबर सांरिण कवायती हाती घेईल. एस्टोसनयामधील 

नाट्ो कोऑपरेसट्व्ह सायबर सडफेन्स सेंट्र ऑफ 

एिलन्सनुसार सद्ववासषडक लॉक्कड शील्ड इव्हेंट्, राष्ट्र ीय IT 

प्रणाली आसण रीअल-ट्ाइम हल्ल्याांपासून महत्त्वपूणड पायाभूत 

सुसवधाांचे सांरिण करणाऱया सायबरसुरिा तज्ञाांच्या 

कौशल्याांमधे्य सुधारणा करण्यासाठी सडझाइन केलेले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मोठ्या प्रमाणात सायबर हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी बनावट् 

देशाला मदत करण्यासाठी सहभािी ांना पाठवले िाते. 

● युके्रनसह 32 देशाांतील 2,000 हून असधक लोक या कायडक्रमात 

सहभािी होण्याची अपेिा आहे. 

● लॉक्कड सशल्डडस इव्हेंट् या वषी युके्रनमधे्य सुरू असलेल्या 

युद्धाच्या मध्यभािी होतो, ज्यामधे्य हॅसकां िने रसशयाच्या 

आक्रमणात स्स्थर, सकरकोळ भूसमका बिावली आहे. रसशयन 

सरकारशी सांबांसधत हॅकसडवर युके्रनच्या सरकारी कायाडलयाांवर 

हल्ला करण्याचा आसण वीि पायाभूत सुसवधाांमधे्य घुसण्याचा 

प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. 
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● सरकारी असधकारडयाांच्या म्हणण्यानुसार, युके्रसनयन उद्योिाांवरही 

सनयसमत सायबर हले्ल होत आहेत. 

● दरम्यान, युके्रन सरकारने रसशयामधे्य सायबर हले्ल करणारडया 

हॅस्क्ट्स्व्हस्टच्या िट्ाच्या सांघट्नेला मदत केली आहे. 

● सायबर हल्ल्याांबिल सचांता, तथासप, युद्धभूमीच्या पलीकडे 

सविारली आहे. नॉसडडक देश नाट्ोमधे्य सामील होण्यासाठी 

अिड करू शकतो अशा अफवा पसरल्याप्रमाणे सफनलांडने या 

मसहन्याच्या सुरुवातीला सरकारी वेबसाइट्वर सायबर हल्ल्याची 

नोांद केली. पररणामी, अमेररकेचे राष्ट्र ाध्यि िो सबडेन याांनी 

अमेररकन कां पन्याांना प्रसतशोधात्मक सायबर हल्ल्याांना सामोरे 

िाण्याचा सल्ला सदला आहे. 

पॅत्रटर क आची याांची आयव्हरी कोस्टचे पांतप्रधान म्हणून पुन्हा 

त्रनयुिी 

● पॅसट्रक आची याांची आयव्हरी कोस्टचे पांतप्रधान म्हणून राष्ट्र ाध्यि 

अलासाने ओउट्ारा याांनी पुन्हा सनयुक्ी केली आहे. माचड 2021 

मधे्य त्ाांची पांतप्रधानपदी सनयुक्ी करण्यात आली. अमाडो 

िॉन कुसलबली आसण हमेद बाकायोको नांतर िेल्या तीन वषािंत 

पसिम आसफ्रकन राज्य (आयव्हरी कोस्ट) मधे्य ते सतसरे 

पांतप्रधान होते. 

भारत श्रीलांकेला $500 दशलक्ष अत्रतररि इांधन मदत देणार 

आहे. 

● श्रीलांका बेट् राष्ट्र ाला इांधन खरेदी करण्यात मदत करण्यासाठी 

भारत असतररक् $500 दशलि आसथडक मदत देईल आसण 

बाांिलादेश कोलांबोला मदत करण्यासाठी $450 दशलि सॅ्वप 

परतफेड पुढे ढकलण्यास तयार आहे. देशाच्या सिवांत 

सृ्मतीमधील सवाडत मोठ्या आसथडक सांकट्ाशी झुांित असलेल्या 

श्रीलांकेच्या सरकारला भारताने सदलेले पेट्र ोलचे हे दुसरे $500 

दशलि के्रसडट् आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● या मसहन्याच्या सुरुवातीला 120,000 ट्न सडझेल आसण 40,000 

ट्न िॅसोलीनच्या सशपमेंट्नांतर , के्रसडट्ची पसहली ओळ सांपली. 

● भारताने आतापयिंत सुमारे 400,000 ट्न पेट्र ोसलयमचा पुरवठा 

केला आहे. 

● इांधनाचा साठा सांपुष्ट्ात आल्यानांतर, मोठ्या प्रमाणात सनदशडने 

सुरू झाली. 

● एएफपीने दावा केला की हिारो सचडलेल्या वाहनचालकाांनी 

ट्ायर िाळले आसण कोलांबोकडे िाणारा प्रमुख रिा अडवला, 

पोसलस आसण स्थासनक असधकारडयाांचा हवाला देऊन. राज्य-

सांचासलत ससलोन पेट्र ोसलयम कॉपोरेशनने 92 ऑके्ट्न पेट्र ोलची 

सकां मत प्रसत लीट्र LKR 338, LKR 84 ची वाढ केल्यानांतर 

सवरोध सुरू झाला. 

● सीपीसीने या मसहन्यात दुसऱयाांदा सकमती वाढवल्या. 

● लांकेतील भारतीय तेल कां पनीने सहा मसहन्याांत पाचव्याांदा 

सकमतीत वाढ केली आहे. 

रत्रशयाने “RS-28 SARMAT” या जगातील “सवाित 

शफ्लिशाली” आफ्लिक-सक्षम आांतरखांडीय बॅत्रलफ्लस्टक 

के्षपणास्त्राची चाचणी केली. 

● रसशयाचे राष्ट्र ाध्यि व्लासदमीर पुसतन याांनी साांसितले की त्ाांच्या 

सैन्याने मोठे अण्वस्त्र वाहून नेण्यास सिम असलेल्या 

आांतरखांडीय बॅसलस्स्टक िेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली 

आहे, परां तु पेंट्ािॉनने म्हट्ले आहे की या िेपणास्त्राने 

अमेररकेला फारसा धोका नाही. रसशयाचे सवाडत शस्क्शाली 

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

असे नाव सदले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● हे एक असत-िड, थमोनू्यस्ियर-सशस्त्र आांतरखांडीय-शे्रणी 

बॅसलस्स्टक िेपणास्त्र आहे. 

● सरमतला सोस्व्हएत-सनसमडत व्होव्होडा ची िािा घ्यायची होती, 

ज्यात तीन वारहेड होते आसण 1962 मधे्य सडझाइन केले िेले 

होते. 

● सरमतचे विन 200 मेसट्रक ट्न (220 ट्न) आहे आसण त्ाची 

शे्रणी मोठी आहे, ज्यामुळे ते उत्तर आसण दसिण धु्रवाांवर उड्डाण 

करू शकते आसण ग्रहावरील कोठेही लक्ष्याांवर हल्ला करू 

शकते. 

● सरमतमधे्य मोठ्या सांखे्यने असधक शस्क्शाली आस्ण्वक शसे्त्र 

आहेत. 

इलॉन मस्क $44 अब्ज 2022 मधे्य त्रिटर त्रवकत घेणार आहेत. 

● ििातील सवाडत श्रीमांत व्यक्ी इलॉन मस्कने सिट्र $44 अब्ज 

मधे्य सवकत घेण्यास सहमती दशडवली, ज्यामधे्य ििातील सवाडत 

शस्क्शाली सोशल मीसडया नेट्विडपैकी एकाचे वैयस्क्क 

सनयांत्रण त्ाच्याकडे सोपवण्याआधी प्रसतकूल टे्कओव्हरच्या 

धमक्याांचा समावेश होता. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● Twitter नुसार, सावडिसनकररत्ा व्यापार करणारी कॉपोरेशन 

आता मस्कच्या मालकीची खाििी सांस्था बनेल, ज्याने प्रसत 

शेअर खरेदी सकां मत $54.20 ची वाट्ाघाट्ी केली. 

● हा करार पूणड करण्यासाठी मस्कने िेल्या आठवड्ात 46.5 

अब्ज डॉलसडचे सनधी समळवले आसण वेडबश ससकु्यररट्ीिचे 

सवशे्लषक डॅन इव्हस याांनी आदल्या सदवशी भाकीत केले की 

बोडड कदासचत त्ाच्या ऑफरला मान्यता देईल कारण दुसरा 

कोणताही खरेदीदार सापडला नाही. 

● वॉल स्टर ीट्वर सिट्रचा समभाि 5.9% वर व्यापार करत होता. 

स्लोवे्हत्रनयाच्या पांतप्रधानपदी रॉबटि गोलोब याांची त्रनवड 

● िोवे्हसनयाच्या पांतप्रधानपदाच्या सनवडणुकीत रॉबट्ड िोलोब 

याांनी तीन वेळा पांतप्रधान िेनेझ िानसा याांचा पराभव केला 

आहे. राज्य सनवडणूक असधकारडयाांनी पुष्ट्ी केली आहे की 

शासक पुराणमतवादी िोवे्हसनयन डेमोकॅ्रसट्क पिाच्या सुमारे 

24% मताांच्या तुलनेत स्वातांत्र्य चळवळीला िवळपास 34% 

मते समळाली आहेत. 
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अमेररकेने भारत, रत्रशया आत्रण चीनला बौफ्लद्धक सांपदा 

सांरक्षणाच्या प्राधान्यक्रमाच्या वॉच त्रलस्टमधे्य समात्रवष्ट् केले 

आहे. 

● भारत, चीन, रसशया आसण इतर चार देशाांना बौस्द्धक सांपदा 

सांरिण आसण अांमलबिावणीसाठी अमेररकेच्या वासषडक 

'प्राधान्य वॉच सलस्ट'मधे्य समासवष्ट् करण्यात आले. अिेंसट्ना, 

सचली, इांडोनेसशया आसण वे्हनेझुएला हे युनायटे्ड से्टट्डस व्यापार 

प्रसतसनधी कायाडलयाच्या यादीतील इतर देश आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● या वषीच्या यादीतील सातही देश मािील वषीच्या यादीतही 

होते. 

● यूएस व्यापार प्रसतसनधी कॅथरीन ताई याांनी त्ाांच्या सवशेष 301 

अहवालात यूएस व्यापार भािीदाराांच्या सांरिणाची आसण 

बौस्द्धक सांपदा असधकाराांच्या अांमलबिावणीची पयाडप्तता आसण 

पररणामकारकता यावर सूसचत केले आहे की पुढील वषाडत ही 

राष्ट्र े सवशेषत: तीव्र सद्वपिीय प्रसतबद्धता कें द्रस्थानी असतील. 

● अले्जररया, बाबाडडोस, बोसलस्व्हया, िाझील, कॅनडा, कोलांसबया, 

डोसमसनकन ररपस्ब्लक, इिेडोर, इसिप्त, ग्वाटे्माला, मेस्िको, 

पासकिान, पॅरागे्व, पेरू, थायलांड, सत्रसनदाद आसण ट्ोबॅिो, 

तुकी, तुकड मेसनिान, उझबेसकिान आसण स्व्हएतनाम हे 

वॉचमधील देश आहेत अांतसनडसहत IP समस्याांचे सनराकरण 

करण्यासाठी सद्वपिीय लि आवश्यक असलेली सूची. 

● सवशेष 301 अहवाल हा ििभरातील बौस्द्धक सांपदा सांरिण 

आसण अांमलबिावणीच्या स्स्थतीचे वासषडक मूल्याांकन आहे. 

● या वषाडच्या सवशेष 301 अहवालासाठी, USTR ने शांभराहून 

असधक व्यापार भािीदाराांना पासहले. 

इमॅनु्यएल मॅक्रॉन याांची फ्रान्सच्या अध्यक्षपदी आणखी एका 

टमिसाठी त्रनवड झाली आहे. 

● इमॅनु्यएल मॅक्रॉन याांना फ्रान्सच्या अध्यिीय रािवाड्ात 

आणखी पाच वषे काम केल्यानांतर देशाांतिडत आसण परराष्ट्र  

धोरणावर काम करण्यासाठी परत िाण्याची आशा आहे - परां तु 

त्ाांना लवकरच महत्त्वपूणड सांसदीय सनवडणुकाांना सामोरे िावे 

लािेल ज्यामधे्य त्ाांना त्ाांचे बहुमत राखण्यासाठी सांघषड करावा 

लािेल. अध्यिीय सनवडणुकीचे असधकृत सनकाल घट्नात्मक 

पररषदेद्वारे िाहीर केले िातील आसण मॅक्रॉन मांसत्रमांडळाची 

बैठक घेतील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● त्ानांतर मॅक्रॉनने एसलसी पॅलेस येथे उदड घाट्न कायडक्रमासाठी 

तारीख सनवडणे आवश्यक आहे, िे 13 मे पयिंत होणे आवश्यक 

आहे . नॅशनल िाडडतफे त्ाांचा सन्ान केला िाईल आसण ते 

भाषण देतील. 

● फँ्रकोइस समट्रॅांड आसण िॅक सशरॅक या दोघाांनीही अनुक्रमे 

1988 आसण 2002 मधे्य पुन्हा सनवडून येण्यासाठी 21 तोफाांच्या 

िोळ्या झाडण्याचा सराव ट्ाळला. 

● दुसरडया ट्मडसाठी पुन्हा सनवडून आलेले मॅक्रॉन हे एकमेव 

आधुसनक फ्रें च राष्ट्र ाध्यि आहेत. 

● अनेक युद्धाांनांतर देशाांच्या युतीचे सचन्हाांसकत करण्यासाठी 

नवसनवाडसचत फ्रें च राष्ट्र पती ांनी शेिारच्या िमडनीला त्ाांचा पसहला 

परदेश दौरा केल्याच्या प्रथेनुसार मॅक्रॉनने पाच वषािंपूवी 

बसलडनला िाण्याची आपली योिना िाहीर केली. 

● अिेंडाच्या शीषडस्थानी युके्रनमधील सांघषड सांपवण्याच्या 

उसिष्ट्ासह ते िमडन चाांसलर ओलाफ स्कोल्हझ याांची भेट् घेतील. 

● त्ाच्या सवियानांतर काही तासाांतच, मॅक्रॉन झेलेन्स्की आसण 

दोघाांशी बोलले 

 

त्रनयुिी बातम्या 
 

पेमेंट्स कौफ्लन्सल ऑफ इांत्रडयाच्या अध्यक्षपदी त्रवश्वास पटेल 

याांची पुन्हा त्रनवड 

● सवर्श्ास पटे्ल याांची 2022 मधे्य दुसऱयाांदा पेमेंट्डस कौस्न्सल 

ऑफ इांसडया (PCI) चे अध्यि म्हणून पुन्हा सनवड झाली आहे, 

यापूवी त्ाांची 2018 मधे्य PCI चे अध्यि म्हणून सनवड झाली 

होती. 2013 मधे्य त्ाांनी PCI चे सह-अध्यि म्हणून काम केले 

होते . PCI ही पेमेंट् इकोससस्टम इांडस्टर ी बॉडी आहे आसण ती 

इांट्रनेट् आसण मोबाईल असोससएशन ऑफ इांसडया (IAMAI) 

चा एक भाि आहे. PCI चे उसिष्ट् कॅशलेस ट्र ान्झॅक्शन सोसायट्ी 

आसण भारतात सडसिट्ल पेमेंट् वाढवण्याच्या दृष्ट्ीकोनाला 

चालना देण्याचे आहे. 

पेमेंट कौफ्लन्सल ऑफ इांत्रडया बद्दल: 

● पेमेंट्डस कौस्न्सल ऑफ इांसडया भारतीय पेमेंट् उद्योिाच्या 

वाढीला चालना देण्यासाठी आसण देशात कॅशलेस 

अथडव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कायड करते. भारताला 

'कॅशलेस सोसायट्ी'मधे्य बदलण्यासाठी ते इतर महत्त्वाच्या 

सवत्तीय आसण बँसकां ि सांस्था आसण सांस्थाांसोबत काम करते. 

● देशातील सडसिट्ल ऑपरेट्सडसाठी ही उद्योि सांस्था भारतीय 

ररझव्हड बँक (RBI) च्या आदेशानुसार सडसिट्ल पेमेंट्साठी स्वयां-

सनयामक सांस्था (SRO) होण्यासाठी स्वतांत्र अिड सादर 

करण्याच्या अांसतम ट्प्प्यात असल्याचे म्हट्ले िाते. 

● PCI सडसिट्ल इांसडया इसनसशएसट्व्हच्या अनुषांिाने कायड करते 

आसण देशाच्या आसथडक सनयामकाांशी िवळून कायड करते. 

महेश वमाि याांची NABH चे अध्यक्ष म्हणून त्रनयुिी 

● इांद्रप्रस्थ सवद्यापीठाचे कुलिुरू महेश वमाड याांची नॅशनल 

अँसक्रसडटे्शन बोडड फॉर हॉस्स्पट्ल्स अँड हेल्थकेअर प्रोव्हायडसड 

(NABH) चे नवीन अध्यि म्हणून सनयुक्ी करण्यात आली 

आहे. NABH हे भारतीय िुणवत्ता पररषद (QCI) चे घट्क 

मांडळ आहे. िुणवत्ता आसण प्रमासणत रुग्णालये आसण इतर 

आरोग्य सुसवधाांसाठी बेंचमाकड  सेट् करण्यासाठी हे िबाबदार 

आहे. NABH हे एसशयन सोसायट्ी फॉर िासलट्ी इन 

हेल्थकेअर (ASQua) च्या बोडाडचे सदस्य देखील आहे. 
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डॉ. एस. राजू याांनी भारतीय भूवैज्ञात्रनक सवेक्षणाचे DG म्हणून 

पदभार स्वीकारला. 

● डॉ. एस. रािू याांनी 01 एसप्रल 2022 पासून भारतीय भूवैज्ञासनक 

सवेिण (GSI) चे महासांचालक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. 

31 माचड 2022 रोिी सेवासनवृत्त झालेल्या आर.एस. िरखल 

याांच्या िािी डॉ. रािू हे पद साांभाळत होते. 

त्रवकास कुमार याांची त्रदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशनचे 

व्यवस्थापकीय सांचालक म्हणून त्रनयुिी 

● सवकास कुमार याांची सदल्ली मेट्र ो रेल कॉपोरेशन (DMRC) चे 

नवीन व्यवस्थापकीय सांचालक म्हणून सनयुक्ी करण्यात आली 

आहे. ते मांिू ससांि याांच्यानांतर आले, त्ाांचा कायडकाळ 31 माचड 

2022 रोिी सांपला. ससांि 1 िानेवारी 2012 पासून DMRC चे 

व्यवस्थापकीय सांचालक होते आसण त्ाांचा प्रससद्ध कायडकाळ 

सांपला. ई श्रीधरन आसण मांिू ससांि याांच्यानांतर कुमार हे 

डीएमआरसीचे सतसरे व्यवस्थापकीय सांचालक आहेत. 

● डीएमआरसीमधे्य सांचालक (ऑपरेशन्स) या पदावर कायडरत 

असलेल्या कुमार याांना रेले्व आधाररत शहरी वाहतूक 

प्रकल्पाांचा तीन दशकाांहून असधक अनुभव आहे. सप्टेंबर 2004 

मधे्य DMRC मधे्य सामील होण्यापूवी त्ाांनी भारतीय रेले्वमधे्य 

सवसवध पदाांवर काम केले आहे. 

PharmEasy's ने अमीर खानला ब्राँड अाँमे्बसेडर म्हणून त्रनयुि 

केले आहे. 

● PharmEasy, एक ग्राहक आरोग्य सेवा “सुपर अँप” ने आपल्या 

नवीन मोसहमेचे अनावरण केले आहे, ज्यामधे्य बॉलीवूड 

सुपरस्टार आसमर खानचा िँड अँमे्बसेडर म्हणून ओळख 

करून देण्यात आली आहे. एपीआय होस्ल्डांग्स सलसमटे्ड हे 

फामडसी िँडचे प्रभारी आहे. ही भािीदारी िँडच्या सवकासासाठी 

आसण भारतातील आरोग्यसेवेबिल ग्राहक िािरूकता 

वाढसवण्यात मदत करेल. 

सांयुि राष्ट्र ाांचे सरत्रचटणीस, अाँटोत्रनयो गुटेरेस याांनी अरुणाभ 

घोष (भारत) याांची गैर-राज्य सांस्थाांच्या नेट-शून्य उत्सजिन 

वचनबद्धतेवर उच्च-स्तरीय तज्ञ गटावर त्रनयुिी केली. 

● सांयुक् राष्ट्र ाांचे सरसचट्णीस, अँट्ोसनयो िुटे्रेस याांनी अरुणाभ 

घोष (भारत) याांची िैर-राज्य सांस्थाांच्या नेट्-शून्य उत्सिडन 

वचनबद्धतेवर उच्च-िरीय तज्ञ िट्ावर सनयुक्ी केली. अरुणाभ 

घोष हे ऊिाड, पयाडवरण आसण पाणी पररषदेच्या (CEEW) CEO 

आहेत, एक हवामान आसण ऊिाड सवचारक टँ्क आहे. 2023 

मधे्य भारताच्या G20 अध्यिपदासाठी भारत सरकारच्या G20 

फायनान्स ट्र ॅक सल्लािार िट्ात त्ाांची सनयुक्ी करण्यात आली 

आहे. 2021 मधे्य, इांडोनेसशयाच्या G20 2022 साठी हवामान 

आसण ऊिाड यावरील T20 ट्ास्क फोसडचे सह-अध्यि म्हणून 

त्ाांची सनयुक्ी करण्यात आली. 

यूएन मानवात्रधकार पररषदेने तुवालु वातािकार डॉ इयान फ्राय 

याांना हवामान तज्ञ म्हणून त्रनयुिी 

● युनायटे्ड नेशन्स हडयुमन राइट्डस कौस्न्सल (UNHRC) ने डॉ 

इयान फ्राय याांची मानवासधकार आसण हवामान बदलासाठी 

ििातील पसहले स्वतांत्र तज्ञ म्हणून सनयुक्ी केली आहे. फ्राय 

याांची सनयुक्ी तीन वषािंच्या कालावधीसाठी डॉ. त्ाच्याकडे 

तुवालू आसण ऑस्टर ेसलयाचे दुहेरी नािररकत्व आहे. हे पद धारण 

करणारे पसहले इयान फ्राय असतील, ज्याांच्याकडे ऑस्टर ेसलयन 

आसण तुवालुअन दोन्ही राष्ट्र ीयत्व आहे. 

भारत सरकारने IFS त्रवनय मोहन क्वािा याांची भारताचे नवीन 

परराष्ट्र  सत्रचव म्हणून त्रनयुिी केली आहे. 

● भारत सरकारने IFS सवनय मोहन िात्रा याांची भारताचे नवीन 

परराष्ट्र  ससचव म्हणून सनयुक्ी केली आहे. ते सध्या माचड 2020 

पासून नेपाळमधे्य भारताचे रािदूत म्हणून काम करत आहेत. 

ते सध्याचे परराष्ट्र  ससचव हषडवधडन शृ्रांिला याांची िािा घेतील, िे 

30 एसप्रल 2022 रोिी सेवासनवृत्त होणार आहेत. 

RBI ने मुरली नटराजन याांची DCB बाँकेच्या MD-CEO म्हणून 

पुनत्रनियुिीला मान्यता त्रदली. 

● ररझव्हड बँक ऑफ इांसडया (RBI) ने DCB बँकेचे व्यवस्थापकीय 

सांचालक आसण मुख्य कायडकारी असधकारी (MD आसण CEO) 

म्हणून मुरली एम नट्रािन याांचा कायडकाळ दोन वषािंच्या 

कालावधीसाठी वाढवण्यास मान्यता सदली आहे. त्ाांचा वाढीव 

कालावधी 29 एसप्रल 2022 ते 28 एसप्रल 2024 पयिंत लािू 

असेल. नट्रािन एसप्रल 2009 पासून बँकेचे MD आसण CEO 

म्हणून कायडरत आह. 

प्रख्यात त्रवद्वान-त्रशक्षणतज्ज्ञ मनोज सोनी UPSC चे नवे अध्यक्ष 

● सध्या कें द्रीय लोकसेवा आयोिाचे (UPSC) सदस्य डॉ. मनोि 

सोनी याांची देशातील प्रमुख सरकारी भती एिन्सीच्या 

अध्यिपदी सनयुक्ी करण्यात आली आहे. ते लहानपणापासून 

आनांद सिल्ह्ातील मोिरी येथील स्वामीनारायण पांथाच्या 

अनूपम समशनशी सांबांसधत आहे आसण 10 िानेवारी 2020 रोिी 

सनष्कमड कमडयोिी (सनः स्वाथड कायडकताड) म्हणून दीिा प्राप्त केली. 
 

 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |April 2022 

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

हषिवधिन शृ्रांगला याांची भारताचे G20 मुख्य समियक म्हणून 

त्रनयुिी करण्यात आली आहे. 

● परराष्ट्र  ससचव हषडवधडन शृ्रांिला पुढील मसहन्यात G20 चे मुख्य 

समियक म्हणून कायडभार स्वीकारतील, सरकारने 

असधकृतपणे घोषणा केली. ही सनयुक्ी महत्त्वपूणड आहे कारण 

भारत 1 सडसेंबर 2022 रोिी इांडोनेसशयामधून G20 अध्यिपद 

स्वीकारणार आहे आसण 2023 मधे्य भारतात प्रथमच G20 

लीडसड ससमट् आयोसित करणार आहे. 

● शृ्रांिला 30 एसप्रल 2022 रोिी सेवासनवृत्त होतील, परराष्ट्र  ससचव-

सनयुक् VM िात्रा याांच्याकडे पदभार सोपवतील, िे सध्या 

नेपाळमधे्य भारताचे रािदूत आहेत. 

BCCI सत्रचव जय शाह याांची ICC त्रक्रकेट सत्रमतीच्या सदस्य 

मांडळ प्रत्रतत्रनधी म्हणून त्रनयुिी करण्यात आली आहे. 

● BCCI ससचव िय शाह याांची ICC सक्रकेट् ससमतीवर सदस्य 

मांडळ प्रसतसनधी म्हणून सनयुक्ी करण्यात आली आहे, तर 

महेला ियवधडने याांची भूतकाळातील खेळाडू प्रसतसनधी म्हणून 

पुनसनडयुक्ी करण्यात आली आहे. दुबईत झालेल्या आयसीसी 

बोडाडच्या बैठकीत इतर महत्त्वाचे सनणडयही घेण्यात आले. 

माजी आयपीएस अत्रधकारी लालपुरा याांची राष्ट्र ीय 

अल्पसांख्याक आयोगाच्या प्रमुखपदी पुनत्रनियुिी 

● कें द्र सरकारने पांिाब कॅडरचे सनवृत्त आयपीएस असधकारी 

इक्कबाल ससांि लालपुरा याांची राष्ट्र ीय अल्पसांख्याक आयोिाच्या 

अध्यिपदी पुनसनडयुक्ी केली आहे. िेल्या वषी सप्टेंबरमधे्य 

पसहल्याांदा अध्यिपदी सनयुक् झालेल्या लालपुरा याांना रोपर 

सवधानसभा मतदारसांघातून भािप उमेदवार म्हणून सनवडणूक 

लढवण्यासाठी सडसेंबरमधे्य पदाचा रािीनामा द्यावा लािला 

होता, ज्यात त्ाांचा पराभव झाला होता. 

लेफ्टनांट जनरल मनोज पाांडे याांची भारताचे पुढील लष्करप्रमुख 

म्हणून त्रनयुिी करण्यात आली आहे. 

● लेफ्टनांट् िनरल मनोि पाांडे याांची पुढील लष्करप्रमुख म्हणून 

सनयुक्ी करण्यात आली आहे. लेफ्टनांट् िनरल पाांडे हे 

लष्कराचे सवद्यमान उपप्रमुख आहेत. ते िनरल एमएम नरवणे 

याांच्याकडून पदभार घेतील, िे 30 एसप्रल, 2022 रोिी सनवृत्त 

होणार आहेत. लेफ्टनांट् िनरल मनोि पाांडे हे लष्कर प्रमुख 

म्हणून सनयुक् होणारे असभयांता कॉर्प्डचे पसहले असधकारी 

आहेत. 

● त्ाांनी इसथओसपया आसण इररसट्र या येथे सांयुक् राष्ट्र  समशनमधे्य 

मुख्य असभयांता म्हणून काम केले आहे. ते िून 2020 ते मे 

2021 पयिंत अांदमान आसण सनकोबार कमाांड (CINCAN) 

कमाांडर-इन-चीफ होते. 

त्रवक्रम देव दत्त याांची एअर इांत्रडया अाँसेट होफ्लर्ल्ांग सीएमडी 

म्हणून त्रनयुिी 

● मांसत्रमांडळाच्या सनयुक्ी ससमतीने, सवक्रम देव दत्त याांची एअर 

इांसडया अँसेट् होस्ल्डांि (AIAHL) चे अध्यि आसण 

व्यवस्थापकीय सांचालक (CMD) म्हणून 27 िानेवारी 2022 

पासून भारत सरकारच्या असतररक् ससचव पदावर आसण 

वेतनावर सनयुक्ीला मान्यता सदली. 

● याआधी, ट्ाट्ा समूहाकडे सवमानसेवा सुपूदड  होईपयिंत दत्त एअर 

इांसडयाचे सीएमडी म्हणून प्रभारी होते. एअर इांसडया अँसेट् 

होस्ल्डांि (AIAHL) ची स्थापना सरकारने 2019 मधे्य एअर 

इांसडया समूहाची किड आसण नॉन-कोअर मालमत्ता ठेवण्यासाठी 

केली होती. सरकारने 8 ऑक्ट्ोबर 2021 रोिी घोसषत केले होते 

की ट्ाट्ा समूहाने 18,000 कोट्ी रुपयाांना एअर इांसडया सवकत 

घेण्याची बोली सिांकली. 

कनािटकने रॉत्रबन उथप्पा याांना बे्रन हेल्थ इत्रनत्रशएत्रटव्हसाठी 

ब्राँड अाँमे्बसेडर म्हणून त्रनयुि केले. 

● कनाडट्क राज्य सरकारने NIMHANS आसण नीसत आयोि 

याांच्या सांयुक् सवद्यमाने िानेवारीमधे्य कनाडट्क िेन हेल्थ 

इसनसशएसट्व्ह (Ka-BHI) लाँच केले. भारतीय सक्रकेट्पटू् रॉसबन 

उथप्पा याांची नुकतीच कनाडट्क- िेन हेल्थ इसनसशएसट्व्ह (Ka-

BHI) साठी िँड अँमे्बसेडर म्हणून सनयुक्ी करण्यात आली 

आहे. डॉक्ट्राांचे प्रसशिण आसण तीन पायलट् हॉस्स्पट्लमधे्य िेन 

हेल्थ स्िसनक सुरू करण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. 

त्रवप्रोने सत् इसवरन याांना भारताचे देशप्रमुख म्हणून त्रनयुि 

केले. 

● आयट्ी िेत्रातील प्रमुख सवप्रोने सत् इसवरन याांची भारतासाठी 

कां ट्र ी हेड म्हणून सनयुक्ी िाहीर केली आहे. स्टर ॅटे्सिक 

कन्सस्िांि, ट्र ान्सफॉमेशन आसण आधुसनकीकरण याद्वारे 

भारतातील सवप्रोच्या व्यवसायाला बळकट्ी देण्याचे काम ते 

साांभाळतील. िाउड, सडसिट्ल, असभयाांसत्रकी सांशोधन आसण 

सवकास, डेट्ा/सवशे्लषण आसण सायबर सुरिा यामधील सवप्रोच्या 

िमता आसण िुांतवणूकीचा फायदा घेण्यासाठी तो िायांट्ला 

मदत करेल. 

सत् ईश्वरन याांचा अनुभव: 

● उच्च-मूल्य सल्लािार सेवा सवतरीत करण्याचा सत्ाचा समृद्ध 

आांतरराष्ट्र ीय अनुभव आसण यशस्वी सवक्री आसण नेतृत्व सांघ 

तयार करण्याचा त्ाांचा ट्र ॅक रेकॉडड भारतीय ग्राहकाांसाठी 

सवर्श्ासू भािीदार म्हणून सवप्रोचे स्थान मिबूत करण्यात मदत 

करेल. 
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कमला हॅररस याांच्या सांरक्षण सल्लागार म्हणून शाांती सेठी 

याांची त्रनयुिी करण्यात आली आहे. 

● भारतीय-अमेररकन नौसेनापटू् शाांती सेठी याांची USA उपाध्यि 

कमला हॅररस याांच्या सांरिण सल्लािार म्हणून सनयुक्ी 

करण्यात आली आहे. शाांती सेठी या अमेररकेच्या नौदलाच्या 

प्रमुख लढाऊ िहािाच्या पसहल्या भारतीय-अमेररकन कमाांडर 

आहेत. शाांती सेठी याांनी सडसेंबर 2010 ते मे 2012 या 

कालावधीत USS Decatur या मािडदसशडत िेपणास्त्र नाशकाचे 

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

िेव्हा ती नौदलात सामील झाली, तेव्हाही लढाऊ बसहष्कार 

कायदा लािू होता त्ामुळे ती िे काही करू शकत होती 

त्ामधे्य ती मयाडसदत होती. करा. मात्र, ती असधकारी असताना 

बसहष्कार कायदा उठवण्यात आला. 

जसलीन कोहलीची त्रडत्रजट इन्शुरन्सच्या MD आत्रण CEO 

म्हणून त्रनयुिी 

● सडसिट् इन्शुरन्सने िसलीन कोहलीची कां पनीचे नवीन 

व्यवस्थापकीय सांचालक (MD) आसण मुख्य कायडकारी 

असधकारी (CEO) म्हणून 20 एसप्रल 2022 पासून सनयुक्ी केली 

आहे. िसलीन कोहलीने सविय कुमार याांची िािा घेतली. ते 19 

एसप्रल 2022 रोिी सनवृत्त झाले. 

लेफ्टनांट जनरल मनोज कुमार कत्रटयार याांची त्रमत्रलटरी 

ऑपरेशन्सचे पुढील डीजी म्हणून त्रनयुिी करण्यात आली 

आहे. 

● लेफ्टनांट् िनरल मनोि कुमार कसट्यार याांची लष्करी 

ऑपरेशन्सचे पुढील महासांचालक म्हणून सनयुक्ी करण्यात 

आली आहे. 1 मे रोिी ते नवीन कायाडलयाचा पदभार 

स्वीकारणार आहेत. राष्ट्र ीय सांरिण अकादमीचे मािी सवद्याथी, 

लेफ्टनांट् िनरल कसट्यार याांना िून 1986 मधे्य रािपूत 

रेसिमेंट्च्या 23 व्या बट्ासलयनमधे्य सनयुक् करण्यात आले. 

● लेफ्टनांट् िनरल कसट्यार हे सध्या 1 कॉर्प्डचे िनरल ऑसफसर 

कमाांसडांि आहेत, एक स्टर ाइक फॉमेशन पासकिान आसण चीन 

या दोन्ही ांसवरुद्ध आिेपाहड कारवायाांसाठी िबाबदार आहे. ते 

लष्कराच्या मुख्यालयात डायरेक्ट्र ऑफ िनरल स्टाफ डु्ट्ी 

म्हणून सनयुक् झाले होते. त्ाने पसिम सीमेवर पायदळ सििेड 

आसण माउांट्न सडस्व्हिनचे नेतृत्व केले. नॅशनल सडफेन्स 

कॉलेि, नवी सदल्ली येथे सशिण घेण्याबरोबरच, ते नॅशनल वॉर 

कॉलेि, यूएसएचे प्रसतसष्ठत पदवीधर देखील आहेत. त्ाांनी 

भूतानमधील भारतीय लष्करी प्रसशिण सांघात आसण सडफेन्स 

सस्व्हडसेस स्टाफ कॉलेि, वेसलांग्ट्न येथे प्रसशिक म्हणून काम 

केले. 

LV वैद्नाथन याांची P&G India चे CEO त्रनयुिी 

● प्रॉक्ट्र अँड िॅम्बल इांसडयाने इांडोनेसशयातील कां पनीच्या 

व्यवसायाचे नेतृत्व करणारे LV वैद्यनाथन याांची नवीन मुख्य 

कायडकारी असधकारी म्हणून सनयुक्ी केली. तो मधुसूदन 

िोपालन याांच्याकडून पदभार स्वीकारतो िो मूळ कां पनीत 

नवीन भूसमकेत िाणार आहे. वैद्यनाथन याांनी 1 िुलै 2022 

पासून CEO म्हणून पदभार स्वीकारला. 

● वैद्यनाथन याांनी नॅशनल इस्िटू्यट् ऑफ टे्क्नॉलॉिी, नािपूर 

येथून असभयाांसत्रकी (मेकॅसनकल) पदवी पूणड केली आसण 

आयआयएम-अहमदाबादमधून एमबीए केले. त्ाांनी 1996 मधे्य 

भारतातील P&G मधे्य सवक्री कायाडत आपली कारकीदड  सुरू 

केली आसण सवसवध नेतृत्व भूसमकाांमधे्य काम केले. 

त्रदल्लीचे नवे मुख्य सत्रचव नरेश कुमार याांची त्रनयुिी करण्यात 

आली आहे. 

● िृह मांत्रालयाने िारी केलेल्या असधसूचनेनुसार, वररष्ठ IAS 

असधकारी नरेश कुमार याांची सदल्लीचे मुख्य ससचव म्हणून 

सनयुक्ी करण्यात आली आहे. एिीएमयूट्ी कॅडरच्या 1987 

बॅचचे आयएएस असधकारी कुमार याांना अरुणाचल प्रदेशातून 

सदल्लीत हलवण्यात आले आहे. बदली होण्यापूवी ते अरुणाचल 

प्रदेशचे मुख्य ससचव होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सविय देव, IAS (AGMUT:1987) च्या से्वच्छासनवृत्तीनांतर नरेश 

कुमार IAS (AGMUT:1987) याांची GNCTD चे मुख्य ससचव 

म्हणून 21 एसप्रल 2022 पासून सकां वा रुिू झाल्याच्या 

सदवसापासून, यापैकी िे नांतर असेल त्ाची सनयुक्ी करण्यात 

आली आहे. 

● कुमार याांनी यापूवी सदल्लीत नवी सदल्ली निर पररषदेचे 

(NDMC) अध्यि आसण सदल्ली पररवहन महामांडळाचे (DTC) 

व्यवस्थापकीय सांचालक म्हणून काम केले आहे . 

● से्वच्छासनवृत्तीनांतर सदल्लीच्या मुख्य ससचवपदावरून पायउतार 

झालेले देव 21 एसप्रल रोिी राज्याच्या सनवडणूक आयुक्पदाची 

िबाबदारी स्वीकारणार आहेत. 

● िृह मांत्रालयाच्या सनणडयानुसार पुदड दुचेरीचे मुख्य ससचव असर्श्नी 

कुमार (अरुणाचल िोवा समझोराम कें द्रशाससत प्रदेश 

(AGMUT): 1992) याांनाही सदल्लीला पाठवण्यात आले. 

● सवधानानुसार, धमेंद्र (AGMUT 1989), वतडमान NDMC 

चेअरमन, अरुणाचल प्रदेशचे नवीन मुख्य ससचव असतील. 

अजय कुमार सूद याांची भारत सरकारचे प्रमुख वैज्ञात्रनक 

सल्लागार म्हणून त्रनयुिी करण्यात आली आहे. 

● अिय कुमार सूद, पांतप्रधानाांच्या सवज्ञान, तांत्रज्ञान आसण 

नवोने्ष सल्लािार पररषदेचे सदस्य, प्रससद्ध िीवशास्त्रज्ञ के 

सविय राघवन याांच्यानांतर तीन वषािंच्या कालावधीसाठी या 

पदावर सनयुक् करण्यात आले आहेत. मांसत्रमांडळाच्या सनयुक्ी 

ससमतीने (ACC) सूद याांची सरकारचे प्रमुख वैज्ञासनक सल्लािार 

म्हणून सनयुक्ी करण्यास मान्यता सदली आहे. 
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बत्रबता त्रसांग याांची 2022 साठी नवीन ग्लोबल पीस अाँमे्बसेडर 

म्हणून त्रनवड 

● आसशया आसफ्रका कन्सोसट्डयम (AAC) च्या सहकायाडने 

आयोसित करण्यात आलेल्या इांसडया इांट्रनॅशनल कॉन्िेव्ह 

2022 मधे्य सशिण, क्रीडा, कला, सांसृ्कती आसण मुत्सिेसिरीच्या 

माध्यमातून शाांतता प्रस्थासपत करण्याच्या कामासाठी बसबता 

ससांि या मासलका उद्योिकाला िािसतक शाांतता दूत म्हणून 

सनयुक् करण्यात आले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● बसबता ससांि याांना हा सन्ान प्रदान करण्यात आला आहे कारण 

ती अशा मोिक्या लोकाांपैकी एक आहे ज्याांनी िीवन 

सुधारण्यासाठी सांयुक् राष्ट्र  मानवासधकार चाट्डर नुसार सावडसत्रक 

नैसतक मूले्य, आांतरधमीय सहकायड आसण आांतरराष्ट्र ीय 

सौहादाडला प्रोत्साहन देणाऱया पद्धती ांसाठी आपले िीवन 

समसपडत केले आहे. 

● नोकरशहा, रािकारणी, आांतरराष्ट्र ीय प्रमुख वके्, ख्यातनाम 

कलाकार, मुत्सिी आसण इतर दहा देशाांतील रािदूत हे सवड 

उपस्स्थत होते. 

● ऑन स्काय ग्लोबल, युनायटे्ड नेशन्स वल्डड स्पोट्डडस अलायन्स, 

वल्डड हेल्थ ऑिडनायझेशन, सीबीएसई, प्राइमरी प्लस, िॉिड 

वॉसशांग्ट्न युसनव्हससडट्ी आसण बाांिलादेश ऑसलस्म्पक 

असोससएशन याांच्या सहकायाडने ही पररषद सीबीएसई, प्राइमरी 

प्लस, िॉिड वॉसशांग्ट्न सवद्यापीठ आसण बाांिलादेश ऑसलस्म्पक 

असोससएशन. याांच्या सहकायाडने आयोसित करण्यात आली 

होती. 

कॅपजेत्रमनी इांत्रडयाचे सीईओ अत्रश्वन याडी, युत्रनसेफ युवाह 

(YuWaah) बोडाित सामील झाले. 

● भारतातील YuWaah (िनरेशन अनसलसमटे्ड इांसडया) ने आि 

घोषणा केली की, भारतातील Capgemini चे CEO असर्श्न 

याडी, युसनसेफचे प्रसतसनधी, यासुमासा सकमुरा याांच्यासमवेत, 

सांस्थेचे सह-अध्यि म्हणून सांस्थेमधे्य सामील झाले आहेत. 
 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● YuWaah बोडड आता सनणडय घेणारी सांस्था म्हणून काम करेल, 

बहुसांख्य सांस्थापक भािीदार आसण मांडळ सदस्य YuWaah 

ससचवालयाला पैसा आसण कायाडत्मक कौशल्याने मदत 

करण्यासाठी वेळ आसण सांसाधने प्रदान करतात. 

● ते YuWaah च्या दीघडकालीन रणनीती आसण अांमलबिावणीवर 

प्रभाव ट्ाकण्यात महत्त्वपूणड भूसमका सनभावतील, तसेच सरकार 

आसण खाििी िेत्रासोबत ससक्रयपणे सामासयक-मूल्य भािीदारी 

तयार करण्यासाठी एक सहयोिी व्यासपीठ स्थासपत करतील. 

● YuWaah ने 300 तरुणाांना चेंिमेकर म्हणून सूचीबद्ध 

करण्याचे मोठे धे्यय ठेवले आहे. हे धे्यय साध्य करण्यासाठी 

धाडसी धोरणे आसण िलद कृती आवश्यक असतील. 

त्रनती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार याांनी आपल्या पदाचा 

राजीनामा त्रदला आहे. 

● सरकारी आदेशामुळे सरकारी सांस्था, सनती आयोिाचे उपाध्यि 

रािीव कुमार याांनी रािीनामा सदला आहे. सुमन बेरी, एक 

अथडशास्त्रज्ञ, सनयोिन एिन्सीचे नवीन प्रमुख म्हणून कायडभार 

स्वीकारतील. 

● सुमन बेरी याांनी यापूवी नवी सदल्ली येथील नॅशनल कौस्न्सल 

ऑफ अप्लाइड इकॉनॉसमक ररसचडमधे्य महासांचालक (मुख्य 

कायडकारी) म्हणून काम केले आहे. 

● त्ाांनी पांतप्रधानाांची आसथडक सल्लािार पररषद, साांस्ख्यकी 

आयोि आसण भारतीय ररझव्हड बँकेच्या आसथडक धोरणावरील 

ताांसत्रक सल्लािार ससमतीवरही काम केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मांसत्रमांडळ सनयुक्ी ससमतीने िारी केलेल्या आदेशानुसार 

सरकारने रािीव कुमार याांचा रािीनामा आसण सुमन बेरी याांची 

सनयुक्ी असधकृत केली आहे. या सनणडयानुसार रािीव कुमार 

याांना त्ाांच्या कतडव्यातून मुक् केले िाईल. 

● रािीव कुमार याांच्या रािीनाम्याचे कारण आदेशात नमूद 

केलेले नाही. 

● अरसवांद पनिररया याांनी ऑिस्ट 2017 मधे्य शैिसणक िेत्रात 

परतण्यासाठी नोकरीचा रािीनामा सदल्यानांतर, रािीव कुमार 

एक अथडशास्त्रज्ञ, याांना नीती आयोिाचे उपाध्यि म्हणून सनयुक् 

करण्यात आले. 

आत्रदत् त्रबलाि कॅत्रपटलने त्रवशाखा मुळे्य याांची पुढील सीईओ 

म्हणून त्रनयुिी केली आहे. 

● आसदत् सबलाड कॅसपट्लच्या पुढील मुख्य कायडकारी असधकारी 

म्हणून सवशाखा मुळे्य याांची सनयुक्ी करण्यात आली आहे. 

कां पनीने आपल्या स्टॉक फाइसलांिमधे्य म्हट्ले आहे की 

सांचालक मांडळाने नामाांकन, मोबदला आसण नुकसान भरपाई 

ससमतीच्या सशफारशी ांच्या आधारे सनयुक्ीला मान्यता सदली. 

एिचेंि फाइसलांिनुसार, सतने अिय श्रीसनवासनची िािा 

घेतली, िो गु्रपमधे्य इतर िबाबदाऱया घेत आहे. 
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● मुळे्य, सध्या ICICI बँकेचे कायडकारी सांचालक आहेत, 1 िून 

2022 रोिी आसदत् सबलाड कॅसपट्लमधे्य रुिू होतील आसण 

नेतृत्वाचे सुरळीत सांक्रमण सुसनसित करण्यासाठी श्रीसनवासन 

याांच्यासोबत एक मसहन्यासाठी CEO म्हणून काम करतील. या 

कालावधीनांतर त्ा आसदत् सबलाड कॅसपट्ल सलसमटे्डच्या CEO 

म्हणून सतच्या भूसमकेची िबाबदारी स्वीकारणार आहे. 

हज कत्रमटी ऑफ इांत्रडयाने एपी अबु्दल्लाकुट्टी याांची अध्यक्षपदी 

त्रनवड केली. 

● एपी अबु्दल्लाकुट्टी याांची हि कसमट्ी ऑफ इांसडयाच्या 

अध्यिपदी सनवड झाली आहे, तर प्रथमच दोन मसहलाांची 

उपाध्यि म्हणून सनवड करण्यात आली आहे- मुन्नावरी बेिम 

आसण मफुिा खातून. अल्पसांख्याक व्यवहार मांत्रालय हे 

भारतातील हि याते्रचे आयोिन करण्यासाठी नोडल मांत्रालय 

आहे. भारतीय याते्रकरूां साठी हि यात्रा एकतर हि कसमट्ी 

ऑफ इांसडया (HCoI), सकां वा मांत्रालयाने मांिूर केलेल्या हि गु्रप 

ऑिडनायझसड (HGOs) द्वारे आयोसित केली िाते. 

एन चांद्रशेखरन याांनी टाटा त्रडत्रजटल चेअरमन म्हणून पदभार 

स्वीकारला. 

● ट्ाट्ा सन्सचे कायडकारी अध्यि एन चांद्रशेखरन याांनी 

औपचाररकपणे ट्ाट्ा सडसिट्लच्या अध्यिपदाचा पदभार 

स्वीकारला आहे. सध्या, Cultfit चे सांस्थापक मुकेश बन्सल 

याांच्यासह त्ाांचे CEO प्रतीक पाल याांच्या नेतृत्वाखाली ट्ाट्ाच्या 

सडसिट्ल रणनीतीचे नेतृत्व केले िात आहे. चांद्रशेखरन याांची 

बा् िुांतवणूकदाराांकडून सनधी उभारण्याच्या भसवष्यातील 

योिना लिात घेता त्ाांची औपचाररक सनयुक्ी महत्त्वाची आहे. 

बू्रस डी ब्रोझ याांची फु्यचर जनरली इांत्रडया लाइफ इन्शुरन्सचे 

MD आत्रण CEO म्हणून त्रनयुिी करण्यात आली आहे. 

● Generali Asia ने Bruce de Broise ची MD आसण CEO 

म्हणून Future Generali India Life Insurance (FGILI) 

सनयुक्ी केली आहे. सप्टेंबर 2021 पासून अांतररम सीईओ 

म्हणून काम करणाऱया समरणिीत मुखिी याांच्याकडून त्ाांनी 

पदभार स्वीकारला. ते पाच वषािंहून असधक काळ 

हाँिकाँिमधील िनरल आसशयाचे सवतरण सवभािीय प्रमुख 

होते. माचडमधे्य, सवड सनयामक मांिूरी समळाल्यानांतर िनरली 

भारतीय िीवन सवमा सांयुक् उपक्रमाचा बहुसांख्य भािधारक 

बनला आहे. 

● िॉइझचे 34 वषािंचे आयुष्य आसण P&C सवमा अनुभवाचे 

कररअर आहे. सांपूणड आसशयामधे्य धोरणात्मक उपक्रम 

राबसवण्यासाठी त्ाांनी अनेक वररष्ठ नेतृत्वाच्या भूसमकाही 

साांभाळल्या आहेत. याआधी, िॉइझ हे हाँिकाँि येथील िनरली 

आसशयाचे सवतरणाचे प्रादेसशक प्रमुख होते. 

त्रवजय साांपला याांची दुसऱ्याांदा NCSC चेअरपसिन म्हणून 

त्रनयुिी 

● भािप नेते आसण मािी कें द्रीय मांत्री सविय साांपला याांची 

दुसऱयाांदा राष्ट्र ीय अनुसूसचत िाती आयोिाच्या (NCSC) 

अध्यिपदी सनयुक्ी करण्यात आली आहे. साांपला याांनी पांिाब 

सनवडणुकीपूवी NCSC चेअरमनपदाचा रािीनामा सदला होता 

आसण सनवडणूक लढवली होती. त्ाांच्या सनयुक्ीचा असधकृत 

आदेश राष्ट्र पती राम नाथ कोसवांद याांनी िारी केला आहे. 

SBI चे माजी चेअरमन रजनीश कुमार Indifi Technologies 

मधे्य सल्लागार म्हणून रुजू झाले, 

● ऑनलाइन किड देण्याचे व्यासपीठ, Indifi Technologies ने 

SBI चे मािी अध्यि रिनीश कुमार याांची सल्लािार म्हणून 

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

Infotech, Hero MotoCorp आसण BharatPe च्या बोडडवर 

बसला आहे. सल्लािार म्हणून, ते कां पनीच्या वाढीच्या धोरणावर 

व्यवस्थापनाशी सांलग्न राहतील आसण सवत्तीय सेवा िेत्रातील 

मािडदशडन प्रदान करतील. या िमतेमधे्य, कुमार कां पनीच्या 

वाढीच्या धोरणावर व्यवस्थापनाशी सांलग्न राहतील आसण सवत्तीय 

सेवा िेत्रात मािडदशडन करतील. 

RBL बाँकेचे माजी ररटेल प्रमुख अांशुल स्वामी याांची त्रशवात्रलक 

स्मॉल फायनान्स बाँकेचे MD-CEO म्हणून त्रनयुिी 

● अांशुल स्वामी याांची सशवासलक स्मॉल फायनान्स बँकेचे 

व्यवस्थापकीय सांचालक आसण मुख्य कायडकारी असधकारी 

म्हणून सनयुक्ी करण्यात आली आहे. स्वामी याांचे नामाांकन 

ररझव्हड बँक ऑफ इांसडयाने (RBI) आधीच स्वीकारले आहे. 

स्वामी सुवीर कुमार िुप्ता याांच्यानांतर आले, ज्याांनी बँकेची सह-

सांस्थापना केली आसण सतचे शहरी सहकारी ते स्थासनक 

सवत्तसांस्थेत पररवतडन करून मािडदशडन केले. िुप्ता आता 

सांचालक मांडळाचे सल्लािार म्हणून काम पाहतील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● स्वामी याांनी 20 वषािंहून असधक काळ सवसवध िायांट् आसण 

भौिोसलक िेत्रात काम केले आहे. सकरकोळ, SMB, 

मायक्रोफायनान्स आसण कृषी यासह सवसवध ग्राहक शे्रणी ांमधे्य 

त्ाांना अनुभव आहे. 

● सशवासलक SFB मधे्य सामील होण्यापूवी स्वामी याांनी RBL 

बँकेसाठी प्रमुख - ररटे्ल आसण समावेशन, उत्पादने म्हणून 

काम केले. त्ाने यापूवी बाकड लेि, ससट्ी फायनास्न्शयल आसण 

सिट्ासनया येथे काम केले आहे. 

● स्वामी बँकेच्या सडसिट्ल सक्रयाकलापाांचे प्रभारी असतील, ज्यात 

लहान व्यवसायाांवर भर असेल आसण देशभरात बँकेचा ठसा 

वाढेल. 

● िेल्या वषी, सशवासलक स्मॉल फायनान्स बँक स्मॉल फायनान्स 

बँकेच्या सांरचनेत बदलणारी पसहली युसनव्हसडल सहकारी बँक 

बनली. 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |April 2022 

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

अथिव्यवस्था बातम्या 
 

RBI ने बाँकाांना ATM मधे्य लॉक करण्यायोग्य कॅसेट 

वापरण्याची मुदत एक वषािने वाढवली. 

● ररझव्हड बँकेने बँकाांना त्ाांच्या एट्ीएममधे्य लॉक करण्यायोग्य 

कॅसेट् वापरण्याची अांसतम मुदत 31 माचड 2023 पयिंत एका 

वषाडने वाढवली आहे. आरबीआयला सवसवध बँका आसण 

भारतीयाांकडून सनवेदन समळाल्यानांतर हा सनणडय घेण्यात आला. 

काल प्रससद्ध झालेल्या असधसूचनेनुसार, बँक असोससएशनला 

अांसतम मुदत िाठण्यात अडचण येत आहे. 

HDFC ERGO ने “VAULT” त्रडत्रजटल ग्राहक प्रत्रतबद्धता आत्रण 

पुरस्कार कायिक्रम सुरू केला. 

● HDFC ERGO िनरल इन्शुरन्स कां पनीने VAULT कायडक्रम 

सुरू केला आहे. हा भारतातील पसहला उद्योि-आधाररत 

सडसिट्ल ग्राहक सहभाि आसण पुरस्कार कायडक्रम आहे. हा 

कायडक्रम IRDAI (Insurance Regulatory and 

Development Authority of India) च्या रेगु्यलेट्री 

सँडबॉि अांतिडत नवीन कल्पनेची चाचणी करण्याचा प्रयोि 

आहे . चाचणी कालावधी 14 मे 2022 पयिंत असेल आसण 

चाचणी कालावधीनांतर उत्पादन पुढे चालू ठेवणे IRDAI च्या 

मान्यतेच्या अधीन असेल. 

सेंटर ल बाँक ऑफ इांत्रडयाने ग्राहक ऑनबोत्रडंग त्रडजीटल 

करण्यासाठी Kwik.ID सह भागीदारी केली. 

● सेंट्र ल बँक ऑफ इांसडयाने आपल्या सांपूणड भारतातील 

नेट्वकड साठी सडसिट्ल नो युवर कस्टमर (KYC), स्व्हसडओ KYC 

आसण eKYC लािू करण्यासाठी ID सह भािीदारी केली आहे. 

भािीदारीचे उसिष्ट् अखांड ऑनबोसडिंि आणणे आसण सांपूणड 

भारतातील ग्राहकाांना कायडिम सडसिट्ल सुसवधा प्रदान करणे हे 

आहे. 

भारत सरकार अल्प बचत योजनाांवरील व्याजदर पत्रहल्या 

त्रतमाहीसाठी (एत्रप्रल-जून 2022) अपररवत्रतित ठेवले. 

● सवत्त मांत्रालयाने FY2022-23 (एसप्रल-िून 2022) च्या सतमाही-1 

साठी लहान बचत योिना सकां वा पोस्ट ऑसफस योिनाांवरील 

व्यािदर अपररवसतडत ठेवण्याचा सनणडय घेतला आहे . एसप्रल-िून 

2022 साठी सवसवध साधनाांवरील व्यािदर 4.0 ट्के्क ते 7.6 

ट्के्क आहेत. हे लिात घेतले पासहिे की सरकार अल्प बचत 

योिनाांचे व्याि दर सतमाही आधारावर असधसूसचत करते. ही 

सलि आठवी सतमाही आहे िेव्हा लहान बचत साधनाांवरील 

व्यािदर अपररवसतडत रासहले. 

Small Savings 
Instruments 

Interest 
Rate For 
Apr-June 

2022 

Compounding 
frequency 

Savings deposit 4.0% Annually 

One-year time 
deposit 

5.5% Quarterly 

Two-year time 
deposit 

5.5% Quarterly 

Three-year time 
deposit 

5.5% Quarterly 

Five-year time 
deposit 

6.7% Quarterly 

Five-year 
recurring deposit 

5.8% Quarterly 

Senior Citizen 
Savings Scheme 

7.4% 
Quarterly and 

Paid 

Monthly Income 
Account 

6.6% 
Monthly and 

Paid 

National Savings 
Certificate 

6.8% Annually 

Public Provident 
Fund Scheme 

7.1% Annually 

Kisan Vikas Patra 6.9% Annually 

Sukanya 
Samriddhi 

Account Scheme 
7.6% Annually 

 

अाँफ्लक्सस बाँकेने त्रसटी बाँकेचा भारतातील ग्राहक व्यवसाय रु. 

12,325 कोटी ांमधे्य घेतला. 

● ससट्ीगु्रपने िाहीर केले आहे की अॅॅस्िस बँक ससट्ीबँकचा 

भारतातील ग्राहक व्यवसाय USD 1.6 अब्ज (रु. 12,325 

कोट्ी) रोखीच्या व्यवहारात सवकत घेणार आहे. हा व्यवहार 

ससट्ीबँक इांसडयाच्या ग्राहक बँसकां ि व्यवसायाांसह असेल, 

ज्यामधे्य ररटे्ल बँसकां ि, के्रसडट् काडड , ग्राहक किे आसण सांपत्ती 

व्यवस्थापन याांचा समावेश आहे.. 

FICCI चा FY23 साठी भारताचा GDP त्रवकास दर 7.4% 

राहण्याचा अांदाज 

● फेडरेशन ऑफ इांसडयन चेंबसड ऑफ कॉमसड अँड इांडस्टर ी 

(FICCI) ने आसथडक वषड 2022-23 (FY23) मधे्य भारताचा GDP 

7.4 ट्के्क वाढण्याचा अांदाि व्यक् केला आहे. Ficci चे 

इकॉनॉसमक आऊट्लूक सवे्ह 03 एसप्रल 2022 रोिी प्रससद्ध 

करण्यात आले होते. अहवालात म्हट्ले आहे की रसशया-युके्रन 

सांघषाडमुळे वाढत्ा सकमती हे िािसतक आसथडक 

सुधारणाांसमोरील सवाडत मोठे आव्हान आहे. 
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● सवेिणानुसार, ररझव्हड बँक ऑफ इांसडया (RBI) 2022 च्या 

उत्तराधाडत दर वाढीचे चक्र सुरू करण्याची शक्यता आहे, तर 

चालू आसथडक वषाडच्या अखेरीस रेपो दरात 50-75 bps ची वाढ 

अपेसित आहे. ररझवडहड बँकेने एसप्रलच्या पतधोरण आढाव्यात 

रेपो दर अपररवसतडत ठेवून चालू आसथडक सुधारणेला पासठां बा देणे 

सुरू ठेवणे अपेसित आहे. 

भारतातील बेरोजगारीचा दर फेबु्रवारी 2022 मधे्य 8.1% वरून 

माचिमधे्य 7.6% वर घसरला. 

● सेंट्र फॉर मॉसनट्ररांि इांसडयन इकॉनॉमी (CMIE) च्या 

आकडेवारीनुसार , भारतातील एकूण बेरोििारीचा दर माचड 

2022 मधे्य 7.6 ट्क्कक्याांवर आला. फेिुवारी 2022 मधे्य हा दर 

8.10 ट्के्क होता. अहवालात असेही म्हट्ले आहे की एकूण 

बेरोििारी दर देशात घसरण होत आहे. 

● माचड 2022 मधे्य हररयाणामधे्य सवाडसधक बेरोििारीचा दर 

26.7 ट्के्क नोांदवला िेला. त्ानांतर रािस्थान (25%) आसण 

िमू्म आसण काश्मीर (25%), सबहार (14.4%), सत्रपुरा (14.1%) 

आसण पसिम बांिाल (5.6%) याांचा क्रमाांक लाितो. कनाडट्क 

आसण िुिरातमधे्य माचड 2022 मधे्य प्रते्की 1.8.ट्के्क इतका 

सवाडत कमी बेरोििारीचा दर नोांदवला िेला. CMIE ही 

मुांबईस्स्थत स्वतांत्र िैर-सरकारी सांस्था आहे. 

SEBI ने त्रसकु्यररटीज व्यवसायात नावीन्य आणण्यासाठी 

आयत्रडयाथॉन मांथनची घोषणा केली आहे. 

● नवोने्षाला चालना देण्यासाठी सतने आयसडयाथॉन लाँच 

केल्यामुळे, सेबीच्या अध्यिा माधबी पुरी बुच याांनी साांसितले 

की, सांपूणड देशातील व्यक्ीांना अिदी कमी सकमतीत बेस्पोक 

सोलू्यशन्स देण्यासाठी ससकु्यररट्ीि माकेट्मधे्य तांत्रज्ञानाचा 

वापर करण्यासाठी भारत आदशड स्स्थतीत आहे. 

● बुच याांनी 'मांथन' या आयसडयाथॉनच्या सुरूवातीला साांसितले 

की, ससकु्यररट्ीि माकेट्मधे्य आसथडक तांत्रज्ञान (सफनटे्क) च्या 

अांमलबिावणीमुळे सहभािी सवड पिाांना प्रचांड सांधी उपलब्ध 

आहेत. 

RBI ने राजे्य/कें द्रशात्रसत प्रदेशाांसाठी 47,010 कोटी रुपये 

WMA मयािदा त्रनत्रित केली आहे. 

● ररझवडहड बँकेने आसथडक पररस्स्थतीतील सुधारणेचा हवाला देत 

शुक्रवारी राजे्य आसण कें द्रशाससत प्रदेशाांसाठी वेि अँड मीन्स 

अँडव्हाने्सस (WMA) 51,560 कोट्ी रुपयाांवरून 47,010 

कोट्ी रुपयाांवर आणले. WMA ही RBI द्वारे सरकारला पावत्ा 

आसण पेमेंट्मधील कोणत्ाही सवसांितीचा सामना करण्यासाठी 

मदत करण्यासाठी प्रदान केलेली अल्प-मुदतीची किे आहेत. 

HDFC बाँकेला DAY-NRLM द्वारे SHG त्रलांकेजमधे्य सवोत्तम 

कामत्रगरी करणारी बाँक म्हणून गौरवण्यात आले. 

● एचडीएफसी बँक सलसमटे्डला दीनदयाल अांत्ोदय योिना – 

राष्ट्र ीय ग्रामीण उपिीसवका असभयान (DAY-NRLM) द्वारे बचत 

िट् (SHG) सलांकेिमधील सवोत्तम कामसिरी करणारी बँक 

म्हणून िौरवण्यात आले आहे. सवज्ञान भवन, नवी सदल्ली येथे 

आयोसित कायडक्रमात भारत सरकारचे ग्रामीण सवकास 

मांत्रालय. NRLM द्वारे SHGs मधे्य योिदान सदल्याबिल 

पुरस्काराने सन्ासनत केलेली HDFC बँक ही एकमेव खाििी 

बँक आहे. 

माचिमधे्य आतापयंतचा सवाित मोठा जीएसटी जमा झाला. वसू्त 

आत्रण सेवा कर (GST) कलेक्शन 1,42,095 कोटी रुपये होते. 

● माचड 2022 चा महसूल मािील वषीच्या याच मसहन्यापेिा 15% 

असधक आहे आसण माचड 2020 च्या महसुलापेिा 46% असधक 

आहे. 

● या मसहन्यात उत्पादनाांच्या आयातीतून समळणारा महसूल 25% 

िाि होता, तर देशाांतिडत व्यवहारातून (सेवाांच्या आयातीसह) 

महसूल िेल्या वषीच्या याच मसहन्याच्या तुलनेत 11% िाि 

होता. 

● माचड 2022 मधे्य, एकूण GST महसूल िमा झाला 1,42,095 

कोट्ी रुपये , कें द्रीय GST 25,830 कोट्ी रुपये, राज्य GST Rs 

32,378 कोट्ी, एकास्त्मक GST Rs 74,470 कोट्ी , ज्यामधे्य 

चाांिल्या आयाती ांवर िमा झालेल्या 39,131 कोट्ी रुपयाांचा 

समावेश आहे. 

CAPSP योजनेद्वारे कु्यरेटेड लाभ देण्यासाठी SBI BSF सोबत 

टायअप करते. 

● से्टट् बँक ऑफ इांसडया (SBI) ने कें द्रीय सशस्त्र पोलीस वेतन 

पॅकेि (CAPSP) योिनेद्वारे BSF कमडचारडयाांना आसथडक 

सुरिेसाठी उपाय प्रदान करण्यासाठी सीमा सुरिा दल (BSF) 

सह सामांिस्य करार (MoU) केला आहे. हा सामांिस्य करार 

सेवारत सुरिा दल, सेवासनवृत्त कमडचारी तसेच कौटु्ांसबक 

सनवृत्तीवेतनधारकाांना लाभाांचा पुष्िुच्छ देईल. 

HDFC बाँक आत्रण HDFC Ltd च्या त्रवलीनीकरणाची घोषणा 

करण्यात आली आहे. 

● एचडीएफसी सल. आसण एचडीएफसी बँक सल.चे सांचालक 

मांडळ. एचडीएफसी इन्वे्हस्टमेंट्डस सलसमटे्डच्या 

एकत्रीकरणासाठी सांसमश्र योिना मांिूर केली. आसण 

एचडीएफसी होस्ल्डांग्ज सलसमटे्ड एचडीएफसी सलसमटे्ड सह 

आसण त्ात आसण एचडीएफसी बँक, तसेच त्ाांच्या सांबांसधत 

भािधारक आसण किडदाराांसह आसण त्ात एचडीएफसी सल. 

पररणामी, योिना लािू झाल्यावर, सावडिसनक भािधारक 

HDFC बँकेवर 100% सनयांत्रण ठेवतील, तर सवद्यमान HDFC 

सलसमटे्डचे भािधारक 41% चे मालक असतील. 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |April 2022 

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

ADB ने FY23 मधे्य भारताची अथिव्यवस्था 7.5% ने वाढण्याचा 

अांदाज व्यि केला आहे. 

● आसशयाई सवकास बँकेने 2022 मधे्य दसिण आसशयाई 

अथडव्यवस्थाांसाठी 7 ट्के्क सामूसहक वाढीचा अांदाि वतडवला 

असून उपिेत्रातील सवाडत मोठी अथडव्यवस्था असलेल्या 

भारताने चालू आसथडक वषाडत 7.5 ट्क्कक्याांनी वाढ केली असून 

पुढील वषी आठ ट्क्कक्याांपयिंत वाढ होईल. 

● 2022-23 (FY23): 7.5 टके्क 

● 2023-24 (FY24): 8.0 टके्क 

युत्रनयन बाँकेने सुपर-अाँप UnionNXT आत्रण त्रडत्रजटल प्रोजेर 

SAMBHAV लााँच केले. 

● Union Bank of India ने चालू आसथडक वषड 2022-23 (FY23) 

साठी सुमारे 1,000 कोट्ी रुपयाांच्या िुांतवणुकीच्या पररव्ययासह 

UnionNXT आसण सडसिट्ल ट्र ान्सफॉमेशन प्रोिेक्ट् 

SAMBHAV नावाचे त्ाांचे सुपर-अँप लाँच केले आहे. 

सावडिसनक िेत्रातील किडदाराला दोन वषािंत खचाडतून वसुलीची 

अपेिा आहे आसण 2025 पयिंत 50 ट्के्क व्यवसाय सडसिट्ल 

पॅ्लट्फॉमडवर सुरू करण्याचे त्ाांचे उसिष्ट् आहे. 

FY22 मधे्य भारताची व्यापार तूट 88% वाढली. 

● िारी करण्यात आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताचा 

व्यापार असमतोल 2021-22 मधे्य 87.5 ट्क्कक्याांनी वाढून 

$192.41 अब्ज झाला, िो मािील वषी $102.63 अब्ज होता. 

एकूण सनयाडतीने िेल्या आसथडक वषाडत $417.81 अब्ज डॉलसडचा 

नवा उच्चाांक िाठला असताना, आयातीनेही $610.22 अब्ज 

डॉलरचा नवा उच्चाांक िाठला, पररणामी $192.41 अब्ज 

व्यापार तूट् झाली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● वासणज्य आसण उद्योि मांत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, “एसप्रल 

2021-माचड 2022 मधील भारतातील व्यापारी मालाची आयात 

एकूण $610.22 अब्ज होती, िे एसप्रल 2020-माचड 2021 

मधील $ 394.44 अब्ज पेिा 71 ट्क्कक्याांनी असधक आहे आसण 

एसप्रल 2020-माचड 2021 मधील $190274 पेिा 28.55 

ट्क्कक्याांनी िाि आहे.” 

● माचड 2022 मधे्य, सांपूणड आसथडक वषड 2021-22 च्या 192.41 

अब्ज डॉलरच्या तुलनेत, व्यापार तूट् $18.69 अब्ज होती. 

● भारताची माससक व्यापारी सनयाडत माचड 2022 मधे्य प्रथमच $40 

अब्ज ओलाांडली, $40.38 सबसलयनवर पोहोचली, िी मािील 

मसहन्याच्या $35.26 सबसलयन वरून 14.53 ट्क्कक्याांनी वाढली. 

● माचड 2020 मधे्य 21.49 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत त्ात 87.89% 

वाढ झाली आहे. 

● मांत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या मसहन्यात देशातील व्यापारी 

मालाची आयात एकूण $59.07 अब्ज झाली आहे, िी मािील 

मसहन्याच्या $48.90 अब्जच्या तुलनेत 20.79 ट्क्कक्याांनी असधक 

आहे. माचड 2020 मधील $31.47 सबसलयन वरून त्ात 

87.68% वाढ झाली आहे. 

● माचड 2022 मधे्य िैर-पेट्र ोसलयम सनयाडत एकूण $33 अब्ज होती, 

िी एका वषाडच्या आधीच्या याच मसहन्यात $31.65 अब्ज वरून 

4.28 ट्क्कक्याांनी वाढली आहे. 

● माचड 2020 मधे्य िैर-पेट्र ोसलयम विूांच्या सनयाडतीत $18.97 

अब्ज वरून 74% ने वाढ झाली आहे. 

● माचड 2022 मधे्य िैर-पेट्र ोसलयम विूांची आयात एकूण $40.66 

अब्ज होती, िी मािील मसहन्याच्या $38.63 अब्जच्या तुलनेत 

5.26 ट्क्कक्याांनी वाढली आहे. मांत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 

माचड 2020 मधे्य 21.42 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ते 89.79 

ट्क्कक्याांनी वाढले आहे. 

PNB 10 लाख रुपयाांच्या चेक पेमेंटसाठी पॉत्रझत्रटव्ह पे त्रसस्टम 

अत्रनवायि करते. 

● पांिाब नॅशनल बँकेने 10 लाख आसण त्ाहून असधक सकमतीच्या 

चेक पेमेंट्साठी सक्ीची सकारात्मक वेतन प्रणाली (PPS) लािू 

केली आहे. तडयाचडया 180 दशलिाहून असधक ग्राहकाांना 

कोणत्ाही सुरिा धोक्याांपासून सांरिण करणडयासाठी हे केले 

िात आहे. बँकेने िेल्या मसहन्यात पॉसझसट्व्ह पे ससस्टीम 

असनवायड करण्याची घोषणा केली होती आसण आि ती लािू 

करण्यात आली आहे. नवीन प्रणाली अांतिडत, धनादेश 

िारीकत्ाडशी पुनडहा पुषडट्ी केलडयानांतर, रु. 10 लाख आसण 

त्ाहून असधक सकमतीचे धनादेश पीपीएस वापरून मांिूर केले 

िातील. 

RBI मौत्रद्रक धोरण 2022: प्रमुख दर अपररवत्रतित 

● सहा सदस्यीय चलनसवषयक धोरण ससमतीने (MPC) रेपो दर 4 

ट्क्कक्याांवर कायम ठेवण्यासाठी एकमताने मतदान केले. MPC 

ससमतीने ररव्हसड रेपो दर 3.35 ट्क्कक्याांवर अपररवसतडत ठेवला 

आहे कारण रसशयाच्या युके्रनवर आक्रमणामुळे महािाई 

वाढली आहे. ररझव्हड बँक ऑफ इांसडयाचे (RBI) िव्हनडर 

शक्ीकाांत दास याांच्या अध्यितेखालील भारतीय ररझव्हड 

बँकेच्या चलनसवषयक धोरण ससमतीने सलि 11व्याांदा रेपो 

दरात कोणताही बदल न करता ठेवला . रेपो दर सकां वा अल्प-

मुदतीचा किड दर हा 22 मे 2020 रोिी शेवट्चा कट् होता. 

तेव्हापासून, दर 4 ट्क्कक्याांच्या ऐसतहाससक नीचाांकी पातळीवर 

रासहला आहे. 

गुजरात सरकारला जागत्रतक बाँक, AIIB कडून 7,500 कोटी 

रुपयाांचे कजि त्रमळणार आहे. 

● िािसतक बँक आसण एसशयन इन्फ्रास्टरक्चर इन्वे्हस्टमेंट् बँक 

(AIIB) ने साांसितले की, िुिरात सरकारच्या समशन सू्कल ऑफ 

एिलन्स प्रकल्प, ज्याचा राज्यातील सशिणाचा दिाड 

सुधारण्याचे उसिष्ट् आहे, त्ाला 7,500 कोट्ी रुपयाांचे किड 

समळेल. राज्य सरकार समशन सू्कल ऑफ एिलन्स 

उपक्रमावर पुढील पाच वषािंत 10,000 कोट्ी रुपये खचड करेल, 

ज्यामधे्य राज्यातील सवड 35,133 सरकारी आसण 5,847 

अनुदासनत शाळाांचा समावेश असेल. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● राज्यातील 41,000 सरकारी आसण अनुदासनत शाळाांमधे्य, 

50,000 नवीन विडखोल्या, 1.5 लाख स्माट्ड िासरूम, 20,000 

नवीन सांिणक प्रयोिशाळा आसण 5,000 सट्ांकररांि लॅब 

सवकससत करण्यासाठी हा पैसा वापरला िाईल. 

● पुढील काही वषािंत, या महत्त्वाकाांिी प्रयत्नाचा थेट् फायदा 

िवळपास एक कोट्ी शालेय सवद्यार्थ्ािंना होईल अशी अपेिा 

आहे. 

● िािसतक बँक आसण एसशयन इन्फ्रास्टरक्चर इन्वे्हस्टमेंट् बँकेने 

या सवशाल प्रकल्पासाठी 7,500 कोट्ी रुपयाांचे किड मांिूर केले 

आहे. 

● सू्कल ऑफ एिलन्स प्रकल्प पाहण्यासाठी िािसतक बँकेने 

िाांधीनिरला एक िट् पाठवला. 

भारताच्या कृषी त्रनयाितीने प्रथमच USD 50 अब्जचा टप्पा 

ओलाांडला आहे. 

● साखर, ताांदूळ, िहू आसण इतर तृणधान्याांच्या सनयाडतीत लिणीय 

वाढ झाल्यामुळे, भारतातून कृषी उत्पादनाांच्या सनयाडतीने 2021-

22 (FY22) या आसथडक वषाडत प्रथमच USD 50 अब्जचा ट्प्पा 

ओलाांडला. वासणज्य आसण उद्योि मांत्रालयाच्या व्यावसासयक 

बुस्द्धमत्ता आसण साांस्ख्यकी महासांचालनालयाने (DGCI&S) 

तातु्परती आकडेवारी िाहीर केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ताांदूळ (USD 9.65 अब्ज), िहू (USD 2.19 अब्ज), साखर 

(USD (4.6 अब्ज) आसण इतर तृणधाने्य (USD 1.08 अब्ज) 

याांसारख्या मुख्य पदाथािंसाठी आतापयिंतची सवाडसधक सनयाडत 

झाली आहे. 

● या उत्पादनाांच्या सनयाडतीत वाढ झाल्यामुळे पांिाब, हररयाणा, 

उत्तर प्रदेश, सबहार, पसिम बांिाल, छत्तीसिड, मध्य प्रदेश, 

तेलांिणा, आांध्र प्रदेश आसण महाराष्ट्र  या राज्याांतील शेतकऱयाांना 

फायदा झाला. 

सेबीने मालमत्ता व्यवस्थापन सांस्था (AMCs) मधील प्रायोजक 

आत्रण त्रवश्वस्त याांच्या जबाबदाऱ्या, पािता आत्रण काये 

पाहण्यासाठी दोन तज्ञ गट तयार केले आहेत. 

● ससकु्यररट्ीि अँड एिचेंि बोडड ऑफ इांसडया (सेबी) ने 

मालमत्ता व्यवस्थापन सांस्था (AMCs) मधील प्रायोिक आसण 

सवर्श्ि याांच्या िबाबदाऱया, पात्रता आसण काये पाहण्यासाठी 

दोन तज्ञ िट् तयार केले आहेत. प्रायोिक, प्रवतडकाप्रमाणेच, 

एएमसीच्या स्थापनेसाठी सनधी प्रदान करतो, तर सवर्श्ि एक 

पयडवेिक म्हणून काम करतो आसण िुांतवणूकदाराांच्या सहताचे 

रिण करण्यासाठी िबाबदार असतो. 

अाँफ्लक्सस बाँक आत्रण आयडीबीआय बाँकेला आरबीआयने 

प्रते्की 93 लाख रुपयाांचा दांड ठोठावला आहे. 

● ररझव्हड बँक ऑफ इांसडयाने िाहीर केले की त्ाांनी IDBI बँक 

आसण अँस्िस बँकेला KYC मानकाांशी िोडलेल्या सवसवध 

उल्लांघनाांसाठी प्रते्की 93 लाख रुपयाांचा दांड ठोठावला आहे. 

दुसरीकडे, आरबीआयने म्हट्ले आहे की दांड सनयामक 

अनुपालनाच्या मुद्द्ाांवर आधाररत आहेत आसण त्ाांच्या 

ग्राहकाांसोबत केलेल्या कोणत्ाही व्यवहाराच्या सकां वा 

व्यवस्थेच्या वैधतेवर सनयम करण्याचा हेतू नाही 

RBI सांपूणि त्रदवस त्रडत्रजटल बाँत्रकां ग युत्रनट्स स्थापन 

करण्यासाठी मागिदशिक तते्त्व जारी करते. 

● ररझवडहड बँकेने िाहीर केले की, सध्याच्या बँका स्वत:ची सेवा 

आसण सहाय्यक अशा दोन्ही पद्धती ांमधे्य उत्पादने आसण सेवा 

सदवसाचे 24 तास, आठवड्ाचे 7 सदवस पुरवण्यासाठी 

सडसिट्ल बँसकां ि युसनट्डस उघडू शकतात. देशाच्या स्वातांत्र्याच्या 

75 व्या वधाडपन सदनासनसमत्त आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून 

75 सिल्ह्ाांमधे्य अशा सकमान 75 युसनट्डसची स्थापना करण्यात 

येईल, अशी घोषणा सरकारने कें द्रीय अथडसांकल्पात केली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सडसिट्ल बँसकां ि युसनट्डस (DBUs) च्या सनसमडतीसाठी 

आवश्यकतेनुसार , DBU मधे्य पुरवल्या िाणारडया उत्पादने 

आसण सेवाांमधे्य खाते उघडणे, रोख पैसे काढणे आसण ठेव, 

KYC अपडेट्, किड आसण तक्रार नोांदणी याांचा समावेश आहे. 

● सडसिट्ल बँसकां िचा अनुभव असलेल्या अनुसूसचत व्यावसासयक 

बँकाांना मािडदशडक तत्त्वाांनुसार, RBI मांिुरी न घेता सट्यर 1 ते 

सट्यर 6 कें द्राांमधे्य DBU उघडण्याची परवानिी आहे. 

● प्रते्क DBU त्ाच्या स्वतः च्या प्रवेश आसण सनिडमन सबांदूांसह 

स्वतांत्रपणे ठेवलेला असणे आवश्यक आहे. सशफारशी ांनुसार, ही 

युसनट्डस पारांपाररक बँसकां ि आउट्लेट्डसपेिा वेिळी असतील 

आसण सडसिट्ल बँसकां ि ग्राहकाांसाठी सवाडत आदशड असे फॉमड 

आसण सडझाइन असतील. 
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बाँक ऑफ महाराष्ट्र  ISARC मधील 4 % त्रहस्सा त्रवकणार आहे. 

● बँक ऑफ महाराष्ट्र ने घोषणा केली की ती भारतातील एसएमई 

अँसेट् ररकिरक्शन कां पनीमधील सांपूणड 4% मालकी 

िवळपास 4 कोट्ी रुपयाांना सवकणार आहे. सनयामक 

सवधानानुसार, बँक ऑफ महाराष्ट्र  ( BoM) ने इांसडया SME 

Asset Reconstruction Company Ltd (ISARC) मधील 4% 

च्या सांपूणड इस्िट्ी स्स्थतीच्या सवक्रीसाठी शेअर खरेदी करार 

केला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● बँकेचा 4% से्टक, िो 40,00,000 इस्िट्ी शेअसडमधे्य 

अनुवासदत होतो, तो 9.80 रुपये प्रसत शेअर 3.92 कोट्ी रोखीने 

सवकला िाईल. 

● ISARC च्या व्यािाची सवक्री ISARC च्या प्रायोिक 

भािधारकामधे्य बदल करण्यासाठी RBI च्या मांिुरीच्या अधीन 

आहे. सडसेंबर 2022 च्या अखेरीस, व्यवहार बांद करावा. 

● माचड 2021 ला सांपलेल्या आसथडक वषाडत ISARC चा एकूण 

महसूल रु. 11.09 कोट्ी होता. 

● FY20 मधे्य, 8.39 कोट्ी रुपयाांचे नुकसान झाले, आसण FY19 

मधे्य, 9.21 कोट्ी रुपयाांचे नुकसान झाले. 

● ISARC ही देशातील पसहली मालमत्ता पुनरडचना कां पनी (ARC) 

आहे, ज्यामधे्य मोठ्या सांखे्यने सावडिसनक िेत्रातील बँका आसण 

उपक्रम सतला समथडन देतात. हे एमएसएमई एनपीए 

ररझोलू्यशनवर लि कें सद्रत करते. 

● SIDBI, बँक ऑफ बडोदा, पांिाब नॅशनल बँक आसण SIDBI 

व्हेंचर कॅसपट्ल सलसमटे्ड हे ARC च्या प्रायोिकाांपैकी आहेत. 

भारताची सोन्याची आयात 2021-22 मधे्य 33.34% ने वाढून 

46.14 अब्ज रुपये झाली आहे. 

● असधकृत आकडेवारीनुसार, 2021-22 मधे्य भारतातील 

सोन्याची आयात 33.34% ने वाढून 46.14 अब्ज रुपयाांवर 

पोहोचली आहे. 2020-21 मधे्य सोन्याची आयात सुमारे 34.62 

अब्ज रुपये होती. सोन्याच्या आयातीतील वाढीमुळे व्यापार तूट् 

2020-21 मधे्य $102.62 अब्ज डॉलसडच्या तुलनेत $192.41 

अब्ज झाली आहे. 

● चीननांतर भारत हा ििातील दुसरा सवाडत मोठा सोन्याचा 

ग्राहक आहे. आयात मुख्यते्व दासिने उद्योिाद्वारे चालसवली 

िाते. 2021-22 मधे्य सहरे आसण दासिन्याांची सनयाडत सुमारे 50% 

वाढून सुमारे $39 अब्ज झाली. 

भारतातील त्रकरकोळ चलनवाढ माचिमधे्य 6.95% वर पोहोचली 

आहे. 

● भारतातील सकरकोळ चलनवाढीचा दर माचडमधे्य 6.95% या 17 

मसहन्याांच्या उच्चाांकावर पोहोचला आहे, िो मािील मसहन्यातील 

6.07% वरून अन्नधान्याच्या सकमतीत तीव्र वाढ झाल्यामुळे, 

राष्ट्र ीय साांस्ख्यकी कायाडलय (NSO) डेट्ा दशडसवतो. ग्राहक 

सकां मत सनदेशाांक (CPI) द्वारे मोिलेली सकरकोळ चलनवाढ 

भारतीय ररझव्हड बँक (RBI) ससहषु्णता बँडच्या वरच्या मयाडदेच्या 

वर सलि सतसऱया मसहन्यात रासहली आहे. िानेवारी 2022 मधे्य 

सकरकोळ महािाई 6.01 ट्के्क होती. 

● महािाईवर आधाररत ग्राहक सकां मत सनदेशाांक (CPI) माचड 

2021 मधे्य 5.52% होता. ग्रामीण भारतामधे्य शहरी भािाांपेिा 

सकमतीत तीव्र वाढ झाली. ग्रामीण भारतासाठी CPI मािील 

मसहन्यातील 6.38% वरून माचडमधे्य 7.66% वर पोहोचला. 

माचड 2022 मधे्य शहरी भारतासाठी CPI आधाररत चलनवाढ 

मािील मसहन्यात 5.75% वरून 6.12% वर पोहोचली. 

जागत्रतक बाँकेने FY22-23 साठी भारताचा GDP वाढीचा 

अांदाज 8 टकक्याांपयंत कमी केला. 

● युके्रनमधील युद्धाचा FY23 च्या वाढीवर नकारात्मक पररणाम 

झाल्यामुळे िािसतक बँकेने त्ाांच्या सद्व-वासषडक "दसिण आसशया 

इकॉनॉसमक फोकस" अहवालात FY2022/23 मधे्य 

भारतासाठी GDP वाढीचा अांदाि 8 ट्क्कक्याांपयिंत कमी केला 

आहे. यापूवी िानेवारी 2022 मधे्य, FY23 साठी वाढीचा अांदाि 

8.7 ट्के्क होता. 

कारणे: 

● िािसतक बँकेने म्हट्ले आहे की युके्रनमधील युद्धात आणखी 

वाढ झाल्यामुळे उदयोनु्ख बािारातील रोखे आसण किड 

साधनाांमधील िुांतवणूकदार घाबरू शकतात आसण दसिण 

आसशयापासून पसिमेकडील “सुरसित आश्रयस्थान” कडे 

भाांडवल उड्डाण होऊ शकते. 

● यूएस फेडरल ररझव्हडने येऊ घातलेल्या आसथडक कडकपणामुळे 

परदेशी िुांतवणूकदार ऑक्ट्ोबर 2021 पासून आधीच 

भारताच्या आसथडक बािारातून बाहेर पडत आहेत. पूवड 

युरोपमधील अलीकडील घडामोडी ांमुळे भाांडवलाचा प्रवाह 

वाढला आहे, ज्यामुळे भारतीय रुपया (INR) कमिोर झाला 

आहे. 

● भारत सरकारने देशाांतिडत किड घेण्याकडे वळल्यास सववेकपूणड 

आसण पारदशडक धोरणाांद्वारे व्यापक आसथडक स्स्थरता राखणे 

देखील महत्त्वाचे असेल. 

कोटक मत्रहांद्रा बाँकेने त्रडत्रजटल पॅ्लटफॉमि, FYN लााँच केले. 

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

आहे, सवशेषत: सबझनेस बँसकां ि आसण कॉपोरेट् िायांट्साठी 

सडझाइन केलेले नवीन एां ट्रप्राइझ पॅ्लट्फॉमड आहे. बँकेचे ग्राहक 

सवड व्यापार आसण सेवा व्यवहार करण्यासाठी पोट्डलचा वापर 

करू शकतात. 

Kodak FYN खालील सेवा ऑफर करेल: 

● कोट्क एफवायएन ग्राहकाांना सवड उत्पादन पॅ्लट्फॉमडवर 

एकसांध दृष्ट्ीकोनातून सातत्पूणड अनुभव प्रदान करण्याचा 

प्रयत्न करते. 
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● पॅ्लट्फॉमड पेपरलेस व्यवहार आसण सुरुवातीपासून शेवट्पयिंत 

व्यवहाराांचे पालन करण्याची िमता सुसनसित करते. 

● हे से्टट्स अपडेट्डस, सवनांत्ा कमी करणे आसण अपलोड 

केलेल्या दिऐविाांची पुनप्राडप्ती , तसेच प्रमाणीकरणासह 

सुरसित आसण सुरसित चॅनेल सवतररत करते. 

कें द्र सरकारने FY22 साठी आपले मालमत्ता मुद्रीकरण लक्ष्य 

पार केले. 

● उच्चिरीय आढावा बैठकीत केलेल्या मूल्याांकनानुसार, कें द्र 

सरकारने FY22 साठी 88,000 कोट्ी ांचे मालमत्ता कमाईचे लक्ष्य 

ओलाांडले आहे आसण 96,000 कोट्ी ांचे करार केले आहेत. रिे, 

वीि आसण कोळसा आसण खसनि खाण हे अशा उद्योिाांपैकी 

आहेत ज्याांनी मालमते्तच्या कमाईमधे्य महत्त्वपूणड योिदान सदले 

आहे. कें द्राने FY23 साठी 1.6 सट्र सलयन डॉलसडपेिा िाि 

मालमत्ता कमाईचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यासाठी सवसवध 

मांत्रालयाांचे प्रिाव प्रसक्रयेच्या सवसवध ट्प्प्यात आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● FY22 मधे्य मालमत्ता खरेदी केलेल्या प्रमुख िुांतवणूकदाराांमधे्य 

CPP िुांतवणूक, ओांट्ाररयो सशिक पेन्शन योिना आसण Utilico 

Emerging Markets Trust Plc याांचा समावेश आहे. 

प्रकाशनाच्या वेळी, या िुांतवणूकदाराांना सांध्याकाळी केलेले 

ईमेल अनुत्तरीत होते. 

● अांसतम डेट्ा आल्यानांतर, FY22 मधे्य एकूण मालमत्ता सवक्री $1 

सट्र सलयनपयिंत पोहोचू शकते. सवत्त मांत्री सनमडला सीतारामन 

याांच्या अध्यितेखाली झालेल्या बैठकीत सवत्त आसण पायाभूत 

सुसवधा मांत्रालयाांचे वररष्ठ असधकारी तसेच NITI आयोि 

उपस्स्थत होते. 

● सवत्तमांत्री सनमडला सीतारामन याांनी त्ाांच्या कें द्रीय अथडसांकल्पात 

मालमत्ता मुद्रीकरण योिनेची रूपरेषा नवीन पायाभूत 

सुसवधाांच्या सवकासासाठी एक प्रमुख सवत्तपुरवठा पयाडय म्हणून 

सदली आहे. 

तीन जनरल इन्शुरन्स कां पन्याांचे शेअर कॅत्रपटल सरकारने 

वाढवले आहे. 

● तीन सावडिसनक िेत्रातील सामान्य सवमा व्यवसाय – नॅशनल 

इन्शुरन्स कां पनी सलसमटे्ड, ओररएां ट्ल इन्शुरन्स कां पनी 

सलसमटे्ड, आसण युनायटे्ड इांसडया इन्शुरन्स कां पनी – सरकारने 

त्ाांच्या असधकृत शेअर कॅसपट्लमधे्य वाढ केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सवत्त मांत्रालयाने िारी केलेल्या असधसूचनेनुसार (दहा दशडनी 

मूल्यासह 1,500 कोट्ी शेअसड) नॅशनल इन्शुरन्ससाठी 

परवानिी असलेले भाांडवल आता 15,000 कोट्ी (10 चे दशडनी 

मूल्य असलेले 1,500 कोट्ी शेअसड) असेल, िे सध्याच्या 7,500 

कोट्ी ांपेिा िाि असेल. 

● ओररएां ट्ल इन्शुरन्सचे बािार भाांडवल 7,500 कोट्ी असेल 

(प्रते्की दहा रुपये दशडनी मूल्य असलेले 750 कोट्ी शेअर), 

5,000 कोट्ी (प्रते्की दहा रुपये दशडनी मूल्य असलेले 500 

कोट्ी शेअसड). 

● युनायटे्ड इांसडया इन्शुरन्सचे परवानिी असलेले भाांडवल 7,500 

कोट्ी रुपये करण्यात आले आहे. 

● युनायटे्ड इांसडया इन्शुरन्सचे असधकृत भाांडवल 5,000 कोट्ी 

(10 चे दशडनी मूल्य असलेले 500 कोट्ी शेअसड) वरून 7,500 

कोट्ी (10 चे दशडनी मूल्य असलेले 750 कोट्ी शेअसड) पयिंत 

वाढवण्यात आले आहे. 

त्रफनो पेमेंट्स बाँक Paysprint Pvt Ltd मधील 12.19% से्टक 

खरेदी करणार आहे. 

● सफनो पेमेंट्डस बँकेने घोषणा केली की सतच्या सांचालक मांडळाने 

नवी सदल्ली - आधाररत सफनटे्क पेस्रांट् प्रायवे्हट् सलसमटे्ड 

मधे्य 12.19 ट्के्क अल्पसांख्याक धोरणात्मक िुांतवणुकीला 

मान्यता सदली आहे. सफनो पेमेंट्डस बँक सावडिसनक झाल्यानांतर 

आपली पसहली धोरणात्मक िुांतवणूक करत आहे. हे बँकेच्या 

Fino 2.0 प्रकल्पाांव्यसतररक् आहे, ज्यात ग्राहकाांसाठी सडसिट्ल 

इकोससस्टम तयार करण्याच्या उिेशाने अनेक अांतिडत 

कायडक्रम समासवष्ट् आहेत. 

पांजाब नॅशनल बाँकेचा 128 वा स्थापना त्रदवस 

● पांिाब नॅशनल बँक, भारतातील दुसरी सवाडत मोठी बँक, 12 

एसप्रल 2022 रोिी आपला 128 वा स्थापना सदवस सािरा करत 

आहे. स्थापना सदनासनसमत्त, PNB चे MD आसण CEO, अतुल 

कुमार िोयल याांनी काडडलेस कॅश काढण्याची सेवा आसण 

व्हचु्यडअल डेसबट् काडड लॉन्च केले आहे. त्ाचे ग्राहक. बँकेने 

सुरसित बँसकां ि व्यवहाराांसाठी PNB One नावाच्या मोबाईल 

अॅपवर सवसवध सेवा देखील सुरू केल्या आहेत 

UAE मधील NEOPAY टत्रमिनल्सवर BHIM UPI कायिरत झाले. 

● NPCI इांट्रनॅशनल पेमेंट्डस सलसमटे्ड (NIPL), नॅशनल पेमेंट् 

कॉपोरेशन ऑफ इांसडयाची आांतरराष्ट्र ीय शाखा, BHIM UPI 

आता सांपूणड UAE मधे्य NEOPAY ट्समडनल्सवर लाइव्ह 

असल्याची घोषणा केली आहे. हा उपक्रम UAE मधे्य प्रवास 

करणाऱया लाखो भारतीयाांना BHIM UPI वापरून सुरसितपणे 

आसण सोयीस्करपणे पेमेंट् करण्यास सिम करेल. NIPL आसण 

NEOPAY, Mashreq बँकेची पेमेंट् उपकां पनी, िेल्या वषी 

UAE मधे्य स्वीकृती पायाभूत सुसवधा सनमाडण करण्यासाठी 

भािीदारी केली. 

ररलायन्स इांडस्टरीज ही रु. 19 लाख एम-कॅप गाठणारी पत्रहली 

भारतीय कां पनी ठरली. 

● ररलायन्स इांडस्टर ीि सलसमटे्ड ही इांट्र ा-डे ट्र ेडमधे्य 19 लाख 

कोट्ी रुपयाांच्या बािार मूल्याांकनाचा ट्प्पा िाठणारी पसहली 

भारतीय कां पनी ठरली आहे. बािारातील हेवीवेट् स्टॉक 

बीएसईवर सदवसभरात 1.85 ट्क्कक्याांनी वाढून 2,827.10 

रुपयाांच्या सवक्रमी उच्चाांकावर पोहोचला. शेवट्ी तो 0.08 

ट्क्कक्याांनी वाढून रु. 2,777.90 वर स्स्थरावला. 
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Pencilton ने कीचेनच्या रूपात सांपकि रत्रहत RuPay काडि 

सादर केले आहे. 

● Pencilton, एक सकशोर-कें सद्रत fintech स्टाट्डअप, 

PencilKey, नॅशनल कॉमन मोसबसलट्ी काडड (NCMC) अनुरूप 

RuPay कॉनॅ्टक्ट्लेस कीचेन लाँच केली आहे, नॅशनल पेमेंट् 

कॉपोरेशन ऑफ इांसडया (NPCI) आसण ट्र ान्सकॉपड याांच्या 

भािीदारीत. वापरकते Pencilton अॅपद्वारे त्ाांची PencilKey 

ससक्रय आसण व्यवस्थासपत करू शकतात ज्याचा वापर पैसे 

लोड करणे, खचड तपासणे, खाते ब्लॉक/अनब्लॉक करणे, 

मयाडदा सेट् करणे इत्ादीसाठी देखील केला िातो. 

● PencilKey हे PencilCard शी सलांक केलेले आहे िे सवड-इन-

वन प्रीपेड काडड , मेट्र ो काडड आसण बस काडड आहे. PencilKey 

सदल्ली सवमानतळ मेट्र ो मािाडवर आसण सध्या िोव्याच्या बसेसवर 

काम करणाऱया NCMC च्या फायद्याांसह सुसज्ज आहे. 

● ते पुणे, चेन्नई आसण मुांबई तसेच मुांबईतील बेस्ट बसेसमधे्य मेट्र ो 

प्रवासासाठी देखील स्वीकारले िाणार आहे. पेस्न्सिनच्या मते, 

व्हचु्यडअल पेस्न्सलकाडड मोफत समळते. 

जागत्रतक बाँकेने भारताच्या त्रमशन कमियोगी कायिक्रमासाठी 

$47 दशलक्ष कायिक्रम मांजूर केला. 

● िािसतक बँकेने भारत सरकारच्या समशन कमडयोिी, नािरी 

सेवा िमता सनमाडण करण्याच्या राष्ट्र ीय कायडक्रमाला पासठां बा 

देण्यासाठी USD 47 दशलि प्रकल्प मांिूर केले आहेत. सांपूणड 

भारतात सुमारे 18 दशलि नािरी सेवक कायडरत आहेत, सुमारे 

दोन तृतीयाांश राज्य सरकार आसण स्थासनक प्रासधकरण िरावर 

आहेत. 

● हा प्रकल्प इांसडया कां ट्र ी पाट्डनरसशप फे्रमवकड  (CPF) FY18-22 

शी सांरेस्खत आहे ज्यामधे्य भारतातील िािसतक बँकेच्या 

सहभािाच्या चार िेत्राांपैकी एक म्हणून सावडिसनक िेत्रातील 

सांस्था मिबूत करणे समासवष्ट् आहे. 

● हा प्रकल्प िािसतक बँकेच्या अत्ांत िररबीचा अांत आसण 

सामासयक समृद्धी सनमाडण करण्याच्या दुहेरी उसिष्ट्ाांशी देखील 

सांरेस्खत आहे, कारण या उसिष्ट्ाांच्या पूतीसाठी सरकारी 

असधकारडयाांची धोरणे प्राधान्यक्रमाांची अांमलबिावणी 

करण्यासाठी आसण प्रभावी सेवा प्रदान करण्यासाठी िमता 

सनमाडण करणे महत्त्वाचे आहे. 

बाँक ऑफ बडोदाने जे्यष्ठ नागररकाांसाठी 'बॉब वर्ल्ि गोर्ल्' हे 

नवीन फीचर लााँच केले आहे. 

● बँक ऑफ बडोदाने "बॉब वल्डड िोल्ड" लाँच केले आहे, हे 

त्ाांच्या बॉब वल्डड मोबाईल बँसकां ि पॅ्लट्फॉमडवर जे्यष्ठ आसण 

वृद्धाांसाठी एक नवीन वैसशष्ट्ट्य आहे. हे एक असद्वतीय सडसिट्ल 

बँसकां ि पॅ्लट्फॉमड आहे िे आपल्या जे्यष्ठ ग्राहकाांना एक साधा, 

सहि आसण सुरसित मोबाइल बँसकां ि अनुभव प्रदान 

करण्यासाठी सडझाइन केले िेले आहे. या पॅ्लट्फॉमडमधे्य सुलभ 

नेस्व्हिेशन, मोठे फॉन्ट, पुरेसे अांतर आसण स्पष्ट् मेनू आहेत. 

सत्रमट आत्रण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

इांत्रडया बोट अाँड मरीन शो (IBMS) च्या चौथ्ा आवृत्तीचा 

कोची येथे समारोप झाला. 

● इांसडया बोट् अँड मरीन शो (IBMS) ची चौथी आवृत्ती 

केरळमधील कोची येथील बोलिट्टी पॅलेस येथे आयोसित 

करण्यात आली होती. IBMS हे भारतातील एकमेव आसण 

सवाडत प्रभावशाली बोट् आसण सािरी उद्योिाशी सांबांसधत 

प्रदशडन आहे. या कायडक्रमाचे आयोिन कोचीस्स्थत कु्रझ 

एक्स्पोने केले आहे. IBMS 2022 ने देशभरातील आघाडीचे 

आांतरराष्ट्र ीय िँड तसेच स्वदेशी बोट् उत्पादकाांचे प्रदशडन केले. 

सांपूणड भारतातील सुमारे 45 प्रदशडक आसण दोन आांतरराष्ट्र ीय 

प्रदशडकाांनी या एक्स्पोमधे्य भाि घेतला.  

कें द्रीय मांिी भूपेंद्र यादव 20 व्या NTCA बैठकीच्या 

अध्यक्षस्थानी आहेत. 

● अरुणाचल प्रदेशातील 20 व्या NTCA चे अध्यि भूपेंद्र यादव 

आहेत. राष्ट्र ीय व्याघ्र सांवधडन प्रासधकरण (NTCA) ची 20 वी 

बैठक अरुणाचल प्रदेशातील पके्क व्याघ्र प्रकल्पात आयोसित 

करण्यात आली होती आसण सतचे नेतृत्व कें द्रीय पयाडवरण, वन 

आसण हवामान बदल मांत्री भूपेंद्र यादव याांनी केले होते. 

● एनट्ीसीएची पसहली बैठक राष्ट्र ीय रािधानीच्या बाहेर 

अरुणाचल प्रदेशमधे्य आयोसित करण्यात आली होती. 

● त्ाांनी भारतातील व्याघ्र प्रकल्पाांच्या MEE वर ताांसत्रक 

सनयमावली, तसेच िांिलात वाघाांच्या पुन: पररचय आसण 

पूरकतेसाठी मानक कायडप्रणाली, व्याघ्र प्रकल्पाांसाठी वन फायर 

ऑसडट् प्रोट्ोकॉल आसण वाघाांच्या पुन: पररचय आसण 

पूरकतेसाठी मानक कायडप्रणाली िारी केली आहेत. 

'होत्रमओपॅथी: पीपल्स चॉईस फॉर वेलनेस' या थीमवर दोन 

त्रदवसीय वैज्ञात्रनक अत्रधवेशनाचे उद्घाटन सवािनांद सोनोवाल 

याांनी केले. 

● कें द्रीय आयुष मांत्री, सबाडनांद सोनोवाल याांनी नवी सदल्ली येथे 

'होसमओपॅथी: पीपल्स चॉईस फॉर वेलनेस' या थीमवर दोन 

सदवसीय वैज्ञासनक असधवेशनाचे उदड घाट्न केले . िािसतक 

होसमओपॅथी सदनाचे औसचत् साधून हे असधवेशन आयुष 

मांत्रालयाच्या अांतिडत असलेल्या कें द्रीय होसमओपॅथी सांशोधन 

पररषद, होसमओपॅथी राष्ट्र ीय आयोि आसण राष्ट्र ीय होसमओपॅथी 

सांस्था याांनी सांयुक्पणे आयोसित केले आहे. 

20 वी भारत-फ्रान्स सांयुि कमिचारी चचाि पॅररसमधे्य झाली. 

● भारत-फ्रान्स सांयुक् कमडचारी चचेच्या 20 व्या आवृत्तीत 

सवद्यमान सद्वपिीय सांरिण सहकायड यांत्रणेच्या चौकट्ीत नवीन 

उपक्रमाांवर तसेच सध्याच्या सांरिण प्रसतबद्धता सुधारण्यावर 

लि कें सद्रत केले िेले. दोन सदवसाांची चचाड पॅररसमधे्य छान, 

उबदार आसण सवनम्र वातावरणात झाली. भारत आसण फ्रान्स 

याांच्यातील सांयुक् कमडचारी सल्लामसलत हा एक मांच आहे 

ज्याचा उिेश ऑपरेशनल आसण धोरणात्मक िरावर वारांवार 

चचेद्वारे दोन्ही देशाांमधील सांरिण सहकायड सुधारण्यासाठी 

आहे. 
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भारत-फ्रान्स सांयुि कमिचारी चचेतील महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सांरिण सहकायड ससक्रयपणे वाढवण्याच्या उिेशाने भारत आसण 

फ्रान्स याांच्यातील सांयुक् चचेची 20 वी आवृत्ती सांपली. 

● दोन सदवसीय बैठकीमधे्य सवद्यमान सद्वपिीय सांरिण सहकायड 

छत्राखाली येणारडया नवीन प्रकल्पाांवर तसेच दोन्ही देशाांदरम्यान 

चालू असलेल्या सांरिण िुांतवणुकीत वाढ करण्यावर भर 

देण्यात आला. 

● भारत -फ्रान्स िॉइांट् स्टाफ फोरमची स्थापना दोन्ही देशाांमधील 

धोरणात्मक आसण ऑपरेशनल सांरिण सहकायड सुधारण्याच्या 

उिेशाने करण्यात आली. 

● भारत आसण फ्रान्स याांनी बू्ल इकॉनॉमी आसण ओशन 

िव्हनडन्ससाठी बू्ल सप्रांट्वर सहमती दशडवली आहे. 

● भारत-फ्रान्स सांयुक् चचेची 20 वी आवृत्ती उभय देशाांनी 

सद्वपिीय सनळ्या अथडव्यवस्थेतील देवाणघेवाण सुधारण्यासाठी, 

कायद्याच्या सनयमावर आधाररत महासािर शासनाचे समान 

दृष्ट्ीकोन तयार करण्यासाठी आसण शार्श्त आसण लवसचक 

सकनारपट्टीवर सहयोि करण्यासाठी रोडमॅपवर स्वािरी 

करण्यात आली. 

पीएम मोदी ांनी ग्लोबल आयुष इन्वे्हस्टमेंट अाँड इनोवे्हशन 

सत्रमट 2022 चे उद्घाटन केले. 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी िुिरातमधील िाांधीनिर येथील महात्मा 

मांसदरात ग्लोबल आयुष िुांतवणूक आसण नवोपक्रम सशखर 

2022 चे उदड घाट्न करतील. तीन सदवस चालणारी ही पररषद 

प्रमुख धोरणकते, उद्योिक, िुांतवणूकदार, स्टाट्डअर्प् आसण 

इतर राष्ट्र ीय आसण आांतरराष्ट्र ीय खेळाडूांना एकत्र आणून 

नावीन्यपूणड आसण उद्योिकतेसाठी भारत हे िािसतक आयुष 

िांतव्य कसे बनू शकते यावर चचाड करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मॉररशसचे पांतप्रधान श्री प्रसवांद िुिनाथ आसण िािसतक 

आरोग्य सांघट्नेचे (WHO) महासांचालक डॉ. टे्डर ोस अधानोम 

िेिेयसस, सशखर पररषदेच्या उदड घाट्न समारांभास उपस्स्थत 

राहतील, तसेच िुिरातचे मुख्यमांत्री श्री भूपेंद्र पटे्ल, आयुषचे 

कें द्रीय मांत्री श्री सबाडनांद सोनोवाल उपस्स्थत राहतील. , आसण 

राज्यमांत्री डॉ. मुांिपारा महेंद्रभाई कालूभाई. 

● िािसतक आयुष िुांतवणूक आसण नवोने्ष पररषद 2022 मधे्य 

तीन सदवसाांच्या कालावधीत 5 पूणड सते्र, 8 िोलमेि, 6 पररसांवाद 

आसण 2 पररसांवाद असतील. 

खेलो इांत्रडया युत्रनव्हत्रसिटी गेम्स 2021 साठी अशा प्रकारचे 

पत्रहले मोबाइल अाँप लााँच केले आहे. 

● टे्क कॅसपट्ल बेंिळुरू येथे आयोसित केल्या िाणाऱया खेलो 

इांसडया युसनव्हससडट्ी िेम्सच्या दुसऱया आवृत्तीचे स्वतः चे मोबाइल 

अँस्प्लकेशन असेल. युवा सबलीकरण आसण क्रीडा सवभाि 

(DYES) आसण िैन डीम्ड-टू्-बी युसनव्हससडट्ीचे यिमान, अनोखे 

'खेलो इांसडया युसन िेम्स 2021' मोबाइल अँप या प्रसतसष्ठत 

कायडक्रमासांबांधी सवड मासहतीसाठी वन-स्टॉप-शॉप असल्याचे 

वचन देते. 24 एसप्रलपासून सुरू होणार आहे. 

वेस्ट इांत्रडजचा अष्ट्पैलू खेळाडू त्रकरॉन पोलाडिने त्रनवृत्तीची 

घोषणा केली. 

● वेस्ट इांसडिचा अष्ट्पैलू खेळाडू सकरॉन पोलाडडने आांतरराष्ट्र ीय 

सक्रकेट्मधून सनवृत्ती िाहीर केली आहे. वेस्ट इांसडिच्या मयाडसदत 

षट्काांच्या सांघाचा कणडधार असलेल्या पोलाडडने एकूण 123 

एकसदवसीय आसण 101 ट्ी-20 सामने खेळले. तो अनेक 

वषािंपासून इांसडयन प्रीसमयर लीिमधील मुांबई इांसडयन्स सांघाचा 

असवभाज्य भाि आहे आसण या वषी फेिुवारीमधे्य होणाऱया मेिा 

सललावापूवी फँ्रचायझीने त्ाला कायम ठेवले होते. तो ICC 

WT20 च्या वेस्ट इांसडि ट्ीमचा भाि होता. (ICC WT20 वेस्ट 

इांसडिने सिांिली) 

त्रवस्डेन अल्मनॅकने रोत्रहत शमाि, जसप्रीत बुमराह याांचा Five 

Cricketers of the Year समावेश 

● सवस्डेन अलॅ्मनॅकने भारताचा कणडधार रोसहत शमाड आसण 

िोलांदाि िसप्रीत बुमराह याांची 2022 साठी “Five Cricketers 

of the Year” मधे्य सनवड केली आहे. रोसहत शमाडने चार 

कसोट्ी सामन्याांमधे्य 52.57 च्या सरासरीने 368 धावा केल्या, 

दुसऱया डावात 127 धावा करून उतृ्कष्ट् दौरा पूणड केला. 

● इांग्लांडचा वेिवान िोलांदाि ऑली रॉसबन्सन, दसिण आसफ्रकेची 

मसहला खेळाडू डेन वॅ्हन सनकेकड  आसण नू्यझीलांडची सलामीवीर 

डेव्हन कॉनवे याांचा समावेश आहे. 

भारत 21 व्या वर्ल्ि कााँगे्रस ऑफ अकाउांटांट्सचे आयोजन 

करणार आहे. 

● इस्िटू्यट् ऑफ चाट्डडड अकाउांट्ांट्डस ऑफ इांसडया (ICAI) चे 

अध्यि, देबासशस समत्रा याांच्या मते, भारत त्ाच्या अस्ित्वाच्या 

118 वषािंमधे्य प्रथमच 21 व्या वल्डड काँगे्रस ऑफ अकाउांट्ांट्डस 

(WCOA), अकाउांट्ांट्डसचा कुां भ आयोसित करणार आहे. 130 

देशाांतील सुमारे 6000 शीषड लेखापाल या कायडक्रमात प्रत्ि 

सहभािी होतील. फ्रान्सला मािे ट्ाकल्यानांतर हा कायडक्रम 18 

ते 21 नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

स्पोट्िस त्रडत्रजटल एक्सत्रपररयन्स सेंटर सुरू करण्यासाठी 

मत्रणपूर सरकारने सॅमसांगसोबत करार केला आहे 

● मसणपूर राज्य सरकारने मसणपूर ऑसलस्म्पयन पाकड  आसण 

खुमन लांपक याांच्या डोमेन म्हणून िािसतक दिाडचे “स्पोट्डडस 

सडसिट्ल एिसपररयन्स सेंट्र” स्थापन करण्यासाठी सॅमसांि 

डेट्ा ससस्टम इांसडया प्रायवे्हट् सलसमटे्ड आसण असभटे्क आयट्ी 

सोलु्यशन्स प्रायवे्हट् सलसमटे्ड याांच्यासोबत सामांिस्य करारावर 

स्वािरी केली आहे . क्रीडा सांकुल. मुख्यमांत्री एन सबरेन ससांि 

याांच्या उपस्स्थतीत मुख्यमांत्री ससचवालयाच्या कॅसबनेट् हॉलमधे्य 

सामांिस्य कराराची देवाणघेवाण झाली. 
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UPI वापरकत्ांसाठी 'टॅप टू पे' ऑफर करण्यासाठी Google 

Pay, Pine Labs टायअप 

● Google Pay ने 'Tap to Pay for UPI' लाँच केले आहे, नवीन 

कायडिमतेने टॅ्प टू् पे टू् युसनफाइड पेमेंट्डस इांट्रफेस (UPI) ची 

अखांड सुसवधा आणण्यासाठी. पाइन लॅबच्या सहकायाडने हा 

उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे . पेमेंट् पूणड करण्यासाठी, 

वापरकत्ाडला POS ट्समडनलवर त्ाांचा फोन टॅ्प करणे आसण 

त्ाांच्या फोनवरून पेमेंट् प्रमासणत करणे, त्ाांचा UPI सपन 

वापरणे, QR कोड सॅ्कन करणे सकां वा UPI एां ट्र करण्याच्या 

तुलनेत ही प्रसक्रया अिरशः  तात्काळ बनवणे आवश्यक आहे. 

भारत-ऑस्टरेत्रलया याांच्यात आत्रथिक सहकायि आत्रण व्यापार 

करार 

● भारत आसण ऑस्टर ेसलयाने आसथडक सहकायड आसण व्यापार 

करार (IndAus ECTA) वर स्वािरी केली आहे, ज्याचा 

िलसांधारणाचा िण आहे आसण ििातील सवाडत मोठे आसथडक 

दरवािे उघडणार आहेत. हे असभयाांसत्रकी विू, रते्न आसण 

दासिने, कापड, पोशाख आसण चामड्ाांसारख्या प्रमुख िेत्राांतील 

सशपमेंट्सह ऑस्टर ेसलयाला भारताच्या 96 ट्के्क सनयाडतीवर शून्य 

शुल्क प्रवेश प्रदान करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सरकारी अांदािानुसार, करारामुळे पुढील पाच वषािंत उत्पादने 

आसण सेवाांमधील सद्वपिीय व्यापार $27 अब्ज वरून $45-50 

अब्जपयिंत वाढेल आसण भारतात 10 लाख कमडचारी सनमाडण 

होतील. 

● कोळसा, मेंढीचे माांस आसण लोकर यासह ऑस्टर ेसलयातील 

सुमारे 85% सनयाडतीला भारतीय बािारपेठेत शून्य शुल्क प्रवेश 

असेल, तर ऑस्टर ेसलयन वाईन, बदाम, मसूर आसण सनवडक 

फळाांना कमी शुल्क प्रवेश असेल. 

● या कराराांतिडत, पुढील पाच वषािंत भारतीय विूांसाठी शून्य-

शुल्क प्रवेश 100% पयिंत वाढसवला िाईल. 

● एका दशकाहून असधक काळातील एका मोठ्या सवकससत 

देशासोबत भारताचा हा पसहला मुक् व्यापार करार (FTA) 

आहे. भारताने फेिुवारीमधे्य UAE सोबत FTA वर स्वािरी 

केली आसण इस्रायल, कॅनडा, युनायटे्ड सकां िडम आसण 

युरोसपयन युसनयन सोबत FTA साठी ससक्रयपणे वाट्ाघाट्ी करत 

आहे. 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आसण पांतप्रधान स्कॉट् मॉररसन याांच्या 

उपस्स्थतीत झालेल्या आभासी समारांभात वासणज्य आसण उद्योि 

मांत्री पीयूष िोयल आसण ऑस्टर ेसलयाचे व्यापार, पयडट्न आसण 

िुांतवणूक मांत्री डॅन तेहान याांनी या करारावर स्वािरी केली. 

भारत-नेपाळ याांच्यात चार करार आत्रण अनेक प्रकल्प सुरू 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आसण त्ाांचे नेपाळी सहकारी शेर बहादूर 

देउबा याांची नवी सदल्लीत भेट् झाली, त्ाांनी अनेक प्रकल्पाांची 

सुरुवात केली आसण सवसवध िेत्रातील चार महत्त्वाच्या कराराांवर 

स्वािऱया केल्या. I ndian Oil Corporation Ltd. (IOCL) 

आसण Nepal Oil Corporation Ltd. ने नेपाळला आांतरराष्ट्र ीय 

सौर अलायन्स (ISA) चे 105 वे सदस्य बनवण्याबाबत , 

रेले्वमधील ताांसत्रक सहकायड, पेट्र ोसलयम उत्पादन सवतरण आसण 

पेट्र ोसलयम िेत्रातील ताांसत्रक अनुभव सामासयक करण्याबाबत 

करार केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● दोन्ही पांतप्रधानाांनी भारतातील ियनिर आसण नेपाळमधील 

कुथाड दरम्यानची पसहली प्रवासी रेले्व सेवा, भारताचा सोलू 

कॉररडॉर ट्र ान्ससमशन प्रकल्प नेपाळला हिाांतररत करणे आसण 

भारत सरकारच्या अनुदानातून नेपाळमधील 10 सिल्ह्ाांमधे्य 

बाांधण्यात येत असलेल्या 132 आरोग्य सुसवधाांच्या प्रितीचे 

सनरीिण केले. 

● दोन्ही देशाांनी नेपाळमधे्य भारतीय RuPay काडडच्या पदापडणाची 

घोषणा केली, RuPay काडडचे देशाांतिडत फरक (िारी केलेल्या 

सवड RuPay काडािंपैकी सुमारे 83 ट्के्क) नेपाळमधील अांदािे 

1400 POS मशीनशी सुसांित आहेत. 

● भूतान, ससांिापूर आसण सांयुक् अरब असमराती नांतर, नेपाळ 

आता RuPay स्वीकारणारा भारताबाहेरचा चौथा देश आहे. 

पयािवरणावर सतत लक्ष कें त्रद्रत करून, NTPC ने NTPC 

कावास येथील GGL पाइप्प्ड नॅचरल गॅस नेटवकि मधे्य ग्रीन 

हायडर ोजनचे त्रमश्रण करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. 

● पयाडवरणावर सतत लि कें सद्रत करून, एनट्ीपीसीने एनट्ीपीसी 

कावास येथील िीिीएल (िुिरात िॅस सलसमटे्ड) पाइप्प्ड नॅचरल 

िॅस (पीएनिी) नेट्वकड मधे्य ग्रीन हायडर ोिनचे समश्रण 

करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मोसहत भािडव, CEO, 

NTPC REL आसण ED RE, NTPC आसण सांिीव कुमार, MD-

GGL आसण GSPL याांच्या उपस्स्थतीत, दोन्ही कां पन्याांमधील 

औपचाररक करारावर स्वािरी करण्यात आली. 

Jio-bp आत्रण TVS Motor EV सोलू्यशन्सवर सहयोग करणार 

आहेत. 

● Jio-bp आसण TVS मोट्र कां पनीने िाहीर केले की त्ाांनी 

भारतात इलेस्क्ट्रक दुचाकी आसण तीन चाकी वाहनाांसाठी 

व्यापक सावडिसनक EV चासििंि इन्फ्रास्टरक्चरची स्थापना 

करण्यास सहमती दशडसवली आहे, िी या िेत्रात Jio-सवकससत 

bp च्या नेट्वकड वर उभारली िाईल. या प्रिासवत कराराचा 

भाि म्हणून TVS इलेस्क्ट्रक वाहनाांच्या ग्राहकाांना Jio-सविृत 

bp च्या चासििंि नेट्वकड मधे्य प्रवेश समळण्याची शक्यता आहे, िे 

इतर वाहनाांसाठी देखील खुले आहे. 
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अाँमेझॉनने सॅटेलाइट इांटरनेट लॉन्च करण्यासाठी तीन 

कां पन्याांसोबत करार केला. 

● टे्क फमडने पाच वषािंच्या कालावधीत 83 लाँच सुरसित केले 

आहेत, िे इसतहासातील सवाडत मोठे व्यावसासयक लॉन्च वाहन 

खरेदी असल्याचा कां पनीचा दावा आहे. Arianespace, Blue 

Origin, आसण United Launch Alliance (ULA) ने Amazon 

चे बहुताांश प्रोिेक्ट् कुइपर उपग्रह तैनात करण्यास सहमती 

दशडसवली आहे, ज्याचे उसिष्ट् ििभरातील सवसवध प्रकारच्या 

िायांट्ना उच्च-िती, कमी-सवलांब िॉडबँड प्रदान करणे आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● टे्क फमडने पाच वषािंच्या कालावधीत 83 लाँच सुरसित केले 

आहेत, िे इसतहासातील सवाडत मोठे व्यावसासयक लॉन्च वाहन 

खरेदी असल्याचा कां पनीचा दावा आहे. 

● करारामधे्य Arianespace च्या Ariane 6 रॉकेट्वर 18 

प्रिेपण, िेफ बेझोसच्या बू्ल ओररसिनच्या नू्य गे्लनवर 12 लाँच, 

आणखी 15 लाँचच्या पयाडयाांसह, आसण ULA च्या नवीनतम 

हेवी-सलफ्ट लॉन्च वे्हइकल ई, Vulcan Centaur वर 38 उड्डाणे 

आहेत. 

● या घोषणेने अॅमेझॉनचे उपग्रह इांट्रनेट् नित्र वािवाच्या एक 

पाऊल िवळ आणले आहे, कारण एलोन मस्कचे से्पसएि 

असधक स्टारसलांक उपग्रह प्रिेसपत करत आहे, ज्यामुळे 

स्टारसलांक उपग्रहाांची एकूण सांख्या सुमारे 2300 झाली आहे 

आसण स्टारसलांकच्या िािसतक ग्राहकाांची सांख्या सुमारे 2.5 

लाख झाली आहे. 

● अँमेझॉनचा ULA सोबतचा सध्याचा करार नऊ अँट्लस व्ही 

वाहने घेण्यासाठी से्पस लॉन्च कां पनीसोबतच्या मािील 

कराराच्या व्यसतररक् येतो, िो िेल्या वषी एसप्रलमधे्य उघड 

झाला होता. 

● याव्यसतररक्, प्रोिेक्ट् कुइपर या वषाडच्या शेवट्ी ABL से्पस 

ससस्टम्सच्या RS1 रॉकेट्वर दोन चाचणी मोसहमा उडवण्याची 

आशा करतो. 

● Amazon च्या मते, दोन प्रोट्ोट्ाइप उपग्रह - KuiperSat-1 

आसण 2 - बहुतेक तांत्रज्ञान आसण उपप्रणाली ांचा समावेश 

करतील िे कां पनीच्या उत्पादन उपग्रह सडझाइनला सामर्थ्ड 

देतील आसण सवकास प्रसक्रयेतील एक आवश्यक ट्प्पा आहे. 

HAL आत्रण इस्रायल एरोसे्पस याांनी नागरी त्रवमानाांना मध्य-

एअर ररफु्यलरमधे्य रूपाांतररत करण्यासाठी एकि काम केले 

आहे. 

● एका महत्त्वपूणड सवकासामधे्य, सहांदुिान एरोनॉसट्ि सलसमटे्ड 

(HAL) आसण इस्रायल एरोसे्पस इांडस्टर ीि (IAI) याांनी भारतातील 

नािरी प्रवासी सवमानाांचे मिी समशन टँ्कर ट्र ान्सपोट्ड (MMTT) 

सवमानात रूपाांतर करण्यासाठी सामांिस्य करार केला आहे. 

भारतीय हवाई दल (IAF) काही काळापासून नवीन समड-एअर 

ररफु्यलर खरेदी करण्याचा सवचार करत आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● HAL पूवड-मालकीच्या नािरी (पॅसेंिर) सवमानाचे रूपाांतर 

नव्याने झालेल्या कराराांतिडत मालवाहू आसण वाहतूक िमता 

असलेल्या एअर ररफू्यसलांि सवमानात करेल. 

● HAL ने एका सनवेदनात म्हट्ले आहे की, या सनणडयामुळे 

भारताच्या सांरिण उद्योिाला नवीन िमता आसण सकफायतशीर 

उपाय समळतील. 

● सामांिस्य करारानुसार, यात प्रवासी ते मालवाहू सवमान 

रूपाांतरण तसेच MMTT रूपाांतरण देखील समासवष्ट् आहे. 

● सांरिण असधकाऱयाच्या म्हणण्यानुसार बोईांि ७६७ प्रवासी 

सवमानाचा कायापालट् होण्याची शक्यता आहे. 

Arya.ag युनायटेड नेशन्स ग्लोबल कॉमॅ्पर नेटवकि  

इांत्रडयामधे्य सामील झाले. 

● Arya.ag, एकास्त्मक धान्य वासणज्य व्यासपीठ, युनायटे्ड 

नेशन्स ग्लोबल कॉमॅ्पक्ट् इांसडयामधे्य सामील झाले आहे, 

से्वचे्छने सावडसत्रक शार्श्तता तत्त्वाांचे पालन करत आहे आसण 

UN शार्श्त सवकास उसिष्ट्ाांना समथडन देण्यासाठी कृती करत 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● युनायटे्ड नेशन्स ग्लोबल कॉमॅ्पक्ट् ही कॉपोरेट् िव्हनडन्स-

चासलत सट्काऊपणाची सवकससत फे्रमवकड  आहे िी सदस्याांना 

मानवी हक्क, श्रम, पयाडवरण आसण भ्रष्ट्ाचारसवरोधी दहा 

तत्त्वाांनुसार व्यवसाय करण्यास भाि पाडते. 

● याव्यसतररक्, सदस्याांनी 2030 पयिंत SDGs िाठण्यासाठी 

पावले उचलली पासहिेत. 

● सध्या 550 हून असधक सांस्था आहेत ज्या इांसडया नेट्वकड , UN 

GCNI च्या सदस्य आहेत. 

ताांत्रिक सहकायािसाठी यूआयडीएआयने इस्रोसोबत करार 

केला आहे. 

● युसनक आयडेंसट्सफकेशन ऑथॉररट्ी ऑफ इांसडया (UIDAI), 

MeitY ने ताांसत्रक सहकायाडसाठी नॅशनल ररमोट् सेस्न्सांि सेंट्र 

(NRSC), ISRO, हैदराबाद याांच्यासोबत सामांिस्य करारावर 

स्वािरी केली आहे. NRSC सांपूणड भारतातील आधार कें द्राांबिल 

मासहती आसण स्थान प्रदान करण्यासाठी एक भुवन-आधार 

पोट्डल सवकससत करेल. 

● हे पोट्डल नैससिडक-रांिाच्या उपग्रह प्रसतमाांच्या उच्च-ररझोलू्यशन 

पार्श्डभूमीसह आधार कें द्राांसाठी सांपूणड भौिोसलक मासहती, 

पुनप्राडप्ती, सवशे्लषण आसण अहवाल देण्याची सुसवधा प्रदान 

करेल. UIDAI ने आतापयिंत 132 कोट्ी ांहून असधक रसहवाशाांना 

आधार क्रमाांक िारी केले आहेत आसण 60 कोट्ी ांहून असधक 

रसहवाशाांना त्ाांचे आधार अपडेट् केले आहेत. 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |April 2022 

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

मायक्रोसॉफ्ट आत्रण बीपीसीएलने त्रडत्रजटल पररवतिनाला गती 

देण्यासाठी सहकायि केले. 

● भारत पेट्र ोसलयम कॉपोरेशन सल. (BPCL), एक भारतीय तेल 

ररफायनरी, आपला ग्राहक अनुभव सुधारण्यासाठी 

मायक्रोसॉफ्टसोबत काम करत आहे. तेल आसण वायू 

व्यवसायाला सडसिट्ल रुपाांतरीत करण्यात मदत करण्यासाठी 

ते िाउड कां युसट्ांि आसण कृसत्रम बुस्द्धमत्ता (AI) देखील 

एकसत्रत करेल. मायक्रोसॉफ्ट बीपीसीएलला सात वषािंच्या 

भािीदारीमधे्य पायाभूत सुसवधा, सेवा म्हणून पॅ्लट्फॉमड आसण 

िाउड नेट्वकड  आसण सुरिा सेवा पुरवेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● BPCL ची िाउड ट्र ान्सफॉमेशनला िती देण्यासाठी, असधक 

स्माट्ड पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी आसण ग्राहकाांच्या 

सहभािामधे्य सुधारणा करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टच्या सुरसित 

िाउड पॅ्लट्फॉमडवर काम करण्याची योिना आहे. 

सुधारण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट ट्ीम्स आसण इतर उत्पादकता 

साधनाांचा देखील वापर करेल. 

● दोन्ही कां पन्या BPCL ग्राहकाांसाठी सडसिट्ल अनुभव तयार 

करण्यासाठी, BPCL च्या िुणवत्ता आसण सवर्श्ासाच्या िँड 

वचनाची पुष्ट्ी करण्यासाठी आसण उिाड, एक सांवादात्मक AI 

पॅ्लट्फॉमड सवकससत करण्यासाठी एकत्र काम करतील िे 24/7 

ग्राहक सेवा प्रदान करेल. 

● मायक्रोसॉफ्ट हे तांत्रज्ञान िेत्रात सनसवडवाद ििभर आघाडीवर 

आहे. 

UNDP ने इनोवे्हटसिसाठी हवामान कृतीसाठी $2.2 दशलक्ष 

अनुदान घोत्रषत केले. 

● UNDP आसण Adaptation Innovation Marketplace 

(AIM) च्या भािीदाराांनी भारतासह 19 देशाांतील 22 स्थासनक 

नवकल्पकाांसाठी $2.2 दशलि हवामान कृती सनधीची घोषणा 

केली आहे. अँडॉपे्टशन फां ड िायमेट् इनोवे्हशन एिीलरेट्र 

(AFCIA) सवांडोच्या सनधीच्या पसहल्या फेरीमुळे स्थासनक हवामान 

कृती सुधारेल आसण पॅररस करार आसण शार्श्त सवकास 

उसिष्ट्ाांच्या महत्त्वाकाांिा पूणड होण्यास िती समळेल. 
 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● प्रकल्प स्थासनक कलाकाराांना सिम बनवतो आसण UNDP 

आसण भािीदाराांना स्थासनक पातळीवर चालसवलेल्या अनुकूलन 

कृतीसाठी तत्त्वाांचे ििभरात समथडन करण्यास योिदान देतो. 

● अँडॉपटे्शन इनोवे्हशन माकेट्पे्लस नवीन फां सडांि 

अॅस्प्लकेशन्ससाठी ताांसत्रक सहाय्य आसण मासहती प्रदान करेल. 

● AIM हे एक धोरण व्यासपीठ आहे िे स्थासनक िरावर, नािरी 

समाि, िैर-सरकारी सांस्था आसण मसहला आसण युवा 

नवोसदताांवर लि कें सद्रत करून से्कल-अप अनुकूलनास 

समथडन देते आसण िानेवारी 2021 मधे्य UNDP प्रशासक 

असचम स्टाइनर याांनी हवामान अनुकूलन सशखर पररषदेत लॉन्च 

केले होते. 

● बािारपेठ स्थासनक हवामान बदल सवत्तपुरवठा असधक सुलभ 

करण्यासाठी सांसाधने, मासहती आसण सहाय्य एकत्र आणते. 

● अँडपे्टशन फां ड िायमेट् इनोवे्हशन एिीलरेट्रला AIM 

भािीदाराांकडून ताांसत्रक सहाय्य समळते, ज्यात इांट्रनॅशनल 

सेंट्र फॉर िायमेट् चेंि अँड डेव्हलपमेंट्, सवाडत कमी 

सवकससत देशाांची युसनव्हससडट्ी कन्सोसट्डयम ऑन िायमेट् चेंि, 

ग्लोबल रेसझसलन्स पाट्डनरसशप, िायमेट्-नॉलेि इनोवे्हशन 

कमु्यसनट्ी आसण UN याांचा समावेश होतो. भाांडवल सवकास 

सनधी (UNCDF) याांचा समावेश होतो. 

आयएएफने शस्त्र प्रणाली राखण्यासाठी उपाय त्रवकत्रसत 

करण्यासाठी IIT मद्रासशी करार केला. 

● भारतीय वायुसेना (IAF) आसण इांसडयन इस्िटू्यट् ऑफ 

टे्क्नॉलॉिी (IIT) मद्रास याांनी तांत्रज्ञानाच्या सवकासासाठी आसण 

सवसवध शस्त्रास्त्र प्रणाली सट्कवण्यासाठी स्वदेशी उपाय 

शोधण्यासाठी सामांिस्य करारावर स्वािरी केली आहे. IAF 

आसण IIT मद्रास याांच्यातील सांयुक् भािीदारीचे उसिष्ट् 

'आत्मसनभडर भारत' साध्य करण्यासाठी IAF च्या 

स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नाांना िती देणे आहे. 

Paytm हे प्रधानमांिी सांग्रहालयासाठी अत्रधकृत त्रडत्रजटल पेमेंट 

भागीदार आहे. 

● पेट्ीएम पांतप्रधानाांच्या सांग्रहालयासाठी असधकृत सडसिट्ल पेमेंट् 

भािीदार बनले आहे. ते सुपरफास्ट, सोयीस्कर आसण सुरसित 

व्यवहाराांसाठी आपले पेमेंट् िेट्वे, EDC (इलेक्ट्र ॉसनक डेट्ा 

कॅप्प्चर) मशीन आसण QR कोड पेमेंट् पयाडय देत आहे. 

भारताच्या मािी पांतप्रधानाांना श्रद्धाांिली वाहणारे हे सांग्रहालय 

21 एसप्रल 2022 रोिी लोकाांसाठी खुले केले िाईल. पांतप्रधान 

मोदी ांनी उदड घाट्नापूवी सांग्रहालयाचे पसहले सतकीट् देखील 

खरेदी केले. 
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माचिमधे्य WPI आधाररत महागाई वाढून 14.55% झाली. 

● वीि दरात वाढ आसण खाद्यतेलाच्या वाढत्ा सकमती ांमुळे माचड 

मसहन्यात भारतातील घाऊक सकां मत सनदेशाांक (WPI) आधाररत 

महािाई वाढून 14.55% झाली. माचड 2022 मधे्य, रसशया-युके्रन 

सांघषाडमुळे िािसतक पुरवठा साखळीत व्यत्य आल्याने खसनि 

तेल, कचे्च पेट्र ोसलयम आसण नैससिडक वायू आसण मूलभूत 

धातूांच्या सकमतीत वाढ झाल्यामुळे महािाईचा उच्च दर 

नोांदवला िेला. माचड 2021 मधे्य, WPI-आधाररत महािाई 

7.89% होती. 

● खाद्यपदाथड सनदेशाांक, ज्यामधे्य उत्पासदत उत्पादने िट्ातील अन्न 

उत्पादने आसण सरकारच्या प्राथसमक लेख िट्ातील 

खाद्यपदाथािंचा समावेश आहे, माचड 2022 मधे्य 167.3 वर 

पोहोचला आहे, तो फेिुवारी 2022 मधे्य 166.4 होता. 

Nexo ने जगातील पत्रहले त्रक्रप्टो-बॅकड पेमेंट काडि “Nexo 

Card” लााँच केले. 

● लांडन-आधाररत सक्रप्टोकरन्सी सावकार, Nexo ने ििातील 

पसहले “सक्रप्टो-बॅक्कड” पेमेंट् काडड लॉन्च करण्यासाठी िािसतक 

पेमेंट् कां पनी मास्टरकाडडशी हातसमळवणी केली आहे. 

इलेक्ट्र ॉसनक मनी फमड DiPocket ही Nexo ची काडड िारीकताड 

आहे. काडडला सकमान परतफेड, माससक सकां वा सनस्ियता 

शुल्काची आवश्यकता नाही. दरमहा 20,000 युरो पयिंत 

कोणतेही FX शुल्क नाही. 

जागत्रतक बाँकेने जागत्रतक अथिव्यवस्थेच्या वाढीचा अांदाज 

3.2% पयंत कमी केला. 

● िािसतक बँकेने 2022 साठी िािसतक वाढीचा अांदाि 3.2% 

पयिंत कमी केला आहे. यापूवी हा अांदाि 4.1 ट्के्क होता. 

रसशयाच्या युके्रनवरील आक्रमणाचा िािसतक अथडव्यवस्थेवर 

पररणाम झाल्यामुळे खाली येणारी सुधारणा आहे. प्रिेपण कमी 

करण्याचे कारण असे आहे की लोकाांना व्यावसासयक 

सक्रयाकलाप आसण व्यापार कमी होत आहे आसण किड सांकट् 

आसण चलन अवमूल्यन यामुळे िररबाांवर मोठा भार पडला 

आहे. सशिण, आरोग्य आसण स्त्री-पुरुष समानतेच्या 

सवकासातही ििाला उलथापालथ होत आहे. 

IMF ने FY23 साठी भारताचा GDP वाढीचा अांदाज 8.2% पयंत 

कमी केला. 

● इांट्रनॅशनल मॉनेट्री फां ड (IMF) ने 19 एसप्रल 2022 रोिी 

प्रससद्ध केलेल्या आपल्या ताज्या वल्डड इकॉनॉसमक आउट्लुक 

अहवालात FY23 मधे्य भारतासाठी सकल देशाांतिडत उत्पादन 

(िीडीपी) वाढीचा अांदाि 8.2 ट्क्कक्याांपयिंत कमी केला आहे. 

िानेवारीच्या आधीच्या अहवालात हा अांदाि वतडवण्यात आला 

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

अांदाि 6.9 ट्क्कक्याांपयिंत कमी केला आहे. यापूवी हे प्रमाण 7.1 

ट्के्क होते. िािसतक अथडव्यवस्थेच्या बाबतीत, IMF ने कॅलेंडर 

वषड 2022 साठी वाढीचा अांदाि 4.4 ट्क्कक्याांवरून 3.6 

ट्क्कक्याांपयिंत कमी केला आहे. 

FY23 चे त्रवत्रवध सांस्थाांचे अांदाज (% 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 त्रगफ्ट त्रसटी शाखेद्वारे USD 500 दशलक्ष उभारले. 

● से्टट् बँक ऑफ इांसडया (SBI), भारतातील सवाडत मोठी 

व्यावसासयक बँक, सतच्या आांतरराष्ट्र ीय सवत्तीय सेवा कें द्र (IFSC) 

िुिरात इांट्रनॅशनल फायनान्स टे्क (GIFT) शहर शाखेद्वारे 

तीन वषािंच्या ससांसडकेटे्ड किड सुसवधेद्वारे USD 500 दशलि 

िमा केले आहे. USD 100 दशलि ग्रीनशू पयाडयासह सुसवधेची 

सकां मत USD 400 दशलि आहे. दुसरीकडे, SBI ने सकमतीची 

मासहती सदली नाही. SBI च्या सिफ्ट ससट्ी शाखेने आपले पसहले 

ऑफशोअर USD ससकु्यडड ओव्हरनाईट् फायनास्न्सांि रेट् 

(SOFR) सलांक्कड ससांसडकेटे्ड लोन वाढवले आहे. 

ररझव्हि बाँक ऑफ इांत्रडयाने NBFC च्या कजािची मयािदा मयाित्रदत 

केली आहे. 

● ररझव्हड बँक ऑफ इांसडया (RBI) ने सबिर बँसकां ि फायनान्स 

कां पन्याांसाठी (NBFC) त्ाांच्या मोठ्या एिपोिरशी सांबांसधत 

सनयम कडक केले आहेत. RBI ने NBFC चे एकूण एिपोिर 

मयाडसदत केले िे भाांडवल बेसच्या 20% वर एका घट्काकडे 

वरच्या िरावर आहेत. बोडाडच्या मान्यतेने ही मयाडदा आणखी 

5% ने वाढवता येईल. 

● एनबीएफसी िे इन्फ्रास्टरक्चर फायनान्समधे्य आहेत त्ाांचे 

एिपोिर 25 ट्के्क असू शकते, सट्यर I भाांडवलाच्या 

असतररक् 5 ट्के्क एकल प्रसतपिाकडे पयाडयासह कनेके्ट्ड 

प्रसतपिाांच्या िट्ासाठी, पायाभूत सुसवधा कां पन्याांकडे सट्यर-I 

भाांडवलाच्या 35 ट्के्क एिपोिर असू शकतात. हे सनयम 1 

ऑक्ट्ोबर 2022 पासून लािू होतील. 

केवायसी त्रनयमाांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल 

मणपु्परम फायनान्सला आरबीआयने 17.63 लाख रुपयाांचा 

दांड ठोठावला आहे. 

● नो युवर कस्टमर (KYC) आसण प्रीपेड पेमेंट् इिुमेंट्डस 

रेगु्यलेशन (PPIs) चे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबिल 

भारतीय ररझव्हड बँक (RBI) ने मणपु्परम फायनान्स सलसमटे्डला 

रु. 17.63 लाख दांड ठोठावला आहे. 

● आरबीआयला असे आढळून आले की त्ाांच्या आदेशाांचे पालन 

न केल्याचा वरील आरोप ससद्ध झाला आहे आसण सांस्थेच्या 

उत्तराचे पुनरावलोकन केल्यानांतर आसण वैयस्क्क सुनावणी 

सदल्यानांतर आसथडक दांड लादणे आवश्यक आहे. 
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SEBI ने त्रनयामक आत्रण तांिज्ञान उपायाांचा लाभ घेण्यासाठी 

त्ाांच्या सल्लागार सत्रमतीची पुनरिचना केली. 

● ससकु्यररट्ीि अँड एक्स्चेंि बोडड ऑफ इांसडयाच्या सनयामक 

आसण तांत्रज्ञान उपायाांचा लाभ घेण्यासाठी सल्लािार ससमतीची 

पुनरडचना सनयामक आसण तांत्रज्ञान समाधान (ALeRTS) वर 

सल्लािार ससमती करण्यात आली आहे. सुनील बािपेयी आता 

सात सदस्यीय पॅनेलचे नेतृत्व करणार आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● SEBI च्या वेबसाइट् (TRAI) नुसार, ALeRTS साठी सल्लािार 

ससमतीचे नेतृत्व आता भारतीय दूरसांचार सनयामक 

प्रासधकरणाचे मािी प्रमुख सल्लािार (मासहती तांत्रज्ञान) सुनील 

बािपेयी याांच्या नेतृत्वात केले िाईल. 

● पुनीत नारांि, डॉइश बँकेचे भारतातील कॉपोरेट् बँसकां ि 

तांत्रज्ञानाचे प्रमुख, सिरीश केशव पळशीकर, TCS सांशोधन 

आसण नवोपक्रमाचे प्रमुख वैज्ञासनक, रत्नाकर पाांडे, Amazon चे 

वररष्ठ डेट्ा वैज्ञासनक, रोहन राव, H2O.ai चे वररष्ठ डेट्ा 

सायांसट्स्ट, ICI चे सस्िअन्स गु्रप, आसण, ISD चे CGM, 

ससमतीच्या इतर सदस्याांपैकी आहेत. 

● सडसेंबर 2021 मधे्य, SEBI ने ALeRTS साठी सात सदस्यीय 

ससमती स्थापन केली, ज्याचे अध्यि त्ा वेळी माधबी पुरी बुच 

होते, िे सध्या सनयामकाचे अध्यि आहेत. 

184 कोटी रुपयाांसाठी, HDFC HDFC कॅत्रपटलमधील 10% 

व्याज अबू धाबी गुांतवणूक प्रात्रधकरणाला त्रवकेल. 

● HDFC Ltd, एक िहाण किडदार, ने बुधवारी त्ाच्या खाििी 

इस्िट्ी आमड, HDFC कॅसपट्ल अँडव्हायझसडमधील 10% सहस्सा 

अबू धाबी इन्वे्हस्टमेंट् अथॉररट्ी (ADIA) च्या पूणड मालकीच्या 

उपकां पनीला 184 कोट्ी रुपयाांना सवकण्याची घोषणा केली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ADIA HDFC कॅसपट्लच्या USD 3 अब्ज पयाडयी िुांतवणूक 

वाहनाांमधे्य देखील सवाडत मोठा भािधारक आहे. 

● एचडीएफसी कॅसपट्ल, िी 2016 मधे्य स्थापन करण्यात आली 

होती, ती एचडीएफसी कॅसपट्ल अफोडेबल ररअल इसे्टट् फां ड 

1, 2, आसण 3 साठी िुांतवणूक व्यवस्थापक आहे. 

● एचडीएफसी कॅसपट्ल हे फां ड व्यवस्थासपत करते िे 

परवडणाऱया आसण मध्यम-उत्पन्न िृह प्रकल्पाांसाठी 

दीघडकालीन, लवसचक भाांडवल प्रदान करते. 

धनलक्ष्मी बाँकेने कर सांकलनासाठी CBDT, CBIC सोबत 

सामांजस्य करार केला. 

● कर सांकलनासाठी, धनलक्ष्मी बँकेने सेंट्र ल बोडड ऑफ डायरेक्ट् 

टॅ्िेस (CBDT) आसण सेंट्र ल बोडड ऑफ अप्रत्ि कर आसण 

सीमाशुल्क (CBIC) सह सामांिस्य करारावर स्वािरी केली 

आहे. धनलक्ष्मी बँकेने एका सनयामक फाइसलांिमधे्य म्हट्ले आहे 

की भारतीय ररझव्हड बँक (RBI) ने सनयांत्रक िनरल ऑफ 

अकाउांट्डसच्या सशफारशीच्या आधारावर बँकेला वेिवेिळे कर 

िोळा करण्यासाठी असधकृत केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● बँकेच्या पोट्डलवरून सीबीडीट्ी आसण सीबीआयसी पोट्डलवर 

पाठवल्या िाणारडया अखांसडत प्रवाहाची अांमलबिावणी 

करण्यासाठी आवश्यक असलेले ताांसत्रक एकत्रीकरण ग्राहकाांना 

लवकरात लवकर सुसवधाांपयिंत पोहोचण्यासाठी शक्य सततक्या 

लवकर लािू केले िाईल. 

● बँकेला ऑक्ट्ोबरमधे्य RBI ने ' एिन्सी बँक' म्हणून पॅनेलमधे्य 

समासवष्ट् केले होते, ज्यामुळे बँकेला त्ाांच्या वतीने फेडरल 

आसण राज्य सरकाराांसाठी सामान्य बँसकां ि सक्रयाकलाप 

हाताळण्याची परवानिी सदली िेली होती. 

● हे नोांद घ्यावे की RBI चे महाव्यवस्थापक DK कश्यप याांची 

बँकेच्या सांचालक मांडळावर 2020 मधे्य दोन वषािंच्या 

कालावधीसाठी सनयुक्ी करण्यात आली होती.. 

IFSCA ने NIA सोबत सामांजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. 

● आांतरराष्ट्र ीय सवत्तीय सेवा कें दे्र प्रासधकरण (IFSCA) ने 

आांतरराष्ट्र ीय सवत्तीय सेवा कें द्राांमधे्य िमता सनमाडण करणे आसण 

सवमा िेत्रात पात्र प्रसतभा पूल स्थापन करण्याच्या उिेशाने राष्ट्र ीय 

सवमा अकादमीसोबत सामांिस्य करार (MOU) वर स्वािरी 

केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● IFSCA एक मिबूत िािसतक कनेक्शन तयार करण्याची आसण 

भारतीय अथडव्यवस्थेच्या मािण्याांवर लि कें सद्रत करण्याची, 

तसेच प्रादेसशक/िािसतक आांतरराष्ट्र ीय सवत्तीय व्यासपीठ 

म्हणून कायड करण्याची आकाांिा बाळिते. 

● IFSC मधे्य , सवमा हे एक वाढणारे िेत्र आहे आसण NIA 

सोबतचा सामांिस्य करार सवमा िमता वाढवण्याच्या सदशेने खूप 

पुढे िाईल. 

● नॅशनल इन्शुरन्स अकादमी (NIA ) ही एक प्रसतसष्ठत शाळा 

आहे िी सवमा िेत्रातील उतृ्कष्ट् आसण तेिस्वी व्यक्ीांना 

प्रसशिण देण्यासाठी समसपडत आहे. 

● सदैव िसतमान सवमा िेत्राच्या िरिा पूणड करण्यासाठी, NIA 

भारतातील सवमा उद्योिात अभ्यासक्रम सवकससत आसण 

सनयसमतपणे अपगे्रड करण्यात आसण प्रसशिण कायडक्रम ऑफर 

करण्यात िुांतलेली आहे. 

● या सामांिस्य कराराचे उसिष्ट् आांतरराष्ट्र ीय सवत्तीय सेवा कें द्र 

(IFSC) साठी आवश्यक प्रसशसित लोक सवकससत करणे आहे. 

● IFSCA ने IFSC सवमा कां पन्याांच्या (III) िरिा पूणड करण्यासाठी 

भारतीय सवमा सांस्थेसोबत आधीच एक सामांिस्य करार केला 

आहे. 

NITI आयोग आत्रण UNICEF इांत्रडया याांनी भारतातील मुलाांच्या 

राज्याांवरील भारताचा पत्रहला अहवाल त्रवकत्रसत करण्यासाठी 

सहकायि केले. 

● NITI आयोि आसण UNICEF इांसडया याांनी भारतातील मुलाांच्या 

राज्याांवरील भारताचा पसहला अहवाल सवकससत करण्यासाठी 

करारावर स्वािरी केली. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● हा अहवाल आरोग्य आसण पोषण, सशिण, पाणी आसण 

स्वच्छता, घरिुती राहणीमान आसण राज्याांमधे्य मुलाांसाठी 

अनुकूल वातावरण समिून घेण्यासाठी फे्रमवकड  तयार करेल. 

● हा प्रयत्न SDG च्या सदशेने वेिवान प्रिती आसण सवड मुलाांचा 

सवािंिीण सवकास सुसनसित करण्याच्या दृष्ट्ीने ठोस कृतीसाठी 

धोरणात्मक सूचनाांचा सांच प्रदान करून 2030 अिेंडासाठी 

भारताच्या वचनबद्धतेला हातभार लावेल. 

● भारतातील प्रते्क सतसरडया व्यक्ीपैकी एक 18 वषाडखालील 

सकशोरवयीन आहे, तर प्रते्क पाचव्या व्यक्ीपैकी एक 10 ते 

19 वषे वयोिट्ातील सकशोरवयीन आहे. 

● NITI आयोि आसण UNICEF इांसडयाच्या सहकायाडने आरोग्य, 

पोषण, सशिण, पाणी आसण बाल सवकासाच्या बहुआयामी 

पैलूांवर लि कें सद्रत करून 'भारताच्या मुलाांचे राज्य' या पसहल्या 

अहवालासाठी पद्धती, ताांसत्रक सवशे्लषण, अहवाल आसण कृती 

सनयोिन सवकससत केले िाईल. 

● हा प्रकल्प कें द्रीय मांत्रालये, राज्य सरकारे, शैिसणक सांस्था, 

नािरी सांस्था सांघट्ना, बाल हक्क आसण नािरी हक्क िट्ाांसह 

सवड भािधारकाांचा समावेश करून सांपूणड समािाचा दृसष्ट्कोन 

घेईल. 

NIXI-CSC आत्रण त्रिपुराने आांतरराष्ट्र ीय डेटा सेंटर स्थापन 

करण्यासाठी MOU वर स्वाक्षरी केली. 

● सत्रपुरा राज्य सरकारने राज्यात आांतरराष्ट्र ीय दिाडचे डेट्ा सेंट्र 

सवकससत करण्यासाठी NIXI -CSC डेट्ा सेवा कें द्रासोबत 

सामांिस्य करारावर स्वािरी केली आहे. प्रिेसपत डेट्ा सेंट्रची 

स्थापना करण्यासाठी, नॅशनल इांट्रनेट् एिचेंि ऑफ इांसडया 

(NIXI) आसण CSE ई-िव्हनडन्स सस्व्हडसेस सलसमटे्ड याांनी NIXI-

CSC डेट्ा सस्व्हडसेस सेंट्र नावाचा सांयुक् उपक्रम स्थापन केला 

आहे. 

● सामांिस्य करारानुसार, सांयुक् उपक्रम राज्य सरकारला 

प्रकस्ल्पत डेट्ा सेंट्रमधे्य आपला सवड डेट्ा होस्ट करण्याची 

परवानिी देईल, तसेच राज्याला कोणत्ाही खचाडसशवाय डेट्ा 

ऑफर करू शकेल. राज्याव्यसतररक्, महामांडळ इतर 

सरकारी आसण खाििी खेळाडूांसोबत डेट्ा एिचेंिसाठी 

शुल्क आकारेल. 

पोसोकोने सांशोधनासाठी आयआयटी त्रदल्लीशी करार केला 

आहे. 

● पॉवर ससस्टम ऑपरेशन कॉपोरेशन सलसमटे्डच्या (पोसोको) 

नॉदडनड रीिनल लोड सडसॅ्पच सेंट्रने भारताच्या ऊिाड िेत्राशी 

सांबांसधत मुद्द्ाांवर सांशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी आसण 

शैिसणक आसण उद्योि याांच्यातील परस्परसांवाद मिबूत 

करण्यासाठी इांसडयन इस्िटू्यट् ऑफ टे्क्नॉलॉिी, सदल्ली (IIT 

सदल्ली) सोबत सामांिस्य करारावर स्वािरी केली. 

● सहयोिाद्वारे ज्ञानाची देवाणघेवाण आसण िमता सनमाडण 

करण्याच्या उसिष्ट्ासह शैिसणक-उद्योि परस्परसांवाद सुधारणे, 

तसेच भारताच्या ऊिाड िेत्राशी सांबांसधत सवषयाांवर सांशोधनाला 

प्रोत्साहन देणे, िसे की डेट्ा सवज्ञान सकां वा डेट्ा सवशे्लषण, सग्रड 

ऑपरेशन्ससाठी सहायक सेवा, हे भािीदारीचे उसिष्ट् आहेत. 

प्रसार भारतीने अजेंत्रटनाच्या पफ्लिक ब्रॉडकास्टरसोबत 

सामांजस्य करार केला. 

● प्रसार भारतीने प्रसारण िेत्रात सहकायाडसाठी अिेंसट्ना रेसडओ 

टे्सलस्व्हिन अिेंसट्ना (RTA) च्या सावडिसनक प्रसारकासोबत 

सामांिस्य करार केला आहे. या सामांिस्य करारामधे्य मीसडया 

आसण िॉडकास्स्टांिमधील अनेक आघाड्ाांचा समावेश आहे िो 

दोन्ही देशाांमधील सांपे्रषण आसण प्रसारण नेट्वसकिं िचे उदाहरण 

देण्यासाठी सेट् आहे. भारत आसण अिेंसट्ना हे रािकीय, 

आसथडक, वैज्ञासनक आसण ताांसत्रक सहकायाडच्या िेत्रात 

सौहादडपूणड सांबांध आसण सवकासात्मक भािीदारी सामासयक 

करतात. 

केरळने "कॉसमॉस मालाबाररकस" प्रकल्पासाठी 

नेदरलाँडसोबत सामांजस्य करार केला 

● केरळ आसण नेदरलँडडसने 'कॉसमॉस मालाबाररकस' 

प्रकल्पासाठी सामांिस्य करारावर स्वािरी केली आहे. हा 

अभ्यास 18व्या शतकातील केरळचा इसतहास असधक चाांिल्या 

प्रकारे समिून घेण्यास हातभार लावेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● मलपु्परम आसण कोल्लममधे्य, राज्य पेंट् अकादमी स्थापन 

करण्यासाठी नेदरलँडसोबत सहकायड करेल. 

● केरळचे मुख्यमांत्री सपनाराई सवियन आसण भारतातील डच 

रािदूत माटे्न वॅ्हन डेन बिड याांच्या उपस्स्थतीत या कराराांवर 

स्वािरी करण्यात आली. 

● केरळ कौस्न्सल फॉर सहस्टोररकल ररसचड (KCHR), िी उच्च 

सशिण सवभाि, लीडेन सवद्यापीठ आसण नेदरलँडडसचे राष्ट्र ीय 

असभलेखािार याांचा भाि आहे, हा प्रकल्प राबवत आहे. 

● हा प्रकल्प पूणड होण्यासाठी लािणारा वेळ 

● हा प्रकल्प पूणड होण्यासाठी सहा वषे लाितील. 

नेटफ्लिक्स इांत्रडयाने मात्रहती आत्रण प्रसारण मांिालयाच्या 

सहकायािने 'आझादी की अमृत कहात्रनया' नावाच्या 

उपक्रमाांतगित छोया फ्लव्हत्रडओ मात्रलकाांसाठी करार केला. 

● Netflix India ने मासहती आसण प्रसारण मांत्रालयाच्या 

सहकायाडने 'आझादी की अमृत कहासनया' नावाच्या 

उपक्रमाांतिडत छोट्या स्व्हसडओ मासलकाांची मासलका प्रससद्ध 

केली आहे, ज्यामधे्य मसहला यश समळवणाऱयाांच्या भूसमकेवर 

प्रकाश ट्ाकला आहे. व्यापक भािीदारीचा भाि म्हणून, 

िािसतक OTT पॅ्लट्फॉमड भारतीय सचत्रपट् सनमाडत्ाांच्या 

कौशल्य सवकासासाठी कायडशाळा आसण मास्टरिास देखील 

आयोसित करेल. 
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● Netflix आसण मांत्रालय इतराांसह पोस्ट-प्रॉडक्शन, VFX, 

अॅसनमेशन आसण सांिीत सनसमडतीसाठी प्रसशिण कायडक्रम 

आयोसित करून एक सिडनशील इकोससस्टम सवकससत 

करण्यासाठी भािीदारी करेल आसण ते िसमनीवर आसण 

अिरशः  आयोसित केले िातील. 

त्रडत्रजटल टर ान्सफॉमेशनला चालना देण्यासाठी SBI काडि TCS 

सोबत करार करतात. 

● ट्ाट्ा कन्सिन्सी सस्व्हडसेस (TCS) ने SBI काडडडस आसण पेमेंट्डस 

सस्व्हडसेस सलसमटे्ड सोबत आपली धोरणात्मक भािीदारी SBI 

काडडच्या सडसिट्ल पररवतडनासाठी सविाररत केली आहे. TCS 

ने SBI काडडडसना त्ाांच्या कोर काडड सोससिंि पॅ्लट्फॉमडचे रूपाांतर 

करण्यास मदत केली होती आसण प्रसक्रयेच्या महत्त्वपूणड भािाचे 

सडसिट्ायझेशन केले होते. TCS 2008 पासून एका दशकाहून 

असधक काळ एसबीआय काडडला सेवा देत आहे आसण नवीन 

करार त्ा सांबांधाचा सविार दशडसवतो. 

TCS SBI काडांना कशी मदत करेल? 

● TCS ने कां पनीला त्ाचे कोर काडड सोससिंि पॅ्लट्फॉमड बदलण्यास 

मदत केली होती आसण प्रसक्रयेच्या महत्त्वपूणड भािाचे 

सडसिट्ायझेशन केले होते. 

● भािीदारीतील या सविारामुळे, ते ऑनलाइन ऑनबोसडिंि 

प्रसक्रयाांचे असधक सडसिट्लीकरण करेल ज्यामुळे ग्राहकाांच्या 

समाधानासह िलद ट्नडअराउांड आसण घृणास्पद अनुभव 

समळेल. याव्यसतररक्, ते SBI काडडला त्ाचे ई-काडड िारी 

करण्यास सिम करेल. 

त्रडत्रजटल आत्रण आयटी पररवतिनासाठी सूयोदय स्मॉल 

फायनान्स बाँकेने Kyndryl सोबत करार केला आहे. 

● सूयोदय स्मॉल फायनान्स बँकेने 5 वषािंच्या कालावधीसाठी 

आयट्ी पायाभूत सुसवधा सेवा प्रदाता असलेल्या नू्ययॉकड , यूएस-

स्स्थत Kyndryl सोबत भािीदारी केली आहे. बँक Kyndryl 

सोबत त्ाचा तांत्रज्ञान पररवतडन कायडक्रम चालसवण्यासाठी 

भािीदारी करेल, कायडिमतेत सुधारणा करेल आसण पाच 

वषािंच्या पररवतडन कराराचा भाि म्हणून त्ाच्या ग्राहकाांमधे्य 

सडसिट्ल बँसकां िचा अवलांब वाढवेल. 

या भागीदारी अांतगित: 

● Kyndryl बँकेच्या मासहती तांत्रज्ञान (IT)/सडसिट्ल पररवतडन 

कायडक्रमाला चालना देईल, ऑपरेशनल कायडिमता सुधारेल 

आसण बँकेच्या ग्राहकाांमधे्य सडसिट्ल बँसकां िचा अवलांब वाढवेल. 

● एकूणच, Kyndryl बँकेचे तांत्रज्ञान आसण नेट्वकड  कनेस्क्ट्स्व्हट्ी 

आधुसनकीकरण करेल. बँक नवीन कोअर बँसकां ि प्रणाली तैनात 

आसण समथडन करण्यासाठी Kyndryl च्या सल्लािार आसण 

अांमलबिावणी सेवा वापरेल.' 

● Kyndryl बँकेला एक नवीन कोअर बँसकां ि प्रणाली उपयोसित 

आसण समथडन देण्यासाठी सल्लािार आसण अांमलबिावणी सेवा 

प्रदान करेल आसण एक चपळ बँसकां ि पॅ्लट्फॉमड सवतरीत 

करण्यासाठी सडसिट्ल चॅनेल्ससह एकसत्रत करेल िे सकरकोळ 

व्यवसायाच्या वाढीला िती देईल आसण बँकेच्या ग्राहक 

अनुभवात वाढ करेल. 

FD सुत्रवधा देण्यासाठी एअरटेल पेमेंट्स बाँकेने IndusInd 

बाँकेशी करार केला आहे. 

● एअरटे्ल पेमेंट्डस बँकेने आपल्या ग्राहकाांना मुदत ठेव (FD) 

सुसवधा देण्यासाठी IndusInd बँकेसोबत भािीदारी केली आहे. 

एअरटे्ल थँि अँपवर ग्राहक 500 रुपयाांपासून 190,000 

रुपयाांपयिंतची एफडी उघडू शकतो. या भािीदारीमुळे, एअरटे्ल 

पेमेंट्डस बँक बचत खात्ाच्या ग्राहकाांना 6.5% पयिंत व्याि दर 

समळेल आसण जे्यष्ठ नािररकाांना सवड मुदत ठेवी ांवर असतररक् 

0.5% व्याि समळेल. 

● एअरटे्ल पेमेंट्डस बँकेचे ग्राहक एक, दोन सकां वा तीन वषािंच्या 

सनसित मुदतीसाठी अनेक एफडी बुक करू शकतील. लवकर 

पैसे काढण्यासाठी कोणताही दांड सकां वा प्रसक्रया शुल्क न 

लावता ग्राहक FD च्या मॅचु्यररट्ी तारखेपूवी एअरटे्ल थँि 

अँपद्वारे सवससिडत करू शकतात. काही समसनट्ाांत, िुांतवलेली 

रक्कम सांबांसधत खात्ात परत केली िाईल. 

ग्रीन हायडर ोजन तांिज्ञान त्रवकत्रसत करण्यासाठी L&T ने IIT 

बॉमे्बसोबत करार केला आहे. 

● लासडन अँड टु्िो (L&T) ने इांसडयन इस्िटू्यट् ऑफ टे्क्नॉलॉिी 

(IIT) बॉमे्बसोबत ग्रीन हायडर ोिन वॅ्हलू्य चेनमधे्य सांयुक्पणे 

सांशोधन आसण सवकास कायड करण्यासाठी करार केला आहे. 

करारानुसार, दोन्ही सांस्था या िेत्रात तांत्रज्ञान सवकससत करताना 

भारतातील हररत हायडर ोिन उद्योिाच्या सवकासासाठी योिदान 

देतील. नूतनीकरणिम उिेचा वापर करून इलेक्ट्र ोसलससस 

प्रसक्रयेद्वारे हायडर ोिन तयार केला िातो तेव्हा त्ाला ग्रीन 

हायडर ोिन असे म्हणतात ज्यात काबडन फूट्सप्रांट् नसतो. 

● कें द्र सरकारने फेिुवारी 2022 मधे्य ग्रीन हायडर ोिन धोरण 

असधसूसचत केले ज्याचे उसिष्ट् ग्रीन हायडर ोिन आसण ग्रीन 

अमोसनयाच्या उत्पादनाला चालना देण्याच्या उिेशाने राष्ट्र ाला 

पयाडवरणास अनुकूल रेणूचे िािसतक कें द्र बनण्यास मदत होते. 

तेलांगणा आत्रण Google ने तरुण आत्रण मत्रहला उद्ोजकाांसाठी 

त्रडत्रजटल अथिव्यवस्थेवर एक सामांजस्य करार केला आहे. 

● Google ने तेलांिणा सरकारसोबत एका सामांिस्य करारावर 

स्वािरी केली ज्यामुळे सडसिट्ल अथडव्यवस्थेचे फायदे 

राज्यातील तरुण आसण मसहला उद्योिकाांपयिंत पोहोचवले 

िातील आसण असधकृतपणे शहरातील तीन दशलि से्क्वअर 

फूट् मुख्यालयाचे बाांधकाम िसमनीपासून बांद केले िाईल. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सामांिस्य करारावर स्वािरी करताना तेलांिणाचे आयट्ी आसण 

उद्योि मांत्री केट्ी रामाराव उपस्स्थत होते. 

● पुढील दशकाांसाठी, सट्काऊपणासह सडझाइन केलेले 3 

दशलि चौरस फूट् ऊिाड-कायडिम कॅम्पस हे हैदराबादचे 

वैसशष्ट्ट्य असेल. 

● त्ाच्या सांपूणड सडझाइनमधे्य, तीन दशलि चौरस फूट् रचना 

सट्काऊपणा आसण ऊिाड कायडिमता याांना प्राधान्य देते. 

● तेलांिणातील तरुणाांना Google कररअर प्रमाणपत्राांसाठी 

सशष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी, सडसिट्ल, व्यवसाय आसण 

आसथडक कौशल्य प्रसशिणाद्वारे मसहला उद्योिकाांना समथडन 

देण्यासाठी आसण सडसिट्ल सशिण आसण सशकण्याच्या 

साधनाांसह शाळाांचे आधुसनकीकरण करण्याच्या सरकारच्या 

प्रयत्नाांना समथडन देण्यासाठी Google सरकारसोबत काम 

करेल. नवीन उपक्रम अांतिडत. 

● यूएस स्स्थत कॉपोरेशन सहकारी प्रयत्नाांचा एक भाि म्हणून 

सावडिसनक वाहतूक आसण कृषी िेत्रात सडसिट्ल तांत्रज्ञानाचा 

वापर सुधारण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नाांना देखील समथडन 

देईल. 

नू्य से्पस इांत्रडया त्रलत्रमटेड आत्रण वनवेब याांनी उपग्रह 

प्रके्षपणासाठी करार केला. 

● वन वेब, भारती समूहाची कां पनी आसण भारतीय अांतराळ 

सांशोधन सांस्थेची व्यावसासयक शाखा, नू्य से्पस इांसडया सलसमटे्ड, 

याांनी उपग्रह प्रिेपण करारावर स्वािरी केली आहे. 

श्रीहररकोट्ा, आांध्र प्रदेश येथील सतीश धवन से्पस सेंट्र 

(SDSC) 2022 मधे्य नवीन अवकाश प्रिेसपत करेल अशी 

अपेिा आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● OneWeb चे 428 उपग्रहाांचे सांपूणड इन-ऑसबडट् नित्र , सकां वा 

इस्च्छत एकूण िीट्पैकी 66%, उच्च-िती, कमी-सवलांब 

कनेस्क्ट्स्व्हट्ी सिम करण्यासाठी िािसतक नेट्वकड मधे्य िोडले 

िातील. 

● हा प्रिेपण करार माचड 2022 मधे्य OneWeb आसण SpaceX 

मधील फमडला उपग्रह प्रिेपण पुन्हा सुरू करण्यास अनुमती 

देण्यासाठी िाहीर केलेल्या वेिळ्या कराराचे अनुसरण करतो. 

● वनवेबच्या िॉडबँड कनेस्क्ट्स्व्हट्ी सेवाांची मािणी सवसवध 

िेत्राांतून आसण बािारपेठाांमधून वाढत असल्याने, फमडने आधीच 

50 व्या समाांतर आसण त्ाहून असधक नेट्वकड सह सेवा ससक्रय 

केली आहे. 

● आिामी प्रिेपणाांमुळे OneWeb च्या एकूण 428 उपग्रहाांच्या 

किेतील नित्राांमधे्य भर पडेल, िे सनयोसित एकूण ताफ्यातील 

66% आहे , िेणेकरून उच्च-िती, कमी-सवलांब उपग्रह 

िॉडबँड सेवा ग्रामीण आसण दुिडम भािात सवतररत करेल. 

भारतासह ििभरातील िेते्र. 

● OneWeb 648 लो-अथड-ऑसबडट् उपग्रहाांचा िािसतक िीट् 

लॉन्च करत आहे. 

रॅक्स आत्रण अहवाल बातम्या 
 

2022 मधील हुरुन जगातील सवाित श्रीमांत स्व-त्रनत्रमित मत्रहला 

● हुरुन ररसचड इस्िटू्यट्ने िाहीर केलेल्या 2022 मधील 

ििातील सवाडत श्रीमांत स्वयां-सनसमडत मसहलाांच्या यादीनुसार 

ििात 124 सेल्फ-मेड मसहला अब्जाधीश आहेत. 

● Nykaa च्या सांस्थापक आसण मुख्य कायडकारी असधकारी 

फालु्गनी नायर, USD 7.6 अब्ज सांपत्तीसह 10 व्या 

क्रमाांकावर आहेत. पसहल्या 10 मधे्य ती एकमेव भारतीय आहे. 

● राधा वेंबू, झोहोच्या सह-सांस्थापक आसण उत्पादन 

व्यवस्थापक, US$ 3.9 अब्ज आसण िािसतक यादीत 25व्या 

क्रमाांकावर असलेल्या भारतातील दुसऱया क्रमाांकाच्या सवाडत 

श्रीमांत स्वयां-सनसमडत मसहला अब्जाधीश आहेत. राधा वेंबू सवाडत 

मोठ्या उिवणाऱयाांच्या यादीत भारतात अव्वल आसण ििभरात 

दुसऱया स्थानावर आहे. 

Top 3 on the list: 

● Wu Yajun (China has topped the list) 

● Fan Hongwei Chairman/President, Hengli 

Petrochemical Co Ltd (China) 

● Wang Laichun (China). 

QS वर्ल्ि युत्रनव्हत्रसिटी राँ त्रकां ग: IIT बॉमे्ब आत्रण IIT त्रदल्ली टॉप 

100 मधे्य 

● QS Quacquarelli Symonds ने QS वल्डड युसनव्हससडट्ी 

रँसकां िची 12 वी आवृत्ती िारी केली, ििभरातील सांस्थाांची 

सवषयवार क्रमवारी अनेक सूची ांचे सांकलन आहे. सांभाव्य 

सवद्यार्थ्ािंना सवसशष्ट् सवषयातील आघाडीची सवद्यापीठे 

ओळखण्यात मदत करण्यासाठी सवषयानुसार QS िािसतक 

सवद्यापीठ क्रमवारी दरवषी सांकसलत केली िाते. 

● इांसडयन इस्िटू्यट् ऑफ टे्क्नॉलॉिी (IIT) -बॉमे्ब 65 व्या 

क्रमाांकावर आसण इांसडयन इस्िटू्यट् ऑफ टे्क्नॉलॉिी (IIT)- 

सदल्ली 72 व्या क्रमाांकावर आहे, या एकमेव भारतीय सांस्था 

आहेत ज्याांना असभयाांसत्रकी आसण तांत्रज्ञान शे्रणी अांतिडत पसहल्या 

100 रँकमधे्य स्थान समळाले आहे. आयआयट्ी बॉमे्बने 79.9 तर 

आयआयट्ी सदल्लीने 78.9 िुण समळवले आहेत. 

● QS िािसतक सवद्यापीठ क्रमवारीत एकूण 51 सवषयाांचा 

समावेश आहे, ज्याांना पाच सविृत सवषय िेत्राांमधे्य िट्बद्ध केले 

आहे. 

1. कला आसण मानवता 

2. असभयाांसत्रकी आसण तांत्रज्ञान 

3. िीवन सवज्ञान आसण औषध 

4. नैससिडक सवज्ञान 

5. सामासिक सवज्ञान आसण व्यवस्थापन 
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प्रते्क शे्रणीतील शीषि सांस्था: 

शे्रणी शीषि सांस्था (राँक 1) 

कला आसण मानवता ऑिफडड सवद्यापीठ (यूके) 

असभयाांसत्रकी आसण 

तांत्रज्ञान 

मॅसॅचु्यसेट्डस इस्िटू्यट् ऑफ 

टे्क्नॉलॉिी (यूएसए) 

िीवन सवज्ञान आसण 

औषध 

हावडडड सवद्यापीठ (यूएसए) 

नैससिडक सवज्ञान मॅसॅचु्यसेट्डस इस्िटू्यट् ऑफ 

टे्क्नॉलॉिी (एमआयट्ी) (यूएसए) 

सामासिक सवज्ञान 

आसण व्यवस्थापन 

हावडडड सवद्यापीठ (यूएसए) 

NITI आयोगाचा राज्य ऊजाि आत्रण हवामान त्रनदेशाांक: गुजरात 

अव्वल 

● NITI आयोिाने राज्य ऊिाड आसण हवामान सनदेशाांक (SECI) 

फेरी I लाँच केली आहे. राज्य ऊिाड आसण हवामान सनदेशाांक 

(SECI) फेरी I 6 पॅरामीट्सडवर राज्याांच्या कामसिरीची क्रमवारी 

लावते, म्हणिे, (1) सडस्कॉमची कामसिरी (2) प्रवेश, 

परवडणारीता आसण ऊिेची सवर्श्ासाहडता (3) स्वच्छ ऊिाड 

उपक्रम (4) ऊिाड कायडिमता (5) पयाडवरणीय शार्श्तता; आसण 

(6) नवीन उपक्रम. 

मोठ्या राज्याांच्या शे्रणीतील शीषि तीन राजे्य 

● िुिरात 

● केरळा 

● पांिाब 

लहान राज्याांच्या शे्रणीतील शीषि तीन राजे्य 

● िोवा 

● सत्रपुरा 

● मसणपूर 

शीषि तीन कें द्रशात्रसत प्रदेश 

● चांदीिड 

● सदल्ली 

● दमण आसण दीव/ दादरा आसण निर हवेली 

एअरपोट्िस कौफ्लन्सल इांटरनॅशनल: 2021 साठी जगातील टॉप 

10 सवाित व्यस्त त्रवमानतळ 

● एअरपोट्डडस कौस्न्सल इांट्रनॅशनल (ACI) ने 2021 साठी 

ििभरातील ट्ॉप 10 सवाडत व्यि सवमानतळाांची यादी िाहीर 

केली. हाट्डडसफील्ड-िॅिन अट्लाांट्ा आांतरराष्ट्र ीय सवमानतळ 

(ATL) 75.7 दशलि प्रवाशाांसह पसहल्या स्थानावर आहे. 

डॅलस/फोट्ड वथड आांतरराष्ट्र ीय सवमानतळ (DFW) 62.5 दशलि 

प्रवासी) दुसऱया, डेन्व्हर आांतरराष्ट्र ीय सवमानतळ (DEN, 58.8 

दशलि प्रवासी) सतसऱया क्रमाांकावर आहे. 

Top 10 busiest airports in the world for 2021: 

Ranks Airport PASSENGERS 

1 Atlanta 75,704,760 

2 Dallas Fort Worth 62,465,756 

3 Denver 58,828,552 

4 Chicago O’Hare 54,020,339 

5 Los Angeles 48,007,284 

6 Charlotte 43,302,230 

7 Orlando International 40,351,068 

8 Guangzhou 40,259,401 

9 Chengdu 40,117,496 

10 Las Vegas 39,754,366 

जागत्रतक बाँकेच्या अहवालानुसार भारतातील अत्ांत गररबीत 

12.3% ने घट 

● िािसतक बँकेच्या पॉसलसी ररसचड वसकिं ि पेपरनुसार भारतातील 

अत्ांत िररबीचा दर 2011 मधील 22.5% वरून 2019 मधे्य 

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

अत्ांत िररबीच्या सांखे्यत 12.3 ट्के्क घट् दशडवते. शहरी 

भािाच्या तुलनेत ग्रामीण भािातील घसरण खूपच िाि होती. 

ग्रामीण भािातील िररबीत 14.7 ट्क्कक्याांनी घट् झाली आहे, तर 

शहरी भािातील दाररद्र्य 7.9 ट्क्कक्याांनी घसरले आहे. 

सायरस एस. पूनावाला हुरुन ग्लोबल हेल्थकेअर ररच त्रलस्ट 

2022 मधे्य अव्वल स्थानावर आहेत. 

● सीरम इस्िटू्यट् ऑफ इांसडया (SII) चे अध्यि आसण 

व्यवस्थापकीय सांचालक डॉ. सायरस एस. पूनावाला याांनी हुरुन 

ग्लोबल हेल्थकेअर ररच सलस्ट 2022 मधे्य अव्वल स्थान 

पट्कावले आहे आसण हेल्थकेअर िेत्रातील 2022 मधील सवाडत 

श्रीमांत अब्जाधीश बनले आहेत. त्ाांनी USD 26 च्या नवीन 

मूल्यासह या यादीत अव्वल स्थान पट्कावले आहे. सायरस 

पूनावाला याांच्या पाठोपाठ HCA हेल्थकेअरचे थॉमस सफ्रस्ट 

जु्यसनयर आसण फॅसमली, ली सझसट्ांि आसण समांडरेचे झ ू हँि हे 

USD 19 अब्ज सनव्वळ मूल्यासह दुसऱया स्थानावर आहेत. सन 

फामाडसु्यसट्कल्सचे सदलीप साांघवी अँड फॅसमली हे USD 18 

अब्ज सांपत्तीसह 5व्या स्थानावर आहेत. 

SIPRI चा “टर ेंड्स इन वर्ल्ि त्रमत्रलटरी एक्स्पेंत्रडचर ररपोटि 2021” 

भारत त्रतसऱ्या क्रमाांकावर 

● स्वीडनस्स्थत सथांक-टँ्क एस ट्ॉकहोम इांट्रनॅशनल पीस ररसचड 

इस्िटू्यट् (SIPRI) च्या अहवालानुसार, “ट्र ेंडडस इन वल्डड 

समसलट्री एिपेंडीचर ररपोट्ड 2021”, भारताचा लष्करी खचड 

यूएस आसण चीनच्या मािे ििात सतसरा सवाडत िाि आहे. 

2021 मधे्य भारतातील लष्करी खचड $76.6 अब्ज एवढा आहे 

िो 2020 च्या तुलनेत 0.9% वाढला आहे. रसशयानेही सलि 

सतसऱया वषी लष्करी खचाडत वाढ केली आहे. 
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● अहवालाचा डेट्ा अद्ययावत केलेल्या SIPRI समसलट्री 

एक्स्पेंडीचर डेट्ाबेसवर आधाररत आहे, िो 1949-2021 

वषािंसाठी देशानुसार लष्करी खचाडचा डेट्ा प्रदान करतो. 2021 

मधे्य पाच सवाडत िाि खचड करणारे यूएस, चीन, भारत, यूके 

(युनायटे्ड सकां िडम) आसण रसशया होते. 

 

त्रवज्ञान आत्रण तांिज्ञान बातम्या 
 

मायक्रोसॉफ्टने 'स्टाटिअप्स फाऊां डसि हब' पॅ्लटफॉमि लॉन्च 

केला आहे. 

● मायक्रोसॉफ्टने भारतातील स्टाट्डअप सांस्थापकाांसाठी एक 

नवीन सडसिट्ल आसण सवडसमावेशक पॅ्लट्फॉमड लॉन्च केला 

आहे. स्टाट्डअर्प् फाऊां डसड हब मुळे भारतातील स्टाट्डअप 

सांस्थापकाांना त्ाांच्या स्टाट्डअप प्रवासाच्या प्रते्क ट्प्प्यावर 

समथडन देईल. हे पॅ्लट्फॉमड स्टाट्डअर्प्ना USD 300,000 पेिा 

िाि सकमतीचे फायदे आसण के्रसडट्डस ऑफर करेल, ज्यात 

तांत्रज्ञान, साधने आसण सांसाधने या तांत्रज्ञानातील सदग्गि आसण 

भािीदाराांकडील सवनामूल्य प्रवेशाचा समावेश आहे. या 

उपक्रमामुळे स्टाट्डअर्प्ना उद्योि तज्ञ आसण मायक्रोसॉफ्ट लनड 

सोबत मािडदशडन आसण कौशल्य सांधी समळण्यास मदत होईल. 

Pixxel एक से्पस डेटा स्टाटिअपने SpaceX वर पत्रहला उपग्रह 

प्रके्षत्रपत केला. 

● Pixxel या से्पस डेट्ा स्टाट्डअपने SpaceX च्या Transporter-4 

समशनवर TD -2 हा पसहला पूणडतः  कायडरत उपग्रह प्रिेसपत 

केला. TD-2 हा Pixxel चा पसहला पूणड वाढ झालेला उपग्रह 

आहे, िो आिवरच्या सवोच्च-ररझोलू्यशनच्या हायपरसे्पक्ट्रल 

व्यावसासयक कॅमेऱयाांपैकी एक आहे, ज्याने कां पनीला सदवसाचे 

24 तास, आठवड्ाचे सातही सदवस कायडरत असलेली 

िािसतक आरोग्य देखरेख प्रणाली सवकससत करण्याच्या एक 

पाऊल िवळ नेले आहे. 

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

गुरूचे एकसारखे जुळे शोधले आहेत. 

● खिोलशास्त्रज्ञाांनी K2-2016-BLG-0005Lb म्हणून डब केलेले 

बृहस्पसतचे एकसारखे िुळे शोधले आहे, ज्याचे विुमान समान 

आहे आसण िुरू आपल्या सूयाडपासून (462 दशलि मैल दूर) 

त्ाच्या ताऱयापासून समान स्थानावर (420 दशलि मैल दूर) 

आहे. हा अभ्यास ArXiv.org वर प्रीसप्रांट् म्हणून प्रकासशत 

करण्यात आला आहे आसण रॉयल अँस्टर ोनॉसमकल सोसायट्ीच्या 

माससक सूचना िनडलमधे्य सबसमट् केला िेला आहे 

कदम: आयआयटी-मद्रासने बनवलेला भारतातील पत्रहला 

स्वदेशी पॉलीसेंत्रटर क प्रोस्थेत्रटक गुडघा 

● इांसडयन इस्िटू्यट् ऑफ टे्क्नॉलॉिी, मद्रास येथील 

सांशोधकाांनी भारतातील पसहल्या पॉलीसेंसट्रक प्रोस्थेसट्क 

िुडघ्याचे अनावरण केले आहे, िे हिारो पेिा िाि अशक् 

लोकाांसाठी पररस्स्थती सुधारण्याचा प्रयत्न करते. कदम, 

सोसायट्ी फॉर बायोमेसडकल टे्क्नॉलॉिी (SBMT) आसण 

मोसबसलट्ी इांसडया याांच्या सहकायाडने तयार केलेल्या िुडघ्याच्या 

प्रोस्थेससससाठी पॉलीसेंसट्रक िुडघा, आसण हे 'मेड इन इांसडया' 

उत्पादन देखील आहे. 

IIT गुवाहाटी ने CO2 कॅप्प्चर करण्यासाठी ऊजाि कायिक्षम 

तांिज्ञान त्रवकत्रसत करण्यासाठी NTPC सोबत सहकायि केले. 

● इांसडयन इस्िटू्यट् ऑफ टे्क्नॉलॉिी, िुवाहाट्ी, ने नॅशनल 

थमडल पॉवर कॉपोरेशन (NTPC) सोबत ऊिाड-कायडिम CO2 

सांकलन प्रणालीची रचना आसण सनसमडती करण्यासाठी सहयोि 

केला आहे. प्रो. सबषु्णपद मांडल, रसायन असभयाांसत्रकी सवभाि, 

IIT िुवाहाट्ी याांच्या नेतृत्वाखालील सांशोधन पथकाने हे स्वदेशी 

तांत्र सवकससत केले आहे, ज्याचे लवकरच कॉपीराइट् केले िाऊ 

शकते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● तेल, नैससिडक वायू आसण बायोिॅस उद्योि तसेच पेट्र ोसलयम 

ररफायनरी याांना प्रकल्पाच्या उत्पादनाांचा फायदा होईल. 

● परकीय चलनाच्या दृष्ट्ीने भारताचा पैसा वाचवण्याचीही यात 

िमता आहे. 

● हा प्रकल्प UN च्या शार्श्त सवकास उसिष्ट्ाांना (SDGs) सांशोधन 

आसण सशिणाद्वारे सहाय्य आसण बळकट् करेल. 

● चाचणी तपासणी यशस्वीररत्ा पूणड झाल्यानांतर पायलट् प्लाांट् 

NTPC च्या NETRA साइट्वर हलवण्यात आला आहे. 

● या सवकासामधे्य ग्लोबल वासमिंिसवरुद्धच्या लढ्यात मदत 

करण्याची िमता आहे. 

● अभ्यासाच्या पुढील ट्प्प्यात औद्योसिक फ्ल्लू्य िॅस वापरून 

पायलट्-प्लाांट् चाचणी समासवष्ट् असेल. 
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● फ्ल्लू्य िॅसवर काम करण्यासाठी नवीन ससक्रय अमाइन सॉल्हव्हेंट् 

(IITGS) वापरणारी ही पद्धत, व्यावसासयक ससक्रय MDEA 

सॉल्हव्हेंट्पेिा 11% कमी ऊिाड वापरते आसण बेंचमाकड  MEA 

(Monoethanolamine) सॉल्हव्हेंट्पेिा 31% कमी ऊिाड 

वापरते. 

● रासायसनक िेत्रात, MEA आसण इतर मालकीच्या सॉल्हव्हेंट्-

आधाररत CO2 सांकलन प्रणाली उपलब्ध आहेत. 

● हे तांत्रज्ञान कोळसा आसण िॅसवर चालणाऱया पॉवर से्टशन्समधे्य 

माफक प्रमाणात फूड-गे्रड CO2 (पॉवर प्लाांट्मधील CO2 

कॅप्प्चरच्या तुलनेत) तयार करण्यासाठी वापरले िाते. 

● तथासप, पॉवर प्लाांट्मधे्य l arge-से्कल CO2 कॅप्प्चरसाठी 

वापरल्यास , पद्धत ऊिाड-कें सद्रत आहे. 

● IIT िुवाहाट्ीने फ्ल्लू्य िॅसमधून CO2 काढण्यासाठी अमाइन-

आधाररत तांत्र तयार केले आहे िे ऊिाड-कायडिम आसण खचड-

प्रभावी दोन्ही आहे. 

● 2025 पयिंत िीडीपी दुप्पट् करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकाांिी 

राष्ट्र ीय उसिष्ट्ासाठी ऊिाड िेत्राचा सविार आवश्यक आहे. 

● भारतासाठी 'सवािंसाठी वीि' या उदात्त धोरणात्मक उसिष्ट्ाची 

पूतडता करण्यासाठी उिाड िेत्रातील वाढ ही आवश्यक आहे 

आसण त्ाचबरोबर िीडीपीची वाढही लिणीय आहे. 

● दुसरीकडे, भारत सांशोधन आसण सवकासाद्वारे CO2 उत्सिडन 

कमी करण्याच्या ििभरातील प्रयत्नाांचा खांबीर समथडक आहे. 

त्रडत्रजटल इांत्रडया RISC-V (DIR-V) कायिक्रम 

● सडसिट्ल इांसडया RISC-V (DIR-V) कायडक्रम लॉन्च करण्याची 

घोषणा भारत सरकारने 27 एसप्रल 2022 रोिी देशाच्या आसण 

ििाच्या भसवष्यासाठी मायक्रोप्रोसेसर तयार करण्याच्या 

उिेशाने केली होती. 

DIR-V प्रोग्राम बद्दल: 

● भारताला RISC-V चे टॅ्लेंट् हब बनवण्याच्या तसेच 

मोबाईलसाठी ििाला RISC-V SoC (ससस्टम ऑन सचर्प्) 

पुरवठादार बनवण्याच्या उिेशाने DIR-V शैिसणक सांस्था, 

स्टाट्ड-अप आसण बहुराष्ट्र ीय कां पन्याांमधील भािीदारी पाहणार 

आहे. उपकरणे, सव्हडर, IoT, ऑट्ोमोसट्व्ह, मायक्रोकां ट्र ोलर इ. 

● रािीव चांद्रशेखर, इलेक्ट्र ॉसनि आसण मासहती तांत्रज्ञान आसण 

कौशल्य सवकास आसण उद्योिकता राज्यमांत्री याांनी C-DAC 

द्वारे VEGA प्रोसेसर आसण IIT मद्रास द्वारे SHAKTI प्रोसेसरसह 

DIR-V कायडक्रमाच्या अांमलबिावणी आसण सडझाइनच्या 

रोडमॅपचे बू्ल सप्रांट्चे अनावरण केले. यासोबतच, देशाच्या 

सेमीकां डक्ट्र इनोवे्हशनसाठी आसण सेमीकां डक्ट्र 

इकोससस्टमला उते्प्रररत करण्यासाठी सडझाइनचा धोरणात्मक 

रोडमॅप देखील अनावरण करण्यात आला. 

पुरस्कार बातम्या 
 

64वे गॅ्रमी पुरस्कार 2022 

● 64 वा वासषडक गॅ्रमी पुरस्कार प्रथमच MGM गँ्रड िाडडन एररना 

येथे आयोसित केले िात आहेत ज्याचे यिमान ट्र ेवर नोह होते. 

01 सप्टेंबर 2020 ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत ररलीि 

झालेल्या रेकॉसडिंग्ज (सांिीत कलाकार, रचना आसण अल्बमसह) 

64 व्या GRAMMY पुरस्काराांना मान्यता सदली िाते. िॉन 

बॅसट्स्ट याांना अकरासह सवाडसधक नामाांकन समळाले आसण 

बॅसट्स्ट याांना पाचसह सवाडसधक पुरस्कार समळाले. 

S.No Category Winners 

1. Album Of The Year ‘We Are’ by Jon Batiste 

2. Record Of The Year 

‘Leave the door open’ 

by Bruno Mars and 

Anderson Paak 

3. Best New Artist Olivia Rodrigo 

4. Best Rap Album 

“Call Me If You Get 

Lost,” Tyler, the 

Creator 

5. Best R&B Album Winner 
“Heaux Tales,” Jazmine 

Sullivan. 

6. Best Rap Song 
“Jail,” Kanye West 

featuring Jay-Z 

7. Best Country Album 
“Starting Over,” Chris 

Stapleton 

8. Song Of The Year 

“Leave the Door Open,” 

Silk Sonic (Brandon 

Anderson, Christopher 

Brody Brown, Dernst 

Emile II and Bruno 

Mars) 

9. Best Rock Album 
“Medicine at Midnight,” 

Foo Fighters 

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

Foo Fighters 

11. 
Best Dance/Electronic 

Album 

“Subconsciously,” Black 

Coffee 

12. 
Producer of the Year, 

non-classical: 
Jack Antonoff 

13. Best Music Video “Freedom,” Jon Batiste 

14. Best Country Song “Cold,” Chris Stapleton 

15. Best Folk Album 

“They’re Calling Me 

Home,” Rhiannon 

Giddens with 

Francesco Turrisi 

16. Best Comedy Album 
“Sincerely Louis CK,” 

Louis C.K. 
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S.No Category Winners 

17. Best rap performance: 

“Family Ties,” Baby 

Keem featuring 

Kendrick Lamar 

18. Best rock performance: 
“Making a Fire,” Foo 

Fighters 

19. Best music film: “Summer of Soul” 

20. 
Best musical theater 

album: 

“The Unofficial 

Bridgerton Musical” 

21. Best global music: 
“Mohabbat,” Arooj 

Aftab 

22. Best global music album: 
“Mother Nature,” 

Angélique Kidjo 

23. 

Best historical album: 

“Joni Mitchell Archives, 

Vol. 1: 

The Early Years (1963-

1967) 

24. 
Best Pop Duo / Group 

Performance: 

Doja Cat and SZA for 

“Kiss Me More” 

25. 
Best American roots 

performance: 
“Cry,” Jon Batiste 

 

पिकार आरेफा जोहरी याांना चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 

प्रदान करण्यात आला. 

● मुांबईतील पत्रकार, आरेफा िोहरी याांना 2021 मधे्य उतृ्कष्ट् 

मसहला मीसडया व्यक्ीसाठी चमेली देवी िैन पुरस्कार प्रदान 

करण्यात आला. मीसडया फाउांडेशनने याची घोषणा केली. 

आरेफा िोहरी 'स्क्रोल'साठी काम करतात. मुांबई, महाराष्ट्र ात. 

2020 मधे्य नीतू ससांिला हा पुरस्कार समळाला. ती 'िोवन 

कनेक्शन' मीसडया हाऊसशी सांबांसधत आहे. 

वर्ल्ि पे्रस फोटो ऑफ द इयर 2022: कमलूप्स रेत्रसदेफ्लन्सअल 

सू्कल 

● कॅनेसडयन छायासचत्रकार अांबर िॅकन याांच्या “कॅमलूर्प् 

रेससडेस्न्शअल सू्कल” नावाच्या छायासचत्राने २०२२ चा वल्डड पे्रस 

फोट्ो ऑफ द इयर पुरस्कार सिांकला आहे. सिसट्श 

कोलांसबयामधील कमलूर्प् इांसडयन रेससडेस्न्शयल सू्कलमधे्य 

दुव्यडवहार, दुलडि आसण रोिामुळे मरण पावलेल्या दोनशेहून 

असधक मुलाांचे स्मरणाथड क्रॉसवर ट्ाांिलेले मुलाांचे कपडे 

फोट्ोमधे्य सदसत आहेत. सुश्री िॅकनच्या फोट्ोने प्रादेसशक 

उत्तर आसण मध्य अमेररका शे्रणीमधे्य एकेरी पुरस्कार देखील 

सिांकला. 

'टॉम्ब ऑफ सॅन्ड' ही आांतरराष्ट्र ीय बुकर पुरस्कारासाठी 

त्रनवडलेली पत्रहली त्रहांदी कादांबरी ठरली आहे. 

● आांतरराष्ट्र ीय बुकर पाररतोसषकाच्या इसतहासात, िीताांिली श्री 

याांनी सलसहलेली 'ट्ॉम्ब ऑफ सॅन्ड' ही कादांबरी प्रसतसष्ठत 

सासहस्त्क पाररतोसषकासाठी सनवडलेली कादांबरीतील पसहली 

सहांदी भाषेतील कादांबरी ठरली आहे. या कादांबरीचे इांग्रिीत 

भाषाांतर डेझी रॉकवेल याांनी केले आहे. 

शॉटित्रलस्टमधील इतर पाच शीषिके जाहीर करण्यात आली: 

● लांडन बुक फेअरमधे्य समासवष्ट् आहे: बोरा चुांिचे 'कस्डड बनी', 

कोररयनमधून अँट्ोन हर याांनी अनुवासदत केले आहे; 

● नॉवेसियन भाषेतून डॅसमयन सेल्सड याांनी अनुवासदत केलेले िॉन 

फॉसेचे 'अ नू्य नेम: सेप्टोलॉिी VI-VII' 

● Mieko Kawakami द्वारे 'हेवन, िपानी भाषेतून सॅमु्यअल बेट् 

आसण डेस्व्हड बॉयड याांनी अनुवासदत केले; 

● कड लॉसडया सपनेरो द्वारे 'एलेना नोि', सॅ्पसनशमधून फ्रास्न्सस 

ररडलने अनुवासदत केले; आसण 

● 'द बुि ऑफ िेकब' ओल्गा ट्ोकाकड झुक, िेसनफर क्रॉफ्टने 

पोसलशमधून अनुवासदत केले 

व्यांकय्या नायडू याांनी सांगीत नाटक अकादमी आत्रण लत्रलत 

कला अकादमी फेलोत्रशप आत्रण पुरस्कार प्रदान केले. 

● उपराष्ट्र पती, एम. व्यांकय्या नायडू याांनी 43 नामवांत कलाकाराांना 

(4 फेलो आसण 40 पुरस्कारप्राप्त) सांिीत नाट्क अकादमी 

फेलोसशप आसण सांिीत नाट्क पुरस्कार 2018 वषाडसाठी प्रदान 

केले आहेत. नायडू याांनी 23 िणाांना (3 फेलो आसण 20 राष्ट्र ीय 

पुरस्कार) 2021 साठी लसलत कला अकादमीचे फेलोसशप 

आसण राष्ट्र ीय पुरस्कार देखील प्रदान केले. 

● लसलत कला अकादमीने आयोसित केलेल्या ६२व्या राष्ट्र ीय 

कला प्रदशडनादरम्यान आसण ०९ एसप्रल २०२२ रोिी नवी सदल्ली 

येथे साांसृ्कसतक मांत्री श्री िी. सकशन रेड्डी याांच्या हिे हे पुरस्कार 

प्रदान करण्यात आले. 

इांडसइांड बाँकेच्या 'इांडस मचंट सोलु्यशन्स' अाँपने त्रडत्रजटल CX 

पुरस्कार 2022 त्रजांकले. 

● इांडसइांड बँकेच्या व्यापारडयाांसाठी असलेल्या 'इांडस मचिंट् 

सोलु्यशन्स' या मोबाईल अँपला 'आउट्सँ्टसडांि सडसिट्ल CX – 

SME पेमेंट्डस' साठी सडसिट्ल CX पुरस्कार 2022 समळाला. 

सडसिट्ल सीएि अवॉडडडस सडसिट्ल बँकर या िािसतक 

िरावर सवर्श्ासाहड आसथडक बातम्या सेवा प्रदाता द्वारे आयोसित 

केले िातात. इांडस मचिंट् सोलु्यशन्सला सविेते म्हणून घोसषत 

केले िाणे हे ग्राहकाांना एक अखांड बँसकां ि अनुभव देण्याच्या 

ताकदीचा पुरावा आहे, िे बँकेच्या 'ग्राहक-कें सद्रततेच्या तत्त्वाशी 

सांरेस्खत आहे. 

मध्य प्रदेशातील चॅफ्लम्पयन ऑफ चेंज पुरस्कार 2021 जाहीर 

● मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मांिूभाई पटे्ल आसण मुख्यमांत्री सशवराि 

ससांह चौहान भोपाळ येथील कुशाभाऊ ठाकरे सभािृहात 

'इांट्रॅस्क्ट्व्ह फोरम ऑन इांसडयन इकॉनॉमी' (IFIE) आयोसित 

चॅस्म्पयन्स ऑफ चेंि मध्य प्रदेश 2021 च्या कायडक्रमात 

पोहोचले आहेत. व्यक्ी आसण सांस्थाांनी साहस, सामुदासयक 

सेवा आसण सवडसमावेशक सामासिक सवकास या मूल्याांना 

प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या महान कायाडसाठी सांस्था त्ाांना 

मान्यता देते. 
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पुरस्कार त्रवजेत्ाांची नावे ही आहेत. 

● मध्य प्रदेशचे मुख्यमांत्री सशवरािससांह चौहान; 

● उत्तर प्रदेश आसण समझोरामचे मािी राज्यपाल डॉ अझीझ 

कुरेशी; 

● सांिीतकार पद्मसवभूषण तीिन बाई; 

● इांदूरच्या महापौर मासलनी लक्ष्मणससांह िौर; 

● राज्यसभा खासदार सय्यद िफर इिाम; 

● भारतीय असभनेत्री सदव्याांका सत्रपाठी; 

● भारतीय सचत्रपट् असभनेता आसण िीतकार सपयुष समश्रा; 

● भािप नेते सवक्रम वमाड, बनवारी लाल चौकसे, डॉ भिीरथ 

प्रसाद, कलासपनी कोमकली, सुधीर भाई िोयल, सिरीश 

अग्रवाल, सदलीप सूयडवांशी, असभिीत सुखदाने, आयाड चावडा, 

रोसहत ससांि तोमर, मेघा परमार, सवकास भदुररया, सप्रयाांका 

सद्ववेदी. 

● सफडीपेचे सीईओ मनन दीसित, मयूर सेठी, रेणू शमाड, डॉ 

प्रकाश िैन आसण रिनीत िैन. 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांना पत्रहल्या लता दीनानाथ मांगेशकर 

पुरस्काराने सन्मात्रनत करण्यात येणार आहे. 

● जे्यष्ठ िासयका लता मांिेशकर याांच्या सृ्मतीसप्रत्थड सुरू करण्यात 

आलेल्या लता दीनानाथ मांिेशकर पुरस्काराने पांतप्रधान नरेंद्र 

मोदी याांना सन्ासनत करण्यात येणार आहे. देश आसण 

समािासाठी सन:स्वाथड सेवेसाठी पांतप्रधान मोदी ांना हा पुरस्कार 

देण्यात येणार आहे. 24 एसप्रल रोिी मास्टर दीनानाथ मांिेशकर 

(िायनाचे सदग्गि वडील) याांच्या 80 व्या पुण्यसतथीसनसमत्त हा 

पुरस्कार सोहळा होणार आहे. 

● इतर पुरस्कार सविेत्ाांमधे्य िायक राहुल देसपाांडे याांचा 

समावेश आहे, ज्याांना मास्टर दीनानाथ पुरस्कार प्राप्त होईल 

यासशवाय जे्यष्ठ असभनेत्री आशा पारेख, असभनेता िॅकी श्रॉफ 

आसण नूतन सट्सफन सप्लायसडचे प्रसतसनसधत्व करणारे मुांबई 

डब्बावालाांसह इतर तीन सवशेष पुरस्कार सविेते आहेत. 

फालु्गनी नायरला EY आांिपे्रन्योर ऑफ द इयर 2021 हा 

पुरस्कार त्रमळाला. 

● फालु्गनी नायर सहला EY उद्योिक ऑफ द इयर इांसडया 

पुरस्काराांच्या २३ व्या आवृत्तीत , EY एां ट्रपे्रन्योर ऑफ द इयर 

2021 म्हणून नाव देण्यात आले आहे. ती सौांदयड पुरवठा कां पनी 

Nykaa (FSN ई-कॉमसड) च्या सांस्थापक आसण मुख्य कायडकारी 

असधकारी (CEO) आहेत. ती आता मोनॅको येथे 9 िून 2022 

रोिी EY वल्डड आांत्रपे्रन्योर ऑफ द इयर अवॉडड (WEOY) मधे्य 

भारताचे प्रसतसनसधत्व करेल. लासडन अँड टु्िोचे गु्रप चेअरमन 

ए.एम.नाईक याांना िीवनिौरव प्रदान करण्यात आला. 

एां टरपे्रनु्यअर ऑफ द इयर कायिक्रमासाठी इतर नऊ शे्रणी ांमधे्य 

त्रवजेत्ाांची घोषणा करण्यात आली. 

● स्टाटि-अप: सवसदत आते्र, सह-सांस्थापक आसण सीईओ आसण 

सांिीव बनडवाल, सह-सांस्थापक आसण सीट्ीओ, फॅशसनयर 

टे्क्नॉलॉिी (मीशो) 

● व्यवसाय पररवतिन: अभय सोई, अध्यि आसण व्यवस्थापकीय 

सांचालक, मॅि हेल्थकेअर 

● उत्पादन: सुनील वाचानी, सांस्थापक आसण कायडकारी अध्यि, 

सडिन टे्क्नॉलॉिीि 

● सेवा: सासहल बरुआ, सह-सांस्थापक आसण सीईओ, सदल्लीवेरी 

● ग्राहक उत्पादने आत्रण त्रकरकोळ: सशव सकशन अग्रवाल, 

अध्यि; आसण मनोहर लाल अग्रवाल, हल्दीराम गु्रपचे अनुक्रमे 

अध्यि आसण व्यवस्थापकीय सांचालक 

● जीवन त्रवज्ञान आत्रण आरोग्य सेवा : डॉ. सत्नारायण चावा , 

सांस्थापक आसण सीईओ, लॉरस लॅि 

● आत्रथिक सेवा: हसषडल माथूर, सह-सांस्थापक आसण मुख्य 

कायडकारी असधकारी; आसण शशाांक कुमार, सह-सांस्थापक 

आसण CTO, Razorpay 

● तांिज्ञान, मीत्रडया आत्रण दूरसांचार: सिरीश माथरुबूथम, सह-

सांस्थापक आसण सीईओ, फे्रशविड 

● उद्ोजक सीईओ: सववेक सवक्रम ससांि, व्यवस्थापकीय 

सांचालक आसण गु्रप सीईओ, सोना कॉमस्टार 

NMDC ने 80 व्या SKOCH सत्रमट 2022 मधे्य सुवणि आत्रण 

रौय पुरस्कार त्रजांकले. 

● नवी सदल्ली येथे नुकत्ाच झालेल्या 80 व्या SKOCH ससमट् 

आसण SKOCH पुरस्काराांमधे्य, पोलाद मांत्रालयाच्या अांतिडत 

भारतातील सवाडत मोठी लोह खसनि उत्पादक, राष्ट्र ीय खसनि 

सवकास महामांडळ (NMDC) याांना एक सुवणड आसण एक रौय 

पदक समळाले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 'NMDC ITI भानसी माफड त दांतेवाडा सिल्ह्ात तांत्रसशिण आसण 

कौशल्य सवकासाला प्रोत्साहन' या प्रकल्पाला सामासिक दासयत्व 

शे्रणीत सुवणड पुरस्कार समळाला आसण ERP 

अांमलबिावणीसाठी 'प्रोिेक्ट् कल्पतरू' या प्रकल्पाला 

सडसिट्ल समावेशन शे्रणीमधे्य रौय पुरस्कार समळाला. श्री 

असमताव मुखिी, सांचालक (सवत्त), याांनी अध्यि आसण 

व्यवस्थापकीय सांचालक श्री सुसमत देब याांच्या वतीने स्व्हसडओ 

कॉन्फरन्सद्वारे सन्ान स्वीकारला. 

● SKOCH अवॉडडडसचे सविेते त्ाांच्या वेबसाइट्वर सबसमट् 

केलेल्या अिाडवर, जु्यरीचे सादरीकरण, लोकसप्रय ऑनलाइन 

मतदानाच्या तीन फेऱया आसण जु्यरी मूल्याांकनाच्या दुसऱया 

फेरीच्या आधारे सनवडले िेले. 
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नू्यझीलांड त्रक्रकेट पुरस्कार 2022 जाहीर 

● नू्यझीलांडने पुरुष आसण मसहला सक्रकेट्पटू्ांसाठी पुरस्कार 

िाहीर केले. नू्यझीलांडचा वेिवान िोलांदाि ट्र ेंट् बोि आसण 

व्हाईट् फन्सडची कणडधार सोफी सडव्हाईन याांनी नुकत्ाच िाहीर 

झालेल्या नू्यझीलांड सक्रकेट् पुरस्कार 2022 मधे्य 'T20 

आांतरराष्ट्र ीय खेळाडू' हा पुरस्कार सिांकला. 

भारताचे उपराष्ट्रपती एम. व्यांकय्या नायडू याांनी कुष्ठरोगासाठी 

आांतरराष्ट्र ीय गाांधी पुरस्कार, 2021 प्रदान केले. 

● भारताचे उपराष्ट्र पती एम. व्यांकय्या नायडू याांनी भारतीय 

नामाांकन (वैयस्क्क) शे्रणी अांतिडत चांदीिडच्या डॉ भूषण कुमार 

याांना कुष्ठरोिासाठी आांतरराष्ट्र ीय िाांधी पुरस्कार, 2021 आसण 

सांस्थात्मक शे्रणी अांतिडत सहयोि कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, िुिरात याांना 

प्रदान केले. 13 एसप्रल 2022 रोिी नवी सदल्ली येथे एका 

कायडक्रमादरम्यान हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

● सहयोि कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट आसण डॉ. भूषण कुमार हे कुष्ठरोि आसण 

या आिाराने ग्रि असलेल्याांना समळू शकणारी काळिी 

याबाबत िनिािृती करण्यासाठी चोवीस तास कायडरत आहेत. 

या आिाराशी सनिडीत सामासिक कलांक दूर करण्याचे 

कामही ते करत आहेत. 

प्रभात पटनाईक याांची माल्कम अत्रदसेत्रशया पुरस्कार 2022 

साठी त्रनवड करण्यात आली आहे. 

● सुप्रससद्ध भारतीय अथडतज्ञ आसण रािकीय समालोचक, प्रभात 

पट्नायक याांची माल्कम असडसेसशया पुरस्कार 2022 साठी 

सनवड करण्यात आली आहे. हा पुरस्कार माल्कम आसण 

एसलझाबेथ असडसेसशया ट्रस्ट द्वारे दरवषी सवशेष िसठत राष्ट्र ीय 

जु्यरीकडून समळालेल्या नामाांकनाांमधून सनवडलेल्या एका 

उतृ्कष्ट् सामासिक शास्त्रज्ञाला सदला िातो. सन्ानसचन्ह आसण 

दोन लाख रुपयाांच्या पाररतोसषक रकमेचा समावेश आहे. 

साविजत्रनक प्रशासन 2020 मधील उतृ्कष्ट्तेसाठी PM 

पुरस्कारासाठी UDAN योजनेची त्रनवड 

● प्रादेसशक कनेस्क्ट्स्व्हट्ी योिना UDAN 

(UdeDeshkaAamNagrik), नािरी उड्डयन मांत्रालयाची प्रमुख 

योिना (MoCA) ची “इनोवे्हशन (िनरल) – सेंट्रल” शे्रणी 

अांतिडत सावडिसनक प्रशासनातील उतृ्कष्ट्ता 2020 साठी 

पांतप्रधान पुरस्कारासाठी सनवड करण्यात आली आहे. 

उडान योजनेबद्दल: 

● UDAN योिना केवळ पररमाणवाचक उसिषे्ट् साध्य 

करण्याऐविी सुशासन, िुणात्मक उपलब्धी आसण शेवट्च्या 

ट्प्प्यातील कनेस्क्ट्स्व्हट्ीवर भर देते. पाच वषािंच्या अल्प 

कालावधीत, 415 UDAN मािािंनी हेसलपोट्डसह 66 कमी आसण 

सेवा न समळालेल्या सवमानतळाांना िोडले आहे आसण 92 

लाखाांहून असधक लोकाांना त्ाचा लाभ झाला आहे. 

पुरस्काराबद्दल: 

● कें द्र आसण राज्य सरकारच्या सिल्हा/सांस्थाांनी केलेल्या 

असाधारण आसण नासवन्यपूणड कायाडची ओळख, ओळख आसण 

पुरसृ्कत करण्यासाठी भारत सरकारने 2006 मधे्य हा पुरस्कार 

सुरू केला. 

● ट्र ॉफी, स्क्रोल आसण 10 लाख रुपयाांचे प्रोत्साहन असे या 

पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 

● नािरी सेवा सदनासनसमत्त नािरी सवमान वाहतूक मांत्रालय 21 

एसप्रल 2022 रोिी हा पुरस्कार प्राप्त करेल. 

डॅत्रनश ओपन फ्लस्वत्रमांग: साजन प्रकाशने सुवणि त्रजांकले. 

● अव्वल भारतीय िलतरणपटू् सािन प्रकाशने कोपनहेिन, 

डेन्ाकड  येथे डॅसनश ओपन िलतरण स्पधेत पुरुषाांच्या 200 

मीट्र बट्रिायमधे्य सुवणडपदक सिांकले. 

● 16 वषीय, वेदाांत माधवनने पुरुषाांच्या 1500 मीट्र फ्रीस्टाइल 

स्पधेत रौय पदक सिांकले, तो असभनेता आर माधवनचा मुलिा 

आहे, त्ाने 10-िलतरणपटू्ांच्या अांसतम फेरीत 15.57.86 िुण 

नोांदवून दुसरे स्थान पट्कावले. त्ाने माचड 2021 मधे्य लॅट्स्व्हया 

ओपनमधे्य काांस्यपदक सिांकले होते आसण िेल्या वषी जु्यसनयर 

नॅशनल अँिासट्क चॅस्म्पयनसशपमधे्यही त्ाने चार रौय आसण 

तीन काांस्य अशी सात पदके सिांकली होती. 

AIMA ने शूत्रजत सरकारला डायरेरर ऑफ द इयर पुरस्कार 

देऊन सन्मात्रनत केले. 

● सनतीन िडकरी, रिे वाहतूक आसण महामािड मांत्री, याांनी सदल्ली 

येथे 2021 AIMA मॅनेसिांि इांसडया अवॉडडडस (AIMA) अनेक 

शे्रणी ांमधे्य सादर केले. सचत्रपट्ाांच्या शे्रणीमधे्य, सरदार उधमसाठी 

शुसित सरकार याांना वषाडतील सदग्दशडक पुरस्काराने सन्ासनत 

करण्यात आले. या वषी, AIMA मॅनेसिांि इांसडया अवॉडडडसच्या 

12 व्या आवृत्तीचे आयोिन 7 व्या नॅशनल लीडरसशप 

कॉन्िेव्हच्या अनुषांिाने शारीररकररत्ा केले िात आहे. 

दरवषी, AIMA डायरेक्ट्र ऑफ द इयर पुरस्कार प्रदान करते. 

इांडसइांड बाँकेने त्ाांच्या EPH उपक्रमासाठी जागत्रतक 'सेलेंट 

मॉडेल बाँक' पुरस्कार त्रजांकला. 

● इांडसइांड बँकेला सवोतृ्कष्ट् एां ट्रप्राइझ पेमेंट् हब (EPH) तयार 

केल्याबिल 'पेमेंट् ससस्टम ट्र ान्सफॉमेशन' शे्रणी अांतिडत 

िािसतक 'सेलेंट् मॉडेल बँक' पुरस्काराने सन्ासनत करण्यात 

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

तयार करण्याच्या बँकेच्या उतृ्कष्ट् प्रवासाला ओळखतो. 

िािसतक िरावर सवत्तीय सांस्थाांसाठी तांत्रज्ञानावर लि कें सद्रत 

करणारडया Celent या आघाडीच्या सांशोधन आसण सल्लािार 

सांस्थेद्वारे हा पुरस्कार सदला िातो. हे पेमेंट् हब सवड प्रकारच्या 

पेमेंट् सूचनाांमधून आसण सवड मूळ िायांट् ट्चपॉइांट्डसवर 

उद्भवणाऱया उच्च व्यवहार भाराांवर अखांडपणे प्रसक्रया 

करण्यास सिम आहे. 
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नॅशनल मेटलत्रजिस्ट पुरस्कार 2021 कें द्रीय पोलाद मांिालयात 

त्रदला जाईल. 

● कें द्रीय पोलाद मांत्रालयातफे उद्या येथे “राष्ट्र ीय धातूशास्त्रज्ञ 

पुरस्कार 2021” आयोसित करण्यात येणार आहे. कें द्रीय 

पोलाद मांत्री रामचांद्र प्रसाद ससांह या कायडक्रमाचे आयोिन 

करतील. उत्पादन, सांशोधन आसण सवकास, रचना, सशिण, 

कचरा व्यवस्थापन आसण ऊिाड सांवधडन या िेत्राांमधे्य लोह आसण 

पोलाद िेत्रात काम करणाऱया धातुशास्त्रज्ञ/असभयांत्ाांचे उतृ्कष्ट् 

योिदान तसेच आत्मसनभडर साध्य करण्यासाठी त्ाांचे सवसशष्ट् 

योिदान ओळखणे हा या कायडक्रमाचा उिेश आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● माननीय पांतप्रधानाांच्या दूरदृष्ट्ीनुसार पुरस्काराांचे 

तकड सांितीकरण कसे करावे याबिल िृह मांत्रालयाशी (MHA) 

सविृत चचाड केल्यानांतर, पोलाद मांत्रालयाने राष्ट्र ीय धातूशास्त्रज्ञ 

पुरस्काराची स्थापना केली. 

● पुरस्काराचे नाव नॅशनल मेट्लसिडस्ट डे अवॉडड वरून नॅशनल 

मेट्लसिडस्ट अवॉडडडस असे बदलण्यात आले, नामाांकन पूल 

सविृत करण्यासाठी पात्रता सनबिंध सशसथल करण्यात आले. 

● पुरस्कार केवळ एखाद्या व्यक्ीचे सकां वा सांस्थेचे कृत् ओळखून 

त्ाांचे मनोबल वाढवतात असे नाही तर ते नासवन्य आसण 

सिडनशीलतेला पे्ररणा देतात, पे्ररणा वाढवतात, मैत्रीपूणड स्पधेला 

प्रोत्साहन देतात, उत्पादकता सुधारतात आसण सनरोिी कायड 

वातावरणास प्रोत्साहन देतात. 

● ऑिस्ट आसण सप्टेंबर 2021 दरम्यान, नॅशनल मेट्लसिडस्ट 

अवॉडड 2021 साठी अिड/नामाांकन सबसमट् करण्याची प्रसक्रया 

सुरू झाली. 

भारतीय-अमेररकन सांरक्षण तज्ज्ञ त्रववेक लाल याांची 6 व्या 

उद्ोजक नेतृत्व पुरस्कार 2022 साठी त्रनवड 

● सांरिण िेत्रातील योिदानाबिल इांडो-अमेररकन चेंबर ऑफ 

कॉमसडने िनरल अँट्ॉसमि ग्लोबल कॉपोरेशनचे भारतीय-

अमेररकन मुख्य कायडकारी सववेक लाल याांची प्रसतसष्ठत 

उद्योिक नेतृत्व पुरस्काराांसाठी सनवड केली आहे. इांडो-

अमेररकन चेंबर ऑफ कॉमसड (IACC) ची स्थापना 1968 मधे्य 

झाली आसण ती भारत-अमेररकन व्यावसासयक सहकायाडसाठी 

प्रमुख सद्व-पिीय चेंबर आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 53 वषीय लाल याांची 'सांरिण आसण सवमान वाहतूक िेत्रातील 

ग्लोबल लीडर' पुरस्कारासाठी सनवड करण्यात आली आहे, िो 

शुक्रवारी एका पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान ऑनलाइन प्रदान 

केला िाईल. 

● कायडक्रमाचे प्रमुख पाहुणे कें द्रीय नािरी सवमान वाहतूक मांत्री 

ज्योसतरासदत् माधवराव स्कइांसडया असतील. 

● बोईांि, लॉकहीड मासट्डन आसण आता िनरल अँट्ॉसमिसाठी 

काम केलेल्या लाल याांना कें ट्कीचे िव्हनडर मॅट् बेसवन याांनी 

सांरिण उद्योिातील एक नेता म्हणून मान्यता सदली आहे . 

● बोईांि, लॉकहीड मासट्डन आसण आता िनरल अँट्ॉसमिसाठी 

काम करणाऱया लाल याांनी सांरिण व्यापार वाढवण्यात 

महत्त्वाची भूसमका बिावली आहे. 

NMDC ला 2022 मधे्य PRSI पुरस्कार प्रदान केले जातील. 

● नॅशनल समनरल डेव्हलपमेंट् कॉपोरेशन सलसमटे्ड (NMDC) ने 

पस्ब्लक ररलेशन्स सोसायट्ी ऑफ इांसडयाि (PRSI) पस्ब्लक 

ररलेशन्स अवॉडडडस 2022 मधे्य चार शे्रणी ांमधे्य प्रथम स्थान 

पट्कावले. श्री व्ही श्रीसनवास िौड, तेलांिणाचे दारूबांदी आसण 

उत्पादन शुल्क, क्रीडा आसण युवक सेवा, पयडट्न आसण सांसृ्कती 

मांत्री, याांनी एनएमडीसीचे श्री प्रवीण कुमार, ईडी (कासमडक) 

आसण श्री छ. श्रीसनवास राव, DGM (कॉपोरेट् कमु्यसनकेशन्स) 

नवरत्न PSU च्या वतीने. नवरत्न PSU च्या वतीने, श्री श्रीसनवास 

राव, DGM (कॉपोरेट् कमु्यसनकेशन्स), याांनी सन्ान स्वीकारला. 

युके्रनचे राष्ट्र ाध्यक्ष वोलोत्रडत्रमर झेलेन्स्की याांना जॉन एफ 

केनेडी पुरस्कार त्रमळाला. 

● िॉन एफ. केनेडी लायिरी फाऊां डेशनने, पसहल्याांदाच, िॉन 

एफ. केनेडी प्रोफाईल इन करेि अवॉडड 2022 पाच व्यक्ीांना 

प्रदान केला. कॅरोसलन केनेडी आसण त्ाांचा मुलिा िॅक 

श्लोसबिड याांच्या हिे 22 मे 2022 रोिी िॉन एफ. केनेडी 

पे्रससडेंसशयल लायिरी, बोस्टन, यूएसए येथे हा पुरस्कार प्रदान 

केला िाईल. 

या पाच व्यिी आहेत: 

● युके्रसनयन अध्यि: वोलोसडसमर झेलेन्स्की 

● युनायटे्ड से्टट्डस (यूएस) प्रसतसनधी: सलझ चेनी 

● समसशिन राज्य ससचव: िोसेसलन बेन्सन 

● ऍररझोना प्रसतसनधी: रसेल "रस्टी" बोवसड 

● फुिन काउांट्ी, िॉसिडया, सनवडणूक कमडचारी: वाांसडर या "शाये" 

मॉस 

F-1 Emilia Romagna Grand Prix 2022 Red Bull च्या 

Max Verstappen ने त्रजांकली. 

● फॉमु्यडला वन चॅस्म्पयन मॅि व्हसॅ्टडपेन (रेड बुल-नेदरलँड) याांनी 

इट्लीमधे्य एसमसलया-रोमाग्ना ग्राांप्री सिांकली. सौदी अरेसबयानांतर 

या मोसमात वसॅ्टडपेनचा हा दुसरा सविय होता, ज्यामधे्य दोन 

सनवृत्ती आसण कारसकदीतील 22 वा सविय देखील आहे. 

ससिडओ पेरेझ (रेड बुल-मेस्िको) दुसरा आसण लँडो नॉररस 

(मॅकलारेन-यूके) सतसऱया स्थानावर आहे. 

2022 F1 शयितीतील त्रवजेत्ाांची यादी: 

● बहरीन ग्राांप्री: चाल्सड लेिेकड  (फेरारी-मोनाको) 

● सौदी अरेत्रबया ग्राांप्री: मॅि वसॅ्टडपेन (रेड बुल – नेदरलँड) 

● ऑस्टरेत्रलयन ग्राांप्री: चाल्सड लेिेकड  (फेरारी-मोनाको) 
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स्माटि त्रसटीज इांत्रडया एक्स्पो 2020 

● 2015 मधे्य पदापडण केल्यापासून, स्माट्ड ससट्ीि इांसडया एक्स्पो 

हा आसशयातील सवाडत मोठा एक्स्पो आसण सवषयावरील पररषद 

बनला आहे. इव्हेंट् हा एक काळिीपूवडक सडझाइन केलेला मांच 

आहे िो असधक सखोल सांवाद आसण शहरी समस्याांचे 

सनराकरण करण्यासाठी असधक व्यावहाररक दृष्ट्ीकोन 

करण्यास अनुमती देतो. एक्स्पो, ज्यामधे्य एकाच वेळी पररषद 

सते्र, स्टाट्डअप सांधी आसण सवसशष्ट् उद्योि िेत्राांचा समावेश आहे, 

अतुलनीय व्यवसाय सांधी ांसह स्माट्ड शहरे प्रत्िात आणण्याचे 

उसिष्ट् असलेल्या सांस्था प्रदान करते. एकाच छताखाली, 

ििातील आसण भारतातील स्माट्ड शहरे शहराांचे िीवनमान 

बदलतील. राष्ट्र  उभारणीला िती देणारी ही भारतातील सवाडत 

मोठी तांत्रज्ञान आसण पायाभूत सुसवधा 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 

Categories Winners Projects 

Safe City 
Dehradun Smart 

City Limited 
DICCC 

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 डेफ्लव्हड अाँटनबरो याांना UN 'चॅफ्लम्पयन ऑफ द अथि 

लाइफटाइम अत्रचव्हमेंट पुरस्कार 

● युनायटे्ड नेशन्स एन्व्हायनडमेंट् प्रोग्राम (UNEP) ने सर डेस्व्हड 

अँट्नबरो, इांग्रिी नैससिडक इसतहास प्रसारक आसण 

सनसिडशास्त्रज्ञ, याांना िीवनिौरव शे्रणी अांतिडत चॅस्म्पयन्स ऑफ 

द अथड पुरस्कार 2021 चे प्राप्तकताड म्हणून नाव सदले आहे. हा 

पुरस्कार त्ाांना सांशोधन, दिऐविीकरण आसण सनसिाडच्या 

सांरिणासाठी आसण त्ाच्या िीणोद्धारासाठी केलेल्या 

समपडणाबिल सदला िातो. 

2021 च्या चॅफ्लम्पयन्स ऑफ द अथि अवॉड्िसचे इतर त्रवजेते 

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 प्रणालीला प्रत्रतत्रष्ठत UN पुरस्कार त्रमळाला 

आहे. 

● मेघालयच्या सनयोिन सवभािाचा महत्त्वाचा प्रयत्न, ई-प्रिाव 

प्रणाली, िी मेघालय एां ट्रप्राइझ आसकड टे्क्चर (मेघईए) चा भाि 

आहे, त्ाला प्रसतसष्ठत UN पुरस्कार - वल्डड ससमट् ऑन द 

इन्फॉमेशन सोसायट्ी फोरम (WSIS) पुरस्कार 2022 ने 

सन्ासनत करण्यात आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● राज्य सरकारने नमूद केले की, आिच्या सडसिट्ल युिात, 

केवळ सडसिट्ल सेवाांमधे्य नासवन्य आणण्यासाठीच नवे्ह तर 

लोकाांच्या िरिा पूणड करण्यासाठी आसण सवडसमावेशक 

समुदायाांना प्रोत्साहन देण्यासाठी IT महत्त्वपूणड आहे. 

● 2019 मधे्य सीएम कॉनराड के सांिमा याांनी MeghEA लाँच 

केले होते आसण मेघालय सरकारच्या सनयोिन सवभािाद्वारे 

त्ाची अांमलबिावणी केली िात आहे. 

● वषाडच्या सुरुवातीला, सरकारने िाहीर केले की मेघालयला 

ििातील शीषड 360 प्रकल्पाांपैकी एक म्हणून सनवडले िेले आहे. 

● UN चॅस्म्पयन प्रोिेक्ट्डस म्हणून प्रते्क 18 शे्रणीतील सवोत्तम 

पाच सनवडते. ऑस्टर ेसलया, चीन, अिेंसट्ना आसण 

ट्ाांझासनयामधील कायडक्रमाांसह, मेघालयला "सवकासासाठी ICTs 

च्या प्रचारात सरकार आसण सवड भािधारकाांची भूसमका" या 

िेत्रामधे्य UN चॅस्म्पयन प्रकल्प म्हणून नाव देण्यात आले आहे. 

● पसहल्या पाच प्रकल्पाांपैकी एकाला सवसनांि प्रोिेक्ट् असे नाव 

सदले िाईल. 

MeghEA बद्दल: 

● MeghEA हा मेघालय सरकारचा एक प्रमुख कायडक्रम आहे, 

ज्याला राष्ट्र ीय ई-िव्हनडमेंट् सडस्व्हिन (NeGD ) द्वारे समसथडत 

आहे, हा देशातील पसहला प्रकार आहे. 

● MeghEA चे सल्लािार भािीदार KPMG आहे, तर 

अांमलबिावणी एिन्सीमधे्य हडयुमॅसनसट्ि, NIC आसण इतराांचा 

समावेश आहे. 
 

 

यूकेचा कॉमनवेल्थ पॉइांट्स ऑफ लाइट पुरस्कार त्रकशोर 

कुमार दास याांनी त्रजांकला. 

● बाांग्लादेशमधील शैिसणक धमाडदाय सांस्थेचे सांस्थापक 

'सवद्यानांदो' सकशोर कुमार दास याांना उपेसित पार्श्डभूमीतील 

मुलाांसाठी सशिणात प्रवेश समळवून देण्यासाठी त्ाांच्या 

अपवादात्मक कायाडसाठी युनायटे्ड सकां िडमच्या कॉमनवेल्थ 

पॉइांट्डस ऑफ लाइट् पुरस्कारासाठी सनवड करण्यात आली 

आहे. यूकेचा कॉमनवेल्थ पॉइांट् ऑफ लाइट् अवॉडडडस त्ाांच्या 

समुदायात बदल घडवून आणणाऱया उतृ्कष्ट् वैयस्क्क 

स्वयांसेवकाांना ओळखतो. 

● सकशोर दास याांनी 2013 मधे्य केवळ 22 सवद्यार्थ्ािंसह 

सबद्यानांदोची स्थापना केली. ते आता पाच प्राथसमक शाळा 

चालवतात ज्या मोफत सशिण तसेच शैिसणक प्रसशिण सत्र 

आसण सशष्यवृत्ती कायडक्रम मुलाांना उच्च सशिणात पुढे चालू 

ठेवण्यास मदत करतात. 

इांत्रडया फामाि आत्रण इांत्रडया मेत्रडकल त्रडव्हाइसेस पुरस्कार 

2022 

● इांसडया फामाड अवॉडडडस 2022, आसण इांसडया मेसडकल सडव्हाइस 

अवॉडडडस 2022 रसायन आसण खते मांत्रालयाचे राज्यमांत्री भिवांत 

खुबा याांच्या हिे प्रदान करण्यात आले. फेडरेशन ऑफ 

इांसडयन चेंबसड ऑफ कॉमसड अँड इांडस्टर ी (FICCI) आसण 

फामाडसु्यसट्कल्स सवभाि याांनी आयोसित केलेल्या इांसडया फामाड 

आसण इांसडयन मेसडकल सडव्हाईस 2022 च्या सातव्या आवृत्तीत 

हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

वैद्कीय आत्रण फामािसु्यत्रटकल उपकरण के्षिातील त्रवत्रवध 

उद्ोग के्षिातील खेळाडूांना हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. 

शे्रणी त्रवजेते 

इांसडयन फामाड लीडर ऑफ द 

इयर 

ससप्ला सल. 

इांसडया फामाड इनोवे्हशन ऑफ 

द इयर 

गे्लनमाकड  फामाडसु्यसट्कल्स सल. 

इांसडयन फामाड (फॉमु्यडलेशन) मायक्रो लॅि सल. 

वषाडतील इांसडयन फामाड CSR Zydus Lifesciences Ltd 

इांसडया मेसडकल सडव्हाइस 

लीडर ऑफ द इयर 

पॉली मेडीक्योर सल. 

इांसडया मेसडकल सडव्हाइस 

कां पनी ऑफ द इयर 

सत्रसवट्र ॉन हेल्थकेअर प्रायवे्हट् 

सलसमटे्ड 

इांसडया मेसडकल सडव्हाइस 

MSME ऑफ द इयर 

नाइस सनओटे्क मेसडकल 

ससस्टम्स प्रायवे्हट् सलसमटे्ड 

इांसडयन मेसडकल सडव्हाइस 

स्टाट्ड-अप ऑफ द इयर 

वॅ्हनिाडड डायग्नोस्स्टि 

प्रायवे्हट् सलसमटे्ड 

इांसडयन मेसडकल सडव्हाइस 

इनोवे्हशन ऑफ द इयर 

मेररल लाईफसायने्सस प्रायवे्हट् 

सलसमटे्ड 
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अदेशीर बीके दुबाश याांना पेरू सरकारने सवोच्च राजनैत्रतक 

पुरस्काराने सन्मात्रनत केले. 

● मुांबईतील पेरूचे मािी मानद वासणज्य दूत, अदेशीर बीके 

दुबाश याांना पेरूच्या परराष्ट्र  व्यवहार मांत्रालयाकडून “पेरूच्या 

रािनैसतक सेवेतील िुणवते्तचा दिाड” प्राप्त झाला आहे. 

भारतातील पेरूचे रािदूत, कालोस आर. पोलो याांनी त्ाांना हा 

पुरस्कार प्रदान केला आहे. दुबाश याांना 1973 मधे्य पेरूचे 

मानद वासणज्यदूत म्हणून सनयुक् करण्यात आले. ऑडडर ऑफ 

मेररट्ची स्थापना 2004 मधे्य करण्यात आली, िोस गे्रिोररयो 

पाझ सोल्डन याांच्या नावावर आहे. 

● ऑडडर ऑफ मेररट्ची स्थापना 2004 मधे्य करण्यात आली 

होती, त्ाचे नाव िोस गे्रिोररयो पाझ सोल्डन या प्रसतसष्ठत 

पेरुस्व्हयन असधकाऱयाने घेतले आहे ज्याांनी पेरुस्व्हयन 

रािनैसतक सेवेची स्थापना केली आसण ज्याांनी तीन वेिवेिळ्या 

प्रसांिी परराष्ट्र  व्यवहार मांत्रीपद भूषवले. 

BRO च्या अटल बोगद्ाला 'सवोतृ्कष्ट् पायाभूत सुत्रवधा प्रकल्प' 

पुरस्कार त्रमळाला. 

● बॉडडर रोडडस ऑिडनायझेशन (BRO) असभयाांसत्रकी चमत्कार, 

सहमाचल प्रदेशातील रोहताांिमधे्य सनसमडत अट्ल बोिद्याला नवी 

सदल्ली येथे इांसडयन सबस्ल्डांि काँगे्रस (IBC) 'बेस्ट इन्फ्रास्टरक्चर 

प्रोिेक्ट्' पुरस्कार समळाला. तीसहून असधक अत्ाधुसनक 

पायाभूत सुसवधा प्रकल्पाांना पुरस्कारासाठी नामाांकन देण्यात 

आले होते. IBC जु्यरीने 2021 मधे्य 'सबि पयाडवरणातील 

उतृ्कष्ट्तेसाठी सवोत्तम प्रकल्प' म्हणून धोरणात्मक बोिद्याची 

सनवड केली. 

अटल बोगद्ाबद्दल 

● नू्य ऑस्स्टरयन ट्नेसलांि मेथड (NATM) वापरून बाांधलेला हा 

बोिदा पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी 3 ऑक्ट्ोबर 2020 रोिी 

राष्ट्र ाला समसपडत केला होता. 

● हे अधड-ट्र ान्सव्हसड वेंसट्लेशन ससस्टमसह सुसज्ज आहे, सिथे मोठे 

पांखे स्वतांत्रपणे सांपूणड बोिद्यात हवा सफरवतात. आणीबाणीच्या 

वेळी बाहेर काढण्यासाठी, मुख्य कॅरेिवेच्या खाली असलेल्या 

बोिद्याच्या क्रॉस-सेक्शनमधे्य आपत्कालीन बोिदा एकसत्रत 

केला िेला आहे. 

● बोिद्याच्या आतील आि 200 मीट्र पररसरात सनयांसत्रत केली 

िाईल आसण सांपूणड बोिद्यामधे्य सवसशष्ट् सठकाणी फायर हायडर ांट् 

प्रदान केले िातात. 

● प्रदूषण सेन्सर बोिद्यातील हवेच्या िुणवते्तवर सतत लि ठेवतात 

आसण हवेची िुणवत्ता इस्च्छत पातळीपेिा कमी असल्यास, 

तािी हवा बोिद्याच्या प्रते्क बािूला दोन हेवी-डु्ट्ी पांख्याांद्वारे 

बोिद्यात ट्ाकली िाते. 

स्नो लेपडि तज्ञ आत्रण वन्यजीव सांरक्षक चारुदत्त त्रमश्रा याांनी 

प्रत्रतत्रष्ठत फ्लव्हटली गोर्ल् पुरस्कार त्रजांकला आहे. 

● प्रख्यात सहम तेंदुए तज्ञ आसण वन्यिीव सांरिक चारुदत्त समश्रा 

याांना आसशयातील उांच पवडतीय पररसांस्थेतील मोठ्या माांिरी ांच्या 

प्रिाती ांचे सांवधडन आसण पुनप्राडप्तीमधे्य स्थासनक समुदायाांना 

सहभािी करून घेण्यासाठी त्ाांच्या योिदानासाठी प्रसतसष्ठत 

स्व्हट्ली िोल्ड पुरस्कार समळाला आहे. लांडनच्या रॉयल 

सिओग्रासफक सोसायट्ीमधे्य रािकुमारी अँन याांनी समश्रा याांना 

हा पुरस्कार प्रदान केला. हा त्ाांचा दुसरा स्व्हट्ली फां ड फॉर 

नेचर (WFN) पुरस्कार आहे. त्ाला 2005 मधे्य पसहली 

समळाली. 

चारुदत्त त्रमश्रा याांच्याबद्दल: 

● समश्रा हे मै्हसूर (कनाडट्क) स्स्थत नेचर कॉन्झवेशन फाउांडेशनचे 

सह-सांस्थापक आसण स्नो लेपडड ट्रस्टचे कायडकारी सांचालक 

आहेत. 

● समश्रा याांनी धोक्यात आलेल्या सहम सबबट्याला वाचवण्यासाठी 

भारतातील पसहला समुदाय आधाररत उपक्रम सुरू केला. 

यामधे्य उत्पन्नाला चालना देण्यासाठी आसण प्रसतशोधात्मक 

हत्ाांना परावृत्त करण्यासाठी नासवन्यपूणड पशुधन सवमा 

कायडक्रम आसण सामुदासयक िसमनीवर स्थासनकररत्ा 

व्यवस्थासपत वन्यिीव राखीव योिनाांचा समावेश आहे. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

Adidas ने कतार 2022 साठी अत्रधकृत अल ररहला त्रफफा 

वर्ल्ि कप बॉलचे अनावरण केले. 

● अल ररहला – FIFA सवर्श्चषक कतार 2022 साठी असधकृत 

मॅच बॉल Adidas ने उघड केला आहे. हा Adidas चा 1 4वा 

सवर्श्चषक बॉल आहे, आसण तो शक्य सततक्या वेिवान खेळाचा 

वेि सामावून घेण्यासाठी सडझाइन केलेला आहे. 

● अँसडडास लॅब, सवांड बोिदे आसण ऑन-सपचमधील सविृत 

चाचणीच्या डेट्ाचा वापर करून आतून सडझाइन केलेले, अल 

ररहला खेळाच्या मैदानावर सवोच्च पातळीची अचूकता आसण 

सवर्श्ासाहडता प्रदान करते. 

● सवड घट्काांचा काळिीपूवडक सवचार करून, वातावरणाचा 

सवचार करून चेंडू देखील तयार करण्यात आला होता आसण 

अल ररहला हा पसहला सवर्श्चषक बॉल आहे िो सांपूणडपणे 

पाण्यावर आधाररत शाई आसण िोांदाांनी बाांधला िेला होता. 

ऑस्टरेत्रलयाने ICC मत्रहला त्रक्रकेट त्रवश्वचषक 2022 त्रजांकला. 

● 03 एसप्रल 2022 रोिी नू्यझीलांडमधील क्राइस्टचचड येथील 

हॅिली ओव्हल येथे ऑस्टर ेसलयाने फायनलमधे्य इांग्लांडचा 71 

धावाांनी पराभव करून सातव्या मसहला सवर्श्चषकावर कब्जा 

केला. 
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● ऑस्टर ेसलयाच्या एसलसा सहलीने सामन्यात 170 धावा केल्या, िो 

सवर्श्चषक फायनलमधे्य कोणत्ाही सक्रकेट्पटू्, पुरुष सकां वा 

मसहलाांनी केलेली सवोच्च वैयस्क्क धावसांख्या आहे. ती या 

स्पधेत 509 धावाांसह सवाडसधक धावा करणारी खेळाडू होती. 

Iga Swiatek ने त्रमयामी ओपन टेत्रनस 2022 चे त्रवजेतेपद 

त्रजांकले. 

● पोसलश टे्सनस स्टार इिा स्स्वटे्कने िपानच्या नाओमी 

ओसाकाचा 6-4 , 6-0 असा पराभव केला. 2022 समयामी 

ओपन टे्सनस स्पधेचा दावा करण्यासाठी अांसतम सामन्यात. 

स्स्वटे्कसाठी, हे सतचे कारसकदीतील चौथे WTA 1000 

सविेतेपद आहे आसण एकूण सहावे एकेरी सविेतेपद आहे. 

तसेच, सतचे हे सलि 17वे सविेतेपद आहे. या सवियामुळे 

मसहलाांच्या क्रमवारीत स्स्वटे्कला पसहल्या क्रमाांकावर पोहोचेल. 

त्रमयामी ओपन टेत्रनस टूनािमेंट 2022 

● 2022 समयामी ओपन टे्सनस स्पधाड ही 22 माचड ते 3 एसप्रल 

2022 या कालावधीत समयामी िाडडन्स, िोररडा येथे आयोसित 

पुरुष आसण मसहला स्पधेची 37 वी आवृत्ती होती. समयामी ओपन 

हे 2022 ATP टू्रवरील ATP मास्टसड 1000 इव्हेंट् आसण 2022 

WTA टू्रवरील WTA 1000 इव्हेंट् म्हणून विीकृत आहे. 
 

Award Winner Runner-Up 

Men’s 

Single 

Carlos Alcaraz 

(Spain) 

Casper Ruud 

(Norway) 

Women’s 

Single 

Iga Świątek 

(Poland) 
Naomi Osaka (Japan) 

Men’s 

Double 

Hubert Hurkacz / 

John Isner 

Wesley Koolhof / Neal 

Skupski 

Women’s 

Double 

Laura Siegemund / 

Vera Zvonareva 

Veronika 

Kudermetova / Elise 

Mertens 
 

सांतोष टर ॉफी: भारतीय फुटबॉल स्पधाि 

● सांतोष ट्र ॉफी ही एक भारतीय फुट्बॉल स्पधाड आहे ज्यामधे्य 

काही सरकारी सांस्थाांसह देशातील राजे्य सहभािी होतात. हे 

1941 पासून दरवषी आयोसित केले िाते. 1941 मधे्य झालेल्या 

स्पधेचा पसहला सविेता बांिाल होता. ट्र ॉफीचे नाव आता 

बाांिलादेशात असलेल्या सांतोष येथील स्विीय महारािा सर 

मन्थ नाथ रॉय चौधरी याांच्या नावावर आहे. सर मन्थ हे 

भारतीय फुट्बॉल सांघट्नेचे अध्यि होते. 

अांत्रतम सामने 

● बांिालने सांतोष ट्र ॉफी सवक्रमी 32 वेळा सिांकली आहे, त्ानांतर 

पांिाबने 8 वेळा ती सिांकली आहे. केरळ 6 ट्र ॉफीसह सतसऱया 

स्थानावर आहे. 

Teams Wins Runners-up 

West Bengal (inc. Bengal) 32 13 

Punjab 8 8 

Kerala 6 8 

Services 6 5 

Goa 5 8 

Karnataka (inc. Mysore) 4 5 

Railways 3 6 

Maharashtra (inc. Bombay) 4 12 

Andhra Pradesh (inc. 

Hyderabad) 
3 3 

Delhi 1 1 

Manipur 1 1 

Mizoram 1 0 
 

ररया जदॉनने 11 वी डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ 

चॅफ्लम्पयनत्रशप त्रजांकली. 

● तेरा वषािंच्या ररया िदॉनने मोठी बहीण लावन्या िडॉन 

सहच्याशी सनकराची झुांि देऊन DGC लेडीि ओपन एमेच्योर 

िोल्फ चॅस्म्पयनसशप सिांकली. ररयाने 78, 80 आसण 74 असे 

काडड नोांदवत जु्यसनयर मुली ांची ट्र ॉफीही सिांकली. दोन वषािंच्या 

सवश्राांतीनांतर सदल्ली िोल्फ िबमधे्य पुन्हा सुरू झालेल्या या 

वषीच्या स्पधेत शांभरहून असधक मसहला िोल्फपटू्ांनी भाि 

घेतला. 

महाराष्ट्र  केसरी 2022 

● महाराष्ट्र  केसरीच्या िदेसाठी कोल्हापूरचा पृथ्वीराि पाट्ील 

सवरूद्ध मुांबई पूवडचा सवशाल बनकर याांच्यात अांसतम सामन्यात 

अट्ीतट्ीची लढत झाली. यामधे्य पृथ्वीराि पाट्ील याने सवशाल 

बनकर याचा पराभव करत, 2022 ची महाराष्ट्र  केसरीची िदा 

पट्कावली. पृथ्वीरािने चार िुणाांची सपछाडी भरून काढत पाच 

सवरुद्ध चार असा सविय समळवला. 

● या अिोदर पृथ्वीरािने पुणे शहरच्या हषडद कोकाटे्वर एकतफी 

सवियाची नोांद केली होती, तर शेवट्च्या िणापयिंत रांिलेल्या 

लढतीत सवशालने वासशमच्या ससकां दर शेखवर तेरा सवरुद्ध दहा 

िुण फरकाने मात केली होती. 

F1 ऑस्टरेत्रलयन ग्राांप्री 2022 चाल्सि लेके्लकि ने त्रजांकली. 

● चाल्सड लेिेकड  (फेरारी- मोनाको) ने 10 एसप्रल 2022 रोिी 

मेलबनड, स्व्हक्ट्ोररया येथे आयोसित फॉमु्यडला वन (F1) 2022 

ऑस्टर ेसलयन ग्राांप्री सिांकली आहे. 2022 फॉमु्यडला वन वल्डड 

चॅस्म्पयनसशपची ती सतसरी फेरी होती. ससिडओ पेरेझ (रेड बुल 

रेससांि-आरबीपीट्ी – मेस्िको) दुसरा तर िॉिड रसेल 

(मससडडीि – सिट्न) सतसरा आला. 
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दीत्रपका पल्लीकल कात्रतिक आत्रण सौरव घोषाल याांनी 

जागत्रतक दुहेरी सॅ्क्वश स्पधेत पत्रहले सुवणिपदक त्रजांकले. 

● सद्वतीय मानाांसकत भारतीय िोडी दीसपका पल्लीकल कासतडक 

आसण सौरव घोषाल याांनी ग्लासग्लो, स्कॉट्लांड येथे 2022 WSF 

िािसतक दुहेरी सॅ्क्वश चॅस्म्पयनसशपमधे्य समश्र दुहेरी सविेतेपद 

पट्कावले. भारतीय िोडीने समश्र दुहेरीच्या फायनलमधे्य 

इांग्लांडच्या एसडर यन वॉलर आसण अॅसलसन वॉट्सड या चौर्थ्ा 

मानाांसकत िोडीचा 11-6, 11-8 अशा सरळ सेट्मधे्य पराभव 

केला. WSF िािसतक दुहेरी सॅ्क्वश चॅस्म्पयनसशपमधे्य 

भारतासाठी हे पसहले सुवणडपदक आहे, िे या देशाने यापूवी 

कधीही सिांकले नव्हते. 

थायलांड ओपन बॉफ्लक्सांग स्पधाि 2022: भारताने 3 सुवणांसह 

10 पदके त्रजांकली. 

● 15 सदस्यीय भारतीय बॉस्िांि दलाने फुकेत येथे थायलांड 

ओपन आांतरराष्ट्र ीय बॉस्िांि स्पधेत 2022 मधे्य तीन सुवणड, चार 

रौय आसण तीन काांस्याांसह 10 पदकाांसह त्ाांची मोहीम 

सांपवली. सुवणडपदक सविेत्ाांनी USD 2000 तर रौय आसण 

काांस्य पदक सविेत्ाांनी अनुक्रमे USD 1000 आसण USD 500 

समळवले. 

पदक त्रवजेत्ाांमधे्य हे समात्रवष्ट् आहे: 

सोने 

1. िोसवांद सहानी (48 सकलो), 

2. अनांता प्रल्हाद चोपडे (54 सकलो) 

3. बेरीि (७५ सकलो) 

चाांदी 

1. असमत पांघाल (52 सकलो) 

2. मोसनका (48 सकलो), 

3. वररांदर ससांि (60 सकलो) 

4. आसशष कुमार (81 सकलो) 

काांस्य 

1. मनीषा (57 सकलो), 

2. पूिा (69 सकलो) 

3. भाग्यबती कचारी (75 सकलो) 

माचि 2022 साठी ICC पे्लयसि ऑफ द मांथ: बाबर आझम आत्रण 

रॅचेल हेन्स 

● आांतरराष्ट्र ीय सक्रकेट् पररषदेने (ICC) िाहीर केले की 

पासकिानचा कणडधार बाबर आझम आसण ऑस्टर ेसलयाचा रन-

मशीन रॅचेल हेन्स याांना माचड 2022 साठी ICC पुरूष आसण 

मसहला खेळाडू म्हणून घोसषत केले िेले. चाहते दर मसहन्याला 

त्ाांच्या आवडत्ा पुरुष आसण मसहला सक्रकेट्पटू्ांना मतदान 

करणे सुरू ठेवू शकतात 

पुरुष गटात: 

● आझमने अलीकडेच ऑस्टर ेसलयासवरुद्ध पासकिानच्या बहु-

फॉमेट् मासलकेत अनेक रोमाांचक फलांदािीचे प्रदशडन केले. 

तीन कसोट्ी सामन्याांच्या मासलकेत त्ाने 390 धावा केल्या, 

ज्यात यिमानाांचा 0-1 असा पराभव झाला. आझमला वेस्ट 

इांसडिचा के्रि िॅथवेट् आसण ऑस्टर ेसलयाचा कसोट्ी कणडधार पॅट् 

कसमन्स याांच्या आधी हा पुरस्कार समळाला आसण असे करताना, 

एसप्रल 2021 मधे्य पुन्हा ताि समळाल्यानांतर, दोन वेळा ICC 

पुरुषाांचा 'पे्लअर ऑफ द मांथ' पुरस्कार सिांकणारा पसहला 

खेळाडू ठरला. 

मत्रहला वगाित: 

● ऑस्टर ेसलयाच्या सातव्या ICC मसहला सक्रकेट् सवर्श्चषकाच्या 

ट्र ॉफीच्या वाटे्वर रॅचेल हेन्सने िबरदि प्रदशडन केले होते. सतने 

आठ सामन्याांत 61.28 च्या सरासरीने 429 धावा केल्या, 

क्रमवारीच्या शीषडस्थानी असलेले सतचे पराक्रम सतच्या सांघाच्या 

अांसतम फेरीत अपरासित राहण्यासाठी सनणाडयक ठरले, सिथे 

त्ाांनी नू्यझीलांडमधील क्राइस्टचचड येथे इांग्लांडला पराभूत करून 

ट्र ॉफी सिांकली. सतने या पुरस्कारासाठी सहकारी नामाांसकत 

सोफी एिेस्टोन (इांग्लांड) आसण लॉरा वोल्वाडड (दसिण 

आसफ्रका) याांना मािे ट्ाकले. 

रत्रवचांद्रन अत्रश्वन हा आयपीएलच्या इत्रतहासात त्रनवृत्त होणारा 

पत्रहला खेळाडू ठरला आहे. 

● रािस्थान रॉयल्सचा अष्ट्पैलू खेळाडू, रसवचांद्रन असर्श्न हा 

लखनौ सुपर िायांट्डससवरुद्धच्या हाय-ऑके्ट्न लढतीत सनवृत्त 

होणारा IPL इसतहासातील पसहला खेळाडू ठरला. असर्श्नने 23 

चेंडूत 28 धावाांची महत्त्वपूणड खेळी खेळून रािस्थानचा डाव 67 

धावाांवर चार बाद असताना एका अवघड अवस्थेतून 

पुनरुज्जीसवत केले. शेवट्च्या षट्कात, अनुभवी अष्ट्पैलू 

खेळाडूने मािड काढण्यासाठी स्वत: ला सनवृत्त करण्याचा त्ाि 

केला. मध्यभािी असलेल्या ररयान परािसाठी ज्याच्याकडे 

अांसतम षट्काांमधे्य सीमारेषेचा दोर साफ करण्याची सकां सचत 

चाांिली िमता आहे. 

जमशेदपूर येथे आयोत्रजत 1ली खेलो इांत्रडया नॅशनल राँ त्रकां ग 

मत्रहला त्रतरांदाजी स्पधाि 

● प्रथम खेलो इांसडया नॅशनल रँसकां ि मसहला सतरांदािी ट्ाट्ा 

आचडरी अकादमी, िमशेदपूर, झारखांड येथे होणार आहे. 

भारतीय क्रीडा प्रासधकरणाने (SAI) सहा ट्प्प्याांत खेळो इांसडया 

राष्ट्र ीय रँसकां ि मसहला सतरांदािी स्पधाड आयोसित करण्यासाठी 

75 लाख रुपये मांिूर केले आहेत. 

● ही स्पधाड िािसतक सतरांदािी सनयमाांनुसार आयोसित केली 

िाईल, िी ररकवड आसण कां पाऊां ड स्पधािंमधे्य वररष्ठ, कसनष्ठ 

आसण कॅडेट् शे्रणी ांमधे्य आयोसित केली िाईल. झारखांड आचडरी 

असोससएशन आसण TATA स्टील याांच्या सहकायाडने भारतीय 

सतरांदािी सांघट्ना (AAI) या स्पधेचे आयोिन करत आहे. 
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नेदरलाँड्सने FIH कत्रनष्ठ मत्रहला हॉकी त्रवश्वचषक 2022 

त्रजांकला. 

● नेदरलँडडसने दसिण आसफ्रकेतील पॉचेफसू्टम येथे िमडनीला 

हरवून FIH कसनष्ठ मसहला हॉकी सवर्श्चषक 2022 चे चौथे 

सविेतेपद पट्कावले आहे. नेदरलँडडस हा सवाडत यशस्वी सांघ 

आहे. सतसऱया स्थानासाठीच्या लढतीत इांग्लांडने शूट्आऊट्मधे्य 

भारताचा 3-0 असा पराभव करून काांस्यपद समळवले. 

● युके्रनवर 2022 च्या रसशयन आक्रमणामुळे FIH ने 2022 च्या 

मसहला FIH हॉकी जु्यसनयर वल्डड कपमधून रसशयावर बांदी 

घातली आहे. 2023 मसहला FIH हॉकी जु्यसनयर सवर्श्चषक ही 

दहावी आवृत्ती असेल आसण ती सॅांसट्यािो, सचली येथे आयोसित 

केली िाईल. 

2026 च्या राष्ट्र कुल खेळाांचे यजमानपद ऑस्टरेत्रलयामधील 

फ्लव्हरोररया येथे होणार 

● 2026 मधे्य स्व्हक्ट्ोररया येथे राष्ट्र कुल खेळ आयोसित केले 

िातील, बहुतेक कायडक्रम राज्याच्या प्रादेसशक कें द्राांद्वारे 

आयोसित केले िातील. माचड 2026 मधे्य मेलबनड, सिलॉन्ि, 

बेंसडिो, बल्लारट् आसण सिर्प्लँडसह ऑस्टर ेसलयाच्या 

आसपासच्या असांख्य शहराांमधे्य आसण प्रादेसशक कें द्राांमधे्य 

खेळ आयोसित केले िातील 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● कॉमनवेल्थ िेम्स फेडरेशन (CGF) ने पुष्ट्ी केली की उदड घाट्न 

समारांभ प्रससद्ध 100,000 आसनाांच्या मेलबनड सक्रकेट् मैदानावर 

होणार आहे. 

● CGF, कॉमनवेल्थ िेम्स ऑस्टर ेसलया (CGAus) आसण स्व्हक्ट्ोररया 

याांच्यातील सवशेष सल्ला सत्रानांतर, घोषणा करण्यात आली. 

● या खेळाांसाठी िेंट्ी-20 सक्रकेट्सह 16 खेळाांची प्राथसमक यादी 

प्रिासवत करण्यात आली असून, या वषाडच्या अखेरीस आणखी 

खेळ िोडले िातील. 

● तथासप, नेमबािी आसण कुिी याांसारख्या खेळाांचा, ज्याांनी 

भारताने पे्रिणीय खेळाच्या पूवीच्या आवृत्त्ाांमधे्य उतृ्कष्ट् 

कामसिरी केली आहे, त्ाांचा मूळ यादीत समावेश नाही. 

आर प्रग्नानांधाने प्रत्रतत्रष्ठत रेकजात्रवक खुली बुफ्लद्धबळ स्पधाि 

त्रजांकली. 

● 16 वषीय आर प्रििनांधाने आइसलँडमधील रेकिासवक येथे 

प्रसतसष्ठत रेकिासवक खुली बुस्द्धबळ स्पधाड सिांकली आहे. दोन 

भारतीय खेळाडूांमधे्य खेळल्या िेलेल्या अांसतम फेरीत, आर 

प्रज्ञानांधाने अांसतम फेरीत देशबाांधव िीएम डी िुकेशला हरवून 

स्पधाड सिांकली. भारतीय तरुणाने 7½/9 धावा केल्या आसण 

अधाड िुण पुढे पूणड केला. R Pragnanandaa ने इतर चार 

सविय देखील पोस्ट केले, ज्यात अमेररकन असभमनू्य समश्रा 

सवरुद्धचा एक सविय होता, िो िेल्या वषी 12 वषे आसण चार 

मसहने वयाचा सवाडत तरुण गँ्रडमास्टर बनला होता. 

भारत 2023 मधे्य स्टरीट चाइर्ल् त्रक्रकेट वर्ल्ि कपचे आयोजन 

करणार आहे. 

● भारत 2023 मधे्य स्टर ीट् चाइल्ड सक्रकेट् वल्डड कप आयोसित 

करण्यासाठी सज्ज आहे. हे िि स्टर ीट् चाइल्ड युनायटे्ड आसण 

सेव्ह द सचल्डर न इांसडया याांनी आयोसित केले आहे, स्टर ीट् चाइल्ड 

सक्रकेट् वल्डड कप 2023 पुढील वषी भारतात 16 देशाांतील 22 

सांघाांचे स्वाित करेल. स्टर ीट् चाइल्ड सक्रकेट् सवर्श्चषक 2023 

पुढील वषी भारतात 16 देशाांतील 22 सांघाांचे स्वाित करेल. 

ऑलीन्स मास्टसि 2022: भारतीय शटलर त्रमथुन मांजुनाथने 

रौयपदक त्रजांकले. 

● 29 माचड ते 3 एसप्रल 2022 या कालावधीत ऑसलडन्स, फ्रान्स येथे 

आयोसित बॅडसमांट्न स्पधेत ऑसलडअन्स मास्टसड 2022 मधे्य 

भारतीय शट्लर समथुन मांिुनाथने पुरुष एकेरीत रौयपदक 

सिांकले आहे. आपल्या पसहल्या BWF फायनलमधे्य खेळताना, 

79व्या मानाांसकत भारतीय शट्लरला पॅलेस देस स्पोट्डडस एररना 

येथे िािसतक क्रमवारीत 32व्या क्रमाांकावर असलेल्या 

फ्रान्सच्या ट्ोमा जु्यसनयर पोपोव्हकडून 11-21, 19-21 असा 

पराभव पत्करावा लािला. असर्श्नी भट् आसण सशखा िौतम या 

मसहला दुहेरी िोडीने या स्पधेत मसहला दुहेरीत काांस्यपदक 

पट्कावले आहे. 

राष्ट्र ीय बासे्कटबॉल चॅफ्लम्पयनत्रशपच्या फायनलमधे्य 

तात्रमळनाडूने पांजाबचा पराभव केला. 

● तासमळनाडूने अांसतम फेरीत ितसविेत्ा पांिाबचा 87-69 असा 

पराभव करून 71व्या वररष्ठ राष्ट्र ीय बासे्कट्बॉल स्पधेत पुरुषाांचे 

सविेतेपद पट्कावले. मिबूत भारतीय रेले्व सांघाने पूनम 

चतुवेदीच्या 26 िुणाांच्या िोरावर तेलांिणाचा 131-82 असा 

पराभव करत मसहला सविेतेपद पट्कावले. 

ओत्रडशाच्या मुख्यमांत्र्ाांनी 2023 पुरुष हॉकी त्रवश्वचषकाच्या 

लोगोचे अनावरण केले. 

● ओसडशाचे मुख्यमांत्री नवीन पट्नायक याांनी रािधानी भुवनेर्श्र 

येथील कसलांिा से्टसडयममधे्य 2023 FIH पुरुष हॉकी सवर्श्चषक 

स्पधेच्या लोिोचे अनावरण केले. भुवनेर्श्र आसण राउरकेला या 

िुळ्या शहराांमधे्य 13 ते 29 िानेवारी दरम्यान प्रसतसष्ठत 

चतुमाडससक स्पधाड होणार आहे. 

हॉकी इांसडया आसण त्ाचे असधकृत भािीदार ओसडशा 2018 नांतर 

देशात सलि दुसऱयाांदा माकी स्पधेचे आयोिन करतील. शोपीसची 

15 वी आवृत्ती भुवनेर्श्र आसण राउरकेला येथे आयोसित केली 

िाईल, िेथे देशातील सवाडत मोठे हॉकी से्टसडयम बाांधले िात आहे 

नू्यझीलांडचा वेगवान गोलांदाज हत्रमश बेनेटने सवि प्रकारच्या 

त्रक्रकेटमधून त्रनवृत्ती जाहीर केली. 

● 35 वषीय, नू्यझीलांडचा वेिवान िोलांदाि (वेिवान िोलांदाि) 

हासमश बेनेट्ने त्ाच्या 17 वषािंच्या सक्रकेट् कारसकदीतून 

2021/22 च्या शेवट्च्या हांिामासह सनवृत्तीची घोषणा केली 

आहे. सनवृत्त होण्यापूवी, बेनेट्ने सप्टेंबर 2021 मधे्य मीरपूर, 

पासकिान येथे बाांिलादेशसवरुद्धच्या T20I मधे्य नू्यझीलांडचे 

प्रसतसनसधत्व केले. 
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● हॅसमश बेनेट्ने ऑक्ट्ोबर 2010 मधे्य आांतरराष्ट्र ीय पदापडण केले 

आसण एक कसोट्ी, 19 एकसदवसीय आांतरराष्ट्र ीय (ODI) आसण 

11 िेंट्ी-20 आांतरराष्ट्र ीय (T20I) मधे्य नू्यझीलांडचे प्रसतसनसधत्व 

केले. एकूणच, त्ाने एकसदवसीय सामन्याांमधे्य 33 आसण ट्ी-20 

मधे्य 10 सवकेट्डस घेतल्या. 

हररयाणाने 12 वी पुरुष राष्ट्र ीय हॉकी चॅफ्लम्पयनत्रशप त्रजांकली. 

● हररयाणाने 12 व्या वररष्ठ पुरुष राष्ट्र ीय हॉकी चॅस्म्पयनसशपमधे्य 

तासमळनाडूचा 3-1 ने पराभव करून अांसतम फेरीत 1-1 ने 

सनयमन वेळेत बािी मारली. ही स्पधाड भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे 

6 ते 17 एसप्रल 2022 या कालावधीत आयोसित करण्यात आली 

होती. हररयाणाने 2011 नांतर प्रथमच ट्र ॉफी सिांकली आहे. 

सतसऱया/चौर्थ्ा क्रमाांकाच्या विीकरण सामन्यात कनाडट्कने 

महाराष्ट्र ावर 4-3 असा सविय समळवला. 

भारतीय जीएम डी गुकेशने 48व्या ला रोडा आांतरराष्ट्र ीय खुल्या 

बुफ्लद्धबळ स्पधेचे त्रवजेतेपद पटकावले. 

● भारताचा गँ्रडमास्टर डोम्मारािू िुकेश याने कॅस्स्टले-ला मांचा, 

से्पन येथे 48व्या ला रोडा आांतरराष्ट्र ीय खुल्या बुस्द्धबळ स्पधेचे 

सविेतेपद पट्कावले आहे. त्ाने अांसतम फेरीत इस्रायलच्या 

स्व्हक्ट्र समखालेव्हस्कीचा पराभव केला. आमेसनयाचा GM 

Haik M. Martirosyan 7.5 िुणाांसह दुसऱया स्थानावर आहे 

सत्रबिया ओपनचे त्रवजेतेपद: आांदे्र रुबलेव्हने नोव्हाक 

जोकोत्रवचचा पराभव केला. 

● आांदे्र रुबलेव्ह (रसशयन) याने िािसतक क्रमवारीत अव्वल 

स्थानावर असलेल्या नोव्हाक िोकोसवचचा (ससबडया) पराभव 

करून ससबडया ओपनमधे्य सतसरे सविेतेपद पट्कावले आहे. 

आांदे्र रुबलेव्हने दुसऱया सेट्मधे्य ट्ायिेकसाठी पाच सेट् पॉइांट् 

वाचवले, पण िोकोसवचला सामन्यात बरोबरी करण्यापासून 

रोखण्यात तो असमथड ठरला. रुबलेव्हने आता 2022 मधील 

सवाडसधक टू्र-िरीय सविेतेपदाांसाठी राफेल नदाल (से्पन) ची 

बरोबरी केली आहे, त्ाने फेिुवारी 2022 मधे्य मासेली आसण 

दुबई येथे मुकुट्ही सिांकले आहेत. 

मॅक्स वसॅ्टिपेनला लॉररयस स्पोट्िसमन ऑफ द इयर 2022 

घोत्रषत करण्यात आले. 

● F1 चॅस्म्पयन मॅि व्हसॅ्टडपेनला 2022 सालचा लॉरेस स्पोट्डडसमन 

ऑफ द इयर तर िमैकाची ऑसलस्म्पक धावपटू् इलेन 

थॉम्पसन-हेरा सहला स्पोट्डडसवुमन ऑफ द इयर म्हणून 

सनवडण्यात आले आहे. पुरस्काराने 2021 मधील सवाडत महान 

क्रीडा कामसिरी ओळखल्या िातात, त्ातील एक ठळक 

वैसशष्ट्ट्य म्हणिे इट्ासलयन पुरुष फुट्बॉल सांघाचा युरोसपयन 

चॅस्म्पयनसशप सविय ज्याने त्ाांचा दुसरा लॉररयस ट्ीम ऑफ द 

इयर पुरस्कार सिांकला. 

इतर पुरस्कार त्रवजेते 

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 

 

आत्रशयाई कुस्ती चॅफ्लम्पयनत्रशप 2022: भारताने 17 पदके 

त्रमळत्रवली. 

● उलानबाट्ार, मांिोसलया येथे झालेल्या आसशयाई कुिी 

चॅस्म्पयनसशप 2022 च्या 35 व्या आवृत्तीत 30 सदस्यीय 

भारतीय तुकडी सहभािी झाली होती. भारतीय कुिीपटू्ांनी 

एकूण 17 पदके समळसवली, ज्यात (1-सुवणड, 5-रौय आसण 11-

काांस्य पदकाांचा समावेश आहे). सुवणडपदक सविेता: रवी कुमार 

दसहया हा भारताचे प्रसतसनसधत्व करणारा एकमेव सुवणडपदक 

सविेता आहे, पुरुषाांच्या 57kg फ्रीस्टाइल प्रकारात, 

कझासकिानच्या रखत कलझानला ताांसत्रक शे्रष्ठतेवर पराभूत 

केले. 

राँक देश एकूण 

1 िपान 21 

2 इराण 15 

3 कझाकिान 21 

5 भारत 17 
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पुस्तके आत्रण लेखक बातम्या 
 

द बॉय हू रायट अ कॉफ्लियूशन हे पुस्तक प्रकात्रशत 

● डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांच्या १३१ व्या ियांतीसनसमत्त, 

भीमराव रामिी आांबेडकर याांच्या बालपणीच्या आठवणी ांवर 

आधाररत, रािेश तलवार सलस्खत “द बॉय हू रॉट् अ 

कॉस्िटू्यशन: ए पे्ल फॉर सचल्डर न ऑन हडयुमन राइट्डस” हे 

नवीन पुिक प्रकासशत झाले आहे. हे पोनीटे्ल बुिने 

प्रकासशत केले आहे. तलवार याांनी सलसहलेल्या पुिकाांमधे्य 

“सुभाष बोसचे िायन”, “िाांधी, आांबेडकर आसण चार पायाांचे 

सवांचू” आसण “औरांििेब” याांचा समावेश आहे. 

 

सांरक्षण बातम्या  
 

20 वा भारत-फ्रान्स त्रद्वपक्षीय नौदल सराव 'VARUNA -2022 

● भारतीय नौदल आसण फ्रें च नौदल याांच्यातील 'VARUNA ' 

नावाच्या सद्वपिीय नौदल सरावाची 20 वी आवृत्ती अरबी 

समुद्रात 30 माचड ते 03 एसप्रल 2022 या कालावधीत आयोसित 

केली िात आहे. दोन्ही नौदलाांमधील सद्वपिीय नौदल सराव 

1993 पासून आयोसित केला िात आहे आसण 2001 मधे्य या 

सरावाला 'VARUNA' असे नाव देण्यात आले. VARUNA-

2022 या सरावात दोन्ही नौदलाची सवसवध िहािे, पाणबुड्ा, 

सािरी ििी सवमाने, लढाऊ सवमाने आसण हेसलकॉप्टर सहभािी 

होणार आहेत. 

डोग्रा रेत्रजमेंटच्या दोन बटात्रलयन्सना लष्करप्रमुखाांनी राष्ट्र पती 

रांग देऊन सन्मात्रनत केले. 

● डोिरा रेसिमेंट्ल सेंट्र, फैिाबाद (यूपी) येथे आयोसित केलेल्या 

अप्रसतम रांिीत सादरीकरण परेड दरम्यान, लष्करप्रमुख िनरल 

एमएम नरवणे याांनी डोग्रा रेसिमेंट्च्या 20 DOGRA आसण 21 

DOGRA या दोन बट्ासलयन्सना प्रसतसष्ठत President’s 

Colours सदले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● िनरल एनसी सवि (सनवृत्त), मािी सीओएएस आसण डोग्रा 

रेसिमेंट्चे मानद कनडल, दसिण कमाांड आसण सेंट्रल कमाांडचे 

आमी कमाांडर तसेच मोठ्या सांखे्यने ससक्रय आसण सनवृत्त लोक 

रांिीत सादरीकरण परेडमधे्य उपस्स्थत होते. 

● परेडनांतर, लष्करप्रमुखाांनी ऑपरेशन, प्रसशिण आसण क्रीडा 

यासह लष्करी िीवनातील सवड पैलूांमधे्य डोग्रा रेसिमेंट्च्या दीघड 

परांपराांचे कौतुक केले. 

IAF चेतक हेत्रलकॉप्टरच्या गौरवशाली सेवेची 60 वषे साजरी 

करत आहे. 

● भारतीय वायुसेनेने IAF मधील चेतक हेसलकॉप्टरच्या 60 वषािंच्या 

िौरवशाली सेवेच्या स्मरणाथड 02 एसप्रल 2022 रोिी एअर फोसड 

से्टशन, हसकमपेट् येथे एका कॉन्िेव्हचे आयोिन केले होते. 

रिा मांत्री श्री रािनाथ ससांह याांच्या हिे कॉन्िेव्हचे उदड घाट्न 

करण्यात आले. रिा मांत्री याांनी कॉन्िेव्ह दरम्यान चेतक 

हेसलकॉप्टरवर एक सवशेष कव्हर, एक कॉफी टे्बल बुक आसण 

एक स्मरणाथी सचत्रपट् ररलीि केला. 

उपप्रमुख लेफ्टनांट जनरल, मनोज पाांडे हे त्रवद्मान 

लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे याांच्या रूपात लष्करप्रमुख 

होण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. 

● व्हाईस चीफ लेफ्टनांट् िनरल, मनोि पाांडे हे लष्करप्रमुख 

होण्यासाठी सज्ज झाले आहेत कारण सवद्यमान लष्करप्रमुख 

िनरल एमएम नरवणे, ज्याांना सांरिण दलाच्या प्रमुख पदासाठी 

आघाडीवर पासहले िात आहे, ते या अखेरीस सनवृत्त होणार 

आहेत. मसहना िनरल नरवणे याांच्यानांतर या कायाडलयात सवाडत 

जे्यष्ठ असल्याने लेफ्टनांट् िनरल पाांडे हे पद साांभाळतील. 

सरस्वती सन्मान 2021 साठी रामदशि त्रमश्रा याांना प्रदान 

करण्यात आला आहे. 

● केके सबलाड फाऊां डेशनने िाहीर केले की, प्रख्यात कवी आसण 

सासहस्त्क प्रा रामदशडन समश्रा याांना त्ाांच्या 'मैं तो यहाँ हूां' या 

कसवतासांग्रहासाठी प्रसतसष्ठत सरस्वती सन्ान, 2021 देण्यात 

येणार आहे. प्राप्तकत्ाडची सनवड सनवड ससमतीद्वारे केली िाते, 

ज्याचे वतडमान प्रमुख डॉ सुभाष सी कश्यप आहेत.. 

गॅ्रमी 2022: भारतीय-अमेररकन गात्रयका फालु्गनी शाह, 

सवोतृ्कष्ट् मुलाांच्या सांगीत अल्बमची त्रवजेती 

● भारतीय-अमेररकन िासयका फालु्गनी शाह सहला सवोतृ्कष्ट् 

मुलाांच्या अल्बम शे्रणीमधे्य कलरफुल वल्डडसाठी गॅ्रमी पुरस्कार 

समळाला. फालु्गनी शाहने सांिीतकार ए आर रहमान 

याांच्यासोबत िाणी सादर केली आसण सहयोिही केला आहे 

आसण गॅ्रमीमधे्य दोनदा सवोतृ्कष्ट् बाल सांिीत अल्बम शे्रणीत 

नामाांकन समळालेली ती एकमेव भारतीय वांशाची मसहला आहे. 

फालु्गनी शाहला यापूवी सतच्या 2018 च्या फालुि बािार 

अल्बमसाठी त्ाच शे्रणीतील गॅ्रमीसाठी नामाांकन समळाले होते. 

खांजर 2022: भारत-त्रकत्रगिस्तान सांयुि त्रवशेष सैन्याच्या 

सरावाची 9वी आवृत्ती 

● भारत -सकसिडिान सांयुक् सवशेष सैन्य सरावाची 9 वी आवृत्ती 

माचड-एसप्रल, 2022 मधे्य से्पशल फोसेस ट्र े सनांि सू्कल, बािोह 

(HP) येथे आयोसित करण्यात आली होती. भारत आसण 

सकरसिझिानमधील सवशेष दलाांच्या तुकडी ांनी सांपूणड सांघषड 

से्पक्ट्रममधे्य सध्याच्या आसण उदयोनु्ख धोक्याांचा सामना 

करण्यासाठी रणनीती, तांत्र आसण कायडपद्धती या सांदभाडत त्ाांचे 

अनुभव आसण सवोत्तम पद्धती सामासयक केल्या आहेत. सराव 

दरम्यान, लढाऊ नेमबािी, सस्नसपांि, माउांट्न सव्हाडयव्हल, 

ओसलस बचाव कवायती आसण सन:शस्त्र युद्ध या सवड िोष्ट्ी 

मोठ्या प्रमाणावर केल्या िेल्या. 
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DRDO ने सॉत्रलड फु्यएल डरेड रामजेट (SFDR) तांिज्ञानाची 

यशस्वी उड्डाण-चाचणी केली 

● सडफेन्स ररसचड अँड डेव्हलपमेंट् ऑिडनायझेशन ( DRDO) ने 

08 एसप्रल 2022 रोिी ओसडशाच्या सकनारडयावरील चाांदीपूर 

येथील एकास्त्मक चाचणी शे्रणी (ITR) येथे “सॉसलड फु्यएल 

डके्ट्ड रामिेट्” (SFDR) बूस्टरची यशस्वी चाचणी केली. 

चाचणीने समशनची सवड उसिषे्ट् पूणड केली. एसएफडीआर-

आधाररत प्रणोदन हे िेपणास्त्र सुपरसॉसनक वेिाने खूप लाांब 

अांतरावर हवाई धोके रोखण्यास सिम करते. त्ाची अत्ांत 

उच्च प्रिेसपत शे्रणी 350 सकमी आहे. 

भारताने त्रपनाका एमके-आय (वत्रधित) रॉकेट प्रणालीची यशस्वी 

उड्डाण चाचणी केली. 

● सांरिण सांशोधन आसण सवकास सांस्था आसण भारतीय लष्कराने 

पोखरण फायररांि रेंिमधे्य सपनाका रॉकेट् प्रणालीच्या नवीन 

आवृत्तीची यशस्वीपणे उड्डाण चाचणी केली. यामधे्य सपनाका 

एमके-आय (एन्हान्स्ड) रॉकेट् ससस्टीम (ईपीआरएस) आसण 

सपनाका एररया डेसनअल मुसनशन (एडीएम) रॉकेट् ससस्स्टमचा 

समावेश होता. या ट्र ेल्ससह, उद्योिाद्वारे EPRS चे तांत्रज्ञान 

आत्मसात करण्याचा प्रारां सभक ट्प्पा यशस्वीररत्ा पूणड झाला 

आहे आसण उद्योि भािीदार रॉकेट् प्रणालीच्या वापरकत्ाडच्या 

चाचण्या/मासलका उत्पादनासाठी तयार आहेत. 

जे्यष्ठ बांगाली लेखक अमर त्रमिा याांनी प्रत्रतत्रष्ठत ओ. हेन्री 

पुरस्कार त्रजांकला. 

● जे्यष्ठ बांिाली लेखक अमर समत्र याांना त्ाांनी 45 वषािंपूवी 

सलसहलेल्या लघुकथेसाठी यांदाचा ओ.हेन्री पुरस्कार िाहीर 

झाला. त्ाांना हा पुरस्कार त्ाांच्या 'िावबुरो' नावाच्या 

लघुकथेसाठी समळाला - एक बांिाली लघुकथा, ज्याचा इांग्रिीत 

अनुवाद (द ओल्ड मॅन ऑफ कुसुमपूर) झाला होता. अनुवासदत 

काम 2020 मधे्य एका अमेररकन माससकात प्रकासशत झाले. 

समत्रा याांना 2006 मधे्य सासहत् अकादमी पुरस्काराने सन्ासनत 

करण्यात आले. 

आसामी कवी नीलमणी फुकन याांना 56 वा ज्ञानपीठ पुरस्कार 

प्रदान करण्यात आला. 

● आसामचे मुख्यमांत्री, डॉ सहमांता सबस्वा सरमा याांनी 

आसाममधील सवाडत प्रससद्ध कवी नीलमणी फुकन याांना 2021 

सालचा 56 वा ज्ञानपीठ हा देशातील सवोच्च सासहत् पुरस्कार 

प्रदान केला. मामोनी रोईसोम िोस्वामी आसण सबरेंद्र कुमार 

भट्टाचायड याांच्यानांतर आसाममधून ज्ञानपीठ पुरस्कार सिांकणारी 

नीलमणी फुकन ही सतसरी व्यक्ी आहे. सन्ानपत्र, शाल आसण 

रुपये 11 लाख असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 

दोन त्रहांदुस्तान एरोनॉत्रटक्स त्रलत्रमटेडचे (HAL) धु्रव अाँडव्हान्स्ड 

लाइट हेत्रलकॉप्टर माकि -III भारतीय तटरक्षक दलात (ICG) 

समात्रवष्ट् करण्यात आले. 

● दोन सहांदुिान एरोनॉसट्ि सलसमटे्डचे (HAL) धु्रव अँडव्हान्स्ड 

लाइट् हेसलकॉप्टर माकड -III भारतीय तट्रिक दलात (ICG) 

समासवष्ट् करण्यात आले. हे हेसलकॉप्टर कोचीच्या कोस्ट िाडड 

एस्व्हएशन स्क्वॉडर नमधून आधाररत असतील. हे हेसलकॉप्टर 16 

ALH च्या मासलकेतील नववे आसण दहावे होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● HAL पोरबांदर, भुवनेर्श्र, कोची आसण चेन्नई या चार तळाांवर 

तट्रिक दलाला हेसलकॉप्टर बनवत आहे आसण सवतररत करत 

आहे. 

● भुवनेर्श्र आसण पोरबांदरमधील दोन ICG सुसवधाांना आधीच 

आठ हेसलकॉप्टर समळाले आहेत. 

● भारतीय कोस्ट िुराडने हे ALH MK III हेसलकॉप्टर सवसवध 

प्रकारच्या ऑपरेशन्ससाठी खरेदी केले आहेत, ज्यात सािरी 

पाळत ठेवणे, शोध आसण बचाव, वैद्यकीय स्थलाांतर, िहाि 

लॉसिस्स्टक सपोट्ड आसण प्रसतबांध याांचा समावेश आहे, ज्यामुळे 

ALH सवशेष मोसहमाांसाठी आदशड उड्डाण करणारे वाहन बनले 

आहे. 

DRDO ने रणगाडात्रवरोधी मागिदत्रशित के्षपणास्त्र 'हेत्रलना'ची 

यशस्वी उड्डाण चाचणी घेतली. 

● सांरिण सांशोधन आसण सवकास सांस्था (DRDO), भारतीय 

लष्कर आसण भारतीय वायुसेना (IAF) च्या शास्त्रज्ञाांच्या पथकाने 

सांयुक्पणे उच्च-उांचीच्या शे्रणी ांमधे्य अँट्ी-टँ्क िाईडेड 

िेपणास्त्र 'HELINA' प्रिेसपत स्वदेशी सवकससत हेसलकॉप्टरची 

यशस्वी उड्डाण चाचणी केली. प्रित लाइट् हेसलकॉप्टर (ALH) 

वरून उड्डाण चाचण्या घेण्यात आल्या, आसण रािस्थानच्या 

पोखरण वाळवांट्ातील ससमु्यलेटे्ड टँ्क लक्ष्यात िुांतून िेपणास्त्र 

यशस्वीररत्ा डािण्यात आले. 

कें द्रीय मांिी अत्रमत शहा याांच्या हसे्त भारत-पाक सीमेवर सीमा 

दशिन प्रकल्पाचे उद्घाटन 

● कें द्रीय िृह आसण सहकार मांत्री, असमत शहा याांनी 

िुिरातमधील बनासकाांठा सिल्ह्ातील भारत-पाक सीमेवरील 

नदाबेट् येथे सीमा दशडन प्रकल्पाचे उदड घाट्न केले. आपल्या 

सीमेवरील बीएसएफ िवानाांचे िीवन आसण कायड पाहण्याची 

सांधी नािररकाांना समळावी या उिेशाने हा प्रकल्प सुरू 

करण्यात आला. पयडट्क नडाबेट् येथे भारतीय लष्कर आसण 

बीएसएफ वापरत असलेली िेपणासे्त्र, सवमाने इत्ादी पाहू 

शकतात. 
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त्रिशिी कॉप्सि पत्रिम बांगालमधे्य माजी कृपाण शिी 

आयोत्रजत करते. 

● ससलीिुडी, पसिम बांिाल िवळील सतिा फील्ड फायररांि रें िेस 

(TFFR) येथे भारतीय लष्कराच्या सत्रशक्ी कॉर्प्डद्वारे कृपण 

शक्ी, एकास्त्मक फायर पॉवर सराव नुकताच आयोसित 

करण्यात आला होता. या सरावाचे नेतृत्व लेफ्टनांट् िनरल 

तरुण कुमार आसण िनरल ऑसफसर कमाांसडांि सत्रशक्ी कॉर्प्ड 

याांनी केले. एकास्त्मक लढाईत लढण्यासाठी भारतीय लष्कर 

आसण कें द्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPFs) याांच्या सांयुक् 

मॅनसशप आसण ससांक्रोनाइझेशन िमताांचे प्रदशडन करणे हा या 

सरावाचा उिेश आहे. 

सरावाचे मुख्य मुदे्द: 

● िोळीबारामधे्य तोफा, मोट्ाडर, पायदळ लढाऊ वाहने, 

हेसलकॉप्टर यासारख्या शस्त्राांच्या शे्रणीची तैनाती आसण 'सेन्सर टू् 

शूट्र' सांकल्पना अांमलात आणण्यासाठी इांटे्सलिेंस सस्व्हडलन्स 

आसण रेकोसनसन्स पॅ्लट्फॉमडची तैनाती याांचा समावेश आहे. 

● भारतीय सैन्य दलाच्या एकास्त्मक प्रसतसाद आसण CAPF द्वारे 

शतू्रच्या हवाई कवायती यासारख्या कवायती राबवताना 

िवळिवळ अचूकता आसण व्यावसासयकता दशडसवली िेली. 

● सवशेष हेसलबोनड सैन्याने केलेली िलद कारवाई आसण 

हेसलकॉप्टरद्वारे आट्ी िन आसण उपकरणे िलद तैनात करणे ही 

सवाडत महत्त्वाची कवायत आहे. 

नवी त्रदल्लीत आमी कमाांडसि कॉन्फरन्स सुरू आहे. 

● नवी सदल्लीत, आमी कमाांडसड कॉन्फरन्स , एक सवोच्च 

िरावरील सद्ववासषडक कायडक्रम सुरू झाला आहे. पररषद उच्च - 

िरीय चचेसाठी एक सांस्थात्मक मांच म्हणून काम करते 

ज्यामुळे भारतीय लष्करासाठी प्रमुख धोरणात्मक सनणडय घेतले 

िातात. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● भारतीय लष्कराची वररष्ठ कमाांड ससक्रय सीमेवरील ऑपरेशनल 

स्स्थतीचे सवशे्लषण करेल, सांघषाडच्या सांपूणड से्पक्ट्रममधील 

धोक्याांचे मूल्याांकन करेल आसण पाच सदवसीय पररषदेदरम्यान 

िमता सवकास आसण ऑपरेशनल तयारी योिनाांवर लि कें सद्रत 

करण्यासाठी िमता शून्यतेचे सवशे्लषण करेल. 

● सीमावती भािातील पायाभूत सुसवधा प्रकल्प, सुधारणाांद्वारे 

आधुसनकीकरण, सनश टे्कचा समावेश आसण रसशया-युके्रन 

सांघषाडचा कोणताही प्रभाव यावर चचाड देखील अिेंड्ावर आहे. 

● सांरिण मांत्री रािनाथ ससांह वररष्ठ कमाांडसडना भेट्णार आहेत 

आसण पररषदेत भाषण करणार आहेत. 

● भारतीय सैन्यात कामे वाढवणे, आसथडक व्यवस्थापन, ई-

वाहनाांचा अवलांब आसण सडसिट्लायझेशनच्या 

कल्पनाांव्यसतररक्, शीषड कमाांडर प्रादेसशक कमाांडद्वारे 

प्रायोसित केलेल्या सवसवध अिेंडा आयट्मवर चचाड करतील. 

भारतीय तटरक्षक दलाचा राष्ट्र ीय स्तरावरील प्रदूषण प्रत्रतसाद 

सराव 'NATPOLREX-VIII' सुरू 

● भारतीय तट्रिक दलाने (ICG) 19 एसप्रल 2022 रोिी मुरिाव 

बांदर, िोवा येथे दोन सदवसीय राष्ट्र ीय िरावरील प्रदूषण 

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

केली. सािरी िळती सज्जता सरावाचे उदड घाट्न सांरिण ससचव 

डॉ अिय कुमार याांच्या हिे करण्यात आले. या सरावात 50 

एिन्सी ांमधील 85 हून असधक सहभािी आहेत, ज्यात 22 

मैत्रीपूणड परदेशी देश आसण आांतरराष्ट्र ीय सांस्थाांचे 29 सनरीिक 

आसण श्रीलांका आसण बाांग्लादेशमधील दोन तट्रिक िहािाांचा 

समावेश आहे. 

● राष्ट्र ीय तेल िळती आपत्ती आकस्स्मक योिना (NOSDCP) 

मधे्य समासवष्ट् असलेल्या कायडपद्धती आसण मािडदशडक तत्त्वाांचे 

प्रमाणीकरण करणे हे SACEP सामांिस्य कराराच्या अांतिडत 

राष्ट्र ीय आसण प्रादेसशक िरावर ज्याचे भारत सदस्य राज्य आहे 

त्ाचे उसिष्ट् आहे. 

स्कॉपीन दजािच्या पाणबुडी 'वागशीर' चे माझगाव डॉक 

त्रलत्रमटेड येथे उद्घाटन 

● भारतीय नौदलाने मुांबईतील माझिॉन डॉक सलसमटे्ड (MDL) 

च्या कान्होिी आांगे्र वेट् बेससनमधे्य प्रोिेक्ट् 75 अांतिडत फ्रें च 

स्कॉपीन-िास याडड 11880 या सहाव्या आसण शेवट्च्या 

पाणबुडीचे प्रिेपण केले . या पाणबुडीला 'वािशीर' असे नाव 

देण्यात आले आहे. भारतीय नौदलात दाखल होण्यापूवी 

पाणबुडी आता कठोर बांदर चाचण्या आसण सािरी चाचण्या 

घेतील. या पाणबुड्ा फ्रें च नौदल सांरिण आसण ऊिाड कां पनी 

'DCNS' ने तयार केल्या आहेत तर Mazagon Dock 

Limited, Mumbai ने त्ाांची सनसमडती केली आहे. 

स्कॉत्रपिन-शे्रणीच्या पाणबुड्ाांखालील इतर पाणबुड्ाांची यादी: 

● पसहली पाणबुडी: INS कलवरी- 14 सडसेंबर 2017 रोिी सुरू 

झाली. 

● दुसरा: INS खाांदेरी - सप्टेंबर 2019 

● सतसरा: INS Karanj – March 2021 

● चौथा: INS वेला – नोव्हेंबर 2021 

● पाचवा: INS विीर- नोव्हेंबर 2020 मधे्य लॉन्च झाला आसण 

सािरी चाचण्या सुरू आहेत. 

IAF तफे राष्ट्र ीय स्तरावरील लॉत्रजफ्लस्टक सेत्रमनार 'LOGISEM 

VAYU - 2022' चे आयोजन 

● लॉसिस्स्टक मॅनेिमेंट् 'LOGISEM VAYU – 2022' या 

सवषयावर 28 एसप्रल 2022 रोिी एअर फोसड ऑसडट्ोररयम, नवी 

सदल्ली येथे राष्ट्र ीय चचाडसत्र आयोसित करण्यात आले होते. 

हवाई दलाचे प्रमुख सववेक राम चौधरी याांनी चचाडसत्राचे 

उदड घाट्न केले आसण प्रमुख भाषण केले. 
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महत्वाचे त्रदवस  
 

जागत्रतक ऑत्रटझम जागरूकता त्रदवस 2 एत्रप्रल 2022 रोजी 

साजरा केला जातो. 

● िािसतक ऑसट्झम िािरूकता सदवस दरवषी 2 एसप्रल रोिी 

सांयुक् राष्ट्र सांघाच्या सदस्य राष्ट्र ाांद्वारे पाळला िातो. ििभरात 

ऑसट्झम से्पक्ट्रम सडसऑडडर असलेल्या लोकाांबिल 

नािररकाांमधे्य िािरूकता सनमाडण करण्यासाठी हा सदवस 

पाळला िातो. ऑसट्स्स्टक सेल्फ अँडव्होकसी नेट्वकड , ग्लोबल 

ऑसट्झम प्रोिेक्ट् आसण से्पशसलस्टनड फाउांडेशनसह नािरी 

समाि भािीदाराांच्या समथडनासह, िािसतक ऑसट्झम 

िािरूकता सदवसाचे आयोिन UN ग्लोबल कमु्यसनकेशन्स 

सवभाि आसण UN आसथडक आसण सामासिक व्यवहार 

सवभािाद्वारे केले िाते. 

● Inclusive Quality Education for All ही या सदवसाची थेम 

आहे. 

आांतरराष्ट्र ीय बालपुस्तक त्रदन 02 एत्रप्रल रोजी साजरा केला 

जातो. 

● इांट्रनॅशनल बोडड ऑन बुि फॉर यांि पीपल (IBBY) द्वारे 1967 

पासून दरवषी 2 एसप्रल रोिी आांतरराष्ट्र ीय बाल पुिक सदन 

(ICBD) आयोसित केला िातो. वाचनाची आवड सनमाडण 

करण्यासाठी आसण मुलाांच्या पुिकाांकडे लि वेधण्यासाठी 

IBBY ही एक आांतरराष्ट्र ीय ना-नफा सांस्था आहे. 2022 मधे्य, 

कॅनडा या सनवडलेल्या थीमसह आांतरराष्ट्र ीय बालपुिक सदनाचे 

आयोिन करत आहे. 

इांटरनॅशनल डे फॉर मयीन अवेअरनेस अाँड अत्रसस्टन्स 

● युनायटे्ड नेशन्सचा इांट्रनॅशनल डे फॉर मयीन अवेअरनेस 

अँड अससस्टन्स दरवषी 4 एसप्रल रोिी सािरा केला िातो. 

लँडमाइन्सबिल िािरुकता वाढवणे आसण त्ाांचे सनमूडलन 

करण्याच्या सदशेने प्रिती करणे हा या सदवसाचा उिेश आहे. 

● Safe Ground, Safe Steps, Safe Home ही या सदवसाची 

थीम आहे. 
 

 

राष्ट्र ीय सागरी त्रदन 2022 5 एत्रप्रल रोजी साजरा करण्यात 

आला. 

● भारतात दरवषी 5 एसप्रल रोिी राष्ट्र ीय सािरी सदन सािरा केला 

िातो. या वषी राष्ट्र ीय सािरी सदनाची 59 वी आवृत्ती आहे. 

आांतरखांडीय वासणज्य आसण िािसतक अथडव्यवस्थेला समथडन 

देण्यासाठी िािरुकता स्पष्ट् करण्यासाठी राष्ट्र ीय सािरी सदन हा 

ििाच्या एका कोपऱयातून दुसऱया कोपऱयात मालाची वाहतूक 

करण्यासाठी सवाडत सुव्यवस्स्थत, सुरसित आसण सुरसित, 

पयाडवरणास प्रसतसाद देणारा दृष्ट्ीकोन म्हणून दरवषी सािरा 

केला िातो. 

स्पोट्िस फॉर डेव्हलपमेंट अाँड पीस डे 2022 

● 6 एसप्रल रोिी िािसतक स्पोट्डडस फॉर डेव्हलपमेंट् अँड पीस 

(IDSDP) आांतरराष्ट्र ीय सदवस सािरा केला िातो. या 

सांभाव्यतेची िािरूकता वाढवण्यासाठी, 6 एसप्रल हा सदवस 

UN िनरल असेंब्लीद्वारे सवकास आसण शाांतीसाठी आांतरराष्ट्र ीय 

क्रीडा सदन (IDSDP) म्हणून घोसषत करण्यात आला. 

सांयुि राष्ट्र  आांतरराष्ट्र ीय त्रववेक त्रदवस 2022 

● युनायटे्ड नेशन्स िनरल असेंब्लीने दरवषी 5 एसप्रल हा सदवस 

आांतरराष्ट्र ीय सववेक सदन म्हणून सािरा केला िातो. 31 िुलै 

2019 रोिी सांयुक् राष्ट्र  महासभेने हा ठराव मांिूर केला. 2022 

हे वषड उत्सवाची सतसरी आवृत्ती आहे. हा सदवस लोकाांना आत्म-

सचांतन करण्याची, त्ाांच्या सववेकाचे पालन करण्याची आसण 

योग्य िोष्ट्ी करण्याची आठवण करून देतो. हा सदवस दरवषी 5 

एसप्रल रोिी सािरा केला िातो आसण 2020 मधे्य पसहला 

आांतरराष्ट्र ीय सववेक सदवस सािरा करण्यात आला. 

जागत्रतक आरोग्य त्रदन 2022 7 एत्रप्रल रोजी साजरा केला 

जातो. 

● िािसतक आरोग्य सदन हा िािसतक आरोग्य िािरूकता सदवस 

आहे िो दरवषी 7 एसप्रल रोिी सािरा केला िातो. दरवषी, 

िािसतक आरोग्य सदन सवसवध थीमसह समकालीन आरोग्य 

समस्याांवर लि कें सद्रत करतो ज्याांना त्वररत लि देणे आवश्यक 

आहे. िािसतक आरोग्य सांघट्ना आरोग्य आसण आरोग्य-

सांबांसधत सचांतेबिल िािरुकता सनमाडण करण्यासाठी तसेच त्ाांचे 

सनराकरण कसे करावे यासाठी हा सदवस सािरा करते. 

रवाांडा मधील 1994 नरसांहारावर इांटरनॅशनल ऑफ ररिेशन 

● 1994 च्या रवाांडामधील तुत्सी सवरुद्ध झालेल्या नरसांहारावर 

इांट्रनॅशनल ऑफ ररिेशन UNESCO द्वारे दरवषी 07 एसप्रल 

रोिी सािरा केला िातो. 2022 मधे्य रवाांडातील तुत्सी 

लोकाांसवरुद्ध झालेल्या नरसांहाराची 28 वी वधाडपन सदन आहे. 
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57 वा CRPF शौयि त्रदवस 2022 9 एत्रप्रल रोजी साजरा 

करण्यात आला. 

● कें द्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) शौयड सदवस (शौयड सदवस) 

दरवषी 9 एसप्रल रोिी दलातील शूर िवानाांना श्रद्धाांिली म्हणून 

सािरा केला िातो. 2022 हा 57 वा CRPF शौयड सदन आहे. 

याच सदवशी 1965 मधे्य सीआरपीएफच्या एका छोट्या तुकडीने 

िुिरातमधील कच्छच्या रणमधे्य असलेल्या सरदार चौकीवर 

अनेक पट्ी ांनी मोठ्या असलेल्या आक्रमक पासकिानी सैन्याचा 

पराभव करून इसतहास घडवला होता. सीआरपीएफच्या 

िवानाांनी 34 पासकिानी सैसनकाांचा खात्मा केला आसण चार 

सिवांत पकडले. या सांघषाडत सीआरपीएफचे सहा िवान शहीद 

झाले होते. 

10 एत्रप्रल 2022 रोजी जागत्रतक होत्रमओपॅथी त्रदन साजरा 

करण्यात आला. 

● होसमओपॅथी आसण औषधाच्या ििामधे्य त्ाचे योिदान याबिल 

िािरूकता पसरवण्यासाठी दरवषी 10 एसप्रल रोिी िािसतक 

होसमओपॅथी सदन सािरा केला िातो. हा सदवस डॉ सििन 

फे्रडररक सॅमु्यअल हॅनेमन याांच्या ियांती स्मरणाथड देखील 

सािरा केला िातो. 1755 मधे्य पॅररसमधे्य िन्लेल्या हॅनेमन 

याांनी औषधाच्या या शाखेची स्थापना केली आसण त्ाांना 

होसमओपॅथीचे िनक मानले िाते. 

● भारतातील िािसतक होसमओपॅथी सदन 2022 ची थीम 'पीपल्स 

चॉइस फॉर वेलनेस' अशी आहे. 

जागत्रतक पात्रकि न्सन त्रदन 2022 

● दरवषी, 11 एसप्रल हा सदवस िािसतक पासकड न्सन्स सदन म्हणून 

सािरा केला िातो , ज्यामुळे पासकड न्सन रोि, िो एक 

प्रितीशील मज्जासांस्थेचा सवकार आहे, त्ाबिल िािरूकता 

सनमाडण करतो. यांदाची थीम एकास्त्मक आरोग्यसेवा आहे. हा 

सदवस लांडनमधील डॉ िेम्स पासकड न्सन याांचा ियांती सदवस 

आहे. 

राष्ट्र ीय राष्ट्र ीय सुरत्रक्षत मातृत्व त्रदवस: 11 एत्रप्रल 

● भारतात, िरोदरपणात, बाळां तपणात आसण प्रसूतीनांतरच्या 

सेवाांमधे्य मसहलाांची पुरेशी काळिी घेण्याबाबत िािरूकता 

सनमाडण करण्यासाठी दरवषी 11 एसप्रल रोिी राष्ट्र ीय सुरसित 

मातृत्व सदवस पाळला िातो. नॅशनल सेफ मदरहुड डे हा 

व्हाईट् ररबन अलायन्स इांसडया (WRAI) चा एक उपक्रम आहे, 

ज्याची अांमलबिावणी करण्यासाठी मसहलाांना िभडधारणेच्या 

बाळां तपणादरम्यान आसण प्रसूतीनांतरच्या सेवाांची उपलब्धता 

आसण पुरेशी सोय असणे आवश्यक आहे. या सदवशी राष्ट्र सपता 

मोहन दास करमचांद िाांधी याांच्या पत्नी किुरबा िाांधी याांची 

ियांती देखील आहे. 

इांटरनॅशनल डे ऑफ से्पस िाईट डे:12 एत्रप्रल 

● 12 एसप्रल 1961 रोिी युरी िािाररन याांच्या पसहल्या मानवी 

अांतराळ उड्डाणाच्या वधाडपन सदनासनसमत्त दरवषी 12 एसप्रल 

रोिी इांट्रनॅशनल डे ऑफ से्पस िाईट् डे सािरा केला िातो. 

7 एसप्रल रोिी सांयुक् राष्ट्र  महासभेच्या 65 व्या सत्रात या 

सदवसाची घोषणा करण्यात आली. 

13 एत्रप्रल रोजी आांतरराष्ट्र ीय पगडी त्रदन साजरा केला जातो. 

● सशखाांना त्ाांच्या धमाडचा असनवायड भाि म्हणून पिडी 

घालण्याच्या कठोर आवश्यकताांबिल िािरूकता 

आणण्यासाठी 2004 पासून दरवषी 13 एसप्रल रोिी 

आांतरराष्ट्र ीय पिडी सदवस सािरा केला िातो. 2022 पिडी 

सदवस हा िुरु नानक देव याांची 553 वी ियांती आसण बैसाखीचा 

सण आहे. 

● 2004 पासून, पिडी सदनासनसमत्त, ििभरातील शीख त्ाांच्या 

पररसरातील सामान्य समुदायाला पिडीबिल मासहती 

देण्यासाठी सवसवध कायडक्रम आयोसित करतात. या 

कायडक्रमाांमधे्य प्रते्क रांिाच्या पिड्ाांचे प्रसतसनसधत्व केले िाते 

आसण सशखाांची मासहती दशडसवणारी पोस्टसड देखील प्रदसशडत 

केली िातात आसण सदली िातात. 

13 एत्रप्रल 2022 रोजी 38 वा त्रसयाचीन त्रदन साजरा केला 

जातो. 

● भारतीय लष्कर दरवषी 13 एसप्रल रोिी ससयाचीन सदन म्हणून 

सािरा करते. "ऑपरेशन मेघदूत" अांतिडत भारतीय सैन्याच्या 

शौयाडचे स्मरण म्हणून हा सदवस पाळला िातो. या सदवशी 

शतू्रपासून यशस्वीपणे मातृभूमीची सेवा करणाऱया ससयाचीन 

वॉररयसडचाही सन्ान केला िातो. दरवषी हा सदवस 38 वषािंपूवी 

ससयाचीनची बफाडळ उांची काबीि करण्यासाठी आपल्या 

प्राणाांची आहुती देणाऱया सैसनकाांना श्रद्धाांिली अपडण 

करण्यासाठी सािरा केला िातो . हा सदवस ििातील सवाडत 

उांच आसण सवाडत थांड रणाांिण सुरसित करण्यासाठी भारतीय 

सैन्य दलाने दाखवलेल्या धैयड आसण धैयाडचे स्मरण करतो. 

जात्रलयनवाला बाग हत्ाकाांडाला 103 वषे पूणि झाली. 

● िासलयनवाला बाि हत्ाकाांड, ज्याला अमृतसर हत्ाकाांड 

म्हणूनही ओळखले िाते, 13 एसप्रल 1919 रोिी घडले. या वषी 

आम्ही सांपूणड देशाला हादरवून सोडणाऱया दहशतवादाच्या 103 

व्या वधाडपन सदनाचे स्मरण करत आहोत. िासलयनवालाबाि 

उद्यानाचे स्मारकात रूपाांतर करण्यात आले आहे. आसण या 

सदवशी हिारो लोक शहीद पुरुष आसण मसहलाांना आदराांिली 

वाहण्यासाठी येतात, िे त्ा सदवशी देशासाठी शहीद झाले होते. 

डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर जयांती 2022 

● आांबेडकर ियांती (भीम ियांती म्हणूनही ओळखली िाते) 

बाबासाहेब डॉ भीमराव आांबेडकर याांच्या ियांती स्मरणाथड 14 

एसप्रल रोिी सािरी केली िाते. 2015 पासून सांपूणड भारतात हा 

सदवस असधकृत सावडिसनक सुट्टी म्हणून पाळला िात आहे. 

2022 मधे्य, आम्ही बाबासाहेबाांची 131 वी ियांती सािरी करत 

आहोत.  
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जागत्रतक चागस रोग त्रदवस 14 एत्रप्रल रोजी साजरा केला 

जातो. 

● चािस रोि (याला अमेररकन ट्र ायपॅनोसोसमयाससस सकां वा 

सायलेंट् सकां वा सायलेन्स्ड रोि देखील म्हणतात) आसण रोि 

प्रसतबांध, सनयांत्रण सकां वा सनमूडलनासाठी आवश्यक सांसाधने 

याबिल लोकाांमधे्य िनिािृती आसण दृश्यमानता 

वाढवण्यासाठी 14 एसप्रल रोिी िािसतक चािस रोि सदवस 

पाळला िातो. 2022 ची थीम finding and reporting every 

case to defeat chagas disease ही आहे. 

जागत्रतक कला त्रदन 15 एत्रप्रल रोजी साजरा केला जातो, 

● िािसतक कला सदन दरवषी 15 एसप्रल रोिी ििभरात सािरा 

केला िातो. ििभरातील सवड लोकाांसाठी सिडनशीलता, नासवन्य 

आसण साांसृ्कसतक सवसवधतेचे पालनपोषण करणाऱया कलेचे 

महत्त्व पट्वून देण्यासाठी हा सदवस ििभरात सािरा केला 

िात आहे. इांट्रनॅशनल असोससएशन ऑफ आट्ड (IAA), 

UNESCO च्या असधकृत भािीदारीत काम करणाऱया NGO ने 

हा सदवस घोसषत केला. 

वर्ल् व्हॉइस डे: 16 एत्रप्रल 

● वल्ड व्हॉइस डे दरवषी 16 एसप्रल रोिी ििभरात सािरा केला 

िातो. सवड लोकाांच्या दैनांसदन िीवनात आवािाचे सकती महत्त्व 

आहे हे दाखवून देण्यासाठी हा सदवस पाळला िातो. सदवस हा 

मानवी आवािाच्या अमयाडद मयाडदा ओळखण्यासाठी समसपडत 

िािसतक वासषडक कायडक्रम आहे. 

● सलफ्ट युअर व्हॉइस व्हॉइस ही 2022 ची थीम आहे. 

सेव्ह द एत्रलफां ट डे 2022: 16 एत्रप्रल 

● हत्ती ांना भेडसावणारे धोके आसण त्ाांना ििण्यासाठी येणाऱया 

सवसवध अडचणी ांबिल िािरूकता सनमाडण करण्यासाठी दरवषी 

16 एसप्रल रोिी सेव्ह द एसलफां ट् डे सािरा केला िातो. सेव्ह द 

एसलफां ट् डेचे उसिष्ट् लोकाांना हत्ती ांबिल आसण त्ाांना होणाऱया 

दुदडशाांबिल सशसित करून, प्रते्काला त्ाांचे कायड करण्यास 

प्रोत्सासहत करून आसण त्ाांना नामशेष होण्यापासून 

वाचवण्यास मदत करून ही सचांतािनक प्रवृत्ती बदलणे आहे. 

जागत्रतक त्रहमोत्रफत्रलया त्रदवस 2022 17 एत्रप्रल रोजी साजरा 

केला जातो. 

● िािसतक सहमोसफसलया सदन दरवषी 17 एसप्रल रोिी ििभरात 

सािरा केला िातो. सहमोसफसलया आसण इतर रक्स्त्राव 

सवकाराांबिल िािरूकता सनमाडण करण्यासाठी हा सदवस 

पाळला िातो. वल्डड फेडरेशन ऑफ सहमोसफसलयाचे सांस्थापक 

फँ्रक श्नबेल याांच्या वाढसदवसासनसमत्त ही तारीख सनवडण्यात 

आली. यांदा िािसतक सहमोसफसलया सदनाची 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. 

जागत्रतक वारसा त्रदवस 2022: 18 एत्रप्रल 

● दरवषी 18 एसप्रल रोिी सांयुक् राष्ट्र  िािसतक वारसा सदन 

सािरा करते. मानवी वारसा िपण्यासाठी आसण त्ासाठी काम 

करणाऱया सांस्थाांच्या प्रयत्नाांना मान्यता देण्यासाठी हा सदवस 

पाळला िातो. 

● Heritage and Climate ही िािसतक वारसा सदन 2022 ची 

थीम आहे. 

जागत्रतक यकृत त्रदन 2022: 19 एत्रप्रल 

● यकृताच्या आिाराची कारणे आसण यकृताची सवािंिीण काळिी 

घेण्यासाठी त्ापासून बचाव करण्याच्या सूचनाांबिल 

िािरूकता पसरवण्यासाठी दरवषी 19 एसप्रल रोिी िािसतक 

यकृत सदन पाळला िातो. मेंदूनांतर यकृत हा शरीरातील दुसरा 

सवाडत मोठा आसण दुसरा सवाडत िसट्ल अवयव आहे. हे 

शरीराची महत्त्वपूणड काये करते आसण व्यक्ीच्या पचन, 

प्रसतकारशक्ी, चयापचय आसण पोषण सांचयन याांच्याशी 

सांबांसधत आहे. 

UN चायनीज भाषा त्रदन 20 एत्रप्रल रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. 

● UN चायनीि भाषा सदन दरवषी 20 एसप्रल रोिी सािरा केला 

िातो. काांििी याांना श्रद्धाांिली वाहण्यासाठी हा सदवस 

सनवडण्यात आला आहे, िो एक पौरासणक व्यस्क्मत्त्व आहे 

ज्याने सुमारे 5,000 वषािंपूवी सचनी वणािंचा शोध लावला होता. 

● UN सावडिसनक मासहती सवभािाने 2010 मधे्य बहुभासषकता 

आसण साांसृ्कसतक सवसवधता सािरी करण्यासाठी तसेच सांस्थेच्या 

सवड सहा असधकृत कामकािाच्या भाषाांचा समान वापर 

करण्यासाठी या सदवसाची स्थापना केली. पसहला चीनी भाषा 

सदवस 2010 मधे्य 12 नोव्हेंबर रोिी सािरा करण्यात आला, 

परां तु 2011 पासून ही तारीख 20 एसप्रल रोिी आहे. 

वर्ल्ि त्रक्रएत्रटफ्लव्हटी आत्रण इनोवे्हशन डे: 21 एत्रप्रल 

● वल्डड सक्रएसट्स्व्हट्ी आसण इनोवे्हशन डे दरवषी 21 एसप्रल रोिी 

सािरा केला िातो . समस्या सोडवण्यासाठी सिडनशीलता 

आसण नावीन्यपूणडतेच्या महत्त्वाबिल िािरूकता वाढवणे आसण 

वैयस्क्क आसण िट् िरावर सिडनशील बहु-सवषय सवचाराांना 

प्रोत्साहन देणे हा या सदवसाचा उिेश आहे. िािसतक 

सक्रएसट्स्व्हट्ी आसण इनोवे्हशन वीक देखील 15 ते 21 एसप्रल 

दरम्यान सािरा केला िातो. यावषी या सदवसाची थीम 

Collaboration ही आहे. 

नॅशनल त्रसत्रवल सफ्लव्हिस डे: 21 एत्रप्रल 

● देशातील अनेक सावडिसनक सेवा सवभािाांमधे्य िुांतलेल्या 

असधकाऱयाांच्या कायाडची पावती देण्यासाठी भारत दरवषी 21 

एसप्रल रोिी नॅशनल सससवल सस्व्हडस डे सािरा केल्या िातो. 

देशाची प्रशासकीय यांत्रणा एकसत्रतपणे चालवणारडया नािरी 

सेवकाांसाठी आसण देशातील नािररकाांची सेवा करण्यासाठी 

त्ाांचे समपडण याांचाही हा सदवस स्मरणपत्र आहे. 
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● स्वतांत्र भारताचे पसहले िृहमांत्री सरदार वल्लभभाई पटे्ल याांनी 

1947 मधे्य सदल्लीतील मेट्काफ हाऊस येथे प्रशासकीय सेवा 

असधकाऱयाांच्या पररवीिाधीनाांना सांबोसधत केले त्ा सदवसाच्या 

स्मरणाथड 21 एसप्रल रोिी नॅशनल सससवल सस्व्हडस डे सािरा 

केला िातो. 

22 एत्रप्रल रोजी आांतरराष्ट्र ीय वसुांधरा त्रदन साजरा केला जातो. 

● 22 एसप्रल रोिी आांतरराष्ट्र ीय वसुांधरा सदन सािरा केला िातो. 

पृथ्वीच्या कल्याणासाठी िािरुकता पसरवण्यासाठी आसण 

पयाडवरण सांरिणास समथडन देण्यासाठी लोकाांना प्रोत्सासहत 

करण्यासाठी हा सदवस ििभरात सािरा केला िातो. हा सदवस 

िािसतक हवामान सांकट्ावर लि कें सद्रत करतो िे प्रते्क 

उत्तीणड सदवसासोबत वाढत आहे. 

● Invest in our planet ही या सदवसाची थीम आहे. 

● वसुांधरा सदन सदवस पसहल्याांदा 22 एसप्रल 1970 रोिी सािरा 

करण्यात आला. िेव्हा शाांतता कायडकते िॉन मॅक कॉनेल याांनी 

सॅन फ्रास्न्सस्को येथे युनेस्कोच्या पररषदेत पृथ्वी मातेचा सन्ान 

करण्याचा आसण शाांततेच्या सांकल्पनेचा प्रिाव माांडला.  

23 एत्रप्रल 2022: जागत्रतक पुस्तक आत्रण कॉपीराइट त्रदन  

● वाचनाची आवड वाढवण्यासाठी दरवषी 23 एसप्रल रोिी 

िािसतक पुिक आसण कॉपीराइट् सदन सािरा केला िातो. 23 

एसप्रल हा सदवस िािसतक सासहत्ात महत्त्वपूणड आहे कारण या 

तारखेला समिुएल डी सव्हिंटे्स आसण सवल्यम शेिसपयर 

सारख्या प्रमुख लेखकाांच्या मृतू्चे स्मरण केले िाते. 

● िािसतक पुिक सदन 2022 ची थीम You are a reader ही 

आहे. 

राष्ट्र ीय पांचायती राज त्रदवस 2022: 24 एत्रप्रल 

● राष्ट्र ीय पांचायती राि सदन हा भारतातील एक राष्ट्र ीय सुट्टी आहे 

िो पांचायती राि व्यवस्थेचा सन्ान करतो. दरवषी 24 एसप्रल 

रोिी त्ाचे स्मरण केले िाते. 1992 मधे्य मांिूर झालेल्या 73 

व्या घट्नादुरुिी कायद्याचे स्मरण देखील या सदवशी केले िाते. 

24 एत्रप्रल: बहुपक्षीयता आत्रण शाांततेसाठी मुत्सद्दीपणाचा 

आांतरराष्ट्र ीय त्रदवस 2022 

● 12 सडसेंबर 2018 रोिी, बहुपिीयता आसण शाांततेसाठी 

मुत्सिीपणाचा आांतरराष्ट्र ीय सदवस स्थापन करण्यात आला. UN 

च्या शाांतता आसण सुरिा, सवकास आसण मानवासधकार या तीन 

िांभाांना चालना देण्यासाठी आसण राखण्यासाठी, बहुपिीयता 

आसण आांतरराष्ट्र ीय सहकायाडची मूले्य ितन करणे महत्वाचे 

आहे िे UN चाट्डर आसण शार्श्त सवकासासाठी 2030 अिेंडा 

अांतिडत आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सांरिणवाद आसण अलिाववादाच्या वाढत्ा आव्हानाांना सामोरे 

िाण्यासाठी, सात दशकाांपासून राज्याांना मािडदशडन करणाऱया 

आांतरराष्ट्र ीय सनकष आसण सनयमाांवर आधाररत प्रणाली या 

प्रसांिी उठणे आवश्यक आहे. 

● हवामान बदल, भू-रािकीय सांघषड, मानवतावादी आसण 

स्थलाांतरण सांकटे् ही िािसतक सचांता आहेत िी राज्याांच्या श्रद्धा 

आसण सहतसांबांधाांच्या पलीकडे िातात, सामूसहक लि आसण 

कृती आवश्यक आहेत. 

● रािकीय आसण सामासिक-आसथडक पररदृश्य, तसेच आांतर-

राज्य परस्परसांवाद, सवड तांत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे प्रभासवत झाले 

आहेत. 

25 एत्रप्रल: जागत्रतक मलेररया त्रदवस 2022 

● दरवषी 25 एसप्रल रोिी िािसतक मलेररया सदवस मानवतेसाठी 

धोकादायक असलेल्या या िीवघेण्या आिारासवषयी िािरुकता 

सनमाडण करण्यासाठी सािरा केला िातो. मलेररया ििाच्या 

सनम्म्याहून असधक लोकसांखे्यला प्रभासवत करते, िरीब 

राष्ट्र ाांमधे्य राहणाऱया लोकाांना हा आिार होण्याची शक्यता िाि 

असते. 

● Harness innovation to reduce the malaria disease 

burden and save lives ही या सदवसाची थीम आहे. 

25 एत्रप्रल: आांतरराष्ट्र ीय प्रत्रतत्रनधी त्रदन 2022 

● दरवषी 25 एसप्रल रोिी ििभरात आांतरराष्ट्र ीय प्रसतसनधी सदन 

सािरा केला िातो. हा सदवस सांयुक् राष्ट्र ाांमधे्य सदस्य राष्ट्र ाांचे 

प्रसतसनधी आसण प्रसतसनधी याांच्या कायाडबिल िािरूकता 

वाढवण्यासाठी सािरा केला िातो. 

पाश्विभूमी: 

● सॅन फ्रास्न्सस्को कॉन्फरन्सचा पसहला सदवस, ज्याला युनायटे्ड 

नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन इांट्रनॅशनल ऑिडनायझेशन म्हणूनही 

ओळखले िाते, तो आांतरराष्ट्र ीय प्रसतसनधी सदनासनसमत्त सािरा 

केला िातो. 

● 25 एसप्रल 1945 रोिी सॅन फ्रास्न्सस्को येथे पन्नास देशाांतील 

प्रसतसनधी ांची पसहली बैठक झाली. 

● WWII च्या सवनाशानांतर, त्ाांनी एकत्र येऊन एक सांघट्ना 

स्थापन केली िी िािसतक शाांतता पुनसिंचसयत करेल आसण 

युद्धोत्तर िािसतक व्यवस्थेवर सनयम लािू करेल. 

जागत्रतक बौफ्लद्धक सांपदा त्रदवस 2022 26 एत्रप्रल 

● नवोने्ष आसण सिडनशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी बौस्द्धक 

सांपदा (IP) असधकाराांची भूसमका िाणून घेण्यासाठी 26 एसप्रल 

रोिी िािसतक बौस्द्धक सांपदा सदवस सािरा केला िातो. 

शार्श्त भसवष्यात सांक्रमणास समथडन देणारे नवीन आसण चाांिले 

उपाय शोधण्यासाठी तरुण लोकाांच्या प्रचांड िमतेची ओळख हा 

सदवस आहे. 

● या वषी, िािसतक बौस्द्धक सांपदा सदवस 2022 ची थीम आयपी 

आसण तरुणाांच्या चाांिल्या भसवष्यासाठी नवकल्पना यावर 

कें सद्रत आहे. आयपी असधकार त्ाांच्या उसिष्ट्ाांना कसे समथडन 

देऊ शकतात, त्ाांच्या कल्पना प्रत्िात कसे बदलू शकतात, 

उत्पन्न सनमाडण करू शकतात. 
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आांतरराष्ट्र ीय चेरनोत्रबल आपत्ती स्मरण त्रदन 2022: 26 एत्रप्रल 

● 1986 च्या चेरनोसबल आपत्तीचे पररणाम आसण सवडसाधारणपणे 

अणुऊिेच्या िोखमी ांबिल िािरूकता सनमाडण करण्यासाठी 

दरवषी 26 एसप्रल रोिी आांतरराष्ट्र ीय चेरनोसबल आपत्ती स्मरण 

सदन सािरा केला िातो. 

● 1977 मधे्य बाांधलेल्या, चेरनोसबल अणुऊिाड प्रकल्पाचा वापर 

तत्कालीन सोस्व्हएत युसनयनसाठी सकां वा आधुसनक काळातील 

सप्रपयत, युके्रनमधे्य वीि तयार करण्यासाठी केला िेला. 

भयानक घट्नेपूवी, 1982 मधे्य चेरनोसबल प्लाांट्मधे्य ररअँक्ट्र 1 

चे आांसशक सवतळले होते, ज्यामुळे काही नुकसान झाले होते 

आसण दुरुिीसाठी काही मसहने लािले होते. चेरनोसबल आपत्ती 

होईपयिंत या घट्नेची नोांद झाली नाही. 1986 मधे्य, अणुऊिाड 

प्रकल्पात झालेल्या स्फोट्ामुळे बेलारूस, युके्रन आसण रसशयन 

फेडरेशनच्या मोठ्या प्रदेशाांवर सकरणोत्सिी ढि पसरले. तीन 

युरोपीय राष्ट्र ाांतील सुमारे 8.4 दशलि लोक सकरणोत्सिाडच्या 

सांपकाडत आले यावरून आपत्तीचे िाांभीयड कळू शकते. 

WHO चा जागत्रतक लसीकरण सप्ताह: 24-30 एत्रप्रल 

● िािसतक लसीकरण सप्ताह एसप्रलच्या शेवट्च्या आठवड्ात 

ििभरात सािरा केला िातो, आवश्यक सामूसहक कृती 

अधोरेस्खत करण्यासाठी आसण सवड वयोिट्ातील लोकाांना 

रोिापासून सांरिण करण्यासाठी लसी ांच्या वापरास प्रोत्साहन 

देण्यासाठी. यावषी, WHO 24 एसप्रल ते 30 एसप्रल या 

कालावधीत िािसतक लसीकरण सप्ताह सािरा करणार आहे. 

या सदवसाचे स्मरण करण्यासाठी, WHO ने या वषीच्या 

लसीकरण सप्ताहाची थीम "Long Life for All" अशी केली 

आहे. 

आयसीटीमधील आांतरराष्ट्र ीय मुली ांचा त्रदवस दरवषी एत्रप्रलमधे्य 

चौथ्ा गुरुवारी साजरा केला जातो.  

● आयसीट्ीमधील आांतरराष्ट्र ीय मुली ांचा सदवस दरवषी एसप्रलमधे्य 

चौर्थ्ा िुरुवारी सािरा केला िातो. या वषी 28 एसप्रल 2022 

रोिी इांट्रनॅशनल िल्सड इन आयसीट्ी डे पाळला िातो . 

आयसीट्ीमधील आांतरराष्ट्र ीय मुली सदवसाचा उिेश 

तांत्रज्ञानातील मुली आसण मसहलाांचे प्रसतसनसधत्व वाढवण्यासाठी 

िािसतक चळवळीला पे्रररत करणे हा आहे. 

● access and safety ही 2022 ची सदवसाची थीम आहे. 

कामाच्या त्रठकाणी सुरत्रक्षतता आत्रण आरोग्यासाठी जागत्रतक 

त्रदवस: 28 एत्रप्रल 

● 28 एसप्रल रोिी कामाच्या सठकाणी सुरसितता आसण 

आरोग्यासाठी वासषडक िािसतक सदवस िािसतक िरावर 

व्यावसासयक अपघात आसण रोिाांच्या प्रसतबांधास प्रोत्साहन देतो. 

कामावर 2022 चा िािसतक सुरिा आसण आरोग्य सदन हा 

सुरिा आसण आरोग्याच्या सांसृ्कतीच्या सदशेने सामासिक सांवाद 

वाढवण्यावर भर देतो. 

● 2022 च्या िािसतक सुरिा आसण आरोग्य सदनाची थीम 

Participation And Social Dialogue In Creating A 

Positive Safety And Health Culture ही आहे. 

जागत्रतक से्टशनरी त्रदवस 2022, 27 एत्रप्रल रोजी साजरा केला 

जातो 

● िािसतक से्टशनरी सदवस दरवषी एसप्रल मसहन्याच्या शेवट्च्या 

बुधवारी सािरा केला िातो. यावषी िािसतक से्टशनरी सदवस 

2022 27 एसप्रल रोिी सािरा केला िातो. सांिणक 

वापरण्यापेिा लेखन सासहत् आसण कािदावर लेखनाचे महत्त्व 

पट्वून देण्यासाठी हा सदवस सािरा केला िातो. से्टशनरीच्या 

वापराचे सांरिण आसण प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्साही लोक 

ििभरातून सािरा करतात. 

29 एत्रप्रल 2022 रोजी आांतरराष्ट्र ीय नृत् त्रदवस साजरा 

करण्यात आला. 

● आांतरराष्ट्र ीय नृत् त्रदवस दरवषी 29 एत्रप्रल रोिी ििभरात 

सािरा केला िातो. हा सदवस नृत्ाचे मूल्य आसण महत्त्व सािरे 

करतो आसण कायडक्रम आसण उत्सवाांद्वारे या कला प्रकारात 

सहभाि आसण सशिणास प्रोत्सासहत करतो. 

● 1982 मधे्य ITI च्या नृत् ससमतीने आधुसनक बॅलेचे सनमाडते िीन-

िॉिेस नोवे्हरे (1727-1810) याांच्या िन्सदनी दरवषी 29 

एसप्रल रोिी आांतरराष्ट्र ीय नृत् सदन सािरा केला िातो.  

जागत्रतक पशुवैद्कीय त्रदन 2022: 30 एत्रप्रल 

● िािसतक पशुवैद्यक सदन दरवषी एसप्रल मसहन्याच्या शेवट्च्या 

शसनवारी सािरा केला िातो. या वषी ते 30 एसप्रल 2022 रोिी 

येते. िािसतक पशुवैद्यकीय सांघट्नेची स्थापना पशुवैद्यकीय 

व्यवसायासाठी िािसतक नेतृत्व प्रदान करण्यासाठी आसण 

वसकली, सशिण आसण भािीदारीद्वारे पशु आरोग्य आसण 

कल्याण आसण सावडिसनक आरोग्य याांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 

करण्यात आली होती. 

आांतरराष्ट्र ीय जाझ त्रदवस 2022 30 एत्रप्रल रोजी साजरा केला 

जातो. 

● आांतरराष्ट्र ीय िाझ सदवस दरवषी 30 एसप्रल रोिी ििभरात 

सािरा केला िातो. हा सदवस िॅझला प्रोत्साहन देण्यासाठी 

आसण त्ाच्या महत्त्वाबिल िािरुकता वाढवण्यासाठी पाळला 

िातो. युनायटे्ड नेशन्सच्या मते, िॅझ शाांतता, सांसृ्कती ांमधील 

सांवाद, सवसवधता आसण मानवी हक्क आसण मानवी प्रसतषे्ठचा 

आदर, भेदभाव सनमूडलन, असभव्यक्ी स्वातांत्र्याचा प्रचार, लैंसिक 

समानता वाढवणे आसण सामासिक बदलासाठी तरुणाांच्या 

भूसमकेला बळकट् करण्यासाठी ओळखले िाते. 

● अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस अँड युसनट्ी ही या सदवासाची थीम 

आहे. 
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त्रनधन बातम्या 
 

पुत्रलत्झर पाररतोत्रषक त्रवजेते अमेररकन कवी ररचडि हॉवडि याांचे 

त्रनधन 

● पुसलत्झर पुरस्कार सविेते अमेररकन कवी, ररचडड हॉवडड याांचे 

वयाच्या 92 व्या वषी सनधन झाले. ररचडड िोसेफ हॉवडड याांचा 

िन् 13 ऑक्ट्ोबर 1929 रोिी िीव्हलँड, ओहायो, युनायटे्ड 

से्टट्डस (US) येथे झाला. ते अमेररकन कवी, सासहस्त्क 

समीिक, सनबांधकार, सशिक आसण अनुवादक होते. 

अत्रभनेता-पटकथा लेखक त्रशवकुमार सुब्रमण्यम याांचे त्रनधन 

● असभनेता-पट्कथा लेखक सशवकुमार सुिमण्यम याांचे सनधन 

झाले, ते मुस्क्बांधन आसण मीनािी सुांदरेर्श्र या मासलकेतील 

त्ाांच्या भूसमकाांसाठी ओळखले िात होते. 1989 मधे्य सवधू 

सवनोद चोप्रा सदग्दसशडत 'पररांदा' या सचत्रपट्ाची पट्कथा सलहून 

त्ाांनी आपल्या कारसकदीची सुरुवात केली. हिारोां खवैशी ां 

ऐसीसाठी त्ाांना सवोतृ्कष्ट् कथेचा सफल्मफेअर पुरस्कार 

समळाला. त्ाने 2 से्टट्डस, सहचकी, नेल पॉसलश, रॉकी हँडसम 

आदी सचत्रपट्ाांमधे्य काम केले आहे. 

जे्यष्ठ त्रहांदी टेत्रलफ्लव्हजन पे्रझेंटर आत्रण अत्रभनेिी मांजू त्रसांग याांचे 

हृदयत्रवकाराच्या झटक्याने त्रनधन झाले. 

● जे्यष्ठ सहांदी टे्सलस्व्हिन पे्रझेंट्र आसण असभनेत्री मांिू ससांि याांचे 

हृदयसवकाराच्या झट्क्याने सनधन झाले. त्ा भारतीय 

टे्सलस्व्हिन इांडस्टर ीतील अग्रिण्याांपैकी एक होत्ा. आसण त्ाांना 

पे्रमाने दीदी म्हणून स्मरण केले िात असे. खेळ स्खलोने या 

मुलाांच्या कायडक्रमाची त्ा ७ वषे अँकर होत्ा. त्ाांनी 1983 मधे्य 

भारतीय दूरसचत्रवाणीवरील पसहला प्रायोसित शो शो थीमसह 

टे्सलस्व्हिन सनमाडती म्हणून त्ाांची कारकीदड  सुरू केली. 

प्रत्रसद्ध ओत्रडया गायक आत्रण सांगीतकार प्रफुल्ल कार याांचे 

त्रनधन 

● लोकसप्रय ओसडया िायक आसण सांिीत सदग्दशडक प्रफुल्ल कार 

याांचे वयाशी सांबांसधत आिाराने सनधन झाले आहे. कार हे 

प्रससद्ध सांिीतकार, िायक, िीतकार, लेखक आसण िांभलेखक 

होते. त्ाांना 2015 मधे्य प्रसतषे्ठचा पद्मश्री पुरस्कार समळाला होता. 

● 1962 मधे्य श्री श्री पसतता पबना या ओसडया सचत्रपट्ातून त्ाांनी 

िायक म्हणून आपल्या कारसकदीला सुरुवात केली. 

प्रख्यात पद्मश्री लेखक त्रबनापाणी मोहांती याांचे त्रनधन 

● ओसडशातील प्रख्यात लेस्खका आसण पद्मश्री पुरस्कार सविेते 

(2020), सबनापाणी मोहांती याांचे वयाच्या 85 व्या वषी सनधन 

झाले. त्ाांचा िन् बेरहामपूर येथे झाला आसण 1960 मधे्य 

अथडशास्त्र सवषयातील व्याख्याता म्हणून सतची अध्यापनाची 

कारकीदड  सुरू झाली. त्ाांच्या अनेक लघुकथा सवसवध भाषाांमधे्य 

अनुवासदत झाल्या आहेत. (सहांदी, इांग्रिी, कन्नड, मराठीसह). 

त्ाांनी 'ओसडशा लेस्खका सांसद' नावाच्या ओसडया मसहला 

लेखकाांची सांघट्ना स्थापन केली होती. 

● सबनापानी मोहांती याांना ओसडया सासहत्ातील योिदानाबिल 

2020 मधे्य पद्मश्री पुरस्काराने सन्ासनत करण्यात आले. सतला 

आसदबादी ििन्नाथ दास पुरस्कार देखील प्रदान करण्यात 

आला. 2019 मधे्य ओसडशा सासहत् अकादमीचा सवोच्च 

सासहत् पुरस्कार. सतच्या 'पाता देई' या लघुकथा सांग्रहाला 

सासहत् अकादमी पुरस्कार समळाला आहे. 

केत्रनयाचे माजी राष्ट्र ाध्यक्ष मवाई त्रकबाकी याांचे त्रनधन 

● केसनयाचे मािी अध्यि, Mwai Kibaki याांचे वयाच्या 90 व्या 

वषी सनधन झाले. त्ाांनी 2002 ते 2013 पयिंत देशाचे नेतृत्व 

केले. त्ाांच्या रािवट्ीत, 2007 च्या सववासदत सनवडणुकाांनांतर 

रक्रां सित वाांसशक लढाईत 1,100 हून असधक लोक मरण 

पावले, परां तु अशाांतता ट्ाळण्यासाठी त्ाांनी 1100 हून असधक 

लोकाांचा मृतू् झाला. 

भारतीय मत्रहला हॉकी सांघाची माजी कणिधार एलवेरा त्रब्रटो 

याांचे त्रनधन 

● भारतीय मसहला हॉकी सांघाची मािी कणडधार एले्वरा सिट्ो सहचे 

वयाच्या 81 व्या वषी वृद्धापकाळामुळे सनधन झाले. त्ाांनी 

कनाडट्कच्या देशाांतिडत सांघाचे नेतृत्व करून सात राष्ट्र ीय 

सविेतेपद पट्कावले. सतने 1960 ते 1967 पयिंत देशाांतिडत 

ससकड ट्वर राज्य केले. त्ाांनी िपान, श्रीलांका आसण 

ऑस्टर ेसलयासवरुद्धही भारताचे प्रसतसनसधत्व केले. Anne 

Lumsden नांतर अिुडन पुरस्कार (1965) ने सन्ासनत होणारी 

त्ा दुसरी मसहला हॉकी खेळाडू आहे. 

मेघालयच्या माजी मुख्यमांिी जेडी रायमबाई याांचे त्रनधन 

● मेघालयचे मािी मुख्यमांत्री, िेम्स सडर ांिवेल ररम्बाई याांचे वयाच्या 

88 व्या वषी सनधन झाले. त्ाांचा िन् 26 ऑक्ट्ोबर 1934 रोिी 

मेघालय येथे झाला. मेघालय सरकारने 21 एसप्रल ते 23 एसप्रल 

2022 या काळात तीन सदवसाांचा रािकीय दुखवट्ा िाहीर 

केला होता. त्ाच्या दुः खद आसण आकस्स्मक सनधनाबिल 

आदराचे सचन्ह. 1982 मधे्य त्ाांनी सनवडणुकीच्या रािकारणात 

प्रवेश केला आसण सिरांि मतदारसांघातून सवधानसभेची 

सनवडणूक यशस्वीपणे लढवली. 15 िून 2006 रोिी, सदग्गि 

रािकारणी मेघालयचे मुख्यमांत्री म्हणून सनवडून आले आसण 

माचड 2007 पयिंत त्ाांनी काम केले. 
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पुस्तके आत्रण लेखक बातम्या  
 

नवीन पटनायक याांनी "द मॅत्रजक ऑफ मांगलजोडी" आत्रण "द 

शीख त्रहस्टरी ऑफ ईस्ट इांत्रडया" या दोन पुस्तकाांचे प्रकाशन 

केले. 

● ओसडशाचे मुख्यमांत्री नवीन पट्नायक याांनी असवनाश खेमका 

याांच्या “द मॅसिक ऑफ मांिलिोडी” नावाच्या कॉफी टे्बल 

बुकचे प्रकाशन केले; आसण पूवड भारतातील शीख इसतहासाचे 

सांकलन "पूवड भारताचा शीख इसतहास" नावाचे असबनाश 

महापात्रा याांनी केले आहे. कॉफी टे्बल बुक “द मॅसिक ऑफ 

मांिळािोडी” मधे्य सवसवध प्रसतमा आसण वणडनाांद्वारे सचलीका 

तलावातील मांिलािोडीचे सवहांिम दृश्य उपलब्ध आहे. 

पद्मश्री एम. त्रवजयन याांचे त्रनधन 

● प्रख्यात स्टरक्चरल बायोलॉसिस्ट एम. त्रवजयन, इांसडयन 

इस्िटू्यट् ऑफ सायन्स (IISc) मधील DAE होमी भाभा 

प्राध्यापक याांचे बेंिळुरू येथे सनधन झाले. भारतातील 

मॅक्रोमोलेकु्यलर सक्रस्टलोग्राफीच्या सवकासात महत्त्वपूणड 

भूसमका बिावणारे सवियन 80 वषािंचे होते. 

● 1941 मधे्य चेरपू, सत्रशूर येथे िन्लेले, प्रो. सवियन याांनी केरळ 

वमाड महासवद्यालयातून पदवी प्राप्त केली आसण आयआयएससी, 

बांिळुरू येथून एि-रे सक्रस्टलोग्राफीमधे्य पीएचडी करण्यापूवी 

त्ाांनी अलाहाबाद सवद्यापीठात सशिण सुरू ठेवले. पद्मश्री आसण 

शाांती स्वरूप भट्नािर पाररतोसषक प्राप्तकते, प्रो. सवियन 

2007 ते 2010 पयिंत भारतीय राष्ट्र ीय सवज्ञान अकादमीचे 

अध्यि होते. 

रॉजर फॅत्रलगॉट याांनी त्रलत्रहलेले 'चायनीज स्पाईज: फ्रॉम 

चेअरमन माओ टू शी त्रजनत्रपांग' हे पुस्तक 

● हापडरकॉसलन्स इांसडयाने फ्रें च पत्रकार रॉिर फासलिॉट् याांनी 

सलसहलेले “चायनीि स्पाईि: फ्रॉम चेअरमन माओ टू् शी 

सिनसपांि” हे नवीन पुिक प्रकासशत केले आहे आसण लेखक, 

सांपादक आसण अनुवादक नताशा लेहरर याांनी अनुवासदत केले 

आहे. पुिकाचे अग्रलेख सवक्रम सूद, ररसचड अँड अॅनासलससस 

सवांि (R&AW) चे मािी प्रमुख, भारताच्या परदेशी िुप्तचर 

सांस्थेने सलसहले आहेत. 'चायनीि स्पाईि' हे पुिक मूळत: 

2008 मधे्य फ्रें च भाषेत प्रकासशत झाले होते आसण नांतर नताशा 

लेहररने अद्ययावत केलेल्या चौर्थ्ा आवृत्तीतून इांग्रिीत 

अनुवासदत केले होते. 

 

त्रवत्रवध बातम्या 
 

UGC ने DU, GGV येथे भीमा भोई चेअर स्थापन करण्यास 

मान्यता त्रदली. 

● सदल्ली सवद्यापीठातील भीमा भोई चेअर आसण सबलासपूर, 

छत्तीसिड येथील िुरु घासीदास सवद्यापीठ याांना सवद्यापीठ 

अनुदान आयोिाने असधकृत केले आहे. 

● दोन कें द्रीय सांस्थाांना स्वतांत्र पत्राांमधे्य, UGC ने म्हट्ले आहे की 

सवद्यापीठे सवद्यमान ररक् पदे भरून अध्यि तयार करू 

शकतात आसण इतर आवती खचड त्ाांना आधीच वाट्प केलेल्या 

पैशाांवर आकारले िाऊ शकतात 

उत्रमया माता मांत्रदराच्या 14 व्या स्थापना त्रदनाला पांतप्रधान 

मोदी ांनी सांबोत्रधत केले. 

● िुिरातमधील िुनािढमधील उसमया माता मांसदर हे धासमडक 

स्थळ आता सामासिक िाणीवेचे कें द्रसबांदू बनले आहे, असे 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी साांसितले. त्ाांनी स्पष्ट् केले की मांसदर 

समािातील वांसचत सदस्याांना मोफत आरोग्य उपचार तसेच 

धासमडक आसण सामासिक उपक्रम देऊन मदत करते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● रामनवमीच्या सदवशी, िुनािढमधील उसमया माता मांसदराच्या 

14 व्या स्थापना सदनाच्या उत्सवात पांतप्रधान मोदी अिरशः  

बोलत होते. 2008 मधे्य िुिरातचे मुख्यमांत्री असताना मोदी ांनी 

मांसदराच्या उदड घाट्नाचे अध्यिपद भूषवले होते. 

● पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी लोकाांना भावी सपढ्याांच्या सहतासाठी 

नैससिडक शेती करण्याचे आवाहन केले. वैयस्क्क फायद्यासाठी 

आपण आपल्या मातृभूमीचे शोषण करू नये, असे त्ाांनी नमूद 

केले. 

● िशी िलसांधारणाची िरि आपण समिून घेतली, त्ाचप्रमाणे 

नैससिडक शेतीतून आपल्या मातृभूमीचे ितन आसण सांिोपन 

करण्याचे महत्त्वही आपण िाणले पासहिे, यावर त्ाांनी भर 

सदला. 

राष्ट्र पती रामनाथ कोत्रवांद याांच्या हसे्त माधवपूर खेड मेळ्याचे 

उद्घाटन 

● भारताचे राष्ट्र पती, श्री राम नाथ कोसवांद याांनी िुिरातमधील 

माधवपूर खेड, पोरबांदर येथे पाच सदवसीय माधवपूर खेड 

मेळ्याचे उदड घाट्न केले. भिवान कृष्ण आसण रुस्िणी याांच्या 

पसवत्र समलनाचा उत्सव सािरा करण्यासाठी दरवषी 2018 

पासून िुिरात सरकार साांसृ्कसतक मांत्रालयाच्या सहकायाडने 

माधवपूर खेड मेळा आयोसित करत आहे. 

पुद्दुचेरी LG ने बीच फेफ्लस्टव्हल I Sea PONDY-2022 चे 

उद्घाटन केले. 

● मुख्यमांत्री एन. रांिासामी याांच्या उपस्स्थतीत, लेफ्टनांट् िव्हनडर 

डॉ. तसमसलसाई सुांदररािन याांनी पुदड दुचेरीतील पसहल्या-

वसहल्या बीच फेस्स्टव्हल I Sea PONDY-2022 चे उदड घाट्न 

केले. 

● पुदड दुचेरीतील िाांधी बीच, पाँडी मरीना आसण पॅराडाईि बीचचे 

सॅांडून्स चार सदवस महोत्सवाचे आयोिन करणार आहेत. 

● महोत्सवादरम्यान सवसवध साांसृ्कसतक कायडक्रम आसण स्पधाड 

होणार आहेत. 
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दृत्रष्ट्हीनाांसाठी भारतातील पत्रहला इांटरनेट रेत्रडओ “रेत्रडओ 

अक्षर” नागपुरात सुरू 

● दृसष्ट्हीनाांसाठी भारतातील पसहले रेसडओ चॅनल, 'रेसडओ अिर' 

नावाने नािपूर, महाराष्ट्र  येथे सुरू करण्यात आले आहे. 

नािपूरची 96 वषे िुनी सांस्था, द ब्लाइांड ररलीफ असोससएशन 

नािपूर (ट्ीबीआरएएन) आसण समृद्धी िमाता सवकास अवम 

अनुसांधान मांडळ (सिम) या कल्पनेमािील सांस्था आहेत. हे 

चॅनल सवसवध इांट्रनेट् रेसडओ पॅ्लट्फॉमडवर सवनामूल्य उपलब्ध 

असेल. 

Ethosh Digital ने लेहमधे्य पत्रहले IT प्रत्रशक्षण आत्रण सेवा 

कें द्र उघडले आहे. 

● लेहने आयट्ी िेत्राच्या उभारणीसाठी पसहले पाऊल ट्ाकले 

आहे. लडाखचे असतररक् पोलीस महासांचालक एस एस खांदारे 

याांनी लेहमधे्य Ethosh Digital चे पसहले IT प्रसशिण आसण 

सेवा कें द्र उघडले आहे. 

● Ethosh Digital ही कॅसलफोसनडयामधे्य स्थापन झालेली एक 

बहुराष्ट्र ीय कां पनी आहे िी सडसिट्ल कमु्यसनकेशन्स आसण AR-

VR उत्पादनाांमधे्य मासहर आहे. सशिण, व्यवसाय, आरोग्य, 

क्रीडा आसण शार्श्त सवकास या िेत्राांमधे्य भारताच्या सीमावती 

भािात काम करणारडया असीम फाऊां डेशन या पुण्यातील 

स्वयांसेवी सांस्थेने लडाखमधे्य पसहले IT कायाडलय स्थापन 

करण्यासाठी Ethosh Digital ला मदत केली होती. 

जगातील सवाित मोठा इलेफ्लरर क थ्री-व्हीलर बनवण्याचा प्लाांट 

तेलांगणामधे्य उभारला जाणार आहे. 

● कॅसलफोसनडया, युनायटे्ड से्टट्डस ऑफ अमेररका येथे स्स्थत 

सबसलती इलेस्क्ट्रक इांक (सबसलट्ी) ने तेलांिणामधे्य ििातील 

सवाडत मोठी इलेस्क्ट्रक थ्री-व्हीलर उत्पादन सुसवधा स्थापन 

करण्याचा आपला इरादा िाहीर केला आहे. हा प्लाांट् 200 

एकर िेत्रात 2 ट्प्प्याांत बाांधला िाणार आहे. प्रसतवषड 18000 

इलेस्क्ट्रक वाहने (EV) तयार करण्याची िमता असलेला 13.5 

एकरचा पसहला ट्प्पा 2023 मधे्य कायाडस्ित होईल आसण 

2024 मधे्य 240000 EV प्रसत वषड उत्पादन िमता असलेली 

200 एकरची मोठी सुसवधा कायाडस्ित होईल. 

पॅररस बुक फेफ्लस्टव्हल 2022 मधे्य भारताचे अत्रतथी म्हणून 

सहभागी झाले होते. 

● 2018 मधे्य पांतप्रधान नरेंद्र मोदी-राष्ट्र पती इमॅनु्यएल मॅक्रॉन 

याांच्या नवी सदल्ली भेट्ीदरम्यान िारी केलेल्या सांयुक् सनवेदनात 

घोसषत केल्यानुसार, एसप्रलमधे्य होणाऱया पॅररस बुक फेस्स्टव्हल 

2022 मधे्य भारताला िेस्ट ऑफ ऑनर कां ट्र ी म्हणून नाव 

देण्यात आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 21 एसप्रल 2022 रोिी पॅररस बुक फेस्स्टव्हल सुरू झाला. 

● नॅशनल इस्िटू्यट् ऑफ सडझाईन (NID) ने इांसडया पॅवे्हसलयन 

सवकससत केले आहे, ज्यामधे्य 65 भारतीय प्रकाशकाांच्या 

कायाडचे प्रसतसनसधत्व करणारी सवसवध भारतीय भाषाांमधे्य 

प्रकासशत 400 हून असधक पुिके दशडसवणारी 15 सडसिट्ल 

आसण भौसतक प्रदशडने आहेत. 

UNESCO ची वर्ल्ि बुक कॅत्रपटल 2022: ग्वाडालजारा, 

मेफ्लक्सको 

● वल्डड बुक कॅसपट्ल अँडव्हायझरी कसमट्ीच्या सशफारशीनुसार 

UNESCO चे महासांचालक ऑडर े अझौले याांनी ग्वाडालिारा, 

मेस्िकोला 2022 साठी वल्डड बुक कॅसपट्ल म्हणून घोसषत 

केले. 2017 पासून आधीच UNESCO सक्रएसट्व्ह ससट्ी असलेले 

शहर, सामासिक बदल घडवून आणण्यासाठी, सहांसाचाराचा 

मुकाबला करण्यासाठी आसण शाांततेची सांसृ्कती सनमाडण 

करण्यासाठी पुिकाभोवतीच्या धोरणाांसाठी सवडसमावेशक 

योिनेसाठी सनवडले िेले. 

टॉप 10 स्टील ग्रोथमधे्य भारत हा एकमेव देश ठरला आहे. 

● पोलाद मांत्री श्री राम चांद्र प्रसाद ससांह याांनी भारताच्या पोलाद 

िेत्राची िािसतक िरावर उले्लखनीय कामसिरी केल्याबिल 

प्रशांसा केली आसण 2022 मधे्य या िरावर चालू ठेवण्यासाठी 

प्रोत्साहन सदले. या उत्पादन ितीमुळे भारताला अांदासित 500 

दशलि पातळी िाठण्यास मदत होईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 22 एसप्रल रोिी िािसतक स्टील असोससएशनने िारी केलेल्या 

आकडेवारीनुसार , िेल्या वषीच्या याच कालावधीत िानेवारी ते 

माचड 2022 या कालावधीत स्टील उत्पादनात वाढ झालेल्या 

ििातील पसहल्या दहा स्टील उत्पादक राष्ट्र ाांमधे्य भारत हा 

एकमेव देश आहे. 

● भारताने 9 दशलि ट्न स्टीलचे उत्पादन केले आहे, िे मािील 

वषाडच्या तुलनेत 5.9% िाि आहे. 

● माचड 2022 मधे्य 9 दशलि ट्न पोलाद उत्पादनासह भारताचा 

सवकास दर 4.4 ट्के्क आहे. 

● माचडमधे्य स्टील उत्पादनात वाढ झालेला ट्ॉप 10 मधील एकमेव 

देश आहे. 

भारताने 78,000 पेक्षा जास्त राष्ट्र ीय ध्वज फडकवण्याचा 

त्रगनीज रेकॉडि केला आहे. 

● साांसृ्कसतक मांत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भोिपूर, सबहार येथे 

'वीर कुां वर ससांह सवियोत्सव' कायडक्रमात एकाच वेळी 78,220 

ध्वि फडकवून भारताने सिनीि बुक ऑफ वल्डड रेकॉडडमधे्य 

प्रवेश केला. भारताने इसतहास घडवला आसण एकाच वेळी 

सवाडसधक राष्ट्रध्वि फडकवून सिनीि बुक ऑफ वल्डड 

रेकॉडडमधे्य प्रवेश केला. या ऐसतहाससक सोहळ्याला कें द्रीय 

िृहमांत्री असमत शहा उपस्स्थत होते. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● या प्रयत्नाचे सनरीिण करण्यासाठी सिनीि बुक ऑफ वल्डड 

रेकॉडडचे प्रसतसनधी उपस्स्थत होते आसण प्रत्ि ओळखीसाठी 

पे्रिकाांना मनिट्ावर पटे्ट घालणे आवश्यक होते. 

● सिनीि वल्डड रेकॉडड ससट्डसफकेट् म्हणते, “23 एसप्रल 2022 रोिी 

ििदीशपूर, भोिपूर, सबहार येथे आझादी का अमृत महोत्सव 

सािरा करण्यासाठी िृह मांत्रालय आसण साांसृ्कसतक मांत्रालय, 

भारत सरकार (भारत) याांनी सवाडत िाि लोक झेंडे 

फडकावले. 

● कें द्रीय िृहमांत्री असमत शहा याांच्या उपस्स्थतीत, सबहारच्या 

भोिपूर सिल्ह्ातील दलौर मैदानावर 78,220 लोकाांनी एकाच 

वेळी राष्ट्रध्वि उभारला आसण एक नवा सवक्रम रचला आसण 

इसतहास घडवला. 

ABPMJAY- सेवा योजना: 100% कुटुां बे कव्हर करणारा साांबा 

हा पत्रहला त्रजल्हा ठरला. 

● िमू्म आसण काश्मीरच्या कें द्रशाससत प्रदेशात, िमू्म सवभािातील 

साांबा सिल्हा आयुष्मान भारत प्रधान मांत्री िन आरोग्य योिना 

(ABPMJAY)- SEHAT योिनेअांतिडत 100 % कुटु्ांबाांना कव्हर 

करणारा भारतातील पसहला सिल्हा बनला आहे. राज्य आरोग्य 

सांस्थेने (SHA) 11 एसप्रल ते 21 एसप्रल दरम्यान सिल्हाभरातील 

सवड BDO कायाडलयाांमधे्य आयोसित केलेल्या सवशेष नोांदणी 

मोसहमेच्या समारोपानांतर सिल्ह्ाने हा ट्प्पा िाठला, ज्याचा 

उिेश सिल्ह्ातील सवड कुटु्ांबाांना ABPMJAY सेवा योिनेंतिडत 

समासवष्ट् करणे होता. 

ABPMJAY सेवा योजनेबद्दल: 

● ABPMJAY सेवा योिना ही ििातील सवाडत मोठी आरोग्य 

सवमा योिना आहे िी पूणडपणे सरकारद्वारे सवत्तपुरवठा केली 

िाते आसण आयुष्मान भारत िोल्डन काडड असलेल्या लोकाांना 

रु. 5 लाख पयिंत मोफत उपचार समळतात. 

दीत्रपका पदुकोण या वषी कान्स त्रफल्म फेफ्लस्टव्हलमधे्य जु्यरी 

सदस्य म्हणून सहभागी होणार आहे. 

● दीत्रपका पदुकोण या वषी कान्स त्रफल्म फेफ्लस्टव्हलमधे्य 

जु्यरी सदस्य म्हणून सहभािी होणार आहे. सचत्रपट् 

महोत्सवाच्या 75 व्या आवृत्तीच्या जु्यरीचे नेतृत्व फ्रें च असभनेते 

स्व्हन्सेंट् सलांडन याांच्याकडे आहे, ज्याने 2015 मधे्य कान्समधे्य 

सवोतृ्कष्ट् असभनेता सिांकला होता.  

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सदवांित सचत्रपट् सनमाडत्ा मृणाल सेन या 1982 मधे्य कान्सच्या 

जु्यरी सदस्य म्हणून काम करणाऱया पसहल्या भारतीय होत्ा. 

● सलाम बॉमे्ब सदग्दसशडका मीरा नायर 1990 मधे्य कान्स सफल्म 

फेस्स्टव्हल जु्यरीच्या सदस्य होत्ा. 

● लेस्खका अरुां धती रॉय या महोत्सवाच्या 2000 आवृत्तीसाठी 

कान्स जु्यरी सदस्य होत्ा. 

● मािी समस वल्डड , ऐश्वयाि राय बच्चन 2003 मधे्य कान्स सफल्म 

फेस्स्टव्हल जु्यरीची सदस्य होती. 

● सदग्दशडक नांत्रदता दास 2005 मधे्य कान्स जु्यरीच्या सदस्य 

होत्ा 

● जे्यष्ठ असभनेत्री शत्रमिला टागोर याांना 2009 मधे्य कान्सने जु्यरी 

सदस्य होण्यासाठी आमांसत्रत केले होते. 

● शेखर कपूर 2010 मधे्य कान्स सफल्म फेस्स्टव्हल जु्यरीचे 

सदस्य होते. 

● त्रवद्ा बालनने 2013 मधे्य कान सफल्म फेस्स्टव्हलच्या जु्यरीवर 

काम केले होते. 

GAGAN स्वदेशी नेफ्लव्हगेशन प्रणाली वापरणारी इांत्रडगो ही 

पत्रहली एअरलाइन बनली आहे. 

● GAGAN या स्वदेशी नेस्व्हिेशन ससस्टीमचा वापर करून 

आपले सवमान उतरवणारी इांसडिो ही आसशयातील पसहली 

एअरलाइन बनली आहे. भारतीय नािरी उड्डाणासाठी ही एक 

मोठी झेप आहे आसण आत्मसनभडर भारताच्या सदशेने एक ठोस 

पाऊल आहे, कारण यूएसए आसण िपाननांतर भारत स्वतः ची 

SBAS प्रणाली असलेला ििातील सतसरा देश बनला आहे. 

AAHAR 2022: आत्रशयातील सवाित मोठ्या आांतरराष्ट्र ीय खाद् 

आत्रण आदरात्रतथ् मेळावा 

● कृषी आसण प्रसक्रया केलेले अन्न उत्पादने सनयाडत सवकास 

प्रासधकरण (Agricultural and Processed Food Products 

Export Development Authority (APEDA)) भारत व्यापार 

सांवधडन सांघट्ना (ITPO) च्या भािीदारीत नवी सदल्लीच्या प्रिती 

मैदानावर आसशयातील सवाडत मोठा आांतरराष्ट्र ीय अन्न आसण 

आदरासतर्थ् मेळा, AAHAR-2022 चे आयोिन करत आहे. 

वासणज्य आसण उद्योि मांत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भौिोसलक 

सांकेत उत्पादने, प्रसक्रया केलेले अन्न, सेंसद्रय आसण िोठवलेल्या 

अन्न उत्पादनाांसह सवसवध कृषी उत्पादन सवभािातील 80 हून 

असधक सनयाडतदार या कायडक्रमाला उपस्स्थत राहतील. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● APEDA ने उत्तर पूवड आसण सहमालयीन राजे्य िसे की िमू्म 

आसण काश्मीर, लडाख, उत्तराखांड आसण सहमाचल प्रदेशातील 

सनयाडतदार तसेच मसहला उद्योिक, एफ आमडर उत्पादक सांस्था, 

स्टाट्ड-अप आसण बािरी सनयाडतदाराांसाठी स्टॉल्स बािूला ठेवले 

आहेत. 

● मेळ्याचा पसहला सदवस 26 एसप्रल 2022 होता. 

● हा मेळा 30 एसप्रल 2022 पयिंत चालणार आहे. 

● हा मेळा आता 36 व्या वषाडत आला आहे. 

● हा कायडक्रम अभ्यािताांना आसण सहभािी ांना नवीन व्यवसाय 

लीडडस सवकससत करण्याची आयुष्यात एकदाच सांधी देईल. 

● हा मेळा देशाच्या िसतमान वाढत्ा बािारपेठेच्या कायडिम 

आसण यशस्वी सवपणनासाठी देखील मदत करेल. 
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सवि स्पधाि परीक्षाांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● हररयाणाचे राज्यपाल: बांडारू दत्ताते्रय; 

● हररयाणाची रािधानी: चांदीिड; 

● हररयाणाचे मुख्यमांत्री: मनोहर लाल खट्टर. 

● Flipkart मुख्यालय: बेंिळुरू, कनाडट्क; 

● Flipkart सीईओ: कल्याण कृष्णमूती. 

● हांिेरी रािधानी: बुडापेस्ट; 

● हांिेरी चलन: हांिेररयन फॉररांट्. 

● सांयुक् राष्ट्र  मानवासधकार पररषदेचे अध्यि: फेडेररको 

सवलेिास; 

● सांयुक् राष्ट्र  मानवासधकार पररषदेचे मुख्यालय: सिसनव्हा, 

स्स्वत्झलिंड; 

● सांयुक् राष्ट्र  मानवासधकार पररषदेची स्थापना: 15 माचड 2006. 

● SBI ची स्थापना: 1 िुलै 1955; 

● SBI मुख्यालय: मुांबई; 

● SBI चेअरमन: सदनेश कुमार खारा. 

● िािसतक आरोग्य सांघट्नेचे मुख्यालय: सिसनव्हा, स्स्वत्झलिंड; 

● िािसतक आरोग्य सांघट्नेची स्थापना: 7 एसप्रल 1948; 

● िािसतक आरोग्य सांघट्नेचे महासांचालक: टे्डर ोस अधानोम. 

● युसनयन बँक ऑफ इांसडया मुख्यालय: मुांबई; 

● युसनयन बँक ऑफ इांसडयाचे CEO: रािसकरण राय िी 

● युसनयन बँक ऑफ इांसडयाची स्थापना: 11 नोव्हेंबर 1919, 

मुांबई. 

● सहांदुिान एरोनॉसट्ि सलसमटे्ड स्थापना: 1940; 

● सहांदुिान एरोनॉसट्ि सलसमटे्ड मुख्यालय: बेंिळुरू, कनाडट्क; 

● सहांदुिान एरोनॉसट्ि सलसमटे्ड सीएमडी: आर माधवन. 

● AIIB मुख्यालय: बीसिांि, चीन; 

● AIIB सदस्यत्व: 105 सदस्य; 

● AIIB सनसमडती: 16 िानेवारी 2016; 

● AIIB प्रमुख: सिन सलकुन. 

● पांिाब नॅशनल बँकेची स्थापना: 1894 

● पांिाब नॅशनल बँकेचे मुख्यालय: नवी सदल्ली 

● पांिाब नॅशनल बँकेचे एमडी आसण सीईओ: अतुल कुमार िोयल 

● कें द्रीय राखीव पोलीस दल मुख्यालय: नवी सदल्ली, भारत. 

● कें द्रीय राखीव पोलीस दलाची स्थापना: 27 िुलै 1939. 

● कें द्रीय राखीव पोलीस दलाचे िीदवाक्य: सेवा आसण सनष्ठा. 

● CRPF महासांचालक: कुलदीप ससांि. 

● ISRO स्थापना: 15 ऑिस्ट 1969 

● ISRO मुख्यालय: बेंिळुरू 

● ISRO अध्यि: एस सोमनाथ. 

● सहमाचल प्रदेश रािधानी: सशमला (उन्हाळा), धमडशाला 

(सहवाळा); 

● सहमाचल प्रदेशचे राज्यपाल: रािेंद्र आलेकर; 

● सहमाचल प्रदेशचे मुख्यमांत्री: िय राम ठाकूर. 

● पासकिानची रािधानी: इिामाबाद; 

● पासकिानचे अध्यि: आररफ अल्वी; 

● पासकिानची लोकसांख्या: 22.09 कोट्ी; 

● पासकिानी चलन: पासकिानी रुपया. 

● इिेडोरची रािधानी: स्िट्ो; 

● इिेडोर चलन: युनायटे्ड से्टट्डस डॉलर; 

● इिेडोरचे राष्ट्र ाध्यि: सिलेमो लासो. 

● भारताचे परराष्ट्र  मांत्री: डॉ. एस ियशांकर; 

● लष्करप्रमुख: िनरल मनोि मुकुां द नरवणे. 

● पांिाब नॅशनल बँक (PNB) ची स्थापना: 1894 

● पांिाब नॅशनल बँक (PNB) मुख्यालय: नवी सदल्ली 

● पांिाब नॅशनल बँक (PNB) MD आसण CEO: अतुल कुमार 

िोयल 

● िािसतक बँकेची स्थापना: िुलै 1944, िेट्न वुडडस, नू्य 

हॅम्पशायर, युनायटे्ड से्टट्डस 

● िािसतक बँकेचे मुख्यालय: वॉसशांग्ट्न डीसी, यूएसए 

● िािसतक बँकेचे अध्यि: डेस्व्हड रॉबट्ड मालपास 

● िािसतक बँकेचे सदस्य देश: 189 (भारतासह) 

● कनाडट्क रािधानी: बेंिळुरू 

● कनाडट्कचे मुख्यमांत्री: बसवराि एस बोम्मई 

● कनाडट्कचे राज्यपाल: थावरचांद िेहलोत 

● इांडसइांड बँकेची स्थापना: 1994 

● इांडसइांड बँकेचे मुख्यालय: मुांबई, महाराष्ट्र  

● इांडसइांड बँकेचे MD आसण CEO: सुमांत कठपसलया 

● मास्टरकाडडची स्थापना: 16 सडसेंबर 1966, युनायटे्ड से्टट्डस 

● मास्टरकाडड मुख्यालय: खरेदी, हॅररसन, नू्ययॉकड , युनायटे्ड 

से्टट्डस 

● मास्टरकाडड सीईओ: मायकेल समबाच 

● मास्टरकाडडचे कायडकारी अध्यि: अिय बांिा 

● सवप्रो सीईओ: सथयरी डेलापोट्ड ; 

● सवप्रो सांस्थापक: एमएच हाशम पे्रमिी; 

● सवप्रोची स्थापना: 29 सडसेंबर 1945, भारत; 

● सवप्रो मालक: अझीम पे्रमिी 

● SBI चेअरमन: सदनेशकुमार खारा 

● SBI स्थापना: 1955 

● SBI मुख्यालय: मुांबई, महाराष्ट्र  

● पुदड दुचेरी मुख्य ससचव: श्री असर्श्नी कुमार 

● NDMC चेअरमन: श्री नरेश कुमार 

● UNEP मुख्यालय: नैरोबी, केसनया. 

● UNEP प्रमुख: इांिर अँडरसन. 

● UNEP सांस्थापक: मॉररस स्टर ाँि. 
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● UNEP ची स्थापना: 5 िून 1972, नैरोबी, केसनया. 

● तेलांिणाची रािधानी: हैदराबाद; 

● तेलांिणाचे राज्यपाल: तसमसलसाई सुांदररािन; 

● तेलांिणाचे मुख्यमांत्री: के. चांद्रशेखर राव. 

● आयव्हरी कोस्ट रािधानी: यामुसौक्रो; 

● आयव्हरी कोस्ट चलन: पसिम आसफ्रकन CFA फँ्रक; 

● आयव्हरी कोस्ट अध्यि: अलासेन ओउट्ारा. 

● NITI आयोिाची स्थापना: 1 िानेवारी 2015 

● NITI आयोि मुख्यालय: नवी सदल्ली 

● NITI आयोि उपाध्यि: सुमन बेरी 

● नीती आयोि सीईओ: असमताभ काांत 

● मसणपूरचे मुख्यमांत्री: सबरेन ससांि 

● मसणपूरचे राज्यपाल: िणेशन 

● कनाडट्क रािधानी: बेंिळुरू 

● कनाडट्कचे मुख्यमांत्री: बसवराि एस बोम्मई 

● कनाडट्कचे राज्यपाल: थावरचांद िेहलोत 

● केसनया रािधानी: नैरोबी 

● केसनया चलन: सशसलांि 

● केसनयाचे अध्यि: उहुरु केन्याट्टा 

● इांस्स्टटू्यट् ऑफ चाट्डडड अकाउांट्ांट्डस ऑफ इांसडया फॉमेशन: 1 

िुलै 1949; 

● इस्िटू्यट् ऑफ चाट्डडड अकाउांट्ांट् ऑफ इांसडया मुख्यालय: 

नवी सदल्ली, भारत; 

● इस्िटू्यट् ऑफ चाट्डडड अकाउांट्ांट्डस ऑफ इांसडयाचे अध्यि: 

देबासशस समत्रा; 

● इस्िटू्यट् ऑफ चाट्डडड अकाउांट्ांट्डस ऑफ इांसडयाचे उपाध्यि: 

असनकेत सुनील तलाट्ी; 

● इस्िटू्यट् ऑफ चाट्डडड अकाउांट्ांट् ऑफ इांसडयाचे ससचव: िय 

कुमार बत्रा; 

● सांयुक् राष्ट्र  पयाडवरण कायडक्रमाची स्थापना: 1972; 

● सांयुक् राष्ट्र  पयाडवरण कायडक्रम मुख्यालय: नैरोबी, केसनया; 

● सांयुक् राष्ट्र  पयाडवरण कायडक्रम कायडकारी सांचालक: इांिर 

अँडरसन (डेन्ाकड ). 

● NPCI इांट्रनॅशनल पेमेंट्डस सलसमटे्ड स्थापना: 2020; 

● NPCI इांट्रनॅशनल पेमेंट्डस सलसमटे्ड मुख्यालय: मुांबई, महाराष्ट्र ; 

● एनपीसीआय इांट्रनॅशनल पेमेंट्डस सलसमटे्ड सीईओ: ररतेश 

शुिा. 

● झारखांड रािधानी: राांची 

● झारखांडचे मुख्यमांत्री: हेमांत सोरेन 

● झारखांडचे राज्यपाल : रमेश बैस 

● ररलायन्स इांडस्टर ीि सलसमटे्डचे CEO: मुकेश अांबानी  

● ररलायन्स इांडस्टर ीि सलसमटे्ड सांस्थापक: धीरूभाई अांबानी; 

● ररलायन्स इांडस्टर ीि सलसमटे्ड स्थापना: 8 मे 1973, महाराष्ट्र ; 

● ररलायन्स इांडस्टर ीि सलसमटे्ड मुख्यालय: मुांबई. 

● IndusInd बँकेची स्थापना: 1994 

● IndusInd बँकेचे मुख्यालय: मुांबई, महाराष्ट्र  

● IndusInd Bank MD आसण CEO: सुमांत कठपसलया 

● इांसडिोची CEO: रोनो दत्ता  

● इांसडिोची स्थापना: 2006; 

● इांसडिो मुख्यालय: िुरुग्राम. 

● लासडन अँड टु्िो सलसमटे्डची स्थापना: 7 फेिुवारी 1938; 

● लासडन अँड टु्िो सलसमटे्ड मुख्यालय: मुांबई, महाराष्ट्र ; 

● लासडन अँड टु्िो सलसमटे्डचे सीईओ आसण एमडी: एसएन 

सुिह्मण्यन. 

● उत्तर प्रदेश रािधानी: लखनौ; 

● उत्तर प्रदेशचे मुख्यमांत्री : योिी आसदत्नाथ; 

● उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल: आनांदीबेन पटे्ल. 

● महाराष्ट्र ाची रािधानी: मुांबई 

● महाराष्ट्र ाचे राज्यपाल: भित ससांि कोश्यारी 

● महाराष्ट्र ाचे मुख्यमांत्री: उद्धव ठाकरे 
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