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राष्ट्र ीय बातम्या 

कोचीन शिपयार्ड भारतातील पशिले घरगुती िायर्र ोजन-इंधन 

शिद्युत जिाज बांधणार आिे. 

● बंदरे, जहाजबांधणी आणण जलमार्ग मंत्रालयाचे कें द्रीय मंत्री सबागनंद 

सोनोवाल यांनी घोषणा केली की, बंदरे, जहाजबांधणी आणण 

जलमार्ग मंत्रालय कोचीन णिपयार्ग णलणमटेर् (CSL) येथे भारतातील 

पणहले स्वदेिी हायर्र ोजन-इंधनयुक्त णवद्युत जहाजे णवकणसत 

आणण तयार करेल, ज्यामुळे हररत णिणपंर्च्या णदिेने देिाच्या 

प्रयत्ांना सुरुवात होईल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● णिपयार्ग आणण एनजी अँर् ररसोसेस इन्स्टिटू्यट यांच्या सहकायागने 

मंत्रालयाने आयोणजत केलेल्या ग्रीन णिणपंर् इन इंणर्या – 2022 या 

सत्रात त्ांनी जार्णतक सार्री हररत संक्रमणासोबत णटकून 

राहण्यासाठी अिा प्रकारच्या जहाजांचा णवकास करण्याचा 

सरकारचा हेतूही उघर् केला. 

● हायर्र ोजन इंधन पेिीसंाठी वाहतूक, वसू्त हाताळणी , से्टिनरी 

आणण पोटेबल आणण आपत्कालीन बॅकअप पॉवर अॅन्स्टिकेिन्स हे 

सवग संभाव्य अनुप्रयोर् आहेत. 

● हायर्र ोजनद्वारे इंधन भरलेले इंधन पेिी हे एक कायगक्षम, 

पयागवरणास अनुकूल, िून्य-उत्सजगन र्ायरेक्ट करंट (DC) उजाग 

स्त्रोत आहेत जे आधीच हेवी-डु्यटी बस, टर क आणण टर ेन 

अनुप्रयोर्ांमधे्य वापरले रे्ले आहेत आणण आता सार्री 

अनुप्रयोर्ांसाठी णवकणसत केले जात आहेत. 

● सोनोवाल यांनी सांणर्तले की कोचीन णिपयार्गद्वारे हा प्रकल्प 

भारतीय भार्ीदारांच्या भार्ीदारीत केला जाईल. 

● णिपयार्गने या के्षत्रात आधीच पायाभूत काम सुरू केले आहे, KPIT 

टेक्नॉलॉजीज आणण हायर्र ोजन  इंधन सेल आणण पॉवर टर ेनसाठी 

भारतीय णवकासक, तसेच अिा जहाजांसाठी कायदे आणण णनयम 

तयार करण्यासाठी इंणर्यन रणजस्टर ऑफ णिणपंर् (IRS) सोबत 

भार्ीदारी केली आहे. 

● फु्यएल सेल इलेन्स्टक्टर क वे्हसेल (FCEV), कमी तापमान प्रोटॉन 

एक्सचेंज मेमे्ब्रन टेक्नॉलॉजी (LT-PEM) वर आधाररत एक 

हायर्र ोजन इंधन सेल जहाज , सुमारे 17.50 कोटी खचग अपेणक्षत 

आहे, कें द्राने 75 टके्क खचागचा णनधी णदला आहे. 
 

 

नॅिनल इंटेशलजेंस शिर् (NATGRID) बेंगळुरू कॅम्पसचे अशमत 

ििा यांच्या िसे्त उद्घाटन 

● रृ्हमंत्री, अणमत िहा यांनी बेंर्ळुरूमधे्य नॅिनल इंटेणलजन्स णग्रर् 

(NATGRID) कॅम्पसचे उद्घाटन केले. रृ्हमंत्री अणमत िहा यांच्या 

म्हणण्यानुसार, नरेंद्र मोदी सरकारने सुरुवातीपासूनच 

दहितवादाबाबत िून्य सहनिीलता बाळर्ली आहे. 

बेंर्ळुरूमधील नॅिनल इंटेणलजेंस णग्रर् (NATGRID) पररसराच्या 

उद्घाटनादरम्यान श्री िाह यांनी णटप्पणी केली की मार्ील 

समस्ांच्या तुलनेत रे्टा, व्याप्ती आणण जणटलतेच्या दृष्टीने सुरक्षा 

आवश्यकता नाटकीयररत्ा वाढली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● रे्टा संकलन एजन्सीकंरू्न रे्टा णमळणवण्यासाठी सरकारने 

अत्ाधुणनक आणण नाणवन्यपूणग माणहती तंत्रज्ञान पायाभूत सुणवधांची 

स्थापना आणण संचालन करण्याचे काम NATGRID ला णदले आहे. 

● कें द्र सरकार लवकरच हवाला व्यवहार, दहितवादी णनधी, बनावट 

रोख, अंमली पदाथग आणण बॉम्बच्या धमक्या, अवैध िस्त्रास्त्रांची 

तस्करी आणण इतर दहितवादी कारवाया यांचा मार्ोवा घेण्यासाठी 

राष्टर ीय रे्टाबेस तयार करणार आहे. 

● रे्टा अँनाणलणटक्स आणण माणहती तंत्रज्ञानामुळे एजन्सीजच्या 

कायगपद्धतीत बदल झाला पाणहजे. 

● िाह यांच्या म्हणण्यानुसार, C-DAC स्वयंपूणग भारताच्या 

पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला अनुसरून NATGRID ची 

अंमलबजावणी करत आहे. 

फ्रान्समधील कान्स माचे रू् शिल्ममधे्य भारत 'कंटर ी ऑि ऑनर' 

असेल. 

● कें द्रीय माणहती आणण प्रसारण मंत्री, अनुरार् ठाकूर यांनी घोषणा 

केली आहे की फ्रान्समधील कान्स णचत्रपट महोत्सवाच्या 75 व्या 

आवृत्तीसोबत आयोणजत आर्ामी माचे रू् णफल्ममधे्य भारत हा 

अणधकृत देि असेल. कंटर ी ऑफ ऑनर से्टटसने भारत, त्ाचा 

णसनेमा, त्ाची संसृ्कती आणण वारसा यावर प्रकाि टाकून मॅजेन्स्टस्टक 

बीचवर आयोणजत माचे रू् णफल्म्सच्या ओपणनंर् नाईटमधे्य फोकस 

कंटर ी म्हणून भारताची उपन्स्टस्थती सुणनणित केली. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● भारत हा “कान्स नेक्स्टमधे्य सन्माननीय देि आहे, ज्या अंतर्गत 5 

नवीन स्टाटग-अपना ऑणर्ओ-न्स्टव्हजु्यअल उद्योर्ात प्रवेि करण्याची 

संधी णदली जाईल. अँणनमेिन रे् नेटवणकिं र्मधे्य दहा व्यावसाणयक 

सहभार्ी होतील. 

● कान्स णफल्म फेन्स्टस्टव्हलच्या या आवृत्तीत भारताच्या सहभार्ाचे 

आणखी एक वैणिष्ट्ट्य म्हणजे श्री. आर. माधवन. हा णचत्रपट 19 मे 

2022 रोजी माकेट न्स्टिणनंर्च्या Palais des Festivals मधे्य 

प्रदणिगत केला जाईल. 

RailTel आशण WHO ने शििाखापट्टणम येथे मोबाईल कंटेनर 

िॉस्पिटलचे उद्घाटन केले. 

● RailTel Corporation of India Ltd ने आंध्र प्रदेि मेर् टेक झोन 

(AMTZ) च्या णविाखापट्टणम पररसरात "हेल्थ क्लाउर्" णर्झाइन 

आणण स्थाणपत केले होते. आंध्र प्रदेि मेर् टेक झोन (AMTZ) हे 

जर्ातील पणहले एकान्स्टिक वैद्यकीय उपकरण णनणमगती कें द्र आहे. 

AMTZ येथील “हेल्थ क्लाउर्” चे उद्घाटन WHO- णजनेव्हा येथील 

WHO इनोवे्हिन हबचे प्रमुख लुईस एजरनॅप यांच्या हसे्त करण्यात 

आले आहे. 
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उपक्रमाबद्दल: 

● RailTel ने मोबाईल कंटेनर हॉन्स्टिटलसाठी टेणलकॉन्सले्टिन 

सोलू्यिन्ससाठी संपूणग तांणत्रक सहाय्य प्रदान केले आहे जे दुर्गम 

भार्ात कायागन्स्टित करण्यासाठी सवग आवश्यक हॉन्स्टिटल 

सेटअपसह णर्झाइन आणण णबल्ट-इन केले आहे. हे चाकांवर देखील 

कायागन्स्टित केले जाऊ िकते. णर्णजटल पेमेंट इंटरफेस असलेल्या 

मोबाईल अँपद्वारे औषधे णवतररत करण्यासाठी हे आरोग्य 

एटीएमसह येते. 

● या भार्ीदारी अंतर्गत सवग उपक्रम ग्रामीण भार्ातील रुग्णालयांना 

हायटेक णर्णजटल आरोग्य सेवा सुणवधांसह सक्षम बनवतील आणण 

त्ाद्वारे सावगणत्रक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देतील. 

NSEL थकबाकीदारांकरू्न पैसे िसूल करण्यासाठी SC ने पॅनेल 

शनयुक्त केले. 

● नॅिनल िॉट एक्स्चेंज (NSEL) ने ज्या णर्फॉल्टसगच्या णवरोधात मनी 

णर्क्री सुरणक्षत केली आहे त्ांच्याकरू्न पैसे वसूल करण्यासाठी 

भारताच्या सवोच्च न्यायालयाने मंुबई उच्च न्यायालयाचे णनवृत्त 

न्यायाधीि प्रदीप नंदराजोर् यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय 

सणमती स्थापन केली. NSEL ने आधीच णर्फॉल्टसग णवरुद्ध 3,534 

कोटी रुपयांचे णर्क्री आणण लवाद णनवारे् णमळवले आहेत. मंुबई 

उच्च न्यायालयाने णनयुक्त केलेल्या सणमतीने 760 कोटी रुपयांच्या 

थकबाकीदारांचे दाणयत्व आधीच िष्ट केले आहे. 

● एनके प्रोटीन णवरुद्ध 964 कोटी रुपयांच्या णर्क्रीची कायगवाही मंुबई 

उच्च न्यायालयात प्रलंणबत आहे. 2013 मधे्य, NSEL मधील 

रंु्तवणूकदार आणण व्यापार यांचे सुमारे 5,600 कोटी रुपयांचे 

नुकसान झाले कारण एक्स्चेंज टर े णरं्र् अचानक बंद झाले ज्यामुळे 

र्ीफॉल्टची माणलका झाली. 

भारताने 'जगातील सिाडत मोठा' शचत्रपट पुनसंचयन प्रकल्प सुरू 

केला आिे. 

● माणहती आणण प्रसारण मंत्री, अनुरार् ठाकूर म्हणाले की, नॅिनल 

णफल्म हेररटेज णमिन अंतर्गत जर्ातील सवागत मोठ्या णफल्म 

ररस्टोरेिन प्रकल्पासाठी 363 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात 

आली आहे. हे अणभयान 2016 मधे्य 597 कोटी रुपयांच्या खचागसह 

सुरू करण्यात आले होते. णसनेमॅणटक वारसा जतन करणे, 

पुनसिंचणयत करणे आणण णर्णजटल करणे हे त्ाचे उणिष्ट आहे. 

NCRTC ला भारतातील पशिली प्रादेशिक रॅशपर् टर ास्पझिट शसस्टीम 

टर ेन साळिी येथे शमळणार आिे. 

● रु्जरातमधील अल्म्स्टॉमच्या सावली प्रकल्पात, राष्टर ीय राजधानी के्षत्र 

पररवहन महामंर्ळ (NCRTC)  प्रादेणिक रॅणपर् टर ान्स्टझझट णसस्टम 

(RRTS) साठी भारतातील पणहली अधग-हाय-िीर् टर ेन प्राप्त करेल. 

यावेळी रृ्हणनमागण आणण िहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सणचव मनोज 

जोिी उपन्स्टस्थत राहणार आहेत. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● RRTS टर ेनचे संच मेक इन इंणर्या उपक्रमांतर्गत तयार केले जातात 

आणण ते तािी 180 Km वेर्ाने पोहोचू िकतात. ही टर ेन उत्तर 

प्रदेिातील दुहाई रे्पोमधे्य नेली जाईल , णजथे ती दुरुस्त करून 

चालवली जाईल. 

● कुिनयुक्त आसन, लॅपटॉप-मोबाइल चाणजिंर्, लरे्ज रॅक आणण 

र्ायनॅणमक मार्ग-नकािा ही पूणगपणे वातानुकूणलत टर ेनची आधुणनक 

प्रवासी-कें णद्रत वैणिष्ट्टे्य आहेत. 

● णदल्ली आणण मेरठ दरम्यान भारतातील पणहला RRTS कॉररर्ॉर 

कायागन्स्टित करण्यासाठी NCRTC ची जबाबदारी आहे. 82 

णकलोमीटर लांबीच्या या मार्ागचे आता बांधकाम सुरू आहे. 

● साणहबााबाद आणण दुहाई दरम्यानचा 17 णकलोमीटरचा प्राधान्य 

णवभार् 2023 पयिंत कायागन्स्टित होण्याची अपेक्षा आहे, संपूणग 

कॉररर्ॉर 2025 पयिंत पूणग होईल. 

 

राज्य बातम्या 

मिाराष्ट्र  मंशत्रमंर्ळाने पशिल्या 'मिाराष्ट्र  जीन बँक प्रकल्पाला' 

मंजुरी शदली. 

● महाराष्टर  मंणत्रमंर्ळाने 'महाराष्टर  जीन बँक' या भारतातील अिा 

प्रकारचा पणहला प्रकल्प मंजूर केला. सार्री णवणवधता, स्थाणनक 

णपकांचे णबयाणे आणण प्राणी णवणवधता यासह महाराष्टर ातील 

अनुवांणिक संसाधनांचे संरक्षण करणे. पुढील पाच वषािंत या सात 

फोकस के्षत्रांवर 172.39 कोटी रुपये खचग केले जातील. 

'मिाराष्ट्र  जीन बँक प्रकल्प' सात थीमिर काम करेल: 

1. सार्री जैवणवणवधता 

2. स्थाणनक पीक/णबयाणे वाण 

3. देिी रु्रांच्या जाती 

4. र्ोड्या पाण्यातील जैवणवणवधता 

5. र्वताळ प्रदेि, िबलँर् आणण प्राणी चरणारी जमीन जैवणवणवधता 

6. वनहक्काखालील के्षत्रांसाठी संरक्षण आणण व्यवस्थापन योजना 

7. वनके्षत्रांचे पुनरुज्जीवन. 

मुख्यमंत्री शनतीि कुमार यांनी शबिारमधील पूशणडया येथे देिातील 

पशिल्या इथेनॉल प्ांटचे उद्घाटन केले. 

● णबहारचे मुख्यमंत्री णनतीि कुमार यांनी णबहारच्या पूणणगया णजल्म्यात 

भारतातील पणहल्या इथेनॉल िांटचे उद्घाटन केले. ईस्टनग इंणर्या 

बायोफू्यल्स प्रायवे्हट णलणमटेर्ने 105 कोटी रुपये खचूगन हा िांट 

उभारला आहे. णबहारने 2021 च्या पणहल्या सहामाहीत इथेनॉल 

उत्पादन प्रोत्साहन धोरण आणले. हा देिातील पणहला धान्य-

आधाररत इथेनॉल िांट आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

● पूणणगया िहरापासून 12 णकमी अंतरावर र्णेिपूर परोरा येथे वसलेले 

हे िांट 15 एकर जारे्वर पसरलेले आहे. 

● सीमांचल प्रदेि म्हणून ओळखले जाणारे पूणणगया, कणटहार, अरररया 

आणण णकिनरं्ज णजले्ह णबहारमधील एकूण मक्याचे 80% उत्पादन 

करतात आणण एणप्रल ते ऑर्स्ट या कालावधीत 30-35 लाख मेणटर क 

टन (MTs) उत्पादन करतात. 

● णबहारने २०२१ च्या पणहल्या सहामाहीत इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन 

धोरण आणले. 

● णबहारमधे्य, 17 इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प उभारले जात आहेत, 

ज्यामधे्य ऊस, मोलॅणसस, मका आणण तुटलेला तांदूळ वापरून 

दरवषी 35 कोटी णलटर इंधन तयार होण्याची िक्यता आहे. 

● तयार केलेले इथेनॉल पेटर ोल आणण णर्झेलमधे्य णमसळण्यासाठी तेल 

णवपणन कंपन्यांना पुरवले जाईल. 

● पूणणगयाणिवाय मुझफ्फरपूर, भोजपूर, नालंदा, बक्सर, मधुबनी, 

बेरु्सराय, र्ोपालरं्ज, पूवग चंपारण, भार्लपूर येथे इथेनॉल िांट 

उभारले जात आहेत. 

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


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 01 म ेत े07 म े2022 

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

राजस्थानमधील 'शमयां का बर्ा' रेले्व से्टिनचे नाि बदलून 'मिेि 

नगर िॉल्ट' करण्यात आले आिे. 

● राजस्थानच्या बार्मेर णजल्म्यातील बालोत्रा भार्ातील 'णमयां का बर्ा' 

रेले्व से्टिनचे नाव बदलून "महेि नर्र हॉल्ट" करण्यात आले. 

स्वातंत्र्यानंतर, राजस्थानमधील णमयां का बर्ा येथील लोकांनी र्ावाचे 

मूळ नाव महेि रो बर्ो असल्याचा दावा करत र्ावाचे नाव 

बदलण्याची मार्णी केली आहे. 

छत्तीसगर्मधे्य 'मुख्यमंत्री शमतान योजना' सुरू 

● छत्तीसर्र्चे मुख्यमंत्री, भूपेि बघेल यांनी 'मुख्यमंत्री णमतान योजना' 

(णमतान म्हणजे णमत्र) सुरू केली आहे, जी छत्तीसर्र्मधील रायपूर, 

दुर्ग, णबलासपूर आणण राजनांदर्ाव या िहरांसह 14 

महानर्रपाणलकांमधे्य प्रायोणर्क तत्त्वावर लारू् केली जाईल. 

योजनेअंतर्गत, छत्तीसर्र्मधील रणहवासी त्ांच्या दारात सुमारे 100 

सावगजणनक सेवांचा लाभ घेऊ िकतात. 

पशिल्या टप्प्यात: 

● 2022-23 या आणथगक वषागच्या अथगसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी 

जाहीर केल्यानुसार 14 महापाणलका के्षत्रातील 13 सेवांचा 'णमतान' 

योजनेअंतर्गत समावेि करण्यात आला आहे. 

● योजनेअंतर्गत, लोक सेवेसाठी टोल-फ्री क्रमांक (14545) वर 

'णमतान' (नामांणकत व्यक्ती) िी संपकग  साधू िकतात. रणहवािांची 

आवश्यक कार्दपते्र णमटानच्या माध्यमातून त्ांच्या घरून र्ोळा 

केली जातील, जे नंतर प्रमाणपते्र सॅ्कन करतील आणण प्रमाणपते्र 

णकंवा सेवा जारी करण्यासाठी प्रणक्रया राबवतील. 

● संबंणधत णवभार्ाने प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर, ते णवणहत मुदतीत 

सीलबंद णलफाफ्यात 'णमतान'द्वारे नार्ररकांच्या दारात पोहोचवले 

जाईल. 

राजस्थान िे पशिले 10 GW सौर राज्य बनले आिे. 

● मकॉगमच्या इंणर्या सोलर प्रोजेक्ट टर ॅकरच्या मते , राजस्थान हे 

भारतातील पणहले राज्य बनले आहे ज्याने 10 GW क्षमतेच्या मोठ्या 

प्रमाणात सौर प्रणतष्ठापन केले आहे. राज्याची एकूण स्थाणपत ऊजाग 

क्षमता 32.5 GW इतकी आहे, ज्यामधे्य 55 टके्क नवीकरणीय 

ऊजाग, 43 टके्क औन्स्टिक ऊजाग आणण उवगररत 2% अणुऊजाग आहे. 

सौर ऊजाग हा सवागत सामान्य ऊजाग स्त्रोत आहे, एकूण क्षमतेच्या 

अंदाजे 36 टके्क आणण नूतनीकरणक्षमतेच्या 64 टके्क आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● आणथगक वषग 2021-22 च्या पणहल्या णतमाहीत थमगल योर्दान सवागत 

मोठे होते. 

● राजस्थानमधे्य देिातील काही सवोच्च सूयगणकरण पातळी आहे, 

तसेच जणमनीची उपलब्धता आणण काही वीज आउटेज यासारखे 

इतर फायदे आहेत. 

● या अनुकूल पररन्स्टस्थतीमुळे महाराष्टर ासारख्या िेजारील राज्यांनी 

राजस्थानमधे्य वीजणनणमगती प्रकल्प स्थापन करण्यास प्रवृत्त केले. 

● इतर उले्लखनीय प्रकल्पांमधे्य NTPC आणण सोलर एनजी 

कॉपोरेिन ऑफ इंणर्या (SECI) द्वारे तयार केलेले तसेच राजस्थान 

राज्य सौर धोरणाचा भार् म्हणून णवकणसत केलेल्या प्रकल्पांचा 

समावेि आहे. 

● मकॉगमच्या इंणर्या सोलर प्रोजेक्ट टर ॅकरनुसार, राजस्थानमधे्य सुमारे 

16 GW सौर प्रकल्प णवकणसत होत आहेत. 

● SECI-पुरसृ्कत प्रकल्पांची एकूण रक्कम 11.6 GW आहे, 6.2 GW 

आंतरराज्य पारेषण प्रणाली (ISTS) प्रकल्प आहेत. 

िैदराबादमधे्य भारतातील पशिल्या अनोख्या प्रकारचा फ्लो केशमस्टरी 

टेक्नॉलॉजी िब आिे. 

● र्ॉ. रेड्डीज इन्स्टिटू्यट ऑफ लाईफ सायने्सस (र्ीआरआयएलएस) 

येथे, एक बहु-उद्योर्-समणथगत फ्लो केणमस्टर ी टेक्नॉलॉजी हब 

(एफसीटी हब) सुरू करण्यात आला आहे. या हबचे उद्घाटन 

करताना, उद्योर् आणण वाणणज्य (I&C) आणण माणहती तंत्रज्ञान (IT) 

चे प्रधान सणचव जयेि रंजन म्हणाले की, हे आपल्या देिातील अिा 

प्रकारचे पणहले आणण भारतातील फामाग व्यवसायाला सक्षम करणारे 

आहे. 

● हे कें द्र तेलंर्णा सरकारने र्ॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज आणण लॉरस 

लॅब्सच्या सहकायागने औषध उद्योर्ात कायगक्षम आणण णटकाऊ 

तंत्रज्ञानाचा समावेि आणण प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेला एक 

महत्त्वाचा प्रयत् आहे. 

ओशर्िा भारतातील पशिली आशदिासी आरोग्य िेधिाळा िोस्ट 

करणार आिे. 

● ओणर्िा भारतातील एकमेव वेधिाळा तयार करण्याची योजना 

आखत आहे. ज्यामधे्य राज्यातील स्थाणनक लोकसंखे्यच्या 

आरोग्याचा रे्टा असेल. ST आणण SC णवकास णवभार् आणण RMRC, 

भारतीय वैद्यकीय संिोधन पररषदेची प्रादेणिक संस्था, यांनी या 

संदभागत सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● माणहती णवभार्ाच्या म्हणण्यानुसार आणदवासी आरोग्य वेधिाळा 

(TriHOb) ही “देिातील पणहली” आहे आणण एक प्रभावी, पुरावे-

आधाररत आणण धोरण-कें णद्रत कें द्र बनण्याचे उणिष्ट आहे. 

● हे राज्यातील आणदवासी आरोग्यासंदभागत आजारपणाचे ओझे, 

आरोग्य िोधणारे वतगन आणण आरोग्य सेवा णवतरण प्रणालीचे 

पद्धतिीरपणे आणण णनरंतरपणे णनरीक्षण करेल. 

● 'मो सू्कल' अणभयानाच्या अध्यक्षा सुन्स्टिता बार्ची यांनीही या 

सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केलेल्या कायगक्रमादरम्यान आणदवासी 

र्टांमधील आणदवासी कुटंुब आरोग्य सवेक्षणाचे उद्घाटन केले. 

● हे सवेक्षण भणवष्यातील रेखांिाचा समूह अभ्यास आणण धोरण 

संिोधनासाठी न्स्टरंर्बोर्ग म्हणून काम करेल. 

● 'मो सू्कल' (माय सू्कल) कायगक्रमाचा उिेि ओणर्िातील सरकारी 

आणण सरकारी अनुदाणनत िाळांच्या नूतनीकरणात जोर्णे, सहयोर् 

करणे आणण योर्दान देणे हे आहे. 

कारागृिातील कैद्ांना कजड देण्यासाठी मिाराष्ट्र ाची 'शजव्हाळा' 

योजना 

● महाराष्टर ातील णवणवध कारारृ्हात णिक्षा भोर्त असलेल्या कैद्यांसाठी 

महाराष्टर  कारारृ्ह णवभार्ाने णजव्हाळा नावाची कजग योजना सुरू 

केली आहे. कारारृ्ह णवभार् आणण महाराष्टर  राज्य सहकारी बँक 

यांच्या संयुक्त णवद्यमाने राबणवण्यात येणारया या योजनेची सुरुवात 

पुण्याच्या येरवर्ा मध्यवती कारारृ्हात करण्यात आली आहे. बँक 

आणण तुरंुर् अणधका-यांचा णवश्वास आहे की अजूनही णिक्षा भोर्त 

असलेल्या कैद्यांसाठी ही के्रणर्ट योजना आपल्या प्रकारची 

भारतातील पणहलीच योजना असू िकते. 
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इचलकरंजी िी मिाराष्ट्र ातील 28 िी मिानगरपाशलका म्हणून 

घोशित 

● कोल्हापूर णजयातील मॅनेंचस्टर णसटी म्हणून प्रणसद्ध असलेल्या 

इचलकरंजी नर्रपररषदेला आता महापाणलकेचा दजाग णमळाला 

असून त्ाबाबतची अणधसूचना णदनांक 05 मे 2022 रोजी प्रणसद्ध 

करण्यात आली आहे. ही महापाणलका करताना िहराची हिाही 

वाढणवण्यात येणार नसल्याचेही िष्ट करण्यात आले आहे. 

इचलकरंजी ही राज्यातील 28 वी महानर्रपाणलका ठरली आहे. 

िररयाणाने 'वे्हईकल मुव्हमेंट टर ॅ शकंग शसस्टीम' मोबाईल अँप लाँच 

केले. 

● हररयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी वाळू आणण इतर 

खाण साणहत् वाहून नेणारया वाहनांचा मार्ोवा घेण्यासाठी वे्हईकल 

मूव्हमेंट टर ॅणकंर् णसस्टीम (VMTS) मोबाईल अँप लाँच केले आहे. 

हररयाणातील सवग णजल्म्यांतील वेर्वेर्ळ्या चौक्यांवर अँपचा वापर 

केला जाईल. त्ामधे्य वाहनाचा प्रकार, वाहन क्रमांक, येथून पुढे 

जाणे, जाणे आणण र्र ायव्हरचे तपिील यासह सवग वाहन तपिील 

त्ात संग्रणहत केले जातील. नोदंणी नसलेल्या व्यक्तीला वाळू 

उत्खनन के्षत्रात प्रवेि णदला जाणार नाही. हे अँप नॅिनल 

इन्फॉमेणटक्स सेंटर, हररयाणा यांनी इन-हाउस णर्झाइन आणण 

णवकणसत केले आहे. 

यूपीच्या गािांना मोित िाय-िीर् इंटरनेट कनेस्पिस्पव्हटी शमळेल. 

● उत्तर प्रदेि सरकार राज्यातील र्ावांमधे्य 58 हजाराहून अणधक 

णठकाणी मोफत वाय-फाय सुणवधा उपलब्ध करून देणार आहे. 

राज्यातील प्रते्क ग्रामपंचायतीमधे्य बांधल्या जाणारया ग्राम 

सणचवालय इमारतीच्या 50 मीटरच्या आत असलेल्या लोकांसाठी ही 

इंटरनेट सुणवधा उपलब्ध असेल. 

● प्रते्क र्ावाला स्माटग न्स्टव्हलेज बनवण्यासाठी ग्रामसणचवालयांना 

हायिीर् इंटरनेट कनेन्स्टक्टन्स्टव्हटी णदली जाईल आणण ग्राम 

सणचवालयाच्या इमारतीच्या 50 मीटरच्या पररघात र्ावकरयांना 

मोफत हाय-िीर् वाय-फाय इंटरनेट सुणवधा उपलब्ध करून णदली 

जाईल. राज्यातील 58,189 ग्रामपंचायतीमंधे्य ग्रामसणचवालय 

स्थापन करण्याची प्रणक्रया सातत्ाने सुरू आहे. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

ब्रािील लँर्से्कप गार्डन शसशटओ बले मार्क्डला युनेस्कोचा जागशतक 

िारसा दजाड प्राप्त िाला आिे. 

● Sitio Burle Marx साइट, ब्राणझणलयन िहर ररओ णद जानेरो मधील 

एक लँर्से्कप र्ार्गन  युनेस्कोच्या जार्णतक वारसा स्थळांच्या यादीत 

समाणवष्ट करण्यात आले आहे. बारे्त ररओमधील 3,500 हून अणधक 

प्रजातीचं्या वनिती आहेत. 

● ब्राणझणलयन लँर्से्कप वासु्तणविारद बले माक्सग यांच्या नावावरून या 

साइटचे नाव देण्यात आले आहे. 

NATO सराि 'शर्िें र्र युरोप 2022 आशण स्पिफ्ट ररिॉन्स 2022 

सुरू िाले. 

● नॉथग अटलांणटक टर ीटी ऑर्गनायझेिन (NATO) सराव, णर्फें र्र 

युरोप 2022 (DE22) आणण न्स्टस्वफ्ट ररिॉन्स 2022 (SR22) 01 मे 

2022 रोजी सुरू झाला, ज्याचा उिेि युनायटेर् से्टट्स (यूएस) 

आणण NATO च्या सहयोर्ी आणण भार्ीदारांमधे्य सज्जता आणण 

इंटरऑपरेणबणलटी णनमागण करणे आहे. सराव 01 मे ते 27 मे 2022 

या कालावधीत होणार आहेत. 

शर्िें र्र युरोप 2022: 

● DEFENDER-Europe 22 युनायटेर् से्टट्सची NATO ची 

बांणधलकी दिगणवते आणण DEFENDER-Europe 22 सामूणहक 

क्षमतेचे एक प्रमुख उदाहरण आहे. जे दिगवते की नाटोचे सहयोर्ी 

आणण भार्ीदार एकत्र मजबूत आहेत. 

स्पिफ्ट प्रशतसाद 2022 

● न्स्टस्वफ्ट ररिॉन्स सरावामधे्य, 6 वी एअरबोनग णब्ररे्र् हवाई ऑपरेिन 

करणार या सैन्याचा मुख्य भार् बनवेल. झेक प्रजासत्ताक आणण 

जमगन-र्च सैन्यासह सुमारे 550 पोणलि सैणनक णलथुआणनया आणण 

लॅटन्स्टव्हयामधे्य तैनात केले जातील 

FAO च्या फॅ्लगशिपने "The State of the World’s Forests" िे 

प्रकािन प्रकाशित केले. 

● वन आणण जमीन वापराबाबत ग्लासर्ो नेत्ांच्या घोषणेच्या 

पाश्वगभूमीवर आणण 140 देिांच्या प्रणतज्ञाच्या पाश्वगभूमीवर, जार्णतक 

वनांचे राज्य 2022 हररत पुनप्रागप्तीसाठी आणण पयागवरणीय संकटे 

जसे की हवामान बदल आणण जैवणवणवधता नष्ट करण्यासाठी तीन 

वन मार्ािंचे महत्त्व िोधत आहे. 2030 पयिंत जंर्लाची हानी समाप्त 

करणे आणण जीणोद्धार आणण िाश्वत उत्पादन आणण वापरास 

समथगन देणे. 

UN-एनजी पॅ्न ऑि अँक्शन लाँच 

● 2025 च्या णदिेने UN-एनजी िॅन ऑफ अँक्शन लाँच करून, UN 

ने स्वच्छ, सवािंसाठी परवर्णारी ऊजाग आणण णनव्वळ-िून्य 

उत्सजगनाच्या पार्श वगभूमीवर संक्रमणासाठी आवश्यक मोठ्या 

प्रमाणावर कृती आणण समथगन उते्प्रररत करण्याच्या णदिेने एक मोठे 

पाऊल उचलले.  

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● यूएन-एनजीसह सुमारे 30 महत्त्वाच्या संस्थांनी 'िॅन ऑफ अँक्शन' 

लाँच केले. 

● UN च्या मते, या वचनबद्धतेला पाणठंबा देण्यासाठी $600 अब्ज पेक्षा 

जास्त वचन णदलेली सरकारे आणण कॉपोरेिन्स यांच्यािी त्ांच्या 

स्वच्छ उजाग महत्वाकांके्षसाठी समथगन िोधणारया राष्टर ांना 

जोर्ण्यासाठी एनजी कॉमॅ्पक्ट अँक्शन नेटवकग ची स्थापना करण्यात 

आली आहे. 

● नायजेररया, संॅणटयार्ो आणण णचलीमधे्य ऊजाग प्रवेि आणण 

संक्रमणास समथगन देणार या युती जाहीर करण्यात आल्या. 

● णलऊ झेनणमन, संयुक्त राष्टर ाचे आणथगक आणण सामाणजक प्रकरणांचे 

अंर्र-सेके्रटरी-जनरल आणण ऊजाग वरील 2021 उच्च-स्तरीय 

संवादाचे सरणचटणीस म्हणाले की, उच्च-स्तरीय संवादातून उदयास 

आलेल्या जार्णतक रोर्मॅपला UN प्रणालीद्वारे बळकट प्रयत्ांची 

आवश्यकता आहे. 
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एअर मािडल संजीि कपूर यांनी DG म्हणून पदभार िीकारला. 

● एअर मािगल संजीव कपूर यांनी हवाई मुख्यालय नवी णदल्ली येथे 

भारतीय हवाई दलाचे महासंचालक म्हणून णनयुक्ती स्वीकारली 

आहे. एअर मािगल हे राष्टर ीय संरक्षण अकादमीचे पदवीधर आहेत 

आणण ते णर्सेंबर 1985 मधे्य IAF च्या फ्लाइंर् िाखेत वाहतूक 

पायलट म्हणून णनयुक्त झाले होते. 

● संजीव कपूर हे णर्फेन्स सन्स्टव्हगसेस स्टाफ कॉलेज (DSSC) वेणलंग्टन, 

कॉलेज ऑफ णर्फेन्स मॅनेजमेंट आणण नॅिनल णर्फेन्स कॉलेजचे 

माजी णवद्याथी आहेत. एअर ऑणफसर हा एक पात्र फ्लाइंर् इंस्टर क्टर 

आहे ज्याला IAF च्या इझव्हेंटरीमधे्य णवणवध णवमानांवर 7700 

तासांपेक्षा जास्त उड्डाणाचा अनुभव आहे. हवाई अणधकारी वायु सेना 

पदक आणण अणत णवणिष्ट सेवा पदक प्राप्तकताग आहे. 36 वषािंच्या 

सेवा कारणकदीत, एअर मािगलने महत्त्वाच्या कमांर् आणण स्टाफच्या 

णनयुक्त्या भारे्करू केल्या आहेत. 

सुदिडन िेणू यांची TVS मोटर कंपनीचे व्यिस्थापकीय संचालक 

म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● TVS मोटर कंपनीच्या संचालक मंर्ळाच्या बैठकीत सुदिगन वेणू 

यांची णनयुक्ती करण्यात आली. TVS मोटर कंपनी ही दुचाकी आणण 

तीनचाकी वाहनांची प्रणसद्ध जार्णतक उत्पादक कंपनी आहे. 

सुदिगनने भारतातील प्रमुख दुचाकी उत्पादकांपैकी एकाचे निीब 

घर्वले आहे, ज्यामुळे ती सवागणधक पुरस्कारप्राप्त दुचाकी कंपनी 

बनली आहे. आणिया, आणफ्रका आणण अर्दी अलीकरे् युरोप 

यांसारख्या भारतातील कंपनीच्या णवस्तारात आणण इतर महत्त्वपूणग 

परदेिातील के्षत्रांमधे्य त्ांचा मोठा हात होता. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● सुदिगन वेणू, TVS मोटर कंपनीच्या मते, कंपनीच्या भारतातील 

यिामधे्य तसेच आणिया, आणफ्रका आणण अर्दी अलीकरे् युरोप 

सारख्या महत्त्वाच्या णवदेिी बाजारपेठांमधे्यही मोलाची भूणमका 

बजावली आहे. 

● TVS मोटर कंपनीचे अध्यक्ष एमेररटस श्री वेणू श्रीणनवासन यांच्या 

म्हणण्यानुसार, सुदिगनच्या उतृ्कष्ट प्रयत्ांमुळे महत्त्वाकांक्षी उत्पादने 

तयार करण्यासाठी आणण भारतात आणण त्ापलीकरे् वेर्ाने वाढ 

होण्यासाठी महत्त्वपूणग णनणगय घेण्यात आले आहेत . 

● त्ांनी काही महत्त्वपूणग संपादने आणण समूह कंपनीच्या 

णवस्तारावरही देखरेख केली आहे. 

● TVS मोटर कंपनीचे अध्यक्ष प्रो. सर राल्फ र्ायटर िेथ यांच्या मते 

सुदिगनकरे् एक िष्ट दृष्टी आहे आणण ते त्ांच्यासोबत आधुणनक 

तंत्रज्ञान आणण मूल्यांवर आधाररत दीघगकालीन वाढीची णवलक्षण 

आवर् आणतात. उदयोनु्मख टर ेंर्चा अंदाज घेऊन तो वक्राच्या पुढे 

णवचार करतो. त्ाच्या एकाग्रतेची दोन मुख्य के्षते्र म्हणजे वैयन्स्टक्तक 

आणण स्माटग र्णतिीलता, तसेच णवद्युतीकरण. TVS मोटरच्या 

परदेिी णवस्तारातही त्ांचा मोलाचा वाटा आहे. 

● सहानुभूती राखून उच्च कामणर्री करणारया णवदेिी संघांचे नेतृत्व 

करण्याची क्षमता त्ाच्याकरे् आहे. त्ाला लोकांची आणण समाजाची 

काळजी आहे. 

शनयुक्ती बातम्या 

शिनय मोिन क्वात्रा यांनी भारताचे निे परराष्ट्र  सशचि म्हणून पदभार 

िीकारला. 

● णवनय मोहन क्वात्रा यांनी भारताचे नवे परराष्टर  सणचव म्हणून पदभार 

स्वीकारला. 1988 च्या बॅचचे इंणर्यन फॉरेन सन्स्टव्हगस (IFS) 

अणधकारी, श्री क्वात्रा हे हषगवधगन शंृ्रर्ला यांच्यानंतर सेवेतून णनवृत्त 

झाले. परराष्टर  सणचवपदाचा कायगभार स्वीकारण्यापूवी श्री क्वात्रा 

नेपाळमधे्य भारताचे राजदूत म्हणून काम करत होते. 

शिनय मोिन क्वात्रा यांचा अनुभि: 

● 32 वषािंहून अणधक अनुभव असलेले कररअर णर्िोमॅट, श्री क्वात्रा 

यांनी ऑक्टोबर 2015 आणण ऑर्स्ट 2017 दरम्यान दोन वषे 

पंतप्रधान कायागलयात (PMO) सहसणचव पदावर काम केले आहे. 

● श्री क्वात्रा यांना भारताच्या िेजारी तसेच अमेररका, चीन आणण 

युरोपिी व्यवहार करण्यात व्यापक तज्ञ म्हणून ओळखले जाते. 

युके्रन संघषग, श्रीलंकेतील रं्भीर आणथगक संकट आणण 

अफर्ाणणस्तानमधील पररन्स्टस्थती आणण इंर्ो-पॅणसणफकमधील 

घर्ामोर्ी यासह भारत णवणवध भू-राजकीय घर्ामोर्ीनंा सामोरे 

जात असताना त्ांनी परराष्टर  सणचव म्हणून कायगभार स्वीकारला 

आहे. 

लेफ्टनंट जनरल बीएस राजू यांची भारतीय लष्कराचे उपप्रमुख 

म्हणून शनयुक्ती 

● भारतीय लष्कराचे णमणलटरी ऑपरेिन्सचे महासंचालक, लेफ्टनंट 

जनरल बग्गावल्ली सोमिेकर राजू यांची 1 मे पासून लष्कराचे 

उपप्रमुख म्हणून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. ते सैणनक सू्कल 

णवजापूर आणण राष्टर ीय संरक्षण अकादमीचे माजी णवद्याथी होते आणण 

15 णर्सेंबर रोजी त्ांनी जाट रेणजमेंटमधे्य कणमिन घेतले होते. 

1984. त्ांनी वेस्टनग णथएटर आणण J&K मधे्य ऑपरेिन पराक्रम 

दरम्यान एका बटाणलयनचे नेतृत्व केले होते. त्ांना उत्तम युद्ध सेवा 

पदक, अणत णवणिष्ट सेवा पदक आणण युद्ध सेवा पदक देण्यात आले 

आहेत. 

Amazon मु्यशिकचे माजी CEO सिस मल्होत्रा JioSaavn मधे्य 

CEO म्हणून सामील िाले आिेत. 

● JioSaavn ने आपले नवीन CEO म्हणून माजी Amazon संर्ीत 

संचालक आणण मनोरंजन उद्योर् तज्ञ, साहस मल्होत्रा यांचे नाव णदले 

आहे. यापूवी, सहास मल्होत्रा यांनी सोनी मु्यणझक इंणर्या आणण णटप्स 

इंर्स्टर ीजसाठी काम केले आहे. सहस मल्होत्रा णटप्स मु्यणझकमधे्य 

व्यावसाणयक नेते आणण णटप्स इंर्स्टर ीजमधे्य णटप्स णफल्म 

प्रोर्क्शनचे णवपणन संचालक होते. 

● JioSaavn ही दणक्षण आणियाई संर्ीत आणण कलाकारांसाठी 

ऑणर्ओ स्टर ीणमंर् सेवा आहे ज्याची स्थापना 2007 मधे्य सावन 

म्हणून करण्यात आली होती. ररलायन्स इंर्स्टर ीज णलणमटेर् (RIL) ने 

माचग 2018 मधे्य कंपनीतील बहुसंख्य णहस्सा णवकत घेतला. 

JioSaavn चा 100 दिलक्षाहून अणधक लोकांचा माणसक सणक्रय 

वापरकताग आधार असल्याचा दावा केला जातो. 

संगीता शसंग यांची CBDT च्या अध्यक्षपदी शनयुक्ती 

● 1986 च्या बॅचच्या इंणर्यन रेवे्हनू्य सन्स्टव्हगस (IRS) अणधकारी संर्ीता 

णसंर् यांना कें द्रीय प्रत्क्ष कर मंर्ळाच्या (CBDT) अध्यक्षपदाचा 

अणतररक्त कायगभार सोपवण्यात आला आहे, जे बी मोहपात्रा 30 

एणप्रल रोजी प्रत्क्ष कर प्रिासन संस्थेचे प्रमुख म्हणून सेवाणनवृत्त 

झाले आहेत. सध्या, मंर्ळात संर्ीता णसंर्सह चार सदस् आहेत. 

णसंर् यांच्याकरे् सध्या ऑणर्ट आणण जु्यणर्णियलचा कायगभार आहे. 
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माजी पेटर ोशलयम सशचि तरुण कपूर यांची पंतप्रधान मोदीचें 

सल्लागार म्हणून शनयुक्ती 

● माजी पेटर ोणलयम सणचव तरुण कपूर यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 

सल्लार्ार म्हणून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. कपूर, णहमाचल 

प्रदेि केर्रचे 1987-बॅचचे IAS अणधकारी, 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी 

पेटर ोणलयम आणण नैसणर्गक वायू मंत्रालयाचे सणचव म्हणून सेवाणनवृत्त 

झाले. 

इतर नेमणुका: 

● वररष्ठ नोकरिहा हरी रंजन राव आणण आणति चंद्र यांची पंतप्रधान 

कायागलयात (PMO) अणतररक्त सणचव म्हणून णनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 

● राव हे मध्य प्रदेि केर्रचे 1994-बॅचचे एलएएस अणधकारी आहेत 

आणण सध्या ते दूरसंचार णवभार्ात युणनव्हसगल सन्स्टव्हगसेस 

ऑन्स्टिरे्िन फंर्चे प्रिासक आहेत. 

● चंद्रा, णबहार केर्रमधील राव यांचे बॅचमेट, सध्या भारतीय खाद्य 

णनर्म, अन्न आणण सावगजणनक णवतरण णवभार्ाचे अध्यक्ष आणण 

व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमर्ी) आहेत. 

अँर्ी जॅसी 5 जुलै 2022 रोजी पुढील Amazon CEO म्हणून सामील 

िोणार आिेत. 

● जेफ बेझोस, ज्यांनी 27 वषािंपूवी 5 जुलै 1994 रोजी Amazon ची 

स्थापना केली होती, त्ांनी सीईओ पदाचा राजीनामा णदला आहे 

आणण अँर्ी जॅसी, दीघगकाळ AWS कायगकारी , यांनी कंपनीचे नवीन 

CEO म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. ज्यासीची सध्या 

Amazon.com चे अध्यक्ष आणण CEO, तसेच Amazon 

रंु्तवणूकदार संबंध वेबसाइटवर संचालक मंर्ळाचे सदस् म्हणून 

ओळखले जाते. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● बेझोस यांनी मे मणहन्यात सांणर्तले होते की, जस्सी 5 जुलै रोजी ई-

कॉमसग बेहेमथचे सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारतील. 

● कंपनीच्या कमाईपैकी जवळपास अधाग वाटा AWS चा आहे असे 

मानले जाते. 

● या वषागच्या माचग णतमाहीत, AWS, Amazon च्या क्लाउर् 

णर्न्स्टव्हजनने $54 अब्ज वाणषगक रन रेट पोस्ट केला, जो वषागनुवषे 

32% जास्त आहे. 

CIA चे पशिले चीि टेक ऑशिसर म्हणून नंद मुलचंदानी यांची 

शनिर् 

● भारतीय वंिाचे, नंद मुलचंदानी यांची कें द्रीय रु्प्तचर एजन्सी (CIA) 

चे पणहले मुख्य तंत्रज्ञान अणधकारी (CTO) म्हणून णनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. याआधी, त्ांनी यूएस णर्पाटगमेंट ऑफ णर्फेन्स अंतर्गत 

जॉइंट आणटगणफणियल इंटेणलजन्स सेंटरचे सीटीओ आणण कायगवाहक 

संचालक म्हणून काम केले आहे. 

IBM चे अध्यक्ष अरशिंद कृष्णा यांची िेर्रल ररिव्हड बँक ऑि 

नू्ययॉकड च्या बोर्ाडिर शनिर् 

● BM चे अध्यक्ष आणण मुख्य कायगकारी अणधकारी, अरणवंद कृिा 

यांची फेर्रल ररझव्हग बँक ऑफ नू्ययॉकग च्या संचालक मंर्ळावर 

णनवर् झाली आहे. 31 णर्सेंबर 2023 रोजी संपणारया तीन वषािंच्या 

मुदतीच्या उवगररत भार्ासाठी ते कायागलयातील ररक्त जार्ा भरतील. 

अरशिंद कृष्णा बद्दल: 

● IIT-कानपूर येथून पदवीपूवग पदवी आणण अबागना-चॅमे्पन येथील 

इणलनॉय णवद्यापीठातून पीएचर्ी घेतलेल्या कृिाची, “िेती, वाणणज्य 

णहताचा योग्य णवचार न करता जनतेचे प्रणतणनणधत्व करून, बी शे्रणीचे 

संचालक म्हणून णनवर् झाली आहे. 

● IBM CEO म्हणून काम करण्यापूवी, 60 वषीय कृिा क्लाउर् आणण 

कॉणिणटव्ह सॉफ्टवेअरचे वररष्ठ उपाध्यक्ष होते. ते आयबीएम 

संिोधनाचे प्रमुखही होते. ते IBM णसस्टस अँर् टेक्नॉलॉजी गु्रपच्या 

णवकास आणण उत्पादन संस्थेचे महाव्यवस्थापक होते. 

इंटरग्लोब एस्पव्हएिनने िेंकटरामणी सुमंतरान यांची संचालक 

मंर्ळाच्या अध्यक्षपदी शनयुक्ती केली. 

● इंटरग्लोब एन्स्टव्हएिनने घोणषत केले की वेंकटरामणी सुमंतरान यांची 

इंणर्र्ो बोर्ागच्या अध्यक्षपदी णनयुक्ती करण्यात आली आहे. सुमंत्रन 

हे कॉपोरेट लीर्र, टेक्नोकॅ्रट आणण णिक्षणतज्ज्ञ आहेत ज्याची 

युनायटेर् से्टट्स, युरोप आणण आणियामधे्य 37 वषािंची कारकीदग 

आहे. सुमंतरान हे सेलेररस टेक्नॉलॉजीजचे व्यवस्थापकीय संचालक 

आणण अध्यक्ष आहेत. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● सुमंतरनच्या आंतरराष्टर ीय बाजारपेठेची समज एअरलाइनला 

फायदेिीर ठरेल. 

● सुमंतन यांनी भारताच्या णवज्ञान सल्लार्ार पररषदेचे पंतप्रधान आणण 

भारतीय मंणत्रमंर्ळाच्या वैज्ञाणनक सल्लार्ार सणमतीवर काम केले 

आहे. 

● 2014 पयिंत ते णहंदुजा ऑटोमोणटव्ह (यूके) चे कायगकारी उपाध्यक्ष 

आणण अिोक लेलँर् णलणमटेर्चे उपाध्यक्ष होते. 

● आकरे्वारीनुसार, भारतातील सवागत मोठी एअरलाइन इंणर्र्ोने 

माचगमधे्य 58.61 लाख प्रवािांची वाहतूक केली, जी देिांतर्गत 

बाजारपेठेतील 54.8 टके्क आहे. 

 

अथडव्यिस्था बातम्या 

ICICI बँकेने MSME साठी भारताची 'ओपन-ऑल-ऑल' शर्शजटल 

इकोशसस्टम लाँच केली. 

● ICICI बँकेने देिातील सवग सूक्ष्म, लघु आणण मध्यम उद्योर्ांसाठी 

(MSME) भारतातील पणहली 'ओपन-ऑल-सवािंसाठी' 

सवगसमावेिक णर्णजटल इकोणसस्टम लाँच केली आहे, जी इतर 

बँकांचे ग्राहक देखील वापरू िकतात. InstaBIZ अँपवर णर्णजटल 

सोलू्यिन्सचे फायदे कोणीही वापरू िकतात. इतर बँकांचे 

एमएसएमई ग्राहक अँपमधे्य 'अणतथी' म्हणून लॉर् इन करून अनेक 

सेवांचा लाभ घेऊ िकतात. 

एअरटेल स्टाटडअप ऍस्पर्क्लरेटर प्रोिाम अंतगडत, भारती एअरटेल 

Cnergee टेक्नॉलॉजीजमधे्य 7% इस्पक्वटी खरेदी करते. 

● Bharti Airtel, भारतातील दुसरया क्रमांकाची दूरसंचार ऑपरेटर, 

ने घोषणा केली की Airtel Startup Accelerator Program ने 

क्लाउर्-आधाररत नेटवणकिं र् सोलू्यिन्स फमग Cnergee 

Technologies मधे्य 7% रंु्तवणूक णमळवली आहे. Cnergee, 

नवी मंुबई येथे न्स्टस्थत, सवग प्रकारच्या उद्योर्ांसाठी क्लाउर्-आधाररत 

व्यापक नेटवणकिं र् सोलू्यिन्समधे्य माणहर आहे. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

● टेल्कोने प्री-मनी एंटरप्राइझ मूल्यांकनावर व्याज खरेदी केले ज्यावर 

परिर सहमती होती, परंतु र्ोपनीयतेच्या णचंतेमुळे हा आकर्ा 

उघर् केला रे्ला नाही. 

● एअरटेलने एका णनवेदनात म्हटले आहे की, से्टक खरेदीमुळे लहान 

आणण मध्यम व्यवसायांसाठी (SMB) त्ांच्या क्लाउर्-आधाररत 

ऍन्स्टिकेिन्सच्या संक्रमणास र्ती देण्याच्या उिेिाने NaaS ऑफर 

मजबूत करण्यास अनुमती णमळेल. 

● नवी मंुबईन्स्टस्थत व्यवसायाने नेटवकग -एज-ए-सन्स्टव्हगस (NaaS) साठी 

5G- तयार सॉफ्टवेअर टूल्सचा एक संच तयार केला आहे जो िून्य-

टच सेवा तरतूद, मध्यवती ररमोट मॉणनटररंर् आणण कनेक्ट केलेल्या 

सवग उपकरणांचे व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी वाढवला जाऊ 

िकतो. 

RBI ने KCC च्या अल्प-मुदतीच्या कृिी कजड योजनेत भाग घेणाऱ्या 

बँकांसाठीचे शनयम बदलले. 

● ररझव्हग बँक ऑफ इंणर्या (RBI) ने मार्ील आणथगक वषागत णकसान 

के्रणर्ट कार्ग (KCC) द्वारे अल्प-मुदतीच्या पीक के्रणर्ट योजनेअंतर्गत 

िेतकरयांना णदलेल्या व्याज अनुदानाच्या रकमेवर दावा 

करण्यासाठी बँकांचे णनयम बदलले. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● ररझव्हग बँक ऑफ इंणर्या (RBI) ने एका पररपत्रकात जाहीर केले की 

2021-22 या आणथगक वषागतील प्रलंणबत दावे 30 जून 2023 पयिंत 

सबणमट केले जाऊ िकतात आणण ते वैधाणनक लेखा परीक्षकांकरू्न 

"सत् आणण बरोबर" म्हणून प्रमाणणत केले जाणे आवश्यक आहे. 

● 7% वाणषगक व्याज दराने 3 लाख रुपयांपयिंतचे अल्पकालीन पीक 

कजग असलेल्या िेतकरयांना मदत करण्यासाठी सरकार बँकांना 

2% वाणषगक व्याज अनुदान देते. 

● जे िेतकरी त्ांच्या कजागची वेळेवर परतफेर् करतील त्ांना 

अणतररक्त 3% व्याज अनुदान णमळेल. या िेतकरयांसाठी प्रभावी 

व्याजदर 4% आहे. 

अकाउंट एिीगेटर फे्रमिकड िर थेट जाणारी युशनयन बँक िी 

सािडजशनक के्षत्रातील पशिली बँक ठरली आिे. 

● अकाउंट एग्रीरे्टर (AA) इकोणसस्टमवर थेट जाणारी युणनयन बँक 

ऑफ इंणर्या ही सावगजणनक के्षत्रातील पणहली बँक बनली आहे. 

फे्रमवकग  णनयमन केलेल्या संस्थांमधे्य ररअल-टाइम आधारावर 

आणथगक माणहतीची देवाणघेवाण सुलभ करते. णवत्तीय माणहती प्रदाते 

(FIP) आणण णवत्तीय माणहती वापरकते (FIUs) यांच्यातील रे्टाचा 

प्रवाह सक्षम करण्यासाठी भारतीय ररझव्हग बँकेकरू्न AAs 

परवानाकृत आहेत. 

िसू्त आशण सेिा कर (GST) संकलन एशप्रलमधे्य 1.68 लाख कोटी 

रुपयांच्या सिडकालीन उच्ांकािर पोिोचले. 

● वसू्त आणण सेवा कर (GST) संकलन एणप्रलमधे्य 1.68 लाख कोटी 

रुपयांच्या सवगकालीन उच्चांकावर पोहोचले, जे अनेक अर्चणी 

आणण चांर्ले कर अनुपालन असूनही मजबूत आणथगक णक्रयाकलाप 

दिगवते. एणप्रलचा आकर्ा मार्ील वषीच्या तुलनेत 20% वाढला 

आहे आणण या वषीच्या माचगमधील 1.42 लाख कोटी रुपयांच्या 

आधीच्या सवोच्च पेक्षा 25,000 कोटीनंी अणधक आहे. 

 मागील मशिन्यांच्या GST संकलनाची यादी 

● माचड 2022:  1.42 लाख कोटी रुपये 

● िेब्रुिारी 2022:  1.33 लाख कोटी रुपये 

● जानेिारी 2022:  1.37 लाख कोटी रुपये 

● शर्सेंबर 2022:  1.29 लाख कोटी रुपये 

● नोव्हेंबर 2022:  1.31 लाख कोटी रुपये 

एचर्ीएिसी लाइि युनायटेर् नेिन्समधे्य signatory म्हणून 

सामील िाली. 

● एचर्ीएफसी लाइफ दीघगकालीन मूल्य णनणमगती आणण िाश्वत 

वाढीसाठी आपली वचनबद्धता दाखवून, जबाबदार रंु्तवणुकीसाठी 

UN-समणथगत तत्त्वांमधे्य (PRI) सामील झाली आहे. एचर्ीएफसी 

लाइफ जबाबदार रंु्तवणूक तत्त्वांना (आरआय) समणपगत आहे. 

समूहाला असे वाटते की पॉणलसीधारकांसाठी सणक्रय मालमत्ता 

व्यवस्थापक म्हणून त्ांचे नैणतक कतगव्य आहे ज्यांनी दीघगकाळात 

जास्तीत जास्त जोखीम समायोणजत परतावा देण्यासाठी त्ांचा णनधी 

HDFC लाइफकरे् सोपणवला आहे. 

● रंु्तवणुकीच्या णनणगयांसाठी RI दृणष्टकोन वापरून हे उणिष्ट साध्य 

केले जाऊ िकते, ज्यामधे्य मुख्य कारभारी तते्त्व आणण आणथगक 

मापदंर् आणण संभावनांव्यणतररक्त पयागवरण, सामाणजक आणण 

प्रिासन (ESG) णवचारांचा समावेि आहे. 

प्रोजेि WAVE अंतगडत, इंशर्यन बँकेने पूिड-मंजूर िैयस्पक्तक कजड 

सुरू केले आिे. 

● सावगजणनक के्षत्रातील बँक, इंणर्यन बँकेने प्रोजेक्ट WAVE अंतर्गत 

पूवग-मंजूर वैयन्स्टक्तक कजग उत्पादन सादर केले आहे. चेन्नईन्स्टस्थत 

बँकेने जानेवारी 2022 मधे्य वर्ल्ग ऑफ अँर्व्हान्स व्हचु्यगअल 

एक्सणपररअन्स, WAVE णर्णजटल टर ान्सफॉमेिन प्रोजेक्टची घोषणा 

केली, ज्याचे पणहले णर्णजटल उत्पादन, प्री-अ ॅपू्रव्हर् पसगनल लोन 

(PAPL) सादर केले आहे, जे ग्राहकांना जलद कजग णवतरणासह देऊ 

इन्स्टच्छते. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

● त्ांनी वषागच्या सुरुवातीला WAVE या प्रकल्पाद्वारे इंणर्यन बँकेत 

णर्णजटल बदलाच्या युर्ात प्रवेि करण्यासाठी आपली वचनबद्धता 

घोणषत केली. त्ांनी त्ांचे पणहले PAPL उत्पादन सुरू केले, जे फक्त 

इंटरनेट आउटलेट्सद्वारे उपलब्ध असेल. 

● ही सेवा सध्याच्या ग्राहकांना देऊ केली जाते ज्यांच्याकरे् णनयणमत 

उत्पन्न आणण पेझिन खाती आहेत, तसेच PAPL कजग उत्पादने, आणण 

मोबाइल ऍन्स्टिकेिन, बँकेची वेबसाइट आणण इंटरनेट बँणकंर्द्वारे 

प्रवेि केला जाऊ िकतो. 

● कजागवर दहा टके्क वाणषगक व्याजदर असेल आणण कोणतेही 

फोरक्लोजर फी नाही. 

● भारतीय बँक 24 ते 48 मणहन्यांपयिंत कजागचा कालावधी णनवर्ण्याचा 

पयागय आणण दंर्ाणिवाय कजग वेळेपूवी बंद करण्याच्या क्षमतेसह, 

देिांतर्गत बाजारात उपलब्ध असलेल्या सवोत्तम पररन्स्टस्थतीत कजग 

देत आहे. 

IRDAI ने BFSI कंपन्यांमधे्य शिमाधारकांची कमाल गंुतिणूक 

मयाडदा त्ांच्या मालमते्तच्या 25% िरून 30% पयंत िाढिली आिे. 

● भारतीय णवमा णनयामक आणण णवकास प्राणधकरण (IRDAI) ने 

बँणकंर्, णवत्तीय सेवा आणण णवमा (BFSI) कंपन्यांमधे्य णवमाधारकांची 

कमाल रंु्तवणूक मयागदा त्ांच्या मालमते्तच्या 25% वरून 30% 

पयिंत वाढवली आहे. IRDAI च्या रंु्तवणूक णनयमावली, 2016 मधील 

सवागत अलीकर्ील बदलांनुसार, आणथगक आणण णवमा णक्रयांची 

मयागदा आता सवग णवमा कंपन्यांसाठी रंु्तवणूक मालमते्तच्या 30 

टके्क असेल. यामधे्य होम फायनान्स कंपन्या आणण इझफ्रास्टर क्चर 

फायनान्स कंपन्यांमधील रंु्तवणुकीचा समावेि असेल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● तज्ञांचा असा णवश्वास आहे की णनयामकांच्या वाढीमुळे णवमा 

कंपन्यांना त्ांचे आणथगक आणण णवमा एक्सपोजर व्यापक भारतीय 

बाजार णनदेिांकांच्या जवळ आणण्यात मदत होईल. 

● णवत्तीय सेवा संस्था, ज्यात लक्षणीय बँका, नॉन-बँणकंर् णवत्तीय संस्था 

(NBFCs) आणण णवमा कंपन्यांचा समावेि आहे, यांचे सध्याचे वजन 

अंदाजे 35 टके्क आहे. 

● बजाज अणलयाझझ लाइफ इझिुरन्स कंपनी णलणमटेर्चे मुख्य 

रंु्तवणूक अणधकारी संपत रेड्डी यांच्या मते, व्यापक भारतीय बाजार 

णनदेिांकांमधे्य णवत्तीय आणण णवमा कंपन्यांचे वजन रे्ल्या काही 

वषािंत सातत्ाने वाढले आहे. 

● णवमा कंपन्या, रेड्डी यांच्या मते, IRDAI च्या दृणष्टकोनाचा पररणाम 

म्हणून णवणवध प्रकारच्या समभार्ांच्या अणधक णवसृ्तत शे्रणीचे मालक 

बनू िकतील. 

● इझिुरटेक स्टाटगअप, Zopper चे सह-संस्थापक आणण मुख्य 

कायगकारी अणधकारी मयंक रु्प्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, 

रंु्तवणुकीच्या मालमते्तची मयागदा 25% वरून 30% पयिंत वाढवणे 

हे णवमा कंपन्यांसाठी एक महत्त्वपूणग पाऊल आहे. 

भारताला शनओबँक ओपन म्हणून 100 िे युशनकॉनड स्टाटडअप 

शमळाले. 

● णनओबँणकंर् णफनटेक पोटगल, “ओपन” ने त्ाचे मूल्य एक अब्ज 

र्ॉलसगपेक्षा जास्त करण्यासाठी नवीन भांर्वल उभारले तेव्हा 

भारताला त्ाचे 100 वे युणनकॉनग णमळाले. पाच वषीय बेंर्ळुरून्स्टस्थत 

णनओबँकेने IIFL, णसंर्ापूरची राज्य होन्स्टरं्ल्र् कंपनी टेमासेक, 

अमेररकन इझवे्हस्टमेंट फमग टायर्र ग्लोबल आणण आणखी एक 

भारतीय फमग 3one4 कॅणपटल यांच्याकरू्न सीररज र्ी फंणरं्र् 

फेरीत $50 णमणलयन जमा केले. यामुळे त्ाचे मूल्यांकन $1 अब्जचा 

टप्पा ओलांर्ण्यास मदत झाली. 

RBI मॉनेटरी पॉशलसी: RBI ने रेपो रेट 40 bps ने िाढिून 4.40 

टके्क केला. 

● चलनशिियक धोरण सशमतीच्या अणनयोणजत बैठकीत , मध्यवती 

बँकेने, तथाणप, अनुकूल चलनणवषयक धोरण कायम ठेवले. 

आरबीआयच्या अचानक हालचालीमुळे - ऑर्स्ट 2018 नंतरची 

पणहली वाढ - बँणकंर् प्रणालीमधे्य व्याजदर वाढवण्याची अपेक्षा 

आहे. घर, वाहन आणण इतर वैयन्स्टक्तक आणण कॉपोरेट कजागवरील 

समान माणसक हपे्त (EMIs) वाढण्याची िक्यता आहे. ठेवीचें दर, 

मुख्यते्व णनणित मुदतीचे दर देखील वाढणार आहेत. 

● एमपीसीच्या सवग सहा सदस्ांनी अनुकूल भूणमका कायम ठेवत 

दरवाढीच्या बाजूने एकमताने मतदान केले. RBI र्व्हनगर िक्तीकांत 

दास यांनी सांणर्तले की, वाढती महार्ाई, भू-राजकीय तणाव, 

कच्च्च्या तेलाच्या उच्च णकंमती आणण जार्णतक स्तरावर वसंू्तचा 

तुटवर्ा यामुळे भारतीय अथगव्यवस्थेवर पररणाम झाला आहे. 

RBI बोर्ाडने मंजूर केलेल्या मौशिक धोरण सशमतीचे पदशसद्ध सदस्य 

म्हणून राजीि रंजन नामांकन 

● ररझव्हग बँक ऑफ इंणर्याच्या कें द्रीय संचालक मंर्ळाची 595 वी 

बैठक झाली. RBI च्या म्हणण्यानुसार RBI र्व्हनगर िक्तीकांत दास 

यांच्या अध्यक्षतेखाली न्स्टव्हणर्ओ कॉन्फरन्स्टनं्सर्द्वारे बैठक झाली . 

बोर्ागने कायगकारी संचालक र्ॉ. राजीव रंजन यांची चलनणवषयक 

धोरण सणमतीवर पदणसद्ध सदस् म्हणून णनयुक्तीला मान्यता णदली. 

रंजन यांनी मृदुल सर्र यांची जार्ा घेतली, जे 30 एणप्रल रोजी णनवृत्त 

झाले. रंजन हे एमपीसीचे णतसरे (पदणसद्ध) अंतर्गत सदस् आहेत. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● या बैठकीत रे्पु्यटी र्व्हनगर आणण कें द्रीय बोर्ागचे इतर संचालक 

तसेच आणथगक व्यवहार णवभार्ाचे सणचव अजय सेठ यांचा समावेि 

होता. 

● रे्ल्या तीन मणहन्यांपासून 6% च्या उणिष्टापेक्षा णजिीने राणहलेल्या 

महार्ाईला मयागणदत ठेवण्यासाठी एका अणनणित MPC बैठकीनंतर 

RBI ने बेंचमाकग  कजग दर 40 बेस पॉइंट्स (bps) ने वाढवून 4.40 

टके्क केला. 

● बँणकंर् प्रणालीतून 87,000 कोटी रुपयांची तरलता काढून 

टाकण्यासाठी , RBI र्व्हनगर िक्तीकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील 

चलनणवषयक धोरण सणमतीने (MPC) ठेवीचंी टके्कवारी वाढवली 

आहे ज्यात बँकांना रोख राखीव राखीव ठेवण्यासाठी 50 बेणसस 

पॉइंट्सने 4.5 टके्क करणे आवश्यक आहे. 

● CRR वाढ 21 मे पासून लारू् होईल. 
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शिज्ञान आशण तंत्रज्ञान बातम्या 

आयआयटी बॉमे्ब आशण आयएमर्ी यांनी िापरकत्ांसाठी अनुकूल 

ििामान अंदाज अँप शिकशसत करण्यासाठी एमओयूिर िाक्षरी 

केली 

● इंणर्यन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT बॉमे्ब) ने र्ाव, िहर आणण 

णजल्हा स्तरावरील भार्धारकांसाठी हवामान उपाय णवकणसत 

करण्यासाठी पृथ्वी णवज्ञान मंत्रालयाच्या भारतीय हवामान णवभार् 

(IMD) सोबत भार्ीदारी केली आहे. भार्ीदारी संस्थेला s ensors 

आणण र्र ोन-आधाररत स्माटग मॉणनटररंर् णसस्टम, पाणी आणण अन्न 

सुरके्षसाठी हवामान-स्माटग कृषी तंत्रज्ञान, बुन्स्टद्धमान आणण स्वयंचणलत 

पूवग चेतावणी प्रणाली, हवामान आणण आरोग्य, स्माटग पॉवर णग्रर् 

व्यवस्थापन, पवन ऊजाग अंदाज णवकणसत करण्यात मदत करेल 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● IIT Bombay 2070 पयिंत णनव्वळ िून्यावर पोहोचण्याचे देिाचे 

महत्त्वाकांक्षी उणिष्ट पाहता, क्लायमेट स्टर्ीज (IDPCS) मधे्य 

इंटरणर्णसन्स्टिनरी प्रोग्राम अंतर्गत क्लायमेट सन्स्टव्हगसेस आणण 

सोलु्यिन्समधे्य सेंटर ऑफ एक्सलन्स ( CoE) तयार करण्याचा 

मानस आहे. 

● "आयआयटी बॉमे्ब येथे IDPCS ची स्थापना 2012 मधे्य झाली आणण 

णवज्ञान आणण तंत्रज्ञान णवभार्ाच्या मोठ्या आणथगक पाणठंब्याने 10 

वषािंचा प्रवास पूणग केला." 

● IIT बॉमे्बचा IDPCS हा एक णवलक्षण प्रयत् आहे जो हवामान णवज्ञान 

संिोधनासाठी महत्त्वपूणग आहे. णवज्ञान हे आंतरणवद्यािाखीय 

स्वरूपाचे आहे, ज्यामधे्य र्णणत, अणभयांणत्रकी उपाय आणण 

सामाणजक णवज्ञान, इतर णवषयांसह, या सवग र्ोष्टी हवामान अभ्यास 

समजून घेण्यासाठी आवश्यक आहेत. 

● IIT Bombay ने हवामान बदलामधे्य जर्ातील पणहली चेअर 

प्रोफेसरणिप देखील स्थाणपत केली आहे. 

● आयआयटी बॉमे्ब येथे हवामान अभ्यासात प्रथमच चेअर 

प्रोफेसरणिपची स्थापना करण्यात आली आहे. 

इस्रोने शर्सेंबर 2024 पयंत िुक्र ििािर मोिीम आखली आिे. 

● भारतीय अंतराळ संिोधन संस्था िुक्र ग्रहाच्या पृष्ठभार्ाखाली काय 

आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी अवकाियान पाठवेल, अिी 

घोषणा िेस बॉर्ीचे अध्यक्ष एस सोमनाथ यांनी केली. ISRO ने 

णर्सेंबर 2024 पयिंत मोहीम सुरू करण्याची अपेक्षा केली आहे 

आणण त्ानंतर वषगभरासाठी आखलेल्या कक्षीय युक्तीने. ऑणबगटल 

मॅनु्यव्हर म्हणजे िेसक्राफ्टची कक्षा बदलण्यासाठी प्रणोदन 

प्रणालीचा वापर. हे अंतराळ यानाला ग्रहाच्या कके्षत प्रवेि करण्यास 

सक्षम करते. 

शमिनचे उशद्दष्ट् काय आिे? 

● या मोणहमेचा उिेि िुक्राच्या वातावरणाचा अभ्यास करणे आहे, जे 

सल्म्फू्यररक ऍणसर्च्या ढर्ांनी ग्रह व्यापलेले असल्याने णवषारी आणण 

संक्षारक आहे. युनायटेर् से्टट्ससह अनेक देि, व्हीनसवर मोणहमा 

पाठवण्याचा प्रयत् करीत आहेत आणण ते कसे नरक बनले हे 

समजून घेण्यासाठी प्रयत् करीत आहेत. 
 

कराराच्या बातम्या 

रेले्व दूरसंचार शे्रणीसुधाररत करण्यासाठी, रेले्व मंत्रालयाने C-DOT 

सोबत करार केला आिे. 

● रेले्व मंत्रालय आणण सेंटर फॉर रे्व्हलपमेंट ऑफ टेलीमॅणटक्स (C-

DOT) यांनी C- णवतरण आणण अंमलबजावणीमधे्य दूरसंचार 

सुणवधांच्या तरतुदीमधे्य समिय आणण संसाधनांच्या वाटणीसाठी 

एक मजबूत सहयोर्ािक कायग भार्ीदारी तयार करण्यासाठी 

सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● सामंजस् करारावर स्वाक्षरी समारंभात, राजकुमार उपाध्याय, 

कायगकारी संचालक आणण C-DOT बोर्ागचे अध्यक्ष, अरुणा णसंर्, 

अणतररक्त सदस्, दूरसंचार आणण रेले्व बोर्ग आणण इतर उच्च रेले्व 

आणण C-DOT कमगचारी उपन्स्टस्थत होते. 

● हा सामंजस् करार C-DOT आणण रेले्व मंत्रालयाला जार्णतक 

मानकांनुसार रेले्वसाठी दीघगकालीन उत्क्ांती (LTE-R) वापरून 

सावगजणनक सुरक्षा आणण सुरक्षा सेवांसाठी भारतीय रेले्वमधे्य 

दूरसंचार आधुणनकीकरणासाठी सहकायग करण्यास अनुमती देईल. 

● लाँर्-टमग इव्होलू्यिन फॉर रेले्व (LTE-R) हे रेले्व सेवांसाठी खास 

बनवलेले पुढील णपढीचे संपे्रषण नेटवकग  आहे, जे टर ेनमधे्य तसेच 

टर ेन्समधे्य हाय-िीर् वायरलेस व्हॉइस आणण रे्टा कनेक्शनला 

अनुमती देते. 

● C-DOT आणण रेले्व मंत्रालय यांच्यातील सहकायागमुळे स्वदेिी 

दूरसंचार उपकरणे आणण टर ेन ऑपरेिन्स, सावगजणनक सुरक्षा आणण 

सुरक्षा अनुप्रयोर्ांसाठी स्वदेिी दूरसंचार उपकरणे आणण सेवांच्या 

मालकीची एकूण णकंमत कमी होईल, भारत सरकारच्या मेक इन 

इंणर्या उपक्रमाला चालना णमळेल आणण णर्णजटल णवभार्ातील 

अंतर कमी होईल. 

कॅनरा बँकेने स्पस्कल लोन सुरू करण्यासाठी ASAP सोबत करार 

केला आिे. 

● कॅनरा बँकेने अणतररक्त कौिल्य संपादन कायगक्रम (ASAP), केरळ 

या उच्च णिक्षण णवभार्ांतर्गत सरकारी कंपनीच्या संयुक्त णवद्यमाने 

'कौिल्य कजग' सुरू केले आहे. या सुणवधेअंतर्गत 5,000 ते 1.5 लाख 

रुपयांपयिंतचे कजग आहे. हे कजग ASAP केरळ णकंवा इतर 

कोणत्ाही कें द्र णकंवा राज्य सरकार-मान्यताप्राप्त एजन्सीद्वारे देऊ 

केलेले कौिल्य प्रणिक्षण कायगक्रम घेत असलेल्या णवद्यार्थ्ािंना णमळू 

िकते. 
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भारत आशण जमडनी यांच्या संयुक्त घोिणापत्रािर िाक्षरी 

केल्यानंतर इंर्ो-जमडन िीन िायर्र ोजन टास्क िोसडची स्थापना 

● कें द्रीय उजाग, नवीन आणण नवीकरणीय ऊजाग मंत्री श्री आर के णसंर् 

आणण जमगनीचे आणथगक व्यवहार आणण हवामान बदल मंत्री 

महामणहम र्ॉ. रॉबटग हॅबेक यांनी इंर्ो-जमगन हायर्र ोजन टास्क 

फोसगच्या उिेिाच्या संयुक्त घोषणापत्रावर अक्षरिः स्वाक्षरी केली. 

नूतनीकरणक्षम ऊजाग क्षमतेच्या णवस्ताराच्या जर्ात सवागणधक वेर्ाने 

भारत ऊजाग संक्रमणामधे्य जार्णतक नेता म्हणून उदयास आला 

आहे. मंत्री आर के णसंर् यांनी त्ांच्या जमगन समकक्षांना माणहती 

णदली की भारताकरे् िष्ट बोली प्रणक्रया, खुली बाजारपेठ, झटपट 

णववाद णनराकरण प्रणाली आहे आणण सवागत आकषगक RE 

रंु्तवणुकीचे णठकाण म्हणून व्यापकपणे ओळखले जाते. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● ऊजाग संक्रमणाच्या दृष्टीने भारताची उदात्त उणिषे्ट आहेत. 2030 

पयिंत, त्ात 500 GW नॉन-जीवाश्म इंधन क्षमता जोर्ली जाईल. 

● भारताने ग्रीन हायर्र ोजनसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. 

● भारतातील या पररसंस्थेच्या णवकासासाठी जमगन कंपन्या िधाग 

करतात. 

● प्रकल्प, णनयम आणण मानके, व्यापार आणण संयुक्त यासाठी सक्षम 

फे्रमवकग  तयार करून ग्रीन हायर्र ोजनचे उत्पादन, वापर, साठवण 

आणण णवतरण यामधे्य परिर सहकायग मजबूत करण्यासाठी आज 

स्वाक्षरी केलेल्या करारांतर्गत दोन्ही देि I -ndo-जमगन ग्रीन 

हायर्र ोजन टास्क फोसगची स्थापना करतील. 

● हररत हायर्र ोजन उत्पादन आणण णनयागतीसाठी जार्णतक कें द्र 

बनवण्याच्या उिेिाने भारतात राष्टर ीय हररत हायर्र ोजन णमिनची 

णनणमगती करण्यात आली. जमगनीने हायर्र ोजन तंत्रज्ञानात जार्णतक 

नेता बनण्याच्या उणिष्टासह एक धार्सी राष्टर ीय हायर्र ोजन धोरण 

देखील तयार केले आहे. 

● नवीकरणीय उजाग क्षमता आणण नवीकरणीय ऊजाग प्रकल्प 

राबणवण्याचा अनुभव यामुळे भारत कमी णकमतीच्या ग्रीन 

हायर्र ोजनची णनणमगती उद्योर् के्षत्रांच्या शे्रणी हळूहळू र्ीकाबोनाइज 

करण्यासाठी तसेच जार्णतक मार्णी पूणग करण्यासाठी णनयागत करू 

िकतो. संिोधन आणण उद्योर्ातील क्षमतांमुळे जमगनी आधीच 

णवणवध हायर्र ोजन उपक्रम हाती घेत आहे. 

कौिल्य शिकास मंत्रालयाने प्रशिक्षण कायडक्रम सुरू करण्यासाठी 

इस्रोसोबत सामंजस्य करार केला. 

● कौिल्य णवकास आणण उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) ISRO च्या 

अंतराळ णवभार्ातील तांणत्रक कमगचार यांचे कौिल्य वाढवण्याच्या 

उिेिाने भारतीय अंतराळ संिोधन संस्थेसोबत एक सामंजस् 

करार (मेमोरँर्म ऑफ अंर्रसँ्टणरं्र्) स्वाक्षरी करते. श्री राजेि 

अग्रवाल, सणचव MSDE आणण श्री एस. सोमनाथ, सणचव, अंतराळ 

णवभार्/ अध्यक्ष ISRO, यांनी सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● उद्योर्ाच्या र्रजांनुसार देिातील अंतराळ के्षत्रात ISRO तांणत्रक 

व्यावसाणयकांच्या कौिल्य णवकास आणण क्षमता वाढीसाठी प्रणिक्षण 

प्रदान करण्यासाठी अल्प-मुदतीच्या अभ्यासक्रमांसाठी औपचाररक 

फे्रमवकग  स्थाणपत करणे हा या उपक्रमाचा उिेि आहे. पुढील पाच 

वषािंत, 4000 हून अणधक इस्रो तांणत्रक व्यावसाणयकांना या 

कायगक्रमात णिकवले जाईल. 

● हे प्रणिक्षण संपूणग भारतातील MSDE च्या राष्टर ीय कौिल्य प्रणिक्षण 

संस्था (NSTIs) येथे होईल. 

● णर्पाटगमेंट ऑफ िेस (DOS) अंतर्गत ISRO कें दे्र आणण 

युणनट्समधील णवणवध तांणत्रक व्यावसाणयकांच्या क्षमतांमधे्य सुधारणा 

करणे हे प्रणिक्षण कायगक्रमाचे उणिष्ट आहे. 

● हा कायगक्रम MSDE आणण देिभरातील त्ाच्या अत्ाधुणनक 

प्रणिक्षण संस्थांच्या पाणठंब्याने, नवीनतम उद्योर् टर ेंर् आणण 

आवश्यकतांनुसार कमगचार यांचे कौिल्य संच वाढणवण्यासाठी 

णवणिष्ट णवषयांमधे्य प्रणिक्षण प्रदान करेल. 

● सामंजस् कराराच्या अटीनुंसार, कायगक्रमाच्या मोठ्या उणिष्टांची 

पूतगता करण्यासाठी ISRO MSDE आणण सोबतच्या NSTI सोबत 

सखोल प्रणिक्षण णदनदणिगका, अभ्यासक्रम आणण अभ्यासक्रम 

णवकणसत करण्यासाठी सहयोर् करेल. प्रणिक्षणाथींना इस्रोकरू्न 

प्रणिक्षणाथी णकट णमळतील. 

 

पुरस्कार बातम्या 

DD नॅिनल पेट िो 'बेस्ट फ्रें र् िॉरएव्हर' ने ENBA अिॉर्ड 2021 

शजंकला. 

● दूरदिगनने एक्स्चेंज4मीणर्या नू्यज ब्रॉर्कान्स्टसं्टर् अवॉर््गस (ENBA) 

च्या 14 व्या आवृत्तीत 'बेस्ट फ्रें र् फॉरएव्हर' या पाळीव प्राण्यांच्या 

काळजीवर आधाररत टीव्ही माणलकेसाठी सवोतृ्कष्ट सखोल णहंदी 

माणलकेसाठी ENBA पुरस्कार 2021 णजंकला आहे . हा कायगक्रम 

दर रणववारी संध्याकाळी ७ वाजता प्रसाररत केला जातो आणण र्ीर्ी 

नॅिनलच्या यूटू्यब चॅनलवरही उपलब्ध आहे. 

'बेस्ट फ्रें र् िॉरएव्हर' िोबद्दल: 

● बेस्ट फ्रें र् फॉरएव्हर हा र्ीर्ी नॅिनलवर अधाग तासाचा साप्ताणहक 

थेट फोन-इन िो आहे, ज्यामधे्य दोन पाळीव प्राणी तज्ञ लोकांना 

त्ांच्या पाळीव प्राण्यांची काळजी किी घ्यावी, त्ांचे अन्न, पोषण, 

णनयणमत आरोग्य तपासणी, लसीकरण आणण इतर र्ोष्टीबंिल 

मार्गदिगन करतात. 

● या िोचा उिेि णद्व-मार्ी संपे्रषण राखणे हा आहे णजथे दिगक थेट 

कॉल करू िकतात आणण तज्ञांिी बोलू िकतात आणण त्ांच्या 

णचंता आणण अनुभव सामाणयक करू िकतात. पणहल्या 

णदवसापासून देिभरातून फोन कॉल्सचा पाऊस सुरू झाला. इतर 

वयोर्टांच्या व्यणतररक्त, तरुण आणण मुले या िोमधे्य सवागणधक 

रंु्ततात. 

24 व्या रे्िशलंशपक: धनुि श्रीकांतने पुरुिांच्या 10 मीटर एअर 

रायिलमधे्य सुिणडपदक शजंकले. 

● मबाज धनुष श्रीकांतने ब्राझीलमधील कॅन्स्टक्सयास र्ो सुल येथे 24 व्या 

रे्फणलन्स्टम्पकमधे्य पुरुषांच्या 10 मीटर एअर रायफल िधेत सुवणग 

आणण िौयग सैनीने कांस्पदक णजंकले आहे. नंतर, भारतीय 

बॅर्णमंटन संघाने अंणतम फेरीत जपानचा 3-1 असा पराभव करून 

सुवणगपदक णजंकून देिासाठी दुहेरी उत्सव साजरा केला. युके्रन 19 

सुवणग, सहा रौप्य आणण 13 कांस् पदकांसह अव्वल स्थानावर आहे. 

दोन सुवणग आणण एक कांस् पदकांसह भारत पदकताणलकेत 

आठव्या स्थानावर आहे. 
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NASA च्या Cynthia Rosenzweig यांना 2022 चा िर्ल्ड  िूर् 

प्राईज शमळाला. 

● नू्ययॉकग  िहरातील NASA च्या र्ोर्ार्ग इन्स्टिटू्यट फॉर िेस 

स्टर्ीज (GISS) मधील वररष्ठ संिोधन िास्त्रज्ञ आणण क्लायमेट 

इमॅ्पक््टस गु्रपच्या प्रमुख, णसंणथया रोसेझझवेर् यांना वर्ल्ग फूर् प्राइज 

फाउंरे्िनकरू्न 2022 चा जार्णतक अन्न पुरस्कार णमळाला आहे. 

हवामान आणण अन्न प्रणाली यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी 

आणण भणवष्यात दोन्ही कसे बदलतील याचा अंदाज लावण्यासाठी 

णतच्या संिोधनासाठी रोसेनझ्वेर्ची या पुरस्कारासाठी णनवर् 

करण्यात आली. 

 

संरक्षण बातम्या 

आयएनएस शिक्रांत िी भारताची पशिली िदेिी शिमानिाहू नौका 

भारतीय नौदलाकरे् सुपूदड करण्यात येणार आिे. 

● भारताच्या पणहल्या स्वदेिी णवमानवाहू वाहक (IAC) णवक्रांतच्या 

दुसरया सार्री चाचण्यांना पुढील वषी ऑर्स्टमधे्य भारतीय नौदलात 

समावेि होण्याआधीच सुरुवात झाली. ऑर्स्टमधे्य, भारतातील 

सवागत मोठी आणण अत्ाधुणनक युद्धनौका असलेल्या 40,000 टन 

वजनाच्या णवमानवाहू जहाजाने पाच णदवसांची पणहली समुद्रपयगटन 

यिस्वीररत्ा पार पार्ली. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● पणहल्या सार्री चाचण्यांनंतर युद्धनौकेच्या प्रमुख यंत्रणांची कामणर्री 

समाधानकारक असल्याचे नौदलाने म्हटले आहे. 

● ही युद्धनौका अंदाजे 23,000 कोटी खचूगन बांधली रे्ली , ज्यामुळे 

भारताला अत्ाधुणनक णवमानवाहू वाहक णवकणसत करण्याची क्षमता 

असलेल्या देिांच्या प्रणतबंणधत र्टात नेण्यात आले. 

● MiG-29K लढाऊ णवमाने, कामोव्ह-31 हेणलकॉप्टर आणण MH-

60R मल्टी-रोल हेणलकॉप्टरचा वापर युद्धनौकेद्वारे केला जाईल. 

● यात जवळपास 2,300 कंपाटगमेंट आहेत, ज्यामधे्य मणहला 

अणधकारयांसाठी णविेष क्वाटगर आहेत आणण ते सुमारे 1,700 

लोकांच्या कू्रसाठी आहे. 

● अणधकार यांच्या म्हणण्यानुसार, णवक्रांतचा सवोच्च वेर् अंदाजे 28 

नॉट्स आणण कु्रणझंर् िीर् 18 नॉट्स आहे, ज्याची रेंज सुमारे 7,500 

नॉणटकल मैल आहे. 

● IAC 262 मीटर लांब, 62 मीटर रंुद आणण 59 मीटर उंच आहे. 

2009 पासून त्ाचे बांधकाम सुरू आहे. 

● कोचीन णिपयार्ग णलणमटेर्ने या युद्धनौकेचे बांधकाम केले. 

● आयएनएस णवक्रमाणदत् ही याक्षणी भारताची एकमेव णवमानवाहू 

युद्धनौका आहे. 

 

क्रीर्ा बातम्या 

पी. व्ही. शसंधूने आशियाई बॅर्शमंटन िधेत कांस्यपदक शजंकले. 

● आणिया बॅर्णमंटन चॅन्स्टम्पयनणिपमधे्य, भारताच्या पीव्ही णसंधूने 

मणनला येथे उपांत् फेरीत अव्वल मानांणकत आणण र्तणवजेत्ा 

जपानच्या अकाने यामारु्चीकरू्न तीन रे्ममधे्य हृदयद्रावक पराभव 

केल्यानंतर णतचे दुसरे आणियाई कांस्पदक णजंकले. णतने आणिया 

बॅर्णमंटन चॅन्स्टम्पयनणिप 2014 णर्मचेऑन आवृत्तीत णतचे पणहले 

कांस् णजंकले होते. 

केरळने पशिम बंगालचा पराभि करत सातव्यांदा संतोि टर ॉिीचे 

शिजेतेपद पटकािले. 

● केरळच्या मलपु्परम येथील मंजेरी से्टणर्यमवर केरळने पणिम 

बंर्ालचा पेनल्टी िूटआऊटमधे्य 5-4 असा पराभव करत 75वी 

संतोष टर ॉफी 2022 णजंकली. एका धर्धर्णारया चकमकीत 

अणतररक्त वेळेनंतर संघ 1-1 ने बरोबरीत होते, ज्यामधे्य दोन्ही 

टोकांना भरपूर संधी णनमागण झाल्या होत्ा आणण णफणनणिंर् चुकीचे 

होते. 

पुरस्कार शिजेते: 

● िधेतील सवोत्तम खेळारू्: णजजो जोसेफ 

● नऊ र्ोलांसह सवोच्च स्कोअरर: जेणसन टीके 

िररयाणा सरकार नीरज चोप्राच्या जन्मगािी से्टशर्यम बांधणार 

आिे. 

● हररयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी ऑणलन्स्टम्पक 

सुवणगपदक णवजेता नीरज चोप्राच्या मूळ र्ावी पाणनपत येथे से्टणर्यम 

बांधण्याची घोषणा केली आहे. नीरज चोप्रा यांच्या र्ावात 10 कोटी 

रुपये खचूगन से्टणर्यम बांधले जाणार आहे. रे्ल्या वषी, चोप्रा 

ऑणलन्स्टम्पक टर ॅक आणण फीर्ल्मधे्य सुवणगपदक णजंकणारे पणहले 

भारतीय ठरले. 

ररअल माशिदने 35 िे िॅशनि लीग जेतेपद पटकािले. 

● ररअल माणद्रदने आपल्या राखीव संघाने एिॅणनयोलचा 4-0 असा 

सहज पराभव करून णवक्रमी 35वे िॅणनि लीर् जेतेपद पटकावले. 

रॉणर्र र्ोने दोनदा र्ोल केले आणण माको एसेंणसओ आणण पयागयी 

करीम बेंझेमा यांनी प्रते्की एक र्ोल करून माणद्रदला तीन हंर्ामात 

दुसरे लीर् णवजेतेपद णमळवून णदले. 

● या णवजेतेपदासह, कालो अँसेलोटी हा पणहल्या पाच युरोणपयन 

लीर्मधे्य टर ॉफी णजंकणारा पणहला प्रणिक्षक ठरला. इटाणलयन 

मॅनेजरने सेरी ए मधे्य एसी णमलान, इंन्स्टग्लि प्रीणमयर लीर्मधे्य चेल्सी, 

लीर् 1 मधे्य पॅररस सेंट-जमेन आणण बंुरे्न्स्टिर्ामधे्य बायनग 

मु्यणनकसह णजंकले. 

जागशतक सू्नकर चॅस्पम्पयनशिप 2022 चे शिजेतेपद रॉनी 

ओ'सुशलव्हनने शजंकले. 

● रॉनी ओ'सुणलव्हन (इंगं्लर्) यांनी 16 एणप्रल ते 2 मे 2022 या 

कालावधीत िेणफर्ल्, इंगं्लर्मधील कू्रणसबल णथएटरमधे्य झालेल्या 

अंणतम फेरीत जुर् टर म्प (इंगं्लर्) णवरुद्ध 18-13 असा पराभव करून 

2022ची जार्णतक सू्नकर चॅन्स्टम्पयनणिप णजंकली आहे. ही िधाग वर्ल्ग 

सू्नकर टूरद्वारे आयोणजत करण्यात आली होती आणण िोट्गस बेणटंर् 

कंपनी बेटफे्रर्ने प्रायोणजत केली होती. एकूण बक्षीस रक्कम 

2,395,000 युरो आहे आणण णवजेत्ाला 500,000 युरोचा वाटा 

णमळेल. 

● ओ'सुणलव्हन (वय 46) हा कू्रणसबल इणतहासातील सवागत जुना 

जर्जे्जता ठरला, त्ाने 1978 मधे्य 45 वषािंचे सहावे णवजेतेपद 

पटकावणारया रे ररयार्गनला मारे् टाकले. हे रॉनी ओ'सुणलव्हनचे 

सातवे जार्णतक सू्नकर चॅन्स्टम्पयनणिप णवजेतेपद होते, यापूवी 2001, 

2004, 2004, 2004 मधे्य 2012, 2013 आणण 2020, स्टीफन 

हेंर्र ीच्या आधुणनक काळातील सात जार्णतक णवजेतेपदांच्या 

णवक्रमािी बरोबरी केली (हेन्डरीने 1990 च्या दिकात णजंकले). 
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खेलो इंशर्या युशनव्हशसडटी गेम्स 2021 जैन शिद्ापीठाने शजंकले. 

● 20 सुवणग, 7 रौप्य आणण 5 कांस् पदकांसह जैन (र्ीम्र्-टू-बी 

युणनव्हणसगटी) ने खेलो इंणर्या युणनव्हणसगटी रे्स 2021 ची दुसरी 

आवृत्ती णजंकली आहे. लव्हली प्रोफेिनल युणनव्हणसगटी (एलपीयू) 17 

सुवणािंसह दुसरे आणण पंजाब णवद्यापीठ णतसरे स्थान णमळवले आहे. 

KIUG चा समारोप समारंभ श्री कांतीरवा आउटर्ोअर से्टणर्यम, 

बेंर्ळुरू येथे झाला. वीरा हा KIUG 2021 चा िुभंकर होता. 

● खेलो इंणर्या युणनव्हणसगटी रे्सच्या दुसरया आवृत्तीत एकूण 20 खेळ 

खेळले रे्ले आणण 210 णवद्यापीठांतील 3900 णवद्यार्थ्ािंनी भार् 

घेतला. खेळांनी राष्टर ीय खेळांच्या इणतहासात प्रथमच योर्ासन आणण 

मल्लखांबा यासारख्या देिी क्रीर्ा िधाग सुरू केल्या. 

IWF जु्यशनयर िर्ल्ड  िेटशलस्पफं्टग चॅस्पम्पयनशिपमधे्य सुिणडपदक 

शजंकणारी ििडदा िरद गरुर् िी पशिली भारतीय ठरली आिे. 

● हषगदा िरद र्रुर् णहने ग्रीसमधील हेरन्स्टक्लओन येथे IWF जु्यणनयर 

वर्ल्ग चॅन्स्टम्पयनणिपमधे्य सुवणगपदक णजंकणारी पणहली भारतीय 

मणहला म्हणून इणतहास रचला . णतने सॅ्नचमधे्य 70 णकलोगॅ्रम आणण 

क्लीन अँर् जकग मधे्य 83 णकलोगॅ्रमसह एकूण 153 णकलोगॅ्रम उचलून 

45 णकलोगॅ्रम वजनी र्ट णजंकला. 

ििडदा िरद गरुर् बद्दल: 

● IWF जु्यणनयर वर्ल्ग चॅन्स्टम्पयनणिप 2022 मधे्य सुवणगपदक णजंकणारी 

पणहली भारतीय वेटणलफ्टर हषगदा िरद र्रुर् णहने 2020 च्या खेलो 

इंणर्या युथ रे्समधे्य 17 वषािंखालील मुलीचें णवजेतेपदही णजंकले. 

● हषगदाने 12 वषािंच्या वयातच णतचे वर्ील िरद र्रूर् यांच्या 

आग्रहावरून वेटणलन्स्टफं्टर्ला सुरुवात केली, जे स्वतः राज्यस्तरीय 

वेटणलफ्टर होते. 

टोशकयो ऑशलस्पम्पयन शर्स्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौरला तातु्परते 

शनलंशबत करण्यात आले आिे. 

● ऑणलन्स्टम्पयन णर्स्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर णहला अँथलेणटक्स 

इंणटणग्रटी युणनट (AIU) ने प्रणतबंणधत पदाथागसाठी सकारािक 

चाचणी केल्याबिल तातु्परते णनलंणबत केले आहे. कमलप्रीतची 29 

माचग रोजी चाचणी घेण्यात आली होती, णतच्या नमुन्यात प्रणतबंणधत 

पदाथग सॅ्टनोझोलॉलच्या उपन्स्टस्थतीमुळे/वापरल्यामुळे णतला णनलंणबत 

करण्यात आले होते, हे जार्णतक अँथलेणटक्स अँटी-र्ोणपंर् णनयमांचे 

उलं्लघन आहे. कौरने टोणकयो ऑणलन्स्टम्पकच्या अंणतम फेरीत 63.7 

मीटर फेक करून सहावे स्थान णमळवले होते. 

ररस्पद्धमान सािा प्रकरणी बीसीसीआयने पत्रकार बोररया मजुमदार 

यांच्यािर 2 ििांची बंदी घातली आिे. 

● भारतीय णक्रकेट णनयामक मंर्ळाने (बीसीसीआय) पत्रकार बोररया 

मजुमदार यांच्यावर अंतर्गत चौकिीत यणष्टरक्षक ररन्स्टद्धमान साहाला 

“धमकावणे आणण धमकावण्याचा” प्रयत् केल्याबिल दोषी 

आढळल्याने त्ांच्यावर दोन वषािंची बंदी घातली आहे. 

बीसीसीआयच्या सवोच्च पररषदेने रे्ल्या आठवड्यात झालेल्या 

बैठकीत तीन सदस्ीय सणमतीच्या अहवालावर णवचार केला आणण 

मजुमदार यांना कोणत्ाही णक्रकेटमधे्य सहभार्ी होण्यास णकंवा 

णक्रकेटपटंूच्या मुलाखती घेण्यास दोन वषािंसाठी बंदी घालण्याचा 

णनणगय घेतला. 

बीसीसीआयच्या सिोच् पररिदेने बीसीसीआय सशमतीच्या 

शििारिीिंी सिमती दिडिली आशण पुढील शनबंध लादले: 

● भारतातील कोणत्ाही णक्रकेट सामन्यांमधे्य (देिांतर्गत आणण 

आंतरराष्टर ीय) पे्रसचा सदस् म्हणून मान्यता णमळणवण्यावर 2 (दोन) 

वषािंची बंदी 

भारतातील कोणत्ाही नोदंणीकृत खेळारंू्ची मुलाखत घेण्यावर 2 

(दोन) वषािंची बंदी 

● बीसीसीआय आणण सदस् संघटनांच्या मालकीच्या णक्रकेट 

सुणवधांमधे्य प्रवेि करण्यावर 2 (दोन) वषािंची बंदी. 

रे्िशलस्पम्पक 2022- 2022 चा इशतिास आशण ठळक मुदे्द 

● रे्फणलन्स्टम्पकला मूकबणधरांसाठीचे जार्णतक खेळ आणण 

कणगबणधरांसाठीचे आंतरराष्टर ीय खेळ म्हणूनही ओळखले जाते. 

1924 मधे्य आयसीएसर्ी, इंटरनॅिनल कणमटी ऑफ िोट्गस फॉर 

द रे्फ यांनी याची सुरुवात केली होती. कणगबणधरांसाठी जार्णतक 

खेळ आणण कणगबणधरांसाठी आंतरराष्टर ीय खेळ म्हणूनही 

रे्फणलन्स्टम्पक ओळखले जाते. आंतरराष्टर ीय ऑणलंणपक सणमतीने 

मंजूर केलेला हा बहु-क्रीर्ा क्रीर्ा िधाग. हे दर 4 वषािंनी आयोणजत 

केले जाते आणण हे इणतहासातील सवागत जास्त काळ चालणारया 

मल्टीिोटग इव्हेंटपैकी एक आहे. 

रे्िशलस्पम्पक 2022 चे ठळक मुदे्द 

● यंदा 24 वे रे्फणलन्स्टम्पक ब्राझीलमधे्य आयोणजत करण्यात आले 

आहे, ज्यामधे्य भारतानेही सहभार् घेतला आहे. भारताकरू्न धनुष 

श्रीकांतने पुरुषांच्या 10 मीटर एअर रायफल िधेत सुवणगपदक 

आणण िौयग िैनीने कांस्पदक णजंकले. भारतीय बॅर्णमंटन संघानेही 

फायनलमधे्य जपानणवरुद्ध 3-1 ने सुवणगपदक णजंकले. सध्या, युके्रन 

19 सुवणग 6 रौप्य आणण 13 कांस् पदकांसह आघार्ीवर आहे तर 

यूएसए 6 सुवणग ते रौप्य आणण 7 कांस् पदकांसह दुसरया स्थानावर 

आहे. भारत आतापयिंत दोन र्ोल आणण एक कांस् पदकांसह 8 व्या 

स्थानावर आहे. रे्फणलन्स्टम्पक ब्राझीलमधील कॅन्स्टक्सयास दो सुल येथे 

आयोणजत केले जाते. आय टी मे 2022 मधे्य सुरू करण्यात आली 

होती आणण 15 मे 2022 पयिंत बंद दर आहेत. यावषी 72 देिांनी 

2267 खेळारंू्सह रे्फणलन्स्टम्पकमधे्य भार् घेतला आहे. 72 

देिांमधून 1521 पुरुष आणण 746 मणहलांनी कणगबणधर 

ऑणलंणपकमधे्य भार् घेतला आहे. 
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चीनमधील आशियाई क्रीर्ा िधाड 2022 पुढे ढकलण्यात आल्या 

आिेत. 

● आणियाई खेळ 2022, हांर्झोऊ, चीन येथे सप्टेंबरमधे्य होणार 

आहेत, देिातील वाढत्ा COVID-19 प्रकरणांमुळे 2023 पयिंत पुढे 

ढकलण्यात आले आहेत, असे ऑणलन्स्टम्पक कौन्स्टन्सल ऑफ एणिया 

(OCA) ने जाहीर केले. ऑणलन्स्टम्पक कौन्स्टन्सल ऑफ आणिया, 

आणियाई खेळांची प्रिासकीय संस्था, खेळांच्या 19 व्या आवृत्तीच्या 

नवीन तारखा जाहीर करणार असल्याचे सांणर्तले. आणियाई खेळ 

2022 हे मूलतः 10 ते 25 सप्टेंबर या कालावधीत होणार होते. 

● हांर्झोउ हे यजमान िहर िांघायपासून 200 णकमी पेक्षा कमी 

अंतरावर आहे, जे सध्या आणखी एका मोठ्या कोणवर्-19 उदे्रकािी 

लढत आहे आणण एका आठवड्याच्या लॉकर्ाउनसह कठोर णनबिंध 

आहेत. 

 

सशमट आशण कॉन्फरन्स बातम्या बातम्या 

बेंगळुरूमधे्य पंतप्रधान मोदीनंी सेमीकॉन इंशर्या कॉन्फरन्स 2022 

ची ओळख करून शदली. 

● सेमीकॉन इंणर्या कॉन्फरन्स-2022 चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदी यांच्या हसे्त होणार आहे. बेंर्ळुरू या तीन णदवसीय पररषदेचे 

आयोजन करणार आहे. इलेक्टर ॉणनक्स आणण माणहती तंत्रज्ञान 

मंत्रालयाच्या (MeitY) णनवेदनानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचं्या 

इलेक्टर ॉणनक्स उत्पादन, सेमीकंर्क्टर णर्झाइन, उत्पादन आणण 

नवकल्पना यांमधे्य भारताला अगे्रसर बनवण्याच्या उिेिाने तीन 

णदवसीय पररषद आयोणजत केली जात आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● जर्भरात सेमीकंर्क्टर हब बनण्याच्या आणण णचप णर्झाइन आणण 

उत्पादन पररसंस्था णवकणसत करण्याच्या देिाच्या आकांके्षसाठी 

न्स्टरंर्बोर्ग म्हणून काम करण्याचा या पररषदेचा हेतू आहे. 

● या पररषदेत उद्योर् संघटना, संिोधन संस्था आणण िैक्षणणक 

के्षत्रातील नामवंत तज्ज्ञ सहभार्ी होतील. 

● ते धोरण, प्रणतभा आणण देिाच्या सेमीकंर्क्टर इकोणसस्टमसाठी 

अनुकूल वाढीचे वातावरण तयार करण्यासाठी सरकारची भूणमका 

आणण प्रयत् यावर चचाग करतील. 

● MeitY चे राज्यमंत्री राजीव चंद्रिेखर यांनी आधी सांणर्तले की 

सेणमकॉन इंणर्या 2022 पररषद सेमीकंर्क्टर उद्योर्, संिोधन 

आणण िैक्षणणक के्षत्रातील सवोतृ्कष्ट णवचारांना आकणषगत करेल आणण 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या णनणमगतीच्या दृष्टीकोनातून साकार 

होण्याच्या णदिेने एक मोठे पाऊल म्हणून काम करेल. भारत हे 

इलेक्टर ॉणनक्स उत्पादन आणण सेमीकंर्क्टर उद्योर्ाचे जार्णतक कें द्र 

आहे. 

 

मित्वाचे शदिस 

मिाराष्ट्र  आशण गुजरातचा राज्य शदन 2022 

● महाराष्टर  आणण रु्जरातने 1 मे 2022 रोजी त्ांचा राज्यत्व णदन साजरा 

केला. 1 मे 1960 रोजी, णद्वभाणषक मंुबई राज्याची मंुबई पुनरगचना 

कायदा, 1960 द्वारे दोन स्वतंत्र राज्यांमधे्य णवभार्णी करण्यात 

आली: मराठी भाणषक लोकांसाठी महाराष्टर  आणण रु्जराती भाणषक 

लोकांसाठी रु्जरात. भारतीय संघराज्याचे 15 वे राज्य म्हणून 

रु्जरातची स्थापना झाली. 

मिाराष्ट्र  

● राजधानी: मंुबई 

● णलंर् रु्णोत्तर: 929 मणहला प्रणत 1000 पुरुष (राष्टर ीय: 943) 

● साक्षरता: 82.34% (राष्टर ीय: 74.04%) 

● अरबी समुद्र महाराष्टर ाच्या पणिम सीमेचे रक्षण करतो, तर उत्तरेला 

रु्जरात आणण मध्य प्रदेि आहेत. छत्तीसर्र् राज्याची पूवग सीमा 

व्यापते. त्ाच्या दणक्षणेला कनागटक आणण तेलंर्णा आहेत. 

● राज्याची ओळख देिाचे पॉवर हाऊस आणण मंुबई, भारताच्या 

आणथगक आणण व्यावसाणयक बाजारपेठेचे कें द्रणबंदू म्हणून ओळखली 

जाते. 

● महाराष्टर ात दोन प्रमुख बंदरे आहेत, मंुबई बंदर आणण जवाहरलाल 

नेहरू पोटग (JNP) ही दोन्ही मंुबई बंदरात आहेत. 

● इंणर्या से्टट ऑफ फॉरेस्ट ररपोटग (ISFR)-2019 नुसार, महाराष्टर ाचे 

वनके्षत्र राज्याच्या भौर्ोणलक के्षत्राच्या 16.50% आहे. 

गुजरात 

● राजधानी: र्ांधीनर्र 

● णलंर् रु्णोत्तर: 919 मणहला प्रणत 1000 पुरुष (राष्टर ीय: 943) 

● साक्षरता: 78.03% (राष्टर ीय: 74.04%) 

● राज्याच्या पणिमेस अरबी समुद्र, उत्तरेस व ईिाने्यस अनुक्रमे 

पाणकस्तान व राजस्थान, आिेयेस मध्य प्रदेि व दणक्षणेस महाराष्टर  

आहे. 

● ग्लोबल वॉणमिंर्च्या समसे्चा सामना करण्यासाठी 'हवामान बदल' 

णवभार् सुरू करणारे रु्जरात हे देिातील पणहले राज्य आहे. 

● कांर्ला बंदर हे 41 लहान बंदरांसह रु्जरातमधील प्रमुख बंदर 

आहे. 

● र्णमत, णभल्ल, धोणर्या, बावचा आणण कुणबी या राज्यातील प्रमुख 

जमाती आहेत. 

● इंणर्या से्टट ऑफ फॉरेस्ट ररपोटग (ISFR)-2019 नुसार, देिातील 

रेकॉरे्र् फॉरेस्ट एररया/ग्रीन वॉि (RFA/GW) अंतर्गत रु्जरातमधे्य 

सवागत जास्त ओलसर के्षत्र आहे, त्ानंतर पणिम बंर्ालचा क्रमांक 

लार्तो. 

जागशतक िास्य शदन 2022 1 मे रोजी साजरा केला जातो. 

● लोकांना हसण्याची आठवण करून देण्यासाठी आणण त्ांच्या 

आजूबाजूच्या लोकांना हसवण्यासाठी  प्रते्क मे मणहन्याच्या पणहल्या 

रणववारी जार्णतक हास् णदन साजरा केला जातो.  यावषी हा णदवस 

1 मे रोजी साजरा केला जात आहे. वैज्ञाणनकदृष्ट्ट्या असे आढळून 

आले आहे की हसण्यामुळे मेंदूतील कोणटगसोलची पातळी कमी होते, 

ज्याचा िरीरावर सकारािक पररणाम होतो. मनःन्स्टस्थती वाढवताना 

णकंवा योग्य णदिेने जात नसलेल्या णवचारांच्या टर ेनला णचमटा 

काढताना हसण्याला अतं्त महत्त्व असते. 

2 मे रोजी जागशतक टूना शदिस 2022 मधे्य साजरा करण्यात आला. 

● जार्णतक टूना णदवस दरवषी 2 मे रोजी जर्भरात साजरा केला जातो 

. टूना णफिच्या महत्त्वाणवषयी जार्रुकता णनमागण करण्यासाठी 

संयुक्त राष्टर ांनी (UN) हा णदवस पाळला आहे. टूना हे मानवांसाठी 

अन्नाचे महत्त्वपूणग स्त्रोत आहे कारण  

● मािांमधे्य ओमेर्ा 3, न्स्टव्हटॅणमन बी 12, प्रणथने आणण इतर खणनजे 

यांसारखे अनेक समृद्ध रु्ण असतात. 

● टूना प्रामुख्याने पारंपररक कॅन केलेला टू्यना आणण साणिमी/सुिी 

या दोन र्ोष्टीसंाठी खरेदी केला जातो. वर्ल्ग वाइर्ल्लाइफ फंर् 

(WWF), पयागवरण र्टांनी आता मत्स्यपालनाचा इिारा णदला आहे 

आणण टूना आता धोक्यात आलेल्या प्रजातीखंाली येते. 
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जागशतक पत्रकार िातंत्र्य शदन 2022 3 मे रोजी साजरा केला जातो. 

● जार्णतक पत्रकार स्वातंत्र्य णदन दरवषी 3 मे रोजी जर्भरात साजरा 

केला जातो. तो जार्णतक पत्रकार णदन म्हणूनही ओळखला जातो. 

ज्या पत्रकारांनी आपले प्राण र्मावले आहेत त्ांनाही या णदविी 

श्रद्धांजली वाणहली जाते. या वषीच्या जार्णतक पत्रकार स्वातंत्र्य 

णदनाची थीम "Journalism under digital siege" ही आहे. 

जागशतक अस्थमा शदिस 2022, 3 मे रोजी साजरा केला जातो. 

● जार्णतक अस्थमा णदन दरवषी मे मणहन्याच्या पणहल्या मंर्ळवारी 

जर्भरात अस्थमाणवषयी जार्रूकता आणण काळजी 

पसरवण्यासाठी पाळला जातो. या वषी तो 3 मे 2022 रोजी येतो. 

ग्लोबल इणनणिएणटव्ह फॉर अस्थमातफे वाणषगक कायगक्रम आयोणजत 

केला जातो. यंदाची थीम 'अस्थमा केअरमधील अंतर बंद करणे' 

अिी आहे. अस्थमा, श्वासनणलकेचा तीव्र दाहक रोर्, जर्भरातील 

300 दिलक्ष लोकांना प्रभाणवत करते आणण एकट्या भारतात 15 

दिलक्ष दम्याचे रुग्ण आहेत. 

आंतरराष्ट्र ीय अशििामक शदन 2022. 

● कतगव्य बजावताना प्राण र्मावलेल्या अणििमन तज्ञांना आदरांजली 

अपगण करण्यासाठी दरवषी 4 मे रोजी आंतरराष्टर ीय अणििामक णदन 

पाळला जातो. जर्भरातील व्यावसाणयक अणििामकांना ओळखणे 

आणण त्ांचा सन्मान करणे हा या णदवसाचा मुख्य उिेि आहे. ते 

सवागत धोकादायक नोकरयांसाठी आपल्या जीवनाचे बणलदान देऊन 

समुदाय आणण पयागवरण सुरणक्षत ठेवतात. 

● ऑस्टर ेणलयातील णलंटन येथील एका दुःखद घटनेमुळे आंतरराष्टर ीय 

अणििामक णदनाची स्थापना करण्यात आली. हा ऐणतहाणसक 

अपघात 02 णर्सेंबर 1998 रोजी झाला होता, ज्यामुळे 5 अणििमन 

दलाचे जवान िहीद झाले होते. त्ामुळे कतगव्य बजावताना प्राण 

र्मावलेल्या अणििमन जवानांना सन्माणनत करण्याचा प्रस्ताव 04 

जानेवारी 1999 रोजी मंजूर करण्यात आला. 

कोळसा खाण कामगार शदन 2022 

● कोळसा खाण कामर्ारांचा सन्मान करण्यासाठी दरवषी ४ मे रोजी 

कोळसा खाण कामर्ार णदन पाळला जातो.आपल्या ऊजेच्या र्रजा 

पूणग करण्यासाठी कोळसा खाण कामर्ारांच्या योर्दानावर प्रकाि 

टाकण्यासाठी हा णदवस साजरा केला जातो. 

● हा णदवस कोळसा खाण कामर्ारांनी आतापयिंत केलेल्या कतृगत्वाचा 

आणण त्ार्ाचा सन्मान करतो. पणहली कोळसा खाण 1575 मधे्य 

कानॉगक, स्कॉटलंर् येथील जॉजग बू्रस यांनी उघर्ली होती.  भारतात, 

कोळसा खाण व्यवसाय 1774 मधे्य सुरू झाला.  
 

 

जागशतक पोतुडगीज भािा शदिस 2022: 05 मे 

● 5 मे ची तारीख अणधकृतपणे 2009 मधे्य पोतुगर्ीज-भाणषक देिांच्या 

समुदायाने (CPLP) स्थाणपत केली - एक आंतरसरकारी संस्था जी 

2000 पासून UNESCO सोबत अणधकृत भार्ीदारी करत आहे 

आणण जी पोतुगर्ीज भाषा असलेल्या लोकांना एकत्र आणते. त्ांची 

णवणिष्ट ओळख - पोतुगर्ीज भाषा आणण लुसोफोन संसृ्कती साजरी 

करण्यासाठी. 2019 मधे्य, UNESCO च्या सवगसाधारण पररषदेच्या 

40 व्या सत्रात प्रते्क वषी 5 मे हा णदवस “जार्णतक पोतुगर्ीज भाषा 

णदवस” म्हणून घोणषत करण्याचा णनणगय घेण्यात आला. 

'इंटरनॅिनल नो र्ाएट रे् 2022' जगभरात 6 मे रोजी साजरा केला 

जातो. 

● इंटरनॅिनल नो र्ाएट रे् 2022 जर्भरात 6 मे रोजी साजरा केला 

जातो. या णदविी, बॉर्ी िेणमंर्सारखे वतगन बाजूला ठेवून, लोकांना 

िरीराच्या स्वीकाराबिल जार्रुक केले जाते, ज्यामधे्य सवग आकार 

आणण आकारांचे लोक समाणवष्ट असतात. लठ्ठपणा, वाढते वजन, 

अिक्तपणा, पोटाची चरबी यासारख्या समस्ांना णवसरून लोक या 

णदविी स्वतःबिलचे पे्रम व्यक्त करतात. 

आंतरराष्ट्र ीय नो-र्ाएट शदनाचे मित्त्व: 

● लोकांना आहाराबिल णिणक्षत करणे. 

● स्वतःला स्वीकारून स्वतःवर पे्रम करायला णिकणे. 

● कॅलरीजची णचंता न करता लोकांना खाण्यासाठी प्रोत्साणहत करणे. 

िर्ल्ड िॅन्ड िायजीन रे्: 5 मे 

● वर्ल्ग हॅन्ड हायजीन रे् दरवषी 5 मे रोजी आरोग्य सेवेमधे्य हात 

स्वच्छतेची जार्णतक जाणहरात, दृश्यमानता आणण णटकाऊपणा 

राखण्यासाठी जर्भरात साजरा केला जातो. या वषी, WHO हा 

णदवस या थीमसह साजरा करत आहे – सुरणक्षततेसाठी एकजूट व्हा: 

आपले हात स्वच्छ करा, लोकांना योग्य उत्पादनांसह योग्य वेळी 

त्ांचे हात स्वच्छ करण्यास प्रोत्साणहत करण्यावर लक्ष कें णद्रत केले 

जाईल जे सवगत्र उच्च दजागची सुरणक्षत काळजी घेण्यास मदत करेल. 

जागशतक ऍथलेशटर्क् शदन 2022, 7 मे रोजी साजरा केला जातो. 

● जार्णतक ऍथलेणटक्स णदन दरवषी 7 मे रोजी जार्णतक स्तरावर 

तंदुरुस्तीच्या महत्त्वाबिल जार्रुकता णनमागण करण्यासाठी आणण 

त्ांना खेळ खेळण्यासाठी, णविेषत: ऍथलेणटक्स खेळण्यास 

प्रोत्साणहत करण्यासाठी साजरा केला जातो. जार्णतक अ ॅथलेणटक्स 

णदनाचा मूळ उिेि युवकांचा अॅथलेणटक्समधील सहभार् वाढवणे हा 

आहे. जार्णतक अॅथलेणटक्स णदनामुळे िाळा, महाणवद्यालये आणण 

इतर णवणवध संस्थांना त्ांच्या मुलांच्या आवर्ीनंा चालना देण्यासाठी 

धावण्यापासून ते िॉटपुटपयिंत आणण तर् धरण्याची र्रज असलेल्या 

इतर णवणवध खेळांमधे्य प्रोत्साहन देण्याची संधी णमळाली. 

BRO 7 मे रोजी आपला 62 िा स्थापना शदिस साजरा करत आिे. 

● बॉर्गर रोर् ऑर्गनायझेिन (BRO) ची स्थापना 7 मे 1960 रोजी 

संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत रसे्त बांधणी संस्था म्हणून शे्रण सवगम 

साधम (कष्टाने सवग काही साध्य करता येते) हे ब्रीदवाक्य म्हणून 

करण्यात आले. 7 मे 2022 रोजी BRO ने आपला 62 वा स्थापना 

णदवस (स्थापना णदवस) साजरा केला. 

BRO बद्दल 

● ही संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्ारीतील अग्रर्ण्य रसे्त बांधकाम 

संस्था आहे. 

● भारताच्या सीमावती भार्ात रसे्त संपकग  प्रदान करणे ही त्ाची 

प्राथणमक भूणमका आहे. भारताच्या एकूण रणनीणतक आणण 

धोरणािक उणिष्टांची पूतगता करण्यासाठी ते शे्रणीसुधाररत करते 

आणण पायाभूत सुणवधांची देखभाल करते. 
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● रसे्त बांधणी व्यणतररक्त हे मुख्यतः भारतीय सैन्याच्या धोरणािक 

र्रजा पूणग करण्यासाठी उत्तर आणण पणिम सीमेवर देखभालीची 

कामे देखील करते. 53,000 णकमी पेक्षा जास्त रस्त्ांसाठी ते 

जबाबदार आहे. 

● त्ाच्या कामात फॉमेिन कणटंर्, सरफेणसंर्, णब्रज किर क्शन आणण 

ररसरफेणसंर् यांचा समावेि आहे. 

● हे अफर्ाणणस्तान, भूतान, म्यानमार, श्रीलंका आणण नेपाळ 

यांसारख्या मैत्रीपूणग परदेिी राष्टर ांमधे्य रसे्त बांधून िेजारच्या प्रदेिात 

भारताच्या धोरणािक उणिष्टांमधे्य योर्दान देते. 

● आपत्ती व्यवस्थापन: 2004 मधे्य ताणमळनारू्तील सुनामी, 2005 

मधे्य काश्मीर भूकंप, 2010 मधे्य लर्ाख फॅ्लि पूर इत्ादी नंतर 

पुनणनगमागण कायागत महत्त्वपूणग भूणमका बजावली आहे. 
 

 

शनधन बातम्या 

1950 च्या दिकातील िेिटचा शजिंत एि1 रेस शिजेता टोनी बू्रर्क् 

यांचे शनधन 

● 1950 च्या दिकात सहा फॉमु्यगला वन गँ्रर् णप्रक्स णजंकणारा आणण 

"रेणसंर् र्ेंणटस्ट" असे टोपणनाव देणारा णब्रणटि रेणसंर् र्र ायव्हर टोनी 

बू्रक्स यांचे णनधन झाले. त्ाचा जन्म 1932 मधे्य युनायटेर् 

णकंग्र्ममधे्य झाला. टोनीने BRM, Vanwall, Ferrari आणण 

Cooper या चार संघांसाठी र्र ायन्स्टवं्हर् केल्यानंतर वयाच्या 29 व्या 

वषी खेळातून णनवृत्ती घेतली. 

● जुआन मॅनु्यएल फंॅणर्यो, अल्बटो अस्कारी आणण मॉस यांच्यानंतर 

बू्रक्स हा त्ाच्या काळातील सवागत यिस्वी र्र ायव्हर होता. त्ाचा 

सवागत प्रणसद्ध णवजय कदाणचत 1957 मधे्य Aintree येथे णब्रणटि 

ग्रांप्रीमधे्य होता, हा णवजय त्ाने आपल्या देिबांधव मॉससोबत 

िेअर केला होता. 

. 

पुस्तके आशण लेखक बातम्या  

रिीद शकर्िाई यांनी “Leaders, Politicians, Citizens” िे 

पुस्तक शलशिले. 

● लेखक-पत्रकार रिीद णकर्वाई यांनी णलणहलेले “Leaders, 

Politicians, Citizens: भारताच्या राजकारणावर प्रभाव पार्णारे 

पन्नास व्यन्स्टक्तरेखा” भारताच्या राजकीय पररदृश्यावर प्रभाव 

टाकणारया 50 व्यन्स्टक्तमत्त्वांच्या कथा संकणलत करतात. हे पुस्तक 

हॅचेट इंणर्याने प्रकाणित केले आहे. पुस्तकाचे अग्रलेख ििी थरूर, 

खासदार (लोकसभा) यांनी णलणहले आहेत. पुस्तकात वैणिष्ट्ट्यीकृत 

50 व्यन्स्टक्तमत्त्वांमधे्य तेजी बच्चन, फुलन देवी, इंणदरा र्ांधी, राजीव 

र्ांधी, जयलणलता, एपीजे अबु्दल कलाम आणण करुणाणनधी यांचा 

समावेि आहे. 

 

अििाल आशण शनदेिांक बातम्या  

िर्ल्ड फ्रीर्म इंरे्र्क्: भारत 150 व्या क्रमांकािर आिे. 

● ररपोटगसग णवदाऊट बॉर्गसग (RSF) ने 20 वा जार्णतक पे्रस फ्रीर्म 

इंरे्क्स 2022 जारी केला आहे, जो 180 देि आणण प्रदेिांमधील 

पत्रकाररतेच्या न्स्टस्थतीचे मूल्यांकन करतो. इंरे्क्स बातम्या आणण 

माणहतीच्या र्ोधंळाचे णवनािकारी पररणाम हायलाइट करते - 

जार्णतकीकृत आणण अणनयंणत्रत ऑनलाइन माणहती जारे्चे पररणाम 

जे बनावट बातम्या आणण प्रचाराला प्रोत्साहन देतात. 

शनदेिांकाचे प्रमुख मुदे्द: 

● णनदेिांकातील भारताची क्रमवारी रे्ल्या वषीच्या 142 व्या 

क्रमांकावरून  खाली घसरून  150 व्या स्थानावर आली आहे. 

● नेपाळ वर्ळता भारताच्या िेजारी देिांच्या क्रमवारीतही घसरण 

झाली आहे. जार्णतक क्रमवारीत नेपाळने  30 अंकांची वाढ करून  

76 व्या स्थानावर पोहोचले आहे. 

● पाणकस्तान 157व्या, श्रीलंका 146व्या, बांर्लादेि 162व्या  आणण  

म्यानमार 176व्या स्थानावर आहे. 

● नॉवे (प्रथम), रे्न्माकग  (दुसरा), स्वीर्न (तृतीय) एस्टोणनया (चौथा) 

आणण णफनलंर् (पाचवा) िीषगस्थानी आहेत, तर 180 देि आणण 

प्रदेिांच्या यादीत उत्तर कोररया सवागत तळािी आहे. 

● रणिया रे्ल्या वषीच्या 150 व्या स्थानावरून खाली 155 व्या 

स्थानावर आहे, तर चीन ररपोटगसग णवदाऊट बॉर्गसग 175 व्या 

स्थानावर दोन स्थानांनी वर रे्ला आहे. रे्ल्या वषी चीन 177 व्या 

क्रमांकावर होता. 

टाइम्स िायर एजु्यकेिन (THE) इमॅ्पि रँशकंग 2022: भारत चौथ्या 

क्रमांकािर आिे. 

● टाइस हायर एजु्यकेिन (THE) ने त्ाच्या प्रभाव क्रमवारीची 2022 

आवृत्ती प्रणसद्ध केली आहे. भारतातील 8 णवद्यापीठे जर्ातील िीषग 

300 णवद्यापीठांमधे्य आहेत. वेस्टनग णसर्नी युणनव्हणसगटी (ऑस्टर ेणलया) 

या क्रमवारीत अव्वल आहे. त्ानंतर अँररझोना से्टट युणनव्हणसगटी (द 

यूएस), वेस्टनग युणनव्हणसगटी (कॅनर्ा). यावषी, 110 देिांतील णवक्रमी 

1,524 संस्थांनी क्रमवारीत भार् घेतला. ऑस्टर ेणलयाच्या वेस्टनग 

णसर्नी णवद्यापीठाने जार्णतक क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले 

आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● रँणकंर्मधे्य भारत हे संयुक्त चौर्थ्ा क्रमांकाचे सवागणधक प्रणतणनणधत्व 

करणारे राष्टर  आहे, ज्यामधे्य एकूण 64 णवद्यापीठे आहेत 

(तुकीइतकीच संख्या). 

● दणक्षण आणियामधे्य, भारत जर्ातील अव्वल 50 मधे्य मोर्तो, 

अमृता णवश्व णवद्यापीठम एकूण टेबलमधे्य 41 व्या स्थानावर आहे. 

लव्हली प्रोफेिनल युणनव्हणसगटी एकंदर टेबलमधे्य संयुक्त 74 व्या 

स्थानावर अव्वल 100 बनले आहे. 

● टाईस हायर एजु्यकेिन (THE) इमॅ्पक्ट रँणकंर् 2022 द्वारे कलकत्ता 

णवद्यापीठाला देिातील सवग कें द्रीय आणण राज्य-अनुदाणनत 

सावगजणनक णवद्यापीठांमधे्य प्रथम क्रमांक णमळाला आहे. कलकत्ता 

णवद्यापीठाने 'सभ्य कायग आणण आणथगक वाढ' उप-शे्रणीमधे्य 

जार्णतक स्तरावर 14 वे स्थान पटकावले आहे. 

चेनॅशलशसस 2021 शक्रप्टोकरन्सी गेन देिानुसार भारत 21 व्या 

क्रमांकािर आिे. 

● णक्रप्टो अँनाणलणटक्स फमग Chainalysis द्वारे जारी केलेल्या 

रे्टानुसार, जर्भरातील रंु्तवणूकदारांना 2020 मधील $32.5 

अब्जच्या तुलनेत 2021 मधे्य $162.7 अब्ज र्ॉलरचा णक्रप्टो नफा 

झाला. Chainalysis द्वारे हा सलर् दुसरा रे्टा आहे. णक्रप्टो 

मालमते्तमधे्य इथररयम हा सवागत लक्षणीय फायदा णमळवणारा आहे. 

अहवाल हायलाइट करतो की इथररयमने णबटकॉइनला जार्णतक 

स्तरावर $76.3 अब्ज ते $74.7 अब्ज इतके नफा णमळवून णदला. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

● तथाणप, सुमारे $1.85 णबणलयनच्या नफ्यासह भारत 21 व्या 

क्रमांकावर आहे, तर $49.95 अब्ज र्ॉलसगच्या अंदाजे णक्रप्टो 

नफ्यासह युनायटेर् से्टट्स वर आहे. 

● US त्ानंतर युनायटेर् णकंग्र्म दुसरया क्रमांकावर आहे आणण 

अंदाजे णक्रप्टो $8.16 अब्ज, जमगनी ($5.82 अब्ज), जपान ($5.51 

अब्ज) आणण चीन ($5.06 अब्ज) आहे. 

CRS नुसार 2020 मधे्य भारताने मृतू् दरात 6.2 टके्क िाढ नोदंिली 

आिे. 

● जन्म आणण मृतू्च्या अहवालांवर आधाररत नार्री नोदंणी प्रणाली 

(CRS) अहवाल 2020 कें द्र सरकारने जारी केला आहे. 

आकरे्वारीनुसार, नोदंणीकृत जन्मांची संख्या 2019 मधे्य 2.48 

कोटीवंरून 2020 मधे्य 2.42 कोटीवंर घसरली, जी 2.40 टके्क घट 

दिगवते. 2020 च्या नार्री नोदंणी प्रणालीच्या अहवालावर आधाररत 

भारतातील महत्त्वाच्या आकरे्वारीनुसार, नोदंणीकृत मृतू्ची संख्या 

2019 मधे्य 76.4 लाखांवरून 2020 मधे्य 6.2 टक्कक्यांनी वाढून 81.2 

लाख झाली. 

शिशिध बातम्या 

सत्शजत रे यांच्या जयंतीशनशमत्त भारतीय शचत्रपटाचे राष्ट्र ीय 

संििालय शचत्रपट मिोत्सिाचे आयोजन करणार आिे. 

● सत्णजत रे यांच्या 101 व्या वाढणदवसाणनणमत्त, कें द्रीय माणहती आणण 

प्रसारण मंत्रालयाच्या मंुबईतील भारतीय णचत्रपटाचे राष्टर ीय संग्रहालय 

भारतभरातील णवणवध णठकाणी तीन णदवसीय णचत्रपट महोत्सव 

आयोणजत करेल, ज्याद्वारे प्रणतणष्ठत णचत्रपट णनमागत्ाचे णचत्रपट 

प्रदणिगत केले जातील. यात सत्णजत रे यांच्याबिलचे णचत्रपटही 

दाखवले जाणार आहेत. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● राष्टर ीय णचत्रपट णवकास महामंर्ळ, णचत्रपट णवभार्, नॅिनल णफल्म 

आकागइव्ह्ज ऑफ इंणर्या आणण दूरदिगन यांच्या सहकायागने, पणिम 

बंर्ाल सरकार, अरोरा णफल्म कॉपोरेिन, आणण यांच्च् या सहकायागने 

मंुबईतील नॅिनल मु्यणझयम ऑफ इंणर्यन णसनेमाद्वारे णचत्रपट 

महोत्सवाचे आयोजन केले जात आहे. 

● 4 मे रोजी, पथेर पांचाली या मानवी दस्तऐवजीकरणावरील 

आंतरराष्टर ीय प्रणसद्ध णचत्रपटाच्या िीणनंर्नंतर पॅनेल चचाग होईल जी 

रे यांनी पणहल्यांदा जर्ासमोर आणली. 

● सवग पे्रक्षकांसाठी, णविेषत: णसनेणफल्स आणण रे यांच्या कायागचे 

प्रिंसक यांच्यासाठी, पॅनेल चचाग NFDC च्या अणधकृत फेसबुक 

पेजवर थेट वेबकास्ट केली जाईल. 
 

 

JITO Connect 2022 लाँशचंग सत्राला पंतप्रधान मोदी संबोशधत 

करतात. 

● जैन इंटरनॅिनल टर ेर् ऑर्गनायझेिनच्या JITO Connect 2022 च्या 

उद्घाटन सत्राला संबोणधत करण्यासाठी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी 

यांनी न्स्टव्हणर्ओ कॉन्फरन्स्टनं्सर्चा वापर केला. त्ांच्या भाष्यात, 

पंतप्रधानांनी कायगक्रमाच्या णवषयात सबका प्रयासच्या भावनेचा 

उले्लख केला, असे म्हटले की जर् पाहत आहे. आपली उणिषे्ट साध्य 

करण्याची एक पद्धत म्हणून भारताच्या णवकास संकल्पांवर.  

जार्णतक िांतता असो, जार्णतक संपत्ती असो, जार्णतक 

अर्चणीवंर उपाय असो णकंवा जार्णतक पुरवठा साखळीचा णवकास 

असो, जर् भारताकरे् आिेने पाहते. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

● पंतप्रधानांनी सांणर्तले की, लोकांचे कौिल्य, णचंता णकंवा 

मतणभन्नतेचे कोणतेही के्षत्र असो, ते सवग नवीन भारताच्या उदयाने 

एकणत्रत झाले आहेत. 

● आजकाल प्रते्काचा असा णवश्वास आहे की भारताने संभाव्यतेच्या 

आणण संभाव्यतेच्या पलीकरे् प्रर्ती केली आहे आणण आता तो 

जार्णतक कल्याणाचा एक मोठा उिेि पूणग करत आहे. 

● ते पुढे म्हणाले की, देि प्रणतभा, व्यापार आणण तंत्रज्ञानाला िक्य 

णततके प्रोत्साहन देत आहे, िुद्ध उणिषे्ट, िष्ट हेतू आणण अनुकूल 

धोरणांच्या पूवीच्या घोषणेचा पुनरुच्चार करत आहे. 

सिड िधाड परीक्षांसाठी मित्त्वाचे मुदे्द: 

● अध्यक्ष: जैर बोल्सोनारो; 

● राजधानी: ब्राणसणलया; 

● चलन: ब्राणझणलयन ररअल. 

● ICICI बँकेचे मुख्यालय: वर्ोदरा 

● ICICI बँकेचे MD आणण CEO: संदीप बख्शी 

● ICICI बँकेचे अध्यक्ष: णर्रीि चंद्र चतुवेदी 

● युणनयन बँक ऑफ इंणर्या मुख्यालय: मंुबई; 

● युणनयन बँक ऑफ इंणर्या सीईओ: राजणकरण राय जी.; 

● युणनयन बँक ऑफ इंणर्याची स्थापना: 11 नोव्हेंबर 1919, मंुबई. 

● णबहार राजधानी: पाटणा 

● णबहारचे राज्यपाल: फारू् चौहान 

● णबहारचे मुख्यमंत्री: णनतीि कुमार 

● पोलंर् राजधानी: वॉसाग; 

● पोलंर् चलन: पोणलि złoty; 

● पोलंर्चे अध्यक्ष: आंदे्रज रु्र्ा 

● सेंटर ल इंटेणलजेंस एजन्सीचे संस्थापक: हॅरी एस. टु्रमन; 

● कें द्रीय रु्प्तचर संस्थेची स्थापना: 26 जुलै 1947; 

● सेंटर ल इंटेणलजेंस एजन्सीचे मुख्यालय: लँर्ली, मॅक्लीन, व्हणजगणनया, 

युनायटेर् से्टट्स; 

● सेंटर ल इंटेणलजन्स एजन्सीचे संचालक: णवल्यम जे. बन्सग; 

● सेंटर ल इंटेणलजन्स एजन्सीचे उपसंचालक: रे्न्स्टव्हर् एस. कोहेन. 

● FAO चे मुख्यालय: रोम, Lazio 

● FAO चे महासंचालक: Qu Dongyu 

● FAO ची मूळ संस्था: संयुक्त राष्टर  आणथगक आणण सामाणजक पररषद 

● आरोग्य व कुटंुब कल्याण राज्यमंत्री: र्ॉ.भारती प्रवीण पवार 

● सामाणजक न्याय आणण अणधकाररता मंत्री: श्री वीरेंद्र कुमार 
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● मो सू्कल अणभयान अध्यक्ष: श्रीमती. सुन्स्टिता बार्ची 

● फेर्रल ररझव्हग बँक ऑफ नू्ययॉकग ची स्थापना: 1913 

● फेर्रल ररझव्हग बँक ऑफ नू्ययॉकग चे अध्यक्ष आणण मुख्य कायगकारी 

अणधकारी: जॉन सी. णवल्यस 

● फेर्रल ररझव्हग बँक ऑफ नू्ययॉकग  मुख्यालय: नू्ययॉकग , यूएसए 

● ISRO ची स्थापना: 15 ऑर्स्ट 1969 

● ISRO मुख्यालय: बेंर्ळुरू 

● ISRO चे अध्यक्ष: एस सोमनाथ 

● कॅनरा बँकेची स्थापना: 1 जुलै 1906; 

● कॅनरा बँकेचे मुख्यालय: बंर्लोर, कनागटक; 

● कॅनरा बँकेचे सीईओ आणण एमर्ी: णलंर्म वं्यकट प्रभाकर 

● उत्तर प्रदेि राजधानी: लखनौ; 

● उत्तर प्रदेिचे मुख्यमंत्री: योर्ी आणदत्नाथ; 

● उत्तर प्रदेिच्या राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल. 

● अध्यक्ष, TVS मोटर कंपनी: प्रो सर राल्फ र्ायटर िेथ 

● अध्यक्ष एमेररटस, TVS मोटर कंपनी: श्री वेणू श्रीणनवासन 
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