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साप्ताहिक चालू घडामोडी 15 म ेते 21 मे 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

दूरसंचार विभागाद्वारे कें द्रीकृत मागाासाठी 'गतीशक्ती संचार' 

पोर्ाल सुरू केले. 

● दूरसंचार विभागाने गविशक्ती संचार पोर्टल लााँच केले आहे, जे 

देशभराि राईर् ऑफ िे (RoW) साठी अजट आवि मंजुरी 

प्रविया सुलभ करेल. दूरसंचार मंत्री अविनी िैष्णि यांच्या मिे, 

हे व्यासपीठ रे्वलकॉम पायाभूि सुविधा प्रकल्ांसाठी व्यिसाय 

सुलभ करण्याचे उविष्ट साध्य करण्याि मदि करेल, जे 

माननीय पंिप्रधानांच्या दूरदृष्टीनुसार आहे. 

● विविध सेिा आवि पायाभूि सुविधा प्रदात्ांद्वारे RoW अाँप्सची 

त्वररि विले्हिार् लािल्याने जलद पायाभूि सुविधा वनमाटि 

होण्यास अनुमिी वमळेल, ज्यामुळे 5G नेर्िकट  िेळेिर िैनाि 

करण्याि मदि होईल, असेही िे म्हिाले. गविशक्ती संचार 

पोर्टल ऑनलाइन आिण्यासाठी राज्य आवि कें द्रशावसि 

प्रदेशांच्या योगदानाची आवि कें द्र सरकारच्या सहकायाटची मंत्री 

महोदयांनी प्रशंसा केली. 

Dineout, रेस्टॉरंर् आरक्षण पॅ्लर्फॉमा, Swiggy ने विकत 

घेतले. 

● ऑनलाइन उपलब्ध असलेले फूड-वडवलव्हरी अाँप स्विगीने 

औपचाररक कराराि र्ाइम्स इंर्रनेर्िरून रेस्टॉरंर् िंत्रज्ञान 

आवि डायवनंग पॅ्लर्फॉमट डायनआउर् खरेदी करण्यास 

सहमिी दशटिली आहे. स्विगीने एका वनिेदनाि म्हर्ले आहे 

की, संपादनानंिर डायनआउर् ििंत्र अाँप म्हिून कायटरि 

राहील. 

● बहुिेक सिट-स्टॉक व्यिहार पुढील मवहन्याि अंदाजे $120 

दशलक्ष वकंिा सुमारे 930 कोर्ी रुपयांचे बंद होण्याची शक्यिा 

आहे. स्विगीचे सहसंस्थापक आवि सीईओ श्रीहर्ट मॅजेर्ी यांच्या 

म्हिण्यानुसार, संपादनामुळे स्विगीला वसनजीची िपासिी 

करिा येईल आवि उच्च िापराच्या के्षत्राि निीन अनुभि वनमाटि 

करिा येिील. Swiggy कडून Dineout च्या उत्पादनांचा 

विस्तार करिे अपेवक्षि आहे, जसे की रे्बल बुवकंग आवि 

इव्हेंर्, िर Dineout च्या रेस्टॉरंर् भागीदारांना Swiggy च्या 

प्रचंड ग्राहक आधारापयंि प्रिेश वमळेल आवि त्ांची पोहोच 

िाढेल. 

रामगड विषधारी हे भारतातील 52 िे व्याघ्र प्रकल्प म्हणून 

अवधसूवचत करण्यात आले आहे. 

● पयाटिरि, िन आवि हिामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादि यांनी 

घोर्िा केली आहे की राजस्थानमधील रामगढ विर्धारी व्याघ्र 

प्रकल् हे राजस्थानचे 4 िे आवि भारिािील 52 िे व्याघ्र 

प्रकल् म्हिून अवधसूवचि करण्याि आले आहे. हे 

जैिविविधिेचे संरक्षि करण्यास आवि पररसराचा पयाटिरिीय 

पयटर्न आवि विकास करण्यास मदि करेल. राष्टर ीय व्याघ्र 

संिधटन प्रावधकरिाने (NTCA) गेल्या िर्ी 5 जुलै रोजी रामगढ 

विर्धारी िन्यजीि अभयारण्य आवि लगिच्या पररसरांना व्याघ्र 

प्रकल् बनिण्यास ित्विः  मान्यिा वदली होिी. 

िैशाख बुद्ध पौवणामेच्या शुभ समारंभाच्या अनुषंगाने पंतप्रधान 

श्री नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळमधील लंुवबनी येथे अवधकृत भेर् 

वदली. 

● नेपाळचे पंिप्रधान श्री शेर बहादूर देउब यांच्या वनमंत्रिािरून , 

पंिप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी िैशाख बुद्ध पौविटमेच्या शुभ 

कायटिमाच्या अनुरं्गाने लंुवबनी, नेपाळला अवधकृि भेर् वदली. 

पंिप्रधान म्हिून श्री नरेंद्र मोदी यांची नेपाळची ही पाचिी भेर् 

होिी. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● दोन्ही पंिप्रधानांनी भगिान बुद्धांचे जन्मस्थान असलेल्या 

मायादेिी मंवदराला भेर् वदली. पंिप्रधानांनी देिग्या वदल्या 

आवि मंवदरािील बौद्ध समारंभ आवि प्राथटनेला हजेरी लािली. 

● पंिप्रधानांनी वदिे लािले आवि अशोक सं्तभाला भेर् वदली, 

ज्याि लंुवबनी हे भगिान बुद्धांचे जन्मस्थान असल्याचा पवहला 

पुरािा आहे. त्ांनी 2014 च्या नेपाळ भेर्ीदरम्यान पंिप्रधान 

मोदीनंी भेर् वदलेल्या पवित्र बोधी िृक्षालाही पािी घािले. 

● पंिप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आवि पंिप्रधान श्री शेर बहादूर देउब 

हे दोघेही लंुवबनी (IBC) येथील आंिरराष्टर ीय बौद्ध महासंघाच्या 

जागेिर इंवडया इंर्रनॅशनल सेंर्र फॉर बुद्धीस्ट कल्चर अाँड 

हेरररे्जच्या बांधकामासाठी "वशलान्यास" समारंभाला उपस्वस्थि 

होिे. 

● लंुवबनी डेव्हलपमेंर् र्रस्टने नोव्हेंबर 2021 मधे्य ही मालमत्ता 

IBC ला वदली. पंिप्रधानांनी बौद्ध कें द्राच्या मॉडेलचे अनािरि 

देखील केले, जे प्राथटना हॉल, ध्यान कें दे्र, गं्रथालये, प्रदशटन 

हॉलसह नेर्-विरो अनुरूप जागविक दजाटची सुविधा म्हिून 

वनयोवजि आहे. , कॅफेरे्ररया आवि इिर सुविधा जगभरािील 

बौद्ध याते्रकरू आवि पयटर्कांसाठी खुल्या आहेि. 
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● 6300 चौरस मीर्रच्या वबल्ट-अप के्षत्रासह, रेवडयंर् कूवलंग 

िंत्रज्ञान आवि जल संस्थांसह नेर् विरो उत्सजटन प्राप्त करिारी 

ही नेपाळमधील पवहली इमारि असेल. या प्रकल्ासाठी 

9846.46 लाख रुपये खचट अपेवक्षि आहे. 

PM मोदीनंी भारतातील पवहल्या 5G चाचणी बेडचे अनािरण 

केले, ज्याची वकंमत 220 कोर्ी रुपये आहे. 

● पंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारिािील पवहला 5G रे्स्टबेड लााँच 

केला, ज्यामुळे स्टार्टअप्स आवि उद्योगािील खेळाडंूना त्ांच्या 

िंत्रज्ञानाची स्थावनक पािळीिर चाचिी आवि प्रमाविि 

करण्याची आवि परदेशी सुविधांिर अिलंबून राहण्याची 

परिानगी वदली. हे रे्स्टबेड सुमारे 220 कोर्ी रुपये खचूटन 

बांधण्याि आले आहे. भारिीय दूरसंचार वनयामक 

प्रावधकरिाच्या रौप्यमहोत्सिी समारंभाि बोलिाना पंिप्रधान 

म्हिाले की 5G रे्स्टबेड हे गंभीर आवि आधुवनक िंत्रज्ञानाच्या 

वदशेने आत्मवनभटरिेच्या वदशेने एक महत्त्वपूिट पाऊल आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● IIT मद्रासच्या नेिृत्वाखालील आठ संस्थांमधील सहयोग प्रकल् 

म्हिून 5G रे्स्टबेड ियार करण्याि आला. 

● युनायरे्ड से्टर््समधे्य 5G रे्स्टबेड नसल्यामुळे, उद्योजक आवि 

इिर उद्योगािील खेळाडंूना 5G नेर्िकट मधे्य स्थावपि होण्यापूिी 

त्ांची उत्पादने चाचिी आवि प्रमाविि करण्यासाठी परदेशाि 

जािे लागले. 

● आयआयर्ी वदल्ली, आयआयर्ी हैदराबाद, आयआयर्ी बॉमे्ब, 

आयआयर्ी कानपूर, आयआयएससी बंगलोर, सोसायर्ी फॉर 

अप्लाइड मायिोिेव्ह इलेक्ट्र ॉवनक्स इंवजनीअररंग अाँड ररसचट 

(एसएएमईईआर), आवि सेंर्र ऑफ एक्सलन्स इन िायरलेस 

रे्क्नॉलॉजी या संशोधनाि सहभागी असलेल्या इिर संस्थांचा 

समािेश होिा. 

अदानी समूह अंबुजा वसमेंर््स, ACC $10.5 अब्जना विकत 

घेणार आहे. 

● गौिम अदानी यांच्या मालकीचा अदानी समूह स्विस बहुराष्टर ीय 

कंपनी होस्विमचा भारिीय कंपन्यांमधील अंबुजा वसमेंर््स 

आवि त्ाची उपकंपनी ACC मधील वहस्सा $10.5 अब्ज 

(सुमारे 81,361 कोर्ी) मधे्य विकि घेण्याच्या ियारीि आहे. 

होलवसम से्टक आवि ओपन ऑफर विचाराि घेिलेल्या 

मूल्यामुळे हे अदानी आवि भारिािील आिापयंिचे सिाटि मोठे 

विलीनीकरि आवि अवधग्रहि (M&A) व्यिहार हे पायाभूि 

सुविधा आवि सावहत् के्षत्रािील सिाटि मोठे अवधग्रहि आहे. 

“वसमेंर् व्यिसायाि आमची िार्चाल हे आमच्या देशाच्या 

िाढीच्या कथेिरील आमच्या वििासाचे आिखी एक प्रमाि 

आहे. 

पंतप्रधान कायाालयाच्या पॅनेलने शहरी रोजगार हमी योजनेची 

वशफारस केली आहे. 

● पंिप्रधानांच्या आवथटक सल्लागार पररर्देने (EAC-PM) 

सरकारने शहरांमधे्य बेरोजगारांसाठी हमी देिारा रोजगार 

कायटिम राबिािा आवि उत्पन्नािील िफािि दूर करण्यासाठी 

सािटवत्रक मूलभूि उत्पन्न (UBI) योजना लागू करण्याची 

वशफारस केली आहे. देशाच्या असमान उत्पन्न वििरिाचा 

दाखला देि, अहिालाि असुरवक्षि गर्ांना धक्कक्यांपासून अवधक 

लिवचक बनिण्यासाठी आवि त्ांना गररबीि जाण्यापासून 

रोखण्यासाठी वकमान िेिन िाढििे आवि सामावजक 

के्षत्रािरील सरकारी गंुिििूक िाढिण्याचा सल्ला देण्याि आला 

आहे. 

राजीि गांधी यांच्या हते्यतील संशवयताची सुर्का करण्याचे 

आदेश सिोच्च न्यायालयाने वदले आहेत. 

● सिोच्च न्यायालयाने माजी पंिप्रधान राजीि गांधी यांच्या 

हते्िील दोर्ी एजी पेराररिलन यांना “कोित्ाही कारिास्ति 

वकंिा प्रलंवबि प्रकरिामधे्य पूिट न्याय देण्यासाठी” असाधारि 

अवधकार देण्यासाठी घर्नेच्या कलम 142 चा िापर केला. 

पेराररिलन यांना एलएन राि आवि बीआर गिई यांच्या 

नेिृत्वाखालील न्यायमूिींच्या खंडपीठाने मुक्त केले , ज्यांनी 

त्ांच्या प्रदीघट िुरंुगिासाची दखल घेिली. 

● माचट 2022 मधे्य सिोच्च न्यायालयाने जामीन वमळेपयंि 

पेरारीिलनने त्ाच्या 32 िर्ांपैकी 29 िरे् एकांििासाि 

घालिली. 2014 मधे्य न्यायालयाने त्ाची वशक्षा जन्मठेपेि माफ 

करण्यापूिी त्ाने 16 िरे् फाशीच्या पंक्तीि घालिली. कोर्ाटने 

पुढे नमूद केले की पेराररिलनने 2022 मधे्य त्ाला जामीन 

मंजूर केला होिा. 

अविनी िैष्णि यांनी लेह, लडाख येथे NIELIT कें द्र उघडले. 

● कें द्रीय इलेक्ट्र ॉवनक्स आवि मावहिी िंत्रज्ञान, दळििळि आवि 

रेले्व मंत्री, अविनी िैष्णि यांनी राष्टर ीय इलेक्ट्र ॉवनक्स आवि 

मावहिी िंत्रज्ञान संस्था (NIELIT) कें द्र लेह, विस्तार कें द्र 

कारवगल आवि हस्तकला आवि हािमाग के्षत्रासाठी IT सक्षम 

उष्मायन कें द्राचे उद्घार्न केले. 

● कें द्रीय मंत्री श्री. अविनी िैष्णि यांनी लेह, कारवगल आवि लेह 

येथील इनकु्यबेशन सेंर्र येथे NIELIT कें द्रांचे उद्घार्न 

करिाना, लडाखच्या कें द्रशावसि प्रदेशाच्या विकासासाठी 

माननीय पंिप्रधानांच्या िचनबद्धिेचा पुनरुच्चार केला. 

कें द्राने कॉर्न कौन्सिल ऑफ इंवडयाच्या स्थापनेची घोषणा 

केली. 

● सुप्रवसद्ध अनुभिी कापूस उत्पादक सुरेश भाई कोर्क यांच्या 

अध्यक्षिेखाली कें द्र सरकारने कॉर्न कौस्वन्सल ऑफ इंवडयाच्या 

स्थापनेची घोर्िा केली आहे. या पररर्देि भारिीय कापूस 

महामंडळ आवि कापूस संशोधन संस्था यांच्यासह िस्त्रोद्योग, 

कृर्ी, िाविज्य आवि वित्त मंत्रालयांचे प्रविवनधीत्व असेल. श्री. 

गोयल यांनी सूिकिाई आवि व्यापारी समुदायाला प्रथम 

देशांिगटि उद्योगांना कापूस आवि धाग्याचा त्रासविरवहि पुरिठा 

सुवनविि करण्याचे आिाहन केले. 
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कॉर्न कौन्सिल ऑफ इंवडया (CCI) बद्दल 

● पररर्द चचाट करेल, विचारविवनमय करेल आवि या के्षत्राि मूिट 

सुधारिा घडिून आिण्यासाठी एक मजबूि कृिी योजना ियार 

करेल. कें द्रीय िस्त्रोद्योग मंत्री वपयुर् गोयल यांच्या 

अध्यक्षिेखाली िालेल्या कापूस मूल्य साखळीिील 

भागधारकांसोबि िालेल्या बैठकीि काल ही घोर्िा करण्याि 

आली. 

UAE आधाररत T20 लीगमधील फँ्रचायझी अदानी समूहाने 

विकत घेतली. 

● अदानी स्पोर््टसलाइन या िैविध्यपूिट अदानी समूहाचा एक 

विभाग आहे, ज्याने UAE च्या शीर्ट T20 स्पधेि फ्राँ चायिीचे 

मालकी हक्क वमळिून इविहास रचला आहे. UAE T20 लीग, 

जो अवमरािी विकेर् बोडाटकडून परिानाकृि आहे, हा एक 

िावर्टक कायटिम आहे ज्यामधे्य 34 सामन्यांच्या स्पधेि 

सहभागी होिाऱ्या सहा फ्राँ चायिी संघांचा समािेश असेल. 

विविध संघांच्या िमिारीि सिट विकेर् खेळिाऱ्या देशांिील 

अव्वल खेळाडंूचा समािेश असण्याची शक्यिा आहे. ही लीग 

भविष्यािील युिा विकेर्परंू्ना व्यासपीठ आवि एक्सपोजर 

देईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● जगभरािील विकेर् चाहत्ांशी जोडले जािारे आवि गंुििून 

ठेििारे अदानी स्पोर््टसलाइनचे पवहले महत्त्वाचे आंिरराष्टर ीय 

पाऊल असेल. 

● अदानी समूह, ज्यामधे्य बंदर व्यिस्थापन, इलेस्वक्ट्रक पॉिर 

उत्पादन आवि र्र ान्सवमशन, अक्षय ऊजाट, खािकाम, 

विमानिळ ऑपरेशन्स, नैसवगटक िायू, अन्न प्रविया आवि 

पायाभूि सुविधांचा समािेश आहे, अदानी स्पोर््टसलाइनला 

प्रोत्साहन देिे. 

● 50 देशांमधील 70 साइर््सिर ऑपरेशन्स आवि $222 

वबवलयन पेक्षा जास्त माकेर् कॅवपर्लायिेशनसह, कंपनी $20 

वबवलयन पेक्षा जास्त िावर्टक कमाई करिे. 

 

राज्य बातम्या 
 

पंजाब मंविमंडळाने तांदूळ तंिज्ञानाच्या थेर् वबयाण्यांचा िापर 

करून भात वपकिणार्या शेतकर्यांना प्रवत एकर रु. 1,500 

प्रोत्साहन देण्यास मान्यता वदली आहे. 

● पंजाब मंवत्रमंडळाने िांदूळ िंत्रज्ञानाच्या थेर् वबयाण्यांचा िापर 

करून भाि वपकििाऱ्या शेिकऱ्यांना प्रवि एकर 1,500 रुपये 

प्रोत्साहनपर मान्यिा वदली आहे. कमी पािी िापरिाऱ्या आवि 

अवधक वकफायिशीर असलेल्या DSR (डायरेक्ट् सीवडंग ऑफ 

राईस) िंत्राला प्रोत्साहन देिाऱ्या शेिकऱ्यांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी एकूि 450 कोर्ी रुपये ठेिण्याि आले आहेि . 

मुख्यमंत्री भगिंि मान यांच्या अध्यक्षिेखाली िालेल्या बैठकीि 

मंवत्रमंडळाने प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी वदली. 

केरळ भारतातील पवहले सरकारी मालकीचे OTT पॅ्लर्फॉमा 

'CSpace' आणणार आहे. 

● केरळ सरकार 1 नोव्हेंबर रोजी राज्य-मालकीचे ओव्हर-द-र्ॉप 

(OTT) पॅ्लर्फॉमट लॉन्च करिार आहे, जे वचत्रपर् पे्रमीनंा त्ांच्या 

आिडीचे वचत्रपर्, लघुपर् आवि मावहिीपर् ऑफर करेल. 

सरकारी मालकीचे OTT पॅ्लर्फॉमट असिारे केरळ हे 

भारिािील पवहले राज्य बनेल. केरळचे सांसृ्कविक कायट मंत्री 

साजी चेररयान यांनी OTT पॅ्लर्फॉमटचे नाि CSPACE असे 

घोवर्ि केले. 

उपक्रमातील महत्त्वाचे मुदे्द: 

● CPSACE हा राज्य सरकारच्या ििीने केरळ राज्य वचत्रपर् 

विकास महामंडळ (KSFDC) चा एक उपिम आहे. 

● OTT पॅ्लर्फॉमट आंिरराष्टर ीय स्तरािर मान्यिाप्राप्त आवि 

पुरस्कारप्राप्त वचत्रपर्ांसह, िावर्टक आंिरराष्टर ीय वचत्रपर् 

महोत्सि (IFFK) मधे्य प्रदवशटि केलेले सिोतृ्कष्ट वचत्रपर् आवि 

लघुपर् आवि मावहिीपर्ांसह बॉक्स ऑवफसिर त्ांच्या 

कामवगरीकडे दुलटक्ष करून कलात्मक मूल्य असलेले वचत्रपर् 

प्रदवशटि करेल. सीएससे्पसिर प्रदवशटि होिाऱ्या वचत्रपर्ांची 

नोदंिी १ जूनपासून सुरू होईल. 

पंजाबचे मुख्यमंिी भगिंत मान यांनी सािाजवनक तक्रारीचें 

वनिारण करण्यासाठी 'लोक वमलनी' योजना सुरू केली. 

● पंजाबचे मुख्यमंत्री, भगिंि मान यांनी राज्यािील लोकांच्या 

ििारी ऐकल्या आवि 'लोक वमलनी' या पवहल्या प्रकारच्या 

जनसंिाद कायटिमाि त्ांचे वनिारि करण्याचे वनदेश वदले. 

राज्यािील जनिेला त्ांच्या ििारीचें वनिारि करण्यासाठी 

एकच स्वखडकी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उिेशाने हा 

संिादी कायटिम सुरू करण्याि आला. या कायटिमाला 

उपस्वस्थि राहण्यासाठी राज्यािील जनिेने राज्य सरकारकडे 

मागील दोन मवहन्यांि विविध ििारी ि ििारी मांडल्या होत्ा.. 

कनाार्क खाण प्रकरणात SC कंपन्यांना लोह खवनज वनयाात 

करण्यास परिानगी देतो. 

● भारिाच्या सिोच्च न्यायालयाने खाि कंपन्यांना कनाटर्कािील 

बल्लारी, वचत्रदुगट आवि िुमाकुरू वजल््ांिील खािीमंधून 

काढलेले लोह खवनज वनयाटि करण्यास परिानगी वदली. 

सरन्यायाधीश एनव्ही रमिा, न्यायमूिी कृष्णा मुरारी आवि 

वहमा कोहली यांच्या खंडपीठाने कें द्र सरकारच्या भूवमकेची 

दखल घेिली आवि कंपन्यांना अवधकाऱ्यांच्या वनबंधांचे पालन 

करण्याचे वनदेश देिाना लोहखवनजािरील वनयाटि बंदी मागे 

घेिली. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सिोच्च न्यायालयाने 2012 मधे्य, पयाटिरिाचा ऱ्हास रोखण्याच्या 

आवि आंिर-वपढी समानिेच्या कल्नेचा भाग म्हिून राज्याची 

खवनज संसाधने भािी वपढ्ांसाठी राखली जािीि या उिेशाने 

कनाटर्कािून लोह खवनजाच्या वनयाटिीिर बंदी घािली. 
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● लोखंडाच्या वििी आवि वनयाटिीिरील पूिीचे वनबंध 

उठिण्याच्या खाि कंपन्यांच्या विनंिीला प्रविसाद म्हिून हा 

आदेश जारी करण्याि आला होिा, जे व्यापक उलं्लघनांमुळे 

लादण्याि आले होिे. 

● सिट बाबी विचाराि घेऊन, SC ने अजटदारांच्या विनंिीला 

अनुकूलिा दशटिून कनाटर्क राज्यािील बेल्लारी, िुमकूर आवि 

वचत्रदुगट वजल््ांिील विविध खािी आवि स्टॉकयाडटमधे्य आधीच 

उत्खनन केलेला लोहखवनजाचा साठा विकण्याची परिानगी 

देण्याकडे िुकले. ई-वललाि प्रवियेचा अिलंब करिे. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

शेख मोहम्मद वबन झायेद अल नाहयान यांची UAE च्या 

राष्ट्र ाध्यक्षपदी वनयुक्ती 

● युवनयनच्या सिोच्च पररर्देने अबू धाबीचे शासक शेख मोहम्मद 

वबन िायेद अल नाहयान यांची UAE चे अध्यक्ष म्हिून वनिड 

केली. अबू धाबी येथील मुश्रीफ पॅलेसमधे्य कौस्वन्सलची बैठक 

िाली, ज्याचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद वबन रशीद अल मकिूम, 

यूएईचे उपाध्यक्ष आवि पंिप्रधान आवि दुबईचे शासक होिे. 

ियाच्या 73 व्या िर्ी वनधन िालेल्या शेख खवलफा वबन िायेद 

अल नाहयान यांची त्ांनी जागा घेिली आहे. 

हैदराबादमधील CFSL येथे अवमत शाह यांनी राष्ट्र ीय सायबर 

फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेचे उद्घार्न केले. 

● गृहमंत्री अवमि शहा यांनी हैदराबाद येथील कें द्रीय न्यायिैद्यक 

विज्ञान प्रयोगशाळेच्या (CFSL) आिाराि राष्टर ीय सायबर 

फॉरेस्वन्सक प्रयोगशाळा (NCFL) लााँच केले. NCFL ची देशािील 

सायबर गुन्ह्ांची प्रकरिे लिकर वनकाली काढण्याची योजना 

आहे. गृह मंत्रालयाने (MHA) वडसेंबर 2021 मधे्य CFSL, 

हैदराबादमधे्य NCFL ची स्थापना करण्यास मान्यिा वदली. 
 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● लेखी प्रविसादाि, अजय कुमार वमश्रा यांनी सांवगिले की 

मंत्रालयाने हैदराबादमधील CFSL येथे स्पष्ट कारिांसाठी NCFL 

स्थापन करण्यास मान्यिा वदली आहे. सिटसमािेशक आवि 

समस्विि पद्धिीने सायबर गुन्ह्ांची प्रकरिे सोडिण्याची 

युवनर्ची क्षमिा आिखी िाढिली जाईल. 

● सध्याच्या मावहिीनुसार, 28 राजे्य आवि कें द्रशावसि प्रदेशांनी 

सायबर फॉरेस्वन्सक कम प्रवशक्षि प्रयोगशाळा स्थापन केल्या 

आहेि. 

● बाबासाहेब आंबेडकर जयंिीवदनी गेल्या मवहन्याि सुरू 

िालेल्या मवहनाभराच्या 'प्रजा संग्राम यात्रा' फेज-2 च्या 

शेिर्च्या वदिशी कें द्रीय गृहमंत्री अवमि शहा िेलंगिािील 

सािटजवनक सभेला उपस्वस्थि राहिार आहेि. 

● पवहल्या र्प्प्प्याि, पक्षाने हैदराबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, 

संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी, वसरवसल्ला आवि वसद्धीपेर् येथे 

प्रचार केला आवि आठ वजल््ांिील 19 विधानसभा 

मिदारसंघांचा समािेश केला. याते्रच्या माध्यमािून भाजप 

िेलंगिाि आपली िाकद दाखिि आहे. 

NITI आयोगाने राष्ट्र ीय डेर्ा आवण विशे्लषण पॅ्लर्फॉमा सुरू 

केला. 

● National Data & Analytics Platform (NDAP) नीिी 

आयोगाने मोफि सािटजवनक िापरासाठी सुरू केले. डेर्ा 

ऍके्सस करण्यायोग्य, इंर्रऑपरेबल, परस्परसंिादी आवि 

िापरकिाट-अनुकूल पॅ्लर्फॉमटिर उपलब्ध करून वदला आहे.. 

हे विविध सरकारी विभागांचे मूलभूि डेर्ासेर् ठेििे, त्ांना 

organises करिे आवि विशे्लर्ि आवि स्वव्हजु्यअलायिेशन 

क्षमिा प्रदान करिे. हे सािटजवनक पदापटि ऑगस्ट 2021 मधे्य 

पॅ्लर्फॉमटच्या बीर्ा ररलीिनंिर आले आहे, ज्याने चाचिी आवि 

फीडबॅकसाठी थोड्या प्रमािाि िापरकत्ांना प्रिेश वदला. 

भारत सरकारने तात्काळ प्रभािाने गव्हाच्या वनयाातीिर बंदी 

घातली. 

● अंशि: युिेनमधील संघर्ाटमुळे आवि उष्णिेच्या लारे्मुळे 

पुरिठा कमी िाला आवि स्थावनक वकंमिी निीन उच्चांकांिर 

ढकलल्या गेल्याने अन्न सुरके्षला धोका असल्याचा दािा करून 

भारि सरकारने गव्हाच्या वनयाटिीिर बंदी घािली आहे. 

जगािील अव्वल गहू वनयाटिदारांपैकी एक नसिानाही, 

भारिाच्या बंदीमुळे जागविक वकमिी निीन उच्चांकािर पोहोचू 

शकिाि, ज्यामुळे आवशया आवि आवफ्रकेिील गरीब 

ग्राहकांिर िाि येऊ शकिो. ही बंदी अवनविि काळासाठी 

राहिार नाही आवि िी बदलली जाऊ शकिे, असे 

अवधकाऱ्यांनी पत्रकार पररर्देि सांवगिले. 
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भारताच्या गहू वनयाात वनबंधामागील कारणः  

● िाढत्ा अन्न आवि ऊजाट खचाटमुळे एवप्रलमधे्य भारिाचा िावर्टक 

वकरकोळ महागाई दर 7.79% पयंि िाढला आहे, जो निीन 

उच्चांक आहे. िाढत्ा महागाईचा पररिाम म्हिून भारिािील 

गव्हाच्या वकमिी निीन उच्चांकािर पोहोचल्या आहेि, काही 

स्पॉर् माकेर््स 25,000 रुपये प्रवि र्न पयंि पोहोचले आहेि, 

जे सरकारच्या 20,150 रुपयांच्या वकमान आधारभूि 

वकमिीपेक्षा जास्त आहे. 

स्काय विज 721: जगातील सिाात लांब झुलता पूल, चेक 

ररपन्सिकमधे्य उघडला गेला. 

● िेक प्रजासत्ताकमधील जगािील सिाटि मोठा िुलिा पूल 

प्रिाशांसाठी खुला करण्याि आला आहे. सुमारे दोन िर्ांपासून 

बांधकाम सुरू असलेल्या या पुलाचे अवधकृि उद्घार्न 

करण्याि आले. स्काय विज 721 हे नाि त्ाला देण्याि आले 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पुलािर येिाऱ्या पयटर्कांना एकेरी पायीच जािे लागिार आहे. 

दुसऱ्या बाजूने बाहेर पडल्यानंिर िे जंगलािील एका पक्कक्या 

मागाटिर जािील, वजथे िे चेक इविहासाबिल वशकिील. 

● हा पूल जेथे आहे त्ा हॉवलडे ररसॉर्टनुसार 1.2-मीर्र-रंुद पूल 

सिट ियोगर्ािील आवि उंचीच्या मुलांसाठी खुला आहे, परंिु 

पुशचेअर वकंिा व्हीलचेअर िापरिाऱ्या व्यक्तीसंाठी िो आदशट 

नाही. 

● स्थावनक मीवडया स्त्रोिांनुसार, िुलिा पुलाची वकंमि 200 

दशलक्ष मुकुर् वकंिा $8.4 दशलक्ष आहे. 

● िेक प्रजासत्ताक स्काय विज नेपाळच्या बागलंुग परबि 

फूर्विजपेक्षा 154 मीर्र लांब आहे, जो जगािील सिाटि लांब 

िुलिा फूर्विज आहे. 

● िेकची राजधानी प्राग, स्काय विज 721 पासून सुमारे 2.5 

िासांच्या प्रिासािर आहे. 

सोमावलयाने हसन शेख मोहमुद यांची निीन अध्यक्ष म्हणून 

वनिड केली. 

● संकर्ग्रस्त हॉनट ऑफ आवफ्रकेिील दीघटकाळ प्रलंवबि 

वनिडिुकीनंिर सोमालीच्या आमदारांनी माजी नेिे हसन शेख 

मोहमुद यांची देशाचे पुढील अध्यक्ष म्हिून वनिड केली आहे . 

2012 आवि 2017 दरम्यान सोमावलयाचे अध्यक्ष म्हिून काम 

केलेले हसन शेख मोहमुद यांनी प्रािघािक बंडखोर हले्ल 

रोखण्यासाठी अवधकाऱ्यांनी लादलेल्या सुरक्षा लॉकडाऊनमधे्य 

राजधानी मोगावदशू येथे िालेल्या स्पधेि विजय वमळिला. त्ाने 

मोहम्मद अबु्दल्लाही मोहम्मद (फामटजो म्हिून ओळखले जािे) 

यांचा पराभि केला. 

इमॅनु्यएल मॅक्रॉन यांनी फ्रािचे निे पंतप्रधान 

● एवलिाबेथ बोनट यांची फ्रान्सच्या निीन पंिप्रधानपदी वनयुक्ती 

करण्याि आली आवि देशािील या पदािर असलेल्या दुसऱ्या 

मवहला बनल्या. 2020 पासून मॅिॉनच्या मागील सरकारमधे्य 

त्ांनी कामगार मंत्री म्हिून काम केले आहे. एवडथ िेसन 

यांच्यानंिर बॉनट या दुसऱ्या मवहला आहेि, ज्या समाजिादी 

अध्यक्ष फ्राँ कोइस वमर्रंॅड यांच्या अंिगटि 1991-िे 1992 पयंि 

पंिप्रधान होत्ा. 

● बोनट, जीन कासे्टक्सचे उत्तरावधकारी आहेि, ज्यांचा राजीनामा 

गेल्या मवहन्याि अध्यक्ष इमॅनु्यएल मॅिॉनच्या पुन्हा वनिडीनंिर 

अपेवक्षि होिा.मॅिॉन आवि बोनट येत्ा काही वदिसांि पूिट 

सरकारची वनयुक्ती करिील अशी अपेक्षा आहे. 

एस अँड पी 500 ईएसजी इंडेक्समधून रे्स्ला काढून 

र्ाकल्यामुळे एलोन मस्क खूश नाहीत. 

● िांवशक भेदभािाचे आरोप आवि त्ाच्या ऑर्ोपायलर् 

िाहनांशी संबंवधि िॅश यासारख्या मुद्द्ांचा हिाला देऊन 

रे्स्ला इंकला S&P Dow Jones Indices च्या मोठ्या 

प्रमािािर पावहलेल्या S&P 500 ESG इंडेक्समधून िगळण्याि 

आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● जरी रे्स्लाच्या इलेस्वक्ट्रक कार उत्सजटन कमी करण्यास मदि 

करिाि, डॉनाचा असा वििास आहे की उद्योगािील 

प्रविस्पध्यांच्या िुलनेि फमटच्या तु्रर्ी आवि प्रकर्ीकरिाचा 

अभाि यामुळे पयाटिरि, सामावजक आवि प्रशासन (ESG) 

मानकांिर आधाररि कंपनीचे मूल्यांकन करिार्या 

गंुिििूकदारांची वचंिा िाढली पावहजे. 

● व्यिसाय ESG कामवगरीचे मूल्यांकन कसे करािे यािरील 

िाढत्ा िादवििादाला पुढे-पुढे हायलाइर् करिे. विविधिा 

आवि हिामान बदल यासारख्या समस्ांबिल वचंविि 

असलेल्या गंुिििूकदारांनी वनधीमधे्य पैसे ओिले आहेि जे 

ESG वनकर्ांिर आधाररि कंपन्या खरेदी करिाि, बदलांना 

प्रोत्साहन देण्यासाठी वनधी वकिी प्रभािी आहेि आवि िे 

धोरिवनवमटिीमधे्य खूप गंुिले असल्यास प्रश्न उपस्वस्थि करिाि. 

गव्हाच्या वनयाातीिरील वनबंधांबद्दल र्ीका झाल्यानंतर, 

भारताने कोविड-19 विरोधी लसीकरणाच्या बाबतीत 

पविमेकडील तत्त्वांकडे दुलाक्ष केल्याचा आरोप केला. 

● गव्हाच्या वनयाटिीिरील वनबंधांबिल र्ीका िाल्यानंिर, भारिाने 

कोविड-19 विरोधी लसीकरिाच्या बाबिीि न्याय, 

परिडिारीिा आवि प्रिेशयोग्यिा या ित्त्वांकडे दुलटक्ष केल्याचा 

आरोप पविमेिर केला आवि अन्नधान्याच्या बाबिीि पुन्हा असे 

न करण्यास सांवगिले. संयुक्त राष्टर ांचे सरवचर्िीस अाँर्ोवनयो 

गुरे्रेस हे संयुक्त राष्टर ांच्या मुख्यालयाि िालेल्या बैठकीला 

उपस्वस्थि होिे. युनायरे्ड से्टर््स आवि इिर G-7 राष्टर ांनी 

मागील सरकारच्या मंजुरीवशिाय गव्हाच्या वनयाटिीिर बंदी 

घािल्यानंिर निी वदल्लीला फर्कारले. 

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


Weekly Current Affairs Marathi: 15th May to 21th May 2022 

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

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● व्ही मुरलीधरन, परराष्टर  राज्यमंत्री, यांनी रवशया-युिेन संघर्ाटचा 

पररिाम आवि पररिामी पुरिठा व्यत्य यािर चचाट 

करण्यासाठी नू्ययॉकट मधे्य अमेररकेचे परराष्टर  मंत्री अाँर्ोनी 

स्वलंकन यांनी आयोवजि केलेल्या मंवत्रस्तरीय पररर्देि भारिाचे 

प्रविवनवधत्व केले. 

● जेव्हा अन्नधान्याचा प्रश्न येिो, िेव्हा प्रते्काने समानिा, 

परिडिारीिा आवि सुलभिेचे महत्त्व समजून घेिे आिश्यक 

आहे असे त्ांचे मि आहे. 

● कोविड-19 लसीकरिाच्या उदाहरिाि या ित्त्वांकडे प्रचंड 

खचट करून कसे दुलटक्ष केले गेले हे जगाने पावहले आहे. खुल्या 

बाजाराचे औवचत् अन्याय आवि भेदभािाचे समथटन 

करण्यासाठी िापरले जाऊ नये. अमेररकेने आयोवजि केलेल्या 

मंवत्रस्तरीय बैठकीि मुरलीधरन यांनी सांवगिले की, निी 

वदल्लीिील पंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जागविक 

गव्हाच्या वकमिीि अचानक िालेली िाढ लक्षाि घेिली आहे, 

ज्यामुळे भारिाच्या अन्नधान्याचे नुकसान िाले आहे. सुरक्षा, 

िसेच त्ाच्या शेजारी आवि इिर असुरवक्षि देशांची सुरक्षा 

धोक्याि आहे. 

चीनने से्पस रे्वलस्कोपच्या सहाय्याने जगातील पवहला वनिासी 

ग्रह शोधण्याची योजना आखली आहे. 

● वचनी शास्त्रज्ञांनी पृथ्वीपासून सुमारे 32 प्रकाश-िरे् दूर 

असलेल्या सौरमालेच्या बाहेरील पृथ्वीसारख्या ग्रहांचा शोध 

घेण्यासाठी अंिराळ-जवनि दुवबटिीद्वारे आकाशाचे सिेक्षि 

करण्यासाठी एक अंिराळ प्रकल् प्रस्ताविि केला आहे. 

क्लोजबाय हॅवबरे्बल एक्सोपॅ्लनेर् सवे्ह (CHES) नािाचा हा 

प्रकल् विशेर्ि: जिळच्या सूयाटसारख्या िाऱ्यांभोििी 

राहण्यायोग्य स्थलीय ग्रहांचा शोध घेण्यासाठी वडिाइन केलेले 

पवहले अंिराळ मोहीम असेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● CHES दीघटकालीन सिेक्षिाि 32 प्रकाशिरे् दूर असलेल्या 

सुमारे 100 सूयाटसारख्या िाऱ्यांचे वनरीक्षि करेल आवि 

पृथ्वीच्या िसु्तमानाच्या सुमारे 10 पर् जास्त असलेले सुमारे 50 

पृथ्वीसारखे ग्रह वकंिा सुपर-अथट, ग्रह शोधिील. 

● CHES इिर पावथटि जीिसृष्टी आवि जीिनाचा पाळिा बनलेले 

ग्रह यासारख्या मुद्द्ांसाठी महत्त्वपूिट संकेि देईल. 

● आत्तापयंि 5,000 एक्सोपॅ्लनेर््स शोधले गेले आहेि आवि 

त्ांची पुष्टी िाली आहे, ज्याि राहण्यायोग्य के्षत्रामधे्य सुमारे 50 

पृथ्वीसारखे ग्रह आहेि, परंिु त्ापैकी बहुिेक पृथ्वीपासून 

शेकडो प्रकाश-िरे् दूर आहेि. 

NatGeo ने माउंर् एव्हरेस्टिर जगातील सिाात उंच हिामान 

से्टशन स्थावपत केले. 

● नॅशनल वजओग्रावफक सोसायर्ीने विविध हिामानविर्यक 

घर्नांचे आपोआप मोजमाप करण्यासाठी माउंर् एव्हरेस्टिर 

8,830 मीर्र उंचीिर “जगािील सिोच्च हिामान कें द्र” स्थावपि 

केले आहे. नेपाळच्या जलविज्ञान आवि हिामानशास्त्र विभागाने 

(DHM) सांवगिले की, ियंचवलि हिामान कें द्र वशखर 

वबंदूपासून काही मीर्र खाली स्थावपि करण्याि आले कारि 

वशखरािरील बफट  आवि बफट  उपकरिे वनविि करण्यासाठी 

योग्य नाही. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● अमेररकेिील अाँपलावचयन से्टर् युवनव्हवसटर्ीमधील हिामान 

शास्त्रज्ञ बेकर पेरी यांच्या नेिृत्वाखालील नॅर्जीओ र्ीममधे्य 

वगयाटरोहक आवि शास्त्रज्ञांचा समािेश होिा, ज्यापैकी अनेकांनी 

हिामान कें द्र स्थावपि करिाना जगािील सिोच्च वशखर सर 

केले. 

● र्ीमने एव्हरेस्टजिळ एक मवहना घालिला आवि साऊथ कोल 

येथील से्टशनसह इिर से्टशनची देखभाल देखील केली, असे 

वहमालयन र्ाइम्सने िृत्त वदले आहे. 

● DHM आवि नॅशनल वजओग्रावफकने नॅर्वजओने स्थावपि 

केलेली सिट पाच ियंचवलि हिामान कें दे्र चालिण्यासाठी एक 

सामंजस् करारािर िाक्षरी केली, ज्यामुळे पिटिीय 

पररस्वस्थिीबंाबि जिळपास रीअल-र्ाइम मावहिी उपलब्ध 

होईल. 

● या सामंजस् करारांिगटि, नॅशनल वजओग्रावफक र्ीम 2026 

मधे्य नेपाळ सरकारला िंत्रज्ञान हस्तांिररि करण्यापूिी 2025 

पयंि से्टशन पूिटपिे ऑपरेर् करेल, असे अहिालाि म्हर्ले 

आहे. 

वगफ्ट वसर्ीमधे्य नू्य डेव्हलपमेंर् बँकेने प्रादेवशक कायाालय 

उघडले. 

● नू्य डेव्हलपमेंर् बाँक (NDB), विक्स देशांची शांघाय स्वस्थि 

बहुपक्षीय बाँक, देशाच्या पायाभूि सुविधा आवि शािि 

विकासाच्या गरजा पूिट करण्यासाठी गुजराि इंर्रनॅशनल 

फायनान्स रे्क-वसर्ी (GIFT वसर्ी) येथे भारिािील पवहले 

प्रादेवशक कायाटलय उघडेल. भारि कायाटलय निीन प्रकल् 

विकवसि, अंमलबजाििी आवि देखरेख करून देशाि आपली 

उपस्वस्थिी िाढिण्यािर लक्ष कें वद्रि करेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● NDB च्या विद्यमान प्रादेवशक कायाटलयांना नू्य इंवडया 

ऑवफसद्वारे पूरक केले जाईल. त्ाचे आवफ्रका प्रादेवशक कें द्र 

(ARC) 2017 मधे्य जोहान्सबगटमधे्य उघडले, 2019 मधे्य 

िािीलमधे्य उप-कायाटलयासह सो पाउलोमधे्य अमेररका के्षत्रीय 

कायाटलय (ARO) आवि 2020 मधे्य मॉस्कोमधे्य युरेवशयन 

प्रादेवशक कें द्र (ERC) उघडले. 
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● NDB ची स्थापना जुलै 2015 मधे्य िािील, रवशया, भारि, चीन 

आवि दवक्षि आवफ्रका या विक्स देशांनी केली होिी. 

िेव्हापासून, बांगलादेश, यूएई, इवजप्त आवि उरुगे्व या बाँकेि 

सामील िाले आहेि. 

● NDB ने एकूि $7.1 अब्ज गंुिििुकीच्या 21 भारिीय 

प्रकल्ांना अवधकृि केले आहे. 

● बाँकेला िाहिूक, पािी आवि िच्छिा, शािि ऊजाट, वडवजर्ल 

पायाभूि सुविधा, सामावजक पायाभूि सुविधा आवि शहरी 

विकास या प्रकल्ांमधे्य रस आहे. 

● सीिारामन यांनी बैठकीि वर्प्पिी केली की चालू आवथटक 

िर्ाटि भारिाची आवथटक िाढ 8.9% च्या अंदाजासह मजबूि 

आहे, मोठ्या अथटव्यिस्थांमधे्य सिाटवधक आह 

 

वनयुक्ती बातम्या 
 

वनधी विब्बर यांची CBSE निीन प्रमुख 2022 म्हणून वनयुक्ती 

● िररष्ठ IAS अवधकारी, वनधी विब्बर यांची कें द्रीय माध्यवमक 

वशक्षि मंडळाच्या (CBSE) अध्यक्षपदी कें द्राने केलेल्या 

उच्चस्तरीय नोकरशाही फेरबदलाि वनयुक्ती करण्याि आली 

आहे. ित्तीसगड केडरचे 1994 च्या बॅचचे भारिीय प्रशासकीय 

सेिेचे अवधकारी वचब्बर हे सध्या अिजड उद्योग मंत्रालयाचे 

अविररक्त सवचि आहेि. कावमटक मंत्रालयाने जारी केलेल्या 

आदेशानुसार विची भारि सरकारच्या अविररक्त सवचि पदािर 

आवि िेिनानुसार CBSE चे अध्यक्ष म्हिून वनयुक्ती करण्याि 

आली आहे. 

विपुराचे निे मुख्यमंिी म्हणून मावणक साहा यांची वनिड 

● राज्यसभा खासदार आवि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष माविक साहा 

वत्रपुराचे निे मुख्यमंत्री म्हिून पदभार िीकारण्यासाठी सज्ज 

िाले आहेि. मुख्यमंत्र्ांच्या अवधकृि वनिासस्थानी िालेल्या 

बैठकीि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आवि वत्रपुराचे एकमेि राज्यसभा 

खासदार माविक साहा यांची विवधमंडळ पक्षनेिे म्हिून वनिड 

करण्याि आली. मुख्यमंत्री वबप्लब कुमार देब यांच्या 

राजीनाम्यानंिर विवधमंडळ पक्षाच्या बैठकीि हा वनिटय घेण्याि 

आला. 

● वत्रपुराचे मुख्यमंत्री वबप्लब कुमार देब यांनी भारिीय जनिा 

पक्षाचे (भाजप) अध्यक्ष जेपी नड्डा आवि कें द्रीय गृहमंत्री अवमि 

शहा यांच्या दोन वदिसांच्या निी वदल्ली दौऱ्यािर भेर् 

घेिल्यानंिर आपल्या पदािरून पायउिार िाला आहे. 

आगरिळा येथील राजभिनाि राज्यपाल एसएन आयट 

यांच्याकडे राजीनामा सुपूदट  केल्यानंिर श्री देब यांनी ही घोर्िा 

केली. राज्याि 2023 मधे्य विधानसभा वनिडिुका होिार 

आहेि. 

REC Ltd चे निीन मुख्य कायाकारी अवधकारी: वििेक कुमार 

वदिांगें 

● वििेक कुमार वदिांगेन, मविपूर केडरचे 1993 बॅचचे IAS 

अवधकारी, यांची ऊजाट मंत्रालयाच्या REC Ltd. चे अध्यक्ष आवि 

व्यिस्थापकीय संचालक म्हिून वनयुक्ती करण्याि आली आहे . 

उच्च-स्तरीय नोकरशाही उलथापालथीमधे्य, कें द्राने िररष्ठ IAS 

अवधकारी वनधी विब्बर यांची कें द्रीय माध्यवमक वशक्षि 

मंडळाच्या (CBSE) अध्यक्षपदी वनयुक्ती केली आहे. 

इतर महत्त्वाच्या भेर्ी: 

● पंिप्रधान कायाटलयािील अविररक्त सवचि (PMO) एस 

गोपालकृष्णन यांची आरोग्य आवि कुरंु्ब कल्याि विभागाि 

वनयुक्ती करण्याि आली आहे. 

● वनिटयानुसार, राकेश सरिाल, NITI आयोगाचे अविररक्त 

सवचि, अल्संख्याक व्यिहार मंत्रालयाच्या राष्टर ीय िक्फ 

विकास वनगम वलवमरे्डचे व्यिस्थापकीय संचालक असिील. 

● मवहला आवि बाल विकास मंत्रालयाच्या सहसवचि अवदिी दास 

राउि यांना अविररक्त सवचिपदी बढिी देण्याि आली आहे. 

● कॅवबनेर् सवचिालयाचे अविररक्त सवचि श्याम भगि नेगी, 

कोळसा मंत्रालयाचे सहसवचि असिील. 

● अथट मंत्रालयाच्या आवथटक व्यिहार विभागाच्या संयुक्त सवचि 

मनीर्ा वसन्हा यांना अविररक्त सवचिपदी बढिी देण्याि आली 

आहे. 

सीताकांथा पर्नायक आवण राजीि रंजन, आरबीआयने 

नामवनदेवशत कायाकारी संचालक 

● राजीि रंजन आवि सीिीकांथा पट्टनाईक यांची ररिव्हट बाँक 

ऑफ इंवडयाने (RBI) कायटकारी संचालकपदी वनयुक्ती केली 

आहे. कायटकारी संचालकपदी वनयुक्ती होण्यापूिी राजीि रंजन 

हे चलनविर्यक धोरि विभागाचे प्रभारी सल्लागार आवि 

चलनविर्यक धोरि सवमिीचे सवचि होिे. ईडीमधे्य 

वनयुक्तीपूिी पट्टनाईक हे आवथटक आवि धोरि संशोधन 

विभागाि सल्लागार होिे. 
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● राजीि रंजन यांना आवथटक आवि वित्तीय धोरि, िास्तविक 

आवि बा् के्षत्रािील अथटशास्त्र आवि आंिरराष्टर ीय संबंधांचा 

समािेश असलेल्या मॅिो इकॉनॉवमक पॉवलसी आवि 

संशोधनाचा िीन दशकांहून अवधक अनुभि आहे. त्ांनी 

चलनविर्यक धोरि विभाग, आवथटक धोरि आवि संशोधन 

विभाग, बा् गंुिििूक आवि ऑपरेशन्स विभाग आवि RBI 

मधील आंिरराष्टर ीय विभागाि काम केले आहे. िीन िरे् त्ांनी 

सेंर्र ल बाँक ऑफ ओमानमधे्य आवथटक धोरि िज्ञ म्हिून काम 

केले. 

● वसवतकंथा पट्टनाईक यांनी RBI च्या चलनविर्यक धोरि 

विभाग आवि आवथटक धोरि आवि संशोधन विभागाि गेल्या 

िीन दशकांपासून आवथटक संशोधन आवि चलनविर्यक धोरि 

या के्षत्राि काम केले आहे. त्ांनी ओमान सेंर्र ल बाँक येथे 

आरबीआयकडून प्रविवनयुक्तीिर सुमारे पाच िरे् घालिली. 

SN सुिह्मण्यन: लासान अँड रु्िोचे MD आवण CEO म्हणून 

वनयुक्ती 

● SN सुिह्मण्यन, लासटन अाँड रु्िो वलवमरे्ड (L&T) चे सध्याचे 

उपव्यिस्थापकीय संचालक आवि अध्यक्ष, यांची व्यिस्थापकीय 

संचालक आवि मुख्य कायटकारी अवधकारी म्हिून वनयुक्ती 

करण्याि आली आहे, ज्यांनी 18 िर्ांि भारिािील सिाटि 

मोठ्या अवभयांवत्रकी आवि बांधकाम महामंडळाच्या शीर्टस्थानी 

प्रथमच गाडट बदलला आहे. एसएन सुिमण्यम हे एएम नाईक 

यांच्या जागी कंपनीचे सीईओ म्हिून काम पाहिील. 

माजी मुख्य वनिडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांची ग्राम उन्नती 

मंडळाचे निीन गैर-कायाकारी अध्यक्ष म्हणून वनयुक्ती 

● माजी मुख्य वनिडिूक आयुक्त सुनील अरोरा यांची ग्राम उन्निी 

मंडळाचे निीन गैर-कायटकारी (non-executive) अध्यक्ष 

म्हिून वनयुक्ती करण्याि आली आहे. अरोरा हे सेिावनिृत्त 

नागरी सेिक (IAS) असून त्ांचा 36 िर्ांपेक्षा जास्त अनुभि 

आहे. मावहिी आवि प्रसारि मंत्रालय आवि कौशल्य विकास 

आवि उद्योजकिा मंत्रालय या दोन महत्त्वाच्या मंत्रालयांचे 

सवचि म्हिून त्ांनी काम केले आहे. 

आयशर मोर्साने रॉयल एनवफल्डचे निीन सीईओ म्हणून बी 

गोविंदराजन यांची वनयुक्ती केली आहे. 

● आयशर मोर्सटने बी गोविंदराजन यांची रॉयल एनवफल्डचे मुख्य 

कायटकारी अवधकारी म्हिून वनयुक्ती केली आहे. िे आयशर 

मोर्सट वलवमरे्डच्या बोडाटचे पूिटिेळ संचालक म्हिूनही काम 

करिील. ऑगस्ट 2021 पासून, गोविंदराजन कंपनीचे कायटकारी 

संचालक म्हिून काम करि होिे. 

रॉयल एनवफल्ड बद्दल: 

● Royal Enfield ही एक भारिीय बहुराष्टर ीय मोर्रसायकल 

उत्पादक कंपनी आहे ज्याचे मुख्यालय चेन्नई, िवमळनाडू, 

भारि येथे आहे. कंपनी सिि उत्पादन करिारी सिाटि जुनी 

जागविक मोर्रसायकल िाँड आहे आवि भारिािील चेन्नई येथे 

उत्पादन प्रकल् चालििे. 

डॉ कमल बािा यांची यूएसच्या नॅशनल अँकॅडमी ऑफ 

सायिेसमधे्य वनिड झाली. 

● बेंगळुरूस्वस्थि अशोका र्रस्ट फॉर ररसचट इन इकोलॉजी अाँड द 

एन्हव्हायनटमेंर् (ATREE) चे प्रमुख डॉ कमल बािा यांची यूएस 

नॅशनल अाँकॅडमी ऑफ सायने्ससमधे्य वनिड िाली आहे. संपूिट 

जगभराि कमी होि असलेल्या परंिु मानििेच्या वहिासाठी 

महत्त्वाच्या असलेल्या उष्णकवर्बंधीय जंगलांच्या पयाटिरि, 

संिधटन आवि व्यिस्थापनािरील आमच्या महत्त्वाच्या कायाटची 

वनिडिूक ही पुष्टी आहे. िे रॉयल सोसायर्ी (लंडन) आवि 

अमेररकन वफलॉसॉवफकल सोसायर्ीचे वनिडून आलेले फेलो 

देखील आहेि. 

भारती एअररे्लने गोपाल विट्टल यांची एमडी आवण सीईओ 

म्हणून 5 िषांसाठी पुनवनायुक्ती केली. 

● भारिी एअररे्ल बोडाटने 31 जानेिारी 2028 रोजी संपिाऱ्या 

पुढील पाच िर्ांसाठी व्यिस्थापकीय संचालक आवि मुख्य 

कायटकारी अवधकारी म्हिून गोपाल विट्टल यांची पुनवनटयुक्ती 

केली आहे. माचट विमाहीि 141% च्या िर, रे्ल्कोने एकवत्रि 

वनव्वळ नफा रु. 2,007.8 कोर्ी कमािला त्ा वदिशी ही 

पुनवनटयुक्ती िाली. 

बीएसईने आरबीआयचे माजी डेपु्यर्ी गव्हनार एसएस मंुद्रा 

यांची अध्यक्षपदी वनयुक्ती केली. 

● अग्रगण्य स्टॉक एक्सचेंज बीएसई वलवमरे्डने जाहीर केले की 

त्ांनी कंपनीच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष म्हिून सािटजवनक 

वहि संचालक एसएस मंुद्रा यांची वनयुक्ती करण्यास मान्यिा 

वदली आहे. मंुद्रा हे सध्याचे अध्यक्ष न्यायमूिी वििमजीि सेन 

यांची जागा घेिील. मंुद्रा यांची जानेिारी २०१८ मधे्य BSE येथे 

सािटजवनक वहि संचालक म्हिून वनयुक्ती करण्याि आली. िे 

30 जुलै 2017 रोजी भारिीय ररिव्हट बाँकेचे डेपु्यर्ी गव्हनटर 

म्हिून वनिृत्त िाले. 

वदल्लीचे एलजी अवनल बैजल यांनी राष्ट्र पती रामनाथ कोविंद 

यांच्याकडे राजीनामा सुपूदा केला. 

● वदल्लीचे नायब राज्यपाल अवनल बैजल यांनी िैयस्वक्तक 

कारिास्ति राष्टर पिी रामनाथ कोविंद यांच्याकडे राजीनामा 

सुपूदट  केला आहे. नजीब जंग यांनी अचानक राजीनामा 

वदल्यानंिर वडसेंबर 2016 मधे्य त्ांची राष्टर ीय राजधानीचे एलजी 

म्हिून वनयुक्ती करण्याि आली . त्ांनी यापूिी अर्लवबहारी 

िाजपेयी सरकारच्या काळाि डीडीएचे उपाध्यक्ष आवि कें द्रीय 

गृहसवचि म्हिून काम केले होिे. 

● कााँगे्रसच्या नेिृत्वाखालील यूपीए सरकारने बैजलिास यांची 

शहरी विकास मंत्रालयाि बदली केली वजथे त्ांनी 60,000 

कोर्ी रुपयांच्या जिाहरलाल नेहरू राष्टर ीय नागरी नूिनीकरि 

मोवहमेच्या वनयोजन आवि अंमलबजाििीची देखरेख केली 
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इंवडगोने पीर्र एल्बसा यांची सीईओ म्हणून वनयुक्ती केली. 

● इंर्रग्लोब एस्वव्हएशन वलवमरे्ड (इंवडगो) च्या संचालक मंडळाने 

पीर्र एल्बसट यांची मुख्य कायटकारी अवधकारी म्हिून वनयुक्ती 

केली. िे 1 ऑक्ट्ोबर 2022 रोजी वकंिा त्ापूिी इंवडगोमधे्य 

सामील होिील. िे रोनोजॉय दत्ताचे उत्तरावधकारी आहेि ज्यांनी 

30 सप्टेंबर 2022 रोजी वनिृत्त होण्याचा वनिटय घेिला आहे. 

एल्बसट यांनी 2014 पासून केएलएम रॉयल डचचे अध्यक्ष आवि 

मुख्य कायटकारी अवधकारी म्हिून काम केले आहे 

 

अथाव्यिस्था बातम्या 
 

आरबीआयने केईबी हाना बँकेला 59 लाख रुपयांचा दंड 

ठोठािला आहे. 

● भारिीय ररिव्हट बाँकेने कोररयन बाँक, KEB हाना बाँकेला 

ठेिीिंरील व्याज दराशी संबंवधि काही वनयमांचे पालन न 

केल्याबिल 59 लाख रुपयांचा दंड ठोठािला आहे . ररिव्हट 

बाँक ऑफ इंवडया (ठेिांिर व्याज दर) वनदेश, 2016 िर RBI ने 

जारी केलेल्या वनदेशांचे पालन न केल्याबिल कोररयन बाँकेला 

दंड ठोठािण्याि आला आहे. 

● KEB हाना बाँकेच्या पयटिेक्षी मूल्यमापनासाठी िैधावनक िपासिी 

आरबीआयने 31 माचट 2020 रोजी विच्या आवथटक स्वस्थिीच्या 

संदभाटि आयोवजि केली होिी. िथावप, आरबीआयने म्हर्ले 

आहे की दंड वनयामक अनुपालनािील कमिरिांिर आधाररि 

आहे आवि त्ािर उच्चारण्याचा हेिू नाही. 

एलआयसी शेअसाच्या सुस्त सूचीमुळे गंुतिणूकदारांचे 50,000 

कोर्ी रुपयांचे नुकसान 

● लाइफ इन्हशुरन्स कॉपोरेशन ऑफ इंवडया (LIC) च्या समभागांनी 

स्टॉक एक्स्चेंजमधे्य सुरुिािीची सािटजवनक ऑफर वकंमिीच्या 

सिलिीिर व्यापार करि एक वनराशाजनक सुरुिाि केली. 

इन्हशुरन्स बेहेमथचे शेअसट बीएसई आवि एनएसईिर रु. 872 

प्रवि समभागाने व्यिहार करू लागले, IPO वकंमि प्रवि शेअर 

रु. 949 पेक्षा 8.11 र्क्कक्यांनी खाली आल आहे. सेने्सक्स आवि 

वनफ्टी वहरव्या रंगाि असिानाही समभाग घसरले. LIC द्वारे 

21,000 कोर्ी रुपयांचे सािटजवनक वनगटम दलाल स्टर ीर्ने 

पावहलेले सिाटि मोठे आहे. या मवहन्याच्या सुरुिािीला, या 

समसे्ला सिट गंुिििूकदार गर्ांकडून वनयवमि िीन वदिसांच्या 

स्वखडकीऐिजी सहा वदिसांच्या सबस्विप्प्शन विंडोिर जोरदार 

प्रविसाद वमळाला होिा. 

भारत आता परदेशातून पाठिल्या जाणार्या रकमेतून 

सिाावधक लाभाथी आहे. 

● जागविक बाँकेच्या मिे, 2021 मधे्य भारिाने मेस्वक्सकोला मागे 

र्ाकून सिाटवधक रेवमर्न्स प्राप्त करिारा देश म्हिून चीनला 

विसऱ्या स्थानािर ढकलले आहे. 2021 मधे्य, भारिाला एकूि 

$89 अब्ज पेक्षा जास्त रेवमर्न्स प्राप्त िाले, जे 2020 मधे्य 

वमळालेल्या $82.73 वबवलयनच्या िुलनेि 8% ने िाढले आहे. 

2020 मधे्य जगाला कोविडचा मोठा फर्का बसला असला 

िरीही, रेवमर्ने्सस $82.69 वबवलयन पेक्षा काहीसे जास्त होिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● डॉलरच्या िुलनेि रुपयाचे घसरलेले मूल्य काही प्रमािाि 

िाढीस कारिीभूि आहे. 

● जगािील सिाटि कमी व्यिहार खचांपैकी एक असलेल्या 

भारिािील इनबाउंड रेवमर्न्स या िर्ी िाढिच राहिील. 

● जागविक स्तरािर $200 हस्तांिररि करण्याची सरासरी वकंमि 

$6 होिी, परंिु दवक्षि आवशयामधे्य (4.3 र्के्क) पैसे पाठििे 

सिाटि िस्त आवि उप-सहारा आवफ्रकेि (7.3 र्के्क) (7.8 

र्के्क) पैसे पाठििे सिाटि महाग होिे. 

● 2022 मधे्य कमी आवि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना 

(LMICs) रेवमर्न्स 4.2 र्क्कक्यांनी िाढून $630 अब्जांपयंि 

पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 

● हे 2021 मधे्य मजबूि 8.6% िाढीचे अनुसरि करिे, जेव्हा 

रेवमर्न्सचा प्रिाह एकूि $605 अब्ज होिा, जो जागविक 

बाँकेच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त होिा. 

● 2021 मधे्य दवक्षि आवशयािील रेवमर्न्सचा ओघ 6.9% िाढला. 

PNB MetLife ने भारतातील पवहली दंत आरोग्य विमा योजना 

सुरू केली आहे.. 

● PNB MetLife India Insurance Company ने भारिािील 

पवहली दंि आरोग्य विमा योजना सुरू केली आहे. भारिािील 

ही पवहली विमा योजना आहे जी वनविि-लाभ देिारे बा्रुग्ण 

खचट कव्हर करिे आवि एकूि दंि आरोग्याशी संबंवधि 

खचाटसह आवथटक सहाय्य प्रदान करेल. 

● PNB MetLife ची निीन डेंर्ल केअर योजना ग्राहकांना त्ांचे 

दंि आरोग्य व्यिस्थावपि करण्याि मदि करेल आवि दंि 

उपचारांसाठी जागा वमळिण्यासाठी त्ांना त्ांच्या बचिीमधे्य 

डुबकी मारािी लागिार नाही वकंिा त्ांचा आिश्यक खचट कमी 

करािा लागिार नाही. 

FY22 मधे्य सािाजवनक के्षिातील बँकांची फसिणूक 51% कमी 

होऊन 40,295 कोर्ी रुपये झाली. 

● ररिव्हट बाँक ऑफ इंवडयाने म्हर्ले आहे की सािटजवनक 

के्षत्रािील बाँकांनी 2021-22 (FY22) या आवथटक िर्ाटि 

फसििुकीच्या रकमेि 51 र्क्कक्यांहून अवधक घसरि नोदंिून 

40,295.25 कोर्ी रुपयांची नोदं केली आहे. 2020-21 च्या 

आधीच्या आवथटक िर्ाटि िब्बल 12 PSBs (सािटजवनक के्षत्रािील 

बाँकांनी) 81,921.54 कोर्ी रुपयांची फसििूक केली होिी, 

असे कें द्रीय बाँकेने मावहिी अवधकार (RTI) कायद्यांिगटि एका 

अजाटला उत्तर देिाना सांवगिले. 
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अहिालातील महत्त्वाचे मुदे्द: 

● FY22 मधे्य PSBs द्वारे सिट शे्रिीमंधे्य नोदंिलेल्या 

फसििुकीच्या RBI डेर्ानुसार, शहर-आधाररि पंजाब नॅशनल 

बाँकेने (PNB) सिाटवधक 9,528.95 कोर्ी रुपयांची नोदं केली 

आहे, ज्यामधे्य अशा 431 घर्नांचा समािेश आहे. 

● देशािील सिाटि मोठी कजटदार से्टर् बाँक ऑफ इंवडयाने िब्बल 

4,192 प्रकरिांमधे्य 6,932.37 कोर्ी रुपयांच्या फसििुकीची 

नोदं केली - मोठ्या प्रमािाि लहान मूल्याच्या फसििुकीच्या 

घर्ना दशटवििाि. 

● बाँक ऑफ इंवडयाने 5,923.99 कोर्ी रुपयांची फसििूक केली 

(209 घर्ना), त्ानंिर बाँक ऑफ बडोदा 3,989.36 कोर्ी 

(280); युवनयन बाँक ऑफ इंवडया रु. 3,939 कोर्ी (627), िर 

कॅनरा बाँकेने केिळ 90 प्रकरिांमधे्य रु. 3,230.18 कोर्ी 

रुपयांची फसििूक नोदंिली - हे व्यिहार उच्च-मूल्याच्या 

फसििुकीचे होिे. 

एवप्रल 2022 मधे्य WPI महागाई 15.08% च्या विक्रमी 

उच्चांकािर आहे. 

● भारिािील घाऊक महागाई एवप्रलमधे्य िीन दशकांच्या 

उच्चांकािर पोहोचली कारि उच्च िसंू्तच्या वकमिी आवि 

पुरिठा-साखळीिील व्यत्यांमुळे उत्पादकांसाठी इनपुर् खचट 

िाढला. एवप्रल 2021 मधे्य 10.74% च्या िुलनेि एवप्रल 2022 

(YoY) मवहन्यासाठी महागाईचा िावर्टक दर 15.08% (िातु्परिा) 

होिा. WPI अन्न वनदेशांकािर आधाररि चलनिाढीचा दर माचट 

2022 मधे्य 8.71% िरून 8.88% िर वकरकोळ िाढला. 

जागवतक बँकेने गुजरातला SRESTHA-G प्रकल्पासाठी USD 

350 दशलक्ष मंजूर केले. 

● जागविक बाँकेने वसस्टीम ररफॉमट एने्डव्हसट फॉर र्र ान्सफॉर्मडट 

हेल्थ अवचव्हमेंर् इन गुजराि (SRESTHA-G) प्रकल्ासाठी 

USD 350 दशलक्ष आवथटक मदि मंजूर केली आहे. 

SRESTHA-G प्रकल् USD 500 दशलक्ष वकमिीचा असेल, 

जागविक बाँक USD 350 दशलक्ष योगदान देईल. या 

प्रकल्ामधे्य राज्यािील प्रमुख आरोग्य वििरि प्रिालीमंधे्य 

पररििटनाचा समािेश असेल. 
 

 

SRESTHA-G प्रकल्पाचे महत्त्वाचे मुदे्द: 

● गुजरािचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र परे्ल यांनी SRESTHA-G प्रकल्ाला 

मंजुरी वदली, त्ानंिर हा प्रस्ताि कें द्रीय अथट मंत्रालयाकडे 

पाठिण्याि आला. गुजराि सरकार आरोग्य आवि कुरंु्ब 

कल्याि विभाग (HFWD) माफट ि हा कायटिम राबििार आहे. 

● प्राथवमक आरोग्य सेिेची गुिित्ता, समानिा आवि 

सिटसमािेशकिा, वकशोरियीन मुलीसंाठी सेिा वििरि मॉडेल 

सुधारिे आवि रोग वनगरािी प्रिालीची क्षमिा िाढिून 

गुजरािमधील सेिा वििरि सुधारिे हा कायटिम विकासाचा 

उिेश आहे. 

IDBI बँक एजस फेडरल लाइफ इन्शुरिमधील वतच्या 

चतुथांश स्टॉकची विक्री करणार आहे. 

● IDBI बाँकेने खाजगी के्षत्रािील जीिन विमा कंपनी Ageas 

Federal Life Insurance मधील आपला उिटररि 25% वहस्सा 

580 कोर्ी रुपयांना विकण्यासाठी शेअर खरेदी करार केला 

आहे, ज्यामुळे Ageas ही काही परदेशी विमा कंपन्यांपैकी एक 

बनली आहे ज्याने विच्या भारिीय विमा संयुक्त उपिमािील 

वहस्सा 74 पयंि िाढिला आहे. वनयामक मंजुरी आवि शेअर 

खरेदी कराराच्या अर्ी ि शिींची पूिटिा प्रलंवबि आहे. Ageas 

या युरोवपयन विमा कंपनीने वडसेंबर 2020 मधे्य भारिीय विमा 

कंपनीिील आपला वहस्सा 26% िरून 49% पयंि िाढिला 

आहे. 

2022 मधे्य भारताचा विकास दर 6.4% असेल असा यूएनचा 

अंदाज आहे. 

● युनायरे्ड नेशन्स वडपार्टमेंर् ऑफ इकॉनॉवमक अाँड सोशल 

अफेअसट (UN-DESA) ने त्ांच्या 'िल्डट इकॉनॉवमक वसचु्यएशन 

अाँड प्रॉसे्पक््ट्स (WESP) वमड-इयर अपडेर् 2022' अहिालाि 

भारिाच्या GDP (एकूि देशांिगटि उत्पादन) िाढीचा अंदाज 

6.7% िरून 6.4% पयंि कमी केला आहे. 2022-23. 2023-

24 साठी, भारिासाठी 6.1% च्या िुलनेि 6% GDP िाढीचा 

अंदाज आहे. 2021 मधे्य भारिाची अथटव्यिस्था 8.8% दराने 

िाढली. 2022 मधे्य दवक्षि आवशयािील िाढीचा दृष्टीकोन 

देखील 0.4 र्क्कक्यांनी 5.5% पयंि खाली आिला आहे. 

कें द्र सरकारने जाहीर केले की FY22 मधे्य भारताने $83.57 

अब्ज इतका िावषाक FDI आिक नोदंिली आहे. 

● कें द्र सरकारने जाहीर केले की FY22 मधे्य भारिाने $ 83.57 

अब्ज इिका िावर्टक FDI आिक नोदंिली आहे. 2020-21 

मधे्य, आिक $81.97 अब्ज इिकी होिी. उत्पादन के्षत्राि 

परकीय गंुिििुकीसाठी भारि हा िपाट्याने पसंिीचा देश 

म्हिून उदयास येि आहे. 2020-21 ($12.09 अब्ज) च्या 

िुलनेि 2021-22 मधे्य ($21.34 अब्ज) उत्पादन के्षत्रािील 

एफडीआय इस्विर्ी प्रिाह 76 र्क्कक्यांनी िाढला आहे. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10866/maharashtra-police-and-talathi-bharti-batch-complete-marathi-live-classes-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


Weekly Current Affairs Marathi: 15th May to 21th May 2022 

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

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सिोच्च गंुिििूकदार देशांच्या बाबिीि, वसंगापूर 27 र्क्कक्यांसह 

अव्वल आहे, त्ानंिर अमेररका (18 र्के्क) आवि मॉररशस (16 

र्के्क) गेल्या आवथटक िर्ाटि आहे. के्षत्रांमधे्य, संगिक 

सॉफ्टिेअर आवि हाडटिेअरने जास्तीि जास्त आिक आकवर्टि 

केली. सेिा के्षत्र आवि िाहन उद्योगाने त्ाचे पालन केले. 

● व्यिसायाि सुलभिा प्रदान करण्यासाठी आवि गंुिििूक 

आकवर्टि करण्यासाठी FDI धोरि अवधक उदारीकरि आवि 

सुलभ करण्यासाठी, अलीकडेच कोळसा खाि, करार उत्पादन, 

वडवजर्ल मीवडया, वसंगल-िाँड रररे्ल र्र े वडंग, नागरी विमान 

िाहिूक, संरक्षि, विमा आवि दूरसंचार यासारख्या के्षत्रांमधे्य 

सुधारिा करण्याि आल्या आहेि. 

िेल्थडेस्क फोनपे िेल्थ मैनेजमेंर् पे्लर्फॉमा विकत घेईल. 

● PhonePe, Walmart Inc. द्वारे समवथटि भारिीय पेमेंर् 

व्यिसाय, एकूि $75 दशलक्षमधे्य दोन संपत्ती व्यिस्थापन 

संस्था विकि घेि आहे. िेल्थडेस्कची वकंमि अंदाजे $50 

दशलक्ष असेल, िर ओपनकू्यला कजाटसह सुमारे $25 दशलक्ष 

खचट येईल, पररस्वस्थिीशी पररवचि असलेल्या लोकांनुसार ज्यांनी 

िथे्य गोपनीय असल्यामुळे ओळखू न देण्यास सांवगिले. 2016 

मधे्य स्थापन िालेल्या आवि भारिाचे आवथटक कें द्र असलेल्या 

मंुबई येथे असलेल्या िेल्थडेस्कद्वारे ग्राहक इस्विर्ीमधे्य 

गंुिििूक करू शकिाि आवि र्र ेडेड फंडांची देिािघेिाि 

करू शकिाि. OpenQ ग्राहकांना आवि संस्थात्मक ग्राहकांना 

र्र े वडंग बासे्कर् आवि गंुिििूक विशे्लर्िे देखील प्रदान करिे. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

RBL बँक आवण Amazon Pay यांनी UPI पेमेंर् ऑफर 

करण्यासाठी करार केला आहे. 

● RBL बाँक, Amazon Pay आवि Amazon Web Services 

(AWS) यांनी युवनव्हसटल पेमेंर् इंर्रफेस (UPI) पेमेंर् वििरीि 

करण्यासाठी एकत्र भागीदारी केली आहे, ज्यामधे्य पीअर-रू्-

पीअर आवि पीअर-रू्-मचंर् व्यिहारांचा समािेश असेल. 

Amazon Pay RBL बाँकेला नॅशनल पेमेंर््स कॉपोरेशन ऑफ 

इंवडया (NPCI) च्या @rapl हाँडलसह UPI आयडी देईल, 

पररिामी RBL बाँकेच्या क्लाउड-आधाररि प्रोसेवसंग 

इन्हफ्रास्टरक्चरचा िापर करून पेमेंर्चा एक सोपा अनुभि 

वमळेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● PayNearby, एक भारिीय बाँवकंग आवि वडवजर्ल पेमेंर् 

नेर्िकट , 1.5 दशलक्ष+ दुकानांसाठी SoftPoS आवि mPOS 

लााँच करण्यासाठी ऑगस्टमधे्य Visa आवि RBL बाँक यांच्याशी 

हािवमळििी केली. 

● भारिािील वडवजर्ल पायाभूि सुविधांच्या कमिरिेमुळे व्यापारी 

वडवजर्ल पेमेंर् िीकारण्याि अडथळा आिि आहेि आवि 

चीन आवि िािीलच्या िुलनेि अनुिमे 20 आवि 10 POS 

असलेल्या देशाच्या लोकसंखे्यची घनिा प्रवि POS र्वमटनल 350 

पेक्षा जास्त आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

केवनयाची नसा अण्णा काबाले दुबा वहला जगातील सिोतृ्कष्ट् 

नसाचा मुकुर् वमळाला. 

● मासाटवबर् काउंर्ी रेफरल हॉस्वस्पर्लमधे्य िैनाि असलेल्या 

केवनयन पररचाररका अण्णा कबाले डुबा यांनी वशक्षिाचे 

समथटन करण्यासाठी आवि विच्या समुदायािील स्त्री 

जननेंवद्रयाच्या विकृिी (FGM) सारख्या कालबा् सांसृ्कविक 

प्रथांविरुद्ध मोहीम राबविल्याबिल उद्घार्न Aster Guardian 

Global Nursing Award वजंकला. दुबा, ज्याने USD 

250,000 (अंदाजे Ksh.29 दशलक्ष) बक्षीस रक्कम घेिली 

होिी, त्ांना एवमरेर््सचे सीईओ शेख अहमद वबन सईद अल 

मकिूम यांनी दुबई येथे आंिरराष्टर ीय पररचाररका वदनावनवमत्त 

आयोवजि पुरस्कार समारंभाि सन्मावनि केले. 

कॅमेरोवनयन कायाकत्यााने िांगारी माथाई फॉरेस्ट चॅन्सियि 

पुरस्कार 2022 वजंकला. 

● कॅमेरून कायटकत्ाट, सेवसल एनजेबेर् यांनी जंगलांचे संरक्षि 

आवि त्ांच्यािर अिलंबून असलेल्या लोकांचे जीिन 

सुधारण्यासाठी केलेल्या उले्लखनीय योगदानाबिल 2022 चा 

िांगारी माथाई फॉरेस्ट चॅस्वियन्स पुरस्कार वजंकला आहे. हा 

पुरस्कार Cécile Ndjebet ची ऊजाट आवि जमीन आवि 

जंगलांिरील मवहलांच्या हक्कांना चालना देण्यासाठी िीन 

दशकांहून अवधक काळ साजरे करिो. शािि िन व्यिस्थापन 

साध्य करण्यासाठी िन प्रशासन आवि संरक्षिामधे्य मवहलांचा 

सहभाग मूलभूि आहे हे त्ांनी सवियपिे दाखिून वदले आहे. 

अजय वपरामल यांना ऑडार ऑफ द विर्ीश एिायर पुरस्कार 

वमळाला. 

● वपरामल समुहाचे अध्यक्ष अजय वपरामल यांना महारािी द 

िीन यांच्याकडून मानद कमांडर ऑफ द ऑडटर ऑफ द 

विवर्श एिायर (CBE) हा पुरस्कार वमळाला आहे. यूके-इंवडया 

सीईओ फोरमचे भारि सह-अध्यक्ष म्हिून यूके-भारि व्यापार 

संबंधािील सेिांसाठी त्ांना हा पुरस्कार वमळाला. 2016 पासून 

भारि-यूके सीईओ फोरमचे सह-अध्यक्ष या नात्ाने, अवधक 

आवथटक सहकायाटद्वारे दोन्ही देशांमधील मजबूि वद्वपक्षीय संबंध 

मजबूि करण्यासाठी मदि करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

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


Weekly Current Affairs Marathi: 15th May to 21th May 2022 

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

द ऑडार ऑफ द विवर्श एिायरच्या मानद कमांडरबद्दल 

● कमी दजाटची प्रमुख राष्टर ीय भूवमका, प्रादेवशक घडामोडीमंधे्य 

साध्य वकंिा समुदायासाठी सेिेद्वारे एक प्रमुख भूवमका वकंिा 

त्ाच्या वकंिा विच्या वियाकलाप के्षत्राि अतं्ि प्रविवष्ठि, 

नाविन्यपूिट योगदान. वकंग जॉजट पंचम यांनी 1917 मधे्य या 

पुरस्काराची स्थापना केली होिी. 

िेस्ली मॉगान यांना त्यांच्या 'द हाडेस्ट पे्लस' या पुस्तकासाठी 

विल्यम ई. कोल्बी पुरस्कार वमळाला. 

● लेखक आवि पत्रकार, िेस्ली मॉगटन यांनी त्ांच्या लष्करी आवि 

गुप्तचर लेखनासाठी विल्यम ई. कोल्बी पुरस्कार 2022 वजंकला 

आहे. त्ाच्या "The Hardest Place: The American 

Military Adrift in Afghanistan’s Pech Valley" या 

पुस्तकासाठी त्ाचा उले्लख करण्याि आला. कोल्बी अिॉडट , 

माजी राजदूि आवि CIA संचालक विल्यम ई. कोल्बी यांच्या 

नािाचा $5,000 बक्षीस, "लष्करी इविहास, गुप्तचर ऑपरेशन्स 

वकंिा आंिरराष्टर ीय घडामोडी समजून घेण्याि मोठे योगदान 

वदल्याबिल" वदला जािो. नॉथटवफल्ड, व्हरमााँर् येथील नॉविटच 

विद्यापीठाद्वारे कोल्बी पुरस्कार प्रदान केला जािो. कोल्बी 

पुरस्काराची स्थापना 1999 मधे्य िाली. 

सुभाष ओला यांनी Amazon Smbhav Entrepreneurship 

Challenge 2022 साठी पवहले पाररतोवषक वजंकले. 

● बॉयलसटमधे्य िाफेचा पुनिाटपर करून ऊजाट िाचविण्याचे 

िंत्रज्ञान विकवसि करिारे राजस्थानमधील निोवदि, सुभार् 

ओला यांनी Amazon Smbhav Entrepreneurship 

Challenge 2022 चे पवहले पाररिोवर्क वजंकले आहे आवि 

त्ांच्या एंर्रप्राइि “Geniusenergy Critical Innovation 

Private Limited” ने स्टार्टअपचे विजेिेपद पर्कािले आहे. 

 

सवमर् आवण कॉन्फरि बातम्या 
 

वपयुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्र ीय स्टार्ाअप सल्लागार 

पररषदेची चौथी बैठक 

● श्री पीयूर् गोयल, िाविज्य आवि उद्योग, ग्राहक व्यिहार, अन्न 

आवि सािटजवनक वििरि आवि िस्त्रोद्योग मंत्री, निी वदल्ली 

येथे राष्टर ीय स्टार्टअप सल्लागार पररर्देच्या (NSAC) चौथ्या 

बैठकीचे अध्यक्ष होिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● वपयुर् गोयल यांनी अशा शहरांमधे्य स्टार्टअपला चालना 

देण्यासाठी सरकारच्या विविध कायटिमांबिल क्षमिा वनमाटि 

करिे आवि ज्ञान िाढिण्याचे महत्त्व अधोरेस्वखि केले. 

● कौस्वन्सलने स्टार्टअप इकोवसस्टमच्या महत्त्वाच्या पैलंूिर चचाट 

केली, जसे की मूळ प्रििटकाच्या मालकीचे संरक्षि करिे, 

भारिाि समाविष्ट करिे, भारिाि सूचीकरि करिे आवि 

निोपिम कें दे्र ियार करिे. 

● सदस्ांनी नॅशनल मेंर्ॉरवशप प्रोग्राम, इन्हवे्हस्टर-स्टार्टअप 

मॅचमेवकंग पोर्टल, आवि इनकू्यबेर्र कॅपॅवसर्ी डेव्हलपमेंर् 

प्रोग्राम यासारख्या कायटिमांिरील प्रगिीिर देखील चचाट केली, 

ज्यांची मागील NSAC सत्रांमधे्य चचाट िाली होिी. 

● मंत्र्ांनी NavIC ग्राँड चॅलेंज सादर करण्याची घोर्िा केली, 

ज्याचा उिेश भू-स्वस्थिी समाधान आवि वडवजर्ल 

आत्मवनभटरिाचा महत्त्वपूिट समथटक म्हिून NavIC च्या िापरास 

प्रोत्साहन देिे आहे. 

 

संरक्षण बातम्या 
 

राजनाथ वसंह यांनी भारत वनवमात युद्धनौका, INS सुरत आवण 

INS उदयवगरी लाँच केले. 

● संरक्षि मंत्री राजनाथ वसंह यांनी मंुबईिील मािगाि डॉक्स येथे 

INS 'सुरि' आवि 'उदयवगरी' या दोन मेड-इन-इंवडया 

युद्धनौका लॉन्च केल्या आहेि. मािगाि डॉक वशपवबल्डसट 

वलवमरे्ड (MDL) या दोन िदेशी बनािर्ीच्या युद्धनौका एकत्र 

सुरू होण्याची ही पवहलीच िेळ आहे. दोन्ही युद्धनौकांची रचना 

नौदल रचना संचालनालयाने (DND) अंिगटि केली आहे आवि 

MDL, मंुबई येथे बांधली आहे. 

INS सुरत बद्दल: 

● भारिीय नौदल जहाज (INS) सुरि हे प्रकल् 15B मधील चौथे 

विनाशक आहे ज्याचे नाि पविम भारिािील दुसऱ्या-सिाटि 

मोठ्या व्यािसावयक कें द्राच्या नािािर आहे. लॉक कन्स्ट्रक्शन 

िापरून बनिलेले, जहाज दोन िेगिेगळ्या भौगोवलक 

स्थानांमधे्य हुल बांधकाम समाविष्ट करिे, जे नंिर Mazagon 

Docks Limited येथे एकत्र केले गेले. 

INS उदयवगरी बद्दल: 

● भारिीय नौदल जहाज (INS) उदयवगरी, ज्याला आंध्र 

प्रदेशािील पिटिराजीचे नाि देण्याि आले आहे, हे प्रकल् 17A 

वफ्रगेर््सचे विसरे जहाज आहे. सुधाररि से्टल्थ िैवशष्ट्टे्य, प्रगि 

शसे्त्र आवि सेन्ससट आवि पॅ्लर्फॉमट व्यिस्थापन प्रिालीसह हे 

P17 वफ्रगेर््स (वशिावलक क्लास) चे अनुसरि आहे.  

HANSA-NG विमानािरील इंवजन ररलाइर् चाचणी यशस्वी 

● CSIR-NAL द्वारे वडिाइन आवि विकवसि केलेल्या HANSA-

NG 2 सीर्र फ्लाइंग र्र ेनर विमानाने DRDO च्या चल्लाकेरे 

येथील एरोनॉवर्कल रे्स्ट रेंज (ATR) सुविधेि इन-फ्लाइर् 

इंवजन ररलाइर् चाचिी उत्तीिट केली. Wg Cdr KV प्रकाश 

आवि Wg Cdr NDS रेड्डी, भारिीय िायुसेनेच्या एअरिाफ्ट 

अाँड वसस्टीम रे्स्वसं्टग एसॅ्टस्वलशमेंर् (ASTE) मधील चाचिी 

िैमावनकांनी 60 िे 70 नॉर््स (IAF) च्या गिी शे्रिीसह 7000-

8000 फूर् उंचीिर उड्डाि चाचिी केली. 
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क्रीडा बातम्या 
 

दवक्षण कोररयाने चीनला हरिून उबेर कप 2022 वजंकला. 

● बाँकॉक, थायलंड येथील इिॅक्ट् एररना येथे िालेल्या रोमहर्टक 

फायनलनंिर कोररयाने गिविजेत्ा चीनला हरिून त्ांचे दुसरे 

उबेर कप जेिेपद पर्कािले. कोररयाने दोनदा वपिाडीिरून 

िंुज देि चीनला प्रवसद्ध सांवघक स्पधेि वििमी 16 िे विजेिेपद 

नाकारले जे जिळपास 90 वमवनरे् वर्कले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● वनिाटयक एकेरीच्या लढिीि, कोररयाच्या 46व्या िमांकाच्या 

वसम यू-वजनचा सामना चीनच्या 15व्या िमांकाच्या िांग 

वियाशी िाला, अंविम सामना 2-2 असा िाला. 23 िर्ांच्या 

वसमने एक िास 28 वमवनरे् चाललेल्या लढिीि िांगचा 28-26, 

18-21, 21-8 असा पराभि केला. 

● बाँकॉकमधे्य आियटकारक धाि घेिल्यानंिर कोररयाने 12 िर्ाटि 

प्रथमच उबेर कप वजंकला. आवशयाई वदग्गजांनी भारिाचा 5-0 

असा पराभि करून त्ांचा गर् वजंकला, त्ानंिर उपांत्पूिट 

आवि उपांत् फेरीि अनुिमे डेन्माकट  आवि जपानचा 3-0 

असा पराभि केला. 

● जागविक िमिारीि विसऱ्या िमांकािर असलेल्या चेनला 

पवहल्या गेममधे्य चौथ्या िमांकाच्या अाँनने 21-17 ने पराभूि 

केले. दुसऱ्या गेमच्या सुरुिािीला कोररयनने पाच गुिांची 

आघाडी घेिली होिी, परंिु चेनने घोट्याच्या दुखापिीची वचंिा 

असूनही िो गेम 21-15 आवि वनिाटयक 22-20 असा वजंकून 

पुनरागमन केले. 

● अंविम फेरीच्या दुस-या दुहेरी सामन्याि, कोररयाच्या वकमी हाय 

जेओगं आवि कॉंग हेयॉन्हग यांनी वपंग हुआंग आवि ली िेन मेई 

यांचा सरळ गेममधे्य पराभि केला आवि अंविम फेरी वनिाटयक 

ठरली. 

उबर कप 2022 

● एकूि इंवजने BWF थॉमस आवि उबेर कप 2022 ज्याला 

थॉमस आवि उबेर कप 2022 म्हिूनही ओळखले जािे थॉमस 

कपची 32िी आवि उबेर कपची 29िी आिृत्ती आहे. उबेर कप 

ही जागविक मवहला संघ चॅस्वियनवशप म्हिूनही ओळखली 

जािे. ही एक आंिरराष्टर ीय बॅडवमंर्न स्पधाट आहे जी मवहलांच्या 

राष्टर ीय बॅडवमंर्न संघांद्वारे खेळली जािे. पवहला उबेर चर्क 

1956 िे 1957 दरम्यान आयोवजि करण्याि आला होिा. उबेर 

चर्क दर 3 िर्ांनी स्पधाट केली जाि होिी आवि आिा थॉमस 

कपमधे्य िेळ आवि वठकािे विलीन िाल्यानंिर 1984 पासून 

दर 2 िर्ांनी स्पधाट केली जािे. 

वनखत जरीनने मवहलांच्या जागवतक बॉन्सकं्सग 

चॅन्सियनवशपमधे्य सुिणापदक वजंकले. 

● वनखि जरीनने चमकदार कामवगरी करि थाई ऑवलस्वियन 

जुिामास वजिपॉन्हगचा 5-0 असा पराभि केला आवि मवहला 

जागविक अवजंक्यपद, इसं्तबूल येथे जागविक विजेिेपद 

वजंकिारी पाचिी भारिीय मवहला ठरली. अशा प्रकारे 

जागविक स्पधेि सुििटपदक वजंकिारी मेरी कोम, सररिा देिी, 

जेनी आरएल आवि लेखा केसी यांच्यानंिर वनखि ही केिळ 

पाचिी भारिीय मवहला बॉक्सर ठरली आहे. 25 िर्ीय जरीन ही 

माजी जु्यवनयर युथ िल्डट चॅस्वियन आहे. 

वनखत जरीनने मवहलांच्या जागवतक बॉन्सकं्सग 

चॅन्सियनवशपमधे्य सुिणापदक वजंकले. 

वनखि जरीनने चमकदार कामवगरी करि थाई ऑवलस्वियन 

जुिामास वजिपॉन्हगचा 5-0 असा पराभि केला आवि मवहला 

जागविक चॅस्वियनवशप, इसं्तबूलमधे्य जागविक विजेिेपद वजंकिारी 

पाचिी भारिीय मवहला ठरली. अशा प्रकारे जागविक स्पधेि 

सुििटपदक वजंकिारी मेरी कोम, सररिा देिी, जेनी आरएल आवि 

लेखा केसी यांच्यानंिर वनखि ही केिळ पाचिी भारिीय मवहला 

बॉक्सर ठरली आहे. 25 िर्ीय जरीन ही माजी जु्यवनयर युथ िल्डट 

चॅस्वियन आहे 

 

विज्ञान बातम्या 
 

गगनयान वमशन 2023: S2000 मानि-रेरे्ड रॉकेर् बूस्टरची 

यशस्वी चाचणी 

● आंध्र प्रदेशािील श्रीहररकोर्ा येथील सिीश धिन अंिराळ कें द्र 

(SDSC) येथे, भारिीय अंिराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने 

गगनयान कायटिमासाठी मानि-रेर् केलेल्या सॉवलड रॉकेर् 

बूस्टर (HS200) ची स्वस्थर चाचिी यशिीररत्ा पूिट केली. 

● बेंगळुरू-आधाररि अंिराळ संस्थेच्या मिे, HS200 ही उपग्रह 

प्रके्षपि िाहन GSLV Mk III च्या S200 रॉकेर् बूस्टरची मानि-

रेर् केलेली आिृत्ती आहे, ज्याला LVM3 देखील म्हििाि. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ही चाचिी यशिीरीत्ा पूिट करिे हा इस्रोच्या प्रवसद्ध 

गगनयान मानि अंिराळ उड्डाि कायटिमासाठी एक महत्त्वाचा 

र्प्पा आहे, कारि प्रके्षपि िाहनाच्या पवहल्या र्प्प्प्याि त्ाच्या 

पूिट कालािधीच्या कामवगरीची चाचिी घेिली जािे. 

● इस्रोचे अध्यक्ष आवि अंिराळ विभागाचे सवचि एस सोमनाथ 

आवि वििम साराभाई से्पस सेंर्र (VSSC) चे संचालक एस 

उन्नीकृष्णन नायर िसेच इस्रोचे इिर शास्त्रज्ञ या समारंभाला 

उपस्वस्थि होिे. 

● HS200 बूस्टरची रचना आवि विकास VSSC ने 

विरुअनंिपुरममधे्य केले होिे, िर प्रोपेलंर् कास्वसं्टग श्रीहरीकोर्ा 

येथील SDSC येथे पूिट िाले होिे. 

स्कायरूर् एरोसे्पसने त्याच्या रॉकेर् इंवजनची यशस्वी चाचणी 

घेतली. 

● खाजगी के्षत्रािील रॉकेर् वनमाटिा स्कायरूर् एरोसे्पस प्रायवे्हर् 

वलवमरे्डने त्ाच्या कलाम-100 रॉकेर्ची यशिी चाचिी केली 

जी वििम-1 रॉकेर्च्या विसऱ्या र्प्प्प्याि/इंवजनला शक्ती देईल. 

कंपनीने आपल्या वििम-1 रॉकेर् से्टजच्या पूिट कालािधीच्या 

चाचिी-फायररंगचा मैलाचा दगड पूिट केल्याची घोर्िा केली. 

माजी राष्टर पिी एपीजे अबु्दल कलाम यांच्या नािािरून कलाम-

100 नािाचा विसरा र्प्पा 108 सेकंदांच्या कालािधीसाठी 

गोळीबार करण्याि आला. 

चाचणी बद्दल: 

● चाचिी दरम्यान, रॉकेर्ने 100 kN (सुमारे 10 र्न) च्या वशखर 

वॅ्हकू्यम थ्रस्टची वनवमटिी केली ज्यामधे्य उच्च-शक्तीची काबटन-

फायबर रचना, घन इंधन, इवथलीन-प्रॉवपलीन-डायन 

रे्रपॉवलमसट (EPDM) थमटल संरक्षि प्रिाली आवि काबटनसह 

त्ाची रचना दशटविली गेली. कमी करिारे नोजल. 

● स्कायरूर्मधील गंुिििूकदारांपैकी एक असलेल्या सोलर 

इंडस्टर ीज इंवडया वलवमरे्डच्या सुविधांिर रॉकेर्च्या से्टजची 

चाचिी घेण्याि आली. 

● भारिीय खाजगी के्षत्रािील हे आिापयंिचे सिाटि मोठे रॉकेर् 

से्टज आहे ज्याची रचना, उत्पावदि आवि पूिटपिे चाचिी केली 

गेली आहे. 

 

महत्वाचे वदिस 
 

आंतरराष्ट्र ीय प्रकाश वदिस 2022 16 मे रोजी साजरा केला 

जातो. 

● आंिरराष्टर ीय प्रकाश वदिस दरिर्ी 16 मे रोजी भौविकशास्त्रज्ञ 

आवि अवभयंिा, वथओडोर मैमन यांनी 1960 मधे्य लेिरच्या 

पवहल्या यशिी ऑपरेशनची जयंिी म्हिून साजरा केला जािो. 

हा वदिस िैज्ञावनक सहकायाटला बळकर् करण्यासाठी आवि 

शांििा आवि शािि विकासाला चालना देण्यासाठी त्ाच्या 

क्षमिेचा उपयोग करण्यासाठी एक आिाहन आहे. लेिर हे 

िैज्ञावनक शोधामुळे समाजाला दळििळि, आरोग्यसेिा आवि 

इिर अनेक के्षत्राि िांविकारक फायदे कसे वमळू शकिाि 

याचे उत्तम उदाहरि आहे. 

बुद्ध पौवणामा 2022 ही 16 मे 2022 रोजी साजरी होते. 

● या िर्ी िेसाक वदिस वकंिा बुद्ध पौविटमा 16 मे 2022 रोजी 

साजरी केली गेली. “िेसाक”, मे मवहन्यािील पौविटमेचा वदिस, 

जगभरािील लाखो बौद्धांसाठी सिाटि पवित्र वदिस आहे. अडीच 

सहस्र िर्ांपूिी म्हिजे इसिी सनपूिट 623 मधे्य िेसाखच्या 

वदिशी गौिम बुद्धांचा जन्म िाला होिा. िेसाखच्या वदिशीच 

बुद्धांना ज्ञान प्राप्त िाले आवि िेसाखच्या वदिशीच बुद्धांचे 

ऐशंीव्या िर्ी वनधन िाले. 

● भारि, नेपाळ, भूिान, िह्मदेश, थायलंड, विबेर्, चीन, कोररया, 

लाओस, स्वव्हएिनाम, मंगोवलया, कंबोवडया, वसंगापूर या 

देशांमधे्य बुद्ध पौविटमा हा प्रमुख सि म्हिून जगभरािील बौद्ध 

आवि वहंदू गौिम बुद्धांचा जन्म साजरा करिाि. 

इंर्रनॅशनल डे ऑफ वलविंग रू्गेदर इन पीस: 16 मे 

● आंिरराष्टर ीय शांििेि एकत्र राहण्याचा वदिस दरिर्ी 16 मे 

रोजी साजरा केला जािो. हा वदिस 16 मे रोजी जगभराि 

साजरा केला जािो आवि त्ाचे िावर्टक पालन करून, लोकांना 

एकवत्रिपिे आवि शांििापूिट मागाटने एकत्र राहण्यास उद्युक्त 

करिे हा आहे. मिभेद असूनही एकमेकांचे ऐकून आवि 

एकमेकांचा आदर करून व्यक्ती हे साध्य करू शकिाि. 

● संयुक्त राष्टर  महासभेने 8 वडसेंबर 2017 रोजी 16 मे हा 

आंिरराष्टर ीय वदिस एकत्र राहण्याचा वदिस म्हिून घोवर्ि 

करण्याचा ठराि िीकारल्यानंिर हा वदिस प्रथम अस्वस्तत्वाि 

आला. 

जागवतक दूरसंचार आवण मावहती सोसायर्ी वदिस (WTISD): 

17 मे 

● इंर्रनेर् आवि इिर मावहिी आवि संपे्रर्ि िंत्रज्ञान (ICT) 

राष्टर ांना, समाजांना आवि अथटव्यिस्थांना प्रदान करि असलेल्या 

फायदे आवि संधीबंिल जागरूकिा िाढिण्यासाठी दरिर्ी 17 

मे रोजी जागविक दूरसंचार आवि मावहिी सोसायर्ी वदिस 

(WTISD) पाळला जािो. 

महत्वाचे मुदे्द 

● WTISD पवहल्या आंिरराष्टर ीय रे्वलग्राफ कन्हवे्हन्हशनच्या 

िाक्षरीचे आवि आंिरराष्टर ीय दूरसंचार संघ (ITU) च्या स्थापनेचे 

स्मरि करिे. 

● 17 मे 1865 रोजी आंिरराष्टर ीय दूरसंचार संघाची स्थापना 

िाल्याच्या स्मरिाथट 1969 मधे्य जागविक दूरसंचार वदनाची 

स्थापना करण्याि आली. 

● मावहिी संस्थेच्या जागविक वशखर पररर्देने, िथावप, 2005 

मधे्य 17 मे हा जागविक मावहिी समाज वदन म्हिून स्थावपि 

करण्याची संयुक्त राष्टर ांच्या महासभेला वशफारस केली. 
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इंर्रनॅशनल हायपररे्न्शन डे: 17 मे 

● लोकांमधे्य जागरुकिा िाढिण्यासाठी आवि उच्च रक्तदाब 

प्रविबंध, शोध आवि उपचारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरिर्ी 

17 मे रोजी जागविक उच्च रक्तदाब वदन साजरा केला जािो. 

हृदय ि रक्तिावहन्यासंबंधी रोगासाठी मुख्य जोखीम घर्क 

म्हिजे उच्च रक्तदाब आवि उच्च रक्तदाब "सायलेंर् वकलर" 

म्हिून ओळखला जािो. शरीराच्या रक्तिावहन्या वकंिा मुख्य 

रक्तिावहन्यांच्या वभंिीिंर रक्त िाहण्यामुळे वनमाटि होिारी 

शक्ती, रक्तदाब म्हिून ओळखली जािे. जेव्हा रक्तदाब खूप 

जास्त असिो िेव्हा त्ाला उच्च रक्तदाब म्हििाि. रक्तदाब 

दोन-अंकी आकृिी म्हिून मोजला जािो. 

आंतरराष्ट्र ीय संग्रहालय वदन 2022 18 मे रोजी साजरा केला 

जातो. 

● आंिरराष्टर ीय संग्रहालय वदिस (IMD) दरिर्ी 18 मे रोजी 

साजरा केला जािो. कोित्ाही संसृ्किीि संग्रहालयांचे महत्त्व 

अधोरेस्वखि करण्यासाठी हा वदिस पाळला जािो. संग्रहालये ही 

सांसृ्कविक देिािघेिाि, संसृ्किी समृद्ध करण्याचे आवि 

लोकांमधील परस्पर समंजसपिा, सहकायट आवि शांििा 

विकवसि करण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहेि. 

जागवतक एड्स लस वदन वकंिा HIV लस जागरूकता वदिस 

2022 

● जागविक एड्स लस वदन हा एचआयव्ही लस जागरूकिा 

वदिस (एचव्हीएडी) म्हिूनही ओळखला जािो, दरिर्ी 18 मे 

रोजी जगभराि जागरुकिा वनमाटि करण्यासाठी आवि 

ऍिायडट इमु्यनो डेवफवशयन्सी वसंडर ोम (एड्स) बिल मावहिी 

देण्यासाठी साजरा केला जािो. 

● हा वदिस साजरा करण्याचे नेिृत्व नॅशनल इस्वन्स्ट्टू्यर् ऑफ 

हेल्थ (NIH) - नॅशनल इस्वन्स्ट्टू्यर् ऑफ ऍलजी आवि 

संसगटजन्य रोग (NIAID), युनायरे्ड से्टर््स ऑफ अमेररका 

करिे. रेड ररबन हे एड्स जागृिीचे आंिरराष्टर ीय स्तरािर 

मान्यिाप्राप्त प्रिीक आहे. 

जागवतक मधमाशी वदिस 2022: 20 मे 

● 20 मे रोजी जागविक मधमाशी वदिस जगभराि साजरा केला 

जािो . जागविक मधमाशी वदन हा पयाटिरिािील मधमाश्या 

आवि इिर परागकिांची भूवमका ओळखण्यासाठी आहे. 

आपल्या पयाटिरिािील परागकिांचे महत्त्व, त्ांना भेडसाििारे 

धोके आवि पयाटिरिािील शािििेमधे्य त्ांची महत्त्वाची 

भूवमका याविर्यी जागरुकिा वनमाटि करिे हा हा वदिस 

पाळण्यामागचा मुख्य उिेश आहे. 

● Bee Engaged: Celebrating the diversity of bees and 

beekeeping systems ही या िर्ाटची थीम आहे. 

इंर्रनॅशनल डे अगेन्स्ट होमोफोवबया, र्र ािफोवबया, 

बायोफोवबया 

● 17 मे रोजी, इंर्रनॅशनल डे अगेन्स्ट् होमोफोवबया, 

र्र ान्सफोवबया, बायोफोवबया साजरा केला जािो, ज्याचे उविष्ट 

LGBT अवधकार उलं्लघनांबिल जागरूकिा िाढिण्यासाठी 

आवि जगभरािील LGBT अवधकार कायाटि िारस् वनमाटि 

करण्यासाठी आंिरराष्टर ीय कायटिमांचे समिय साधण्याच्या 

उिेशाने केले जािे. आिापयंि 130 हून अवधक देशांमधे्य 

स्मारके िाली आहेि. प्रगिी असूनही, जिळजिळ 70 

राष्टर ांमधे्य सहमिीने समवलंगी संबंध अजूनही बेकायदेशीर 

आहेि. 

जागवतक मेर्र ोलॉजी वदिस 2022: दरिषी 20 मे रोजी साजरा 

केला जातो. 

● जागविक मेर्र ोलॉजी वदन (WMD) दरिर्ी 20 मे रोजी 

जगभराि मेर्र ोलॉजी, मापन शास्त्र आवि त्ाच्या िापराविर्यी 

जागरुकिा वनमाटि करण्यासाठी साजरा केला जािो. हा वदिस 

िैज्ञावनक के्षत्र, निकल्ना, उद्योग, व्यापार आवि इिर के्षत्राि 

मेर्र ोलॉजीच्या िापरािर प्रकाश र्ाकिो. हा वदिस 20 मे 1875 

रोजी मीर्र अवधिेशनाच्या गायनाचा िावर्टक उत्सि आहे. 

● जागविक मेर्र ोलॉजी डे 2022 ची थीम जागविक मेर्र ोलॉजी डे 

2022 ची थीम वडवजर्ल युगातील मेर्र ोलॉजी ही आहे. 

21 मे रोजी दहशतिाद विरोधी वदन 2022 साजरा केला जातो. 

● माजी पंिप्रधान राजीि गांधी यांच्या पुण्यविथीवनवमत्त दरिर्ी २१ 

मे रोजी दहशििाद विरोधी वदन पाळला जािो. 21 मे 1991 

रोजी िावमळनाडूमधील श्रीपेरंुबदूर येथे कााँगे्रस पक्षाचा प्रचार 

करि असिाना एलर्ीर्ीईच्या दहशििाद्यांनी त्ांची हत्ा केली. 

राजीि गांधी यांनी 40 व्या िर्ी शपथ घेिली िेव्हा िे भारिाचे 

सिाटि िरुि पंिप्रधान बनले. 1984 मधे्य इंवदरा गांधी यांच्या 

हते्नंिर त्ांनी देशाचे सहािे पंिप्रधान म्हिून पदभार 

िीकारला. त्ांनी 1984 िे 1989 या काळाि काम केले. 

● माजी पंिप्रधान राजीि गांधी यांची िावमळनाडूमधील 

श्रीपेरंुबदुर येथे आत्मघािकी बॉम्बस्फोर्ाि, वलबरेशन ऑफ 

िावमळ र्ायगसट इलम (LTTE) या दहशििादी गर्ािील एका 

मवहलेने हत्ा केली. 

िल्डा डे कल्चर डाव्हवसार्ी फॉर डायलॉग अँड डेव्हलोपमेंर्: 21 

मे 

● यूएन जनरल असेंलीने आपल्या ठरािाि 21 मे हा िल्डट डे 

कल्चर डाव्हवसटर्ी फॉर डायलॉग अाँड डेव्हलोपमेंर् म्हिून 

घोवर्ि केला. शांििा आवि शािि विकास साधण्यासाठी 

सिटसमािेशक आवि सकारात्मक बदलाचे एजंर् म्हिून 

जगािील संसृ्किीचंी समृद्धिा साजरी करिे आवि त्ािील 

विविधिेचे महत्त्व अधोरेस्वखि करिे हा या वदिसाचा उिेश 

आहे. विविधिा वदिस, अवधकृिपिे "संिाद आवि 

विकासासाठी सांसृ्कविक विविधिेचा जागविक वदिस" म्हिून 

ओळखला जािो. 
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वनधन बातम्या 
 

ऑस्टरेवलयाचा माजी वक्रकेर्परू् अँडर ्यू सायमंड्सचा कार 

अपघातात मृतू्य 

● ऑस्टर ेवलयाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू अाँडर ्यू सायमंड्सचा कार 

अपघािाि मृतू् िाला आहे. 1998 िे 2009 या कालािधीि 

ऑस्टर ेवलयासाठी 26 कसोर्ी आवि 198 एकवदिसीय सामने 

खेळलेल्या 46 िर्ीय खेळाडूचा िीन्सलाँड राज्यािील 

र्ाऊन्सविले बाहेर एका कार अपघािाि समािेश होिा. 

सायमंड्स हा र्ॉप-रेर् के्षत्ररक्षक देखील होिा आवि 2003 

आवि 2007 मधे्य ऑस्टर ेवलयाच्या 50 र्र्कांच्या वििचर्क 

विजयाि िो महत्त्वाचा भाग होिा. 

 

पुस्तके आवण लेखक बातम्या  
 

बेस्ट सेवलंग लेन्सखका प्रीती शेनॉय "अ पे्लस कॉल्ड होम" 

नािाची निीन कादंबरी प्रकावशत करणार आहे. 

● बेस्ट सेवलंग लेस्वखका प्रीिी शेनॉय "अ पे्लस कॉल्ड होम" नािाची 

निीन कादंबरी प्रकावशि करण्यासाठी सज्ज आहे, ही कथा 

कनाटर्कािील सकलेशपूर येथील कॉफी इसे्टर्मधे्य एक 

मजबूि स्त्री नायक असलेली कथा आहे. निीन कादंबरी रहसे्, 

कुरंु्ब आवि ििः ला शोधण्याबिल आहे. HarperCollins 

Publishers India ने प्रकावशि केलेले पुस्तक जून 2022 मधे्य 

प्रकावशि होिार आहे. 

● प्रीिी शेनॉय यांनी सुमारे 15 कादंबऱ्या वलवहल्या आहेि ज्याि द 

मॅवजक माइंडसेर्, वे्हन लव्ह केम कॉवलंग, िेक अप लाइफ इज 

कॉवलंग, लाइफ इज व्हॉर् यू मेक इर्, द रुल िेकसट आवि अ 

हंडर ेड वलर्ल फे्लम्स. विच्या कलाकृिीचें अनेक भारिीय 

भार्ांमधे्य आवि िुकीमधे्यही भार्ांिर िाले आहे. 

कें द्रीय मंिी वजतेंद्र वसंह यांनी आयएएस अवधकाऱयांची ई-बुक 

वसन्सव्हल वलस्ट-2022 जारी केली. 

● वजिेंद्र वसंह, कें द्रीय राज्यमंत्री (MoS), कावमटक, सािटजवनक 

ििार आवि वनिृत्ती िेिन मंत्रालय यांनी 'वसस्वव्हल वलस्ट - 

2022 IAS अवधकाऱ्यांची' ई-पुस्तक नॉथट लॉक, सवचिालय 

इमारि, निी वदल्ली येथे प्रकावशि केली. भारि सरकारच्या 

वडवजर्ल इंवडया उपिमाचा एक भाग म्हिून कावमटक आवि 

प्रवशक्षि विभाग (DoPT) द्वारे हा एक प्रयत्न आहे. 

● वसस्वव्हल वलस्टची ही ६७िी आिृत्ती आहे आवि पीडीएफमधील 

ई-पुस्तकाची दुसरी आिृत्ती आहे ज्यामधे्य अनन्य शोध सुविधा 

आवि मावहिीच्या सुलभिेसाठी सामग्रीची हायपरवलंवकंग आहे. 

 

अहिाल आवण वनदेशांक बातम्या  
 

फोर्ब्ाची जागवतक 2000 सािाजवनक कंपन्यांची यादी 2022 

जाहीर झाली 

● फोर्ब्टची जागविक 2000 सािटजवनक कंपन्यांची यादी 2022 

जाहीर िाली. फोर्ब्ट ग्लोबल 2000 ही चार मेवर्रक्स िापरून 

जगािील सिाटि मोठ्या कंपन्यांची िमिारी लाििे: वििी, नफा, 

मालमत्ता आवि बाजार मूल्य. अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांची 

ररलायन्स इंडस्टर ीज वलवमरे्ड फोर्ब्टच्या जागविक 2000 

सािटजवनक कंपन्यांच्या 2022 च्या यादीि दोन स्थानांनी 53 व्या 

िमांकािर पोहोचली. या यादीि ररलायन्स ही भारिीय कंपनी 

अव्वल स्थानािर आहे, त्ानंिर भारिीय से्टर् बाँक 105 व्या 

िमांकािर आहे, HDFC बाँक आहे 153 िमांकािर आवि 

ICICI बाँक िमांक 204 िर आहे. 

 

विविध बातम्या  
 

विवर्श वगयाारोहक कें र्न कूल 16 िेळा एव्हरेस्ट सर करणारा 

पवहला परदेशी ठरला आहे. 

● विर्ीश वगयाटरोहक कें र्न कूल याने 16 व्यांदा जगािील सिाटि 

उंच पिटिारोहि केले असून िे सिाटवधक माउंर् एव्हरेस्ट वशखर 

सर करिारा पवहला परदेशी वगयाटरोहक बनला आहे. 2013 

मधे्य एका मोसमाि माऊंर् नुपते्स, माऊंर् एव्हरेस्ट आवि 

माऊंर् ल्होते्स या पवहल्या विर्ीश वगयाटरोहकाचा वििम 

कें र्नच्या नािािर आहे. गेल्या िर्ी कें र्नने जगािील सिाटि उंच 

वशखर सर केल्यानंिर 29 िासांपेक्षा कमी कालािधीि माऊंर् 

ल्होते्स वशखरािर पोहोचले होिे. यापूिी, अमेररकन वगयाटरोहक 

डेव्ह हॅनने 15 िेळा माउंर् एव्हरेस्टिर चढाई केली आहे. 

मादाम तुसाद मु्यवझयम नोएडामधे्य पुढील मवहन्यात सुरू 

होणार आहे. 

● मादाम िुसादचे मेि संग्रहालय भारिाि परि येि आहे. 

नोएडाच्या मॉलमधे्य हे मु्यवियम असेल. िीडा, मनोरंजन, 

इविहास आवि संगीि के्षत्रािील 50 भारिीय आवि आंिरराष्टर ीय 

वदग्गजांना निीन वठकािी दाखिले जाईल. मॅडम िुसाद इंवडया 

अभ्यागिांना ख्यािनाम व्यक्तीसंोबि उठून िैयस्वक्तकररत्ा 

िसेच त्ांच्या काही सिाटि प्रविवष्ठि क्षिांची संधी देईल. 

● मादाम िुसादचा 200 िर्ांचा इविहास आवि िारसा आहे, ज्याने 

1835 मधे्य लंडनमधे्य प्रथम दरिाजे उघडले. मादाम िुसादचे 

वशल्कार प्रते्क आकृिी ियार करण्यासाठी पौराविक मेरी 

िुसाद प्रमािेच िंत्र िापरिाि. एखाद्या कलाकाराला एकच 

जीिनासारखी आकृिी ियार करण्यासाठी वकमान 12 आठिडे 

लागिाि. 
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डबू्ल्यसीआरने बॅर्रीिर चालणारे डु्यअल-मोड लोकोमोवर्व्ह 

'निदूत' विकवसत केले. 

● पविम मध्य रेले्वने निदूि नािाचे बॅर्रीिर चालिारे डु्यअल-

मोड लोकोमोवर्व्ह विकवसि केले आहे. हे इंवजन बॅर्री आवि 

िीज या दोन्ही मोडिर चालिे. सध्या, जबलपूर, मुदिारा आवि 

इिर स्थानकांच्या र्र ेन शंवरं्गच्या िेळी प्रायोवगक ित्त्वािर 

याचा िापर केला जाि आहे. या डु्यअल मोड लोकोमोवर्व्हला 

रेले्व बोडाटकडून सिोतृ्कष्ट इनोवे्हशनचा पुरस्कारही वमळाला 

आहे. या निीन लोकोमोवर्व्हमुळे रेले्व दररोज 1000 वलर्र 

वडिेलची बचि करेल. सिट चाचण्या पूिट केल्यानंिर, िे अवधक 

व्यापकपिे िापरले जाईल. 

'निदूत' बद्दल 

● हे इंवजन बॅर्री आवि िीज या दोन्ही मोडिर चालिे. 

● हे ई-इंवजन 30 वकमी प्रवििास िेगाने 18 डबे ओढू शकिे. 

● याि 84 बॅर्री आहेि आवि सध्या 400 र्न खेचण्याची क्षमिा 

आहे. 

● हे नू्य कर्नी जंक्शनच्या इलेस्वक्ट्रक विभागाने विकवसि केले 

आहे. 

● सिट चाचण्या पूिट केल्यानंिर, माल िाहून नेिे, कोळसा, िेल 

र्ाँकर इत्ादी कारिांसाठी िे इिर स्थानकांमधे्य अवधक 

प्रमािाि िापरले जाईल 

 

सिा स्पधाा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● UAE राजधानी: अबू धाबी; 

● UAE चलन: संयुक्त अरब अवमरािी वदरहम; 

● UAE पंिप्रधान: मोहम्मद वबन रावशद अल मकिूम. 

● वत्रपुराची राजधानी: आगरिळा 

● वत्रपुराचे मुख्यमंत्री: वबप्लब कुमार देब 

● वत्रपुराचे राज्यपाल: सत्देि नारायि आयट 

● WHO महासंचालक: रे्डर ोस गेिेयसस 

● यूएस अध्यक्ष: जो वबडेन 

● केवनया राजधानी: नैरोबी; 

● केवनया चलन: वशवलंग; 

● केवनयाचे अध्यक्ष: उहुरु केन्याट्टा. 

● इस्रोचे अध्यक्ष आवि अिकाश विभागाचे सवचि: एस सोमनाथ 

● वििम साराभाई से्पस सेंर्रचे संचालक (VSSC): एस 

उन्नीकृष्णन नायर 

● गृहमंत्री: अवमि शहा 

● गृह मंत्रालयाि राज्यमंत्री: अजय कुमार वमश्रा 

● फ्रान्सची राजधानी: पॅररस; 

● फ्रान्सचे अध्यक्ष: इमॅनु्यएल मॅिॉन. 

● रॉयल एनवफल्ड मुख्यालय: चेन्नई; 

● रॉयल एनवफल्डची स्थापना: 1955; 

● रॉयल एनफील्ड पालक संस्था: आयशर मोर्सट. 

● भारिी एअररे्लचे संस्थापक: सुनील भारिी वमत्तल; 

● भारिी एअररे्लची स्थापना: 7 जुलै 1995, भारि. 

● चीनची राजधानी: बीवजंग; 

● चीनचे चलन: रॅस्वन्मन्हबी; 

● चीनचे अध्यक्ष: शी वजनवपंग. 

● भारिाचे सरन्यायाधीश: न्यायमूिी एन.व्ही. रामण्णा 
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