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ज्ञानकोश मासिक चाल ूघडामोडी | म े2022 
 

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. 

मित्त्वाच े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 कॅम्पसच े 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. 

मित्त्वाच े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. 

मित्त्वाच े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 

िॉस्पिटलच े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. 

मित्त्वाच े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. 

आयआरसीटीसी भारत गौरि टुररस्ट टर ेन नेपाळ जनकपूर येथे 

थांबेल. 

● इंणर्यन रेले्व केटररंर् अँर् णतकीट कॉपोरेिन (IRCTC) 

नेपाळमधील जनकपूर येथे थांबून आपली पणहली भारत र्ौरव 

पयगटक टर ेन सुरू करणार आहे. ही टर ेन रामायण सणकग टच्या भोवती 

णफरेल, जी स्वदेि दिगन योजनेअंतर्गत ओळखली रे्ली आहे आणण 

त्ात भर्वान श्री रामाच्या जीवनािी संबंणधत प्रमुख स्थाने आहेत, 

जसे की जनकपूर, नेपाळमधील राम जानकी मंणदर. प्रके्षणपत 18 

णदवसीय भारत र्ौरव पयगटक टर ेन टूर अयोधे्यत, भर्वान रामाचे 

जन्मस्थान, श्री रामजन्मभूमी मंणदर आणण हनुमान मंणदर, तसेच 

नंदीग्राममधील भारत मंणदर, प्रभू रामाचा धाकटा भाऊ भरत यांना 

समणपगत असलेल्या भेटीनंी सुरू होते. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● अयोधे्यनंतर, पयगटक बक्सर, णबहार येथे जातील, णजथे ते महषी 

णवश्वाणमत्रांचे आश्रम आणण रामरेखा घाट पाहतील, णजथे ते रं्रे्त 

पणवत्र उर्ी घेऊ िकतात. 

● पयगटक जनकपूरच्या हॉटेलमधे्य रात्र घालवतील आणण प्रणसद्ध राम-

जानकी मंणदराला भेट देतील. 

● सीतामढीनंतर, टर ेनने जर्ातील सवागत जुने णजवंत िहर असलेल्या 

वाराणसीचा प्रवास केला. 

● टर ेनमधे्य एक सुसज्ज पॅन्ट्र ी णवभार् आहे जेथे प्रवािांना ताजे तयार 

केलेले िाकाहारी जेवण णमळू िकते. 

● बोर्गवर मनोरंजन यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरा आणण सुरक्षा रक्षक 

सेवा असतील. 

● टर ेनचा प्रवास नाणिकपयिंत सुरू आहे, जेथे प्रवासी णनवासस्थानात 

रात्र घालवतील. तं्र्यबकेश्वर आणण पंचवटी मंणदरांना भेट णदली जाईल. 

अदानी शिल्मार िी HUL ला मागे टाकत भारतातील सिाडत मोठी 

FMCG कंपनी बनली. 

● आणथगक वषग 2022 (Q4FY2022) साठी चौथ्या णतमाहीचे णनकाल 

जाहीर झाल्यानंतर अदानी णवल्मार णलणमटेर् णहंदुस्तान युणनणलव्हर 

णलणमटेर् (HUL) ला मारे् टाकत भारतातील सवागत मोठी फास्ट 

मून्स्टवं्हर् कंझु्यमर रु्र््स कंपनी (FMCG) बनली. AWL ने आणथगक 

वषग 2022 मधे्य 54,214 कोटी रुपयांचा एकूण पररचालन महसूल 

नोदंवला आहे तर HUL ने आणथगक वषग (FY) 2021-22 मधे्य 51,468 

कोटी रुपयांचा महसूल नोदंवला आहे. 

Mindtree, L&T Infotech ने भारतातील 5िी सिाडत मोठी IT सेिा 

तयार करण्यासाठी शिलीनीकरणाची घोषणा केली. 

● L&T Infotech आणण Mindtree, Larsen & Toubro Group 

अंतर्गत दोन स्वतंत्रपणे सूचीबद्ध IT सेवा कंपन्यांनी णवलीनीकरणाची 

घोषणा केली ज्यामुळे भारतातील पाचव्या क्रमांकाची IT सेवा प्रदाता 

तयार होईल. एकणत्रत अन्स्टस्तत्व "LTIMindtree" म्हणून ओळखले 

जाईल. 

● माइंर्टर ी आणण L&T इन्फोटेक (LTI) च्या संचालक मंर्ळांनी 

िुक्रवारी झालेल्या आपापल्या बैठकीत लासगन अँर् टुब्रो गु्रप अंतर्गत 

या दोन्ही स्वतंत्रपणे सूचीबद्ध IT सेवा कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाच्या 

संणमश्र योजनेला मंजुरी णदली. प्रस्ताशित एकीकरणामुळे USD 

3.5 शबशलयन पेक्षा जास्त कायगक्षम आणण से्कल अप आयटी सेवा 

प्रदाता तयार करण्यासाठी Mindtree आणण LTI सामील होतील. 
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कें द्रीय संसृ्कत शिद्यापीठ आयोशजत उत्कषड मिोत्सिाला सुरुिात 

िाली. 

● नवी णदल्ली येथील कें द्रीय संसृ्कत णवद्यापीठातफे तीन णदवसीय 

उत्कषग महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्कषग 

महोत्सवाचे आयोजन करण्यामार्ील उिेि हा संसृ्कत भाषेचा 

देिभरात आणण देिाबाहेरही प्रचार करणे हा आहे. 

● तीन संसृ्कत णवद्यापीठांचे कें द्रीकरण पंतप्रधान मोदीचंी देिभरात 

संसृ्कत भाषेचे जतन आणण संवधगन करण्याची दृढ वचनबद्धता 

दिगवते. कें द्रीय संसृ्कत णवद्यापीठ, नवी णदल्ली, श्री लाल बहादूर 

राष्टर ीय संसृ्कत णवद्यापीठ, नवी णदल्ली आणण राष्टर ीय संसृ्कत 

णवद्यापीठ, णतरुपती यांच्या संयुक्त णवद्यमाने हा कायगक्रम आयोणजत 

करण्यात आला आहे. 

● New Educational Era – Moving Towards a Global 

Orientation of Sanskrit Studies ही या महोत्सवाची थीम आहे. 

USD 100 अब्ज िाशषडक मिसूल ओलांर्णारी ररलायन्स पशिली 

भारतीय कंपनी ठरली. 

● ररलायन्स इंर्स्टर ीज तब्बल $100 अब्ज पेक्षा जास्त वाणषगक महसूल 

रेकॉर्ग करणारी पणहली भारतीय कंपनी ठरली आहे . कंपनीने माचग 

2022 ला संपलेल्या णतमाहीत णनव्वळ नफ्यात 22.5% वाढ नोदंवली 

आहे. ररलायन्सने ररटेल, णर्णजटल सेवा आणण तेल आणण वायू 

व्यवसायात मजबूत वाढ नोदंवली आहे. कंपनीने 33,968 कोटी 

रुपयांची (28% वाढ) वाणषगक EBITDA (earnings before 

interest, taxes, depreciation and amortisation) देखील 

नोदंवली आहे. 

शदल्लीतील िर्ल्ड टर ेर् सेंटर शबस्परं्ल्गमधे्य लोकपालचे कायमस्वरूपी 

कायाडलय असेल. 

● पंतप्रधानांसह सावगजणनक पदाणधकारयांणवरुद्धच्या तक्रारीचंी 

चौकिी करण्यासाठी देिातील पणहले भ्रष्टाचारणवरोधी लोकपाल 

म्हणून णनयुक्ती झाल्यानंतर चार वषािंनंतर आणण जवळपास एक 

दिकानंतर भारताचा लोकपाल अखेर दणक्षण णदल्लीतील नौरोजी 

नर्र येथील वर्ल्ग टर ेर् सेंटरमधील एका णवदारक कायागलयात रुजू 

होईल. हा कायदा संसदेने मंजूर केल्यानंतर. लोकपालसाठी 

प्रिासकीय मंत्रालय काणमगक आणण प्रणिक्षण णवभार् (DoPT) नुसार, 

दोन मजली आणण 59,504 चौरस फूट व्यापलेले कायागलय 254.88 

कोटी रुपयांना खरेदी केले रे्ले. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● 19 माचग 2019 रोजी, न्यायमूती णपनाकी चंद्र घोष, इतर आठ 

सदस्ांसह, भारताचे पणहले लोकपाल म्हणून णनयुक्त करण्यात 

आले. 

● भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकिीसाठी 2013 चा लोकपाल आणण 

लोकायुक्त कायदा मंजूर झाल्यानंतर पाच वषािंनी ही णनयुक्ती झाली. 

● लोकपाल आणण लोकायुक्त कायदा, जो 2013 मधे्य काही प्रकारच्या 

सावगजणनक कमगचार यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकिी 

करण्यासाठी पाररत करण्यात आला होता, त्ानंतर पाच वषािंनंतर 

करण्यात आला. 

● पंतप्रधान, कें द्र सरकारमधील मंत्री णकंवा संसद सदस्, तसेच कें द्र 

सरकारचे अ, ब, क आणण र् र्टातील अणधकारी, लोकपाल 

यांच्याकरू्न चौकिी केली जाऊ िकते. 

2022-2024 साठी असोशसएिन ऑि एशियन इलेक्शन 

ऑथॉररटीज (AAEA) च ेनिीन अध्यक्ष म्हणून भारताची एकमताने 

शनिर् िाली आिे. 

● णफलीणपन्समधील मणनला येथे झालेल्या कायगकारी मंर्ळ आणण 

आमसभेच्या बैठकीत 2022-2024 साठी असोणसएिन ऑफ 

एणियन इलेक्शन ऑथॉररटीज (AAEA) चे नवीन अध्यक्ष म्हणून 

भारताची एकमताने णनवर् करण्यात आली आहे. णनवर्णूक 

आयोर्, मणनला हे AAEA चे वतगमान अध्यक्ष होते. कायगकारी 

मंर्ळाच्या नवीन सदस्ांमधे्य आता रणिया, उझबेणकस्तान, श्रीलंका, 

मालदीव, तैवान आणण णफलीणपन्स यांचा समावेि आहे. 

● असोणसएिन ऑफ एणियन इलेक्शन ऑथॉररटीजचे धे्यय आणियाई 

प्रदेिात एक पक्षणवरणहत मंच प्रदान करणे हे आहे. 

2. िररयाणातील राखी गढी येथे कायडरत असलेल्या भारतीय 

पुरातत्व सिेक्षण शिभागाने (ASI) 5000 िषड जुन्या दाशगने 

बनिणाऱ्या कारखान्याच ेउत्खनन केले. 

● 5000 वषग जुन्या दाणर्ने बनवणारया कारखान्याच्या उत्खननात, 

भारतीय पुरातत्व सवेक्षण (ASI), जे राखी र्ढी, हररयाणात रे्ल्या 32 

वषािंपासून कायगरत आहे, त्ांनी आतापयिंतचा सवागत महत्त्वपूणग 

णनष्कषग काढला आहे. राखी र्ढी हे हररयाणाच्या णहस्सार 

णजल्म्यातील एक र्ाव आहे आणण णसंधू संसृ्कतीतील सवागत प्राचीन 

पुरातत्व स्थळांपैकी एक आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● काही घरांच्या संरचनेचा िोध, एक स्वयंपाकघर संकुल आणण 5000 

वषे जुना दाणर्ने बनवणारा कारखाना असे सूणचत करतो की हे 

णठकाण एकेकाळी एक मोठे व्यावसाणयक कें द्र होते. 

● हजारो वषािंपासून लपवून ठेवलेले तांबे आणण सोन्याचे दाणर्नेही 

सापर्ले. 

● उत्तर प्रदेिातील णसनौली येथे उत्खननाच्या णठकाणी स्मिानांचा 

िोध लार्ला आहे, ज्यांनी 2018 मधे्य िोधलेल्या कांस्युर्ातील 

सॉणलर्-णर्स्क व्हील र्ाड्यांकरे् लक्ष वेधले रे्ले होते, ज्यांची 

व्याख्या काही लोक घोर्ा ओढणारे "रथ" म्हणून करतात. 

● पुरातत्विास्त्रज्ञ म्हणतात की स्मिानभूमी दिगणवते की सभ्यता 

मृतू्नंतरच्या जीवनावर णवश्वास ठेवत होती. 

● मार्ील दोन मणहन्यांत, ASI ने राखी र्ढीमधे्य अनेक णनष्कषग काढले 

आहेत, जे सूणचत करतात की सभ्यता हळूहळू पररपक्वतेकरे् जात 

आहे. 

● तेथे हजारो मातीची भांर्ी, रॉयल सील आणण मुलांची खेळणी 

सापर्ली. 

RailTel ने 100 रेले्व स्थानकांिर PM-WANI आधाररत िाय-िाय 

सुरु केले. 

● RailTel, ने सोमवारी पंतप्रधान वाय-फाय ऍके्सस नेटवकग  इंटरफेस 

(PM-WANI) योजना लाँच केली, 22 राज्यांमधील 100 रेले्व 

स्थानकांवर सावगजणनक वायफाय सेवांमधे्य प्रवेि प्रदान केला. PM-

WANI हा दूरसंचार णवभार्ाचा (DoT) उपक्रम आहे ज्याचा वापर 

साधेपणासाठी आणण सामान्य लोकांमधे्य ब्रॉर्बँर्चा अवलंब 

वाढवण्यासाठी सवग सायलो वाय-फाय नेटवकग िी कनेक्ट करण्यात 

आला आहे. 
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मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● अँर्र ॉइर् वापरकते Google Play Store वरून 'Wi-DOT' App 

र्ाउनलोर् करून या WiFi नेटवकग िी कनेक्ट होऊ िकतात. 

● सॉफ्टवेअर C-DOT च्या जवळच्या सहकायागने तयार केले रे्ले. 

● 'मोबाइल अॅप'द्वारे वाय-फायिी कनेक्ट होण्याचे हे साधन रेले्ववायर 

सन्स्टव्हगस सेट आयर्ेंणटफायर (SSID) णनवरू्न या स्थानकांवर 

वायफायिी कनेक्ट करण्याच्या सध्याच्या तंत्राव्यणतररक्त असेल. 

● PM-WANI-आधाररत प्रवेिामुळे वन-टाइम पासवर्ग (OTP) 

आधाररत प्रमाणीकरण बायपास करण्यासाठी वन-टाइम Know 

Your Customer (KYC) ला अनुमती देऊन WANI-आधाररत 

सावगजणनक वायफाय वापरणे सोपे होईल. 

● RailTel WiFi नेटवकग  आता देिभरातील 6,102 रेले्व स्थानके 

कव्हर करते आणण 17, 792 वायफाय हॉटिॉट्स आहेत, आणण 

बरेच काही मार्ागवर आहे. 

UN मधे्य शिंदी भाषेला प्रोत्सािन देण्यासाठी भारताने USD 

800,000 च ेयोगदान शदले आिे. 

● भारत सरकारने युनायटेर् नेिन्स (UN) साठी USD 800,000 चे 

योर्दान णदले आहे ज्याचा उिेि या संस्थेचा णहंदीमधे्य लोकांपयिंत 

पोहोचण्याचा उिेि आहे. युनायटेर् नेिन्समधील भारताचे उप-

स्थायी प्रणतणनधी आर रवीदं्र यांनी 'णहंदी@UN' प्रकल्पासाठीचा 

धनादेि मीता होसाली, उपसंचालक आणण अणधकारी-प्रभारी, यूएन 

णर्पाटगमेंट ऑफ ग्लोबल कमु्यणनकेिन्स (DGC) यांना सुपूदग केला. 

● भारत सरकारने युनायटेर् नेिन्स (UN) साठी USD 800,000 चे 

योर्दान णदले आहे ज्याचा उिेि या संस्थेचा णहंदीमधे्य लोकांपयिंत 

पोहोचण्याचा उिेि आहे. युनायटेर् नेिन्समधील भारताचे उप-

स्थायी प्रणतणनधी आर रवीदं्र यांनी 'णहंदी@UN' प्रकल्पासाठीचा 

धनादेि मीता होसाली, उपसंचालक आणण अणधकारी-प्रभारी, यूएन 

णर्पाटगमेंट ऑफ ग्लोबल कमु्यणनकेिन्स (DGC) यांना सुपूदग केला. 

दूरसंचार शिभागाद्वारे कें द्रीकृत मागाडसाठी 'गतीिक्ती संचार' 

पोटडल सुरू केले. 

● दूरसंचार णवभार्ाने र्णतिक्ती संचार पोटगल लाँच केले आहे, जे 

देिभरात राईट ऑफ वे (RoW) साठी अजग आणण मंजुरी प्रणक्रया 

सुलभ करेल. दूरसंचार मंत्री अणश्वनी वैष्णव यांच्या मते, हे व्यासपीठ 

टेणलकॉम पायाभूत सुणवधा प्रकल्पांसाठी व्यवसाय सुलभ करण्याचे 

उणिष्ट साध्य करण्यात मदत करेल, जे माननीय पंतप्रधानांच्या 

दूरदृष्टीनुसार आहे. 

● णवणवध सेवा आणण पायाभूत सुणवधा प्रदात्ांद्वारे RoW अँप्सची त्वररत 

णवले्हवाट लावल्याने जलद पायाभूत सुणवधा णनमागण होण्यास 

अनुमती णमळेल, ज्यामुळे 5G नेटवकग  वेळेवर तैनात करण्यात मदत 

होईल, असेही ते म्हणाले. र्णतिक्ती संचार पोटगल ऑनलाइन 

आणण्यासाठी राज्य आणण कें द्रिाणसत प्रदेिांच्या योर्दानाची आणण 

कें द्र सरकारच्या सहकायागची मंत्री महोदयांनी प्रिंसा केली. 

Dineout, रेस्टॉरंट आरक्षण पॅ्लटिॉमड, Swiggy ने शिकत घेतले. 

● ऑनलाइन उपलब्ध असलेले फूर्-णर्णलव्हरी अँप न्स्टस्वर्ीने 

औपचाररक करारात टाइस इंटरनेटवरून रेस्टॉरंट तंत्रज्ञान आणण 

र्ायणनंर् िॅटफॉमग र्ायनआउट खरेदी करण्यास सहमती दिगवली 

आहे. न्स्टस्वर्ीने एका णनवेदनात म्हटले आहे की, संपादनानंतर 

र्ायनआउट स्वतंत्र अँप म्हणून कायगरत राहील. 

● बहुतेक सवग-स्टॉक व्यवहार पुढील मणहन्यात अंदाजे $120 दिलक्ष 

णकंवा सुमारे 930 कोटी रुपयांचे बंद होण्याची िक्यता आहे. 

न्स्टस्वर्ीचे सहसंस्थापक आणण सीईओ श्रीहषग मॅजेटी यांच्या 

म्हणण्यानुसार, संपादनामुळे न्स्टस्वर्ीला णसनजीची तपासणी करता 

येईल आणण उच्च वापराच्या के्षत्रात नवीन अनुभव णनमागण करता 

येतील. Swiggy करू्न Dineout च्या उत्पादनांचा णवस्तार करणे 

अपेणक्षत आहे, जसे की टेबल बुणकंर् आणण इव्हेंट, तर Dineout च्या 

रेस्टॉरंट भार्ीदारांना Swiggy च्या प्रचंर् ग्राहक आधारापयिंत प्रवेि 

णमळेल आणण त्ांची पोहोच वाढेल. 

रामगर् शिषधारी िे भारतातील 52 िे व्याघ्र प्रकल्प म्हणून 

अशधसूशचत करण्यात आले आिे. 

● पयागवरण, वन आणण हवामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादव यांनी घोषणा 

केली आहे की राजस्थानमधील रामर्ढ णवषधारी व्याघ्र प्रकल्प हे 

राजस्थानचे 4 वे आणण भारतातील 52 वे व्याघ्र प्रकल्प म्हणून 

अणधसूणचत करण्यात आले आहे. हे जैवणवणवधतेचे संरक्षण करण्यास 

आणण पररसराचा पयागवरणीय पयगटन आणण णवकास करण्यास मदत 

करेल. राष्टर ीय व्याघ्र संवधगन प्राणधकरणाने (NTCA) रे्ल्या वषी 5 जुलै 

रोजी रामर्ढ णवषधारी वन्यजीव अभयारण्य आणण लर्तच्या 

पररसरांना व्याघ्र प्रकल्प बनवण्यास तत्वतः  मान्यता णदली होती. 

िैिाख बुद्ध पौशणडमेच्या िुभ समारंभाच्या अनुषंगाने पंतप्रधान श्री 

नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळमधील लंुशबनी येथे अशधकृत भेट शदली. 

● नेपाळचे पंतप्रधान श्री िेर बहादूर देउब यांच्या णनमंत्रणावरून , 

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी वैिाख बुद्ध पौणणगमेच्या िुभ 

कायगक्रमाच्या अनुषंर्ाने लंुणबनी, नेपाळला अणधकृत भेट णदली. 

पंतप्रधान म्हणून श्री नरेंद्र मोदी यांची नेपाळची ही पाचवी भेट होती. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● दोन्ही पंतप्रधानांनी भर्वान बुद्धांचे जन्मस्थान असलेल्या मायादेवी 

मंणदराला भेट णदली. पंतप्रधानांनी देणग्या णदल्या आणण मंणदरातील 

बौद्ध समारंभ आणण प्राथगनेला हजेरी लावली. 

● पंतप्रधानांनी णदवे लावले आणण अिोक सं्तभाला भेट णदली, ज्यात 

लंुणबनी हे भर्वान बुद्धांचे जन्मस्थान असल्याचा पणहला पुरावा आहे. 

त्ांनी 2014 च्या नेपाळ भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदीनंी भेट णदलेल्या 

पणवत्र बोधी वृक्षालाही पाणी घातले. 

● पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणण पंतप्रधान श्री िेर बहादूर देउब हे 

दोघेही लंुणबनी (IBC) येथील आंतरराष्टर ीय बौद्ध महासंघाच्या जारे्वर 

इंणर्या इंटरनॅिनल सेंटर फॉर बुद्धीस्ट कल्म्चर अँर् हेररटेजच्या 

बांधकामासाठी "णिलान्यास" समारंभाला उपन्स्टस्थत होते. 

● लंुणबनी रे्व्हलपमेंट टर स्टने नोव्हेंबर 2021 मधे्य ही मालमत्ता IBC ला 

णदली. पंतप्रधानांनी बौद्ध कें द्राच्या मॉरे्लचे अनावरण देखील केले, 

जे प्राथगना हॉल, ध्यान कें दे्र, गं्रथालये, प्रदिगन हॉलसह नेट-णझरो 

अनुरूप जार्णतक दजागची सुणवधा म्हणून णनयोणजत आहे. , 

कॅफेटेररया आणण इतर सुणवधा जर्भरातील बौद्ध याते्रकरू आणण 

पयगटकांसाठी खुल्या आहेत. 

● 6300 चौरस मीटरच्या णबल्ट-अप के्षत्रासह, रेणर्यंट कूणलंर् तंत्रज्ञान 

आणण जल संस्थांसह नेट णझरो उत्सजगन प्राप्त करणारी ही 

नेपाळमधील पणहली इमारत असेल. या प्रकल्पासाठी 9846.46 

लाख रुपये खचग अपेणक्षत आहे. 
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PM मोदीनंी भारतातील पशिल्या 5G चाचणी बेर्च ेअनािरण केले, 

ज्याची शकंमत 220 कोटी रुपये आिे. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील पणहला 5G टेस्टबेर् लाँच 

केला, ज्यामुळे स्टाटगअप्स आणण उद्योर्ातील खेळारंू्ना त्ांच्या 

तंत्रज्ञानाची स्थाणनक पातळीवर चाचणी आणण प्रमाणणत करण्याची 

आणण परदेिी सुणवधांवर अवलंबून राहण्याची परवानर्ी णदली. हे 

टेस्टबेर् सुमारे 220 कोटी रुपये खचूगन बांधण्यात आले आहे. 

भारतीय दूरसंचार णनयामक प्राणधकरणाच्या रौप्यमहोत्सवी 

समारंभात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की 5G टेस्टबेर् हे रं्भीर 

आणण आधुणनक तंत्रज्ञानाच्या णदिेने आिणनभगरतेच्या णदिेने एक 

महत्त्वपूणग पाऊल आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● IIT मद्रासच्या नेतृत्वाखालील आठ संस्थांमधील सहयोर् प्रकल्प 

म्हणून 5G टेस्टबेर् तयार करण्यात आला. 

● युनायटेर् से्टट्समधे्य 5G टेस्टबेर् नसल्यामुळे, उद्योजक आणण 

इतर उद्योर्ातील खेळारंू्ना 5G नेटवकग मधे्य स्थाणपत होण्यापूवी 

त्ांची उत्पादने चाचणी आणण प्रमाणणत करण्यासाठी परदेिात जावे 

लार्ले. 

● आयआयटी णदल्ली, आयआयटी हैदराबाद, आयआयटी बॉमे्ब, 

आयआयटी कानपूर, आयआयएससी बंर्लोर, सोसायटी फॉर 

अिाइर् मायक्रोवेव्ह इलेक्टर ॉणनक्स इंणजनीअररंर् अँर् ररसचग 

(एसएएमईईआर), आणण सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन वायरलेस 

टेक्नॉलॉजी या संिोधनात सहभार्ी असलेल्या इतर संस्थांचा 

समावेि होता. 

अदानी समूि अंबुजा शसमेंट्स, ACC $10.5 अब्जना शिकत घेणार 

आिे. 

● र्ौतम अदानी यांच्या मालकीचा अदानी समूह न्स्टस्वस बहुराष्टर ीय 

कंपनी होन्स्टिमचा भारतीय कंपन्यांमधील अंबुजा णसमेंट्स आणण 

त्ाची उपकंपनी ACC मधील णहस्सा $10.5 अब्ज (सुमारे 81,361 

कोटी) मधे्य णवकत घेण्याच्या तयारीत आहे. होलणसम से्टक आणण 

ओपन ऑफर णवचारात घेतलेल्या मूल्यामुळे हे अदानी आणण 

भारतातील आतापयिंतचे सवागत मोठे णवलीनीकरण आणण अणधग्रहण 

(M&A) व्यवहार हे पायाभूत सुणवधा आणण साणहत् के्षत्रातील सवागत 

मोठे अणधग्रहण आहे. “णसमेंट व्यवसायात आमची वाटचाल हे 

आमच्या देिाच्या वाढीच्या कथेवरील आमच्या णवश्वासाचे आणखी 

एक प्रमाण आहे. 

पंतप्रधान कायाडलयाच्या पॅनेलने ििरी रोजगार िमी योजनेची 

शििारस केली आिे. 

● पंतप्रधानांच्या आणथगक सल्लार्ार पररषदेने (EAC-PM) सरकारने 

िहरांमधे्य बेरोजर्ारांसाठी हमी देणारा रोजर्ार कायगक्रम राबवावा 

आणण उत्पन्नातील तफावत दूर करण्यासाठी सावगणत्रक मूलभूत 

उत्पन्न (UBI) योजना लारू् करण्याची णिफारस केली आहे. देिाच्या 

असमान उत्पन्न णवतरणाचा दाखला देत, अहवालात असुरणक्षत 

र्टांना धक्कक्यांपासून अणधक लवणचक बनवण्यासाठी आणण त्ांना 

र्ररबीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी णकमान वेतन वाढवणे आणण 

सामाणजक के्षत्रावरील सरकारी रंु्तवणूक वाढवण्याचा सल्ला देण्यात 

आला आहे. 

राजीि गांधी यांच्या िते्यतील संिशयताची सुटका करण्याच ेआदेि 

सिोच्च न्यायालयाने शदले आिेत. 

● सवोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान राजीव र्ांधी यांच्या हते्तील 

दोषी एजी पेराररवलन यांना “कोणत्ाही कारणास्तव णकंवा प्रलंणबत 

प्रकरणामधे्य पूणग न्याय देण्यासाठी” असाधारण अणधकार 

देण्यासाठी घटनेच्या कलम 142 चा वापर केला. पेराररवलन यांना 

एलएन राव आणण बीआर र्वई यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूतींच्या 

खंर्पीठाने मुक्त केले , ज्यांनी त्ांच्या प्रदीघग तुरंुर्वासाची दखल 

घेतली. 

● माचग 2022 मधे्य सवोच्च न्यायालयाने जामीन णमळेपयिंत 

पेरारीवलनने त्ाच्या 32 वषािंपैकी 29 वषे एकांतवासात घालवली. 

2014 मधे्य न्यायालयाने त्ाची णिक्षा जन्मठेपेत माफ करण्यापूवी 

त्ाने 16 वषे फािीच्या पंक्तीत घालवली. कोटागने पुढे नमूद केले की 

पेराररवलनने 2022 मधे्य त्ाला जामीन मंजूर केला होता. 

अशिनी िैष्णि यांनी लेि, लर्ाख येथे NIELIT कें द्र उघर्ले. 

● कें द्रीय इलेक्टर ॉणनक्स आणण माणहती तंत्रज्ञान, दळणवळण आणण रेले्व 

मंत्री, अणश्वनी वैष्णव यांनी राष्टर ीय इलेक्टर ॉणनक्स आणण माणहती 

तंत्रज्ञान संस्था (NIELIT) कें द्र लेह, णवस्तार कें द्र कारणर्ल आणण 

हस्तकला आणण हातमार् के्षत्रासाठी IT सक्षम उष्मायन कें द्राचे 

उद्घाटन केले. 

● कें द्रीय मंत्री श्री. अणश्वनी वैष्णव यांनी लेह, कारणर्ल आणण लेह येथील 

इनकु्यबेिन सेंटर येथे NIELIT कें द्रांचे उद्घाटन करताना, 

लर्ाखच्या कें द्रिाणसत प्रदेिाच्या णवकासासाठी माननीय 

पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. 

कें द्राने कॉटन कौस्पन्सल ऑि इंशर्याच्या स्थापनेची घोषणा केली. 

● सुप्रणसद्ध अनुभवी कापूस उत्पादक सुरेि भाई कोटक यांच्या 

अध्यक्षतेखाली कें द्र सरकारने कॉटन कौन्स्टन्सल ऑफ इंणर्याच्या 

स्थापनेची घोषणा केली आहे. या पररषदेत भारतीय कापूस 

महामंर्ळ आणण कापूस संिोधन संस्था यांच्यासह वस्त्रोद्योर्, कृषी, 

वाणणज्य आणण णवत्त मंत्रालयांचे प्रणतणनधीत्व असेल. श्री. र्ोयल यांनी 

सूतकताई आणण व्यापारी समुदायाला प्रथम देिांतर्गत उद्योर्ांना 

कापूस आणण धाग्याचा त्रासणवरणहत पुरवठा सुणनणित करण्याचे 

आवाहन केले. 

कॉटन कौस्पन्सल ऑि इंशर्या (CCI) बद्दल 

● पररषद चचाग करेल, णवचारणवणनमय करेल आणण या के्षत्रात मूतग 

सुधारणा घर्वून आणण्यासाठी एक मजबूत कृती योजना तयार 

करेल. कें द्रीय वस्त्रोद्योर् मंत्री णपयुष र्ोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली 

झालेल्या कापूस मूल्य साखळीतील भार्धारकांसोबत झालेल्या 

बैठकीत काल ही घोषणा करण्यात आली. 
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UAE आधाररत T20 लीगमधील फँ्रचायिी अदानी समूिाने शिकत 

घेतली. 

● अदानी िोट्गसलाइन या वैणवध्यपूणग अदानी समूहाचा एक णवभार् 

आहे, ज्याने UAE च्या िीषग T20 िधेत फँ्रचायझीचे मालकी हक्क 

णमळवून इणतहास रचला आहे. UAE T20 लीर्, जो अणमराती णक्रकेट 

बोर्ागकरू्न परवानाकृत आहे, हा एक वाणषगक कायगक्रम आहे 

ज्यामधे्य 34 सामन्यांच्या िधेत सहभार्ी होणारया सहा फँ्रचायझी 

संघांचा समावेि असेल. णवणवध संघांच्या क्रमवारीत सवग णक्रकेट 

खेळणारया देिांतील अव्वल खेळारंू्चा समावेि असण्याची िक्यता 

आहे. ही लीर् भणवष्यातील युवा णक्रकेटपटंूना व्यासपीठ आणण 

एक्सपोजर देईल. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● जर्भरातील णक्रकेट चाहत्ांिी जोर्ले जाणारे आणण रंु्तवून 

ठेवणारे अदानी िोट्गसलाइनचे पणहले महत्त्वाचे आंतरराष्टर ीय पाऊल 

असेल. 

● अदानी समूह, ज्यामधे्य बंदर व्यवस्थापन, इलेन्स्टक्टर क पॉवर उत्पादन 

आणण टर ान्सणमिन, अक्षय ऊजाग, खाणकाम, णवमानतळ ऑपरेिन्स, 

नैसणर्गक वायू, अन्न प्रणक्रया आणण पायाभूत सुणवधांचा समावेि आहे, 

अदानी िोट्गसलाइनला प्रोत्साहन देते. 

● 50 देिांमधील 70 साइट्सवर ऑपरेिन्स आणण $222 णबणलयन 

पेक्षा जास्त माकेट कॅणपटलायझेिनसह, कंपनी $20 णबणलयन पेक्षा 

जास्त वाणषगक कमाई करते. 

पीयूष गोयल 2022 साठी दािोस येथे WEF मधे्य भारताचे नेतृत्व 

करणार आिेत. 

● न्स्टस्वत्झलिंर्मधील दावोस येथे वर्ल्ग इकॉनॉणमक फोरमची वाणषगक 

बैठक सुरू झाली. पाच णदवस चालणारया या बैठकीत भारतीय 

णिष्टमंर्ळाचे नेतृत्व वाणणज्य आणण उद्योर् मंत्री पीयूष र्ोयल 

करणार आहेत. हा कायगक्रम जार्णतक कथन तयार करण्यासाठी 

एक महत्त्वाचा आणण संबंणधत खेळारू् म्हणून भारताचा दजाग मजबूत 

करण्यास मदत करेल, णविेषत: पुढील वषी G-20 अध्यक्षपद 

स्वीकारण्याची तयारी करत असताना. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● वर्ल्ग इकॉनॉणमक फोरमच्या चचेत अनेक उद्योर् अणधकारीही भार् 

घेतील. 

● मजबूत आणथगक णवकास आणण न्स्टस्थर समणष्ट आणथगक संकेतकांमुळे 

जार्णतक आणथगक मंच भारताला रंु्तवणूकीचे इष्ट णठकाण म्हणून 

प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. 

● श्री. र्ोयल या मणहन्याच्या 26 आणण 17 तारखेला युनायटेर् 

णकंर्र्मला भेट देतील आणण यूके सरकार आणण व्यवसायांिी मुक्त 

व्यापार करार वाटाघाटीमंधे्य झालेल्या प्रर्तीवर चचाग करतील. 

● भारत आणण युनायटेर् णकंर्र्मच्या पंतप्रधानांनी दोन्ही देिांमधील 

मुक्त व्यापार कराराला अंणतम रूप देण्यासाठी णदवाळी 2022 मधे्य 

णिखर पररषद आयोणजत करण्यास सहमती दिगवली. 

उपस्पस्थत: 

● वाणणज्य आणण उद्योर् मंत्री: णपयुष र्ोयल 

● आरोग्य आणण कुटंुब कल्याण मंत्री: मनसुख मांर्णवया 

● पेटर ोणलयम आणण नैसणर्गक वायू मंत्री: हरदीप णसंर् पुरी 

● मध्य प्रदेि, ताणमळनारू्, आंध्र प्रदेि, महाराष्टर , कनागटक आणण 

तेलंर्णाचे मुख्यमंत्री आणण वररष्ठ मंत्री णिष्टमंर्ळाच्या सदस्ांमधे्य 

असतील. 

Paytm ने 'Paytm General Insurance Ltd' नािाचा संयुक्त 

उपक्रम जािीर केला 

● Paytm ने Paytm General Insurance Ltd (PGIL) नावाने संयुक्त 

उपक्रम (JV) सामान्य णवमा कंपनीची घोषणा केली आहे. Paytm ने 

10 वषािंच्या कालावधीत PGIL मधे्य रु. 950 कोटी खचग करण्याची 

आणण PGIL मधे्य 74% ची अपफं्रट इन्स्टक्वटी से्टक ठेवण्याची योजना 

जाहीर केली आहे. रंु्तवणुकीनंतर, पेटीएम जनरल इझिुरन्स ही 

पेटीएमची उपकंपनी बनेल. 

भारत अमेररकेच्या इंर्ो-पॅशसशिक आशथडक योजनेत सामील िाला. 

● इंर्ो-पॅणसणफक इकॉनॉणमक फे्रमवकग  फॉर प्रॉिेररटी (IPEF) लाँच 

करण्यासाठी भारत इतर र्झनभर राष्टर ांमधे्य सामील झाला, जो या 

प्रदेिात चीनच्या आक्रमक णवस्ताराचा प्रणतकार करण्यासाठी 

अमेररकेच्या नेतृत्वाखालील व्यापार उपक्रम आहे. या उपक्रमाला 

पाणठंबा देणारया 13 देिांमधे्य ऑस्टर ेणलया, बु्रनेई, इंर्ोनेणिया, जपान, 

मलेणिया, नू्यझीलंर्, णफलीणपन्स, णसंर्ापूर, दणक्षण कोररया, थायलंर् 

आणण न्स्टव्हएतनाम यांचा समावेि आहे आणण सदस्ांचा संयुक्तपणे 

जार्णतक GDP च्या 40% वाटा आहे. 

इंर्ो-पॅशसशिक प्रदेिाबद्दल 

● इंर्ो-पॅणसणफक प्रदेि हे उत्पादन, आणथगक णक्रयाकलाप, जार्णतक 

व्यापार आणण रंु्तवणुकीचे कें द्र आहे. इणतहास साक्षी आहे की 

ितकानुितके इंर्ो-पॅणसणफक प्रदेिातील व्यापार प्रवाहात भारत हे 

प्रमुख कें द्र आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जर्ातील सवागत 

जुने व्यापारी बंदर भारतातील माझ्या रु्जरात राज्यातील लोथल येथे 

होते. 

● त्ामुळे या प्रदेिातील आणथगक आव्हानांसाठी आपण समान आणण 

सजगनिील उपाय िोधणे आवश्यक आहे. भारत मुक्त, मुक्त आणण 

सवगसमावेिक इंर्ो-पॅणसणफक के्षत्रासाठी वचनबद्ध आहे आणण 

असा णवश्वास आहे की भार्ीदारांमधील आणथगक प्रणतबद्धता वाढवणे 

ही णनरंतर वाढ, िांतता आणण समृद्धीसाठी महत्त्वपूणग आहे. 

जेट एअरिेजला व्यािसाशयक उड्डाणे सुरू करण्यासाठी DGCA ची 

मंजुरी शमळाली. 

● DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने जेट 

एअरवेजला एअर ऑपरेटरची परवानर्ी णदली आहे. यामुळे 

एअरलाइनला तीन वषािंहून अणधक काळ ग्राउंर् राणहल्यानंतर 

व्यावसाणयक उड्डाण ऑपरेिन्स पुन्हा सुरू करता येतील. 

एअरलाइनने 15 मे ते 17 मे दरम्यान सुरक्षा णनयामकासाठी णसद्ध 

उड्डाणे आयोणजत केल्यानंतर ही मंजुरी णमळाली आहे. एअरलाइनने 

दुसरया णतमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान ऑपरेिन सुरू 

करण्याचे उणिष्ट ठेवले आहे. हे व्यवसाय आणण इकॉनॉमी 

क्लासेससह पूणग-सेवा वाहक असेल. परणमट णमळाल्याने, जेट 

एअरवेजने नॅिनल कंपनी लॉ णटर बु्यनल (NCLT) ने लावलेल्या सवग 

अटीचंी पूतगता केली आहे, 

ONGC देिांतगडत िायूचा व्यापार करणारी पशिली भारतीय 

अने्वषण आशण उत्पादन संस्था 

● सरकारी मालकीचे तेल आणण नैसणर्गक वायू कॉपोरेिन (ONGC) 

भारताच्या णकनारपट्टीवरील KG-DWN-98/2 ब्लॉकमधून अज्ञात 

रकमेची देवाणघेवाण करून, इंणर्यन रॅ्स एक्सचेंजवर घररु्ती रॅ्स 

णवकणारी पणहली रॅ्स उत्पादक बनली आहे. ओएनजीसीने एका 

णनवेदनात म्हटले आहे की ते हळूहळू उत्पादन वाढवेल. ONGC ने 

इंणर्यन रॅ्स एक्सचेंजवर देिांतर्गत रॅ्सचा व्यापार करणारी 

भारतातील पणहली िोध आणण उत्पादन (E&P) कंपनी बनून 

इणतहास रचला आहे. 
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अदानी नू्य इंर्स्टरीज शलशमटेर् अंतगडत, टोटल एनजीज, फ्रें च तेल 

आशण िायू प्रमुख, ANIL मधे्य 10% शकंिा त्याहून अशधक 

अल्पसंख्याक शिस्सा संपादन करणे अपेशक्षत आिे. 

● नव्याने स्थापन झालेल्या कंपनी अदानी नू्य इंर्स्टर ीज णलणमटेर् 

अंतर्गत, टोटल एनजीज , फ्रें च तेल आणण वायू प्रमुख, अदानी 

समूहाच्या हायर्र ोजन व्यवसायात (ANIL) 10% णकंवा त्ाहून 

अणधक अल्पसंख्याक वाटा संपादन करेल. करार पूणगत्वाच्या जवळ 

आहे आणण येत्ा काही मणहन्यांत घोषणा अपेणक्षत आहे. 

● भारतात, टोटलने यापूवी 2018 मधे्य अदानी रॅ्स णलणमटेर्, णसटी 

रॅ्स णवतरण व्यवसाय, संबंणधत एलएनजी टणमगनल व्यवसाय आणण 

रॅ्स माकेणटंर् व्यवसायात रंु्तवणूक करून अदानीसोबत भार्ीदारी 

केली होती. अदानी रॅ्स णलणमटेर्मधील एकूण 37.4 टके्क आणण 

धामरा एलएनजी प्रकल्पातील 50 टके्क भार्भांर्वल णवकत घेतले. 

त्ानंतर, अदानी आणण टोटल यांनीही व्यापक िाश्वत ऊजाग के्षत्रात 

युती करण्यासाठी सहमती दिगवली होती. टोटल आणण अदानी यांनी 

अदानी रॅ्सच्या मालकीच्या 2.35 GWac पोटगफोणलओमधील 50 

टके्क से्टक आणण अदानी ग्रीन एनजी मधील 20 टके्क से्टक $2.5 

णबणलयनच्या जार्णतक रंु्तवणुकीसाठी णवकत घेण्यास सहमती 

दिगवली. 

राष्ट्र ीय आरोग्य प्राशधकरणाने ABHA स्माटडिोन App अपिेर् केले 

आिे. 

● आयुष्मान भारत णर्णजटल णमिन, राष्टर ीय आरोग्य प्राणधकरणाने 

आरोग्य नोदंी व्यवस्थाणपत करण्यासाठी सुधाररत आयुष्मान भारत 

आरोग्य खाते, ABHA मोबाईल ऍन्स्टिकेिन सादर केले आहे. ABHA 

अँप, पूवी NDHM हेल्थ रेकॉर््गस अँप म्हणून ओळखले जात होते, 

हे Google Play Store वरून र्ाउनलोर् करण्यासाठी उपलब्ध 

आहे आणण कें द्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, त्ाला चार 

लाखांहून अणधक र्ाउनलोर् णमळाले आहेत. ABHA अँप नवीन 

यूजर इंटरफेस आणण नवीन फंक्शन्ससह अद्यतणनत केले रे्ले आहे 

जे वापरकत्ािंना त्ांचे आरोग्य रेकॉर्ग कधीही आणण कोणत्ाही 

णठकाणाहून पाहू देते. 

कें द्र सरकार स्वच्छ सिेक्षण 2023 लाँच केले. 

● कें द्र सरकारने स्वच्छ भारत णमिन अबगन 2.0 अंतर्गत स्वच्छ सवेक्षण 

2023 ची आठवी आवृत्ती सुरू केली आहे. रृ्हणनमागण आणण िहरी 

व्यवहार मंत्रालयाचे सणचव मनोज जोिी यांनी नवी णदल्ली येथे एका 

आभासी कायगक्रमात याचे लाँच केले. 'वेस्ट टू वेल्थ' या थीमसह त्ाचे 

र्र ायन्स्टवं्हर् तत्त्वज्ञान म्हणून णर्झाइन केलेले, स्वच्छ सवेक्षण- 2023 

कचरा व्यवस्थापनामधे्य र्ोलाकारता प्राप्त करण्यासाठी तयार 

करण्यात आले आहे. सवेक्षणात 3 रुपये- कमी करा, पुनवागपर आणण 

पुनवागपर या तत्त्वाला प्राधान्य णदले जाईल. 

भारत 'सी-टीबी' नािाची निीन मान्यताप्राप्त "मेर् इन इंशर्या" 

टीबी संसगड त्वचा चाचणी (skin test) 

● भारत 'सी-टीबी' नावाची नवीन मान्यताप्राप्त "मेर् इन इंणर्या" टीबी 

संसर्ग त्वचा चाचणी सादर करेल, असे आरोग्य मंत्री मनसुख 

मांर्णवया यांनी सांणर्तले. हे णकफायतिीर साधन इतर उच्च ओझे 

असलेल्या देिांनाही खूप फायदेिीर ठरेल. भारतीय सामूणहकतेच्या 

मूल्यांवर आधाररत "टीबी असलेल्या लोकांना दत्तक घ्या" हा एक 

नवीन उपक्रम या वषी सुरू केला जाईल. 

पंतप्रधान मोदीचं्या नेतृत्वाखाली आंतरराज्य पररषद पुन्हा स्थापन 

िाली. 

● आंतरराज्य पररषदेची स्थापना करण्यात आली असून, पंतप्रधान 

नरेंद्र मोदी अध्यक्ष आहेत आणण सवग राज्यांचे मुख्यमंत्री आणण सहा 

कें द्रीय मंत्री सदस् आहेत. आंतरराज्य पररषदेसाठी दहा कें द्रीय 

मंत्री कायम णनमंणत्रत असतील. कें द्रीय रृ्हमंत्री अणमत िहा अध्यक्ष 

असलेल्या आंतर-राज्य पररषदेच्या स्थायी सणमतीचीही सरकारने 

पुनस्थागपना केली आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● पंतप्रधान मोदी अध्यक्ष म्हणून काम करतात, णवधानसभा असलेल्या 

राज्यांचे आणण कें द्रिाणसत प्रदेिांचे सवग मुख्यमंत्री, तसेच 

णवधानसभा नसलेल्या कें द्रिाणसत प्रदेिांच्या प्रिासकांना सदस् 

म्हणून णनयुक्त केले आहे. 

● राजनाथ णसंह, अणमत िहा, णनमगला सीतारामन, नरेंद्रणसंर् तोमर, 

वीरेंद्र कुमार, हरदीपणसंर् पुरी, णनतीन र्र्करी, एस जयिंकर, 

अजुगन मंुर्ा, पीयूष र्ोयल, धमेंद्र प्रधान, प्रल्हाद जोिी, अणश्वनी 

वैष्णव, र्जेंद्र णसंह िेखावत, णकरेन ररणजजू आणण भूपेंद्र णसंह. यादव 

यांचा कें द्रीय मंत्र्यांमधे्य समावेि आहे. 

● संपूणग देिभरात सहकारी संघराज्यवादाला चालना देण्यासाठी 

आणण णटकवून ठेवण्यासाठी तसेच णनयणमत बैठका घेऊन पररषद 

आणण णवभार्ीय पररषदांना सणक्रय करण्यासाठी एक ठोस 

संस्थािक संरचना प्रदान करणे हे कौन्स्टन्सलचे आदेि आहे. 

● हे कें द्र-राज्य आणण आंतर-राज्य संबंधांच्या सवग वतगमान आणण 

आपत्कालीन समस्ांचे णनराकरण करण्यासाठी तसेच आंतर-राज्य 

पररषद आणण के्षत्रीय पररषदेच्या णिफारिीचं्या अंमलबजावणीवर 

देखरेख ठेवण्यासाठी एक मजबूत यंत्रणा तयार करण्यास के्षत्रीय 

पररषद आणण आंतर-राज्य पररषदांना सक्षम करते. 

● आंतर-राज्य पररषदेच्या स्थायी सणमतीचे अध्यक्ष अणमत िाह 

असतील आणण सदस्ांमधे्य कें द्रीय मंत्री एन इमगला सीतारामन, नरेंद्र 

णसंह तोमर, वीरेंद्र कुमार आणण र्जेंद्र णसंह िेखावत यांचा समावेि 

असेल. 

● आंतर-राज्य पररषदेच्या स्थायी सणमतीच्या सदस्ांमधे्य आंध्र प्रदेि, 

आसाम, णबहार, रु्जरात, महाराष्टर , ओणर्िा, पंजाब आणण उत्तर 

प्रदेिच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेि आहे. 

भारत र्र ोन मिोत्सि 2022: पंतप्रधान मोदीनंी भारतातील सिाडत 

मोठ्या र्र ोन मिोत्सिाच ेउद्घाटन केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे भारतातील सवागत मोठ्या र्र ोन 

महोत्सवाचे उद्घाटन केले आणण णकसान र्र ोन वैमाणनकांिी संवाद 

साधला तसेच ओपन एअर र्र ोन प्रात्णक्षकांचे साक्षीदार केले. 'भारत 

र्र ोन महोत्सव 2022' हा दोन णदवसीय कायगक्रम 27 आणण 28 मे 

रोजी आयोणजत केला जाणार आहे. पंतप्रधान णकसान र्र ोन 

वैमाणनकांिी संवाद साधतील, र्र ोन प्रदिगन कें द्रात ओपन एअर र्र ोन 

प्रात्णक्षकांचे साक्षीदार आणण स्टाटगअपिी संवाद साधतील. 

सरकारने पुरातत्विास्त्रािरील कें द्रीय सल्लागार मंर्ळाची 

पुनस्थाडपना केली. 

● भारतीय पुरातत्व सवेक्षण (ASI) आणण पुरातत्व संिोधन के्षत्रात काम 

करणार या लोकांमधील संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सात वषािंपूवी 

स्थापन करण्यात आलेल्या पुरातत्वावरील कें द्रीय सल्लार्ार 

मंर्ळाची (CABA) पुनस्थागपना करण्यात आली. ASI ने मंर्ळाची 

पुनरगचना केली, ज्यामधे्य संसृ्कती मंत्री अध्यक्षा आणण सदस् होते 

ज्यात सांसृ्कणतक मंत्रालयाचे अणधकारी आणण ASI, खासदार, राज्य 

सरकारचे नामांकन, णवद्यापीठाचे प्रणतणनधी, िास्त्रज्ञ आणण णसंधू खोरे 

णलपी तज्ञ यांचा समावेि होता. 
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मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● भारतीय पुरातत्व सवेक्षण आणण पुरातत्व संिोधन करणार या 

भारतीय णवद्यापीठे आणण पुरातत्व तत्त्वांच्या वापरािी संबंणधत 

अभ्यास करणार या इतर संस्थांमधील जवळच्या संपकािंना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी, तसेच णवद्वान समाजांच्या जवळच्या सहवासाची तरतूद 

करण्यासाठी तीन वषािंच्या कालावधीसाठी याची पुनरगचना करण्यात 

आली. ASI च्या णक्रयाकलापांसह भारतात. 

● माजी ASI महासंचालक देखील बोर्ागत असतील, तसेच भारत 

सरकारने त्ांच्या वैयन्स्टक्तक क्षमतेनुसार णनवर्लेल्या पाच व्यक्ती 

देखील असतील.” 

शजतेंद्र शसंि यांनी भदरिाि येथे भारतातील पशिल्या 'लव्हेंर्र 

िेस्पस्टव्हल'च ेउद्घाटन केले. 

● कें द्रीय मंत्री र्ॉ णजतेंद्र णसंह यांनी जमू्मच्या भदेरवाह येथे देिातील 

पणहल्या 'लव्हेंर्र फेन्स्टस्टव्हल'चे उद्घाटन केले, जेथे लैव्हेंर्रच्या 

लार्वर्ीमुळे र्ोरं्राळ भार्ातील अथगव्यवस्थेत बदल झाला आहे. 

र्ोर्ा णजल्म्यातील भदरवाह हे भारताच्या जांभळ्या क्रांतीचे 

जन्मस्थान आहे. मंत्र्याने र्ोर्ा णजल्म्यातील भदरवाह हे भारताच्या 

जांभळ्या क्रांतीचे जन्मस्थान म्हणून वणगन केले. 

महत्त्वाचे मुिे: 

● लॅव्हेंर्रने जमू्म आणण काश्मीरमधील िेतकरयांचे निीब बदलले 

आहे 'अरोमा णमिन ऑर पपगल ररव्होलू्यिन' अंतर्गत, कें द्र 

सरकारच्या पुढाकाराने यूटीच्या िेतकरी समुदायाच्या जीवनात 

पररवतगन घर्वून आणण्यासाठी. 

● कें द्रीय णवज्ञान आणण तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 2016 मधे्य वैज्ञाणनक आणण 

औद्योणर्क संिोधन पररषदेच्या (CSIR) अरोमा णमिनद्वारे जांभळ्या 

णकंवा लॅव्हेंर्र क्रांतीची सुरुवात केली. 

● आयाणतत सुरं्धी तेलांपासून घररु्ती वाणांकरे् वळवून देिांतर्गत 

सुरं्धी पीक-आधाररत कृषी अथगव्यवस्थेला पाणठंबा देणे हे या 

अणभयानाचे उणिष्ट आहे. जमू्म आणण काश्मीरमधील जवळपास सवग 

20 णजल्म्यांमधे्य लैव्हेंर्रची लार्वर् केली जाते. 

FIEO ने शनयाडतदार, MSME आशण िेतकऱ्यांसाठी पशिले B2B 

शर्शजटल माकेटपे्लस लाँच केले. 

● फेर्रेिन ऑफ इंणर्यन एक्सपोटग ऑर्गनायझेिन्स (FIEO) ने 

भारतीय णनयागतदार आणण परदेिी खरेदीदारांसाठी पणहले 

ऑनलाइन माकेटिेस सुरू केले आहे. माकेटिेस - इंणर्यन 

णबझनेस पोटगल - सूक्ष्म, लघु आणण मध्यम उद्योर् (MSME) 

णनयागतदार, कारार्ीर आणण िेतकरयांना त्ांच्या उत्पादनांसाठी 

नवीन बाजारपेठ ओळखण्यासाठी आणण जार्णतक स्तरावर त्ांची 

णवक्री वाढणवण्यात मदत करण्यासाठी B2B णर्णजटल माकेटिेस 

म्हणून काम करेल. वाणणज्य आणण उद्योर् राज्यमंत्री अनुणप्रया पटेल 

या लॉन्स्टचंर्ला उपन्स्टस्थत होत्ा. 

CCEA ने भारत सरकारच्या शिंदुस्थान शिंकमधील 29.5% से्टक 

शिकण्यास मंजुरी शदली. 

● आणथगक घर्ामोर्ीचं्या मंणत्रमंर्ळ सणमतीने (CCEA) णहंदुस्तान णझंक 

णलणमटेर् (HZL) मधील सरकारच्या 29.5% से्टक णवक्रीला मंजुरी 

णदली आहे. 29.58% से्टक णवक्री 124.96 कोटी पेक्षा जास्त िेअसगचे 

प्रणतणनणधत्व करते जे सध्याच्या बाजारभावानुसार सुमारे 38,000 

कोटी रुपये वाढवेल. या णनणगयामुळे चालू आणथगक वषागत सरकारच्या 

णनरु्िंतवणूक मोणहमेला बळ णमळणार आहे. सरकारने PSU 

णनरु्िंतवणूक आणण धोरणािक णवक्रीतून 65,000 कोटीचें बजेट केले 

आहे. HZL चे िेअसग BSE वर 3.14% वाढून ₹305.05 वर बंद झाले. 

णदवसभरात, न्स्टिपने ₹317.30 प्रणत िेअर उच्चांक र्ाठला. 

1 ऑक्टोबरपासून सरकारने सिड कागदाच्या आयातीची नोदंणी 

करणे आिश्यक आिे. 

● पेपर आयात मॉणनटररंर् णसस्टम अंतर्गत अणनवायग नोदंणीसह प्रमुख 

कार्द उत्पादनांसाठी आयात धोरण णवनामूल्य ते णवनामूल्य 

बदलण्यात आले आहे. DGFT ने याबाबत अणधसूचना जारी केली 

आहे. नू्यजणपं्रट, हँर्मेर् पेपर, वॉलपेपर बेस, रु्न्स्टिकेट पेपर, कोटेर् 

पेपर, चमगपत्र पेपर, काबगन पेपर, अनकोटेर् पेपर, णलथो आणण 

ऑफसेट पेपर, णटशू्य पेपर, वॉल पेपर, णलफाफे, टॉयलेट पेपर, 

काटगन, अकाउंट बुक्स, लेबि, बॉणबन्स आणण इतर कार्दी 

उत्पादने या ऑर्गरमधे्य समाणवष्ट आहेत. हे धोरण सवग येणारया 

आयातीला लारू् होईल. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● करन्सी पेपर, बँक बॉण्ड आणण चेक पेपर, णसकु्यररटी णपं्रणटंर् पेपर 

आणण इतर कार्दी वसू्त या पॉणलसी बदलातून सूट आहेत. 

● घररु्ती बाजारपेठेतील कार्दी उत्पादनांचे अंर्र-इनव्हॉइणसंर्, 

चुकीच्या घोषणांद्वारे प्रणतबंणधत वसंू्तचा प्रवेि आणण व्यापार 

कराराच्या बदल्यात वसंू्तचे इतर राष्टर ांद्वारे राउणटंर् या सवग र्ोष्टी 

देिांतर्गत कार्द उद्योर्ाने वाढवल्या आहेत. 

● इतर टॅररफ लाईन्स शे्रणी अंतर्गत कार्द उत्पादनांची लक्षणीय 

टके्कवारी आयात केली जाते. या शे्रणीमधे्य, उपाय मेक इन इंणर्या 

आणण आिणनभगरला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील मदत करेल. 

● पेपर इम्पोटग मॉणनटररंर् णसस्टम (PIMS) च्या स्थापनेसाठी, एक 

वापरकताग-अनुकूल इंटरफेस तयार केला रे्ला. नोदंणीसाठी रु. 

500/-, कोणत्ाही आयातदारास ऑनलाइन स्वयंचणलत नोदंणी 

क्रमांक णमळू िकेल. 

इज ऑफ लिव्हिंग: जन समर्थ नावाच े सामालयक व्यासपीठ 

िवकरच सुरू होणार आहे. 

• सरकार जन समर्थ लााँच करण्याचा मानस आहे, जे अनेक मंत्रालये 

आणि णिभागांद्वारे प्रशाणसत अनेक उपक्रमांच्या णितरिासाठी एक 

एकीकृत व्यासपीठ आहे, जेिेकरून सामान्य मािसाचे जीिन सोपे 

होईल. नरेंद्र मोदी सरकारच्या णकमान सरकारी जास्तीत जास्त 

प्रशासनाच्या उणिष्टाचा एक भाग म्हिून निीन पोर्थल सुरुिातीला 

15 के्रणिर्-णलंक्ि सरकारी उपक्रमांची नोदंिी करेल. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

• त्ांनी नमूद केले की काही कें द्र प्रायोणजत योजनांमधे्य णिणिध 

एजन्ीचंा समािेश असल्याने, सुसंगततेिर आधाररत सेिा हळूहळू 

िाढिल्या जातील. 

• णिणिध मंत्रालये, उदाहरिार्थ, प्रधानमंत्री आिास 

योजना आणि के्रणिर् णलंक्ि कॅणपर्ल सबणसिी स्कीम (CLCSS) 

सारखे उपक्रम चालितात. 

• प्रस्ताणित पोर्थलचे उणिष्ट णिणिध योजनांना एकाच व्यासपीठािर 

एकत्र ठेिण्याचे आहे जेिेकरून लाभार्ी त्ांच्यापयंत सहज पोहोचू 

शकतील. से्टर् बाँक ऑफ इंणिया आणि इतर कजथदार प्रायोणगक 

चाचिी करत आहेत आणि अणधकृत लााँच करण्यापूिी लूज एंि 

बांधत आहेत, णनिेदनानुसार. 

• पोर्थलच्या ओपन आणकथ रे्क्चरमुळे, राज्य सरकारे आणि इतर संस्र्ा 

भणिष्यात त्ांच्या योजना पॅ्लर्फॉमथिर जोिू शकतील. 

• कजथदारांसाठी हे सोपे करण्यासाठी, सरकारने 2018 मधे्य एक 

व्यासपीठ णिकणसत केले ज्यामधे्य MSME, गृह, िाहन आणि 

िैयक्तिक कजाथसह णिणिध के्रणिर् उत्पादने ऑफर केली गेली. 
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पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी पीएम-केअसथच्या कायथक्रमात सिंबोलधत 

करताना भारत जगातीि सवाथत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्र्ा 

बनल्याची घोषणा केिी. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषिा केली की भारत जगातील सिाथत 

िेगाने िाढिारी अर्थव्यिस्र्ा बनली आहे. पीएम-केअसथ फॉर 

णचल्ड्र ेन योजनेच्या फायद्ांची घोषिा करताना ते बोलत होते. 

महामारीच्या नकारात्मक मूिमधे्य, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 

सांणगतले की भारत आपल्या ताकदीिर अिलंबून आहे. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

• भारताचा आपल्या शास्त्रज्ांिर, िॉक्टरांिर आणि तरुिांिर णिश्वास 

होता. आणि आम्ही णचंतेचा स्रोत न राहता, जगासाठी आशािादाचा 

णकरि म्हिून उदयास आलो. भारताची समस्या बनली 

नाही; त्ाऐिजी, आम्ही उपाय प्रदाता झालो. 

• पंतप्रधान पुढे म्हिाले की, भारताने गेल्या आठ िषांत केलेल्या 

कामणगरीचा कोिीही अंदाज लािू शकत नाही. 

• आज, आंतरराष्टर ीय मंचांिर भारताची ताकद िाढली आहे, 

त्ाचप्रमािे जगभरात भारताचा अणभमान िाढला आहे. आणि 

भारताच्या प्रिासाचे नेतृत्व तरुि करत आहेत याचा त्ांना आनंद 

आहे. 

• मूिीज इन्व्हेस्टसथ सक्तहथसने 2022 साठी भारताचा आणर्थक िाढीचा 

अंदाज 9.1 र्क््ांिरून 8.8 र्क््ांपयंत कमी केला आहे. 

• मूिीज ग्लोबल मॅक्रो आउर्लुक 2022-23 नुसार, उच्च-णिक्वें सी 

िेर्ाचा अर्थ असा आहे की णिसेंबर 2021 च्या णतमाहीतील िाढीचा 

िेग या िषाथच्या पणहल्या चार मणहन्यांत िाहून गेला. 

J&K मधीि कठुआ येरे् उत्तर भारतातीि पलहल्या औद्योलगक 

बायोटेक पाकथ चे उद्घाटन करण्यात आिे. 

• जमू्म आणि काश्मीर (J&K) लेफ्टनंर् गहनथर, मनोज णसन्हा आणि 

कें द्रीय मंत्री णजतेंद्र णसंह यांनी कठुआजिळील घार्ी येरे् बांधण्यात 

आलेल्या उत्तर भारतातील पणहल्या औद्ोणगक बायोरे्क 

पाकथ चे  उद्घार्न केले. कठुआ येर्ील औद्ोणगक बायोरे्क पाकथ  

अर्थव्यिस्रे्त बदल घििून आिेल आणि शास्त्रज्ांना हिामान 

बदलाच्या आहानांचा सामना करण्यास सक्षम करेल. सक्षम 

पायाभूत सुणिधा नािीन्यपूिथतेला चालना देईल आणि आरोग्य आणि 

कृषीपासून स दंयथप्रसाधने आणि सामग्रीपयंत णिणिध के्षत्रांिर 

पररिाम करेल. 

इिंडव्ररयि बायोटेक पाकथ  बद्दि: 

• निीन बायोरे्क क्षमता आणि नािीन्यपूिथतेसह, 3500 हून अणधक 

औषधी िनस्पतीचं्या प्रजातीनंी बहाल केलेले J&K, बाजारातील 

फायदे सिाथत प्रभािीपिे िापरण्यास सक्षम असेल आणि 

शेतकऱयांना अणधक उत्पन्न णमळणिण्यात मदत करेल, असे 

प्रणतपादन उपराज्यपालांनी केले. 

• निीन औद्ोणगक णिकास योजनेने J&K ला आजपयंत 38,800 

कोर्ी रुपयांपेक्षा जास्त गंुतििूक आिण्यास सक्षम केले आहे, 

ज्यामधे्य बायोरे्क के्षत्राशी संबंणधत 338 औद्ोणगक युणनर््सचे 

प्रस्ताि देखील समाणिष्ट आहेत. 

• बायोरे्क पाकथ  निीन कल्पनांच्या उष्मायनासाठी कें द्र म्हिून काम 

करेल आणि कृषी-उद्ोजक, स्टार्थअप्स, प्रगतीशील शेतकरी, 

शास्त्रज्, णिद्वान आणि णिद्ार्थ्ांना केिळ जमू्म आणि काश्मीर आणि 

लिाखमधीलच नहे तर जिळपासच्या पंजाब, हररयािा आणि 

णहमाचल प्रदेश राज्यातील लोकांना पाणठंबा देण्यासाठी एक मजबूत 

व्यासपीठ म्हिून काम करेल. 

IRDAI ने लवमा उद्योगातीि बदिािंची लिफारस करण्यासाठी 

सलमत्ािंची स्र्ापना केिी. 

• भारतीय णिमा णनयामक आणि णिकास प्राणधकरि (IRDAI) ने 

सामान्य णिमा पररषद (GIC) माफथ त णिणिध सणमत्ा स्र्ापन केल्या 

आहेत ज्यात णनयमन, उत्पादन आणि णितरि यासह सामान्य, 

पुनणिथमा आणि जीिन णिम्याच्या अनेक के्षत्रांमधे्य सुधारिा सुचणिल्या 

आहेत. 

• GIC प्रिक्त्याने णदलेल्या माणहतीनुसार, या पॅनेलमधे्य खाजगी आणि 

सािथजणनक के्षत्रातील णिमा कंपन्यांचे नेते, Irdai चे सदस्य आणि GIC 

चे प्रणतणनधी यांचा समािेश आहे. Irdai ने GIC ची स्र्ापना णिमा 

णनयामक आणि नॉन-लाइफ इन्व्शुरन् व्यिसाय यांच्यातील संपकथ  

म्हिून काम करण्यासाठी केली. 

पिंतप्रधान मोदी PM-KISAN चा 11 वा हप्ता देणार आहेत. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री णकसान सन्मान णनधी (PM-KISAN) 

उपक्रमांतगथत , णहमाचल प्रदेशातील णशमला येर्ील 10 दशलक्षाहून 

अणधक शेतकऱयांना एकूि 21,000 कोर्ी रुपयांच्या रोख लाभांचा 

11िा हप्ता णितररत करतील. गरीब कल्याि संमेलन या देशव्यापी 

कायथक्रमाचा भाग म्हिून मोदी नऊ कें द्रीय मंत्रालयांद्वारे आयोणजत 

केलेल्या 16 योजना आणि कायथक्रमांच्या लाभार्थ्ांना क्तहणिओ 

कॉन्फरक्तनं्गद्वारे भेर्तील, असे कृषी मंत्रालयाच्या णनिेदनात म्हर्ले 

आहे. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

• राष्टर ीय कायथक्रम हा िषथभर चािणाऱ्या आझादी का अमृत 

महोत्सवाचा एक भाग आहे . 

• 21,000 कोर्ी रुपयांच्या णकसान सन्मान णनधी योजनेचा 11िा र्प्पा 

पंतप्रधानांच्या हसे्त जारी केला जाईल. 

• णदल्लीतील पुसा संकुलातून कृषी मंत्री नरेंद्र णसंह तोमर या 

कायथक्रमात सहभागी होिार आहेत. 

• PM-KISAN कायथक्रम पात्रताधारक शेतकरी कुरंु्बांना प्रणत िषथ 

6,000 रुपयांचे आणर्थक प्रोत्साहन प्रदान करतो, जे 2,000 रुपयांच्या 

तीन समान हप्त्ांमधे्य देय आहे. 

• हा णनधी लाभार्थ्ांच्या बाँक खात्ात त्वररत जमा केला जातो. 

• पंतप्रधानांनी 10 कोर्ी शेतकरी कुरंु्बांना 20,000 कोर्ीहंून अणधक 

रुपयांचा दहािा हप्ता णितररत केला आहे. 

• मंत्रालयाच्या म्हिण्यानुसार, हा देशातील सिाथत मोठा एकल 

कायथक्रम असेल, ज्यामधे्य सिथ णजल्ह्ांमधे्य देशव्यापी चचाथ होईल 

ज्या दरम्यान णिणिध कें द्रीय कायथक्रमांचा त्ांच्या जीिनािर कसा 

पररिाम झाला याबिल पंतप्रधान प्राप्तकत्ांशी संिाद साधतील. 
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पिंतप्रधान रोजगार लनलमथती कायथक्रमाचा लवस्तार FY26 पयंत 

करण्यात आिा. 

• पंतप्रधान रोजगार णनणमथती कायथक्रम (Prime Minister’s 

Employment Generation Programme-PMEGP) आिखी 

पाच िषांसाठी, FY26 पयंत िाढिण्यात आला आहे. कें द्रीय सूक्ष्म, 

लघु आणि मध्यम उद्ोग मंत्रालयाच्या णनिेदनानुसार, 13,554.42 

कोर्ी रुपयांच्या पररव्ययासह, 2021-22 ते 2025-26 या पाच 

िषांसाठी PMEGP ला 15 व्या णित्त आयोगाच्या चक्रामधे्य चालू 

ठेिण्यासाठी अणधकृत करण्यात आले आहे. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

• मुदतिाढीमुळे निीन योजनेत बदल केला जाईल. सरकारने 

उत्पादन युणनर््ससाठी कमाल प्रकल्प खचथ $25 लाखांिरून $50 

लाख आणि सेिा युणनर्साठी $10 लाखांिरून $20 लाख केला 

आहे. 

• योजनेसाठी ग्रामोद्ोग आणि ग्रामीि के्षत्राच्या व्याख्याही बदलण्यात 

आल्या आहेत. णनिेदनानुसार, पंचायती राज 

संस्र्ांच्या अखत्ारीतील प्रदेश ग्रामीि म्हिून िगीकृत केले जातील, 

तर महानगरपाणलका अखत्ारीतील के्षत्र शहरी म्हिून िगीकृत केले 

जातील. 

• सिथ अंमलबजाििी करिाऱ या एजन्ीनंा, ते ग्रामीि णकंिा शहरी 

असोत, त्ांना सिथ के्षत्रातील अजथ प्राप्त करण्याची आणि 

हाताळण्याची परिानगी आहे. 

• याणशिाय, महत्त्वाकांक्षी णजल्ह्ांतील PMEGP अजथदार आणि 

र्र ान्जेंिर अजथदारांना णिशेष शे्रिीतील अजथदार म्हिून ओळखले 

जाईल आणि ते अणधक अनुदानासाठी पात्र असतील. 

• फमथच्या म्हिण्यानुसार, या उपक्रमामुळे पुढील पाच िषांत सुमारे 

40 लाख लोकांना दीघथकालीन कामाची संधी णमळेल. 

• एससी, एसर्ी, ओबीसी, मणहला, र्र ान्जेंिर, शारीररकदृष्ट्या अपंग, 

ईशान्य के्षत्र, महत्त्वाकांक्षी आणि सीमािती णजल्हा अजथदारांसारख्या 

णिशेष शे्रिीतील उमेदिारांसाठी, योजनेअंतगथत माणजथन मनी 

सबणसिी शहरी भागातील प्रकल्प खचाथच्या 25% आणि ग्रामीि 

भागातील प्रकल्प खचाथच्या 35% असेल. 

• सिथसाधारि शे्रिीतील अजथदारांसाठी शहरी भागातील प्रकल्प 

खचाथच्या 15% आणि ग्रामीि भागातील प्रकल्प खचाथच्या 25% 

अनुदान आहे. 

 

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 प्लांटच ेउद्घाटन केले. 

● णबहारचे मुख्यमंत्री णनतीि कुमार यांनी णबहारच्या पूणणगया णजल्म्यात 

भारतातील पणहल्या इथेनॉल िांटचे उद्घाटन केले. ईस्टनग इंणर्या 

बायोफू्यि 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. 

मित्त्वाच े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. 

राजस्थानमधील 'शमयां का बर्ा' रेले्व से्टिनच े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. 
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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 औन्स्टष्णक ऊजाग आणण उवगररत 2% अणुऊजाग आहे. 

सौर ऊजाग हा सवागत सामान्य ऊजाग स्त्रोत आहे, एकूण क्षमतेच्या 

अंदाजे 36 टके्क आणण नूतनीकरणक्षमतेच्या 64 टके्क आहे. 

मित्त्वाच े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. 

मित्त्वाच े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 सुन्स्टष्मता 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 कैद्यांना 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. 

इचलकरंजी िी मिाराष्ट्र ातील 28 िी मिानगरपाशलका म्हणून 

घोशषत 

● 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 कनेस्पक्टस्पव्हटी 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. 
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िररयाणा सरकारने शिद्यार्थ्ांना टॅबलेटच ेिाटप करण्यासाठी 'ई-

अशधगम' योजना सुरू केली. 

● हररयाणा राज्य सरकारने 'ई- अणधर्म' योजना सुरू केली आहे ज्या 

अंतर्गत सुमारे 3  लाख णवद्याथ्यािंना त्ांच्या ऑनलाइन णिक्षणासाठी 

टॅबलेट णमळतील. राज्य सरकारने पाच लाख णवद्याथ्यािंना हे रॅ्झेट 

देण्याची योजना आखली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी 

हररयाणातील रोहतक येथील महणषग दयानंद णवद्यापीठात अँर्व्हान्स 

णर्णजटल हररयाणा इणनणिएणटव्ह ऑफ र्व्हनगमेंट णवथ अँर्ॉणप्टव्ह 

मॉडू्यि (आणदघम) योजनेचा िुभारंभ केला. 

शदल्ली सरकारने उद्योजकांना मदत करण्यासाठी “शदल्ली स्टाटडअप 

धोरण” जािीर केले. 

● णदल्ली मंणत्रमंर्ळाने "णदल्ली स्टाटगअप धोरण" मंजूर केले आहे 

ज्याच्या उिेिाने लोकांसाठी स्टाटगअप सुरू करण्यासाठी आणण 

त्ांना णवत्तीय आणण रै्र-आणथगक प्रोत्साहन, संपाणश्वगक मुक्त कजे 

आणण तज्ञ, वकील आणण CA यांच्याकरू्न णवनामूल्य सल्लामसलत 

प्रदान करण्यासाठी एक इकोणसस्टम तयार करणे. स्टाटगअप 

धोरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी 20 सदस्ांची टास्क फोसग स्थापन 

केली जाईल. या सणमतीचे अध्यक्ष णदल्लीचे अथगमंत्री असतील. 

● णदल्ली सरकार स्टाटगअपच्या कायागलयाच्या भाड्याच्या 50% पयिंत 

भारे् देईल णकंवा हे स्टाटगअप त्ांच्या कमगचार यांना देतील त्ा 

पर्ाराच्या काही भार्ासाठी पैसे भरतील. 

Exide आशण Leclanché चा संयुक्त उपक्रम Nexcharge ने 

गुजरातमधे्य उत्पादन सुरू केले. 

● भारताच्या एक्साइर् इंर्स्टर ीज णलणमटेर् आणण न्स्टस्वत्झलिंर्च्या 

Leclanché SA यांच्यातील संयुक्त उपक्रम, नेक्सचाजग, 

रु्जरातमधील प्रांतीज येथील त्ांच्या सुणवधांवर, णलणथयम-आयन 

बॅटरी पॅकचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू केले आहे. सहा लाख 

से्क्वअर फूट व्यापलेल्या आणण 1.5 GWh स्थाणपत क्षमता असलेल्या 

या िांटमधे्य सहा पूणगपणे स्वयंचणलत असेंबली लाईन्स आणण 

चाचणी सुणवधांचा समावेि आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● Exide आणण Leclanche यांनी िांटमधे्य रु. 250 कोटी रंु्तवले 

आहेत, जे रे्ल्या चार वषािंत णवकणसत केलेल्या 150 हून अणधक 

उत्पादनांचे उत्पादन करण्यासाठी त्ांच्या सहा असेंबली लाईन 

वापरतील. 

● सहा असेंब्ली लाइन्स मॉडू्यि तयार करण्यासाठी सेलचा वापर 

करतील, जे नंतर भारताच्या इलेन्स्टक्टर क वाहन बाजार आणण 

औद्योणर्क अनुप्रयोर्ांच्या ऊजाग साठवणुकीच्या र्रजा पूणग 

करण्यासाठी पाऊच, णप्रझमॅणटक आणण दंर्र्ोलाकार यासह णवणवध 

आकार आणण आकारांमधे्य बॅटरी पॅकमधे्य रूपांतररत केले जातील. 

● Nexcharge दुचाकी आणण तीन चाकी, वैयन्स्टक्तक आणण 

व्यावसाणयक कार आणण इझव्हटगरसह णवणवध वसंू्तसाठी बॅटरी पॅक 

तयार करते. 

● बंर्ळुरूमधे्य इन-हाउस R&D कें द्र असलेल्या कंपनीद्वारे सेल 

सध्या चीनमधून णमळवले जातात. भारतात त्ाचे 35 ग्राहक आहेत. 

मशणपूरमधील पौमई नागा के्षत्र 'र्र ग फ्री िोन' घोशषत 

● मणणपूरमधे्य, पौमाई जमातीने घोणषत केले आहे की पौमाई वस्तीचा 

भार् हा एक र्र ग्ज-मुक्त के्षत्र असेल जो राज्य सरकारच्या र्र र् 

णवरुद्धच्या युद्धाला पाणठंबा देईल. आमदार आणण णवद्याथी संघटना 

आणण नार्री संघटनेच्या नेत्ांच्या पौमई जमातीच्या मोठ्या 

णिष्टमंर्ळाने आज इंफाळ येथे मुख्यमंत्री एन. णबरेन णसंर् यांची भेट 

घेतली आणण राज्यातील पौमई वस्ती भार्ात अंमली पदाथगमुक्त 

के्षत्राचा ठराव मांर्ला. पौमई भार्ात अफूची लार्वर् होऊ देणार 

नाही, असेही त्ांनी मुख्यमंत्र्यांना सांणर्तले. 

जीिनिैलीतील आजारांच े शनदान आशण शनयंत्रणासाठी केरळ 

सरकार 'िैली अँप' सुरू करणार आिे. 

● केरळ राज्यातील लोकांमधील जीवनिैलीतील आजारांचे णनदान 

आणण णनयंत्रण करण्याच्या उिेिाने केरळ सरकार एक Android 

अँप 'िैली' लॉच करणार आहे. नवा केरळ कमग योजनेंतर्गत आरोग्य 

णवभार्ाने सुरू केलेल्या लोकसंख्या-आधाररत िीणनंर् प्रकल्पाचा 

एक भार् म्हणून अँपची स्थापना करण्यात आली आहे. 

आरोग्य तपासणी प्रकल्पांतगडत: 

● मान्यताप्राप्त सामाणजक आरोग्य कायगकताग (ASHA) कामर्ारांना 

त्ांच्या संबंणधत के्षत्रातील 30 वषािंपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीकंरू्न 

जीवनिैलीतील आजार णकंवा त्ांना असू िकतील जोखीम 

घटकांबिल माणहती र्ोळा करण्याचे काम देण्यात आले आहे. 

● ई-हेल्थ उपक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेले अँप माणहती त्वरीत 

संकणलत करण्यात आणण संणहताबद्ध करण्यात मदत करेल. 

● अँप प्रामुख्याने मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयणवकार, फुफु्फसाचे 

आजार तसेच जीवनिैलीिी संबंणधत आजार आणण ककग रोर् 

यांसारख्या आजारांणवषयी माणहती र्ोळा करेल. 

● व्यक्तीचंी आरोग्य न्स्टस्थती स्कोअर केली जाईल आणण ज्यांचे रु्ण चार 

पेक्षा जास्त असतील त्ांना जीवनिैलीतील आजारांच्या 

तपासणीसाठी जवळच्या आरोग्य कें द्राला भेट देण्यास सांणर्तले 

जाईल. 

जमू्म-काश्मीरचा निा शनिर्णूक नकािा जारी 

● तीन सदस्ीय पररसीमन आयोर्ाने जमू्म आणण काश्मीरचा 

णनवर्णूक नकािा पुन्हा रेखाटून काश्मीर णवभार्ासाठी 47 

णवधानसभेच्या जार्ा आणण जमू्मसाठी 43 जार्ा णदल्या होत्ा, ज्याने 

आपला दोन वषािंचा कायगकाळ संपण्याच्या एक णदवस आधी सादर 

केला होता. सवोच्च न्यायालयाच्या णनवृत्त न्यायमूती रंजना प्रकाि 

देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने अंणतम णनकाल मंजूर 

केल्यानंतर, जमू्मला सहा अणतररक्त जार्ा आणण काश्मीरला 

आणखी एक जार्ा देऊन, एक राजपत्र अणधसूचना जारी करण्यात 

आली. पुनरगचनेपूवी जमू्ममधे्य 37 णवधानसभा मतदारसंघ होते आणण 

काश्मीरमधे्य 46 होते, ज्यामुळे कें द्रिाणसत प्रदेिात णवधानसभेच्या 

एकूण जार्ांची संख्या 90 झाली. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● आयोर्ाने, ज्यामधे्य पदणसद्ध सदस् मुख्य णनवर्णूक आयुक्त 

सुिील चंद्र आणण जमू्म आणण काश्मीर णनवर्णूक आयुक्त के के 

िमाग यांचा समावेि आहे, कें द्रिाणसत प्रदेिाच्या णवधानसभेत 

कान्स्टश्मरी स्थलांतररत समुदायातील णकमान दोन सदस्ांचा समावेि 

करण्याची णिफारस केली आहे, ज्यापैकी एक मणहला आहे. 

● आयोर्ाने एका णनवेदनात म्हटले आहे की, मतदानाचा अणधकार 

असलेल्या पुद्दुचेरी णवधानसभेच्या नामणनदेणित सदस्ांना समान 

वार्णूक णदली जावी. 
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अयोधे्यतील प्री-एशमनेंट क्रॉशसंगला लता मंगेिकर यांचे नाि देण्यात 

येणार आिे. 

● अयोधे्यत, एक महत्त्वपूणग क्रॉणसंर् णवकणसत केले जाईल आणण त्ाला 

प्रणसद्ध र्ाणयका भारतरत् णदवंर्त लता मंरे्िकर यांचे नाव देण्यात 

येईल. अयोध्या प्रिासनाला मुख्यमंत्री योर्ी आणदत्नाथ यांनी 

मंणदराच्या िहरातील एक महत्त्वपूणग क्रॉणसंर् णनवर्ण्याचे णनदेि 

णदले आहेत आणण पुढील 15 णदवसांत त्ाचे नाव लता मंरे्िकर 

यांच्या नावावर ठेवण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करावा. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● लता मंरे्िकर यांनी र्ायलेली भर्वान राम आणण भर्वान हनुमान 

यांना समणपगत र्ाणीही अयोधे्यत वाजवली जातील. 

● अयोध्या महानर्रपाणलकेने िहरातील प्रमुख क्रॉणसंर् ओळखण्यास 

सुरुवात केली आहे. 

● रामजन्मभूमीच्या वाटेवरील अयोधे्यतील की क्रॉणसंर् बहुधा या 

प्रकल्पासाठी णनवर्ले रे्ले. 

शदल्ली सरकार "मुख्यमंत्री मुफ्त सीिर कनेक्शन योजना" देईल. 

● णदल्ली सरकार “मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजने” अंतर्गत 

मोफत र्टार जोर्णी देणार आहे. पूवग णदल्लीतील 25,000 कुटंुबांना 

'मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजने' अंतर्गत मोफत र्टार 

जोर्णी णदली जाईल. मुस्तफाबाद आणण करावल नर्रमधील १२ 

वसाहतीमंधे्य णदल्ली सरकार मोफत र्टार जोर्णी पुरवणार आहे. 

● मुस्तफाबाद आणण करावल नर्रमधील 12 वसाहतीमंधे्य णदल्ली 

सरकार मोफत र्टार जोर्णी पुरवणार आहे. वसाहतीमंधे्य चंदू 

नर्र, राजीव र्ांधी नर्र आणण खजुरी खासच्या काही भार्ांचा 

समावेि असेल. या जोर्ण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य 

सरकारने 19 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. णपण्याच्या पाण्याचा 

पुरवठा वाढवण्यासाठी जेजे वसाहतीमंधे्य ३० आरओ िांट 

उभारण्याचा णनणगयही बोर्ागने घेतला. प्रते्क िांट दररोज सुमारे 

50,000 णलटर पाणी पुरवेल. 

ताशमळनारू् सरकारने प्राथशमक िाळेतील शिद्यार्थ्ांसाठी 

बे्रकिास्ट स्कीम सुरु केली. 

● ताणमळनारू्चे मुख्यमंत्री, एमके सॅ्टणलन यांनी घोषणा केली आहे की 

सवग सरकारी प्राथणमक िाळेतील पणहली ते पाचवी पयिंतच्या 

णवद्याथ्यािंना सवग कामकाजाच्या णदवसांत पौणष्टक नाश्ता णदला जाईल. 

ताणमळनारू् हे दुपारच्या जेवणासोबत नाश्ता देणारे पणहले राज्य 

बनणार आहे. यामधे्य महानर्रपाणलका आणण महानर्रपाणलका 

हिीत एकान्स्टिक नार्री आरोग्य कें द्र सुरू करण्याचा समावेि आहे. 

योजनेअंतगडत: 

● सरकारी िाळेतील णवद्याथ्यािंसाठी मोफत सकाळचा नाश्ता योजना, 

पोषणाची कमतरता दूर करण्यासाठी योजना आखली आहे. 

● सरकारी िाळेतील मुले िाळेत जाताना अंतर आणण कौटंुणबक 

पररन्स्टस्थतीमुळे नाश्ता सोरू्न देतात या उपलब्ध माणहतीच्या आधारे 

मोफत नाश्ता योजना सुरू करण्यात आली. 

मध्य प्रदेिच्या मुख्यमंत्र्ांनी लार्ली लक्ष्मी योजना 2.0 लाँच केली. 

● मध्य प्रदेिचे मुख्यमंत्री, णिवराज णसंह चौहान यांनी लार्ली लक्ष्मी 

योजनेच्या (लार्ली लक्ष्मी योजना-2.0) दुसरया टप्प्प्याचा िुभारंभ 

केला. मुलीनंा उच्च णिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साणहत करण्यासाठी 

आणण त्ांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ही योजना एक अणभनव 

उपक्रम आहे. मुलीचंा आणथगक आणण िैक्षणणक दजाग वाढवण्यासाठी 

मध्य प्रदेि सरकार 2007 पासून ही योजना राबवत आहे. 

● लार्ली लक्ष्मी योजना ही एक सवगसमावेिक योजना आहे जी 

मुलीच्या जन्मापासून णतच्या लग्नापयिंत हप्त्ांमधे्य आणथगक सहाय्य 

देते. 

भारताच्या दशक्षण भागात टोमॅटो फू्लचा प्रादुभाडि िाढला. 

● केरळच्या काही भार्ांमधे्य, कोणवर्-19 साथीच्या आजारानंतर 

टोमॅटो फू्ल नावाचा नवीन णवषाणू आढळून आला आहे. केरळमधील 

कोल्लम िहरातील जवळपास 80 मुलांना टोमॅटो फू्लचे णनदान झाले 

असून तो झपाट्याने पसरत आहे. पुष्टी झालेल्या सवग प्रकरणांचे 

णनदान 5 वषागखालील मुलांमधे्य झाले आहे. त्ांना स्थाणनक िासकीय 

रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. खाजर्ी रुग्णालयात 

दाखल झालेल्या मुलांची संख्या अद्याप 80 पेक्षा जास्त असू िकते. 

िररयाणाने चारा शपकिणाऱ्या िेतकऱ्यांसाठी 'चारा-शबजाई 

योजना' सुरू केली. 

● हररयाणाचे कृषी मंत्री, जय प्रकाि दलाल यांनी 'चारा - णबजाई 

योजना' लाँच केली, जी र्ोिाळांना (र्ोिाळांना) चारा पुरवठा 

करणारया आणण िेती करणारया िेतकरयांना प्रणत एकर 10,000 

रुपये (10 एकरपयिंत) आणथगक सहाय्य देण्यासाठी सुरू करण्यात 

आली होती. राज्यातील चारा टंचाई आणण वाढती भटकी जनावरे 

यावर उपाय करणे हे या योजनेमार्ील कारण आहे. थेट लाभ 

हस्तांतरण (DBT) अंतर्गत अनुदान थेट िेतकरयांच्या खात्ात जमा 

केले जाईल. 

योजनेअंतगडत: 

● राज्यात 2017 मधील 175 र्ोआश्रयरृ्हांची संख्या 2022 मधे्य 600 

पयिंत वाढली आहे. भटक्या रु्रांच्या संखे्यत वाढ झाल्यामुळे बहुतेक 

र्ो-आश्रयस्थानांमधे्य र्दी होत आहे. 

● तसेच, िेणापासून तयार केलेले फॉसे्फट-ररच सेंणद्रय खत (PROM) 

कृणत्रम खतांसाठी पयागय म्हणून वापरले जाऊ िकते. हररयाणातील 

णपंजोर, णहसार आणण णभवानी णजल्म्यातील णवणवध र्ोिाळांमधूनही 

प्रोम तयार केला जातो. 

● राज्य सरकार िेतकरयांच्या णहतासाठी अनेक पावले उचलत आहे 

आणण 'चारा-णबजाई योजना' हे त्ा णदिेने आणखी एक पाऊल आहे. 

एणप्रल मणहन्यात  राज्यातील 569 र्ोिाळांना चारा खरेदीसाठी 

13.44 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. 

पंतप्रधान मोदीनंी मध्य प्रदेि स्टाटडअप धोरण सुरू केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेि स्टाटगअप धोरणाची घोषणा 

केली आणण इंदूरमधील मध्य प्रदेि स्टाटगअप कॉझके्लव्हमधे्य 

न्स्टव्हणर्ओ कॉन्फरन्स्टनं्सर्द्वारे स्टाटगअप समुदायािी संवाद साधला. 

पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेि स्टाटगअप पोटगलचेही अनावरण केले, जे 

राज्यातील स्टाटगअप वातावरण सुलभ आणण प्रोत्साहन देईल. 

● या कायगक्रमाला मुख्यमंत्री णिवराज णसंह चौहान तसेच प्रमुख 

अणधकारी आणण उद्योजक उपन्स्टस्थत राहणार आहेत. अणधकारयाच्या 

म्हणण्यानुसार, मध्य प्रदेिात कें द्र सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त 1,937 

स्टाटग-अप आहेत, त्ापैकी 45 टके्क मणहला चालवतात. 
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छत्तीसगर् राज्य जुनी पेझिन योजना पुन्हा सुरू करणार आिे. 

● त्ांच्या अथगसंकल्पीय णवधानात, छत्तीसर्र्चे मुख्यमंत्री भूपेि बघेल 

यांनी राज्य कमगचार यांसाठी जुन्या पेझिन योजना (OPS) वर परत 

जाण्याची आणण माणसक आमदार स्थाणनक के्षत्र णवकास पैिाच्या 

चौपट करण्याची सरकारची योजना जाहीर केली. िेणाच्या 

पावर्रच्या ब्रीफकेसमधे्य त्ांनी बजेटची कार्दपते्र ठेवली. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● 1 जानेवारी 2004 नंतर काम सुरू केलेल्या तीन लाखांहून अणधक 

व्यक्तीनंा या बदलाचा फायदा होईल. तथाणप, ते भारतीय प्रिासकीय 

सेवा आणण भारतीय पोलीस सेवा यासारख्या अन्स्टखल भारतीय 

सेवांच्या सदस्ांना लारू् होणार नाही. 

● दोन पेझिन प्रणालीमंधील मूलभूत फरक असा आहे की, 

कमगचार याने त्ांच्या मूळ उत्पन्नातील 10% आणण महार्ाई भत्त्याची 

कपात करून त्ांच्या पेझिनमधे्य ऐन्स्टच्छक योर्दान णदले पाणहजे, 

OPS अंतर्गत अिी कोणतीही वजावट नाही. 

● मुख्यमंत्र्यांनी या अथगसंकल्पात सरकारी कमगचारयांसाठी पूवीचा 

पेझिन कायगक्रम पूवगवत करण्याचा प्रस्ताव मांर्ला आहे. 

● छत्तीसर्र् रोजर्ार णमिनला कौिल्य णवकास कायगक्रमांमधे्य 

समिय साधून नवीन रोजर्ार णनमागण करण्याच्या िक्यतांवर काम 

करण्यासाठी 2 कोटीचंी रक्कम णदली जाईल. 

पंजाब मंशत्रमंर्ळाने तांदूळ तंत्रज्ञानाच्या थेट शबयाण्यांचा िापर 

करून भात शपकिणाऱ् या िेतकऱ् यांना प्रशत एकर रु. 1,500 

प्रोत्सािन देण्यास मान्यता शदली आिे. 

● पंजाब मंणत्रमंर्ळाने तांदूळ तंत्रज्ञानाच्या थेट णबयाण्यांचा वापर 

करून भात णपकवणारया िेतकरयांना प्रणत एकर 1,500 रुपये 

प्रोत्साहनपर मान्यता णदली आहे. कमी पाणी वापरणारया आणण 

अणधक णकफायतिीर असलेल्या DSR (र्ायरेक्ट सीणरं्र् ऑफ 

राईस) तंत्राला प्रोत्साहन देणारया िेतकरयांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 

एकूण 450 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत . मुख्यमंत्री भर्वंत 

मान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंणत्रमंर्ळाने प्रोत्साहन 

योजनेला मंजुरी णदली. 

केरळ भारतातील पशिले सरकारी मालकीच े OTT पॅ्लटिॉमड 

'CSpace' आणणार आिे. 

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

(OTT) िॅटफॉमग लॉच करणार आहे, जे णचत्रपट पे्रमीनंा त्ांच्या 

आवर्ीचे णचत्रपट, लघुपट आणण माणहतीपट ऑफर करेल. सरकारी 

मालकीचे OTT िॅटफॉमग असणारे केरळ हे भारतातील पणहले राज्य 

बनेल. केरळचे सांसृ्कणतक कायग मंत्री साजी चेररयान यांनी OTT 

िॅटफॉमगचे नाव CSPACE असे घोणषत केले. 

उपक्रमातील मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● CPSACE हा राज्य सरकारच्या वतीने केरळ राज्य णचत्रपट णवकास 

महामंर्ळ (KSFDC) चा एक उपक्रम आहे. 

● OTT िॅटफॉमग आंतरराष्टर ीय स्तरावर मान्यताप्राप्त आणण 

पुरस्कारप्राप्त णचत्रपटांसह, वाणषगक आंतरराष्टर ीय णचत्रपट महोत्सव 

(IFFK) मधे्य प्रदणिगत केलेले सवोतृ्कष्ट णचत्रपट आणण लघुपट आणण 

माणहतीपटांसह बॉक्स ऑणफसवर त्ांच्या कामणर्रीकरे् दुलगक्ष 

करून कलािक मूल्य असलेले णचत्रपट प्रदणिगत करेल. 

सीएसिेसवर प्रदणिगत होणारया णचत्रपटांची नोदंणी १ जूनपासून 

सुरू होईल. 

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगिंत मान यांनी सािडजशनक तक्रारीचंे शनिारण 

करण्यासाठी 'लोक शमलनी' योजना सुरू केली. 

● पंजाबचे मुख्यमंत्री, भर्वंत मान यांनी राज्यातील लोकांच्या तक्रारी 

ऐकल्या आणण 'लोक णमलनी' या पणहल्या प्रकारच्या जनसंवाद 

कायगक्रमात त्ांचे णनवारण करण्याचे णनदेि णदले. राज्यातील 

जनतेला त्ांच्या तक्रारीचें णनवारण करण्यासाठी एकच न्स्टखर्की 

व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उिेिाने हा संवादी कायगक्रम 

सुरू करण्यात आला. या कायगक्रमाला उपन्स्टस्थत राहण्यासाठी 

राज्यातील जनतेने राज्य सरकारकरे् मार्ील दोन मणहन्यांत णवणवध 

तक्रारी व तक्रारी मांर्ल्या होत्ा.. 

कनाडटक खाण प्रकरणात SC कंपन्यांना लोि खशनज शनयाडत 

करण्यास परिानगी देतो. 

● भारताच्या सवोच्च न्यायालयाने खाण कंपन्यांना कनागटकातील 

बल्लारी, णचत्रदुर्ग आणण तुमाकुरू णजल्म्यांतील खाणीमंधून काढलेले 

लोह खणनज णनयागत करण्यास परवानर्ी णदली. सरन्यायाधीि एनव्ही 

रमणा, न्यायमूती कृष्णा मुरारी आणण णहमा कोहली यांच्या 

खंर्पीठाने कें द्र सरकारच्या भूणमकेची दखल घेतली आणण 

कंपन्यांना अणधकारयांच्या णनबिंधांचे पालन करण्याचे णनदेि देताना 

लोहखणनजावरील णनयागत बंदी मारे् घेतली. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● सवोच्च न्यायालयाने 2012 मधे्य, पयागवरणाचा रहास रोखण्याच्या 

आणण आंतर-णपढी समानतेच्या कल्पनेचा भार् म्हणून राज्याची 

खणनज संसाधने भावी णपढ्ांसाठी राखली जावीत या उिेिाने 

कनागटकातून लोह खणनजाच्या णनयागतीवर बंदी घातली. 

● लोखंर्ाच्या णवक्री आणण णनयागतीवरील पूवीचे णनबिंध उठवण्याच्या 

खाण कंपन्यांच्या णवनंतीला प्रणतसाद म्हणून हा आदेि जारी 

करण्यात आला होता, जे व्यापक उलं्लघनांमुळे लादण्यात आले 

होते. 

● सवग बाबी णवचारात घेऊन, SC ने अजगदारांच्या णवनंतीला अनुकूलता 

दिगवून कनागटक राज्यातील बेल्लारी, तुमकूर आणण णचत्रदुर्ग 

णजल्म्यांतील णवणवध खाणी आणण स्टॉकयार्गमधे्य आधीच उत्खनन 

केलेला लोहखणनजाचा साठा णवकण्याची परवानर्ी देण्याकरे् 

झुकले. ई-णललाव प्रणक्रयेचा अवलंब करणे. 

नॉथड ईस्ट ररसचड कॉझलेव्ह 2022 च ेउद्घाटन धमेंद्र प्रधान यांच्या 

िसे्त िाले. 

● श्री धमेंद्र प्रधान, कें द्रीय णिक्षण आणण कौिल्य णवकास मंत्री, यांनी 

IIT रु्वाहाटी येथे नॉथग ईस्ट ररसचग कॉझके्लव्ह (NERC) 2022 लाँच 

केले. आपल्या णटप्पण्यांमधे्य, श्री प्रधान म्हणाले की ही पररषद 

उद्योर्, िैक्षणणक आणण धोरणकते यांच्यातील संबंध वाढवेल, तसेच 

संसाधनांनी समृद्ध ईिान्य प्रदेिातील राजे्य आणण देिातील 

संिोधन, स्टाटग-अप आणण उद्योजकीय पररसंस्था पुन्हा उत्साही 

करेल. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● संिोधनाच्या महत्त्वावर चचाग करताना, णिक्षणमंत्र्यांनी संिोधनाचे 

उणिष्ट देिातील जुनाट समस्ांवर उपाय िोधणे हे असले पाणहजे 

आणण सवािंनी एकत्र येण्याचे, एकत्र काम करण्यासाठी आणण सवागत 

असुरणक्षत लोकांच्या कल्याणासाठी उत्पादन करण्याचे आवाहन 

केले. त्ांनी नमूद केले की NERC 2022 हा भारताच्या आणण 

जर्ाच्या संिोधन आणण णवकासाच्या आकांक्षा पूणग करण्यासाठी 

जार्णतक बेंचमाकग  असेल. 
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● श्री प्रधान यांनी णवद्याथी आणण तरुणांना देिाला नवीन उंची 

र्ाठण्यास मदत करण्यासाठी "कतगव्य आणण जबाबदारयांच्या 

मार्ागवर प्रवास" करण्याचे आवाहन केले. 

● आसामचे मुख्यमंत्री र्ॉ. णहमंता णबस्वा सरमा यांनी त्ांच्या णववेचनात 

सांणर्तले की, भारतासारख्या वेर्ाने णवकणसत होणारया देिासाठी 

संिोधन आणण णवकास महत्त्वाचा आहे. 

● ते पुढे म्हणाले की, प्रर्तीिील समाजात संिोधन आणण णवकास हा 

नेहमीच एक महत्त्वाचा घटक म्हणून पाणहला जातो कारण ते 

नावीन्यपूणग प्रणक्रयेत आणण आपले ज्ञान आणण समज वाढवण्यासाठी 

खूप महत्वाचे आहे. 

● उद्योजक आणण संिोधन संस्था उत्तर-पूवग ररसचग कॉझके्लव्हमधे्य 

त्ांचे नवकल्पना प्रदणिगत करू िकतात. 

● ईिाने्यसाठी हा एक णवलक्षण प्रयत् आहे कारण तो धोरणकते, 

उद्योर् नेते आणण संिोधकांना एका व्यासपीठावर एकत्र आणतो. या 

प्रचंर् कायगक्रमाचा प्रदेिाच्या िैक्षणणक के्षत्रावर लक्षणीय पररणाम 

होईल. 

मिाराष्ट्र ातील ररदम मामाशनया या 10 िषीय मुलीने एव्हरेस्ट बेस 

कॅम्प सर केला. 

● वरळी येथील 10 वषीय चॅन्स्टम्पयन से्कटर, ररदम मामाणनया, 

नेपाळमधील णहमालय पवगतरांर्ांमधे्य एव्हरेस्ट बेस कॅम्प (EBC) 

णिखर सर करणारया सवागत तरुण भारतीय णर्यागरोहकांपैकी एक 

बनला आहे. बेस कॅम्पवर चढाई करण्यासाठी ती तरुण भारतीय 

णर्यागरोहकांमधे्य सामील झाली आहे. ररदमने 11 णदवसांत 5,364 

मीटर उंचीवरील बेस कॅम्पवर चढाई पूणग करून दुणमगळ कामणर्री 

केली आहे. 

शदल्ली सरकारने अशििमन दलात दोन रोबोट्सचा समािेि केला 

आिे. 

● णदल्ली सरकारने िहरातील आर् णवझवण्यासाठी रोबोटचा वापर 

करण्याचा अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. सुरुवातीला, आम 

आदमी पाटी (AAP) सरकारने णदल्लीच्या अणग्निामक ताफ्यात दोन 

रोबोट्स समाणवष्ट केले जे अरंुद र्ल्ल्या, र्ोदामे, तळघर, पायरया, 

जंर्ले आणण तेल आणण रासायणनक टँकर आणण कारखान्यांसारख्या 

णठकाणी आर् णवझवण्यास सक्षम असतील. या ररमोट-कंटर ोल फायर 

फायणटंर् रोबोट्सना णठकाणी अणधक प्रवेियोग्यता असेल आणण ते 

अरंुद र्ल्ल्यांमधे्य नेन्स्टव्हरे्ट करू िकतील, मानवांसाठी अर्म्य 

णठकाणी पोहोचू िकतील आणण लोकांसाठी धोकादायक काये करू 

िकतील. 

राज्यस्तरीय शिरूई शलली मिोत्सि 2022 ची चौथी आिृत्ती 

मशणपूरमधे्य सुरू 

● मणणपूरमधे्य, राज्य-स्तरीय णिरूई णलली महोत्सव 2022 ची चौथी 

आवृत्ती सुरू झाली आहे. हा वाणषगक महोत्सव मणणपूर सरकारच्या 

पयगटन णवभार्ाद्वारे आयोणजत केला जातो ज्याचा उिेि मणणपूरचे 

राज्य फ्लॉवर असलेल्या णिरूई णलली फुलाची णनणमगती आणण 

जार्रुकता वाढवणे आहे.  मणणपूरचे राज्यपाल ला. र्णेिन आणण 

मुख्यमंत्री एन. णबरेन णसंर् यांच्या हसे्त उद्या उखरुल णजल्म्यातील 

णिरूई न्स्टव्हलेज मैदानावर चार णदवस चालणारया या महोत्सवाचे 

उद्घाटन करण्यात आले. 

उत्सिाबद्दल: 

● हा सण एणप्रल आणण मे मणहन्याच्या आसपास आयोणजत केला जातो 

कारण हा णिरुई णललीचा फुलणारा हंर्ाम आहे. हे फूल फक्त 

मणणपूरच्या उखरुल णजल्म्यात आढळते आणण जर्ात कुठेही 

पुनलागर्वर् करता येत नाही. 

● यंदा काही आंतरराष्टर ीय रॉक बँर् महोत्सवात परफॉमग करणार 

आहेत. दरवषी या सोहळ्याला देिांतर्गत आणण आंतरराष्टर ीय पयगटक 

हजेरी लावतात. 

● उखरुल णजल्म्यातील णवणवध णठकाणी पारंपाररक नृत्, र्ाणी व 

संर्ीत, टर ेणकंर्, सौदंयग िधाग, स्वदेिी खेळ, खेळ यांसह णवणवध 

कायगक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 

मिाराष्ट्र ाने दािोसमधे्य 30,000 कोटी रुपयांच े 23 कंपन्यांसोबत 

सामंजस्य करार केले. 

● न्स्टस्वत्झलिंर्मधील दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ग इकॉनॉणमक फोरम 

(WEF) च्या सध्याच्या वाणषगक बैठकीत महाराष्टर  सरकारने 30,000 

कोटीहंून अणधक णकमतीच्या सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. 

रंु्तवणुकीसाठी झालेल्या 23 सामंजस् करारांमधे्य औषधणनमागण, 

वैद्यकीय उपकरणे, माणहती तंत्रज्ञान, रे्टा कें दे्र, कापर्, अन्न प्रणक्रया, 

पॅकेणजंर्, कार्द आणण लर्दा आणण स्टील यांचा समावेि होता. 

राज्याचे उद्योर्मंत्री सुभाष देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार , या 

रंु्तवणुकीमुळे राज्यात 66,000 रोजर्ार णनमागण होतील. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● सुभाष देसाई, णनतीन राऊत आणण पयागवरण मंत्री आणदत् ठाकरे हे 

सध्या दावोस येथे असलेल्या टीमच्या सदस्ांपैकी आहेत. 

● मायक्रोसॉफ्ट कॉपोरेिन (3,200 कोटी), एणिया पल्प अँर् पेपर 

(10,500 कोटी), टाटा ररयल्टी (5,000 कोटी), ग्रामसी णबझनेस हब 

(5,000 कोटी), णवश्वराज एझव्हायनगमेंट प्रायवे्हट णलणमटेर् (1,000 

कोटी), जीआर गु्रप (740 कोटी), से्कलर िेसेस ( 650 कोटी), 

इंर्ोरामा कॉपोरेिन (600 कोटी), इंर्ो काउंट इंर्स्टर ीज णलणमटेर् 

(510 कोटी), कलरिाईन कोटेर् प्रायवे्हट णलणमटेर् (510 कोटी), 

र्ोयल प्रोटीन्स (380 कोटी), पीजी इलेक्टर ोिास्ट णलणमटेर् (315 

कोटी) या कंपन्यांचा समावेि आहे. MOU वर स्वाक्षरी केली आहे. 

भारताच ेपशिले ऑशलस्पम्पक मूल्य शिक्षण ओशर्िामधे्य सुरू िाले. 

● अणभनव णबंद्रा फाउंरे्िन टर स्ट (ABFT) च्या सहकायागने मुख्यमंत्री 

नवीन पटनायक यांच्या हसे्त आंतरराष्टर ीय ऑणलन्स्टम्पक सणमती (IOC) 

चा ऑणलन्स्टम्पक मूल्य णिक्षण कायगक्रम (OVEP) लाँच करण्यात 

आला. OVEP हा संसाधनांचा एक व्यावहाररक संच आहे ज्याचा 

उिेि तरुणांना उतृ्कष्टता, आदर आणण मैत्री या ऑणलन्स्टम्पक मूल्यांची 

ओळख करून देणे आहे. हा एक मूल्यांवर आधाररत अभ्यासक्रम 

असेल, जो सुरुवातीला राउरकेला आणण भुवनेश्वरमधील 90 

िाळांमधे्य लारू् केला जाईल, ज्यामधे्य सुमारे 32,000 मुलांना 

णिक्षण णमळेल. 

कोलकाता िे जैिशिशिधता नोदंणी शमळिणारे पशिले मेटर ो ििर 

बनले आिे. 

● जैवणवणवधतेची तपिीलवार नोदंवही तयार करणारे कोलकाता हे 

देिातील पणहले मेटर ो िहर आहे. कोलकाता महानर्रपाणलकेने 

पीपि जैवणवणवधता नोदंणी (पीबीआर) जारी केली, जो िहरातील 

फुलांचा आणण प्राण्यांच्या जातीबंिल तसेच जणमनीचा वापर आणण 

मानवी णक्रयाकलापांबिल तपिील असलेला दस्तऐवज आहे. हे 

दस्तऐवज राज्य जैवणवणवधता मंर्ळाच्या देखरेखीखाली आणण 

स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने नार्री संस्थेच्या जैवणवणवधता 

व्यवस्थापन सणमतीने (BMC) तयार केले आहे. चंदीर्र् आणण इंदूर 

ही इतर महत्त्वाची िहरे आहेत ज्यांनी दस्तऐवज तयार केला आहे. 
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आयजी िेिरी रोजगार िमी योजनेसाठी राजस्थानने सुधाररत 

शनकष स्वीकारले. 

● इंणदरा र्ांधी िहरी रोजर्ार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन 

णनयम राजस्थानचे मुख्यमंत्री श्री अिोक रे्हलोत यांनी स्वीकारले 

आहेत. महािा र्ांधी नॅिनल रुरल जॉब रॅ्रंटी अॅक्ट (MGNREGA) 

च्या अनुषंर्ाने तयार केलेली ही योजना रे्हलोत यांनी 2022-23 च्या 

अथगसंकल्पात महानर्रीय भार्ात रोजर्ार णनमागण करण्यासाठी 

सादर केली होती. 

महत्त्वाचे मुिे: 

● िहरी भार्ात राहणारया कुटंुबांना नवीन िहरी रोजर्ार योजनेंतर्गत 

दरवषी 100 णदवसांचा रोजर्ार णमळेल. अणधकृत प्रकािनानुसार, 

राज्य सरकार या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर दरवषी 800 कोटी 

रुपयांची रंु्तवणूक करणार आहे. 

● नवीन सूचनांनुसार, स्थाणनक संस्था के्षत्रात राहणारे 18 ते 60 

वयोर्टातील प्रते्काची जन आधार कार्ग वापरून या 

प्रणालीअंतर्गत नोदंणी केली जाईल. 

● प्रस्तावांतर्गत, राज्य आणण णजल्हा सणमत्ांद्वारे काम मंजूर करून 

केले जाईल. 

उत्तराखिंडने समान नागरी सिंलहता िागू करण्यासाठी पॅनेिची 

स्र्ापना केिी. 

• उत्तराखंि सरकारने राज्यात बहुचणचथत समान नागरी संणहता 

(UCC) लागू करण्यासाठी 5 सदस्यीय मसुदा सणमती स्र्ापन 

करण्याची घोषिा केली आहे. सिोच्च न्यायालयाच्या णनिृत्त 

न्यायमूती रंजना देसाई, ज्या सध्या भारतीय सीमांकन आयोगाच्या 

प्रमुख आहेत, त्ा सणमतीच्या प्रमुख आहेत. णदल्ली उच्च न्यायालयाचे 

न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्याचे माजी मुख्य सणचि शतु्रघ्न णसंग, 

मनू ग ि आणि सुरेखा िंगिाल सणमतीचे इतर सदस्य आहेत. 

समान नागरी सिंलहता म्हणजे काय? 

• UCC हा धमाथचा णिचार न करता सिथ नागररकांसाठी णििाह, 

घर्स्फोर्, दत्तक, िारसा आणि उत्तराणधकार यासारख्या िैयक्तिक 

बाबीिंर णनयंत्रि ठेििाऱया कायद्ांच्या सामान्य संचाला संदणभथत 

केले जाते. UCC हे संणिधानाच्या भािनेला बळकर् करण्यासाठी 

एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. संणिधानाच्या अनुचे्छद 44 च्या णदशेने 

हे एक प्रभािी पाऊल असेल जे देशाच्या प्रते्क नागररकासाठी 

UCC सुरणक्षत करण्याबिल बोलते. सिोच्च न्यायालयानेही िेळोिेळी 

त्ाची अंमलबजाििी करण्यािर भर णदला आहे. 

जैसिमेर येरे् अदानी ग्रीनने भारतातीि पलहिी पवन-सौर सिंकररत 

ऊजाथ सुलवधा सुरू केिी. 

• अदानी ग्रीन उपकंपनी अदानी हायब्रीि एनजी जैसलमेर िन 

णलणमरे्िने भारताच्या हररत ऊजेच्या प्रयत्नात महत्त्वपूिथ योगदान 

देत जैसलमेरमधे्य 390 मेगािॅर्ची पिन-स र संकररत ऊजाथ सुणिधा 

सुरू केली आहे. हा प्रकल्प भारतातील पणहला संकररत पिन-स र 

ऊजाथ णनणमथती कें द्र असेल. संकररत ऊजाथ प्रकल्प, जो स र आणि 

पिन णनणमथतीचा मेळ घालतो, जनरेशन इंर्रणमर्ेंसी दूर करून 

आणि िाढत्ा णिजेची मागिी पूिथ करण्यासाठी अणधक क्तस्र्र पयाथय 

प्रदान करून अक्षय ऊजेची पूिथ क्षमता उघितो. 

आिंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

िील 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 स्पस्वफ्ट 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. 

स्पस्वफ्ट 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 पॅ्लन 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.  

मित्त्वाच े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. 
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● 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. 

एअर मािडल संजीि कपूर यांनी DG म्हणून पदभार स्वीकारला. 

● 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 कंपनीच े 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. 

मित्त्वाच े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. 

िाढत्या आंतरराष्ट्र ीय कजाडमुळे श्रीलंकेला आशथडक संकटाचा सामना 

करािा लागत आिे. 

● श्रीलंकेचे अध्यक्ष र्ोटाबाया राजपके्ष यांनी आणीबाणी जाहीर केली 

आहे. एका मणहन्यात राष्टर पतीनंी आणीबाणी जाहीर करण्याची ही 

दुसरी वेळ आहे. श्रीलंकेतील वाढत्ा आणथगक संकटामुळे संप आणण 

णनदिगने णदवसेंणदवस वाढत आहेत. रे्ल्या िुक्रवारी राज्य 

आणीबाणीच्या घोषणेनंतर सामान्य संपामुळे राज्यभरातील सवग 

दुकाने आणण व्यवसाय बंद होते. आंदोलकांनी कोलंबोमधील 

संसदेच्या इमारतीत तासनतास आमदारांवर हल्ला केला आणण 

पोणलसांना आंदोलकांवर पाण्याच्या तोफांचा आणण अशू्रधुराचा वापर 

करण्याणिवाय पयागय नव्हता. 

● आंदोलक सध्याच्या सरकारवर खूि नाहीत आणण श्री राजपके्ष आणण 

त्ांचे मोठे बंधू महेंद्र राजपके्ष यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा 

देण्याची मार्णी करत आहेत. श्रीलंकेचे पंतप्रधान मणहंद्र राजा 

यांच्यावर अथगव्यवस्थेचे रै्रव्यवस्थापन केल्याचा आरोप आहे आणण 

श्रीलंकेला णदवाळखोरी आणण आणथगक संकटाकरे् ढकलण्याचे मुख्य 

कारण असल्याचा आरोप त्ांच्यावर आहे. अथगमंत्र्यांच्या 

म्हणण्यानुसार, वापरण्यायोग्य परकीय चलन पररणाम $50 

दिलक्षच्या खाली आहेत आणण अन्नधान्याच्या णकमती दररोज वाढत 

आहेत. श्रीलंकेतील रुग्णालयांमधे्य अत्ावश्यक औषधांचा तुटवर्ा 

आहे आणण इंधनाच्या कमतरतेमुळे वीजपुरवठा खंणर्त होत आहे. 

रॉशर्र गो चािेस कोस्टा ररकाच्या अध्यक्षपदी 

● रॉणर्र र्ो चावेस, कोस्टा ररकाचे नवे अध्यक्ष, भ्रष्टाचाराचा सामना 

करण्याचे आणण देिाच्या अथगव्यवस्थेची पुनबािंधणी करण्याचे 

आश्वासन देत िपथ घेतली. रे्ल्या मणहन्यात, त्ांनी माजी राष्टर ाध्यक्ष 

जोस माररया णफगु्यरेस यांच्याणवरुद्धच्या धावपळीत चार वषािंचा 

कायगकाळ णजंकला, ज्यांना भ्रष्टाचाराच्या चौकिीमुळे र्ार् लार्ला 

होता. फेबु्रवारीमधे्य पणहल्या फेरीच्या णनवर्णुकीदरम्यान, चावेसचा 

पूवगवती कालोस अल्वारार्ो यांच्या पक्षाचा जवळपास नाि झाला 

होता, नवीन णवधानसभेत त्ांना एकही जार्ा णमळाली नाही. 

चॅव्हसच्या सोिल रे्मोकॅ्रणटक प्रोगे्रणसव्ह पाटीकरे् णवधानसभेच्या 

57 जार्ांपैकी फक्त दहा जार्ा आहेत, ज्यामुळे पणहल्या फेरीत 

चौथ्या स्थानावर राणहल्यानंतर तो रनऑफसाठी आियगकारक पात्र 

ठरला. 
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जॉन ली का-शचऊ यांची िाँगकाँगच ेपुढील मुख्य कायडकारी म्हणून 

शनिर् िाली. 

● जॉन ली का-णचऊ यांची हाँर्काँर्चे पुढील मुख्य कायगकारी म्हणून 

णनयुक्ती करण्यात आली आहे. तो कॅरी लॅमची जार्ा घेणार आहे. 

हाँर्काँर्चे मुख्य कायगकारी पद भूषवणारे ते पणहले सुरक्षा अणधकारी 

असतील ज्यांनी अनेक वषे राजकीय अिांतता आणण अलीकर्ील 

दुबगल साथीच्या रोर्ावरील णनयंत्रणे पाणहली आहेत. ली यांनी रे्ल्या 

मणहन्यात िहराचे क्रमांक 2 अणधकारी म्हणून आपल्या पदाचा 

राजीनामा णदला आणण बीणजंर्चा पाणठंबा णमळवण्यासाठी ते एकमेव 

दावेदार होते. 

यून सुक-येओल यांनी दशक्षण कोररयाचे निे अध्यक्ष म्हणून िपथ 

घेतली. 

● यून सुक-येओल यांनी सोलच्या नॅिनल असेंब्ली येथे एका मोठ्या 

समारंभात दणक्षण कोररयाचे अध्यक्ष म्हणून िपथ घेतली, अणु-

सिस्त्र उत्तर कोररयाबरोबरच्या उच्च तणावाच्या वेळी पदभार 

स्वीकारला. या समारंभाला अमेररका आणण चीनमधील 

अणधकारयांसह 40,000 हून अणधक लोक उपन्स्टस्थत होते. नवीन 

अध्यक्षांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लार्त आहे, ज्यात 

उत्तर कोररयासोबत सुरू असलेला तणाव कमी करण्यासाठी 

चीनसोबतच्या संबंधांमधे्य संतुलन राखण्याचे काम आहे. 

स्पव्हएतनामने जगातील सिाडत लांब काचेच्या तळाचा पूल उघर्ला. 

● न्स्टव्हएतनाममधे्य जर्ातील सवागत मोठा काचेचा पूल उघर्ण्यात 

आला. याला न्स्टव्हएतनामचा बाख लाँर् पादचारी पूल म्हणतात, जो 

632m (2,073ft) लांब आहे आणण एका णविाल जंर्लाच्या वर 

150m (492ft) आहे. अहवालानुसार, आणियाई देिाने एका 

णहरवळीच्या जंर्लाच्या वर झुललेला काचेच्या तळाचा पूल उघर्ला 

आहे. 

● बाख लाँर् पादचारी पूल ज्याचा न्स्टव्हएतनामी भाषेत अथग 'पांढरा 

र्र ॅर्न' असा होतो. पूल रेनफॉरेस्टच्या वर झुलतो पुल एका वेळी 450 

लोकांना आधार देऊ िकतो आणण पुलाचा मजला टेम्पर्ग 

ग्लासपासून बनणवला रे्ला आहे. 

अनेक आठिड्ांच्या आंदोलनानंतर श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनी 

राजीनामा शदला. 

● श्रीलंकेचे पंतप्रधान मणहंद्र राजपके्ष यांनी 9 मे 2022 रोजी आपल्या 

पदाचा राजीनामा णदला. त्ांनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष र्ोटाबाया राजपके्ष 

यांना राजीनामा पत्र पाठवले. श्रीलंकेच्या अथगव्यवस्थेची णदिाभूल 

करून श्रीलंकेला बँक भ्रष्टाचार आणण आणथगक संकटाकरे् 

ढकलल्याचा त्ांच्यावर आरोप आहे. श्रीलंकेतील जनता राष्टर पती 

आणण पंतप्रधानांच्या णवरोधात णनदिगने करत आहे. त्ांनी पंतप्रधान 

मणहंद्र राजपके्ष यांच्या राजीनाम्याची मार्णी केली. समथगक 

अध्यक्षांच्या कायागलयाबाहेर सरकारणवरोधी णनदिगकांवर हल्ला 

करतात ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात णहंसाचार होतो. 151 जण जखमी 

झाले असून त्ांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. 

आतापयंतचा सिाडत मोठा पांढरा र्ायमंर् 'द रॉक' $18.8 शमशलयन 

मधे्य शिकला गेला. 

● जर्ातील सवागत मोठा पांढरा णहरा (द रॉक), $18.8 णमणलयन मधे्य 

णललाव करण्यात आला, जो अिा रत्ाच्या मार्ील णवक्रमापेक्षा 

लक्षणीय कमी आहे. णजणनव्हा येथील णक्रस्टीच्या णललावरृ्हाने 

228.31 कॅरेटचा णहराच्या णललाव केला. जो र्ोल्फ बॉलपेक्षा मोठा 

होता. 2017 मधे्य न्स्टस्वस िहरात णवकल्या रे्लेल्या 163.41-कॅरेट 

रॉकसाठी $33.7 णमणलयनला णवकल्या रे्ला होता. 

द रॉकचा इशतिास: 

● मूळ कच्चा दर्र्, अंदाजे 375 कॅरेट वजनाचा, 1901 मधे्य दणक्षण 

आणफ्रकेतील र्ी णबअसग खाणीत सापर्ला. 

● लंर्नमधील णक्रस्टीजने 10 एणप्रल 1918 रोजी प्रथम दर्र् 

णवक्रीसाठी ऑफर केला. तो णब्रणटि रेर् क्रॉस सोसायटी आणण 

र्ायमंर् णसंणर्केटने सेंट जॉन ऑर्गरला दान केला. 

● रेर् क्रॉस र्ायमंर् आज £10,000 णकंवा सुमारे £600,000 

($740,000) मधे्य णवकला रे्ला. लंर्नचे जे्वलर एसजे णफणलप्स 

यांनी ते खरेदी केले. 

● णजणनव्हा येथील णक्रस्टीजने ते 1973 मधे्य पुन्हा 1.8 दिलक्ष न्स्टस्वस 

फँ्रकमधे्य णवकले. 

दशक्षण कोररया NATO सायबर शर्िेन्स िुपमधे्य सामील िोणारा 

पशिला आशियाई देि बनला आिे. 

● दणक्षण कोररया नॉथग अटलांणटक टर ीटी ऑर्गनायझेिन कोऑपरेणटव्ह 

सायबर णर्फेन्स सेंटर ऑफ एक्सलन्समधे्य सामील होणारा पणहला 

आणियाई देि ठरला. दणक्षण कोररयाची नॅिनल इंटेणलजेंस सन्स्टव्हगस 

(NIS) NATO सहकारी सायबर णर्फेन्स सेंटर ऑफ एक्सलन्समधे्य 

योर्दान देणारा सहभार्ी म्हणून सामील झाला आहे. 

● आता, एकूण NATO CCDCOE चे अणधकृत सदस् म्हणून 32 देि 

आहेत ज्यात 27 NATO सदस् देि आणण 5 पाच रै्र-NATO राजे्य 

सहभार्ी सहभार्ी आहेत. 

सौदी अरामकोने Apple Inc. ला मागे टाकून जगातील सिाडत 

मौल्यिान कंपनी बनली आिे. 

● तेल के्षत्रातील णदग्गज सौदी अरामकोने Apple Inc. ला मारे् टाकून 

जर्ातील सवागत मौल्यवान कंपनी बनली आहे, ज्याने तेलाच्या 

णकमतीत अलीकर्ील वाढ अधोरेन्स्टखत केली आहे ज्यामुळे या वषी 

ऊजाग णदग्गज कंपनीला चालना णमळाली आहे. Aramco ने $2.43 

णटर णलयनच्या बाजार भांर्वलासह, 2020 नंतर प्रथमच ऍपलला मारे् 

टाकून, रेकॉर्गवरील त्ाच्या सवोच्च पातळीवर व्यापार केला. 

iPhone णनमागता 5.2% घसरून $146.50 प्रणत िेअर वर बंद झाला, 

ज्यामुळे त्ाचे $2.37 णटर णलयनचे मूल्यांकन झाले. 

इंटरसोलर युरोप 2022 मधे्य भगिंत खुबा उपस्पस्थत रािणार 

आिेत. 

● श्री भर्वंत खुबा (कें द्रीय नवीन आणण नवीकरणीय ऊजाग राज्यमंत्री) 

यांनी इंटरसोलर युरोप 2022 साठी मु्यणनक, जमगनी येथे दाखल झाले 

आहेत. मु्यणनकमधे्य, भारतीय कें द्रीय मंत्री भारताच्या सौर ऊजाग 

बाजारातील रंु्तवणूक प्रोत्साहन कायगक्रमात मुख्य भाषण देतील. 

इंर्ो-जमगन एनजी फोरम (IGEF) या कायगक्रमाचे आयोजन करत 

आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● सौर तंत्रज्ञान हस्तांतरण, सौर उत्पादनात आंतरराष्टर ीय 

रंु्तवणूकदारांची रंु्तवणूक, KfW रे्व्हलपमेंट बँक णवत्तपुरवठा 

आणण युरोपसोबत ज्ञान णवणनमय करार यासारख्या भारतासाठी 

संभाव्य फायद्यांच्या दृष्टीने हा कायगक्रम महत्त्वाचा आहे. 

● इंटरसोलरमधे्य 30 वषािंपेक्षा जास्त कौिल्यामुळे जर्भरातील सौर 

व्यवसायातील सहभार्ीनंा एकत्र आणण्याची अणद्वतीय क्षमता आहे. 

● मु्यणनक, सो पाउलो, लाँर् बीच, र्ांधीनर्र, दुबई आणण मेन्स्टक्सको 

णसटी हे सवग इंटरसोलर मेळे आणण पररषदांचे आयोजन करतात. 

जर्भरातील उदयोनु्मख आणण णवकसनिील बाजारपेठांमधे्य 

होणारया इंटरसोलर सणमट या जार्णतक संमेलनांना पूरक ठरतात. 
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● अनेक देिांतील मंत्री आणण सणचवांसह 20,000 हून अणधक व्यक्ती 

सहभार्ी होण्याची अपेक्षा आहे. ABB, Siemens, Ercon, 3S न्स्टस्वस 

सोलर सोलु्यिन्स, Meyer Burger Technologies AG, BayWa 

re GmbH, Engie, Enel आणण Wacker सारख्या प्रमुख अक्षय 

ऊजाग आंतरराष्टर ीय कंपन्या त्ांच्या CEO माफग त कायगक्रमात 

प्रणतणनधीत्व करतील अिी अपेक्षा आहे. 

माकोस जु्यशनयर यांनी शिलीशपन्समधे्य 2022 ची अध्यक्षीय 

शनिर्णूक शजंकली. 

● णफलीपाईन्सचे णदवंर्त हुकूमिहा फणर्गनांर् माकोस यांचा मुलर्ा 

Bongbong Marcos Junior यांनी 2022 च्या णफलीणपन्सच्या 

अध्यक्षीय णनवर्णुकीत 30.8 दिलक्षाहून अणधक मतांनी णवजयाचा 

दावा केला आहे. एक णवजय माकोस राजवंि सते्तवर परत येईल. 

णनवर्णुकीच्या णनकालाचा णनषेध करण्यासाठी िेकर्ो लोक एकत्र 

आले. 

● फणर्गनांर् माकोस जु्यणनयर आणण लेनी रॉबे्रर्ो या णनवर्णुकीत 

अध्यक्ष आणण उपाध्यक्ष उमेदवार आहेत. दोन्ही उमेदवारांनी 

साथीच्या रोर्ानंतर आणथगक सुधारणा करण्याचे आश्वासन णदले. 

स्पव्हएतनामने जगातील सिाडत लांब काचेच्या तळाचा पूल उघर्ला. 

● न्स्टव्हएतनाममधे्य जर्ातील सवागत मोठा काचेचा पूल उघर्ण्यात 

आला . याला न्स्टव्हएतनामचा बाख लाँर् पादचारी पूल म्हणतात, जो 

632m (2,073ft) लांब आहे आणण एका णविाल जंर्लाच्या वर 

150m (492ft) आहे. अहवालानुसार, आणियाई देिाने एका 

णहरवळीच्या जंर्लाच्या वर झुललेला काचेच्या तळाचा पूल उघर्ला 

आहे. 

● बाख लाँर् पादचारी पुलाचा अथग न्स्टव्हएतनामीमधे्य 'पांढरा र्र ॅर्न' 

असा होतो. पूल रेनफॉरेस्टच्या वर झुलतो पुल एका वेळी 450 

लोकांना आधार देऊ िकतो आणण पुलाचा मजला टेम्पर्ग 

ग्लासपासून बनणवला रे्ला आहे. 

िेख मोिम्मद शबन िायेद अल नाियान यांची UAE च्या 

राष्ट्र ाध्यक्षपदी शनयुक्ती 

● युणनयनच्या सवोच्च पररषदेने अबू धाबीचे िासक िेख मोहम्मद णबन 

झायेद अल नाहयान यांची UAE चे अध्यक्ष म्हणून णनवर् केली. अबू 

धाबी येथील मुश्रीफ पॅलेसमधे्य कौन्स्टन्सलची बैठक झाली, ज्याचे 

अध्यक्ष िेख मोहम्मद णबन रिीद अल मकतूम, यूएईचे उपाध्यक्ष 

आणण पंतप्रधान आणण दुबईचे िासक होते. वयाच्या 73 व्या वषी 

णनधन झालेल्या िेख खणलफा णबन झायेद अल नाहयान यांची त्ांनी 

जार्ा घेतली आहे. 

िैदराबादमधील CFSL येथे अशमत िाि यांनी राष्ट्र ीय सायबर 

िॉरेस्पन्सक प्रयोगिाळेच ेउद्घाटन केले. 

● रृ्हमंत्री अणमत िहा यांनी हैदराबाद येथील कें द्रीय न्यायवैद्यक 

णवज्ञान प्रयोर्िाळेच्या (CFSL) आवारात राष्टर ीय सायबर फॉरेन्स्टन्सक 

प्रयोर्िाळा (NCFL) लाँच केले. NCFL ची देिातील सायबर 

रु्झयांची प्रकरणे लवकर णनकाली काढण्याची योजना आहे. रृ्ह 

मंत्रालयाने (MHA) णर्सेंबर 2021 मधे्य CFSL, हैदराबादमधे्य 

NCFL ची स्थापना करण्यास मान्यता णदली. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● लेखी प्रणतसादात, अजय कुमार णमश्रा यांनी सांणर्तले की मंत्रालयाने 

हैदराबादमधील CFSL येथे िष्ट कारणांसाठी NCFL स्थापन 

करण्यास मान्यता णदली आहे. सवगसमावेिक आणण समन्स्टित 

पद्धतीने सायबर रु्झयांची प्रकरणे सोर्वण्याची युणनटची क्षमता 

आणखी वाढवली जाईल. 

● सध्याच्या माणहतीनुसार, 28 राजे्य आणण कें द्रिाणसत प्रदेिांनी 

सायबर फॉरेन्स्टन्सक कम प्रणिक्षण प्रयोर्िाळा स्थापन केल्या आहेत. 

● बाबासाहेब आंबेर्कर जयंतीणदनी रे्ल्या मणहन्यात सुरू झालेल्या 

मणहनाभराच्या 'प्रजा संग्राम यात्रा' फेज-2 च्या िेवटच्या णदविी 

कें द्रीय रृ्हमंत्री अणमत िहा तेलंर्णातील सावगजणनक सभेला 

उपन्स्टस्थत राहणार आहेत. 

● पणहल्या टप्प्प्यात, पक्षाने हैदराबाद, रंर्ारेड्डी, णवकाराबाद, संर्ारेड्डी, 

मेर्क, कामारेड्डी, णसरणसल्ला आणण णसद्धीपेट येथे प्रचार केला आणण 

आठ णजल्म्यांतील 19 णवधानसभा मतदारसंघांचा समावेि केला. 

याते्रच्या माध्यमातून भाजप तेलंर्णात आपली ताकद दाखवत आहे. 

NITI आयोगाने राष्ट्र ीय रे्टा आशण शिशे्लषण पॅ्लटिॉमड सुरू केला. 

● National Data & Analytics Platform (NDAP) नीती आयोर्ाने 

मोफत सावगजणनक वापरासाठी सुरू केले. रे्टा ऍके्सस 

करण्यायोग्य, इंटरऑपरेबल, परिरसंवादी आणण वापरकताग-

अनुकूल िॅटफॉमगवर उपलब्ध करून णदला आहे.. हे णवणवध 

सरकारी णवभार्ांचे मूलभूत रे्टासेट ठेवते, त्ांना organises करते 

आणण णवशे्लषण आणण न्स्टव्हजु्यअलायझेिन क्षमता प्रदान करते. हे 

सावगजणनक पदापगण ऑर्स्ट 2021 मधे्य िॅटफॉमगच्या बीटा 

ररलीझनंतर आले आहे, ज्याने चाचणी आणण फीर्बॅकसाठी थोड्या 

प्रमाणात वापरकत्ािंना प्रवेि णदला. 

भारत सरकारने तात्काळ प्रभािाने गव्हाच्या शनयाडतीिर बंदी 

घातली. 

● अंित: युके्रनमधील संघषागमुळे आणण उष्णतेच्या लाटेमुळे पुरवठा 

कमी झाला आणण स्थाणनक णकंमती नवीन उच्चांकांवर ढकलल्या 

रे्ल्याने अन्न सुरके्षला धोका असल्याचा दावा करून भारत सरकारने 

र्व्हाच्या णनयागतीवर बंदी घातली आहे. जर्ातील अव्वल र्हू 

णनयागतदारांपैकी एक नसतानाही, भारताच्या बंदीमुळे जार्णतक 

णकमती नवीन उच्चांकावर पोहोचू िकतात, ज्यामुळे आणिया आणण 

आणफ्रकेतील र्रीब ग्राहकांवर ताण येऊ िकतो. ही बंदी अणनणित 

काळासाठी राहणार नाही आणण ती बदलली जाऊ िकते, असे 

अणधकारयांनी पत्रकार पररषदेत सांणर्तले. 

भारताच्या गहू शनयाडत शनबंधामागील कारणः  

● वाढत्ा अन्न आणण ऊजाग खचागमुळे एणप्रलमधे्य भारताचा वाणषगक 

णकरकोळ महार्ाई दर 7.79% पयिंत वाढला आहे, जो नवीन 

उच्चांक आहे. वाढत्ा महार्ाईचा पररणाम म्हणून भारतातील 

र्व्हाच्या णकमती नवीन उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत, काही िॉट 

माकेट्स 25,000 रुपये प्रणत टन पयिंत पोहोचले आहेत, जे 

सरकारच्या 20,150 रुपयांच्या णकमान आधारभूत णकमतीपेक्षा 

जास्त आहे. 

स्काय शब्रज 721: जगातील सिाडत लांब िुलता पूल, चेक 

ररपस्पिकमधे्य उघर्ला गेला. 

● झेक प्रजासत्ताकमधील जर्ातील सवागत मोठा झुलता पूल 

प्रवािांसाठी खुला करण्यात आला आहे. सुमारे दोन वषािंपासून 

बांधकाम सुरू असलेल्या या पुलाचे अणधकृत उद्घाटन करण्यात 

आले. स्काय णब्रज 721 हे नाव त्ाला देण्यात आले आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● पुलावर येणारया पयगटकांना एकेरी पायीच जावे लार्णार आहे. 

दुसरया बाजूने बाहेर पर्ल्यानंतर ते जंर्लातील एका पक्कक्या 

मार्ागवर जातील, णजथे ते चेक इणतहासाबिल णिकतील. 
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● हा पूल जेथे आहे त्ा हॉणलरे् ररसॉटगनुसार 1.2-मीटर-रंुद पूल सवग 

वयोर्टातील आणण उंचीच्या मुलांसाठी खुला आहे, परंतु पुिचेअर 

णकंवा व्हीलचेअर वापरणारया व्यक्तीसंाठी तो आदिग नाही. 

● स्थाणनक मीणर्या स्त्रोतांनुसार, झुलता पुलाची णकंमत 200 दिलक्ष 

मुकुट णकंवा $8.4 दिलक्ष आहे. 

● झेक प्रजासत्ताक स्काय णब्रज नेपाळच्या बार्लंुर् परबत 

फूटणब्रजपेक्षा 154 मीटर लांब आहे, जो जर्ातील सवागत लांब झुलता 

फूटणब्रज आहे. 

● झेकची राजधानी प्रार्, स्काय णब्रज 721 पासून सुमारे 2.5 तासांच्या 

प्रवासावर आहे. 

सोमाशलयाने िसन िेख मोिमुद यांची निीन अध्यक्ष म्हणून शनिर् 

केली. 

● संकटग्रस्त हॉनग ऑफ आणफ्रकेतील दीघगकाळ प्रलंणबत 

णनवर्णुकीनंतर सोमालीच्या आमदारांनी माजी नेते हसन िेख 

मोहमुद यांची देिाचे पुढील अध्यक्ष म्हणून णनवर् केली आहे . 2012 

आणण 2017 दरम्यान सोमाणलयाचे अध्यक्ष म्हणून काम केलेले हसन 

िेख मोहमुद यांनी प्राणघातक बंर्खोर हले्ल रोखण्यासाठी 

अणधकारयांनी लादलेल्या सुरक्षा लॉकर्ाऊनमधे्य राजधानी 

मोर्ाणदिू येथे झालेल्या िधेत णवजय णमळवला. त्ाने मोहम्मद 

अबु्दल्लाही मोहम्मद (फामगजो म्हणून ओळखले जाते) यांचा पराभव 

केला. 

इमॅनु्यएल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सचे निे पंतप्रधान 

● एणलझाबेथ बोनग यांची फ्रान्सच्या नवीन पंतप्रधानपदी णनयुक्ती 

करण्यात आली आणण देिातील या पदावर असलेल्या दुसरया 

मणहला बनल्या. 2020 पासून मॅक्रॉनच्या मार्ील सरकारमधे्य त्ांनी 

कामर्ार मंत्री म्हणून काम केले आहे. एणर्थ के्रसन यांच्यानंतर बॉनग 

या दुसरया मणहला आहेत, ज्या समाजवादी अध्यक्ष फँ्रकोइस णमटरंॅर् 

यांच्या अंतर्गत 1991-ते 1992 पयिंत पंतप्रधान होत्ा. 

● बोनग, जीन कासे्टक्सचे उत्तराणधकारी आहेत, ज्यांचा राजीनामा रे्ल्या 

मणहन्यात अध्यक्ष इमॅनु्यएल मॅक्रॉनच्या पुन्हा णनवर्ीनंतर अपेणक्षत 

होता.मॅक्रॉन आणण बोनग येत्ा काही णदवसांत पूणग सरकारची 

णनयुक्ती करतील अिी अपेक्षा आहे. 

एस अँर् पी 500 ईएसजी इंरे्र्क्मधून टेस्ला काढून टाकल्यामुळे 

एलोन मस्क खूि नािीत. 

● वांणिक भेदभावाचे आरोप आणण त्ाच्या ऑटोपायलट वाहनांिी 

संबंणधत कॅ्रि यासारख्या मुद्द्ांचा हवाला देऊन टेस्ला इंकला S&P 

Dow Jones Indices च्या मोठ्या प्रमाणावर पाणहलेल्या S&P 500 

ESG इंरे्क्समधून वर्ळण्यात आले आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● जरी टेस्लाच्या इलेन्स्टक्टर क कार उत्सजगन कमी करण्यास मदत 

करतात, र्ॉनडचा असा णवश्वास आहे की उद्योर्ातील प्रणतिध्यािंच्या 

तुलनेत फमगच्या तु्रटी आणण प्रकटीकरणाचा अभाव यामुळे पयागवरण, 

सामाणजक आणण प्रिासन (ESG) मानकांवर आधाररत कंपनीचे 

मूल्यांकन करणार या रंु्तवणूकदारांची णचंता वाढली पाणहजे. 

● व्यवसाय ESG कामणर्रीचे मूल्यांकन कसे करावे यावरील वाढत्ा 

वादणववादाला पुढे-पुढे हायलाइट करते. णवणवधता आणण हवामान 

बदल यासारख्या समस्ांबिल णचंणतत असलेल्या रंु्तवणूकदारांनी 

णनधीमधे्य पैसे ओतले आहेत जे ESG णनकषांवर आधाररत कंपन्या 

खरेदी करतात, बदलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी णनधी णकती प्रभावी 

आहेत आणण ते धोरणणनणमगतीमधे्य खूप रंु्तले असल्यास प्रश्न 

उपन्स्टस्थत करतात. 

गव्हाच्या शनयाडतीिरील शनबंधांबद्दल टीका िाल्यानंतर, भारताने 

कोशिर्-19 शिरोधी लसीकरणाच्या बाबतीत पशिमेकर्ील 

तत्त्वांकरे् दुलडक्ष केल्याचा आरोप केला. 

● र्व्हाच्या णनयागतीवरील णनबिंधांबिल टीका झाल्यानंतर, भारताने 

कोणवर्-19 णवरोधी लसीकरणाच्या बाबतीत न्याय, परवर्णारीता 

आणण प्रवेियोग्यता या तत्त्वांकरे् दुलगक्ष केल्याचा आरोप पणिमेवर 

केला आणण अन्नधान्याच्या बाबतीत पुन्हा असे न करण्यास सांणर्तले. 

संयुक्त राष्टर ांचे सरणचटणीस अँटोणनयो रु्टेरेस हे संयुक्त राष्टर ांच्या 

मुख्यालयात झालेल्या बैठकीला उपन्स्टस्थत होते. युनायटेर् से्टट्स 

आणण इतर G-7 राष्टर ांनी मार्ील सरकारच्या मंजुरीणिवाय र्व्हाच्या 

णनयागतीवर बंदी घातल्यानंतर नवी णदल्लीला फटकारले. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● व्ही मुरलीधरन, परराष्टर  राज्यमंत्री, यांनी रणिया-युके्रन संघषागचा 

पररणाम आणण पररणामी पुरवठा व्यत्य यावर चचाग करण्यासाठी 

नू्ययॉकग मधे्य अमेररकेचे परराष्टर  मंत्री अँटोनी न्स्टबं्लकन यांनी आयोणजत 

केलेल्या मंणत्रस्तरीय पररषदेत भारताचे प्रणतणनणधत्व केले. 

● जेव्हा अन्नधान्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा प्रते्काने समानता, परवर्णारीता 

आणण सुलभतेचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे असे त्ांचे मत 

आहे. 

● कोणवर्-19 लसीकरणाच्या उदाहरणात या तत्त्वांकरे् प्रचंर् खचग 

करून कसे दुलगक्ष केले रे्ले हे जर्ाने पाणहले आहे. खुल्या बाजाराचे 

औणचत् अन्याय आणण भेदभावाचे समथगन करण्यासाठी वापरले 

जाऊ नये. अमेररकेने आयोणजत केलेल्या मंणत्रस्तरीय बैठकीत 

मुरलीधरन यांनी सांणर्तले की, नवी णदल्लीतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांच्या सरकारने जार्णतक र्व्हाच्या णकमतीत अचानक झालेली वाढ 

लक्षात घेतली आहे, ज्यामुळे भारताच्या अन्नधान्याचे नुकसान झाले 

आहे. सुरक्षा, तसेच त्ाच्या िेजारी आणण इतर असुरणक्षत देिांची 

सुरक्षा धोक्यात आहे. 

चीनने िेस टेशलस्कोपच्या सिाय्याने जगातील पशिला शनिासी िि 

िोधण्याची योजना आखली आिे. 

● णचनी िास्त्रज्ञांनी पृथ्वीपासून सुमारे 32 प्रकाि-वषे दूर असलेल्या 

सौरमालेच्या बाहेरील पृथ्वीसारख्या ग्रहांचा िोध घेण्यासाठी 

अंतराळ-जणनत दुणबगणीद्वारे आकािाचे सवेक्षण करण्यासाठी एक 

अंतराळ प्रकल्प प्रस्ताणवत केला आहे. क्लोजबाय हॅणबटेबल 

एक्सोिॅनेट सवे्ह (CHES) नावाचा हा प्रकल्प णविेषत: जवळच्या 

सूयागसारख्या तारयांभोवती राहण्यायोग्य स्थलीय ग्रहांचा िोध 

घेण्यासाठी णर्झाइन केलेले पणहले अंतराळ मोहीम असेल. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● CHES दीघगकालीन सवेक्षणात 32 प्रकािवषे दूर असलेल्या सुमारे 

100 सूयागसारख्या तारयांचे णनरीक्षण करेल आणण पृथ्वीच्या 

वसु्तमानाच्या सुमारे 10 पट जास्त असलेले सुमारे 50 पृथ्वीसारखे 

ग्रह णकंवा सुपर-अथग, ग्रह िोधतील. 

● CHES इतर पाणथगव जीवसृष्टी आणण जीवनाचा पाळणा बनलेले ग्रह 

यासारख्या मुद्द्ांसाठी महत्त्वपूणग संकेत देईल. 

● आत्तापयिंत 5,000 एक्सोिॅनेट्स िोधले रे्ले आहेत आणण त्ांची 

पुष्टी झाली आहे, ज्यात राहण्यायोग्य के्षत्रामधे्य सुमारे 50 पृथ्वीसारखे 

ग्रह आहेत, परंतु त्ापैकी बहुतेक पृथ्वीपासून िेकर्ो प्रकाि-वषे 

दूर आहेत. 
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NatGeo ने माउंट एव्हरेस्टिर जगातील सिाडत उंच ििामान से्टिन 

स्थाशपत केले. 

● नॅिनल णजओग्राणफक सोसायटीने णवणवध हवामानणवषयक घटनांचे 

आपोआप मोजमाप करण्यासाठी माउंट एव्हरेस्टवर 8,830 मीटर 

उंचीवर “जर्ातील सवोच्च हवामान कें द्र” स्थाणपत केले आहे. 

नेपाळच्या जलणवज्ञान आणण हवामानिास्त्र णवभार्ाने (DHM) 

सांणर्तले की, स्वयंचणलत हवामान कें द्र णिखर णबंदूपासून काही 

मीटर खाली स्थाणपत करण्यात आले कारण णिखरावरील बफग  आणण 

बफग  उपकरणे णनणित करण्यासाठी योग्य नाही. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● अमेररकेतील अँपलाणचयन से्टट युणनव्हणसगटीमधील हवामान िास्त्रज्ञ 

बेकर पेरी यांच्या नेतृत्वाखालील नॅटजीओ टीममधे्य णर्यागरोहक 

आणण िास्त्रज्ञांचा समावेि होता, ज्यापैकी अनेकांनी हवामान कें द्र 

स्थाणपत करताना जर्ातील सवोच्च णिखर सर केले. 

● टीमने एव्हरेस्टजवळ एक मणहना घालवला आणण साऊथ कोल 

येथील से्टिनसह इतर से्टिनची देखभाल देखील केली, असे 

णहमालयन टाइसने वृत्त णदले आहे. 

● DHM आणण नॅिनल णजओग्राणफकने नॅटणजओने स्थाणपत केलेली 

सवग पाच स्वयंचणलत हवामान कें दे्र चालवण्यासाठी एक सामंजस् 

करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे पवगतीय पररन्स्टस्थतीबंाबत 

जवळपास रीअल-टाइम माणहती उपलब्ध होईल. 

● या सामंजस् करारांतर्गत, नॅिनल णजओग्राणफक टीम 2026 मधे्य 

नेपाळ सरकारला तंत्रज्ञान हस्तांतररत करण्यापूवी 2025 पयिंत 

से्टिन पूणगपणे ऑपरेट करेल, असे अहवालात म्हटले आहे. 

शगफ्ट शसटीमधे्य नू्य रे्व्हलपमेंट बँकेने प्रादेशिक कायाडलय उघर्ले. 

● नू्य रे्व्हलपमेंट बँक (NDB), णब्रक्स देिांची िांघाय न्स्टस्थत बहुपक्षीय 

बँक, देिाच्या पायाभूत सुणवधा आणण िाश्वत णवकासाच्या र्रजा पूणग 

करण्यासाठी रु्जरात इंटरनॅिनल फायनान्स टेक-णसटी (GIFT 

णसटी) येथे भारतातील पणहले प्रादेणिक कायागलय उघरे्ल. भारत 

कायागलय नवीन प्रकल्प णवकणसत, अंमलबजावणी आणण देखरेख 

करून देिात आपली उपन्स्टस्थती वाढवण्यावर लक्ष कें णद्रत करेल. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● NDB च्या णवद्यमान प्रादेणिक कायागलयांना नू्य इंणर्या ऑणफसद्वारे 

पूरक केले जाईल. त्ाचे आणफ्रका प्रादेणिक कें द्र (ARC) 2017 मधे्य 

जोहान्सबर्गमधे्य उघर्ले, 2019 मधे्य ब्राझीलमधे्य उप-

कायागलयासह सो पाउलोमधे्य अमेररका के्षत्रीय कायागलय (ARO) 

आणण 2020 मधे्य मॉस्कोमधे्य युरेणियन प्रादेणिक कें द्र (ERC) 

उघर्ले. 

● NDB ची स्थापना जुलै 2015 मधे्य ब्राझील, रणिया, भारत, चीन 

आणण दणक्षण आणफ्रका या णब्रक्स देिांनी केली होती. तेव्हापासून, 

बांर्लादेि, यूएई, इणजप्त आणण उरुगे्व या बँकेत सामील झाले 

आहेत. 

● NDB ने एकूण $7.1 अब्ज रंु्तवणुकीच्या 21 भारतीय प्रकल्पांना 

अणधकृत केले आहे. 

● बँकेला वाहतूक, पाणी आणण स्वच्छता, िाश्वत ऊजाग, णर्णजटल 

पायाभूत सुणवधा, सामाणजक पायाभूत सुणवधा आणण िहरी णवकास 

या प्रकल्पांमधे्य रस आहे. 

● सीतारामन यांनी बैठकीत णटप्पणी केली की चालू आणथगक वषागत 

भारताची आणथगक वाढ 8.9% च्या अंदाजासह मजबूत आहे, मोठ्या 

अथगव्यवस्थांमधे्य सवागणधक आह 

लनयुक्ती बातम्या 

शिनय मोिन क्वात्रा यांनी भारताच ेनिे परराष्ट्र  सशचि म्हणून पदभार 

स्वीकारला. 

● 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. 
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● 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. 

माजी पेटर ोशलयम सशचि तरुण कपूर यांची पंतप्रधान मोदीचं े

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 

ऑन्स्टब्लरे्िन 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. 

मित्त्वाच े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 च े पशिले चीि टेक ऑशिसर म्हणून नंद मुलचदंानी 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 च े अध्यक्ष अरशिंद कृष्णा यांची िेर्रल ररिव्हड बँक ऑि 

नू्ययॉकड च्या बोर्ाडिर शनिर् 

● BM चे अध्यक्ष आणण मुख्य कायगकारी अणधकारी, अरणवंद कृष्णा 

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 कृष्णाची, “िेती, वाणणज्य 

णहताचा योग्य णवचार न करता जनतेचे प्रणतणनणधत्व करून, बी शे्रणीचे 

संचालक म्हणून णनवर् झाली आहे. 

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

कॉणग्नणटव्ह 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. 

मित्त्वाच े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. 

कें द्र सरकारने गुिािाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीि 

न्यायमूती सुधांिू धुशलया आशण गुजरात उच्च न्यायालयाच ेन्यायमूती 

जमिेद बुजोर पार्ीिाला यांची शनयुक्ती अशधसूशचत केली आिे. 

● कें द्र सरकारने रु्वाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीि 

न्यायमूती सुधांिू धुणलया आणण रु्जरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती 

जमिेद बुजोर पार्ीवाला यांची सवोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीि 

म्हणून णनयुक्ती केल्याची अणधसूचना जारी केली आहे. भारताचे 

सरन्यायाधीि एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेणजयमने 5 

मे रोजी णनयुक्तीसाठी त्ांच्या नावांची णिफारस केली होती. 

कॉलेणजयमचे इतर सदस् न्यायमूती यूयू लणलत, एएम खानणवलकर, 

र्ीवाय चंद्रचूर् आणण एल नारे्श्वर राव आहेत. 
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● सध्या सवोच्च न्यायालयात 34 न्यायाधीिांच्या मंजूर संख्याबळाच्या 

तुलनेत 32 न्यायाधीि आहेत. नवीन णनयुक्ती 34 न्यायाधीिांची 

संख्या पुन्हा णमळणवण्यात मदत करतील, परंतु न्यायमूती णवनीत 

सरन 10 मे रोजी आणण न्यायमूती नारे्श्वर राव 7 जून रोजी णनवृत्त 

होणार असल्याने आणखी दोन ररक्त जार्ा लवकरच णनमागण होतील. 

HPCL च ेअध्यक्ष आशण व्यिस्थापकीय संचालक म्हणून पुष्पकुमार 

जोिी यांची शनयुक्ती 

● णहंदुस्तान पेटर ोणलयम कॉपोरेिन णलणमटेर् (HPCL) चे अंतररम 

अध्यक्ष आणण व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नुकतेच कायगभार 

स्वीकारलेले पुष्प कुमार जोिी यांची देिातील णतसरया क्रमांकाची 

तेल िुद्धीकरण आणण इंधन णवपणन कंपनीच्या बोर्ागवर णनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. जोिी यांच्याकरे् एचपीसीएलच्या णवपणन 

संचालकपदाचा अणतररक्त कायगभार आहे. याआधी र्ॉ. जोिी हे 01 

ऑर्स्ट 2012 पासून महामंर्ळाचे संचालक-HR होते. 

● HPCL बोर्ागवरील सवागत जे्यष्ठ संचालक, जोिी यांना जानेवारीमधे्य 

मुकेि कुमार सुराणा यांच्या जार्ी सरकारी हेर्हंटर PESB ने 

णनवर्ले होते. 

अले्कि कुमार िमाड यांची इलेक्टर ॉशनर्क् आशण आयटी मंत्रालयाचे 

सशचि म्हणून शनयुक्ती 

● अले्कि कुमार िमाग, एक वररष्ठ IAS अणधकारी, यांना इलेक्टर ॉणनक्स 

आणण माणहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सणचव (MeitY) णनयुक्त करण्यात 

आले आहे. ते यापूवी कॅणबनेट सणचवालयाचे सणचव (समिय) होते. 

अले्कि कुमार िमाग यांनी यापूवी मे 2020 ते एणप्रल 2021 पयिंत 

केरळचे उद्योर्ांसाठी अणतररक्त मुख्य सणचव म्हणून काम केले 

आहे. िमाग यांनी कोची मेटर ो रेले्वचे व्यवस्थापकीय संचालक आणण 

सप्टेंबर 2019 ते एणप्रल 2021 पयिंत कोचीन स्माटग णसटी णमिनचे 

CEO म्हणून काम केले आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● केरळमधील एक IAS अणधकारी अले्कि कुमार िमाग यांनी 

त्ांच्यासाठी MEITY मधे्य काम केले आहे. देिात णचप उत्पादन 

आणण णर्झाइन सुणवधा वाढवण्यासाठी $10 अब्ज सेमीकंर्क्टर 

प्रोत्साहन योजना सुरळीतपणे अंमलात आणण्याची जबाबदारी 

त्ांच्याकरे् असेल. 

● MEITY ची 1,000-णदवसांची रणनीती कृतीत आणण्यासाठी देखील 

ते जबाबदार असतील, ज्याचे उणिष्ट पुढील काही वषािंत भारताला 

$1 णटर णलयन णर्णजटल अथगव्यवस्थेत बदलण्याचे आहे. 

● भारत हे जर्ातील सवागत कनेके्टर् राष्टर  बनणे, णर्णजटल सरकारला 

िष्टता प्रदान करणे, तंत्रज्ञान आणण सोिल मीणर्या कंपन्यांसाठी 

कायदे आणण कायदे सुलभ करणे आणण या उपक्रमांतर्गत भारताच्या 

उच्च-तंत्रज्ञानावर भर देण्याचे काम कें द्रीय मंत्रालयाकरे् आहे. 

कॅप्टन राजेि उन्नी यांनी मेरीटाईम अँटी करप्प्िन नेटिकड च्या 

उपाध्यक्षपदाची सूते्र िाती घेतली. 

● पाचवे रोमेन रोलँर् बुक प्राइज – रोमेन रोलँर् बुक प्राइज 2022 

फ्रें च कादंबरी “Meursault, contre-enquête” (The Meursault 

Investigation) च्या बंर्ाली अनुवादाला प्रदान करण्यात आला 

आहे. भारतातील फ्रें च संस्थेने हा पुरस्कार सोहळा आयोणजत केला 

होता. Meursault, contre-enquête ही अले्जररयन लेखक आणण 

पत्रकार कामेल दाऊद यांची पणहली कादंबरी आहे. 

● 07 मे 2022 रोजी नवी णदल्लीतील णबकानेर हाऊस येथे फ्रें च 

णलटररी फेन्स्टस्टव्हल-फ्रें च णलटफेस्ट 2022 दरम्यान प्रणतणष्ठत बंर्ाली 

पुस्तकांचे अग्रर्ण्य प्रकािक, अनुवादक तृणंजन चक्रवती आणण 

पत्र भारतीच्या प्रकािक ईिा चॅटजी यांना हा पुरस्कार प्रदान 

करण्यात आला. ही पणहलीच वेळ आहे. पत्र भारती या प्रकािकाला 

हा सन्मान णमळाला आहे. 

राजीि कुमार यांची पुढील मुख्य शनिर्णूक आयुक्त म्हणून शनयुक्ती 

● णनवर्णूक आयुक्त राजीव कुमार यांची पुढील मुख्य णनवर्णूक 

आयुक्त म्हणून णनयुक्ती करण्यात आली. णवद्यमान सुिील चंद्रा 14 

मे रोजी पद सोर्ल्यानंतर ते 15 मे रोजी पदभार स्वीकारतील, असे 

कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अणधसूचनेत म्हटले आहे. घटनेच्या 

कलम 324 च्या खंर् (2) नुसार, राष्टर पतीनंी श्री राजीव कुमार यांची 

15 मे 2022 पासून मुख्य णनवर्णूक आयुक्त म्हणून णनयुक्ती केली. 

● कुमार यांनी 1 सप्टेंबर 2020 रोजी भारतीय णनवर्णूक आयोर् (ECI) 

चे णनवर्णूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. णनवर्णूक 

आयोर्ात पदभार स्वीकारण्यापूवी कुमार सावगजणनक उपक्रम 

णनवर् मंर्ळाचे अध्यक्ष होते. ते एणप्रल 2020 मधे्य PESB चे अध्यक्ष 

म्हणून रुजू झाले. 

अशभनेत्री दीशपका पदुकोण लक्िरी बँ्रर् लुई स्पव्हटॉनची पशिली 

भारतीय बँ्रर् अँमे्बसेर्र बनली आिे. 

● अणभनेत्री दीणपका पदुकोण लक्कझरी बँ्रर् लुई न्स्टव्हटॉनची पणहली 

भारतीय बँ्रर् अँमे्बसेर्र बनली आहे. फ्रें च बँ्रर्ने ही बातमी जाहीर 

केली. बँ्रर्ने त्ांच्या नवीन हँर्बॅर् मोणहमेदरम्यान 36 वषीय 

बॉणलवूर् अणभनेत्रीच्या भूणमकेचे अनावरण केले. यामधे्य पदुकोण 

अणभनेत्ा एम्मा स्टोन आणण झोउ र्ोगूं्य यांच्यासोबत प्रमोिनल 

िॉट्ससाठी सामील होताना णदसले. 

● अलीकरे्च, 75 व्या कान्स णचत्रपट महोत्सवात फ्रें च अणभनेता 

न्स्टव्हन्सेंट णलंर्न यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्ीय जु्यरीचा भार् 

म्हणून णतची णनवर् करण्यात आली आहे. 

संजीि बजाज यांची भारतीय उद्योग मिासंघाच्या अध्यक्षपदी 

शनयुक्ती 

● बजाज णफनसव्हग णलणमटेर्चे अध्यक्ष, संजीव बजाज यांनी टाटा 

स्टीलचे सीईओ टीव्ही नरेंद्रन यांची बदली केल्यानंतर 2022-23 या 

वषागसाठी कॉने्फर्रेिन ऑफ इंणर्यन इंर्स्टर ी (CII) चे अध्यक्षपद 

स्वीकारले आहे. भारतीय उद्योर् पररसंघ (CII) च्या नव्याने स्थापन 

झालेल्या राष्टर ीय पररषदेने 2022-23 या वषागसाठी आपले नवीन 

पदाणधकारी णनवर्ले. 

संजीि बजाज यांची कारकीदड 

● यूएस मधील हावगर्ग णबझनेस सू्कलचे माजी णवद्याथी असलेले बजाज 

अनेक वषािंपासून CII सह राज्य, प्रादेणिक आणण राष्टर ीय स्तरावर 

कायगरत आहेत. ते 2021-22 साठी अध्यक्ष-णनयुक्त आणण 2019-

20 मधे्य पणिम के्षत्राचे अध्यक्ष होते. 

● AIMA चा मॅनेणजंर् इंणर्या अवॉर्गचा उद्योजक (2019), ईटीचा 

णबझनेस लीर्र ऑफ द इयर (2018), फायनान्स्टझिअल एके्स्प्रसचा 

सवोतृ्कष्ट बँकर ऑफ द इयर (2017-18), अिग अँर् यंर्चा 

उद्योजक असे अनेक पुरस्कार त्ाच्या नावावर आहेत. वषग (2017) 

आणण 5 व्या एणिया णबझनेस ररिॉन्स्टन्सणबणलटी सणमट (2017) मधे्य 

टर ान्सफॉमेिनल लीर्र अवॉर्ग. ते 2015 आणण 2016 साठी 

भारतातील णबझनेस वर्ल्गचे मोस्ट वॅ्हलु्यएबल सीईओचे प्राप्तकताग 

देखील आहेत. 
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शनधी शछब्बर यांची CBSE निीन प्रमुख 2022 म्हणून शनयुक्ती 

● वररष्ठ IAS अणधकारी, णनधी णछब्बर यांची कें द्रीय माध्यणमक णिक्षण 

मंर्ळाच्या (CBSE) अध्यक्षपदी कें द्राने केलेल्या उच्चस्तरीय 

नोकरिाही फेरबदलात णनयुक्ती करण्यात आली आहे. छत्तीसर्र् 

केर्रचे 1994 च्या बॅचचे भारतीय प्रिासकीय सेवेचे अणधकारी 

णचब्बर हे सध्या अवजर् उद्योर् मंत्रालयाचे अणतररक्त सणचव आहेत. 

काणमगक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेिानुसार णतची भारत 

सरकारच्या अणतररक्त सणचव पदावर आणण वेतनानुसार CBSE चे 

अध्यक्ष म्हणून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

शत्रपुराच ेनिे मुख्यमंत्री म्हणून माशणक सािा यांची शनिर् 

● राज्यसभा खासदार आणण भाजपचे प्रदेिाध्यक्ष माणणक साहा 

णत्रपुराचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारण्यासाठी सज्ज झाले 

आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अणधकृत णनवासस्थानी झालेल्या बैठकीत 

भाजपचे प्रदेिाध्यक्ष आणण णत्रपुराचे एकमेव राज्यसभा खासदार 

माणणक साहा यांची णवणधमंर्ळ पक्षनेते म्हणून णनवर् करण्यात 

आली. मुख्यमंत्री णबिब कुमार देब यांच्या राजीनाम्यानंतर 

णवणधमंर्ळ पक्षाच्या बैठकीत हा णनणगय घेण्यात आला. 

● णत्रपुराचे मुख्यमंत्री णबिब कुमार देब यांनी भारतीय जनता पक्षाचे 

(भाजप) अध्यक्ष जेपी नड्डा आणण कें द्रीय रृ्हमंत्री अणमत िहा यांच्या 

दोन णदवसांच्या नवी णदल्ली दौरयावर भेट घेतल्यानंतर आपल्या 

पदावरून पायउतार झाला आहे. आर्रतळा येथील राजभवनात 

राज्यपाल एसएन आयग यांच्याकरे् राजीनामा सुपूदग केल्यानंतर श्री 

देब यांनी ही घोषणा केली. राज्यात 2023 मधे्य णवधानसभा 

णनवर्णुका होणार आहेत. 

REC Ltd च ेनिीन मुख्य कायडकारी अशधकारी: शििेक कुमार शदिांगें 

● णववेक कुमार णदवांरे्न, मणणपूर केर्रचे 1993 बॅचचे IAS अणधकारी, 

यांची ऊजाग मंत्रालयाच्या REC Ltd. चे अध्यक्ष आणण व्यवस्थापकीय 

संचालक म्हणून णनयुक्ती करण्यात आली आहे . उच्च-स्तरीय 

नोकरिाही उलथापालथीमधे्य, कें द्राने वररष्ठ IAS अणधकारी णनधी 

णछब्बर यांची कें द्रीय माध्यणमक णिक्षण मंर्ळाच्या (CBSE) 

अध्यक्षपदी णनयुक्ती केली आहे. 

इतर मित्त्वाच्या भेटी: 

● पंतप्रधान कायागलयातील अणतररक्त सणचव (PMO) एस 

र्ोपालकृष्णन यांची आरोग्य आणण कुटंुब कल्याण णवभार्ात णनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● णनणगयानुसार, राकेि सरवाल, NITI आयोर्ाचे अणतररक्त सणचव, 

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या राष्टर ीय वक्फ णवकास णनर्म 

णलणमटेर्चे व्यवस्थापकीय संचालक असतील. 

● मणहला आणण बाल णवकास मंत्रालयाच्या सहसणचव अणदती दास 

राउत यांना अणतररक्त सणचवपदी बढती देण्यात आली आहे. 

● कॅणबनेट सणचवालयाचे अणतररक्त सणचव श्याम भर्त नेर्ी, कोळसा 

मंत्रालयाचे सहसणचव असतील. 

● अथग मंत्रालयाच्या आणथगक व्यवहार णवभार्ाच्या संयुक्त सणचव मनीषा 

णसन्हा यांना अणतररक्त सणचवपदी बढती देण्यात आली आहे. 

सीताकांथा पटनायक आशण राजीि रंजन, आरबीआयने 

नामशनदेशित कायडकारी संचालक 

● राजीव रंजन आणण सीतीकांथा पट्टनाईक यांची ररझव्हग बँक ऑफ 

इंणर्याने (RBI) कायगकारी संचालकपदी णनयुक्ती केली आहे. 

कायगकारी संचालकपदी णनयुक्ती होण्यापूवी राजीव रंजन हे 

चलनणवषयक धोरण णवभार्ाचे प्रभारी सल्लार्ार आणण 

चलनणवषयक धोरण सणमतीचे सणचव होते. ईर्ीमधे्य णनयुक्तीपूवी 

पट्टनाईक हे आणथगक आणण धोरण संिोधन णवभार्ात सल्लार्ार 

होते. 

● राजीि रंजन यांना आणथगक आणण णवत्तीय धोरण, वास्तणवक आणण 

बाय के्षत्रातील अथगिास्त्र आणण आंतरराष्टर ीय संबंधांचा समावेि 

असलेल्या मॅक्रो इकॉनॉणमक पॉणलसी आणण संिोधनाचा तीन 

दिकांहून अणधक अनुभव आहे. त्ांनी चलनणवषयक धोरण णवभार्, 

आणथगक धोरण आणण संिोधन णवभार्, बाय रंु्तवणूक आणण 

ऑपरेिन्स णवभार् आणण RBI मधील आंतरराष्टर ीय णवभार्ात काम 

केले आहे. तीन वषे त्ांनी सेंटर ल बँक ऑफ ओमानमधे्य आणथगक 

धोरण तज्ञ म्हणून काम केले. 

● शसशतकंथा पट्टनाईक यांनी RBI च्या चलनणवषयक धोरण णवभार् 

आणण आणथगक धोरण आणण संिोधन णवभार्ात रे्ल्या तीन 

दिकांपासून आणथगक संिोधन आणण चलनणवषयक धोरण या के्षत्रात 

काम केले आहे. त्ांनी ओमान सेंटर ल बँक येथे आरबीआयकरू्न 

प्रणतणनयुक्तीवर सुमारे पाच वषे घालवली. 

SN सुब्रह्मण्यन: लासडन अँर् टुब्रोच ेMD आशण CEO म्हणून शनयुक्ती 

● SN सुब्रह्मण्यन, लासगन अँर् टुब्रो णलणमटेर् (L&T) चे सध्याचे 

उपव्यवस्थापकीय संचालक आणण अध्यक्ष, यांची व्यवस्थापकीय 

संचालक आणण मुख्य कायगकारी अणधकारी म्हणून णनयुक्ती 

करण्यात आली आहे, ज्यांनी 18 वषािंत भारतातील सवागत मोठ्या 

अणभयांणत्रकी आणण बांधकाम महामंर्ळाच्या िीषगस्थानी प्रथमच 

र्ार्ग बदलला आहे. एसएन सुब्रमण्यम हे एएम नाईक यांच्या जार्ी 

कंपनीचे सीईओ म्हणून काम पाहतील. 

माजी मुख्य शनिर्णूक आयुक्त सुनील अरोरा यांची िाम उन्नती 

मंर्ळाच ेनिीन गैर-कायडकारी अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती 

● माजी मुख्य णनवर्णूक आयुक्त सुनील अरोरा यांची ग्राम उन्नती 

मंर्ळाचे नवीन रै्र-कायगकारी (non-executive) अध्यक्ष म्हणून 

णनयुक्ती करण्यात आली आहे. अरोरा हे सेवाणनवृत्त नार्री सेवक 

(IAS) असून त्ांचा 36 वषािंपेक्षा जास्त अनुभव आहे. माणहती आणण 

प्रसारण मंत्रालय आणण कौिल्य णवकास आणण उद्योजकता मंत्रालय 

या दोन महत्त्वाच्या मंत्रालयांचे सणचव म्हणून त्ांनी काम केले आहे. 

आयिर मोटसडने रॉयल एनशिर्ल्चे निीन सीईओ म्हणून बी 

गोशिंदराजन यांची शनयुक्ती केली आिे. 

● आयिर मोटसगने बी र्ोणवंदराजन यांची रॉयल एनणफर्ल्चे मुख्य 

कायगकारी अणधकारी म्हणून णनयुक्ती केली आहे. ते आयिर मोटसग 

णलणमटेर्च्या बोर्ागचे पूणगवेळ संचालक म्हणूनही काम करतील. 

ऑर्स्ट 2021 पासून, र्ोणवंदराजन कंपनीचे कायगकारी संचालक 

म्हणून काम करत होते. 

रॉयल एनशिर्ल् बद्दल: 

● Royal Enfield ही एक भारतीय बहुराष्टर ीय मोटरसायकल उत्पादक 

कंपनी आहे ज्याचे मुख्यालय चेन्नई, तणमळनारू्, भारत येथे आहे. 

कंपनी सतत उत्पादन करणारी सवागत जुनी जार्णतक मोटरसायकल 

बँ्रर् आहे आणण भारतातील चेन्नई येथे उत्पादन प्रकल्प चालवते. 

र्ॉ कमल बािा यांची यूएसच्या नॅिनल अँकॅर्मी ऑि 

सायने्ससमधे्य शनिर् िाली. 

● बेंर्ळुरून्स्टस्थत अिोका टर स्ट फॉर ररसचग इन इकोलॉजी अँर् द 

एझव्हायनगमेंट (ATREE) चे प्रमुख र्ॉ कमल बावा यांची यूएस नॅिनल 

अँकॅर्मी ऑफ सायने्ससमधे्य णनवर् झाली आहे. संपूणग जर्भरात 

कमी होत असलेल्या परंतु मानवतेच्या णहतासाठी महत्त्वाच्या 

असलेल्या उष्णकणटबंधीय जंर्लांच्या पयागवरण, संवधगन आणण 

व्यवस्थापनावरील आमच्या महत्त्वाच्या कायागची णनवर्णूक ही पुष्टी 

आहे. ते रॉयल सोसायटी (लंर्न) आणण अमेररकन णफलॉसॉणफकल 

सोसायटीचे णनवरू्न आलेले फेलो देखील आहेत. 
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भारती एअरटेलने गोपाल शिट्टल यांची एमर्ी आशण सीईओ म्हणून 

5 िषांसाठी पुनशनडयुक्ती केली. 

● भारती एअरटेल बोर्ागने 31 जानेवारी 2028 रोजी संपणारया पुढील 

पाच वषािंसाठी व्यवस्थापकीय संचालक आणण मुख्य कायगकारी 

अणधकारी म्हणून र्ोपाल णवट्टल यांची पुनणनगयुक्ती केली आहे. माचग 

णतमाहीत 141% च्या वर, टेल्कोने एकणत्रत णनव्वळ नफा रु. 2,007.8 

कोटी कमावला त्ा णदविी ही पुनणनगयुक्ती झाली. 

बीएसईने आरबीआयचे माजी रे्युटी गव्हनडर एसएस मंुद्रा यांची 

अध्यक्षपदी शनयुक्ती केली. 

● अग्रर्ण्य स्टॉक एक्सचेंज बीएसई णलणमटेर्ने जाहीर केले की त्ांनी 

कंपनीच्या संचालक मंर्ळाचे अध्यक्ष म्हणून सावगजणनक णहत 

संचालक एसएस मंुद्रा यांची णनयुक्ती करण्यास मान्यता णदली आहे. 

मंुद्रा हे सध्याचे अध्यक्ष न्यायमूती णवक्रमजीत सेन यांची जार्ा घेतील. 

मंुद्रा यांची जानेवारी २०१८ मधे्य BSE येथे सावगजणनक णहत संचालक 

म्हणून णनयुक्ती करण्यात आली. ते 30 जुलै 2017 रोजी भारतीय 

ररझव्हग बँकेचे रे्पु्यटी र्व्हनगर म्हणून णनवृत्त झाले. 

शदल्लीचे एलजी अशनल बैजल यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोशिंद 

यांच्याकरे् राजीनामा सुपूदड केला. 

● णदल्लीचे नायब राज्यपाल अणनल बैजल यांनी वैयन्स्टक्तक कारणास्तव 

राष्टर पती रामनाथ कोणवंद यांच्याकरे् राजीनामा सुपूदग केला आहे. 

नजीब जंर् यांनी अचानक राजीनामा णदल्यानंतर णर्सेंबर 2016 

मधे्य त्ांची राष्टर ीय राजधानीचे एलजी म्हणून णनयुक्ती करण्यात 

आली . त्ांनी यापूवी अटलणबहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात 

र्ीर्ीएचे उपाध्यक्ष आणण कें द्रीय रृ्हसणचव म्हणून काम केले होते. 

● काँगे्रसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने बैजलवास यांची िहरी 

णवकास मंत्रालयात बदली केली णजथे त्ांनी 60,000 कोटी रुपयांच्या 

जवाहरलाल नेहरू राष्टर ीय नार्री नूतनीकरण मोणहमेच्या णनयोजन 

आणण अंमलबजावणीची देखरेख केली 

इंशर्गोने पीटर एल्बसड यांची सीईओ म्हणून शनयुक्ती केली. 

● इंटरग्लोब एन्स्टव्हएिन णलणमटेर् (इंणर्र्ो) च्या संचालक मंर्ळाने 

पीटर एल्बसग यांची मुख्य कायगकारी अणधकारी म्हणून णनयुक्ती केली. 

ते 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी णकंवा त्ापूवी इंणर्र्ोमधे्य सामील 

होतील. ते रोनोजॉय दत्ताचे उत्तराणधकारी आहेत ज्यांनी 30 सप्टेंबर 

2022 रोजी णनवृत्त होण्याचा णनणगय घेतला आहे. एल्बसग यांनी 2014 

पासून केएलएम रॉयल र्चचे अध्यक्ष आणण मुख्य कायगकारी 

अणधकारी म्हणून काम केले आहे 

अँथनी अल्बानीज यांनी ऑस्टरेशलयाच ेनिे पंतप्रधान म्हणून िपथ 

घेतली. 

● ऑस्टर ेणलयातील मजूर पक्षाचे नेते अँथनी अल्बानीज यांनी देिाचे नवे 

पंतप्रधान म्हणून िपथ घेतली. अल्बानीजने णनवर्णुकीत णवजयाचा 

दावा केला आणण नऊ वषािंनी सते्तची प्रतीक्षा संपवली आणण यासह 

अँथनी अल्बानीज देिाचे 31 वे पंतप्रधान बनले. णलबरल-नॅिनल 

युतीचे नेतृत्व करणारे णनवतगमान पंतप्रधान स्कॉट मॉररसन यांनी 

पराभव स्वीकारला आहे. 

जोस रामोस-िोटाड यांनी पूिड शतमोरच ेअध्यक्ष म्हणून िपथ घेतली. 

● माजी स्वातंत्र्यसेनानी आणण नोबेल िांतता पुरस्कार णवजेते, जोस 

रामोस-होटाग यांनी आणियातील सवागत तरुण देिाच्या स्वातंत्र्याच्या 

20 व्या वधागपन णदनाणनणमत्त पूवग णतमोर (णतमोर-लेसे्ट) चे अध्यक्ष 

म्हणून िपथ घेतली. त्ांनी णनवर्णुकीत णवद्यमान फ्रान्स्टन्सस्को "लु 

ओलो" रु्टेरेस यांचा पराभव केला, त्ांचे सहकारी स्वातंत्र्य सेनानी. 

रामोस-होटाग 2006 ते 2007 पयिंत पंतप्रधान आणण 2007 ते 2012 

पयिंत अध्यक्ष होते. पूवग णतमोर आणियातील सवागत तरुण देिाच्या 

स्वातंत्र्याचा 20 वा वधागपन णदन साजरा करत आहे. 

मनसुख मांर्शिया शजशनव्हा येथे 75 व्या जागशतक आरोग्य 

संमेलनाला संबोशधत करतात. 

● आरोग्य मंत्री मनसुख मांर्णवया यांनी लस आणण औषधांपयिंत न्याय्य 

प्रवेि देण्यासाठी एक मजबूत जार्णतक पुरवठा साखळी तयार 

करण्याच्या र्रजेवर भर णदला. मंत्री, णजणनव्हा येथे 75 व्या जार्णतक 

आरोग्य संमेलनात बोलतांना, WHO ची लस आणण उपचार मंजूरी 

प्रणक्रया सुलभ करण्यासाठी आणण जार्णतक आरोग्य सुरक्षा पायाभूत 

सुणवधा अणधक मजबूत करण्यासाठी WHO ला बळकट 

करण्यासाठी वणकली केली. श्री मांर्णवया यांनी जार्णतक आरोग्य 

सुरक्षा फे्रमवकग  मजबूत करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी 

केली. 

मंकीपॉर्क्च्या रुग्ांसाठी क्वारंटाईन अशनिायड करणारा बेस्पियम 

पशिला देि ठरला आिे. 

● या आजाराची चार प्रकरणे समोर आल्यानंतर मंकीपॉक्स रुग्णांसाठी 

21 णदवसांचे अलर् ठेवणे अणनवायग करणारा बेन्स्टल्जयम हा पणहला 

देि ठरला आहे. बेन्स्टल्जयमच्या आरोग्य अणधकार यांनी हा णनणगय 

घेतला, असे सौदी रॅ्झेटने बेन्स्टल्जयम मीणर्याचा हवाला देत वृत्त णदले 

आहे. बेन्स्टल्जयन इन्स्टिटू्यट ऑफ टर ॉणपकल मेणर्णसनने म्हटले आहे 

की देिात मोठ्या प्रमाणात उदे्रक होण्याचा धोका कमी आहे. 

● वर्ल्ग हेल्थ ऑर्गनायझेिनने नोदंवले की 12 वेर्वेर्ळ्या देिांमधे्य 

एकूण 92 पुष्टी झालेल्या मंकीपॉक्सची प्रकरणे आहेत, 28 संिणयत 

प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे. सौदी रॅ्झेटने णदलेल्या वृत्तानुसार, 

यूके, पोतुगर्ाल, स्वीर्न, इटली, िेन, फ्रान्स, बेन्स्टल्जयम, जमगनी, 

अमेररका, कॅनर्ा आणण ऑस्टर ेणलयामधे्य मांकीपॉक्सच्या प्रकरणांची 

पुष्टी झाली आहे. 

WHO च े मिासंचालक म्हणून टेर्र ोस अधानोम गेबे्रयसस यांची 

पुन्हा शनयुक्ती केली आिे. 

● जार्णतक आरोग्य संघटनेने 16 ऑर्स्ट 2022 पासून दुसरया 

टमगसाठी WHO चे महासंचालक म्हणून टेर्र ोस अधानोम रे्बे्रयसस 

यांची पुन्हा णनयुक्ती केली आहे. णजणनव्हा येथील 75 व्या जार्णतक 

आरोग्य संमेलनादरम्यान त्ांची पुन्हा णनवर् झाली. ते एकमेव 

उमेदवार होते. र्ॉ टेर्र ोस 2017 मधे्य पणहल्यांदा णनवरू्न आले होते. 

WHO मधे्य सामील होण्यापूवी, र्ॉ टेर्र ोस यांनी इणथयोणपयामधे्य 

परराष्टर  व्यवहार मंत्री आणण आरोग्य मंत्री म्हणून काम केले होते. 

UAE मधे्य आखाती देिात माकर्पॉर्क्ची पशिली केस नोदंिली 

गेली. 

● संयुक्त अरब अणमराती (UAE) हा मंकीपॉक्सची नोदं करणारा 

पणहला आखाती देि आहे. झेक प्रजासत्ताक आणण स्लोवे्हणनया हे 

प्रकरण उघर् करणारे आणफ्रकेबाहेरील पणहले देि बनले आणण 18 

इतर देिांमधे्य सामील झाले. हा आकर्ा आणखी वाढण्याचा अंदाज 

असला तरी, तज्ञांनी चेतावणी णदली आहे की सामान्य लोकांसाठी 

एकंदर धोका कमी आहे. 

UNICEF-WHO ने सिाय्यक तंत्रज्ञानािरील पशिला जागशतक 

अििाल प्रशसद्ध केला. 

● जार्णतक आरोग्य संघटना (WHO) आणण युनायटेर् नेिन्स 

णचर्ल्र ेन्स फंर् (UNICEF) यांनी सहाय्यक तंत्रज्ञानावरील पणहला 

जार्णतक अहवाल (GReAT) प्रणसद्ध केला आहे. युणनसेफच्या 

संिोधन कायागलय – इनोसेन्ट्ी यांच्या संयुक्त णवद्यमाने तयार 

करण्यात आलेल्या या पेपरमधे्य सवग मुलांसाठी सहाय्यक तंत्रज्ञानाचा 

प्रवेि वाढणवण्यासाठी 10 महत्त्वाच्या कृती करण्यायोग्य सूचना, 

तसेच पुराव्यावर आधाररत सवोत्तम सराव उदाहरणे समाणवष्ट 

आहेत. 
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मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● िैक्षणणक संस्था, संिोधक, धोरणकते, देणर्ीदार आणण अभ्यासक 

यांच्या नेटवकग द्वारे, UNICEF ऑणफस ऑफ ररसचग - Innocenti हे 

अपंर् मुले आणण तरुणांचा आवाज वाढवण्यासाठी मुलांसाठी 

जार्णतक संिोधन अजेंर्ा आणण िॅटफॉमग स्थापन करण्यात 

आघार्ीवर आहे. 

● UNICEF च्या संिोधन कायागलयाच्या मदतीने- Innocenti, 

UNICEF आणण WHO ने अहवालासोबत 11 णवनामूल्य-अॅके्सस 

पाश्वगभूमी पेपसगची माणलका तयार केली. 

● जर्भरात, 2.5 अब्ज लोकांना सहाय्यक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता 

आहे. अंदाजानुसार, 2050 पयिंत लोकसंख्या 3.5 अब्ज लोकांपयिंत 

वाढेल. 

● सहाय्यक तंत्रज्ञानाच्या प्रवेिाच्या बाबतीत कमी आणण मध्यम उत्पन्न 

असलेले देि आणण उच्च उत्पन्न असलेले देि यांच्यातील अंतर 

त्रासदायक आहे. 

● ज्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञानाची र्रज आहे त्ांच्यासाठी सहाय्यक 

तंत्रज्ञानाचा प्रवेि काही कमी आणण मध्यम-उत्पन्न असलेल्या 

देिांमधे्य 3% इतका कमी आहे, तर उच्च-उत्पन्न असलेल्या 

देिांमधे्य ते लक्षणीयरीत्ा जास्त आहे, 90% पयिंत लोक त्ांना 

सहाय्यक उपकरणे आणण सेवा प्राप्त करतात. आवश्यक. 

● या पररन्स्टस्थतीत सहाय्यक तंत्रज्ञानावरील WHO-UNICEF जार्णतक 

अहवालाचा जर्भरातील प्रभाव अभूतपूवग असेल. सक्षम करणे 

सेणटंग्ज आणण सहाय्यक तंत्रज्ञान जार्णतक अहवालात त्ांच्या मानवी 

हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 

लोकांसाठी पूवगतयारी म्हणून ओळखले रे्ले आहे 

Paytm च े MD आशण CEO म्हणून शिजय िेखर िमाड यांची 

पुनशनडयुक्ती 

● णवजय िेखर िमाग यांची पेटीएमचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) 

आणण मुख्य कायगकारी अणधकारी (CEO) म्हणून आणखी 5 वषािंच्या 

कालावधीसाठी पुनणनगयुक्ती करण्यात आली आहे. त्ांचा कायगकाळ 

19 णर्सेंबर 2022 ते 18 णर्सेंबर 2027 पयिंत असेल. 

सलील पारेख यांची इन्फोशससच्या एमर्ी आशण सीईओपदी 

पुनशनडयुक्ती 

● IT प्रमुख Infosys ने जाहीर केले की त्ांच्या संचालक मंर्ळाने 

सलील एस. पारेख यांची कंपनीचे मुख्य कायगकारी अणधकारी आणण 

व्यवस्थापकीय संचालक (CEO आणण MD) म्हणून 1 जुलै 2022 

पासून, 31 माचग 2027 पयिंत पाच वषािंच्या कालावधीसाठी 

पुनणनगयुक्ती केली आहे. 

● सलील पारेख हे जानेवारी 2018 पासून इन्फोणससचे मुख्य 

कायगकारी अणधकारी आणण व्यवस्थापकीय संचालक आहेत आणण 

रे्ल्या 4 वषािंत त्ांनी इन्फोणससचे यिस्वी नेतृत्व केले आहे. 

त्ांच्याकरे् IT सेवा उद्योर्ातील तीस वषािंपेक्षा जास्त जार्णतक 

अनुभव आहे, ज्यामधे्य एंटरप्रायझेससाठी णर्णजटल टर ान्सफॉमेिन 

चालणवण्याचा, व्यवसायात बदल घर्वून आणणे आणण यिस्वी 

संपादने व्यवस्थाणपत करण्याचा मजबूत टर ॅक रेकॉर्ग आहे. 

पंतप्रधान मोदीनंी IFS शििेक कुमार यांना त्यांचे निीन खाजगी 

सशचि म्हणून शनयुक्त केले आिे. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी IFS णववेक कुमार यांना त्ांचे नवीन 

खाजर्ी सणचव (PS) म्हणून णनयुक्त केले आहे. मंणत्रमंर्ळ णनयुक्ती 

सणमतीने णववेक कुमार यांची पंतप्रधान मोदीचें पे्रस सणचव म्हणून 

नामांकन स्वीकारले. णववेक कुमार हे पंतप्रधान कायागलयाचे 

संचालक आहेत आणण 2004 च्या बॅचचे भारतीय परराष्टर  सेवा (IFS) 

अणधकारी (PMO) आहेत. 

● मंणत्रमंर्ळ णनयुक्ती सणमतीने णववेक कुमार, IFS (2004) यांना 

पंतप्रधान कायागलयातील संयुक्त सणचव स्तरावर PS ते PM म्हणून 

णनयुक्त करण्यासाठी, वेतन मॅणटरक्स स्तर 14 वर वेतनासह अजग 

मंजूर केला आहे. 

खादी आयोगाचे प्रमुख शिनय कुमार सरे्क्ना िे शदल्लीच े निे 

उपराज्यपाल आिेत. 

● णवनय कुमार सके्सना हे णदल्लीचे नवे नायब राज्यपाल असतील, 

अिी घोषणा राष्टर पती रामनाथ कोणवंद यांच्या कायागलयाने केली. 

भारताच्या राष्टर पतीनंी श्री णवनय कुमार सके्सना यांना त्ांच्या 

कतगव्याचा कायगभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून णदल्लीच्या राष्टर ीय 

राजधानी प्रदेिाचे नायब राज्यपाल म्हणून णनयुक्त केल्याबिल 

आनंद झाला आहे. भारताच्या राष्टर पतीनंी अणनल बैजल यांचा राष्टर ीय 

राजधानी प्रदेि णदल्लीच्या उपराज्यपालपदाचा राजीनामा 

स्वीकारला आहे. 

उत्तरप्रदेिचे ऊजाड आशण ििरी शिकास मंत्री अरशिंद िमाड यांनी 

SAMBHAV पोटडल सुरू केले आिे. 

● उजाग आणण िहरी णवकास मंत्री अरणवंद िमाग यांनी उत्तर 

प्रदेिमधील सावगजणनक तक्रारीचें णनवारण आणण कायगक्रम आणण 

योजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी SAMBHAV (णसन्स्टस्टणमक 

अँर्णमणनस्टर ेिन मेकॅणनझम फॉर णबं्रणरं्र् हॅप्पीनेस अँर् वॅ्हलू्य) पोटगल 

सुरू केले आहे. हे पोटगल, लॉणर्न आयर्ी प्रदान केलेल्या 

अणधकार यांना लोकांकरू्न प्राप्त झालेल्या तक्रारीचें ध्वजांकन 

करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. अणधकारयांना 

त्ांचा प्रणतसाद आणण कारवाईचा अहवाल (एटीआर) द्यावा लारे्ल. 

SAMBHAV पोटडल बद्दल: 

● “संभव हे एक मल्टी-मॉर्ल िॅटफॉमग आहे जे सावगजणनक तक्रारीचें 

जलद आणण प्रभावीपणे णनपटारा करण्यासाठी आणण चांर्ले 

प्रिासन प्रदान करण्यासाठी आणण सावगजणनक सेवा णवतरण 

पारदिगक आणण उत्तरदायी बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आले 

आहे. 

● ज्यांना लॉणर्न आयर्ी प्रदान करण्यात आले आहे अिा 

अणधकारयांना लोकांकरू्न आलेल्या तक्रारीचंी दखल घेण्यासाठी 

SAMBHAV माणहती आणण संपे्रषण तंत्रज्ञान (ICT) व्यासपीठ म्हणून 

काम करेल. 

● अणधकार यांनी संबंणधत मुद्द्ांवर त्ांचा प्रणतसाद आणण कृती अहवाल 

देणे आवश्यक आहे. या पोटगलवर अणधकारयांिी संवाद 

साधण्यासाठी न्स्टव्हणर्ओ कॉन्फरन्स्टनं्सर् आणण टेणलकॉन्फरन्स्टनं्सर्ची 

सुणवधाही असेल. 
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J&K चा पशिला राष्ट्र ीय शचत्रपट मिोत्सि, DIPR आशण NFDC यांनी 

सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. 

● जमू्म आणण काश्मीरचा राष्टर ीय णचत्रपट महोत्सव जवळ येत आहे, 

जमू्म आणण काश्मीरच्या माणहती आणण जनसंपकग  णवभार्ाने राष्टर ीय 

णचत्रपट णवकास महामंर्ळ णलणमटेर्सोबत सामंजस् करारावर 

स्वाक्षरी केली. या सामंजस् करारावर श्री. अक्षय लाबू्र, संचालक, 

माणहती आणण जनसंपकग  णवभार्, जमू्म आणण काश्मीर आणण श्री र्ी. 

रामकृष्णन, महाव्यवस्थापक, एनएफर्ीसी, श्री णनतीश्वर कुमार, 

उपराज्यपालांचे प्रधान सणचव यांच्या उपन्स्टस्थतीत स्वाक्षरी करण्यात 

आली. 

JSW One Platforms ने गौरि सचदेिा यांची CEO म्हणून शनयुक्ती 

केली. 

● JSW समूहाने र्ौरव सचदेवा यांची JSW One Platforms च्या CEO 

म्हणून णनयुक्ती केली आहे, जो समूहाचा एक ई-कॉमसग उपक्रम 

आहे. त्ांनी JSW व्हेंचसगमधील त्ांच्या भूणमकेतून संक्रमण केले 

आहे णजथे त्ांनी फंर्ासाठी उद्यम भांर्वल रंु्तवणुकीचे नेतृत्व केले. 

JSW One Platforms चे CEO म्हणून आपल्या भूणमकेत, सचदेवा 

JSW समूहाच्या णवश्वासाहगता आणण प्रमाणाद्वारे समणथगत एक चपळ 

संस्था तयार करण्याचे उणिष्ट ठेवतील जे देिातील एमएसएमई 

उत्पादन आणण बांधकामासाठी स्टील आणण इतर उत्पादनांची खरेदी 

आणण णवक्री सुलभ करेल. 

कें द्रीय आरोग्य सशचि, राजेि भूषण यांची 75 व्या जागशतक आरोग्य 

सभा (WHA) मधे्य सशमती B चे अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती करण्यात 

आली आिे. 

● कें द्रीय आरोग्य सणचव, राजेि भूषण यांची 75 व्या जार्णतक आरोग्य 

सभा (WHA) मधे्य सणमती B चे अध्यक्ष म्हणून णनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. सणमती बी प्रामुख्याने जार्णतक आरोग्य संघटनेच्या 

(WHO) प्रिासकीय आणण आणथगक बाबीवंर चचाग करते. दरवषी, 

जार्णतक आरोग्य असेंब्लीकरे् आरोग्यणवषयक आव्हाने आणण 

पुनरावलोकनासाठी प्रणतसादांची एक लांब आणण रंु्तारंु्तीची यादी 

असते आणण असेंब्लीचे कामकाज दोन (A आणण B) सणमत्ांद्वारे 

केले जाते. 

सशमती अ बद्दल: 

● तांणत्रक आणण आरोग्यणवषयक बाबीवंर चचाग करण्यासाठी सणमती 

अ. 75 व्या WHA दरम्यान चचाग करण्यासाठी रं्भीर मुद्द्ांची यादी 

केली आहे ज्यात साथीची तयारी आणण प्रणतसाद, आंतरराष्टर ीय 

आरोग्य णनयम 2005 मधे्य सुधारणा, आरोग्य आपत्कालीन 

पररन्स्टस्थतीत WHO काम, HIV, TB, व्हायरल हेपेटायटीस आणण 

पोणलओचे णनमूगलन, लसीकरण अजेंर्ा 2030, संसर्ग यासाठी 

जार्णतक धोरण. प्रणतबंध आणण णनयंत्रण आणण आरोग्यासाठी मानवी 

संसाधने इ. 

सशमती बी बद्दल: 

● सणमती बी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्ांवर चचाग करेल आणण अहवाल 

तयार करेल ज्यात पूवग जेरुसलेम आणण व्याप्त सीररयन र्ोलानसह 

व्याप्त पॅलेन्स्टस्टनी प्रदेिातील आरोग्य पररन्स्टस्थती, WHO चे 2022-23 

वषागचे बजेट, लैंणर्क िोषण रोखणे, WHO सुधारणा जार्णतक 

धोरण. आणण सावगजणनक आरोग्य, नवकल्पना आणण बौन्स्टद्धक संपदा, 

WHO चा लेखापरीक्षण अहवाल, सावगजणनक आरोग्य, नवोपक्रम 

आणण बौन्स्टद्धक संपदा आणण आंतरसरकारी संस्थांच्या समस्ांवरील 

कृतीची योजना आणण जार्णतक धोरण आखणे. 

टोशकयो कांस्यपदक शिजेती लोव्हशलना बोगोिेन यांची IBA च्या 

ऍथलीट्स सशमतीच्या अध्यक्षपदी शनिर् िाली आिे. 

● टोणकयो कांस्पदक णवजेती, लोव्हणलना बोर्ोहेन यांची IBA च्या 

ऍथलीट्स सणमतीच्या अध्यक्षपदी णनवर् झाली. इंटरनॅिनल बॉन्स्टकं्सर् 

असोणसएिन (IBA) ने जाहीर केले की भारतीय बॉक्सर आणण 

टोणकयो ऑणलन्स्टम्पक कांस्पदक णवजेती लव्हणलना बोरर्ोहेन णहला 

2022 मणहला जार्णतक चॅन्स्टम्पयनणिपमधे्य झालेल्या णनवर्णुकीत 

सवागणधक मते णमळाली आहेत आणण अिा प्रकारे णतची बोर्ागवर 

अध्यक्ष आणण IBA च्या ऍथलीट्स सणमतीचे संचालक मतदान सदस् 

म्हणून णनवर् झाली आहे. 

न्यायमूती मोहिंती यािंच्याकडे िोकपाि अध्यक्षपदाचा अलतररक्त 

कायथभार 

न्यायमूती णपनाकी चंद्र घोष यांचा लोकपाल प्रमुख म्हिून कायथकाळ पूिथ 

झाल्यानंतर राष्टर पती राम नार् कोणिंद यांनी न्यायमूती प्रदीपकुमार मोहंती 

यांच्याकिे लोकपाल अध्यक्षपदाचा अणतररि कायथभार सोपिला आहे . 

सध्या लोकपालमधे्य सहा सदस्य आहेत. राष्टर पती राम नार् कोणिंद यांनी 

23 माचथ 2019 रोजी न्यायमूती घोष यांना लोकपाल अध्यक्षपदाची शपर् 

णदली. 

 

अर्थव्यवस्र्ा  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. 

मित्त्वाच े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 टूिचा एक संच तयार केला आहे जो िून्य-

टच सेवा तरतूद, मध्यवती ररमोट मॉणनटररंर् आणण कनेक्ट केलेल्या 

सवग उपकरणांचे व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी वाढवला जाऊ 

िकतो. 
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RBI ने KCC च्या अल्प-मुदतीच्या कृषी कजड योजनेत भाग घेणाऱ्या 

बँकांसाठीच े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. 

मित्त्वाच े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 उच्चांकािर 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. 

प्रोजेक्ट 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 पूॅ्रव्हर् पसगनल लोन 

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

इन्स्टच्छते. 

मित्त्वाच े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 त्यांच्या 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 इझफ्रास्टरक्चर 

फायनान्स कंपन्यांमधील रंु्तवणुकीचा समावेि असेल. 

मित्त्वाच े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. 
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● 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. 

● चलनशिषयक 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 मौशद्रक धोरण सशमतीच े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. 

मित्त्वाच े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. 

RBI ने Equitas Holdings आशण Equitas SFB च्या 

शिलीनीकरणाला मान्यता शदली. 

● भारतीय ररझव्हग बँकेने इन्स्टक्वटास स्मॉल फायनान्स बँक आणण णतची 

मूळ कंपनी Equitas Holdings Ltd च्या णवलीनीकरण योजनेला 

काही णनबिंधांच्या अधीन राहून होकार णदला आहे. आरबीआयचा ना 

हरकत न्स्टस्टर ंर्सह येतो. RBI स्मॉल फायनान्स बँक णनयमांचे पालन 

करण्यासाठी हे णवलीनीकरण केले जात आहे, ज्यासाठी प्रवतगकाने 

SFB च्या स्टाटग-अप (स्मॉल फायनान्स बँक) च्या पाच वषािंच्या आत 

उपकंपनीतील आपला णहस्सा 40% पयिंत कमी करणे आवश्यक 

आहे. 

महत्त्वाचे मुिे: 

● SFB चे इन्स्टक्वटी िेअसग SFB ची णनव्वळ संपत्ती रु. 500 कोटी 

पोहोचल्याच्या तारखेपासून तीन वषािंच्या आत SFBs साठी जून 

2016 मधे्य णनधागररत केलेल्या RBI आवश्यकतांनुसार आणण खाजर्ी 

के्षत्रातील SFB ला परवाना देण्यासाठी मार्गदिगक तत्त्वांनुसार, 

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध केले जावे. 

● ESFB च्या बाबतीत सूचीबद्ध करण्याची लारू् तारीख 4 सप्टेंबर 2019 

होती. याने बँणकंर् णक्रयाकलाप सुरू केले, तथाणप, 500 कोटीहंून 

अणधक णनव्वळ संपत्तीसह. 

● 2 नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू होणार या एक्सचेंजेसवर IPO आणण 

ESFB िेअसगच्या टर ेणरं्र्द्वारे सूचीच्या आवश्यकतांचे पालन केले रे्ले. 

● णतसरा णनकष असा आहे की जर प्रवतगकाकरे् 40% पेक्षा जास्त 

उपकंपनी असेल, तर ती रंु्तवणुकीत आणली पाणहजे. 

● दुसरा णनकष असा आहे की जर प्रवतगकाकरे् 40% पेक्षा जास्त 

उपकंपनी असेल, तर त्ाने णकंवा णतने बँणकंर् ऑपरेिन्स सुरू 

केल्यानंतर पाच वषािंच्या आत त्ाची मालकी 40% पयिंत कमी केली 

पाणहजे. प्रश्नातील णदवस 4 सप्टेंबर 2021 आहे. 

● णवलीनीकरणाच्या उिेिाने ना-हरकत पत्र देण्याच्या RBI च्या 

अटीमंधे्य योजनेच्या अंमलबजावणीपूवी EHL च्या त्ाच्या उपकंपनी, 

Equitas Technologies मधील णहसे्सदारीची णवले्हवाट लावणे 

समाणवष्ट आहे. 

● याव्यणतररक्त, कायगक्रम प्रभावी होण्यापूवी, Equitas SFB ला 

Equitas Development Initiatives Trust (EDIT) आणण 

Equitas Healthcare Foundation (EHF) ला त्ांच्या छत्राखाली 

आणण्यासाठी RBI ची मान्यता घ्यावी लारे्ल. 

इंशर्यन बँकेने शर्शजटल ब्रोशकंग सोलू्यिन 'ई-ब्रोशकंग' लाँच केले 

● इंणर्यन बँक, सावगजणनक के्षत्रातील बँक, णतच्या ग्राहक उत्पादनांच्या 

सवगसमावेिक णर्णजटलायझेिनच्या णदिेने एक धोरणािक पाऊल 

म्हणून णर्णजटल ब्रोणकंर् सोलू्यिन - 'ई-ब्रोणकंर्' सादर केले आहे. 

ई-ब्रोणकंर्, एक त्वररत आणण पेपरलेस णर्मॅट आणण टर ेणरं्र् खाते 

उघर्ण्याची सेवा, आता बँकेच्या मोबाईल बँणकंर् अँप, IndOASIS 

द्वारे उपलब्ध आहे. बँकेच्या आणथगक तंत्रज्ञान भार्ीदार Fisdom च्या 

सहकायागने हे उत्पादन सादर करण्यात आले. 

ठळक मुिे: 

● ई-ब्रोणकंर् उपक्रम बँकेला CASA (चालू खाते बचत खाते) 

वाढणवण्यात मदत करेल. 

● हा उपक्रम ग्राहकांना चालू असलेल्या भारतीय आयुणवगमा महामंर्ळ 

(LIC) इणनणियल पन्स्टब्लक ऑफररंर् (IPO) मधे्य प्रभावीपणे 

रंु्तवणूक करण्यास सक्षम करतो. 
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● IndOASIS, बँकेचे मोबाइल बँणकंर् App, वापरकत्ािंना र्ीमॅट 

आणण टर ेणरं्र् खाते उघर्ण्यापासून ते दुय्यम बाजारपेठेतील 

संिोधन-आधाररत रंु्तवणुकीद्वारे समणथगत कमी ब्रोणकंर् सेवा, 

इन्स्टक्वटी, फु्यचसग, पयागय आणण प्रारंणभक सावगजणनक ऑफरसह एक 

एकीकृत अनुभव प्रदान करेल. 

SEBI ने ESG-संबंशधत बाबीसंाठी सल्लागार सशमती स्थापन केली. 

● णसकु्यररटीज अँर् एक्सचेंज बोर्ग ऑफ इंणर्या (SEBI) ने 

णसकु्यररटीज माकेटमधील पयागवरण, सामाणजक आणण प्रिासन 

(ESG) संबंणधत बाबीवंर सल्ला देण्यासाठी एक सणमती स्थापन केली 

आहे. एचर्ीएफसी मु्यचु्यअल फंर्ाचे मुख्य कायगकारी अणधकारी 

(सीईओ) नवनीत मुनोत या सणमतीचे अध्यक्ष असतील. 

इतर सदस्य: 

● त्ात टाटा केणमकिचे एमर्ी आणण सीईओ, एनटीपीसीचे 

कायगकारी संचालक सी णिव कुमार, Axis बँकेचे मुख्य जोखीम 

अणधकारी अणमत तलरे्री, णसिाचे ईएसजी प्रमुख िरद कलघटर्ी, 

संस्थािक रंु्तवणूकदार सल्लार्ार सेवा, अणमत टंर्न, संस्थािक 

रंु्तवणूकदार सल्लार्ार सेवा, जेएन रु्प्ता, संस्थापक आणण एमर्ी 

यांचा समावेि आहे. से्टकहोर्ल्सग एम्पॉवरमेंट सन्स्टव्हगसेस, रमा पटेल, 

र्ायरेक्टर णक्रणसल रेणटंग्स आणण रामनाथ. 

LIC IPO च्या िेिटच्या शदििी, एकूण सबस्पिप्प्िन 2.95 पट 

● णबणरं्र्च्या िेवटच्या णदविी, देिातील सवागत मोठ्या लाइफ 

इझिुरन्स कॉपोरेिन ऑफ इंणर्याच्या (LIC) IPO ला णवक्रीवरील 

समभार्ांपेक्षा 2.95 पट जास्त मार्णी णदसून आली, एकूण 43,933 

कोटी रुपयांच्या बोली णनमागण झाल्या. 

● घररु्ती रंु्तवणूकदार, मुख्यतः  णकरकोळ, वर्गणीचे प्राथणमक चालक 

होते. IPO ला 7.33 दिलक्ष णकरकोळ रंु्तवणूकदारांचे अजग प्राप्त 

झाले, ज्याने 2008 मधे्य ररलायन्स पॉवरने सेट केलेला 4.8 

दिलक्षचा पूवीचा णवक्रम मोर्ीत काढला. 

HDFC बँकेने 'एर्क्पे्रस कार लोन' इंर्स्टरीतील पशिले शर्शजटल 

निीन कार लोन लॉन्च केले. 

● एचर्ीएफसी बँकेने, एक खाजर्ी के्षत्रातील कजगदार, 30-णमणनटांचे 

'एक्सपे्रस कार लोन्स' सादर केले आहे, जे णवद्यमान आणण रै्र-

ग्राहकांसाठी एक एंर्-टू-एंर् णर्णजटल नवीन कार कजग समाधान 

आहे. बँकेने संपूणग भारतातील ऑटोमोबाईल र्ीलसगसोबत कजग 

देण्याचे अजग एकणत्रत केले आहेत. हा उद्योर्ाचा पणहला 

ऑटोमोणटव्ह कजग देण्याचा अनुभव आहे आणण त्ामुळे भारतात 

ऑटोमोबाईल णवत्तपुरवठा करण्याच्या पद्धतीत बदल होण्याची 

अपेक्षा आहे. 

'एर्क्पे्रस कार लोन्स'च ेप्रमुख मुदे्द: 

● ही सुणवधा बँकेच्या सवग िाखा, र्ीलरणिप आणण अखेरीस, थर्ग-पाटी 

एग्रीरे्टर िॅटफॉमगवर णदली जाईल. 

● कार खरेदीदारांसाठी हा सवगसमावेिक, जलद, अणधक सोयीस्कर 

आणण सवगसमावेिक णर्णजटल प्रवास ऑटोमोबाईल खरेदी प्रणक्रया 

सुलभ करेल आणण संपूणग भारतामधे्य णविेषतः  णनमिहरी आणण 

ग्रामीण भार्ात कार णवक्रीला चालना देईल. 

● त् याने भारतभरातील वाहन णवके्रत् यांसोबत कजग देण् याचा अजग 

समाकणलत केल्म् याने, 20%–30% ग्राहकांनी रु. 20 लाख पयिंतची ही 

कजग सुणवधा वापरण् याची अपेक्षा केली आहे. 

● सध्या, ही सुणवधा फक्त चारचाकी वाहनांसाठी उपलब्ध आहे, आणण 

हळूहळू दुचाकी कजागचा समावेि करण्यासाठी ती वाढवली जाईल. 

UPI ने एशप्रल 2022 मधे्य रु. 9.83 शटर शलयनचे शिक्रमी 5.58 अब्ज 

व्यििार केले. 

● नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इंणर्या (NPCI) च्या मते , 

युणनफाइर् पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), भारताचा प्रमुख णर्णजटल पेमेंट 

िॅटफॉमग, एणप्रल 2022 मधे्य 9.83 णटर णलयन रुपयांचे 5.58 अब्ज 

(bn) व्यवहार नोदंवले रे्ले आहेत. आतापयिंत नोदंवलेल्या 

व्यवहारांची ही सवागणधक संख्या आहे. UPI द्वारे. माणसक UPI ने माचग 

2022 मधे्य रु. 9.6 णटर णलयन णकमतीच्या 5.4 अब्ज व्यवहारांमधून 

3.33% वाढ नोदंवली आहे. 

मिसुली तूट अनुदान म्हणून भारत सरकार 14 राज्यांना 7,183.42 

कोटी रुपये जारी केले. 

● कें द्र सरकारने आंध्र प्रदेि, पणिम बंर्ाल, राजस्थान, पंजाब, आसाम 

आणण केरळसह 14 राज्यांना महसूल तूट अनुदान म्हणून 7,183.42 

कोटी रुपये जारी केले आहेत. अथग मंत्रालयाच्या व्यय णवभार्ाने पैसे 

जारी केले. राज्यांना देण्यात येणारया पोस्ट णर्व्होलू्यिन रेवे्हनू्य 

रे्णफणसट (PDRD) अनुदानाचा हा दुसरा माणसक हप्ता आहे. 

पंधराव्या णवत्त आयोर्ाच्या णिफारिीनुंसार हे अनुदान देण्यात आले 

आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● पंधराव्या णवत्त आयोर्ाने  राज्यांना पोस्ट णर्व्होलू्यिन रेवे्हनू्य 

रे्णफणसट (PDRD) अनुदानाची णिफारस केली. भारतीय 

राज्यघटनेच्या कलम 275 अंतर्गत पोस्ट णर्व्होलू्यिन रेवे्हनू्य 

रे्णफणसट (PDRD) अनुदान णदले जाते. 

● पंधराव्या णवत्त आयोर्ाने  2022-23 या आणथगक वषागसाठी 14 

राज्यांना एकूण 86,201 कोटी रुपयांच्या पोस्ट णर्व्होलू्यिन रेवे्हनू्य 

रे्णफणसट (PDRD) अनुदानाची णिफारस केली आहे. 

● खचग णवभार् (णवत्त मंत्रालय)  णिफारस केलेल्या राज्यांना 12 समान 

माणसक हप्त्ांमधे्य (EMIs) अनुदान जारी करेल. नुकत्ाच  जाहीर 

झालेल्या, 2022-23 मधे्य राज्यांना जारी करण्यात आलेल्या महसूल 

तूट अनुदानाची एकूण रक्कम 14,366.84 कोटी रुपयांवर रे्ली 

आहे. 

ICICI बँकेने युनायटेर् शकंगर्ममधील सँटेन्डर बँकेसोबत 

भागीदारी केली. 

● भारतातील खाजर्ी के्षत्रातील सवागत मोठ्या बँकांपैकी एक 

असलेल्या ICICI बँकेने युनायटेर् णकंर्र्ममधील Santander 

Bank सोबत भार्ीदारी स्थापन केली, ज्याचा उिेि दोन्ही देिांमधे्य 

कायगरत व्यवसायांसाठी बँणकंर् सुलभ करणे आहे. ICICI आणण 

Santander UK Plc यांनी भारत -यूके कॉररर्ॉरसह कायगरत 

कॉपोरेट ग्राहकांच्या आणथगक सेवा र्रजा पूणग करण्यासाठी 

बँकांमधील भार्ीदारीची चौकट तयार करण्यासाठी मंुबईत एक 

सामंजस् करार केला. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● ICICI बँकेने सांणर्तले की ते व्यापार, क्रॉस-बॉर्गर पेमेंट्स, पुरवठा 

साखळी, टर ेझरी सोलू्यिन्स आणण ररटेल बँणकंर्मधे्य भारतामधे्य 

कायगरत असलेल्या यूके कॉपोरेट्सना बँणकंर् सोलू्यिन्स ऑफर 

करेल, तर संॅटेंर्र यूके भारतीय कॉपोरेट्स आणण नवीन युर्ातील 

कंपन्यांना त्ांच्या यूकेमधील बँणकंर् र्रजा पूणग करेल. 

● आयसीआयसीआय बँकेचे इंटरनॅिनल बँणकंर् गु्रपचे प्रमुख श्रीराम 

एच अय्यर, ज्यांनी बँकेच्या वतीने सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली, 

त्ांनी सांणर्तले की भारत आणण युनायटेर् णकंर्र्म यांचे 

दीघगकाळापासून मजबूत णद्वपक्षीय संबंध आहेत आणण भारत हे 

णब्रटीि कंपन्यांसाठी दीघगकाळापासून परदेिी रंु्तवणूकीचे णठकाण 

आहे. 
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● युनायटेर् णकंर्र्म हा भारतात रंु्तवणूक करणारया पणहल्या दहा 

देिांपैकी एक आहे. 

● हा सामंजस् करार UK-भारत कॉररर्ॉरमधील कॉपोरेट्सना 

सुरळीत बँणकंर् सेवा प्राप्त करण्यास सक्षम करतो. त्ांना खात्री आहे 

की ICICI बँक Santander UK ला पाणठंबा देईल आणण त्ांच्या 

ग्राहकांना भारतात त्ांचे व्यवसाय उभारण्यास मदत करेल. 

 InspiHE₹: भारती AXA लाइि इझिुरन्सने आशथडक साक्षरता 

मोिीम सुरू केली. 

● Bharti AXA Life Insurance, भारती एंटरप्रायझेस, भारतातील 

सवागत मोठ्या व्यावसाणयक र्टांपैकी एक, आणण AXA, जर्ातील 

सवागत मोठ्या णवमा कंपन्यांपैकी एक यांच्यातील संयुक्त उपक्रम, 

'InspiHE₹ - सक्षम भणवष्यासाठी आणथगक साक्षरता अणभयान सुरू 

करण्याची घोषणा केली. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● संिोधनानुसार, 55% न्स्टस्त्रया सुणवचाररत आणथगक णनणगय घेत नाहीत 

आणण 59% मणहलांकरे् आरोग्य णकंवा जीवन णवमा नाही. ही 

पररन्स्टस्थती हळूहळू सुधारण्याचा भारती AXA चा मानस आहे. 

● 'आंतरराष्टर ीय मातृणदन' आणण आर्ामी 'आंतरराष्टर ीय कुटंुब णदना'च्या 

सन्मानाथग, संस्थेने मणहलांना, णविेषत: मातांना आणथगक णनयोजन 

आणण बचतीच्या मूलभूत र्ोष्टी णिकवून त्ांचे भणवष्य सुणनणित 

करण्यासाठी त्ांना सक्षम करण्यासाठी एक उपक्रम सुरू केला 

आहे. 

● 'InspiHE₹' मोणहमेची सुरुवात मंुबईतील मातांच्या र्टासाठी ऑन-

द-ग्राउंर् णिकवण्याच्या सत्राने होईल आणण रुची णनमागण 

करण्यासाठी सोिल मीणर्या चॅनेलद्वारे प्रसाररत केला जाईल. या 

मोणहमेत मणहलांना, णविेषतः  माता आणण त्ांच्या कुटंुबांना सहभार्ी 

करून घेण्याची महामंर्ळाला आिा आहे. 

● ऑन-द-ग्राउंर् णिक्षण कायगक्रमाव्यणतररक्त, भारती AXA लाइफ 

इझिुरन्सचे कमगचारी देखील या महान कायागसाठी देणर्ी देतील. 

भारतातील शकरकोळ मिागाई एशप्रलमधे्य 7.79 टक््ांपयंत 

िाढली. 

● भारतातील णकरकोळ महार्ाई एणप्रलमधे्य 7.79 टक्कक्यांपयिंत 

वाढली, हे मुख्यते्व इंधन आणण खाद्यपदाथािंच्या वाढत्ा णकमतीमुंळे 

चालते, असे सरकारी आकरे्वारीत णदसून आले. ग्राहक णकंमत-

आधाररत चलनवाढीचा आकर्ा सलर् चौथ्या मणहन्यात ररझव्हग बँक 

ऑफ इंणर्याच्या (RBI) वरच्या सहनिीलतेच्या मयागदेच्या वर 

राणहला. एणप्रलमधे्य, सीपीआय चलनवाढीचा दर आठ वषािंतील 

सवोच्च वेर्ाने वाढला. मार्ील उच्चांक मे 2014 मधे्य 8.33 टके्क 

नोदंवला रे्ला होता. एणप्रलची णपं्रट माचगमधील 6.95 टके्क आणण 

एका वषागपूवी 4.23 टक्कक्यांपेक्षा जास्त होती. 

युशनयन बँक ऑि इंशर्याने ऑनलाइन पॅ्लटिॉमड 'Trade nxt' 

लाँच केले. 

● युणनयन बँक ऑफ इंणर्या (UBI) ने 'टर ेर् nxt' हे ऑनलाइन 

िॅटफॉमग सुरू केले आहे, जे कॉपोरेट आणण एमएसएमई (मायक्रो, 

स्मॉल आणण मीणर्यम एंटरप्रायझेस) यांना त्ांच्या णठकाणाहून सवग 

क्रॉस-बॉर्गर णनयागत-आयात व्यवहार करण्यास सक्षम करते, म्हणजे 

कंपन्यांना बँकेच्या िाखेला भेट देण्याची र्रज नाहीिी होते. यात 

लेटर ऑफ के्रणर्ट (LC), बँक रॅ्रंटी, एक्सपोटग/इम्पोटग णबले, एक्स्पोटग 

के्रणर्टचे णवतरण, जावक आणण आवक रेणमटन्स, र्ीलर 

फायनान्स्टनं्सर् इत्ादीचंी अखंर् एंटर ी आणण प्रणक्रया देते. 

'टर ेर् एनएर्क्टी' पॅ्लटिॉमडबद्दल: 

● 'टर ेर् एनएक्सटी' िॅटफॉमग आयात रे्टा प्रोसेणसंर् आणण मॉणनटररंर् 

णसस्टम (IDPMS), एक्सपोटग रे्टा प्रोसेणसंर् आणण मॉणनटररंर् 

णसस्टम (EDPMS) आणण ओव्हरसीज र्ायरेक्ट इझवे्हस्टमेंट 

(ODI)/परकीय थेट रंु्तवणूक (FDI) यांना इतर वैधाणनक 

अहवालाद्वारे णनयामक ऑनलाइन ऑटो ररपोणटिंर् देखील सक्षम 

करेल.)/ उदारीकृत रेणमटन्स योजना LRS) जी प्रणक्रया अणधक 

सोयीस्कर करेल. 

मॉगडन सॅ्टझलेने भारताचा FY23 िाढीचा अंदाज 7.6% पयंत कमी 

केला. 

● मॉर्गन सॅ्टझलेने जार्णतक वाढीतील मंदी, उच्च कमोणर्टी णकमती 

आणण जार्णतक भांर्वली बाजारातील जोखीम टाळणे यामुळे 

भारताच्या वाढीचा अंदाज FY2023 साठी 7.9% वरून 7.6% पयिंत 

खाली आणला. हा 7.6% अंदाज भारतासाठी आधारभूत अंदाज 

आहे, तर त्ाचे मंदी आणण तेजीचे अंदाज अनुक्रमे 6.7% आणण 8% 

आहेत. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● FY24 साठी, त्ाने त्ाचा वाढीचा अंदाज आधीच्या 7% वरून 6.7% 

पयिंत कमी केला. 

● तथाणप, भारतीय अथगव्यवस्थेचा णवस्तार FY23 आणण FY24 मधे्य 

महामारीपूवग वाढीच्या वरील दराने होईल. 

● जार्णतक आघार्ीवर, 2021 मधे्य 6.2% वाढीच्या तुलनेत कॅलेंर्र 

वषग 2022 मधे्य 2.9% वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. 

● आणियामधे्य, भारत ही अिी अथगव्यवस्था असेल जी महार्ाईच्या 

वरच्या जोखमीनंा सवागत जास्त सामोरे जाईल. 

● CPI (ग्राहक णकंमत णनदेिांक) महार्ाई FY23 साठी 6.5% अपेणक्षत 

आहे. 

● चालू खात्ातील तूट FY23 मधे्य GDP च्या (एकूण देिांतर्गत 

उत्पादन) 3.3% च्या 10 वषािंच्या उच्चांकापयिंत वाढेल. 

आरबीआयने केईबी िाना बँकेला 59 लाख रुपयांचा दंर् ठोठािला 

आिे. 

● भारतीय ररझव्हग बँकेने कोररयन बँक, KEB हाना बँकेला ठेवीवंरील 

व्याज दरािी संबंणधत काही णनयमांचे पालन न केल्याबिल 59 लाख 

रुपयांचा दंर् ठोठावला आहे . ररझव्हग बँक ऑफ इंणर्या (ठेवांवर 

व्याज दर) णनदेि, 2016 वर RBI ने जारी केलेल्या णनदेिांचे पालन 

न केल्याबिल कोररयन बँकेला दंर् ठोठावण्यात आला आहे. 

● KEB हाना बँकेच्या पयगवेक्षी मूल्यमापनासाठी वैधाणनक तपासणी 

आरबीआयने 31 माचग 2020 रोजी णतच्या आणथगक न्स्टस्थतीच्या 

संदभागत आयोणजत केली होती. तथाणप, आरबीआयने म्हटले आहे 

की दंर् णनयामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधाररत आहे 

आणण त्ावर उच्चारण्याचा हेतू नाही. 
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एलआयसी िेअसडच्या सुस्त सूचीमुळे गंुतिणूकदारांच े 50,000 

कोटी रुपयांचे नुकसान 

● लाइफ इझिुरन्स कॉपोरेिन ऑफ इंणर्या (LIC) च्या समभार्ांनी 

स्टॉक एक्स्चेंजमधे्य सुरुवातीची सावगजणनक ऑफर णकंमतीच्या 

सवलतीवर व्यापार करत एक णनरािाजनक सुरुवात केली. 

इझिुरन्स बेहेमथचे िेअसग बीएसई आणण एनएसईवर रु. 872 प्रणत 

समभार्ाने व्यवहार करू लार्ले, IPO णकंमत प्रणत िेअर रु. 949 

पेक्षा 8.11 टक्कक्यांनी खाली आल आहे. सेने्सक्स आणण णनफ्टी 

णहरव्या रंर्ात असतानाही समभार् घसरले. LIC द्वारे 21,000 कोटी 

रुपयांचे सावगजणनक णनर्गम दलाल स्टर ीटने पाणहलेले सवागत मोठे आहे. 

या मणहन्याच्या सुरुवातीला, या समसे्ला सवग रंु्तवणूकदार 

र्टांकरू्न णनयणमत तीन णदवसांच्या न्स्टखर्कीऐवजी सहा णदवसांच्या 

सबन्स्टिप्प्िन णवंर्ोवर जोरदार प्रणतसाद णमळाला होता. 

भारत आता परदेिातून पाठिल्या जाणाऱ् या रकमेतून सिाडशधक 

लाभाथी आिे. 

● जार्णतक बँकेच्या मते, 2021 मधे्य भारताने मेन्स्टक्सकोला मारे् टाकून 

सवागणधक रेणमटन्स प्राप्त करणारा देि म्हणून चीनला णतसरया 

स्थानावर ढकलले आहे. 2021 मधे्य, भारताला एकूण $89 अब्ज 

पेक्षा जास्त रेणमटन्स प्राप्त झाले, जे 2020 मधे्य णमळालेल्या $82.73 

णबणलयनच्या तुलनेत 8% ने वाढले आहे. 2020 मधे्य जर्ाला 

कोणवर्चा मोठा फटका बसला असला तरीही, रेणमटने्सस $82.69 

णबणलयन पेक्षा काहीसे जास्त होते. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● र्ॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घसरलेले मूल्य काही प्रमाणात वाढीस 

कारणीभूत आहे. 

● जर्ातील सवागत कमी व्यवहार खचािंपैकी एक असलेल्या भारतातील 

इनबाउंर् रेणमटन्स या वषी वाढतच राहतील. 

● जार्णतक स्तरावर $200 हस्तांतररत करण्याची सरासरी णकंमत $6 

होती, परंतु दणक्षण आणियामधे्य (4.3 टके्क) पैसे पाठवणे सवागत 

स्वस्त आणण उप-सहारा आणफ्रकेत (7.3 टके्क) (7.8 टके्क) पैसे 

पाठवणे सवागत महार् होते. 

● 2022 मधे्य कमी आणण मध्यम उत्पन्न असलेल्या देिांना (LMICs) 

रेणमटन्स 4.2 टक्कक्यांनी वाढून $630 अब्जांपयिंत पोहोचण्याचा 

अंदाज आहे. 

● हे 2021 मधे्य मजबूत 8.6% वाढीचे अनुसरण करते, जेव्हा 

रेणमटन्सचा प्रवाह एकूण $605 अब्ज होता, जो जार्णतक बँकेच्या 

अंदाजापेक्षा खूप जास्त होता. 

● 2021 मधे्य दणक्षण आणियातील रेणमटन्सचा ओघ 6.9% वाढला. 

PNB MetLife ने भारतातील पशिली दंत आरोग्य शिमा योजना सुरू 

केली आिे.. 

● PNB MetLife India Insurance Company ने भारतातील पणहली 

दंत आरोग्य णवमा योजना सुरू केली आहे. भारतातील ही पणहली 

णवमा योजना आहे जी णनणित-लाभ देणारे बायरुग्ण खचग कव्हर 

करते आणण एकूण दंत आरोग्यािी संबंणधत खचागसह आणथगक 

सहाय्य प्रदान करेल. 

● PNB MetLife ची नवीन र्ेंटल केअर योजना ग्राहकांना त्ांचे दंत 

आरोग्य व्यवस्थाणपत करण्यात मदत करेल आणण दंत उपचारांसाठी 

जार्ा णमळवण्यासाठी त्ांना त्ांच्या बचतीमधे्य रु्बकी मारावी 

लार्णार नाही णकंवा त्ांचा आवश्यक खचग कमी करावा लार्णार 

नाही. 

FY22 मधे्य सािडजशनक के्षत्रातील बँकांची िसिणूक 51% कमी 

िोऊन 40,295 कोटी रुपये िाली. 

● ररझव्हग बँक ऑफ इंणर्याने म्हटले आहे की सावगजणनक के्षत्रातील 

बँकांनी 2021-22 (FY22) या आणथगक वषागत फसवणुकीच्या रकमेत 

51 टक्कक्यांहून अणधक घसरण नोदंवून 40,295.25 कोटी रुपयांची 

नोदं केली आहे. 2020-21 च्या आधीच्या आणथगक वषागत तब्बल 12 

PSBs (सावगजणनक के्षत्रातील बँकांनी) 81,921.54 कोटी रुपयांची 

फसवणूक केली होती, असे कें द्रीय बँकेने माणहती अणधकार (RTI) 

कायद्यांतर्गत एका अजागला उत्तर देताना सांणर्तले. 

अििालातील मित्त्वाचे मुदे्द: 

● FY22 मधे्य PSBs द्वारे सवग शे्रणीमंधे्य नोदंवलेल्या फसवणुकीच्या 

RBI रे्टानुसार, िहर-आधाररत पंजाब नॅिनल बँकेने ( PNB) 

सवागणधक 9,528.95 कोटी रुपयांची नोदं केली आहे, ज्यामधे्य अिा 

431 घटनांचा समावेि आहे. 

● देिातील सवागत मोठी कजगदार से्टट बँक ऑफ इंणर्याने तब्बल 

4,192 प्रकरणांमधे्य 6,932.37 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीची नोदं 

केली - मोठ्या प्रमाणात लहान मूल्याच्या फसवणुकीच्या घटना 

दिगणवतात. 

● बँक ऑफ इंणर्याने 5,923.99 कोटी रुपयांची फसवणूक केली 

(209 घटना), त्ानंतर बँक ऑफ बर्ोदा 3,989.36 कोटी (280); 

युणनयन बँक ऑफ इंणर्या रु. 3,939 कोटी (627), तर कॅनरा बँकेने 

केवळ 90 प्रकरणांमधे्य रु. 3,230.18 कोटी रुपयांची फसवणूक 

नोदंवली - हे व्यवहार उच्च-मूल्याच्या फसवणुकीचे होते. 

एशप्रल 2022 मधे्य WPI मिागाई 15.08% च्या शिक्रमी उच्चांकािर 

आिे. 

● भारतातील घाऊक महार्ाई एणप्रलमधे्य तीन दिकांच्या उच्चांकावर 

पोहोचली कारण उच्च वसंू्तच्या णकमती आणण पुरवठा-साखळीतील 

व्यत्यांमुळे उत्पादकांसाठी इनपुट खचग वाढला. एणप्रल 2021 मधे्य 

10.74% च्या तुलनेत एणप्रल 2022 (YoY) मणहन्यासाठी महार्ाईचा 

वाणषगक दर 15.08% (तातु्परता) होता. WPI अन्न णनदेिांकावर 

आधाररत चलनवाढीचा दर माचग 2022 मधे्य 8.71% वरून 8.88% 

वर णकरकोळ वाढला. 

जागशतक बँकेने गुजरातला SRESTHA-G प्रकल्पासाठी USD 350 

दिलक्ष मंजूर केले. 

● जार्णतक बँकेने णसस्टीम ररफॉमग एने्डव्हसग फॉर टर ान्सफॉर्मर्ग हेल्थ 

अणचव्हमेंट इन रु्जरात (SRESTHA-G) प्रकल्पासाठी USD 350 

दिलक्ष आणथगक मदत मंजूर केली आहे. SRESTHA-G प्रकल्प 

USD 500 दिलक्ष णकमतीचा असेल, जार्णतक बँक USD 350 

दिलक्ष योर्दान देईल. या प्रकल्पामधे्य राज्यातील प्रमुख आरोग्य 

णवतरण प्रणालीमंधे्य पररवतगनाचा समावेि असेल. 

SRESTHA-G प्रकल्पाच ेमित्त्वाचे मुदे्द: 

● रु्जरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी SRESTHA-G प्रकल्पाला 

मंजुरी णदली, त्ानंतर हा प्रस्ताव कें द्रीय अथग मंत्रालयाकरे् 

पाठवण्यात आला. रु्जरात सरकार आरोग्य आणण कुटंुब कल्याण 

णवभार् (HFWD) माफग त हा कायगक्रम राबवणार आहे. 

● प्राथणमक आरोग्य सेवेची रु्णवत्ता, समानता आणण सवगसमावेिकता, 

णकिोरवयीन मुलीसंाठी सेवा णवतरण मॉरे्ल सुधारणे आणण रोर् 

णनर्राणी प्रणालीची क्षमता वाढवून रु्जरातमधील सेवा णवतरण 

सुधारणे हा कायगक्रम णवकासाचा उिेि आहे. 
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IDBI बँक एजस िेर्रल लाइि इझिुरन्समधील शतच्या चतुथांि 

स्टॉकची शिक्री करणार आिे. 

● IDBI बँकेने खाजर्ी के्षत्रातील जीवन णवमा कंपनी Ageas Federal 

Life Insurance मधील आपला उवगररत 25% णहस्सा 580 कोटी 

रुपयांना णवकण्यासाठी िेअर खरेदी करार केला आहे, ज्यामुळे 

Ageas ही काही परदेिी णवमा कंपन्यांपैकी एक बनली आहे ज्याने 

णतच्या भारतीय णवमा संयुक्त उपक्रमातील णहस्सा 74 पयिंत वाढवला 

आहे. णनयामक मंजुरी आणण िेअर खरेदी कराराच्या अटी व ितींची 

पूतगता प्रलंणबत आहे. Ageas या युरोणपयन णवमा कंपनीने णर्सेंबर 

2020 मधे्य भारतीय णवमा कंपनीतील आपला णहस्सा 26% वरून 

49% पयिंत वाढवला आहे. 

2022 मधे्य भारताचा शिकास दर 6.4% असेल असा यूएनचा अंदाज 

आिे. 

● युनायटेर् नेिन्स णर्पाटगमेंट ऑफ इकॉनॉणमक अँर् सोिल 

अफेअसग (UN-DESA) ने त्ांच्या 'वर्ल्ग इकॉनॉणमक णसचु्यएिन 

अँर् प्रॉिेक््टस (WESP) णमर्-इयर अपरे्ट 2022' अहवालात 

भारताच्या GDP (एकूण देिांतर्गत उत्पादन) वाढीचा अंदाज 6.7% 

वरून 6.4% पयिंत कमी केला आहे. 2022-23. 2023-24 साठी, 

भारतासाठी 6.1% च्या तुलनेत 6% GDP वाढीचा अंदाज आहे. 

2021 मधे्य भारताची अथगव्यवस्था 8.8% दराने वाढली. 2022 मधे्य 

दणक्षण आणियातील वाढीचा दृष्टीकोन देखील 0.4 टक्कक्यांनी 5.5% 

पयिंत खाली आणला आहे. 

कें द्र सरकारने जािीर केले की FY22 मधे्य भारताने $83.57 अब्ज 

इतका िाशषडक FDI आिक नोदंिली आिे. 

● कें द्र सरकारने जाहीर केले की FY22 मधे्य भारताने $ 83.57 अब्ज 

इतका वाणषगक FDI आवक नोदंवली आहे. 2020-21 मधे्य, आवक 

$81.97 अब्ज इतकी होती. उत्पादन के्षत्रात परकीय रंु्तवणुकीसाठी 

भारत हा झपाट्याने पसंतीचा देि म्हणून उदयास येत आहे. 2020-

21 ($12.09 अब्ज) च्या तुलनेत 2021-22 मधे्य ($21.34 अब्ज) 

उत्पादन के्षत्रातील एफर्ीआय इन्स्टक्वटी प्रवाह 76 टक्कक्यांनी वाढला 

आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● सवोच्च रंु्तवणूकदार देिांच्या बाबतीत, णसंर्ापूर 27 टक्कक्यांसह 

अव्वल आहे, त्ानंतर अमेररका (18 टके्क) आणण मॉररिस (16 

टके्क) रे्ल्या आणथगक वषागत आहे. के्षत्रांमधे्य, संर्णक सॉफ्टवेअर 

आणण हार्गवेअरने जास्तीत जास्त आवक आकणषगत केली. सेवा के्षत्र 

आणण वाहन उद्योर्ाने त्ाचे पालन केले. 

● व्यवसायात सुलभता प्रदान करण्यासाठी आणण रंु्तवणूक आकणषगत 

करण्यासाठी FDI धोरण अणधक उदारीकरण आणण सुलभ 

करण्यासाठी, अलीकरे्च कोळसा खाण, करार उत्पादन, णर्णजटल 

मीणर्या, णसंर्ल-बँ्रर् ररटेल टर ेणरं्र्, नार्री णवमान वाहतूक, संरक्षण, 

णवमा आणण दूरसंचार यासारख्या के्षत्रांमधे्य सुधारणा करण्यात 

आल्या आहेत. 

िेल्थरे्स्क िोनपे िेल्थ मैनेजमेंट पे्लटिॉमड शिकत घेईल. 

● PhonePe, Walmart Inc. द्वारे समणथगत भारतीय पेमेंट व्यवसाय, 

एकूण $75 दिलक्षमधे्य दोन संपत्ती व्यवस्थापन संस्था णवकत घेत 

आहे. वेल्थरे्स्कची णकंमत अंदाजे $50 दिलक्ष असेल, तर 

ओपनकू्यला कजागसह सुमारे $25 दिलक्ष खचग येईल, पररन्स्टस्थतीिी 

पररणचत असलेल्या लोकांनुसार ज्यांनी तथे्य र्ोपनीय असल्यामुळे 

ओळखू न देण्यास सांणर्तले. 2016 मधे्य स्थापन झालेल्या आणण 

भारताचे आणथगक कें द्र असलेल्या मंुबई येथे असलेल्या वेल्थरे्स्कद्वारे 

ग्राहक इन्स्टक्वटीमधे्य रंु्तवणूक करू िकतात आणण टर ेरे्र् फंर्ांची 

देवाणघेवाण करू िकतात. OpenQ ग्राहकांना आणण संस्थािक 

ग्राहकांना टर ेणरं्र् बासे्कट आणण रंु्तवणूक णवशे्लषणे देखील प्रदान 

करते. 

RBI ने कें द्र सरकारला 30,307 कोटी रुपयांच ेअशतररक्त िस्तांतरण 

अशधकृत केले. 

● भारतीय ररझव्हग बँकेने 2021-22 या आणथगक वषागसाठी कें द्र 

सरकारला 30,307 कोटी रुपयांचे अणतररक्त हस्तांतरण मंजूर केले 

आहे. ररझव हग बँकेचा वाणषगक अहवाल आणण खाते या वषागसाठी 

स्वीकारण्यासाठी भारतीय ररझव्हग बँकेच्या कें द्रीय संचालक 

मंर्ळाची मंुबईत 596 वी बैठक र्व्हनगर िक्तीकांत दास यांच्या 

अध्यक्षतेखाली झाली. सध्याची आणथगक न्स्टस्थती, जार्णतक आणण 

देिांतर्गत समस्ा आणण अलीकर्ील भू-राजकीय घर्ामोर्ीचें 

पररणाम तपासल्यानंतर बोर्ागने आकन्स्टस्मक जोखीम बफर 5.50 

टके्क ठेवण्याचे मान्य केले. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● महार्ाई वषागतील सवागत मोठ्या पातळीवर आहे. एणप्रलचा घाऊक 

णकंमत णनदेिांक 15.05 टके्क होता. 7.8% हा ग्राहक णकंमत 

णनदेिांक आहे. 

● हे अतं्त उच्च दर आहेत आणण या बाबतीत भारत एकटा नाही. 

अमेररकेत, णजथे उणिष्ट महार्ाई दर 2% आहे, सवागत अलीकर्ील 

महार्ाई दर 8.5 टके्क होता, जो आता 8.3 टक्कक्यांवर घसरला आहे. 

पररणामी, जर्भरात महार्ाई अन्स्टस्तत्वात आहे. 

● अणलकर्च्या वषागत कमोणर्टी, सेवा आणण उत्पादनाच्या णकंमती या 

सवािंमधे्य प्रचंर् वाढ झाली आहे. 

● 2021 मधे्य महार्ाई सुरू झाली आणण युके्रनमधील युद्धाने ती 

अणधक तीव्र केली. सध्या संपूणग जर् महार्ाईच्या णवळख्यात 

अर्कले आहे. 

SBI ने YONO पॅ्लटिॉमडिर ररअल टाइम एर्क्पे्रस के्रशर्ट लाँच 

केले. 

● से्टट बँक ऑफ इंणर्या (SBI) ने त्ांच्या योनो िॅटफॉमगवर ररअल-

टाइम एक्सपे्रस के्रणर्ट सुरू करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे 

पात्र ग्राहकांना 35 लाख रुपयांपयिंतचे वैयन्स्टक्तक कजग णमळू िकते. 

बँकेने सांणर्तले की पर्ारदार ग्राहकांसाठी त्ांचे प्रमुख वैयन्स्टक्तक 

कजग उत्पादन “एक्सपे्रस के्रणर्ट” मधे्य आता णर्णजटल अवतार आहे 

आणण ग्राहक आता योनोद्वारे त्ाचा लाभ घेऊ िकतात. 

ररअल-टाइम एर्क्पे्रस के्रशर्ट अंतगडत: 

● ररअल-टाइम एक्सपे्रस के्रणर्ट, कें द्र, राज्य सरकार आणण SBI च्या 

संरक्षण पर्ारदार ग्राहकांना वैयन्स्टक्तक कजागचा लाभ घेण्यासाठी 

यापुढे िाखेत जाण्याची आवश्यकता नाही. हा 100% पेपरलेस 

आणण णर्णजटल अनुभव असेल आणण आठ-पायरयांचा प्रवास असेल. 

● Xpress के्रणर्ट उत्पादन आमच्या ग्राहकांना णर्णजटल, त्रास-मुक्त 

आणण पेपरलेस कजग प्रणक्रयेचा अनुभव घेण्यास सक्षम करेल. बँणकंर् 

सुलभ करण्यासाठी ग्राहकांना तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखाली वणधगत 

णर्णजटल बँणकंर् अनुभव देण्याचा SBI सतत प्रयत् करत असते.” 
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एचर्ीएिसी बँक आशण ररटेशलओ करू्न को-बँ्ररे्र् के्रशर्ट कार्ड 

लॉन्च केले. 

● एचर्ीएफसी बँक, भारतातील सवागत मोठी खाजर्ी के्षत्रातील बँक, 

ररटेणलओसह को-बँ्ररे्र् के्रणर्ट कार््गसची नवीन शे्रणी लॉच 

करण्याची घोषणा केली, ज्याचा उिेि व्यापारी बाजारपेठेतील 

केणमस्ट आणण फामगसीसाठी आहे. ररटेणलओ हे देिातील सवागत मोठे 

B2B फामाग माकेटिेस आहे. हे एक उपयुक्त अँप आहे ज्याचा 

भारतातील फामाग पुरवठा साखळी व्यवस्थापनावर महत्त्वपूणग 

णर्णजटल प्रभाव पर्तो. केणमस्ट, णकरकोळ णवके्रते, णवतरक, 

फामागणसस्ट आणण रुग्णालये त्ांच्या संबंणधत णवतरकांसोबत ऑर्गर 

देण्यासाठी ररटेणलओ मोबाइल अॅन्स्टिकेिन आणण वेब इंटरफेस 

वापरू िकतात. 

Retailio Cobrand स्कीम अंतगडत, कार्डमधे्य खालील िैशिष्ट्ये 

समाशिष्ट् असतील: 

● 50 णदवसांपयिंत व्याजमुक्त के्रणर्ट कालावधी 

● सवग खरेदी आणण सवग व्यापारयांवरील खचागवर ररवॉर्ग पॉइंट्स, तसेच 

वाणषगक मैलाचा दर्र् प्रोत्साहने जसे की दरमहा 25000 खचग 

करण्यासाठी 500 बोनस ररवॉर्ग पॉइंट्स आणण 50000 प्रणत मणहना 

खचग करण्यासाठी 1500 बोनस ररवॉर्ग पॉइंट्स (RIO क्लब 

सदस्ांसाठी णविेष), 

● युणटणलटी, टेणलकॉम, सरकारी आणण कर भरणा यांसारख्या सवग 

व्यावसाणयक र्रजांवर 5% कॅिबॅक (प्रणत मणहना रु. 250 मयागणदत) 

● इतर Smartbuy, SmartPay आणण Payzapp सदस्त्व ऑफर 

● सवग के्रणर्ट कार्ग ग्राहकांसाठी मोफत आणण कमी णकमतीचे 

ईएमआय पयागय तसेच व्यावसाणयक हेतंूसाठी मुदत कजग पात्रता 

िािक सेिा मानकांचे परीक्षण करण्यासाठी RBI ने सिा सदस्यीय 

गट तयार केला. 

● ररझव्हग बँक ऑफ इंणर्या (RBI) ने ग्राहकांच्या णहताचे रक्षण 

करण्याच्या उिेिाने णनयमन केलेल्या कंपन्यांमधील ग्राहक सेवांचे 

मूल्यांकन आणण पुनरावलोकन करण्यासाठी सहा सदस्ांची सणमती 

स्थापन केली. बँणकंर् णनयामकाच्या णनवेदनानुसार ही सणमती ग्राहक 

सेवा मानकांच्या पयागप्ततेची तपासणी करेल आणण ग्राहक सेवा 

सुधारण्यासाठी णिफारसी देईल. सहा सदस्ीय सणमती ग्राहक सेवा 

णनयमांच्या पररणामकारकतेचे मूल्यांकन करेल आणण सुधारणांसाठी 

णिफारसी करेल. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● आरबीआयचे माजी रे्पु्यटी र्व्हनगर बीपी कानूनर्ो या सणमतीचे 

नेतृत्व करतील, जी पणहल्या बैठकीनंतर तीन मणहन्यांनी आपला 

अहवाल देईल. 

● RBI ला ग्राहकांचे बँणकंर् अनुभव सुधारायचे आहेत आणण हे 

सुणनणित करायचे आहे की णनयमन केलेल्या कंपन्या आणण मध्यवती 

बँक या दोन्हीदं्वारे तक्रारीचें त्वररत णनराकरण केले जाईल. 

● सणमती ग्राहक सेवा लँर्से्कपच्या णवकसनिील आणण णवकणसत होत 

असलेल्या मार्ण्यांचे मूल्यांकन करेल, णविेषतः  णर्णजटल आणण 

इलेक्टर ॉणनक आणथगक उत्पादने आणण णवतरणाच्या संदभागत आणण 

योग्य णनयामक उपायांची णिफारस करेल. 

● हे जार्णतक आणण देिांतर्गत, ग्राहक सेवा आणण तक्रार 

णनवारणातील सवोत्तम पद्धती देखील ओळखेल. 

● ग्राहक सेवा कायगक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी, अंतर्गत तक्रार 

णनवारण यंत्रणा अपगे्रर् करण्यासाठी आणण मध्यवती बँकेच्या एकूण 

ग्राहक संरक्षण फे्रमवकग ला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर 

करण्याच्या मार्ािंची णिफारस करण्याची अपेक्षा र्टाकरू्न आहे. 

● भारतीय ररझव्हग बँकेने णविेषत: णर्णजटल बँणकंर्मधील सेवेतील 

कमतरतांसाठी बँकांवर कठोर कारवाई केली आहे. तसेच या 

सेवांचा आढावा घेऊन ऑणर्ट करण्याचे आदेि णदले आहेत. 

SEBI ने ICEX ची कायमस्वरूपी मान्यता रद्द केली. 

● बाजार णनयामक, SEBI ने घोणषत केले की त्ांनी इंणर्यन कमोणर्टी 

एक्सचेंज णलणमटेर् (ICEX) ची मान्यता रि केली आहे. सेबीने नेट 

वथग आणण इझफ्रास्टरक्चर णनकषांसह अनेक कारणास्तव ते रै्र-

अनुपालक घोणषत करणारा आदेि जारी केल्यानंतर बाजाराची 

मान्यता रि करण्यात आली. पैसे काढण्याच्या पररणामी, ICEX ला 

त्ाच्या रंु्तवणूकदार संरक्षण णनधी आणण रंु्तवणूकदार सेवा 

णनधीमधील णनधी सेबीच्या रंु्तवणूकदार संरक्षण आणण णिक्षण 

णनधीकरे् हस्तांतररत करण्याचे णनदेि देण्यात आले आहेत. 

RBI ने सिड बँकांना िािकांना त्यांच्या ATM मधे्य इंटरऑपरेबल 

कार्ड-लेस कॅि शिथर्र ॉल (ICCW) चा पयाडय ऑिर करण्याचे 

आिािन केले आिे. 

● ररझव्हग बँक ऑफ इंणर्या (RBI) ने सवग बँकांना ग्राहकांना त्ांच्या 

ATM मधे्य इंटरऑपरेबल कार्ग-लेस कॅि णवथर्र ॉल (ICCW) चा 

पयागय ऑफर करण्याचे आवाहन केले आहे . त्ांच्या ATM मधे्य, 

सवग बँका, ATM नेटवकग  आणण WLAOs ICCW चा पयागय देऊ 

िकतात. नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इंणर्या (NPCI) ला 

युणनफाइर् पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सवग बँका आणण ATM 

नेटवकग सह एकत्रीकरण िक्य णततके सोपे करण्याचा सल्ला देण्यात 

आला आहे. ग्राहक अणधकृतता UPI वापरून केली जाईल, परंतु 

सेटलमेंट नॅिनल फायनान्स्टझियल न्स्टस्वच (NFS) / ATM नेटवकग द्वारे 

केले जाईल. आंतरबदल िुल्क आणण ग्राहक िुल्क पररपत्रकात 

अणधसूचनेत नमूद केलेल्या खचागणिवाय इतर कोणत्ाही 

खचागणिवाय ऑन-आमच्या/आमच्या बाहेर ICCW व्यवहार केले 

जातील. 

RBI ने श्रीलंकेसोबतच े व्यापार व्यििार भारतीय रुपयांमधे्य 

करण्याची परिानगी शदली 

● भारतीय ररझव्हग बँक (RBI) ने बेटावरील देिातून महसूल 

णमळवण्यात णनयागतदारांना येणारया अर्चणीमुळे, आणियाई 

न्स्टक्लअररंर् युणनयन (ACU) यंत्रणेच्या बाहेर, भारतीय रुपयात (INR) 

हाताळण्यासाठी श्रीलंकेसोबत व्यापार व्यवहार करण्याची परवानर्ी 

णदली आहे. भारत सरकारने अन्न, औषधे, पेटर ोल आणण औद्योणर्क 

कच्चा माल यासारख्या महत्त्वाच्या वसू्त आणण सेवांच्या 

संपादनासाठी णवत्तपुरवठा करण्यासाठी से्टट बँक ऑफ इंणर्याने 

श्रीलंकेला $1 णबणलयनच्या मुदत कजागची हमी णदली. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● कराराद्वारे पररभाणषत केल्यानुसार भारतातून णनयागत केलेल्या पात्र 

वसू्त आणण सेवांच्या णवत्तपुरवठ्यास कराराच्या अटीनुंसार परवानर्ी 

णदली जाईल, परंतु त्ांनी काही णनकष पूणग केले तरच. 

● जोपयिंत ते भारतीय णवदेिी व्यापार धोरणांतर्गत णनयागतीसाठी पात्र 

आहेत, तोपयिंत त्ांच्या संपादनासाठी SBI द्वारे णवत्तपुरवठा 

करण्यास सहमती आहे. 

● आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार हे णनदेि तात्काळ लारू् होतात. 

● कराराच्या अंतर्गत के्रणर्ट सुणवधा कराराच्या स्वाक्षरी तारखेपासून 

12 मणहन्यांपयिंत खाली ठेवली जाऊ िकते. 

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


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |May 2022 

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

RBI ने प्रमाशणत जे्वलसडच्या सोने आयातीसाठी मागडदिडक तते्त्व 

जारी केली. 

● भारतीय ररझव्हग बँक (RBI) ने पात्र जे्वलसगना इंणर्या इंटरनॅिनल 

बुणलयन एक्सचेंज IFSC Ltd. (IIBX) णकंवा इतर कोणत्ाही 

एक्सचेंजद्वारे सोने आयात करण्याची परवानर्ी देण्यासाठी नवीन 

मार्गदिगक तते्त्व जाहीर केली आहेत. IFSCA आणण DGFT, भारत 

सरकारने, इतर एक्सचेंजेस मंजूर करणे आवश्यक आहे. IIBX द्वारे 

सोन्याच्या आयातीसाठी अणधकृत जे्वलसगची सवग देयके IFSC कायदा 

आणण णनयमांनुसार IFSCA द्वारे मान्यताप्राप्त एक्सचेंज यंत्रणा 

वापरून केली जाणे आवश्यक आहे. 

मूर्ीजने 2022 साठी भारताच्या आशथडक िाढीचा अंदाज 8.8% 

पयंत कमी केला आिे. 

● मूर्ीज इझवे्हस्टसग सन्स्टव्हगसने उच्च चलनवाढीचा हवाला देत भारताचा 

आणथगक णवकासाचा अंदाज 2022 साठी 8.8 टक्कक्यांपयिंत कमी केला 

आहे जो आधीच्या 9.1 टक्कक्यांवरून होता. ग्लोबल मॅक्रो आउटलुक 

2022-23 च्या अपरे्टमधे्य, मूर्ीजने सांणर्तले की उच्च-णफ्रक्वें सी 

रे्टा सूणचत करतो की णर्सेंबर 2021 च्या णतमाहीपासून वाढीचा वेर् 

या वषागच्या पणहल्या चार मणहन्यांपयिंत रे्ला. तथाणप, कच्च्च्या तेल, अन्न 

आणण खतांच्या णकमती वाढल्याने पुढील काही मणहन्यांत घररु्ती 

आणथगक आणण खचागवर पररणाम होईल. 

टपाल शिभाग आशण इंशर्या पोस्ट पेमेंट बँक (IPPB) आरोिण 4.0 

शिमल्यात सुरू िोत आिे. 

● टपाल णवभार् आणण इंणर्या पोस्ट पेमेंट बँक (IPPB), आरोहण 4.0 

च्या वररष्ठ अणधकारयांची दोन णदवसीय बैठक णिमला, णहमाचल 

प्रदेि येथे सुरू झाली. देिातील आणथगक समावेिन मोणहमेला 

अणधक सखोल करण्यासाठी आणण भारतातील प्रते्क नार्ररकाला 

बँणकंर् सोलू्यिन्स प्रदान करण्याच्या मार्ािंवर चचाग करणे आणण 

णवचारपूवगक णवचार करणे हा या बैठकीचा अजेंर्ा आहे. IPPB सोबत 

टपाल णवभार् णर्णजटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणण ग्राहक-

अनुकूल पद्धतीने देिाच्या कानाकोपरयात णर्णजटल बँणकंर् सेवा 

पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधानांच्या णर्णजटल इंणर्या उपक्रमाच्या 

न्स्टव्हजनवर काम करत आहे. 

RBI नॉन-बँक भारत शबल पेमेंट युशनट्ससाठी नेट-िथडची 

आिश्यकता कमी करते. 

● ररझव्हग बँक ऑफ इंणर्या (RBI) ने सेर्मेंटमधील अणधक खेळारंू्ना 

प्रोत्साहन देण्याच्या उिेिाने नेट-वथगची आवश्यकता 25 कोटी 

रुपयांपयिंत कमी करून भारत णबल पेमेंट ऑपरेणटंर् युणनट्सची 

स्थापना करण्यासाठी बँक नसलेल्या संस्थांसाठी णनयम सुलभ केले 

आहेत. सध्या, नॉन-बँक BBPOU (भारत णबल पेमेंट ऑपरेणटंर् 

युणनट्स) साठी अणधकृतता णमळणवण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची 

णनव्वळ संपत्ती आवश्यक आहे. एणप्रलमधे्य मध्यवती बँकेने केलेल्या 

घोषणेनंतर नेट-वथग आवश्यकतांमधे्य घट झाली आहे. 

इंशर्या पोस्ट पेमेंट्स बँकेने AePS साठी issuer िुल्क सुरू केले. 

● इंणर्या पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB), पोस्ट णवभार् (DoP), आणण 

दळणवळण मंत्रालयाने आधार सक्षम पेमेंट णसस्टम (AePS) साठी 

issuer िुल्क लारू् केले आहे. AePS जारीकताग व्यवहार िुल्क 15 

जून, 2022 पासून लारू् होईल. AePS हे बँकेच्या नेतृत्वाखालील 

मॉरे्ल आहे जे कोणत्ाही बँकेच्या व्यवसाय प्रणतणनधीद्वारे आधार 

पर्ताळणीचा वापर करून पॉइंट ऑफ सेल (MicroATM) वर 

ऑनलाइन इंटरऑपरेबल आणथगक समावेिन व्यवहार सक्षम करते. 

AePS सहा णभन्न व्यवहार प्रकार प्रदान करते. 

शस्ुररटीजने रोबो-सल्लागार पॅ्लटिॉमड 'HDFC मनी' लाँच केला. 

● HDFC णसकु्यररटीजने "HDFC मनी" लाँच केले आहे, एक रोबो-

सल्लार्ार रंु्तवणूक िॅटफॉमग जो मु्यचु्यअल फंर् योजना आणण 

र्ीमॅट खात्ाच्या र्रजेणिवाय इतर आणथगक उत्पादने ऑफर करेल. 

मु्यचु्यअल फंर्ांव्यणतररक्त, एखादी व्यक्ती पोटगफोणलओमधे्य प्रवेि 

करणे, व्यवस्थाणपत करणे आणण टर ॅक करणे, लक्ष्य णनयोजन, णवमा 

णनयोजन, ई-णवि तयार करणे आणण कर व्यवस्थाणपत करणे णकंवा 

भरणे यासारख्या णवत्तणवषयक इतर बाबी देखील व्यवस्थाणपत करू 

िकतो. 

MUFG बँक ऑि जपानला GIFT शसटी येथे िाखा उघर्ण्यास 

मान्यता शमळाली. 

● MUFG बँक, एक जपानी सावकार, अहमदाबादच्या रु्जरात 

इंटरनॅिनल फायनान्स्टझियल टेक णसटी (GIFT णसटी) मधे्य णवदेिी 

चलन कजग देण्यासाठी िाखा उघरे्ल. हे कंपनीचे भारतातील सहावे 

स्थान असेल. णवत्तीय सेवांच्या णवसृ्तत शे्रणीसह, MUFG आपल्या 

देिांतर्गत आणण आंतरराष्टर ीय ग्राहकांना अणधक चांर्ल्या प्रकारे सेवा 

देऊ िकते. त्ाची सध्या मंुबई, णदल्ली, बेंर्ळुरू, चेन्नई आणण 

नीमराना येथे कायागलये आहेत. 

महत्त्वाचे मुिे: 

● णर्सेंबर 2021 पयिंत, भारताचे फंर्-आधाररत एक्सपोजर रुपये 

15,671.4 कोटी होते, तर नॉन-फंर् एक्सपोजर रुपये 5,169.1 

कोटी होते. सावकाराच्या वेबसाइटवरील फाइणलंर्नुसार, णर्सेंबर 

2021 मधे्य सावकाराचे भांर्वल पयागप्तता प्रमाण 21.13 टके्क होते. 

● कायद्यांमुळे णवदेिी चलन-नामांणकत कजे तत्त्वतः  भारतात 

बेकायदेिीर आहेत, तथाणप GIFT City तुम्हाला भारतीय 

णकनारपट्टीवर भारत-संबंणधत ऑफिोर व्यवसाय बुक करण्याची 

परवानर्ी देते. 

● माचग 2022 मधे्य, MUFG ने भारतीय स्टाटग-अपसाठी $300 दिलक्ष 

रंु्तवणूक णनधी तयार करण्याची घोषणा केली. या णनधीचे उणिष्ट 

केवळ भारताच्या अथगव्यवस्थेला आणथगकदृष्ट्ट्या वाढण्यास मदत 

करणे नाही तर MUFG आणण आश्वासक टेक आणण आयटी 

उद्योर्ांमधे्य भार्ीदारी वाढवणे देखील आहे. 

● यामुळे बँकेला भारतीय बाजारपेठेतील त्ांच्या ग्राहकांच्या 

वैणवध्यपूणग आणथगक र्रजा पूणग करता येतील, ज्या भणवष्यात वाढतच 

जाण्याची िक्यता आहे. 

SBI च्या अििालानुसार, FY22 मधे्य भारताचा GDP िाढ 8.2-8.5 

टके्क रािील. 

● से्टट बँक ऑफ इंणर्याच्या Ecowrap या िोधणनबंधानुसार, FY22 

मधे्य भारताचा सकल देिांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढ 8.2 ते 8.5 

टक्कक्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. Q4FY22 GDP 

अंदाजांमधे्य अणनणितता णवपुल आहे, कारण सामान्य तै्रमाणसक रे्टा 

ऍर्जस्टमेंट समजणे कठीण आहे, परंतु SBI च्या आणथगक संिोधन 

णवभार्ाने तयार केलेले संिोधन 3 ते 3.5 टके्क माकग  पूणग करेल 

असा अंदाज आहे. 

BOB Financial आलण HPCL ने को-बँ्रडेड कॉनॅ्टक्टिेस RuPay 

के्रलडट काडथ सुरू केिे आहे. 

• नॅशनल पेमेंर् कॉपोरेशन ऑफ इंणिया (NPCI) च्या सहकायाथने 

BOB फायनाक्तन्व्शयल आणि णहंदुस्तान पेर्र ोणलयम (HPCL) 

द्वारे HPCL आणि BOB सह-ब्राँिेि संपकथ रणहत RuPay के्रणिर् 

कािथ लााँच केले आहे. युणर्णलर्ी, सुपरमाकेर् आणि णिपार्थमेंर् शॉप 

खरेदीसाठी प्रोत्साहनांसह कािथचे अनेक फायदे आहेत. जेसीबी 

नेर्िकथ  तुम्हाला जगभरातील दुकाने आणि एर्ीएममधे्य हे कािथ 

िापरण्याची परिानगी देते. 
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महत्त्वाच ेमुदे्द: 

• HPCL पेर्र ोल से्टशनिर आणि HP Pay अॅपिर, HPCL आणि 

BOB RuPay कॉनॅ्टक्टलेस के्रणिर् कािथचे कािथधारक 24 ररिॉिथ 

पॉइंर््स (प्रते्क रु 150 खचथ) णमळिू शकतात. 

• याव्यणतररि, कािथधारकांना HPCL पंपांिर णकंिा HP Pay द्वारे 

केलेल्या इंधन खरेदीिर 1% इंधन अणधभार माफी णमळेल. 

• जे ग्राहक त्ांचे कािथ णमळाल्यापासून 60 णदिसांच्या आत 5,000 

रुपये णकंिा त्ाहून अणधक खचथ करतात त्ांना अणतररि 2,000 

ररिॉिथ पॉइंर््स णमळतील. 

• को-ब्राँिेि के्रणिर् कािथ तुम्हाला युणर्णलर्ीज, णकरािामाल आणि 

णिपार्थमेंर् शॉप्सिर खचथ केलेल्या प्रते्क 150 रुपयांसाठी 10 

ररिॉिथ पॉइंर््स आणि इतर सिथ गोष्टीसंाठी 2 ररिॉिथ पॉइंर््स 

देईल. याव्यणतररि, कािथ णसनेमाच्या णतकीर् आरक्षिािर मोठी 

बचत प्रदान करते. 

• कािथधारकांना दरिषी देशांतगथत णिमानतळ लाउंजमधे्य चार 

मोफत सहली णमळतील. 

LIC ने बचत जीवन लवमा योजना लवमा रत्न िाँच केिी. 

• लाइफ इन्व्शुरन् कॉपोरेशन ऑफ इंणिया (LIC), भारतातील सिाथत 

मोठी णिमा कंपनी, "णबमा रत्न" - एक नॉन-णलंक्ि, गैर-सहभागी, 

िैयक्तिक, बचत जीिन णिमा योजना सुरू केली आहे. निीन योजना, 

जी देशांतगथत बाजारपेठेसाठी आहे, संरक्षि आणि बचत दोन्ही 

प्रदान करते. 

LIC च्या लवमा रत्न योजनेची प्रमुख वैलिष्ट्ये: 

• कॉपोरेर् एजंर्, णिमा माकेणरं्ग फमथ (IMF), ब्रोकसथ, CPSC-SPV, 

आणि POSP-LI या मध्यस्र्ांनी णनयुि केलेल्या कॉपोरेर् एजंर््स, 

इन्व्शुरन् माकेणरं्ग फर्म्थ (IMF) आणि ब्रोकसथ द्वारे णबमा रत्न खरेदी 

केले जाऊ शकते . 

• योजनेच्या मुख्य िैणशष्ट्यांमधे्य मृतू्चे फायदे, जगण्याचे फायदे, 

मॅचु्यररर्ी बेणनणफर््स, गॅरंर्ीि अॅणिशन्, सेर्लमेंर् ऑप्शन्, गे्रस 

णपररयि आणि ररहायहल सोलू्यशन् यांचा समािेश आहे. 

• पॉणलसीच्या मुदतीदरम्यान पॉणलसीधारकाचा अकाली मृतू् झाल्यास 

एलआयसीची बीमा रत्न योजना पॉणलसीधारकाच्या कुरंु्बाला 

आणर्थक सहाय्य प्रदान करते. हे णिणिध आणर्थक मागण्या पूिथ 

करण्यासाठी ठराणिक अंतराने पॉणलसीधारकाच्या जगण्यासाठी 

णनयतकाणलक पेमेंर् ऑफर करते. 

FY22 मधे्य अमेररकेने भारताचा सवाथत मोठा व्यापार भागीदार 

म्हणून चीनिा मागे टाकिे.  

• युनायरे्ि से्टर््सने चीनला मागे र्ाकून 2021-22 मधे्य भारताचा 

अव्वल व्यापारी भागीदार बनला, जो दोन्ही देशांमधील मजबूत 

आणर्थक संबंध दशथणितो. िाणिज्य मंत्रालयाच्या आकिेिारीनुसार, 

2021-22 मधे्य, अमेररका आणि भारत यांच्यातील णद्वपक्षीय व्यापार 

2020-21 मधे्य US$ 80.51 अब्जच्या तुलनेत US$ 119.42 अब्ज 

इतका होता. मागील आणर्थक िषाथत US$ 51.62 णबणलयन िरून US 

$ 2021-22 मधे्य US ची णनयाथत िाढून US$ 76.11 णबणलयन झाली, 

तर आयात 2020-21 मधे्य US$ 29 णबणलयन च्या तुलनेत US$ 

43.31 णबणलयन झाली. 

• 2021-22 मधे्य, भारताचा चीनसोबतचा णद्व-मागी व्यापार 2020-21 

मधील $86.4 अब्जच्या तुलनेत $115.42 अब्ज इतका होता, िेर्ा 

दशथणितो. चीनची णनयाथत 2020-21 मधील $21.18 णबणलयन िरून 

गेल्या आणर्थक िषाथत णकरकोळ िाढून $21.25 अब्ज झाली, तर 

आयात 2020-21 मधे्य $65.21 णबणलयन िरून $94.16 अब्ज 

झाली. व्यापारातील तफाित 2021-22 मधे्य $72.91 अब्ज झाली 

आहे जी मागील आणर्थक िषाथत $44 अब्ज होती. 

सावथजलनक के्षत्रातीि बँकािंनी त्ािंचा लनव्वळ नफा FY22 मधे्य 

जवळपास 66,500 कोटी रुपयािंपयंत दुप्पट केिा. 

• सािथजणनक के्षत्रातील बाँकांनी (PSBs) 2021-2022 या आणर्थक 

िषाथत त्ांच्या णनव्वळ नफ्यात च पर्ीने िाढ केली आहे. 2021-22 

या आणर्थक िषाथत, 12 सरकारी बाँकांचा एकूि नफा 66,539 कोर्ी 

रुपये होता, जो मागील िषीच्या 31,816 कोर्ी रुपयांच्या तुलनेत 

110 र्के्क जास्त आहे. िषांमधे्य प्रर्मच सिथ 12 सरकारी बाँकांनी 

नफा कमािला. ही देखील FY18 च्या तुलनेत लक्षिीय सुधारिा 

होती, जेहा 21 PSB पैकी फि दोन नफा घोणषत केला. 

• एसबीआयचा सिाथत जास्त णनव्वळ नफा 31,675 कोर्ी रुपये होता, 

जो मागील िषाथच्या तुलनेत 55 र्क््ांनी अणधक आहे. 

• सािथजणनक के्षत्रातील बाँकांच्या नफ्यांपैकी जिळपास णनम्मी ही 

देशातील सिाथत मोठी बाँक खाती आहे. SBI नंतर, बाँक ऑफ 

बिोदाने PSB च्या कमाईच्या 10% कमाई 7,272 कोर्ी रुपयांच्या 

णनव्वळ नफ्यासह केली, त्ानंतर कॅनरा बाँकेने 5,678 कोर्ी 

रुपयांच्या णनव्वळ नफ्यासह, एकूि णनव्वळ नफ्याच्या 8% णहस्सा 

णमळिला. 

• या िषी नशीब उलर्लेल्या दोन बाँकांव्यणतररि, बाँक ऑफ बिोदाने 

सिाथत मोठी महसूल िाढ केली, त्ानंतर UCO बाँक. 

• PSBs जास्त नफ्यामुळे लाभांशासाठी अणधक पैसे देऊ शकले 

आहेत, ज्यामुळे सरकारला फायदा होईल, जे RBI कमी केलेल्या 

लाभांशासह काम करत आहे. सािथजणनक के्षत्रातील बाँकांनी णदलेला 

एकूि लाभांश 8,000 कोर्ी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. 

 

सलमट आलण कॉन्फरन्स 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. 

मित्त्वाच े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. 
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भरुचमधे्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 'उत्कषड समरोि'ला संबोशधत 

करतात. 

● रु्जरातमधील भरुचमधे्य उत्कषग समारंभाला संबोणधत करण्यासाठी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्स्टव्हणर्ओ कॉन्फरन्स्टनं्सर्चा वापर केला. हा 

कायगक्रम राज्य सरकारच्या चार मुख्य उपक्रमांच्या णजल्म्याच्या 100 

टके्क संपृक्ततेचे स्मरण करतो जे र्रजू व्यक्तीनंा त्वररत आणथगक 

मदत करण्यास मदत करतील. रु्जरातचे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई 

पटेल हे उपन्स्टस्थत होते. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● प्रदेिातील मणहलांनी पंतप्रधानांना एक भव्य राखी णदली, त्ांना 

आरोग्य आणण दीघागयुष्याच्या िुभेच्छा णदल्या आणण त्ांनी देिातील 

मणहलांच्या सन्मानासाठी आणण जीवन सुलभतेसाठी जे काही केले 

त्ाबिल त्ांचे आभार मानले. 

● पंतप्रधानांनी अनेक सरकारी कायगक्रमांच्या प्राप्तकत्ािंची भेट 

घेतली. 

● पंतप्रधानांनी उपन्स्टस्थत जनसमुदायाला सांणर्तले की, आजचा उत्कषग 

समारंभ हा सकारािक पररणामांचा पुरावा आहे, जेव्हा सरकार 

प्रामाणणकपणे णनधागराने लाभाथ्यािंपयिंत पोहोचते. 

● चार सामाणजक सुरक्षा उपक्रम पूणगपणे राबवल्याबिल त्ांनी भरूच 

णजल्हा प्रिासन आणण रु्जरात सरकारचे कौतुक केले. पंतप्रधानांनी 

लाभाथ्यािंच्या आनंद आणण आिणवश्वासावर भाष्य केले. 

● त्ांनी दावा केला की जार्रूकतेच्या अभावामुळे अनेक आणदवासी, 

अनुसूणचत जाती आणण अल्पसंख्याक नार्ररकांना या उपक्रमांचा 

फायदा होण्यापासून रोखले जाते. सबका साथ सबका णवश्वास 

मानणसकता आणण चांर्ल्या हेतूचे नेहमीच सकारािक पररणाम 

णमळतात, असेही त्ांनी पुढे नमूद केले. 

कराराच्या बातम्या 

भारतीय नौदलाच े P-8i फ्लीट बोईंग आशण एअर िर्क्डच्या 

सिकायाडसाठी िोस्ट 

● एअर वक्सग, एक भारतीय देखभाल, दुरुस्ती आणण ओव्हरहॉल 

(MRO) कंपनी, एअर वक्सग, होसूर येथे तीन भारतीय नौदलाच्या P-

8I लांब पल्ल्याच्या सार्री र्स्ती णवमानांची जर् देखभाल तपासणी 

करण्यासाठी बोईंर् कंपनीसोबत भार्ीदारी करत आहे. 

महत्त्वाचे मुिे: 

● हे भारतातील MRO ची व्याप्ती आणण आकार लक्षणीयरीत्ा णवसृ्तत 

करते, भारताला एरोिेस आणण संरक्षण के्षत्रात आिणनभगर दजाग 

प्राप्त करण्यास मदत करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांची वचनबद्धता 

दिगवते. 

● बोईंर् आणण एअर वक्सग यांच्यातील भार्ीदारीमुळे भारतातील 

महत्त्वाच्या संरक्षण िॅटफॉमगसाठी वेर्वान टनगअराउंर् वेळा आणण 

ऑपरेणटंर् क्षमता वाढली आहे. 

● या संबंधाची सुरुवात P-8I पोसायर्ॉन णवमानाच्या तपासण्यांपासून 

झाली आणण त्ानंतर भारतीय वायुसेनेच्या बोईंर् 737 VVIP 

णवमानाच्या लँणरं्र् णर्यरवर चेक आणण MRO समाणवष्ट 

करण्यासाठी त्ाचा णवस्तार झाला. 

प्रसार भारती आशण ORTM यांनी प्रसारणातील सिकायड आशण 

सिकायाडिर सामंजस्य करार केला. 

● प्रसार भारती, भारताच्या राष्टर ीय प्रसारक, ने मादार्ास्करच्या 

अणधकृत ORTM (Office de la Radio et de la Television) सह 

प्रसारण सहकायग आणण सहयोर्ासाठी सामंजस् करार केला आहे. 

भारताचे राजदूत अभय कुमार आणण ओआरटीएमचे महासंचालक 

जीन यवेस यांनी सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. सामंजस् करार 

कायगक्रमांची देवाणघेवाण, कायगक्रमांच्या सह-उत्पादनाची तपासणी 

आणण व्यक्तीचंी देवाणघेवाण करण्याचा मानस आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● प्रसार भारतीची संसृ्कती, णिक्षण, णवज्ञान, मनोरंजन, क्रीर्ा, बातम्या 

आणण परिर णहताच्या इतर के्षत्रांतील अंतर्गत उत्पादने TVM 

(Madagascar National Television) वर प्रसाररत केली जातील. 

● दोन्ही बाजू परिर णहताच्या के्षत्रात सह-उत्पादनाच्या िक्यतांचा 

णवचार करतील आणण TVM व्यावसाणयकांना भारतात प्रणिणक्षत केले 

जाईल. 

● या समारंभाला भारताच्या दळणवळण आणण संसृ्कती मंत्रालयाच्या 

मंणत्रमंर्ळाचे संचालक तसेच मादार्ास्कर सरकारचे सदस् 

उपन्स्टस्थत होते 

शपयुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्र ीय स्टाटडअप सल्लागार 

पररषदेची चौथी बैठक 

● श्री पीयूष र्ोयल, वाणणज्य आणण उद्योर्, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणण 

सावगजणनक णवतरण आणण वस्त्रोद्योर् मंत्री, नवी णदल्ली येथे राष्टर ीय 

स्टाटगअप सल्लार्ार पररषदेच्या (NSAC) चौथ्या बैठकीचे अध्यक्ष 

होते. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● णपयुष र्ोयल यांनी अिा िहरांमधे्य स्टाटगअपला चालना देण्यासाठी 

सरकारच्या णवणवध कायगक्रमांबिल क्षमता णनमागण करणे आणण ज्ञान 

वाढवण्याचे महत्त्व अधोरेन्स्टखत केले. 

● कौन्स्टन्सलने स्टाटगअप इकोणसस्टमच्या महत्त्वाच्या पैलंूवर चचाग केली, 

जसे की मूळ प्रवतगकाच्या मालकीचे संरक्षण करणे, भारतात 

समाणवष्ट करणे, भारतात सूचीकरण करणे आणण नवोपक्रम कें दे्र 

तयार करणे. 

● सदस्ांनी नॅिनल मेंटॉरणिप प्रोग्राम, इझवे्हस्टर-स्टाटगअप मॅचमेणकंर् 

पोटगल, आणण इनकू्यबेटर कॅपॅणसटी रे्व्हलपमेंट प्रोग्राम यासारख्या 

कायगक्रमांवरील प्रर्तीवर देखील चचाग केली, ज्यांची मार्ील NSAC 

सत्रांमधे्य चचाग झाली होती. 

● मंत्र्यांनी NavIC गँ्रर् चॅलेंज सादर करण्याची घोषणा केली, ज्याचा 

उिेि भू-न्स्टस्थती समाधान आणण णर्णजटल आिणनभगरताचा 

महत्त्वपूणग समथगक म्हणून NavIC च्या वापरास प्रोत्साहन देणे आहे  
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Quad सशमट 2022- समस्या आशण पुढाकार 

● QUARD संवाद हा भारत, जपान, अमेररका आणण ऑस्टर ेणलया या 

चार राष्टर ांनी बनलेला र्ट आहे. हा एक धोरणािक मंच आहे 

ज्यामधे्य अधग-णनयणमत णिखर पररषद, माणहतीची देवाणघेवाण 

आणण लष्करी कवायती आहेत. या णिखर पररषदेचा मुख्य कें द्रणबंदू 

म्हणजे इंर्ो-पॅणसणफक प्रदेिाचा णवकास, दहितवाद, चुकीची 

माणहती आणण प्रादेणिक णववाद यासारख्या धोक्यांवर प्रकाि 

टाकणे. कोणवर्-19 महामारी आणण इंर्ो-पॅणसणफकचा आणथगक 

णवकास आणण संपूणग इंर्ो-पॅणसणफक प्रदेिात वाढणारे धोके 

यासारख्या मुद्द्ांवर क्वार् चचाग करणार आहे. यावषी क्वार् लीर्र 

सणमट 24 मे 2022 रोजी टोणकयो येथे आयोणजत करण्यात आली 

आहे. 

QUARD सशमट 2022 मधे्य संबोशधत केलेले मुदे्द 

● चीन आणण सोलोमन बेटे 

● चीन आणण तैवान 

● उत्तर कोररयाची के्षपणासे्त्र 

● युके्रन आणण रणिया 

QUARD सशमट 2022 मधे्य उपक्रमांच ेअनािरण करण्यात आले 

1. QUARD िेलोशिप- हा कायगक्रम चार देिांपैकी प्रते्की 100 

णवद्याथ्यािंना यूएस मधे्य पदवीधर STEM पदवीसाठी अभ्यास 

करण्यास अनुमती देईल. फेलोणिप प्रोग्रामसाठी अजग सुरू झाला 

आहे आणण 30 जून 2022 रोजी बंद होईल. 

2. इंर्ो-पॅशसशिक पाटडनरशिप िॉर मेरीटाइम र्ोमेन अिेअरनेस 

(IPMDA)- हे चार देि आणण त्ांच्या प्रादेणिक भार्ीदारांना जलद 

आणण िष्ट सार्री माणहती पुरवण्यावर लक्ष कें णद्रत करेल. 

3. लस भागीदारी- द क्वार्ने एकणत्रतपणे 257 दिलक्ष कोणवर्-19 

लस पुरवल्या आहेत. भारतीय आरोग्य सेवा के्षत्राला चालना 

देण्यासाठी ब्लॉक लसीचे र्ोस देणे आणण $100 दिलक्ष सुणवधेचे 

समथगन करणे सुरू ठेवेल. 

4. अंतराळ सिकायड- चार राष्टर ांनी अवकाि-आधाररत पृथ्वी णनरीक्षण 

रे्टा सामाणयक करण्यासाठी वचनबद्ध केले आहे. त्ात 

महासार्रीय आणण वातावरणीय देखरेख, पूर मॅणपंर् आणण लँर् 

इमेणजंर्वरील यूएस कायगक्रमांचा समावेि असेल. 

श्रीमती. मीनाक्षी लेखी, 7 व्या शब्रर्क् संसृ्कती मंत्र्ांच्या बैठकीत 

सिभागी िाल्या िोत्या 

● श्रीमती. मीनाक्षी लेखी, सांसृ्कणतक आणण परराष्टर  व्यवहार राज्यमंत्री, 

न्स्टव्हणर्ओ कॉन्फरन्सद्वारे 7व्या BRICS संसृ्कती मंत्र्यांच्या बैठकीला 

उपन्स्टस्थत होत्ा, ज्याचे आयोजन चीनच्या पीपि ररपन्स्टब्लकने केले 

होते आणण सवग BRICS सदस् राष्टर ांनी हजेरी लावली होती. BRICS 

मधे्य सवगसमावेिकता आणण मु्यचु्यअल लणनिंर् वैणिष्ट्ट्यपूणग 

सांसृ्कणतक भार्ीदारी स्थापन करणे या णवषयांतर्गत, BRICS 

देिांमधे्य सांसृ्कणतक णक्रयाकलापांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणण 

णवस्ताररत करण्यासाठी चचाग आयोणजत करण्यात आली होती. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● सांसृ्कणतक णर्णजटायझेिन वाढ आणण सहकायागला चालना देणे, 

सांसृ्कणतक वारसा जतन करण्यासाठी सहकायग वाढवणे आणण 

BRICS राष्टर ांच्या सांसृ्कणतक देवाणघेवाण व्यासपीठांच्या णवकासाला 

चालना देण्यावर या चचेचा भर होता. 

● मंत्र्यांनी BRICS कृती आराखर्ा 2022-2026 ला मंजूरी णदली, 

ज्याचा उिेि सांसृ्कणतक सहकायागचा णवस्तार करणे आणण 2015 

BRICS सांसृ्कणतक सहकायग कराराची अंमलबजावणी करणे आहे. 

राष्ट्रपतीचं्या िसे्त मशिला आमदारांच्या पशिल्या राष्ट्र ीय पररषदेचे 

उद्घाटन िोणार आिे. 

● णवधानसभेच्या संकुलात, राष्टर पती राम नाथ कोणवंद हे दोन णदवसीय 

राष्टर ीय मणहला णवधायक पररषद-2022 ला सुरुवात करतील, 

ज्यामधे्य देिभरातील मणहला खासदार आणण आमदार मोठ्या 

संखे्यने सहभार्ी होतील अिी अपेक्षा आहे. राज्य णवधानसभेने 

आयोणजत केलेला पणहला-वणहला असा कायगक्रम, भारताच्या 

स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वधागपन णदनाणनणमत्त ' आझादी का अमृत 

महोत्सव ' अंतर्गत आयोणजत केलेल्या देिव्यापी उत्सवांचा भार् 

आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● णवधानसभा सूत्रांनी णदलेल्या माणहतीनुसार, दोन णदवसीय पररषदेत 

मणहलांचे हक्क, लैंणर्क समानता आणण णनणगय घेणार या संस्थांमधे्य 

मणहलांचे पुरेसे प्रणतणनणधत्व यासारख्या आधुणनक मुद्द्ांवर लक्ष 

कें णद्रत केले जाईल. 

● अणधवेिनातील घटना आणण मणहला अणधकारांमधे्य रु्जरात 

णवधानसभेच्या अध्यक्षा णनमाबेन आचायग, लोकसभेच्या खासदार 

कणनमोझी, माजी लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार आणण राज्यसभेच्या 

माजी सदस्ा वंृदा करात यांचा समावेि आहे. 

● “भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील मणहलांची भूणमका” या सत्राच्या 

पॅनेलमधे्य खासदार सुणप्रया सुळे आणण जेबी मेथर तसेच माजी 

खासदार सुभाणषनी अली असतील, तर मणहला हक्क आणण 

कायदेिीर अंतर या अणधवेिनाचे वके्त पणिम बंर्ालचे मंत्री ििी 

पांजा असतील. 

● िेवटच्या णदवसाच्या सत्रात, “णनणगय घेणार या संस्थांमधे्य मणहलांचे 

प्रणतणनणधत्व” अंतर्गत, उत्तराखंर् णवधानसभेच्या अध्यक्षा ररतू खंरु्री, 

तेलंर्णा एमएलसी कणवता कलवकंुतला आणण नॅिनल फेर्रेिन 

ऑफ इंणर्याच्या मणहला सरणचटणीस अॅनी राजा त्ांचे दृणष्टकोन 

व्यक्त करतील. 

पंतप्रधान मोदी 40 व्या प्रगती संिादाचे अध्यक्षस्थानी िोते. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पायाभूत सुणवधा संस्थांना अमृत सरोवर 

अंतर्गत बांधल्या जाणारया जलकंुभांसह त्ांचे प्रकल्प मॅप करण्याचे 

आवाहन केले आहे. अमृत सरोवरांसाठी आवश्यक असलेली 

सामग्री सावगजणनक कामांसाठी एजन्सीद्वारे वापरली जाऊ िकत 

असल्याने ही एक णवजयाची पररन्स्टस्थती असेल असे श्री मोदीनंी नमूद 

केले. कें द्र आणण राज्य सरकारांना एकत्र आणणारया प्रो-अॅन्स्टक्टव्ह 

र्व्हनगन्स आणण वेळेवर अंमलबजावणीसाठी आयसीटी-आधाररत 

मल्टी-मॉर्ल िॅटफॉमग, प्रर्तीच्या 40 व्या आवृत्तीचे पंतप्रधानांनी 

अध्यक्षस्थान भूषणवले. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● बैठकीत आठ प्रकल्प आणण एका कायगक्रमाचा समावेि असलेल्या 

नऊ अजेंर्ा बाबीचंा आढावा घेण्यात आला. 

● 14 राज्यांतील या आठ प्रकल्पांची एकूण णकंमत सुमारे 59 हजार 

900 दिलक्ष रुपये आहे. 

● झारखंर्, महाराष्टर , कनागटक, आंध्र प्रदेि, ताणमळनारू्, छत्तीसर्र्, 

ओणर्िा, आसाम, अरुणाचल प्रदेि, मेघालय, णत्रपुरा, णमझोराम, 

नार्ालँर् आणण णसक्कीम या राज्यांचा समावेि आहे. 

● या बैठकीत पंतप्रधान मोदीनंी 'नॅिनल ब्रॉर्बँर् णमिन' 

कायगक्रमावरही चचाग केली. राईट ऑफ वे (RoW) अजािंवर त्वरीत 

प्रणक्रया केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी राजे्य आणण एजन्सीनंा 

कें द्रीकृत र्णत िक्ती संचार पोटगल वापरण्यास सांर्ण्यात आले. 
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3रा ग्लोबल ऑरगॅशनक एक्स्पो 2022 निी शदल्ली येथे सुरू िोत 

आिे. 

● 3रा ग्लोबल ऑररॅ्णनक एक्स्पो 2022 हे ऑरे्णनक उत्पादक, 

एग्रीरे्टसग, प्रोसेसर, वॅ्हलू्य चेन इंणटगे्रटसग आणण इंर्स्टर ी पाटगनसगसाठी 

“मानवतेसाठी नफा” या योग्य थीमसह जार्णतक स्तरावरील 

कॉन्फरन्स ऑफर करून एक प्रमुख व्यासपीठ बनण्यासाठी तयार 

आहे. 200 हून अणधक सेंणद्रय उत्पादने आणण सेवा कंपन्यांनी मार्ील 

इव्हेंटमधे्य भार् घेतला होता. हे ऑररॅ्णनक्स के्षत्रातील कायग 

जर्ासमोर दाखणवण्याची उत्तम संधी देते. 

ग्लोबल ऑरगॅशनक एक्स्पोची उशद्दषे्ट्: 

● प्रमाणणत सेंणद्रय उत्पादने आणण सेंणद्रय उत्पादन प्रणालीचं्या क्षमता 

णवकासाद्वारे खचग कमी करणे आणण िाश्वत उत्पादकता प्राप्त करणे 

● कोणत्ाही रासायणनक इनपुटणिवाय उत्पन्न वाढवण्याच्या अंणतम 

उिेिाने सेंणद्रय उत्पादने उत्पादक आणण णवके्रते यांच्यात 

बाजारपेठेतील संबंध णनमागण करण्यावर भर देतील. 

● के्षत्र आणण लोक: ऑररॅ्णनक एक्स्पो सवग सेंणद्रय ग्राहकांना, 

पुरवठादारांना, भार्ीदारांना आणण संभाव्य नवीन ग्राहकांना 

वैयन्स्टक्तकररत्ा अणतिय आरामदायक पद्धतीने भेटण्याची 

परवानर्ी देतो. 

● ग्लोबल ऑररॅ्णनक एक्स्पो हे नवीन क्लायंट एक्सिोर करण्याचे 

व्यासपीठ आहे आणण णवद्यमान क्लायंट, पुरवठादार आणण भार्ीदार 

यांच्यािी समोरासमोर संवाद साधण्याची संधी आहे. िधाग समजून 

घेण्यासाठी आणण बाजाराचे णवशे्लषण करण्यासाठी हा कायगक्रम 

360-अंिाचा दृणष्टकोन असेल. 

बािंगिादेिमधे्य बीएसएफ आलण बीजीबी यािंच्यात सीमा समन्वय 

पररषद सुरू आहे. 

• भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सीमा समन्वय पररषदेचे णसलहेर् 

येरे् महाणनरीक्षक BSF-प्रादेणशक कमांिर BGB यांच्या हसे्त 

उद्घार्न करण्यात आले. बॉिथर गाि्थस बांगलादेशच्या अणधकृत 

पे्रस ररलीझनुसार, चार णदिसीय सेणमनार 2 जून रोजी संपेल. (BGB). 

भारतीय संघ मेघालयातील िािकी येर्ील एकाक्तत्मक चेक पोस्ट 

(ICP) मागे बांगलादेशात पोहोचला, जेरे् BGB च्या उच्च 

कमथचाऱयांनी त्ांचे स्वागत केले. 

लसिंधू जि करारावर 118 वी भारत-पालकस्तान लिपक्षीय बैठक 

होणार आहे. 

• णसंधू जल करार (IWT) 1960 अंतगथत दरिषी होिारी 

कायमस्वरूपी णसंधू आयोग पररषद भारत आणि पाणकस्तानमधे्य 

सुरू झाली. दोन्ही देशांनी ही IWT ची आिश्यकता मानल्यामुळे 

णसंधू चचाथ र्ाय-िीझमधे्य णर्कून आहे. परराष्टर  व्यिहार मंत्रालयाच्या 

म्हिण्यानुसार, कराराच्या अर्ीनुंसार दोन्ही बाजंूनी िषाथतून णकमान 

एकदा, िैकक्तल्पकररत्ा, भारत आणि पाणकस्तानमधे्य भेर्िे अपेणक्षत 

आहे. 

महत्त्वाच ेमुदे्द: 

• 23-24 माचथ 2021 रोजी निी णदल्ली येरे् आयोणजत सिाथत 

अलीकिील णशखर पररषद, जलणिज्ान आणि पूर िेर्ाच्या 

देिािघेिािीिर कें णद्रत होती. 

• माचथमधे्य, भारत आणि पाणकस्तानने णसंधू जल कराराची संपूिथपिे 

अंमलबजाििी करण्याच्या त्ांच्या िचनबद्धतेची पुष्टी केली आणि 

कायमस्वरूपी णसंधू आयोगाची पुढील बैठक लिकरच भारतात 

आयोणजत केली जाईल अशी आशा व्यि केली. 

• दोन णदिसांच्या चचेसाठी पाच सदस्यीय पाणकस्तानी संघ अमेररकेत 

दाखल झाला आहे. 

• णसंधू चचेला दोन्ही देशांमधील अणधक महत्त्वाच्या गंुतििुकीसाठी 

अग्रदूत म्हिून पाणहले जात नाही. 

• दोन्ही देश यापूिी णिसेंबर 2015 मधे्य राजनैणतक चचेसाठी भेर्ले 

होते, आणि त्ा िेळी ते पुन्हा चचाथ सुरू करण्याची घोषिा करू 

शकले होते, परंतु पठािकोर् हल्ल्यामुळे ही प्रणक्रया कधीही णमरू् 

शकली नाही. 

 

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. 

मित्त्वाच े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 णवद्याथ्यािंना णमळू 

िकते. 
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भारत आशण जमडनी यांच्या संयुक्त घोषणापत्रािर स्वाक्षरी 

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. 

मित्त्वाच े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. 

मित्त्वाच े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. 

RBL बँक आशण Amazon Pay यांनी UPI पेमेंट ऑिर 

करण्यासाठी करार केला आिे. 

● RBL बँक, Amazon Pay आणण Amazon Web Services (AWS) 

यांनी युणनव्हसगल पेमेंट इंटरफेस (UPI) पेमेंट णवतरीत करण्यासाठी 

एकत्र भार्ीदारी केली आहे, ज्यामधे्य पीअर-टू-पीअर आणण पीअर-

टू-मचिंट व्यवहारांचा समावेि असेल. Amazon Pay RBL बँकेला 

नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इंणर्या (NPCI) च्या @rapl 

हँर्लसह UPI आयर्ी देईल, पररणामी RBL बँकेच्या क्लाउर्-

आधाररत प्रोसेणसंर् इझफ्रास्टर क्चरचा वापर करून पेमेंटचा एक सोपा 

अनुभव णमळेल. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● PayNearby, एक भारतीय बँणकंर् आणण णर्णजटल पेमेंट नेटवकग , 

1.5 दिलक्ष+ दुकानांसाठी SoftPoS आणण mPOS लाँच 

करण्यासाठी ऑर्स्टमधे्य Visa आणण RBL बँक यांच्यािी 

हातणमळवणी केली. 

● भारतातील णर्णजटल पायाभूत सुणवधांच्या कमतरतेमुळे व्यापारी 

णर्णजटल पेमेंट स्वीकारण्यात अर्थळा आणत आहेत आणण चीन 

आणण ब्राझीलच्या तुलनेत अनुक्रमे 20 आणण 10 POS असलेल्या 

देिाच्या लोकसंखे्यची घनता प्रणत POS टणमगनल 350 पेक्षा जास्त 

आहे. 

भारतातील पशिला स्वदेिी िायपरलूप शिकशसत करण्यासाठी 

भारतीय रेले्व आशण IIT मद्रास यांच्यात करार 

● रेले्व मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की ते भारतात बनवलेल्या 

हायपरलूप प्रणालीच्या णवकासासाठी IIT मद्रासिी सहयोर् करणार 

आहे. वरील संस् थेत हायपरलूप तंत्रज्ञानासाठी उत् कृष्ट् टतेसाठी कें द्र 

स् थाणपत करणार असल्म् याचीही घोषणा केली आहे. तत्कालीन रेले्व 

मंत्री सुरेि प्रभू यांनी 2017 पासून भारताने हायपरलूप तंत्रज्ञानामधे्य 

स्वारस् दाखवले आहे. 

● 2017 मधे्य स्थापन झालेल्या IIT मद्रासचे अणवष्कार हायपरलूप 

भारतासाठी हायपरलूप आधाररत वाहतूक प्रणाली णवकणसत 

करण्यासाठी से्कलेणबणलटी आणण काटकसरी अणभयांणत्रकी 

संकल्पनांवर काम करत आहे. हा र्ट 2019 च्या SpaceX 

Hyperloop Pod िधेतील पणहल्या दहा अंणतम िधगकांपैकी एक 

होता 
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भारत-जॉर्डनने खत के्षत्रात सिकायड करण्याचा करार केला. 

● र्ॉ. मनसुख मांर्णवया यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय र्टाने कमी 

आणण दीघग मुदतीसाठी खते आणण कच्चा माल सुरणक्षत करण्याच्या 

उिेिाने जॉर्गनला भेट णदली. सध्याच्या जार्णतक खत संकटाच्या 

पाश्वगभूमीवर ही भेट झाली. भारताला फॉस्फोररक आणण पोटॅणियम 

खतांचा पुरवठा सुणनणित करण्याच्या दृष्टीने जॉर्गन भेट ऐणतहाणसक 

असल्याचे र्ॉ. मांर्णवया यांनी नमूद केले. र्ॉ. मनसुख मांर्णवया 

यांनी बैठकीदरम्यान जॉर्गनला भारताचा णनवर्क खत भार्ीदार 

म्हणून संबोधले. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● कें द्रीय आरोग्य आणण कुटंुब कल्याण आणण रसायने आणण खते मंत्री, 

र्ॉ. मनसुख मांर्णवया यांच्या मते, देिात खतांचा तुटवर्ा नाही. 

● खरीप हंर्ामापूवी िेतकरयांसाठी पुरेसा पुरवठा सुणनणित 

करण्यासाठी सरकारने सणक्रय उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यात 

स्थाणनक उत्पादन वाढवणे आणण इतर देिांिी सहकायग करणे 

समाणवष्ट आहे. 

● जॉर्गन फॉसे्फट मायणनंर् कंपनी (JPMC) ने चालू वषागसाठी 30 LMT 

रॉक फॉसे्फट, 2.50 LMT DAP आणण 1 LMT फॉस्फोररक 

ऍणसर्च्या पुरवठ्यासाठी भारतीय सावगजणनक, सहकारी आणण 

खाजर्ी के्षत्रातील कंपन्यांसोबत सामंजस् करार केला. 

BCCI ने मशिला T20 चॅलेंजसाठी NFT भागीदारािी करार केला. 

● नवीन प्रोटोकॉलचा अवलंब करण्यात आळिी असल्याची ख्याती 

असलेल्या भारतीय णक्रकेट मंर्ळाने आता नॉन-फंणजबल टोकन्स 

(NFT) वापरून तपासणी करण्याचा णनणगय घेतला आहे. फॅनके्रझला 

णक्रकेट बोर्ागचे अणधकृत भार्ीदार आणण मणहलांच्या ट्वेंटी20 

चॅलेंजसाठी साथीदार म्हणून घोणषत करण्यात आले. णक्रकेट 

मेटाव्हसगमधे्य फॅनके्रझ ही एक संस्था आहे. बयागच काळापासून, 

भारतीय णक्रकेट णनयामक मंर्ळाने (BCCI) NFT कॉपोरेिन्सना 

प्रायोजक म्हणून स्वीकारण्यास नकार णदला आणण इंणर्यन प्रीणमयर 

लीर् (IPL) सेटअपने "अंतर राखावे" अिी मार्णीही केली. ही घटना 

अिा वेळी घर्ली जेव्हा आंतरराष्टर ीय णक्रकेट पररषद (ICC)आणण 

त्ाच्या इतर घटक संस्थांनी NFT र्टांना औपचाररक भार्ीदारीद्वारे 

सामील होण्यास सांर्ण्यास सुरुवात केली होती. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● "या सवग र्ोष्टीपैंकी एक सवागत मनोरंजक वैणिष्ट्ट्य म्हणजे या सवागची 

सुरुवात भारतात मणहला णक्रकेटपासून झाली." हे चाहत्ांच्या 

व्यस्ततेला चालना देते, ज्याची मणहला णक्रकेट समुदायाला सध्या 

णनतांत र्रज आहे. 

● मणहलांसाठी इंणर्यन प्रीणमयर लीर् आयोणजत करण्याची 

जबाबदारीही बीसीसीआयकरे् आहे आणण ही वेळ आदिग आहे. 

● हे NFT ला देिाच्या पुरुष णक्रकेट माकेटमधे्य प्रवेि करण्यासाठी 

एक व्यासपीठ देखील देते, जे जर्ातील इतर कोणत्ाही 

खेळांइतकेच मोठे आहे आणण ही एक संधी आहे जी त्ांना 

"कायगक्रमांच्या क्रमावर" या णटप्पणीच्या पररणामी उपलब्ध झाली 

आहे. ते खालीलप्रमाणे आहे.” 

● FanCraze हा आंतरराष्टर ीय णक्रकेट पररषदेचा भार्ीदार आहे आणण 

वेस्ट इंणर्जसाठी सणक्रयपणे तयारी करत आहे. 

उत्तराखंर् सरकार आशण BPCL यांनी अक्षय ऊजाड प्रकल्पांसाठी 

सामंजस्य करार केला. 

● उत्तराखंर् सरकार आणण भारत पेटर ोणलयम कॉपोरेिन णलणमटेर् 

(BPCL) यांच्यात उत्तराखंर्चे मुख्यमंत्री पुष्कर णसंह धामी यांच्या 

उपन्स्टस्थतीत राज्यातील अक्षय ऊजाग उद्योर् आणण इतर प्रकल्पांना 

प्रोत्साहन देण्यासाठी सामंजस् करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

उत्तराखंर् सरकार आणण भारत पेटर ोणलयम कॉपोरेिन णलणमटेर् 

यांनी राज्यातील नवीन आणण अक्षय ऊजाग प्रकल्पांच्या णवकासासाठी 

सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. 

शिनटेक स्टाटडअप मिािामने शर्शजटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी 

इंर्सइंर् बँकेसोबत भागीदारी केली आिे. 

● ग्रामीण NEO बँक महाग्रामने देिाच्या पेमेंट इकोणसस्टमचे 

णर्णजटायझेिन करण्यासाठी आणण ग्रामीण भारतातील ग्राहकांना 

व्यवहार करण्यासाठी व्यापक वाव देण्यासाठी इंर्सइंर् बँकेिी 

करार केला आहे. भारताला णर्णजटली सिक्त समाज आणण ज्ञान 

अथगव्यवस्थेत बदलण्याच्या दृष्टीकोनातून महाग्राम सुरू करण्यात 

आले. आणथगक समावेिनाला चालना देणे, सामाणजक-आणथगक 

णवकासाला प्रोत्साहन देणे, सावलीच्या अथगव्यवस्थेचे धोके कमी 

करणे आणण कॅिलेस सोसायटीच्या वाढीला र्ती देणे हे या 

दोघांमधील भार्ीदारीचे उणिष्ट आहे. 

 

रॅक्स आलण अहवाि 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. 
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टाइम्स िायर एजु्यकेिन (THE) इमॅ्पक्ट रँशकंग 2022: भारत चौर्थ्ा 

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. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● रँणकंर्मधे्य भारत हे संयुक्त चौथ्या 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. 

मित्त्वाच े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 मृतू्य 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. 

2022 च्या िोर्ब्डच्या सिाडशधक कमाई करणाऱ्या खेळारंू्च्या यादीत 

शलओनेल मेस्सी पशिल्या स्थानािर आिे. 

● णलओनेल मेस्सी 2022 च्या फोब्सगच्या सवागणधक-पेर् ऍथलीट्सच्या 

यादीत $130 दिलक्ष कमाईसह अव्वल स्थानावर आहे, त्ानंतर 

बासे्कटबॉल खेळारू्, लेब्रॉन जेस $121.2 दिलक्ष तर णक्रन्स्टस्टयानो 

रोनार्ल्ो $115 दिलक्षसह णतसरया स्थानावर आहे. मेस्सी ऑर्स्ट 

2021 मधे्य बाणसगलोनाहून पॅररस सेंट-जमेनमधे्य रे्ला होता आणण 

त्ाच मणहन्यात णक्रन्स्टस्टयानो रोनार्ल्ोने जुव्हेंटसमधून मँचेस्टर 

युनायटेर्मधे्य पुन्हा प्रवेि केला होता. 

िीषड 10 सिाडशधक कमाई करणाऱ् यांनी, गेल्या िषडभरात एकशत्रतपणे 

$992 दिलक्ष करपूिड एकूण कमाई केली. 

1. Lionel Messi: $130 million 

2. LeBron James: $121.2 million 

3. Cristiano Ronaldo: $115 million 

4. Neymar: $95 million 

5. Stephen Curry: $92.8 million 

6. Kevin Durant: $92.1 million 

7. Roger Federer: $90.7 million 

8. Canelo Alvarez: $90 million 

9. Tom Brady: $83.9 million 

10. Giannis Antetokounmpo: $80.9 million 

िोर्ब्डची जागशतक 2000 सािडजशनक कंपन्यांची यादी 2022 जािीर 

िाली 

● फोब्सगची जार्णतक 2000 सावगजणनक कंपन्यांची यादी 2022 जाहीर 

झाली. फोब्सग ग्लोबल 2000 ही चार मेणटरक्स वापरून जर्ातील 

सवागत मोठ्या कंपन्यांची क्रमवारी लावते: णवक्री, नफा, मालमत्ता 

आणण बाजार मूल्य. अब्जाधीि मुकेि अंबानी यांची ररलायन्स 

इंर्स्टर ीज णलणमटेर् फोब्सगच्या जार्णतक 2000 सावगजणनक 

कंपन्यांच्या 2022 च्या यादीत दोन स्थानांनी 53 व्या क्रमांकावर 

पोहोचली. या यादीत ररलायन्स ही भारतीय कंपनी अव्वल स्थानावर 

आहे, त्ानंतर भारतीय से्टट बँक 105 व्या क्रमांकावर आहे, HDFC 

बँक आहे 153 क्रमांकावर आणण ICICI बँक क्रमांक 204 वर आहे. 

र्ॉ. शबबेक देबरॉय यांनी भारतातील शिषमतेची (इनइक्वाशलटी) 

स्पस्थती अििाल लाँच केला. 

● पंतप्रधानांच्या आणथगक सल्लार्ार पररषदेचे अध्यक्ष र्ॉ. णबबेक 

देबरॉय यांनी भारतातील णवषमता अहवाल (EAC-PM) लाँच केला. 

इन्स्टिटू्यट फॉर कॉन्स्टम्पणटणटव्हनेसने संिोधनाचे लेखन केले आहे, जे 

भारतातील असमानतेची पातळी आणण प्रकार यांची व्यापक 

तपासणी करते. हा अभ्यास आरोग्य, णिक्षण, घररु्ती वैणिष्ट्टे्य आणण 

श्रम बाजार के्षत्रातील असमानतेवरील रे्टा एकत्र करतो. या के्षत्रातील 

असमानता, संिोधनानुसार, लोकसंख्या अणधक असुरणक्षत बनवते 

आणण बहुआयामी दाररद्र्य णनमागण करते. 

असमानता अििाल रे्टाची स्पस्थती: 

● अहवालात असमानतेचे स्वरूप आणण अनुभव ठरवणारया पाच 

मुख्य घटकांचा णवचार केला आहे. 

● हे दोन भार्ांमधे्य णवभार्ले रे्ले आहे: आणथगक पैलू आणण सामाणजक-

आणथगक प्रकटीकरण. 

● उत्पन्न णवतरण आणण श्रणमक बाजाराची र्णतिीलता, तसेच आरोग्य, 

णिक्षण आणण घररु्ती वैणिष्ट्टे्य हे त्ापैकी आहेत. 
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● प्रते्क प्रकरण सद्यन्स्टस्थती, णचंतेचे के्षत्र, पायाभूत सुणवधांच्या बाबतीत 

यि आणण अपयि आणण िेवटी, णनयतकाणलक श्रम बल सवेक्षण 

(PLFS), राष्टर ीय कुटंुबाच्या णवणवध फेरयांमधील रे्टा वापरून 

असमानतेवर होणारा पररणाम िष्ट करण्यासाठी समणपगत आहे. 

आणण आरोग्य सवेक्षण (NFHS), आणण UDISE+. 

● संिोधन देिाच्या णवणवध वंणचततेच्या पररसंस्थेवर पररणाम करणारे 

संपूणग णवशे्लषण प्रदान करून असमानतेवरील कथा णवसृ्तत करते, 

ज्याचा लोकसंखे्यच्या कल्याणावर आणण एकूण वाढीवर थेट प्रभाव 

पर्तो. 

● हे एक संिोधन आहे जे वर्ग, णलंर् आणण भूर्ोल यांच्या छेदनणबंदंूमधे्य 

असमानतेचा समाजावर कसा पररणाम होतो हे पाहतो. 

● 2017-18, 2018-19, आणण 2019-20 या वषािंच्या उत्पन्न णवतरण 

अंदाजांवर जोर देण्यासाठी अहवाल संपत्तीच्या अंदाजांच्या पलीकरे् 

जातो, जो केवळ आंणिक दृश्य प्रदान करतो. 

िर्ल्ड एअर पॉिर इंरे्र्क् 2022: भारतीय ििाई दल शतसऱ्या 

क्रमांकािर आिे. 

● वर्ल्ग णर्रेक्टरी ऑफ मॉर्नग णमणलटरी एअरक्राफ्ट (WDMMA) ने 

2022 ची जार्णतक हवाई िक्ती रँणकंर् जारी केली आहे. णवणवध 

हवेच्या एकूण लढाऊ सामथ्यागच्या बाबतीत भारतीय वायुसेना (IAF) 

जार्णतक हवाई िक्ती णनदेिांकात णतसरया स्थानावर आहे. 

जर्ातील णवणवध राष्टर ांच्या सेवा. या अहवालाने भारतीय हवाई दल 

(IAF) ला णचनी णवमानन आधाररत सिस्त्र दल (PLAAF), जपान 

एअर सेल्फ-णप्रझवे्हिन पॉवर (JASDF), इस्रायली एन्स्टव्हएिन 

आधाररत सिस्त्र दल आणण फ्रें च हवाई आणण अंतराळ िक्ती 

यांच्यापेक्षा वरचे स्थान णदले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की 

भारतीय हवाई दल (IAF) सध्या त्ांच्या सणक्रय णवमान यादीमधे्य 

एकूण 1,645 युणनट्स मोजते. 

िर्ल्ड एअर पॉिर इंरे्र्क् 2022 चे प्रमुख मुदे्द: 

● ग्लोबल एअर पॉवसग रँणकंर् (2022) अहवालाने युनायटेर् से्टट्स 

एअर फोसग (USAF) ला सवोच्च TvR स्कोअर णदला आहे. यामधे्य 

णवमानांच्या प्रकारांचे णवसृ्तत णमश्रण आहे आणण अनेक उत्पादने 

देिाच्या मोठ्या औद्योणर्क तळातून स्थाणनक पातळीवर घेतली 

जातात. युनायटेर् से्टट्स एअर फोसग (USAF) करे् सवागणधक प्राप्य 

TvR स्कोअर 242.9 आहे. 

● याणिवाय, ते समणपगत सामररक-स्तरीय बॉम्बर, एक मोठे हेलो, 

सीएएस णवमान, लढाऊ दल आणण िेकर्ो वाहतूक णवमाने ठेवते 

आणण िेकर्ो युणनट्स अद्याप ऑर्गरवर असलेल्या USAF ला पुढील 

णदवसांमधे्य मजबूत केले जाईल. 

● या अहवालात जर्ातील णवणवध राष्टर ांच्या णवणवध हवाई दलांच्या एकूण 

लढाऊ िक्तीचे मूल्यमापन करण्यात आले असून त्ानुसार त्ांची 

क्रमवारी करण्यात आली आहे. सध्या, WDMMA 98 राष्टर ांचे 

अनुसरण करत आहे, 124 हवाई प्रिासन आणण 47,840 णवमानांचे 

अनुसरण करत आहे. 

TIME's 100 सिाडत प्रभाििाली लोक 2022 

● सुप्रीम कोटागच्या वकील करुणा नंुर्ी, णबझनेस टायकून र्ौतम 

अदानी आणण प्रख्यात कान्स्टश्मरी मानवाणधकार कायगकते खुरगम 

परवेझ यांना टाइम माणसकाने 2022 च्या जर्ातील 100 प्रभाविाली 

व्यक्तीमंधे्य स्थान णदले आहे. आयकॉन्स, पायोणनयसग, टायटन्स, 

आणटगस्ट, लीर्सग आणण इनोवे्हटसग अिा सहा शे्रणीमंधे्य ही यादी 

णवभार्ली रे्ली आहे. 

● अँपलचे सीईओ णटम कुक आणण अमेररकन होस्ट ओप्रा णवझफे्र 

यांच्या आवर्ीसह अदानी यांचे नाव टायटन्स शे्रणीत आले आहे, तर 

रणियाचे अध्यक्ष व्लाणदमीर पुणतन आणण त्ांचे युके्रन समकक्ष 

वोलोणर्णमर झेलेझस्की यांच्यासमवेत नंुर्ी आणण परवेझ यांना लीर्सग 

शे्रणीत स्थान णमळाले आहे. 

शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्र ीय उपलब्धी सिेक्षण अििाल (NAS) 2021 

जारी केला. 

● नॅिनल अणचव्हमेंट सवे्ह (NAS) 2021 आवृत्तीचा अहवाल प्रणसद्ध 

झाला आहे. NAS2021: जर्ातील सवागत मोठ्या सवेक्षणांपैकी एक, 

नॅिनल अणचव्हमेंट सवे्ह (NAS) 2021 12.11.2021 रोजी 

देिभरात, णिक्षणातील अंतर ओळखण्यासाठी आणण त्ावर 

उपाययोजना करण्यासाठी आयोणजत करण्यात आला. राष्टर ीय, राज्य 

आणण णजल्हा स्तरांसाठी NAS 2021 ररपोटग कार्ग अणधकृत 

वेबसाइट “nas.gov.in” वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

अििालातील मित्त्वाचे मुदे्द: 

● रे्ल्या वषी 12 नोव्हेंबर रोजी आयोणजत केलेल्या NAS 2021 मधे्य 

36 राजे्य आणण कें द्रिाणसत प्रदेिांमधील 720 णजल्म्यांतील 1.18 

लाख िाळांमधील 34 लाखांहून अणधक णवद्याथ्यािंचे मूल्यांकन 

करण्यात आले. 

● NAS तीन वषािंच्या सायकल कालावधीसह इयत्ता 3, 5, 8 आणण 10 

मधील मुलांच्या णिकण्याच्या क्षमतांचे सवगसमावेिक मूल्यमापन 

सवेक्षण करून देिातील िालेय णिक्षण प्रणालीच्या आरोग्याचे 

मूल्यांकन करते. हे िालेय णिक्षण व्यवस्थेचे एकूण मूल्यमापन 

प्रणतणबंणबत करते. िेवटची NAS 2017 मधे्य झाली होती. 

WEF चा प्रिास आशण पयडटन िधाडत्मकता शनदेिांक 2021: 

भारताचा क्रमांक 54 

● वर्ल्ग इकॉनॉणमक फोरमच्या (WEF) ने प्रवास आणण पयगटन णवकास 

णनदेिांक 2021 मधे्य 4.1 रु्णांसह भारताला 54 वे स्थान (2019 

मधे्य 46 व्या स्थानावरून खाली) णदले, परंतु तरीही, भारत दणक्षण 

आणियामधे्य अव्वल कामणर्री करणारा राणहला आहे. जार्णतक 

चाटगमधे्य जपान अव्वल आहे (1) आणण सवागत खालचे स्थान (117) 

चार् देिाने व्यापले आहे. 

रँक  देि  स्कोअर 

1 जपान 5.2 

2 युनायटेर् से्टट्स ऑफ अमेररका 

(यूएसए) 

5.2 

3 िेन 5.2 

4 फ्रान्स 5.1 

5 जमगनी 5.1 

54 भारत 4.1 
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2022 जागशतक अन्न धोरण अििाल: ििामान बदल आशण अन्न 

प्रणाली 

● युनायटेर् नेिन्सच्या इंटरर्व्हनगमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज 

(IPCC) ने येऊ घातलेल्या संकटाबिल चेतावणी जारी केली आहे: 

हवामान बदलाने मानवतेसाठी एक कोर् रेर् णटर र्र केला आहे, 

ज्यासाठी त्वररत कारवाईची आवश्यकता आहे. ही संणदग्धता अन्न 

प्रणालीिी णनर्र्ीत आहे. हवामान बदलामुळे आधीच कृषी उत्पादन 

कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे आणण अनेक देिांमधे्य, णविेषत: 

र्रीब जर्ामधे्य पुरवठा साखळी णवस्कळीत झाली आहे, ज्यामुळे 

उपजीणवकेवर ताण पर्तो आणण भूक आणण कुपोषण लक्षणीयरीत्ा 

वाढण्याचा धोका णनमागण झाला आहे, ज्यामुळे अनुकूलन प्रयत् 

रं्भीर झाले आहेत. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● इंटरनॅिनल फूर् पॉणलसी ररसचग इन्स्टिटू्यट, अलायन्स ऑफ 

बायोव्हणसगटी आणण इंटरनॅिनल सेंटर फॉर टर ॉणपकल अॅणग्रकल्म्चर, 

इंटरनॅिनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिटू्यट आणण इतर भार्ीदारांचे 

संिोधक IFPRI च्या 2022 ग्लोबल फूर् पॉणलसी ररपोटगमधे्य सहा 

धोरण प्राधाने्य ओळखतात ज्या आता लारू् केल्या जाऊ िकतात 

आणण केल्या पाणहजेत. 

● हवामान बदलाचा अन्न प्रणालीवर पररणाम होतो आणण अन्न प्रणाली 

देखील हवामान बदलासाठी प्रमुख योर्दान देतात. अलीकर्ील 

अंदाजानुसार, वातावरणातील बदलास कारणीभूत असलेल्या 

हररतरृ्ह वायू उत्सजगनांपैकी एक तृतीयांि पेक्षा जास्त अन्न 

प्रणालीचंा वाटा आहे, ज्यामुळे कमी करण्याच्या कोणत्ाही 

प्रयत्ासाठी त्ांची घट महत्त्वाची ठरते. 

● जंर्ले, महासार्र आणण मातीत काबगन णसंकची स्थापना आणण 

देखभाल याद्वारे, िेती, वनीकरण आणण इतर जणमनीचा वापर आता 

णनव्वळ उत्सजगन णसंक बनण्याची महत्त्वपूणग क्षमता असलेले एकमेव 

के्षत्र आहे - जे उत्सजगन करते त्ापेक्षा जास्त GHG बाहेर काढणे. 

● हवामान बदलाच्या समस्ांना तोरं् देण्यासाठी आपल्या 

अन्नप्रणालीची संपूणग पुनरगचना करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी 

मोठ्या प्रमाणावर कायदेणवषयक बदल, महत्त्वपूणग रंु्तवणूक आणण 

नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारे आणण आिसात करणारे सक्षम 

वातावरण आवश्यक आहे. 

● अहवालाची सहा धोरणािक उणिषे्ट णवकसनिील देिांवर कें णद्रत 

आहेत, त्ापैकी बर याच जणांना हवामान बदलाच्या पररणामांचा 

फटका बसण्याची िक्यता आहे परंतु अनुकूलन आणण दीघगकालीन 

अन्न प्रणाली पररवतगनास समथगन देण्यासाठी संसाधनांचा अभाव 

आहे 

फॉचू्यथन 500 यादी: इिॉन मस्क, टेस्लाचे अब्जाधीि CEO आलण 

SpaceX जगातीि सवाथलधक पगार घेणारे कायथकारी अलधकारी. 

• इलॉन मस्क, रे्स्ला आणि SpaceX चे अब्जाधीश CEO जगातील 

सिाथणधक पगार घेिारे कायथकारी अणधकारी. Fortune 500 िरील 

सिाथणधक भरपाई णमळालेल्या CEO च्या फॉचु्यथनच्या निीन यादीत 

मस्कने अव्वल स्र्ान पर्कािले आहे. 2021 मधे्य, मस्कने 2018 

च्या बहुिषीय “मूनशॉर्” अनुदानामधे्य प्रदान केलेल्या काही रे्स्ला 

स्टॉक पयाथयांचा िापर करून , जिळजिळ USD 23.5 अब्ज 

णकमतीची नुकसानभरपाई “साक्षात्कारली”. मस्क नंतर, 2021 

मधील 10 सिाथणधक भरपाई णमळालेले Fortune 500 CEO हे 

Apple, Netflix आणि Microsoft च्या प्रमुखांसह सिथ रे्क आणि 

बायोरे्क सीईओ आहेत. 

टॉप 10 सवाथलधक भरपाई लमळािेल्या सीईओिंची यादी: 

1. Elon Musk, Tesla: USD 23.5 Billion 

2. Tim Cook, Apple: USD 770.5 Million 

3. Jensen Huang, NVIDIA: USD 561 Million 

4. Reed Hastings, Netflix: USD 453.5 Million 

5. Leonard Schleifer, Regeneron Pharmaceuticals: USD 

452.9 Million 

6. Marc Benioff, Salesforce: USD 439.4 Million 

7. Satya Nadella, Microsoft: USD 309.4 Million 

8. Robert A. Kotick, Activision Blizzard: USD 296.7 Million 

9. Hock E. Tan, Broadcom: USD 288 Million 

10. Safra A. Catz, Oracle: USD 239.5 Million 

RBI च ेबँकनोट सवेक्षण: 100 रुपयािंची सवाथत जास्त पसिंतीची नोट 

आहे. 

• ररझहथ बाँक ऑफ इंणियाच्या बाँकनोर् सहे ऑफ 

कन्व्युमसथच्या णनष्कषाथत असे णदसून आले आहे की, बाँक नोर्ांमधे्य, 

रु. 100 ला सिाथणधक पसंती आहे तर रु 2,000 सिाथत कमी 

पसंतीची मूले्य होती. भारतीय ररझहथ बाँकेच्या या िषीच्या िाणषथक 

अहिालात प्रकाणशत झालेल्या सिेक्षिात असे म्हर्ले आहे की 

भारतीयांमधे्य १०० रुपयांच्या नोर्ांना सिाथणधक पसंती आहे, तर 

२००० रुपयांच्या नोर्ांना सिाथत कमी पसंती आहे. आरबीआयच्या 

सिेक्षिात असेही आढळून आले आहे की 2000 रुपयांच्या एकूि 

नोर्ांची संख्या केिळ 214 कोर्ी णकंिा चलनात असलेल्या एकूि 

चलनी नोर्ांच्या 1.6 र्के्क आहे. 

सवेक्षणाच ेलनष्कषथ 

• सिेक्षिाच्या णनष्कषांतून असे णदसून आले आहे की, नोर्ांमधे्य 100 

रुपयांना सिाथणधक पसंती देण्यात आली होती, तर 2000 रुपयांना 

सिाथत कमी पसंती णदली जात होती. 

• नाण्यांमधे्य, 5 रुपयांचे मूल्य सिाथणधक पसंतीचे होते तर 

रुपये 1 सिाथत कमी पसंतीचे होते. 

• महात्मा गांधीचं्या प्रणतमेचे िॉर्रमाकथ  त्ानंतर क्तखिकीिरील सुरक्षा 

धागा हे सिाथत मान्यताप्राप्त सुरक्षा िैणशष्ट्य होते. 

• सुमारे 3 र्के्क प्रणतसादकत्ांना बाँकेच्या कोित्ाही सुरक्षा 

िैणशष्ट्याची माणहती नहती. 

• एकूिच, 10 पैकी अंदाजे सात उत्तरदाते बाँक नोर्ांच्या निीन 

माणलकेबिल समाधानी असल्याचे आढळले. 

• दृणष्टहीन लोकांपैकी बहुसंख्य लोकांना कागदाचा दजाथ आणि 

नोर्ांच्या आकाराची माणहती असल्याचे णदसून आले. 
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7वी फोर्ब्थ 30 अिंडर 30 आलिया यादी 2022 जाहीर 

• फोर्ब्थ माणसकाने फोर्ब्थ 30 अंिर 30 एणशया णलस्ट 2022 ची 7 िी 

आिृत्ती प्रणसद्ध केली आहे , ज्यामधे्य प्रते्की 10 शे्रिी आहेत ज्यात 

30 िषाथखालील 30 व्यिीचंा सन्मान करण्यात आला आहे. ही 

यादी रािा िेहबे िॉर्सन यांनी संपाणदत केली आहे. यादीतील 

सन्माणनत व्यिी आणशया-पॅणसणफक प्रदेशातील 22 देश आणि 

प्रदेशांचे प्रणतणनणधत्व करतात. 61 नोदंीसह भारत या यादीत अव्वल 

आहे, त्ानंतर णसंगापूर (34), जपान (33), ऑस्टर ेणलया (32), 

इंिोनेणशया (30) आणि चीन (28) आहेत. 

 

लवज्ञान आलण तिंत्रज्ञान  बातम्या 

आयआयटी बॉमे्ब आशण आयएमर्ी यांनी िापरकत्यांसाठी अनुकूल 

ििामान अंदाज अँप शिकशसत करण्यासाठी एमओयूिर स्वाक्षरी 

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 

मित्त्वाच े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. 

बेलाशटर र्क् एरोिेसद्वारे िीन सॅटेलाइट प्रोपल्िनची चाचणी केली 

गेली. 

● बेंर्ळुरू-आधाररत बेलाणटर क्स एरोिेसने पयागवरणास अनुकूल 

उपग्रह प्रणोदन प्रणालीची यिस्वी चाचणी केली आहे जी 

हायर्र ॅणझन-आणश्रत इंधन प्रणालीपेंक्षा इंधन कायगक्षमतेमधे्य 20 टके्क 

वाढ देते. Bellatrix ची ग्रीन प्रोपल्म्िन प्रणालीची अलीकर्ील चाचणी 

देखील उपग्रहांसाठी िेस टॅक्सी णवकणसत करण्याच्या कंपनीच्या 

प्रयत्ात एक महत्त्वपूणग वळण दिगवते. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● सॅटेलाइट थ्रस्टसग हायर्र ॅणझन या णवषारी पदाथागचा वापर करतात, 

ज्याचा पयागवरणावर नकारािक प्रभाव पर्तो, ज्यामुळे अवकाि 

तज्ञांना पयागवरणास अनुकूल बदल िोधण्यास प्रवृत्त करतात. 

● इस्रोच्या एका पे्रस से्टटमेंटनुसार, कें द्रीय मंणत्रमंर्ळाने 9,023 कोटी 

रुपयांच्या र्र्नयान प्रकल्पाचा भार् म्हणून दोन मानवरणहत 

मोणहमेला आणण एक कू्र णमिनला मंजुरी णदली. 

● मानवी उड्डाण मोणहमेसाठी णहरवे प्रणोदक िोधले रे्ल्यास, त्ांचा 

पररणाम जलद प्रणक्रयेच्या वेळा आणण कमी हाताळणीच्या र्रजा 

णनमागण होतील, या दोन्ही मानवी उड्डाण मोणहमेतील प्रमुख भूणमका 

आहेत. 

● ISRO ने म्हटले आहे की ते भणवष्यातील सवग उड्डाणांमधे्य णहरवे इंधन 

वापरण्याचा प्रयत् करेल आणण अलीकरे् Bellatrix Aerospace 

द्वारे चाचणी घेतलेले णहरवे इंधन णविेषत: आश्वासक आहे, जे 

सुरणक्षत हाताळणी आणण हायर्र ॅणझन सारख्या हाणनकारक पदाथािंवर 

उतृ्कष्ट कायगक्षमता प्रदान करते. 

● ग्रीन प्रोपल्म्िन संिोधन महत्त्वपूणग आहे कारण जर् वेर्ाने हररत 

रसायनिास्त्राकरे् वाटचाल करत आहे आणण नवीनतम प्रर्ती 

लक्षात ठेवणे आपल्या देिासाठी महत्त्वाचे आहे. 

WEF लिान आशण सीमांत िेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 

नाशिन्यपूणड तंत्रज्ञानािर लक्ष कें शद्रत करेल. 

● वर्ल्ग इकॉनॉणमक फोरम (WEF), सरकारची संिोधन संस्था नीती 

आयोर् यांच्या सहकायागने, आणटगणफणियल इंटेणलजन्स (AI), इंटरनेट 

ऑफ णथंग्ज (IoT), ब्लॉकचेन आणण र्र ोन यांसारख्या उदयोनु्मख 

तंत्रज्ञानाचा अणधक चांर्ल्या प्रकारे उपयोर् कसा करता येईल यावर 

लक्ष कें णद्रत करत आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● कृषी हा भारतीय अथगव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भार् आहे, ज्यामधे्य 

देिातील ४३ टके्क कामर्ार कायगरत आहेत. 

● भारतातील सवग िेतकरयांपैकी 86 टके्क वाटा असलेले आणण 2 

हेक्क टरपेक्षा कमी जमीन असलेले छोटे िेतकरी (मध्यम धारकांसाठी 

2-10 हेक्क टर आणण मोठ्या धारकांसाठी 10 हेक्क टरपेक्षा जास्त जमीन) 

अजूनही देिातील सवागत र्रीब लोकांपैकी आहेत. , मध्यम 

धारकांच्या कमाईच्या केवळ 39 टके्क आणण मोठ्या धारकांच्या 

कमाईच्या केवळ 13 टके्क कमाई. 
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● मार्णीची अपुरी पारदिगकता, िोषणािक मध्यस्थी, अपुरी रु्णवत्ता 

हमी, कायगक्षम आणण कमी णकमतीच्या लॉणजन्स्टस्टकची अपुरी 

उपलब्धता आणण कमी सौदेबाजीच्या सामथ्यागमुळे, लहान िेतकरी 

सामान्यत: त्ांच्या उत्पादनासाठी समान मूल्य णमळवू िकत नाहीत. 

● िेतकर यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी वातावरणात सुधाररत मूल्य 

कॅप्प्चर आणण एकूण मूल्य उत्पादन आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानामधे्य 

त्वरीत उपाय णवकणसत करण्याची आणण पुनरावृत्ती करण्याची 

क्षमता आहे, खचग कमी करणे, माणहती प्रवाह पारदिगकता सुधारणे 

आणण मूल्य शंखला कलाकारांमधे्य कनेन्स्टक्टन्स्टव्हटी वाढवणे. 

● भारतीय अथगव्यवस्थेत िेतीचे महत्त्व आणण िेतकरयांची दीघगकालीन 

आणथगक रै्रसोय लक्षात घेता, फामगरे्ट-टू-फोकग  (F2F) पररसंस्थेतील 

अर्चणी दूर करणे आणण िेतकरयांसाठी िेती अणधक फायदेिीर 

बनवणे आवश्यक आहे. 

गगनयान शमिन 2023: S2000 मानि-रेटेर् रॉकेट बूस्टरची 

यिस्वी चाचणी 

● आंध्र प्रदेिातील श्रीहररकोटा येथील सतीि धवन अंतराळ कें द्र 

(SDSC) येथे, भारतीय अंतराळ संिोधन संस्था (ISRO) ने र्र्नयान 

कायगक्रमासाठी मानव-रेट केलेल्या सॉणलर् रॉकेट बूस्टर (HS200) 

ची न्स्टस्थर चाचणी यिस्वीररत्ा पूणग केली. 

● बेंर्ळुरू-आधाररत अंतराळ संस्थेच्या मते, HS200 ही उपग्रह 

प्रके्षपण वाहन GSLV Mk III च्या S200 रॉकेट बूस्टरची मानव-रेट 

केलेली आवृत्ती आहे, ज्याला LVM3 देखील म्हणतात. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● ही चाचणी यिस्वीरीत्ा पूणग करणे हा इस्रोच्या प्रणसद्ध र्र्नयान 

मानव अंतराळ उड्डाण कायगक्रमासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, 

कारण प्रके्षपण वाहनाच्या पणहल्या टप्प्प्यात त्ाच्या पूणग कालावधीच्या 

कामणर्रीची चाचणी घेतली जाते. 

● इस्रोचे अध्यक्ष आणण अंतराळ णवभार्ाचे सणचव एस सोमनाथ आणण 

णवक्रम साराभाई िेस सेंटर (VSSC) चे संचालक एस उन्नीकृष्णन 

नायर तसेच इस्रोचे इतर िास्त्रज्ञ या समारंभाला उपन्स्टस्थत होते. 

● HS200 बूस्टरची रचना आणण णवकास VSSC ने णतरुअनंतपुरममधे्य 

केले होते, तर प्रोपेलंट कान्स्टसं्टर् श्रीहरीकोटा येथील SDSC येथे पूणग 

झाले होते. 

स्कायरूट एरोिेसने त्याच्या रॉकेट इंशजनची यिस्वी चाचणी 

घेतली. 

● खाजर्ी के्षत्रातील रॉकेट णनमागता स्कायरूट एरोिेस प्रायवे्हट 

णलणमटेर्ने त्ाच्या कलाम-100 रॉकेटची यिस्वी चाचणी केली जी 

णवक्रम-1 रॉकेटच्या णतसरया टप्प्प्यात/इंणजनला िक्ती देईल. 

कंपनीने आपल्या णवक्रम-1 रॉकेट से्टजच्या पूणग कालावधीच्या 

चाचणी-फायररंर्चा मैलाचा दर्र् पूणग केल्याची घोषणा केली. माजी 

राष्टर पती एपीजे अबु्दल कलाम यांच्या नावावरून कलाम-100 

नावाचा णतसरा टप्पा 108 सेकंदांच्या कालावधीसाठी र्ोळीबार 

करण्यात आला. 

चाचणी बद्दल: 

● चाचणी दरम्यान, रॉकेटने 100 kN (सुमारे 10 टन) च्या णिखर 

वॅ्हकू्यम थ्रस्टची णनणमगती केली ज्यामधे्य उच्च-िक्तीची काबगन-

फायबर रचना, घन इंधन, इणथलीन-प्रॉणपलीन-र्ायन टेरपॉणलमसग 

(EPDM) थमगल संरक्षण प्रणाली आणण काबगनसह त्ाची रचना 

दिगणवली रे्ली. कमी करणारे नोजल. 

● स्कायरूटमधील रंु्तवणूकदारांपैकी एक असलेल्या सोलर 

इंर्स्टर ीज इंणर्या णलणमटेर्च्या सुणवधांवर रॉकेटच्या से्टजची चाचणी 

घेण्यात आली. 

● भारतीय खाजर्ी के्षत्रातील हे आतापयिंतचे सवागत मोठे रॉकेट से्टज 

आहे ज्याची रचना, उत्पाणदत आणण पूणगपणे चाचणी केली रे्ली आहे. 

र्ॉ शजतेंद्र शसंग, बायोटेक संिोधकांसाठी 'BioRRAP' पोटडल सुरू 

केले. 

● वन नेिन, वन पोटगल या तत्त्वाला अनुसरून कें द्रीय मंत्री र्ॉ. णजतेंद्र 

णसंह यांनी बायोटेक संिोधक आणण स्टाटग-अप्ससाठी णसंर्ल 

नॅिनल पोटगलचे अनावरण केले . देिातील जैणवक संिोधन आणण 

णवकास णक्रयाकलापांसाठी णनयामक परवानर्ी घेणारे सवगजण 

BioRRAP चा वापर करतील. मंत्री यांच्या मते, जैवतंत्रज्ञान हा 

भारतीय तरुणांसाठी त्वरीत व्यवहायग िैक्षणणक आणण कररअर 

पयागय बनला आहे. देिात सध्या 2,700 बायोटेक स्टाटग-अप आणण 

2,500 हून अणधक बायोटेक उपक्रम कायगरत आहेत. 

MeitY ने शर्शजटल इंशर्या भािीनी शिचारमंथन सत्र आयोशजत 

केले आिे. 

● श्री राजीव चंद्रिेखर, इलेक्टर ॉणनक्स आणण माणहती तंत्रज्ञान, कौिल्य 

णवकास आणण उद्योजकता राज्यमंत्री, MeiTY द्वारे णमिन णर्णजटल 

इंणर्या भाषानी – राष्टर ीय भाषा अनुवाद णमिन (NLTM) वर 

आयोणजत केलेल्या णवचारमंथन सत्रादरम्यान उपन्स्टस्थत होते. त्ांच्या 

मते, स्टाटगअप्स हे आमच्या णर्णजटल इकोणसस्टमचे एक आवश्यक 

घटक आहेत आणण णमिन णर्णजटल इंणर्या भाणिनी त्ांना भारत-

णवणिष्ट आणण भारतीय भाषा सक्षम IT सोलू्यिन्स णवकणसत 

करण्यात मदत करेल. 

 

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 कॉिचा पाऊस सुरू झाला. इतर 

वयोर्टांच्या व्यणतररक्त, तरुण आणण मुले या िोमधे्य सवागणधक 

रंु्ततात. 
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24 व्या रे्िशलंशपक: धनुष श्रीकांतने पुरुषांच्या 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. 

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. 

पुशलत्िर पुरस्कार 2022 घोशषत 

● पत्रकाररता, पुस्तके, नाटक आणण संर्ीतातील पुणलत्झर पाररतोणषक 

णवजेत्ांच्या 106 व्या वर्ागची घोषणा करण्यात आली. पुणलत्झर 

पाररतोणषक हा युनायटेर् से्टट्समधील वृत्तपत्र, माणसक, ऑनलाइन 

पत्रकाररता, साणहत् आणण संर्ीत रचना यातील कामणर्रीसाठी 

णदला जाणारा पुरस्कार आहे. 

Public Service 

● The Washington Post for its account of the assault on 

Washington on January 6, 2021. 

Breaking News Reporting 

● The staff of the Miami Herald for its coverage of the 

collapse of the Seaside apartment towers in Florida. 

Investigative Reporting 

● Corey G. Johnson, Rebecca Woolington and Eli 

Murray of the Tampa Bay Times for an expose of 

highly toxic hazards inside Florida’s only battery 

recycling plant that forced the implementation of safety 

measures to adequately protect workers and nearby 

residents. 

Explanatory Reporting 

● The staff of Quanta Magazine, notably Natalie 

Wolchover, for reporting on how the Webb Space 

Telescope works. 

Local Reporting 

● Madison Hopkins of the Better Government 

Association and Cecilia Reyes of the Chicago Tribune 

for an examination of Chicago’s long history of failed 

building and fire safety code enforcement. 

National Reporting 

● The staff of The New York Times for a project that 

quantified a disturbing pattern of fatal traffic stops by 

police. 

International Reporting 

● The staff of The New York Times for reporting that 

exposed the vast civilian tolls of US-led airstrikes, 

challenging official accounts of American military 

engagements in Iraq, Syria and Afghanistan. 

Feature Writing 

● Jennifer Senior of The Atlantic for a portrayal of a 

family’s reckoning of loss in the 20 years since 9/11. 

Commentary 

● Melinda Henneberger of the Kansas City Star for 

persuasive columns demanding justice for alleged 

victims of a retired police detective accused of being a 

sexual predator. 

Criticism 

● Salamishah Tillet, contributing critic at large for The 

New York Times, for writing about Black stories in art 

and popular culture. 

Editorial Writing 

● Lisa Falkenberg, Michael Lindenberger, Joe Holley 

and Luis Carrasco of the Houston Chronicle for a 

campaign that, with original reporting, revealed voter 

suppression tactics, rejected the myth of widespread 

voter fraud and argued for sensible voting reforms. 

Illustrated Reporting and Commentary 

● Fahmida Azim, Anthony Del Col, Josh Adams and 

Walt Hickey of Insider for a comic on an Uyghur 

internment camp. 

Breaking News Photography 

● Marcus Yam of the Los Angeles Times for raw and 

urgent images of the US departure from Afghanistan. 

● Win McNamee, Drew Angerer, Spencer Platt, 

Samuel Corum and Jon Cherry of Getty Images for 

comprehensive and consistently riveting photos of the 

attack on the US capitol. 

Feature Photography 

● Adnan Abidi, Sanna Irshad Mattoo, Amit Dave and 

the late Danish Siddiqui of Reuters for images of 

Covid’s toll in India. 

Audio Reporting 

● Staffs of Futuro Media and PRX for “Suave” — an 

immersive profile of a man re-entering society after 

more than 30 years in prison. 
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पुस्तके, नाटक आशण संगीताची यादी 

Fiction 

● The Netanyahus: An Account of a Minor and Ultimately 

Even Negligible Episode in the History of a Very Famous 

Family, by Joshua Cohen. 

Drama 

● Fat Ham, by James Ijames 

History 

● Covered with Night, by Nicole Eustace, and Cuba: An 

American History, by Ada Ferrer 

Biography 

● Chasing Me to My Grave: An Artist’s Memoir of the Jim 

Crow South, by the late Winfred Rembert as told to Erin 

I. Kelly 

Poetry 

● frank: sonnets, by Diane Seuss 

General Nonfiction 

● Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American 

City, by Andrea Elliott 

Music 

● Voiceless Mass, by Raven Chacon 

गुरुस्वामी कृष्णमूती यांना कोशिर्-19 साथीच्या काळात त्यांच्या 

सेिेबद्दल शब्रशटि सन्मान 'एमबीई' प्राप्त 

● रु्रूस्वामी कृष्णमूती, पेनलोन या जार्णतक दजागच्या णब्रटीि 

वैद्यकीय तंत्रज्ञान कंपनीचे सीईओ, यांना द मोस्ट एक्सलंट ऑर्गर 

ऑफ द णब्रटीि एम्पायर (णसन्स्टव्हल णर्न्स्टव्हजन) पुरस्कार 2022 - 

ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्गर ऑफ द णब्रणटि एम्पायर (एमबीई) 

पुरस्कार णमळण्याची िक्यता आहे. बणकंर्हॅम पॅलेस, लंर्न, यूके 

येथे राणी. रु्रुस्वामी कृष्णमूती हे मूळचे मदुराई, ताणमळनारू्, 

भारताचे आहेत. णब्रणटि मानद पुरस्कार वषागतून दोनदा, प्रथम नवीन 

वषागत आणण पुन्हा जूनमधे्य, राणीच्या अणधकृत वाढणदवसाच्या 

तारखेला णदले जातात. 

ममता बॅनजी यांना शििेष बांगला अकादमी पुरस्कार शमळाला. 

● पणिम बंर्ालच्या मुख्यमंत्री, ममता बॅनजी यांना त्ांच्या "अथक 

साणहन्स्टत्क िोधासाठी" बांर्ला अकादमी पुरस्कार णमळाला . या 

वषी साणहत् अकादमीने सादर केलेला हा पुरस्कार बॅनजी यांना 

पणिम बंर्ालमधील सवोतृ्कष्ट लेखकांना आदरांजली वाहणारया 

त्ांच्या “कणवता णबटन” या पुस्तकासाठी प्रदान करण्यात आला. 

2020 कोलकाता बुक फेअरमधे्य ममता बॅनजी यांचे 'कणबता 

णबतान' लाँच करण्यात आले. पुस्तकात टीएमसी सुणप्रमोने 

णलणहलेल्या 946 कणवता आहेत. 

● मंचावर असूनही ममता बॅनजी यांनी हा पुरस्कार स्वतः हून 

स्वीकारला नाही आणण त्ांच्या वतीने राज्याचे णिक्षण मंत्री ब्रात् बसू 

यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. 

राष्ट्रपती, राम नाथ कोशिंद यांनी 13 िौयड चक्र प्रदान केले. 

● भारताचे राष्टर पती, राम नाथ कोणवंद यांनी 13 िौयग चक्र प्रदान केले 

ज्यात भारतीय सिस्त्र दलाच्या जवानांना त्ांच्या ऑपरेिन्स 

दरम्यान दाखवलेल्या णवलक्षण धैयागबिल सहा मरणोत्तर समावेि 

आहे. लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांरे् यांना राष्टर पती भवनातील 

संरक्षण समारंभात त्ांच्या असाधारण सेवेसाठी परम णवणिष्ट सेवा 

पदक (PVSM) प्रदान करण्यात आले. 

भारतीय िासु्तशििारद BV दोिी यांना रॉयल गोर्ल् मेर्ल 2022 ने 

सन्माशनत करण्यात आले. 

● भारतीय वासु्तणविारद बाळकृष्ण णवठ्ठलदास दोिी यांना प्रणतणष्ठत 

रॉयल र्ोर्ल् मेर्ल 2022 प्रदान करण्यात आले. रॉयल इन्स्टिटू्यट 

ऑफ णब्रणटि आणकग टेक््टस (RIBA), लंर्न, युनायटेर् णकंर्र्म (UK) 

द्वारे वासु्तकलेसाठी जर्ातील सवोच्च सन्मानांपैकी एक रॉयल र्ोर्ल् 

मेर्ल आहे. रॉयल र्ोर्ल् मेर्ल यूकेच्या राणी एणलझाबेथ II यांनी 

वैयन्स्टक्तकररत्ा मंजूर केले आहे आणण हा पुरस्कार एखाद्या व्यक्ती 

णकंवा लोकांच्या र्टाला णदला जातो. 

● BV दोिी यांना प्रख्यात वासु्तणविारद ले कॉबुगणझयर यांच्यासोबत 

पॅररस, फ्रान्समधे्य वररष्ठ णर्झायनर (1951-54) म्हणून कामाचा 

अनुभव होता. दोिी यांनी लुई कान यांच्यासोबत इंणर्यन इन्स्टिटू्यट 

ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद तयार करण्यासाठी सहयोर्ी 

म्हणून काम केले. 

र्ॉ. फँ्रक शिल्िेक यांना 2022 च ेटेम्पलटन पाररतोशषक शमळाले. 

● फँ्रक णवल्कझेक, नोबेल पाररतोणषक णवजेते सैद्धांणतक 

भौणतकिास्त्रज्ञ आणण णनसर्ागच्या मूलभूत णनयमांवरील 

संिोधनासाठी प्रणसद्ध असलेले लेखक, ज्यांच्या जीवनातील कायागत 

णवज्ञान आणण अध्यािाचे णमश्रण आहे अिा व्यक्तीनंा या वषीच्या 

प्रणतणष्ठत टेंपलटन पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले. 

केशनयाची नसड अण्णा काबाले दुबा शिला जगातील सिोतृ्कष्ट् नसडचा 

मुकुट शमळाला. 

● मासागणबट काउंटी रेफरल हॉन्स्टिटलमधे्य तैनात असलेल्या केणनयन 

पररचाररका अण्णा कबाले रु्बा यांनी णिक्षणाचे समथगन 

करण्यासाठी आणण णतच्या समुदायातील स्त्री जननेंणद्रयाच्या णवकृती 

(FGM) सारख्या कालबाय सांसृ्कणतक प्रथांणवरुद्ध मोहीम 

राबणवल्याबिल उद्घाटन Aster Guardian Global Nursing 

Award णजंकला. दुबा, ज्याने USD 250,000 (अंदाजे Ksh.29 

दिलक्ष) बक्षीस रक्कम घेतली होती, त्ांना एणमरेट्सचे सीईओ िेख 

अहमद णबन सईद अल मकतूम यांनी दुबई येथे आंतरराष्टर ीय 

पररचाररका णदनाणनणमत्त आयोणजत पुरस्कार समारंभात सन्माणनत 

केले. 

कॅमेरोशनयन कायडकत्याडने िांगारी माथाई िॉरेस्ट चॅस्पम्पयन्स 

पुरस्कार 2022 शजंकला. 

● कॅमेरून कायगकत्ाग, सेणसल एनजेबेट यांनी जंर्लांचे संरक्षण आणण 

त्ांच्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे जीवन सुधारण्यासाठी 

केलेल्या उले्लखनीय योर्दानाबिल 2022 चा वांर्ारी माथाई 

फॉरेस्ट चॅन्स्टम्पयन्स पुरस्कार णजंकला आहे. हा पुरस्कार Cécile 

Ndjebet ची ऊजाग आणण जमीन आणण जंर्लांवरील मणहलांच्या 

हक्कांना चालना देण्यासाठी तीन दिकांहून अणधक काळ साजरे 

करतो. िाश्वत वन व्यवस्थापन साध्य करण्यासाठी वन प्रिासन 

आणण संरक्षणामधे्य मणहलांचा सहभार् मूलभूत आहे हे त्ांनी 

सणक्रयपणे दाखवून णदले आहे. 

अजय शपरामल यांना ऑर्डर ऑि द शब्रटीि एम्पायर पुरस्कार 

शमळाला. 

● णपरामल समुहाचे अध्यक्ष अजय णपरामल यांना महाराणी द क्वीन 

यांच्याकरू्न मानद कमांर्र ऑफ द ऑर्गर ऑफ द णब्रणटि एम्पायर 

(CBE) हा पुरस्कार णमळाला आहे. यूके-इंणर्या सीईओ फोरमचे 

भारत सह-अध्यक्ष म्हणून यूके-भारत व्यापार संबंधातील सेवांसाठी 

त्ांना हा पुरस्कार णमळाला. 2016 पासून भारत-यूके सीईओ 

फोरमचे सह-अध्यक्ष या नात्ाने, अणधक आणथगक सहकायागद्वारे 

दोन्ही देिांमधील मजबूत णद्वपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी 

मदत करण्याचा प्रयत् केला आहे. 
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द ऑर्डर ऑि द शब्रशटि एम्पायरच्या मानद कमांर्रबद्दल 

● कमी दजागची प्रमुख राष्टर ीय भूणमका, प्रादेणिक घर्ामोर्ीमंधे्य साध्य 

णकंवा समुदायासाठी सेवेद्वारे एक प्रमुख भूणमका णकंवा त्ाच्या णकंवा 

णतच्या णक्रयाकलाप के्षत्रात अतं्त प्रणतणष्ठत, नाणवन्यपूणग योर्दान. 

णकंर् जॉजग पंचम यांनी 1917 मधे्य या पुरस्काराची स्थापना केली 

होती. 

िेस्ली मॉगडन यांना त्यांच्या 'द िारे्स्ट पे्लस' या पुस्तकासाठी शिल्यम 

ई. कोल्बी पुरस्कार शमळाला. 

● लेखक आणण पत्रकार, वेस्ली मॉर्गन यांनी त्ांच्या लष्करी आणण 

रु्प्तचर लेखनासाठी णवल्यम ई. कोल्बी पुरस्कार 2022 णजंकला 

आहे. त्ाच्या "The Hardest Place: The American Military 

Adrift in Afghanistan’s Pech Valley" या पुस्तकासाठी त्ाचा 

उले्लख करण्यात आला. कोल्बी अवॉर्ग, माजी राजदूत आणण CIA 

संचालक णवल्यम ई. कोल्बी यांच्या नावाचा $5,000 बक्षीस, "लष्करी 

इणतहास, रु्प्तचर ऑपरेिन्स णकंवा आंतरराष्टर ीय घर्ामोर्ी समजून 

घेण्यात मोठे योर्दान णदल्याबिल" णदला जातो. नॉथगणफर्ल्, व्हरमाँट 

येथील नॉणवगच णवद्यापीठाद्वारे कोल्बी पुरस्कार प्रदान केला जातो. 

कोल्बी पुरस्काराची स्थापना 1999 मधे्य झाली. 

सुभाष ओला यांनी Amazon Smbhav Entrepreneurship 

Challenge 2022 साठी पशिले पाररतोशषक शजंकले. 

● बॉयलसगमधे्य वाफेचा पुनवागपर करून ऊजाग वाचणवण्याचे तंत्रज्ञान 

णवकणसत करणारे राजस्थानमधील नवोणदत, सुभाष ओला यांनी 

Amazon Smbhav Entrepreneurship Challenge 2022 चे 

पणहले पाररतोणषक णजंकले आहे आणण त्ांच्या एंटरप्राइझ 

“Geniusenergy Critical Innovation Private Limited” ने 

स्टाटगअपचे णवजेतेपद पटकावले आहे. 

अंजली पांरे्ला CII EXCON कशमटेर् लीर्र अिॉर्ड शमळाला. 

● अंजली पांरे्, कणमन्स इंणर्या येथील इंणजन्स आणण कॉम्पोनंट्स 

णबझनेस युणनट लीर्र यांना अणधक वैणवध्यपूणग, न्याय्य आणण 

सवगसमावेिक कायगस्थळ णनमागण करण्याच्या त्ांच्या प्रयत्ांसाठी 

बेंर्ळुरू येथील CII EXCON 2022 मधे्य कणमटेर् लीर्र 

पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले आहे. 

कशमन्स इंशर्याने कोणता पुढाकार घेतला? 

● कणमन्स इंणर्याने रे्ल्या काही वषािंत मणहलांचे प्रणतणनणधत्व 

वाढवण्यासाठी सणक्रय उपाययोजना केल्या आहेत, पररणामी रे्ल्या 

दोन दिकांमधे्य लैंणर्क णवणवधता रु्णोत्तर 5 वरून 32 टक्कक्यांपयिंत 

वाढले आहे, जी एका उत्पादन संस्थेसाठी एक महत्त्वपूणग उपलब्धी 

आहे. 
 

 

● कणमन्स मणहलांना समान संधी देण्यासाठी णवणवध उपक्रम 

राबणवतात, ज्यात तंत्रज्ञानातील मणहला, भरतीदरम्यान णलंर् संतुलन, 

वेतन समानता सुणनणित करणे, णलंर्-तटस्थ वकग से्टिन्स, कणमन्स 

मणहला आणण सक्षमीकरण नेटवकग , लवणचक कामाची व्यवस्था 

आणण नवीन मातांसाठी पुरस्कारप्राप्त स्तनपान-अनुकूल सुणवधा 

यांचा समावेि आहे. या सवािंना नेतृत्वाचा भक्कम पाणठंबा आहे. 

WHO DG च े ग्लोबल िेल्थ लीर्सड अिॉर््डस: 6 शिजेत्यांमधे्य 

भारताच्या आिा िकड सड 

● भारतातील 10 लाख सवग-मणहला मान्यताप्राप्त सामाणजक आरोग्य 

कायगकत्ाग (आिा) कामर्ारांना, ग्रामीण भार्ात थेट आरोग्य सुणवधा 

उपलब्ध करून देण्यात त्ांच्या "महत्त्वपूणग भूणमकेसाठी" जार्णतक 

आरोग्य संघटनेच्या (WHO) महासंचालकांचा ग्लोबल हेल्थ लीर्सग 

पुरस्कार 2022 ने सन्माणनत करण्यात आले. 

पुरस्काराचे इतर प्राप्तकते: 

● र्ॉ पॉल फामगर हावगर्ग मेणर्कल सू्कलमधील ग्लोबल हेल्थ आणण 

सोिल मेणर्णसन णवभार्ाचे अध्यक्ष आणण पाटगनसग इन हेल्थचे सह-

संस्थापक होते. 

● र्ॉ अहमद हंकीर, एक णब्रणटि-लेबनीज मानसोपचारतज्ञ, कें णब्रज 

णवद्यापीठाच्या संयुक्त णवद्यमाने सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ ररसचगचे वररष्ठ 

ररसचग फेलो आणण युनायटेर् णकंग्र्ममधील णकंग्ज कॉलेज 

लंर्नमधील मानसोपचारातील िैक्षणणक न्स्टक्लणनकल फेलो आहेत. 

● लुर्णमला सोणफया ऑणलवे्हरा वरेला सवग प्रदात्ांसाठी खेळांमधे्य 

प्रवेि सुलभ करण्यासाठी तरुण लोकांमधील धोकादायक 

वतगणुकीला णनरोर्ी पयागय देण्यासाठी आणण असंसर्गजन्य रोर्ांच्या 

वाढत्ा धोक्याचा सामना करण्यासाठी णतच्या कायागसाठी. 

● अफर्ाणणस्तानातील पोणलओ कमगचार यांमधे्य मोहम्मद झुबेर 

खलाझाई, नजीबुल्लाह कोिा, िादाब योसूफी, िरीफुल्ला हेमाती, 

हसीबा ओमारी, खाणदजा अत्ताई, मुणनराहकीमी, रोणबना योसूफी 

आणण िादाब यांचा समावेि आहे. 

● Yōhei Sasakawa कुष्ठरोर् णनमूगलनासाठी WHO सणदच्छा दूत 

आणण कुष्ठरोर्ाने प्रभाणवत लोकांच्या मानवी हक्कांसाठी जपानचे 

राजदूत आहेत. 

संगीत अकादमीने संगीता कलाशनधी पुरस्कार 2020-22 जािीर 

केले. 

● प्रख्यात र्ायक आणण रु्रू, नेवेली आर संतनार्ोपालन, प्रख्यात 

मृदंर्म कलाकार आणण रु्रु, 'णतरुवरूर' भक्तवथसलम, आणण 

लालरु्र्ी व्हायोणलन जोर्ी, जीजेआर कृष्णन आणण णवजयालक्ष्मी 

यांची प्रणतणष्ठत संर्ीता कलाणनधी पुरस्कारांसाठी, संर्ीत 

अकादमीच्या प्रणतणष्ठत संर्ीता कलाणनधी पुरस्कारासाठी, 2020, 

2021 आणण 2022 पुरस्कारांसाठी नाव देण्यात आले. 

संगीता कलाशनधी पुरस्कार: 

● संतनार्ोपालन यांना 2020 सालासाठी संर्ीता कलाणनधी पुरस्कार 

प्रदान करण्यात येणार आहे तर 2021 या वषागसाठी 

भक्तवथसलमची णनवर् करण्यात आली आहे. 

● कृष्णन आणण णवजयालक्ष्मी, "लालरु्र्ी वंिातील व्हायोणलन वादक 

आणण प्रणसद्ध कलाकार" यांना 2022 चा पुरस्कार प्राप्त होईल. 
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रोल्स रॉइस इंशर्याचे अध्यक्ष शकिोर जयरामन यांना शब्रटीि 

सन्मान 

● Rolls-Royce चे भारत आणण दणक्षण आणियाचे अध्यक्ष णकिोर 

जयरामन यांना णब्रणटि उपउच्चायुक्त महाराणी द क्वीन यांच्याकरू्न 

ऑर्गर ऑफ द णब्रणटि एम्पायर (OBE) हा मानद अणधकारी णमळाला 

आहे. जयरामन हे यूके-इंणर्या णबझनेस कौन्स्टन्सलचे बोर्ग सदस् 

आहेत, जे भारतात स्थापन झालेल्या यूके व्यवसायांना समथगन देतात. 

UK च्या तंत्रज्ञानाद्वारे सक्षम भारतातील उत्पादनाला चालना 

देण्यासाठी धोरणािक पररसंस्थेची स्थापना करून णद्वपक्षीय 

संबंधांना चालना देण्यातही त्ांनी महत्त्वपूणग भूणमका बजावली आहे. 

गोपालकृष्णन यांना िास्पस्वक औद्योशगक संिोधन पुरस्कार 2020 

शमळाला. 

● ICAR- सेंटर ल मरीन णफिरीज ररसचग इन्स्टिटू्यटचे संचालक ए 

र्ोपालकृष्णन यांनी कृषी णवज्ञान आणण तंत्रज्ञान या शे्रणीमधे्य 2020 

चा VASVIK (णवणवधलॅक्सी औद्योणर्क संिोधन णवकास कें द्र) 

औद्योणर्क संिोधन पुरस्कार णजंकला आहे . 1.51 लाख रुपये रोख 

आणण प्रिस्तीपत्र असलेला हा पुरस्कार, मत्स्य अनुवंििास्त्रािी 

संबंणधत संिोधन कायागतील त्ांच्या महत्त्वपूणग योर्दानासाठी आहे. 

मािांच्या अनुवांणिकतेिी संबंणधत संिोधन कायग करते जे अनेक 

व्यावसाणयकदृष्ट्ट्या महत्त्वाच्या आणण धोक्यात असलेल्या प्रजातीचं्या 

संरक्षणासाठी उपयुक्त आहे. 

'टॉम्ब ऑि सॅन्ड' या भारतीय कादंबरीला आंतरराष्ट्र ीय बुकर 

पाररतोशषक शमळाले. 

● भारतीय लेन्स्टखका र्ीतांजली श्री आणण अमेररकन अनुवादक रे्झी 

रॉकवेल यांना "टॉम्ब ऑफ सॅन्ड" साठी आंतरराष्टर ीय बुकर पुरस्कार 

णमळाला. मूळतः  णहंदीमधे्य णलणहलेले, उच्च-प्रोफाइल पुरस्कार 

णजंकणारे हे कोणत्ाही भारतीय भाषेतील पणहले पुस्तक आहे, जे 

जर्भरातील काल्पणनक कथांना मान्यता देते ज्याचे इंग्रजीमधे्य 

भाषांतर केले रे्ले आहे. 50,000-पाऊंर् ($63,000) बक्षीस रक्कम 

नवी णदल्लीन्स्टस्थत श्री आणण व्हरमाँटमधे्य राहणारे रॉकवेल यांच्यात 

णवभार्ली जाईल. 

कान्स लफल्म फेव्रहि 2022 

• कान् णफल्म फेक्तस्टहलची 75 िी आिृत्ती नऊ सदस्यीय जु्यरीनंी 

प्रणतणित महोत्सिात मोठे पुरस्कार देऊन शानदार समारोप 

केला. िें च अणभनेते क्तहन्ेंर् णलंिन यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ 

सदस्यीय जु्यरीद्वारे पुरस्कारांची णनिि करण्यात आली आणि 

कान्च्या ग्राँि लुणमयर णर्एर्रमधे्य समारोप समारंभात सादर 

करण्यात आली. जु्यरीमधे्य अणभनेत्री दीणपका पदुकोि या भारतीय 

अणभनेत्रीचा समािेश होता. 

2022 कान्स लफल्म फेव्रहिमधीि लवजेत्ािंची सिंपूणथ यादी 

• Palme d’Or: Triangle of Sadness, directed by Ruben 

Östlund 

• Grand Prix: Stars at Noon, directed by Claire Denis 

and Close directed by Lukas Dhont 

• Jury Prize: Eo, directed by Jerzy Skolimowski and Le 

Otto Montagne, directed by Charlotte Vandermeersch 

and Felix van Groeningen 

• Best Director: Park Chan-wook for Decision to Leave 

• Best Actor: Song Kang-ho for Broker 

• Best Actress: Zar Amir Ebrahimi for Holy Spider 

• Best Screenplay: Tarik Saleh (Boy from Heaven) 

• Camera d’Or: Gina Gammell and Riley Keough for War 

Pony 

• Jury Special Award: Tori and Lokita 

• L’Oeil d’Or: All That Breathes 

• Jury Special Award (documentary): Mariupolis 2 

िौनक सेनच्या 'ऑि दॅट ब्रीद्स' या मालहतीपटाने कान्स लफल्म 

फेव्रहिमधे्य L'Oil d'Or पुरस्कार लजिंकिा. 

• णचत्रपर् णनमाथते श नक सेन यांच्या ऑल दॅर् ब्रीद या 

माणहतीपर्ाने कान् णचत्रपर् महोत्सि 2022 मधील भारताचा 

एकमेि प्रिेश, 2022 L'Oeil d'Or हा महोत्सिातील माणहतीपर्ांचा 

सिोच्च पुरस्कार णजंकला आहे. “L'Oeil d'Or अशा णचत्रपर्ाला 

जातो जो, णिनाशाच्या जगात, प्रते्क जीिन महत्त्वाचे आणि प्रते्क 

लहान कृती महत्त्वाची आहे याची आठिि करून 

देतो.  पुरस्कारामधे्य 5,000 युरो (अंदाजे ₹ 4.16 लाख) रोख बक्षीस 

समाणिष्ट आहे. 

L'Oeil d'Or मालहतीपट पुरस्काराबद्दि: 

• L'Oeil d'Or िॉ्ुमेंर्री अिॉिथ, ज्याला गोल्ड्न आय अिॉिथ 

म्हिूनही ओळखले जाते, 2015 मधे्य िें च भाणषक लेखकांच्या 

सोसायर्ी LaScam द्वारे कान णफल्म फेक्तस्टहलच्या सहकायाथने 

तयार केले गेले. 

सिंलजत नावेकर यािंना MIFF 2022 मधे्य ही िािंताराम जीवनगौरव 

पुरस्काराने सन्मालनत करण्यात आिे. 

• मंुबई इंर्रनॅशनल णफल्म फेक्तस्टहल ऑफ इंणिया (MIFF 2022) 

च्या 17 व्या आिृत्तीत िॉ. ही. शांताराम जीिनग रि पुरस्कार 

प्रख्यात लेखक आणि माणहतीपर् णनमाथते श्री संजीत नािेकर यांना 

त्ांच्या उतृ्कष्ट, सखोल, उले्लखनीय िैणिध्यपूिथ आणि पे्ररिादायी 

कायाथच्या स्मरिार्थ प्रदान करण्यात आला आहे. कें द्रीय िाणिज्य 

आणि उद्ोग, ग्राहक व्यिहार, अन्न आणि सािथजणनक णितरि आणि 

िस्त्रोद्ोग मंत्री पीयूष गोयल यांनी संजीत नािेकर यांना 10 लाख 

रुपये, सुििथ शंख आणि प्रशस्तीपत्र देऊन हा पुरस्कार प्रदान केला. 

आरजे उमर यािंना युलनसेफकडून िसीकरण चॅव्ियन पुरस्कार 

लमळािा. 

• दणक्षि काश्मीरमधील रेणिओ जॉकी उमर णनसार (RJ उमर) यांना 

मंुबई, महाराष्टर  येरे् होिाऱया िाणषथक Radio4Child 2022 

पुरस्कारांमधे्य संयुि राष्टर  आंतरराष्टर ीय णचल्ड्र न् इमजथन्ी फंि 

(UNICEF) किून '01 सिोतृ्कष्ट सामग्री पुरस्कार' आणि लसीकरि 

चॅक्तियन पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले आहे. बहु-गॅ्रमी 

पुरस्कार णिजेते संगीतकार, पयाथिरििादी, आणि UNICEF 

ख्यातनाम समर्थक ररकी केज, OIC UNICEF, UP िॉ. झाफरीन 

च धरी, संचार आणि िणकली आणि भागीदारी प्रमुख, UNICEF 

India यांच्या हसे्त हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

 

क्रीडा 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. 
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केरळने पशिम बंगालचा पराभि करत सातव्यांदा संतोष 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 माशद्रदने 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 चेिी, 

लीर् 1 मधे्य पॅररस सेंट-जमेन आणण बंुरे्न्स्टस्लर्ामधे्य बायनग 

मु्यणनकसह णजंकले. 

जागशतक सू्नकर चॅस्पम्पयनशिप 2022 च े 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). 

खेलो इंशर्या युशनव्हशसडटी गेम्स 2021 जैन शिद्यापीठाने शजंकले. 

● 20 सुवणग, 7 रौप्य आणण 5 कांस् पदकांसह जैन (र्ीर्मर्-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 णवद्याथ्यािंनी भार् 

घेतला. खेळांनी राष्टर ीय खेळांच्या इणतहासात प्रथमच योर्ासन आणण 

मल्लखांबा यासारख्या देिी क्रीर्ा िधाग सुरू केल्या. 

IWF जु्यशनयर िर्ल्ड िेटशलस्पफं्टग चॅस्पम्पयनशिपमधे्य सुिणडपदक 

शजंकणारी िषडदा ि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. 

िषडदा ि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 िषांची 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. 
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बीसीसीआयच्या सिोच्च पररषदेने 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 च े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. 

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. 

अनुराग ठाकूर यांनी खेलो इंशर्या युथ गेम्सचा िुभंकर, लोगो आशण 

जसी लाँच केली. 

● कें द्रीय क्रीर्ा मंत्री अनुरार् ठाकूर यांनी पंचकुला येथे चौथ्या खेलो 

इंणर्या युथ रे्सचा अणधकृत लोर्ो आणण अणधकृत जसीसह िुभंकर 

'धाकर्' लाँच केले आणण हररयाणाच्या खेळांचे आयोजन करण्याच्या 

प्रयत्ांचे कौतुक केले . या िधेचे आयोजन भारतीय क्रीर्ा 

प्राणधकरण आणण हररयाणा राज्य सरकार करत आहे. खेलो इंणर्या 

युथ रे्सच्या या आवृत्तीत 8,500 हून अणधक खेळारू् सहभार्ी 

होणार आहेत. 

● 4 जून ते 13 जून दरम्यान पंचकुला, चंदीर्र्, िहााबाद, अंबाला 

आणण णदल्ली येथे खेलो इंणर्या युवा खेळांच्या चौथ्या आवृत्तीचे 

आयोजन करून हररयाणा एक उदाहरण प्रस्थाणपत करेल. हे 2021 

मधे्य होणार होते परंतु कोणवर्-19 महामारीमुळे णवलंब झाला. 

युिा खेळांच्या पूिीच्या आिृत्त्या कोठे आयोशजत करण्यात आल्या 

िोत्या? 

● 2018- णदल्ली 

● 2019- पुणे, महाराष्टर  

● 2020- रु्वाहाटी, आसाम 

शमयामी ओपन टेशनस चॅस्पम्पयनशिप 2022 

● 2022 णमयामी ओपन 22 माचग ते 3 एणप्रल 2022 या कालावधीत 

खेळला रे्ला. णमयामी ओपन णमयामी र्ार्गन्स फ्लोररर्ा येथील हार्ग 

रॉक से्टणर्यमच्या मैदानावर आयोणजत करण्यात आला होता. ही 

पुरुष आणण मणहला िधेची 37 वी आवृत्ती आहे आणण 2022 च्या 

ATP टूरवर ATP मास्टर 1000 इव्हेंट आणण 2022 WTA टूरमधे्य 

देखील WTA 1000 म्हणून वर्ीकृत आहे. 

● पुरुष एकल - कालोस अल्काराझने कॅिर रुर्चा 7-5, 6-4 असा 

पराभव केला 

● मणहला एकल- आयजीए न्स्टस्वटेकने नाओमी ओसाकाचा 6-4, 6-0 

असा पराभव केला 

● पुरुष दुहेरी- ह्युबटग हुरकाझ आणण जॉन इस्नर यांनी वेस्ली कूलहॉफ 

आणण नील सु्कप्प्स्की यांचा 7-6, 6-4 असा पराभव केला 

● मणहला दुहेरी- लॉरा सेइरे्मंर् आणण वेरा झ्वोनारेवा यांनी वेरोणनका 

कुर्रमेटोवा आणण एणलस मटेन्स यांचा 7-6 6-5 असा पराभव केला. 

Max Verstappen ने शमयामी िांर् प्रीर्क् 2022 शजंकली. 

● F1 वर्ल्ग चॅन्स्टम्पयन मॅक्स व्हसॅ्टगपेनने फेरारीचा प्रणतिधी चािग 

लेके्लकग चा पराभव करून रेर् बुलसाठी उद्घाटन णमयामी ग्रांप्री 

णजंकली आहे. Leclerc (फेरारी) णद्वतीय स्थानावर आणण िॅणनि संघ 

सहकारी कालोस सैझझ (फेरारी) णमयामी ग्रांप्री 2022 मधे्य णतसरे 

स्थान णमळवले. या णवजयामुळे चॅन्स्टम्पयनणिपमधे्य लेके्लकग ची 

वसॅ्टगपेनवरील आघार्ी 19 रु्णांवर कमी झाली, तर मोनेर्ास्कचा 

फेरारी संघ सहकारी कालोस सेझझने पोणर्यम पूणग केले. 

2022 F1 ियडतीची यादी 

● बिरीन िांर् प्रीर्क्:  चािग लेके्लकग  (फेरारी-मोनाको) 

● सौदी अरेशबया िांर् प्रीर्क्:  मॅक्स वसॅ्टगपेन (रेर् बुल – नेदरलँर्) 

● ऑस्टरेशलयन िांर् प्रीर्क्:  चािग लेके्लकग  

● एशमशलया रोमािा िांर् प्रीर्क्:  मॅक्स वसॅ्टगपेन 
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24व्या रे्िशलस्पम्पक: अशभनि देििालने पुरुषांच्या 10 मीटर एअर 

शपसू्तलमधे्य सुिणडपदक शजंकले. 

● अणभनव देिवालने ब्राझीलमधील कॅन्स्टक्सयस र्ो सुल येथे सुरू 

असलेल्या 24 व्या रे्फणलन्स्टम्पकमधे्य नेमबाजीत भारतासाठी दुसरे 

सुवणगपदक णजंकले आहे. िूट-ऑफमधे्य सुवणगपदक णजंकण्यापूवी 

त्ाची युके्रणनयन ओलेक्सी लाझेबनीक या रौप्य णवजेत्ािी बरोबरी 

झाली. 24व्या रे्फणलन्स्टम्पकमधे्य नेमबाजी िधेत भारताच्या नावे चार 

पदके आहेत. 

भारताच्या अशिनाि साबळेने 30 िषे जुना 5000 मीटरचा शिक्रम 

मोर्ला. 

● भारताच्या अणवनाि साबळेने 5000 मीटरमधे्य बहादूर प्रसादचा 30 

वषग जुना णवक्रम मोर्ीत काढला, यूएसए येथील सॅन जुआन 

कॅणपस्टर ानो येथे साऊंर् रणनंर् टर ॅक मीटमधे्य 13:25.65 च्या वेळेसह 

नवीन राष्टर ीय णवक्रम प्रस्थाणपत केला. महाराष्टर ाच्या 27 वषीय तरुणाने 

1992 मधे्य बहादूर प्रसादचा 13:29.70 चा जुना णवक्रम मोर्ला. 

कालोस अल्कारािने 2022 च्या माशद्रद ओपन िधेतील पुरुष 

एकेरीचे शिजेतेपद पटकािले. 

● कालोस अल्काराज (िेन) याने र्तणवजेता अलेक्कझांर्र झ्वेरेव्ह 

(जमगनी) याचा पराभव करून पुरुष एकेरीचे माणद्रद ओपन 2022 चे 

णवजेतेपद पटकावले आहे. अल्काराझने राफेल नदाल आणण 

नोव्हाक जोकोणवच (जार्णतक क्रमांक 1) यांचाही पराभव करून 

अंणतम फेरी र्ाठली आहे. णमयामी 2022 नंतर हा त्ाचा दुसरा 

मास्टसग 1000 मुकुट आहे आणण त्ाचे वषागतील चौथे णवजेतेपद 

आहे. 

शिशिध शे्रणीतील शिजेते 

शे्रणी शिजेता 

पुरुष एकेरी कालोस अल्काराझ (िेन) 

मशिला 

एकेरी 

ओन्स जाबेर (टु्यणनणिया) 

पुरुष दुिेरी वेस्ली कूलहॉफ (नेदरलँर्) आणण नील सु्कप्प्स्की 

(युनायटेर् णकंर्र्म) 

मशिला 

दुिेरी 

रॅ्णब्रएला र्ब्रोवस्की (कॅनर्ा) आणण णजउणलयाना 

ओल्मोस (मेन्स्टक्सको) 

इसं्तबूलमधे्य 12व्या IBA मशिला जागशतक बॉस्परं्क्ग 

चॅस्पम्पयनशिपला सुरुिात िाली. 

● IBA मणहला जार्णतक बॉन्स्टकं्सर् चॅन्स्टम्पयनणिपची 12 वी आवृत्ती 

इसं्तबूल, तुकी येथे सुरू झाली. या कायगक्रमात, णवक्रमी 93 देिांतील 

400 हून अणधक बॉक्सर या प्रणतणष्ठत िधेच्या 20 व्या वधागपन 

णदनाणनणमत्त या वषीच्या िधेत भार् घेणार आहेत. 

● ऑणलन्स्टम्पयन लोव्हणलना बोर्ोहेन भारताचे प्रणतणनणधत्व करणार 

आहे. या खेळातील इतर प्रणतणनधी म्हणजे पूजा राणी (81 णकलो), 

नंणदनी (+81 णकलो) आणण णनखत जरीन (52 णकलो), णनतू (48 

णकलो), अनाणमका (50 णकलो), णिक्षा (54 णकलो), मनीषा (57 

णकलो), परवीन (57 णकलो). 63 णकलो) आणण स्वीटी (75 णकलो). 

शतरंदाजी आशिया कप 2022 से्टज 2 मधे्य भारताने 14 पदके 

शजंकली. 

● भारतीय णतरंदाजांनी सुलेमाणनया, इराक येथे आणिया चषक 2022 

से्टज-2 ची अतं्त यिस्वी झाली. ज्यात आठ सुवणग, चार रौप्य आणण 

दोन कांस् अिी एकूण 14 पदकांचा समावेि आहे. मणहला 

णतरंदाज परनीत कौर, अणदती स्वामी आणण साक्षी चौधरी यांच्या 

भारतीय संघाने इराकमधे्य कझाणकस्तानचा पराभव करून खंर्ीय 

संमेलनात भारताला पणहले सुवणगपदक णजंकले आहे. 

India medal winners: 

● Women’s team compound: gold (Sakshi Chaudhary, 

Parneet Kaur, and Aditi Gopichand Swami) 

● Men’s team compound: gold (Rishabh Yadav, 

Prathamesh Fuge, and Prathamesh Jawkar) 

● Mixed team compound: gold (Prathamesh Fuge and 

Parneet Kaur) 

● Men’s individual compound: Prathmesh Fuge (gold); 

Rishabh Yadav (silver); Jawkar Samadhan (bronze) 

● Women’s individual compound: Sakshi Chaudhary 

(gold); Parneet Kaur (silver) 

● Women’s team recurve: gold (Avani, Bhajan Kaur, and 

Laxmi Hembrom) 

● Men’s team recurve: gold (Mrinal Chauhan, Parth 

Salunkhe, and Juyel Sarkar) 

● Mixed team recurve: silver (Parth Salunkhe and Bhajan 

Kaur) 

● Men’s individual recurve: Mrinal Chauhan (gold); Parth 

Salunke (bronze) 

● Women’s individual recurve: Bhajan Kaur (silver) 

ISSF जु्यशनयर शििचषक: एिा शसंग आशण सौरभ चौधरी यांनी शमश्र 

सांशघक शपसु्तलमधे्य सुिणडपदक शजंकले. 

● भारतीय णपसु्तल जोर्ी ईिा णसंर् आणण सौरभ चौधरी यांनी 

जमगनीतील सुहल येथे आंतरराष्टर ीय नेमबाजी िोटग फेर्रेिन (ISSF) 

जु्यणनयर णवश्वचषक िधेत णमश्र सांणघक णपसू्तलमधे्य सुवणगपदक 

णजंकले. ईिा आणण सौरभ यांनी अनुक्रमे 578 आणण 575 रु्णांसह 

60 िॉट्सच्या 38-फीर्ल् पात्रता फेरीत अव्वल स्थान पटकावले. 

इटाशलयन कप 2022: इंटर शमलानने जुव्हेंटसला िरिले. 

● इटाणलयन कप फायनलमधे्य इंटर णमलानने अणतररक्त वेळेनंतर 

युव्हेंटसचा 4-2 असा पराभव केला. इव्हान पेररणसकने अणतररक्त 

वेळेत दोनदा र्ोल केला त्ानंतर हाकन चाल्हानोगू्लने वादग्रस्त 

पेनल्टीमधे्य बदल केला. इंटरसाठी णनकोलो बारेलाने दुसरा र्ोल 

केला. जुव्हेंटस आणण इंटर णमलान यांच्यातील इटाणलयन कप 

फायनल सॉकर सामना रोम, इटली येथील सॅ्टणर्ओ ऑणलन्स्टम्पको 

येथे आयोणजत करण्यात आला होता 

दशक्षण कोररयाने चीनला िरिून उबेर कप 2022 शजंकला. 

● बँकॉक, थायलंर् येथील इमॅ्पक्ट एररना येथे झालेल्या रोमहषगक 

फायनलनंतर कोररयाने र्तणवजेत्ा चीनला हरवून त्ांचे दुसरे उबेर 

कप जेतेपद पटकावले. कोररयाने दोनदा णपछार्ीवरून झंुज देत 

चीनला प्रणसद्ध सांणघक िधेत णवक्रमी 16 वे णवजेतेपद नाकारले जे 

जवळपास 90 णमणनटे णटकले. 
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मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● णनणागयक एकेरीच्या लढतीत, कोररयाच्या 46व्या क्रमांकाच्या णसम 

यू-णजनचा सामना चीनच्या 15व्या क्रमांकाच्या वांर् णझयािी झाला, 

अंणतम सामना 2-2 असा झाला. 23 वषािंच्या णसमने एक तास 28 

णमणनटे चाललेल्या लढतीत वांर्चा 28-26, 18-21, 21-8 असा 

पराभव केला. 

● बँकॉकमधे्य आियगकारक धाव घेतल्यानंतर कोररयाने 12 वषागत 

प्रथमच उबेर कप णजंकला. आणियाई णदग्गजांनी भारताचा 5-0 

असा पराभव करून त्ांचा र्ट णजंकला, त्ानंतर उपांत्पूवग आणण 

उपांत् फेरीत अनुक्रमे रे्न्माकग  आणण जपानचा 3-0 असा पराभव 

केला. 

● जार्णतक क्रमवारीत णतसरया क्रमांकावर असलेल्या चेनला पणहल्या 

रे्ममधे्य चौथ्या क्रमांकाच्या अँनने 21-17 ने पराभूत केले. दुसरया 

रे्मच्या सुरुवातीला कोररयनने पाच रु्णांची आघार्ी घेतली होती, 

परंतु चेनने घोट्याच्या दुखापतीची णचंता असूनही तो रे्म 21-15 

आणण णनणागयक 22-20 असा णजंकून पुनरार्मन केले. 

● अंणतम फेरीच्या दुस-या दुहेरी सामन्यात, कोररयाच्या णकमी हाय 

जेओंर् आणण कॉंर् हेयॉझर् यांनी णपंर् हुआंर् आणण ली वेन मेई यांचा 

सरळ रे्ममधे्य पराभव केला आणण अंणतम फेरी णनणागयक ठरली. 

उबर कप 2022 

● एकूण इंणजने BWF थॉमस आणण उबेर कप 2022 ज्याला थॉमस 

आणण उबेर कप 2022 म्हणूनही ओळखले जाते थॉमस कपची 32वी 

आणण उबेर कपची 29वी आवृत्ती आहे. उबेर कप ही जार्णतक 

मणहला संघ चॅन्स्टम्पयनणिप म्हणूनही ओळखली जाते. ही एक 

आंतरराष्टर ीय बॅर्णमंटन िधाग आहे जी मणहलांच्या राष्टर ीय बॅर्णमंटन 

संघांद्वारे खेळली जाते. पणहला उबेर चषक 1956 ते 1957 दरम्यान 

आयोणजत करण्यात आला होता. उबेर चषक दर 3 वषािंनी िधाग 

केली जात होती आणण आता थॉमस कपमधे्य वेळ आणण णठकाणे 

णवलीन झाल्यानंतर 1984 पासून दर 2 वषािंनी िधाग केली जाते. 

शनखत जरीनने मशिलांच्या जागशतक बॉस्परं्क्ग चसॅ्पम्पयनशिपमधे्य 

सुिणडपदक शजंकले. 

● णनखत जरीनने चमकदार कामणर्री करत थाई ऑणलन्स्टम्पयन 

जुतामास णजतपॉझर्चा 5-0 असा पराभव केला आणण मणहला 

जार्णतक अणजंक्यपद, इसं्तबूल येथे जार्णतक णवजेतेपद णजंकणारी 

पाचवी भारतीय मणहला ठरली. अिा प्रकारे जार्णतक िधेत 

सुवणगपदक णजंकणारी मेरी कोम, सररता देवी, जेनी आरएल आणण 

लेखा केसी यांच्यानंतर णनखत ही केवळ पाचवी भारतीय मणहला 

बॉक्सर ठरली आहे. 25 वषीय जरीन ही माजी जु्यणनयर युथ वर्ल्ग 

चॅन्स्टम्पयन आहे. 

शनखत जरीनने मशिलांच्या जागशतक बॉस्परं्क्ग चसॅ्पम्पयनशिपमधे्य 

सुिणडपदक शजंकले. 

 णनखत जरीनने चमकदार कामणर्री करत थाई ऑणलन्स्टम्पयन जुतामास 

णजतपॉझर्चा 5-0 असा पराभव केला आणण मणहला जार्णतक 

चॅन्स्टम्पयनणिप, इसं्तबूलमधे्य जार्णतक णवजेतेपद णजंकणारी पाचवी 

भारतीय मणहला ठरली. अिा प्रकारे जार्णतक िधेत सुवणगपदक 

णजंकणारी मेरी कोम, सररता देवी, जेनी आरएल आणण लेखा केसी 

यांच्यानंतर णनखत ही केवळ पाचवी भारतीय मणहला बॉक्सर ठरली आहे. 

25 वषीय जरीन ही माजी जु्यणनयर युथ वर्ल्ग चॅन्स्टम्पयन आहे. 

UEFA युरोपा िुटबॉल लीगचे शिजेतेपद जमडनीच्या ईनटर ॅच 

फँ्रकिटडने शजंकले. 

● िेनमधील सेन्स्टव्हल येथे पेनल्टीवर रेंजसगचा 5-4 असा पराभव 

करून जमगन क्लब इनटर ॅच फँ्रकफटगने 42 वषािंतील पणहला युरोणपयन 

टर ॉफी णजंकला आहे. र्ोलरक्षक, केणवन टर ॅपने अणतररक्त वेळेच्या 

िेवटी आणण िूटआऊटमधे्य दुसरा बचाव करून फँ्रकफटगला 

पेनल्टीवर 5-4 असा णवजय णमळवून णदला. स्कॉणटि क्लब रेंजसग 

देखील 1972 मधील कप णवनसग चषकानंतरचे पणहले युरोणपयन 

णवजेतेपद णजंकण्याचा प्रयत् करत होते. केणवन टर ॅप (इनटर ॅच 

फँ्रकफटग) सामनावीर ठरला. 

ओशर्िाने 12व्या िॉकी इंशर्या सीशनयर मशिला राष्ट्र ीय 

चॅस्पम्पयनशिपच ेशिजेतेपद पटकािले. 

● ओणर्िाच्या मणहला संघाने 12व्या हॉकी इंणर्या सीणनयर मणहला 

राष्टर ीय चॅन्स्टम्पयनणिपच्या अंणतम फेरीत कनागटकचा 2-0 असा 

पराभव करत सीणनयर नॅिनलमधे्य पणहले सुवणग णजंकले आहे. 

ततू्पवी, णतसर या-चौथ्या स्थानाच्या लढतीत हॉकी झारखंर्ने हॉकी 

हररयाणाचा 3-2 असा पराभव केला. 12वी हॉकी इंणर्या सीणनयर 

मणहला राष्टर ीय चॅन्स्टम्पयनणिप भोपाळ, मध्य प्रदेि येथे आयोणजत 

करण्यात आली होती. 

● तथाणप, दोन्ही बाजंूनी केलेल्या भक्कम बचावािक कामणर्रीमुळे 

सामना हाफटाईममधे्य 0-0 असा बरोबरीत सुटला. पुनम बालाग 

(34′) णहने णतसरया क्वाटगरमधे्य सामन्यात र्ोल करून ओणर्िाने 

आघार्ी घेतली. अणिम कांचन बालाग (59′) याने उिीरा र्ोल करून 

खेळावर णिक्कामोतगब केले. 

रेर् बुलच्या मॅर्क् िसॅ्टडपेनने िॅशनि िांर् प्रीर्क् शजंकली. 

● फॉमु्यगला वन वर्ल्ग चॅन्स्टम्पयन, मॅक्स वसॅ्टगपेनने रेर् बुलमधे्य िॅणनि 

गँ्रर् णप्रक्स णजंकून फेरारीच्या चािग लेके्लकग करू्न िीषगस्थानी स्थान 

णमळवले, जो सणकग ट र्ी बाणसगलोना-कॅटलुणनया येथे नेतृत्व करताना 

इंणजनमधे्य णबघार् झाल्याने णनवृत्त झाला. इमोला आणण णमयामीनंतर 

सलर् णतसरा णवजय णमळवण्यासाठी त्ाच्या सहकारयाला 

सांणर्तल्यानंतर मेन्स्टक्सकन सणजगओ पेरेझने दुसरे स्थान पटकावले. 

भारतीय आर प्रिानंधाने 2022 मधे्य मॅिस कालडसनला दुसऱ्यांदा 

िरिले. 

● चेसबल मास्टसग ऑनलाइन जलद बुन्स्टद्धबळ िधेत नॉवेणजयन 

खेळारू्ला चणकत करताना भारतीय GM प्रज्ञानंधाने 3 मणहन्यांत 

णवश्वणवजेता मॅग्नस कालगसनवर दुसरा णवजय णमळवला. 16 वषीय 

प्रज्ञानंधाने फेबु्रवारीमधे्य एअरणथंग्स मास्टसग या ऑनलाइन जलद 

बुन्स्टद्धबळ िधेत मॅग्नस कालगसनला प्रथमच पराभूत केले. 

● िधेच्या 2 व्या णदविी प्रगं्नधाने त्ाचे रु्णांकन 12 पयिंत नेले तर 

कालगसन लीर्रबोर्गवर चीनच्या वेई यीच्या मारे् दुसरया स्थानावर 

होता. जर्ातील सवागत तरुण गँ्रर् मास्टर अणभमनू्य णमश्रा हा देखील 

16 जणांच्या िधेचा भार् आहे. प्रग्नानंधाने काळ्या तुकड्यांसह 

णवजय णमळवून कालगसनची एअरणथंग्ज मास्टसगमधील 3-

सामन्यातील णवजयी धावसंख्या केवळ 19 चालीमंधे्य टारॅि 

वे्हररएिन रे्ममधे्य संपवली. 
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भारताच्या पुरुष बॅर्शमंटन संघाने िायनलमधे्य पॉिरिाऊस 

इंर्ोनेशियािर 3-0 असा िानदार शिजय शमळिून प्रथमच थॉमस 

कप शिजेतेपद पटकािले. 

● भारताच्या पुरुष बॅर्णमंटन संघाने फायनलमधे्य पॉवरहाऊस 

इंर्ोनेणियावर 3-0 असा िानदार णवजय णमळवून प्रथमच थॉमस 

कप णवजेतेपद पटकावले. बँकॉक, थायलंर् येथे झालेल्या थॉमस 

कपच्या अंणतम सामन्यात भारताने 14 वेळच्या णवजेत्ा 

इंर्ोनेणियाचा सामना केला  आणण र्तणवजेत्ाला 3-0 ने पराभूत 

करून णवजेतेपद पटकावले. जार्णतक चॅन्स्टम्पयनणिप पदकणवजेता 

लक्ष्य सेन, णकदाम्बी श्रीकांत आणण णचरार् िेट्टी आणण 

सान्स्टत्वकसाईराज रँकीरेड्डी या जार्णतक क्रमवारीत आठव्या 

क्रमांकाच्या दुहेरी जोर्ीने संस्मरणीय कामणर्री करून भारताने 

वयोर्टातील कामणर्री केली. 

मँचसे्टर शसटीने 2021-22 प्रीशमयर लीग िुटबॉल चॅस्पम्पयनशिप 

शजंकली. 

● मँचेस्टर णसटीने 2021/22 प्रीणमयर लीर् चॅन्स्टम्पयनचे चौथे णवजेतेपद 

णजंकले आहे. मोसमातील अंणतम सामन्यात मँचेस्टर णसटीने अँस्टन 

न्स्टव्हलावर णवजय णमळवला. या हंर्ामात मँचेस्टर णसटीच्या 38 लीर् 

सामन्यांमधे्य, त्ांनी 29 णजंकले आहेत, सहा अणनणणगत केले आहेत 

आणण तीन र्मावले आहेत, प्रणक्रयेत 99 र्ोल केले आहेत. 

● 2016 च्या उन्हाळ्यात मँचेस्टर णसटीने पेप र्ाणर्गओलाच्या 

नेतृत्वाखाली चार प्रीणमयर लीर् णवजेतेपदे आणण आठ प्रमुख टर ॉफी 

णजंकल्या आहेत. 

िररयाणाने िॉकी इंशर्या सब-जु्यशनयर मशिला राष्ट्र ीय चॅस्पम्पयनशिप 

2-0 ने शजंकली. 

● हररयाणाच्या हॉकी संघाने फायनलमधे्य झारखंर्च्या हॉकी संघाचा 

2-0 असा पराभव करत इर्मफाळ येथे हॉकी इंणर्या सब-जु्यणनयर 

मणहला राष्टर ीय चॅन्स्टम्पयनणिप 2022 णजंकली. उत्तर प्रदेि हॉकी 

संघाने मध्य प्रदेि हॉकी संघाचा 3-0 ने पराभव करत हॉकी इंणर्या 

सब-जु्यणनयर मणहला राष्टर ीय चॅन्स्टम्पयनणिप 2022 मधे्य इर्मफाळ येथे 

णतसरे स्थान पटकावले. 

शिखर धिन आयपीएलच्या इशतिासात 700 चौकार मारणारा 

पशिला खेळारू् ठरला आिे. 

● पंजाब णकंग्जचा सलामीवीर णिखर धवन इंणर्यन प्रीणमयर लीर्च्या 

(आयपीएल) इणतहासात ७०० चौकार मारणारा पणहला खेळारू् 

ठरला आहे. 

● वानखेरे् से्टणर्यमवर पीबीकेएस आणण सनरायझसग हैदराबाद 

यांच्यातील आयपीएल 2022 च्या िेवटच्या लीर् टप्प्प्यातील 

सामन्यात धवनने हा पराक्रम केला. या फलंदाजाच्या नावावर आता 

एकूण 701 आयपीएल चौकार आहेत. त्ाच्यापाठोपाठ रे्न्स्टव्हर् 

वॉनगर आणण णवराट कोहली यांनी अनुक्रमे 577 आणण 576 चौकार 

लर्ावले आहेत. PBKS ने त्ांची IPL 2022 मोहीम एकूण 14 

रु्णांसह संपवली तर SRH ने 12 रु्णांसह पूणग केले. 

AIFF च्या कामकाजािर देखरेख करण्यासाठी SC ने 3-सदस्यीय 

सशमती शनयुक्त केली 

● अन्स्टखल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या (एआयएफ एफ) 

कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी सवोच्च न्यायालयाने आज 

प्रिासकांची तीन सदस्ीय सणमती णनयुक्त केली आहे आणण राष्टर ीय 

क्रीर्ा संणहता आणण मॉरे्ल मार्गदिगक तत्त्वांनुसार त्ाच्या घटनेचा 

अवलंब केला आहे, ज्याचे नेतृत्व सवोच्च न्यायालयाचे माजी 

न्यायाधीि ए.आर. दवे आहे.  

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● सीओएमधे्य माजी मुख्य णनवर्णूक आयुक्त र्ॉ. एसवाय कुरेिी 

आणण भारतीय फुटबॉल संघाचे माजी कणगधार भास्कर र्ांरु्ली, 

णनवृत्त न्यायमूती दवे यांच्या व्यणतररक्त दोन माजी सदस्ांचा 

समावेि असेल, असे न्यायमूती र्ी. वाय चंद्रचूर्, सूयगकांत आणण 

पीएस नरणसंह  यांच्या खंर्पीठाने सांणर्तले. 

● सवोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की AIFF मधील सद्यन्स्टस्थती 

फेर्रेिनच्या कायदेिीर कारभारासाठी अनुकूल नाही. त्ाने CoA 

ला ताबर्तोब AIFF वर णनयंत्रण ठेवण्याची आणण AIFF च्या घटनेच्या 

मान्यतेवर देखरेख ठेवण्याची सूचना केली. 

आशिया कप 2022 िॉकी िधेत भारताने इंर्ोनेशियािर 16-0 ने 

मात केली. 

● आणिया चषक 2022 च्या रोमहषगक पूल ए रे्ममधे्य भारतीय पुरुष 

संघाने अंणतम क्वाटगरमधे्य सहा र्ोल नोदंवून इंर्ोनेणियावर 16-0 

असा णवजय णमळवून आणिया कपच्या सुपर 4 टप्प्प्यासाठी पात्र 

ठरले. आणिया चषकाच्या सुपर 4 फेरीत भारताने जपान, मलेणिया 

आणण दणक्षण कोररयाला सामील केले. पात्र होण्यासाठी भारताला ही 

िधाग णकमान 15-0 च्या फरकाने णजंकणे आवश्यक होते आणण युवा 

संघ दबावाखाली वाढला. 

नररंदर बत्रा यांनी भारतीय ऑशलस्पम्पक संघटनेच्या अध्यक्षपदाचा 

राजीनामा शदला. 

● नररंदर बत्रा यांनी भारतीय ऑणलन्स्टम्पक संघटनेच्या (IOA) 

अध्यक्षपदाचा राजीनामा णदला आहे . श्री बत्रा यांनी असेही सूणचत 

केले की ते पुन्हा आयओएच्या अध्यक्षपदासाठी उभे राहणार नाहीत. 

ते आंतरराष्टर ीय हॉकी फेर्रेिनचे (FIH) अध्यक्ष देखील आहेत. 

रमेिबाबू प्रिानंद यांनी 36 िी रेकजाशिक ओपन 2022 शजंकली. 

● 10 ऑर्स्ट 2005 रोजी जन्मलेले रमेिबाबू प्रज्ञानंध हे भारतीय 

गँ्रर्मास्टर आणण बुन्स्टद्धबळाचे प्रतीक आहेत. तरुण वयात, तो 

जर्भरात प्रवास करत आहे आणण आपली प्रणतभा दाखवण्यासाठी 

आता 30 देिांमधे्य प्रवास करत आहे. त्ाने बुन्स्टद्धबळातील काही 

प्रमुख चेहरयांसोबत जबर्ा सोर्णारे सामने खेळले आहेत. वयाच्या 

16 व्या वषी, 22 फेबु्रवारी 2022 रोजी एअरणथंग्स मास्टसग रॅणपर् 

बुन्स्टद्धबळ िधेत जर्जे्जते मॅग्नस कालगसनचा पराभव करणारा तो 

सवागत तरुण खेळारू् ठरला. त्ाने 20 मे 2022 रोजी चेसबल मास्टसग 

ऑनलाइन जलद बुन्स्टद्धबळ िधेत कालगसनला पुन्हा पराभूत केले. 3 

मणहन्यांच्या आत णवश्वणवजेता मॅग्नस कालगसनचा हा त्ाचा दुसरा 

णवजय होता. 

ISSF जु्यशनयर िर्ल्ड कप 2022 मधे्य भारताने 33 पदके शजंकली. 

● इंटरनॅिनल िूणटंर् िोटग फेर्रेिन (ISSF) जु्यणनयर वर्ल्ग कप 

2022 जमगनीतील सुहल येथे आयोणजत करण्यात आला होता. 

भारतीय तुकर्ीचे नेतृत्व णदग्गज नेमबाज मनू भाकर आणण सौरभ 

चौधरी यांनी केले. ISSF कणनष्ठ णवश्वचषक 2022 मधे्य, भारतीय 

जु्यणनयर नेमबाजी संघ एकंदरीत प्रथम क्रमांकावर आला. त्ांनी 13 

सुवणग, 15 रौप्य आणण 5 कांस् अिी एकूण 33 पदके णजंकली. चार 

सुवणगपदकांसह इटली दुसरया स्थानावर आहे. 
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ISSF जु्यशनयर िर्ल्ड कप 2022 मधे्य भारताचे पदक शिजेते 

Gold 

1. Simranpreet Kaur Brar and Vijayveer Sidhu – 25m rapid 

fire pistol mixed team 

2. Anish Bhanwala, Vijayveer Sidhu, and Sameer – men’s 

25m rapid fire pistol team 

3. Manu Bhaker, Esha Singh, and Rhythm Sangwan – 

women’s 25m pistol team 

4. Sift Kaur Samra – women’s 50m rifle 3 positions 

individual 

5. Rhythm Sangwan – women’s 25m pistol individual 

6. Rudraksha Patil, Paarth Makhija, and Umamahesh 

Maddineni – men’s air rifle team 

7. Rudraksha Patil – men’s 10m air rifle individual 

8. Shiva Narwal – men’s 10m air pistol individual 

9. Palak – women’s 10m air pistol individual 

10. Saurabh Chaudhary, Shiva Narwal, and Sarabjot Singh – 

men’s air pistol team 

11. Esha Singh-Saurabh Chaudhary – 10m air pistol mixed 

team 

12. Manu Bhaker, Palak, and Esha Singh – women’s 10m air 

pistol team 

13. Arya Borse, Zeena Khitta, and Ramita – women’s air rifle 

team 

Silver 

1. Anish-Tejaswani – 25m rapid fire pistol mixed team 

2. Pankaj Mukheja and Sift Kaur Samra – 50m rifle 3 

positions mixed team 

3. Shivam Dabas, Pankaj Mukheja, Avinash Yadav – men’s 

50m rifle 3 positions team 

4. Anish – men’s 25m rapid fire pistol individual 

5. Manu Bhaker – women’s 25m pistol individual 

6. Shivam Dabas – men’s 50m rifle 3 positions individual 

7. Abhinav Shaw – men’s 10m air rifle individual 

8. Ramita – women’s 10m air rifle individual 

9. Manu Bhaker – women’s 10m air pistol individual 

10. Palak and Sarabjot Singh – 10m air pistol mixed team 

11. Ramita and Paarth Makhija – 10m air rifle mixed team 

12. Sift Kaur Samra and Surya Pratap Singh – 50m Rifle 

Prone Mixed Team competition 

13. Shardul Vihaan, Arya Vansh Tyagi, and Vivaan Kapoor – 

men’s trap team 

14. Sarabjot Singh – 10m air pistol men individual 

15. Preeti Rajak, Sabeera Haris, and Bhavya Tripathi – 

women’s trap team 

Bronze 

1. Parinaaz Dhaliwal, Darshna Rathore, and Areeba Khan –  

women’s skeet team 

2. Vijayveer Sidhu – men’s 25m rapid fire pistol individual 

3. Naamya Kapoor – women’s 25m pistol individual 

4. Nischal, Ashi Chouksey, Samra Sift Kaur – women’s 50m 

rifle 3 positions team 

5. Ashi Chouksey – 50m rifle 3 positions 

IPL 2022: गुजरात टायटन्सने लवजेतेपद पटकाविे. 

• इंणियन प्रीणमयर लीग (IPL) 2022 ची समाप्ती गुजरात र्ायर्न् 

(GT) ने 29 मे रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी से्टणियमिर 

उद्घार्न चॅक्तियन राजस्र्ान रॉयल्स (RR) ला पराभूत केले. 

IPL लवजेत्ािंची यादी 

• अरामको पपथल कॅपचा सीझन णिजेता: युझवेंद्र चहि (२७ लवकेट) 

• अरामको ऑरेंज कॅप णिनर ऑफ द सीझन: जोस बटिर (८६३ 

धावा) 

• सामनािीर (फायनल): हालदथक पिंड्या 

• अपस्टॉक्स मोस्ट हॅलु्यएबल ऑफ द सीझन खेळािू: जोस बर्लर 

• पंच सुपर स्टर ायकर ऑफ द मॅच (फायनल): िेक्तहि णमलर 

• िर ीम11 गेम चेंजर ऑफ द मॅच (फायनल): हाणदथक पंड्या 

• अनॅकॅिमी लेर््स कॅ्रक इर् णसक्स अिॉिथ (अंणतम): यशस्वी जैस्वाल 

• CRED पॉिरपे्लअर ऑफ द मॅच (फायनल): र्र ेंर् बोल्ट 

• अपस्टॉक्स मॅचची सिाथत म ल्यिान मालमत्ता (फायनल): हाणदथक 

पंड्या 

• SwiggyInstamart मॅचची सिाथत जलद णितरि (फायनल): लॉकी 

फगु्यथसन 

• रुपे ऑन द गो 4s मॅच (फायनल): जोस बर्लर 

• आयपीएल 2022 हंगामातील उदयोनु्मख खेळािू: उमरान मणलक 

• अनॅकॅिमी लेर््स कॅ्रक इर् णसक्स अिॉिथ ऑफ द सीझन: जोस 

बर्लर 

• पंच सुपर स्टर ायकर ऑफ द सीझन: णदनेश काणतथक (SR – 183.33) 

• िर ीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीझन: जोस बर्लर 

• PayTM फेअरपे्ल पुरस्कार: गुजरात र्ायर्न् आणि राजस्र्ान 

रॉयल्स 

• CRED पॉिरपे्लअर ऑफ द सीझन: जोस बर्लर 

• SwiggyInstamart हंगामातील सिाथत जलद णितरि: लॉकी 

फगु्यथसन (157.3 KMPH) 

• सीझनच्या 4s मधे्य रुपे: जोस बर्लर 

• र्ार्ा आयपीएल कॅच ऑफ द सीझन: एणिन लुईस 

सुपरनोहासने मलहिा टी20 चॅिेंज 2022 चे लवजेतेपदाच्या िढतीत 

वेगावर चार धावािंनी लवजय लमळविा. 

• सुपरनोहासने मणहला र्ी20 चॅलेंज 2022 चे 

णिजेतेपदाच्या लढतीत िेगािर चार धािांनी णिजय णमळिला. िेस्ट 

इंणिजची T20 से्पशाणलस्ट णिआंिर ा िॉणर्नने बॅर् आणि बॉल या 

दोहोनंी चमक दाखिली कारि णतने सुपरनोहासला िेगािर चार 

धािांनी णिजय णमळिून णिक्रमी णतसऱया मणहला T20 चॅलेंज 

णिजेतेपदािर नाि कोरले. मणहला T20 चॅलेंज ही BCCI द्वारे 

आयोणजत केलेली भारतीय मणहला णक्रकेर् 20-20 स्पधाथ आहे. 

• िॉणर्नने 44 चेंिूत 62 धािा ठोकून सुपरनोहास प्रर्म फलंदाजी 

करताना 165-7 अशी स्पधाथत्मक खेळी केली. णतने चार षर्कांत 28 

धािांत दोन गिी बाद केले आणि िेगाला 161-8 पयंत रोखण्यात 

महत्त्वाची भूणमका बजािली. 

IBSA जु्यडो ग्रािंड प्रीक्स मधे्य भारताने पलहिे पदक लजिंकिे. 

• नूर सुलतान, कझाकस्तान येरे्, भारताने IBSA जु्यिो ग्रांप्रीमधे्य 

पणहले पदक णमळिले. भारतीय अंध आणि पॅरा जु्यिो 

असोणसएशनचा जु्यिोका कणपल परमार देशाला पदके णमळिून 

णदल्याबिल मनापासून क तुकास पात्र आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे 

आहे की स्पधेत भाग घेतलेल्या 21 पैकी 18 देशांनी पदके णजंकली. 

इराक, क्तस्वत्झलंि आणि भारतासह अनेक देशांनी IBSA ग्राँि 

णप्रक्समधे्य त्ांचे पणहले पदक णमळिले. 
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महत्त्वाच ेमुदे्द: 

• र्ोणकयो पॅराणलक्तिक खेळांनंतर, आंतरराष्टर ीय पॅराणलक्तिक सणमतीने 

अंध आणि दृणष्टहीन जुिोकांसाठी एक निीन णिभाग णिकणसत 

करण्याचा णनिथय घेतला, म्हिूनच त्ांनी J1 आणि J2 णिभाग तयार 

केले, जे स्वतंत्रपिे स्पधाथ करतील. 

• या निीन णिभागांसह निीन िजन शे्रिी आणि पदक स्पधाथ. 

• पॅररसमध् ये 16 पदक स्पधाथ असतील आणि आम् हाला अपेक्षा आहे 

की त् यांच् या बाउर् त् या पूिीच् या तुलनेत अणधक णनष्ट् पष्ट् र् होतील. 

• शेिर्ी, पुरुष आणि क्तस्त्रया समान पातळीिर आहेत, दोघांसाठी 

समान िजन णिभागिी आहेत. 

• सात देशांनी पणहल्या णदिशी सुििथपदकांची कमाई केली, या 

कायथक्रमात आठ शे्रिीमंधे्य. दोनदा णिजय णमळििारा तुकथ स्तान 

एकमेि संघ होता. 

रेड बुिच्या सलजथओ पेरेझने मोनॅको F1 ग्रािंड प्रीक्स 2022 लजिंकिी. 

• रेि बुल रेणसंग िर ायहर सणजथओ पेरेझ (मेक्तक्सकन) याने 25 गुिांसह 

फॉमु्यथला 1 (F1) ग्राँि णप्रक्स (GP) िी मोनाको 2022 णजंकला आहे, 

जो मोनॅको, मोनॅको, युरोप येरे् आयोणजत केला होता. हा कायथक्रम 

27 मे ते 29 मे 2022 दरम्यान झाला. या णिजयासह, सणजथओ पेरेझ 

मोनॅको ग्राँि णप्रक्स णजंकिारा पणहला मेक्तक्सकन आणि 1981 मधे्य 

णगलेस णिलेनु्यहनंतर णजंकिारा पणहला उत्तर अमेररकन बनला. 

• फेरारी रेणसंग िर ायहर कालोस सेन्व्झ जु्यणनयर (सॅ्पणनश) याने १८ 

गुिांसह दुसरे स्र्ान पर्कािले. णतसरा क्रमांक बेक्तियन-िच रेणसंग 

िर ायहर मॅक्स एणमणलयन हसॅ्टथपेनने घेतला ज्याने रेि बुल 

रेणसंगसाठी गािी चालिली. मोनाकन रेस िर ायहर चाल्सथ लेके्लकथ  

ज्याने फेरारीसाठी गािी चालिली त्ाने शयथत च र्थ्ा क्रमांकािर 

राणहली. 

 

पुस्तके आलण िेखक 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. 

राजनाथ शसंि यांच्या िसे्त 'इंर्ो-पाक िॉर 1971- ररशमशनसेन्स 

ऑि एअर िॉररयसड' या पुस्तकाचे प्रकािन 

● नवी णदल्ली, णदल्ली येथे हवाई दल संघटनेने आयोणजत केलेल्या 37 

व्या एअर चीफ मािगल पीसी लाल मेमोररयल लेक्चरमधे्य संरक्षण 

मंत्री राजनाथ णसंह यांनी 'इंर्ो-पाक युद्ध 1971- एअर वॉररयसगचे 

स्मरण' या पुस्तकाचे प्रकािन केले. एअर मािगल जर्जीत णसंर् 

आणण गु्रप कॅप्टन िैलेंद्र मोहन यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. 

या पुस्तकात णदग्गजांनी णलणहलेले ५० स्वणणगम लेख त्ांच्या 

अनुभवांचे तपिीलवार वणगन करतात. 

● संरक्षणमंत्र्यांनी एअर चीफ मािगल प्रताप चंद्र लाल (पीसी लाल) 

यांनाही श्रद्धांजली वाणहली. एअर चीफ मािगल प्रताप चंद्र लाल (पीसी 

लाल), 1965 च्या युद्धात हवाई दलाचे उपप्रमुख आणण 1971 च्या 

युद्धात 7 वे हवाई दल प्रमुख म्हणून काम केले होते. 

उपराष्ट्रपती वं्यकय्या नायरू् यांच्या िसे्त 'Modi@20: Dreams 

Meeting Delivery' पुस्तकाचे प्रकािन 

● उपराष्टर पती एम वं्यकय्या नायरू् यांनी नवी णदल्ली येथे “Modi@20 

Dreams Meet Delivery” पुस्तकाचे प्रकािन केले. हे पुस्तक 

वेर्ळ्या णवचारप्रणक्रयेचे णवणवध पैलू, अग्रर्ण्य, सणक्रय दृष्टीकोन 

आणण उतृ्कष्ट, पररवतगनवादी नेतृत्व िैली सादर करते ज्याच्यािी 

नरेंद्रभाई मोदी इतक्या जवळून ओळखले जातात. 

● 'Modi@20' िे िूक्राफ्ट शर्शजटल िाउंरे्िन द्वारे संपाणदत 

आणण संकणलत केलेले संकलन आहे, आणण प्रख्यात बुन्स्टद्धजीवी 

आणण र्ोमेन तज्ञ, रुपा पन्स्टब्लकेिन्स यांनी णलणहलेल्या प्रकरणांचे 

संकलन आहे. 

बेस्ट सेशलंग लेस्पखका प्रीती िेनॉय "अ पे्लस कॉर्ल् िोम" नािाची 

निीन कादंबरी प्रकाशित करणार आिे. 

● बेस्ट सेणलंर् लेन्स्टखका प्रीती िेनॉय "अ िेस कॉर्ल् होम" नावाची 

नवीन कादंबरी प्रकाणित करण्यासाठी सज्ज आहे, ही कथा 

कनागटकातील सकलेिपूर येथील कॉफी इसे्टटमधे्य एक मजबूत 

स्त्री नायक असलेली कथा आहे. नवीन कादंबरी रहसे्, कुटंुब आणण 

स्वतः ला िोधण्याबिल आहे. HarperCollins Publishers India ने 

प्रकाणित केलेले पुस्तक जून 2022 मधे्य प्रकाणित होणार आहे. 

● प्रीती िेनॉय यांनी सुमारे 15 कादंबरया णलणहल्या आहेत ज्यात द 

मॅणजक माइंर्सेट, वे्हन लव्ह केम कॉणलंर्, वेक अप लाइफ इज 

कॉणलंर्, लाइफ इज व्हॉट यू मेक इट, द रुल बे्रकसग आणण अ हंर्र ेर् 

णलटल फे्लस. णतच्या कलाकृतीचें अनेक भारतीय भाषांमधे्य आणण 

तुकीमधे्यही भाषांतर झाले आहे. 

कें द्रीय मंत्री शजतेंद्र शसंि यांनी आयएएस अशधकाऱ्यांची ई-बुक 

शसस्पव्हल शलस्ट-2022 जारी केली. 

● णजतेंद्र णसंह, कें द्रीय राज्यमंत्री (MoS), काणमगक, सावगजणनक तक्रार 

आणण णनवृत्ती वेतन मंत्रालय यांनी 'णसन्स्टव्हल णलस्ट - 2022 IAS 

अणधकारयांची' ई-पुस्तक नॉथग ब्लॉक, सणचवालय इमारत, नवी 

णदल्ली येथे प्रकाणित केली. भारत सरकारच्या णर्णजटल इंणर्या 

उपक्रमाचा एक भार् म्हणून काणमगक आणण प्रणिक्षण णवभार् 

(DoPT) द्वारे हा एक प्रयत् आहे. 

● णसन्स्टव्हल णलस्टची ही ६७वी आवृत्ती आहे आणण पीर्ीएफमधील ई-

पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती आहे ज्यामधे्य अनन्य िोध सुणवधा आणण 

माणहतीच्या सुलभतेसाठी सामग्रीची हायपरणलंणकंर् आहे. 

रस्पस्कन बाँर्च े 'शलसन टू युिर िाटड: द लंर्न अँर्व्हेंचर' या 

पुस्तकाचे प्रकािन 

● पेंन्स्टग्वन रंॅर्म हाऊस इंणर्या (PRHI) द्वारे रन्स्टस्कन बाँर् यांच्या 88 व्या 

वाढणदवसाणनणमत्त (19 मे 2022) रन्स्टस्कन बाँर् यांनी णलणहलेले 

“णलसन टू युवर हाटग: द लंर्न अँर्व्हेंचर” नावाचे नवीन पुस्तक 

प्रकाणित करण्यात आले. भारतातील प्रणसद्ध बालपुस्तक लेखक 

रन्स्टस्कन बाँर् यांचा जन्म कसौली (णहमाचल प्रदेि) येथे झाला आणण 

जामनर्र (रु्जरात), रे्हरारू्न (उत्तराखंर्), नवी णदल्ली आणण 

णिमला (णहमाचल प्रदेि) येथे मोठा झाला. 
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सिंरक्षण बातम्या  

आयएनएस शिक्रांत िी भारताची पशिली स्वदेिी 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. 

मित्त्वाच े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. 

ICG ने ध्रुि ALH Mk III िेशलकॉप्टरने सुसज्ज 845 व्या एअर 

स्क्वॉर्र नला कशमिन शदले. 

● कोचीमधील नेदुम्बसेरी येथील कोस्ट र्ार्ग एअर एझके्लव्हमधे्य, कोस्ट 

र्ार्गने आपले दुसरे एअर स्क्वार्र न, 845 स्क्वार्र न णनयुक्त केले. नवीन 

एअर स्क्वॉर्र न कोस्ट र्ार्गचे महासंचालक व्ही.एस. पठाणनया यांनी 

कायागन्स्टित केले होते आणण ते प्रर्त माकग  III (ALH माकग  III) 

हेणलकॉप्टरने सुसज्ज आहे. 

प्रगत माकड  III (ALH माकड  III) िेशलकॉप्टर: 

● णहंदुस्तान एरोनॉणटक्स णलणमटेर्ने एचएएल धु्रव युणटणलटी हेणलकॉप्टर 

(एचएएल) णर्झाइन आणण तयार केले. एचएएल धु्रवच्या णवकासाचा 

खुलासा नोव्हेंबर 1984 मधे्य करण्यात आला. हेणलकॉप्टरने 

सुरुवातीला 1992 मधे्य उड्डाण केले, जरी 1998 च्या पोखरण नंतर 

भारतीय सैन्याने णर्झाइनमधे्य बदल करण्याची णवनंती, णनधीची 

कमतरता आणण भारतावर लादलेल्या णनबिंधांसह अनेक समस्ांमुळे 

हेणलकॉप्टर तयार होण्यास जास्त वेळ लार्ला. 

भारतीय नौदलाची क्षमता िाढिण्यासाठी GISAT-2 उपिि खरेदी 

करण्याची योजना आिे. 

● भारतीय नौदलाने आधुणनकीकरण आणण नेटवकग -कें णद्रत लढाई 

आणण दळणवळण कायगक्रमाचा भार् म्हणून या आणथगक वषागत 

णविेष पृथ्वी इमेणजंर् उपग्रह णजओ इमेणजंर् सॅटेलाइट-2 (GISAT-

2) खरेदी करण्याची योजना आखली आहे. उपग्रह, कायागन्स्टित 

झाल्यास, णहंद महासार्र के्षत्रात नौदलाची कायग क्षमता सुधारण्याची 

िक्यता आहे. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● संरक्षण मंत्रालयाकरू्न णमळालेल्या माणहतीनुसार, GISAT-2 ही 21 

णनयोणजत खरेदीपैंकी एक आहे, ज्यामधे्य अनेक दीघगकालीन 

खरेदीचा समावेि आहे. याणिवाय, पुढील दिकासाठी दीघगकालीन 

उणिष्टांच्या अनुषंर्ाने नौदलाच्या क्षमतांचा णवकास/आधुणनकीकरण 

केले जात आहे. 

● 2022-23 च्या अथगसंकल्पीय अंदाजानुसार, नौदलाला 

आधुणनकीकरणासाठी 45,250 कोटी रुपये णमळतील. 10% वाणषगक 

वाढ दरासह, 2026-27 पयिंत अपगे्रर्साठी 2.7 लाख कोटी रुपये 

णमळतील अिी अपेक्षा आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, नौदलाची 

एकूण वचनबद्ध दाणयते्व रु. 1.20 लाख कोटी आहेत आणण रु. 1.9 

लाख कोटी आणण रु. 2.5 लाख कोटीहंून अणधक णकमतीच्या 

आधुणनकीकरण योजना (वाणषगक संपादन योजनेच्या भार् A आणण 

B अंतर्गत) करारासाठी प्रर्त आहेत. 

● GISAT-2 व्यणतररक्त, नौदलाने खरेदी करण्याची योजना आखली 

आहे: नेक्स्ट-जनरेिन के्षपणास्त्र जहाजे, फ्लीट सपोटग जहाजे (FSS), 

उच्च आणण मध्यम उंचीची लांब सहनिक्ती दूरस्थपणे पायलेटेर् 

णवमान प्रणाली, बहु-भूणमका वाहक बोनग लढाऊ णवमाने, स्वदेिी 

णवमानवाहू जहाज-2; पुढील णपढीचे जलद हल्ला क्राफ्ट; पुढील 

णपढीतील कॉवेट्स, णवनािक, वेर्वान इंटरसेप्टर क्राफ्ट आणण 

सवेक्षण जहाज; राष्टर ीय रुग्णालय जहाज; इलेक्टर ॉणनक युद्ध प्रणाली; 

अणतररक्त-मोठे मानवरणहत पाण्याखालील वाहन; जहाजणवरोधी 

के्षपणासे्त्र इत्ादीचंा समावेि आहे. 

राजनाथ शसंि यांनी भारत शनशमडत युद्धनौका, INS सुरत आशण INS 

उदयशगरी लाँच केले. 

● संरक्षण मंत्री राजनाथ णसंह यांनी मंुबईतील माझर्ाव र्ॉक्स येथे INS 

'सुरत' आणण 'उदयणर्री' या दोन मेर्-इन-इंणर्या युद्धनौका लॉच 

केल्या आहेत. माझर्ाव र्ॉक णिपणबर्ल्सग णलणमटेर् (MDL) या दोन 

स्वदेिी बनावटीच्या युद्धनौका एकत्र सुरू होण्याची ही पणहलीच 

वेळ आहे. दोन्ही युद्धनौकांची रचना नौदल रचना संचालनालयाने 

(DND) अंतर्गत केली आहे आणण MDL, मंुबई येथे बांधली आहे. 

INS सुरत बद्दल: 

● भारतीय नौदल जहाज (INS) सुरत हे प्रकल्प 15B मधील चौथे 

णवनािक आहे ज्याचे नाव पणिम भारतातील दुसरया-सवागत मोठ्या 

व्यावसाणयक कें द्राच्या नावावर आहे. ब्लॉक किरक्शन वापरून 

बनवलेले, जहाज दोन वेर्वेर्ळ्या भौर्ोणलक स्थानांमधे्य हुल 

बांधकाम समाणवष्ट करते, जे नंतर Mazagon Docks Limited येथे 

एकत्र केले रे्ले. 
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INS उदयशगरी बद्दल: 

● भारतीय नौदल जहाज (INS) उदयणर्री, ज्याला आंध्र प्रदेिातील 

पवगतराजीचे नाव देण्यात आले आहे, हे प्रकल्प 17A णफ्ररे्ट्सचे 

णतसरे जहाज आहे. सुधाररत से्टल्थ वैणिष्ट्टे्य, प्रर्त िसे्त्र आणण 

सेन्ससग आणण िॅटफॉमग व्यवस्थापन प्रणालीसह हे P17 णफ्ररे्ट्स 

(णिवाणलक क्लास) चे अनुसरण आहे.  

HANSA-NG शिमानािरील इंशजन ररलाइट चाचणी यिस्वी 

● CSIR-NAL द्वारे णर्झाइन आणण णवकणसत केलेल्या HANSA-NG 

2 सीटर फ्लाइंर् टर ेनर णवमानाने DRDO च्या चल्लाकेरे येथील 

एरोनॉणटकल टेस्ट रेंज (ATR) सुणवधेत इन-फ्लाइट इंणजन ररलाइट 

चाचणी उत्तीणग केली. Wg Cdr KV प्रकाि आणण Wg Cdr NDS 

रेड्डी, भारतीय वायुसेनेच्या एअरक्राफ्ट अँर् णसस्टीम टेन्स्टसं्टर् 

एसॅ्टन्स्टब्लिमेंट (ASTE) मधील चाचणी वैमाणनकांनी 60 ते 70 नॉट्स 

(IAF) च्या र्ती शे्रणीसह 7000-8000 फूट उंचीवर उड्डाण चाचणी 

केली. 

भारत-बांगलादेि नौदल समस्पन्वत गस्त (CORPAT) ची चौथी 

आिृत्ती सुरू िाली. 

● भारतीय नौदल-बांर्लादेि नौदल समन्स्टित र्स्त (CORPAT) ची 

चौथी आवृत्ती सुरू झाली. र्स्त कवायती बंर्ालच्या उपसार्राच्या 

उत्तर भार्ात सुरू झाल्या आणण 22 ते 23 मे दरम्यान सुरू राहतील. 

दोन्ही युणनट्स आंतरराष्टर ीय सार्री सीमारेषेवर संयुक्त र्स्त 

घालतील. िेवटचा IN-BN CORPAT ऑक्टोबर 2020 मधे्य 

आयोणजत करण्यात आला होता. 

● भारतीय नौदलाच्या स्वदेिी युद्धनौका, आयएनएस कोरा आणण 

आयएनएस सुमेधा यासह बांर्लादेि नौदलाच्या युद्धनौका 

बीएनएस अली हैदर आणण बीएनएस अबू उबैदाह र्स्तीदरम्यान 

पाण्याला ििग करतील. CORPAT दरम्यान दोन्ही नौदलाची सार्री 

र्स्त णवमाने आंतरराष्टर ीय सार्री सीमारेषेवर ( IMBL) संयुक्त र्स्त 

देखील करतील. 

भारत प्रोजेक्ट WARDEC AI-संचाशलत िॉरगेम सेंटर लाँच करत 

आिे. 

● आमी टर ेणनंर् कमांर् आणण र्ांधीनर्र न्स्टस्थत राष्टर ीय रक्षा युणनव्हणसगटी 

(RRU) यांनी नवी णदल्ली येथे वॉररे्म संिोधन आणण णवकास कें द्र 

स्थापन करण्यासाठी सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. प्रोटोटाइप 

म्हणून 'WARDEC' नावाचा हा प्रकल्प, भारतातील पणहले 

णसमु्यलेिन-आधाररत प्रणिक्षण कें द्र असेल, जे व्हचु्यगअल ररअॅणलटी 

वॉररे्स तयार करण्यासाठी कृणत्रम बुन्स्टद्धमत्ता (AI) चा वापर करेल. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● सैणनक त्ांच्या कलारु्णांची चाचणी मेटाव्हसगमधे्य करतील, जे 

त्ांच्या सभोवतालचे अनुकरण करण्यासाठी आभासी वास्तणवकता 

(VR) आणण संवणधगत वास्तणवकता (AR) एकत्र करेल. 

● सैन्याने आपल्या अणधकारयांना लष्करी रणनीती णिकवण्यासाठी 

रे्णमंर् सेंटरचा वापर करण्याची योजना आखली आहे. 

● RRU अणधकारयांच्या म्हणण्यानुसार, रे्मची पाश्वगभूमी तयार 

करण्यासाठी सेना रे्टा देईल, जेणेकरून सहभार्ीनंा खरा अनुभव 

णमळेल. 

● BSF, CRPF, CISF, ITBP, आणण SSB, सिस्त्र दलांव्यणतररक्त, 

वणधगत प्रणिक्षणासाठी मेटाव्हसग -सक्षम णसमु्यलेिन व्यायामाचा 

फायदा होऊ िकतो. 

● AI िक्य णततक्या जवळून रणांर्णाचे अनुकरण करून आणण 

युद्धाची िक्यता नसलेल्या पररन्स्टस्थतीत अनेक पररन्स्टस्थती मॅप करून 

पूणगपणे इमणसगव प्रणिक्षण अनुभव देऊ िकते. 

● 9/11 च्या हल्ल्यापासून, युनायटेर् से्टट्स, इस्रायल आणण युनायटेर् 

णकंर्र्मसह अनेक सरकारांनी दहितवादी हले्ल णकंवा युद्धाची 

तयारी करण्यासाठी माणहती तंत्रज्ञान-सक्षम युद्ध रे्णमंर्चा वापर 

करण्यास प्राधान्य णदले आहे. 

भारतीय नौदल - बांगलादेि नौदल शद्वपक्षीय EX बोगंोसागर सुरू 

● भारतीय नौदलाची णतसरी आवृत्ती (IN) - बांर्लादेि नौदल (BN) 

णद्वपक्षीय सराव 'बोरं्ोसार्र' 24 मे 2022 रोजी बांग्लादेिातील पोटग 

मोरं्ला येथे सुरू झाला. सरावाचा हाबगर टप्पा 24-25 मे पासून सुरू 

होईल आणण त्ानंतर समुद्राने सराव केला जाईल. 26-27 मे पयिंत 

उत्तर बंर्ालच्या उपसार्रात टप्पा सराव केला जाईल. 

बोगंोसागर व्यायामाबद्दल: 

● बोरं्ोसार्र व्यायामाचा उिेि दोन्ही नौदलांमधील सार्री सराव 

आणण ऑपरेिन्सच्या णवसृ्तत िेक्टर मच्या आचरणाद्वारे उच्च 

प्रमाणात आंतरकायगक्षमता आणण संयुक्त ऑपरेिनल कौिले्य 

णवकणसत करणे हे आहे. 

● भारतीय नौदलाचे जहाज कोरा, स्वदेिी बनावटीचे र्ाईरे्र् 

णमसाईल कॉवे्हट आणण सुमेधा,  स्वदेिी बनावटीचे ऑफिोर पेटर ोल 

वे्हसल या सरावात सहभार्ी होत आहेत. बांर्लादेि नौदलाचे BNS 

अबू उबैदाह आणण अली हैदर हे दोन्ही र्ाइरे्र् णमसाईल णफ्ररे्ट्स 

प्रणतणनणधत्व करत आहेत. 

● सरावाच्या बंदर टप्प्प्यात व्यावसाणयक आणण सामाणजक संवाद आणण 

मैत्रीपूणग खेळाचे सामने समाणवष्ट आहेत, व्यणतररक्त, समुद्रात सराव 

आयोणजत करण्यावर रणनीणतक पातळीवर णनयोजन चचाग. 

सरावाचा सार्री टप्पा दोन्ही नौदलाच्या जहाजांना सघन 

पृष्ठभार्ावरील युद्ध कवायती, िस्त्रास्त्र र्ोळीबार कवायती, 

सीमनणिप उत्क्ांती आणण सामररक पररन्स्टस्थतीत समन्स्टित हवाई 

ऑपरेिन्समधे्य सहभार्ी होण्यास मदत करेल. 

भारतीय िायुसेना (IAF): IAF जागशतक िायु उजाड शनदेिांकात 

शतसऱ् या क्रमांकािर आिे. 

● भारतीय वायुसेना (IAF) णवणवध देिांच्या णवणवध वायुसेना सेवांच्या 

लढाऊ सामथ्यागच्या दृष्टीने जार्णतक हवाई िक्ती णनदेिांकात 

णतसयाग क्रमांकावर आहे. 2022 मधे्य, आधुणनक लष्करी णवमानांच्या 

जार्णतक णनदेणिकेने (WDMMA) ग्लोबल एअर पॉवर रँणकंर् 

प्रकाणित केले. या अहवालात, भारतीय वायुसेनेला णतसर या 

स्थानावर, णचनी हवाई दल णकंवा पीपि णलबटेररयन आमी एअर 

फोसग (पीएलएएएफ), फ्रें च एअर अँर् िेस पॉवर आणण इस्रायली 

एन्स्टव्हएिन बेस्र् सिस्त्र सेना यांच्या वरती स्थान देण्यात आले आहे. 

26 िषीय अशभलाषा बराक िी भारतीय लष्कराची पशिली मशिला 

लढाऊ शिमानिाहू बनली आिे. 

● हररयाणाच्या कॅप्टन अणभलाषा बराक या लष्कराच्या णवमानवाहू 

कॉप्सगमधे्य यिस्वीररत्ा प्रणिक्षण पूणग केल्यानंतर लढाऊ 

णवमानचालक म्हणून सामील होणारी पणहली मणहला अणधकारी 

ठरली आहे. नाणिकमधील आमी एन्स्टव्हएिनचे र्ीजी आणण कनगल 

कमांरं्ट यांच्या हसे्त णतला इतर 36 लष्करी वैमाणनकांसह प्रणतणष्ठत 

णवंग्सने सन्माणनत करण्यात आले. णतला 2072 आमी एन्स्टव्हएिन 

स्क्वॉर्र नच्या दुसरया फ्लाइटसाठी णनयुक्त करण्यात आले आहे. णतला 

2018 मधे्य चेन्नईच्या ऑणफससग टर ेणनंर् अकादमीमधून भारतीय 

सैन्यात कणमिन णमळाले होते. 
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GRSE ने भारतीय नौदलाचे सिेक्षण जिाज 'INS शनदेिक' लाँच 

केले. 

● र्ार्गन रीच णिपणबर्ल्सग अँर् इंणजनीअसग (GRSE) द्वारे भारतीय 

नौदलासाठी L&T जहाजबांधणीच्या सहकायागने बांधण्यात येत 

असलेल्या चार सवे वेसेि (लाजग) (SVL) प्रकल्पांपैकी दुसरा 

णनदेिक, कट्टुपल्ली, चेन्नई येथे लॉच करण्यात आला. या जहाजाचे 

नाव पूवीचे णनदेिक वरून घेतले रे्ले आहे जे भारतीय नौदल 

सवेक्षण जहाज देखील होते आणण णर्सेंबर 2014 मधे्य 32 वषािंच्या 

र्ौरविाली सेवेनंतर ते रि करण्यात आले होते. 

राजनाथ शसंि यांनी उत्तराखंर्साठी निीन शर्िेन्स इसे्टट सकड ल 

मंजूर केले. 

● कें द्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ णसंह यांनी केवळ उत्तराखंर्साठी 

नवीन णर्फेन्स इसे्टट सकग ल तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी 

णदली आहे. राज्यातील मोठ्या प्रमाणात संरक्षण जणमनीचे 

व्यवस्थापन करण्यात येणारया अर्चणी आणण उत्तराखंर्मधील 

कॅन्ट्ोन्मेंट रणहवािांची मार्णी लक्षात घेता, MoD रे्हरारू्न येथे 

संरक्षण संपत्तीचे स्वतंत्र कायागलय आणण रानीखेत येथे उप-कायागलय 

स्थापन करेल. 

● रे्हरारू्न येथे फक्त उत्तराखंर्साठी नवीन णर्फेन्स इसे्टट 

सकग लच्या णनणमगतीमुळे रणहवािांना/संस्थांना संरक्षण जमीन 

व्यवस्थापनाच्या णवणवध सेवांमधे्य वेळेवर आणण जलद प्रवेि 

णमळण्यास मदत होईल. 

● प्रिासनाच्या संरचनेचे आणखी णवकें द्रीकरण करण्यासाठी, रक्षा 

मंत्रीने राज्याच्या कुमाऊं णवभार्ातील सहा णजल्म्यांिी णविेष 

व्यवहार करण्यासाठी संरक्षण संपदा रे्हरारू्नच्या प्रिासकीय 

अणधकारके्षत्रात रानीखेत येथे उप-कायागलय स्थापन करण्यास 

मान्यता णदली आहे. 

INS गोमती मुिंबईतीि नेहि डॉकयाडथ येरे् बिंद करण्यात आिी. 

• आयएनएस गोमती कॅप्टन सुदीप मणलक यांच्या नेतृत्वाखाली न दल 

िॉकयािथ येरे् बंद करण्यात आली. INS गोमतीचे नाि गोमती 

नदीिरून आले आहे आणि 16 एणप्रल 1988 रोजी तत्कालीन 

संरक्षि मंत्री केसी पंत यांनी माझगाि िॉक णलणमरे्ि, बॉमे्ब येरे् सुरू 

केले होते. गोदािरी शे्रिीतील मागथदणशथत-के्षपिास्त्र णिगेर््सचे 

णतसरे जहाज, INS गोमती हे देखील बंद करण्यात आले तेहा 

पणिमेकिील ताफ्यातील सिाथत जुने योद्धा होते. 

 

महत्वाचे लदवस  

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, आगे्नयेस 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. मनः न्स्टस्थती 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. 

जागशतक पत्रकार स्वातंत्र् 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. 
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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 अणग्निमन तज्ञांना आदरांजली 

अपगण करण्यासाठी दरवषी 4 मे रोजी आंतरराष्टर ीय अणग्निामक णदन 

पाळला जातो. जर्भरातील व्यावसाणयक अणग्निामकांना 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 दुः खद घटनेमुळे आंतरराष्टर ीय 

अणग्निामक णदनाची स्थापना करण्यात आली. हा ऐणतहाणसक 

अपघात 02 णर्सेंबर 1998 रोजी झाला होता, ज्यामुळे 5 अणग्निमन 

दलाचे जवान िहीद झाले होते. त्ामुळे कतगव्य बजावताना प्राण 

र्मावलेल्या अणग्निमन 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 भाषा 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 स्वतः बिलचे पे्रम व्यक्त करतात. 

आंतरराष्ट्र ीय नो-र्ाएट शदनाच ेमित्त्व: 

● लोकांना आहाराबिल णिणक्षत करणे. 

● स्वतः ला स्वीकारून स्वतः वर 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 थॅलेणटक्स 

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. 

● 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 किरक्शन 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. 
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जागशतक थॅलेसेशमया शदन 2022 08 मे रोजी साजरा केला जातो. 

● जार्णतक थॅलेसेणमया णदन दरवषी 8 मे रोजी थॅलेसेणमया पीणर्तांच्या 

स्मरणाथग आणण या आजारािी संघषग करणारयांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी साजरा केला जातो. थॅलेसेणमया हा अनुवंणिक रक्त 

णवकार आहे जो िरीरात पुरेसे णहमोग्लोणबन तयार करू देत नाही. 

हा रोर् रक्त पेिी कमकुवत आणण नष्ट करतो. थॅलेसेणमयाचे दोन 

प्रकार आहेत, अल्फा आणण बीटा, थॅलेसेणमया मायनर, इंटरमीणर्या 

आणण मेजर असे त्ाचे उपवर्ग आहेत. 

● ‘Be Aware.Share.Care: Working with the global 

community as one to improve thalassemia knowledge 

ही 2022 ची थीम आहे. 

10 मे रोजी आगेशनयाचा आंतरराष्ट्र ीय शदिस 2022 साजरा 

करण्यात आला. 

● संयुक्त राष्टर  संघाने 10 मे 2022 रोजी अर्ागणनयाचा दुसरा 

आंतरराष्टर ीय णदवस साजरा केला. हा उत्सव मानवतेचा अमूतग 

सांसृ्कणतक वारसा आणण लवणचक आणण िाश्वत णवकासाचा पूवगज 

स्त्रोत म्हणून अर्गन वृक्षाचा प्रचार करण्यासाठी मोरोक्को राज्याच्या 

प्रयत्ांना मुकुट देतो. 

● या वषी हा णदवस “द आर्गन टर ी, लवणचकतेचे प्रतीक” या थीमखाली 

साजरा केला जाईल आणण वृक्ष, त्ाची पररसंस्था आणण मोरोक्कन 

संसृ्कती आणण वारसा यातील महत्त्वाच्या स्थानाभोवती आंतरराष्टर ीय 

जार्रुकता वाढवण्यासाठी काम करेल. 

रशिया शिजय शदिस 2022: 9 मे 

● रणियाचे अध्यक्ष व्लाणदमीर पुणतन यांनी मॉस्कोच्या रेर् से्क्वअरवरून 

भव्य लष्करी प्रदिगन आणण भाषणाद्वारे नाझी जमगनीवर सोन्स्टव्हएत 

युणनयनच्या णद्वतीय णवश्वयुद्धाच्या णवजयाचे स्मरण केले. एका 

भाषणात ज्याने या संकटासाठी पणिमेला दोष णदला परंतु कोणतीही 

नवीन वाढ दिगणवली नाही, रणियन अध्यक्ष व्लाणदमीर पुणतन यांनी 

युके्रनमधील त्ांचे युद्ध त्ा ऐणतहाणसक लढ्ािी जोर्ले. 

मुख्य मुदे्द 

● 1950 ते 1966 पयिंत, 8 मे हा पूवग जमगनीमधे्य णलबरेिन रे् म्हणून 

सन्माणनत करण्यात आला आणण 1985 मधे्य 40 वा वधागपन णदन 

साजरा करण्यात आला. 8 मे 1967 रोजी सोन्स्टव्हएत िैलीचा "णवजय 

णदवस" साजरा करण्यात आला. 

● 2002 पासून जमगन राज्य मेके्लनबर्ग-व्होपोमनग राष्टर ीय 

समाजवादापासून मुक्ती णदन आणण णद्वतीय णवश्वयुद्धाच्या समाप्तीचे 

स्मरण करत आहे. 

● 1991 मधे्य त्ाची स्थापना झाल्यापासून, रणियन फेर्रेिनने 

अणधकृतपणे 9 मे ही सुट्टीचा णदवस म्हणून मान्यता णदली आहे, जरी 

ती आठवड्याच्या िेवटी आली तरी (अिा पररन्स्टस्थतीत पुढील 

कोणताही सोमवार हा नॉन-वणकिं र् सुट्टी असेल). 

● हा देि सोन्स्टव्हएत युणनयनचा एक भार् असताना, तेथेही सुट्टी 

पाळण्यात आली. 

● इतर बहुतेक युरोणपयन देिांमधे्य 8 मे हा णदवस राष्टर ीय स्मरण णकंवा 

णवजय णदवस म्हणून पाळला जातो. 

राष्ट्र ीय तंत्रज्ञान शदिस 2022 11 मे रोजी साजरा केला जातो. 

● राष्टर ीय तंत्रज्ञान णदवस दरवषी 11 मे रोजी देिभरात साजरा केला 

जातो. राष्टर ीय तंत्रज्ञान णदनाचे भारतामधे्य ऐणतहाणसक महत्त्व आहे. 

दरवषी या णदविी अणधकारी भारतातील िास्त्रज्ञांना त्ांच्या 

कामणर्रीबिल सन्माणनत करतात. 11 मे 1998 रोजी पोखरणमधे्य 

देिाने अण्वस्त्रांची यिस्वी चाचणी केल्यामुळे हा णदवस भारताच्या 

तांणत्रक प्रर्तीची उपलब्धी म्हणून साजरा केला जातो. 

● राष्टर ीय तंत्रज्ञान णदवस 2022 ची थीम Integrated Approach in 

Science and technology for sustainable future आहे. 

12 मे 2022 रोजी इंटरनॅिनल रे् ऑि प्लांट िेल्थ साजरा करण्यात 

आला.. 

● संयुक्त राष्टर ांनी 12 मे हा इंटरनॅिनल रे् ऑफ िांट हेल्थ (IDPH) 

म्हणून साजरा केला आहे. ज्यामुळे वनितीचं्या आरोग्याचे रक्षण 

केल्याने उपासमार किी दूर होते, र्ररबी कमी होते, जैवणवणवधता 

आणण पयागवरणाचे संरक्षण होते आणण आणथगक णवकासाला चालना 

णमळते. संयुक्त राष्टर ांनी 2020 हे इंटरनॅिनल िांट हेल्थ इअर 

(IYPH) म्हणून घोणषत केले. 

आंतरराष्ट्र ीय पररचाररका शदन 2022 12 मे रोजी साजरा केला जातो. 

● पररचाररकांच्या सेवेचा र्ौरव करण्यासाठी 12 मे हा णदवस जर्भरात 

आंतरराष्टर ीय पररचाररका णदन म्हणून पाळला जातो. इंन्स्टग्लि 

समाजसुधारक, सांन्स्टख्यकीिास्त्रज्ञ आणण आधुणनक नणसिंर्चे 

संस्थापक फ्लोरेन्स नाइणटंरे्ल यांची आज जयंती आहे. णतला लेर्ी 

णवथ द लॅम्प म्हणूनही ओळखले जायचे. त्ा आधुणनक नणसिंर्च्या 

संस्थापक होत्ा आणण णब्रणटि समाजसुधारक आणण संख्यािास्त्रज्ञ 

होत्ा. 

● Nurses: A Voice to Lead – Invest in Nursing and 

respect rights to secure global health ही या णदवसाची 

थीम आहे. 

जागशतक स्थलांतररत पक्षी शदिस 2022 14 मे रोजी साजरा केला 

जातो. 

● 2006 मधे्य त्ाचे उद्घाटन झाल्यापासून जार्णतक स्थलांतररत पक्षी 

णदवस वषागतून दोनदा साजरा केला जातो. आंतरराष्टर ीय स्थलांतररत 

पक्षी णदवस 14 मे आणण 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी साजरा केला 

जाईल. हा णदवस स्थलांतररत पक्ष्यांच्या प्रजननाचे, रै्र-प्रजननाचे 

संरक्षण करण्याच्या उिेिाने साजरा केला जातो. णनरोर्ी पक्ष्यांची 

लोकसंख्या णटकवून ठेवताना स्टॉपओव्हर अणधवास. हे महत्त्वाचे 

आहे कारण पयागवरणात पक्ष्यांची भूणमका महत्त्वाची असते. 

पयागवरणाचा समतोल राखण्यासाठी ते आवश्यक आहेत. पक्षी हे 

णनसर्ागचे दूत आहेत, म्हणूनच स्थलांतररत पक्ष्यांच्या स्थलांतराला 

चालना देण्यासाठी पयागवरणीय संबंध आणण अखंर्ता पुनसिंचणयत 

करणे आवश्यक आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय प्रकाि शदिस 2022 16 मे रोजी साजरा केला जातो. 

● आंतरराष्टर ीय प्रकाि णदवस दरवषी 16 मे रोजी  भौणतकिास्त्रज्ञ 

आणण अणभयंता, णथओर्ोर मैमन यांनी 1960 मधे्य लेझरच्या पणहल्या 

यिस्वी ऑपरेिनची जयंती म्हणून साजरा केला जातो. हा णदवस 

वैज्ञाणनक सहकायागला बळकट करण्यासाठी आणण िांतता आणण 

िाश्वत णवकासाला चालना देण्यासाठी त्ाच्या क्षमतेचा उपयोर् 

करण्यासाठी एक आवाहन आहे. लेझर हे वैज्ञाणनक िोधामुळे 

समाजाला दळणवळण, आरोग्यसेवा आणण इतर अनेक के्षत्रात 

क्रांणतकारक फायदे कसे णमळू िकतात याचे उत्तम उदाहरण आहे. 

बुद्ध पौशणडमा 2022 िी 16 मे 2022 रोजी साजरी िोते. 

● या वषी वेसाक णदवस णकंवा बुद्ध पौणणगमा 16 मे 2022 रोजी साजरी 

केली रे्ली. “वेसाक”, मे मणहन्यातील पौणणगमेचा णदवस, जर्भरातील 

लाखो बौद्धांसाठी सवागत पणवत्र णदवस आहे. अर्ीच सहस्र वषािंपूवी 

म्हणजे इसवी सनपूवग 623 मधे्य वेसाखच्या णदविी र्ौतम बुद्धांचा 

जन्म झाला होता. वेसाखच्या णदविीच बुद्धांना ज्ञान प्राप्त झाले आणण 

वेसाखच्या णदविीच बुद्धांचे ऐिंीव्या वषी णनधन झाले. 
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● भारत, नेपाळ, भूतान, ब्रह्मदेि, थायलंर्, णतबेट, चीन, कोररया, 

लाओस, न्स्टव्हएतनाम, मंर्ोणलया, कंबोणर्या, णसंर्ापूर या देिांमधे्य 

बुद्ध पौणणगमा हा प्रमुख सण म्हणून जर्भरातील बौद्ध आणण णहंदू 

र्ौतम बुद्धांचा जन्म साजरा करतात. 

इंटरनॅिनल रे् ऑि शलशिंग टूगेदर इन पीस: 16 मे 

● आंतरराष्टर ीय िांततेत एकत्र राहण्याचा णदवस दरवषी 16 मे रोजी 

साजरा केला जातो. हा णदवस 16 मे रोजी जर्भरात साजरा केला 

जातो आणण त्ाचे वाणषगक पालन करून, लोकांना एकणत्रतपणे आणण 

िांततापूणग मार्ागने एकत्र राहण्यास उद्युक्त करणे हा आहे. मतभेद 

असूनही एकमेकांचे ऐकून आणण एकमेकांचा आदर करून व्यक्ती 

हे साध्य करू िकतात. 

● संयुक्त राष्टर  महासभेने 8 णर्सेंबर 2017 रोजी 16 मे हा आंतरराष्टर ीय 

णदवस एकत्र राहण्याचा णदवस म्हणून घोणषत करण्याचा ठराव 

स्वीकारल्यानंतर हा णदवस प्रथम अन्स्टस्तत्वात आला. 

जागशतक दूरसंचार आशण माशिती सोसायटी शदिस (WTISD): 17 

मे 

● इंटरनेट आणण इतर माणहती आणण संपे्रषण तंत्रज्ञान (ICT) राष्टर ांना, 

समाजांना आणण अथगव्यवस्थांना प्रदान करत असलेल्या फायदे 

आणण संधीबंिल जार्रूकता वाढवण्यासाठी दरवषी 17 मे रोजी 

जार्णतक दूरसंचार आणण माणहती सोसायटी णदवस (WTISD) 

पाळला जातो. 

मित्वाच ेमुदे्द 

● WTISD पणहल्या आंतरराष्टर ीय टेणलग्राफ कझवे्हझिनच्या स्वाक्षरीचे 

आणण आंतरराष्टर ीय दूरसंचार संघ (ITU) च्या स्थापनेचे स्मरण करते. 

● 17 मे 1865 रोजी आंतरराष्टर ीय दूरसंचार संघाची स्थापना झाल्याच्या 

स्मरणाथग 1969 मधे्य जार्णतक दूरसंचार णदनाची स्थापना करण्यात 

आली. 

● माणहती संस्थेच्या जार्णतक णिखर पररषदेने, तथाणप, 2005 मधे्य 17 

मे हा जार्णतक माणहती समाज णदन म्हणून स्थाणपत करण्याची 

संयुक्त राष्टर ांच्या महासभेला णिफारस केली. 

इंटरनॅिनल िायपरटेझिन रे्: 17 मे 

● लोकांमधे्य जार्रुकता वाढवण्यासाठी आणण उच्च रक्तदाब प्रणतबंध, 

िोध आणण उपचारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवषी 17 मे रोजी 

जार्णतक उच्च रक्तदाब णदन साजरा केला जातो. हृदय व 

रक्तवाणहन्यासंबंधी रोर्ासाठी मुख्य जोखीम घटक म्हणजे उच्च 

रक्तदाब आणण उच्च रक्तदाब "सायलेंट णकलर" म्हणून ओळखला 

जातो. िरीराच्या रक्तवाणहन्या णकंवा मुख्य रक्तवाणहन्यांच्या णभंतीवंर 

रक्त वाहण्यामुळे णनमागण होणारी िक्ती, रक्तदाब म्हणून ओळखली 

जाते. जेव्हा रक्तदाब खूप जास्त असतो तेव्हा त्ाला उच्च रक्तदाब 

म्हणतात. रक्तदाब दोन-अंकी आकृती म्हणून मोजला जातो. 

आंतरराष्ट्र ीय संििालय शदन 2022 18 मे रोजी साजरा केला जातो. 

● आंतरराष्टर ीय संग्रहालय णदवस (IMD) दरवषी 18 मे रोजी साजरा 

केला जातो. कोणत्ाही संसृ्कतीत संग्रहालयांचे महत्त्व अधोरेन्स्टखत 

करण्यासाठी हा णदवस पाळला जातो. संग्रहालये ही सांसृ्कणतक 

देवाणघेवाण, संसृ्कती समृद्ध करण्याचे आणण लोकांमधील परिर 

समंजसपणा, सहकायग आणण िांतता णवकणसत करण्याचे महत्त्वाचे 

माध्यम आहेत. 

जागशतक एर््स लस शदन शकंिा HIV लस जागरूकता शदिस 2022 

● जार्णतक एर््स लस णदन हा एचआयव्ही लस जार्रूकता णदवस 

(एचव्हीएर्ी) म्हणूनही ओळखला जातो, दरवषी 18 मे रोजी 

जर्भरात जार्रुकता णनमागण करण्यासाठी आणण ऍक्वायर्ग इमु्यनो 

रे्णफणियन्सी णसंर्र ोम (एर््स) बिल माणहती देण्यासाठी साजरा 

केला जातो. 

● हा णदवस साजरा करण्याचे नेतृत्व नॅिनल इन्स्टिटू्यट ऑफ हेल्थ 

(NIH) - नॅिनल इन्स्टिटू्यट ऑफ ऍलजी आणण संसर्गजन्य रोर् 

(NIAID), युनायटेर् से्टट्स ऑफ अमेररका करते. रेर् ररबन हे 

एर््स जारृ्तीचे आंतरराष्टर ीय स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रतीक आहे. 

जागशतक मधमािी शदिस 2022: 20 मे 

● 20 मे रोजी जार्णतक मधमािी णदवस जर्भरात साजरा केला जातो 

. जार्णतक मधमािी णदन हा पयागवरणातील मधमाश्या आणण इतर 

परार्कणांची भूणमका ओळखण्यासाठी आहे. आपल्या 

पयागवरणातील परार्कणांचे महत्त्व, त्ांना भेर्सावणारे धोके आणण 

पयागवरणातील िाश्वततेमधे्य त्ांची महत्त्वाची भूणमका याणवषयी 

जार्रुकता णनमागण करणे हा हा णदवस पाळण्यामार्चा मुख्य उिेि 

आहे. 

● Bee Engaged: Celebrating the diversity of bees and 

beekeeping systems ही या वषागची थीम आहे. 

इंटरनॅिनल रे् अगेन्स्ट िोमोिोशबया, टर ान्सिोशबया, बायोिोशबया 

● 17 मे रोजी, इंटरनॅिनल रे् अरे्ि होमोफोणबया, टर ान्सफोणबया, 

बायोफोणबया साजरा केला जातो, ज्याचे उणिष्ट LGBT अणधकार 

उलं्लघनांबिल जार्रूकता वाढवण्यासाठी आणण जर्भरातील 

LGBT अणधकार कायागत स्वारस् णनमागण करण्यासाठी आंतरराष्टर ीय 

कायगक्रमांचे समिय साधण्याच्या उिेिाने केले जाते. आतापयिंत 

130 हून अणधक देिांमधे्य स्मारके झाली आहेत. प्रर्ती असूनही, 

जवळजवळ 70 राष्टर ांमधे्य सहमतीने समणलंर्ी संबंध अजूनही 

बेकायदेिीर आहेत. 

जागशतक मेटर ोलॉजी शदिस 2022: दरिषी 20 मे रोजी साजरा केला 

जातो. 

● जार्णतक मेटर ोलॉजी णदन (WMD) दरवषी 20 मे रोजी जर्भरात 

मेटर ोलॉजी, मापन िास्त्र आणण त्ाच्या वापराणवषयी जार्रुकता 

णनमागण करण्यासाठी साजरा केला जातो. हा णदवस वैज्ञाणनक के्षत्र, 

नवकल्पना, उद्योर्, व्यापार आणण इतर के्षत्रात मेटर ोलॉजीच्या 

वापरावर प्रकाि टाकतो. हा णदवस 20 मे 1875 रोजी मीटर 

अणधवेिनाच्या र्ायनाचा वाणषगक उत्सव आहे. 

● जार्णतक मेटर ोलॉजी रे् 2022 ची थीम जार्णतक मेटर ोलॉजी रे् 2022 

ची थीम शर्शजटल युगातील मेटर ोलॉजी ही आहे. 

21 मे रोजी दिितिाद शिरोधी शदन 2022 साजरा केला जातो. 

● माजी पंतप्रधान राजीव र्ांधी यांच्या पुण्यणतथीणनणमत्त दरवषी २१ मे 

रोजी दहितवाद णवरोधी णदन पाळला जातो. 21 मे 1991 रोजी 

ताणमळनारू्मधील श्रीपेरंुबदूर येथे काँगे्रस पक्षाचा प्रचार करत 

असताना एलटीटीईच्या दहितवाद्यांनी त्ांची हत्ा केली. राजीव 

र्ांधी यांनी 40 व्या वषी िपथ घेतली तेव्हा ते भारताचे सवागत तरुण 

पंतप्रधान बनले. 1984 मधे्य इंणदरा र्ांधी यांच्या हते्नंतर त्ांनी 

देिाचे सहावे पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. त्ांनी 1984 ते 

1989 या काळात काम केले. 

● माजी पंतप्रधान राजीव र्ांधी यांची ताणमळनारू्मधील श्रीपेरंुबदुर 

येथे आिघातकी बॉम्बस्फोटात, णलबरेिन ऑफ ताणमळ टायर्सग 

इलम (LTTE) या दहितवादी र्टातील एका मणहलेने हत्ा केली. 
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िर्ल्ड रे् कल्चर र्ाव्हशसडटी िॉर र्ायलॉग अँर् रे्व्हलोपमेंट: 21 मे 

● यूएन जनरल असेंब्लीने आपल्या ठरावात 21 मे हा वर्ल्ग रे् कल्म्चर 

र्ाव्हणसगटी फॉर र्ायलॉर् अँर् रे्व्हलोपमेंट म्हणून घोणषत केला. 

िांतता आणण िाश्वत णवकास साधण्यासाठी सवगसमावेिक आणण 

सकारािक बदलाचे एजंट म्हणून जर्ातील संसृ्कतीचंी समृद्धता 

साजरी करणे आणण त्ातील णवणवधतेचे महत्त्व अधोरेन्स्टखत करणे हा 

या णदवसाचा उिेि आहे. णवणवधता णदवस, अणधकृतपणे "संवाद 

आणण णवकासासाठी सांसृ्कणतक णवणवधतेचा जार्णतक णदवस" म्हणून 

ओळखला जातो. 

आंतरराष्ट्र ीय जैिशिशिधता शदन: 22 मे 

● जैवणवणवधतेच्या समस्ांबिल जार्रूकता आणण समज 

वाढवण्यासाठी दरवषी 22 मे रोजी आंतरराष्टर ीय जैवणवणवधता णदवस 

णकंवा जार्णतक जैवणवणवधता णदवस साजरा केला जातो . ग्रहाचा 

समतोल राखण्यासाठी जैवणवणवधता आवश्यक आहे. हे इकोणसस्टम 

सेवांचा आधारसं्तभ आहे, जे पूणगपणे मानवी कल्याणािी जोर्लेले 

आहे. 

● 2022 ची थीम Building a shared future for all life ही 

आहे. 

इंटेरनिनल रे् टू एन्ड ऑब्स्स्टशटरक शिसु्टला: 23 मे 

● युनायटेर् नेिन्स (UN) प्रसूती णफसु्टला समाप्त करण्याचा 

आंतरराष्टर ीय णदवस 23 मे 2013 पासून प्रसूती णफसु्टला उपचार 

आणण प्रणतबंध करण्याच्या णदिेने कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 

णचन्हांणकत केले जाते, ही पररन्स्टस्थती णवकसनिील देिांमधे्य 

बाळंतपणादरम्यान अनेक मुली आणण न्स्टस्त्रयांना प्रभाणवत करते. 

2003 मधे्य United Nations Population Fund (UNFPA) 

आणण त्ाच्या भार्ीदारांनी णफसु्टला समाप्त करण्यासाठी जार्णतक 

मोहीम सुरू केली, 

जागशतक कासि शदन 2022 23 मे रोजी साजरा करण्यात आला. 

● अमेररकन कासव रेस्कू्य या नानफा संस्थेद्वारे दरवषी 23 मे रोजी 

जार्णतक कासव णदन पाळला जातो. जर्भरातील कासव आणण 

कासव आणण त्ांच्या र्ायब होणारया अणधवासांचे संरक्षण 

करण्यासाठी लोकांमधे्य जार्रुकता णनमागण करण्यासाठी हा णदवस 

साजरा केला जातो. कासव आणण कासव पृथ्वीच्या पयागवरणीय 

रचनेत महत्त्वाची भूणमका बजावतात. हे सरपटणारे प्राणी 

जर्भरातील णवणवध अणधवासांमधे्य णटकून राहण्यासाठी आणण 

भरभराटीसाठी ओळखले जातात. 

● जार्णतक कासव णदनाची यावषीची थीम “िेलेबे्रट” आहे. 

युनायटेर् नेिन्स 25 ते 31 मे या कालािधीत "नॉन-सेल्फ-गव्हशनंग 

टेररटरीजच्या लोकांसि एकता आंतरराष्ट्र ीय सप्ताि" पाळत आिे. 

● युनायटेर् नेिन्स 25 ते 31 मे या कालावधीत "नॉन-सेल्फ-र्व्हणनिंर् 

टेररटरीजच्या लोकांसह एकताचा आंतरराष्टर ीय सप्ताह" पाळत आहे. 

06 णर्सेंबर 1999 रोजी, संयुक्त राष्टर  महासभेने लोकांसह एकता 

सप्ताह वाणषगक पाळण्याचे आवाहन केले. स्वयंिाणसत नसलेले 

प्रदेि. UN चाटगरमधे्य, स्वयंिाणसत नसलेल्या प्रदेिाची व्याख्या एक 

असा प्रदेि म्हणून करण्यात आली आहे, "ज्यांच्या लोकांनी अद्याप 

पूणग स्व-िासन प्राप्त केलेले नाही." 

जागशतक थायरॉईर् जागरूकता शदिस 2022: 25 मे 

● थायरॉईर् रोर्, त्ांची लक्षणे, प्रणतबंध आणण उपचारांबिल 

जार्रूकता आणण समजून घेण्यासाठी 25 मे रोजी जार्णतक 

थायरॉईर् णदवस साजरा केला जातो. युरोणपयन थायरॉईर् 

असोणसएिन (ETA) च्या प्रस्तावावर 2008 मधे्य हा णदवस 

अन्स्टस्तत्वात आला. पन्स्टब्लक हेल्थ अपरे्टच्या अहवालानुसार, 

जार्णतक स्तरावर, 200 दिलक्षाहून अणधक लोक थायरॉईर् 

णवकारांनी ग्रस्त असल्याचा अंदाज आहे आणण यापैकी 50 टके्क 

प्रकरणांचे णनदान झालेले नाही. 

● It’s not you. It’s your thyroid ही या वषािंची थीम आहे. 

इंटरनॅिनल शमसशसंग शचर्ल्र ेनस रे् 2022 

● इंटरनॅिनल णमसणसंर् णचर्ल्र ेनस रे् 2022 हा एक जार्रूकता 

कायगक्रम आहे जो दरवषी 25 मे रोजी साजरा केला जातो. मुलांच्या 

अपहरणाच्या मुद्द्ावर प्रकािझोत टाकणे, पालकांना त्ांच्या 

मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबिल णिणक्षत 

करणे आणण जे कधीही सापर्ले नाहीत त्ांचा सन्मान करणे आणण 

ज्यांच्याकरे् आहे त्ांचा उत्सव साजरा करणे हे या णदवसाचे उणिष्ट 

आहेत. हा जार्रूकता कायगक्रम ग्लोबल णमणसंर् णचर्ल्र न्स 

नेटवकग च्या संयोर्ाने चालवला जातो. 

29 मे रोजी UN िािंती सैलनकािंचा आिंतरराष्ट्र ीय लदवस साजरा केिा 

जातो. 

• 29 मे रोजी जागणतक स्तरािर UN शांती सैणनकांचा आंतरराष्टर ीय 

णदिस पाळला जातो. युनायरे्ि नेशन् पीसकीपसथचा आंतरराष्टर ीय 

णदिस देखील सुमारे 4,200 शांती सैणनकांना सन्माणनत करण्याची 

संधी देतो ज्यांनी UN ध्वजाखाली सेिा करताना आपले प्राि 

गमािले, ज्यात गेल्या िषी लढाई गमािलेल्या 135 जिांचा समािेश 

आहे. संयुि राष्टर ाचे सरणचर्िीस अाँर्ोणनयो गुरे्रेस म्हिाले की, 

यािषी भागीदारी शिीिर लक्ष कें णद्रत केले आहे. 

• “People. Peace. Progress. The Power of 

Partnerships.” ही 2022 ची र्ीम आहे. 

30 मे रोजी 2022 मधे्य जागलतक हॅप डे 2022 साजरा करण्यात 

आिा. 

• हानीकारक तंबाखू उत्पादनांच्या पयाथयांबिल जागरूकता णनमाथि 

करण्यासाठी आणि ई-णसगारेर्ची सापेक्ष सुरक्षा आणि हानी कमी 

करिे आणि धूम्रपान बंद करण्याचे साधन म्हिून त्ांची क्षमता 

अधोरेक्तखत करण्यासाठी जगभरात 30 मे रोजी जागणतक हॅप णदिस 

साजरा केला जातो. जागणतक आरोग्य संघर्ना (WHO) द्वारे 

पाळल्या जािाऱ या जागणतक तंबाखू णिरोधी णदनाच्या (31 मे) 

आदल्या णदिशी जागणतक हेप िे (30 मे) साजरा केला जातो. िल्ड्थ 

हेपसथ अलायन् (WVA) द्वारे जागणतक हेप िे सुरू करण्यात 

आला 

31 मे रोजी जागलतक तिंबाखू लवरोधी लदन पाळिा जातो. 

• जागणतक तंबाखू णिरोधी णदन 31 मे रोजी जगभरात साजरा केला 

जातो . या िाणषथक उत्सिाचे उणिष्ट जागणतक नागररकांमधे्य 

तंबाखूच्या िापराचे धोकेच नहे तर तंबाखू कंपन्यांच्या व्यिसाय 

पद्धती, तंबाखूच्या महामारीशी लढण्यासाठी WHO काय करत 

आहे आणि जगभरातील लोक त्ांच्या अणधकाराचा दािा 

करण्यासाठी काय करू शकतात याबिल जागरुकता िाढििे हा 

आहे. 

• Threat to our environment ही 2022 जागणतक तंबाखू णिरोधी 

णदनाची र्ीम आहे. 
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लनधन 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. 

पद्मश्री ओशर्या लेखक रजत कुमार कार यांच ेशनधन 

● प्रणसद्ध ओणर्या साणहन्स्टत्क रजत कुमार कार यांचे हृदयािी संबंणधत 

आजाराने णनधन झाले. त्ांना साणहत् आणण णिक्षणासाठी 2021 

मधे्य पद्मश्री णमळाले. टीव्ही आणण रेणर्ओवरील वाणषगक रथ जते्रत 

(जर्न्नाथ संसृ्कती) भाष्य करण्यासाठी ते प्रणसद्ध होते. त्ांच्या 

लेखनात उपेंद्र भांजा साणहत्ाचा समावेि आहे आणण त्ांच्या शे्रयस 

सात नॉन-णफक्शन आहेत. ओणर्िाच्या पालाच्या मरणासन्न कलेचे 

पुनरुज्जीवन करण्यातही त्ांनी योर्दान णदले. 

पद्मशिभूषण पंशर्त शििकुमार िमाड यांचे शनधन 

● भारतीय संर्ीतकार आणण संतूर वादक, पंणर्त णिवकुमार िमाग यांचे 

वयाच्या 84 व्या वषी णनधन झाले. ते रे्ल्या सहा मणहन्यांपासून 

णकर्नीिी संबंणधत आजाराने त्रस्त होते आणण ते र्ायणलणससवर 

होते. हृदयणवकाराच्या झटक्याने त्ांचे णनधन झाले. त्ांनी संतूर, 

एकेकाळी जमू्म आणण काश्मीरमधील थोरे्से ज्ञात वाद्य, िास्त्रीय 

दजाग णदला आणण सतार आणण सरोद यांसारख्या इतर, अणधक 

पारंपाररक आणण प्रणसद्ध वाद्यांच्या बरोबरीने ते उंच केले. पंणर्त 

णिवकुमार िमाग यांना 1991 मधे्य प्रणतणष्ठत पद्मश्री आणण 2001 मधे्य 

पद्मणवभूषण पुरस्कार णमळाला. 

जगातील सिाडत ियोिृद्ध बुस्पद्धबळ िंॅर्मास्टर युरी एव्हरबाख यांचे 

शनधन 

● रणियन बुन्स्टद्धबळाचा गँ्रर्मास्टर, युरी एव्हरबाख जो एका दिकात 

जर्ातील सवोतृ्कष्ट खेळारंू्पैकी एक होते, जार्णतक चॅन्स्टम्पयनला 

प्रणिणक्षत केले होते आणण इणतहासातील सवागत मोठ्या िधािंपैकी 

एक िेवटचा णजवंत सहभार्ी होता, मॉस्को येथे 100 व्या वषी मरण 

पावले. त्ाने 1949 मधे्य मॉस्को चॅन्स्टम्पयनणिप णजंकली आणण 1952 

मधे्य गँ्रर्मास्टर न्स्टखताब णमळवला. 1954 मधे्य तो यूएसएसआरचा 

चॅन्स्टम्पयन बनला. त्ांनी 1972 ते 1977 या काळात युएसएसआरच्या 

बुन्स्टद्धबळ महासंघाचे अध्यक्षपद भूषवले. 

माजी कें द्रीय मंत्री पंशर्त सुख राम यांचे शनधन 

● णहमाचल प्रदेि काँगे्रसचे जे्यष्ठ नेते आणण माजी कें द्रीय मंत्री, पंणर्त 

सुख राम यांचे 94 व्या वषी णनधन झाले. ते 1993 ते 1996 या 

काळात कें द्रीय दळणवळण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणण मंर्ी 

मतदारसंघातून (णहमाचल प्रदेि) लोकसभेचे सदस् होते. तीन वेळा 

लोकसभा आणण पाच वेळा णवधानसभा णनवर्णुकीत णवजय 

णमळवला. 1996 मधे्य दळणवळण मंत्री असताना 2011 मधे्य त्ांना 

भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली पाच वषािंच्या तुरंुर्वासाची णिक्षा झाली 

होती. 

स्वतंत्र युके्रनच ेपशिले अध्यक्ष शलओशनर् कॅ्रव्हचुक यांचे शनधन 

● सोन्स्टव्हएत युणनयनच्या मृतू्च्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करण्यात मदत 

करणारे आणण नंतर स्वतंत्र युके्रनचे पणहले अध्यक्ष म्हणून काम 

करणारे माजी कमु्यणनस्ट णलओणनर् कॅ्रवचुक यांचे वयाच्या 88 व्या 

वषी णनधन झाले. कॅ्रव्हचुक हे युके्रनच्या रांरे्तून पुढे आल्याने त्ांना 

“wily fox” म्हणून ओळखले जात असे. कमु्यणनस्ट पक्ष आणण 1990 

मधे्य संसदेचे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. त्ांनी णर्सेंबर 1991 

मधे्य रणियाचे अध्यक्ष बोररस येन्स्टल्म्त्सन आणण बेलारूसी नेते 

सॅ्टणनस्लाव िुशे्कणवच यांच्यािी बेलोवेझा करारावर स्वाक्षरी केली 

ज्यामुळे सोन्स्टव्हएत युणनयनच्या पतनाला प्रभावीपणे चालना णमळाली. 

UAE च ेअध्यक्ष आशण अबु धाबीचे िासक िेख खशलिा शबन िायेद 

अल नाियान यांचे शनधन िाले. 

● UAE चे अध्यक्ष आणण अबु धाबीचे िासक िेख खणलफा णबन झायेद 

अल नाहयान यांचे णनधन झाले. त्ांनी 3 नोव्हेंबर 2004 पासून 

यूएईचे अध्यक्ष आणण अबू धाबीचे िासक म्हणून काम केले. राष्टर पती 

कायग मंत्रालय महामणहम िेख खणलफा णबन झायेद अल यांच्या 

णनधनाबिल यूएई, अरब आणण इस्लाणमक राष्टर  आणण जर्भरातील 

लोकांबिल िोक व्यक्त करते. 

● 1948 मधे्य जन्मलेले िेख खणलफा हे UAE चे दुसरे राष्टर पती आणण 

अबू धाबीच्या अणमरातीचे 16 वे िासक होते. िेख झायेद यांचा तो 

मोठा मुलर्ा होता. 

● त्ांचे वर्ील, णदवंर्त िेख झायेद णबन सुलतान अल नायान यांच्या 

उत्तराणधकारी म्हणून त्ांची णनवर् झाली, ज्यांनी 1971 मधे्य 

युणनयननंतर 2 नोव्हेंबर 2004 रोजी त्ांचे णनधन होईपयिंत UAE चे 

पणहले अध्यक्ष म्हणून काम केले. 

ऑस्टरेशलयाचा माजी शक्रकेटपटू अँर्र ्यू सायमंर््सचा कार अपघातात 

मृतू्य 

● ऑस्टर ेणलयाचा माजी अष्टपैलू खेळारू् अँर्र ्यू सायमंर््सचा कार 

अपघातात मृतू् झाला आहे. 1998 ते 2009 या कालावधीत 

ऑस्टर ेणलयासाठी 26 कसोटी आणण 198 एकणदवसीय सामने 

खेळलेल्या 46 वषीय खेळारू्चा क्वीन्सलँर् राज्यातील टाऊन्सणवले 

बाहेर एका कार अपघातात समावेि होता. सायमंर््स हा टॉप-रेट 

के्षत्ररक्षक देखील होता आणण 2003 आणण 2007 मधे्य 

ऑस्टर ेणलयाच्या 50 षटकांच्या णवश्वचषक णवजयात तो महत्त्वाचा भार् 

होता. 

जे्यष्ठ कमु्यशनस्ट नेते शििाजी पटनायक यांच ेशनधन 

● जे्यष्ठ कमु्यणनस्ट नेते आणण तीन वेळा खासदार णिवाजी पटनायक 

यांचे वयाच्या ९३ व्या वषी णनधन झाले. ओणर्िातील सीपीआय 

(माक्सगवादी) चे संस्थापक म्हणून णिवाजी पटनायक यांचे कौतुक 

केले जाते. त्ांचा जन्म 10 ऑर्स्ट 1930 रोजी झाला, हे जे्यष्ठ नेते 

वयाच्या 17 व्या वषी रेवेनिॉ कॉलेजमधे्य णिकत असताना 

राज्याच्या णवद्याथी चळवळीत सामील झाले होते. 1964 मधे्य 

कमु्यणनस्ट पक्षाला फाळणीचा सामना करावा लार्ला तेव्हा CPI(M) 

च्या स्थापनेत त्ांची महत्त्वपूणग भूणमका होती. ते 1971 ते 1990 पयिंत 

पक्षाचे सणचव राणहले. पक्षाच्या कें द्रीय सणमतीवर त्ांची णनवर्ही 

झाली. 

पिंजाबी गायक लसद्धू मूस वािा यािंची गोळ्या झाडून हत्ा 

• पंजाबमधील मानसा णजल्ह्ातील जिाहरके गािात 29 िषीय पंजाबी 

गायक णसद्धू मूस िाला यांची अज्ात हले्लखोरांनी गोळ्या झािून 

हत्ा केली. पंजाब पोणलसांनी माजी आमदार, दोन तख्ांचे जरे्दार, 

िेरांचे प्रमुख आणि पोणलस अणधकाऱयांसह 420 हून अणधक 

लोकांसह त्ांची सुरक्षा काढून घेण्याचे आदेश णदल्यानंतर एक 

णदिसानंतर ही घर्ना घिली. 
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• 17 जून 1993 रोजी जन्मलेले शुभदीप णसंग णसद्धू उफथ  णसद्धू मूस 

िाला हे मानसा णजल्ह्ातील मूस िाला गािचे होते. मूस िालाचे फॅन 

फॉलोअसथ लाखोमधे्य होते आणि ते त्ांच्या रॅपसाठी लोकणप्रय होते. 

मूस िाला यांनी इलेक्तक्टर कल इंणजनीअररंगची पदिी घेतली होती. 

 

लवलवध बातम्या 

सत्यशजत रे यांच्या जयंतीशनशमत्त भारतीय शचत्रपटाच े 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. 

मित्त्वाच े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: णसनेणफि आणण रे यांच्या कायागचे 

प्रिंसक यांच्यासाठी, पॅनेल चचाग NFDC च्या अणधकृत फेसबुक 

पेजवर थेट वेबकास्ट केली जाईल. 

JITO Connect 2022 लाँशचगं 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. 

मित्त्वाच े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. 

नेपाळच्या कामी रीता िेपाड यांनी 26व्यांदा एव्हरेस्टिर चढाई केली. 

● नेपाळचे णदग्गज णर्यागरोहक कामी रीता िेपाग यांनी 26व्यांदा 

जर्ातील सवागत उंच णिखर माउंट एव्हरेस्टवर चढाई करून नवा 

णवश्वणवक्रम प्रस्थाणपत केला आहे. 11-सदस्ीय रोप णफन्स्टकं्सर् संघाचे 

नेतृत्व करत, कामी रीटा आणण त्ांची टीम णिखरावर पोहोचली 

आणण त्ांनी स्वतः चा पूवीचा णवश्वणवक्रम मोर्ला. कामी रीता यांनी 

वापरलेला णर्यागरोहण मार्ग 1953 मधे्य नू्यझीलंर्चे सर एर्मंर् 

णहलरी आणण नेपाळचे िेपाग तेनणझंर् नोरे् यांनी पायणनयर केला होता 

आणण तो सवागत लोकणप्रय आहे. 

शप्रयंका मोशिते 8,000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीची पाच शिखरे सर 

करणारी पशिली भारतीय मशिला ठरली आिे. 

● महाराष्टर ातील सातारा णजल्म्यातील णप्रयांका मोणहते ही 8000 

मीटरपेक्षा जास्त उंचीची पाच णिखरे सर करणारी पणहली भारतीय 

मणहला ठरली आहे. णप्रयांकाने कांचनजंर्ा पवगतावर चढाई करून 

हा टप्पा र्ाठला. 30 वषीय व्यक्तीने 5 मे रोजी संध्याकाळी 4:42 

च्या सुमारास पृथ्वीवरील णतसरे सवोच्च णिखर सर केले. णप्रयांका 

बेंर्ळुरू येथील एका फामागसु्णटकल ररसचग कंपनीत काम करते. 

मित्त्वाच ेमुदे्द: 

● 2013 नंतर, णतने 2018 मधे्य दुसरया पवगतावर चढाई केली कारण 

2014 मधे्य णहमवादळाने नेपाळला उद्ध्वस्त केले आणण 2015 मधे्य 

भूकंप झाला. 

● उले्लखनीय म्हणजे, णप्रयांकाला 2020 मधे्य कांचनजंर्ा पवगतावर 

चढाई करायची होती, परंतु कोणवर्-19 महामारीच्या उदे्रकामुळे ती 

करू िकली नाही. णकिोरवयातच णतने महाराष्टर ाच्या िायद्रीत पवगत 

चढायला सुरुवात केली. 

● 2012 मधे्य णप्रयांकाने बंदरपंचावर चढाई केली होती. बांद्रपंच हे 

उत्तराखंर्च्या र्ढवाल णवभार्ातील पवगतीय भार्ात आहे. 2015 

मधे्य णप्रयांकाने समुद्र सपाटीपासून 6443 मीटर उंच असलेल्या 

मेन्थोसा पवगतावर चढाई केली होती. णहमाचल प्रदेिातील लाहौल 

आणण न्स्टिती णजल्म्यातील हे दुसरया क्रमांकाचे सवोच्च णिखर आहे. 

पयडटन मंत्रालय अरेशबयन टर ॅव्हल माकेट, दुबई-2022 मधे्य भाग घेते. 

● भारतातील समृद्ध आणण वैणवध्यपूणग पयगटन क्षमता प्रदणिगत करून 

आणण पयगटन णहतधारकांना णवणवध र्ोष्टीचें प्रदिगन करण्यासाठी एक 

व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारे, भारताचे पयगटन मंत्रालय, भारत 

सरकारच्या अतुल्य भारत बँ्रर् लाइनचा एक भार् म्हणून अरेणबयन 

टर ॅव्हल माकेट (ATM), दुबई -2022 मधे्य सहभार्ी होणार आहे. 

कोनार्ा उत्पादनांसह पयगटन स्थळे आणण उत्पादने. भारताला “मस्ट 

णदसायलाच पाणहजे, न्स्टव्हणजट” असे पयगटन स्थळ म्हणून बाजारात 

आणण्याचे उणिष्ट आहे. 

मशणपूरमधे्य भारतीय लष्कर गरीब शिद्यार्थ्ांसाठी कोशचगं सेंटर 

उघर्णार आिे. 

● भारतीय लष्कराने ईिाने्यकर्ील आणथगकदृष्ट्ट्या वंणचत आणण वंणचत 

भार्ातील मुलांना अणभयांणत्रकी आणण वैद्यकीय प्रवेिासारख्या 

अन्स्टखल भारतीय िधागिक परीक्षांसाठी तयार करण्यासाठी णनवासी 

णिकवणी देण्यास सुरुवात केली आहे. 

● भारतीय लष्कराच्या रेर् िीर्ल् णवभार्ाने रेर् िीर्ल् सेंटर फॉर 

एक्सलन्स अँर् वेलनेस णवकणसत करण्यासाठी एंटरप्राइझ भार्ीदार 

से्टट बँक ऑफ इंणर्या फाऊंरे्िन आणण मार्गदिगक भार्ीदार 

नॅिनल इंणटणग्रटी अँर् एजु्यकेिनल रे्व्हलपमेंट ऑर्गनायझेिन 

यांच्यासोबत णत्रपक्षीय सामंजस् करार केला आहे. 
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शब्रशटि शगयाडरोिक कें टन कूल 16 िेळा एव्हरेस्ट सर करणारा 

पशिला परदेिी ठरला आिे. 

● णब्रटीि णर्यागरोहक कें टन कूल याने 16 व्यांदा जर्ातील सवागत उंच 

पवगतारोहण केले असून ते सवागणधक माउंट एव्हरेस्ट णिखर सर 

करणारा पणहला परदेिी णर्यागरोहक बनला आहे. 2013 मधे्य एका 

मोसमात माऊंट नुपते्स, माऊंट एव्हरेस्ट आणण माऊंट ल्होते्स या 

पणहल्या णब्रटीि णर्यागरोहकाचा णवक्रम कें टनच्या नावावर आहे. 

रे्ल्या वषी कें टनने जर्ातील सवागत उंच णिखर सर केल्यानंतर 29 

तासांपेक्षा कमी कालावधीत माऊंट ल्होते्स णिखरावर पोहोचले होते. 

यापूवी, अमेररकन णर्यागरोहक रे्व्ह हॅनने 15 वेळा माउंट 

एव्हरेस्टवर चढाई केली आहे. 

मादाम तुसाद मु्यशियम नोएर्ामधे्य पुढील मशिन्यात सुरू िोणार 

आिे. 

● मादाम तुसादचे मेण संग्रहालय भारतात परत येत आहे. नोएर्ाच्या 

मॉलमधे्य हे मु्यणझयम असेल. क्रीर्ा, मनोरंजन, इणतहास आणण 

संर्ीत के्षत्रातील 50 भारतीय आणण आंतरराष्टर ीय णदग्गजांना नवीन 

णठकाणी दाखवले जाईल. मॅर्म तुसाद इंणर्या अभ्यार्तांना 

ख्यातनाम व्यक्तीसंोबत उठून वैयन्स्टक्तकररत्ा तसेच त्ांच्या काही 

सवागत प्रणतणष्ठत क्षणांची संधी देईल. 

● मादाम तुसादचा 200 वषािंचा इणतहास आणण वारसा आहे, ज्याने 

1835 मधे्य लंर्नमधे्य प्रथम दरवाजे उघर्ले. मादाम तुसादचे 

णिल्पकार प्रते्क आकृती तयार करण्यासाठी पौराणणक मेरी तुसाद 

प्रमाणेच तंत्र वापरतात. एखाद्या कलाकाराला एकच जीवनासारखी 

आकृती तयार करण्यासाठी णकमान 12 आठवरे् लार्तात. 

र्बू्ल्यसीआरने बॅटरीिर चालणारे डु्अल-मोर् लोकोमोशटव्ह 

'निदूत' शिकशसत केले. 

● पणिम मध्य रेले्वने नवदूत नावाचे बॅटरीवर चालणारे डु्यअल-मोर् 

लोकोमोणटव्ह णवकणसत केले आहे. हे इंणजन बॅटरी आणण वीज या 

दोन्ही मोर्वर चालते. सध् या, जबलपूर, मुदवारा आणण इतर 

स् थानकांच्च् या टर ेन िंणटंर्च्च् या वेळी प्रायोणर्क तत्त्वावर याचा वापर 

केला जात आहे. या डु्यअल मोर् लोकोमोणटव्हला रेले्व बोर्ागकरू्न 

सवोतृ्कष्ट इनोवे्हिनचा पुरस्कारही णमळाला आहे. या नवीन 

लोकोमोणटव्हमुळे रेले्व दररोज 1000 णलटर णर्झेलची बचत करेल. 

सवग चाचण्या पूणग केल्यानंतर, ते अणधक व्यापकपणे वापरले जाईल. 

'निदूत' बद्दल 

●  हे इंणजन बॅटरी आणण वीज या दोन्ही मोर्वर चालते. 

●  हे ई-इंणजन 30 णकमी प्रणततास वेर्ाने 18 र्बे ओढू िकते. 

●  यात 84 बॅटरी आहेत आणण सध्या 400 टन खेचण्याची क्षमता आहे. 

● हे नू्य कटनी जंक्शनच्या  इलेन्स्टक्टर क णवभार्ाने णवकणसत केले आहे. 

● सवग चाचण्या पूणग केल्यानंतर,  माल वाहून नेणे, कोळसा, तेल टँकर 

इत्ादी कारणांसाठी ते इतर स्थानकांमधे्य अणधक प्रमाणात वापरले 

जाईल 

भारत राजा राम मोिन रॉय यांची 250 िी जयंती साजरी करत आिे. 

● राजा राम मोहन रॉय यांची 250 वी जयंती सांसृ्कणतक मंत्रालयाने 

आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत साजरी केली आणण त्ांचे 

स्मरण केले. सांसृ्कणतक मंत्रालयाने 22 मे 2022 रोजी उद्घाटन 

समारंभाचे आयोजन केले होते. राजा राम मोहन रॉय लायब्ररी 

फाउंरे्िन, सॉल्ट लेक, कोलकाता येथे आणण सायन्स णसटी 

ऑणर्टोररयम, कोलकाता येथे उद्घाटन समारंभ आयोणजत 

करण्यात आला होता. 

● मंत्रालयाच्या प्रणसद्धीपत्रकानुसार, राजा राम मोहन रॉय यांची 250 

वी जयंती आणण राजा राम मोहन रॉय लायब्ररी फाउंरे्िनचा 50 वा 

स्थापना णदवस होता. राजा राम मोहन रॉय लायब्ररी फाउंरे्िन येथे 

राजा राम मोहन रॉय यांच्या प्रणतणष्ठत पुतळ्याचे उद्घाटन केले. त्ाचे 

उद्घाटन कें द्रीय मंत्री जी णकिन रेड्डी यांच्या हसे्त व्हचु्यगअली 

करण्यात आले. 

21 जून रोजी कनाडटकात आंतरराष्ट्र ीय योग शदिस साजरा केला 

जाणार आिे. 

● कें द्रीय आयुष मंत्रालयाने 21 जून रोजी कनागटक राज्याची 

सांसृ्कणतक राजधानी आणण प्रमुख ऐणतहाणसक णठकाण म्हणून 

ओळखल्या जाणार या मै्हसूर िहरात 8 वा आंतरराष्टर ीय योर् णदन 

(IDY) साजरा केल्याची पुष्टी केली आहे. आयुष मंत्रालयाने 

मुख्यमंत्र्यांना पत्र णलणहले आहे. कनागटकचे सणचव पी. रणवकुमार 

यांनी या प्रकरणाबाबत आणण IDY-2022 च्या मुख्य कायगक्रमाच्या 

यिस्वी आयोजनासाठी सवग संबंणधतांना आवश्यक णनदेि जारी 

करण्याचे णनदेि णदले. 

● IDY-2022 ची तयारी आधीच सुरू आहे. आझादी का अमृत 

महोत्सव' वषागत आर्ामी 8 वा IDY येत असल्याने, या मंत्रालयाने 

देिभरातील 75 प्रणतणष्ठत स्थळांवर IDY पाहण्याची योजना आखली 

आहे 

 

सवथ स्पधाथ परीक्षािंसाठी महत्त्वाचे मुदे्द : 

● अध्यक्ष: जैर बोिोनारो; 

● 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 

● मो सू्कल अणभयान अध्यक्ष: श्रीमती. सुन्स्टष्मता बार्ची 
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● 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 

● अदानी समूहाची स्थापना: 1988 

● अदानी समूहाचे मुख्यालय: अहमदाबाद, रु्जरात; 

● अदानी समूहाचे अध्यक्ष: र्ौतम अदानी 

● अदानी समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक: राजेि अदानी 

● लासगन अँर् टुब्रो इन्फोटेक णलणमटेर्ची स्थापना: 23 णर्सेंबर 1996; 

● लासगन अँर् टुब्रो इन्फोटेक णलणमटेर् मुख्यालय: मंुबई; 

● लासगन अँर् टुब्रो इन्फोटेक णलणमटेर् सीईओ: संजय जालोना. 

● मणणपूरचे मुख्यमंत्री: एन णबरेन णसंर्; 

● मणणपूरची राजधानी: इंफाळ; 

● केरळ राजधानी: णतरुवनंतपुरम; 

● केरळचे राज्यपाल: आररफ मोहम्मद खान; 

● केरळचे मुख्यमंत्री: णपनाराई णवजयन. 

● इंणर्यन बँक एमर्ी आणण सीईओ: िांतीलाल जैन; 

● इंणर्यन बँकेची स्थापना: 15 ऑर्स्ट 1907; 

● इंणर्यन बँकेचे मुख्यालय: चेन्नई, ताणमळनारू्; 

● ररलायन्स इंर्स्टर ीज णलणमटेर्चे CEO: मुकेि अंबानी (31 जुलै 

2002–); 

● ररलायन्स इंर्स्टर ीज णलणमटेर् संस्थापक: धीरूभाई अंबानी; 

● ररलायन्स इंर्स्टर ीज णलणमटेर् स्थापना: 8 मे 1973, महाराष्टर ; 

● ररलायन्स इंर्स्टर ीज णलणमटेर् मुख्यालय: मंुबई. 

● NPCI ची स्थापना: 2008 

● NPCI मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

● NPCI MD आणण CEO: णदलीप आसबे 

● HDFC Bank Ltd MD आणण CEO: िणिधर जर्दीिन 

● HDFC बँक णलणमटेर् स्थापना: 1994 

● HDFC बँक णलणमटेर् मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

● न्स्टव्हएतनाम राजधानी िहर: हनोई 

● न्स्टव्हएतनाम चलन: न्स्टव्हएतनामी र्ोरं् 

● न्स्टव्हएतनामचे पंतप्रधान: फाम णमन्ह णचन्ह 

● दणक्षण कोररया राजधानी:  सोल; 

● दणक्षण कोररयाचे चलन:  दणक्षण कोररयन वोन. 

● मध्य प्रदेिची राजधानी: भोपाल 

● मध्य प्रदेिचे राज्यपाल: मंरु्भाई सी. पटेल 

● मध्य प्रदेिचे मुख्यमंत्री: णिवराज णसंह चौहान 

● भारती एक्सए जनरल इझिुरन्स कंपनी णलणमटेर् सीईओ: संजीव 

श्रीणनवासन 

● ICICI बँकेचे रै्र-कायगकारी (अंिकालीन) अध्यक्ष: श्री. णर्रीि चंद्र 

चतुवेदी 

● Santander UK चे मुख्य कायगकारी अणधकारी: माइक रेणग्नयर 

● ICICI बँकेचे आंतरराष्टर ीय बँणकंर् र्टाचे प्रमुख: श्रीराम एच अय्यर 

● भारतीय णनवर्णूक आयोर्ाची स्थापना: 25 जानेवारी 1950 

● भारतीय णनवर्णूक आयोर्ाचे मुख्यालय: नवी णदल्ली 

● हररयाणाचे राज्यपाल: बंर्ारू दत्ताते्रय; 

● हररयाणाची राजधानी: चंदीर्र्; 

● हररयाणाचे मुख्यमंत्री: मनोहर लाल खट्टर. 

● मणणपूरचे राज्यपाल: र्णेिन 

● GOC रेर् िीर्ल् णर्न्स्टव्हजन मेजर जनरल नवीन सचदेवा 

● ISSF ची स्थापना: 1907; 

● ISSF मुख्यालय: मु्यणनक, जमगनी; 

● ISSF अध्यक्ष: व्लाणदमीर णलणसन. 

● UAE राजधानी:  अबू धाबी; 

● UAE चलन:  संयुक्त अरब अणमराती णदरहम; 

● UAE पंतप्रधान:  मोहम्मद णबन राणिद अल मकतूम. 

● णत्रपुराची राजधानी: आर्रतळा 

● णत्रपुराचे मुख्यमंत्री: णबिब कुमार देब 

● णत्रपुराचे राज्यपाल: सत्देव नारायण आयग 

● WHO महासंचालक: टेर्र ोस रे्बे्रयसस 

● यूएस अध्यक्ष: जो णबरे्न 

● केणनया राजधानी: नैरोबी; 

● केणनया चलन: णिणलंर्; 

● केणनयाचे अध्यक्ष: उहुरु केन्याट्टा. 

● इस्रोचे अध्यक्ष आणण अवकाि णवभार्ाचे सणचव: एस सोमनाथ 

● णवक्रम साराभाई िेस सेंटरचे संचालक (VSSC): एस उन्नीकृष्णन 

नायर 

● रृ्हमंत्री: अणमत िहा 

● रृ्ह मंत्रालयात राज्यमंत्री: अजय कुमार णमश्रा 

● फ्रान्सची राजधानी:  पॅररस; 

● फ्रान्सचे अध्यक्ष:  इमॅनु्यएल मॅक्रॉन. 

● रॉयल एनणफर्ल् मुख्यालय:  चेन्नई; 

● रॉयल एनणफर्ल्ची स्थापना:  1955; 

● रॉयल एनफीर्ल् पालक संस्था:  आयिर मोटसग. 

● भारती एअरटेलचे संस्थापक:  सुनील भारती णमत्तल; 

● भारती एअरटेलची स्थापना:  7 जुलै 1995, भारत. 

● चीनची राजधानी: बीणजंर्; 

● चीनचे चलन: रॅन्स्टन्मझबी; 

● चीनचे अध्यक्ष: िी णजनणपंर्. 

● भारताचे सरन्यायाधीि:  न्यायमूती एन.व्ही. रामण्णा 

● इन्फोणससची स्थापना: 2 जुलै 1981, पुणे 

● इन्फोणसस मुख्यालय: बेंर्ळुरू 

● इन्फोणससचे संस्थापक: एनआर नारायण मूती आणण नंदन नीलेकणी 

● Paytm स्थापना: ऑर्स्ट 2010 

● Paytm मुख्यालय: नोएर्ा, उत्तर प्रदेि, भारत 

● ऑस्टर ेणलयाची राजधानी:  कॅनबेरा; 

● ऑस्टर ेणलयाचे चलन:  ऑस्टर ेणलयन र्ॉलर. 
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● जेट एअरवेजचे CEO: संजीव कपूर 

● जेट एअरवेजचे संस्थापक: नरेि र्ोयल 

● जेट एअरवेजची स्थापना: 1 एणप्रल 1992, मंुबई 

● जेट एअरवेजचे मुख्यालय: मंुबई 

● पूवग णतमोर राजधानी: णदली; 

● पूवग णतमोर चलन: युनायटेर् से्टट्स र्ॉलर. 

● युवा कायग आणण क्रीर्ा मंत्री: श्री अनुरार् ठाकूर 

● उत्तराखंर्चे मुख्यमंत्री: पुष्कर णसंह धामी 

● ऊजाग राज्य सणचव: आर मीनाक्षी संुदरम 

● बीपीसीएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक: िेली अब्राहम 

● फेर्रेिन ऑफ इंणर्यन एक्सपोटग ऑर्गनायझेिन्सची स्थापना:  

1965 

● फेर्रेिन ऑफ इंणर्यन एक्सपोटग ऑर्गनायझेिनचे मुख्यालय: नवी 

णदल्ली 

● फेर्रेिन ऑफ इंणर्यन एक्सपोटग ऑर्गनायझेिनचे  अध्यक्ष: र्ॉ. ए. 

िक्तीवेल 

● फेर्रेिन ऑफ इंणर्यन एक्सपोटग ऑर्गनायझेिनचे महासंचालक 

आणण मुख्य कायगकारी अणधकारी: र्ॉ. अजय सहाय. 

● SBI चे समूह मुख्य आणथगक सल्लार्ार: सौम्या कांती घोष 
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