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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | जनू 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर फॉर चिल्ड्र ेन योजनेिे 

अनावरण केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड-19 महामारीमुळे आपले पालक 

गमािलेल्या मुलांसाठी पीएम केअसस फॉर विल्ड्र न योजनेिे फायदे 

जाहीर केले आहेत. पंतप्रधान मोदीनंी मुलभूत गरजांसाठी 

मवहन्याला ४००० रुपये, शालेय वशक्षणासाठी आवथसक मदत, उच्च 

वशक्षणासाठी वशष्यिृत्ती आवण 5 लाख रुपयांपयंत मोफत उपिार 

देण्यािे आश्वासन वदले आहे. पंतप्रधानांनी शाळेत जाणाऱ्या मुलांना 

वशष्यिृत्ती हस्ांतररत केली. कायसक्रमादरम्यान मुलांसाठी पीएम 

केअससिे पासबुक आवण आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन 

आरोग्य योजनेअंतगसत एक हेल्थ काडस मुलांना देण्यात आले. 

पीएम केअर योजनेबद्दल: 

● 29 मे 2021 रोजी पंतप्रधानांनी मुलांसाठी पीएम केअर योजना 

सुरू केली. 

● 11 मािस 2020 ते 28 फेबु्रिारी 2022 या कालािधीत ज्या मुलांनी 

आपले पालक वकंिा कायदेशीर पालक वकंिा दत्तक पालक वकंिा 

कोविड-19 साथीच्या आजारात हयात असलेल्या पालकांना 

गमािले आहे अशा मुलांना आधार देणे हा यामागिा उदे्दश होता. 

NCTE ने चिक्षक चिक्षण काययक्रमािी प्रचक्रया सुलभ करण्यासाठी 

ऑनलाइन पोर्यल सुरू केले. 

● नॅशनल कौन्सिल फॉर टीिर एजु्यकेशन (NCTE) ने उच्च वशक्षण 

संसथांमधील वशक्षक वशक्षण कायसक्रमांिी मान्यता प्रवक्रया सुलभ 

करण्यासाठी ऑनलाइन पोटसल सुरू केले आहे. प्रवक्रया सुलभ 

करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले पोटसल अभ्यासक्रमांसाठी अजस 

मागिल्यापासून ते संसथांच्या तपासणीसह मान्यता आदेश जारी 

करण्याच्या टप्प्यापयंत मदत करण्यािा प्रयत्न करते. नुकत्याि 

सुरू झालेल्या िार िर्ांच्या एकान्सिक वशक्षक वशक्षण कायसक्रम 

(ITEP) अजांसाठी या पोटसलिर प्रवक्रया केली जाईल. 
 

 

पंतप्रधानांनी 'मानवतेसाठी योग' ही आठव्या आंतरराष्ट्र ीय योग 

चदनािी थीम असल्यािी घोषणा केली. 

● 21 जून रोजी भारतात आवण जगभरात आयोवजत करण्यात 

येणाऱ्या आठव्या आंतरराष्ट्र ीय योग वदनािी थीम म्हणून 'योगा फॉर 

ह्युमॅवनटी' ही थीम वनिडण्यात आली आहे. खूप वििारविवनमय 

आवण सल्लामसलत केल्यानंतर ही थीम वनिडण्यात आली आहे 

आवण योगाने मानितेिी कशी सेिा केली हे योग्यररत्या विवत्रत केले 

आहे. साथीच्या रोगाच्या वशखरािर दुुः ख कमी करणे. पंतप्रधान 

नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या "मन की बात' प्रसारणात या विर्यािी 

घोर्णा केली. 

जनऔषधी स्टोअसयने 100 कोर्ी रुपयांच्या कमाईिी मयायदा 

ओलांडली आहे. 

● जनऔर्धी स्टोअससने प्रथमि 100 कोटीिंा टप्पा ओलांडला आहे. 

1,600 हून अवधक जेनेररक फामाससु्यवटकल्स, 250 सवजसकल 

उपकरणे, नू्यटर ासु्यवटकल्स, आयुर् उत्पादने आवण सुविधा सॅवनटरी 

पॅड जनऔर्धीच्या वठकाणी उपलब्ध आहेत. प्रधानमंत्री भारतीय 

जनऔर्धी योजना (PMBJP) िी अंमलबजािणी फामाससु्यवटकल्स 

अँड मेवडकल वडव्हायसेस बु्यरो ऑफ इंवडया (PMBI) द्वारे केली 

जाते. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● मे 2021 मधे्य एकूण विक्री 83.77 कोटी रुपये होती. 

● सामान्य माणसाला, विशेर्त: िंवितांना परिडणाऱ्या वकमतीत 

उतृ्कष्ट् और्धे उपलब्ध करून देण्याच्या उदे्दशाने सरकारने मािस 

2024 पयंत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔर्धी कें द्रांिी (PMBJKs) 

संख्या 10,000 पयंत िाढिण्यािे उवद्दष्ट् ठेिले आहे. 

● याक्षणी, देशात 739 वजल्ह्ांमधे्य अशी 8,735 दुकाने आहेत. 

अखिल भारतीय आयुवेद महासंमेलनाच्या 59 व्या 

महाअचधवेिनािे राष्ट्र पतीचं्या हसे्त उद्घार्न  

● भारतािे राष्ट्र पती श्री राम नाथ कोविंद यांनी आज मध्य प्रदेशातील 

उजै्जन येथे अन्सखल भारतीय आयुिेद महासंमेलनाच्या 59 व्या 

महाअवधिेशनािे उद्घाटन केले. आयुिेद म्हणजे संसृ्कतमधे्य 

जीिनािे विज्ञान. 'पॅथी' हा शब्द जगभरातील विविध िैद्यकीय 

प्रणालीिें िणसन करण्यासाठी िापरला जातो. तो आजार प्रकट 

झाल्यानंतर त्यािर उपिार करण्याच्या पद्धतीिा संदभस देतो. 

तथावप, आयुिेदात, उपिाराबरोबरि रोग प्रवतबंधकांना प्राधान्य 

वदले जाते. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● भारत सरकारने िेळोिेळी भारतीय िैद्यकीय प्रणालीिें संरक्षण 

आवण संिधसन करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. 

● 2014 मधे्य स्वतंत्र आयुर् मंत्रालयाच्या सथापनेनंतर या उपक्रमाला 

आणखी िालना वमळाली आहे. भारत सरकारशी संलग्न असलेल्या 

विविध संशोधन पररर्दांनी आयुिेदाच्या के्षत्रात उले्लखनीय 

कामवगरी केली आहे. 
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● आपल्या आरोग्यािर आपले पोर्ण, जीिनशैली आवण अगदी 

आपल्या रोजच्या वदनियेिा प्रभाि पडतो. आपली वदनियास काय 

असािी, ऋतूनुसार वदनियास काय असािी आवण और्ध घेण्यापूिी 

आपला आहार कसा असािा हे आयुिेद स्पष्ट् करतो. 

● महाअवधिेशन, "आयुिेद आहार - वनरोगी भारतािा पाया" या 

विर्यािर कव्हर केले जाईल. 

कें द्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी देिव्यापी चफर् इंचडया फ्रीडम 

रायडर सायकल रॅली सुरू केली. 

● कें द्रीय युिा व्यिहार आवण क्रीडा मंत्री, अनुराग ठाकूर यांनी 

जागवतक सायकल वदनावनवमत्त देशव्यापी 'वफट इंवडया फ्रीडम 

रायडर सायकल रॅली' सुरू केली आहे. ठाकूर म्हणाले की 

सायकल िालिून आपण वफट इंवडया िळिळ, खेलो इंवडया 

िळिळ, स्वच्छ भारत िळिळ आवण वनरोगी भारत िळिळीिे 

धे्यय साध्य करू शकतो. वफट इंवडया मूव्हमेंट, खेलो इंवडया 

िळिळ, स्वच्छ भारत िळिळ आवण वनरोगी भारत िळिळ या 

सिस गोष्ट्ी सायकल िालिून पूणस केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे 

प्रदूर्णािी पातळीही कमी होईल. 

 कें द्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी “शे्रष्ठा” योजना सुरू केली. 

● कें द्रीय सामावजक न्याय आवण सशक्तीकरण मंत्री डॉ. िीरेंद्र कुमार 

यांनी "शे्रष्ठा" ही योजना सुरू केली आहे. (लन्सित भागातील 

हायसू्कलमधील विद्यार्थ्ांसाठी वनिासी वशक्षणासाठी योजना) 

लन्सित के्षत्रातील विद्यार्थ्ांसाठी वनिासी वशक्षणािी योजना (शे्रष्ठा) 

ही योजना दजेदार वशक्षण आवण अगदी गरीबांसाठी संधी उपलब्ध 

करून देण्याच्या उदे्दशाने तयार करण्यात आली आहे. 

शे्रष्ठा योजनेिे उचद्दष्ट्: 

● अनुसूवित जातीिे विद्याथी, घटनािक आदेशानुसार. अनुसूवित 

जाती समुदायातील विद्यार्थ्ांना, बयासि काळापासून असमानतेिा 

सामना करािा लागतो, त्यांना दजेदार वशक्षणापासून िंवित 

ठेिण्यात आले होते आवण पुरेशा वशक्षणाअभािी वपढ्यान्सिढ्या पुढे 

िाललेल्या गैरसोयीनंा कायम ठेिणारी पररन्ससथती वनमासण होते. 

● भेदभािावशिाय शैक्षवणक सुविधांिा प्रसार करण्याच्या सरकारी 

प्रयत्नांनी सािसवत्रक प्रिेशाच्या जिळपास साध्य करण्यात िांगले 

काम केले आहे. मात्र, दजेदार वशक्षण उपलब्ध करून देण्यािे 

उवद्दष्ट् अद्यापही िास्िापासून दूर आहे. 

● त्यानुसार, विभागाने एक निीन उपक्रम म्हणून अशा शाळांिी फी 

परिडत नसलेल्या गुणिंत अनुसूवित जातीच्या विद्यार्थ्ांना उच्च 

दजासच्या खाजगी वनिासी शाळांमधे्य दजेदार वशक्षण देण्यासाठी 

योजना सुरू केली आहे. 

र्ार्ा प्रोजेक््टसने UP िे जेवार चवमानतळ बांधण्यािी बोली 

चजंकली. 

● जेिार येथील राष्ट्र ीय राजधानी के्षत्रात निीन विमानतळ 

बांधण्यासाठी टाटा प्रोजेक््टस शापूरजी पालोनजी गु्रप आवण लाससन 

अँड टुब्रो यांच्याशी करार करणार आहेत. या करारािा आकार 

उघड करण्यात आला नसला तरी, सूत्रांनी ते 6,000 कोटी 

रुपयांपेक्षा जास् असल्यािे सांवगतले. टाटा समूहािी पायाभूत 

सुविधा आवण बांधकाम शाखा, टाटा प्रकल्प, नोएडा आंतरराष्ट्र ीय 

विमानतळािर टवमसनल, धािपट्टी, एअरसाइड पायाभूत सुविधा, 

रसे्, उपयुक्तता, लँडसाइड सुविधा आवण इतर अनुरं्वगक 

इमारती बांधतील. 

कराराबद्दल: 

● निीन विमानतळ 2024 पयंत कायासन्सित होण्यािी अपेक्षा आहे. 

● ईपीसी करार बंद झाल्यामुळे, विमानतळािा पवहला टप्पा सिलत 

कालािधी सुरू झाल्यापासून तीन िर्ांत वितररत होण्याच्या 

मागासिर आहे. 

● जेिार विमानतळाच्या कराराच्या अटीनुंसार, प्रकल्पाला विलंब 

झाल्यास आगामी नोएडा आंतरराष्ट्र ीय विमानतळाच्या 

विकासकाला प्रवतवदन 10 लाख रुपये दंड आकारला जाईल. 

चनमयला सीतारामन यांनी गोव्यात राष्ट्र ीय सीमािुल्क आचण 

जीएसर्ी संग्रहालयािे उद्घार्न केले 

● कें द्रीय अथसमंत्री, वनमसला सीतारामन यांनी 6 ते 12 जून या 

कालािधीत साजऱ्या होणाऱ्या वित्त मंत्रालयाच्या आझादी का अमृत 

महोत्सि आयकॉवनक सप्ताहािा एक भाग म्हणून गोव्यात राष्ट्र ीय 

सीमाशुल्क आवण जीएसटी "धरोहर" संग्रहालयािे उद्घाटन केले. 

● दोन मजली 'बू्ल' गोव्यातील पोतुसगीज राजिटीत पूिी अल्ांडेगा 

या नािाने ओळखली जाणारी इमारत 400 िर्ांहून अवधक काळ 

पणजीतील मांडिी नदीच्या काठािर उभी आहे. 

उडे देि का आम नागररक (UDAN) 2022 मधे्य 5 वा वधायपन 

चदन साजरा करत आहे. 

● यािर्ी, 2022 हे कें द्र सरकारच्या उदे देश का आम नागररक 

(UDAN) या स्वप्नातील उपक्रमािा पाििा िधासपन वदन आहे. 

प्रयत्न हळूहळू सुरू झाले परंतु स्टार एअर सारख्या निीन 

एअरलाइिने या विशाल न िापरलेल्या बाजारपेठेिा शोध घेण्यास 

सुरुिात केल्यामुळे लोकवप्रयता िाढली. विशे्लर्कांच्या मते, 

UDAN विमान िाहतूक व्यिसायात एक गेम िेंजर आहे कारण ते 

सरासरी व्यक्तीला लहान शहरांमधे्य तासांऐिजी वमवनटांत आवण 

िाजिी खिासत प्रिास करू देते. 415 हून अवधक UDAN मागस 

हेलीपोटस आवण िॉटर एरोडर ोमसह 66 अंडरसव््हसड/अन सन्सव्हससड 

विमानतळांना जोडतात, ज्यामुळे 92 लाखांहून अवधक लोकांना 

फायदा होतो. 

UDAN बद्दल: 

● भारत सरकारिा उदे देश का आम नागरीक (UDAN) उपक्रम हा 

प्रादेवशक विमानतळ विकास कायसक्रम आहे जो कमी सेिा 

असलेल्या हिाई मागांना अपगे्रड करण्यासाठी प्रादेवशक 

कनेन्सक्टन्सव्हटी योजनेिा ( RCS) भाग आहे. विमान प्रिास अवधक 

स्वस् आवण सिसव्यापी बनिणे, तसेि भारतातील सिस प्रदेश आवण 

राज्यांमधे्य सिससमािेशक राष्ट्र ीय आवथसक विकास, रोजगार वनवमसती 

आवण हिाई िाहतूक पायाभूत सुविधांिा विकास करणे हा त्यािा 

उदे्दश आहे. 

राष्ट्र ीय पुरस्कर पोर्यल कें द्र सरकारने सुरु केले. 

● मोकळेपणा आवण सािसजवनक भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, 

कें द्र सरकारने राष्ट्र ीय पुरस्कर पोटसल विकवसत केले आहे, जे 

विविध मंत्रालये, विभाग आवण एजिीद्वारे वदलेल्या असंख्य 

पुरस्कारांसाठी नामांकन आमंवत्रत करते. भारत सरकारद्वारे वदल्या 

जाणाऱ्या विविध पुरस्कारांसाठी लोक आवण संसथांना प्रस्ावित 

करणे लोकांना सुलभ करण्यािा पोटसलिा मानस आहे. 
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महत्त्वािे मुदे्द: 

● विविध पुरस्कारांसाठी नामांकने आमंवत्रत करण्यासाठी हे सामान्य 

राष्ट्र ीय पुरस्कर पोटसल सरकारने विकवसत केले आहे. 

● या पुरस्कारांमधे्य पद्म पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्र ीय एकता 

पुरस्कार, तेनवझंग नोगे राष्ट्र ीय साहस पुरस्कार, जीिन रक्षा पदक 

पुरस्कारांिी मावलका, पंवडत दीनदयाळ उपाध्याय दूरसंिार 

कौशल्य उतृ्कष्ट्ता पुरस्कार इत्यादी विविध पुरस्कारांिा समािेश 

आहे. 

● हे पारदशसकता आवण सािसजवनक भागीदारी सुवनवित करून भारत 

सरकारच्या विविध मंत्रालये/विभाग/एजिीिें सिस पुरस्कार एका 

वडवजटल पॅ्लटफॉमसखाली एकत्र आणेल. 

● हे पोटसल भारत सरकारद्वारे देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांसाठी 

लोक आवण संसथांना नामवनदेवशत करणे लोकांना सोपे करण्यािा 

प्रयत्न करते. 

कें द्रीय मंत्री अचिनी वैष्णव यांनी 'स्टार्यअप्स फॉर रेले्व' धोरण 

लााँि केले. 

● कें द्रीय रेले्व मंत्री, अवश्वनी िैष्णि यांनी नाविन्यपूणस के्षत्रातील एक 

महत्त्वािा उपक्रम “StartUps for Railways” लाँि केला आहे. 

रेले्व फॅ्रक्चर, दोन गाड्ांमधील िेळ कमी आवण प्रिाशांशी 

संबंवधत इतर समस्यांसारख्या समस्यांिर नाविन्यपूणस उपाय 

आणण्यािे उवद्दष्ट् आहे. नाविन्यपूणस धोरणामुळे ऑपरेशन, 

देखभाल आवण पायाभूत सुविधा वनमासण के्षत्रात मोठ्या प्रमाणात 

आवण न िापरलेल्या स्टाटसअप इकोवसस्टमच्या सहभागातून मोठ्या 

प्रमाणािर आवण कायसक्षमता आणणे अपेवक्षत आहे. 

धोरणाबद्दल: 

● रेले्विे विविध विभाग, के्षत्रीय कायासलये/झोि यांच्याकडून प्राप्त 

झालेल्या 100 हून अवधक समस्या वििरणांपैकी, या कायसक्रमाच्या 

पवहल्या टप्प्यासाठी रेले्व फॅ्रक्चर, हेडिे ररडक्शन इत्यादी सारख्या 

11 समस्या वनिेदने घेण्यात आली आहेत. 

● नाविन्यपूणस उपाय शोधण्यासाठी हे स्टाटस अप्ससमोर सादर केले 

जातील. 

● रेले्वमंत्र्ांनी स्टाटसअप्सना या संधीिा िापर करण्यािी विनंती केली 

आवण त्यांना भारतीय रेले्वकडून 50 टके्क भांडिली अनुदान, 

खात्रीशीर बाजारपेठ, से्कल आवण इकोवसस्टमच्या स्वरूपात 

पावठंबा देण्यािे आश्वासन वदले. 

● पॉवलसी अंतगसत टपे्पवनहाय पेमेंटच्या तरतुदीसह समान िाटणीच्या 

आधारािर रेले्व निकल्पकांना 1.5 कोटी रुपयांपयंत अनुदान 

देईल. 

'भारत गौरव योजने' अंतगयत भारतातील पचहली िाजगी रेले्व सेवा 

सुरू 

● भारतीय रेले्वच्या 'भारत गौरि' योजनेंतगसत खाजगी ऑपरेटरद्वारे 

कोईम्बतूर ते वशडी दरम्यान िालिल्या जाणाऱ्या पवहल्या टर ेनला 

वहरिा झेंडा दाखिण्यात आला. पयसटन मंत्रालयाने मावहती वदली 

आहे की पवहली भारत गौरि टर ेन उत्तरेकडे कोईम्बतूर ते साईनगर 

वशडी मागासिर रिाना झाली आहे. प्रिाशांना देशाच्या सांसृ्कवतक 

िारशािी मावहती देताना टर ेन मागासिरील अनेक ऐवतहावसक सथळे 

कव्हर करेल. 

भारत गौरव र्र ेन बद्दल वैचिषे्ठ: 

● कोणत्याही आपत्कालीन पररन्ससथतीत उपन्ससथत राहण्यासाठी 

बोडसिर एक डॉक्टर असेल 

● टर ेनला कोणत्याही प्रकारच्या हानीपासून संरक्षण देण्यासाठी रेले्व 

पोवलस दलासह खाजगी सुरक्षा यंत्रणा कायसरत आहेत. 

● बोडसिर इलेन्सक्टर वशयन आवण एसी मेकॅवनक आवण अवग्नशमन 

आवण सुरक्षा अवधकारी असतील 

● बँ्रडेड हाउसकीवपंग सेिा प्रदात्यांद्वारे टर ेनिी देखभाल केली जाते जे 

िारंिार अंतराने उपयुक्तता के्षते्र स्वच्छ करतात आवण केटरसस 

अनुभिी आवण पारंपाररक शाकाहारी मेनू धारण करण्यात समृद्ध 

असतात. 

● प्रिासादरम्यान प्रिाशांिे मनोरंजन करण्यासाठी कोिमधे्य उच्च 

बास-ध्वनी स्पीकर आवण ऑन-रेले्व रेवडओ जॉकी बसिले आहेत. 

प्रिास सुखकर ठेिण्यासाठी भन्सक्तगीते, अध्यान्सिक कथा आवण 

थेट मुलाखती असतील. 

अदानी र्र ान्सचमिनच्या $700 दिलक्ष कजायला 'ग्रीन लोन' रॅ्ग 

चमळाला आहे. 

● अदानी टर ािवमशन वलवमटेडिी, $700 दशलक्ष ररव्हॉन्सल्हवं्हग 

सुविधा ससे्टनावलवटक्सने 'ग्रीन लोन' म्हणून टॅग केली आहे. हे 

ररव्हॉन्सल्हवं्हग सुविधेसाठी ग्रीन लोन फे्रमिकस िी खात्री देते. 

ससे्टनॅवलवटक्सने ितसमान बाजार मानकांसह पुनरािलोकन 

केलेल्या फे्रमिकस च्या संरेखनािर आवण पात्र प्रकल्प शे्रणी विश्वासाहस 

आवण प्रभािी आहेत त्या मयासदेिर स्वतंत्र SPO जारी केला होता. 

प्रकल्पाबद्दल: 

● ररव्हॉन्सल्हवं्हग लोन सुविधा हे एक लिविक वित्तपुरिठा साधन आहे 

जे कजसदाराला पैसे काढण्यािी वकंिा काढण्यािी, परतफेड 

करण्यािी आवण पुन्हा काढण्यािी क्षमता प्रदान करते. 

● USD 700 दशलक्ष ररव्हॉन्सल्हवं्हग सुविधेशी संबंवधत प्रकल्प गुजरात 

आवण महाराष्ट्र ात राबविण्यात येत आहेत. 

● ऑक्टोबर 2021 मधे्य, कंपनीने वनयामक फाइवलंगमधे्य 

आघाडीच्या आंतरराष्ट्र ीय बँकांशी स्वाक्षरी केलेल्या वनवित 

करारांद्वारे त्याच्या बांधकामाधीन टर ािवमशन अॅसेट 

पोटसफोवलओसाठी USD 700 दशलक्ष उभारण्यािी घोर्णा केली 

होती. 

● अदानी टर ािवमशनने तयार केलेल्या ग्रीन लोन फे्रमिकस िर SPO 

िी व्यिसथा करण्यासाठी MUFG बँकेने जारीकत्यासला ग्रीन लोन 

समियक म्हणून काम केले आहे. 

मंुबई चवमानतळाने व्हचर्यकल अाँखिस चवंड र्बायइन आचण सोलर 

पीव्ही हायब्रीड चसस्टीम लााँि केली. 

● छत्रपती वशिाजी महाराज आंतरराष्ट्र ीय विमानतळ (CSMIA), 

मंुबई हे विमानतळािर पिन ऊजेिा िापर करण्याच्या शक्यतेिा 

शोध घेण्यासाठी एक प्रकारिी िवटसकल अँन्सक्सस विंड टबासइन 

आवण सोलर पीव्ही हायब्रीड (सोलर वमल) लाँि करणारे 

भारतातील पवहले विमानतळ बनले आहे. यासह, आपल्या 

विमानतळािर अशा प्रकारिा हायब्रीड ऊजास प्रकल्प उभारणारे 

मंुबई हे भारतातील पवहले शहर ठरेल. 
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उपक्रमाबद्दल: 

● CSMIA ने हाती घेतलेला हा शाश्वत उपक्रम पारंपाररक विजेिरील 

अिलंवबत्व कमी करतो ज्यामुळे त्यािा प्रिास 'नेट वझरो' 

उत्सजसनाकडे होतो. 

● हे पूणसत: एकान्सिक, संकररत निीकरणीय ऊजास उत्पादनामधे्य 

सौर आवण पिन ऊजेिे विलीनीकरण करून िीज वनवमसती केली 

जाते. 

● या तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पावदत केलेली ऊजास विवशष्ट् गरजेच्या 

आधारािर सानुकूवलत केली जाऊ शकते. मॉडु्लर आवण 

से्कलेबल आकारामुळे कोणत्याही मोबाइल वकंिा न्ससथर छतािर 

तंत्रज्ञान माउंट करणे सोपे आहे. 

● हा हायब्रीड प्रकल्प विंडस्टर ीम एनजी टेक्नॉलॉजीज इंवडया प्रायवे्हट 

वलवमटेडच्या भागीदारीत सुरू केला जाईल. अहिालानुसार, 

विद्युत पुरिठ्यासाठी इतर कोणत्याही मवशिच्या विपरीत, 

प्लांटला इंस्टॉलेशनिी वकमान देखभाल आिश्यक असेल. 

सरकारने अचिवीरांसाठी 10% कोर्ा स्थाचपत केला, उच्च 

वयोमयायदा बदलली. 

● अवग्नपथ योजनेला मोठ्या प्रमाणािर विरोध झाल्यानंतर, कें द्राने 

Central Armed Police Forces (CAPF) आवण आसाम 

रायफल्स भरतीमधे्य अवग्निीरांसाठी 10% आरक्षण जाहीर केले. 

गृह मंत्रालयाने 17.5 ते 21 ियोगटातील CAPF आवण आसाम 

रायफल्समधील अवग्निीरांना तीन िर्ांिी ियोमयासदा वशवथल 

करण्यािा वनणसय घेतला आहे. विशेर् म्हणजे, भरतीच्या 

सुरुिातीच्या िगासला पाि िर्ांिी मुदतिाढ वदली जाईल.  

महत्त्वािे मुदे्द: 

● सशस्त्र दलांसाठी अवग्नपथ अल्पकालीन भरती धोरण यापूिी 

कें द्राने जाहीर केले होते. ही योजना, जी सुधारािक पाऊल आहे, 

वतन्ही सेिांमधे्य अवधक ताजे रक्त ओतण्यािा प्रयत्न करते. 

● अवग्नपथ कायसक्रम 17.5 ते 21 ियोगटातील तरुणांना िार िर्ांच्या 

कालािधीसाठी अवग्निीर म्हणून लष्कराच्या तीन सेिेपैकी एका 

सेिेत समाविष्ट् करण्यािी परिानगी देईल. 

● अवग्नपथने अनेक राज्यांमधे्य वनदशसने केली आहेत. उमेदिारांच्या 

वहंसक वनदशसनांदरम्यान, कें द्र सरकारने योजनेिी उच्च ियोमयासदा 

21 िरून 23 िरे् केली आहे. 
 

 

● संरक्षण नोकरीच्या उमेदिारांनी त्यांच्या पुढच्या पायरीबद्दल विंता 

व्यक्त केली आहे, कारण योजनेद्वारे भरती झालेल्या फक्त 25% 

सैवनकांना िार िर्ासनंतर पूणस कायसकाळ पूणस करण्यासाठी ठेिले 

जाईल. अवग्नपथ उपक्रमाद्वारे भरती झालेल्या परंतु एकवत्रत न 

झालेल्या तरुणांना पेन्शनिा लाभ न घेता त्यांच्या जबाबदाऱ्यांपासून 

मुक्त केले जाईल. 

भारतािे अथय राज्यमंत्री भागवत चकिनराव कराड यांनी सांचगतले 

की, गरज पडल्यास अथय मंत्रालय महागाई कमी करण्यासाठी 

अचतररक्त प्रयत्न करेल. 

● भागित वकशनराि कराड, भारतािे अथस राज्यमंत्री, यांनी सांवगतले 

की, आिश्यक असल्यास अथस मंत्रालय महागाई कमी करण्यासाठी 

अवतररक्त प्रयत्न करेल. महागाई ही जगभरातील घटना आहे आवण 

इतर देशांच्या तुलनेत भारतािी न्ससथती िांगली आहे. सरकार 

महागाईिर बारीक लक्ष ठेिून आहे आवण ती वनयंत्रणात 

ठेिण्यासाठी सिसतोपरी प्रयत्न करत आहे. राज्यमंत्र्ांच्या मते, 

रवशया-युके्रन संघर्ासिा भारताच्या महागाईिर लक्षणीय पररणाम 

झाला आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● ग्राहकांिर गॅसोलीन िलनिाढीिा वकरकोळ पररणाम कमी 

करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने उत्पादन शुल्कात आधीि कपात 

केली आहे. 

● जगभरात कच्च्च्या तेलाच्या वकमतीत सातत्याने िाढ होत आहे. 

फेडरल सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर, काही 

राज्यांनी त्यांिा इंधन वॅ्हट कमी केला. 

● िाढत्या जागवतक वकमतीिंा शेतकऱ्यांिर होणारा पररणाम कमी 

करण्यासाठी, भारताने खरीप हंगामासाठी खतांच्या अनुदानात िाढ 

केली आहे. 

● देशांतगसत िलनिाढ रोखण्यासाठी सरकारने गव्हाच्या 

वनयासतीिरही बंदी घातली होती. 

● ऑक्टोबर आवण नोव्हेंबरमधे्य टंिाईच्या अपेके्षने अन्न मंत्रालयाने 

साखरेिी वशपमेंट 100 LMT इतकी मयासवदत केली होती. 

िीन हा भारतीय ब्रोकन राइसिा सवायत मोठा आयातदार बनला 

आहे. 

● भारतातून ब्रोकन राइसिा सिासत मोठा आयातदार वकंिा 

खरेदीदार म्हणून िीन उदयास आला आहे. आवफ्रकन देश 

असलेल्या भारतातील तुटलेल्या तांदळािी सिासत मोठी आयात 

िीनने केली आहे. महामारीच्या काळात, िीनने भारतातील 

तुटलेल्या तांदळािा सिासत मोठा आयातदार म्हणून आघाडी 

घेतली. िीनमधे्य 7.7 टके्क आयात केली गेली आहे जी 16.34 

लाख मेवटर क टन आहे आवण भारतािी एकूण वनयासत 2021-2022 

मधे्य 212.10 लाख मेवटर क टन आहे. 
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● 2021-2022 मधे्य, बासमती तांदळासाठी भारतातून तांदळािी 

एकूण वनयासत 38.48 LMT होती, जी 2020-2021 च्या वनयासतीपेक्षा 

कमी झाली आहे, जी 46.30 LMT होती. भारतीय तांदळाच्या 

वनयासतीत वबगर बासमती तांदळािा िाटा सिासत जास् आहे. 

2021-2022 मधे्य, बासमती तांदळाच्या व्यवतररक्त, तांदळािी 

वनयासत 172.56 LMT होती, जी मागील िर्स 2020-2021 च्या 

तुलनेत 131.48 LMT होती, 31.27 टके्क िाढ झाली आहे. 2021-

2022 मधे्य, भारतातून 83 देशांमधे्य 38.64 LMT तुटलेला तांदूळ 

वनयासत करण्यात आला आवण या 83 देशांमधून, िीनने 15.76 

LMT िी आयात केली जी 2.73 LMT पेक्षा 476.40 टके्क जास् 

आहे. 

भारतीय िेतकरी आचण मखिमारांच्या चवरोधात जोरदार 

जागचतक मोहीम असूनही, भारताला अनेक वषाांनी 

डबू्ल्यर्ीओमधे्य अनुकूल पररणाम सुरचक्षत करण्यात आचण 

चजंकता आले. 

● भारतीय शेतकरी आवण मन्सच्छमारांच्या विरोधात जोरदार जागवतक 

मोहीम असूनही, भारताला अनेक िर्ांनंतर डबू्ल्यटीओमधे्य 

अनुकूल वनकाल वमळू शकला, असे िावणज्य आवण उद्योग मंत्री 

पीयूर् गोयल यांनी 12 व्या मंवत्रस्रीय पररर्देच्या समारोपानंतर 

मीवडयाला सांवगतले. 

चपयुष गोयल यांनी मांडलेले महत्त्वािे मुदे्द: 

● पीयूर् गोयल यांनी पररर्देिे िणसन 'पररणाम-कें वद्रत यश' असे केले 

आवण म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 

भारतीय संघ भारत आवण विकसनशील राष्ट्र ांबद्दलच्या सिोच्च 

विंता जगासमोर व्यक्त करण्यात "100% यशस्वी" आहे. 

● पीयूर् गोयल यांनी असेही सांवगतले की काही देश एक बोगस 

मोहीम सुरू करण्यािा प्रयत्न करतात, असा दािा करतात की 

भारत अवििारी आहे, प्रगती रोखत आहे. 

● भारताने मांडलेल्या विंता, ज्यािर पंतप्रधानांनी लक्ष कें वद्रत 

करण्यािे आिाहन केले होते, ते आता संपूणस जगाने योग्य अजेंडा 

म्हणून ओळखले आहे आवण सिस उत्तरे वमळिण्यात भारताने 

महत्त्वािी भूवमका बजािली आहे. 

● प्रिवलत भू-राजकीय व्यिसथेिी पिास न करता सदस्यांना ििेसाठी 

एकत्र आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे जागवतक व्यिसथा 

ढासळलेली नाही. भविष्यात भारताच्या कारागीर आवण पारंपाररक 

मच्छीमारांना अडथळा आणणारे मासेमारीिर कोणतेही वनबंध 

नाहीत. 

चिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्र ीय योग ऑचलखियाड 2022 िे 

उद्घार्न केले 

● वशक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी निी वदल्ली येथे राष्ट्र ीय योग 

ऑवलन्सियाड 2022 आवण प्रश्नमंजुर्ा स्पधेिे उद्घाटन केले. 

राष्ट्र ीय योग ऑवलन्सियाडिे आयोजन वशक्षण मंत्रालय आवण राष्ट्र ीय 

शैक्षवणक संशोधन आवण प्रवशक्षण पररर्द यांच्या संयुक्त विद्यमाने 

केले जात आहे. यािर्ी 26 राजे्य आवण कें द्रशावसत प्रदेश आवण 

प्रादेवशक वशक्षण संसथांच्या प्रात्यवक्षक बहुउदे्दशीय शाळांमधील 

सुमारे सहाशे विद्याथी आगामी राष्ट्र ीय योग ऑवलन्सियाडमधे्य 

सहभागी होणार आहेत. 

सांसृ्कचतक मंत्रालय आचण ASI यांनी 'योग महोत्सा' आयोचजत 

केला आहे. 

● राष्ट्र ीय राजधानीतील पुराण वकला येथे भारतीय पुरातत्व सिेक्षण 

(ASI) च्या भागीदारीत सांसृ्कवतक मंत्रालयाने योग महोत्सिािे 

आयोजन केले होते. हा कायसक्रम आंतरराष्ट्र ीय योग वदन 2022 च्या 

उत्सिािा एक भाग म्हणून आयोवजत करण्यात आला होता. 

सांसृ्कवतक मंत्रालयाच्या मते, या कायसक्रमािा उदे्दश लोकांमधे्य 

सांसृ्कवतक कल्याणािे विरंतन मूल्य रुजिणे हा होता. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● सांसृ्कवतक आवण संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अजुसन राम 

मेघिाल आवण सांसृ्कवतक आवण परराष्ट्र  व्यिहार राज्यमंत्री 

मीनाकाशी लेखी हे दोघेही या समारंभाला उपन्ससथत होते. 

● या कायसक्रमात कें द्रीय संसृ्कती मंत्रालयािे अवधकारी आवण 40 हून 

अवधक राष्ट्र ांतील परदेशी प्रवतवनधीसंह सुमारे 500 सहभागी झाले. 

● कायसक्रमािी सुरुिात सरस्वती िंदनाने झाली, त्यानंतर मोरारजी 

देसाई नॅशनल इन्सिटू्यट ऑफ योगाच्या प्रवशक्षकांच्या 

नेतृत्वाखाली योग सत्र झाले. 

● मीनाकाशी लेखी यांनी या कायसक्रमात बोलताना सांवगतले की, 

वनरोगी आवण सवक्रय जीिन जगण्यासाठी योग ही गुरुवकल्ली आहे. 

त्या पुढे म्हणाल्या की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे 

योगािा प्रसार जगभरात झाला आहे. 

● वतने योग शरीर, मन, नैवतकता आवण वििार लिविकता कशी 

िाढिते यािर जोर वदला. 

IISc सेंर्र फॉर बे्रन ररसियिे अचधकृतपणे पंतप्रधान मोदीनंी 

उद्घार्न केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेंदू संशोधन कें द्रािे उद्घाटन केले 

आवण IISc बेंगळुरू येथे बागिी पाथससारथी मल्टीसे्पशावलटी 

हॉन्सस्पटलिी पायाभरणी केली. आयआयएससी बंगळुरू येथे मेंदू 

संशोधन कें द्र सुरू करताना सरकारला आनंद होत आहे, असे 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विटमधे्य म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या 

पायाभरणीिा मान पंतप्रधानांना वमळाल्याने आनंद आणखीनि 

िाढला आहे. हे कें द्र मेंदूच्या समस्यांिर उपिार कसे करायिे 

याच्या संशोधनात अत्याधुवनक असेल. 

कें द्रीय मंत्री हरदीप चसंग पुरी यांनी चनमायण कामगारांच्या उच्च 

कौिल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी NIPUN लााँि केले. 

● गृहवनमासण आवण शहरी व्यिहार मंत्री, हरदीप वसंग पुरी यांनी निी 

वदल्ली येथे नॅशनल इवनवशएवटव्ह फॉर प्रमोवटंग अपन्सस्कवलंग ऑफ 

वनमासण कामगार (NIPUN) हा अवभनि प्रकल्प सुरू केला आहे. 

NIPUN हा गृहवनमासण आवण शहरी व्यिहार मंत्रालयािा 

दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्र ीय नागरी उपजीविका अवभयान 

DAY-NULM या प्रमुख योजनेअंतगसत एक लाखाहून अवधक 

बांधकाम कामगारांना निीन कौशल्य आवण उच्च कौशल्य 

कायसक्रमांद्वारे प्रवशवक्षत करण्यासाठी आवण त्यांना कामाच्या संधी 

उपलब्ध करून देण्यासाठी एक उपक्रम आहे. 
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भारतातील पचहली 'बाचलका पंिायत' गुजरातमधील पाि 

गावांमधे्य स्थापन करण्यात आली. 

● गुजरातमधील कच्छ वजल्ह्ातील पाि गािांमधे्य देशातील पवहली 

'बावलका पंिायत' सुरू झाली आहे. मुलीचं्या सामावजक आवण 

राजकीय विकासाला िालना देणे आवण त्यांिा राजकारणात 

सवक्रय सहभाग सुवनवित करणे हा या उपक्रमािा उदे्दश आहे. 

कच्छ वजल्ह्ातील कुनररया, मस्का, मोटागुआ आवण िडसर गािात 

पंिायत सुरू झाली आहे. 'बेटी बिाओ बेटी पढाओ' 

मोवहमेअंतगसत गुजरात सरकारच्या मवहला आवण बालविकास 

कल्याण विभागाने हा पुढाकार घेतला आहे. मवहला आवण 

बालविकास मंत्रालय देशभरात बावलका पंिायत सुरू करण्यािा 

वििार करत आहे. 

1 जुलै 2022 पासून कें द्र सरकारने 'चसंगल-युज प्लाखस्टक' 

वापरावर बंदी घातली आहे.  

● कें द्र सरकारकडून 1 जुलै 2022 पासून 'वसंगल-यूज प्लान्सस्टक'िा 

िापर होणार आहे. एकल-िापरणारे प्लान्सस्टक, विशेर्त: 

पॉवलस्टीररन आवण विस्ाररत पॉवलस्टीररनपासून बनविलेले, 1 जुलै 

2022 पासून देशभरात उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, विक्री 

आवण िापरासाठी बेकायदेशीर असेल. या के्षत्रात समन्सित प्रयत्न 

करण्यासाठी पयासिरण मंत्रालयाने एक राष्ट्र ीय कायस गट देखील 

सथापन केला आहे. 

● पयासिरण राज्यमंत्री अवश्वनी िौबे यांनी संसदेत सादर केलेल्या 

उत्तरानुसार, 23 जुलैपयंत िौदा राजे्य आवण कें द्रशावसत प्रदेश 

विशेर् टास्क फोससमधे्य सामील झाले आहेत. 

द्रौपदी मुमूय या भारताच्या पचहल्या आचदवासी आचण दुसऱ्या 

मचहला राष्ट्र पती होऊ िकतात. 

● द्रौपदी मुमूस, एक ओवडशा-आधाररत संथाल, सिोच्च घटनािक 

पदासाठी नामांवकत म्हणून, भारत शेिटी आपले पवहले आवदिासी 

अध्यक्ष वनिडू शकेल. राष्ट्र पती भिनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांिी वनिड म्हणून पक्षाच्या विधी मंडळाने मान्यता वदल्यानंतर, 

भाजप नेते जेपी नड्डा यांनी मुमूसच्या उमेदिारीिी घोर्णा केली. 

● वनिडून आल्यास, मुमूस या UPA समथसक प्रवतभा पाटील (2007-

12) नंतर राष्ट्र पतीपद भूर्िणाऱ्या दुसऱ्या मवहला ठरतील. 

स्कालझांग ररखझझन हे अन्नपूणाय चििरावर िढणारे पचहले भारतीय 

चगयायरोहक ठरले. 

● स्कालझांग ररन्सझझन हे अन्नपूणास वशखरािर िढणारे पवहले भारतीय 

वगयासरोहक ठरले. नेपाळमधील अन्नपूणास आवण ल्होते्स 

यशस्वीररत्या वशखरािर गेल्यानंतर, लेह विमानतळािर इतर 

वगयासरोहकांनी त्यांिे स्वागत केले. 28 एवप्रल रोजी माउंट अन्नपूणास 

आवण 14 मे रोजी माउंट ल्होते्स िढाई दरम्यान 16 वदिसांिे अंतर 

असताना, स्कालझांग ररन्सझझनने ऑन्सक्सजन सप्लीमेंटवशिाय दोन 

वशखरे वजंकण्यािा विक्रम केला आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाचणज्य भवन आचण NIRYAT साइर्िे 

उद्घार्न करणार आहेत. 

● िावणज्य आवण उद्योग मंत्रालयािे निीन कायासलय संकुल, 

“िावणज्य भिन” आवण “नॅशनल इिोटस-एक्सपोटस रेकॉडस फॉर 

इयरली अँनावलवसस ऑफ टर ेड” (NIRYAT) पोटसल, जे भारताच्या 

आंतरराष्ट्र ीय व्यापारािर डेटा प्रदान करेल, या दोन्हीिें 

अवधकृतपणे उद्घाटन केले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. 

िावणज्य विभाग आवण उद्योग आवण अंतगसत व्यापाराच्या 

संिधसनासाठी विभाग दोन्ही सुविधेिा िापर करतील, जे एकान्सिक 

आवण समकालीन कायासलय संकुल म्हणून काम करेल. 

इंचडयन ऑइल कॉपोरेिन (IOC) ने त्ांिे पेरं्र् स्वदेिी सोलर 

कुक र्ॉप "सूयय नूतन" िे अनावरण केले आहे. 

● इंवडयन ऑइल कॉपोरेशन (IOC) ने तेल शुद्धीकरण कंपनीच्या 

फरीदाबाद R&D कें द्राने विकवसत केलेले पेटंट स्वदेशी सौर कूक 

टॉप, “सूयस नूतन” िे अनािरण केले आहे. सूयास नूतन भारतातील 

CO 2 उत्सजसन मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात मदत करेल आवण 

आमच्या नागररकांना उच्च आंतरराष्ट्र ीय जीिाश्म इंधनाच्या 

वकमतीपंासून दूर ठेिेल. 

● सोलर कुक टॉप ही एक न्ससथर, ररिाजस करण्यायोग्य आवण 

स्वयंपाकघराशी जोडलेली इनडोअर सोलर कुवकंग वसस्टीम आहे. 

िावजंग करताना ते ऑनलाइन कुवकंग मोड देते 

● सूयास नूतन हायब्रीड मोडमधे्य काम करते, म्हणजेि ते एकाि िेळी 

सौर आवण सहाय्यक ऊजास स्त्रोतांिर िालू शकते. सोलर कूक 

टॉपिे इिुलेशन वडझाइन रेवडएवटव्ह आवण प्रिाहकीय उष्णतेिे 

नुकसान कमी करते. 

सांसृ्कचतक मंत्री जी चकिन रेड्डी यांनी नवी चदल्ली येथे 

“ज्योचतगयमय” महोत्सवािा िुभारंभ केला. 

● ज्योवतगसमय, कमी कौतुक न झालेल्या कलाकारांच्या तेजािा उत्सि 

साजरा करणारा उत्सि, कें द्रीय सांसृ्कवतक मंत्री जी. वकशन रेड्डी 

यांच्या हसे् निी वदल्ली येथे सुरू करण्यात आला. संगीत नाटक 

अकादमीने आझादी का अमृत महोत्सिािा एक भाग म्हणून आवण 

जागवतक संगीत वदनावनवमत्त देशभरातील दुवमसळ िाद्य िादनाच्या 

प्रवतभेला प्रकाश टाकण्यासाठी या महोत्सिािे आयोजन केले होते, 

ज्यात पथारी कलाकार आवण प्रवशक्षणाथी मनोरंजन होते. 

कें द्रीय मंत्र्ांनी उधमपूरमधे्य भूकंपचवज्ञान वेधिाळेिे अनावरण 

केले. 

● डॉ. ए.एस. जमू्म आवण काश्मीरिे कें द्रीय मंत्री वजतेंद्र वसंग यांनी 

भूकंपविज्ञान िेधशाळेिे अवधकृतपणे उद्घाटन केले. पृथ्वी विज्ञान 

मंत्रालयाने जमू्म आवण काश्मीरमधे्य असे वतसरे कें द्र सथापन 

करण्यासाठी 20 लाख रुपये खिस केले आहेत. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● िेधशाळा उधमपूर, दोडा, वकश्तिाड, रामबन आवण इतर अनेक 

वजल्ह्ांिी भूकंपीय नोदंी संकवलत करेल. 

● डॉ. वजतेंद्र वसंग यांच्या मते, कें द्र सरकार येत्या िार मवहन्यांत 152 

भूकंप िेधशाळा उघडण्यािी योजना आखत आहे, ज्यात आणखी 

तीन काश्मीर विभागात आहेत. 
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स्टील, चसमेंर् आचण थमयल प्लांर् यांसारख्या उच्च काबयन उत्सजयन 

उद्योगांद्वारे काबयन कॅप्िर सुचवधांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी भारत अनेक धोरणे प्रस्ताचवत करत आहे. 

● पोलाद, वसमेंट आवण थमसल प्लांट यांसारख्या उच्च काबसन उत्सजसन 

उद्योगांद्वारे काबसन कॅप्प्िर सुविधांच्या सथापनेला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी भारत अनेक धोरणे प्रस्ावित करत आहे. प्रोडक्शन-

वलंक्ड प्रोत्साहन कायसक्रम, व्यिहायसता अंतर वनधी वकंिा काबसन 

के्रवडट या सिांिा उपयोग प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाऊ 

शकतो. सरकार काबसन के्रवडट्स जारी करू शकते ज्यािी 

देिाणघेिाण काबसन एक्सिेंजेसिर केली जाऊ शकते वकंिा 

पीएलआय प्रोग्राम जो वकती काबसन गोळा केला आवण िापरला 

जातो याला प्रोत्साहन देईल. 

CUET 2022 मधून 9 चवद्यापीठांना सूर् देण्यात आली आहे. 

● CUET 2022 बाबत कें द्रीय वशक्षणमंत्र्ांनी उमेदिार आवण 

विद्यापीठांसाठी एक प्रमुख घोर्णा केली आहे. पूिोत्तर राजे्य आवण 

उत्तराखंडमधील कें द्रीय विद्यापीठांना CUET 2022 च्या 

वनयमांमधून सूट देण्यात आली आहे. मंत्रालयाने जारी केलेल्या 

अवधकृत वनिेदनात असे म्हटले आहे की, “CUET 2022 िी परीक्षा 

आयोवजत करण्यातील ऑपरेशनल अडिणी, म्हणजे भौगोवलक 

पररन्ससथती, डोगंराळ प्रदेश, दूरिरिे सथान, मयासवदत वडवजटल 

कनेन्सक्टन्सव्हटी, पायाभूत सुविधा इत्यादीिंा वििार करून असे 

वनणसय घेण्यात आले आहे. पूिोत्तर विभागातील कें द्रीय विद्यापीठे 

म्हणजे वसक्कीम विद्यापीठ, राजीि गांधी विद्यापीठ, मवणपूर 

विद्यापीठ, आसाम विद्यापीठ, नागालँड विद्यापीठ, वत्रपुरा विद्यापीठ, 

वमझोराम विद्यापीठ, NEHU तसेि HNB गढिाल 

विद्यापीठ,उत्तराखंड 2022-23 या िर्ाससाठी CUET ऐिजी पूिीच्या 

प्रथेनुसार कें द्रीय विद्यापीठांमधे्य संलग्न महाविद्यालयांमधे्य प्रिेश 

घेऊ शकते. 

पचहल्या भारत-नेपाळ भारत गौरव पययर्क र्र ेनला चहरवा झेंडा 

दािवला गेला. 

● भारत आवण नेपाळमधील रामायण सवकस टशी संबंवधत वठकाणांना 

जोडणारी पवहली भारत गौरि पयसटक टर ेन निी वदल्लीतील 

सफदरजंग रेले्व सथानकािरून रिाना झाली. भारतातील 500 

पयसटकांना घेऊन जाणारी भारत गौरि टर ेन नेपाळमधील जनकपूर 

धाम रेले्व सथानकािर पोहोिेल. 

● इंवडयन रेले्व केटररंग अँड टूररझम कॉपोरेशन (IRCTC) िी 18 

वदिसांिी श्री रामायण यात्रा से्पशल टुररस्ट टर ेन याते्रकरंूना भगिान 

रामाच्या जीिनाशी संबंवधत पवित्र सथळी घेऊन जाईल. कें द्रीय 

रेले्व मंत्री अवश्वनी िैष्णि यांच्यासह पयसटन आवण सांसृ्कवतक मंत्री 

जी. वकशन रेड्डी यांनी टर ेनला वहरिा झेंडा दाखिला. 

कें द्रीय मंत्री चपयुष गोयल यांनी बेखियममधे्य आंबा महोत्सवािे 

उद्घार्न केले. 

● पीयूर् गोयल, कें द्रीय िावणज्य आवण उद्योग मंत्री, यांनी बु्रसेल्स, 

बेन्सियम येथे युरोपीय लोकांमधे्य जागरुकता वनमासण करण्यासाठी 

आवण युरोपमधे्य भारतीय आंब्याला बाजारपेठ वनमासण 

करण्यासाठी “आंबा महोत्सि” िे उद्घाटन केले. 

● कायसक्रमादरम्यान, आंध्र प्रदेशातील बांगनपल्ली, उत्तर प्रदेशातील 

मवलहाबाद दशेरी, ओवडशातील आम्रपाली, लक्ष्मण भोग, 

वहमसागर, जदासलू आंबा, लंगडा आंबा, तसेि 12 जीआय टॅग 

असलेल्या िसू् प्रदशसनात होत्या. 

सरकार चवत्त मंत्रालयाकडून गृह मंत्रालयाकडे NDPS हस्तांतररत 

करणार आहे. 

● अंमली पदाथांशी संबंवधत सिस बाबी एका विभागांतगसत 

आणण्यासाठी, सरकार अंमली पदाथस आवण सायकोटर ॉवपक पदाथस 

कायदा, 1985, आवण अंमली पदाथस आवण सायकोटर ॉवपक पदाथस 

कायदा, 1988 मधील अिैध िाहतूक प्रवतबंधक कायदा वित्त 

मंत्रालयाकडून गृह मंत्रालयाकडे हलिण्यािा वििार करत आहे. 

● 1985 िा नाकोवटक डर ग्स अँड सायकोटर ॉवपक सबस्टि (NDPS) 

कायदा आवण 1988 िा अंमली पदाथस आवण सायकोटर ॉवपक पदाथस 

कायदा 1988 च्या अिैध िाहतुकीिा प्रवतबंध सध्या वित्त 

मंत्रालयातील महसूल विभाग (DoR) द्वारे प्रशावसत केला जातो. 

चनतीन गडकरी यांनी भारत एनसीएपी सादर करण्यासाठी 

जीएसआर अचधसूिनेिा मसुदा मंजूर केला. 

● कें द्रीय रसे् िाहतूक आवण महामागस मंत्री, वनतीन गडकरी यांनी 

भारत NCAP (निीन कार मूल्यमापन कायसक्रम) सादर 

करण्यासाठी जीएसआर अवधसूिनेच्या मसुद्याला मंजुरी वदली 

आहे, ज्यामधे्य भारतातील िाहनांना त्यांच्या कॅ्रश िािण्यांमधील 

कामवगरीच्या आधारािर स्टार रेवटंग वदले जाईल. भारत-एनसीएपी 

हे ग्राहक-कें वद्रत व्यासपीठ म्हणून काम करेल जे ग्राहकांना त्यांच्या 

स्टार-रेवटंगिर आधाररत सुरवक्षत कार वनिडण्यािी परिानगी 

देईल, तसेि सुरवक्षत िाहनांच्या वनवमसतीसाठी भारतातील OEM 

मधे्य वनरोगी स्पधेला प्रोत्साहन देईल. 

र्ार्ा पॉवर भारतातील सवायत मोठ्या तरंगत्ा सौर ऊजाय 

प्रकल्पाला कचमिन देते. 

● टाटा पॉिरिी पूणस मालकीिी उपकंपनी असलेल्या टाटा पॉिर 

सोलर वसन्सस्टमने केरळमधील कायमकुलम येथे भारतातील सिासत 

मोठा तरंगता सौर ऊजास प्रकल्प सुरू करून एक उले्लखनीय 

कामवगरी केली आहे. 350-एकर जलसंसथेिर, बॅकिॉटर के्षत्र, 

101.6 मेगािाट वशखरािी सथावपत क्षमता. संपूणस सोलर प्लांट 

पाण्यािर तरंगण्यासाठी टाटा पॉिर सोलारने पाण्याच्या शरीरािर 

यशस्वीररत्या मिान तयार केले. 

नागालाँडमधे्य मध िािणी प्रयोगिाळेिे कें द्रीय कृचषमंत्र्ांच्या हसे्त 

उद्घार्न 

● नागालँडच्या भेटीदरम्यान, कें द्रीय कृर्ी आवण शेतकरी कल्याण 

मंत्री नरेंद्र वसंह तोमर यांनी दीमापूर मध िािणी प्रयोगशाळेिे 

अवधकृतपणे उद्घाटन केले. मध िािणी सुविधा मधमाशीपालक 

आवण उत्पादकांना त्यांच्या उत्पावदत मधािी िािणी करण्यासाठी 

मदत करेल. िुमाओकेडल्मा येथील नॉथस-ईस्ट ऍग्री एक्स्पोमधे्य 

तोमर एका कायसक्रमात सहभागी झाले होते. नागालँडिे कृर्ी मंत्री 

जी. कैटो, मुख्य सविि जे. आलम आवण कें द्रीय फलोत्पादन 

आयुक्त प्रभात कुमार या समारंभाला उपन्ससथत होते. 
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अजुयन मेघवाल यांनी मंगोचलयातून परत आणलेल्या पचवत्र 

कचपलवसु्तिे अविेष सादर केले. 

● मंगोवलयन बुद्ध पौवणसमेच्या सन्मानाथस, मंगोवलयातील गंडन मठाच्या 

मैदानािरील बत्सागान मंवदरात 12 वदिसांच्या प्रदशसनानंतर, 

भगिान बुद्धांिे िार पवित्र अिशेर् भारतात परतले. 

गावझयाबादमधे्य कें द्रीय मंत्री अजुसन मेघिाल यांना पवित्र अिशेर् 

अपसण करण्यात आले. मंगोवलयन लोकांच्या मोठ्या मागणीमुळे, 

पवित्र अिशेर्ांिे सादरीकरण काही वदिसांनी िाढिािे लागले. 

● मंगोवलयािे राष्ट्र पती, मंगोवलयन संसदेिे अध्यक्ष, परराष्ट्र  मंत्री, 

सांसृ्कवतक मंत्री, पयसटन मंत्री, गंडन मोनास्टर िाई येथे 12 

वदिसांच्या प्रदशसनात हजारो लोकांनी आदरणीय अिशेर्ांना 

आदरांजली िावहली. ऊजास मंत्री, 20 पेक्षा जास् खासदार आवण 

मंगोवलयातील 100 हून अवधक मठातील उच्च मठावधपती यािेळी 

उपन्ससथत होते. 

● अंवतम वदिसाच्या उत्सिासाठी मंगोवलयािे आंतररक सांसृ्कवतक 

मंत्री उपन्ससथत होते. 

केला. 

● नॅशनल बँक फॉर अॅवग्रकल्हिर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबाडस) िे 

अध्यक्ष डॉ जीआर विंतला यांनी लेहमधे्य "माय पॅड माय राइट 

प्रोग्राम" सुरू केला आहे. नाबाडसच्या नॅबफाऊंडेशनने साडेसात 

लाख रुपयांच्या मवशनरी आवण सावहत्यासह हा कायसक्रम सुरू 

केला. विविध ियोगटातील मवहलांच्या मागणीनुसार सॅवनटरी पॅड 

बनिण्यासाठी यंत्रसामग्री अपगे्रड करण्यासाठी आणखी एक लाख 

मंजूर करण्यािी घोर्णा डॉ. जी.आर. विंतला यांनी केली. 

चबहारमधील रिौल येथे FSSAI च्या राष्ट्र ीय अन्न प्रयोगिाळेिे 

उद्घार्न करण्यात आले. 

● वबहारमधील रक्सौल येथे, कें द्रीय आरोग्य आवण कुटंुब कल्याण 

आवण रसायने मंत्री श्री मनसुख मांडविया यांनी FSSAI च्या राष्ट्र ीय 

अन्न प्रयोगशाळेिे उद्घाटन केले. भारत-नेपाळमधील वद्वपक्षीय 

करारांतगसत, नेपाळमधून रक्सौलमधे्य आयात केलेल्या अन्न 

नमुन्यांच्या िािणीिा िेळ कमी करण्यासाठी या प्रयोगशाळेिी 

सथापना करण्यात आली. अन्न प्रयोगशाळेच्या उद्घाटन 

समारंभाला नेपाळ सरकारिे कृर्ी आवण पशुधन विकास मंत्री 

महेंद्र राय यादि देखील उपन्ससथत होते. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● श्री. मांडविया यांनी यािेळी संबोवधत करताना सांवगतले की, अन्न 

प्रयोगशाळेच्या उद्घाटनामुळे नेपाळिी अवधकावधक खाद्य 

उत्पादने भारतात आयात करण्यािी व्याप्ती िाढेल आवण अवधक 

कायसक्षमतेने व्यापार करून दोन्ही देश एकमेकांशी जोडले जातील. 

● श्री. मांडविया सांवगतले की अन्न प्रयोगशाळेला या िर्ासच्या जुलै-

ऑगस्टपयंत नॅशनल अॅके्रवडटेशन बोडस फॉर टेन्ससं्टग अँड 

कॅवलबे्रशन लॅबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारे मान्यता वदली जाईल. 

प्रयोगशाळा लिकरि तृणधाने्य, िरबी आवण तेल, मसाले, फळे, 

भाज्या आवण पॅकेज्ड वपण्याच्या पाण्याच्या नमुन्यांिी िािणी सुरू 

करेल. 

● रक्सौलमधे्य अन्न प्रयोगशाळेिे उद्घाटन ही नेपाळमधील 

वनयासतदारांिी सततिी विनंती होती, जी भारत सरकारने आता 

2022 मधे्य पूणस केली आहे. 

(DaaS) प्रदाता, िेन्नई-आधाररत गरुडा एरोसे्पसमधे्य गंुतवणूक 

केली आहे. 

● भारतीय वक्रकेट संघािा माजी कणसधार, एमएस धोनीने भारतातील 

आघाडीच्या डर ोन-एज-ए-सन्सव्हसस (DaaS) प्रदाता, िेन्नई-आधाररत 

गरुडा एरोसे्पसमधे्य अज्ञात रकमेिी गंुतिणूक केली आहे. तो 

कंपनीिा बँ्रड अॅमे्बसेडर देखील असेल. ही गंुतिणूक वब्रज 

राउंडिा एक भाग आहे, $30-दशलक्ष मावलका A फेरीच्या पुढे, 

जी कंपनी सध्या $250 दशलक्ष मूल्यािर जुलै अखेर बंद 

करण्याच्या प्रवक्रयेत आहे, अशी पुष्ट्ी संसथापक अवग्नश्वर 

जयप्रकाश यांनी केली. 

गरुड एरोसे्पस बद्दल: 

● 2015 मधे्य सुरू झालेल्या, गरुड एरोसे्पसने डर ोन स्टाटसअप 

इकोवसस्टममधे्य महत्त्वपूणस प्रिेश केला आहे. 

● कंपनी कमी वकमतीत डर ोन-आधाररत उपाय प्रदान करते आवण 

सॅवनटायझेशन, कृर्ी फिारणी, मॅवपंग, उद्योग, सुरक्षा, वितरण 

आवण पाळत ठेिणे यासह 38 विविध अनुप्रयोगांसाठी डर ोन 

वडझाइन केले आहेत. 

● संरक्षण मंत्रालयासाठी 33 अँटी-डर ोन यंत्रणांसाठी महत्त्वपूणस ऑडसर 

वमळिून गरुडने संरक्षण के्षत्रातही पाऊल ठेिले आहे. 

● उत्तर प्रदेशमधे्य, स्वावमत्व अंतगसत, 1,000 गािांिा नकाशा तयार 

करण्यासाठी जवमनीिे सिेक्षण करण्यात आले. हे मालकीिे 

वडवजटल रेकॉडस बनिण्यासाठी केले गेले, जे ऑनलाइन उपलब्ध 

केले जात आहेत. 

पंतप्रधान मोदीनंी आझादी का अमृत महोत्सव चडझाइनसह 

नाण्यांिी नवीन माचलका लॉन्च केली. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘दृष्ट्ीहीनांसाठी अनुकूल’ असलेल्या 

नाण्यांिी विशेर् मावलका सुरू केली आहे. 1 रुपये, 2 रुपये, 5, 10 

आवण 20 मूल्यांच्या नाण्यांिर आझादी का अमृत महोत्सि 

(AKAM) वडझाइन असेल. ते स्मरणाथी नाणी नाहीत आवण 

िलनािा भाग असतील. नाण्यांच्या या निीन मावलका लोकांना 

अमृत कालच्या धे्ययािी आठिण करून देतील आवण लोकांना 

देशाच्या विकासासाठी काम करण्यास प्रिृत्त करतील. 

NHA िा AB PM-JAY पखिक डॅिबोडय  नवीन वैचिष्ट्ांसह 

अपडेर् केला आहे. 

● राष्ट्र ीय आरोग्य प्रावधकरणाने (NHA) आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री 

जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) या त्यांच्या प्रमुख योजनेसाठी 

एक निीन आवण गवतमान सािसजवनक डॅशबोडस जारी केला आहे, 

जो योजनेच्या अंमलबजािणीच्या आकडेिारीिा विसृ्त दृष्ट्ीकोन 

सिससमािेशक पद्धतीने प्रदान करतो. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● हे एक परस्परसंिादी इंटरफेस देते जे योजनेिे प्रमुख कायसप्रदशसन 

वनदेशक स्पष्ट् करण्यासाठी मावहतीपूणस तके्त िापरतात. 

सािसजवनक आवण PM-JAY इकोवसस्टम भागधारकांना योजनेच्या 

दैनंवदन कामवगरीबद्दल अवधक िांगल्या प्रकारे समजून घेणे हे 

त्यािे धे्यय आहे. 
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● निीन-सुधाररत PM-JAY सािसजवनक डॅशबोडस रीअल-टाइम डेटा 

आवण विशे्लर्णाद्वारे योजनेच्या विकासािर महत्त्वपूणस मावहती 

आवण अंतदृसष्ट्ी प्रदान करण्यािा मानस आहे, NHA सीईओ डॉ 

आर एस शमास यांनी, सािसजवनक डॅशबोडसमागील संकल्पना स्पष्ट् 

करताना सांवगतले. 

● राष्ट्र ीय आवण राज्य या दोन्ही स्रांिर, निीन िवधसत डॅशबोडस इतर 

गोष्ट्ीबंरोबरि आयुष्मान भारत काड्ससिी उत्पावदत संख्या, 

पॅनेलमधील रुग्णालये आवण अवधकृत रुग्णालयात प्रिेशािी अिूक 

मावहती देतो. 

धमेंद्र प्रधान यांनी चवद्यार्थ्ाांना भावी उद्योजक म्हणून जोपासण्यािे 

आवाहन केले. 

● कें द्रीय वशक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान म्हणाले की िाढीि बदलािे युग 

संपले आहे आवण उच्च शैक्षवणक संसथांनी भविष्यासाठी तयार 

कामगार विकवसत करण्यासाठी घातांकीय विकासािर लक्ष कें वद्रत 

करण्यािे आिाहन केले. UPI, डायरेक्ट बेवनवफट टर ािफर आवण 

आधार यांसारख्या अनेक कायसक्रमांमधे्य भारताने आपली तांवत्रक 

क्षमता दाखिून वदली आहे आवण आपण या ताकदीच्या जोरािर 

तयार केले पावहजे आवण औद्योवगक क्रांती 4.0 मुळे होणारे बदल 

स्वीकारण्यासाठी भविष्यासाठी तयार असलेले कायसबल तयार केले 

पावहजे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● वनरोगी उद्योजक िातािरणािा पुरािा म्हणून राष्ट्र ात युवनकॉनसिी 

िाढती संख्या, आवण त्यांनी विद्यार्थ्ांना नोकरी शोधण्याऐिजी 

नोकरी प्रदाता होण्यासाठी तयार राहण्यािा सल्ला वदला. 

● वशक्षणािा अवधक उपवनिेशीकरण करण्यासाठी तंत्रज्ञानािा िापर 

करण्याच्या गरजेिर भर. 

● माजी विद्यार्थ्ांिे मजबूत नेटिकस  आवण भारतीय वशक्षणािे 

आंतरराष्ट्र ीयीकरण करण्याच्या प्रयत्नांमधे्य अवधक सहभाग, जसे 

की स्टडी इन इंवडया कायसक्रम. भारतािे राष्ट्र पती राम नाथ कोविंद 

यांनी या पररर्देिी सुरुिात केली. 

अचमत िाह यांच्या हसे्त नवी चदल्लीत राष्ट्र ीय आचदवासी संिोधन 

संस्थेच्या नवीन इमारतीिे उद्घार्न 

● कें द्रीय गृह आवण सहकार मंत्री, अवमत शहा यांनी निी वदल्ली येथे 

नव्याने बांधलेल्या राष्ट्र ीय आवदिासी संशोधन संसथेिे (NTRI) 

उद्घाटन केले. ही संसथा आवदिासी िारसा आवण संसृ्कतीिे 

संिधसन आवण जतन करण्यासाठी आवण आवदिासी संशोधन 

समस्या आवण शैक्षवणक, कायसकारी आवण विधान के्षत्रातील बाबीिें 

तंवत्रका कें द्र आहे. संसथा नामांवकत संशोधन संसथा, विद्यापीठे 

आवण संसथा तसेि शैक्षवणक संसथा आवण संसाधन कें दे्र यांच्याशी 

सहयोग आवण नेटिकस  करेल. 10 कोटी रुपये खिूसन त्यािी सथापना 

केली जात आहे. 

आचदवासी संिोधन संस्था (TRI) बद्दल: 

● आवदिासी संशोधन संसथा (TRI) ही राज्य पातळीिरील आवदिासी 

व्यिहार मंत्रालयािी संशोधन संसथा आहे. आवदिासी व्यिहार 

मंत्रालयाद्वारे समवथसत 26 आवदिासी संशोधन संसथा (TRIs) आहेत. 

● हे नामांवकत संशोधन संसथा, विद्यापीठे, संसथा तसेि शैक्षवणक 

संसथा आवण संसाधन कें दे्र यांच्याशी सहयोग आवण नेटिकस  करेल. 

ते आवदिासी संशोधन संसथा, उतृ्कष्ट्ता कें द्रांच्या प्रकल्पांिे 

वनरीक्षण करेल आवण संशोधन आवण प्रवशक्षणाच्या गुणिते्तत 

सुधारणा करण्यासाठी मानदंड सथावपत करेल. 

राष्ट्र पती पदािी चनवडणूक 2022 18 जुलै रोजी होणार आहे. 

● भारतािे पुढील राष्ट्र पती वनिडण्यासाठी 18 जुलै रोजी वनिडणूक 

होणार असून वनकाल 21 जुलै रोजी जाहीर केला जाईल, अशी 

घोर्णा मुख्य वनिडणूक आयुक्त राजीि कुमार यांनी केली. 

राष्ट्र पती राम नाथ कोविंद यांिा कायसकाळ 24 जुलै रोजी संपत 

आहे. राम नाथ कोविंद यांना 2017 मधे्य 65% पेक्षा जास् मते 

वमळाली होती. राष्ट्र पतीचं्या वनिडणुकीसाठीच्या इलेक्टोरल 

कॉलेजमधे्य 776 खासदार आवण 4033 आमदारांिा समािेश 

आहे. 

राष्ट्र पती चनवडणूक 2022: पूणय वेळापत्रक 

● नामांकनािी अंवतम तारीख : 29 जून 

● उमेदिारी अजस मागे घेण्यािी अंवतम तारीख: 02 जुलै 

● वनिडणुकीिी तारीख: 18 जुलै 

● 2022 च्या राष्ट्र पतीपदाच्या वनिडणुकीत एकूण 4,809 मतदार 

मतदान करणार आहेत. कोणताही राजकीय पक्ष मुख्य वनिडणूक 

आयुक्त राजीि कुमार यांना व्हीप जारी करू शकत नाही. 

● वनिडणूक पयासिरणपूरक बनविण्याच्या प्रयत्नांिा एक भाग म्हणून, 

आयोगाने पयासिरणपूरक आवण जैिविघटनशील सामग्रीिा िापर 

सुवनवित करण्यािे आवण प्रवतबंवधत प्लान्सस्टक/सावहत्यांिा िापर 

दूर करण्यािे वनदेश वदले आहेत. 

● विवनवदसष्ट् वदिशी सकाळी 11 ते दुपारी 3 या िेळेत उमेदिार स्वत: 

वकंिा त्याच्या कोणत्याही प्रस्ािक वकंिा समथसकांद्वारे नामांकन 

दाखल करता येईल. 

● सिस संबंवधत कोविड-19 सुरक्षा उपाय आवण प्रोटोकॉल वनिडणूक 

प्रवक्रयेच्या सिस िरणांमधे्य लागू केले जातील. 

● निीन राष्ट्र पती 25 जुलैपयंत शपथ घेतील. 

2022-23 हंगामासाठी, मंचत्रमंडळाने िरीप चपकांसाठी MSP 

वाढवला. 

● कें द्रीय मावहती आवण प्रसारण आवण युिा व्यिहार आवण क्रीडा 

मंत्री, अनुराग ठाकूर म्हणाले की, कें द्रीय मंवत्रमंडळाने 2022-23 

या िर्ाससाठी अनेक खरीप (उन्हाळी) वपकांसाठी वकमान 

आधारभूत वकमतीत (MSP) िाढ करण्यास मंजुरी वदली आहे. 

पीक िर्स 2022-23 साठी खरीप वपकांसाठी एमएसपी आता 

िाढेल. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवथसक घडामोडीचं्या मंवत्रमंडळ 

सवमतीने (CCEA) पीक िर्स 2022-23 साठी सिस अवनिायस खरीप 

वपकांसाठी एमएसपीमधे्य िाढ करण्यास मान्यता वदली आहे. 

● अनुराग ठाकूर यांनी सांवगतल्याप्रमाणे 14 खरीप वपकांच्या 

एमएसपीिा वनणसय मंवत्रमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 
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● 2022-23 पीक िर्ाससाठी, सामान्य गे्रड धानासाठी एमएसपी 

मागील िर्ी 1,940 िरून िाढून 2,040 प्रवत न्सवंटल करण्यात 

आला आहे. 

● 'अ' दजासच्या धानासाठी आधारभूत वकंमत 1,960 िरून 2,060 

प्रवत न्सवंटल करण्यात आली आहे. 

● मुख्य खरीप पीक भात आहे, ज्यािी पेरणी आधीि सुरू झाली 

आहे. 2022 मधे्य नैऋत्य मोसमी पाऊस सामान्य असेल, 

दीघसकालीन सरासरी 99 टके्क असेल असा अंदाज हिामान 

प्रावधकरणाने ितसिला आहे. 

● गेल्या तीन िर्ांत, सामान्य ते िांगल्या पािसाने खरीप अन्नधान्य 

उत्पादनाला फायदा झाला आहे, ज्यामधे्य सरासरी 2.8 टके्क िाढ 

झाली आहे आवण यामुळे खरीप उत्पादनात 2.5 टके्क िाढ होऊ 

शकते, रब्बी उत्पादनात 1.5 टके्क िाढ झाली आहे. 

● नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप प्रशासनाने गेल्या आठ 

िर्ांत शेतकऱ्यांिे उत्पन्न िाढिण्यासाठी आवण कृर्ी के्षत्राच्या 

सिांगीण विकासाला िालना देण्यासाठी हाती घेतलेल्या अनेक 

कायसक्रमांिरही मावहती आवण प्रसारण मंत्री यांनी भर वदला. 

आरोग्य मंत्री मनसुि मांडचवया यांच्या हसे्त 'आयुवेद आहार' 

लोगोिे लोकापयण करण्यात आले. 

● जागवतक अन्न सुरक्षा वदनावनवमत्त आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया 

यांच्या हसे् 'आयुिेद आहार' लोगोिे लोकापसण करण्यात आले. 

आयुिेद आहार लोगो सहज ओळखण्यास अनुमती देईल. त्यामुळे 

'आयुिेद आहार'िी एक िेगळी ओळख वनमासण होण्यास मदत 

होईल. लोगोमुळे आयुिेवदक उत्पादनांिा दजासही मजबूत होईल. 

भारतीय अन्न सुरक्षा आवण मानक प्रावधकरण (FSSAI) नुसार, 

आयुिेद आहार हे आयुिेदाच्या अवधकृत पुस्कांमधे्य वदलेल्या 

पाककृती वकंिा प्रवक्रयांनुसार तयार केलेले अन्न आहे. 

चनमयला सीतारामन यांनी EASE 5.0 ‘कॉमन ररफॉर्म्य अजेंडा’ लााँि 

केला 

● FY19 ते FY22 पयंत, िवधसत प्रिेश आवण सेिा उतृ्कष्ट्ता-EASE 

िार िर्ांच्या आिृत्त्ांमधे्य विकवसत झाले, सािसजवनक के्षत्रातील 

बँकांमधील विविध के्षत्रात सुधारणा घडिून आणल्या. 

● EASENext कायसक्रमािा EASE 5.0 ‘सामान्य सुधारणा अजेंडा’ 

सािसजवनक के्षत्रातील बँकांसाठी तयार करण्यात आला होता आवण 

त्यािी ओळख वित्त आवण कॉपोरेट व्यिहार मंत्री वनमसला 

सीतारामन यांनी निी वदल्ली येथे न्सव्हवडओ कॉन्फरिद्वारे केली 

होती. 

चिक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी पॉचलव्हचसयर्ी लॉन्च केली 

● वमवशगन, यूएसए-आधाररत IT सेिा आवण IT सल्लागार कंपनी 

इन्फॉमेशन डेटा वसस्टम्स (IDS) ने भारत ब्लॉकिेन नेटिकस  (BBN) 

(शैक्षवणक ब्लॉकिेन किोवटसयम) आवण पॉवलव्हवससटी (शैक्षवणक 

मेटाव्हसस) िे अनािरण केले आहे. 

● कें द्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान, वशक्षण मंत्रालय (MoE), भारत सरकार 

(GoI) यांनी निी वदल्लीतील AICTE सभागृहात आयोवजत 

कायसक्रमात अन्सखल भारतीय तंत्रवशक्षण पररर्देच्या (AICTE) 

अवधकाऱ्यांच्या उपन्ससथतीत या उपक्रमािा शुभारंभ केला. 

● Polyversity बहुविविधता हे भारतातील सिासत मोठे शैक्षवणक 

मेटाव्हसस आहे, ज्यामधे्य 100 हून अवधक शैक्षवणक भागीदारांनी 

वशक्षण अवधक सुलभ, तल्लीन आवण अथसपूणस बनिण्यासाठी 

व्हचु्यसअल कॅिस सथापन केले आहेत. 

अहमदाबादमधे्य पंतप्रधान मोदीनंी IN-SPACE िे उद्घार्न केले 

● इंवडयन नॅशनल सेंटर फॉर से्पस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन 

(IN-SPACE) िी सथापना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 

अहमदाबादमधे्य केली. 

● या सोहळ्याला कें द्रीय गृहमंत्री अवमत शहा देखील उपन्ससथत होते. 

प्राण्यांसाठी भारतातील पचहली COVID-19 लस ‘Anocovax’ 

लााँि करण्यात आली 

● हररयाणाखस्थत ICAR-नॅिनल ररसिय सेंर्र ऑन इखिन्स 

(NRC) द्वारे विकवसत केलेले, कृर्ी मंत्री नरेंद्र चसंह तोमर यांनी 

प्राण्यांसाठी देशातील पवहली स्वदेशी COVID-19 लस 

“Anocovax” लाँि केली आहे. 

● Anocovax ही प्राण्यांसाठी वनन्सिय SARS-CoV-2 डेल्टा 

(COVID- 19)  लस आहे. Anocovax द्वारे पे्रररत प्रवतकारशक्ती 

SARS-CoV-2 च्या डेल्टा आवण ओवमक्रॉन दोन्ही प्रकारांना तटसथ 

करते. 

● हे कुते्र, वसंह, वबबट्या, उंदीर आवण ससे यांच्यासाठी सुरवक्षत आहे. 

● कें द्रीय मंत्री नरेंद्र वसंह तोमर यांनी ‘CAN-CoV-2 ELISA वकट’, 

प्राण्यांसाठी SARS-CoV-2 विरुद्ध अँटीबॉडी शोधणारी वकट 

देखील लॉन्च केली. 

● अँटीबॉडी वडटेक्शन वकट देखील भारतात स्वदेशी विकवसत 

करण्यात आली आहे आवण त्यासाठी पेटंट दाखल करण्यात आले 

आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

एकनाथ चिंदे हे महाराष्ट्र ािे नवे मुख्यमंत्री म्हणून िपथ 

 एकनाथ वशंदे हे महाराष्ट्र ािे निे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.  

 वशंदे यांच्या उमेदिारीिी घोर्णा करताना, फडणिीस म्हणाले की 

भाजप, एकनाथ वशंदे गट आवण 16 अपक्ष/लहान पक्षांनी 

राज्यपालांना पावठंब्यािी पते्र वलवहली आहेत. 

 वशंदे राजभिनात शपथ घेणार आहेत. वशिाय, फडणिीस यांनी 

जाहीर केले की ते आगामी आठिड्ात अपेवक्षत निीन 

मंवत्रमंडळात काम करणार नाहीत. 

 भाजप नेते देिेंद्र फडणिीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदािी शपथ 

घेतली. 

 एकनाथ वशंदे हे एक भारतीय राजकारणी आहेत ज्यांिा जन्म 9 

फेबु्रिारी 1964 रोजी झाला होता. 
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 त्यांनी महाराष्ट्र  सरकारिे सािसजवनक बांधकाम आवण नगरविकास 

कॅवबनेट मंत्री म्हणून काम पावहले. 

 ते आता विधानसभेत ठाणे, महाराष्ट्र ातील कोपरी-पािपाखाडी 

मतदारसंघािे प्रवतवनवधत्व करतात. 

गुजरातमधे्य राष्ट्र ीय चिक्षण मंत्र्ांिी पररषद होणार आहे. 

● गुजरातमधे्य दोन वदिसीय राष्ट्र ीय वशक्षण मंत्र्ांिी पररर्द होणार 

आहे. या बैठकीला कें द्रीय वशक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान, तसेि इतर 

कें द्रीय मंत्री आवण राज्य आवण कें द्रशावसत प्रदेशांिे वशक्षण मंत्री 

उपन्ससथत राहणार आहेत. या पररर्देत देशाच्या शैक्षवणक 

पररसंसथेला िालना कशी देता येईल यािर ििास होण्यािी शक्यता 

आहे. ही पररर्द राष्ट्र ीय शैक्षवणक धोरण 2020 च्या 

अंमलबजािणीिर लक्ष कें वद्रत करेल. 

तेलंगणा चनचमयती चदवस 02 जून 2022 रोजी साजरा केला जातो. 

● तेलंगणा, भारतातील 28 िे राज्य, 2 जून 2014 रोजी सथापन झाले . 

तेलंगणा आंध्र प्रदेशच्या बाहेर िेगळे राज्य वनमासण करण्यात 

लोकांच्या योगदानािी नोदं करण्यासाठी त्यािा सथापना वदिस 

साजरा करतो. तेलंगणातील 30 वजले्ह राष्ट्र ध्वज फडकािून या 

वदिसािा गौरि करतात. 

देिातील पचहली चलखिड चमरर रे्चलस्कोप आचण आचियातील 

सवायत मोठी दुबीण - उत्तरािंडमधील देवस्थळ या रे्कडीवर 

कायायखित करण्यात आली. 

● देशातील पवहली वलन्सवड वमरर टेवलस्कोप आवण आवशयातील 

सिासत मोठी दुबीण - उत्तराखंडमधील देिसथळ या टेकडीिर 

कायासन्सित करण्यात आली. हे सुपरनोव्हा, गुरुत्वीय लेि, से्पस 

डेवब्रज आवण लघुग्रह यांसारख्या क्षवणक वकंिा पररितसनीय िसू् 

ओळखण्यासाठी आता ओव्हरहेड आकाशािर लक्ष ठेिेल. 

इंचडयन चलखिड चमरर रे्चलस्कोप बद्दल: 

● इंवडयन वलन्सवड वमरर टेवलस्कोप (ILMT) आकाशािे सिेक्षण 

करण्यात मदत करेल, ज्यामुळे अनेक आकाशगंगा आवण इतर 

खगोलशास्त्रीय स्त्रोतांिे वनरीक्षण करणे शक्य होईल जे केिळ 

आकाशाच्या पट्टीकडे टक लािून जातील. 

● भारत, बेन्सियम आवण कॅनडा येथील खगोलशास्त्रज्ञांनी बनिलेले, 

कादंबरी साधन प्रकाश गोळा करण्यासाठी आवण फोकस 

करण्यासाठी द्रि पाराच्या पातळ वफल्मने बनलेला 4-मीटर-

व्यासािा वफरणारा आरसा िापरतो. 

● हे उत्तराखंडमधील नैवनताल वजल्ह्ातील भारत सरकारच्या विज्ञान 

आवण तंत्रज्ञान विभाग (DST) अंतगसत स्वायत्त संसथा आयसभट्ट ररसिस 

इन्सिटू्यट ऑफ ऑब्झिेशनल सायिेस (ARIES) च्या देिसथल 

िेधशाळा कॅिसमधे्य 2,450 मीटर उंिीिर आहे. 

पंजाब सरकारने काययक्षमता आणण्यासाठी आचण राज्याच्या 

महसूलाच्या िोरीला आळा घालण्यासाठी भौचतक मुद्रांकपते्र रद्द 

करण्यािा चनणयय घेतला आहे. 

● पंजाब सरकारने कायसक्षमता आणण्यासाठी आवण राज्याच्या 

महसूलाच्या िोरीला आळा घालण्यासाठी भौवतक मुद्रांकपते्र रद्द 

करण्यािा वनणसय घेतला आहे . पंजाबिे महसूल मंत्री ब्रम शंकर 

वजिा यांनी येथे 'ई-सॅ्टि सुविधा' सुरू केली. यानंतर, कोणत्याही 

मूल्यािा मुद्रांक कागद आता 'ई-सॅ्टि' द्वारे वमळू शकतो, ज्यामधे्य 

कोणत्याही मुद्रांक विके्रत्याकडून वकंिा राज्य सरकारद्वारे अवधकृत 

बँकांकडून संगणकीकृत वपं्रट-आउट समाविष्ट् आहे. 

● पंजाब सरकारने कायसक्षमता आणण्यासाठी आवण राज्याच्या 

महसूलाच्या िोरीला आळा घालण्यासाठी भौवतक मुद्रांकपते्र रद्द 

करण्यािा वनणसय घेतला आहे. पंजाबिे महसूल मंत्री ब्रम शंकर 

वजिा यांनी येथे 'ई-सॅ्टि सुविधा' सुरू केली. यानंतर, कोणत्याही 

मूल्यािा मुद्रांक कागद आता 'ई-सॅ्टि' द्वारे वमळू शकतो, ज्यामधे्य 

कोणत्याही मुद्रांक विके्रत्याकडून वकंिा राज्य सरकारद्वारे अवधकृत 

बँकांकडून संगणकीकृत वपं्रट-आउट समाविष्ट् आहे. 

मेघालयने UN वल्ड्य सचमर्मधे्य सवोतृ्कष्ट् प्रकल्प पुरस्कार 

चजंकला. 

● मेघालय एंटरप्राइज आवकस टेक्टिा भाग असलेल्या ई-प्रस्ाि 

प्रणालीिा मेघालय सरकारिा प्रमुख उपक्रम, न्सस्वत्झलंडमधील 

वजवनव्हा येथे प्रवतवष्ठत UN पुरस्कार- िल्ड्स सवमट ऑन द 

इन्फॉमेशन सोसायटी फोरम (WSIS) पुरस्कार वजंकला आहे. ITU 

िे सरविटणीस, Houlin Zhao यांनी न्सस्वत्झलंडमधील वजवनव्हा 

येथे आयोवजत WSIS फोरम प्राइज 2022 मधे्य मुख्यमंत्री कॉनरॅड 

के संगमा यांना विजेते पुरस्कार प्रदान केले. यानंतर, अंवतम 

पुरस्कारासाठी न्सस्वत्झलंडमधील वजवनव्हा येथे आमंवत्रत केलेल्या 

सिोतृ्कष्ट् 90 प्रकल्पांिी वनिड करण्यासाठी मतदान झाले. 

राजस्थानिे चविेष आरोग्य सेवा अचभयान 'आंिल' गभयवती 

मचहलांसाठी सुरू करण्यात आले आहे. 

● राजसथानमधे्य, गभसिती मवहलांसाठी करौली वजल्ह्ात 'आंिल' हे 

विशेर् आरोग्य सेिा अवभयान सुरू करण्यात आले आहे. या 

अवभयानािा 13 हजारांहून अवधक मवहलांनी लाभ घेतला आहे. 

मोवहमेदरम्यान, 13,144 गभसिती मवहलांिी वहमोग्लोवबन पातळी 

तपासण्यात आली, त्यापैकी 11,202 मवहलांना रक्तक्षय असल्यािे 

आढळून आले. या मवहलांना योग्य और्ध आवण आिश्यक पौवष्ट्क 

आहार घेण्यािा सल्ला देण्यात आला. त्यांना स्वतुः ला तणािमुक्त 

ठेिण्यािा सल्लाही देण्यात आला. 

आंिल मोचहमेबद्दल: 

● या अनोख्या मोवहमेिी सुरुिात वजल्हावधकारी अंवकत कुमार वसंह 

यांच्या पुढाकाराने गभसिती मवहलांना प्रसूतीपूिस आवण 

प्रसूतीनंतरच्या टप्प्यािर सिस आिश्यक िैद्यकीय मदत सुवनवित 

करण्यासाठी करण्यात आली जेणेकरून माता आवण बालमृतू्यिे 

प्रमाण कमी करता येईल. या मोवहमेंतगसत वजल्ह्ातील सहाय्यक 

पररिाररका वमडिाईफ आवण आशा कायसकत्यास आपापल्या 

भागातील गभसिती मवहलांशी सतत संपकासत राहतील आवण त्यांना 

आिश्यकतेनुसार समुपदेशन आवण उपिार प्रदान करतील 

यािीही खात्री केली जाते. 

बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने चदल्ली सरकार कॉलोनी 

आचण रस्त्ांना नाव देणार आहे. 

● कें द्र सरकारच्या 'हररजन' शब्दािा िापर न करण्याच्या 

सूिनांनुसार, वदल्ली सरकार िसाहती आवण रस्त्ांच्या नािांिरून 

'हररजन' शब्द बदलून त्याऐिजी बाबासाहेब आंबेडकरांिे नाि 

ठेिणार आहे. या अनुरं्गाने समाजकल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम 

यांनी वदल्ली सरकारच्या अखत्यारीतील सिस रस्त्ांिे आवण 

िसाहतीिें नाि डॉ. आंबेडकरांच्या नािाने 'हररजन' ठेिण्यािा 

प्रस्ाि मांडला आहे. 
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केरळच्या मुख्यमंत्र्ांनी कोिी येथे ककय रोग संिोधन कें द्रािे 

उद्घार्न केले 

● केरळिे मुख्यमंत्री, वपनाराई विजयन यांनी येथे ककस रोग वनदान 

आवण संशोधन कें द्रािे उद्घाटन केले आहे, जी व्यापक ककस रोग 

वनदान सेिांसाठी देशातील पवहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाळा 

असेल. 

● कावकस नोस हेल्थकेअरिे ककस रोग वनदान आवण संशोधनासाठी 

प्रगत कें द्र िैयन्सक्तक लन्सित थेरपीमधे्य मदत करण्यासाठी 

आन्सिक आवण जीनोवमक स्रांिर नमुन्यांिे विशे्लर्ण 

करण्यासाठी, उपिारांना संभाव्य प्रवतसादािा अंदाज 

लािण्यासाठी आवण द्रि बायोप्सीद्वारे प्रवतसादािे मूल्यांकन 

करण्यासाठी कें द्रीय प्रयोगशाळा म्हणून काम करेल. 

कनायर्क सरकारने िेतकरी योजनांसाठी ‘फू्रर््स’ सॉफ्टवेअर 

सुरू केले 

● कनासटक सरकारने योजनांसाठी आधार-आधाररत, वसंगल-विंडो 

नोदंणीसाठी ‘द फामसर रवजस्टर ेशन अँड युवनफाइड बेवनवफशरी 

इन्फॉमेशन वसस्टम’ वकंिा FRUITS सॉफ्टिेअर सुरू केले आहे. 

● FRUITS सॉफ्टिेअर मालकीिे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आधार 

काडस आवण कनासटकिी भूमी वडवजटलाइज्ड भूमी अवभलेख 

प्रणाली िापरून एकल नोदंणी सुलभ करेल. 

● FRUITS द्वारे एकल वडवजटल ओळख वनमासण करून, शेतकरी 

PM वकसान अंतगसत थेट लाभ हस्ांतरण, वपकांसाठी वकमान 

आधारभूत वकमती (MSPs) साठी पेमेंट, विशेर् आवथसक सहाय्य, 

जात प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण आवण वशधापवत्रका यासारख्या 

योजनांिे लाभ वमळिू शकतात. 

बेंगळुरूमधे्य भारतातील पचहले सेंर्र लाइज्ड एसी रेले्व र्चमयनल 

कायायखित झाले आहे 

● कनासटकिी राजधानी बेंगळुरू येथील अल्ट्र ा लक्झरी सर एम 

चविेिरय्या रेले्व र्चमयनल कायासन्सित करण्यात आले. 

● एनासकुलम वत्र-साप्तावहक एके्स्प्रसने या विशेर् प्रसंगी सथानकािर 

सुटले. रेले्व अवधकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, िातानुकूवलत 

एसएमव्ही रेले्व टवमसनल हा 314 कोर्ी रुपयांिा प्रकल्प आहे. 

त्यामधे्य सोलर रूफटॉप पॅनेल आवण पािसािे पाणी साठिण्यािी 

यंत्रणा आहे. 

ऑखिजन पुरवठा क्षमता वाढवण्यासाठी, चदल्ली सरकारने, 

UNDP च्या सहकायायने, भारताने GB पंत हॉखस्पर्लमधे्य 

ऑखिजन उत्पादन सुचवधा तयार केली आहे. 

● ऑन्सक्सजन पुरिठा क्षमता िाढिण्यासाठी, वदल्ली सरकारने, 

संयुक्त राष्ट्र  विकास कायसक्रम (UNDP) भारताच्या सहकायासने, निी 

वदल्लीतील GB पंत हॉन्सस्पटलमधे्य ऑन्सक्सजन वनवमसती सुविधा 

तयार केली आहे. युएनिे सहाय्यक महासविि आवण आवशया 

आवण पॅवसवफकसाठी यूएनडीपीिे प्रादेवशक संिालक कन्नी 

विघ्नराजा यांनी जीबी पंत रुग्णालयािे िैद्यकीय संिालक डॉ. 

अवनल अग्रिाल यांच्या उपन्ससथतीत ऑन्सक्सजन प्लांटिे उद्घाटन 

केले. सुश्री विघ्नराजा यांनी लोकनायक जय प्रकाश नारायण 

रुग्णालयातील कोविड-19 लसीकरण कें द्रालाही उद्घाटनापूिी 

भेट वदली. वतने कमसिार्यांशी ििास केली आवण सहकायांिे 

वनरीक्षण केले, WIN च्या जे भारतातील सिासत मोठ्या लसीकरण 

कायसक्रमांपैकी एक आहे. 

UNDP म्हणजे काय? 

● युनायटेड नेशि डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) ही UN एजिी 

आहे जी देशांना गररबी वनमूसलन आवण दीघसकालीन आवथसक आवण 

मानिी विकास साध्य करण्यासाठी मदत करते. ही सिासत मोठी 

UN विकास मदत एजिी आहे, वतिे कामकाज 170 देशांमधे्य 

आहे आवण मुख्यालय नू्ययॉकस  शहरात आहे. 

अचिवीरांना' उत्तर प्रदेि सरकार भरतीसाठी प्राधान्य देईल. 

● उत्तर प्रदेशिे मुख्यमंत्री योगी आवदत्यनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, 

अवद्वतीय अवग्नपथ प्रणाली अंतगसत लष्कर, नौदल आवण हिाई 

दलात अल्प-मुदतीच्या करारािर वनयुक्त केलेल्या अवग्निीर 

कमसिार्यांना राज्याच्या पोवलस आवण संबंवधत सेिांमधे्य भरतीमधे्य 

प्राधान्य असेल. संरक्षण मंत्री राजनाथ वसंह यांनी वतरंगी सेिांमधे्य 

जास्ीत जास् िार िर्ांसाठी अल्पकालीन कंत्राटी भरतीसाठी 

अवग्नपथ योजना सुरू केल्याच्या एक वदिसानंतर हे घडले आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांिी अवग्नपथ योजना हा तरुणांच्या उज्ज्वल 

भविष्यासाठी दूरदशी आवण स्वागताहस वनणसय आहे. 

● या संदभासत, गृह मंत्रालयाने (MHA) आज सांवगतले की या 

योजनेअंतगसत िार िरे् पूणस करणाऱ्या अवग्निीरांना CAPF (कें द्रीय 

सशस्त्र पोवलस दल) आवण आसाम रायफल्समधे्य भरतीसाठी 

प्राधान्य वदले जाईल. 

● या वनणसयािर आतापासूनि सविस्र वनयोजन सुरू झाले आहे. 

● अंवतम वनिृत्तीिेतन लाभांिी गणना करताना कंत्राटी सेिेिी पवहली 

िार िरे् वििारात घेतली जाण्यािी शक्यता नाही. 

पीएम मोदीनंी मंुबईतील राजभवन येथे जलभूषण चबखलं्ड्ग आचण 

क्रांचतकारकांच्या गॅलरीिे उद्घार्न केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे् मंुबईतील राजभिन येथे 

जलभूर्ण इमारतीिे उद्घाटन करण्यात आले. यािेळी महाराष्ट्र ािे 

मुख्यमंत्री उद्धि ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अवजत पिार, पयासिरण मंत्री 

आवदत्य ठाकरे आवण राज्यपाल भगतवसंग कोश्यारी हेही उपन्ससथत 

होते. पंतप्रधानांनी राजभिन येथे स्वातंत्र्लढ्यातील वदग्गजांना 

समवपसत भूवमगत 'गॅलरी ऑफ ररव्होलु्यशनरीज' संग्रहालयािे 

उद्घाटनही केले. 

गॅलरी बद्दल: 

● तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राि यांच्या कायसकाळात 

ऑगस्ट 2016 मधे्य राजभिन कॅिसमधे्य सापडलेल्या 13 

महायुद्ध-पूिस वब्रटीश काळातील बंकससच्या भूगभीय नेटिकस मधे्य 

गॅलरी आली आहे. 

● गॅलरीमधे्य स्वातंत्र् िळिळीतील नायक, िळिळीतील त्यांिी 

भूवमका, वशले्प, दुवमसळ छायाविते्र, वभवत्तविते्र आवण शाळकरी 

मुलांनी रेखाटलेल्या आवदिासी क्रांवतकारकांिी मावहती समाविष्ट् 

आहे. 
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ताचमळनाडूने चिक्षणातील अंतर भरून काढण्यासाठी एननम 

एझुथम योजना सुरू केली. 

● तवमळनाडूिे मुख्यमंत्री, एमके सॅ्टवलन यांनी आठव्या िर्ांखालील 

ियोगटातील विद्यार्थ्ांमधील कोविड महामारीमुळे वनमासण झालेली 

वशकण्यािी तफाित भरून काढण्यासाठी एननम एझुथम योजना 

सुरू केली. 2025 पयंत मूलभूत साक्षरता आवण संख्यािकता 

सुवनवित करणे हे या योजनेिे उवद्दष्ट् आहे. वतरुिलू्लर येथील 

अवझंवजिक्कम पंिायत युवनयन वमडल सू्कलमधे्य एका 

कायसक्रमात हे लॉन्च करण्यात आले. 

उने्मष' आंतरराष्ट्र ीय साचहत् महोत्सव चहमािलमधे्य सुरू झाला. 

● उने्मर् हा तीन वदिसीय आंतरराष्ट्र ीय सावहत्य महोत्सि 

डन्सब्लनमधील गेटी वथएटरमधे्य सुरू झाला. हा कायसक्रम 60 हून 

अवधक भार्ांिे प्रवतवनवधत्व करणाऱ्या 15 राष्ट्र ांतील अंदाजे 425 

लेखक, किी, अनुिादक, समीक्षक आवण उले्लखनीय व्यक्तीनंा 

एकत्र आणेल. कें द्रीय सांसृ्कवतक राज्यमंत्री अजुसन राम मेघिाल 

यांनी महोत्सिािी अवधकृत सुरुिात केली. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● तीन वदिसीय महोत्सिादरम्यान, नागरी हक्क िळिळीशी संबंवधत 

1,000 हून अवधक पुस्के प्रदशसनात असतील. 

● बुकर पाररतोवर्क विजेत्या लेन्सखका गीतांजली श्री या भारतीय 

भार्ांमधील न्सस्त्रयांच्या लेखनाबद्दल बोलतील. 

उने्मष बद्दल: 

● मेघिाल यांच्या म्हणण्यानुसार उने्मर् प्रथमि आयोवजत केला जात 

आहे आवण देशाच्या विविध भागांमधे्य अशीि काये केली जातील. 

● आझादी का अमृत महोत्सिािा एक भाग म्हणून, कें द्रीय 

सांसृ्कवतक मंत्रालय आवण सावहत्य अकादमी यांनी वहमािल प्रदेश 

कला आवण संसृ्कती विभागाच्या सहकायासने या महोत्सिािे 

आयोजन केले आहे. 

● उने्मर्, अवभव्यक्तीिा उत्सि, आजपयंतिा देशातील सिासत मोठा 

आंतरराष्ट्र ीय सावहत्य महोत्सि आहे. 

जीणोद्धार केलेल्या श्री काचलका माता मंचदरािे पंतप्रधानांनी 

उद्घार्न केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील पंिमहाल वजल्ह्ातील 

पािागड टेकडीिर जीणोद्धार केलेल्या श्री कावलका माता मंवदरािे 

अनािरण केले. मंवदरात त्यांनी प्रथेनुसार पूजाही केली. श्री मोदीनंी 

मंवदरािर पूणस मस्ीत एक 'ध्वजा' उभारला होता. या भव्य 

महाकाली मंवदरािे गभसगृह सोन्याने बनलेले आहे. हे प्रदेशातील 

सिासत जुन्या मंवदरांपैकी एक आहे आवण मोठ्या संखे्यने याते्रकरू 

येतात. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● पंतप्रधानांनी गदीला सांवगतले की हे मंवदर सबका साथ, सबका 

विकास, सबका विश्वास आवण सबका प्रयास यांिे देखील 

प्रवतवनवधत्व करते. 

● मंवदराला भेट देता आल्याबद्दल पंतप्रधानांनी देिािे आभार मानले. 

● पाि शतकांनंतर आवण स्वातंत्र्ानंतर 75 िर्ांनंतरही जेव्हा ध्वजा 

हा पवित्र ध्वज मंवदरािर फडकिण्यात आला तेव्हा त्यांनी या 

घटनेिे महत्त्व सांवगतले. हे 'वशखर ध्वज' त्यांनी स्पष्ट् केले, शतके 

जातात, युगे जातात, तरीही धमस वटकतो या िास्िािे प्रतीक आहे. 

● श्री मोदी पुढे म्हणाले की, 'गरिी गुजरात' हा भारताच्या 

अवभमानािा आवण गौरिािा समानाथी शब्द आहे आवण पािागड 

हे भारताच्या ऐवतहावसक विविधतेशी जगभरात सामंजस्यािे कें द्र 

आहे. मोदीचं्या म्हणण्यानुसार हा वशखर ध्वज केिळ आपल्या 

विश्वासािे आवण अध्यािािे प्रतीक नाही तर शतकानुशतके 

बदलत असताना विश्वासािे वशखर विरंतन असल्यािेही सूवित 

करतो. 

● मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, गुजरात सरकारने 

राज्यातील तीथसके्षत्र पयसटन िाढविण्यासाठी अनेक प्रािीन आवण 

ऐवतहावसक मंवदरे बांधली आहेत. 

● पािागड टेंपल टर स्टिे अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल यांिा अंदाज आहे की 

दरिर्ी जिळपास दोन कोटी लोक मंवदराला भेट देतात. 125 

कोटी रुपये खिूसन मंवदरािी पुनबांधणी पूणस झाली. 

पंतप्रधानांनी बीआर आंबेडकर सू्कल ऑफ इकॉनॉचमििे 

उद्घार्न केले. 

● डॉ बीआर आंबेडकर सू्कल ऑफ इकॉनॉवमक्स (BASE) 

विद्यापीठाच्या निीन कॅिसच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदी यांनी भारतीय राज्यघटनेिे लेखक डॉ बीआर आंबेडकर 

यांिा पुतळा अपसण केला. त्यांनी समारंभात 150 'टेक्नॉलॉजी हब' 

देखील प्रदवशसत केले, जे कनासटकातील औद्योवगक प्रवशक्षण संसथा 

(ITIs) सुधाररत करून तयार केले गेले. टेक्नॉलॉजी हब उपक्रम, 

ज्यािे बजेट 4,700 कोटी रुपयांपेक्षा जास् आहे आवण अनेक 

उद्योग भागीदारांिे समथसन आहे, इंडस्टर ी 4.0 कमसिार्यांच्या गरजा 

पूणस करण्यासाठी प्रवशवक्षत कायसबल विकवसत करण्यािा मानस 

आहे. 

ताचमळनाडू हे थकबाकीदार सूक्ष्म चवत्त कजायिे सवायत मोठे राज्य 

ठरले. 

● तावमळनाडूने वबहार आवण पविम बंगालिी जागा घेत 

मायक्रोफायनाि कजासच्या थकबाकी पोटसफोवलओच्या बाबतीत 

सिासत मोठे राज्य बनले. MFIN मायक्रोमीटर Q4 FY21-22 नुसार, 

Microfinance Institutions Network (MFIN) ने प्रकावशत 

केलेल्या तै्रमावसक अहिालानुसार, 31 मािस 2022 पयंत 

तावमळनाडूिा सकल कजस पोटसफोवलओ (GLP) ₹36,806 कोटी 

होता. त्यानंतर वबहार (₹35,941 कोटी) आवण पविम बंगाल 

(₹34,016 कोटी) यांिा क्रमांक लागतो. 

कें द्रीय मंत्री चबिेिर तुडू यांनी ओचडिातील पुरी येथे 20 व्या 

लोकमेळ्यािे उद्घार्न केले. 

● आवदिासी व्यिहार आवण जलशक्ती राज्यमंत्री, वबशे्वश्वर तुडू यांनी 

पुरी, ओवडशातील सारधाबली येथे 20 व्या लोक मेळ्यािे (राष्ट्र ीय 

आवदिासी/लोकगीत आवण नृत्य महोत्सि) आवण 13व्या कृर्ी 

मेळ्यािे उद्घाटन केले. आवदिासी संसृ्कतीिे जतन आवण 

शेतीतील नाविन्यपूणस उपक्रमांना िालना देण्यािे उवद्दष्ट् असलेले हे 

दोन मेळे अनुक्रमे पाि वदिस सुरू राहणार असून 24 जून रोजी 

समारोप होणार आहे. 
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वन नेिन वन रेिन काडय  (ONORC) योजना लागू करणारे 

आसाम हे 36 वे राज्य बनले आहे. 

● िन नेशन िन रेशन काडस (ONORC) योजना लागू करणारे 

आसाम हे 36 िे राज्य बनले आहे. यासह, ओएनओआरसी योजना 

सिस 36 राज्यांमधे्य आवण कें द्रशावसत प्रदेशांमधे्य यशस्वीररत्या 

लागू केली गेली आहे, ज्यामुळे संपूणस देशात अन्न सुरक्षा पोटेबल 

बनते. ग्राहक व्यिहार, अन्न आवण सािसजवनक मंत्रालयाने ऑगस्ट 

2019 मधे्य सुरू केल्यानंतर, सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्ांना समाविष्ट् 

करून अल्पािधीति त्वरेने लागू केलेला हा देशातील एक 

प्रकारिा नागररक-कें वद्रत उपक्रम आहे. वितरण यांनी आज एका 

वनिेदनात म्हटले आहे. 

26 वी चसंधू दियन यात्रा लेह, लडाि येथे सुरू होत आहे. 

● राष्ट्र ीय स्वयंसेिक संघ, आरएसएसिे जे्यष्ठ नेते इंदे्रश कुमार यांनी 

वदलेल्या मावहतीनुसार, 26 व्या वसंधू दशसन याते्रिी सुरुिात लेहमधे्य 

याते्रकरंूच्या स्वागताने होईल. लडाख कें द्रशावसत प्रदेश 

बनल्यानंतर, आरएसएसिे जे्यष्ठ नेते इंदे्रश कुमार यांच्या मते, 

देशभरातील याते्रकरू वतथला िेगिान विकास पाहतील. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● लेहमधील 26 व्या वसंधू दशसनािे उद्घाटन जोशी मठातील भवद्रका 

आश्रमािे जगद्गुरू शंकरािायस श्री श्री 1008 िासुदेिंद जी यांच्या 

हसे् होणार आहे. 

● 26 व्या वसंधू दशसन याते्रच्या वनवमत्ताने भारत सरकार एक विशेर् 

स्मरणाथस वतकीट प्रकावशत करत आहे. 

● इंदे्रश कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, बुद्ध आवण सनातन प्रिाहांद्वारे 

जगात करुणा आवण सौहादस  पुनसंिवयत करण्यािर ििास केली 

जाईल. 

2023 मधे्य जमू्म-काश्मीर G-20 बैठकांिे आयोजन करणार आहे. 

● जगातील प्रमुख अथसव्यिसथांिा प्रभािशाली गट असलेल्या G20 

च्या 2023 च्या बैठकांिे यजमानपद जमू्म आवण काश्मीरमधे्य 

असेल. कें द्रशावसत प्रदेशात होणाऱ्या G20 बैठकांच्या एकूण 

समियासाठी J&K सरकारने पाि सदस्यीय उच्चस्रीय सवमतीिी 

सथापना केली आहे. िावणज्य आवण उद्योग मंत्री पीयूर् गोयल यांिी 

सप्टेंबर 2021 मधे्य G20 साठी भारतािे शेपास म्हणून वनयुक्ती 

करण्यात आली. परराष्ट्र  मंत्रालयाच्या मते, भारत 1 वडसेंबर 2022 

पासून G-20 अध्यक्षपद भूर्िेल आवण 2023 मधे्य G20 नेत्यांिी 

पवहली पररर्द आयोवजत करेल. 

गुजरातमधे्य, मुख्यमंत्री भूपेंद्र परे्ल यांनी 17वा 'िाळा प्रवेिोत्सव' 

सुरू केला आहे. 

● गुजरातमधे्य, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी राज्यातील प्राथवमक 

शाळांमधे्य विद्यार्थ्ांिी नोदंणी करण्याच्या मोवहमेिा 17 िा 'शाळा 

प्रिेशोत्सि' सुरू केला आहे. तीन वदिसीय नािनोदंणी मोहीम 

बनासकांठा वजल्ह्ातील िडगाम तालुक्यातील मेमादपूर प्राथवमक 

शाळेपासून सुरू होते. मुख्यमंत्री पटेल म्हणाले की, मुलांच्या 

मोठ्या प्रमाणात नोदंणी मोवहमेनंतर विद्यार्थ्ांिे गळतीिे प्रमाण 

खूपि कमी झाले आहे. 

चदल्ली चवमानतळ संपूणयपणे जल आचण सौर ऊजेवर िालणारे 

भारतातील पचहले चवमानतळ ठरले आहे. 

● वदल्ली विमानतळ वकंिा इंवदरा गांधी आंतरराष्ट्र ीय विमानतळ 

2030 पयंत नेट वझरो काबसन उत्सजसन विमानतळ बनण्यािे 

महत्त्वाकांक्षी उवद्दष्ट् साध्य करण्याच्या वदशेने या मवहन्यापासून 

संपूणसपणे जल आवण सौर उजेिर िालणारे देशातील पवहले 

विमानतळ बनले आहे. वदल्ली आंतरराष्ट्र ीय विमानतळ वलवमटेड 

(DIAL), जीएमआर इन्फ्रास्टर क्चर वलवमटेडच्या नेतृत्वाखालील 

कंसोवटसयम, जे वदल्ली विमानतळािे व्यिसथापन आवण संिालन 

करते. 

केरळ सरकार राज्य सरकारसाठी "MEDISEP" योजना आणणार 

आहे. 

● केरळ राज्य सरकारने सरकारी कमसिारी आवण 

वनिृत्तीिेतनधारकांसाठी िैद्यकीय विमा “MEDISEP” योजना लागू 

करण्याबाबत आवण जून 2022 च्या पगारातून आवण जुलै 2022 

च्या पेन्शनमधून प्रीवमयम िजा करण्याबाबत आदेश जारी केले 

आहेत. MEDISEP योजना सरकारी कमसिारी, पेन्शनधारक/कुटंुब 

यांना लागू आहे. ज्यात वनिृत्तीिेतनधारक आवण त्यांिे पात्र 

कुटंुबातील सदस्य आवण राज्य सरकार आवण सथावनक स्वराज्य 

संसथांकडून अनुदान प्राप्त करणाऱ्या विद्यापीठांिे कमसिारी आवण 

पेन्शनधारक यांिा समािेश आहे. 

गुवाहार्ी येथील कामाख्या मंचदरात िार चदवसीय अंबुबािी मेळा 

भरला. 

● दोन िर्ांच्या अनुपन्ससथतीनंतर अखेरीस भक्तांना आसामच्या 

प्रवसद्ध कामाख्या मंवदरातील िावर्सक अंबुबािी मेळ्यात भाग 

घेण्यािी परिानगी देण्यात आली . मां कामाख्या देिालयािे मुख्य 

पुजारी , वकंिा "बोर डोलोई", कवबनाथ सरमा यांनी स्पष्ट् केले की 

संस्कारांिा भाग म्हणून िार वदिस मंवदरािे दरिाजे 

प्रतीकािकपणे बंद करण्यासाठी "प्रिृत्ती" िा िापर केला जात 

असे. पवहल्या वदिशी सकाळी दार उघडले जाईल वकंिा वनिृत्ती 

होईल. 

बेंगळुरूमधे्य 'वन हेल्थ पायलर्' उपक्रम सुरू करण्यात आला. 

● पशुसंिधसन आवण दुग्धव्यिसाय विभाग (DAHD) बेंगळुरू, 

कनासटक येथे िन हेल्थ पायलट सुरू करणार आहे. या कायसक्रमािे 

उवद्दष्ट् प्राणी, मानि आवण पयासिरण आरोग्य के्षत्रातील 

भागधारकांना आव्हानांना तोडं देण्यासाठी समान व्यासपीठािर 

आणणे आहे. DAHD वबल अँड मेवलंडा गेट्स फाऊंडेशन 

(BMGF) आवण भारतीय उद्योग महासंघ (CII) यांच्या सहकायासने 

अंमलबजािणी भागीदार म्हणून कनासटक आवण उत्तराखंड 

राज्यांमधे्य िन-हेल्थ फे्रमिकस  उपक्रम राबित आहे. 

तेलंगणा सरकारने र्ी-हब सुचवधा सुरू केली. 

● रतन टाटा, एक उद्योगपती, तेलंगणा सरकारने हैदराबादमधे्य 

सिासत अलीकडील टी-हब उघडल्याबद्दल कौतुक केले. तेलंगणािे 

मुख्यमंत्री के िंद्रशेखर राि यांनी हैदराबादमधील निीन टी-हब 

सुविधेबद्दल टाटा सििे अध्यक्ष एमेररटस यांिे अवभनंदन केले, जे 

भारतीय स्टाटसअप इकोवसस्टममधे्य लक्षणीय सुधारणा करेल. 
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● तेलंगणा सरकारने हैदराबादमधे्य जगातील सिासत मोठे इनोवे्हशन 

कॅिस उघडले आवण घोवर्त केले की हे शहर लिकरि स्टाटसअप 

कंपन्यांमधे्य पुढील महत्त्वपूणस निकल्पना तयार करेल. 

उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र ाच्या मुख्यमंत्रीपदािा राजीनामा चदला 

आहे. 

● उद्धि ठाकरे यांनी महाराष्ट्र ाच्या मुख्यमंवत्रपदािा राजीनामा वदला 

आहे. उद्धि ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी 

(एमव्हीए) सरकारला विधानसभेत मजला िािणी घेण्याच्या 

महाराष्ट्र ाच्या राज्यपालांच्या वनदेशाला सथवगती देण्यास सिोच्च 

न्यायालयाने नकार वदल्यानंतर लगेिि हे घडले. संध्याकाळी 

उवशरा, श्री. ठाकरे यांनी मंुबईतील राजभिनात श्री. भगतवसंग 

कोश्यारी यांच्याकडे राजीनामा सुपूदस  केला. राज्यपालांनी श्री. 

ठाकरे यांिा राजीनामा स्वीकारला आवण पयासयी व्यिसथा होईपयंत 

त्यांना मुख्यमंत्रीपदािी जबाबदारी सांभाळण्यास सांवगतले. 

राष्ट्र पती कोचवंद यांनी UP मधे्य संत कबीर अकादमी आचण 

संिोधन कें द्रािे उद्घार्न केले. 

● राष्ट्र पती राम नाथ कोविंद यांनी संत कबीर यांना आदरांजली 

िावहली आवण कबीर िौरा धाम, उत्तर प्रदेश, माघर येथे संत कबीर 

अकादमी आवण संशोधन कें द्र आवण स्वदेश दशसन योजनेिे 

उद्घाटन केले. कबीरांिे जीिन हे मानिी सद्गुणांिे प्रतीक आहे 

आवण त्यांिी वशकिण आज 650 िर्ांनंतरही प्रासंवगक आहे, असे 

ते म्हणाले. त्यांनी कबीर यांच्या जीिनािे िणसन जातीय एकतेिे 

आदशस उदाहरण म्हणून केले. 

● ततू्पिी, राष्ट्र पतीनंी भक्ती िळिळीतील थोर किी आवण संत यांना 

त्यांच्या मगर येथील समाधीसथळी आदरांजली िावहली. त्यांनी 

त्यांच्या मझार येथे िादर अपसण केली आवण कबीर िौरा धामच्या 

आिारात एक रोपटे लािले. राष्ट्र पतीसंोबत राज्यपाल आनंदीबेन 

पटेल आवण मुख्यमंत्री योगी आवदत्यनाथ होते. 

ताचमळनाडूच्या मुख्यमंत्र्ांनी लक्झरी कू्रझ लाइनर "एमे्प्रस" ला 

चहरवा झेंडा दािवला. 

● तावमळनाडूिे मुख्यमंत्री एमके सॅ्टवलन यांनी लक्झरी कू्रझ लाइनर 

“एमे्प्रस” िेन्नई बंदरािरून वहरिा झेंडा दाखिला. अकरा मजली 

या पयसटन जहाजात दोन हजार प्रिासी आवण सुमारे 800 कू्र मेंबसस 

बसू शकतात. ऑपरेटरने सांवगतल्याप्रमाणे, पॅकेजमधे्य शहर 

बंदरातून उंि समुद्रात जाणे आवण परत जाणे आवण पुद्दुिेरी 

आवण विशाखापट्टणम बंदरांिर नांगरणे समाविष्ट् आहे. 
 

 

राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्ांनी क्रीडापरंू्साठी राज्यात राजीव गांधी 

िेलरत्न पुरस्कार सुरू केला. 

● राजसथानिे मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्री) अशोक गेहलोत यांनी घोर्णा 

केली आहे की राज्य सरकार राजीि गांधी खेलरत्न पुरस्कार 

राज्याच्या खेळाडंूना सादर करणार आहे. राजसथानमधील जयपूर 

येथील सिाई मानवसंग से्टवडयममधे्य उद्घाटन आवण खेळाडू 

पुरस्कार सोहळ्याला संबोवधत करताना त्यांनी ही घोर्णा केली 

● मुख्यमंत्र्ांनी राजसथान उच्च-कायसक्षमता क्रीडा आवण पुनिससन 

कें द्र, नूतनीकरण केलेले वसंथेवटक हॉकी अँस्टर ो टफस  आवण 

बॅडवमंटन इनडोअर हॉल, ऑवलन्सिकिे उद्घाटन केले आवण पॅरा 

ऑवलन्सिक पदक विजेते, आवशयाई खेळ-2022 आवण राष्ट्र कुल 

खेळ-2022 खेळाडंूना सन्मावनत केले. 

िू डू्यकला चसक्कीमिे राज्य फुलपािरू म्हणून घोचषत केले. 

● मुख्यमंत्री पी. एस. गोले यांनी जागवतक पयासिरण वदनाच्या 

समारंभात बू्ल डू्कला वसक्कीमिे राज्य फुलपाखरू म्हणून 

घोवर्त केले. राणीपूलाजिळील सरमसा गाडसन येथे िनविभागाने 

आयोवजत केलेल्या कायसक्रमात ही घोर्णा करण्यात आली. बू्ल 

डू्क, वसक्कीमिी मूळ फुलपाखरू प्रजाती, वसक्कीमिे राज्य 

फुलपाखरू म्हणून घोवर्त होण्यासाठी आणखी एका स्पधसक 

कृष्णा मयूरला मागे टाकले. 720-विवित्र फुलपाखरू प्रजातीपैंकी 

दोन फुलपाखरांना राज्य फुलपाखरांच्या नामांकनासाठी 

वनिडण्यात आले होते. 

िू डू्यक बद्दल: 

● वनळा डू्क वसक्कीमिे प्रवतवनवधत्व करतो त्यािे दोन अवद्वतीय रंग 

वनळे आकाशािे प्रवतवनवधत्व करतात आवण पांढरे वहमालयातील 

बफासच्छावदत पिसत दशसितात, ते वसक्कीमला शोभणारे आहे आवण 

त्यािी खास ओळख आहे. 

● बू्ल डू्क वहमालयात 1,500 मीटरपेक्षा कमी उंिीिर आढळतो 

आवण सामान्यतुः  झोगूंमधील पाक्योगं, पावसंगडोगं आवण ही-

ग्याथांग, दवक्षण वसक्कीममधील वलंगी आवण पविम वसक्कीममधील 

यांगसुम आवण राज्याच्या राजधानीच्या जिळ ताडोगं सारख्या 

वठकाणी आढळतो. 

भ्रष्ट् अचधकाऱ्यांिी तक्रार करण्यासाठी आंध्र प्रदेिने '14400 

App' लााँि केले. 

● आंध्र प्रदेशिे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी '14400' Appलाँि 

केले. हे App लािलुिपत प्रवतबंधक विभागाने (ACB) विकवसत 

केले आहे. राज्यातील अवधका-यांच्या विरोधात भ्रष्ट्ािाराशी 

संबंवधत तक्रारी नोदंिण्यासाठी हे App लोकांना सानुकूवलत 

करण्यात आले आहे. या App िा उदे्दश न्यायालयासमोर पुरािे 

सादर करणे सुवनवित करणे देखील आहे. 14400 या टोल फ्री 

क्रमांकािर तक्रार दाखल करता येईल. 

App कसे कायय करते? 

● ACB 14400 App गुगल पे्ल स्टोअरिरून डाउनलोड करता 

येईल. एक ओटीपी मोबाइल नंबरिर असेल ज्याद्वारे नोदंणी केली 

जात आहे आवण एकदा नोदंणी केल्यानंतर, अॅप िापरण्यासाठी 

तयार होईल. या App मधे्य दोन प्रमुख िैवशष्ट्टे्य आहेत: 
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● एक म्हणजे थेट ऑवडओ, फोटो वकंिा न्सव्हवडओ रेकॉडस करणे 

आवण त्वररत तक्रार नोदंिणे. 

● दुसरी पद्धत म्हणजे न्सव्हवडओ, फोटो, कागदपते्र, तसेि इतर पुरािे 

पाठिणे आवण तक्रार नोदंिणे. 

महाचवद्यालयीन चवद्यार्थ्ाांसाठी ताचमळनाडू सरकारने नलया 

चथरान कौिल्य काययक्रमािी सुरवात केली. 

● तावमळनाडू सरकारने अलीकडेि नान मुधलिन (I am the first) 

लाँि केला आहे. या कायसक्रमांतगसत, तावमळनाडू सरकारने आता 

नलया वथरान (Tomorrow’s ability) सुरू केली आहे. या 

कायसक्रमात, 50,000 महाविद्यालयीन विद्याथी संगणक विज्ञान, 

इलेक्टर ॉवनक्स आवण आयटी डोमेनमधील ज्ञानासह प्रवशक्षण देतील, 

त्यांना तंत्रज्ञानािा िापर करून समस्या सोडिण्यामधे्य कौशल्य 

प्रदान करतील. तवमळनाडू सरकारने उद्योगांना कुशल विद्याथी 

वमळािेत यासाठी नलया वथरान कायसक्रम तयार केला आहे. 

● हा मल्टी-एजिी कायसक्रम Nasscom, ICT Academy आवण 

Skill Development Corporation द्वारे एकवत्रतपणे तयार केला 

गेला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्ांना आिश्यक क्रॉस-कवटंग 

कौशल्यांमधे्य प्रिेश वमळतो. त्यामुळे कंपन्यांना कुशल कामगार 

वमळण्यास मदत होईल. 

गोव्याच्या मुख्यमंत्र्ांनी समुद्रचकनाऱ्यांच्या समग्र 

व्यवस्थापनासाठी 'बीि खव्हचजल अाँप' लााँि केले. 

● गोव्यािे मुख्यमंत्री (मुख्यमंत्री), प्रमोद सािंत यांनी मावहती तंत्रज्ञान 

(आयटी) के्षत्र आवण पयसटन के्षत्र यांच्यातील सहकायासने 'बीि 

न्सव्हवजल अँप' लाँि केले आहे, ज्यािा उदे्दश पयसटकांना आवण 

समुद्रवकनारी पयसटन के्षत्रात काम करणाऱ्या संसथांना सिांगीण 

व्यिसथापनात लाभ देण्यािा आहे. 

अाँप बद्दल: 

● बीि न्सव्हवजल अँपच्या माध्यमातून दृष्ट्ी कामगार, पोलीस आवण 

इतर भागधारक पयसटकांच्या वहतािे रक्षण करण्यासाठी समस्या 

मांडू शकतात. 

● बेकायदेशीर फेरीिाले आवण बेकायदेशीर मसाज सेिांिा अहिाल 

देण्यापासून ते समुद्रवकनाऱ्याच्या स्वच्छतेपयंत सिस गोष्ट्ी अँपमधे्य 

समाविष्ट् आहेत. पन्सब्लक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंवडयािा 

भारतातील बलात्काराशी संबंवधत गुन््ांिा अहिाल सांगतो की 

गोव्याने गेल्या दोन दशकात सिासवधक 559.4% वकंिा राष्ट्र ीय 

सरासरीच्या 5.6 पट िाढ नोदंिली आहे. 

ओचडिामधे्य 'सीतल षष्ठी' उत्सव साजरा केला जात आहे. 

● ओवडशामधे्य सीतल र्ष्ठी हा पवित्र वहंदू सण साजरा केला जातो. 

हा आठिडाभर िालणारा विशेर् उत्सि भगिान वशि आवण देिी 

पािसती यांच्या वििाहािर प्रकाश टाकतो. वहंदू कॅलेंडरनुसार, सीतल 

र्ष्ठी शुक्ल पक्षात जे्यष्ठ मवहन्याच्या सहाव्या वदिशी पाळली जाते. 

● हा सण सहसा भव्य कावनसव्हलच्या स्वरूपात साजरा केला जातो. 

विविध राज्यातील कलाकार आवण व्यक्ती एकत्र येतात आवण 

उत्सिात सहभागी होतात. संबलपूर कावनसव्हल हा एक लोकवप्रय 

कायसक्रम आहे, ज्यामधे्य देशभरातून आवण परदेशातून हजारो 

पयसटक येतात. 

आसाम िांगली कापणी आचण पावसासाठी बायिो सण साजरा 

करतो. 

● बायखो उत्सि आसाम राज्यात साजरा केला जातो. शुभ कापणीिा 

हंगाम आणण्यासाठी आवण मुबलक वपके आवण िांगले आरोग्य 

भरण्यासाठी हा उत्सि साजरा केला जातो. हा िांगला कापणीिा 

उत्सि आहे. ती एक प्रािीन परंपरा आहे. हे प्रामुख्याने राभा जमात 

पाळतात. तथावप, इतर समुदायातील लोक देखील उत्सिात 

सामंजस्य करतात. 

● या उत्सिादरम्यान, दुष्ट् आत्म्ांपासून बिाि करण्यासाठी, 

समाजात िांगली इच्छा आणण्यासाठी आवण भरपूर पाऊस 

पडण्यासाठी विविध विधी केले जातात. दुपारी, लोक पारंपाररक 

पोशाख पररधान करतात आवण ढोलाच्या तालािर नाितात. 

● संध्याकाळी, ते बांबूच्या बंडलांपासून बनिलेल्या उंि इमारतीला 

आग लाितात. सूयासस्ानंतर, पुजारी कापणीच्या देिाला प्राथसना 

करतात. प्राथसनेनंतर याजक गरम वनखाऱ्यांिर धाितात, जे आगीने 

उकळत राहतात. 

ताचमळनाडूिे मुख्यमंत्री एमके सॅ्टचलन 44व्या बुखद्धबळ 

ऑचलखियाडसाठी लोगो आचण िुभंकरािे अनावरण केले. 

● तावमळनाडूिे मुख्यमंत्री एमके सॅ्टवलन यांनी पुढील मवहन्यात 

ममल्लापुरम येथे होणाऱ्या 44व्या बुन्सद्धबळ ऑवलन्सियाडसाठी 

लोगो आवण शुभंकरािे अनािरण केले. 28 जुलै ते 10 ऑगस्ट 

दरम्यान, 180 हून अवधक देशांतील अंदाजे 2,000 खेळाडू 

आंतरराष्ट्र ीय स्पधेत भाग घेतील. श्री सॅ्टवलन यांनी गे्रटर िेन्नई 

कॉपोरेशनिे मुख्यालय ररपन वबन्सलं्ड्ग येथे ऑवलन्सियाडसाठी 

काउंटडाउन घड्ाळािे अनािरण केले. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● आरोग्य मंत्री मा. सुब्रमण्यम, वहंदू धावमसक आवण िॅररटेबल 

एंडोमेंट्स पीके सेकरबाबू, युिक कल्याण आवण क्रीडा विकास 

वशिा व्ही. मय्यानाथन, आवण पयसटन मंत्री एम. मवथिेंथन हे सिस 

उपन्ससथत होते. 

● गे्रटर िेन्नई कॉपोरेशनच्या महापौर आर. वप्रया , मुख्य सविि व्ही. 

इराई अंबू आवण ऑल इंवडया िेस फेडरेशनिे अध्यक्ष संजय कपूर 

तसेि इतर अवधकारी उपन्ससथत होते. 

● बुन्सद्धबळ ऑवलन्सियाडिी मशाल स्पधेच्या पवहल्या वदिशी जागेिर 

प्रज्ववलत करण्यापूिी लिकरि देशभरात नेली जाईल. 

● 2013 मधे्य भारताच्या विश्वनाथन आनंद आवण मॅग्नस कालससन 

यांच्यात झालेल्या जागवतक िॅन्सियनवशपच्या सामनानंतर, िेन्नईिी 

ही दुसरी मोठी आंतरराष्ट्र ीय बुन्सद्धबळ स्पधास आहे. आंतरराष्ट्र ीय 

स्पधेिी तयारी जोरात सुरू आहे. 

चहमािल प्रदेि हे डर ोनसाठी धोरण मंजूर करणारे पचहले भारतीय 

राज्य ठरले आहे. 

● वहमािल प्रदेश सरकारने डर ोन धोरणास मान्यता वदली कारण ते 

डोगंराळ राज्यात विविध सािसजवनक सेिांसाठी डर ोन आवण तत्सम 

तंत्रज्ञानािा िापर सक्षम करण्यािा प्रयत्न करत आहे. वहमािल 

प्रदेश डर ोन धोरण 2022' ला मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी मंजुरी 

वदली. डर ोन (GARUD) िापरून प्रशासन आवण सुधारणांच्या 

पायािर तयार केलेली एक समग्र डर ोन इकोवसस्टम तयार 

करण्यािी कल्पना धोरणात आहे. या निीन डर ोन धोरणामुळे, 

वहमािल प्रदेश हे डर ोनच्या सािसजवनक िापराला अवधकृतपणे 

मान्यता देणारे देशातील पवहले राज्य बनले आहे. 
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आंध्र प्रदेि सरकारने YSR यंत्र सेवा योजना सुरू केली 

● आंध्र प्रदेशिे मुख्यमंत्री, YS जगन मोहन रेड्डी यांनी YSR यंत्र सेिा 

योजना सुरू केली आहे आवण आंध्र प्रदेशातील गंुटूर येथील 

िुट्टुगंुटा कें द्रात टर ॅक्टर आवण कंबाईन हािेस्टरच्या वितरणाला 

वहरिा झेंडा दाखिला आहे. 

● सुमारे 3,800 टर ॅक्टर आवण 320 एकवत्रत कापणी करणारे यंत्र 

संपूणस आंध्र प्रदेशातील रायथू भरोसा कें द्रांिर (RBKs) उपलब्ध 

करून वदले जातील. 

● 5,260 शेतकरी गटाच्या बँक खात्यांमधे्य 175 कोटीिें अनुदान 

जमा करण्यात आले आहे. 

● आंध्र प्रदेश सरकारिे एकूण 10,750 YSR यंत्र सेिा कें दे्र (CHC) 

सथापन करण्यािे उवद्दष्ट् आहे. 

● िायएसआर यंत्र सेिा पथक हा उपक्रम शेतकऱ्यांच्या शेती यंत्रांच्या 

कमतरतेिर मात करण्यासाठी आवण त्यांना परिडणाऱ्या वकमतीत 

यंत्रसामग्री भाड्ाने देण्यासाठी अतं्यत आिश्यक सहाय्य प्रदान 

करण्यासाठी हाती घेण्यात आला ज्यामुळे इनपुट खिस कमी 

होण्यास मदत होईल. 

● ही शेतीशी संबंवधत यंत्रसामग्री संबंवधत गािातील RBK स्रािरील 

CHC मधे्य उपलब्ध असेल. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

चब्रर्निी राणी जगातील दुसऱ्या क्रमांकािी सवायत जास्त काळ 

राज्य करणारी बनली आहे 

● वब्रटनच्या राणी एवलझाबेथ II ने थायलंडच्या राजाला मागे टाकून, 

फ्रािच्या लुई िौदाव्या नंतर, इवतहासात जगातील दुसरा-

सिासवधक काळ राज्य करणारी व्यक्ती बनली आहे. 

● यूके 96 िर्ांिी राणीिी पॅ्लवटनम जु्यवबली देशाच्या सेिेिी 70 िरे् 

मोठ्या कायसक्रमांसह साजरी करत आहे. 

UNGA ने बहुभाचषकतेवर ठराव मंजूर केला, चहंदी भाषेिा प्रथमि 

उले्लि केला 

● वब्रटनच्या राणी एवलझाबेथ II ने थायलंडच्या राजाला मागे टाकून, 

फ्रािच्या लुई िौदाव्या नंतर, इवतहासात जगातील दुसरा-

सिासवधक काळ राज्य करणारी व्यक्ती बनली आहे. 

● यूके 96 िर्ांिी राणीिी पॅ्लवटनम जु्यवबली देशाच्या सेिेिी 70 िरे् 

मोठ्या कायसक्रमांसह साजरी करत आहे. 

UNGA ने बहुभाचषकतेवर ठराव मंजूर केला, चहंदी भाषेिा प्रथमि 

उले्लि केला 

● युनायटेड नेशि जनरल असेंब्लीने (UNGA) बहुभावर्कतेिर 

भारत प्रायोवजत ठराि स्वीकारला आहे ज्यामधे्य पवहल्यांदा वहंदी 

भारे्िा उले्लख आहे. 

● मंजूर केलेला ठराि UN ला वहंदी भारे्सह अवधकृत तसेि 

अशासकीय भार्ांमधे्य महत्त्वािे संपे्रर्ण आवण संदेश प्रसाररत 

करणे सुरू ठेिण्यास प्रोत्सावहत करतो. 

● ठरािात प्रथमि बांगला आवण उदूसिाही उले्लख आहे. 

12वी WTO मंत्रीस्तरीय पररषद चजचनव्हा, खस्वत्झलांड येथे सुरू 

झाली 

● 12िी जागवतक व्यापार संघटनेिी (WTO) मंवत्रस्रीय पररर्द 

(MC12) वजवनव्हा, न्सस्वत्झलंड येथे WTO मुख्यालयात सुरू झाली. 

● िार वदिसांच्या बैठकीदरम्यान, व्यापारी संघटनेिे सदस्य कोविड-

19 लसीसंाठी TRIPS (टर ेड-ररलेट अॅसे्पक््टस ऑफ इंटेलेक्चु्यअल 

प्रॉपटी राइट्स), साथीच्या रोगािा प्रवतसाद, मत्स्यपालन अनुदान, 

कृर्ी, अन्न सुरक्षा, तसेि यासारख्या मुद्द्ांिर ििास करतील. 

● जागवतक व्यापार संघटनेिे (WTO) महासंिालक, Ngozi 

Okonjo-Iweala, 12 जून 2022 रोजी WTO च्या वजवनव्हा, 

न्सस्वत्झलंड येथे 12 व्या मंवत्रस्रीय पररर्देच्या उद्घाटन 

समारंभाला संबोवधत करतात. 

सौदी अरेचबयाला मागे र्ाकून रचिया भारतािा दुसरा सवायत मोठा 

तेल पुरवठादार बनला आहे. 

● रवशयाने सौदी अरेवबयाला मागे टाकून भारतािा इराकपाठोपाठ 

दुसरा सिासत मोठा तेल पुरिठादार बनला आहे कारण ररफायनसस 

युके्रनमधील युद्धानंतर रवशयन कू्रड सिलतीत उपलब्ध आहेत. 

भारतीय ररफायनससनी मे मवहन्यात सुमारे 25 दशलक्ष बॅरल 

रवशयन तेल खरेदी केले, वकंिा त्यांच्या सिस तेल आयातीच्या 16 

टक्क्यांहून अवधक. रवशयन-मूळच्या कू्रडने एवप्रलमधे्य भारताच्या 

एकूण समुद्री आयातीपैकी 5 टक्क्यांपयंत मजल मारली, 2021 

आवण 2022 च्या पवहल्या वतमाहीत 1% िरून िाढली. 

अहवालातील महत्त्वािे मुदे्द: 

● अमेररका आवण िीननंतर, भारत हा जगातील वतसरा सिासत मोठा 

तेलािा ग्राहक आहे, ज्यापैकी 85 टक्क्यांहून अवधक तेल आयात 

केले जाते. 

● राष्ट्र ाध्यक्ष व्लावदमीर पुतीन यांनी युके्रनिर आक्रमण करण्यािा 

आदेश वदल्यानंतर भारत, जगातील वतसरे-सिासत मोठे तेल-आयात 

करणारा आवण िापरणारा देश, रवशयाकडून कच्च्च्या तेलाच्या 

खरेदीिा दीघसकाळ बिाि करत आहे. 

● तेल मंत्रालयाने गेल्या मवहन्यात असे म्हटले होते की, “भारताच्या 

एकूण िापराच्या तुलनेत रवशयाकडून होणारी ऊजास खरेदी अतं्यत 

कमी आहे.” 

● मे मवहन्यात इराक भारताला सिासवधक पुरिठादार रावहला आवण 

सौदी अरेवबया आता वतसरा सिासत मोठा पुरिठादार आहे. 

● जागवतक ऊजेच्या वकमती िाढत असताना रवशयाकडून तेल 

आयात िाढिण्यासाठी भारताने सिलतीच्या वकमतीिंा फायदा 

घेतला आहे. 

आरती प्रभाकर यांिी अमेररकेच्या राष्ट्र ाध्यक्षांच्या चवज्ञान 

सल्लागारपदी चनयुक्ती 

● अमेररकेिे अध्यक्ष जो वबडेन यांनी व्हाईट हाऊस ऑवफस ऑफ 

सायि अँड टेक्नॉलॉजी पॉवलसी (OSTP) च्या प्रमुखपदी आरती 

प्रभाकर यांिे नाि देण्यािी अपेक्षा आहे. ती एररक लँडरिी जागा 

घेईल ज्याने त्यांच्या वनयुक्तीनंतर नऊ मवहन्यांनंतर आपल्या 

कमसिार्यांना धमकािले आवण त्याच्या कायसकाळात कामासाठी 

प्रवतकूल िातािरण वनमासण केल्यािी कबुली वदल्यानंतर ही भूवमका 

सोडली. 

● युनायटेड से्टट्सच्या राष्ट्र ाध्यक्षांच्या विज्ञान सल्लागार म्हणून काम 

करणाऱ्या आरती या पवहल्या मवहला आवण रंगीत पवहल्या व्यक्ती 

असतील. 
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आरती प्रभाकर यांच्या बद्दल 

● आरतीिा जन्म भारतात झाला आवण तो टेक्सासमधे्य िाढला. वतने 

1984 मधे्य कॅवलफोवनसया इन्सिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून 

पीएिडी पूणस केली त्यानंतर वतने NIST िे नेतृत्व करण्यापूिी 

DARPA येथे प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून 7 िरे् घालिली. 

● वतने वसवलकॉन वॅ्हलीमधे्य उद्यम भांडिलदार म्हणून एक 

दशकाहून अवधक काळ घालिला. DARPA प्रमुख असताना वतने 

एक बायोटेक्नॉलॉजी ऑवफस तयार केले ज्याने सध्याच्या साथीच्या 

रोगाशी लढण्यासाठी RNA लसीिंर काम सुरू केले. 

अमेररकेच्या फेडरल ररझव्हयने 1994 नंतर प्रथमि व्याजदर 

वाढवले आहेत. 

● यूएस फेडरल ररझव्हसने आपल्या मुख्य व्याजदरात तीन ितुथांश 

टक्क्यांनी िाढ केली, जी जिळजिळ तीन दशकांतील सिासत मोठी 

िाढ आहे आवण आणखी मोठ्या दरात िाढ होण्याच्या मागासिर 

असल्यािे संकेत वदले आहेत, ज्यामुळे आणखी मंदीिी शक्यता 

िाढली आहे. फेडिा वनणसय, त्याच्या सिासत अलीकडील धोरण 

बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आला, त्यािा बेंिमाकस  अल्प-मुदतीिा 

दर 1.5 टके्क ते 1.75 टक्क्यांपयंत िाढेल, ज्यामुळे अनेक ग्राहक 

आवण व्यािसावयक कजांिर पररणाम होईल. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● धोरणकत्यांनी िर्ासच्या अखेरीस 3.25 टके्क ते 3.5 टके्क या 

मयासदेपयंत पोहोिण्यािा त्यांिा मुख्य दर 2008 नंतरिा सिोच्च 

स्र असल्यािा अंदाज ितसिला आहे, यािा अथस असा होतो की 

बहुतेक प्रकारिे कजस घेणे अवधक महाग होईल. 

● 8.6% च्या िार दशकांच्या उच्चांकािर िलनिाढ, अथसव्यिसथेच्या 

इतर भागांमधे्य पसरत आहे आवण घसरण्यािी विने्ह वदसत नाहीत, 

मध्यिती बँक कजस देणे आवण िाढ रोखण्यासाठी आपले प्रयत्न 

िाढित आहे. 

● िाढती िलनिाढ पूिीपेक्षा जास् काळ वटकेल असा 

अमेररकनांिाही विश्वास िाटू लागला आहे. 

● ही मानवसकता अथसव्यिसथेत िलनिाढीिी मानवसकता वनमासण 

करू शकते, ज्यामुळे फेडच्या 2% च्या लिापयंत महागाई परत 

करणे अवधक कठीण होईल. 

आंब्याच्या चनयायतीला िालना देण्यासाठी अपेडाने बहारीनमधे्य 

आंबा महोत्सवािे आयोजन केले होते 

● आंब्याच्या वनयासतीला िालना देण्यासाठी कृर्ी आवण प्रवक्रया 

केलेले अन्न उत्पादने वनयासत विकास प्रावधकरण (APEDA) ने 

बहरीनमधे्य आठ वदिसांच्या आंबा महोत्सिािे आयोजन केले 

आहे. पविम बंगाल, वबहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आवण ओवडशा 

या पूिेकडील राज्यांतील 34 प्रकारिे आंबे बहरीनच्या अल जवझरा 

गु्रप सुपरमाकेटमधे्य आठ िेगिेगळ्या वठकाणी प्रदवशसत केले जात 

आहेत. 

माँगो िो बद्दल: 

● बहरीनमधील मँगो शो हा 'मँगो फेन्सस्टव्हल 2022' अंतगसत भारतीय 

आंब्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय बाजारपेठ शोधण्याच्या APEDA च्या 

निीन उपक्रमांिा एक भाग आहे. भारतीय आंब्यासाठी जागवतक 

व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या APEDA च्या ििनबद्धतेिा हा 

पररणाम आहे की प्रथमि पूिेकडील राज्यांतील आंब्यांच्या 34 

जाती बहरीनमधे्य प्रदवशसत करण्यात आल्या आहेत. यावशिाय, 

संपूणसपणे आंबे, अल जवझरा बेकरीमधे्य तयार केलेला मँगो केक, 

जू्यस, मँगो शेकिे विविध प्रकार इत्यादी अनेक आंब्यािे पदाथसही 

महोत्सिात प्रदवशसत करण्यात आले आहेत. 

भारतीय अमेररकन राधा अयं्यगार पं्लबला चबडेन यांनी 

पेंर्ागॉनच्या िीषय स्थानासाठी नामांचकत केले. 

● राधा अयं्यगार पं्लब, एक भारतीय-अमेररकन, सध्या संरक्षण 

उपसवििांच्या िीफ ऑफ स्टाफ आहेत. अमेररकेिे राष्ट्र ाध्यक्ष जो 

वबडेन यांनी राधा अयं्यगार पं्लब यांिी पेंटागॉनच्या सिोच्च पदािर 

वनयुक्ती केली आहे. सुश्री पं्लब, जे सध्या संरक्षण उपसवििांिे िीफ 

ऑफ स्टाफ आहेत, त्यांिी बुधिारी संपादन आवण वटकािासाठी 

संरक्षण उप-अिर सविि पदासाठी नामांकन करण्यात आले. 

राधा अयं्यगार पं्लब बद्दल: 

● पं्लबने वतच्या कारवकदीिी सुरुिात लंडन सू्कल ऑफ 

इकॉनॉवमक्समधे्य सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून केली आवण हािसडस 

विद्यापीठात पोस्टडॉक्टरल अभ्यास पूणस केला. 

● वतने वप्रिन विद्यापीठातून अथसशास्त्रात बीएस आवण अथसशास्त्रात 

पीएिडी केली आहे. 

● पं्लब या आधी Google िर टर स्ट आवण सेफ्टीसाठी संशोधन आवण 

अंतदृसष्ट्ी संिालक होत्या, वजथे वतने व्यिसाय विशे्लर्ण, डेटा 

विज्ञान आवण तांवत्रक संशोधनािर लक्ष कें वद्रत केलेल्या क्रॉस-

फंक्शनल टीमिे नेतृत्व केले. 

● वतने यापूिी Facebook िर धोरण विशे्लर्णािे जागवतक प्रमुख 

म्हणून काम केले होते, वजथे ती उच्च-जोखीम/उच्च-हानी सुरक्षा 

आवण महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्र ीय सुरक्षा समस्यांसाठी जबाबदार होती. 

● पं्लबने पूिी RAND Corporation मधे्य िररष्ठ अथसशास्त्रज्ञ म्हणून 

काम केले होते, वजथे वतने संरक्षण विभागातील सज्जता आवण 

सुरक्षा वक्रयाकलापांिे मोजमाप आवण मूल्यांकन मजबूत 

करण्यािर लक्ष कें वद्रत केले. 

● वतने संरक्षण विभाग, ऊजास विभाग आवण व्हाईट हाऊस नॅशनल 

वसकु्यररटी कौन्सिलमधे्य राष्ट्र ीय सुरक्षा मुद्द्ांिर िररष्ठ कमसिारी 

सदस्य म्हणून काम केले आहे. 

जपान पचहल्यांदाि नार्ो पररषदेत सहभागी होणार आहे. 

● जपानिे पंतप्रधान, फुवमयो वकवशदा हे मावद्रदमधे्य या मवहन्यात 

होणाऱ्या NATO वशखर पररर्देला उपन्ससथत राहणार आहेत, ते 

टर ािअटलांवटक अलायिच्या सिोच्च बैठकीत सामील होणारे 

देशािे पवहले नेते बनले आहेत. 28-30 जूनच्या मेळाव्याला 30 

नॉथस अटलांवटक टर ीटी ऑगसनायझेशनच्या सहयोगीसंाठी, 

युके्रनमधील रवशयाच्या युद्धाला िार मवहने पूणस झाल्यािा क्षण 

म्हणून पावहले जाते. 
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सोमाचलयाच्या पंतप्रधानपदी हमजा अब्दी बरे यांिी चनयुक्ती 

● सोमावलयािे राष्ट्र ाध्यक्ष हसन शेख मोहम्मद यांनी जुब्बालँड राज्य 

वनिडणूक आयोगािे माजी अध्यक्ष हमजा अब्दी बरे यांिी 

पंतप्रधान म्हणून वनयुक्ती केली आहे. जुबालँडच्या अधस-स्वायत्त 

राज्यातून 48 िर्ीय हमजा अब्दी बरे यांनी एम ओहमद हुसेन 

रोबेल यांिी जागा घेतली. बॅरे यांनी अनेक सािसजवनक आवण 

राजकीय भूवमकांमधे्य काम केले आवण 2011 ते 2017 पयंत पीस 

अँड डेव्हलपमेंट पाटी (पीडीपी) िे सरविटणीस होते, जे आता 

मोहमुद यांच्या नेतृत्वाखालील युवनयन फॉर पीस अँड डेव्हलपमेंट 

(यूडीपी) िे अग्रदूत होते. 

ऑस्टरेचलयन चकनारपट्टीवर जगातील सवायत मोठी वनस्पती 

सापडली. 

● जगातील सिासत मोठी वजिंत िनस्पती िेस्टनस ऑस्टर ेवलयाच्या 

वकनाऱ्यािरील उथळ पाण्यात आढळून आली आहे. विस्ीणस 

सीग्रास, पोवसडोवनया ऑस्टर ॅवलस नािाने ओळखली जाणारी सागरी 

फुलांिी िनस्पती, शाकस  बे येथे 112 मैल (180 वकलोमीटर) पेक्षा 

जास् पसरलेली आहे. 

● अनुिांवशक िािणी िापरून, शास्त्रज्ञांनी वनधासररत केले आहे की 

िेस्टनस ऑस्टर ेवलयामधे्य पाण्याखालील एक मोठे कुरण खरं तर एक 

िनस्पती आहे. वकमान 4,500 िर्ांमधे्य एकाि बीजापासून पसरले 

असे मानले जाते. सीग्रास सुमारे 200 िौरस वकमी व्यापलेले आहे. 

'फुचजयान', िीनिी चतसरी सवायत प्रगत देिांतगयत तयार केलेली 

चवमानवाहू नौका लााँि केली. 

● आक्रमक बीवजंगने प्रमुख इंडो-पॅवसवफक भागात आपल्या 

नौदलाच्या शे्रणीिा विस्ार करण्यासाठी दबाि आणल्यामुळे िीनने 

वतसरी विमानिाहू युद्धनौका, देशािी सिासत आधुवनक आवण 

पवहली “संपूणसपणे देशांतगसत वनवमसत” नौदल युद्धनौका सुरू केली. 

पूिेकडील महानगरातील अवधकृत माध्यमांच्या िृत्तानुसार, 

शांघायच्या वजआंगनान वशपयाडस येथे एका संवक्षप्त समारंभात 

'फुवजयान' विमानिाहू जहाज लाँि करण्यात आले. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● सरकारी वशन्हुआ िृत्तसंसथेनुसार, फुवजयान हे िीनिे पवहले 

देशांतगसत वडझाइन केलेले आवण तयार केलेले कॅटपल्ट विमानिाहू 

जहाज आहे. 

● शांघायच्या कोविड लॉकडाऊनमुळे जहाजािे प्रके्षपण दोन 

मवहन्यांनी लांबले. पीपल्स वलबरेशन आमी नेव्हीच्या 73 व्या 

िधासपन वदना (PLAN) च्या सुमारास ते 23 एवप्रल रोजी प्रके्षवपत 

केले जाणार होते. 

गुस्तावो पेर्र ो कोलंचबयािे अध्यक्ष म्हणून चनवडून आले. 

● कोलंवबयािे अध्यक्षपद गुस्ािो पेटर ो यांनी वजंकले आहे, एक माजी 

बंडखोर योद्धा ज्याने महत्त्वपूणस सामावजक आवण आवथसक 

पररितसनािे ििन वदले आहे. पेटर ो राष्ट्र पती पदाच्या रनऑफ 

वनिडणुकीत वजंकल्यास कोलंवबयािे पवहले डाव्या वििारसरणीिे 

अध्यक्ष होतील. त्यांना 50.4 टके्क मते वमळाली, तर त्यांिे विरोधक, 

बांधकाम मॅगे्नट रोडॉल्ो हनांडेझ यांना 47.3 टके्क मते वमळाली. 

पेटर ो वतसऱ्यांदा राष्ट्र ाध्यक्षपदासाठी धािले आवण त्यांच्या विजयामुळे 

अवलकडच्या िर्ांत पुरोगामी वनिडून आलेल्या लॅवटन अमेररकन 

देशांच्या िाढत्या यादीत अँवडयन राष्ट्र ािी भर पडली. 

मंगोचलयािे िुव्सगुल सरोवर युनेस्को वल्ड्य नेर्वकय  ऑफ 

बायोस्फीअर ररझव्हयमधे्य जोडले गेले. 

● मंगोवलयािे खुिसुल लेक नॅशनल पाकस  युनेस्कोच्या िल्ड्स नेटिकस  

ऑफ बायोस्फीअर ररझव्हसमधे्य समाविष्ट् करण्यात आले आहे. 

पॅररस, फ्राि येथे होत असलेल्या मॅन आवण बायोस्फीअर 

कायसक्रमाच्या आंतरराष्ट्र ीय समिय पररर्देच्या 34 व्या 

सत्रादरम्यान हा वनणसय घेण्यात आला. खुव्सगुल सरोिर हे रवशयन 

सीमेजिळ खुव्सगुल या उत्तर मंगोवलयन प्रांतात न्ससथत आहे, 

ज्यामधे्य मंगोवलयािे सुमारे 70 टके्क ताजे पाणी वकंिा जगाच्या 

एकूण पाण्यापैकी 0.4 टके्क आहे. 

दचक्षण कोररयाने देिांतगयत नुरी रॉकेर् वापरून आपला पचहला 

उपग्रह कके्षत पाठवला. 

● दवक्षण कोररयाने देशाच्या िाढत्या एरोसे्पस महत्त्वाकांके्षला िालना 

देऊन आवण प्रवतस्पधी उत्तर कोररयासोबतच्या तणािादरम्यान 

मोठ्या के्षपणासे्त्र तयार करण्यासाठी आवण गुप्तिर उपग्रह 

प्रके्षवपत करण्यासाठी आिश्यक तंत्रज्ञान असल्यािे वसद्ध करून, 

स्वदेशी रॉकेटिा िापर करून आपला पवहला उपग्रह यशस्वीपणे 

प्रके्षवपत केला . विज्ञान मंत्रालयाने अहिाल वदला की तीन-

टप्प्यांिरील नुरी रॉकेटने दवक्षण कोररयाच्या अंतराळ प्रके्षपण 

सुविधेपासून दवक्षणेकडील बेटािर 435 मैलांच्या लिाच्या उंिीिर 

कायसरत "कायसक्षमता पडताळणी" उपग्रह यशस्वीररत्या प्रके्षवपत 

केला. 

िीनने तीन नवीन यागॉन-35 ररमोर् सेखनं्सग उपग्रह प्रके्षचपत केले. 

● िीनने नैऋत्य िीनमधील वसिुआन प्रांतातील वशिांग उपग्रह 

प्रके्षपण कें द्रातून तीन निीन ररमोट सेन्सिंग उपग्रहांिे यशस्वी 

प्रके्षपण केले. याओगान-35 कुटंुबािा भाग म्हणून सकाळी 10:22 

िाजता (सथावनक िेळेनुसार) लाँग मािस-2डी िाहक रॉकेटद्वारे 

उपग्रह प्रके्षवपत केले गेले आवण इन्सच्छत कके्षत यशस्वीपणे प्रिेश 

केला. 

लंका आचथयक आपत्तीच्या तयारीत असताना इंधनाच्या चकमती 

वाढचवल्या. 

● युनायटेड से्टट्सिे प्रवतवनधी बेट राष्ट्र ाला 1948 मधे्य त्याच्या 

स्वातंत्र्ानंतरच्या सिासत मोठ्या आवथसक संकटाच्या िेळी मदत 

करण्याच्या प्रयत्नात ििेसाठी आले होते, श्रीलंकेने त्याच्या 

इंधनाच्या वकमती िाढिल्या, ज्यामुळे लोकांच्या त्रासात भर पडली. 

वसलोन पेटर ोवलयमच्या म्हणण्यानुसार, सािसजवनक िाहतुकीमधे्य 

िारंिार िापरल्या जाणार्या वडझेलिी वकंमत 15% ते 460 रुपये 

($1.27) प्रवत लीटर िाढली आहे. 

र्ोगो आचण गॅबॉन कॉमनवेल्थ असोचसएिनिे सदस्य बनले. 

● टोगो आवण गॅबॉनच्या प्रिेशानंतर कॉमनिेल्थ ऑफ नेशिमधे्य 

आता 56 सदस्य राष्ट्र े आहेत . देशािी राजधानी वकगाली येथे 

रिांडािे अध्यक्ष पॉल कागामे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 

कॉमनिेल्थ हेड्स ऑफ गव्हनसमेंट मीवटंगमधे्य दोन ऐवतहावसक 

फ्रें ि भावर्क राष्ट्र ांना औपिाररकपणे युवनयनमधे्य प्रिेश देण्यात 

आला. 
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यूकेने स्वातंत्र्ाच्या 75 व्या वषी भारतीय चवद्यार्थ्ाांसाठी 75 

चिष्यवृत्तीिी घोषणा केली. 

● युनायटेड वकंगडम सरकारने भारताच्या स्वातंत्र्ाच्या 75 व्या 

िधासपन वदनावनवमत्त, सप्टेंबरपासून यूकेमधे्य वशकण्यासाठी 

भारतीय विद्यार्थ्ांना 75 पूणस अनुदानीत वशष्यिृत्ती ऑफर 

करण्यासाठी भारतातील आघाडीच्या व्यिसायांसोबत भागीदारी 

जाहीर केली आहे. याव्यवतररक्त, वब्रटीश कौन्सिल भारतात 

मवहलांसाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अवभयांवत्रकी आवण गवणत (STEM) 

मधील 150 पेक्षा जास् यूके विद्यापीठांमधे्य 12,000 हून अवधक 

अभ्यासक्रमांिा समािेश असलेल्या सुमारे 18 वशष्यिृत्ती देत आहे. 

पार्यनसय इन द िू पॅचसचफक': यूएस आचण चमत्र राष्ट्र ांनी सुरू 

केलेला नवीन काययक्रम 

● अमेररका आवण त्यािे सहयोगी देश, ऑस्टर ेवलया, नू्यझीलंड, जपान 

आवण युनायटेड वकंगडम यांनी आपल्या के्षत्रािा विस्ार 

करण्यासाठी िीनच्या आक्रमक प्रयत्नाला प्रवतसाद म्हणून या 

प्रदेशातील लहान बेट राष्ट्र ांसह प्रभािी आवण कायसक्षम 

सहकायाससाठी बू्ल पॅवसवफकमधील भागीदार नािािा एक निीन 

उपक्रम सुरू केला आहे. पॅवसवफकमधील प्रभािािा. िीनने 10 

पॅवसवफक राज्यांसह एक व्यापक, समान सहकायस करार 

करण्यासाठी पुढे ढकलल्यानंतर, त्याच्या विस्ाररत प्रभािािी 

वनयोवजत व्याप्ती आवण या प्रदेशातील भू-रणनीवतक स्पधास 

िाढल्यािे स्पष्ट् झाले. 

अबचनया यांनी जनरल मेजर बजराम बेगज यांिी नवीन अध्यक्ष 

म्हणून चनवड केली 

● अल्बावनयाच्या संसदेने तीन फेऱ्यांच्या मतदानात कोणत्याही 

उमेदिारािे नामवनदेशन न केल्यामुळे जनरल मेजर बजराम बेगज 

या सिोच्च लष्करी अवधकाऱ्यािी निीन अध्यक्ष म्हणून वनिड केली 

आहे. एएएफिे िीफ ऑफ जनरल स्टाफ म्हणून बेगजच्या 

बडतफीच्या आदेशािर वनितसमान अध्यक्ष इवलर मेटा यांनी स्वाक्षरी 

केली. 

● ततू्पिी, बजराम बेगज यांनी अले्बवनयन सशस्त्र दल (एएएफ) च्या 

जनरल स्टाफिे प्रमुख पद भूर्िले होते. ते अल्बावनयािे 8 िे 

राष्ट्र ाध्यक्ष आहेत आवण लष्करी शे्रणीतील 3रे आहेत. ितसमान 

अध्यक्ष 'इलीर मेटा' यांच्या जागी बजराम बेगज 25 जुलै 2022 

रोजी निीन अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतील, जे 22 जुलै 2022 पयंत या 

पदािर राहतील. 

UN श्रीलंकेला संकर्ाच्या वेळी 48 दिलक्ष डॉलसयिी 

मानवतावादी मदत देणार आहे. 

● संयुक्त राष्ट्र ांनी श्रीलंकेला िार मवहन्यांच्या कालािधीत सुमारे 48 

दशलक्ष डॉलससिी मानितािादी मदत देण्यािी योजना आखली 

आहे. अन्न, इंधन, स्वयंपाकािा गॅस आवण और्धे यासह 

अत्यािश्यक िसू् पुरिण्यासाठी ही मदत केल्या जाणार आहे. 

दैनंवदन जीिनमान सुवनवित करण्यासाठी $5 अब्ज आवण 

श्रीलंकेिा रुपया मजबूत करण्यासाठी आणखी $1 अब्ज 

आिश्यक आहेत. 

● श्रीलंका जिळजिळ वदिाळखोर आहे, त्याच्या परदेशी कजासिी 

परतफेड सथवगत केली आहे. त्यािी परकीय गंगाजळी जिळजिळ 

खिस झाली आहे, ज्यािी आयात मयासवदत आहे आवण अन्न, और्ध, 

इंधन आवण स्वयंपाकाच्या गॅससह जीिनािश्यक िसंू्िा गंभीर 

तुटिडा वनमासण झाला आहे. 

िीनने चतयांगॉन्ग से्पस से्टिन तयार करण्यासाठी कू्रड चमिन 

सुरू केले. 

● िीन मॅनेड से्पस एजिीने घोवर्त केले की तीन अंतराळिीरांना 

देशाच्या कायमस्वरूपी पररभ्रमण से्पस से्टशनिर काम पूणस 

करण्यासाठी सहा मवहन्यांच्या मोवहमेिर पाठिण्यात आले आहे. 

एवप्रल 2021 मधे्य लाँि झालेल्या मुख्य वटआने्ह वलन्सवं्हग रूममधे्य 

दोन प्रयोगशाळा मॉडू्ल्सच्या एकत्रीकरणािी देखरेख 

करण्यासाठी शेन्झो -14 कू्र सहा मवहने वतयांगॉन्ग से्टशनिर 

राहतील. 

चडचजर्ल इलेक्टर ॉचनिसाठी जगातील पचहला 'राइर् रू् ररपेअर' 

कायदा नू्ययॉकय च्या चवधानसभेत मंजूर 

● वडवजटल इलेक्टर ॉवनक्ससाठी कायदा करणारी नू्ययॉकस  राज्य 

विधानमंडळ ही जगातील पवहली आहे. वडवजटल इलेक्टर ॉवनक्स 

वनमासत्यांना भाग, साधने, मावहती आवण सॉफ्टिेअर ग्राहकांना 

आवण स्वतंत्र दुरुस्ी व्यिसायांना उपलब्ध करून देण्यािी 

आिश्यकता असलेल्या "दुरुस्ीिा अवधकार" विधेयक लागू केले 

आहे. 

2035 पयांत नवीन पेर्र ोल आचण चडझेल कारच्या चवक्रीवर बंदी 

घालण्यासाठी युरोचपयन संसदेने मतदान केले. 

● युरोवपयन संसदेच्या सदस्यांनी 2035 पयंत निीन पेटर ोल आवण 

वडझेल कारच्या विक्रीिर बंदी घालण्यासाठी मतदान केले आहे. या 

हालिालीिा उदे्दश इलेन्सक्टर क िाहनांच्या जलद विकासाद्वारे 

हिामान बदलाविरूद्ध लढा िाढिणे आहे. 2035 नंतर निीन 

िाहनांमधून काही ऑटो उत्सजसनास परिानगी देणार्या दुरुस्ीिर 

मतदान घेण्यात आले, जे संसद सदस्यांनी नाकारले. 

असे का घडते? 

● युरोपिे इलेन्सक्टर क िाहनांकडे िळणे आवण कार वनमासत्यांना 

विद्युतीकरणात मोठ्या प्रमाणात गंुतिणूक करण्यास प्रोत्साहन 

देणे, दुसर्या EU कायद्याद्वारे सहाय्यभूत आहे ज्यासाठी देशांना 

लाखो िाहन िाजसर सथावपत करणे आिश्यक आहे. 

● युरोवपयन युवनयनच्या विधानसभेने स्टर ासबगस, फ्राि येथे मतदान 

केले की ऑटोमेकससनी पुढील दशकाच्या मध्यापयंत काबसन-

डायऑक्साइड उत्सजसन 100 टके्क कमी करािे. 

● या आदेशािा अथस 27-राष्ट्र ीय EU मधे्य पेटर ोल वकंिा वडझेलने 

िालणाऱ्या निीन कारच्या विक्रीिर बंदी आहे. 

● मतदानाने 2030 पयंत वनव्वळ ग्रह-तापमान उत्सजसन 55% कमी 

करण्याच्या युरोवपयन युवनयनच्या योजनांिा 1990 च्या स्रांिरून 

महत्त्वािा आधार वदला आहे - एक लि ज्यासाठी उद्योग, ऊजास 

आवण िाहतूक यामधून जलद उत्सजसन कमी करणे आिश्यक 

आहे. 
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इिेडोर, जपान, माल्ट्ा, मोझांचबक, खस्वत्झलांड UNSC साठी 

चनवडले गेले 

● इवेडोर, जपान, माल्टा, मोझांवबक आवण न्सस्वत्झलंड 2023-2024 

टमससाठी संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररर्देसाठी सथायी सदस्य म्हणून 

वनिडले गेले. 

● संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररर्देिा सथायी सदस्य म्हणून भारतािा दोन 

िर्ांिा कायसकाळ वडसेंबर 2022 मधे्य पूणस होईल. 

िीनने िंद्रािा जगातील सवायत तपिीलवार नकािा जारी केला 

● िीनने िंद्रािा एक निीन भूगभीय नकाशा प्रवसद्ध केला आहे, जो 

तो आजपयंतिा सिासत तपशीलिार असल्यािे सांगतो, 2020 मधे्य 

यूएसने मॅप केलेल्या िंद्राच्या पृष्ठभागाच्या अगदी बारीक 

तपशीलांिी नोदं केली आहे. 

● निीन नकाशा, ज्यामधे्य खडे्ड आवण संरिनेिे तपशील िंद्राच्या 

पुढील संशोधनात मदत करेल. िीनने प्रवसद्ध केलेल्या िंद्रािा 

जगातील सिासत तपशीलिार नकाशा िंद्रािरील िैज्ञावनक संशोधन, 

शोध आवण लँवडंग साइट वनिडीसाठी मोठे योगदान देईल अशी 

अपेक्षा आहे. 

● िीनने प्रवसद्ध केलेल्या िंद्रािा निीन सिससमािेशक भूिैज्ञावनक 

नकाशा 1:2,500,000 च्या से्कलिा आहे. हा आतापयंतिा सिासत 

तपशीलिार िंद्र नकाशा आहे. 

● िंद्राच्या नकाशामधे्य 12,341 इिॅक्ट के्रटसस, 17 रॉक प्रकार, 81 

इिॅक्ट बेवसन आवण 14 प्रकारच्या संरिनांिा समािेश आहे. 

● िंद्रािा सिासत तपशीलिार नकाशा सायि बुलेवटनने 30 मे 2022 

रोजी प्रकावशत केला होता. 

 

चनयुक्ती बातम्या 
 

बाँक ऑफ इंगं्लडच्या िलनचवषयक पॅनेलवर भारतीय वंिािे 

िैक्षचणक चनयुक्त 

● आघाडीच्या यूके-न्ससथत शैक्षवणक, डॉ. स्वाती वधंग्रा यांना बँक ऑफ 

इंगं्लडच्या व्याजदर-वनधासरण सवमतीच्या बा् सदस्य म्हणून 

वनयुक्त केलेल्या पवहल्या भारतीय िंशाच्या मवहला म्हणून नाि 

देण्यात आले आहे. वधंग्रा हे सध्यािे बा् सदस्य, मायकेल सॉंडसस 

यांिी जागा घेतील, जे ऑगस्ट 2016 पासून MPC िर आहेत. 

● यूके सरकारच्या टर ेझरी वडपाटसमेंटच्या मते, MPC मधे्य बा् 

सदस्यांिी वनयुक्ती हे सुवनवित करण्यासाठी वडझाइन केले आहे 

की सवमतीला बँकेमधे्य वमळालेल्या वििारांव्यवतररक्त वििार आवण 

कौशल्यािा फायदा होईल. 

माजी SBI अचधकारी नर्राजन संुदर हे NARCL मधे्य MD आचण 

CEO म्हणून रुजू झाले. 

● से्टट बँक ऑफ इंवडयािे माजी कायसकारी नटराजन संुदर 30 मे 

रोजी नॅशनल अँसेट्स ररकिर क्शन कंपनी वलवमटेड (NARCL) 

मधे्य व्यिसथापकीय संिालक आवण मुख्य कायसकारी अवधकारी 

म्हणून रुजू झाले . संुदर हे एसबीआयमधे्य 37 िर्ांहून अवधक 

काळ सेिा केलेले बँवकंग अनुभिी आहेत आवण बँकेिे Dy MD 

आवण मुख्य के्रवडट अवधकारी म्हणून सेिावनिृत्त झाले आहेत. 

खुल्या जावहरातीद्वारे स्पधासिक वनिड प्रवक्रयेद्वारे त्यांिी वनिड 

करण्यात आली आवण सािसजवनक आवण खाजगी दोन्ही के्षत्रातील 

िररष्ठ बँकससिा समािेश असलेल्या वनिड पॅनेलद्वारे एवप्रल 2022 

मधे्य त्यांिी मुलाखत घेण्यात आली. 

कें द्राने SL थाओसेन यांिी सिस्त्र सीमा बलच्या महासंिालकपदी 

चनयुक्ती केली. 

● 1988 च्या बॅििे भारतीय पोलीस सेिेिे अवधकारी SL थाओसेन 

यांिी सशस्त्र सीमा बल (SSB) िे निीन महासंिालक म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. थाओसेन, मध्य प्रदेश-केडरिे 

आयपीएस अवधकारी, सीमा सुरक्षा दलािे (बीएसएफ) विशेर् 

महासंिालक म्हणून कायसरत आहेत. सशस्त्र सीमा बल दल नेपाळ 

(1,751 वकमी) आवण भूतान (699 वकमी) देशाच्या सीमांिे रक्षण 

करते. 

वररष्ठ IPS झुखिकार हसन BCAS िे नवीन DG बनले आहेत. 

● िररष्ठ IPS अवधकारी, झुन्सल्कार हसन यांिी नागरी विमान 

िाहतूक सुरक्षा बु्यरो (BCAS) िे निीन महासंिालक म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. अवधकृत आदेशात म्हटले आहे की 

झुन्सल्कार हसन यांिी वनयुक्ती 31.10.2024 रोजी त्यांच्या 

सेिावनिृत्तीपयंतच्या कायसकाळासाठी" करण्यात आली आहे. पविम 

बंगाल-केडर 1988-बॅििे IPS अवधकारी, झुन्सल्कार हसन हे 

वदल्लीत कें द्रीय राखीि पोवलस दलािे (CRPF) विशेर् 

महासंिालक म्हणून कायसरत आहेत. विद्यमान नावसर कमाल यांनी 

से्वच्छावनिृत्तीिा वनणसय घेतल्याने बीसीएएसिे महासंिालक हे पद 

4 जानेिारीपासून ररक्त आहे. 

SBI िे माजी एमडी अिनी भाचर्या यांनी सेबीमधे्य पूणयवेळ सदस्य 

म्हणून काययभार स्वीकारला. 

● अश्वनी भावटया यांनी बाजार वनयामक वसकु्यररटीज अँड एक्सिेंज 

बोडस ऑफ इंवडया (सेबी) येथे पूणसिेळ सदस्य (WTM) म्हणून 

कायसभार स्वीकारला आहे . भावटया यापूिी सरकारी मालकीच्या 

से्टट बँक ऑफ इंवडयािे (SBI) व्यिसथापकीय संिालक होते. 

भावटया यांच्या रुजू झाल्यानंतर सेबीकडे आता तीन डबू्ल्यटीएम 

आहेत. सरकारने अद्याप िौर्थ्ा सदस्यािी वनयुक्ती केलेली नाही. 

सेबीच्या विद्यमान अध्यक्षा माधबी पुरी बुि यांिा WTM म्हणून 4 

ऑक्टोबर 2021 रोजी कायसकाळ संपल्यानंतर आवण G. 

महावलंगम यांनी 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी कायासलय सोडल्यानंतर 

गेल्या सात मवहन्यांपासून बाजार वनयामक फक्त दोन WTM सह 

कायसरत होते. 
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महत्त्वािे मुदे्द: 

● सेबी येथे WTM पदाच्या वनयुक्तीसाठी, कॅवबनेट सवििांच्या 

अध्यक्षतेखालील वित्तीय के्षत्र वनयामक वनयुक्ती शोध सवमती 

(FSRASC) द्वारे उमेदिारांिी वनिड केली जाते. 

● भावटया यांिी वनयुक्ती पदभार स्वीकारल्यापासून तीन िर्ांच्या 

सुरुिातीच्या कालािधीसाठी करण्यात आली आहे. ऑगस्ट 2020 

मधे्य, त्यांिी SBI िे MD म्हणून उन्नती झाली, वजथे ते 1985 मधे्य 

प्रोबेशनरी ऑवफसर म्हणून रुजू झाले. त्यापूिी, ते SBI मु्यचु्यअल 

फंडािे MD आवण मुख्य कायसकारी अवधकारी म्हणून काम करत 

होते. 

पंजाब अाँड चसंध बाँकेिे एमडी आचण सीईओ एस कृष्णन चनवृत्त 

झाले. 

● पंजाब अँड वसंध बँक वलवमटेड, एक भारतीय राष्ट्र ीयीकृत बँक, 

वतिे एमडी आवण सीईओ एस कृष्णन हे 31 मे 2022 पासून वनिृत्त 

होणार असल्यािी घोर्णा केली. त्यांिी पंजाब अँड वसंध बँकेिे 

व्यिसथापकीय संिालक आवण मुख्य कायसकारी अवधकारी म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली. पदभार ग्रहण करण्यािी तारीख त्याच्या 

सेिावनिृत्तीच्या तारखेपयंत, म्हणजे 31.05.2022 पयंत वकंिा 

पुढील आदेश येईपयंत, यापैकी जे आधी असेल. श्री एस कृष्णन 

31.05.2022 रोजी सेिावनिृत्त झाल्यािी मावहती आता देण्यात 

आली आहे. 

जेचवयर ऑचलव्हन मेर्ा नवीन मुख्य काययकारी अचधकारी म्हणून 

काययभार स्वीकारत आहेत. 

● शेररल सँडबगस यांनी पदािरून पायउतार झाल्यानंतर मेटा 

पॅ्लटफॉमसिे सध्यािे मुख्य िाढ अवधकारी जेवियर ऑवलव्हन 

कंपनीिे मुख्य कायसकारी अवधकारी म्हणून कायसभार स्वीकारतील. 

ऑवलव्हन मेटासोबत आहे, ज्याला पूिी Facebook म्हणून 

ओळखले जाते, त्याच्या स्फोटक विस्ारात योगदान देत आहे. 

ओवलव्हन हे पायाभूत सुविधा आवण कॉपोरेट विकासािे नेतृत्व 

करत असताना जावहरात आवण व्यािसावयक उत्पादनांसाठी 

जबाबदार असतील. 

युचनयन बाँकेच्या एमडी म्हणून मचनमेिलाई यांिी चनयुक्ती 

● सरकारने युवनयन बँक ऑफ इंवडयािे व्यिसथापकीय संिालक 

म्हणून ए मवणमेखलाई यांिी वनयुक्ती केली आहे. कॅनरा बँकेिे 

कायसकारी संिालक मवणमेखलाई यांनी राजवकरण राय जी यांिी 

जागा घेतली, ते 31 मे रोजी पाि िर्ांच्या कायसकाळानंतर वनिृत्त 

झाले. त्यांच्या पदभार स्वीकारल्यानंतर, मवणमेखलाई या युवनयन 

बँक ऑफ इंवडयाच्या पवहल्या मवहला व्यिसथापकीय संिालक 

बनल्या आहेत. 

मचनमेिलाई बद्दल: 

● बंगलोर विद्यापीठातून मास्टर ऑफ वबझनेस अॅडवमवनस्टर ेशन 

पदिी धारक मवणमेखलाई 1988 मधे्य पूिीच्या विजया बँकेत 

अवधकारी म्हणून रुजू झाल्या. 

● कॅनरा बँकेच्या ईडी म्हणून पदोन्नती होण्यापूिी, त्या विजया 

बँकेच्या महाव्यिसथापक होत्या आवण बंगलोर उत्तर प्रदेशाच्या 

प्रमुख होत्या. 

पंजाब अाँड चसंध बाँकेच्या प्रमुिपदी स्वरूप कुमार साहा यांिी 

चनयुक्ती 

● सरकारने स्वरूप कुमार साहा यांिी पंजाब अँड वसंध बँकेच्या 

प्रमुखपदी वनयुक्ती केली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेिे (पीएनबी) 

कायसकारी संिालक असलेले साहा यांनी एस कृष्णन यांिी जागा 

घेतली, जे 31 मे रोजी सेिावनिृत्त झाले. कलकत्ता, कोलकाता 

विद्यापीठातून विज्ञान शाखेतील पदिीधर असलेल्या साहा यांनी 

ओररएंटल बँकेत 1990 मधे्य प्रोबेशनरी ऑवफसर म्हणून िावणज्य 

शाखेत बँवकंग के्षत्रात आपली कारकीदस  सुरू केली. 

झुखिकार हसन यांिी BCAS िे नवीन DG म्हणून चनयुक्ती 

● कें द्र सरकारने SL थाओसेन आवण झुन्सल्कार हसन यांिी अनुक्रमे 

सशत्र सीमा बल (SSB) आवण बु्यरो ऑफ वसन्सव्हल एन्सव्हएशन 

वसकु्यररटी (BCAS) िे निीन महासंिालक म्हणून घोर्णा केली 

आहे. DoPT ने आदेश वदले आहेत की झुन्सल्कार हसन यांिी 31 

ऑक्टोबर 2024 रोजी सेिावनिृत्तीपयंतच्या कायसकाळासाठी 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. वनयुक्त केलेले दोन प्रशासक 

दोघेही 1988 च्या बॅििे IPS अवधकारी आहेत. हसन हे वदल्लीत 

कें द्रीय राखीि पोलीस दलािे (CRPF) विशेर् महासंिालक म्हणून 

कायसरत होते. ते पविम बंगाल-केडरिे आयपीएस अवधकारी 

आहेत. 

BCAS म्हणजे काय? 

● Bureau of Civil Aviation Security नागरी विमान िाहतूक 

मंत्रालय, भारताच्या अंतगसत काम करते. ही भारतातील नागरी 

विमान िाहतूक सुरके्षसाठी एक वनयामक संसथा आहे आवण वतिे 

प्रमुख पोलीस महासंिालक आहेत. BCAS मधील पोवलसांिे 

वनयुक्त DG हे नागरी विमान िाहतूक सुरक्षा बु्यरोिे महासंिालक 

आहेत. राष्ट्र ीय नागरी विमान िाहतूक सुरक्षा कायसक्रमांच्या विकास, 

देखभाल आवण अंमलबजािणीसाठी डीजी जबाबदार असतो. 

BCAS िी सथापना सुरुिातीला नागरी विमान िाहतूक 

महासंिालनालय म्हणून जानेिारी 1978 मधे्य करण्यात आली. 

नागरी विमान िाहतूक मंत्रालयाच्या अंतगसत, BCAS िी सथापना 

एवप्रल 1987 मधे्य एक स्वतंत्र विभाग म्हणून करण्यात आली 

इंर्रनॅिनल अाँलु्यचमचनयम इखि्ूर्िे नवे अध्यक्ष म्हणून सतीि 

पै यांिी चनयुक्ती 

● आंतरराष्ट्र ीय अँलु्यवमवनयम इन्सिटू्यट (IAI), जागवतक प्राथवमक 

अँलु्यवमवनयम उद्योगािे प्रवतवनवधत्व करणारी एकमेि संसथा, 

सतीश पै यांिी निीन अध्यक्ष म्हणून वनयुक्ती जाहीर केली आहे. ते 

Hindalco Industries िे व्यिसथापकीय संिालक आहेत, जे 

जगातील सिासत मोठ्या अँलु्यवमवनयम उत्पादकांपैकी एक आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय अाँलु्यचमचनयम संस्थेबद्दल: 

● IAI िा उदे्दश अँलु्यवमवनयम उद्योगाच्या शाश्वत विकासाला िालना 

देणे आवण अँलु्यवमवनयम उत्पादनांिी त्यांच्या अवद्वतीय आवण 

मौल्यिान गुणधमांबद्दल जागरूकता िाढिून मागणी िाढिणे हा 

आहे. 

● वहंदाल्कोच्या अपस्टर ीम कंपनीतून पूणसत: एकान्सिक अँलु्यवमवनयम 

पे्लयरमधे्य बदल घडिून आणण्यामागे सतीश हेि पे्ररक शक्ती 

होते जे भविष्यातील महत्त्वाच्या उद्योगांमधे्य जसे की ईव्ही 

मोवबवलटी आवण कमी काबसन िाहतूक यासारख्या उत्पादनांसह 

अंतभूसत होते. 
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आलोक कुमार िौधरी यांनी SBI िे MD म्हणून पदभार 

स्वीकारला. 

● आलोक कुमार िौधरी यांनी से्टट बँक ऑफ इंवडया (SBI) िे निीन 

व्यिसथापकीय संिालक (MD) म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. 

त्यांिी वनयुक्ती 31 मे 2022 रोजी व्यिसथापकीय संिालक म्हणून 

अश्वनी भावटया यांिी सेिावनिृत्त झाल्याच्या पाश्वसभूमीिर झाली 

आहे. 

● वित्तीय सेिा विभागाने जारी केलेल्या अवधसूिनेनुसार, निीन MD 

िी वनयुक्ती पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून आवण त्यांच्या 

सेिावनिृत्तीच्या तारखेपयंत (30 जून 2024) वकंिा पुढील आदेश 

येईपयंत, यापैकी जे आधी असेल ते लागू होते. िौधरी यांच्या 

वनयुक्तीनंतर एसबीआयकडे आता िार एमडी आहेत. िल्ला 

श्रीवनिासुलु सेट्टी, स्वामीनाथन जे आवण अवश्वनी कुमार वतिारी हे 

इतर एमडी आहेत. 

युनायरे्ड नेिन्स ग्लोबल कॉिॅक्टद्वारे ग्लोबल SDG पायोचनयर 

म्हणून मान्यता देणारे रामकृष्ण मुक्काचवली हे पचहले भारतीय 

ठरले. 

● जगात प्रथमि, युनायटेड नेशि ग्लोबल कॉिॅक्ट (UNGC) द्वारे 

एका भारतीयाला ग्लोबल ससे्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल (SDG) 

पायोवनयर फॉर िॉटर सु्टअडसवशप म्हणून नाि देण्यात आले आहे. 

युनायटेड नेशि ग्लोबल कॉिॅक्टने दहा निीन SDG 

पायोवनयससिी नािे वदली आहेत, जे कॉपोरेट लीडर आहेत जे 

मानिी हक्क, पयासिरण, कामगार आवण भ्रष्ट्ािारविरोधी UN 

ग्लोबल कॉिॅक्ट टेन तते्त्व लागू करून शाश्वत विकास उवद्दषे्ट् 

(SDGs) पुढे नेण्यात उतृ्कष्ट् कामवगरी करत आहेत. 

● UN िल्ड्सिाइड कॉिॅक्टमधे्य गंुतलेल्या फमसमधे्य कोणत्याही 

स्रािर काम करणाऱ्या व्यािसावयकांना जागवतक शोधासाठी 

लि करण्यात आले होते, ज्यामधे्य प्रते्यक खंडातून विजेते 

वनिडले गेले होते. त्यांच्या कायासमधे्य विविध विर्यांिा समािेश 

आहे, ज्यामधे्य हिामान शमन आवण अनुकूलन, तसेि ितुसळाकार 

अथसव्यिसथा आवण वडवजटल पररितसन यांिा समािेश आहे. 

भारतािे कृष्णा श्रीचनवासन हे IMF च्या आचिया-पॅचसचफक 

चवभागािे प्रमुि 

● आंतरराष्ट्र ीय नाणेवनधी, व्यिसथापकीय संिालक वक्रस्टावलना 

जॉवजसव्हा यांनी भारतीय नागररक कृष्णा श्रीवनिासन यांिी 22 

जूनपासून आवशया आवण पॅवसवफक विभाग (APD) च्या 

संिालकपदी वनयुक्ती जाहीर केली आहे. श्रीवनिासन हे िांगयोगं री 

यांच्यानंतर 23 मािस रोजी वनिृत्त होणार आहेत. 

● श्रीवनिासन यांना 1994 पासून इकॉनॉवमस्ट प्रोग्राममधे्य सुरू 

झालेल्या फंडािा 27 िर्ांपेक्षा जास् अनुभि आहे. ते सध्या APD 

मधे्य उपसंिालक आहेत. 

ए. आर रहमान यांिी इंडो-यूके कल्िर पॅ्लर्फॉमयिे राजदूत म्हणून 

चनयुक्ती 

● मु्यवझक मेस्टर ो, ए आर रहमान यांिी भारताच्या स्वातंत्र्ाच्या 75 

व्या िधासपन वदनावनवमत्त द सीझन ऑफ कल्हिरिे राजदूत म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे . वब्रटनिे भारतातील उप उच्चायुक्त 

जॅन थॉमसन आवण वब्रटीश कौन्सिलच्या संिालक (भारत) बाबसरा 

विकहॅम यांनी अवधकृतपणे लॉन्च केले. सीझन ऑफ कल्हिरिे 

उवद्दष्ट् कला, इंग्रजी आवण वशक्षण के्षत्रात भारत-यूके सहकायस 

मजबूत करणे आहे. 

प्रसार भारतीिे सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल यांना अचतररक्त 

डीडी संिालक म्हणून चनयुक्त केले आहे. 

● दूरदशसन आवण दूरदशसन बातम्यांिे महासंिालक मयंक कुमार 

अग्रिाल यांना प्रसार भारतीिे मुख्य कायसकारी अवधकारी म्हणून 

अवतररक्त जबाबदारी सोपिण्यात आली आहे. अग्रिाल हे शशी 

शेखर िेमपती यांच्यानंतर आले आहेत, ज्यांनी पाि िरे् राज्य 

प्रसारकािे सीईओ म्हणून काम केले आहे. मावहती आवण प्रसारण 

मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या परिानगीनंतर, 1989 च्या बॅिच्या 

भारतीय मावहती सेिा अवधकाऱ्याला पुढील आदेश होईपयंत वकंिा 

या पदािर वनयवमत वनयुक्ती होईपयंत अवतररक्त कायसभार देण्यािा 

वनणसय घेण्यात आला. 

एचप्रलपयांत भारतात 1.18 अब्जाहून अचधक Pos तैनात करण्यात 

आली आहेत. 

● RBI च्या म्हणण्यानुसार पेमेंट इन्फ्रास्टर क्चर डेव्हलपमेंट फंड 

(PIDF) योजनेने देशभरात 30 एवप्रल 2022 पयंत 4.11 लाख पेक्षा 

जास् PoS, मोबाइल PoS आवण इतर भौवतक उपकरणे तैनात 

केली होती. योजनेने 1,14,05,116 वडवजटल उपकरणे देखील 

तैनात केली आहेत, ज्यात UPI QR आवण भारत QR सारख्या 

इंटरऑपरेबल QR कोड-आधाररत पेमेंटिा समािेश आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● ररझव्हस बँकेिा PIDF कायसक्रम, जो जानेिारी 2021 पासून कायसरत 

असेल, वटयर 3 ते वटयर 6 शहरांमधे्य आवण देशाच्या 

ईशाने्यकडील राज्यांमधे्य पॉइंट्स ऑफ सेल (PoS) पायाभूत 

सुविधा (भौवतक आवण वडवजटल मोड) च्या अंमलबजािणीसाठी 

सबवसडी देते. 

● 26 ऑगस्ट 2021 पयंत वटयर-1 आवण वटयर-2 कें द्रांमधील PM 

स्टर ीट व्हेंडरच्या आिावनभसर वनधी (PM SVANidhi Scheme) िे 

लाभाथी देखील समाविष्ट् करण्यात आले होते. 

● ररझव्हस बँक , परिानाकृत काडस नेटिकस  आवण काडस उत्पादक 

बँका सिस PIDF मधे्य योगदान देतात, ज्यांिा आता 811.4 कोटी 

रुपयांिा वनधी आहे. 

● PIDF-नोदंणीकृत अवधग्रवहत संसथा (बँका आवण नॉन-बँका) 

प्रदेश-विवशष्ट् तैनाती लिे, तैनाती आकडेिारीिा अहिाल देतात 

आवण वनकर् पूणस करणार्या उपकरणांसाठी सबवसडीिा दािा 

करतात. 

चफिने भारताच्या वाढीिा अंदाज 7.8% पयांत कमी केला. 

● वफि रेवटंग्सने भारतािा दृष्ट्ीकोन एन इगेवटव्ह िरून एस 

टेबलमधे्य शे्रणीसुधाररत केला आहे, देशािी मजबूत आवथसक 

पुनप्रासप्ती आवण आवथसक के्षत्रातील समस्या कमी झाल्यामुळे 

मध्यम-मुदतीच्या िाढीसाठी कमी होणारे धोके लक्षात घेतले. 

तथावप, विकासाच्या गतीिर िलनिाढीिा पररणाम झाल्यामुळे, 

जागवतक रेवटंग फमसने 2022-23 साठी जीडीपी िाढीिा अंदाज 

मािसमधे्य अपेवक्षत 8.5 टक्क्यांिरून 7.8 टक्क्यांपयंत कमी केला 

आहे. 
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भारतीय मुत्सद्दी अमनदीप चसंग चगल यांिी यूएन प्रमुिांिे तंत्रज्ञान 

दूत म्हणून चनयुक्ती करण्यात आली आहे 

● UN सरविटणीस अँटोवनयो गुटेरेस यांनी आंतरराष्ट्र ीय वडवजटल 

सहकायाससाठी कायसक्रमांिे समिय साधण्यासाठी िररष्ठ भारतीय 

मुत्सद्दी अमनदीप वसंग वगल यांिी तंत्रज्ञानािरील दूत म्हणून 

वनयुक्ती केली आहे. 

● UN ने त्यांिे िणसन “वडवजटल  तंत्रज्ञानािरील वििारशील नेता” 

म्हणून केले आहे ज्यांना शाश्वत विकास उवद्दष्ट्ांच्या प्रगतीसाठी 

जबाबदारीने आवण सिससमािेशकपणे वडवजटल पररितसनािा 

फायदा कसा घ्यायिा यािी ठोस समज आहे. 

 एन जे ओझा यांिी मनरेगा (MGNREGA) लोकपाल म्हणून 

चनयुक्ती 

● एन जे ओझा यांिी महािा गांधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार हमी 

योजनेअंतगसत दोन िर्ांच्या कालािधीसाठी लोकपाल म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● ओझा यांना मनरेगा कमसिाऱ् यांच्या आरोपांिी िौकशी करणे, त्यांिा 

वििार करणे, तक्रार प्राप्त झाल्यापासून 30 वदिसांच्या आत 

पुरस्कार देण्यािे अवधकार आहेत. 

● राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 वकंिा NREGA, ज्यािे 

नंतर 2009 मधे्य महािा गांधी राष्ट्र ीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 

वकंिा MGNREGA असे नामकरण करण्यात आले, हा भारतीय 

कामगार कायदा आवण सामावजक सुरक्षा उपाय आहे ज्यािा 

उदे्दश ‘काम करण्याच्या अवधकारािी’ हमी देणे आहे. 

राजदूत रबाब फाचतमा यांिी UN अंडर-सेके्रर्री-जनरल म्हणून 

चनयुक्ती 

● संयुक्त राष्ट्र संघातील बांगलादेशच्या सथायी प्रवतवनधी राजदूत रबाब 

फावतमा यांिी संयुक्त राष्ट्र ाच्या अंडर सेके्रटरी जनरल म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● महासविि अँटोवनयो गुटेरेस यांनी राजदूत फावतमा यांच्या 

वनयुक्तीिी घोर्णा केली आहे. शेफ डी कॅवबनेट म्हणून वनयुक्ती 

झालेल्या जमैकाच्या कोटसने रॅटर े यांच्यानंतर त्या आल्या. 

● राजदूत रबाब फावतमा या पदािर वनयुक्त झालेल्या 

बांगलादेशातील पवहल्या मवहला मुत्सद्दी आहेत. 

आर सुब्रमण्यकुमार यांिी RBL बाँकेिे MD आचण CEO म्हणून 

चनयुक्ती 

● ररझव्हस बँक ऑफ इंवडया (RBI) ने RBL बँकेिे MD आवण CEO 

म्हणून आर सुब्रमण्यकुमार यांिी वनयुक्ती केली आहे. पदभार 

स्वीकारल्यापासून तीन िर्ांसाठी त्यांिी आरबीएलमधे्य वनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● ते राज्य संिावलत इंवडयन ओव्हरसीज बँकेिे माजी व्यिसथापकीय 

संिालक आवण मुख्य कायसकारी संिालक आहेत. 

आनंद मचहंद्रा, वेणू श्रीचनवासन, पंकज परे्ल आचण रवीदं्र 

ढोलचकया यांिी RBI कें द्रीय बोडायवर चनयुक्ती 

● सरकारने उद्योगपती आनंद मवहंद्रा, पंकज आर पटेल आवण िेणू 

श्रीवनिासन आवण IIM (अहमदाबाद) माजी प्राध्यापक रिीदं्र एि 

ढोलवकया यांिी ररझव्हस बँकेच्या कें द्रीय बोडासिर अशासकीय 

संिालक म्हणून वनयुक्ती केली आहे. कॅवबनेटच्या वनयुक्ती 

सवमतीने (ACC) िार िर्ांसाठी नामवनदेशन केले आहेत. 

RBI कें द्रीय बोडायिे िार नवीन सदस्य: 

● आनंद मवहंद्रा हे मवहंद्रा गु्रपिे िेअरमन आहेत, मवहंद्रा अँड मवहंद्रा 

आवण टेक मवहंद्रािे नॉन-एन्सक्झकु्यवटव्ह िेअरमन आहेत. त्यांच्या 

कायसकाळात गु्रपिा देशांतगसत आवण आंतरराष्ट्र ीय स्रािर 

ऑटोमोबाईल्स आवण कृर्ीपासून ते IT आवण एरोसे्पसपयंतच्या 

मोठ्या औद्योवगक के्षत्रांमधे्य विस्ार झाला आहे. 

● TVS मोटर कंपनीिे अध्यक्ष एमेररटस, िेणू श्रीवनिासन हे पडू्स 

विद्यापीठ (यूएसए) मधून अवभयंता आवण एमबीए आहेत आवण 

त्यांनी 1979 मधे्य टीव्हीएस मोटरिी होन्सलं्ड्ग कंपनी संुदरम-

के्लटनिे सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारला. 

● स्टॉक एक्सिेंज फाइवलंगमधे्य, Zydus Lifesciences िे अध्यक्ष 

पंकज आर पटेल यांिी RBl च्या कें द्रीय मंडळामधे्य अधसिेळ 

अशासकीय संिालक म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● रिीदं्र एि ढोलवकया हे सप्टेंबर 1985 ते एवप्रल 2018 या काळात 

IIM अहमदाबाद येथे अथसशास्त्र के्षत्रािे प्राध्यापक होते जेव्हा ते 

सेिावनिृत्त झाले. त्यांना IIM-A मधे्य 2017-18 या िर्ाससाठी सिासत 

प्रवतवष्ठत फॅकल्टी पुरस्कार वमळाला. ते 2002 ते 2005 पयंत 

पॅररसमधील युरोवपयन मॅनेजमेंट इन्सिटू्यट (ESCP-EAP) येथे 

वनयवमत भेट देणारे प्राध्यापक होते. 

सवोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीि न्यायमूती रंजना प्रकाि 

देसाई यांिी पे्रस कौखन्सल ऑफ इंचडया (PCI) िे पुढील प्रमुि 

म्हणून चनवड करण्यात आली. 

● सिोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूती रंजना प्रकाश 

देसाई यांिी पे्रस कौन्सिल ऑफ इंवडया (PCI) िे पुढील प्रमुख 

म्हणून वनिड करण्यात आल्यािे समजते. न्यायमूती देसाई यांनी 

अलीकडेि कें द्रशावसत प्रदेशाच्या विधानसभा मतदारसंघांिी 

पुनरसिना करण्यासाठी सथापन केलेल्या जमू्म आवण काश्मीरिरील 

पररसीमन आयोगािे अध्यक्ष म्हणून काम केले. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● न्यायमूती िंद्रमौली कुमार प्रसाद (वनिृत्त) यांनी PCI िे 

अध्यक्षपदािा कायसकाळ पूणस केला आवण गेल्या िर्ी नोव्हेंबरमधे्य 

पद सोडले, तेव्हापासून हे पद ररक्त आहे. 

● न्यायमूती रंजना प्रकाश देसाई यांिी PCI अध्यक्ष म्हणून वनयुक्ती 

उपाध्यक्ष एम. वं्यकय्या नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम वबलास आवण 

PCI सदस्य प्रकाश दुबे यांिा समािेश असलेल्या सवमतीने 

स्वीकारली. 

● 72 िर्ीय न्यायमूती देसाई यांनी मंुबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश 

म्हणूनही काम केले आहे. 

● PCI प्रमुख म्हणून न्यायमूती देसाई यांिी वनिड नजीकच्या काळात 

जाहीर होणार आहे. 

● पॅनेलमधे्य खासदारांिी वनयुक्ती करण्याच्या सूिनेिीही प्रतीक्षा 

आहे. 

बी.एस.पार्ील यांनी कनायर्किे लोकायुक्त म्हणून िपथ घेतली. 

● कनासटक उच्च न्यायालयािे माजी न्यायाधीश भीमनगौडा 

संगनगौडा पाटील यांनी कनासटकिे लोकायुक्त म्हणून शपथ 

घेतली. राज्यपाल थािरिंद गेहलोत यांनी न्यायमूती पाटील यांना 

पदािी शपथ वदली. कनासटकिे मुख्यमंत्री बसिराज बोम्मई, 

विरोधी पक्षनेते वसद्धरामय्या, राज्य सरकारमधील मंत्री आवण 

आमदारांनी या कायसक्रमाला हजेरी लािली आवण न्यायमूती पाटील 

यांना शुभेच्छा वदल्या. 
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प्रमोद के चमत्तल यांिी 2022-23 साठी COAI िे अध्यक्ष म्हणून 

चनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● इंडस्टर ी बॉडी सेलु्यलर ऑपरेटसस असोवसएशन ऑफ इंवडया 

(COAI) ने 2022-23 साठी असोवसएशनिे निीन अध्यक्ष म्हणून 

ररलायि वजओ इन्फोकॉमिे अध्यक्ष प्रमोद के वमत्तल यांिी 

वनयुक्ती केली आहे. वमत्तल हे यापूिी COAI िे उपाध्यक्ष होते. 

● वमत्तल हे अजय पुरी यांच्या जागी COAI िेअरपससन म्हणून काम 

पाहतील. वमत्तल यांच्याकडे दूरसंिार के्षत्रातील 42 िर्ांिा समृद्ध 

अनुभि आहे. भारतातील आघाडीच्या दूरसंिार ऑपरेटरमधे्य 

सामील होण्यापूिी, ररलायि वजओ इन्फोकॉमच्या अध्यक्षांनी 37 

िर्ांपेक्षा जास् काळ दूरसंिार विभागात (DoT) काम केले आहे. 

भारतीय अमेररकन सोम्यनारायण संपत हे वे्हररझॉन चबझनेसिे 

नवे सीईओ असतील. 

● वे्हररझॉनच्या एका बातमीनुसार, भारतीय अमेररकन सोम्यनारायण 

संपत हे वे्हररझॉन वबझनेसिे निे सीईओ असतील. संपत 2014 

मधे्य वे्हररझॉनमधे्य सामील झाले आवण 30 जूनपयंत वे्हररझॉन 

व्यिसायासाठी मुख्य महसूल अवधकारी म्हणून त्यांच्या सध्याच्या 

भूवमकेत राहतील. पे्रस रीवलझनुसार, संपतने संसथेसोबतच्या 

त्यांच्या कायसकाळात अनेक भूवमकांमधे्य धोरणािक वनयोजन 

पराक्रमािे प्रदशसन केले आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● संपत थेट वे्हररझॉनिे अध्यक्ष आवण सीईओ हॅि िेस्टबगस यांना 

कळितील. 

● संपथला वे्हररझॉनिी उत्पादने आवण एंटरप्राइझ डेव्हलपमेंट आवण 

जागवतक सुरके्षला समथसन देण्यासाठी कंपनीच्या भूवमकेिी सखोल 

मावहती आहे, िेस्टबगसच्या मते, मुख्य नेटिकस  इन्फ्रास्टर क्चर आवण 

वडवजटल टर ािफॉमेशनमधे्य दोन दशकांहून अवधक अनुभि आहे. 

● वे्हररझॉनमधे्य सामील होण्यापूिी संपतने केपीएमजी आवण बोस्टन 

किन्सलं्टग गु्रपमधे्य काम केले . त्यांनी कोलकाता येथील सेंट 

झेवियसस कॉलेजमधून अकाउंवटंगमधे्य बॅिलर पदिी, इन्सिटू्यट 

ऑफ िाटसडस  अकाउंटंट्स ऑफ इंवडयामधून िाटसडस अकाउंटिी 

आवण बोस्टन युवनव्हवससटीमधून एमबीए पदिी प्राप्त केली. 

● वे्हररझॉन वबझनेस एका क्रॉसरोडिर आहे, कारण फमसने 

अलीकडेि म्हटले आहे की सीबीआरएस से्पक्टर म िापरून 5G 

सेिेिा समािेश केल्यामुळे 5G अल्टर ा िाइडबँड नेटिकस िरील 

िाढीि क्षमता आवण िांगल्या गतीिा फायदा ग्राहकांना होईल. 

पाि उच्च न्यायालयांमधे्य नवीन मुख्य न्यायाधीिांच्या चनयुक्तीला 

मान्यता 

● पाि उच्च न्यायालयांमधे्य निीन मुख्य न्यायाधीशांच्या वनयुक्तीला 

सरकारने मान्यता वदली आहे. कायदा आवण न्याय मंत्रालयाने 

उत्तराखंड, तेलंगणा, वहमािल प्रदेश, राजसथान आवण 

गुिाहाटीसाठी वनयुक्ती जाहीर केली आहे. उत्तराखंड उच्च 

न्यायालयािे मुख्य न्यायाधीश वदल्ली उच्च न्यायालयािे न्यायमूती 

विवपन सांघी असतील, तर तेलंगणा उच्च न्यायालयािे मुख्य 

न्यायाधीश तेलंगणा उच्च न्यायालयािे न्यायमूती उज्वल भुयान 

असतील. 

● वहमािल प्रदेश उच्च न्यायालयािे मुख्य न्यायाधीश मंुबई उच्च 

न्यायालयािे न्यायमूती अमजद अहतेशाम सय्यद असतील, तर 

राजसथान उच्च न्यायालयािे मुख्य न्यायाधीश मंुबई उच्च 

न्यायालयािे न्यायमूती वशंदे संभाजी वशिाजी असतील. गुिाहाटी 

उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना गुजरात उच्च 

न्यायालयाच्या न्यायमूती रश्मीन एम छाया यांिे नाि देण्यात आले 

आहे. मंत्रालयानुसार तेलंगणा उच्च न्यायालयािे मुख्य न्यायाधीश 

सतीश िंद्र शमास यांिी वदल्ली उच्च न्यायालयात वनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 

रुचिरा कंबोज यांिी संयुक्त राष्ट्र ात भारतािी पुढील स्थायी 

प्रचतचनधी म्हणून चनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● िररष्ठ मुत्सद्दी रुविरा कंबोज, सध्या भूतानमधे्य भारताच्या राजदूत 

आहेत, यांिी नू्ययॉकस  येथे संयुक्त राष्ट्र ांमधे्य भारतािी पुढील सथायी 

प्रवतवनधी म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. ती संयुक्त 

राष्ट्र ातील भारतीय राजदूत म्हणून टी.एस. वतरुमूती यांिी जागा 

घेतील. परराष्ट्र  मंत्रालयाने सांवगतले की, रुविरा कंबोज लिकरि 

हा पदभार स्वीकारतील. 

● 1987 मधे्य भारतीय परराष्ट्र  सेिेत सामील झालेल्या कंबोज 1987 

च्या वसन्सव्हल सन्सव्हससेस बॅिमधील अन्सखल भारतीय मवहला टॉपर 

आवण 1987 फॉरेन सन्सव्हसस बॅिच्या टॉपर होत्या. 

● वतने आपला राजनैवतक प्रिास पॅररस, फ्राि येथे सुरू केला, वजथे 

ती 1989-91 पासून फ्रािमधील भारतीय दूतािासात वतसरे सविि 

म्हणून वनयुक्त झाली आवण वतथे फ्रें ि भार्ा वशकली. 

चलसा स्टालेकर या FICA च्या पचहल्या मचहला अध्यक्षा झाल्या. 

● ऑस्टर ेवलयािी माजी वक्रकेटपटू, वलसा स्टालेकर या फेडरेशन 

ऑफ इंटरनॅशनल वक्रकेटसस असोवसएशन (FICA) च्या पवहल्या 

मवहला अध्यक्ष बनल्या आहेत. त्यांिी वनयुक्ती न्सस्वत्झलंडमधील 

संसथेच्या कायसकारी सवमतीच्या बैठकीत करण्यात आली, कोविड 

(साथीिा रोग) सिस देशभर (वकंिा खंडभर) असलेला (साथीिा रोग) 

साथीिा रोग सुरू झाल्यापासून ही पवहली िैयन्सक्तक बैठक. बॅरी 

ररिड्सस, वजमी अँडम्स आवण विक्रम सोलंकी यांच्यासह FICA 

अध्यक्षपद भूर्िलेल्या माजी वक्रकेटपटंूच्या यादीत सथळेकर 

सामील झाले आहेत. 
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पी उदयकुमार, संिालक (Plng आचण Mktg), NSIC, यांनी 20 

जून 2022 पासून CMD NSIC म्हणून अचतररक्त जबाबदारी 

स्वीकारली. 

● पी उदयकुमार, संिालक (Plng आवण Mktg), NSIC, यांनी 20 

जून 2022 पासून CMD NSIC म्हणून अवतररक्त जबाबदारी 

स्वीकारली. त्यांनी वगंडी येथील कॉलेज ऑफ इंवजनीअररंगमधून 

मेकॅवनकल इंवजनीअररंगिी पदिी आवण IIM बंगलोरमधून 

पदवु्यत्तर पदिी प्राप्त केली आहे. 

वररष्ठ IPS अचधकारी चदनकर गुप्ता यांिी NIA िे महासंिालक 

म्हणून चनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● कॅवबनेटच्या वनयुक्ती सवमतीने (ACC) पंजाबिे माजी पोलीस 

महासंिालक (DGP), वदनकर गुप्ता यांिी राष्ट्र ीय तपास संसथेिे 

(NIA) महासंिालक म्हणून वनयुक्ती केली. 2021 मधे्य िरणजीत 

वसंग िन्नी यांनी कॅप्टन (वनिृत्त) अमररंदर वसंग यांच्या जागी पंजाबिे 

मुख्यमंत्री म्हणून वनयुक्ती केल्यानंतर त्यांना पोवलस गृहवनमासण 

महामंडळात वनयुक्त करण्यात आले होते'. आदेशानुसार, गुप्ता 31 

मािस 2024 पयंत NIA प्रमुखपदािर राहतील, म्हणजे त्यांच्या 

वनिृत्तीिी तारीख वकंिा पुढील आदेश येईपयंत, यापैकी जे आधी 

येईल. 

श्याम सरन, माजी परराष्ट्र  सचिव यांिी इंचडया इंर्रनॅिनल सेंर्रिे 

नेतृत्व करण्यासाठी चनवड झाली. 

● इंवडया इंटरनॅशनल सेंटरिे अध्यक्ष आता माजी परराष्ट्र  सविि 

आवण अणु व्यिहार आवण हिामान बदलासाठी पंतप्रधानांिे विशेर् 

दूत श्याम सरन आहेत. 2010 मधे्य प्रशासन सोडल्यानंतर, त्यांनी 

राष्ट्र ीय सुरक्षा पररर्देच्या अंतगसत राष्ट्र ीय सुरक्षा सल्लागार मंडळािे 

अध्यक्ष म्हणून काम केले आवण 2011 ते 2017 या कालािधीत, 

आवथसक समस्यांमधे्य तज्ञ असलेल्या प्रख्यात वथंक टँक, 

विकसनशील देशांसाठी संशोधन आवण मावहती प्रणालीिे संिालक 

म्हणून काम केले. 

अचनल िन्ना यांिी भारतीय ऑचलखिक असोचसएिन (IOA) िे 

काययकारी अध्यक्ष म्हणून चनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● अवनल खन्ना यांिी भारतीय ऑवलन्सिक असोवसएशन (IOA) िे 

कायसकारी अध्यक्ष म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. वदल्ली 

उच्च न्यायालयाने नररंदर धु्रि बत्रा यांना आयओएिे अध्यक्षपद 

िालू ठेिता येणार नाही, असे आदेश वदले असून, अवनल खन्ना 

यांिी कायसिाहक अध्यक्षपदी वनयुक्ती केली आहे. जे्यष्ठ क्रीडा 

प्रशासक नररंदर बत्रा यांना भारतीय ऑवलन्सिक असोवसएशन 

(IOA) िे अध्यक्ष म्हणून काम करणे थांबिण्यािे आदेश वदल्ली 

उच्च न्यायालयाने “अिमानाच्या कारिाईत” वदले होते. 

परमेिरन अय्यर यांिी NITI आयोगािे CEO म्हणून चनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● माजी पेय आवण पाणी स्वच्छता सविि, परमेश्वरेन अय्यर यांिी 

NITI आयोगािे निीन मुख्य कायसकारी अवधकारी म्हणून 2 

िर्ांसाठी वनयुक्ती करण्यात आली आहे. ते अवमताभ कांत यांिी 

जागा घेतील. कांत यांिी 17 फेबु्रिारी 2016 रोजी नॅशनल 

इन्सिटू्यशन फॉर टर ािफॉवमंग इंवडया (नीती आयोग) िे CEO 

म्हणून वनवित दोन िर्ांच्या कालािधीसाठी वनयुक्ती करण्यात 

आली होती. कांत यांना नंतर 30 जून 2019 पयंत मुदतिाढ 

देण्यात आली. त्यांिा कायसकाळ आणखी दोन िर्ांसाठी, या 

मवहन्याच्या अखेरीस, जून 2019 पयंत िाढिण्यात आला. जून 

2021 मधे्य कांत यांना आणखी एक िर्ासिी मुदतिाढ वमळाली. 

तपन कुमार डेका यांिी इंरे्चलजन्स बु्यरोिे नवे संिालक म्हणून 

चनयुक्ती 

● कें द्र सरकारने िररष्ठ आयपीएस अवधकारी तपन कुमार डेका यांिी 

इंटेवलजि बु्यरोच्या संिालकपदी वनयुक्ती केली आहे. तपन 

कुमार डेका, 1988 च्या बॅििे वहमािल प्रदेश केडरिे IPS 

अवधकारी, पदािा कायसभार स्वीकारल्यापासून दोन िर्ांच्या 

कायसकाळासाठी वकंिा पुढील आदेश येईपयंत, यापैकी जे आधी 

असेल ते वनयुक्त करण्यात आले होते. डेका हे सध्यािे इंटेवलजि 

बु्यरोिे संिालक अरविंद कुमार यांिी जागा घेतील, ज्यांिा 

कायसकाळ 30 जून रोजी संपत आहे. 

सामंत कुमार गोयल यांिी R&AW िे प्रमुि म्हणून पुनचनययुक्ती 

● गुप्तिर संसथेच्या ररसिस अँड अँनावलवसस विंग (RAW) िे सविि 

म्हणून सामंत कुमार गोयल यांिा करार कें द्राने 24 जून रोजी 

आणखी एका िर्ासने िाढिला. गोयल हे 1984 च्या पंजाब कॅडर 

िगासतील आयपीएस अवधकारी आहेत आवण ते 30 जून 2023 

पयंत एजिी सेके्रटरी पदािर राहतील. जून 2019 मधे्य सामंत 

कुमार गोयल अवनल धस्माना यांच्यानंतर RAW िे प्रमुख म्हणून 

वनयुक्त झाले. 

IWF ने 2022 िे अध्यक्ष म्हणून मोहम्मद जलूदिी चनवड केली. 

● आंतरराष्ट्र ीय िेटवलन्सफं्टग फेडरेशन (IWF) ने विश्वास ठेिला आहे 

की खेळािी संसृ्कती आवण नेतृत्व िाढविण्यात लक्षणीय प्रगती 

झाली आहे. मोहम्मद जलूद यांिी संघटनेिे अध्यक्ष म्हणून वनिड 

करण्यात आली आहे, आवण वतच्या कायसकारी मंडळात 11 

अवतररक्त निीन सदस्य जोडले गेले आहेत, वतराना, अल्बावनया, 

ज्याने से्पशल आवण इलेक्टोरल कॉंगे्रस आवण नुकत्याि संपन्न 

झालेल्या युरोवपयन िेटवलन्सफं्टग िॅन्सियनवशप या दोन्हीिें आयोजन 

केले होते. 

IRARC िे अचवनाि कुलकणी इंचडया डेर् ररझोलू्यिन कंपनीिे 

प्रमुि 

● भारत सरकारिे पुनरुत्थान मालमत्ता पुनरसिना फमस (IRARC), 

अविनाश कुलकणी यांिी इंवडया डेट वडवसजन फमस (IDRCL) िे 

प्रमुख म्हणून वनिड करण्यात आली आहे. कुलकणी हे (SBI) 

वदग्गज आहेत, त्यांनी सािसजवनक के्षत्रातील अनेक भूवमका पार 

पाडल्या आहेत. SBI समुहामधील त्याच्या व्यस्तेमधे्य फंवडंग 

बँवकंग आवण सल्लागार शाखा, कॅवपटल माकेट्समधील 

असाइनमेंट समाविष्ट् आहेत. 

CBDT िे नवे अध्यक्ष म्हणून IRS अचधकारी चनतीन गुप्ता यांिी 

चनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● IRS अवधकारी वनतीन गुप्ता यांिी कें द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळािे 

(CBDT) निीन अध्यक्ष म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. गुप्ता, 

आयकर संिगासतील 1986 च्या बॅििे भारतीय महसूल सेिा (IRS) 

अवधकारी, बोडासिे सदस्य (तपास) म्हणून काम करत आहेत आवण 

पुढील िर्ी सप्टेंबरमधे्य ते वनिृत्त होणार आहेत. 
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आकाि अंबानी चजओिे नवे अध्यक्ष झाले. 

● मुकेश अंबानी यांिा मोठा मुलगा आकाश अंबानी ररलायि 

इंडस्टर ीजच्या वडवजटल विभाग, वजओ इन्फोकॉमच्या बोडासिे 

अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे. मुकेश अंबानी यांनी 27 जूनपासून 

कंपनी संिालक पदािा राजीनामा वदला आहे. 

● इतर वनिडीमंधे्य पंकज मोहन पिार यांिा समािेश होता आवण 

त्यांिा व्यिसथापकीय संिालक म्हणून पाि िर्ांिा कायसकाळ 27 

जूनपासून सुरू झाला. केव्ही िौधरी आवण रावमंदर वसंग गुजराल 

यांिी स्वतंत्र संिालक म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली. 

Pinterest Inc. ने घोषणा केली की मुख्य काययकारी अचधकारी 

बेन चसल्बरमन पायउतार होतील आचण Google कॉमसय 

एखक्झकु्यचर्व्ह चबल रेडी यांना सोिल मीचडया साइर्िे चनयंत्रण 

देईल. 

● Pinterest Inc. ने घोर्णा केली की मुख्य कायसकारी अवधकारी बेन 

वसल्बरमन पद सोडतील आवण Google Commerce Executive 

वबल रेडी यांना सोशल मीवडया साइटिे वनयंत्रण देईल. आर 

ईडीच्या वनयुक्तीसह, वसलबरमनिे 12 िर्ांिे कंपनीिे नेतृत्व, जे 

2010 मधे्य त्यांनी सह-सथापना केली तेव्हा सुरू झाले, ते समाप्त 

झाले. व्यिसायानुसार, तो आता नव्याने तयार करण्यात आलेल्या 

कायसकारी अध्यक्षपदािी जबाबदारी स्वीकारणार आहे आवण 

बोडासिी जागा राखणार आहे, तर रेडी देखील मंडळात सामील 

होणार आहे. 

 

अथयव्यवस्था बातम्या 
 

FY22 मधे्य भारतािा आचथयक चवकास 8.7%, Q4 GDP 4.1% 

अपेचक्षत आहे. 

● भारतािा आवथसक विकास जानेिारी-मािस 2021-22 मधे्य 4.1 

टक्क्यांिर घसरला, हा िार वतमाहीिा नीिांक आहे, जो कोविड-

19 महामारीच्या ओवमक्रॉन लाटेिा उत्पादन के्षत्र आवण संपकस -

कें वद्रत सेिांिर प्रभाि दशसवितो. राष्ट्र ीय सांन्सख्यकी कायासलयाने 

संपूणस आवथसक िर्स 2021-22 साठी िर्स-दर-िर्स सकल देशांतगसत 

उत्पादन (GDP) िाढीिा अंदाज 8.7% पयंत कमी केला, जो 

फेबु्रिारीमधे्य अपेवक्षत 8.9% िरून खाली आला. 2020-21 मधे्य 

अथसव्यिसथा 6.6 टक्क्यांनी घसरली. 

सरकारने मे मचहन्यात 1.41 लाि कोर्ी रुपयांिा जीएसर्ी गोळा 

केला. 

● मे मवहन्यातील जीएसटी महसूल जिळपास 1.41 लाख कोटी 

रुपये होता, जो गेल्या िर्ीच्या याि मवहन्याच्या तुलनेत 44 

टक्क्यांनी िाढला आहे, असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. िसू् 

आवण सेिा कर (जीएसटी) महसूल एवप्रलमधील विक्रमी उच्च 

संकलनापेक्षा कमी आला असून तो 1.68 लाख कोटी रुपये आहे. 

मािसमधे्य जीएसटी महसूल 1.42 लाख कोटी रुपये होता, तर 

फेबु्रिारीमधे्य तो 1.33 लाख कोटी रुपये होता. 

● मे 2022 मधे्य एकवत्रत GST महसूल 1,40,885 कोटी रुपये आहे 

ज्यामधे्य CGST रुपये 25,036 कोटी, SGST रुपये 32,001 कोटी, 

IGST रुपये 73,345 कोटी (िसंू्च्या आयातीिर जमा झालेल्या 

37469 कोटी रुपयांसह) आवण रु. 10,502 कोटी (मालाच्या 

आयातीिर जमा झालेल्या रु. 931 कोटीसंह). 

कें द्राने राज्यांना 86,912 कोर्ी रुपये चवतररत केले आचण जीएसर्ी 

भरपाई कजायिी पुतयता केली. 

● कें द्र सरकारने 86,912 कोटी रुपये राज्य सरकारांना, SGST 

(राज्य िसू् आवण सेिा कर) यांना सुपूदस  केले आहेत, त्यांना िसू् 

आवण सेिा कर (GST) िी पूणस भरपाई वदली आहे. जीएसटी 

भरपाई पूलमधे्य केिळ 25,000 कोटी रुपये असूनही, कें द्राने 

संपूणस रक्कम केली. उपकर जमा होत असताना उिसररत वनधी 

कें द्राच्या स्वतुः च्या वनधीतून अदा करण्यात आला. 

● राज्यांना जीएसटी भरपाईमधील तफाित भरून काढण्यासाठी, 

निी वदल्लीने वित्तीय िर्स 22 मधे्य बाजारातून 1.59 लाख कोटी 

रुपये आवण वित्तीय िर्स 21 मधे्य 1.1 लाख कोटी रुपये कजस घेतले 

आवण ते पैसे राज्यांना वदले. नुकसान भरपाई उपकर, ज्यािा 

उपयोग कजस दावयत्वांना समथसन देण्यासाठी केला जाईल, 2026 

पयंत लागू असेल. 

सरकारने 2021-22 साठी कमयिाऱ्यांच्या भचवष्य चनवायह चनधी 

(EPF) ठेवीवंर 8.1 र्के्क व्याजदर मंजूर केला आहे. 

● सरकारने कमसिाऱ्यांच्या भविष्य वनिासह वनधी (EPF) ठेिीिंर 2021-

22 साठी 8.1 टके्क व्याजदर मंजूर केला आहे, जो सेिावनिृत्ती 

वनधी संसथा कमसिारी भविष्य वनिासह वनधी संघटना (EPFO) च्या 

सुमारे पाि कोटी सदस्यांसाठी िार दशकांहून अवधक नीिांकी 

आहे. या िर्ासच्या सुरुिातीला, EPFO ने 2021-22 साठी भविष्य 

वनिासह वनधी ठेिीिंरील व्याज 2020-21 मधे्य प्रदान केलेल्या 8.5 

टक्क्यांिरून 8.1 टक्क्यांपयंत कमी करण्यािा वनणसय घेतला होता. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● कामगार आवण रोजगार मंत्रालयाने EPF योजनेच्या प्रते्यक 

सदस्याला 2021-22 साठी 8.1 टके्क व्याजदर जमा करण्यास 

कें द्र सरकारिी मान्यता वदली आहे. 

● कामगार मंत्रालयाने हा प्रस्ाि अथस मंत्रालयाकडे संमतीसाठी 

पाठिला होता. 

● आता, सरकारने व्याजदराला मान्यता वदल्यानंतर, EPFO आवथसक 

िर्ाससाठी वनवित व्याजदर EPF खात्यांमधे्य जमा करण्यास सुरुिात 

करेल. 8.1 टके्क EPF व्याज दर 1977-78 पासून सिासत कमी 

आहे, जेव्हा तो 8 टके्क होता. 

भारतातील चडचजर्ल पेमेंर् 2026 पयांत चतप्पर् वाढण्यािी अपेक्षा 

आहे. 

● भारतातील वडवजटल पेमेंट माकेट्स सध्याच्या तीन वटर वलयन 

डॉलससिरून येत्या िार िर्ांत दहा वटर वलयन डॉलससपयंत वतप्पट 

िाढण्यािी अपेक्षा आहे. बोस्टन किन्सलं्टग गु्रप (BCG) च्या 

सहकायासनंतर PhonePe ने जारी केलेल्या अहिालाद्वारे यािी पुष्ट्ी 

करण्यात आली आहे, या अहिालािे शीर्सक होते 'Digital 

Payments in India: A $10 trillion opportunity. अहिालात 

गेल्या पाि िर्ांत भारतातील वडवजटल पेमेंटच्या िाढीिर प्रकाश 

टाकण्यात आला आहे. पाि िर्ांतील िाढीिा पररणाम असा झाला 

आहे की 2026 पयंत तीनपैकी दोन पेमेंट व्यिहार तयार करण्यािे 

उवद्दष्ट् त्या वडवजटल पेमेंटिे असेल. 
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अहवालातील महत्त्वािे मुदे्द: 

● हा अहिाल भारतातील वडवजटल पेमेंटच्या िाढीच्या सखोल 

पररन्ससथतीिर प्रकाश टाकतो आवण वडवजटल पेमेंटिी क्षमता आवण 

देशातील त्यािी प्रिंड िाढ समजून घेण्यासाठी आवण ते उघड 

करण्यासाठी घटक आवण सक्षम करणाऱ्यांिर लक्ष कें वद्रत करतो. 

● स्टर ॅटेजी आवण गंुतिणूकदार संबंधांिे प्रमुख, PhonePe, कावतसक 

रघुपती यांनी अहिालात सांवगतले की, “हा अहिाल फोनपे पल्स 

उपक्रमािा एक भाग आहे, जो वफनटेक इकोवसस्टमला परत 

देण्याच्या आमच्या प्रयत्नात गेल्या िर्ी सुरू करण्यात आला होता. 

● PhonePe पल्स इकोवसस्टममधील सिस प्रमुख भागधारकांना प्राप्त 

झाले आहे. भारतािे वफनटेक पॅ्लटफॉमस म्हणून आम्ही गेल्या काही 

िर्ांत युवनफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) िी िाढ पावहली आहे. 

● UPI ने व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) आवण व्यक्ती-टू-व्यापारी (P2M) 

व्यिहारांच्या बाबतीत भारताच्या नॉन-कॅश पेमेंटमधे्य संक्रमणास 

मदत केली आहे. 

● UPI ने गेल्या तीन िर्ांत सुमारे नऊ पट व्यिहारांिी िाढ पावहली, 

जे FY19 मधील पाि अब्ज व्यिहारांिरून FY22 मधे्य सुमारे 46 

अब्ज व्यिहार झाले: FY22 मधील नॉन-कॅश टर ान्झॅक्शन 

व्हॉलू्यमच्या 60% पेक्षा जास्. वडवजटल पेमेंटला देशभरात मान्यता 

वमळाल्यािे यािरून वदसून येते. 

● वटयर 1 आवण वटयर 2 शहरांमधे्य वडवजटल पेमेंटिी स्वीकृती 

वदसून आली आहे, तर वटयर 3 - 6 शहरांमधे्य प्रिेश िाढीसाठी 

मुख्य जागा दशसिते. िाढीिी पुढील लाट वटयर 3-6 सथानांिरून 

येण्यािी अपेक्षा आहे, जसे की गेल्या दोन िर्ांमधे्य पुरािा आहे 

ज्यामधे्य वटयर 3-6 शहरांनी PhonePe साठी जिळपास 60-

70% निीन ग्राहकांना योगदान वदले आहे. 

RBI ने पचहल्या ग्लोबल हॅकाथॉन “HARBINGER 2021” िे 

चनकाल जाहीर केले. 

● भारतीय ररझव्हस बँकेने 'स्माटसर वडवजटल पेमेंट्स' या थीमसह 

"हावबंगर 2021- इनोवे्हशन फॉर टर ािफॉमेशन" हे पवहले 

जागवतक हॅकाथॉन सुरू केले होते. हॅकाथॉनला भारतातील आवण 

यूएसए, यूके, स्वीडन, वसंगापूर, वफलीवपि आवण इस्रायलसह 

इतर 22 देशांतील संघांनी सादर केलेल्या 363 प्रस्ािांसह 

उत्साहिधसक प्रवतसाद वमळाला. पवहल्या टप्प्यात प्रस्ािांिी 

शॉटसवलन्ससं्टग, दुसऱ्या टप्प्यात सोलु्यशन डेव्हलपमेंट आवण वतसऱ्या 

टप्प्यात अंवतम मूल्यांकनासह हॅकाथॉन तीन टप्प्यांत पार पडली. 
 

 

हॅकाथॉनिे चनकाल पुढीलप्रमाणे आहेत. 

S. No Problem Statement Results 

1 

Innovative, easy-to-use, 

non-mobile digital 

payment solutions for 

converting small-ticket 

cash transactions to 

digital mode. 

Tone Tag 

(Brand of Naffa 

Innovations 

Pvt. Ltd.) 

(INDIA) 

2 

Alternate 

authentication 

mechanism for digital 

payments 

napID Cybersec 

Pvt. Ltd.(INDIA) 

3 

Context-based retail 

payments to remove the 

physical act of payment 

Tone Tag 

(Brand of Naffa 

Innovations 

Pvt. Ltd.) 

(INDIA) 

4 

Social Media Analysis 

and Monitoring tool for 

detection of digital 

payment fraud and 

disruption 

TrustCheckr 

(INDIA) 

 

सॅ्टिचफनने #LiveBoundless हे मचहलांसाठी के्रचडर् लाइन काडय  

सादर केले. 

● सॅ्टशवफन हे वनओ बँवकंग पॅ्लटफॉमस आहे जे #LiveBoundless - 

विशेर्तुः  मवहलांसाठी के्रवडट लाइन काडस सादर करते. या काडसिा 

उदे्दश मवहलांना अवधक आवथसक स्वातंत्र् देणे हा आहे. हे कॅशबॅक 

ररिॉड्सस, िेलकम के्रवडट्स, मोफत एटीएम पैसे काढणे आवण सौदे 

देखील देते. 

काडयिी वैचिष्ट्े: 

● हे काडस खरेदी, प्रिास आवण खाण्यासाठी आभासी आवण भौवतक 

माध्यम म्हणून काम करते आवण पवहल्या िर्ी 5,000 रुपयांच्या 

फायद्यांसाठी प्रते्यक खिासिर 1% कॅशबॅक आवण वनिडक 

ग्राहकांसाठी विनामूल्य के्रवडट कालािधी समाविष्ट् करते. 

● फमसने असेही म्हटले आहे की काडस खरेदी, प्रिास आवण 

खाण्यासाठी एक आभासी आवण भौवतक माध्यम म्हणून कायस 

करते, जे ते बाजारात विद्यमान खेळाडंूपेक्षा िेगळे करते. 

भारताच्या परकीय िलनािा साठा 600 अब्ज डॉलसयच्या पुढे गेला 

आहे. 

● ररझव्हस बँक ऑफ इंवडया (RBI) च्या आकडेिारीनुसार, देशाच्या 

परकीय िलन मालमते्तत भरीि िाढ झाल्यामुळे भारतािा परकीय 

िलन (परकीय िलन) साठा USD 3.854 अब्जने िाढून USD 

601.363 अब्ज झाला आहे. सलग दहा आठिडे घटल्यानंतर 

देशाच्या िलन साठ्यात सलग दुसऱ्या आठिड्ात मोठी िाढ 

झाली आहे. या आठिड्ात परकीय िलनाच्या साठ्यात 4.23 

अब्ज डॉलरिी िाढ झाली आहे. 
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महत्त्वािे मुदे्द: 

● भारतीय ररझव्हस बँकेच्या साप्तावहक सांन्सख्यकीय पुरिणीनुसार, 

परकीय िलन मालमते्तत जोरदार िाढ झाल्यामुळे 27 मे रोजी 

संपलेल्या आठिड्ात परकीय िलन साठ्यातील सिस घटक 

िाढले. 

● पुनरािलोकनाधीन आठिड्ात, भारतािी विदेशी िलन मालमत्ता, 

जी देशातील बहुसंख्य FX साठा बनिते, USD 3.610 अब्जने 

िाढून USD 536.988 अब्ज झाली. 

● मागील आठिड्ात, विदेशी िलन संपत्ती USD 3.825 अब्जने 

िाढली. 

● युरो, वब्रटीश पाउंड स्टवलंग आवण जपानी येन यांसारख्या विदेशी 

िलन साठ्यामधे्य असलेल्या डॉलर नसलेल्या िलनांिे मूल्यमापन 

वकंिा अिमूल्यन यांिा पररणाम यूएस डॉलरमधे्य व्यक्त केल्यािर 

परकीय िलन मालमते्तत समाविष्ट् केला जातो. 

● समीक्षाधीन आठिड्ात, सोन्यािा साठा USD 94 दशलक्षने िाढून 

USD 40.917 अब्ज झाला आहे. 

● संपलेल्या आठिड्ात, सोन्याच्या साठ्यािे मूल्य USD 253 

दशलक्षने िाढले. 

● आंतरराष्ट्र ीय नाणेवनधी (IMF) सोबत भारताच्या से्पशल डर ॉइंग 

राइट्स (SDRs) िे मूल्य USD 132 दशलक्षने िाढून USD 18.438 

अब्ज झाले आवण IMF मधे्य भारतािे राखीि सथान USD 18 

दशलक्षने िाढून USD 5.019 अब्ज झाले. 

'हर र्ाइम ईएमआय ऑन र्ाइम' हा बजाज फायनान्सने सुरू 

केलेला आचथयक िैक्षचणक उपक्रम आहे. 

● बजाज फायनाि वलवमटेड, एक जागवतक वित्तीय सेिा समूह, 

बजाज वफनसव्हस वलवमटेडिी कजस देणारी शाखा, हर टाइम 

ईएमआय ऑन टाइम सुरू केली आहे, सुरवक्षत आवथसक 

भविष्यासाठी िांगल्या आवथसक सियीिें महत्त्व आवण फायद्यांबद्दल 

जागरूकता वनमासण करण्यासाठी एक वडवजटल मोहीम आहे. या 

मोवहमेिे उवद्दष्ट् सामान्य लोकांना त्यांच्या मावसक कजस EMI 

िेळेिर भरण्यािे फायदे तसेि त्यांच्या एकूण आवथसक आरोग्यािर 

गहाळ पेमेंटिे दीघसकालीन पररणामांबद्दल मावहती देणे आहे. 

● बाजारातील िैविध्यपूणस आवथसक उत्पादनांिे फायदे वमळिण्यासाठी 

पेमेंट ििनबद्धतेला विकटून राहण्यािी वशस्बद्ध सिय विकवसत 

करण्याच्या महत्त्वािरही जावहराती जोर देते. 

● बँ्रड मोवहमेमधे्य सािध रहें सुरवक्षत रहें या प्रख्यात वटंकू जीिे 

आराध्य गुप्ता जी यांिे वित्रण, आकर्सक आवण संगीतमय शैलीत, 

त्यांिे मावसक EMI िेळेिर भरण्यािे सोपे साधन आहे. 

● वटंकू जी ग्राहकांना आवण सामान्य जनतेला हपे्त न भरणे वकंिा 

उशीरा भरण्याच्या विविध पररणामांबद्दल तसेि एखाद्यािा के्रवडट 

स्कोअर सुधारण्यासाठी िेळेिर परतफेडीिे महत्त्व याबद्दल 

वशवक्षत करतात, ज्यामुळे भविष्यातील कजस घेण्याच्या संधीिंर 

पररणाम होऊ शकतो. 

RBI मौचद्रक धोरण: RBI ने रेपो दर 50 bps ने वाढवून 4.90% 

केला. 

● RBI गव्हनसर शक्तीकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय 

िलनविर्यक धोरण सवमतीने (MPC) रेपो दर 50 बेस पॉईंट्सने 

िाढिून 4.90 टक्क्यांिर नेण्यासाठी एकमताने मतदान केले. 

िलनिाढीिा सामना करण्यासाठी िलनविर्यक धोरण सवमतीने 

रेपो दरात िाढ केली आहे. सथायी ठेि सुविधा आवण सीमांत सथायी 

सुविधा दर देखील 50 आधार अंकांनी िाढिले आहेत. सथायी ठेि 

सुविधा दर आता 4.65 टके्क आवण सीमांत सथायी सुविधा दर 

आता 5.15 टके्क आहे. 

पररणामी, चवचवध दर िालीलप्रमाणे आहेत 

● Policy Repo Rate: 4.90% 

● Standing Deposit Facility (SDF): 4.65% 

● Marginal Standing Facility Rate: 5.15% 

● Bank Rate: 5.15% 

● Fixed Reverse Repo Rate: 3.35% 

● CRR: 4.50% 

● SLR: 18.00% 

NBFCUL ने RBI द्वारे जारी केलेल्या मानक मालमते्तसाठी नवीन 

तरतुदी चनयम जारी केले आहेत. 

● ररझव्हस बँक ऑफ इंवडया (RBI) ने, वित्तीय प्रणालीमधे्य नॉन-बँवकंग 

वित्तीय कंपन्यांच्या (NBFCs) िाढत्या सहभागाच्या प्रकाशात, 

मोठ्या NBFCs द्वारे मानक मालमते्तसाठी तरतूद करण्यासाठी 

मानकांिा एक संि जारी केला आहे. RBI ने गेल्या िर्ी 

ऑक्टोबरमधे्य NBFC से्कल-आधाररत वनयमनासाठी फे्रमिकस  

प्रकावशत केले. NBFC िे आकार, वक्रयाकलाप आवण लक्षात 

घेतलेल्या जोखमीिर आधाररत िार-स्रीय वनयामक संरिना 

असते. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● मध्यिती बँकेने जारी केलेल्या पररपत्रकात 'NBFC-अपर लेयर' 

द्वारे वदलेल्या थकबाकी कजाससाठी तरतुदीिे दर पररभावर्त केले 

आहेत. 

● िैयन्सक्तक गृहकजस आवण लघु आवण सूक्ष्म उपक्रमांना (SMEs) 

कजासिा तरतुदी दर 0.25 टके्क आहे, तर टीझर दरांसह गृह 

कजासिा तरतूद दर 0.5% आहे. 

● िैयन्सक्तक गृहवनमासण कजस आवण लघु आवण सूक्ष्म उपक्रमांना 

(SMEs) कजासिा तरतुदी दर 0.25 टके्क आहे, तर टीझर दराने 

विस्ाररत गृह कजासिा तरतूद दर 2 टके्क आहे. 

● दर िाढिल्याच्या वदिसापासून एक िर्ासनंतर, नंतरिे दर 0.4% 

पयंत खाली येतील. 

● कमवशसयल ररअल इसे्टट रेवसडेन्सन्शअल हाऊवसंग (CRE – RH) 

के्षत्रासाठी तरतूदीिा दर 0.75 टके्क आहे, तर वनिासी 

घरांव्यवतररक्त CRE साठी दर 1% आहे. 

● मध्यम आकाराच्या व्यिसायांसाठी तरतूद दर 0.4% िर सेट केला 

आहे. 
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मु्यचु्यअल फंडांवरील सेबी सल्लागार सचमतीिी पुनरयिना 

करण्यात आली. 

● बाजार वनयामक सेबीने आपल्या मु्यचु्यअल फंड सल्लागार 

सवमतीमधे्य सुधारणा केली आहे. वसकु्यररटीज अँड एक्स्िेंज बोडस  

ऑफ इंवडया (सेबी) च्या ताज्या अपडेटनुसार, 25-सदस्यीय 

सल्लागार पररर्देच्या अध्यक्षसथानी ररझव्हस बँक ऑफ इंवडया 

(RBI) च्या माजी डेयुटी गव्हनसर उर्ा थोरात असतील . पूिी, 

पॅनेलमधे्य 24 लोक होते. 

 जागचतक बाँकेने भारतािा जीडीपी अंदाज 7.5% पयांत कमी 

केला. 

● जागवतक बँकेने िालू आवथसक िर्ाससाठी भारतािा िाढीिा अंदाज 

7.5 टके्क कमी केला आहे, जो मागील 8.7 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा 

1.2 टके्क कमी आहे. जागवतक बँकेने प्रवसद्ध केलेल्या आपल्या 

ताज्या ग्लोबल इकॉनॉवमक प्रॉसे्पक््टस अहिालात वलवहताना, 

िाढत्या महागाई, पुरिठा साखळीतील व्यत्यय आवण भू-राजकीय 

तणाि यामुळे भारताच्या GDP िाढीिा अंदाज कमी केला आहे. 

अहवालातील महत्त्वािे मुदे्द: 

● FY24 मधे्य भारतािा विकास दर 7.1 टक्क्यांपयंत घसरत 

असल्यािे बँकेिे मत आहे. हे मागील 6.8 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा 

30 बेवसस पॉइंट्स जास् आहे. आवथसक िर्स 25 साठी, जीडीपी 

िाढीिा दर 6.5 टके्क आहे. 

● एक आधार वबंदू म्हणजे टके्किारीिा शंभरािा भाग. आवथसक िर्स 

23 च्या िाढीच्या अंदाजात खालिी सुधारणा मोठी असली तरी ती 

सथावनक अंदाजापेक्षा जास् आहे. 

● उदाहरणाथस, ररझव्हस बँक ऑफ इंवडया (RBI) ने FY23 साठी GDP 

िाढ 7.2 टके्क ठेिली आहे. 8 जून रोजी जेव्हा िलनविर्यक 

धोरण सवमती (MPC) आपला निीनतम व्याजदर वनणसय जाहीर 

करेल तेव्हा हा आकडा कमी होण्यािी शक्यता आहे. 

OECD ने FY23 साठी भारताच्या GDP वाढीिा अंदाज 6.9% पयांत 

कमी केला. 

● आवथसक सहकार आवण विकास संघटनेने (OECD) FY23 साठी 

भारताच्या GDP िाढीिा अंदाज 6.9 टके्क ितसिला आहे. 

वडसेंबरमधे्य केलेल्या 8.1 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण 120 

बेवसस पॉइंट्सने कमी आहे. 

RBI ने मुधोळ को -ऑप  बाँक, बागलकोर्, कनायर्किा परवाना रद्द 

केला 

● भारतीय ररझव्हस बँकेने “मुधोळ  को -ऑपरेवटव्ह  बँक वलवमटेड, 

बागलकोट (कनासटक”)  िा परिाना रद्द केला आहे, त्यामुळे ठेिीिंी 

परतफेड आवण निीन वनधी स्वीकारण्यापासून प्रवतबंवधत केले 

आहे. 

● बँकेकडे पुरेसे भांडिल आवण कमाईिी शक्यता नाही, भारतीय 

ररझव्हस बँक (RBI) ने परिाना रद्द करण्यािी घोर्णा करताना 

सांवगतले. 

● बँकेने सादर केलेल्या आकडेिारीनुसार, आरबीआयने म्हटले आहे 

की 99 टक्क्यांहून अवधक ठेिीदार त्यांच्या ठेिीिंी संपूणस रक्कम 

ठेि विमा आवण के्रवडट गॅरंटी कॉपोरेशन (DICGC) कडून प्राप्त 

करण्यास पात्र आहेत. 

Tencent ने Flipkart मधील 2,060 कोर्ी रुपयांिी चहसे्सदारी 

िरेदी केली 

● अवधकृत दस्ऐिजानुसार, िीनी तंत्रज्ञान समूह Tencent ने 

न्सिपकाटसमधे्य वतिे सह-संसथापक वबन्नी बिल यांच्याकडून 

USD 264 दशलक्ष (सुमारे 2,060 कोटी) वकमतीिे भागभांडिल 

विकत घेतले आहे. 

● वसंगापूर-मुख्यालय असलेली ई-कॉमसस कंपनी न्सिपकाटसिे 

कामकाज फक्त भारतात आहे. 

● Tencent Cloud Europe BV ला त्यांच्या से्टकिा काही भाग 

विकल्यानंतर बिल यांच्याकडे न्सिपकाटसमधे्य सुमारे 1.84 टके्क 

वहस्सा आहे. 

RBI ने सहकारी बाँकांसाठी वैयखक्तक गृह कजायिी मयायदा वाढवली 

आहे 

● ररझव्हस बँक ऑफ इंवडया (RBI) ने सहकारी बँकांद्वारे प्रदान 

केलेल्या िैयन्सक्तक गृहकजासिरील विद्यमान मयासदा िाढिण्यािा 

वनणसय घेतला आहे, मयासदा अंवतम सुधाररत केल्यापासून घरांच्या 

वकमतीत झालेली िाढ लक्षात घेऊन आवण मोठ्या कजाससाठी 

ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा वनणसय घेण्यात आला आहे. 

● त्यानुसार, वटयर 1/वटयर 2 नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) 

मयासदा रु. 30 लाख/ रु.70 लाख िरून रु. 60 लाख/₹140 लाख 

करण्यात आली आहे.  

मे साठी चकरकोळ महागाई 7.04% च्या अंदाजािी जुळते 

● सांन्सख्यकी आवण कायसक्रम अंमलबजािणी मंत्रालयाने जारी 

केलेल्या आकडेिारीनुसार, अनुकूल आधारभूत पररणामामुळे 

भारतािा वकरकोळ िलनिाढीिा दर एवप्रलच्या जिळपास आठ 

िर्ांच्या उच्चांकी 7.79 टक्क्यांिरून मे मचहन्यात 7.04 टक्क्यांिर 

आला आहे. 

● एवप्रलमधे्य ग्राहक वकंमत वनदेशांक (CPI) आधाररत महागाई दर 

7.79 टके्क होता. मे 2021 मधे्य वकरकोळ महागाई 6.3 र्के्क 

होती. 

● दरम्यान, इंधनापासून भाजीपाला आवण स्वयंपाकाच्या तेलापयंत 

सिस िसंू्च्या वकमतीत िाढ झाल्यामुळे WPI वकंिा घाऊक 

महागाईिा दर एवप्रलमधे्य 15.08 टक्क्यांच्या विक्रमी उच्चांकािर 

गेला आवण वकरकोळ महागाई 7.79 टक्क्यांच्या जिळपास आठ 

िर्ांच्या उच्चांकािर गेली. 

OmniCard सवय ATM मधून रोि पैसे काढणे सुरू करणारे RBI 

परवानाधारक PPI बनले आहे. 

● पेमेंट सोलू्यशन प्रदाता, OmniCard ने घोर्णा केली आहे की ते 

देशभरातील कोणत्याही ATM मधून RuPay-िावलत काडस  

िापरून रोख पैसे काढणे सुरू करणारे 1st RBI परवानाकृत 

PPI (प्रीपेड पेमेंर् इिुमेंर्) बनले आहे. 

● OmniCard िापरकते काडस िोरी, काडस क्लोवनंग आवण वपन 

न्सस्कवमंग यांसारख्या फसिणुकीपासून पूणस सुरवक्षततेसह त्यांच्या 

सोयीनुसार कोणत्याही ATM मधून पैसे काढू शकतात कारण पैसे 

काढण्यािी सुविधा उच्च सुरवक्षतता आवण सुरवक्षत िैवशष्ट्ट्यांसह 

येते. 
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● कंपनीने सुविधा सक्षम करण्यासाठी नॅिनल पेमेंर््स कॉपोरेिन 

ऑफ इंचडया (NPCI) टीमसोबत काम केले आहे. 

● नोएडा-आधाररत Eroute Technologies द्वारे िालिलेले, 

Omnicard हे मोबाइल App सह RuPay समवथसत प्रीपेड काडस  

आहे जेथे िापरकते स्वाइप, सॅ्कन, रॅ्प आचण ऑनलाइन पेमेंर् 

िापरून खिस करू शकतात, 

इंचडयन बाँकेने KCC धारकांसाठी चडचजर्ल नूतनीकरण योजना 

सुरू केली. 

● इंवडयन बँकेने आपली KCC वडवजटल नूतनीकरण योजना सुरू 

केली, ज्यामुळे पात्र ग्राहकांना त्यांच्या वकसान के्रवडट काडस  

खात्यांिे वडवजटल मोडद्वारे नूतनीकरण करता येईल. हा उपक्रम 

बँकेच्या 'WAVE' - प्रगत आभासी अनुभिाच्या जागवतक 

प्रकल्पांतगसत वडवजटल पररितसनािा एक भाग आहे. खात्यािे 

नूतनीकरण इंवडयन बँकेिे IndOASIS मोबाइल अॅप आवण 

इंटरनेट बँवकंग िापरून केले जाऊ शकते. 88,100 कोटी 

रुपयांच्या एकूण कृर्ी पोटसफोवलओपैकी, KCC 15.84 लाख 

ग्राहकांसह 22,300 कोटी रुपये आहे. 

XPay.Life: भारतातील पचहले िॉकिेन-सक्षम UPI सेवा प्रदाता 

● तीन िर्ांच्या ऑपरेशनला जिळ येत असताना, भारतातील पवहले 

ब्लॉकिेन-सक्षम व्यिहार फे्रमिकस  असल्यािा दािा करणाऱ्या 

XPay.Life ने ग्रामीण भारतासाठी आपल्या UPI सेिा सुरू केल्या 

आहेत. XPay.Life ने दािा केला आहे की ते प्रादेवशक ग्रामीण 

बँका आवण वजल्हा सहकारी बँकांना अवधक कायसक्षमतेने बँकेला 

मदत करण्यासाठी आवण ग्रामीण लोकसंखे्यसाठी कमीत कमी 

त्रासासह संपूणस आवथसक समािेशन प्रदान करण्यासाठी जिळून 

सहकायस करत आहे. XPay.Life एक वफनटेक स्टाटसअप आहे. 

मे 2022 मधे्य WPI (Wholesale Price Inflation) महागाई 

15.88% वर पोहोिली. 

● मे मवहन्यात घाऊक वकमतीिी िलनिाढ 15.88% िर पोहोिली, 

जे सप्टेंबर 1991 नंतरिे सिोच्च आहे कारण अन्न आवण इंधनाच्या 

वकमतीतील िाढीमुळे प्रबळ उत्पावदत उत्पादन विभागातील एक 

माफकता कमी झाली. एवप्रलमधे्य (Wholesale Price Inflation - 

WPI) महागाई 15.08% नोदंिली गेली. घाऊक वकंमत वनदेशांक 

(WPI) िर आधाररत िलनिाढ आता 14 मवहन्यांपासून दुहेरी 

अंकात रावहली आहे, जी जागवतक िसंू्च्या, विशेर्तुः  तेलाच्या 

िाढलेल्या वकंमतीनंा प्रवतवबंवबत करते 

भारतातील WPI-आधाररत घाऊक महागाई 

 जानेवारी: 12.96% 

 फेबु्रवारी: 13.11% 

 मािय: 14.55% 

 एचप्रल: 15.08% 

भारतािी व्यापार तूर् मे 2022 मधे्य $24.29 अब्ज झाली. 

● िावणज्य आवण उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या व्यापार डेटािरून 

असे वदसून आले आहे की भारतािी मे मवहन्यातील व्यापार तूट 

एका िर्ासपूिी $6.53 अब्ज डॉलरिरून 24.29 अब्ज डॉलरिर 

पोहोिली आहे. मे मवहन्यािी व्यापार तूट आयातीतील िाढीमुळे 

िाढली, जी िावर्सक 62.83% िाढून $63.22 अब्ज झाली, तर 

वनयासत 20.55% िाढून $38.94 अब्ज झाली. युरोपमधील युद्धामुळे 

अवनवितता आवण अन्ससथरता असूनही, मे 2022 मधे्य अवभयांवत्रकी 

िसंू्िी वनयासत िावर्सक 12.65 टक्क्यांनी िाढून $9.71 अब्ज झाली. 

● मे मवहन्यात भारतािी व्यापारी मालािी वनयासत 20.55% िाढून 

$38.94 अब्ज झाली आहे. आयात 62.83% िाढून $63.22 अब्ज 

झाली. मे 2021 रोजी व्यापार तूट $6.53 अब्ज होती. एवप्रल-मे 

2022-23 मधे्य एकवत्रत वनयासत सुमारे 25% िाढून $78.72 अब्ज 

झाली. एवप्रल-मे 2022-23 मधे्य आयात 45.42% िाढून $123.41 

अब्ज झाली. 

CASHe ने WhatsApp वर उद्योग-प्रथम के्रचडर् लाइन सेवा सुरू 

केली आहे. 

● फायनान्सन्शअल िेलनेस पॅ्लटफॉमस, CASHe ने ग्राहकांना फक्त नाि 

टाइप करून झटपट के्रवडट लाइन ऍके्सस करण्यासाठी जलद, 

अखंड आवण सोयीस्कर मागस प्रदान करण्यासाठी WhatsApp िर 

AI-शक्तीिर िालणारी िॅट क्षमता िापरून उद्योग-प्रथम के्रवडट 

लाइन सेिा सुरू केली आहे. फमस कोणतीही कागदपते्र, अँप 

डाउनलोड वकंिा कंटाळिाणा अजस भरल्यावशिाय त्वररत के्रवडट 

मयासदा ऑफर करते. 

CASHe च्या WhatsApp िॅर् सेवेबद्दल जाणून घ्या: 

● CASHe िी WhatsApp िॅट सेिा WhatsApp वबझनेस 

पॅ्लटफॉमसिर तयार केली आहे, एक एंटरप्राइझ सोलू्यशन जे 

व्यिसायांना WhatsApp िर निीन आवण विद्यमान ग्राहकांशी 

साध्या, सुरवक्षत आवण विश्वासाहस मागासने संिाद साधू देते. 

● या सुविधेिा अंतवनसवहत एक AI-िावलत बॉट आहे जो ग्राहकाच्या 

इनपुटशी जुळतो आवण स्वयंिवलतपणे KYC िेकसह औपिाररक 

अजासिी सुविधा देतो आवण एकदा सत्यावपत झाल्यानंतर, 

मागसदवशसत संभार्ण प्रिाहाद्वारे काही न्सक्लकमधे्य के्रवडट लाइन 

सेट करते. 

RBI ने मास्टरकाडय  वरील चनबांध उठवले. 

● भारतीय ररझव्हस बँक (RBI) ने निीन देशांतगसत ग्राहकांच्या 

ऑनबोवडंगिर मास्टरकाडस एवशया/पॅवसवफक पीटीई वलवमटेडिर 

घातलेल्या मयासदा वशवथल केल्या आहेत. भारतातील डेटा 

स्टोरेजसाठी RBI मानकांिे पालन न केल्याबद्दल, मास्टरकाडसला 

22 जुलै 2021 पासून निीन घरगुती िापरकते (डेवबट, के्रवडट 

वकंिा प्रीपेड) काडस नेटिकस िर ऑनबोडस करण्यापासून प्रवतबंवधत 

करण्यात आले आहे. RBI ने मास्टरकाडसला जिळपास तीन िर्ांिी 

मुदत वदली होती. वनयामक वनदेशांिे पालन करते, परंतु ते तसे 

करण्यास अक्षम होते. 

RBI ने लादलेल्या अर्ी आचण चनयमांबद्दल: 

● सिस वसस्टम प्रदात्यांना हे सुवनवित करण्यािे वनदेश देण्यात आले 

होते की त्यांच्याद्वारे िालिल्या जाणार्या पेमेंट वसस्टमशी संबंवधत 

संपूणस डेटा (संपूणस एंड-टू-एंड व्यिहार तपशील, संदेश वकंिा पेमेंट 

वनदेशांिा भाग म्हणून संकवलत केलेली, िाहून नेलेली वकंिा 

प्रवक्रया केलेली मावहती) केिळ वसस्टममधे्य संग्रवहत आहे. 
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● त्यांनी RBI ला त्यांच्या अनुपालनाबद्दल सूवित करणे आवण CERT-

इन पॅनेल केलेल्या ऑवडटरद्वारे बोडस-मंजूर वसस्टम ऑवडट 

अहिाल विवहत मुदतीत सादर करणे अपेवक्षत होते. 

● तथावप, बहुराष्ट्र ीय के्रवडट आवण काडस कंपन्यांनी खिस, सुरवक्षतता 

विंता, पारदशसकतेिा अभाि, घट्ट िेळापत्रक आवण इतर राष्ट्र ांकडून 

डेटा सथावनकीकरणािी मागणी या कारणांमुळे या वनणसयाला विरोध 

केला आहे. 

● ररझि्हस बँकेने असा आदेश वदला होता की डेटा केिळ भारताति 

संग्रवहत केला जािा, ज्याच्या कोणत्याही प्रती न करता — वकंिा 

वमरररंग — इतर देशांमधे्य संग्रवहत केला जाऊ नये. 

● भारताबाहेर भारतीय व्यिहार साठिून त्यािर प्रवक्रया करणार्या 

पेमेंट कंपन्यांनी दािा केला की त्यांिी प्रणाली कें द्रीकृत होती आवण 

डेटा स्टोरेज भारतात हलिल्यास त्यांना लाखो डॉलसस खिस करािे 

लागतील. 

HSBC इंचडयाने भारतीय स्टार्य-अपसाठी $250 दिलक्ष कजय 

समथयन जाहीर केले. 

● हाँगकाँग आवण शांघाय बँवकंग कॉपोरेशन वलवमटेड, इंवडया 

(HSBC India) ने जगातील वतसऱ्या क्रमांकािी स्टाटस-अप 

इकोवसस्टम असलेल्या भारतातील उच्च-िृद्धी, तंत्रज्ञानाच्या 

नेतृत्वाखालील स्टाटस-अपसाठी USD 250 दशलक्ष कजासिी घोर्णा 

केली आहे. HSBC त्याच्या व्यािसावयक बँवकंग विभागाद्वारे कजासिे 

व्यिसथापन करेल. तसेि रक्कम वितरीत करण्यासाठी कोणत्याही 

विवशष्ट् कालािधीिा उले्लख केलेला नाही. 

1980 पासून, जगाच्या मध्यवती बाँकांनी त्ांिी सवायत हॉकीि 

मोहीम सुरू केली. 

● जगभरातील मध्यिती बँकसस 1980 च्या दशकापासून 

िलनविर्यक धोरणात सिासत नाट्यमय घट्ट करणे, मंदीिा धोका 

पत्करणे आवण िलनिाढीच्या अनपेवक्षत िाढीला सामोरे जाण्यािा 

प्रयत्न करत असताना आवथसक बाजारपेठेला अस्वसथ करणारे काय 

आहे ते तयार करत आहेत. आठिड्ािी सुरुिात िॉल स्टर ीटिर 

फेडरल ररझव्हसच्या 75 बेवसस पॉईंट्सच्या दरात वकमतीच्या 

आियसकारक हालिालीने झाली. िेअरमन जेरोम पॉिेल यांनी 

स्वतुः ला महागाई परत आणण्यासाठी पूणसपणे ििनबद्ध असल्यािे 

घोवर्त केले, हे 1994 नंतरिे यूएस सेंटर ल बँकेिे सिासत मोठे 

पाऊल आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● न्सस्वत्झलंडने आियसकारकपणे दर िाढिले, तर बँक ऑफ इंगं्लडने 

पािव्यांदा दर िाढिले, यािेळी 25 आधार गुणांनी, आवण सूवित 

केले की ते लिकरि दर दुप्पट करेल. 

● उते्तजनाच्या समन्सित काढण्याबद्दल बाँड माकेटिी प्रवतवक्रया 

इतकी भयंकर होती की युरोवपयन सेंटर ल बँकेने बुधिारी काही 

युरो-झोन देशांमधे्य िाढत्या उत्पन्नाला संबोवधत करण्यासाठी 

आपत्कालीन बैठक बोलािली. 

● ब्राझील ते तैिान ते हंगेरी, ऑस्टर ेवलया, दवक्षण कोररया, भारत, 

नू्यझीलंड आवण कॅनडा अशा उदयोनु्मख बाजारपेठांमधे्य कजस 

घेण्याच्या खिासत िाढ झाली आहे. 

● जागवतक बँडिॅगनमधे्य उडी मारण्यासाठी बाजारपेठेिा तीव्र 

दबाि असतानाही केिळ बँक ऑफ जपानने आपले अतं्यत सुलभ 

िलनविर्यक धोरण ठेित प्रिृत्तीला नकार वदला. 

● युनायटेड से्टट्समधे्य उच्च िलनिाढीच्या अपेके्षने 75 बेवसस 

पॉइंट्स िाढिले. फेडरल ररझव्हस व्याजदर िाढित आहे. 

● िीन हा अपिाद आहे, परंतु जगभरातील व्यापारी दर िाढीच्या 

मावलकेसाठी तयार आहेत जे अनेकांनी त्यांच्या आयुष्यात यापूिी 

कधीही पावहले नसेल. 

● फेडरल ररझव्हसने 2023 च्या अखेरीस आपला बेंिमाकस  दर 3.8 

टक्क्यांपयंत िाढिण्यािी अपेक्षा केली आहे, जी गेल्या आठिड्ात 

पोहोिलेल्या 1.5 टक्क्यांिरून 2% पयंत िाढेल आवण अनेक िॉल 

स्टर ीट कंपन्यांनी आणखी उच्च वशखरािा अंदाज ितसिला आहे. 

PNB मधून बाहेर पडल्यामुळे कॅनरा HSBC लाइफिे रीब्राँड झाले. 

● पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) वतसर्या भागीदाराच्या बाहेर 

पडण्याच्या वनणसयानंतर कॅनरा एिएसबीसी ओबीसी लाइफने 

स्वतुः िे नाि कॅनरा एिएसबीसी लाइफ असे ठेिले आहे. 

ओररएंटल बँक ऑफ कॉमसस (OBC) च्या विलीनीकरणानंतर PNB 

ने कंपनीमधे्य भागभांडिल विकत घेतले होते. सध्या, कॅनरा 

बँकेकडे विमा शाखा 51%, HSBC 26% आवण PNB 23% आहे. 

PNB च्या बाहेर पडण्याच्या वनणसयानंतर, विद्यमान 

भागधारकांकडून से्टक वमळण्यािी शक्यता आहे. 

RBI ने 15,000 रुपयांपयांतच्या व्यवहारांसाठी ई-आदेिांिी (e-

mandates) मयायदा वाढवली आहे. 

● ररझव्हस बँक ऑफ इंवडया (RBI) ने काड्सस, प्रीपेड पेमेंट इिुमेंट्स 

(PPIs) आवण आिती व्यिहारांसाठी युवनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस 

(UPI) िरील ई-आदेशांसाठी अवतररक्त घटक प्रमाणीकरण (AFA) 

मयासदा 5,000 रुपयांिरून 15,000 रुपये प्रवत व्यिहार केली आहे. 

यािा अथस असा आहे की, प्रते्यक व्यिहारासाठी रु. 15,000 

भरण्यासाठी अवतररक्त प्रमाणीकरणािी आिश्यकता नाही. 

● भारतीय ररझव्हस बँक (RBI) ने, गेल्या दशकभरात, काडस पेमेंटसाठी 

विविध सुरक्षा आवण सुरक्षा उपाय केले आहेत, ज्यात AFA च्या 

आिश्यकतेिा समािेश आहे, विशेर्त: 'काडस-नॉट-पे्रझेंट' 

व्यिहारांसाठी. ई-आदेश अंतगसत, एखादी व्यक्ती आिती 

आधारािर विवशष्ट् रक्कम आपोआप डेवबट करण्यासाठी बँकेला 

सथायी सूिना देऊ शकते 

RBI िे 'पेमेंर््स खव्हजन 2025' िे उचद्दष्ट् चडचजर्ल पेमेंर्मधे्य तीन 

पर् वाढ करण्यािे आहे. 

● ररझव्हस बँकेिी पेमेंट्स न्सव्हजन 2025 योजना, जी वडवजटल पेमेंटिे 

प्रमाण वतप्पट करू इन्सच्छत आहे, उद्योगातील खेळाडंूच्या मते, 

प्रगतीशील आहे आवण भारताला जागवतक पेमेंट पॉिरहाऊस 

म्हणून तयार करण्यािा मानस आहे. िाढत्या भू-राजकीय 

धोक्यांच्या प्रकाशात, RBI ने आपले पेमेंट्स न्सव्हजन 2025 

दस्ऐिज जारी केले, जे ररंग-फेन्सिंग घरगुती पेमेंट नेटिकस , तसेि 

पेमेंट व्यिहारांिी देशांतगसत प्रवक्रया लागू करण्यािी आिश्यकता 

यािर ििास करते. 
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● UPI, RTGS, NEFT आवण RuPay काड्ससिे आंतरराष्ट्र ीयीकरण हा 

सिासत महत्त्वािा अग्रगण्य उपक्रम आहे, वजथे देशांसोबतच्या 

वद्वपक्षीय करारांिा, विशेर्त: USD, GBP आवण युरोिा समािेश 

असलेल्या भारतीय रवहिाशांना आवण परदेशातील त्यांच्या 

समकक्षांना खूप फायदा होईल. 

Fitch ने 9 भारतीय बाँकांिे IDR खस्थर केले. 

● वफि रेवटंगने SBI, ICICI बँक आवण Axis बँक यासह नऊ 

भारतीय संसथांना नकारािक ते न्ससथर शे्रणीत अपगे्रड केले आहे. 

बँक ऑफ बडोदा (BOB), बँक ऑफ बडोदा (नू्यझीलंड) वलवमटेड, 

बँक ऑफ इंवडया, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक (PNB), आवण 

युवनयन बँक ऑफ इंवडया या अपगे्रड वमळिणाऱ्या इतर 

संसथांपैकी एक आहेत. Fitch रेवटंग्सने 9 भारत-आधाररत बँकांिे 

दीघसकालीन जारीकतास डीफॉल्ट रेवटंग (IDRs) त्यांिे IDR कायम 

ठेिताना, नकारािक िरून न्ससथर केले आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● आयडीआर वफिच्या सािसभौम क्षमतेिे आवण या संसथांना 

असाधारण समथसन देण्याच्या प्रिृत्तीच्या मूल्यांकनािर आधाररत 

आहेत, जे सािसभौमच्या क्षमतेिे आवण कलांिे वफििे मूल्यांकन 

वििारात घेतात. 

● हे प्रणालीदृष्ट्ट्या महत्त्वाच्या बँकांना पाठबळ देण्यािा सरकारिा 

टर ॅक रेकॉडस , कजसदारांिे सापेक्ष प्रणालीगत महत्त्व आवण त्यांच्या 

विविध मालकी संरिना वििारात घेते. 

● Fitch ने एक्सपोटस-इिोटस बँक ऑफ इंवडयाज (EXIM) 

दीघसकालीन IDR बद्दलिा दृष्ट्ीकोन नकारािक ते न्ससथर असा 

बदलला. 

इखिर्ास स्मॉल फायनान्स बाँक “ENJOI” मुलांिे बित िाते सुरू 

करणार आहे. 

● इन्सवटास स्मॉल फायनाि बँक फादसस डे िर मुलांिे बित खाते 

ENJOI लाँि करणार आहे. SFB ने जाहीर केले की हे खाते "तरुण 

मुलांना" आवथसक जगाशी ओळख करून देते, त्यांना बित 

करण्यािी लिकर सिय लािण्यासाठी प्रोत्सावहत करते. ENJOI 

खाते मुलांना निीन युग आवण तंत्रज्ञानावभमुख बँवकंग अनुभिाकडे 

पवहले पाऊल टाकण्यास मदत करेल असेही त्यात नमूद केले 

आहे. 

ENJOI बित िात्ांिी वैचिष्ट्े: 

● ENJOI 0-18 िर्ांच्या मुलांना त्यांच्या पालकांच्या देखरेखीखाली 

बित खाती उघडण्यािी परिानगी देईल. 10 आवण त्याहून अवधक 

ियाच्या अल्पियीन मुलांना िैयन्सक्तक डेवबट काडसिा पयासय देखील 

वमळेल. 

● बितीच्या उच्च िाढीला िालना देण्यासाठी, खाते 5 लाख ते 2 

कोटी रुपयांच्या बित वशलकीिर 7 टके्क व्याज देऊ करेल. 

पालकांच्या लेखी संमतीनंतर, 10 आवण त्याहून अवधक ियािे 

अल्पियीन मुले देखील मयासवदत व्यिहार मयासदेसह स्वयं-

ऑपरेवटंग खात्यांिा लाभ घेऊ शकतात.. 

LIC ने Dhan Sanchay, एक नॉन-चलंक्ड, नॉन-पाचर्यचसपेरे्ड 

वैयखक्तक बित जीवन चवमा योजना सादर केली आहे. 

● भारतीय आयुविसमा महामंडळ (LIC) ने Dhan Sanchay (धन 

संिय), एक नॉन-वलंक्ड, नॉन-पावटसवसपेटेड िैयन्सक्तक बित जीिन 

विमा योजना सादर केली आहे जी संरक्षण आवण बित दोन्ही देते. 

पॉवलसीच्या मुदतीदरम्यान विमाधारकािा अकाली मृतू्य झाल्यास 

ही योजना कुटंुबाला आवथसक सहाय्य प्रदान करते. एलआयसीच्या 

पे्रस ररलीझनुसार, ते पररपवतेच्या तारखेपासून पेआउट 

कालािधीच्या समाप्तीपयंत हमी उत्पन्नािा प्रिाह देखील प्रदान 

करते. 

● जोखीम सुरू झाल्याच्या तारखेनंतर परंतु मुदतपूतीच्या वनधासररत 

तारखेपूिी पॉवलसीच्या मुदतीदरम्यान विमाधारकाच्या मृतू्यिर देय 

मृतू्य लाभ ही मृतू्यिरील विमा रक्कम म्हणून ओळखली जाते. 

DBS बाँक इंचडयाने स्वकमाय फायनान्समधे्य 9.9% चहस्सा िरेदी 

केला आहे. 

● डीबीएस बँक इंवडया वल. स्वकमास फायनाि मधे्य 9.9% शेअर 

खरेदी केल्यािी घोर्णा केली आहे, एक नॉन-वडपॉवझट घेणारी, 

नॉन-बँवकंग फायनाि कंपनी जी सूक्ष्म व्यिसायांना थेट कजस 

आवण सह-कजासच्या संयोजनाद्वारे संबंवधत आवथसक उपाय प्रदान 

करते. DBS बँक इंवडयाच्या विस्ाररत फँ्रिायझी योजनेमधे्य 300 

हून अवधक साइट्स आवण 500 शाखांमधील SME आवण ग्राहक 

कंपन्यांमधे्य लक्षणीय विकासािी कल्पना आहे. 

चमल्लथ को-ऑपरेचर्व्ह बाँकेिा परवाना आरबीआयने चनलंचबत 

केला आहे. 

● वमल्लाथ को-ऑपरेवटव्ह बँक वल., दािणगेरे, कनासटक,िा परिाना 

भारतीय ररझव्हस बँकेने (RBI) वनलंवबत केला होता, पररणामी 

भांडिलािी कमतरता होती. त्यामुळे वदिसअखेर बँकेिे कामकाज 

ठप्प होणार आहे. आरबीआयच्या एका प्रवसद्धीपत्रकानुसार, 

कनासटकातील सहकारी संसथांच्या वनबंधकांना बँक बंद करण्यािा 

आदेश जारी करण्यास आवण वलन्सवडेटरिी वनयुक्ती करण्यास 

सांवगतले आहे. 
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MeitY ने HDFC, ICICI, NPCI च्या IT संसाधनांना महत्त्वपूणय 

माचहती इन्फ्रा म्हणून घोचषत केले. 

● इलेक्टर ॉवनक्स आवण आयटी मंत्रालयाने (MeitY) ICICI बँक, 

HDFC बँक आवण UPI व्यिसथापकीय संसथा NPCI च्या IT 

संसाधनांना 'महत्वपूणस मावहती पायाभूत सुविधा' म्हणून घोवर्त 

केले आहे, ज्यामुळे त्यांना कोणतीही हानी झाल्यास राष्ट्र ीय सुरके्षिर 

पररणाम होऊ शकतो आवण कोणतीही अनवधकृत व्यक्ती यामधे्य 

प्रिेश करू शकते. संसाधनांना 10 िर्ांपयंत तुरंुगिास होऊ 

शकतो. CII अंतगसत आयटी संसाधनांमधे्य कोअर बँवकंग 

सोलू्यशन, ररअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आवण नॅशनल इलेक्टर ॉवनक 

फंड टर ािफर (NEFT) यांिा समािेश आहे ज्यामधे्य स्टर क्चडस 

फायनान्सन्शयल मेसेवजंग सव्हसर आहे. 

RBI ने FY22 मधे्य ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 च्या नोर्ा 

छापण्यासाठी जास्त ििय केला. 

● RBI ने FY22 मधे्य ₹20, ₹50, ₹100, ₹200 च्या नोटा 

छापण्यासाठी जास् खिस केला. 

● भारतीय ररझव्हय बाँकेकडून आरटीआयद्वारे वमळालेल्या 

मावहतीनुसार, ₹50 च्या 1,000 नगांच्या विक्रीच्या वकमतीत FY22 

मधे्य FY21 च्या तुलनेत सुमारे 23 टक्क्यांिी कमाल िाढ नोदंिली 

गेली, तर ₹20 च्या वकमतीत 1 टक्क्यांहून कमी िाढ झाली. 

● विशेर् म्हणजे, RBI ने ₹4,984.8 कोटी खिस केले, जे FY21 

(₹4,012.09 कोटी) पेक्षा 24 टके्क जास् आहे, तरीही एकूण 

पुरिठा कमी होता. नोटाबंदीच्या िर्ासत (2016-17) सुमारे ₹8,000 

कोटीचं्या सिसकालीन उच्चांकानंतर, FY22 मधे्य िलन छपाईिा 

एकूण खिस दुसऱ्या क्रमांकािर होता. 

2021 मधे्य खस्वस बाँकांमधील भारतीयांच्या चनधीत 30 लाि कोर्ी 

रुपयांिी वाढ झाली आहे. 

● न्सस्वत्झलंडच्या िावर्सक आकडेिारीनुसार, भारतातील शाखा आवण 

इतर वित्तीय संसथांसह न्सस्वस बँकांमधे्य भारतीय व्यक्ती आवण 

कंपन्यांनी ठेिलेला वनधी 2021 मधे्य 3.83 अब्ज न्सस्वस फँ्रक 

(30,500 कोटीहंून अवधक) च्या 14 िर्ांच्या उच्चांकािर गेला आहे. 

मध्यिती बँक. 2020 च्या अखेरीस 2.55 अब्ज न्सस्वस फँ्रक (रु. 

20,700 कोटी) िरून न्सस्वस बँकांमधील भारतीय ग्राहकांच्या 

एकूण वनधीत झालेली िाढ ही सलग दुसऱ्या िर्ी िाढ झाली आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● मालमते्तच्या बाबतीत (वकंिा ग्राहकांकडून देय वनधी), 2021 च्या 

अखेरीस भारतीय ग्राहकांिा CHF 4.68 अब्ज इतका होता, 

जिळपास 10 टक्क्यांनी. यामधे्य िर्सभरात 25 टक्क्यांच्या 

िाढीनंतर भारतीय ग्राहकांच्या सुमारे 323 दशलक्ष CHF च्या 

देयांिा समािेश आहे. 

● यूकेने न्सस्वस बँकांमधील विदेशी ग्राहकांच्या पैशासाठी 379 अब्ज 

CHF, त्यानंतर यूएस (CHF 168 अब्ज) दुसऱ्या सथानािर आहे - 

100-अब्जपेक्षा जास् क्लायंट फंड असलेले केिळ दोन देश 

आहेत. 

● पवहल्या 10 मधे्य अनुक्रमे िेस्ट इंवडज, जमसनी, फ्राि, वसंगापूर, 

हाँगकाँग, लक्झेंबगस, बहामास, नेदरलँड्स, केमन आयलंड आवण 

सायप्रस यांिा समािेश होता. 

दचक्षण भारतीय बाँकेने "SIB TF ऑनलाइन" एखक्झम र्र ेड पोर्यल 

सुरू केले. 

● साउथ इंवडयन बँकेने त्यांच्या कॉपोरेट EXIM ग्राहकांसाठी 'SIB TF 

ऑनलाइन' नािािे निीन पोटसल सुरू केले आहे पोटसल परदेशी 

संसथांना दूरसथपणे व्यापार-संबंवधत पेमेंटसाठी एक व्यासपीठ 

सुलभ करते. व्यिहारासाठी संबंवधत सहाय्यक कागदपते्र अपलोड 

केल्यानंतर ग्राहक SIB TF ऑनलाइन िरून पेमेंट विनंती सुरू 

करू शकतो. 

● SIB TF Online ही बँकेिे कायस अवधक तंत्रज्ञानािर आधाररत 

बनिण्यािी आणखी एक उपलब्धी आहे. वकरकोळ बित आवण 

NRE SB ग्राहकांना शाखेला भेट न देता परकीय रेवमटि सुरू 

करण्यासाठी लि बनिणारी इंटरनेट बँवकंग सुविधा सुरू 

करण्याच्या अगदी जिळ आले आहे. 

कनायर्क बाँकेने िाते उघडण्यासाठी “V-CIP” लााँि केले. 

● कनासटक बँकेने 'न्सव्हवडओ-आधाररत ग्राहक ओळख प्रवक्रया (V-

CIP)' द्वारे ऑनलाइन बित बँक (SB) खाते उघडण्यािी सुविधा 

सुरू केली आहे. बँकेच्या कॉपोरेट िेबसाइटिर सक्षम केलेली 

सुविधा, संभाव्य ग्राहकांना त्यांच्या सोयीच्या वठकाणी न्सव्हवडओ 

कॉलद्वारे ऑनलाइन प्रवक्रयेद्वारे SB खाते उघडण्यािे आवण KYC 

(तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) सत्यापन पूणस करण्यास सक्षम 

करते. 

RBI ने के्रचडर् आचण डेचबर् काडय  जारी करण्यासाठी तरतुदीचं्या 

अंमलबजावणीला मुदतवाढ चदली आहे. 

● ररझव्हस बँक ऑफ इंवडया (RBI) ने डेवबट काडस आवण के्रवडट काडस  

जारी करण्यासाठी जारी केलेल्या अनेक प्रमुख वनदेशांिी 

अंमलबजािणी करण्यासाठी अंवतम मुदत िाढिली आहे. 1 जुलै 

2022 ते ऑक्टोबर 1, 2022 पयंत मुदत िाढिली आहे.. RBI ने 

एका पररपत्रकात जाहीर केलेल्या पुढील मास्टर डायरेक्शन 

तरतुदी आता 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होतील. उद्योग 

वहतधारकांच्या विविध प्रवतवक्रया लक्षात घेऊन हा वनणसय घेण्यात 

आला आहे. 

एकाखिक पेन्िन पॅ्लर्फॉमय स्थापन करण्यासाठी DoPPW हा 

सरकारी चवभाग SBI सोबत काम करेल. 

● जे्यष्ठांसाठी जीिनािा दजास सुधारण्यासाठी, से्टट बँक ऑफ इंवडया 

(SBI) आवण कें द्रािा वनिृत्ती िेतन आवण वनिृत्तीिेतनधारक 

कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners 

Welfare-DoPPW) एकान्सिक पेन्शन पॅ्लटफॉमस विकवसत 

करण्यासाठी एकत्र काम करतील. SBI फील्ड् कमसिार्यांना पेन्शन 

धोरणातील सुधारणा आवण कें द्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना 

पेन्शन वितरणाशी संबंवधत वडजीटायझेशन याविर्यीिे सत्र 

उदयपूर, राजसथान येथे िो-डे बँकर जागरूकता कायसक्रमात 

देण्यात आले. 
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अमेररकेच्या मंदीिा भारतावर पररणाम होण्यािी िक्यता, मध्यम 

कालावधीत चवकासाला अडथळा चनमायण होऊ िकतो. 

● अथसतज्ज्ांच्या मते, भारताच्या मध्यम-मुदतीच्या आवथसक 

िाटिालीला युनायटेड से्टट्समधे्य येऊ घातलेल्या िाढीच्या 

मंदीमुळे बाधा येण्यािी अपेक्षा आहे. नोमुरा इंवडया नॉमसलायझेशन 

इंडेक्स (NINI) या संशोधन संसथेच्या मते, भारतीय अथसव्यिसथा 

सध्या सामान्य स्रािर परतत आहे आवण उपभोग, गंुतिणूक, 

उद्योग आवण बा् के्षत्रातील व्यापक-आधाररत नफ्याद्वारे िालविली 

जात आहे. 

● ही सुधारणा नजीकच्या भविष्यात भारतीय अथसव्यिसथेच्या िाढीच्या 

मागासला िालना देईल असा अंदाज आहे. 

ICICI बाँकेच्या चवद्यार्थ्ाांसाठी कॅिस पॉवर हे एक नवीन चडचजर्ल 

पॅ्लर्फॉमय 

● आयसीआयसीआय बँकेने भारतात आवण परदेशात उच्च वशक्षण 

घेऊ इन्सच्छणाऱ्या विद्यार्थ्ांना मदत करण्यासाठी “कॅिस पॉिर” 

नािाच्या वडवजटल पॅ्लटफॉमसिे अनािरण केले. हे व्यासपीठ संपूणस 

विद्याथी पररसंसथेच्या विविध मागण्या पूणस करते, ज्यामधे्य पालक, 

संसथा आवण विद्याथी यांिा समािेश होतो. 

● निीन कॅिस पॉिर पॅ्लटफॉमस िापरकत्यांना आंतरराष्ट्र ीय खाती, 

शैक्षवणक कजस आवण त्यांिे कर लाभ, परकीय िलन सोलू्यशि, 

पेमेंट सोलू्यशि, काडस , इतर कजे आवण बँक खात्यांच्या संशोधन 

प्रवक्रयेद्वारे मागसदशसन करून त्यांच्यासाठी योग्य असलेली आवथसक 

उत्पादने शोधण्यात मदत करते. 

 

सचमर् आचण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी Lifestyle for the Environment 

(LiFE) Movement सुरू केली. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'लाइफस्टाइल फॉर द एन्व्हायनसमेंट 

(लाइफ) मूव्हमेंट' हा एक जागवतक उपक्रम सुरू केला आहे. या 

लाँिने 'लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपसस' सुरू केले ज्यात 

जगभरातील व्यक्ती, समुदाय आवण संसथांना पयासिरणाबाबत 

जागरूक जीिनशैली स्वीकारण्यासाठी शैक्षवणक, विद्यापीठे आवण 

संशोधन संसथा इत्यादीकंडून कल्पना आवण सूिना आमंवत्रत केल्या 

आहेत. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● गेल्या िर्ी ग्लासगो येथे झालेल्या COP-26 पक्षांच्या 26व्या संयुक्त 

राष्ट्र ांच्या हिामान बदल पररर्देत पंतप्रधानांनी LiFE िी कल्पना 

मांडली होती. 

● ही कल्पना एका पयासिरणाविर्यी जागरूक जीिनशैलीला 

प्रोत्साहन देते जी वनबुसद्ध आवण विधं्वसक उपभोगाऐिजी सजग 

आवण जाणीिपूिसक िापरािर लक्ष कें वद्रत करते. 

● वमशन LiFE भूतकाळातून कजस घेते, ितसमानात कायस करते आवण 

भविष्यािर लक्ष कें वद्रत करते. 

पंतप्रधान मोदीनंी रोर्री इंर्रनॅिनल कन्वे्हन्िन 2022 ला 

व्हचु्ययअली संबोचधत केले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत ही बुद्ध आवण महािा 

गांधीिंी भूमी आहे, ज्यांनी इतरांसाठी जगणे म्हणजे काय यािे 

उदाहरण वदले. रोटरी आंतरराष्ट्र ीय जागवतक अवधिेशनाला 

इलेक्टर ॉवनक पद्धतीने संबोवधत करताना पंतप्रधानांनी हे भाष्य केले. 

रोटररयन लोकांिे खरे वमश्रण म्हणून िणसन केले गेले आहे "या 

प्रमाणात प्रते्यक रोटरी मेळािा एका वमनी-ग्लोबल असेंब्लीसारखा 

आहे." 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● "विविधता आवण िैतन्य आहे," पंतप्रधानांनी रोटरीच्या दोन 

बोधिाक्यांबद्दल सांवगतले, "स्वतुः च्या िर सेिा" आवण "एक नफा 

सिासत जास् जो सिोत्तम सेिा देतो." पंतप्रधानांच्या मते, सिस 

मानितेच्या कल्याणासाठी ही महत्त्वािी तते्त्व आहेत आवण ती 

“आमच्या संत आवण ऋर्ीचं्या वशकिणुकी” नुसार आहेत. 

● जगाच्या लोकसंखे्यच्या एक-सातमांश लोकसंख्या भारतात 

असल्यामुळे, भारताने केलेल्या कोणत्याही यशािा उिसररत जगािर 

फायदेशीर प्रभाि पडेल, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. 

● उदाहरणे म्हणून, त्यांनी कोविड-19 लसीच्या कथेिा संदभस वदला 

आवण 2030 च्या जगभरातील उवद्दष्ट्ाच्या पाि िरे् अगोदर 2025 

पयंत क्षयरोग दूर करण्यािी योजना आहे. 

● पंतप्रधान मोदीनंी रोटरी कुटंुबाला या तळागाळातील उपक्रमांना 

पावठंबा देण्यािी आवण जगभरात मोठ्या संखे्यने योग वदन साजरा 

करण्यािी विनंती केली. 

BIMSTEC आपला 25 वा वधायपन चदन साजरा करत आहे. 

● ढाका येथील बे ऑफ बंगाल इवनवशएवटव्ह फॉर मल्टी -सेक्टरल  

टेन्सक्नकल अँड इकॉनॉवमक कोऑपरेशन (BIMSTEC) च्या 

सवििालयाने BIMSTEC वदनावनवमत्त प्रादेवशक संघटनेिा 25 िा 

िधासपन वदन साजरा केला. 6 जून 1996 रोजी बँकॉक 

जाहीरनाम्यािर स्वाक्षरी झाल्यानंतर यािी सथापना झाली. 2014 

मधे्य ढाका येथे BIMSTEC सवििालयािी सथापना केली आहे. 

BIMSTEC बद्दल: 

● ही दवक्षण आवशया आवण आगे्नय आवशयाई देशांिी आंतरराष्ट्र ीय 

संसथा आहे. 

● बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आवण 

थायलंड हे BIMSTEC िे सदस्य आहेत. 

● त्यािी सथापना 6 जून 1997 रोजी झाली आवण त्यािे मुख्यालय 

ढाका, बांगलादेश येथे आहे. 

बु्रसेल्समधे्य प्रथमि भारत-EU सुरक्षा आचण संरक्षण सल्लामसलत 

आयोचजत करण्यात आली आहे. 

● बु्रसेल्स, बेन्सियम येथे प्रथमि भारत-युरोवपयन युवनयन (EU) 

सुरक्षा आवण संरक्षण सल्लामसलत आयोवजत करण्यात आली 

आहे. जुलै 2020 मधे्य भारत-EU वशखर पररर्देत घेतलेल्या 

वनणसयानुसार सल्लामसलत झाली. संरक्षण मंत्रालयािे सहसविि 

सोमनाथ घोर् आवण परराष्ट्र  व्यिहार मंत्रालयािे संयुक्त सविि 

(युरोप पविम) संदीप िक्रिती यांच्या सह-अध्यक्षांनी सल्लामसलत 

केली. 
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सल्लामसलत दरम्यान: 

● ििांमधे्य युरोप, इंडो-पॅवसवफक आवण भारताच्या शेजारील सुरक्षा 

पररन्ससथतीिा समािेश करण्यात आला. दोन्ही बाजंूनी अवलकडच्या 

िर्ांत सुरक्षा आवण संरक्षण सहकायस के्षत्रात अनेक सकारािक 

घडामोडीिंी नोदं केली. 

● सागरी सुरक्षा संिाद फेबु्रिारी 2022 मधे्य दुसऱ्यांदा भेटला. भारत 

आवण EU यांच्यातील पवहला संयुक्त नौदल सराि जून 2021 मधे्य 

आयोवजत करण्यात आला होता. 

● दोन्ही बाजंूनी सागरी सुरके्षिर भारत-EU सहकायस िाढिण्याच्या 

विविध माध्यमांिर, भारताच्या शेजारच्या शस्त्रास्त्रांच्या वनयासतीिर 

युरोपीय आिारसंवहतेिी अंमलबजािणी, सह-विकास आवण 

संरक्षण उपकरणांिे सह-उत्पादन यासह कायमस्वरूपी संरवित 

सहकायासमधे्य भारताच्या सहभागािरही ििास केली. 

इचजप्तमधे्य युवा संसदपरंू्िी 8वी जागचतक पररषद आयोचजत 

करण्यात आली आहे. 

● इवजप्तमधील शमस अल शेख येथे िातािरणातील बदलांना तोडं 

देण्यासाठी युिा संसद सदस्यांिी आठिी जागवतक पररर्द सुरू 

झाली आहे. हाऊस ऑफ ररपे्रझेंटेवटव्ह आवण इंटर-पालसमेंटरी 

युवनयन (IPU) यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन वदिसीय पररर्द 

आयोवजत केली जात आहे. राज्यसभेिर खासदार म्हणून वनिडून 

आलेल्या नागालँडच्या पवहल्या मवहला, S. Phangon Konyak या 

पररर्देत भारतािे प्रवतवनवधत्व करत आहेत. ती, भारतातील इतर 

दोन तरुण लोकसभा खासदारांसोबत, 'यंग खासदार फॉर 

क्लायमेट अँक्शि' या विर्यािर आपले वििार मांडणार आहेत. 

पररषदेबद्दल: 

● तरुण संसदपटंूिी 8िी जागवतक पररर्द जगभरातील तरुण 

खासदारांना वशकण्यािी देिाणघेिाण करण्यासाठी आवण 

तरुणांच्या सक्षमीकरणासाठी सामान्य आवण नाविन्यपूणस धोरणांिी 

व्याख्या करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करते. 

● यािर्ी इवजप्तमधे्य, 60 देशांतील सुमारे 200 तरुण खासदार, 

हिामान बदलािा प्रभाि कमी करण्यासाठी आवण पॅररस 

कराराच्या अनुरं्गाने ग्लोबल िावमंग 1.5 अंश सेन्सल्सअसपेक्षा जास् 

होणार नाही यािी खात्री करण्यासाठी धोरणांिर ििास करण्यासाठी 

सहभागी होत आहेत. 

● IPU ने सामावयक केलेल्या अवधकृत मावहतीनुसार, जागवतक 

स्रािर संसदेच्या 35,177 जागा आहेत परंतु त्यापैकी फक्त 2.66 

टके्क तरुण खासदारांकडे आहेत. 

चनतीन गडकरी यांनी इंडखस्टरयल डेकाबोनायझेिन सचमर् 2022 

िे उद्घार्न केले. 

● निी वदल्लीत, कें द्रीय मंत्री वनतीन गडकरी यांनी इंडन्सस्टर यल 

डेकाबोनायझेशन सवमट 2022 ला सुरुिात केली. इंडन्सस्टर यल 

डेकाबोनायझेशन सवमट 2022 (IDS-2022) – 2070 पयंत काबसन 

नू्यटर ॅ वलटीसाठी रोड मॅपिे उद्घाटन करताना, त्यांनी सांवगतले की, 

कमी इंधनािर विजेिा पयासयी पयासय विकवसत करणे हे आहे. या 

मुद्द्ांिर एकतफी, विदे्वर्ी िृत्ती बाळगणे देशासाठी हावनकारक 

आहे, असे त्यांिे मत आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● कें द्रीय रसे् िाहतूक आवण महामागस मंत्री श्री वनतीन गडकरी यांनी 

पयासिरण, पयासिरण आवण विकास यांच्यात समतोल राखण्याच्या 

महत्त्वािर भर वदला आहे. 

● मंत्र्ांनी सांवगतले की, भविष्यात पयासिरणािे रक्षण करताना आपण 

आपली अथसव्यिसथा सुधारली पावहजे. 

● ग्रीन हायडर ोजन हे आमिे सिोच्च उवद्दष्ट् आहे आवण जैितंत्रज्ञानािा 

िापर करून आपण बायोमासिी उत्पादकता िाढिू शकतो आवण 

बायो-इथेनॉल, बायो- एलएनजी आवण बायो- सीएनजी तयार 

करण्यासाठी बायोमासिा िापर करू शकतो, असे त्यांनी नमूद 

केले. 

● वमथेनॉल आवण इथेनॉलिा िापर केल्यास प्रदूर्ण कमी होईल, 

असा त्यांिा दािा आहे. 

● मंत्र्ांच्या म्हणण्यानुसार, आयात कमी करण्यासाठी आवण वनयासत 

िाढिण्यासाठी लन्सित रोड मॅप विकवसत केला पावहजे, तसेि 

योग्य संशोधन केले पावहजे. 

जीएसर्ी कौखन्सलिी 47 वी बैठक श्रीनगरमधे्य होणार आहे. 

● GST पररर्देिी 47 िी बैठक 28 आवण 29 जून 2022 रोजी 

श्रीनगरमधे्य होणार आहे. जीएसटी कौन्सिलिे अध्यक्ष अथसमंत्री 

वनमसला सीतारामन आहेत. श्रीनगरमधे्य जीएसटी पररर्देिी ही 

दुसरी बैठक होत आहे. 1 जुलै 2017 रोजी िसू् आवण सेिा कर 

(GST) लाँि होण्यापूिी, शहरामधे्य 18 आवण 19 मे रोजी Coun 

cil िी 14 िी बैठक झाली. 

सभेत ििाय करण्यासारिे महत्त्वािे मुदे्द: 

● 47 िी GST कौन्सिलिी बैठक महत्त्वािी मानली जात आहे कारण 

त्यात दर तकस संगतीकरणािरील राज्य मंत्र्ांच्या पॅनेलच्या 

अहिालािर आवण कॅवसनो, रेस कोसस आवण ऑनलाइन 

गेवमंगिरील कर दरािर ििास होणे अपेवक्षत आहे. 

● मंत्र्ांिा गट (GoM) कर सॅ्लबमधील संभाव्य बदलांिर ििास 

करण्यािी शक्यता आहे, सूत्रांनी सांवगतले की पॅनेलच्या अंवतम 

अहिालासाठी आणखी काही िेळ लागेल. 

● बनािट इनपुट टॅक्स के्रवडट दािे तपासण्यासाठी आवण खऱ्या 

दाव्यांिा त्वररत वनपटारा करण्यासाठी पररर्द सारांश ररटनस आवण 

मावसक कर भरणा फॉमस GSTR-3B मधे्य काही बदल करण्यािा 

वििार करू शकते. 

● सूत्रांनी वदलेल्या मावहतीनुसार, सुधाररत फॉमस करदात्यािे एकूण 

इनपुट टॅक्स के्रवडट, विवशष्ट् मवहन्यात दािा केलेली रक्कम आवण 

करदात्याच्या लेजरमधे्य वशल्लक रावहलेली वनव्वळ रक्कम 

यासंदभासत स्पष्ट्ता प्रदान करेल. 

जीएसर्ीच्या तकय संगतीकरणाबाबत मंचत्रस्तरीय बैठकीत करार 

होऊ िकला नाही. 

● आतल्या मावहतीनुसार, जीएसटी दर तकस संगतीकरणािर काम 

करणार्या राज्यमंत्र्ांिा गट करार साध्य करू शकला नाही 

कारण काही सदस्य कर सॅ्लब आवण दरांमधे्य बदल करण्यास 

विरोध करत होते. त्यांनी सांवगतले की मंत्री गट 20 नोव्हेंबर 2021 

रोजी मंत्री गटाच्या मागील बैठकीत झालेल्या सहमतीबद्दल 

जीएसटी पररर्देला न्ससथती अहिाल देईल. 
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महत्त्वािे मुदे्द: 

● ते पुढे म्हणाले की GoM आपला अंवतम अहिाल देण्यासाठी 

मुदतिाढ मागेल आवण कर दर समस्यांिर या मवहन्याच्या अखेरीस 

होणाऱ्या कौन्सिलच्या बैठकीत ििास केली जाईल. 

● जीएसटी कौन्सिल, ज्यािे अध्यक्ष अथसमंत्री श्रीमती. वनमसला 

सीतारामन यांिी 28 आवण 29 जून रोजी श्रीनगरमधे्य भेट होणार 

आहे. 

● गेल्या िर्ी, पररर्देने कनासटकिे मुख्यमंत्री श्री बसिराज बोम्मई 

यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्र्ांिी सात सदस्यीय पररर्द बोलािली 

होती, ज्याने कर दर कमी करून महसूल िाढिण्याच्या उपायांिी 

वशफारस केली होती. 

● GoM ला ररबेट पेआउट्स कमी करण्यासाठी आवण आयटीसी 

िेन बे्रक्स टाळण्यासाठी आवण कर बेस विसृ्त करण्यासाठी 

आवण GST सूट यादीिे पुनरािलोकन करण्यासाठी उलट शुल्क 

रिनेसह आयटमिे पुनरािलोकन करण्यािे काम देण्यात आले 

आहे. 

● जीएसटी अंतगसत िार-स्रीय संरिना मूलभूत िसंू्ना 5% च्या 

कमी दराने सूट देते वकंिा कर देते, तर ऑटो आवण वडमेररट 

िसंू्िर 28% च्या सिोच्च दराने कर आकारला जातो. इतर दोन 

कर कंस 12 आवण 18 टके्क आहेत. 

नवी चदल्ली सायबर सुरक्षा आचण राष्ट्र ीय सुरक्षा या चवषयावर 

राष्ट्र ीय चििर पररषद आयोचजत करणार आहे. 

● राष्ट्र ीय राजधानीतील विज्ञान भिन येथे, गृह मंत्रालय सायबर सुरक्षा 

आवण राष्ट्र ीय सुरक्षा (सायबर अपराध से आझादी, आझादी का 

अमृत महोत्सि) या विर्यािर राष्ट्र ीय पररर्द आयोवजत करेल. 

कें द्रीय मंत्री अवमत शाह पररर्देिे प्रमुख पाहुणे असतील, अशी 

मावहती गृह मंत्रालयाने वदली आहे. हा पररसंिाद सायबर गुने्हगारी 

प्रवतबंधाबाबत जनजागृती करण्याच्या देशातील प्रयत्नांिा एक भाग 

आहे. 

● उद्याच्या पररर्देच्या धािपळीत, भारतीय सायबर क्राइम 

कोऑवडसनेशन सेंटर (I4C), भारत सरकारच्या सांसृ्कवतक 

मंत्रालयाच्या सहकायासने, 75 वठकाणी सायबर स्वच्छता, सायबर 

गुने्ह प्रवतबंध, सायबर सुरक्षा आवण राष्ट्र ीय सुरक्षा या विर्यािर 

काये आयोवजत केली होती. देशभरात 8 ते 17 जून दरम्यान 

"आझादी का अमृत महोत्सि" या बॅनरखाली. कें द्रीय सांसृ्कवतक, 

पयसटन आवण पूिोत्तर के्षत्रािे विकास मंत्री जी वकशन रेड्डी, गृह 

राज्यमंत्री अजय कुमार वमश्रा, आवण गृह मंत्रालय, संसृ्कती आवण 

राजे्य आवण कें द्रशावसत प्रदेशांिे िररष्ठ अवधकारी तसेि विविध 

संघटनांिे प्रवतवनधी या पररर्देला उपन्ससथत राहतील 

कें द्रीय मंत्री प्रल्हाद चसंह परे्ल यांनी बाजरीवरील राष्ट्र ीय पररषदेिे 

उद्घार्न केले. 

● कें द्रीय अन्न प्रवक्रया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हाद वसंग पटेल यांनी 

बाजरीिरील राष्ट्र ीय पररर्देिे उद्घाटन केले. या पररर्देिी थीम 

'भारतासाठी भविष्यातील सुपर फूड' ही आहे, जी उद्योग संसथा 

ASSOCHAM द्वारे M/o फूड प्रोसेवसंग इंडस्टर ीजच्या सहकायासने 

आयोवजत केली आहे. अन्न आवण पोर्ण सुरक्षा सुवनवित 

करण्याच्या संधी आवण आव्हानांिर ििास करण्यासाठी या पररर्देिे 

आयोजन करण्यात आले आहे. 

'खव्हवारे्क 2020' पररषदेने भारताला 'कंर्र ी ऑफ द इयर' म्हणून 

मान्यता चदली. 

● युरोपमधील सिासत मोठी स्टाटसअप पररर्द, “Vivatech 2020” ने 

भारताला “कंटर ी ऑफ द इयर” म्हणून मान्यता वदली आहे. 

Vivatech 2020 मधे्य भारताला “कंटर ी ऑफ द इयर” म्हणून 

ओळखले जाणे हा एक मोठा सन्मान आहे. हे भारतीय 

स्टाटसअप्सच्या जगभरातील योगदानामुळे आहे. ही भारतीय 

स्टाटसअपिी ओळख आहे. 

● रेले्व, दळणिळण, इलेक्टर ॉवनक्स आवण मावहती तंत्रज्ञान मंत्री, 

अवश्वनी िैष्णि यांनी पॅररस, फ्राि येथे भरलेल्या Vivatech 2020 

या तंत्रज्ञान प्रदशसनात भारत पॅवे्हवलयनिे उद्घाटन केले. 

Vivatech 2022 मधे्य भारतातील सुमारे 65 स्टाटस-अप सरकारी 

सहाय्याने सहभागी होत आहेत. 

ऑनलाइन जुगार आचण कॅचसनोबद्दल, जीएसर्ी कौखन्सल 

कायद्यात बदल करण्यािा चविार करत आहे. 

● िसू् आवण सेिा कर (GST) पररर्द GST न्यायावधकरण तयार 

करणे सोपे करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याबाबत बोलणार 

आहे. ऑनलाइन जुगार, कॅवसनो आवण रेसटर ॅकिरील मंत्र्ांच्या 

गटाच्या (GoM) अहिालािरही पररर्देद्वारे ििास केली जाईल. 

कॅवसनो, रेसटर ॅक, इंटरनेट जुगार आवण लॉटरीिंर लािल्या 

जाणार्या 28 टके्क जीएसटीिे दर आवण मूल्यांकन मानके 

एकसमान असािीत असा प्रस्ाि GoM ने मांडला आहे. 

येत्ा 30 वषाांत भारतीय जीडीपी 30 चर्र चलयन डॉलरपयांत पोहोिू 

िकेल. 

● िावणज्य आवण उद्योग मंत्री पीयूर् गोयल यांच्या मते, भारतािी 

अथसव्यिसथा जगातील सिासत िेगाने िाढणारी अथसव्यिसथा आहे 

आवण पुढील 30 िर्ांत ती $30 वटर वलयनपयंत पोहोिण्यािा अंदाज 

आहे. वतरुपूर, तावमळनाडू येथे वनयासतदारांशी बोलताना गोयल 

यांनी वटप्पणी केली की जर भारतािा िावर्सक िक्रिाढ िावर्सक 8% 

दराने विकास झाला तर नऊ िर्ांत अथसव्यिसथा दुप्पट होईल. 

मंत्र्ांच्या मते, देशािी अथसव्यिसथा सध्या अंदाजे $3.2 वटर वलयन 

आहे आवण नऊ िर्ांत अंदाजे $6.5 वटर वलयनिी होईल. 

नैचनताल बाँक-BoB सह-ब्राँडेड कॉनॅ्टक्टलेस रुपे के्रचडर् काडय  लााँि 

करण्यात आले आहे. 

● BOB Financial Solutions Limited (BFSL), बँक ऑफ बडोदा 

आवण नैवनताल बँकेिी पूणस मालकीिी उपकंपनी ज्यािी सथापना 

भारतरत्न गोविंद बल्लभ पंत यांनी 1922 मधे्य केली होती, 

त्यानुसार नैवनताल बँक-BoB सह-बँ्रडेड कॉनॅ्टक्टलेस रुपे के्रवडट 

काडस लॉन्च करण्यात आले आहे. नैवनताल बँकेच्या शताब्दी िर्ासत 

सादर केले जाणारे हे काडस वकराणामाल आवण वडपाटसमेंटल 

स्टोअसससह दैनंवदन खिासच्या शे्रणीसंाठी िापरकत्यांना बक्षीस 

देण्यासाठी आहे. 
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मुचफन फायनान्सला RBI कडून प्रीपेड पेमेंर् इिुमेंर् परवाना 

चमळाला. 

● शीर्स NBFC पैकी एक, Mufin Financ e ला RBI कडून अधस-बंद 

प्रीपेड पेमेंट साधने जारी करण्यासाठी प्राथवमक अवधकृतता प्राप्त 

झाली आहे. वडवजटल बँका, वफनटेक कंपन्या आवण ग्राहकांना 

तोडं देणारी प्रमुख ऍन्सप्लकेशि अधस-बंद PPI परिान्यामुळे कजस 

देण्यासाठी वडवजटल पेमेंट सोलू्यशि सारखी िैवशष्ट्टे्य सादर 

करण्यास सक्षम आहेत. बजाज वफनसव्हस, मणपुरम आवण पॉल 

मिंट्स सारख्या सुप्रवसद्ध कंपन्यांनंतर, मुवफन फायनाि ही RBI 

कडून असा परिाना वमळिणारी िौथी NBFC आहे. 

RBI ने SBI च्या ऑपरेिन्स सपोर्य  सबचसडीअरीच्या स्थापनेला 

मान्यता चदली. 

● भारतीय ररझव्हस बँकेने से्टट बँक ऑफ इंवडयाला त्यांच्या प्रस्ावित 

ऑपरेशि सपोटस सबवसडीअरीसाठी प्राथवमक मान्यता वदली 

आहे, ज्यािा उदे्दश खिस-ते-उत्पन्न गुणोत्तर कमी करणे आहे. 

भारतभर निीन उपकंपनी सुरू करण्यापूिी, बँक लिकरि 

वनिडक भागात एक पथदशी कायसक्रम सुरू करेल. एसबीआयिे 

अध्यक्ष वदनेश कुमार खारा म्हणाले की, ऑपरेशि सहाय्यासाठी 

एक उपकंपनी सथापन केली जात आहे. खिस ते उत्पन्नाच्या 

गुणोत्तरािरील विंता दूर करणे हे त्यािे उवद्दष्ट् आहे. त्यांच्याकडे 

आधीपासून RBI िी तत्वतुः  परिानगी आहे आवण आम्ही लिकरि 

एक िािणी कायसक्रम सुरू करणार आहोत. 

Acemoney ने UPI 123Pay पेमेंर् आचण वेअरेबल एर्ीएम काडय 

लॉन्च केले आहेत. 

● Acemoney ने UPI 123Pay पेमेंट आवण िेअरेबल एटीएम काडस  

लॉन्च केले आहेत. UPI 123Pay पेमेंट लोकांना फीिर फोन 

िापरून स्माटसफोन वकंिा इंटरनेट कनेक्शनवशिाय कॅशलेस 

व्यिहार करू देते. घालण्यायोग्य एटीएम काडस हे की िेन आवण 

ररंग म्हणून वडझाइन केलेले गॅझेट आहेत जे लोकांना एटीएम काडस 

आवण फोनवशिाय कॅशलेस व्यिहार करण्यास सक्षम करतात. 

NITI आयोगाने भारताच्या Gig Economy वर एक अहवाल जारी 

केला. 

● NITI आयोगाने “इंवडयाज बूवमंग वगग आवण पॅ्लटफॉमस इकॉनॉमी” 

नािािा अहिाल प्रवसद्ध केला . सुमन बेरी, NITI आयोगािे 

उपाध्यक्ष अवमताभ कांत आवण विशेर् सविि डॉ के राजेश्वर राि 

यांनी हा अहिाल जारी केला. या प्रकारिा पवहला अभ्यास, 

भारतातील वगग-पॅ्लटफॉमस अथसव्यिसथेबद्दल सखोल दृवष्ट्कोन 

आवण सूिना देते. सीईओ अवमताभ कांत यांनी भारतातील िाढत्या 

शहरीकरणाच्या प्रकाशात आवण इंटरनेट, वडवजटल तंत्रज्ञान आवण 

सेलफोनिा व्यापक िापर याच्या प्रकाशात रोजगार वनमासण 

करण्याच्या उद्योगाच्या क्षमतेिर भर वदला. 

राज्यांना सोने आचण मौल्यवान दगडांच्या आंतर-राज्य 

हालिालीसाठी ई-वे चबल जारी करण्यािी परवानगी देताना, 

अचधकाऱ्यांनी सांचगतले की जीएसर्ी पररषदेने कर दरांमधे्य बदल 

करण्यास अचधकृत केले. 

● राज्यांना सोने आवण मौल्यिान दगडांच्या आंतर-राज्य 

हालिालीसाठी ई-िे वबल जारी करण्यािी परिानगी देताना, 

अवधकाऱ्यांनी सांवगतले की जीएसटी पररर्देने विवशष्ट् िसू् आवण 

सेिांिरील कर दरांमधे्य बदल करण्यास अवधकृत केले. फसिणूक 

टाळण्यासाठी उच्च-जोखीम करदात्यांच्या GoM अहिालास 

मान्यता देण्याबरोबरि, अथसमंत्री वनमसला सीतारामन यांच्या 

अध्यक्षतेखाली आवण राज्य समतुल्य असलेल्या पररर्देने GST- 

नोदंणीकृत उपक्रमांसाठी अनेक अनुपालन प्रवक्रयांनाही मान्यता 

वदली. 

झोमॅर्ोने सवय स्टॉक डीलमधे्य खिंचकर्ला 4447 कोर्ी रुपयांना 

चवकत घेतले. 

● झोमॅटो (ऑनलाइन फूड वडवलव्हरी पॅ्लटफॉमस) ने न्सबं्लक कॉमसस 

(न्सबं्लवकट) च्या अवधग्रहणािी घोर्णा केली आहे, जी पूिी ग्रोफसस 

इंवडया म्हणून ओळखली जात होती. कंपनीच्या संिालक मंडळाने 

4,447 कोटी रुपयांना रोखीने अडिणीत असलेली न्सवक कॉमसस 

कंपनी न्सबं्लवकट ताब्यात घेण्याच्या प्रस्ािाला मंजुरी वदली. गेल्या 

िर्ी, Zomato ने Grofers India Private Limited ला USD 50 

दशलक्ष कजस वदले. झोमॅटोकडे आधीपासूनि न्सबं्लवकट (पूिी 

ग्रोफसस) मधे्य 9 टक्क्यांहून अवधक से्टक आहे. आधीच्या न्सबं्लवकट 

डीलिे मूल्य सुमारे $700 दशलक्ष असताना, झोमॅटोच्या शेअरच्या 

वकमतीत घट झाल्याने ते $568 दशलक्ष झाले. 

REIT आचण InvIT च्या सावयजचनक समस्यांसाठी, SEBI आता UPI 

पेमेंर् पयायय ऑफर करते. 

● भांडिली बाजार वनयामक सेबीच्या म्हणण्यानुसार ररटेल 

गंुतिणूकदार REITs आवण InvITs च्या सािसजवनक ऑफरमधे्य 

अजस करण्यासाठी UPI वकंिा युवनफाइड पेमेंट इंटरफेस यंत्रणा 

िापरू शकतात. वसकु्यररटीज अँड एक्स्िेंज बोडस ऑफ इंवडया 

(सेबी) ने दोन िेगळ्या पररपत्रकांमधे्य नमूद केले आहे की निीन 

फे्रमिकस , ज्यािे उवद्दष्ट् आहे की प्रवक्रया अवधक सुलभ करणे, 

इन्फ्रास्टर क्चर इन्वे्हस्टमेंट टर स्ट (InvIT) आवण ररअल इसे्टट 

इन्वे्हस्टमेंट टर स्ट (REIT) च्या युवनट्सच्या सािसजवनक इशू्यिर लागू 

होईल. 

बजाज अचलयान्झ द्वारे सादर करण्यात आलेला उद्योगातील 

पचहला "जागचतक आरोग्य सेवा" काययक्रम 

● भारतातील सिोच्च खाजगी सामान्य विमा कंपन्यांपैकी एक, बजाज 

अवलयान्झ जनरल इन्शुरिने , त्याच्या अवद्वतीय ग्लोबल हेल्थ 

केअर आरोग्य विमा कायसक्रमािी घोर्णा केली. ग्लोबल हेल्थ 

केअर नािािा संपूणस आरोग्य नुकसानभरपाई विमा कायसक्रम 

पॉवलसीधारकांना वनयोवजत आवण आपत्कालीन उपिार (भारतात) 

दोन्ही देशांतगसत आवण आंतरराष्ट्र ीय (भारताबाहेर) िैद्यकीय 

प्रदात्यांसाठी अखंड कव्हरेज प्रदान करतो. 
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डॉ. चजतेंद्र चसंह, राज्यमंत्री, चलस्बन यूएन महासागर पररषद, 2022 

मधे्य सहभागी होण्यासाठी पोतुयगालला रवाना झाले. 

● डॉ. वजतेंद्र वसंग, भारत सरकारिे राज्यमंत्री, वलस्बन यूएन 

महासागर पररर्द, 2022 मधे्य सहभागी होण्यासाठी पोतुसगालला 

रिाना झाले. 

● डॉ. वसंग यांनी त्यांच्या अंवतम वटप्पणीत घोवर्त केले की, पंतप्रधान 

नरेंद्र मोदी यांच्या वनदेशानुसार, भारत लि 14 च्या पूतसतेसाठी 

विज्ञान आवण निकल्पना यािर आधाररत सहयोगी उपाय ऑफर 

करेल. 

● SDG वनदेशकांिरील कायसपद्धती आवण डेटामधील अंतर बंद 

करण्यासाठी, त्यांनी दािा केला की भारताने UN एजिी आवण 

संशोधन संसथांसोबत िांगल्या प्रकारे प्रवतबद्धता आवण भागीदारी 

सथावपत केली आहे. 

जमयनीतील G7 बैठकीिा समारोप 

● जमसनीतील G7 बैठकीत, युनायटेड से्टट्स आवण इतर प्रमुख 

राष्ट्र ांनी िीनच्या िाढत्या धोक्यांिर लक्ष कें वद्रत करण्यासाठी त्यांच्या 

वशखर पररर्देच्या समारोपाच्या िेळी एक करार केला , तीन 

वदिसांच्या G7 बैठकीिा सिासत महत्त्वािा मुद्दा युके्रनमधील 

रवशयािा संघर्स होता . एका संभार्णात, सात देशांच्या गटाने 

बीवजंगला आवथसक धोरणे आवण मानिावधकार उलं्लघनाबाबत 

आव्हान देण्यासाठी एक धोरण स्पष्ट् केले. 

● वनिेदनात, बीवजंगला मानिावधकार आवण हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेिा 

आदर करण्यासाठी तसेि युके्रनमधील रवशयन आक्रमणािा अंत 

करण्यासाठी मदत करण्यासाठी प्रोत्सावहत करण्यात आले. 

● पूिस आवण दवक्षण िीन समुद्रात आक्रमक कृती केल्याबद्दलही 

त्यािा वनरे्ध करण्यात आला. 

G 7 देि: 

● कॅनडा _ 

● फ्राि 

● जमसनी 

● इटली 

● जपान 

● युनायटेड वकंगडम 

● अमेररकेिी संयुक्त संसथान 

 

कराराच्या बातम्या 
 

र्ार्ा मोर्सयने गुजरातमधील फोडय  इंचडयाच्या प्लांर्च्या संभाव्य 

अचधग्रहणासाठी करार केला. 

● टाटा पॅसेंजर इलेन्सक्टर क मोवबवलटी वलवमटेड (TPEML), टाटा मोटसस 

वलवमटेडिी उपकंपनी, आवण फोडस इंवडया प्रायवे्हट वलवमटेड 

(FIPL) यांनी FIPL च्या सानंद िाहन वनवमसतीच्या संभाव्य 

संपादनासाठी गुजरात सरकार (GoG ) सोबत सामंजस्य करार 

(MOU) िर स्वाक्षरी केली आहे. सुविधा या सामंजस्य करारामधे्य 

सुविधेिी जमीन आवण इमारती, िाहन वनवमसती प्रकल्प, यंत्रसामग्री 

आवण उपकरणे यांिे संभाव्य संपादन आवण FIPL सानंदच्या िाहन 

वनवमसती ऑपरेशिमधील सिस पात्र कमसिाऱ्यांिे हस्ांतरण यांिा 

समािेश आहे. 

इस्रायल आचण संयुक्त अरब अचमराती यांनी पचहल्या अरब मुक्त 

व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. 

● इस्रायलने संयुक्त अरब अवमराती (UAE) सह अरब देशासोबत 

पवहला मुक्त व्यापार करार केला आहे. दुबईमधे्य इस्रायलिे 

अथसव्यिसथा आवण उद्योग मंत्री ओरना बारवबिे आवण यूएईिे 

अथसमंत्री अब्दल्ला वबन तौक अल मारी यांनी या करारािर स्वाक्षरी 

केली. इस्रायलच्या अथसव्यिसथा आवण उद्योग मंत्रालयाने जारी 

केलेल्या अवधकृत विधानानुसार, सिससमािेशक, महत्त्वपूणस आवण 

ग्राउंड बे्रवकंग करारामुळे िसू् आवण सेिांमधील वद्वपक्षीय व्यापार 

िाढेल, संयुक्त अरब अवमरातीला इस्रायली वनयासत िाढेल. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● सीमाशुल्क, सहयोग, सरकारी खरेदी, ई-कॉमसस आवण बौन्सद्धक 

संपदा हक्क या सिस गोष्ट्ी कराराअंतगसत समाविष्ट् आहेत. 

● इस्रायल राज्याच्या संयुक्त अरब अवमरातीसोबतच्या व्यािसावयक 

संबंधांसाठी ही एक महत्त्वपूणस भेट आहे, जो अरब देशासोबतिा 

पवहला मुक्त व्यापार के्षत्र करार आहे. 

● आज सकाळी त्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या मुक्त व्यापार के्षत्र 

करारामुळे वद्वपक्षीय िावणज्य सुधारणे, अडथळे दूर करणे आवण 

निीन आवथसक शक्यता आवण सहयोग वनमासण करणे अपेवक्षत 

आहे, हे सिस आमच्या सामावयक रस्त्ासाठी पायाभूत काम 

करतील. 

गुजरात सरकारने मातीच्या संवधयनासाठी ईिा आउर्रीिसोबत 

करार केला. 

● जगभरातील 'माती िाििा' उपक्रमात सामील होण्यासाठी 

गुजरातच्या हिामान बदल विभागाने सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी 

केली आहे. ईशा आउटरीििे संसथापक आवण आध्यान्सिक नेते 

सद्गुरू आवण गुजरातिे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल यांनी 

अहमदाबादमधे्य सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. जग्गी सद्गुरु 

100 वदिसांच्या मोटारसायकल दौऱ्यािर वनघाले असून संपूणस 

जगामधे्य मृदा पुनरुत्पादन मोवहमेबद्दल जागरुकता वनमासण केली 

आहे. युरोप, मध्य आवशया आवण मध्य पूिेतून 30,000 

वकलोमीटरिा प्रिास हा मातीच्या महत्त्वाबाबत धोरणकत्यांमधे्य 

जागरूकता वनमासण करण्यािा प्रयत्न आहे. श्री सद्गुरू जग्गी 

िासुदेि या दौऱ्यािा एक भाग म्हणून 'माती िाििा' या विर्यािर 

सामंजस्य करार करण्यासाठी गुजरातमधे्य होते. 

संरक्षण मंत्रालयाने स्वदेिी एस्टरा चबयॉन्ड खव्हजु्यअल रेंज 

के्षपणास्त्रांसाठी 2,971 कोर्ी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी केली. 

● संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय िायुसेना (IAF) साठी स्वदेशी विकवसत 

Astra Mk-I Beyond Visual Range (BVR) हिाई ते हिाई 

के्षपणासे्त्र आवण संबंवधत उपकरणे पुरिण्यासाठी संरक्षण 

सािसजवनक के्षत्रातील उपक्रम भारत डायनॅवमक्स वलवमटेड (BDL) 

सोबत करार केला आहे. 

● हे के्षपणास्त्र, ज्याच्या यशस्वी िािण्या IAF द्वारे आधीि केल्या 

गेल्या आहेत, ते पूणसपणे Su-30 MK-I लढाऊ विमानािर एकवत्रत 

केले आहे आवण टप्प्याटप्प्याने इतर लढाऊ विमानांसह लाइट 

कॉमॅ्बट एअरक्राफ्टसह एकवत्रत केले जाईल. 
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Astra Mk-I बद्दल: 

● आधुवनक मागसदशसन आवण नेन्सव्हगेशन तंत्रांसह Astra िी शे्रणी 

100 वकमी पेक्षा जास् आहे आवण DRDO ने आधी 

सांवगतल्याप्रमाणे, अिूक अिूकतेसह लि नष्ट् करण्यासाठी 

वमडकोसस मागसदशसन आवण RF साधक आधाररत टवमसनल 

मागसदशसन आहे. 

● BVR क्षमतेसह हिेतून हिेतील के्षपणास्त्र लढाऊ विमानांना मोठ्या 

सँ्टडऑफ शे्रणी प्रदान करते जे प्रवतदं्वद्वी हिाई संरक्षण उपायांना 

तोडं न देता शतू्रच्या विमानांना तटसथ करू शकते, ज्यामुळे हिाई 

के्षत्रािे शे्रष्ठत्व प्राप्त होते आवण वटकून राहते. 

● DRDO द्वारे दीघस शे्रणीिे आवण अवधक अत्याधुवनक Astra-Mk2 

विकवसत केले जात आहे. 

ताचमळनाडू सरकारने पेन्िनधारकांच्या चडचजर्ल जीवन 

प्रमाणपत्रासाठी  

IPPB सोबत सामंजस्य करार केला. 

● टपाल विभागाच्या घरोघरी सेिांद्वारे पेन्शनधारकांकडून जीिन 

प्रमाणपत्र वमळविण्यासाठी तावमळनाडू सरकारने इंवडया पोस्ट 

पेमेंट्स बँक (IPPB) सह सामंजस्य करार (MoU) िर स्वाक्षरी 

केली. IPPB ते प्रवत वडवजटल लाइफ सवटसवफकेट 70 रुपये दराने 

घरोघरी सेिांमधे्य हस्ांतररत करेल. जिळपास 7.15 लाखाहून 

अवधक राज्य सरकारी पेन्शनधारक / कौटंुवबक वनिृत्तीिेतनधारक 

दरिर्ी जुलै, ऑगस्ट आवण सप्टेंबरमधे्य त्यांिे जीिन प्रमाणपत्र 

सादर करतात. 

● आत्तापयंत, पेन्शनधारक/कौटंुवबक वनिृत्ती िेतनधारकांना 

तीनपैकी कोणताही एक पयासय िापरून एकत्र करणे शक्य आहे—

डायरेक्ट मस्टररंग (शारीररक स्वरूप); पोस्टाद्वारे जीिन प्रमाणपत्र 

सादर करणे; आवण बायोमेवटर क उपकरण िापरून जीिन प्रमाण 

पोटसलद्वारे वडवजटल जीिन प्रमाणपत्र (DLC) . कोविड-19 

साथीच्या आजारामुळे, गेल्या दोन िर्ांमधे्य िावर्सक संकलनातून 

सूट देण्यात आली होती. 

HDFC ने चडचजर्ल र्र ान्सफॉमेिनसाठी Accenture सोबत करार 

केला आहे. 

● NBFC वदग्गज, HDFC ने आपल्या कजस व्यिसायािे वडवजटल 

रूपांतर करण्यासाठी जागवतक मावहती तंत्रज्ञान सेिा आवण 

सल्लागार फमस, Accenture सोबत सहकायासिी घोर्णा केली 

आहे. या टाय-अपमुळे HDFC िा ग्राहक अनुभि आवण व्यिसाय 

प्रवक्रया सुधारून अवधक पररिालन िपळता आवण कायसक्षमता 

वमळेल आवण व्यिसायािी िाढ होईल. 
 

 

● एिडीएफसीिे कजस देणारी जीिनिक्र पेपरलेस आवण िपळ 

बनिणे हे या सहकायासिे उवद्दष्ट् आहे. एिडीएफसीने ठळकपणे 

सांवगतले की प्रोग्रामिा मुख्य घटक क्लाउड-नेवटव्ह लेंवडंग 

पॅ्लटफॉमस आहे ज्यामधे्य ग्राहक प्रिासाच्या प्रते्यक टप्प्यासाठी अजस, 

कजस प्रवक्रया, के्रवडट अंडररायवटंग आवण वनणसय, वितरण आवण 

कजस सेिा यांिा समािेश आहे. 

● हे के्रवडट अंडररायवटंग प्रवक्रयेिे मानकीकरण करून जोखीम 

कमी करणे आवण िाहन िालविण्यािी िपळता सुधारणे या 

उदे्दशाने मशीन लवनंग-आधाररत वनणसय इंवजनिा लाभ घेते. 

● पुढे, पॅ्लटफॉमसमधे्य िापरकतास-अनुकूल मोबाइल अनुप्रयोग आवण 

ग्राहकांसाठी िेब-आधाररत पोटसल समाविष्ट् आहे. मानि-कें वद्रत 

वडझाइन तते्त्व िापरून विकवसत केलेले, अंतज्ञासनी मोबाइल 

अनुप्रयोग आवण िेब पोटसल वडवजटल-नेवटव्ह अनुभि सक्षम करेल 

आवण ग्राहकांच्या ऑनबोवडंगसाठी लागणारा िेळ लक्षणीयरीत्या 

कमी करेल. 

● तसेि, पॅ्लटफॉमस ग्राहकांना त्यांच्या गृहकजस अजासिी न्ससथती आवण 

इतर संबंवधत सेिा विनंत्या कधीही, कुठेही रीअल-टाइम 

दृश्यमानता प्रदान करेल 

एअररे्ल पेमेंर््स बाँकेने सोने ऑफर करण्यासाठी मुथूर् 

फायनान्ससोबत भागीदारी केली. 

● Airtel Payments Bank ने Airtel Thanks App द्वारे गोल्ड् लोन 

ऑफर करण्यासाठी मुथूट फायनािसोबत भागीदारी केली आहे. 

कजासिर प्रवक्रया शुल्क आकारले जाणार नाही. मुथूट फायनाि 

तारण ठेिलेल्या सोन्याच्या मूल्याच्या 75 टके्क कजस म्हणून प्रदान 

करेल. एअरटेल पेमेंट्स बँकेच्या 5 लाख बँवकंग पॉईंटिर देखील 

कजासिी सुविधा उपलब्ध असेल. 

भागीदारी अंतगयत: 

● भागीदारीमुळे त्यांच्या सोन्याच्या मालमते्तिर त्वररत तरलता 

शोधणाऱ्या ग्राहकांना सुरवक्षत आवण परिडणाऱ्या के्रवडटमधे्य 

प्रिेश वमळेल. 

● निीनतम ऑफर, जे एअरटेल पेमेंट्स बँकेच्या वडवजटल बँवकंग 

उत्पादन पोटसफोवलओमधे्य जोडेल, पेमेंट बँकेच्या ग्राहकांसाठी 

सुलभ के्रवडट ऍके्सस सक्षम करेल. 

● या भागीदारीमुळे, एअरटेल पेमेंट्स बँकेच्या ग्राहकांना मुथूट 

फायनािकडून शून्य प्रवक्रया शुल्कासह त्रासरवहत सोने कजस वमळू 

शकते. 

● मुथूट फायनाि तारण ठेिलेल्या सोन्याच्या मूल्याच्या 75 टके्क 

कजस म्हणून देते. ग्राहकांना रु. 50,000 आवण त्याहून अवधक कजस 

रकमेसाठी घरोघरी वितरण वमळते. 

भारत आचण कॅनडाने मजबूत सहकायायसाठी हवामान कृतीवर 

सामंजस्य करार केला. 

● भारत आवण कॅनडाने हिामान बदल, पयासिरण संरक्षण आवण 

संिधसन यािर वद्वपक्षीय सहकायस मजबूत करण्यासाठी सामंजस्य 

करारािर स्वाक्षरी केली आहे . स्टॉकहोम+50 वशखर पररर्देच्या 

बाजूला, कें द्रीय पयासिरण मंत्री भूपेंद्र यादि आवण त्यांिे कॅनेवडयन 

सहकारी स्टीव्हन वगलबॉल्ट यांनी सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी 

केली. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/11213/bombay-high-court-clerk-marathi-online-live-classes-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |June 2022 

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

महत्त्वािे मुदे्द: 

● जगातील पवहली पयासिरण पररर्द स्टॉकहोम सवमटच्या 50 व्या 

िधासपन वदनावनवमत्त हा मेळािा आयोवजत केला जात आहे . 

● कराराच्या अटीनुंसार, दोन्ही देश एकत्र काम करतील, मावहती 

आवण कौशल्यािी देिाणघेिाण करतील आवण विविध के्षत्रात 

एकमेकांच्या उवद्दष्ट्ांना पावठंबा देतील, ज्यात अक्षय ऊजास क्षमता 

िाढिणे, जड उद्योगांिे वडकाबोनाइझ करणे, प्लान्सस्टक प्रदूर्ण 

कमी करणे, रासायवनक सुरवक्षततेला प्रोत्साहन देणे आवण 

सुवनवित करणे समाविष्ट् आहे. 

Suryoday SFB आचण Mobisafar Services ने भारतभर बाँचकंग 

सेवा पुरवण्यासाठी भागीदारी केली. 

● सूयोदय स्मॉल फायनाि बँक, भारतातील प्रमुख लघु वित्त 

बँकांपैकी एक, Mobisafar च्या सिस फँ्रिायझी आवण वबझनेस 

करस्पॉनं्डट नेटिकस द्वारे संपूणस भारतामधे्य बँवकंग सेिा प्रदान 

करण्यासाठी Mobisafar सोबत सहकायस सथावपत केले आहे. 

देशाच्या अगदी दूरच्या कानाकोपऱ्यातही, बँवकंग नसलेल्या 

ग्राहकांना वडवजटल पद्धतीने महत्त्वाच्या बँवकंग सेिा पुरिून 

आवथसक समािेश िाढिणे हे या सहकायासिे उवद्दष्ट् आहे. 

भागीदारी बद्दल: 

● Mobisafar िे 1.38 लाख बँवकंग वमत्र सूयोदय स्मॉल फायनाि 

बँकेला eKYC िापरून निीन क्लायंट्सना वडवजटल पद्धतीने 

ऑनबोवडंग करण्यात आवण बित खाते सथापना, पैसे जमा/ 

काढणे, वशल्लक िौकशी इत्यादी बँवकंग सेिा सक्षम करण्यात 

मदत करतील. 

● सूयोदय स्मॉल फायनाि PMSBY, PMJJBY, आवण APY सारख्या 

सामावजक सुरक्षा प्रणालीचं्या फायद्यांिे वशक्षण आवण प्रिार करत 

आहे. 

● सहकायासद्वारे, मोवबसाफर अवतररक्त बँवकंग ग्राहकांना या 

कायसक्रमांमधे्य प्रिेश प्रदान करण्यास सक्षम असेल. 

ICICI बाँकेने ‘काडयलेस  EMI’ सुचवधेिा चवस्तार करण्यासाठी 

ZestMoney सोबत भागीदारी केली आहे 

● वकरकोळ आवण ई-कॉमसस पॅ्लटफॉमसिरील खरेदीसाठी ‘काडसलेस 

EMI’ सुविधेिा विस्ार करण्यासाठी ही भागीदारी केली आहे. 

● ई-कॉमसस िेबसाइट/अॅॅपच्या िेक-आउटिर वकंिा ररटेल 

आउटलेट्समधील PoS मशीनिर त्यांिा नोदंणीकृत मोबाइल 

नंबर, पॅन आवण ओटीपी (नोदंणीकृत मोबाइल नंबरिर प्राप्त) 

टाकून ग्राहक 10 लाखांपयंतिे व्यिहार काडस न िापरता EMI 

मधे्य रूपांतररत करू शकतात 

ग्राहक रररे्ल फायनान्ससाठी Ather Energy ने SBI िी भागीदार 

केली 

● इलेन्सक्टर क टू-व्हीलर उत्पादक एथर एनजीने ग्राहकांना िाहन 

वित्तपुरिठा करण्यासाठी से्टट बँक ऑफ इंवडयाशी भागीदारी 

केली आहे. 

● या सहकायासने, मूळ उपकरण वनमासता (OEM) िे उवद्दष्ट् देशातील 

इलेन्सक्टर क िाहन (EV) इकोवसस्टमच्या िाढीला गती देण्यािे आहे. 

चफनो पेमेंर््स बाँकेने दुकान चवमा पॉचलसीसाठी Go Digit सोबत 

भागीदारी केली 

● Fino Payments Bank Limited ने लहान आवण मध्यम व्यिसाय 

मालकांना दुकान विमा संरक्षण प्रदान करण्यासाठी Go Digit 

General Insurance Limited, भारतातील सिासत िेगाने िाढणारी 

सामान्य विमा कंपनी सोबत भागीदारी केली आहे. 

● हा विमा एक िर्ाससाठी आहे जो िोरी, भूकंप, आग, िीज, िादळ, 

पूर आवण दंगली यांमुळे मालािी हानी वकंिा नुकसान कव्हर 

करेल. 

भारताने दचक्षण आचफ्रका आचण नाचमचबयामधून चित्त्ांसाठी 

करार चनचित केले 

● भारत सरकारने ग्रहातील सिासत िेगिान प्राणी, चित्ता 

वमळिण्यासाठी दवक्षण आवफ्रका आवण नावमवबयाशी करार केले 

आहेत जे भारतात नामशेर् झाले आहेत आवण 2022 च्या अखेरीस 

मध्य प्रदेिातील कुनो पालपूर येथे जंगलात सोडले जातील. 

● सुरुिातीला, एक सामंजस्य करार (एमओयू) 10 िर्ांसाठी स्वाक्षरी 

केली जाईल, जी आणखी पाि िर्ांसाठी िाढविली जाऊ शकते. 

● दचक्षण आचफ्रकेतील 12 आवण नाचमचबयातील 8 चिते्त असतील 

आवण त्यानंतरच्या काही िर्ांत आणखी विते्त येतील 

UPEIDA ने UP साठी SBI, BOB, PNB आचण SIDBI सोबत 

सामंजस्य करार केले. 

● यूपी वडफेि इंडन्सस्टर यल कॉररडॉरमधे्य गंुतिणुकीला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी, उत्तर प्रदेश एक्सपे्रसिे औद्योवगक विकास प्रावधकरण 

(UPEIDA) ने से्टट बँक ऑफ इंवडया (SBI), बँक ऑफ बडोदा 

(BOB), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आवण लघु उद्योग यांच्याशी 

सामंजस्य करार केले आहेत. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● करारानुसार, यूपी वडफेि इंडन्सस्टर यल कॉररडॉरमधील 

गंुतिणूकदारांना व्यिसाय करणे सुलभ करण्याच्या स्वरूपात बँक 

आवथसक मदत करेल. 

● UPEIDA ने आता देशातील तीन प्रमुख राष्ट्र ीयकृत बँका, से्टट बँक 

ऑफ इंवडया (SBI), बँक ऑफ बडोदा (BOB), पंजाब नॅशनल बँक 

(PNB) आवण भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI) या 

बँकांशी सहयोग केला आहे. 

● इज ऑफ डुइंग वबझनेस उपक्रमािा एक भाग म्हणून आवथसक 

सहाय्य वमळिण्यासाठी यूपी वडफेि इंडन्सस्टर यल कॉररडॉरमधे्य 

व्यिसाय सथापन करण्यात स्वारस्य असलेल्या गंुतिणूकदारांना 

मदत करण्याच्या हेतूने हे आहेत. 

● बँका या गंुतिणूकदारांना त्यांिे व्यिसाय सथापन करण्यात मदत 

करण्यासाठी प्रते्यक प्रकरणाच्या आधारािर त्यांना अनुकूल 

आवथसक सहाय्य प्रदान करतील. 
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BRICS PartNIR इनोवे्हिन सेंर्रने चब्रि बाँकेसोबत सामंजस्य 

करार केला आहे. 

● BRICS भागीदारी ऑन नू्य इंडन्सस्टर यल ररव्होलू्यशन (PartNIR) 

इनोवे्हशन सेंटर आवण BRICS नू्य ग्रोथ बँक (NDB) यांनी वद्वपक्षीय 

सहकायस िाढिण्यासाठी आवण BRICS देशांच्या समान विकासाला 

िालना देण्यासाठी सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. BRICS या 

नािािा अथस ब्राझील, रवशया, भारत, िीन आवण दवक्षण आवफ्रका 

या उदयोनु्मख बाजारपेठांिा समूह आहे. हे जगभरातील 

लोकसंखे्यच्या 40% पेक्षा जास् आवण जागवतक अथसव्यिसथेच्या 

एक ितुथांश लोकांिे घर आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● सामंजस्य करारािर पूिस िीनमधील फुवजयान प्रांतातील वझयामेन 

या बंदर शहरामधे्य न्सव्हवडओ वलंकद्वारे स्वाक्षरी करण्यात आली. 

● दोन्ही पक्षांच्या ितीने, BRICS PartNIR इनोवे्हशन सेंटर 

कौन्सिलिे कायसकारी उपाध्यक्ष हुआंग िेनहुई आवण NDB िे 

अध्यक्ष माकोस टर ॉयजो यांनी सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. 

● दोन्ही बाजू कृवत्रम बुन्सद्धमत्ता, औद्योवगक इंटरनेट, ऊजास संिधसन 

आवण पयासिरण संरक्षण यासारख्या के्षत्रांमधे्य सहकायासला प्राधान्य 

देतील, सामंजस्य करारानुसार, सहकारी संशोधन, कमसिारी 

प्रवशक्षण आवण पायाभूत सुविधा आवण शाश्वत कायसक्रमांिरील 

मावहतीिी देिाणघेिाण याद्वारे. 

● वडसेंबर 2020 मधे्य, Xiamen मधे्य BRICS PartNIR इनोवे्हशन 

सेंटर उघडले. NDB िी सथापना BRICS देशांनी केली आवण त्यािे 

मुख्यालय शांघाय येथे आहे. बँकेने पवहल्यांदा 2015 च्या जुलैमधे्य 

आपले दरिाजे उघडले. 

मचहलांसाठी रोजगाराच्या संधी चनमायण करण्यासाठी UN 

Women सोबत LinkedIn र्ाय-अप 

● LinkedIn, जगातील सिासत मोठे व्यािसावयक नेटिकस , मवहलांच्या 

आवथसक सक्षमीकरणासाठी युनायटेड नेशि िुमनच्या भागीदारीत 

USD 5,00,000 (रु. 3.88 कोटी) िी गंुतिणूक करेल. हा प्रकल्प 

महाराष्ट्र ात 2,000 मवहलांच्या वडवजटल, सॉफ्ट आवण 

रोजगारक्षमतेिी कौशले्य विकवसत करण्यासाठी एक पायलट लाँि 

करेल आवण त्यांना नोकरी मेळािे, मागसदशसन सते्र आवण पीअर-टू-

पीअर नेटिकस द्वारे कररअर-वनवमसतीच्या अनेक संधी उपलब्ध 

करून देईल. तीन िर्ांिे प्रादेवशक सहकायस मवहलांना वडवजटल 

रूपाने उन्नत करेल, त्यांना नोकऱ्यांमधे्य अवधक प्रिेश प्रदान करेल 

आवण औपिाररक अथसव्यिसथेत पूणसपणे सहभागी होण्यासाठी 

त्यांना सुसज्ज करेल. 

भारताकडून UPI पेमेंर् आचण रुपे काडय  स्वीकारण्यासाठी फ्रान्सने 

करारावर स्वाक्षरी केली. 

● कें द्रीय दळणिळण मंत्री अवश्वनी िैष्णि म्हणाले की, युवनफाइड 

पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आवण रुपे काडसला मोठ्या प्रमाणात 

िालना देऊन लिकरि UPI आवण Rupay काडस सेिा फ्रािमधे्य 

उपलब्ध होतील. भारताच्या नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन (NPCI) 

च्या परदेशी शाखेने देशात UPI आवण Rupay च्या स्वीकृतीसाठी 

फ्रािच्या Lyra नेटिकस शी सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● आतापयंत वसंगापूर, संयुक्त अरब अवमराती, भूतान आवण नेपाळ 

या देशांनी भारतािी UPI पेमेंट प्रणाली स्वीकारली आहे. 

● NPCI इंटरनॅशनल युनायटेड से्टट्स, युरोप आवण पविम 

आवशयामधे्य UPI सेिांिा विस्ार करण्यासाठी ििास करत आहे. 

● NPCI इंटरनॅशनल आवण Lyra नेटिकस  यांच्यात झालेल्या 

करारामुळे भारतीय प्रिासी फ्रािच्या संपूणस प्रिासात सुरळीत 

पेमेंट करू शकतील. 

● फ्रािमधील भारतीय राजदूत जािेद अश्रफ यांनी अखंड आवण 

पारदशसक वडवजटल पेमेंट प्रणालीिा अनुभि आवण फ्रािमधे्य ती 

वकती फायदेशीर ठरू शकते याबद्दल सांवगतले. 

EV अवलंबनाला गती देण्यासाठी झोमॅर्ोने Jio-bp सोबत र्ाय-

अप केले. 

● Zomato आवण Jio-bp ने "2030 पयंत 100 टके्क ईव्ही 

िीटच्या क्लायमेट गु्रपच्या EV100 उपक्रम" या वदशेने Zomato 

च्या ििनबद्धतेला पावठंबा देण्यासाठी करार केला आहे. झपाट्याने 

िाढणाऱ्या भारतीय वितरण आवण िाहतूक विभागामधे्य ईव्ही 

दत्तक घेण्यास गती देण्यासाठी हे सहकायस तयार आहे. Jio-bp, 

ररलायि इंडस्टर ीज वलवमटेड आवण bp मधील इंधन आवण 

मोवबवलटी संयुक्त उपक्रम, Zomato ला EV मोवबवलटी सेिा प्रदान 

करेल आवण शेिटच्या मैलाच्या वितरणासाठी 'Jio-bp पल्स' बॅटरी 

सॅ्ववपंग से्टशिमधे्य प्रिेश करेल. 

PhonePe आचण Kotak General Insurance मोर्ार चवमा 

देण्यासाठी करार केला. 

● कोटक मवहंद्रा जनरल इन्शुरि कंपनी वलवमटेड (कोटक जनरल 

इन्शुरि) ने घोर्णा केली की त्यांनी PhonePe इन्शुरि ब्रोवकंग 

सन्सव्हससेस प्रा. Ltd (PhonePe), वडवजटल पेमेंट पॅ्लटफॉमस, 

PhonePe च्या 380 दशलक्ष िापरकत्यांना मोटर विमा ऑफर 

करण्यासाठी, वडवजटल वितरण आवण थेट-ते-ग्राहक जागेिर 

महत्त्वपूणस पैज लाित आहे. 

● कोटक जनरल इन्शुरि आपल्या ग्राहकांना PhonePe द्वारे जलद 

आवण सुलभ िाहन आवण दुिाकी विमा पॉवलसी प्रदान करेल. 

चडचजर्ल बित िाते सुरू करण्यासाठी फ्रीओने इखिर्ास स्मॉल 

फायनान्स बाँकेसोबत भागीदारी केली. 

● बेंगळुरून्ससथत वनओबँवकंग पॅ्लटफॉमस फ्रीओने इन्सवटास स्मॉल 

फायनाि बँकेच्या भागीदारीत आपले वडवजटल बित खाते 'फ्रीओ 

सेव्ह' सुरू केले आहे. या लॉन्चसह, स्माटस बित खाते, के्रवडट 

आवण पेमेंट उत्पादने, काडस आवण संपत्ती-िाढीच्या उत्पादनांसह 

पूणस-सॅ्टक वनओ-बँवकंग उत्पादने प्रदान करणारी ही देशातील 

पवहली ग्राहक वनओबँक बनली आहे. वनओबँक येत्या दहा 

मवहन्यांत दहा लाख निीन खाती उघडण्यािी योजना आखत आहे. 

येस बाँक आचण रुपे यांनी CARD91 सह धोरणािक करार केला. 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंवडया (NPCI) िे प्रमुख 

उत्पादन, RuPay आवण CARD91, B2B पेमेंटला सामर्थ्स देणारी 

जगभरातील पेमेंट इन्फ्रास्टर क्चर, यांनी एक धोरणािक करार 

(NPCI) सथापन केला आहे. या सहयोगाद्वारे, CARD91 एक काडस 
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व्यिसथापन प्रणाली विकवसत करेल जी व्यिसायांना सह-बँ्रडेड 

काडस उत्पादनांिी शे्रणी सादर करण्यास आवण अंतदृसष्ट्ी वनमासण 

करण्यासाठी ररअल-टाइम डॅशबोडसिा मागोिा ठेिण्यास सक्षम 

करेल. पररणामी, CARD91 भारतीय पेमेंट उद्योगातील 

बाजारपेठेतील वहस्सा िाढविण्यात सक्षम होईल. 

NSE आचण BSE ने PVR-INOX च्या चवलीनीकरणाला मान्यता 

चदली. 

● बॉमे्ब स्टॉक एक्सिेंज (BSE) आवण नॅशनल स्टॉक एक्स्िेंज (NSE) 

ने PVR आवण Inox Leisure या मल्टीपे्लक्स िेनच्या 

विलीनीकरणाला मान्यता वदली आहे. त्यांच्या स्वतंत्र एक्स्िेंज 

फाइवलंगनुसार, PVR आवण Inox Leisure यांना BSE कडून 20 

आवण 21 जून रोजी अनुक्रमे “कोणतेही प्रवतकूल वनरीक्षणे नाहीत” 

आवण “ना हरकत” असलेली वनरीक्षण पते्र वमळाली. 

दस्ऐिजानुसार, विलीनीकरण योजना पुढे नेण्यापूिी (CCI) 

भारतीय स्पधास आयोगाने आिश्यक वनयामक परिाने प्रदान करणे 

आिश्यक आहे. 

● या िर्ासच्या मािसमधे्य, PVR आवण INOX च्या संिालक मंडळाने 

दोन मन्सल्टपे्लक्स कंपन्यांच्या विलीनीकरणास अवधकृत केले. जर 

विलीनीकरण झाले तर अजय वबजली हे व्यिसथापकीय संिालक 

म्हणून पदभार स्वीकारतील आवण पिन कुमार जैन यांना बोडासिे 

गैर-कायसकारी अध्यक्ष म्हणून वनयुक्त केले जाईल. 

एअरबोनय चडफेन्स सूर्च्या पुरवठ्यासाठी भारत इलेक्टर ॉचनिने 

बेलारचियन कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला. 

● भारत इलेक्टर ॉवनक्स वलवमटेड (BEL) ने वडफेि इवनवशएवटव्हज 

(DI), बेलारूस आवण वडफेि इवनवशएवटव्हज एरो प्रायवे्हट 

वलवमटेड, भारत (DI बेलारूसिी उपकंपनी) यांच्यासोबत 

सामंजस्य करार (MoU) िर स्वाक्षरी केली आहे. भारतीय हिाई 

दलाच्या हेवलकॉप्टरसाठी एअरबोनस वडफेि सूट (ADS) 

पुरिण्यासाठी तीन कंपन्यांमधे्य सहकायस वनमासण करण्यासाठी या 

सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. 

ई-पॅन सेवा प्रदान करण्यासाठी, प्रोर्ीन आचण PayNearby 

सहकायय करतात. 

● PayNearby च्या वकरकोळ भागीदारांना त्यांच्या ग्राहकांसाठी 

आधार आवण बायोमेवटर क वकंिा SMS-आधाररत OTP 

प्रमाणीकरणाद्वारे पॅन-संबंवधत सेिा प्रदान करण्यासाठी, Protean 

eGov Technologies Ltd (पूिी NSDL e-Governance 

Infrastructure Ltd) आवण PayNearby यांनी एक सहकायस 

सथापन केले आहे. लाखो नागररकांसाठी, सहकायस सेिा वितरण 

सुधारण्यािा प्रयत्न करते. 

 

रॅि आचण अहवाल बातम्या 
 

THE एचिया युचनव्हचसयर्ी राँ चकंग 2022: र्ॉप 100 मधे्य 4 भारतीय 

संस्था 

● टाइम्स हायर एजु्यकेशन (THE) द्वारे टाइम्स हायर एजु्यकेशन 

एवशया युवनव्हवससटी रँवकंग 2022 जारी करण्यात आली. इंवडयन 

इन्सिटू्यट ऑफ सायि (IISc), बंगलोर ही देशातील सिोतृ्कष्ट् 

संसथा रावहली. ते 42 व्या सथानािर आहे. 

िीषय 100 अंतगयत िीषय 4 चवद्यापीठे: 

● इंवडयन इन्सिटू्यट ऑफ सायि बंगलोर (42 िे) 

● JSS अकादमी ऑफ हायर एजु्यकेशन अँड ररसिस (65 िी) 

● इंवडयन इन्सिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी रोपर (68 िी) 

● इंवडयन इन्सिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी इंदूर (87 िा) 

िूमबगय अब्जाधीिांिी यादी: मुकेि अंबानी आचियातील सवायत 

श्रीमंत व्यक्ती 

● ररलायि इंडस्टर ीज वलवमटेड (RIL) िे अध्यक्ष आवण व्यिसथापकीय 

संिालक, मुकेश अंबानी यांनी अदानी समूहािे अध्यक्ष गौतम 

अदानी यांच्या जागी भारत तसेि आवशयातील सिासत श्रीमंत 

व्यक्तीिे सथान पुन्हा वमळिले आहे. बू्लमबगस अब्जाधीश 

वनदेशांकानुसार, $ 99.7 अब्ज संपत्ती असलेल्या अंबानीिंी 2022 

मधे्य $9.69 वबवलयनिी भर पडली . जागवतक अब्जाधीशांच्या 

यादीत अंबानी यांच्यानंतर गौतम अदानी यांिा क्रमांक लागतो. 

बू्लमबगस अब्जाधीश वनदेशांकात $98.7 अब्ज संपत्तीसह अदानी 

निव्या क्रमांकािर आहे . 

िूमबगय अब्जाधीि चनदेिांक: जागचतक स्तरावर 

● टेस्लािे सीईओ इलॉन मस्क 227 अब्ज डॉलससच्या संपत्तीसह 

जगातील सिासत श्रीमंत व्यक्ती आहेत. 

● बू्लमबगस अब्जाधीश वनदेशांकानुसार, Amazon िे जेफ बेझोस हे 

$149 अब्ज संपत्तीसह दुसरे सिासत श्रीमंत व्यक्ती आहेत. 

● LVMH िे बनासडस अनॉसल्ट $138 वबवलयन नेट िथस असलेले 

जगातील वतसरे सिासत श्रीमंत व्यक्ती आहेत, त्यानंतर 

मायक्रोसॉफ्टिे सह-संसथापक वबल गेट्स $124 अब्ज वनव्वळ 

संपत्तीसह िौर्थ्ा सथानािर आवण प्रवसद्ध गंुतिणूकदार िॉरेन बफे 

$114 अब्ज संपत्तीसह पािव्या सथानािर आहेत. 

2021 मधे्य जागचतक BPM प्रदात्ांमधे्य TCS दहाव्या स्थानावर 

आहे. 

● TCS ने 2021 मधे्य जगभरातील BPM (business process 

management) पुरिठादारांमधे्य दहािे सथान कायम राखले 

आहे, असे एव्हरेस्ट गु्रपने म्हटले आहे. रँवकंग महसूल (TCS िी 

कमाई $3 अब्ज पेक्षा जास् आहे) आवण महसूल िाढ (2020 पेक्षा 

14-16 टके्क) यांच्या संयोजनािर आधाररत आहे . ADP, 

Teleperformance, Accenture, Concentrix आवण Sitel 

Group या विक्रीच्या बाबतीत पवहल्या पाि BPM कंपन्या होत्या. 

टेक मवहंद्रा, टेलस इंटरनॅशनल, मेजोरेल, टेलीपरफॉमसि आवण 

कॉमडेटा या पवहल्या पाि सिासत िेगाने िाढणाऱ्या कॉपोरेशि 

होत्या. 

2022 मधे्य पयायवरणीय कामचगरीच्या बाबतीत भारत जगातील 

सवायत वाईर् स्थानावर आहे. 

● 2022 एन्व्हायनसमेंट परफॉमसि इंडेक्स (EPI) मधे्य, येल आवण 

कोलंवबया युवनव्हवससटीच्या संशोधकांिे विशे्लर्ण जे जगभरातील 

न्ससथरतेच्या न्ससथतीिे डेटा-आधाररत मूल्यमापन देते, 180 देशांमधे्य 

भारत शेिटच्या सथानािर आहे. हिामान बदल, पयासिरणीय 

सािसजवनक आरोग्य आवण जैिविविधता हे EPI द्वारे 180 राष्ट्र ांच्या 

क्रमिारीत िापरल्या जाणार्या 40 कायसप्रदशसन घटकांपैकी आहेत. 
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महत्त्वािे मुदे्द: 

● 18.9 च्या एकूण स्कोअरसह, भारत शेिटच्या सथानािर आला, तर 

डेन्माकस  जगातील सिासत वटकाऊ देश म्हणून प्रथम आला. 

● पािात्य जगातील 22 समृद्ध लोकशाहीपैंकी यूएस 20 व्या 

क्रमांकािर आवण एकूण 43 व्या क्रमांकािर आहे. 

● तुलनेने कमी रँवकंग टर ि प्रशासनाच्या पयासिरणीय संरक्षणािी धूप 

दशसिते. 

● युनायटेड से्टट्सने पॅररस हिामान करारातून माघार घेतल्याने 

आवण वमथेन उत्सजसनािे कायदे कमी केल्यामुळे हिामान बदलाला 

सामोरे जाण्यासाठी िेळ गमािला, तर औद्योवगक जगातील त्याच्या 

अनेक समकक्षांनी ग्रीनहाऊस उत्सजसन कमी करण्यासाठी कायदे 

केले. 

जागचतक अन्न सुरक्षा चदनाचनचमत्त कें द्रीय आरोग्यमंत्र्ांनी FSSAI 

िा िौथा राज्य अन्न सुरक्षा चनदेिांक जारी केला. 

● जागवतक अन्न सुरक्षा वदनावनवमत्त कें द्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख 

मांडविया यांनी राज्यािा िौथा अन्न सुरक्षा वनदेशांक जारी केला. 

भारतीय अन्न सुरक्षा आवण मानक प्रावधकरण (FSSAI) ने पाि अन्न 

सुरक्षा शे्रणीमंधे्य राज्यांच्या कामवगरीिे मूल्यांकन करण्यासाठी 

अहिाल संकवलत केला. 2021-22 या िर्ासच्या मानांकनािर 

आधाररत विजेत्या राज्य/कें द्रशावसत प्रदेशांना पाि अन्न सुरक्षा 

मेवटर क्समधे्य उतृ्कष्ट् कामवगरी केल्याबद्दल आरोग्य मंत्र्ांनी देखील 

सन्मावनत केले. 

फोर्ब्य ररअल र्ाईम अब्जाधीिांिी यादी: मुकेि अंबानी 

भारतातील सवायत श्रीमंत पुरुष म्हणून अव्वल 

● अलीकडेि फोर्ब्सने ररअल टाईम अब्जाधीशांिी यादी जाहीर 

केली. त्यात जगातील सिासत श्रीमंत व्यक्तीिंी यादी होती. ररलायि 

इंडस्टर ीज वलवमटेडिे अध्यक्ष आवण व्यिसथापकीय संिालक मुकेश 

अंबानी आवण अदानी समूहािे अध्यक्ष गौतम अदानी हे जगातील 

पवहल्या 10 श्रीमंत व्यक्तीचं्या यादीत आहेत. बू्लमबगस वबवलयनेअसस 

इंडेक्समधे्य मुकेश अंबानी आठव्या आवण गौतम अदानी निव्या 

सथानािर आहेत. या दोन्ही यादीत इलॉन मस्क अव्वल सथानी आहे. 

फोर्ब्यिी ररअल र्ाइम अब्जाधीिांिी यादी पहा 

Rank Name 
Net 

worth 

Countr

y 
Source 

1 Elon Musk $219.4 B 
United 

States 
Tesla, SpaceX 

2 

Bernard 

Arnault & 

Family 

$156.5 B France LVMH 

3 Jeff Bezos $150.5 B 
United 

States 
Amazon 

4 Bill Gates $128.1 B 
United 

States 
Microsoft 

5 
Warren 

Buffett 
$112.8 B 

United 

States 

Berkshire 

Hathaway 

6 
Mukesh 

Ambani 
$103.2 B India Diversified 

7 

Gautam 

Adani & 

family 

$101.0 B India 

Infrastructur

e, 

commodities 

CRE8 भारतािा पचहला रुपया-आधाररत चक्रप्टो इंडेि, 

CoinSwitch ने लॉन्च केला. 

● CoinSwitch (CRE8) द्वारे Crypto Rupee Index लाँि करण्यात 

आला आहे . वक्रप्टो एक्सिेंजच्या मते, भारतीय रुपयािर आधाररत 

वक्रप्टो के्षत्रािी कामवगरी मोजण्यासाठी हा भारतािा पवहला 

बेंिमाकस  वनदेशांक आहे. CRE8 आठ वक्रप्टो मालमते्तच्या 

कामवगरीिर लक्ष ठेिते जे भारतीय रुपयामधे्य व्यापार केलेल्या 

वक्रप्टो मालमते्तच्या संपूणस बाजार भांडिलाच्या 85% पेक्षा जास् 

आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● िास्विक सौद्यांच्या आधारे, वनदेशांक भारतीय रुपया-नामांवकत 

वक्रप्टो बाजारािा विश्वासाहस, िास्विक-िेळ पररपे्रि प्रदान करतो, 

ज्यामुळे भारतीय िापरकत्यांना मावहतीपूणस गंुतिणूक वनणसय 

घेण्यािी परिानगी वमळते. 

● इंडेक्स िास्विक CoinSwitch व्यिहारांिर आधाररत वक्रप्टो 

माकेटमधे्य ररअल-टाइम अंतदृसष्ट्ी प्रदान करते आवण ते ररअल-

टाइम माकेट हालिाली प्रवतवबंवबत करते यािी खात्री करण्यासाठी 

वदिसातून 1,400 िेळा अद्यतवनत केले जाते. 

● CRE8 हे इतर वक्रप्टो वनदेशांकांपेक्षा िेगळे आहे कारण ते भारतीय 

वक्रप्टो गंुतिणूकदारांना लक्षात घेऊन तयार केले गेले आहे. बहुतेक 

वक्रप्टो वनदेशांक सध्या यूएस-आधाररत आहेत. पररणामी, ते 

भारतातील वकनारी वकंमतीिे प्रवतवनवधत्व करत नाहीत. 

● Coinswitch नुसार, भारतािे वक्रप्टो बाजार देशांतगसत मागणी 

आवण पुरिठा, जागवतक वकमती आवण INR विवनमय दरांसह 

विविध घटकांनी प्रभावित आहे. असे होते जेव्हा CRE8 शून्यता 

भरण्यासाठी वित्रात प्रिेश करते. 

कू्यएस वल्ड्य युचनव्हचसयर्ी राँ चकंग 2023 जाहीर 

● Quacquarelli Symonds (QS), लंडन-आधाररत जागवतक उच्च 

वशक्षणाने जगातील सिासवधक सल्लागार आंतरराष्ट्र ीय विद्यापीठ 

क्रमिारीिी 19 िी आिृत्ती प्रवसद्ध केली आहे. QS िल्ड्स 

युवनव्हवससटी रँवकंग 2023 मधे्य 8 प्रमुख रँवकंग इंवडकेटससिर 

आधाररत टॉप 900 युवनव्हवससटीजिा क्रमांक लागतो. मागील 

िर्ासतील 1300 िरून शंभर वठकाणी 1,418 संसथांसह हे 

आतापयंतिे सिासत मोठे रँवकंग आहे. 

QS जागचतक चवद्यापीठ क्रमवारी 2023 

Rank University Overall Score 

1 Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) 

Cambridge, United States 

100 

2 University of Cambridge 

Cambridge, United Kingdom 

98.8 

3 Stanford University 

Stanford, United States 

98.5 
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भारतातील िीषय चवद्यापीठांिी यादी 

National 

rank 

Name of 

universirty 

Global 

rank/bracket 

1 IISc Bangalore 155 

2 IIT Bombay 172 

3 IIT Delhi 174 

4 IIT Madras 250 

5 IIT Kanpur 264 

6 IIT Kharagpur 270 

7 IIT Roorkee 369 

8 IIT Guwahati 384 

9 IIT Indore 396 

10 University of Delhi 521-30 

 

UNCTAD िा जागचतक गंुतवणूक अहवाल: भारत 7 व्या 

क्रमांकावर आहे 

● युनायटेड नेशि कॉन्फरि ऑन टर ेड अँड डेव्हलपमेंट 

(UNCTAD) नुसार, गेल्या कॅलेंडर िर्ासत (2021) भारताने थेट 

विदेशी गंुतिणूक (FDI) वमळिणाऱ्यांमधे्य 7व्या सथानािर झेप 

घेतली आहे. 

● युनायटेड से्टट्स ($367 अब्ज) एफडीआय वमळिणारे सिोच्च 

देश रावहले, िीन ($181 अब्ज) आवण हाँगकाँग ($141 अब्ज) 

यांनी अनुक्रमे दुसरे आवण वतसरे सथान कायम ठेिले. 

ग्लोबल हंगर इंडेि 2021 मधे्य भारत 101 व्या क्रमांकावर आहे 

● ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2021 मधे्य भारतािी रँक 116 देशांमधे्य 

101 व्या सथानािर घसरली आहे. 2020 मधे्य, 107 देशांमधे्य भारत 94 

व्या सथानािर होता. 

● भारतािा 2021 GHI स्कोअर 50 पैकी 27.5 नोदंिला गेला आहे, जो 

गंभीर शे्रणीत येतो. नेपाळ (76), बांगलादेि (76), म्यानमार (71) 

आचण पाचकस्तान (92) सारखे शेजारी देश देखील 'भयानक' भूक 

शे्रणीत आहेत परंतु त्यांनी भारतापेक्षा आपल्या नागररकांना अन्न पुरिण्यात 

िांगली कामवगरी केली आहे, असे अहिालात म्हटले आहे. 

● िीन, कुिेत आवण ब्राझीलसह एकूण 18 देश अव्वल सथानािर आहेत. 

नॅिनल ई-गव्हनयन्स सखव्हयस चडचलव्हरी असेसमेंर् (NeSDA) अहवाल 

2021 मधे्य केरळ अव्वल 

● नॅशनल ई-गव्हनसि सन्सव्हसस वडवलव्हरी असेसमेंट (NeSDA) अहिाल 

2021 नुकताि प्रकावशत झाला. हा अहिाल 13 जून 2022 रोजी प्रवसद्ध 

करण्यात आला. NeSDA संबंवधत सरकारांना त्यांच्या नागररक कें वद्रत 

सेिांिे वितरण सुधारण्यास मदत करते आवण सिस राजे्य, कें द्रशावसत 

प्रदेश आवण कें द्रीय मंत्रालयांना अनुकरण करण्यासाठी देशभरातील 

सिोत्तम पद्धती शेअर करते. DARPG ने जानेिारी 2021 मधे्य NeSDA 

अभ्यासािी दुसरी आिृत्ती सुरू केली. 

NeSDA 2021 मधे्य सात के्षत्रांमधील सेवांिा समावेि आहे 

● वित्त, 

● श्रम आवण रोजगार, 

● वशक्षण, 

● सथावनक प्रशासन आवण उपयुक्तता सेिा, 

● सामावजक कल्याण, 

● पयासिरण आवण 

● पयसटन के्षते्र. 

NeSDA अहवाल 2021 मधील प्रमुि मुदे्द 

● टॉप रँकसस: एकंदरीत, NeSDA 2021 मधे्य, केरळमधे्य सिस राजे्य आवण 

कें द्रशावसत प्रदेशांमधे्य एकंदर अनुपालन स्कोअर सिासवधक होता. 

● कें द्रशावसत प्रदेशांमधे्य: NeSDA 2021 मधे्य प्रथमि मूल्यांकन केलेल्या 

जमू्म आवण काश्मीरने सहा के्षत्रांसाठी सिस कें द्रशावसत प्रदेशांमधे्य 

सिासवधक गुण वमळिले. 

● ईशाने्यकडील आवण डोगंराळ राज्यांमधे्य: मेघालय आवण नागालँड हे सिस 

मूल्यांकन पॅरामीटससमधे्य 90% च्या एकंदर अनुपालनासह आघाडीिे 

राज्य पोटसल आहेत. 

● उिसररत राज्य शे्रणीमंधे्य: केरळ, ओवडशा, तावमळनाडू, पंजाब, कनासटक 

आवण उत्तर प्रदेश या राज्यांमधे्य उिसररत राज्य शे्रणीमंधे्य 85% पेक्षा जास् 

अनुपालन होते 

ग्लोबल स्टार्यअप इकोचसस्टम राँ चकंग: जागचतक अहवालात केरळ 

आचियामधे्य अव्वल आहे. 

● केरळच्या स्टाटस-अप इकोवसस्टमला िालना देत, राज्याला ग्लोबल 

स्टाटसअप इकोवसस्टम ररपोटस (GSER) मधे्य परिडणाऱ्या प्रवतभेमधे्य 

आवशयामधे्य प्रथम क्रमांक वमळाला आहे. धोरण सल्लागार आवण 

संशोधन संसथा स्टाटसअप जीनोम आवण ग्लोबल आंत्रपे्रन्योरवशप नेटिकस  

यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या GSER मधे्य जागवतक क्रमिारीत राज्य 

िौर्थ्ा क्रमांकािर आहे. 2020 मधे्य प्रकावशत झालेल्या पवहल्या GSER 

मधे्य, केरळ आवशयामधे्य 5 व्या आवण जगात 20 व्या क्रमांकािर होते. 

● पॉवलसी अँडव्हायझरी आवण ररसिस फमस स्टाटसअप जीनोमने जारी केलेल्या 

अहिालानुसार, बेंगळुरू शहर ग्लोबल स्टाटसअप इकोवसस्टम रँवकंगमधे्य 

22 व्या क्रमांकािर पोहोिले आहे. 

● बेंगळुरूिे तंत्रज्ञान पररसंसथेिे मूल्य $105 अब्ज आहे जे वसंगापूरच्या $89 

अब्ज आवण टोवकयोच्या $62 वबवलयनपेक्षा जास् आहे, असे अहिालात 

वदसून आले आहे. 
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IMD िा जागचतक स्पधायिकता चनदेिांक 2022: भारत 37 व्या 

क्रमांकावर आहे. 

● िावर्सक जागवतक स्पधासिकता वनदेशांक 2022 मधे्य 43व्या 

क्रमांकािरून 37व्या क्रमांकािर सहा सथानांिी झेप घेऊन भारताने 

आवशयाई अथसव्यिसथांमधे्य सिासत तीव्र िाढ पावहली आहे. इन्सिटू्यट फॉर 

मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट (IMD) द्वारे हा वनदेशांक संकवलत केला गेला आहे. 

दरम्यान, सिोच्च कामवगरी करणाऱ्या आवशयाई अथसव्यिसथांमधे्य वसंगापूर 

(3रा), हाँगकाँग (5िा), तैिान (7िा), िीन (17िा) आवण ऑस्टर ेवलया 

(19व्या) आहेत. 

जागचतक स्पधायिकता चनदेिांक 2022: जागचतक स्तरावर 

● डेन्माकस ने गेल्या िर्ी वतसर्या क्रमांकािरून 63 देशांच्या यादीत अव्वल 

सथान पटकािले आहे, तर न्सस्वत्झलंडने अव्वल क्रमांकािरून दुसऱ्या 

क्रमांकािर घसरण केली आहे आवण वसंगापूरने पािव्या क्रमांकािरून 

पुन्हा वतसरे सथान पटकािले आहे, असे जागवतक अभ्यासातून वदसून आले 

आहे. 

● पवहल्या 10 मधे्य स्वीडन िौर्थ्ा सथानािर आहे, त्यानंतर हाँगकाँग 

एसएआर (5िा), नेदरलँड्स (6िा), तैिान (7िा), वफनलंड (8िा), 

नॉिे (9िा) आवण यूएसए (10िा) आहे. 

TCS, HDFC बाँक, Infosys आचण LIC िीषय 100 जागचतक सवायत 

मोठ्या ब्राँडमधे्य समाचवष्ट् आहेत. 

● Kantar Brandz, 2022 च्या 'मोस्ट वॅ्हलु्यएबल ग्लोबल बँ्रड्स 

ररपोटस' नुसार, टाटा किल्टिी सन्सव्हसस (TCS), HDFC बँक, 

इन्फोवसस आवण लाइफ इन्शुरि कॉपोरेशन (LIC) या 4 भारतीय 

कंपन्या टॉप 100 जागवतक सिासत मोठ्या बँ्रडमधे्य सामील झाल्या 

आहेत. Apple ने USD 947.1 अब्ज बँ्रड मूल्यासह पवहले 

वटर वलयन-डॉलर बँ्रड बनण्यासाठी पवहले सथान कायम ठेिले असून 

त्यानंतर Google, Amazon आवण Microsoft यांिा क्रमांक 

लागतो. 

भारतीय िीषय 4 कंपन्या 

Rank Brand Value (in USD) 

46 TCS 50 

61 HDFC Bank 35 

64 Infosys 33 

92 LIC 23 

 

 

जगातील िीषय कंपन्या 

Rank Brand Value (in USD) 

1 Apple 947 billion 

2 Google 819 billion 

3 Amazon 705 billion 

4 Microsoft 611 billion 

5 Tencent 214 billion 

6 McDonald's 196 billion 

7 Visa 191 billion 

8 Facebook 186 billion 

9 Alibaba 169 billion 

10 Louis Vuitton 124 billion 

 

ओकला स्पीडरे्स्ट ग्लोबल इंडेि: भारत 115 व्या क्रमांकावर 

आहे. 

● नेटिकस  इंटेवलजेंस आवण कनेन्सक्टन्सव्हटी इनसाइट्स प्रदाता Ookla 

ने जारी केलेल्या स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्समधे्य भारताने मे 

मवहन्यात 14.28 Mbps सरासरी मोबाइल डाउनलोड स्पीड 

नोदंिला आहे, जो एवप्रल 2022 मधील 14.19 Mbps पेक्षा वकंवित 

िांगला आहे. यासह, देश आता तीन सथानांिर आहे. जागवतक 

क्रमिारीत 115 व्या सथानािर आहे. 

● नॉिे आवण वसंगापूर हे जागवतक मोबाईल स्पीड (मध्यम 

डाउनलोड गती 129.40 Mbps) आवण वनवित ब्रॉडबँड स्पीड 

(209.21 Mbps) साठी आघाडीिर आहेत. 

जागचतक सुवणय पररषद अहवालानुसार जागचतक सुवणय 

पुनवायपरात भारत िौर्थ्ा क्रमांकावर आहे. 

● िल्ड्स गोल्ड् कौन्सिल ररपोटस नुसार, भारत जगातील िौथा सिासत 

मोठा पुनिासपरकतास म्हणून उदयास आला आहे आवण देशाने 

2021 मधे्य 75 टन पुनिासपर केले आहे. 'गोल्ड् ररफायवनंग आवण 

रीसायकवलंग' शीर्सकाच्या WGC अहिालानुसार, पुननसिीनीकरण 

केल्यामुळे िीन जागवतक सोन्याच्या पुनिासपराच्या िाटसमधे्य अव्वल 

आहे. 

● 2013 मधे्य 300 टनांिरून 'गोल्ड् ररफायवनंग आवण 

रीसायकवलंग' शीर्सकाच्या WGC अहिालानुसार, भारतािी सोने 

शुद्धीकरण क्षमता 2021 मधे्य 1,500 टन (500 टके्क) िाढली. 
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चवज्ञान आचण तंत्रज्ञान बातम्या 
 

Kiya.ai ने भारतातील पचहले बाँचकंग metaverse Kiyaverse लााँि 

केले. 

● Kiya.ai, जागवतक स्रािर वित्तीय संसथा आवण सरकारांना सेिा 

देणारी वडवजटल सोलु्यशि प्रदाता, भारतातील पवहली-िवहली 

बँवकंग मेटाव्हसस " Kiyaverse" लॉन्च करण्यािी घोर्णा केली. 

पवहल्या टप्प्यात, Kiyaverse बँकांना ररलेशनवशप मॅनेजर आवण 

पीअर अितार आवण रोबो-सल्लागार यांिा समािेश असलेल्या 

सेिांद्वारे ग्राहक, भागीदार आवण कमसिार्यांसाठी त्यांिे स्वतुः िे 

मेटाव्हसस िाढिण्यािी परिानगी देईल. 

चकयावसयिे उचद्दष्ट्: 

● Kiyaverse पायवनयसस अितार (व्हचु्यसअल ह्युमनॉइड) आधाररत 

परस्परसंिादाद्वारे मेटाव्हसस बँवकंगसह िास्विक-जागवतक बँवकंग 

विलीन करण्याच्या प्रकरणांिा िापर करतात. 

● पवहल्या टप्प्यात, Kiyaverse बँकांना ररलेशनवशप मॅनेजर आवण 

पीअर अितार आवण रोबो-सल्लागार यांिा समािेश असलेल्या 

सेिांद्वारे ग्राहक, भागीदार आवण कमसिार्यांसाठी त्यांिे स्वतुः िे 

मेटाव्हसस िाढिण्यािी परिानगी देईल. 

● Kiyaverse ने NFTs म्हणून टोकन असण्यािी आवण िेब3.0 

िातािरणात ओपन फायनाि सक्षम करण्यासाठी CBDC ला 

समथसन देण्यािी योजना आखली आहे. Metaverse िर सुपर-अॅप 

आवण माकेटपे्लस सक्षम करण्यासाठी Kiyaverse त्याच्या Open 

API कनेक्टरला Aggregators आवण Gateways सह इंटरफेस 

करेल. 

● Haptics सक्षम हेडसेट्स सादर केल्यामुळे, Kiyaverse इंटरनेट 

ऑफ सेििा िापर करून जिळिा िास्विक-जागवतक संिाद 

प्रदान करेल. 

भारताने ओचडिामधे्य अणु-सक्षम अिी-4 के्षपणास्त्रािी यिस्वी 

िािणी घेतली. 

● भारताने ओवडशातील एपीजे अबु्दल कलाम बेटािरून आन्सिक-

सक्षम अग्नी-4 बॅलेन्सस्टक के्षपणास्त्रािे यशस्वीररत्या प्रके्षपण केले 

आहे. या के्षपणास्त्रािी मारक क्षमता सुमारे 4,000 वकलोमीटर 

आहे. यापूिी, भारताने सुखोई फायटर जेटमधून ब्रह्मोस 

सुपरसॉवनक कू्रझ के्षपणास्त्राच्या विस्ाररत शे्रणीच्या आिृत्तीिी 

यशस्वी िािणी घेतली. Su-30MKI विमानातून ब्रह्मोस 

के्षपणास्त्राच्या विस्ाररत शे्रणीच्या आिृत्तीिे हे पवहले प्रके्षपण होते. 

अिी के्षपणास्त्रांिी यादी: 

● अिी-I MRBM: पृष्ठभागािरून पृष्ठभागािर मारा करणारे मध्यम 

पल्ल्यािे के्षपणास्त्र 

● अिी-II MRBM: पृष्ठभागािरून पृष्ठभागािर मारा करणारे 

मध्यम-शे्रणीिे के्षपणास्त्र 

● अिी-III IRBM: पृष्ठभागापासून पृष्ठभागािर मध्यिती-शे्रणीिे 

बॅवलन्सस्टक के्षपणास्त्र 

● अिी-IV IRBM: पृष्ठभागापासून पृष्ठभागािर मध्यिती-शे्रणीिे 

बॅवलन्सस्टक के्षपणास्त्र 

● अचि-V ICBM: पृष्ठभागािरून पृष्ठभागािर मारा करणारे 

आंतरखंडीय के्षपणास्त्र 

● अिी-VI: िार-से्टज इंटरकॉन्सन्टनेंटल बॅवलन्सस्टक के्षपणास्त्र 

10 इन-ऑचबयर् कमु्यचनकेिन सॅरे्लाइर््सिे सरकारकडून NSIL 

मधे्य हस्तांतरण मंचत्रमंडळाने मंजूर केले. 

● अंतराळ विभागाच्या प्रशासकीय अखत्यारीत असलेल्या 

सािसजवनक के्षत्रातील व्यिसाय NSIL कडे दहा इन-ऑवबसट 

कमु्यवनकेशन उपग्रहांिे हस्ांतरण कें द्रीय मंवत्रमंडळाने अवधकृत 

केले आहे. मंवत्रमंडळाने NewSpace India Limited (NSIL) च्या 

परिानगी वदलेल्या भागभांडिलािा विस्ार रु. 1,000 कोटीिंरून 

रु. 7,500 कोटी करण्याला अवधकृत केले. एनएसआयएलला 

अंतराळ के्षत्रातील सुधारणांअंतगसत एंड-टू-एंड व्यािसावयक से्पस 

ऑपरेशि करण्यासाठी आवण संपूणस उपग्रह ऑपरेटर म्हणून 

काम करण्यासाठी आिश्यक होते. 

10 इन-ऑचबयर् कमु्यचनकेिन आचण NSIL बद्दल: 

● या मालमते्तिे NSIL कडे हस्ांतरण केल्याने कंपनीला भांडिल-

कें वद्रत कायसक्रम/प्रकल्पांिी अंमलबजािणी करण्यासाठी 

आिश्यक आवथसक स्वायत्तता देखील वमळेल, पररणामी लक्षणीय 

रोजगार वनवमसती आवण तंत्रज्ञानािे अथसव्यिसथेच्या इतर के्षत्रांमधे्य 

हस्ांतरण होईल. 

● या वनणसयामुळे जागवतक अिकाश बाजारपेठेतील भारतािा 

सहभाग िाढण्यािी आवण अिकाश के्षत्रातील सथावनक आवथसक 

वक्रयाकलापांना िालना वमळण्यािी शक्यता आहे. 

● NSIL ला से्पस सेक्टर ररफॉम्सस अंतगसत एंड-टू-एंड कमवशसयल 

से्पस ऑपरेशि करण्यासाठी आवण पूणस सॅटेलाइट ऑपरेटर 

म्हणून काम करण्यासाठी आिश्यक होते. 

● एकल-न्सखडकी ऑपरेटर म्हणून NSIL िी भूवमका अंतराळ 

उद्योगात व्यिसाय करणे देखील सुलभ करेल. 

● NSIL बोडस आता माकेट डायनॅवमक्स आवण सॅटेलाइट 

कमु्यवनकेशन उद्योगातील जगभरातील टर ेंडच्या अनुरं्गाने 

टर ािपॉन्डससिी वकंमत ठरिण्यास सक्षम असेल . 

● NSIL ला स्वतुः िी अंतगसत धोरणे आवण प्रवक्रयांनुसार क्षमता प्रदान 

करण्यािी आवण वनयुक्त करण्यािी परिानगी आहे. 

गगनयान' भारतािी पचहली मानवी अंतराळ मोहीम 2023 मधे्य 

प्रके्षचपत होणार आहे. 

● अंतराळ आवण पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ वजतेंद्र वसंग यांच्या 

म्हणण्यानुसार, 2023 मधे्य पवहली मानिी अंतराळ मोहीम 

'गगनयान' तसेि पवहली मानिी महासागर मोहीम प्रके्षवपत 

करण्यािा अनोखा गौरि भारताला प्राप्त होईल. निी वदल्ली येथे 

जागवतक महासागर वदनाच्या समारंभात ते बोलत होते, अंतराळ 

आवण महासागर या दोन्ही मानिवनवमसत मोवहमांसाठी िािणी प्रगत 

टप्प्यािर विकवसत झाली आहे आवण 2023 च्या उत्तराधासत 

उले्लखनीय कामवगरी केली जाईल. 
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NASA िे DAVINCI चमिन 2029 मधे्य प्रके्षचपत होणार आहे. 

● NASA "DAVINCI वमशन" नािािी मोहीम सुरू करणार आहे. 

DAVINCI िा अथस आहे “Deep Atmosphere Venus 

Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging 

Mission”. 2029 मधे्य हे वमशन शुक्र ग्रहािरून उड्डाण करेल 

आवण त्यािे कठोर िातािरण एक्सप्लोर करेल. िायबाय आवण 

िंश या दोन्ही मागांनी शुक्रािा अभ्यास करणारी ही पवहली मोहीम 

असेल. अंतराळयान बहुधा व्हीनवसयन िातािरणािा शोध घेण्यािी 

शक्यता आहे. ते जून 2031 पयंत शुक्राच्या पृष्ठभागािर पोहोिेल. 

वमशन शुक्र विर्यी डेटा कॅप्प्िर करेल, जे शास्त्रज्ञ 1980 च्या 

दशकाच्या सुरुिातीपासून मोजण्यािा प्रयत्न करत आहेत 

अिेर मायक्रोसॉफ्टिा इंर्रनेर् एिप्लोरर 27 वषाांनी चनवृत्त होत 

आहे. 

● मायक्रोसॉफ्टने 27 िर्ीय इंटरनेट एक्सप्लोरर (IE) च्या 

सेिावनिृत्तीिी घोर्णा केली आहे कारण फमसिा सिासत जुना 

ब्राउझर 15 जूनपासून पूणसपणे बंद केला जाईल. मायक्रोसॉफ्टने 

1995 मधे्य इंटरनेट एक्सप्लोररिी पवहली आिृत्ती विंडोज 95 

साठी Add-on पॅकेज म्हणून जारी केली होती. 

● मधे्य इंटरनेट एक्सप्लोररच्या माकेट शेअरिा अंदाज सिस 

पॅ्लटफॉमसिर सुमारे 0.38% आहे वकंिा StatCounter च्या 10व्या 

क्रमांकािर आहे. 

● इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रकल्पािी सुरुिात 1994 च्या उन्हाळ्यात 

थॉमस रीअडसन यांनी केली होती, ज्यांनी 2003 च्या मॅसॅचु्यसेट्स 

इन्सिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी ररव््हयूनुसार, स्पायग्लास, इंक. 

मोझॅकिा स्त्रोत कोड िापरला होता. 

गुगलने मचहला संस्थापकांसाठी स्टार्यअप प्रवेगक काययक्रम जाहीर 

केला. 

● गुगलने मवहला संसथापकांसाठी स्टाटसअप प्रिेगक कायसक्रम जाहीर 

केला. हा कायसक्रम त्यांना वनधी उभारणी आवण वनयुक्ती यासारख्या 

आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत करेल. Google for Startups 

Accelerator India - मवहला संसथापक जुलै-2022 ते सप्टेंबर-

2022 पयंत िालतील. हा कायसक्रम भारतातील वडवजटल प्रवशवक्षत 

कमसिार्यांच्या विविध विभागांमधील मवहलांिे प्रवतवनवधत्व 

सुधारण्याच्या वदशेने Google च्या मोठ्या प्रयत्नांिा एक भाग आहे. 

काययक्रमािे प्रमुि मुदे्द: 

● 'Google for Startups Accelerator – India Women 

Founders' िी उदघाटन बॅि देशातील 20 मवहला-

संसथावपत/सह-संसथावपत स्टाटसअप स्वीकारेल आवण तीन 

मवहन्यांच्या कायसक्रमाद्वारे त्यांना समथसन देईल. 

● या कायसक्रमात नेटिकस , भांडिल, नोकरीसाठी आव्हाने, मागसदशसन 

आवण विविध सामावजक कारणांमुळे आवण कमी प्रवतवनवधत्व 

यासारख्या के्षत्रांिर विशेर् लक्ष कें वद्रत केले जाईल, जे मवहला 

संसथापकांसाठी आव्हानािक ठरतात. 

● वनिडलेल्या स्टाटसअप्सना एआय/एमएल, क्लाउड, यूएक्स, 

अँडर ॉइड, िेब, उत्पादन रणनीती आवण िाढ यांबद्दल मागसदशसन 

आवण समथसन वमळेल. मागसदशसन आवण तांवत्रक प्रकल्प 

समथसनाव्यवतररक्त, एक्सीलरेटरमधे्य उत्पादन वडझाइन, ग्राहक 

संपादन आवण संसथापकांच्या नेतृत्व विकासािर लक्ष कें वद्रत 

केलेल्या सखोल गोतािळ्या आवण कायसशाळा समाविष्ट् आहेत. 

कें द्रीय दळणवळण मंत्री अचिनी वैष्णव यांनी खव्हवा रे्क्नॉलॉजी 

2022 काययक्रमात घोषणा केली की मािय 2023 पयांत भारतात 5G 

सेवा पूणय होतील. 

● कें द्रीय दळणिळण मंत्री अवश्वनी िैष्णि यांनी न्सव्हिा टेक्नॉलॉजी 

2022 इव्हेंटमधे्य घोर्णा केली की मािस 2023 पयंत भारतात 5G 

सेिा पूणस होईल. िैष्णि यांनी सांवगतले की 5G से्पक्टर मिा वललाि 

जुलैच्या अखेरीस संपेल आवण दूरसंिार हे वडवजटलिे प्रमुख स्त्रोत 

आहे. उपभोग, आवण टेवलकॉममधे्य विश्वासाहस उपाय सादर करणे 

अतं्यत आिश्यक आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● भारताकडे रेवडओ, उपकरणे आवण हँडसेटसह स्वतुः िी 4G 

पायाभूत सुविधा आहे. मािस 2023 मधे्य, 4G फील्ड्मधे्य तैनात 

करण्यासाठी तयार होईल, तर 5G प्रयोगशाळेत तयार होईल. 

● भारताने 5G सेिांसाठी तंत्रज्ञान आवण कोर नेटिकस  विकवसत केले 

पावहजे; देशासाठी ही एक महत्त्वपूणस कामवगरी असेल. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील कें द्रीय मंवत्रमंडळाने 

अखेर दूरसंिार विभागाच्या (5G) से्पक्टर म वललािाला मंजुरी वदली 

आहे, ज्यामधे्य सामान्य जनता आवण व्यिसायांना 5G सेिा प्रदान 

करण्यासाठी बोलीदारांना से्पक्टर म वनयुक्त केले जाईल. 

● दळणिळण मंत्रालयाच्या वनिेदनानुसार, दूरसंिार सेिा प्रदात्यांनी 

वमड आवण हाय बँड से्पक्टर मिा िापर करून 5G तंत्रज्ञान-

आधाररत सेिा सुरू करणे अपेवक्षत आहे जे 4G सह सध्या शक्य 

असलेल्या पेक्षा सुमारे 10 पट जास् िेग आवण क्षमता प्रदान 

करण्यास सक्षम आहेत. 

IIT मद्रासने सेचप्टक र्ाक्या स्वि करण्यासाठी रोबोर् तयार केला 

आहे. 

● इंवडयन इन्सिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) मद्रासने एक रोबोट 

विकवसत केला आहे जो मनुष्याच्या गरजावशिाय सेवप्टक टाक्या 

स्वच्छ करू शकतो. संपूणस तावमळनाडूमधे्य “होमोसेप” या नािाने 

दहा युवनट्स वितरीत केल्या जाण्यािी अपेक्षा आहे आवण ते कोठे 

ठेिले जातील हे ठरिण्यासाठी संशोधक स्वच्छता कामगारांच्या 

संपकासत आहेत. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● IIT मद्राच्या म्हणण्यानुसार, भविष्यात मॅनु्यअल सॅ्कव्हेंवजंग दूर 

करण्याच्या उदे्दशाने तयार करण्यात आलेल्या रोबोट्सच्या 

तैनातीसाठी गुजरात आवण महाराष्ट्र ािा वििार केला जात आहे. 

● स्वच्छता कमसिारी आंदोलन या स्वयंसेिी संसथेच्या पावठंब्याद्वारे, 

पवहली दोन HomoSEP युवनट्स नगाम्मा आवण रुथ मेरी यांच्या 

नेतृत्वाखालील स्वयं-मदत गटांना वितररत करण्यात आली आहेत, 

ज्यांच्या पतीिा स्वच्छता कायासदरम्यान दुुः खद मृतू्य झाला. 

● राजगोपाल यांच्या म्हणण्यानुसार, HomoSEP सानुकूल-विकवसत 

रोटेवटंग बे्लड यंत्रणा िापरून सेवप्टक टाक्यांमधे्य हट्टी गाळ 

एकसमान करू शकते आवण एकान्सिक सक्शन यंत्रणा िापरून 

टाकी स्लरी पंप करू शकते. 
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भारताने िांदीपूर येथे पृथ्वी-2 बॅचलखस्टक के्षपणास्त्रािी यिस्वी 

िािणी घेतली. 

● भारताने िंद्रीपूर, ओवडशा येथे एकान्सिक िािणी शे्रणीिरून 

पृथ्वी-2 या शॉटस-रेंज बॅवलन्सस्टक के्षपणास्त्रािी िािणी केली आहे. 

ही के्षपणास्त्र प्रणाली अतं्यत अिूकतेने लिांिर मारा करण्यास 

सक्षम आहे. हे स्वदेशी विकवसत, पृष्ठभागािरून पृष्ठभागािर मारा 

करणारे के्षपणास्त्र आहे. हे वलन्सवड प्रोपल्हशन विन इंवजनद्वारे 

समवथसत आहे. त्यािी रेंज 350 वकमी आहे आवण एक टन पेलोड 

िाहून नेऊ शकते. 

पृथ्वी-2 बद्दल: 

● पृथ्वी-II 500-1,000 वकलोगॅ्रम िॉरहेड्स िाहून नेण्यास सक्षम 

आहे आवण ते वलन्सवड प्रोपल्हशन विन इंवजनद्वारे समवथसत आहे. 

अत्याधुवनक के्षपणास्त्र आपल्या लिािर मारा करण्यासाठी प्रगत 

जडत्व मागसदशसन प्रणालीिा िापर करते. 

● के्षपणास्त्रािी यादृन्सच्छकपणे उत्पादन स्टॉकमधून वनिड केली गेली 

आवण संपूणस प्रके्षपण लष्कराच्या स्टर ॅटेवजक फोसस कमांड (SFC) 

द्वारे केले गेले आवण प्रवशक्षण अभ्यासािा एक भाग म्हणून संरक्षण 

संशोधन आवण विकास संसथा (DRDO) च्या शास्त्रज्ञांनी त्यािे 

वनरीक्षण केले. 

● ओवडशाच्या वकनारपट्टीिर DRDO द्वारे रडार, इलेक्टर ो-ऑवप्टकल 

टर ॅवकंग वसस्टम आवण टेलीमेटर ी से्टशिद्वारे के्षपणास्त्राच्या मागासिा 

मागोिा घेण्यात आला 

ISRO द्वारे GSAT-24 या भारतीय दळणवळण उपग्रहािे यिस्वी 

प्रके्षपण 

● NewSpace India Limited (NSIL) ने GSAT-24 लाँि केले, 

अंतराळ सुधारणांनंतर संपूणस उपग्रहािी क्षमता डायरेक्ट-टू-होम 

(DTH) सेिा प्रदाता टाटा पे्लला भाड्ाने देण्यात आली. ही 

कंपनीिी पवहली "demand-driven" संिार उपग्रह मोहीम होती. 

NSIL साठी भारतीय अंतराळ संशोधन संसथेने विकवसत केलेला हा 

उपग्रह एररयन 5 रॉकेट (दवक्षण अमेररका) द्वारे फ्रें ि गयानामधील 

कौरौ येथून भून्ससथर कके्षत यशस्वीपणे प्रके्षवपत करण्यात आला. 

● GSAT-24 हा 4180 kg 24-Ku बँड कमु्यवनकेशन उपग्रह आहे 

जो DTH अनुप्रयोग आिश्यकतांसाठी संपूणस भारत कव्हरेज प्रदान 

करतो. 

● ISRO िी व्यािसावयक शाखा, NSIL िी सथापना मािस 2019 मधे्य 

करण्यात आली आवण ती वडपाटसमेंट ऑफ से्पस (DOS) अंतगसत 

कें द्रीय सािसजवनक के्षत्रातील उपक्रम (CPSE) आहे. 

Arianespace एक भारतीय कमु्यचनकेिन उपग्रह प्रके्षचपत करेल. 

● युरोवपयन से्पस एजिी एररयनसे्पसद्वारे मलेवशया आवण 

भारतातील दोन संिार उपग्रह भून्ससथर कके्षत प्रके्षवपत केले जातील. 

एररयन-5 रॉकेट फ्रें ि गयानामधील कौरो येथील अंतराळयानातून 

दोन उपग्रह प्रके्षवपत करेल, जे एकवत्रतपणे 10,000 वकलोपेक्षा 

जास् िजनािे आहेत. 

Oracle ने भारतीय बाजारपेठेसाठी OCI समचपयत के्षत्र सादर केले. 

● यूएस-आधाररत तंत्रज्ञान प्रमुख Oracle क्लाउड इन्फ्रास्टर क्चर 

(OCI), ओरॅकलिे क्लाउड सेिा मंि, भारतीय बाजारपेठेसाठी 

'OCI समवपसत के्षत्र' सादर केले आहे. हे ग्राहकांना त्यांच्या 

पररसरामधे्य सािसजवनक क्लाउड सेिांिा लाभ घेण्यास सक्षम 

करेल आवण कठोर लेटिी, डेटा रेवसडेिी आवण डेटा सािसभौमत्व 

आिश्यकता पूणस करेल. 

● कंपनीच्या मते, OCI समवपसत के्षत्राला सरासरी 60-75 टके्क कमी 

डेटा सेंटर से्पस आवण पॉिरिी आिश्यकता असते, सामान्य 

ग्राहकासाठी िर्ासला सुमारे $1 दशलक्ष इतकी कमी प्रिेश वकंमत 

असते. 

गरुड एरोसे्पस प्रा. चल. मलेचियामधे्य उत्पादन सुचवधा 

उभारण्यासाठी 115 कोर्ी रुपयांिी गंुतवणूक करेल. 

● गरुड एरोसे्पस प्रा. Ltd., भारतातील एकान्सिक डर ोन वनमासता आवण 

डर ोन-एज-ए-सन्सव्हसस (DAAS) प्रदाता, मलेवशयामधे्य उत्पादन 

सुविधा उभारण्यासाठी 115 कोटी रुपयांिी गंुतिणूक करेल. 

मलेवशयामधे्य सुमारे 50 डर ोनिी दैवनक उत्पादन क्षमता असलेला 

डर ोन उत्पादन कारखाना सथापन करण्यािा वनणसय घेण्यात आला 

आहे. हे घटक भारत आवण इतर देशांतून आयात केले जातील. 

● शहर-आधाररत व्यिसायाने HiiLSE Global Sdn Bhd (HiiLSE 

Drones), मलेवशयन डर ोन स्टाटस-अप सह भागीदारी केली आहे. 

भारताने ओचडिाच्या चकनारपट्टीवर VL-SRSAM के्षपणास्त्रािी 

यिस्वी िािणी घेतली. 

● ओवडशा राज्यातील िांदीपूरच्या वकनार्याजिळ, भारताने िवटसकल 

लॉन्च शॉटस रेंज सरफेस टू एअर वमसाईल (VL-SRSAM) िी 

यशस्वी िािणी केली. संरक्षण संशोधन आवण विकास संघटना 

(DRDO) आवण भारतीय नौदलाने िवटसकल लॉन्च शॉटस रेंज सरफेस 

टू एअर वमसाईल (VL-SRSAM) साठी यशस्वीररत्या उड्डाण 

िािण्या घेतल्या. िांदीपूर ओवडशाच्या वकनार्याजिळ, भारतीय 

नौदलाच्या जहाजातून प्रके्षपण करण्यात आले. 

IN-SPACE ने भारतीय िाजगी कंपन्यांना अचधकृत करणे सुरू 

केले आहे. 

● इंवडयन से्पस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (IN-SPACE) ने 

भारतीय खाजगी कंपन्यांना अवधकृत करणे सुरू केले आहे, जे 

भारतात खाजगी अंतराळ के्षत्रातील प्रके्षपणािी सुरूिात आहे. IN-

SPACE ही एक स्वायत्त, वसंगल विंडो नोडल एजिी आहे; 

भारतातील गैर-सरकारी खाजगी संसथा (NGPEs) च्या अंतराळ 

वक्रयाकलापांना िालना देण्यासाठी, अवधकृत करण्यासाठी, 

देखरेख करण्यासाठी आवण पयसिेक्षण करण्यासाठी तयार केले 

गेले. 

NASA ने CAPSTONE चमिन िंद्रावर सोडले. 

● नासाच्या संशोधकांनी नू्यझीलंडमधून कॅपस्टोन अंतराळ यान 

िंद्रािर यशस्वीपणे प्रके्षवपत केले. हे प्रके्षपण रॉकेट लॅबच्या 

इलेक्टर ॉन रॉकेटिर झाले. वमशन कॅपस्टोन म्हणजे वससु्लनर 

ऑटोनॉमस पोवझशवनंग वसस्टम टेक्नॉलॉजी ऑपरेशि आवण 

नेन्सव्हगेशन एक्स्प्रीमेंट. 30 दशलक्ष डॉलससच्या वकंमतीच्या टॅगसह, 

NASA ला आशा आहे की या दशकाच्या उत्तराधासत एजिीिे 

उवद्दष्ट् असलेल्या िंद्र गेटिे से्पस से्टशनसाठी विवशष्ट् प्रकारिी िंद्र 

कक्षा योग्य आहे हे वमशन सत्यावपत करेल. 
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पुरस्कार बातम्या 
 

तंबािू चनयंत्रणासाठी जागचतक आरोग्य संघर्ना झारिंडला 

पुरस्कार देणार आहे. 

● जागवतक आरोग्य संघटना (WHO) ने तंबाखूिा िापर कमी 

करण्याच्या राज्याच्या प्रयत्नांिी दखल घेत जागवतक तंबाखू विरोधी 

वदन (WNTD) पुरस्कार-2022 साठी झारखंडिी वनिड केली आहे 

. जागवतक तंबाखू विरोधी वदनावनवमत्त निी वदल्ली येथील आरोग्य 

विभागाच्या राज्य तंबाखू वनयंत्रण कक्षाला हा पुरस्कार प्रदान 

करण्यात येणार आहे. तंबाखूिा िापर कमी करण्यासाठी राज्य 

सरकारच्या कामवगरीिा गौरि करणारा प्रवतवष्ठत पुरस्कार, 

झारखंडमधील राष्ट्र ीय तंबाखू वनयंत्रण कायसक्रमाद्वारे प्रदान 

करण्यात आला. 

वेस्ट इंचडजिा माजी कणयधार डॅरेन सॅमीला चसतारा-ए-पाचकस्तान 

पुरस्काराने सन्माचनत करण्यात आले. 

● िेस्ट इंवडजिा माजी कणसधार, डॅरेन सॅमी याला एका समारंभात 

पावकस्ानला सेिा वदल्याबद्दल वसतारा-ए-पावकस्ान पुरस्काराने 

सन्मावनत करण्यात आले आहे. 38 िर्ीय अष्ट्पैलू खेळाडूला 

पावकस्ानमधे्य आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेट परत आणण्यात मदत 

करण्याच्या भूवमकेसाठी ओळखले जात होते. पावकस्ानने वदलेला 

हा वतसरा सिोच्च नागरी पुरस्कार आहे. त्याने 38 कसोटी, 126 

एकवदिसीय आवण 68 T20 मधे्य िेस्ट इंवडजिे प्रवतवनवधत्व केले, 

T20 फॉमेटमधे्य जगाने पावहलेला सिोत्तम कणसधारांपैकी एक आहे 

आवण त्याने जगभरातील अनेक फँ्रिायझीिें नेतृत्व केले आहे. 

तरुण मचहला उद्योजक रश्मी साहू यांनी र्ाइर्म् चबझनेस अवॉडय 

2022 चजंकला. 

● रूिी फूडलाइनच्या संिालक, पूिस भारतातील अग्रगण्य खाद्य बँ्रड 

आवण ओवडशािी नंबर 1 मसाले कंपनी, रश्मी साहू यांना टाइम्स 

वबझनेस अिॉडस 2022 प्रदान करण्यात आला आहे. वतला हा 

पुरस्कार प्रवसद्ध बॉलीिूड अवभनेता आवण सामावजक कायसकते 

सोनू सूद यांच्या हसे् प्रदान करण्यात आला. पूिस भारतातील 

आघाडीच्या रेडी-टू-ईट बँ्रडच्या शे्रणीमधे्य हा पुरस्कार देण्यात 

आला. 

रश्मी साहू बद्दल: 

● रुिी फूडलाइनच्या संिालक म्हणून काम करत असताना, वतने 

फ्रोवझट – ओवडशािी पवहली फ्रोझन फूड कंपनी सुरू केली आवण 

सथापन केली. वतने ओवडशातील अन्न प्रवक्रया के्षत्रात केिळ क्रांतीि 

केली नाही तर रोजगाराच्या संधी वसद्ध करून हजारो मवहलांिे 

जीिनही बदलले. साहू आवण फ्रोवझट यांनी त्यांच्या नाविन्यपूणस 

खाद्य उत्पादनांिी शे्रणी, गुणित्ता आवण स्वच्छता मानकांसाठी 

जगभरात विविध पुरस्कार वजंकले आहेत. 

फ्रोचझर् बद्दल: 

● हळूहळू फ्रोवझटने रेडी टू इट फूड आवण बेकरीच्या शे्रणीत राष्ट्र ीय 

आवण आंतरराष्ट्र ीय स्रािर नाि कमािले आहे आवण जे केिळ 

आरोग्यदायीि नाही तर वकफायतशीर देखील आहेत. फ्रोवझट 

आता भारतातील विविध खाद्यपदाथस तसेि वबयासणी, पास्ा, घी-

तांदूळ, मटण कसा, लच्चा पराठा, मुगलाई विकन, वे्हज पुलाि, 

कढई सोयावबन, िना मसाला, फ्रें ड राईस, तंदूरी मशरूम, गावलसक 

मशरूम, झीरा यांसारखे पारंपाररक ओवडया पदाथस देतात 

MIFF 2022: 'र्नय युवर बॉडी रू् द सन' ला सवोतृ्कष्ट् 

माचहतीपर्ासाठी गोल्ड्न िंि पुरस्कार चमळाला. 

● सोन्सव्हएट वप्रझनर ऑफ िॉरिी अविश्वसनीय कथा सांगणाऱ्या डि 

डॉकु्यमेंटरी वफल्म “टनस युिर बॉडी टू द सन” ला एमआयएफएफ 

2022 मधे्य सिोतृ्कष्ट् डॉकु्यमेंटरी वफल्मसाठी प्रवतवष्ठत गोल्ड्न 

शंख पुरस्कार वमळाला आहे. अवलओना वॅ्हन डेर हॉस्टस वदग्दवशसत, 

टनस युिर बॉडी टू द सन' टाटार िंशाच्या सोन्सव्हएत सैवनकािी 

अविश्वसनीय जीिनकथा उजेडात आणते, ज्याला दुसऱ्या 

महायुद्धात नाझीनंी पकडले होते. 

भारतीय रेले्व UIC इंर्रनॅिनल ससे्टनेबल रेले्व अवॉड्यस (ISRA) 

द्वारे पुरसृ्कत 

● भारतीय रेले्व 5 जून 2022 रोजी जागवतक पयासिरण वदन या 

िर्ीच्या जागवतक पयासिरण वदनाच्या थीमला अनुसरून सुयोग्य 

पद्धतीने पाळत आहे. 1 जून 2022 रोजी बवलसन येथे एका 

समारंभात, भारतीय रेले्वला UIC आंतरराष्ट्र ीय शाश्वत रेले्व पुरस्कार 

(ISRA) द्वारे 25 KV AC ला सौरऊजास पुरिण्यासाठी “वझरो-काबसन 

तंत्रज्ञानािा सिोतृ्कष्ट् िापर” या शे्रणीमधे्य सन्मावनत करण्यात आले 

आहे. 

● रेले्व हे मोठ्या प्रमाणात िाहतुकीिे पयासिरणपूरक साधन आहे. 

पयासिरण संरक्षणासाठी, प्रदूर्ण/GHG उत्सजसन कमी करणे, 

संसाधने आवण ऊजास कायसक्षमतेला िालना देणे आवण 

वटकाऊपणामधे्य योगदान देणे याद्वारे पयासिरणािर सकारािक 

पररणाम करणारे मोठे उपक्रम रेले्व सातत्याने घेत आहे. 

इंर्रनॅिनल इंचडयन चफल्म अकादमी अवॉड्यस (IIFA) अबू धाबी 

येथे आयोचजत करण्यात आले होते. 

● इंटरनॅशनल इंवडयन वफल्म अकादमी अिॉड्सस (IIFA) अबू धाबी 

येथे आयोवजत करण्यात आले होते . यािर्ी IIFA 2022 अिॉड्ससिे 

आयोजन सलमान खान, मनीर् पॉल आवण ररतेश देशमुख यांनी 

केले होते. वसद्धाथस मल्होत्राच्या शेरशाहने यंदाच्या पुरस्कारांिर 

ििसस्व गाजिले, या वित्रपटाने तब्बल पाि शे्रणीमंधे्य विजेतेपद 

पटकािले. सरदार उधम, वममी आवण लुडो यांनी प्रते्यकी दोन 

गटात बाजी मारली. 

IIFA 2022 च्या चवजेत्ांिी यादी: 

● सिोतृ्कष्ट् अवभनेता (पुरुर्) : विकी कौशल (सरदार उधम) 

● सिोतृ्कष्ट् अवभनेत्री (मवहला): वक्रती सॅनन (वममी) 

● सिोतृ्कष्ट् वदग्दशसक :विषु्णिरधन (शेरशाह) 

● सिोतृ्कष्ट् वित्रपट : शेरशाह 

● सिोतृ्कष्ट् पाश्वसगावयका:असीस कौर, 'रातन लांवबयां', (शेरशाह) 

● सिोतृ्कष्ट् पाश्वसगायक: जुवबन नौवटयाल 'रातन लांवबयां' गाण्यासाठी, 

(शेरशाह) 

● सिोतृ्कष्ट् गीतुः  लेहरा दो'साठी कौसर मुनीर, 83 

● सिोतृ्कष्ट् संगीत वदग्दशसन: एआर रहमान अतरंगी रे आवण 

जसलीन रॉयल, जािेद-मोहवसन, विक्रम माँटर ोस, बी प्राक, 

शेरशाहसाठी जानी 

● सिोतृ्कष्ट् पुरुर् पदापसण: अहान शेट्टी (तडप) 

● सिोतृ्कष्ट् मवहला पदापसण: शिसरी िाघ (बंटी और बबली 2) 
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● सिोतृ्कष्ट् कथा रूपांतररत: कबीर खान, संजय पूरण वसंग िौहान 

83 

● सिोतृ्कष्ट् मूळ कथा: अनुराग बसूिी लुडो 

● सिोतृ्कष्ट् सहाय्यक अवभनेता mahila: सई ताम्हणकर (वममीi) 

● सिोतृ्कष्ट् सहाय्यक अवभनेता पुरुर्: पंकज वत्रपाठी (लुडो) 

तंबािू चनयंत्रणासाठी PGI िंचदगड कें द्राला WHO पुरस्कार 

● जागवतक आरोग्य संघटनेने िंदीगड येथील पोस्ट गॅ्रजु्यएट 

इन्सिटू्यट ऑफ मेवडकल एजु्यकेशन अँड ररसिस (PGIMER) 

येथील कमु्यवनटी मेवडवसन आवण सू्कल ऑफ पन्सब्लक हेल्थ 

विभागाच्या तंबाखू वनयंत्रणासाठी संसाधन कें द्र (e-RCTC) यांना 

प्रादेवशक संिालक विशेर् मान्यता पुरस्काराने सन्मावनत केले आहे 

. तंबाखू वनयंत्रणासाठी संसाधन कें द्र भारतातील तंबाखू वनयंत्रणाशी 

संबंवधत मावहती प्रदान करते, ज्यात पररपत्रके आवण आदेश, धोरणे 

आवण कायदे, बहुविद्याशाखीय प्रकाशनांिा समािेश आहे. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● संसाधन कें द्र असण्यासोबति, कें द्राने सुमारे 3,500 कायसक्रम 

व्यिसथापक आवण वशक्षणतज्ज्ांसाठी 50 हून अवधक कायसशाळा 

आवण िेवबनार आयोवजत करून क्षमता बांधणीत उंिी गाठली 

आहे. 

● PGIMER आवण UNION-SEA यांिा संयुक्त उपक्रम, तंबाखू 

वनयंत्रणासाठी संसाधन कें द्र, भारतात तंबाखू वनयंत्रणािर काम 

करणाऱ्या 25 संसथांनी 2018 मधे्य तंबाखू वनयंत्रण उपक्रम 

प्रदवशसत करण्याच्या उदे्दशाने सथापन केले होते. 

● या पोटसलने तीन िर्ांत 100 देशांमधून 4.2 लाख अभ्यागतांना 

आकवर्सत केले आहे, असे ई -आरसीटीसीिे  प्रकल्प समियक 

राजीि कुमार यांनी सांवगतले. 

नवी चदल्ली येथे आयोचजत DSDP उतृ्कष्ट्ता पुरस्कारांिी दुसरी 

आवृत्ती 

● निी वदल्ली येथे, वजल्हा कौशल्य विकास वनयोजन, DSDP मधील 

उतृ्कष्ट्तेसाठी पुरस्कारांिी दुसरी आिृत्ती आयोवजत करण्यात 

आली, ज्यामधे्य के्षत्रातील शीर्स 30 वजल्ह्ांना त्यांच्या कौशल्य 

विकासातील अवद्वतीय सिोत्तम पद्धतीसंाठी ओळखले गेले. 

● स्पधेत गुजरातमधील राजकोट, आसाममधील किार आवण 

महाराष्ट्र ातील सातारा हे तीन वजले्ह होते. 

● 30 राज्यांतील वजल्हावधकारी, वजल्हा दंडावधकारी आवण इतर 

अवधकारी या पुरस्कार समारंभाला त्यांिी मते आवण अनुभि शेअर 

करण्यासाठी तसेि संबंवधत वजल्ह्ांनी तळागाळात केलेल्या 

कौशल्य विकास कायासिे प्रदशसन करण्यासाठी उपन्ससथत होते 

उद्योगपती रतन र्ार्ा यांना महाराष्ट्र ाच्या राज्यपालांनी मानद 

डॉक्टरेर् प्रदान केली 

● उद्योगपती आवण परोपकारी, रतन टाटा यांना महाराष्ट्र ािे राज्यपाल 

भगतवसंग कोश्यारी यांनी राजभिन मंुबई येथे मानद डॉक्टर ऑफ 

वलटरेिर प्रदान केले. 

● HSNC विद्यापीठाच्या पवहल्या विशेर् दीक्षांत समारंभात श्री रतन 

यांना मानद डॉक्टरेट प्रदान करण्यात आली. 

● राज्यपाल म्हणाले की, रतन टाटा यांिा हा सन्मान संपूणस टाटा 

कुटंुबािा आवण टाटा समूहािा सन्मान आहे. 

हररयाणाने िेलो इंचडया युथ गेर्म् 2021 िे चवजेतेपद पर्कावले 

● यजमान हररयाणाने खेलो इंवडया युथ गेम्स (KIYG) 2021 िे 

विजेतेपद अंवतम वदिशी 52 सुिणसपदकांसह वजंकले. हररयाणाने 

39 रौय आवण 46 कांस्य पदके वजंकून त्यांिी एकूण पदकांिी 

संख्या 137 िर नेली. 

● महाराष्ट्र ाने 45 सुिणस, 40 रौय आवण 40 कांस्य पदकांसह 125 

पदकांसह दुसरे सथान पटकािले. 

● 22 सुिणस, 17 रौय आवण 28 कांस्यांसह कनासटकने 67 पदकांसह 

वतसरे सथान पटकािले. 

● खेलो इंवडया युथ गेम्स 2021 िी सुरुिात 4 जून रोजी विविध 

वठकाणी हररयाणाच्या पंिकुला येथे मोठ्या प्रमाणात कायसक्रम 

आयोवजत करून झाली. भारत सरकारच्या खेलो इंवडया 

उपक्रमािा एक भाग असलेल्या या खेळांिा 13 जून रोजी समारोप 

झाला. 

● खेलो इंवडया युथ गेम्सिी ही िौथी आिृत्ती होती. KIYG 2021 मधे्य 

भारतातील सिस 36 राजे्य आवण कें द्रशावसत प्रदेशांमधील 2,262 

मवहलांसह सुमारे 4,700 खेळाडंूनी भाग घेतला. 

हमाद आंतरराष्ट्र ीय चवमानतळ 2022 मधे्य जगातील सवोतृ्कष्ट् 

चवमानतळ ठरले. 

● कतारच्या हमाद आंतरराष्ट्र ीय विमानतळाला सलग दुसऱ्या िर्ी 

जगातील सिोत्तम विमानतळ म्हणून घोवर्त करण्यात आले आहे. 

पॅररस, फ्रािमधील पॅसेंजर टवमसनल एक्सपो येथे आयोवजत 

स्कायटर ॅक्स 2022 िल्ड्स एअरपोटस अिॉड्ससमधे्य ही घोर्णा झाली. 

इतर प्रमुि चवजेत्ांमधे्य हे समाचवष्ट् आहे: 

● केिेगौडा आंतरराष्ट्र ीय चवमानतळ, बेंगळुरू (BLR 

चवमानतळ) हे भारत आवण दवक्षण आवशयातील सिोत्तम 

प्रादेवशक विमानतळ म्हणून ओळखले गेले. जागवतक 

अभ्यासामधे्य ग्राहकांनी दरिर्ी सिोत्तम ग्राहक सेिेसह 

विमानतळासाठी मतदान केले आवण BLR विमानतळाला हा 

सन्मान वमळाला. 

● चसंगापूर िांगी चवमानतळ (जगातील सिोत्तम विमानतळ 

कमसिारी सेिा आवण जगातील सिोत्तम विमानतळ जेिण). 

● इसं्तबूल चवमानतळ (जगातील सिोत्तम विमानतळ खरेदी आवण 

कुटंुबासाठी अनुकूल विमानतळ). 
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● र्ोचकयो हानेडा चवमानतळाने जगातील सिासत स्वच्छ 

विमानतळ, जगातील सिोतृ्कष्ट् देशांतगसत विमानतळ, आवशयातील 

सिोत्तम विमानतळ आवण सिोतृ्कष्ट् विमानतळ PRM आवण 

प्रिेशयोग्य सुविधा म्हणून पुरस्कार वजंकले. 

● ररयाधमधील चकंग िाचलद आंतरराष्ट्र ीय चवमानतळाला 

जगातील सिासत सुधाररत विमानतळ म्हणून पुरस्कार वमळाला. 

● नागोयाच्या िुबू सेंर्र ेर आंतरराष्ट्र ीय चवमानतळाला जगातील 

सिोत्तम प्रादेवशक विमानतळ म्हणून गौरविण्यात आले. 

● कोपनहेगन चवमानतळाला जगातील सिोतृ्कष्ट् विमानतळ 

इवमगे्रशन प्रवक्रया पुरस्कार वमळाला. 

● झुररि चवमानतळाने जगातील सिोतृ्कष्ट् विमानतळ सुरक्षा 

प्रवक्रया पुरस्कार वजंकून आपल्या यशािी पुनरािृत्ती केली. 

योगाच्या प्रिारात उले्लिनीय योगदानासाठी पंतप्रधान पुरस्कार 

जाहीर 

● आंतररार््टर ीय योग वदनाि्या वनवमत्त आयुर् मंत्रालयाने दोन 

ि्यक्ती आवण दोन संस्थांना अंतराळ के्षत्रातील योगदानाबद्दल 

'योगािा विकास आवण संिधसनासाठी उत्कृर््ट योगदानासाठी 

2022 िा पंतप्रधान पुरस्कार' देण्यािी घोर्णा केली आहे. 

पुरस्कार चवजेते: 

● लडाखमधील वभकू्ख संघसेना, ब्राझीलमधील माकस स न्सव्हवनवसयस 

रोजो रॉवडर ग्स आवण दोन संसथा, उत्तराखंडमधील “द वडव्हाईन 

लाइफ सोसायटी” आवण युनायटेड वकंगडममधील वब्रटीश व्हील 

ऑफ योगा यांिी पुरस्कारासाठी वनिड करण्यात आली आहे. 

त्यांना 25 लाख रुपये रोख बक्षीस, एक टर ॉफी आवण प्रमाणपत्र 

देखील वमळेल. 

UNESCO ने PM eVIDYA योजनेअंतगयत भारताच्या ICT च्या 

वापराला मान्यता चदली आहे. 

● अलीकडेि, युनेस्कोने वशक्षण मंत्रालयाच्या शालेय वशक्षण 

विभागाच्या PM eVIDYA नािाच्या व्यापक उपक्रमांतगसत मावहती 

आवण संपे्रर्ण तंत्रज्ञान (ICT) च्या िापरास मान्यता वदली आहे. 

कोविड-19 च्या अभूतपूिस काळात शालेय वशक्षणाच्या मॉडेल्समधे्य 

बदल झाला. तांवत्रक हस्के्षप संकट-लिविक वशक्षण प्रणाली 

तयार करण्यात मदत करतात. 

PM evidya बद्दल: 

● कोविड-19 िा प्रसार, ज्यामुळे देशव्यापी लॉकडाऊन झाला, 

त्यािा वशक्षण के्षत्रािरही मोठा पररणाम झाला आहे. शाळा बंद 

झाल्यामुळे, सरकारने शालेय वशक्षणाच्या मॉडेल्सिी आवण 

विद्यार्थ्ांना कोणत्याही व्यत्ययावशिाय वशक्षण देण्याच्या मागांिी 

पुनकस ल्पना केली. म्हणूनि, PM e-VIDYA, वशक्षण मंत्रालयाने मे 

2020 मधे्य एक अनोखा आवण सिससमािेशक उपक्रम सुरू केला 

होता. 

यूएस-कॅनचडयन लेखिका रुथ ओझेकी यांनी चफक्शनसाठी 

मचहला पुरस्कार चजंकला. 

● यूएस-कॅनेवडयन लेन्सखका, वित्रपट-वनमासता आवण झेन बौद्ध 

धमसगुरू, रुथ ओझेकी यांना त्यांच्या 'द बुक ऑफ फॉमस अँड 

एन्सटप्टनेस' या कादंबरीसाठी यािर्ी वफक्शनसाठी मवहला पुरस्कार 

वमळाला आहे. ओझेकीिी िौथी कादंबरी, 'द बुक ऑफ फॉमस अँड 

एन्सटप्टनेस' एका तेरा िर्ांच्या मुलािी कथा सांगते, ज्याला त्याच्या 

िवडलांच्या दुुः खद मृतू्यनंतर, त्याच्याशी बोलणाऱ्या िसंू्िे आिाज 

ऐकू येऊ लागतात. एवलफ शफाक, मेग मेसन आवण लुईस 

एरवडर ि यांच्यासह नामांवकत व्यक्तीनंा हरिून वतला लंडनमधील 

एका समारंभात £30,000 िे पाररतोवर्क विजेते म्हणून घोवर्त 

करण्यात आले. 

ओचडिाच्या 'मो बस' सेवेला प्रचतचष्ठत UN सावयजचनक सेवा 

पुरस्कार चमळाला. 

● मो बस, ओवडशा-आधाररत सािसजवनक िाहतूक सेिेला कोविड 19 

मधून जगाला िांगले सािरण्यात मदत करण्याच्या भूवमकेबद्दल 

आवण प्रयत्नांसाठी, प्रवतवष्ठत संयुक्त राष्ट्र  पुरस्काराने सन्मावनत 

करण्यात आले आहे. सािसजवनक िाहतूक सेिेला "SDGs (शाश्वत 

विकास उवद्दषे्ट्) साध्य करण्यासाठी वलंग-प्रवतसाद देणार्या 

सािसजवनक सेिांना प्रोत्साहन देण्यासाठी" वतच्या भूवमकेसाठी 

ओळखले गेले आहे, असे UN ने म्हटले आहे. 

ररझव्हय बाँकेने अथयिास्त्र/बाँचकंग/आचथयक समस्यांवर मूळ चहंदीत 

पुस्तके चलचहण्यासाठी पुरस्कार योजना सुरू केली. त्ािे चनकाल 

जाहीर झाले आहेत. 

● पे्रस घोर्णेद्वारे, भारतीय ररझव्हस बँक (RBI) ने कॅप्प्शनमधे्य नमूद 

केलेल्या कायसक्रमासाठी प्रिेवशका मागिल्या होत्या. 

राजसथानमधील उदयपूर येथील मोहनलाल सुखावडया 

विद्यापीठाच्या माजी डीन प्रोफेसर रेणू जटाना आवण 

राजसथानमधील नाथद्वारा येथील सरकारी गल्सस कॉलेजमधील 

सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. सागर सांिररया यांना त्यांच्या विट्टीये प्रभु 

या पुस्कासाठी या कायसक्रमाअंतगसत संयुक्तपणे बक्षीस देण्यािा 

वनणसय घेण्यात आला. 

एसएम कृष्णा, नारायण मूती, प्रकाि पदुकोण यांिी 'केिेगौडा 

आंतरराष्ट्र ीय पुरस्कार'साठी चनवड 

● कनासटकिे माजी मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा, इन्फोवससिे संसथापक 

आवण आयटी उद्योगातील वदग्गज एनआर नारायण मूती आवण 

माजी बॅडवमंटनपटू प्रकाश पदुकोण यांिी 'केिेगौडा इंटरनॅशनल 

अिॉडस 'साठी वनिड करण्यात आली आहे, जो या िर्ीपासून सुरू 

करण्यात आला आहे. बेंगळुरू शहरािे वशल्पकार केिेगौडा 

यांच्या 513 व्या जयंतीवनवमत्त 27 जून रोजी विधानसौधा येथे 

आयोवजत भव्य सोहळ्यात मुख्यमंत्री बसिराज बोम्मई 

प्राप्तकत्यांना पुरस्कार प्रदान करतील. 
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पुरस्काराबद्दल: 

● सन्मानविन्हासह 5 लाख रुपये रोख असे या पुरस्कारािे स्वरूप 

आहे . सरकारच्या ितीने नारायण यांनी आज कृष्णा यांिी त्यांच्या 

वनिाससथानी भेट घेतली आवण त्यांना प्रदान करण्यात येणाऱ्या 

पुरस्कारािी मावहती वदली. 

● पुरस्कारासाठी उमेदिारांिी वनयुक्ती करण्यासाठी सरकारने 

स्टाटस-अप न्सव्हजन गु्रपिे प्रमुख प्रशांत प्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखाली 

एक सवमती सथापन केली होती. 

● मवणपाल ग्लोबल एजु्यकेशनिे अध्यक्ष आवण व्यािसावयक टीव्ही 

मोहनदास पै, वििेकानंद युथ मूव्हमेंटिे संसथापक आर. 

बालसुब्रमण्यम आवण वनिृत्त आयएएस अवधकारी एमके शंकरवलंगे 

गौडा या सवमतीिे सदस्य आहेत. केिेगौडा हेररटेज एररया 

डेव्हलपमेंट अथॉररटीिे आयुक्त आर. विनयदीप सवमतीिे सदस्य-

सविि आहेत. 

UK मधील िुिी परे्ल चहने चमस इंचडया वल्ड्यवाइड 2022 िा ताज 

चजंकला आहे. 

● भारताबाहेर सिासवधक काळ िाललेल्या भारतीय सौदंयस स्पधेच्या 

विजेत्या, वमस इंवडया िल्ड्सिाइड 2022, वब्रवटश बायोमेवडकल 

विद्याथी खुशी पटेल म्हणून घोवर्त करण्यात आली. शु्रवतका माने 

वहला सेकंड रनर अप तर अमेररकेिी िैदेही डोगंरे ही फस्टस रनर 

अप ठरली. स्पधेतील शीर्स 12 स्पधसक हे इतर आंतरराष्ट्र ीय स्पधांिे 

िॅन्सियन होते. 

● गयानािी रोशनी रझॅक वहला वमस टीन इंवडया िल्ड्सिाइड 2022 

म्हणून गौरविण्यात आले. पवहली उपविजेती अमेररकेिी निीन 

वपंगोल होती, तर दुसरी उपविजेती सुरीनामिी विन्सवता मलाहा 

होती, असे इंवडया फेन्सस्टव्हल कवमटी (IFC ) नुसार स्पधास िालित 

आहे. 

चवजय अमृतराज यांना ITF तफे गोल्ड्न अचिव्हमेंर् पुरस्काराने 

सन्माचनत करण्यात आले. 

● भारतीय टेवनसपटू, विजय अमृतराज यांना इंटरनॅशनल टेवनस हॉल 

ऑफ फेम आवण इंटरनॅशनल टेवनस फेडरेशन द्वारे 2021 िा 

गोल्ड्न अविव्हमेंट पुरस्कार प्राप्तकतास म्हणून घोवर्त करण्यात 

आले आहे. एक खेळाडू, प्रितसक आवण मानितािादी म्हणून 

टेवनसिरील त्यांच्या उतृ्कष्ट् प्रभािाबद्दल, अमृतराज यांना 

लंडनमधे्य सन्मावनत करण्यात आले. तो भारतातील पवहला 

प्राप्तकतास आहे आवण तो सन्मान प्राप्त झालेल्या टेवनस नेत्यांच्या 

यादीत सामील झाला आहे, ज्यात ऑस्टर ेवलयािा ब्रायन टोवबन, 

जपानिा इिी कितेई आवण युनायटेड से्टट्सिा पीिी केलमेयर 

यांिा समािेश आहे. 

राष्ट्र ीय MSME पुरस्कार 2022 मधे्य ओचडिा सरकारला प्रथम 

पाररतोचषक चमळाले. 

● सूक्ष्म, लघु आवण मध्यम उद्योग (MSMEs) विभाग, ओवडशा 

सरकारला विविध विकासािक उपक्रमांच्या वनवमत्ताने MSME 

के्षत्राच्या संिधसन आवण विकासामधे्य उतृ्कष्ट् योगदानासाठी 

राज्य/कें द्रशावसत प्रदेशांना राष्ट्र ीय MSME पुरस्कार 2022 या 

शे्रणीतील प्रथम पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. 

एमएसएमईच्या विकासासाठी हाती घेतले. वबहार आवण हररयाणा 

अनुक्रमे दुसऱ्या आवण वतसऱ्या सथानािर होते. 

ग्लोबल एअरवड्यस बेस्ट डर ोन ऑगयनायझेिन अवॉडय  आयजी 

डर ोनने चजंकला. 

● वदल्लीन्ससथत आघाडीच्या डर ोन एंटरप्राइझ पॅ्लटफॉमस कंपनी IG 

Drones ला Airwards द्वारे “बेस्ट डर ोन ऑगसनायझेशन – स्टाटस-

अप शे्रणी” देऊन गौरविण्यात आले आहे. सथावनक समुदायांना 

मदत करण्याच्या दृष्ट्ीकोनासाठी आवण नैसवगसक आपत्ती आवण 

आपत्तीचं्या िेळी विविध भागधारकांना तंत्रज्ञानात प्रिेश देण्यासाठी 

आयजी डर ोनिी पुरस्कारासाठी वनिड करण्यात आली आहे. 

● IG Drones आपत्कालीन प्रवतसाद आवण आपत्ती मॅवपंगमधे्य प्रथम 

प्रवतसादकत्यांच्या मदतीिी कायसक्षमता आवण पररणामकारकता 

िाढिण्यासाठी निीन तंत्रज्ञान-आधाररत आपत्ती प्रवतसाद आवण 

शमन विकवसत करत आहे. डर ोन आवण GIS तंत्रज्ञानािा िापर 

करून, त्यांनी आसाम पूर, अटफान िक्रीिादळ, फानी िक्रीिादळ 

आवण ओवडशामधील जाजपूर पूर, महाराष्ट्र  पूर आवण उत्तराखंड 

क्लाउडबस्टस यांसारख्या राष्ट्र ीय आपत्तीमंधे्य लाखो लोकांिे प्राण 

िाििले आहेत. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

अचमत िहा यांनी अहमदाबादमधे्य ऑचलखिक स्तरावरील क्रीडा 

संकुलािी पायाभरणी केली. 

● अहमदाबादमधे्य सरदार पटेल स्पोट्सस कॉटपे्लक्स, नरेंद्र मोदी 

से्टवडयम, नारणपुरा स्पोट्सस कॉटपे्लक्स आवण आणखी तीन क्रीडा 

संकुलांसह ऑवलन्सिकसाठी सिस खेळांसाठी आंतरराष्ट्र ीय 

स्रािरील मैदाने आवण वठकाणे सरकारला हिी आहेत. कें द्रीय 

गृह व्यिहार आवण सहकार मंत्री अवमत शहा यांनी रवििारी (29 

मे) गुजरातमधील अहमदाबाद येथे 632 कोटी रुपये खिासच्या 

ऑवलन्सिक-स्रीय क्रीडा संकुलािी पायाभरणी केली. 

● जागवतक दजासिे स्पोट्सस से्टवडयम अहमदाबादच्या नारनपुरा 

पररसरात 18 एकरमधे्य तयार केले आहे, ज्यामधे्य पोहणेसह 

विविध इनडोअर आवण आउटडोअर वक्रयाकलापांमधे्य खेळण्यािी 

आवण प्रवशक्षणािी सुविधा आहे. यात एकाि िेळी 7,000 लोक 

बसू शकतात. 

● 1.15 लाख िौरस मीटर पेक्षा जास् वबल्ट अप एररया असलेल्या या 

प्रिंड क्रीडा सुविधेमधे्य एक इनडोअर स्पोट्सस एररना, एक 

कमु्यवनटी स्पोट्सस एररना आवण एक जलीय से्टवडयम समाविष्ट् 

आहे. 

● जगातील सिासत मोठे वक्रकेट से्टवडयम, सरदार पटेल स्पोट्सस 

कॉटपे्लक्स आवण नारनपुरा स्पोट्सस कॉटपे्लक्स यांच्या उपन्ससथतीमुळे 

अहमदाबादला ऑवलन्सिकिी तयारी करता येईल, अशी आशा 

भाजपच्या नेतृत्वाखालील कें द्र आवण राज्य प्रशासनाला आहे. 

पुरुष हॉकी आचिया िषक: भारताने जपानवर 1-0 असा चवजय 

चमळवत कांस्यपदक चजंकले. 

● इंडोनेवशयातील जकातास येथे झालेल्या पुरुर् हॉकी आवशया िर्क 

2022 मधे्य भारताने जपानिा 1-0 ने पराभि करून कांस्यपदक 

वजंकले. जपानला सात पेनल्टी कॉनसर वमळाले तर भारताला फक्त 

दोन पेनल्टी कॉनसर वमळाले पण भारताने सकस ल पेवनटर ेशनच्या 

आकडेिारीत 11-10 ने आघाडी घेतली. सामन्याच्या शेिटच्या 

वमवनटात भारतािी 10 पुरुर्ांिर घसरण झाली होती, परंतु त्यांनी 

आवशया िर्क स्पधेत आपले दुसरे कांस्य पदक वजंकले. 
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भारतीय अमेररकी हररनी लोगन ने 2022 खिप्स नेिनल से्पचलंग 

बी चजंकले. 

● हररणी लोगानला एकदा न्सिप्स नॅशनल से्पवलंग बी मधून काढून 

टाकण्यात आले होते, त्यानंतर त्यांना पुन्हा वनयुक्त करण्यात आले 

होते. विक्रम राजू विरुद्धच्या तीव्र संघर्ासत वतिे िार शब्द िुकले , 

ज्यात वतला शीर्सक वमळाले असते. पवहल्या-िवहल्या लाइटवनंग-

राउंड टायबे्रकरमधे्य, हररणीने शेिटी टर ॉफीिर दािा केला. सॅन 

अँटोवनयो, टेक्सास येथील 13 िर्ीय आठव्या िगासतील विद्यार्थ्ासने, 

ज्याने तीन िर्ांपूिी शेिटच्या पूणसतुः  िैयन्सक्तक मधमाशीमधे्य स्पधास 

केली आवण ती परत आणण्यासाठी साथीच्या रोगािा सामना केला, 

90-सेकंद से्पल-ऑफ दरम्यान 21 शब्द अिूकपणे उच्चारले, 

विक्रमला सहाने हरिले. 

साक्षी मचलक, मानसी आचण चदव्या काकरन यांनी बोलात 

तुचलयिानोव्ह िषकात सुवणयपदक चजंकले. 

● साक्षी मवलक, ररओ ऑवलन्सिक कांस्यपदक विजेत्याने बोलात 

तुलीखानोव्ह िर्कात जिळपास पाि िर्ासत वतिे पवहले 

आंतरराष्ट्र ीय सुिणसपदक वजंकले. वतने यािर्ी बोलात तुलीखानोव्ह 

िर्कात अवतशय प्रभािी कामवगरी केली. वतिा पवहला विजय 

कझाकस्ानच्या इररना कुझनेत्सोव्हाविरुद्ध होता आवण दुसरा 

सामना रुशना अन्सब्दरासुलोिाविरुद्ध होता, ज्यात गुण 9-3 होते. 

साक्षी मवलकने कुझनेत्सोव्हाविरुद्ध 7-4 अशा आघाडीच्या गुणांसह 

विजय वमळिून अंवतम फेरीत प्रिेश केला. वतने इररना 

कुझनेत्सोव्हाला एकाि वदिसात दुसऱ्यांदा बाद केले. 

● मानसीने 57 वकलो िजनी गटात कझाकस्ानच्या एम्मा 

वटवसनाविरुद्ध 3-0 ने अंवतम फेरीत विजय वमळिला. वदव्याने 

मंगोवलयाच्या डेलगमास एन्खसाईखान आवण कझावकस्ानच्या 

अन्सल्बना कैरगेन्सल्ड्नोव्हाविरुद्ध दोन लढती वजंकल्या. दुदैिाने, 

वदव्या अंवतम लढतीत 10-14 गुणांनी पराभूत झाली आवण 68 

वकलो गटात ती मंगोवलयाच्या बोलोतंुगलाग झोररझटविरुद्ध खेळली. 

चवजेते 

● 62 वकलो िजनी गटात साक्षी मवलकने इररना कुझनेत्सोव्हा विरुद्ध 

गडी बाद होिून विजय वमळिला. 

● 57 वकलो गटात मानसीने एम्मा वटवसनाविरुद्ध 3-0 असा विजय 

वमळिला. 

● 68 वकलो गटात वदव्या काकरनने झोररझट आवण डेलगमास यांच्यािर 

या दोघांकडून अवधक गुण वमळिून विजय वमळिला. 

● 76 वकलो िजनी गटात पूजा वसहागने झागरदुलम, 

नैगलसुरेनविरुद्ध कांस्यपदक वजंकले. 76 वकलो गटात सुिणसपदक 

विजेता आयपेरी मेडेट होता ज्याने समर हमझा विरुद्ध 17-6 असा 

विजय वमळिला. 

फ्रें ि ओपन रे्चनस ग्राँड सॅ्लम 2022 

● 2022 फ्रें ि ओपन ही मैदानी के्ल कोटसिर खेळली जाणारी गँ्रड 

सॅ्लम टेवनस स्पधास होती. हे 22 मे ते 5 जून 2022 दरम्यान पॅररस, 

फ्रािमधील से्टड रोलँड गॅरोस येथे आयोवजत करण्यात आले होते, 

ज्यामधे्य एकेरी, दुहेरी आवण वमश्र दुहेरी खेळांिा समािेश होता. 

इगा वश्वयाटेकने मवहला एकेरी स्पधास वजंकून वतिा दुसरा फ्रें ि 

ओपन मुकुट वजंकला आवण राफेल नदालने पुरुर् एकेरी स्पधास 

वजंकून त्यािे विक्रमी 14िे फ्रें ि ओपन जेतेपद पटकािले. 

ग्राँड सॅ्लममधे्य ५ शे्रणी आहेत 

● पुरुर् एकेरी 

● मवहला एकेरी 

● पुरुर् दुहेरी 

● मवहला दुहेरी 

● वमश्र दुहेरी 

चवजेत्ांिी यादी 

Title Winner Runner up 

Men’s 

Singles 

Rafael Nadal (Spain) Casper Ruud 

(Norwegian) 

Women’s 

Singles 

Iga Świątek (Poland) Coco Gauff (US) 

Men’s 

doubles 

Marcelo Arévalo (El 

Salvador), Jean-Julien 

Rojer (Netherlands) 

Ivan Dodig 

(Croatian), 

Austin Krajicek 

(US) 

Women’s 

doubles 

Caroline Garcia 

(French), Kristina 

Mladenovic (French) 

Jessica Pegula 

(US), Coco Gauff 

(US) 

Mixed 

doubles 

Ena Shibahara 

(JAPAN), Wesley 

Koolh of 

(Netherlands) 

Joran Vliegen 

(Belgium), 

Ulrikke Eikeri 

(Norway) 
 

राष्ट्र ीय हवाई क्रीडा धोरण 2022 नागरी उड्डाण मंत्री यांनी लााँि 

केले. 

● नागरी विमान िाहतूक मंत्री श्री ज्योवतरावदत्य एम. वसंवधया यांनी 

राष्ट्र ीय हिाई क्रीडा धोरण 2022 (NASP 2022) लाँि केले. NASP 

2022 िी दृष्ट्ी 2023 पयंत भारताला सिोच्च क्रीडा राष्ट्र ांपैकी एक 

बनिणे आहे. हे धोरण भारतात सुरवक्षत, परिडणारे, प्रिेश 

करण्यायोग्य, आनंददायक आवण शाश्वत हिाई क्रीडा प्रदान 

करण्यािी खात्री देते. 

पॉचलसीमधे्य समाचवष्ट् असलेल्या चवचवध पैलू पुढीलप्रमाणे आहेत: 

1. एरोबॅवटक्स 

2. एरो मॉडेवलंग आवण मॉडेल रॉकेटर ी 

3. हौशी-वनवमसत आवण प्रायोवगक विमान 

4. बलूवनंग 

5. डर ोन 

6. ग्लायवडंग आवण पॉिडस ग्लायवडंग 

7. हँग ग्लाइवडंग आवण पॉिडस हँग ग्लाइवडंग 

8. पॅराशूवटंग (स्कायडायन्सवं्हग, बेस जंवपंग, विंग सूट इ. सह) 

9. पॅराग्लायवडंग आवण पॅरा मोटररंग (िावलत पॅराशूट टर ायक इ.सह) 

10. समवथसत विमान (अल्टर ा-लाइट, मायक्रोलाइट, हलके स्पोट्सस 

एअरक्राफ्ट इ.) 

11. रोटरक्राफ्ट (ऑटोगायरोसह) 
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भारताने पोलंडिा 6-4 असा पराभव करत उद्घार्न FIH हॉकी 

5s िे चवजेतेपद पर्कावले. 

● न्सस्वत्झलंडमधील लॉसने येथे सुरु असलेल्या FIH Hockey 5s 

championship च्या अंवतम फेरीत भारताने पोलंडिा 6-4 असा 

पराभि केला. ततू्पिी, भारताने प्रथम मलेवशयािा 7-3 असा धुव्वा 

उडिला, दुसऱ्या हाफमधे्य िार गोल करत, वदिसाच्या दुसऱ्या 

सामन्यात पोलंडिा 6-2 असा पराभि केला. अंवतम फेरीत तीन 

विजय आवण एक डर ॉसह पाि संघांच्या लीग क्रमिारीत अव्वल 

सथानािर असलेल्या भारताने आपल्या मोवहमेिा शेिट अपरावजत 

विक्रमासह केला. 

चमताली राजने आंतरराष्ट्र ीय चक्रकेर्मधून चनवृत्ती जाहीर केली. 

● भारतीय मवहला वक्रकेट संघािी कणसधार, वमताली राज (िय 39 

िरे्), मूळिी जोधपूर, राजसथानिी, वतने सिस प्रकारच्या 

आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेटमधून वनिृत्ती जाहीर केली. यापूिी सप्टेंबर 

2019 मधे्य, वतने T20I मधून वनिृत्ती घेतली होती परंतु 

एकवदिसीय आंतरराष्ट्र ीय (ODI) आवण कसोटी वक्रकेट खेळणे 

सुरू ठेिले होते. 

कररअर चवहंगावलोकन: 

● वमताली राजने 1999 मधे्य वमल्टन केि येथे आयलंडविरुद्धच्या 

िनडेमधे्य आंतरराष्ट्र ीय पदापसण केले. 

● वतने सुमारे 232 एकवदिसीय सामन्यांमधे्य भारतािे प्रवतवनवधत्व 

केले आहे आवण 7805 धािा (सरासरी 50.68) केल्या आहेत. 

7000 धािांिा टप्पा गाठणारी ती एकमेि मवहला वक्रकेटपटू आहे. 

मवहला िनडेमधे्य सिासवधक धािा करण्यािा विक्रम वतच्या नािािर 

आहे. 

● वतने भारतासाठी 12 कसोटी सामने खेळले असून 699 धािा 

केल्या आहेत आवण 89 टी-20 सामन्यांमधे्य 2,364 धािा केल्या 

आहेत. 

● वतने वतन्ही फॉरमॅटमधे्य 10,868 धािा केल्या आहेत आवण ती 

"मवहला आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेटमधे्य सिसकालीन आघाडीिी धािा 

करणारी खेळाडू" बनली आहे. 

चवरार् कोहली इंस्टाग्रामवर 200 चमचलयन फॉलोअसय गाठणारा 

पचहला भारतीय बनला आहे. 

● भारतीय वक्रकेट स्टार विराट कोहलीने सोशल मीवडया साइट 

इिाग्रामिर 200 दशलक्ष फॉलोअससिा आकडा पार केला आहे. 

यासह, तो इंस्टाग्रामिर 200 दशलक्ष फॉलोअसस असलेला पवहला 

भारतीय बनला आहे. इिाग्रामिर सिासवधक फॉलो केल्या 

जाणाऱ्या खेळाडंूमधे्य कोहली वतसऱ्या क्रमांकािर आहे. पोतुसगाल 

फुटबॉल स्टार वक्रन्सस्टयानो रोनाल्ड्ो 451 दशलक्ष फॉलोअसससह 

अव्वल सथानािर आहे, अजेंवटनािा फुटबॉल कणसधार आवण 

एफसी बावससलोनािा वदग्गज वलयोनेल मेस्सी 334 दशलक्ष 

फॉलोअसससह पुढे आहे. 

अवनी लेिरा या नेमबाजाने पॅरा वल्ड्य कपमधे्य सुवणयपदक 

चजंकण्यािा चविचवक्रम केला. 

● टोवकयो पॅरावलन्सिक विजेती अिनी लेखरा वहने पॅरा नेमबाजी 

विश्विर्क िॅटॉरॉक्स, फ्राि येथे मवहलांच्या 10 मीटर एअर 

रायफल सँ्टवडंग SH1 मधे्य 250.6 च्या जागवतक विक्रमासह 

सुिणसपदक वजंकले. 20 िर्ीय नेमबाजाने पॅररसमधे्य 2024 

पॅरावलन्सिक खेळांसाठी पात्र होण्यासाठी 249.6 िा स्वतुः िा 

विश्वविक्रम मोडीत काढला. पोलंडच्या एवमवलया बाबस्काने 247.6 

गुणांसह रौयपदक, तर स्वीडनच्या अँना नॉमसनने 225.6 गुणांसह 

कांस्यपदक पटकािले 

आर प्रज्ञानंधाने नॉवे बुखद्धबळ गर् अ िुली बुखद्धबळ स्पधाय 

चजंकली 

● युिा भारतीय गँ्रडमास्टर, आर. प्रज्ञनंधाने नॉिे बुन्सद्धबळ गट अ 

खुल्या बुन्सद्धबळ स्पधेत नऊ फेऱ्यांतून 7.5 गुणांसह विजेतेपद 

पटकािले. 

● अव्वल मानांवकत 16 िर्ीय जीएम सुरेख फॉमसमधे्य होता आवण 

नऊ फेऱ्यांमधे्य तो अपरावजत रावहला. 

● आंतरराष्ट्र ीय मास्टर असलेल्या भारतीय व्ही प्रणीथिर विजय 

वमळिून त्याने ही स्पधास पूणस केली.  

चकिोर राहुल श्रीवत्सव हा भारतािा 74 वा ग्राँडमास्टर बनला आहे 

● तेलंगणािा राहुल श्रीित्सि पी हा भारतािा 74 िा गँ्रडमास्टर 

बनला आहे, त्याने इटलीतील 9व्या कॅटोवलका बुन्सद्धबळ महोत्सि 

2022 दरम्यान थेट FIDE रेवटंगमधील 2500 (एलो पॉइंट्स) 

अडथळा पार करून विजेतेपद वमळिले आहे. 

● 19 िर्ीय खेळाडूने कॅटोवलका स्पधेत गँ्रडमास्टर लेव्हन पँट्सुवलया 

विरुद्धिा 8िा फेरीिा सामना डर ॉ केल्यानंतर 2500 एलो लाइव्ह 

रेवटंगिा टप्पा गाठला. त्यािे सध्यािे एलो रेवटंग 2468 आहे. 

श्रीित्सिने आधीि पाि जीएम नॉम्सस वमळिले होते आवण 2500 िी 

रेवटंग थे्रशोल्ड् ओलांडल्यािर त्याने विजेतेपद वमळिले. 

अाँजेलो मॅरू्थ्ज आचण तुबा हसन यांना मे मचहन्यातील आयसीसी 

पे्लयसय ऑफ द मंथिा चकताब देण्यात आला 

● मॅरू्थ्जिी बांगलादेशविरुद्धच्या प्रभािी ICC िल्ड्स टेस्ट 

िॅन्सियनवशप मावलकेतील विजयादरम्यान धािा जमिल्यानंतर 

सँ्टड-आउट पुरुर् खेळाडू म्हणून वनिड करण्यात आली. 

● हसनला वतच्या पदापसणाच्या आंतरराष्ट्र ीय मावलकेदरम्यान 

गोलंदाजीमधे्य लक्षणीय यश वमळाल्यानंतर हा सन्मान देण्यात 

आला. 

मॅि वसॅ्टयपेनने अझरबैजान ग्रांप्री 2022 चजंकली 

● रेड बुलच्या मॅक्स िसॅ्टसपेनने अझरबैजान फॉमु्यसला िन ग्रांप्री 2022 

वजंकली (त्यािा हंगामातील पाििा विजय). 

● या प्रवक्रयेत, िसॅ्टसपेन रेड बुलमधील आतापयंतिा सिासत यशस्वी 

डर ायव्हर बनला. रेड बुलिा सवजसओ पेरेझ दुसरा आवण मवससडीजिा 

जॉजस रसेल वतसरा क्रमांकािर आला. 
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नीरज िोप्राने 89.30 मीर्र भालाफेकसह नवा राष्ट्र ीय चवक्रम 

प्रस्थाचपत केला. 

● भारतािा भालाफेकपटू नीरज िोप्राने वफनलंडमधील पािो नूरमी 

गेम्समधे्य 89.30 मीटर भालाफेक करून निा राष्ट्र ीय विक्रम 

प्रसथावपत केला. िोप्रािा यापूिीिा राष्ट्र ीय विक्रम 88.07 मीटर 

होता जो त्याने गेल्या िर्ी मािसमधे्य पवटयाला येथे केला होता. त्याने 

7 ऑगस्ट 2021 रोजी टोवकयो ऑवलन्सिकमधे्य 87.58 मीटर फेक 

करून सुिणस वजंकले होते. नीरज िोप्रा हा ऍथलेवटक्समधील 

भारतािा पवहला ऑवलन्सिक सुिणसपदक विजेता आवण 

ऑवलंवपकमधील फक्त दुसरा िैयन्सक्तक सुिणसपदक विजेता आहे. 

िोप्रािा 89.30 मीटरिा प्रयत्न त्याला जागवतक हंगामातील 

नेत्यांच्या यादीत पािव्या सथानािर नेईल. 

IWF युवा चवि िॅखियनचिप: सानापती गुरुनायडूने सुवणय चजंकले. 

● वलओन, मेन्सक्सको येथे झालेल्या IWF युिा विश्व िॅन्सियनवशपमधे्य 

भारतीय िेटवलफ्टर सानापती गुरुनायडूने पुरुर्ांच्या 55 वकलोगॅ्रम 

गटात सुिणसपदक वजंकले. IWF स्पधेच्या पवहल्या वदिशी, आणखी 

दोन अवतररक्त भारतीय िेटवलफ्टसस, विजय प्रजापती आवण 

आकांशा वकशोर व्यिहारे यांनी देखील पदके वजंकली, त्यांनी रौय 

पदके वजंकली. 

महत्त्वािे मुदे्द: 

● एकूण 230 वकलोगॅ्रम उिलून, सानापतीने पुरुर्ांच्या 55 वकलोगॅ्रम 

प्रकारात सुिणसपदक वजंकले. त्याने सॅ्निमधे्य 104 वकलो िजन 

उिलून रौय आवण क्लीन अँड जकस मधे्य 126 वकलो िजन उिलून 

सुिणसपदक वजंकले. 

● एकूण 175 वकलो िजन उिलून विजयने पुरुर्ांच्या 49 वकलोगॅ्रम 

स्पधेत दुसरे सथान पटकािले. सॅ्नि प्रकारात विजयने 78 वकलो 

िजन उिलले, तर क्लीन अँड जकस  प्रकारात त्याने 97 वकलो िजन 

उिलले. 

● मवहलांच्या 40 वकलोगॅ्रम विभागात आकांक्षाने सुिणसपदक 

पटकािले. वतने एकूण 127 वकलो िजनासह रौय पदक वजंकले 

आवण सॅ्नि विभागात 59 वकलोगॅ्रम उिलून प्रथम आवण क्लीन अँड 

जकस  विभागात 68 वकलोगॅ्रम वलफ्टसह वतसरेस्थान पर्कावले. 
 

 

BWF इंडोनेचिया मास्टसय 2022 

● 2022 इंडोनेवशया मास्टसस बॅडवमंटन स्पधास (अवधकृतपणे डायहातू्स 

इंडोनेवशया मास्टसस म्हणून ओळखली जाते) इस्टोरा गेलोरा बंुग 

कानो, जकातास, इंडोनेवशया येथे झाली. ऑवलन्सिक िॅन्सियन 

न्सव्हक्टर एके्सलसेन आवण िेन युफेई यांनी BWF इंडोनेवशया 

मास्टसस 2022 मधे्य संबंवधत पुरुर् आवण मवहला एकेरीिे विजेतेपद 

पटकािले. 

BWF इंडोनेचिया मास्टसय 2022: चवजेत्ांिी यादी 

Category Winners 

Men’s singles Viktor Axelsen (Denmark) 

Women’s singles Chen Yufei (China) 

Men’s doubles 

Fajar Alfian (Indonesia) & 

Muhammad Rian Ardianto 

(Indonesia) 

Women’s doubles 

Chen Qingchen (China) & Jia 

Yifan (China) 

Mixed doubles 

Zheng Siwei (China) & Huang 

Yaqiong (China) 

 

ICC ने चनतीन मेनन यांना एचलर् पॅनलमधे्य कायम ठेवले आहे. 

● भारताच्या वनतीन मेननने ICC एवलट पॅनेलमधे्य आपले सथान 

कायम ठेिले आहे आवण या मवहन्याच्या अखेरीस श्रीलंकेत तटसथ 

पंि म्हणून त्यािी पवहली उपन्ससथती असेल. बीसीसीआयच्या एका 

अवधकाऱ्याने पीटीआयला सांवगतले की, मेनन यांना आंतरराष्ट्र ीय 

वक्रकेट पररर्देकडून एक िर्ासिी मुदतिाढ वमळाली आहे. इंदूरिा 

38 िर्ीय अंपायससच्या 11 सदस्यीय एवलट पॅनेलमधे्य एकमेि 

भारतीय आहे. 

● मेनन यांना 2020 मधे्य कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या 

सुरूिातीस एवलट पॅनेलमधे्य पदोन्नती देण्यात आली, एस 

िेंकटराघिन आवण एस रिी यांच्यानंतर क्लबमधे्य प्रिेश करणारे 

वतसरे भारतीय बनले. तथावप, प्रिासी वनबंधांमुळे आयसीसीने 

सथावनक पंिांना परिानगी वदल्याने मेनन केिळ भारतात 

आंतरराष्ट्र ीय सामने खेळण्यापुरते मयासवदत होते. 

CWG 2022 साठी नीरज िोप्रा 37 सदस्यीय ऍथलेचर्ि संघािे 

नेतृत्व करणार आहे. 

● नीरज िोप्रा आगामी राष्ट्र कुल क्रीडा स्पधेत 37 सदस्यीय भारतीय 

ऍथलेवटक्स संघािे नेतृत्व करणार आहे, अशी घोर्णा ऍथलेवटक्स 

फेडरेशन ऑफ इंवडयाने केली. टोवकयो ऑवलन्सिक सुिणसपदक 

विजेता बवमंगहॅममधे्य ध्वजिाहक असेल कारण वहमा दास आवण 

दुती िंद सारख्या स्टार न्सरंटससनी 28 जुलै - 8 ऑगस्ट दरम्यान 

होणार्या खेळांसाठी जागा बुक केली आहे. 
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● वनिड सवमतीने CWG साठी सिस अपेवक्षत खेळाडंूना शून्य 

आियासने वनिडले. 37 सदस्यांपैकी 18 मवहला आहेत. वहमा दास 

आवण दुती िंद या स्टार धािपटंूनी मवहलांच्या 4x100 मीटर ररले 

संघात आपले सथान राखून ठेिले. वनिडकत्यांनी पुरुर्ांच्या 4x400 

मीटर ररले संघािे नाि देखील वदले. अमोज जेकबिी पुरुर्ांच्या 

4x400 मीटर ररले संघासाठी वनिड झाली आहे. 

FIFA ने यूएस, कॅनडा आचण मेखिको मधील 2026 चवििषक 

स्थळांिी घोषणा केली. 

● 2026 च्या विश्विर्कािे सामने अमेररकेच्या 11 शहरांमधे्य तसेि 

मेन्सक्सकोमधील तीन होस्ट साइट्स आवण दोन कॅनडामधे्य 

आयोवजत केले जातील, असे सॉकरिी जागवतक प्रशासकीय 

संसथा, FIFA ने जाहीर केले. 

16 यजमान िहरे िालीलप्रमाणे आहेत 

● अटलांटा, बोस्टन, डॅलस, ग्वाडालजारा, ह्यूस्टन, कॅिस वसटी, 

लॉस एंजेवलस, मेन्सक्सको वसटी, वमयामी, मॉने्टरी, नू्ययॉकस /नू्य जसी, 

वफलाडेन्सल्या, सॅन फ्रान्सिस्को, वसएटल, टोरंटो आवण वँ्हकुव्हर 

44व्या बुखद्धबळ ऑचलखियाडसाठी पंतप्रधान मोदीचं्या हसे्त र्ॉिय 

ररलेिा िुभारंभ 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निी वदल्लीतील इंवदरा गांधी 

से्टवडयममधे्य 44 व्या बुन्सद्धबळ ऑवलन्सियाडसाठी ऐवतहावसक 

टॉिस ररलेिे उद्घाटन केले. यािर्ी, प्रथमि, आंतरराष्ट्र ीय बुन्सद्धबळ 

महासंघ, FIDE ने ऑवलन्सिक परंपरेिा एक भाग असलेल्या 

बुन्सद्धबळ ऑवलन्सियाड मशालिी सथापना केली आहे. बुन्सद्धबळ 

ऑवलन्सियाड टॉिस ररले असणारा भारत हा पवहला देश आहे. 

● FIDE िे अध्यक्ष Arkady Dvorkovich यांनी पंतप्रधानांना मशाल 

सुपूदस  केली, त्यांनी ती गँ्रडमास्टर विश्वनाथन आनंद यांच्याकडे 

सुपूदस  केली. िेन्नईजिळील महाबलीपुरम येथे अंवतम समारोप 

होण्यापूिी 40 वदिसांच्या कालािधीत ही मशाल 75 शहरांमधे्य 

नेली जाईल. प्रते्यक वठकाणी राज्यातील बुन्सद्धबळ गँ्रडमास्टससना 

मशाल वमळणार आहे. 28 जुलै ते 10 ऑगस्ट 2022 या 

कालािधीत िेन्नई येथे 44 िे बुन्सद्धबळ ऑवलन्सियाड होणार आहे. 

ऑचलखिक िॅखियन नीरज िोप्राने चफनलंडमधील कुओतयने 

गेर्म्मधे्य सुवणयपदक चजंकले. 

● ऑवलन्सिक िॅन्सियन नीरज िोप्राने वफनलंडमधील कुओतसने 

गेम्समधे्य भालाफेक स्पधास वजंकून, गे्रनेडाच्या विद्यमान जगजे्जत्या 

अँडरसन पीटससिा पराभि करून मोसमातील पवहले टॉप 

पोवडयम वफवनश वजंकले. 24 िर्ीय िोप्रािा 86.69 मीटरिा 

पवहला थ्रो विजयी अंतर ठरला. वत्रवनदाद आवण टोबॅगोिा 2012 

ऑवलन्सिक िॅन्सियन केशोनस िॉलकॉट पवहल्या फेरीत 86.64 

मीटर फेकसह दुसऱ्या सथानािर होता. पीटसस 84.75 मीटरच्या 

सिोत्तम थ्रोसह वतसऱ्या सथानािर होता, जो पवहल्या फेरीतही 

आला होता. 

रेड बुल डर ायव्हर मॅि वसॅ्टयपेनने कॅनेचडयन ग्रांड प्रीि 2022 

चजंकली. 

● रेड बुलच्या मॅक्स िसॅ्टसपेनने कॅनेवडयन ग्रांड प्रीक्स च्या शेिटच्या 

टप्प्यात फेरारीच्या कालोस सेन्झच्या दबािाला तोडं देत फॉमु्यसला 1 

हंगामातील सहाव्या विजयािा दािा केला. या मोसमात दुसर्यांदा, 

िसॅ्टसपेनिा सहकारी सवजसओ पेरेझला इंवजनच्या समसे्यमुळे 

शयसतीतून वनिृत्त व्हािे लागले, तर मवससडीजच्या लुईस हॅवमल्टनने 

वतसर्या क्रमांकािर या मोवहमेिे दुसरे व्यासपीठ काबीज केले. 

भारतीय मचहला कुस्ती संघाने अंडर-17 आचियाई िॅखियनचिप 

चजंकली. 

● भारतीय मवहला कुस्ी संघाने वकवगसस्ानमधील वबशे्कक येथे 

एकूण आठ सुिणांसह 17 िर्ांखालील आवशयाई िॅन्सियनवशपिे 

विजेतेपद वमळिण्यासाठी पाि पदके वजंकली आहेत. भारताने 

आठ सुिणस, एक रौय आवण एक कांस्य अशा एकूण 235 गुणांसह 

विजेतेपद पटकािले. जपानला 143 गुणांसह उपविजेतेपदािर 

समाधान मानािे लागले आवण मंगोवलयाला 138 गुणांसह वतसऱ्या 

सथानािर समाधान मानािे लागले. 

● मवहला कुस्ीच्या 5 िजनी गटात लढती झाल्या. ररवतकासह 

भारतीय मवहलांनी 43 वकलोगॅ्रममधे्य सुिणस, अवहल्या वशंदेने 49 

वकलोगॅ्रममधे्य सुिणस, वशक्षाने 57 वकलोगॅ्रममधे्य सुिणसपदक, 

वप्रयाने 73 वकलोगॅ्रममधे्य सुिणस तर पुलवकतने 65 वकलोगॅ्रममधे्य 

रौयपदक वमळिले. 

रुमेली धरने सवय प्रकारच्या आंतरराष्ट्र ीय चक्रकेर्मधून चनवृत्ती 

घेतली. 

● रुमेली धर, भारतािी सीम-बॉवलंग ऑलराउंडर, ियाच्या 38 व्या 

िर्ी, आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेटमधून वतिी वनिृत्ती जाहीर केली. धरने 

2018 मधे्य बे्रबॉनस येथे भारत, ऑस्टर ेवलया आवण इंगं्लड यांच्यातील 

वतरंगी मवहला T20I मावलकेत वतिा शेिटिा आंतरराष्ट्र ीय सामना 

खेळला. एकूण, वतने िार कसोटी, 78 एकवदिसीय आवण 18 टी-

20 सामन्यांमधे्य 1328 धािा केल्या आवण 84 विकेट्स घेतल्या. 

दवक्षण आवफ्रकेत 2005 च्या विश्विर्काच्या अंवतम फेरीत 

पोहोिलेल्या भारतीय संघािाही ती भाग होती. 

चफफा क्रमवारीत भारत 104 व्या स्थानावर आहे. 

● भारतीय फुटबॉल संघाने आपल्या प्रभािी आवशयाई िर्क पात्रता 

मोवहमेिा िांगला फायदा घेतला कारण ताज्या वफफा जागवतक 

क्रमिारीत दोन सथानांनी झेप घेत भारत 104 व्या सथानािर आला. 

बू्ल टायगसस नू्यझीलंड (103) च्या अगदी खाली आहेत, जे या 

मवहन्याच्या सुरुिातीला इंटरकॉन्सन्टनेंटल पे्ल-ऑफमधे्य कोस्टा 

ररकाकडून 0-1 ने पराभूत झाल्यानंतर 2022 FIFA विश्विर्क 

स्पॉटपासून िंवित रावहले. आवशयाई फुटबॉल कॉने्फडरेशन 

(एएफसी) सदस्यांमधे्य भारतािे रँवकंग मात्र 19व्या सथानािर न्ससथर 

आहे. 

एकूण जागचतक क्रमवारीत: 

● आवशयाई फुटबॉल कॉने्फडरेशन (AFC) देशांमधे्य इराणने अव्वल 

सथान (23) कायम राखले आहे. 

● बेन्सियम (दुसरे) कडून अव्वल सथान वमळविल्यानंतर तीन 

मवहन्यांनी ब्राझील अव्वल सथानािर आहे. 

● UEFA नेशि लीगमधे्य िार विजयहीन खेळांिी वकंमत 

िुकिणाऱ्या फ्रािच्या (िौर्थ्ा) खिासिर अजेंवटनाने एका सथानािर 

झेप घेतली. 
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रणजी र्र ॉफी 2022 मधे्य मध्यप्रदेिने मंुबईवर सहा गडी रािून 

चवजय चमळवला. 

● बेंगळुरू येथील एम. विन्नास्वामी से्टवडयमिर झालेल्या अंवतम 

सामन्यात मंुबईिा 6 गडी राखून पराभि करत मध्य प्रदेशने त्यांिे 

पवहले रणजी विजेतेपद वजंकून इवतहास रिला. आवदत्य 

श्रीिास्िच्या नेतृत्वाखाली संघाने 41 िेळच्या िॅन्सियन मंुबईिा 

पराभि केला. भारतािे माजी यवष्ट्रक्षक-फलंदाज िंद्रकांत पंवडत 

या संघािे प्रवशक्षक होते. 

● मंुबईिा फलंदाज सफस राज खानला त्याच्या शानदार रणजी टर ॉफी 

2022 साठी 'मॅन ऑफ द टूनासमेंट' म्हणून गौरविण्यात आले, ज्याने 

त्याने 122.75 च्या सरासरीने 982 धािा केल्या आवण फलंदाजी 

िाटसमधे्य अव्वल सथान पटकािले. 

धनलक्ष्मी 200 मीर्रमधे्य चतसरी सवायत वेगवान भारतीय मचहला 

ठरली. 

● न्सरंटर सेकर धनलक्ष्मीने कोसानोव्ह मेमोररयल अँथलेवटक्समधे्य 

200 मीटरमधे्य सुिणस वजंकण्यासाठी वतिा िैयन्सक्तक सिोत्तम िेळ 

िालिला. धनलक्ष्मीने विश्वासाहस सब-23 सेकंद धािले, वतने 22.89 

सेकें डिे अंतर पार केले आवण मागील िर्ी वतने 23.14 सेकें डिी 

िैयन्सक्तक सिोत्तम कामवगरी केली. राष्ट्र ीय विक्रमधारक सरस्वती 

साहा (22.82) आवण वहमा दास (22.88 सेकंद) नंतर उप-२३ 

धािणारी धनलक्ष्मी ही वतसरी भारतीय मवहला आहे. 

नवजीत चढल्लनने कोसानोव्ह मेमोररयल 2022 मधे्य चडस्कस 

थ्रोमधे्य सुवणयपदक चजंकले. 

● भारतीय मवहला वडस्कस थ्रोअर, निजीत वढल्लनने 

कझाकस्ानमधील अल्माटी येथे कोसानोव्ह मेमोररयल 2022 

ऍथलेवटक्स संमेलनात सुिणसपदक वजंकले. राष्ट्र कुल क्रीडा 

स्पधेसाठी भारतीय संघात आपले सथान वनवित करू पाहत 

असलेल्या निजीत वढल्लनने मवहलांच्या वडस्कस थ्रोमधे्य 56.24 

मीटर प्रयत्न करून विजय वमळिला. 44.61 मीटरसह सथावनक 

ऍथलीट करीना िावसलीएिा आवण 40.48 मीटरसह 

उझबेवकस्ानिी युवलयाना शुवकना ही निजीत वढल्लनच्या 

पाठोपाठ पोवडयमिर आली. 

Utama ने 21 व्या TIFF आवृत्तीत र्र ाखन्सल्वे्हचनया र्र ॉफी चजंकली. 

● कु्लज-नापोका येथील युवनरी से्क्वअरमधे्य आयोवजत पुरस्कार 

सोहळ्यात टर ान्सिल्हवे्हवनया इंटरनॅशनल वफल्म फेन्सस्टव्हलच्या 

21व्या आिृत्तीच्या विजेत्यांिे कौतुक करण्यात आले. Utama, 

वदग्दशसक अलेजांद्रो लोएझा ग्रीसीिा पवहला वित्रपट, या िर्ीिा 

मोठा विजेता म्हणून वनिडला गेला आवण त्याला 10,000 युरो 

टर ान्सिल्हवे्हवनया टर ॉफी देण्यात आली. बोवलन्सव्हयन प्रॉडक्शनने TIFF 

पे्रक्षकांिरही विजय वमळिला आवण महोत्सिात वित्रपट 

पाहणाऱ्यांनी मतदान केल्याप्रमाणे मास्टरकाडसद्वारे 2,000 युरोिा 

पे्रक्षक पुरस्कारही देण्यात आला. 

● सिोतृ्कष्ट् वदग्दशसकािा पुरस्कार वित्रपट वनमासते गुओमंुडुर अनासर 

गुओमंुडसन यांना देण्यात आला, त्याने बु्यटीफुल वबइंग्जमधे्य 

वनमासण केलेल्या "विश्वसनीय, मूळ आवण तेजस्वी विश्वासाठी" 

पुरस्कार देण्यात आला. 

● द नाईट बेलॉन्ग्स टू लव्हसस मधील त्यांच्या अपिादािक 

भूवमकांसाठी, अवभनेता लॉरा मु्यलर आवण स्कीमसी लाउथ यांना 

कॉिेप्प्चु्यअल लॅब द्वारे वथओ वनवसम यांनी सिोतृ्कष्ट् कामवगरीिा 

पुरस्कार प्रदान केला. 

राफेल नदालिा चवम्बल्ड्नमधील सेरंुडोलोचवरुद्ध पचहला चवजय 

● विम्बल्ड्नमधे्य राफेल नदालने सलामीच्या लढतीत त्याच्या भीतीिर 

मात केली. रॉजर फेडररविरुद्ध 2019 च्या विम्बल्ड्नच्या उपांत्य 

फेरीतील पराभिानंतर नदाल प्रथमि खेळला. राफेल नदालने 

मंगळिारी अजेंवटनािा खेळाडू फ्रान्सिस्को सेरंुडोलोविरुद्ध िार 

सेटमधे्य प्रभािी पण संघर्सपूणस विजय वमळिून वतसऱ्या विम्बल्ड्न 

विजेतेपदासाठी िॅन्सियनवशपिी सुरुिात केली. सुरुिातीला, दोन 

िेळा िॅन्सियन राफेल नदालने स्पधेिर वनयंत्रण ठेिले आवण पवहले 

दोन सेट अंदाजे खेळले. यािेळी, लोकांना अपेक्षा होती की 

फ्रान्सिस्को सेरंुडोलो इतर दोन सेटमधे्य िर जाण्यास उशीर 

करणार नाही. तथावप, नदालने लिकरि आघाडी वमळिली आवण 

दोन सेटच्या प्रवक्रयेिर वनयंत्रण ठेिले आवण शेिटच्या िार गेममधे्य 

6-3, 6-4, 3-6 आवण 6-4 असा विजय वमळिला. 

इऑन मॉगयनने आंतरराष्ट्र ीय चक्रकेर्मधून तत्काळ चनवृत्ती जाहीर 

केली आहे. 

● इयॉन मॉगसनने आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेटमधून तत्काळ वनिृत्ती जाहीर 

केली आहे, असे इंगं्लड आवण िेल्स वक्रकेट बोडासने (ECB) म्हटले 

आहे. मॉगसन हा इंगं्लडच्या पुरुर्ांच्या पांढऱ्या िेंडू संघािा कणसधार 

होता. 35 िर्ीय कणसधाराने इंगं्लड सोबतच्या 13 िर्ांच्या 

आंतरराष्ट्र ीय कारवकदीत 2019 मधे्य लॉड्सस येथे प्रथमि ICC पुरुर् 

वक्रकेट विश्विर्क वजंकला. कॅररवबयनमधे्य झालेल्या 2010 ICC 

पुरुर्ांच्या T20 वक्रकेट विश्विर्कातही तो इंगं्लडसाठी खेळला 

होता. 

● सिस प्रमुख देशांविरुद्ध उले्लखनीय मावलका वजंकून पुरुर्ांिा 

एकवदिसीय कणसधार म्हणून सात िर्ांच्या कालािधीत त्याने 

इंगं्लडला ICC जागवतक क्रमिारीत शीर्ससथानी नेले. 

िारही ग्राँडसॅ्लममधे्य 80 सामने चजंकणारा नोव्हाक जोकोचवि हा 

पचहला िेळाडू ठरला आहे. 

● नोव्हाक जोकोविि सिस िार गँ्रडसॅ्लममधे्य 80 सामने वजंकणारा 

इवतहासातील पवहला खेळाडू ठरला जेव्हा त्याने सेंटर कोटसिर 

वॉन सून-िूिा 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 असा पराभि केला. आपल्या 

विजयाच्या जोरािर, माजी जागवतक क्रमिारीतील 1 टेवनसपटंूनी 

विम्बल्ड्नमधील 80 िा सामना वजंकून इवतहास रिला आहे. सहा 

िेळिा िॅन्सियन हा ओपन एरामधील िारही गँ्रडसॅ्लममधे्य 80 

वकंिा त्याहून अवधक सामने वजंकणारा पवहला पुरुर् खेळाडू ठरला 

आहे. 

नोव्हाक जोकोचविने प्रते्क ग्राँडसॅ्लममधे्य चजंकलेल्या सामन्यांिी 

संख्या 

रोलँड गॅरोस – 85 

ऑस्टर ेवलयन ओपन -82 

यूएस ओपन – 81 

विम्बल्ड्न -80 
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U23 आचियाई कुस्ती स्पधाय 2022 मधे्य दीपक पुचनयाने 

कांस्यपदक चजंकले. 

● टोवकयो ऑवलंवपयन दीपक पुवनयाने वकवगसस्ानमधील वबशे्कक 

येथे 2022 च्या U23 आवशयाई कुस्ी िॅन्सियनवशपमधे्य 86kg 

फ्रीस्टाइल िजन गटात Maksat Satybaldy (वकरवगझस्ान) िा 

पराभि करून कांस्यपदक वजंकले. एक विजय असूनही, 

त्याच्याकडून हा एक प्रभािशाली वनकाल होता कारण भारतीय 

संघाला या स्पधेत जागवतक िॅन्सियनवशपच्या रौयपदक 

विजेत्याकडून िांगल्या खेळािी अपेक्षा होती. 

 

पुस्तके आचण लेिक बातम्या 
 

आयआयएसएमने भारतािे पचहले स्पोर््यस माकेचरं्ग बुक “द 

चवचनंग फॉमु्ययला फॉर सिेस” लााँि केले. 

● भारतातील आघाडीिी क्रीडा आवण व्यिसथापन संसथा, मंुबई, 

महाराष्ट्र ातील इंटरनॅशनल इन्सिटू्यट ऑफ स्पोट्सस अँड मॅनेजमेंट 

(IISM) ने प्रवसद्ध क्रीडा लेखक विवनत कवणसक यांनी वलवहलेले 

“वबझनेस ऑफ स्पोट्सस: द विवनंग फॉमु्यसला फॉर सके्सस” हे 

स्पोट्सस माकेवटंगिरील भारतातील पवहले पुस्क लाँि केले. 

● ज्ञान मावलकेिा भाग म्हणून लाँि केलेले हे मावलकेतील पवहले 

पुस्क आहे. पुस्कािे प्रकाशन पॉयुलर प्रकाशन प्रा. वल. 

आयआयएसएमिे संसथापक आवण संिालक नीलेश कुलकणी 

यांच्या उपन्ससथतीत महाराष्ट्र ािे राज्यपाल भगतवसंग कोवशयारी 

यांच्या हसे् पुस्कािे प्रकाशन करण्यात आले. 

कें द्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान यांच्या हसे्त 'लोकतंत्र के स्वर' आचण 'द 

ररपखिकन एचथक' या पुस्तकांिे प्रकािन  

● कें द्रीय वशक्षण आवण कौशल्य विकास आवण उद्योजकता मंत्री, 

धमेंद्र प्रधान आवण कें द्रीय मावहती आवण प्रसारण आवण क्रीडा मंत्री 

अनुराग ठाकूर यांनी भारतािे राष्ट्र पती राम नाथ कोविंद यांिी 

वनिडक भार्णे असलेली 'लोकतंत्र के स्वर' आवण 'द ररपन्सब्लकन 

एवथक' या पुस्कांिे प्रकाशन केले. राम नाथ कोविंद यांच्या 

राष्ट्र पतीपदाच्या िौर्थ्ा िर्ासच्या मावलकेिा हा िौथा खंड आहे. 

संकलनामधे्य विविध विर्यांिरील भार्णांिा समािेश आहे. यािेळी 

ई-बुक्सिे प्रकाशनही करण्यात आले. 
 

 

आरएन भास्कर यांिे "गौतम अदानी: द मॅन हू िेंज्ड इंचडया" 

नावािे पुस्तक 

● अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांिे िररत्र, “गौतम अदानी: 

द मॅन हू िेंज्ड इंवडया” हे शीर्सक ऑक्टोबरमधे्य प्रदवशसत होईल, 

अशी घोर्णा पेंन्सग्वन रँडम हाऊस (PRHI) ने केली. पत्रकार-

लेखक आरएन भास्कर यांनी वलवहलेले पुस्क, जगातील सिासत 

श्रीमंत व्यक्तीपैंकी एकािे अज्ञात पैलू पवहल्यांदाि प्रकाशात 

आणण्यािा दािा करते. 

हररयाणाच्या मुख्यमंत्र्ांच्या हसे्त डॉ सोनू फोगर् यांच्या 'अष्ट्ांग 

योग' पुस्तकािे प्रकािन 

● हररयाणािे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी 8 व्या आंतरराष्ट्र ीय 

योग वदनाच्या पूिससंधे्यला डॉ सोनू फोगट वलन्सखत अष्ट्ांग योग 

नािाच्या पुस्कािे प्रकाशन केले. मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, 

प्रते्यक व्यक्तीने योगासाठी संकल्प केला पावहजे आवण त्याने 

स्वतुः ला संकल्पाशी जोडले पावहजे. योग ते सहयोग हा मंत्र 

आपल्याला भविष्यािा निा मागस दाखिेल, असे ते म्हणाले.  

जॉजय फनाांचडस यांिे िररत्र पुढील मचहन्यात प्रदचियत होणार आहे. 

● पेंन्सग्वन रँडम हाऊस इंवडया (पीआरएिआय) ने जाहीर केले की, 

भारतातील सिासत फायरबँ्रड युवनयन नेत्यांपैकी एक आवण माजी 

कें द्रीय मंत्री जॉजस फनांवडस यांिा मंुबईतील रस्त्ांपासून ते 

वदल्लीतील सते्तच्या कॉररडॉरपयंतिा त्यांिा प्रिास शोधण्यात 

येईल. राहुल रामागंुडम वलन्सखत “द लाइफ अँड टाइम्स ऑफ जॉजस 

फनांवडस” पेंन्सग्वनच्या 'अॅॅलन लेन' छापाखाली 25 जुलै रोजी 

प्रदवशसत होणार आहे. 

जॉजय फनाांचडस बद्दल: 

● 3 जून 1930 रोजी मंगळुरू येथे एका वििन कुटंुबात जन्मलेले 

फनांवडस हे राष्ट्र ीय प्रवसद्धीच्या झोतात आले जेव्हा मंुबईत 

कामगार संघटना म्हणून त्यांनी 1974 मधे्य रेले्व संप पुकारला 

ज्यामुळे देश ठप्प झाला. फनांवडस यांिे प्रदीघस आजारानंतर 

जानेिारी 2019 मधे्य ियाच्या 88 व्या िर्ी वनधन झाले. 

● ते 1989 मधे्य व्हीपी वसंग यांच्या नॅशनल फं्रट युती सरकारमधे्य 

रेले्व मंत्री झाले, ज्यात बहुतेक डाव्या पक्षांिा समािेश होता. 

● तत्कालीन पंतप्रधान इंवदरा गांधी यांनी 1975 मधे्य आणीबाणी लागू 

केल्यानंतर लोकशाही पुनसंिवयत करण्याच्या लढ्यात फनांवडस हे 

प्रमुख व्यन्सक्तमत्त्व म्हणून उदयास आले. 

 

संरक्षण बातम्या  
 

भारत-बांगलादेि संयुक्त लष्करी संप्रती-एि सराव सुरू झाला. 

● भारत-बांगलादेश वद्वपक्षीय संरक्षण सहकायस, 05 जून ते 16 जून 

2022 या कालािधीत बांगलादेशातील जशोर वमवलटरी से्टशनिर 

Ex SAMPRITI-X हा संयुक्त लष्करी प्रवशक्षण सराि आयोवजत 

केला जात आहे. या सरािािा उदे्दश दोन्ही सैन्यांमधील परस्पर 

कायसक्षमता मजबूत करणे आवण प्रते्यकाला समजून घेणे हा आहे. 
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● Ex Sampriti-X या संयुक्त लष्करी सराि दरम्यान, दोन्ही राष्ट्र ांिे 

सैन्य दहशतिादविरोधी, मानितािादी सहाय्य आवण आपत्ती 

वनिारण आवण UN आदेशानुसार UN शांतता सेना या अनेक 

वसमु्यलेटेड पररन्ससथतीमंधे्य कौशल्य सामावयक करतील. 

● संप्रीती हा दोन्ही देशांद्वारे आळीपाळीने आयोवजत केला जाणारा 

एक महत्त्वािा वद्वपक्षीय संरक्षण सहकायस सराि आहे. ज्यािा उदे्दश 

दोन्ही सैन्यांमधील आंतरकायसक्षमता आवण सहकायासच्या पैलंूना 

बळकट करणे आवण विसृ्त करणे आहे. 

NATO ने NATO सहयोगी आचण भागीदारांसह बाखल्ट्क समुद्रात 

नौदल सराव केला. 

● बान्सल्टक समुद्रात अमेररकेच्या नेतृत्वाखालील नौदल सराि, 

वफनलंड आवण स्वीडन या दोन महत्त्वाकांक्षी नाटो सदस्यांसह 16 

राष्ट्र ांमधील 7,000 हून अवधक खलाशी, िायुसेना आवण 

नौसैवनकांनी सुमारे दोन आठिडे सुरू केले. BALTOPS, 1972 

मधे्य सुरू झालेला िावर्सक नौदल सराि, कोणत्याही विवशष्ट् 

धोक्याच्या प्रवतसादात केला जात नाही. तथावप, NATO ने म्हटले 

आहे की "स्वीडन आवण वफनलंड या दोघांनीही सहभाग घेतल्याने, 

NATO दोन नॉवडसक इचु्छक देशांच्या सहकायासने संयुक्त शक्तीिी 

लिविकता आवण सामर्थ्स िाढविण्याच्या अप्रत्यावशत जगात संधी 

स्वीकारत आहे". 

भारतीय सैन्य दल “िान िेस्ट 2022” या सरावात सहभागी झाले 

आहे. 

● भारतीय सैन्य "एक्स खान वेस्ट 2022" या बहुराष्ट्र ीय सरािात भाग 

घेते जेथे मंगोवलयामधे्य इतर 16 देशांनीही भाग घेतला. मंगोवलयािे 

अध्यक्ष, उखनागीन खुरेलसुख यांनी यजमान म्हणून व्यायामािे 

उद्घाटन केले. लडाख स्काउट्सच्या तुकडीने भारतीय सैन्यािे 

प्रवतवनवधत्व केले जाते. 14 वदिसांच्या या सरािािा उदे्दश 

आंतरकायसक्षमता िाढिणे, सैन्य ते लष्करी संबंध वनमासण करणे, 

शांतता समथसन ऑपरेशि विकवसत करणे आवण सहभागी 

राष्ट्र ांमधे्य लष्करी तत्परता िाढिणे आहे. 

कें द्रीय संरक्षण मंत्री आचण DAC यांनी 76,390 कोर्ी रुपयांिी 

लष्करी उपकरणे िरेदी करण्यास मंजुरी चदली. 

● कें द्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ वसंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 

संरक्षण संपादन पररर्देने (डीएसी) लष्करी उपकरणे आवण 

व्यासपीठ खरेदीला मान्यता वदली. देशांतगसत उद्योगांकडून 

उपकरणे आवण पॅ्लटफॉमसिी वकंमत 76,390 कोटी रुपये आहे. हा 

वनणसय सरकारी कायसक्रम आिवनभसर भारत मोवहमेिर भर 

देण्यासाठी घेण्यात आला आहे, ज्यािा अथस भारत परदेशी 

पुरिठ्यािर कमी अिलंबून राहील आवण आंतरराष्ट्र ीय 

व्यापारािरील खिस कमी करेल. 

● या बैठकीत रफ टेरेन फोकस  वलफ्ट टर क्स (आरटीएफएलटी), वब्रज 

लेइंग टँक (बीएलटी), व्हीलेड आमसडस फायवटंग वे्हईकल (डबू्ल्यएि 

एएफव्ही) अँटी-टँक गाईडेड वमसाईल्स (एटीजीएम) आवण िेपन 

लोकेवटंग रडार (डबू्ल्यएलआर) देशांतगसत स्रोतांद्वारे खरेदी 

करण्यािा वनणसय घेण्यात आला. भारतीय लष्करासाठी स्वदेशी 

रिना आवण विकासािर भर. 

● भारतीय नौदलासाठी, नेक्स्ट जनरेशन कॉवे्हट्स (NGC) च्या 

खरेदीला 36,000 कोटीचं्या अंदाजे खिासस मान्यता देण्यात आली 

आहे. यामधे्य पाळत ठेिण्याच्या मोवहमा, एस्कॉटस ऑपरेशि, 

वडटरि, सरफेस अॅक्शन गु्रप (एसएजी) ऑपरेशि, सिस अँड 

अटॅक आवण कोस्टल वडफेि यासारख्या शस्त्रांिा समािेश आहे. 

संरक्षणमंत्र्ांनी DRDO च्या TDF योजनेसाठी चनधी वाढवून 50 

कोर्ी रुपये केला. 

● संरक्षण मंत्री राजनाथ वसंह यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या तंत्रज्ञान 

विकास वनधी (TDF) योजनेअंतगसत एमएसएमई आवण 

स्टाटसअपसाठी वित्तपुरिठा िाढविण्यास अवधकृत केले. स्वदेशी 

घटक, उत्पादने, प्रणाली आवण तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्रोत्साहन 

देणाऱ्या या उपक्रमािे आता कमाल प्रकल्प मूल्य रु. 50 कोटी 

असेल, जे पूिी रु. 10 कोटी होते. िाढीि वनधी अथससंकल्पातील 

घोर्णेनुसार आहे आवण संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार 

सरकारला संरक्षण के्षत्रातील स्वािलंबनािे धे्यय साध्य करण्यास 

मदत करेल. 

अंदमान समुद्रात 38 वी भारत-इंडोनेचिया समखित गस्त 

आयोचजत करण्यात आली आहे 

● अंदमान आवण वनकोबार कमांड (ANC) आवण इंडोनेवशयन 

नौदलाच्या भारतीय नौदल युवनट्स दरम्यान 38 वी भारत-

इंडोनेचिया समखित गस्त (IND-INDO CORPAT) अंदमान 

समुद्र आवण मलाक्काच्या सामुद्रधुनीमधे्य 13 ते 24 जून 2022 

दरम्यान आयोवजत केली जात आहे. 

भारत सरकारने अचिपथ लष्करी भरती योजना सुरू केली. 

● भारत सरकारने अवग्नपथ लष्करी भरती योजना, संरक्षण दलांसाठी 

4 िर्ांच्या कायसकाळािी योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे 

कमी कालािधीसाठी अवधक सैन्य दाखल करण्यात मदत होईल. 

ही योजना आखण्यात आली असून ती लष्करी व्यिहार 

विभागामाफस त राबविली जात आहे. 

योजनेिे मुख्य तपिील: 

● 'अवग्नपथ' ही भारतभर कायसरत असलेल्या सशस्त्र दलांसाठी 

अल्पकालीन सेिा युिक भरती योजना आहे. योजनेसाठी 

वनिडलेल्यांना अवग्निीर हे नाि वदले जाईल आवण ते िाळिंट, 

पिसत, जमीन, समुद्र आवण हिा अशा विविध भूप्रदेशात सेिा 

देतील. 

िानन ढाका चहने पचहल्या मचहला NDA बॅिमधे्य प्रथम क्रमांक 

चमळचवला. 

● रोहतकच्या संुदाना गाििी मुलगी शानन ढाका वहने देशातील 

पवहल्या मवहला एनडीए बॅिमधे्य प्रिेश घेण्यासाठी झालेल्या 

परीके्षत पवहला क्रमांक पटकािला आहे. शाननने मुलांच्या परीके्षत 

दहािा आवण मुलीचं्या परीके्षत देशभरात पवहला क्रमांक 

पटकािला आहे. लेफ्टनंटसाठी वनिडलेले, आजोबा सुभेदार 

िंद्रभान ढाका आवण िडील नायक सुभेदार विजय कुमार ढाका 

यांच्या पे्ररणेने, शानन ढाका, सैन्यात सामील झाले आवण देशािी 

सेिा करण्यािे वनिडले. 
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12 राजे्य आचण कें द्रिाचसत प्रदेिातील 75 सीमावती भागात 

"BRO कॅफे" स्थापन केले जातील. 

● बॉडसर रोड ऑगसनायझेशन संरक्षण मंत्रालयाच्या परिानगीनुसार 12 

राजे्य आवण कें द्रशावसत प्रदेशांमधे्य "BRO Cafes" या नािाने 

विविध मागस विभागांमधे्य 75 आउटलेट तयार करेल. अभ्यागतांना 

मूलभूत सोई आवण सुविधा देण्यासाठी, सीमािती भागात आवथसक 

वक्रयाकलाप िाढिण्यासाठी आवण सथावनक लोकांसाठी नोकऱ्या 

वनमासण करण्यासाठी हे वडझाइन केले आहे. BRO ने, त्याच्या 

उपन्ससथतीमुळे, दुगसम वठकाणी अशा सुविधा उघडण्यािे स्वतुः िर 

घेतले कारण या मागांिी दुगसमता आवण दुगसमता व्यापक 

व्यािसावयक तैनातीला प्रवतबंध करते, असे मंत्रालयाने घोवर्त केले. 

IAF सामररक नेतृत्व काययक्रमात इचजखप्ियन हवाई दलात सामील 

होणार आहे. 

● भारतीय हिाई दलाने घोर्णा केली की तीन Su-30 MKI विमाने 

आवण दोन C-17 िाहतूक विमाने इवजप्तमधे्य मवहनाभर 

िालणाऱ्या सामररक नेतृत्व कायसक्रमात भाग घेत आहेत. 

वनिेदनानुसार, हा सराि आयएएफच्या क्षमतांिर प्रकाश 

टाकण्यािी आवण सध्याच्या भू-राजकीय पररन्ससथतीच्या पाश्वसभूमीिर 

पोहोिण्यािी एकमेि संधी देते. इवजप्तमधे्य (कैरो िेस्ट एअरबेस), 

भारतीय हिाई दल तीन Su-30MKI विमाने, दोन C-17 विमाने 

आवण 57 IAF जिानांना रणनीवतक नेतृत्व कायसक्रमात भाग 

घेण्यासाठी इवजन्सप्प्शयन एअर फोसस िेपन सू्कलमधे्य पाठिेल. 

भारतीय तर्रक्षक दलाने "PADMA" कें द्रीकृत पेमेंर् प्रणाली सुरू 

केली. 

 पे रोल ऑटोमेशन फॉर वडन्सस्बससमेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस 

(PADMA), भारतीय तटरक्षक दलासाठी स्वयंिवलत िेतन आवण 

भते्त मॉडू्लिे उद्घाटन संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण खात्यांिे 

वनयंत्रक (CGDA) श्री रजनीश कुमार यांच्या हसे् करण्यात आले. 

CGDA ने यािर भर वदला की सरकारने समवपसत सेिा सुवनवित 

करण्यासाठी आवण प्रते्यक स्रािर मॅनु्यअल हस्के्षप कमी 

करण्यासाठी आवण मोठ्या प्रमाणात ई-गव्हनसिला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी वडवजटल इंवडयासाठी मोहीम िालिली आहे. 

पद्मा बद्दल: 

● PADMA हे निीनतम तंत्रज्ञानािा लाभ घेणारे स्वयंिवलत 

व्यासपीठ आहे जे सुमारे 15,000 भारतीय तटरक्षक कमसिार्यांना 

अखंड आवण िेळेिर िेतन आवण भते्त प्रदान करेल. 

● हे मॉडु्ल संरक्षण लेखा विभागाच्या वनयंत्रणाखाली विकवसत केले 

गेले आहे आवण पे अकाउंट्स ऑवफस कोस्ट गाडस , नोएडा द्वारे 

ऑपरेट केले जाईल. 

● कें द्रीकृत िेतन प्रणाली (CPS) िी सुरुिात ही लाँि झाली, ज्यािा 

पाया संरक्षण लेखा विभागाच्या मुख्यालयाद्वारे मंत्रालयाच्या अंतगसत 

सिस संसथांसाठी एक स्टॉप पे अकाउंवटंग सोलू्यशि प्रदान 

करण्यासाठी घातला जात आहे. 

 

महत्वािे चदवस  
 

जागचतक दूध चदवस 2022 1 जून रोजी साजरा केला जातो. 

● संयुक्त राष्ट्र ांच्या अन्न आवण कृर्ी संघटनेने 1 जून हा वदिस 

जागवतक दूध वदन म्हणून स्वीकारला. दुधाला जागवतक अन्न म्हणून 

ओळखण्यासाठी आवण डेअरी उद्योग साजरा करण्यासाठी हा 

वदिस साजरा केला जातो. डेअरी के्षत्राशी वनगडीत असलेल्या 

वक्रयाकलापांकडे लक्ष िेधण्यािी संधी प्रदान करण्यािा हेतू आहे. 

हा वदिस 2001 पासून दरिर्ी 1 जून रोजी साजरा केला जातो. 

● जागवतक दूध वदन 2022 िी थीम हिामान बदलाच्या संकटाकडे 

लक्ष िेधून घेणे आवण डेअरी के्षत्र ग्रहािरील त्यािा प्रभाि कसा 

कमी करू शकतो. पुढील 30 िर्ांमधे्य हररतगृह िायू उत्सजसन 

कमी करून आवण डेअरी के्षत्राला शाश्वत करण्यासाठी किरा 

व्यिसथापनात सुधारणा करून 'डेअरी नेट वझरो' साध्य करण्यािे 

उवद्दष्ट् आहे. 

जागचतक सायकल चदवस 2022 3 जून रोजी साजरा केला जातो. 

● सायकल िालिण्याला शाश्वत स्वरूपािा प्रिास वमळिण्यािा एक 

मागस म्हणून ओळखण्यासाठी दरिर्ी 3 जून रोजी जागवतक 

सायकल वदन साजरा केला जातो ज्यामुळे एखाद्यािे शारीररक 

आरोग्य देखील सुवनवित होते. हा वदिस सायकल िालिण्यािी 

परंपरा आवण आपले आरोग्य तंदुरुस् ठेिण्यात वतिी महत्त्वपूणस 

भूवमका साजरा करतो. सायकवलंग हा एक बहुआयामी व्यायाम 

आहे ज्यामधे्य अनेक आरोग्य फायदे आहेत. 

दरवषी 4 जून रोजी, संयुक्त राष्ट्र  संघ (UN) आंतरराष्र्र ीय चनष्पाप 

मुलांिा चदवस साजरा करतो. 

● जगभरातील शारीररक, मानवसक आवण भािवनक अत्यािाराला 

बळी पडलेल्या मुलांबद्दल जागरुकता वनमासण करण्यासाठी दरिर्ी 

4 जून रोजी, संयुक्त राष्ट्र  (UN) आक्रमकतेिा बळी ठरलेल्या 

वनष्पाप मुलांिा आंतरराष्ट्र ीय वदिस साजरा करते. या वदिशी, 

संयुक्त राष्ट्र ांनी मुलांच्या हक्कांिे जतन करण्याच्या आपल्या 

ििनबद्धतेिी पुष्ट्ी केली. 

● 19 ऑगस्ट 1982 रोजी आक्रमकतेिा बळी ठरलेल्या वनष्पाप 

मुलांिा पवहला आंतरराष्ट्र ीय वदिस साजरा करण्यात आला. त्या 

िेळी, हा वदिस लेबनॉन युद्धातील बळीिंर कें वद्रत होता. 1982 च्या 

लेबनॉन युद्धात, पॅलेस्टाईन वलबरेशन ऑगसनायझेशन आवण 

इस्रायल वडफेि फोसस (IDF) यांच्यात िारंिार हले्ल आवण 

प्रवतआक्रमण झाल्यानंतर इस्रायलच्या सैन्याने दवक्षण लेबनॉनिर 

आक्रमण केले. इस्रायलच्या राजदूताच्या हते्यच्या प्रयत्नानंतर हे 

आक्रमण करण्यात आले. 

50 वा जागचतक पयायवरण चदन 2022 5 जून रोजी साजरा 

करण्यात आला. 

● जागवतक पयासिरण वदन दरिर्ी 5 जून रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. हा वदिस पयासिरणाच्या रक्षणाबाबत जनजागृती 

करण्यासाठी आवण लोकांना वनसगासिी मान्यता न घेण्यािी 

आठिण करून देण्यासाठी पाळला जातो. पयासिरणासाठी हा 

सिासत मोठा आंतरराष्ट्र ीय वदिस आहे. 
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● जागवतक पयासिरण वदन हा सागरी प्रदूर्ण, अत्यावधक लोकसंख्या, 

ग्लोबल िावमंग, शाश्वत उपभोग आवण िन्यजीि गुने्हगारी 

यांसारख्या पयासिरणीय समस्यांिर जागरूकता वनमासण 

करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे. पयासिरणाच्या महत्त्वािर लक्ष 

कें वद्रत करणे आवण वनसगासला गृहीत धरू नये यािी लोकांना 

आठिण करून देणे हा या वदिसािा उदे्दश आहे. 

बेकायदेिीर, न नोदंवलेले आचण अचनयंचत्रत मासेमारी चवरुद्धच्या 

लढ्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय चदवस 2022 

● दरिर्ी 5 जून रोजी बेकायदेशीर, नोदंविलेल्या आवण अवनयंवत्रत 

मासेमारी विरुद्धच्या लढ्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय वदन आयोवजत केला 

जातो. मासेमारी वक्रयाकलापांमुळे मत्स्यपालन संसाधनांच्या शाश्वत 

िापरासाठी तसेि या वक्रयाकलापांशी लढण्यासाठी िालू असलेल्या 

प्रयत्नांकडे लक्ष िेधण्यािी संधी हा वदिस आहे. 

● UN अन्न आवण कृर्ी संघटना (FAO) च्या मते, IUU (Illegal, 

Unreported and Unregulated) मासेमारी वक्रयाकलाप दरिर्ी 

11-26 दशलक्ष टन माशांच्या नुकसानास जबाबदार आहेत, ज्यािे 

आवथसक मूल्य 10-23 अब्ज USD आहे असा अंदाज आहे. IUU 

मासेमारी वक्रयाकलाप आमच्या सागरी संसाधनांिे शाश्वत 

व्यिसथापन धोक्यात आणतात, ही पररन्ससथती अवधक मासेमारीमुळे 

आणखी तीव्र होते. 

चिवस्वराज्य चदन 06 जून 2022 रोजी महाराष्ट्र ात साजरा केल्या 

गेला. 

● महाराष्ट्र ात दरिर्ी उत्साहात 06 जून रोजी वशिस्वराज्य वदन 

उत्साहात साजरा केल्या जातो. या वदिशी राज्यातल्या सिस 

ग्रामपंिायती, पंिायत सवमत्या ि वजल्हा पररर्द कायासलयांमधे्य 

सकाळी सिस पदावधकारी, अवधकारी, कमसिारी यांच्या उपन्ससथतीत 

वशिस्वराज्य वदन साजरा केल्या जातो. 

● छत्रपती वशिाजी महाराजांनी स्वतुः  िा राज्यावभरे्क करुन घेतलेला 

हा वदिस स्वराज्यािी, सािसभौमत्वािी, स्वातंत्र्ािी पे्ररणा देणारा 

वदिस आहे. अशा या भूमी पुत्रांच्या स्वातंत्र वदनािे महत्व आणखीन 

दृढ होण्यासाठी दरिर्ी 06 जुनला वशिस्वराज्य वदन साजरा केल्या 

जातो. 

रचियन भाषा चदवस 2022 6 जून रोजी साजरा केला जातो. 

● UN रवशयन भार्ा वदन दरिर्ी 06 जून रोजी साजरा केला जातो. 

संयुक्त राष्ट्र ांनी संपूणस संघटनेत िापरल्या जाणाऱ्या सहा अवधकृत 

भार्ांपैकी ही एक आहे. 2010 मधे्य युनायटेड नेशि 

एजु्यकेशनल, सायंवटवफक अँड कल्हिरल ऑगसनायझेशन 

(UNESCO) द्वारे या वदिसािी सथापना करण्यात आली होती. 6 

जून, महान रवशयन किी ए.एस. पुन्सष्कन यांिा िाढवदिस, 

बहुभावर्कता आवण सांसृ्कवतक विविधतेला समथसन आवण 

विकवसत करण्याच्या कायसक्रमािा एक भाग म्हणून, UN हा वदिस 

साजरा करते. 

जागचतक अन्न सुरक्षा चदवस 2022 7 जून रोजी साजरा केला 

जातो. 

● जागवतक आरोग्य संघटना (WHO) नुसार दरिर्ी 7 जून रोजी 

जागवतक अन्न सुरक्षा वदन जागवतक स्रािर साजरा केला जातो. 

जागवतक अन्न सुरक्षा वदनािे उवद्दष्ट् शाश्वत आरोग्य िांगले 

देण्यासाठी आवण अन्नजन्य रोगांना प्रवतबंध करण्यासाठी अन्न 

प्रणालीमधे्य पररितसन करणे हे आहे. हा वदिस आपण खातो ते अन्न 

सुरवक्षत आहे यािी खात्री करण्यासाठी आवण जागवतक स्रािर 

अन्नजन्य आजारांिे ओझे कमी करण्यासाठी प्रयत्नांना बळ देण्यािी 

संधी देखील प्रदान करते. 

● Safer food, better health’ ही जागवतक अन्न सुरक्षा वदिस 

2022 िी थीम आहे. 

जागचतक महासागर चदवस 2022 8 जून रोजी साजरा केला जातो. 

● जागवतक महासागर वदिस दरिर्ी 8 जून रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. लोकांना महासागरांिे महत्त्व आवण दैनंवदन जीिनात 

ते बजाित असलेल्या प्रमुख भूवमकेिी आठिण करून देण्यासाठी 

हा वदिस साजरा केला जातो. जागवतक महासागर आवण 

संसाधनांच्या न्ससथरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महासागर आवण 

त्याच्या संसाधनांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी देखील हा वदिस 

पाळला जातो. 

● Revitalization: collective action for the ocean ही 

जागवतक महासागर वदिस 2022 िी थीम आहे. 

जागचतक बे्रन ्ूमर चदवस 2022 8 जून रोजी साजरा केला जातो. 

● बे्रन टू्यमरबद्दल जागरूकता वनमासण करण्याच्या उदे्दशाने दरिर्ी 

8 जून रोजी जागवतक बे्रन टू्यमर वदिस साजरा केला जातो. हे 

तुमच्या मेंदूतील असामान्य पेशीिें िसु्मान वकंिा िाढ आहे. बे्रन 

टू्यमरिे दोन प्रकार आहेत, नॉनकॅिरस (सौम्य) आवण 

ककस रोगजन्य (घातक). नॅशनल हेल्थ पोटसलच्या मते, जगभरात 

दररोज 500 हून अवधक निीन प्रकरणांमधे्य बे्रन टू्यमरिे वनदान 

होते. हा वदिस बे्रन टू्यमर रुग्ण, त्यांिे कुटंुब आवण आरोग्यसेिा 

व्यािसावयकांनाही श्रद्धांजली अपसण करतो. 

● जागवतक बे्रन टू्यमर वदिस 2022 िी थीम Together We Are 

Stronger ही आहे. 

वल्ड्य अचसके्रडीरे्िन डे: 09 नोव्हेंबर 

● जागवतक मान्यता वदन (िल्ड्स अवसके्रडीटेशन डे) दरिर्ी 9 जून 

रोजी साजरा केला जातो. WAD िी सथापना आंतरराष्ट्र ीय मान्यता 

मंि (IAF) आवण आंतरराष्ट्र ीय प्रयोगशाळा मान्यता सहकायस 

(ILAC) यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी करण्यात आली आहे. युनायटेड 

नेशि ससे्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (SDGs) च्या 

अंमलबजािणीला पावठंबा देण्यासाठी मान्यता महत्त्वािी भूवमका 

बजािते. व्यापार िाढिणे आवण पयासिरण, आरोग्य आवण 

सुरवक्षततेच्या समस्यांिे वनराकरण करणे यासारखी उवद्दषे्ट् पूणस 

करणे हे त्यािे उवद्दष्ट् आहे. हे अथसव्यिसथेतील उत्पादनािी सामान्य 

एकूण गुणित्ता देखील सुधारते. 

● Accreditation: Sustainability in Economic Growth and 

the Environment ही िल्ड्स अवसके्रडीटेशन डे 2022 िी थीम 

आहे. 
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12 जून रोजी जागचतक बालमजुरी चवरुद्ध चदवस साजरा केला 

जातो 

● 12 जून 2022 हा जागवतक बालमजुरी विरुद्ध वदिस “बालमजुरी  

समाप्त करण्यासाठी सािसवत्रक सामावजक संरक्षण-Universal 

Social Protection to End Child Labour” या थीम अंतगसत 

साजरा केला. 

● आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटना (ILO) ने 2002 मधे्य 

बालकामगारांच्या विरोधात जागवतक वदिस सुरू केला आवण 

जगभरात बालमजुरीिर लक्ष कें वद्रत केले आवण त्यामुळे ते दूर 

करण्यासाठी आिश्यक असलेल्या कृती आवण प्रयत्नांिर लक्ष 

कें वद्रत केले. 

आंतरराष्ट्र ीय अखल्बचनझम जागरूकता चदवस 2022 13 जून रोजी 

साजरा केला जातो 

● आंतरराष्ट्र ीय अन्सल्बवनझम जागरूकता वदिस 2022 िी थीम 

"आमिा आिाज ऐकण्यासाठी एकजूट" आहे. 

● युनायटेड नेशिच्या मते, थीम वनिडण्यात आली कारण समानता 

सुवनवित करण्यासाठी अन्सल्बवनझम असलेल्या व्यक्तीिंा आिाज 

समाविष्ट् करणे आिश्यक आहे. 

जागचतक रक्तदाता चदन 2022 14 जून रोजी साजरा केला जातो 

● रक्तदानाच्या गरजेबद्दल जागरूकता िाढिण्यासाठी आवण 

रक्ताच्या जीिनरक्षक भेटिसंू्साठी ऐन्सच्छक, विनाशुल्क 

रक्तदात्यांना धन्यिाद देण्यासाठी हा वदिस साजरा केला जातो. 

● जागवतक रक्तदाता वदन 2022 िे यजमान राष्ट्र  मेखिको आहे. हा 

जागवतक कायसक्रम 14 जून 2022 रोजी मेन्सक्सको वसटी येथे 

होणार आहे 

● जागवतक रक्तदाता वदन 2022 िी थीम आहे “रक्तदान हे 

एकतेिे कायय आहे. प्रयत्नात सामील व्हा आचण जीव वािवा.” 

● िल्ड्स हेल्थ ऑगसनायझेशनने 2004 मधे्य कालस लँडसे्टनरिी जयंती 

14 जून हा जागवतक रक्तदाता वदन म्हणून घोवर्त केला. 

NCPCR िा बालकामगार चनमूयलन सप्ताह: 12-20 जून 2022 

● बाल हक्क संरक्षण राष्ट्र ीय आयोग (NCPCR) जागवतक बालमजुरी 

विरुद्ध वदनाच्या सन्मानाथस बालकामगार वनमूसलन सप्ताह साजरा 

करत आहे. 

● भारताच्या स्वातंत्र्ाच्या 75 व्या िधासपन वदनाच्या उत्सिािा एक 

भाग म्हणून 12 जून ते 20 जून 2022 या कालािधीत विविध 

वजल्ह्ांमधे्य "आझादी का अमृत महोत्सि" 75 वठकाणी साजरा 

केला जात आहे. 

इंर्रनॅिनल डे ऑफ फॅचमली रेमीरं्स 2022: 16 जून 

● इंटरनॅशनल डे ऑफ फॅवमली रेमीटंस (IDFR) संयुक्त राष्ट्र ांच्या 

आमसभेने स्वीकारला आवण 16 जून रोजी साजरा केला जातो. 

IDFR 200 दशलक्षाहून अवधक सथलांतररत कामगार, न्सस्त्रया आवण 

पुरुर्ांना ओळखते, जे 800 दशलक्षाहून अवधक कुटंुबातील 

सदस्यांना घरी पैसे पाठितात. हा वदिस आवथसक असुरवक्षतता, 

नैसवगसक आवण हिामानाशी संबंवधत आपत्ती आवण जागवतक 

साथीच्या रोगािा सामना करताना सथलांतररत कामगारांच्या महान 

लिविकतेिर प्रकाश टाकतो. 

वाळवंर्ीकरण आचण दुष्काळािा सामना करण्यासाठी जागचतक 

चदवस 2022 

● िाळिंटीकरणािा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीय प्रयत्नांबद्दल 

जनजागृती करण्यासाठी दरिर्ी 17 जून रोजी िाळिंटीकरण 

आवण दुष्काळािा सामना करण्यासाठी जागवतक वदिस 2022 

साजरा केला जातो. हा वदिस हे ओळखण्यािी संधी देतो की 

जवमनीच्या ऱ्हासािी तटसथता समस्या सोडिणे, मजबूत समुदाय 

सहभाग आवण सिस स्रांिर सहकायस याद्वारे साध्य करता येते. 

● 2022 िाळिंटीकरण आवण दुष्काळ वदनािी थीम “Rising up 

from drought together” ही आहे. 

दे्वषयुक्त भाषण चवरोधी आंतरराष्ट्र ीय चदवस: 18 जून 

● दे्वर्युक्त भार्ण विरोधी आंतरराष्ट्र ीय वदिस 18 जून रोजी येतो. UN 

च्या मते, दे्वर्युक्त भार्ण म्हणजे कोणत्याही प्रकारिे भार्ण वकंिा 

लेखन जे धमस, िंश, राष्ट्र ीयता, िंश, रंग, िंश, वलंग यािर आधाररत 

व्यक्ती वकंिा समूहािर हल्ला करते वकंिा भेदभाि करते. 

● जुलै 2021 मधे्य, यूएन जनरल असेंब्लीने जगभरातील “दे्वर्युक्त 

भार्णािा तीव्र प्रसार आवण प्रसार” यािर जागवतक विंता 

अधोरेन्सखत केल्या आवण “दे्वर्ािक भार्णािा प्रवतकार 

करण्यासाठी आंतर-धावमसक आवण आंतर-सांसृ्कवतक संिाद आवण 

सवहषु्णतेला प्रोत्साहन देणे” या विर्यािर एक ठराि स्वीकारला. 

ससे्टनेबल गॅस्टरोनॉमी डे 2022: 18 जून 

● दरिर्ी, 18 जून रोजी जग शाश्वत गॅस्टर ोनॉमी वदिस पाळतो. या 

वदिसािा उदे्दश शाश्वत अन्न िापराशी संबंवधत पद्धती ओळखणे 

आहे, विशेर्त: आपण खातो ते अन्न गोळा करणे आवण तयार 

करणे. हा वदिस संस्मरणीय बनिण्यासाठी, संसथा जागवतक आवण 

प्रादेवशक संसथांच्या सहकायासने वदिस साजरा करण्यासाठी कायस 

करतात. 

ससे्टनेबल गॅस्टरोनॉमी म्हणजे काय? 

● गॅस्टर ोनॉमीला कधीकधी अन्नािी कला म्हटले जाते. हे एखाद्या 

विवशष्ट् प्रदेशातील स्वयंपाकाच्या शैलीिा देखील संदभस घेऊ 

शकते. दुसऱ्या शब्दांत, गॅस्टर ोनॉमी बहुतेकदा सथावनक अन्न आवण 

पाककृतीिा संदभस देते. शाश्वतता ही कल्पना आहे की काहीतरी 

(उदा. शेती, मासेमारी वकंिा अगदी अन्न तयार करणे) अशा प्रकारे 

केले जाते जे आपल्या नैसवगसक संसाधनांिा अपव्यय होणार नाही 

आवण आपल्या पयासिरण वकंिा आरोग्यास हावनकारक न होता 

भविष्यात िालू ठेिता येईल. 

इंर्रनॅिनल चपकचनक डे: 18 जून 

● इंटरनॅशनल वपकवनक डे दरिर्ी 18 जून रोजी साजरा केला जातो. 

या वदिशी, लोक त्यांच्या वप्रयजनांसोबत िेळ घालितात आवण 

त्यांच्या नीरस दैनंवदन वदनियासमधून विश्रांती घेण्यासाठी 

वपकवनकला जातात. वपकवनक हा केिळ काही दजेदार िेळ 

घालिण्यािाि नाही तर निीन मेजिानीिी वठकाणे एक्सप्लोर 

करण्यािा एक िांगला मागस आहे. 

● "वपकवनक" हा शब्द कदावित फ्रें ि भारे्तून आला आहे, विशेर्तुः  

"वपक-वनक" या शब्दािरून. असे मानले जाते की या प्रकारिे 

अनौपिाररक मैदानी जेिण फ्रािमधे्य 1800 च्या दशकाच्या 

मध्यात फ्रें ि क्रांतीनंतर एक लोकवप्रय मनोरंजन बनले होते, जेव्हा 

देशाच्या रॉयल पाकस मधे्य जाणे पुन्हा शक्य होते 
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संघषायतील लैंचगक चहंसािार चनमूयलनासाठी आंतरराष्ट्र ीय चदवस हा 

संयुक्त राष्ट्र  संघ (UN) द्वारे 19 जून रोजी आयोचजत केलेला 

आंतरराष्ट्र ीय काययक्रम आहे. 

● संघर्ासतील लैंवगक वहंसािार वनमूसलनासाठी आंतरराष्ट्र ीय वदिस हा 

संयुक्त राष्ट्र  संघ (UN) द्वारे दरिर्ी 19 जून रोजी आयोवजत केलेला 

आंतरराष्ट्र ीय कायसक्रम आहे. संघर्स-संबंवधत लैंवगक वहंसािाराबद्दल 

जागरूकता िाढिण्यासाठी हा वदिस साजरा केला जातो. लैंवगक 

वहंसा, ज्यांच्या बळी प्रामुख्याने न्सस्त्रया आहेत, हा मानि वकंिा 

प्राण्यांविरुद्ध केलेला सिासत िाईट गुन्हा आहे, ज्यामुळे पीवडत 

व्यक्तीला शारररीक हानी व्यवतररक्त मानवसक आवण भािवनक 

नुकसान होते. 

जागचतक चनवायचसत (रेफु्यजी) चदन 2022: 20 जून 

● जागवतक वनिासवसत वदन दरिर्ी 20 जून रोजी साजरा केला जातो. 

जागवतक वनिासवसत वदिस हा UN (United Nations) द्वारे 

आंतरराष्ट्र ीय वदिस म्हणून वनयुक्त केला गेला. जगभरातील 

वनिासवसतांिा सन्मान करण्यासाठी हा वदिस साजरा केला जातो. 

● Together we heal, learn and shine ही िल्ड्स रेफु्यजी डे िी 

थीम आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय योग चदवस 2022: 21 जून 

● 2015 पासून जगभरात 21 जून रोजी आंतरराष्ट्र ीय योग वदन 

साजरा केला जातो. या िर्ी, आंतरराष्ट्र ीय योग वदनािी 8 िी 

आिृत्ती पाळली जाणार आहे. योग ही एक प्रािीन शारीररक, 

मानवसक आवण आध्यान्सिक प्रथा आहे ज्यािा उगम भारतात 

झाला आहे. 'योग' हा शब्द संसृ्कतमधून आला आहे आवण त्यािा 

अथस शरीर आवण िेतना यांच्या वमलनािे प्रतीक, सामील होणे 

वकंिा एकत्र येणे. 

● 21 जून 2022 रोजी आंतरराष्ट्र ीय योग वदिस 2022 जगभरात 

मोठ्या उत्साहात 'मानितेसाठी योग' या थीमसह साजरा केला 

जाईल. 

जागचतक संगीत चदवस 2022: 21 जून 

● जागवतक संगीत वदन दरिर्ी 21 जून रोजी साजरा केला जातो. हा 

वदिस संसृ्कती, प्रदेश, भार्ा आवण धमासत लोकांना बांधून 

ठेिणाऱ्या संगीताच्या कलेिा आदर करतो. संगीत पे्रम, दु: ख, 

नुकसान यासारख्या विविध भािनांना एक िॅनेल देखील देते आवण 

वनसगासत कॅथवटसक आहे. जागवतक संगीत वदन 2022 िी थीम 

"“Music on the intersections" ही आहे. 

23 जून रोजी आंतरराष्ट्र ीय ऑचलखिक चदवस साजरा केला जातो. 

● 23 जून रोजी जगभरात आंतरराष्ट्र ीय ऑवलन्सिक वदिस साजरा 

केला जातो. हा वदिस प्रामुख्याने आधुवनक ऑवलन्सिक खेळांच्या 

स्मरणाथस साजरा केला जातो. खेळांशी संबंवधत आरोग्य आवण 

सुसंिाद पैलू साजरा करण्यासाठी देखील हा वदिस साजरा केला 

जातो. हा वदिस आंतरराष्ट्र ीय ऑवलन्सिक सवमती (IOC) च्या 

पायाभरणीिे प्रतीक आहे. 

● यािर्ी, आंतरराष्ट्र ीय ऑवलन्सिक वदिसािी थीम Together For A 

Peaceful World ही आहे. 

संयुक्त राष्ट्र  सावयजचनक सेवा चदन 23 जून रोजी साजरा केला 

जातो. 

● सािसजवनक संसथा आवण सािसजवनक सेिकांच्या मूल्यािी प्रशंसा 

करण्याच्या उदे्दशाने, 23 जून हा संयुक्त राष्ट्र  सावयजचनक सेवा 

चदन म्हणून साजरा केला जातो. हे जगभरातील सिस के्षत्रांच्या 

विकासात सािसजवनक सेिेिे योगदान आवण भूवमका अधोरेन्सखत 

करते. यूएन सािसजवनक सेिा वदन समुदायासाठी सािसजवनक सेिेिे 

मूल्य आवण सद्गुण साजरा करतो. विकास प्रवक्रयेत सािसजवनक 

सेिेिे योगदान हायलाइट करते; सािसजवनक सेिकांिे कायस 

ओळखते आवण तरुणांना सािसजवनक के्षत्रात कररअर करण्यासाठी 

प्रोत्सावहत करते. 

● संयुक्त राष्ट्र  सािसजवनक सेिा वदिस 2022 िी थीम Building 

back better from COVID-19: Enhancing innovative 

partnerships to meet the Sustainable Development 

Goals ही आहे. 

23 जून रोजी आंतरराष्ट्र ीय चवधवा चदन साजरा केला जातो. 

● 23 जून रोजी जगभरात आंतरराष्ट्र ीय विधिा वदन साजरा केला 

जातो. विधिांसाठी आधार गोळा करणे आवण त्यांच्या 

पररन्ससथतीबद्दल जागरूकता पसरिणे हा या वदिसािा उदे्दश आहे. 

अनेक न्सस्त्रयांसाठी, त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आवण प्रवतषे्ठसाठी 

दीघसकालीन संघर्ासमुळे जोडीदारािी हानीकारक हानी िाढते. 

आंतरराष्ट्र ीय विधिा वदन हा “अनेक देशांतील लाखो विधिा आवण 

त्यांच्या आवश्रतांना भेडसािणाऱ्या गररबी आवण अन्याय” यांिर 

उपाय म्हणून कृती करण्यािा वदिस आहे. विधिांच्या न्ससथतीबद्दल 

जागरुकता वनमासण करणे आवण त्यांच्या हक्कांिे संरक्षण करणे हा 

उपक्रमांिा मुख्य उदे्दश आहे. 

● Sustainable Solutions for Widows Financial 

Independence ही 2022 तरराष्ट्र ीय विधिा वदनािी थीम आहे. 

25 जून: आंतरराष्ट्र ीय नाचवक (सीफरर) चदवस 2022 

● दरिर्ी 25 जून रोजी “ सीफर डे ऑफ द सीफर एर” हा जागवतक 

व्यापार आवण अथसव्यिसथेत सागरी प्रिास करणाऱ्यांनी स्वतुः च्या 

आवण त्यांच्या कुटंुवबयांसाठी अनेकदा िैयन्सक्तक बवलदान देऊन 

केलेल्या महत्त्वपूणस योगदानािा सन्मान करण्यासाठी साजरा केला 

जातो. सरकार, वशवपंग असोवसएशन, व्यिसाय, जहाजमालक 

आवण इतर सिस इचु्छक पक्षांना अथसपूणस आवण योग्य मागासने वदनािे 

समथसन आवण स्मरण करण्यास सांवगतले जाते. 

अंमली पदाथाांिे सेवन आचण अवैध तस्करी चवरुद्ध आंतरराष्ट्र ीय 

चदवस 2022 

● अंमली पदाथांिा गैरिापर आवण अिैध तस्करी विरुद्धिा 

आंतरराष्ट्र ीय वदिस, ज्याला जागवतक मादक पदाथस वदन म्हणून 

देखील ओळखले जाते, संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारे आयोवजत केले जाते. 

दरिर्ी 26 जून रोजी साजरा केला जातो. हा जागवतक कायसक्रम 

अमली पदाथांिे सेिन, अंमली पदाथांच्या अवतसेिनामुळे होणारे 

मृतू्य आवण अंमली पदाथांशी संबंवधत मानितािादी संकटांिे 

शारीररक आवण मानवसक पररणाम ठळकपणे मांडतो, ज्यािा 

उदे्दश समाजातून हा धोका दूर करणे आहे. 
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युनायरे्ड नेिन्स इंर्रनॅिनल डे फॉर सपोर्य  ऑफ चवखक्टर्म् 

ऑफ र्ॉियर 2022 

● 12 वडसेंबर 1997 रोजी संयुक्त राष्ट्र ांच्या आमसभेने अत्यािार 

पीवडतांच्या समथसनाथस 26 जून हा आंतरराष्ट्र ीय वदिस म्हणून घोवर्त 

करण्यािा ठराि मंजूर केला. जगभरातील राष्ट्र े, नागरी समाज 

आवण व्यक्तीनंा छळ झालेल्यांना आवण ज्यांच्यािर अत्यािार होत 

आहेत त्यांना पावठंबा देण्यासाठी हा वदिस पाळला जातो. 

वल्ड्य MSME डे: 27 जून 

● MSME िी क्षमता आवण अथसव्यिसथा मजबूत करण्यासाठी त्यांिी 

भूवमका ओळखून, 27 जून हा वदिस सूक्ष्म-लघु आवण मध्यम 

आकाराच्या उद्योग वदन म्हणून साजरा केला जातो. जागवतक 

आवथसक िाढ आवण शाश्वत विकासासाठी MSMEs च्या 

योगदानाबद्दल जनजागृती करणे हा या वदिसािा उदे्दश आहे. 

MSME वकंिा सूक्ष्म-लघु आवण मध्यम-आकारािे उद्योग देशाच्या 

िाढीसाठी महत्त्वपूणस आहेत कारण ते अथसव्यिसथेिा कणा बनतात. 

29 जून रोजी आंतरराष्ट्र ीय उष्णकचर्बंधीय चदवस साजरा केला 

जातो. 

● आंतरराष्ट्र ीय उष्णकवटबंधीय वदन 29 जून रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. उष्ण कवटबंधातील आंतरराष्ट्र ीय वदिस उष्ण 

कवटबंधातील विलक्षण विविधता साजरे करतो आवण उष्ण 

कवटबंधातील राष्ट्र ांना तोडं देत असलेली अनोखी आव्हाने आवण 

संधी अधोरेन्सखत करतात. हे उष्ण कवटबंधातील प्रगतीिा आढािा 

घेण्यािी, उष्णकवटबंधीय कथा आवण कौशल्य सामावयक 

करण्यािी आवण प्रदेशातील विविधता आवण संभाव्यता 

ओळखण्यािी संधी प्रदान करते. 

राष्ट्र ीय चवमा जागरूकता चदवस: 28 जून 

● 28 जून रोजी राष्ट्र ीय विमा जागरूकता वदिस साजरा केला जातो . 

विमा योजना वकंिा पॉवलसीमधे्य गंुतिणुकीच्या अनेक 

फायद्यांबद्दल लोकांना जागरूक करणे हा या वदिसािा मुख्य 

उदे्दश आहे. विमा पॉवलसी दुदैिी घटनांमधे्य जसे की दुखापत, 

अपघात वकंिा व्यिसायातील नुकसान, इतरांबरोबरि, जर 

एखाद्याला त्यांिा प्रीवमयम वनयवमतपणे भरण्यािे आठित असेल 

तर आवथसक संरक्षण देतात 

राष्ट्र ीय सांखख्यकी चदवस 2022: 29 जून 

● भारतात दरिर्ी 29 जून रोजी राष्ट्र ीय सांन्सख्यकी वदिस साजरा 

केला जातो. दैनंवदन जीिनात तसेि वनयोजन आवण विकास 

प्रवक्रयेत आकडेिारीच्या मूल्याविर्यी जनजागृती करणे हा या 

वदिसािा उदे्दश आहे. प्रवसद्ध सांन्सख्यकीशास्त्रज्ञ, प्राध्यापक प्रशांत 

िंद्र महालनोवबस यांना राष्ट्र ीय सांन्सख्यकी वदनावनवमत्त आवथसक 

वनयोजन आवण सांन्सख्यकीतील योगदानाबद्दल सन्मावनत करण्यात 

आले. याव्यवतररक्त, भारतीय सांन्सख्यकी संसथेिे संसथापक, प्रोफेसर 

पी.सी. महालनोवबस, 29 जून रोजी त्यांिा िाढवदिस साजरा 

करतात. राष्ट्र ीय सांन्सख्यकी वदन 2022 िी थीम ' शाश्वत 

विकासासाठी डेटा (Data for Sustainable Development)' 

आहे.. 

आंतर-संसदीय संघ (IPU) च्या स्मरणाथय दरवषी 30 जून हा 

आंतरराष्ट्र ीय संसदवाद चदन म्हणून साजरा केला जातो. 

● आंतर-संसदीय संघ (IPU) िी सथापना झाल्याच्या स्मरणाथस दरिर्ी 

30 जून हा आंतरराष्ट्र ीय संसदिाद वदन म्हणून साजरा केला जातो. 

1889 मधे्य पॅररसमधे्य सथापन झालेली IPU ही लोकशाही शासन, 

उत्तरदावयत्व आवण सदस्यांमधील सहकायासला िालना देण्यासाठी 

राष्ट्र ीय संसदेिी आंतरराष्ट्र ीय संसथा आहे. 

● 2022 मधे्य, आंतर-संसदीय संघ (IPU) आवण वतिे सदस्य संसद 

सािसजवनक सहभाग या थीम अंतगसत संसदिादािा आंतरराष्ट्र ीय 

वदिस साजरा करतील. हे संसदेच्या कामात सािसजवनक 

सहभागािरील जागवतक संसदीय अहिालाच्या नुकत्याि लाँि 

करण्यात आले आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय लघुग्रह चदवस 2022: 30 जून 

● जागवतक लघुग्रह वदिस (आंतरराष्ट्र ीय लघुग्रह वदिस म्हणूनही 

ओळखला जातो) हा 30 जून रोजी साजरा केला जाणारा िावर्सक 

UN-मंजूर जागवतक जागरुकता मोहीम कायसक्रम आहे, जो 1908 

च्या सायबेररयन तंुगुस्का घटनेिा िधासपन वदन आहे. लघुग्रहांच्या 

महत्त्वाबद्दल सिससामान्यांना ज्ञान देण्यासाठी इवतहासात आवण 

आज आपल्या सौरमालेत त्यांिी भूवमका. लघुग्रह वदिस 2022 िी 

थीम small is beautiful ही आहे. 

 

चनधन बातम्या 
 

अले्बचनयनिे माजी अध्यक्ष बुजार चनिानी यांिे 55 व्या वषी 

चनधन. 

● अले्बवनयनिे माजी राष्ट्र पती बुजार वनशानी यांिे 55 व्या िर्ी 

आरोग्याच्या समसे्यमुळे वनधन झाले. अध्यक्ष बुजार वनशानी यांिा 

जन्म 29 सप्टेंबर 1966 रोजी अले्बवनयाच्या डुरेस येथे झाला, ते 

डाव्या आघाडीशी असलेल्या मध्य-उजव्या राजकीय संलग्नतेसाठी 

प्रवसद्ध होते. त्यांनी 2012 ते 2017 पयंत अध्यक्ष म्हणून काम केले. 

J&K नॅिनल पाँथसय पार्ीिे प्रमुि भीम चसंह यांिे चनधन 

● नॅशनल पँथसस पाटीिे प्रमुख प्राध्यापक भीम वसंग यांिे दीघस 

आजाराने जमू्म येथील त्यांच्या वनिाससथानी वनधन झाले. ते 80 

िर्ांिे होते. वसंग हे जमू्म आवण काश्मीर नॅशनल पँथसस पाटी 

(JKNPP) िे संसथापक आवण मुख्य संरक्षक होते, जी जमू्म आवण 

काश्मीरच्या भारतीय कें द्रशावसत प्रदेशात न्ससथत "अंवतम क्रांती" 

शोधत आहे. 

● व्यिसायाने िकील असलेले श्री वसंग हे काही वदिसांपासून अस्वसथ 

होते आवण त्यांना जमू्मच्या शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयात 

दाखल करण्यात आले होते. प्रो. वसंग हे धमसवनरपेक्ष मूल्यांसाठी 

ििनबद्ध असलेले नेते होते ज्यांनी राज्य विधानसभेत आवण बाहेर 

समाजातील दवलत आवण उपेवक्षत घटकांच्या हक्कांसाठी अथक 

लढा वदला.  
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कोलकाता कॉन्सर्यमधे्य परफॉमय केल्यानंतर बॉलीवूड गायक केके 

यांिे चनधन झाले. 

● तीन दशकांहून अवधक काळ संगीतपे्रमीनंा मंत्रमुग्ध करणारे 

प्रवसद्ध बॉलीिूड गायक केके (कृष्णकुमार कुन्नाथ) आता रावहले 

नाहीत. लाइव्ह परफॉमसिनंतर 53 िर्ीय गायकािे कोलकाता येथे 

वनधन झाले. केके हे बॉलीिूडमधील आघाडीच्या गायकांपैकी एक 

मानले जायिे. केके यांनी वहंदी, बंगाली, तवमळ, कन्नड, मल्याळम, 

मराठी आवण आसामी भारे्त गाणी गायली. 

● केके गाणे विविध वित्रपटातील असंख्य वहट गाणी. केकेिी काही 

लोकवप्रय गाणी जी त्यांिी सिोतृ्कष्ट् गाणी आहेत त्यात तू ही मेरी 

शब है (गँगस्टर), तडप तडप के इस वदल से (हम वदल दे िुके 

सनम), आिरापन बंजारापन (वजस्म), आँखो ं में तेरी अजब सी 

(ओम शांती ओम) यांिा समािेश आहे 

संतूरवादक भजन सोपोरी यांिे चनधन 

● संतूर िादक आवण पद्मश्री पुरस्कार विजेते भजन सोपोरी यांिे 

ियाच्या 73 व्या िर्ी वनधन झाले. संतूर िादकािा जन्म काश्मीर 

खोऱ्यातील सोपोर येथे 1948 मधे्य झाला आवण ते भारतीय 

शास्त्रीय संगीताच्या सुवफयाना घराण्यातील होते. ते पंवडत शंकर 

पंवडत यांिे पणतू होते, ज्यांनी सुवफयाना कलाम आवण वहंदुसथानी 

शास्त्रीय संगीतािर आधाररत 'सूफी बाज' (शैली) म्हणून प्रवसद्ध 

असलेली शैली विकवसत केली होती. 

स्वातंत्र्सैचनक अंजलाई पोनु्नसामी यांिे चनधन 

● औपवनिेवशक वब्रटनपासून भारताच्या स्वातंत्र्ासाठी लढणाऱ्या 

स्वातंत्र्सैवनक अंजलाई पोननुसामी यांिे ियाच्या 102 व्या िर्ी 

वनधन झाले. ियाच्या 21 व्या िर्ी, अंजलाई या राणी ऑफ झाशी 

रेवजमेंटमधे्य सामील झाल्या होत्या. 

सोनीिे माजी सीईओ नोबुयुकी इदेई यांिे चनधन 

● 1998 ते 2005 या काळात जपानच्या सोनीिे वडवजटल आवण 

करमणूक व्यिसायातील िाढीिे नेतृत्व करणारे नोबुयुकी इदेई 

यांिे वनधन झाले आहे. ते 84 िर्ांिे होते. 1998 पासून सीईओ 

म्हणून सात िर्ांच्या कालािधीत, श्री इदेई यांनी सोनीच्या जागवतक 

कंपनीच्या उत्क्ांतीत मोठे योगदान वदले. टोवकयो-आधाररत सोनी 

जपानच्या उतृ्कष्ट् बँ्रडपैकी एक आहे. 

आचियातील 'सवायत लांब हत्ती' भोगेिरािा नैसचगयक कारणांमुळे 

मृतू् झाला 

● भोगेश्वरा, आवशयातील सिासत लांब दात असलेला हत्ती, ियाच्या 60 

व्या िर्ी नैसवगसक कारणांमुळे मरण पािला. 

● वमस्टर कावबनी या नािाने ओळखला जाणारा िन्य हत्ती 

कनासटकातील बांदीपूर व्याघ्र प्रकल्पाच्या गंुदे्र रेंजमधे्य मृतािसथेत 

आढळून आला. 

● िनविभागाच्या अवधकाऱ्यांनी वदलेल्या मावहतीनुसार, भोगेश्वरिे दात 

2.54 मीटर आवण 2.34 मीटर लांब होते. 

लांब पल्ल्याच्या धावपरू् हरी िंद यांिे चनधन 

● दोन िेळा ऑवलन्सियन आवण दुहेरी आवशयाई क्रीडा स्पधेत 

सुिणसपदक विजेते लांब पल्ल्याच्या महान हरी िंद यांिे जालंधर 

येथे वनधन झाले. ते 69 िर्ांिे होते. 

● िंदने 1978 च्या बँकॉक एवशयाडमधे्य 5000 मी आवण 10,000 

मी सुिणसपदक वजंकले आवण 1975 च्या सोल येथे झालेल्या 

आवशयाई िॅन्सियनवशपमधे्य 10,000 मीटरिे विजेतेपदही वजंकले. 

प्रख्यात उदूय समीक्षक आचण भाषािास्त्रज्ञ प्राध्यापक गोपीिंद 

नारंग यांिे चनधन 

 प्रवसद्ध उदूस  विद्वान, भार्ाशास्त्रज्ञ, वसद्धांतकार, सावहन्सत्यक 

समीक्षक आवण सावहत्य अकादमीिे माजी अध्यक्ष प्राध्यापक, 

गोपीिंद नारंग यांिे ियाच्या 91 व्या िर्ी वनधन झाले. ते वदल्ली 

विद्यापीठ आवण जावमया वमवलया इस्लावमया येथे प्रोफेसर एमेररटस 

होते. त्यांना पद्मभूर्ण (2004) आवण सावहत्य अकादमी पुरस्कार 

(1995) ने सन्मावनत करण्यात आले आहे. शैलीशास्त्र, संरिनािाद, 

पोस्ट-स्टर क्चरवलझम आवण संसृ्कत काव्यशास्त्र यासह आधुवनक 

सैद्धांवतक फे्रमिकस िी शे्रणी त्यांनी अंतभूसत केली 

जे्यष्ठ छायाचित्रकार आर. रवीदं्रन यांिे वयाच्या 69 व्या वषी चनधन 

झाले. 

● जे्यष्ठ छायावित्रकार, आर. रिीदं्रन यांिे ियाच्या 69 व्या िर्ी वनधन 

झाले. ते अनेक फोटोग्राफी पुरस्कारांिे मानकरी होते आवण 

राजधानीतील मंडल आंदोलनादरम्यान राजीि गोस्वामी यांनी 

स्वत:ला पेटिून घेतलेल्या त्यांच्या प्रवतवष्ठत फोटोसाठी ओळखले 

जाते. त्यांनी एएफपी आवण एएनआयमधे्य काम केले आहे. त्यांनी 

AFP 1973 मधे्य टेलीवपं्रटर ऑपरेटर म्हणून कररअरला सुरुिात 

केली आवण नंतर ते छायावित्रकार झाले. ते सध्या ANI मधे्य फोटो 

एवडटर म्हणून काम करत होते. 

'िाबाि चमथू': भारतीय मचहला चक्रकेर् संघािी माजी कणयधार 

चमताली राज यांच्यावर बायोचपक 

● भारतीय मवहला वक्रकेट संघािी माजी कणसधार वमताली राज 

यांच्यािरील तापसी पनू्न स्टारर बायोवपक असलेल्या “शाबाश वमठू” 

िा टर ेलर वित्रपट वनमासते सृवजत मुखजी यांनी सोडला आहे. हा 

वित्रपट 15 जुलै रोजी वथएटरमधे्य दाखल होणार आहे. या 

वित्रपटािे लेखन वप्रयान एिेन यांनी केले आहे ज्याने शाबाश वमठू 

या वित्रपटाद्वारे पटकथा लेखक म्हणून पदापसण केले आहे. स्वानंद 

वकरवकरे, कौसर मुनीर आवण राघि एम. कुमार यांच्या गीतांसह 

अवमत वत्रिेदी यांनी वित्रपटासाठी संगीत वदले आहे. 
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चबझनेस र्ायकून पालोनजी चमस्त्री यांिे चनधन 

● प्रख्यात वबझनेस टायकून पल्लोनजी वमस्त्री यांिे ियाच्या 93 व्या 

िर्ी वनधन झाले आहे. ते शापूरजी पालोनजी गु्रपिे अध्यक्ष होते, 

भारतातील सिासत मोठ्या व्यािसावयक संसथांपैकी एक. उद्योग 

आवण व्यापार के्षत्रातील योगदानाबद्दल त्यांना 2016 मधे्य पद्मभूर्ण 

पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात आले होते. 

प्रख्यात गीतकार, िौल्लोर कृष्णकुट्टी यांिे चनधन 

● केरळमधील प्रख्यात गीतकार, लेखक आवण पत्रकार, िौलू्लर 

कृष्णनकुट्टी यांिे वत्रशूर येथील खासगी िैद्यकीय महाविद्यालय 

रुग्णालयात वनधन झाले. ते 86 िर्ांिे होते. आकाशिाणीिे माजी 

कमसिारी कलाकार, कृष्णकुट्टी यांनी 3000 हून अवधक भन्सक्तगीते 

वलवहली आवण 200 हून अवधक पुस्के वलवहली. मल्याळ मनोरमा 

दैवनकािे सहाय्यक संपादक म्हणून ते वनिृत्त झाले. 

● कृष्णनकुट्टी हे केरळ संगीत नाटक अकादमी आवण केरळ 

सावहत्य अकादमी पुरस्कारांिे प्राप्तकतास आहेत, कृष्णनकुट्टी यांनी 

केरळ कलामंडलमिे उपाध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे. 

ऑचलखिक पदक चवजेता आचण हॉकी चवििषक चवजेता वररंदर 

चसंग यांिे चनधन 

● भारतीय हॉकीिे वदग्गज आवण 1975 च्या विश्विर्कातील 

सुिणसपदक विजेत्या संघािे सदस्य िररंदर वसंग यांिे वनधन झाले. 

तो 75 िर्ांिा होता. वसंग वालालंपूर येथे 1975 च्या पुरुर् हॉकी 

विश्विर्क स्पधेत सुिणसपदक विजेत्या भारतीय संघािा भाग होता. 

वसंग हे 1972 मु्यवनक ऑवलन्सिकमधे्य कांस्यपदक आवण 

अँमस्टरडॅममधे्य 1973 च्या विश्विर्क स्पधेत रौयपदक 

वजंकणाऱ्या संघािाही भाग होते. 2007 मधे्य, िररंदरला प्रवतवष्ठत 

ध्यानिंद जीिनगौरि पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात आले. 

 

चवचवध बातम्या 
 

सचिन तेंडुलकर 20व्या वषी युचनसेफिा सचदिा दूत म्हणून 

कायम राहणार 

● सविन तेंडुलकर युनायटेड नेशि विल्ड्र ेि फंड (UNICEF) 

'गुडविल अँमे्बसेडर' म्हणून विक्रमी 20 व्या िर्ी कायम राहणार 

आहे, िंवित मुलांच्या कल्याणासाठी काम करत आहे. प्रवसद्ध 

वक्रकेटपटू अनेक कारणांसाठी युवनसेफशी अनेक िर्ांपासून 

जोडले गेले आहेत. युवनसेफसोबतच्या त्यांच्या जिळपास दोन 

दशकांच्या भागीदारीत, त्यांनी मोवहमा पुढे नेण्यात महत्त्वािी 

भूवमका बजािली आहे 

अररिार अण्णा प्राणीिास्त्र उद्यानाने अनोख्या पद्धतीने 

प्लाखस्टकच्या बार्ल्यांिा वापर सुरू केला. 

● उद्याने आवण प्राणीसंग्रहालयांभोिती किरा िाढल्याने प्राणी आवण 

त्यांिी देखभाल करणार्यांिी अडिण झाली आहे. अररग्नार अण्णा 

प्राणीशास्त्र उद्यान हे असेि एक उद्यान आहे जे उद्यानाजिळील 

िाढत्या प्रदूर्णामुळे विंतेत आहे ज्यामुळे प्राण्यांना धोका आहे. 

अररग्नार अण्णा प्राणी उद्यानाच्या अवधकाऱ्यांनी उद्यानातील 

प्लान्सस्टकच्या बाटल्यांिा किरा आवण प्रदूर्ण यािर वनयंत्रण 

ठेिण्यासाठी एक निीन पद्धत सुरू केली आहे. 

● जागवतक पयासिरण वदनावनवमत्त, राज्यािे पयासिरण मंत्री वशि 

यांच्या हसे् “मंिप्पाई” म्हणजेि ‘वपिळ्या वपशव्या’ या पारंपररक 

कापडी वपशव्यांिे िाटप करण्यात आले. व्ही. मय्यानाथन आवण 

आरोग्य मंत्री मा. िेन्नई येथे सुब्रमण्यम यांनी पयासिरणास 

हावनकारक असलेल्या प्लान्सस्टक वपशव्यांऐिजी पयासिरणपूरक 

कॅरीबॅगिा िापर करण्यास प्रोत्साहन वदले. 'ओन्ली िन अथस' या 

थीमसह जागवतक पयासिरण वदनाच्या रॅलीमधे्य अनेक तरुण गट 

सहभागी झाले होते. 

चिलीका सरोवराच्या सवेक्षणादरम्यान 176 मासेमारी मांजरी 

सापडल्या, ज्यामुळे ही जगातील पचहली मासेमारी मांजर गणना 

झाली. 

● िन्यजीि वनरीक्षक आवण तज्ञांसाठी, विलीका येथील मासेमारी 

मांजर गणनेत काही आशादायक बातमी आहे. विलीकामधे्य, 

मांजराच्या प्रजातीिंी एकूण संख्या 176 असल्यािे आढळून आले, 

ज्यांिी शे्रणी 131-237 व्यक्ती आहे. मासेमारी मांजरीच्या 

लोकसंखे्यिा अंदाज जगात कुठेही संरवक्षत के्षत्र नेटिकस च्या बाहेर 

काढण्यािी ही पवहलीि िेळ होती. विलीका विकास प्रावधकरण 

(CDA) ने अंदाज अभ्यास (TFCP) हाती घेण्यासाठी द वफवशंग कॅट 

प्रकल्पासोबत सहकायस केले. 

सवेक्षण बद्दल: 

● 2021 आवण 2022 मधे्य दोन टप्प्यातील अभ्यासामधे्य सुमारे 30 

वदिसांसाठी एकूण 150 कॅमेरा टर ॅप ठेिण्यात आले होते. 

● डेटािे विशे्लर्ण करण्यासाठी सॅ्पटली एन्सिवसट कॅप्प्िर- 

ररकॅप्प्िर (SECR) दृवष्ट्कोन िापरला गेला. 2021 मधे्य, पवहला टप्पा 

विलीकाच्या उत्तर आवण उत्तर-पूिस विभागांमधे्य तसेि त्याच्या 

लगतच्या वजल्ह्ांमधे्य 115-िौरस-वकलोमीटर आद्रस  प्रदेशात पूणस 

करण्यात आला. 

● 2022 मधे्य, दुसरा टप्पा पररकुडा बाजूला, तसेि विलीका 

वकनारपट्टीिरील बेटांिर करण्यात आला. 

मारुती सुझुकीने मानेसर येथे आचियातील सवायत मोठा 20 

MWp सोलर प्लांर् बसवला. 

● मारुती सुझुकी इंवडयाने त्यांच्या मानेसर, हररयाणा येथे 20 

मेगािॅटिा सोलर कारपोटस सथावपत केला आहे. या प्रकल्पामुळे 

संसथेला प्रवतिर्ी 28,000 MWh िीज पुरिण्यािा अंदाज आहे. 

फमसच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमाद्वारे वनमासण होणारी ऊजास 

दरिर्ी सुमारे 67,000 कार तयार करण्यासाठी आिश्यक 

असलेल्या ऊजेसारखीि असेल. व्यिसायानुसार हे आवशयातील 

सिासत मोठे सोलर कारपोटस आहे. 

मारुती सुझुकी प्रकल्प: 

● मारुती सुझुकीने 2020 मधे्य गुरुग्राम साइटिर 5 मेगािॅट सौर 

कारपोटस लॉन्च केला . 

● प्रकल्पािी रिना सुविधेच्या अंतगसत ऊजेच्या गरजा पूणस 

करण्यासाठी करण्यात आली होती आवण कॅवप्टव्ह पॉिर प्रकल्पाशी 

एकरूप होण्यािी िेळ आली होती. 

● 2014 मधे्य सथावपत केलेल्या 1.3 मेगािॅट सौरऊजास प्रकल्पासह 

कंपनीिी एकूण सौर ऊजास क्षमता सध्या 26.3 मेगािॅट इतकी 

आहे. 
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शे्रयस जी होसूर हा भयंकर 'आयनयमॅन' र्र ायथलॉन पूणय करणारा 

पचहला भारतीय रेले्व अचधकारी ठरला. 

● एक प्रकारिा इवतहास रित, शे्रयस जी. होसूर , जगातील सिासत 

कठीण एक-वदिसीय क्रीडा स्पधास मानली जाणारी भीर्ण 

'आयनसमॅन' टर ायथलॉन पूणस करणारा भारतीय रेले्विा पवहला 

अवधकारी बनला. या स्पधेत 3.8 वकमी पोहणे, 180 वकमी 

सायकवलंग आवण 42.2 वकमी धािणे यांिा समािेश आहे. 

जमसनीतील हॅम्बगस येथे त्याने 13 तास 26 वमवनटांत ही स्पधास पूणस 

केली. 

छो्ा व्यवसायांना पाचठंबा देण्यासाठी WhatsApp ने 

SMBSaathi उत्सव सुरू केला. 

● Whatsapp ने SMBSaathi Utsav उपक्रम लाँि केला ज्यािा 

उदे्दश लहान व्यिसायांना Whatsapp वबझनेस ऍप सारख्या 

वडवजटल माध्यमांिा अिलंब करण्यास मदत करून त्यांना समथसन 

देणे आहे . उत्सिाने जयपूरच्या जोहरी बाजार आवण बापू बाजार 

येथे पायलटसह उपक्रम सुरू केला आहे जेथे 500 हून अवधक 

लहान व्यिसायांना प्रवशक्षण वदले जात आहे. जोश टॉक्सच्या 

सहकायासने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. 

NHAI ने 105 तासांत 75 चकलोमीर्रिा मोर्रवे बांधून चगनीज 

वल्ड्य रेकॉडय  केला आहे. 

● कें द्रीय मंत्री वनतीन गडकरी यांनी जाहीर केले की NHAI ने 105 

तास आवण 33 वमवनटांत NH53 िर एकाि लेनमधे्य 75 

वकलोमीटर वबटुवमनस काँक्रीट बांधून निीन वगनीज िल्ड्स रेकॉडस  

सथावपत केला आहे. गडकरीनंी NHAI आवण Raj Path Infracon 

Pvt Ltd िे अवभयंते, कंत्राटदार, सल्लागार आवण कामगारांिे 

प्रकल्प कायसक्षमतेने पार पाडल्याबद्दल कौतुक केले, ज्याने 

जागवतक विक्रमाच्या यशस्वी पूतसतेसाठी योगदान वदले. 

● NH 53 िा भाग म्हणून, अमरािती ते अकोला विभाग, जो 

कोलकाता, रायपूर, नागपूर आवण सुरत या प्रमुख शहरांना 

जोडणारा पूिस-पविम कॉररडॉर आहे. 

2020-21 मधे्य मचहला कामगार सहभाग वाढून 25.1% झाला. 

● वनयतकावलक कामगार दल सिेक्षण (Periodic Labour Force 

Survey - PLFS) जुलै 2020-जून 2021 च्या िावर्सक 

अहिालानुसार, सामान्य न्ससथतीत अन्सखल भारतीय मवहला 

श्रमशक्तीिा सहभाग दर (LFPR) 2021 मधे्य 2.3 टके्क िाढून 

25.1 टके्क झाला, जो मागील िर्ीच्या 22.8 टके्क होता. ग्रामीण 

भागात, मवहला श्रमशक्तीिा सहभाग 3% ने िाढून 27.7% झाला 

आहे, तर शहरी भागात, मवहला कामगार शक्तीिा सहभाग 0.1 

टक्क्यांनी िाढून 18.6% झाला आहे. लेबर फोसस पावटसवसपेशन रेट 

(LFPR) हे लोकसंखे्यमधे्य काम करणाऱ्या लोकांिे प्रमाण आहे. 

नॅिनल हेराल्ड् केस काय आहे? 

● नॅशनल हेराल्ड् भ्रष्ट्ािार प्रकरण हे वदल्लीतील न्यायालयात िालू 

असलेले प्रकरण आहे जे भारतीय अथसतज्ञ आवण राजकारणी 

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोवनया आवण राहुल गांधी, त्यांिे उद्योग 

आवण संबंवधत व्यक्तीवंिरुद्ध आणले आहे. मेटर ोपॉवलटन मॅवजस्टर ेट 

कोटासत दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, असोवसएटेड जनसल्स 

वलवमटेड (AJL) ला भारतीय राष्ट्र ीय काँगे्रसकडून $90.25 कोटी 

(US$12 दशलक्ष) व्याजमुक्त कजस वमळाले आहे. कजस फेडल्यािे 

सांवगतले जात आहे. 

आरोप: 

● यंग इंवडयन, नोव्हेंबर 2010 मधे्य 50 लाखांच्या भांडिलासह 

सथापन झालेल्या जिळच्या कंपनीने, AJL िे सिस शेअसस तसेि 

त्यािी सिस मालमत्ता (अंदाजे 5,000 कोटी वकमतीिी) विकत 

घेतली. स्वामीचं्या म्हणण्यानुसार सोवनया गांधी आवण राहुल गांधी 

या दोघांिरही गुने्हगारी गैरव्यिहारािे आरोप आहेत. तरुण 

भारतीय, सोवनया गांधी आवण राहुल गांधी यांच्यािर असोवसएटेड 

जनसल्स वलवमटेडच्या मालमते्तिा अपहार केल्यािा आरोप आहे. हे 

भ्रष्ट्ािाराऐिजी फसिणूक आवण घोटाळ्यािे प्रकरण आहे कारण 

त्यात िैयन्सक्तक फायद्यासाठी कायासलयीन अवधकारांिा िापर होत 

नाही 

 

सवय स्पधाय परीक्षांसाठी महत्त्वािे मुदे्द: 
 

● नाबाडसिी सथापना: 12 जुलै 1982; 

● नाबाडस मुख्यालय: मंुबई; 

● नाबाडसिे अध्यक्ष: गोविंदा राजुलु विंतला. 

● तावमळनाडू राजधानी: िेन्नई; 

● तावमळनाडूिे मुख्यमंत्री: के. सॅ्टवलन; 

● तावमळनाडूिे राज्यपाल: एन. रिी. 

● युवनयन बँक ऑफ इंवडया मुख्यालय: मंुबई; 

● युवनयन बँक ऑफ इंवडयािी सथापना: 11 नोव्हेंबर 1919. 

● अन्न आवण कृर्ी संघटनेिे प्रमुख: कू्य डोगूं्य 

● अन्न आवण कृर्ी संघटनेिे मुख्यालय: रोम, इटली. 

● अन्न आवण कृर्ी संघटना सथापना: 16 ऑक्टोबर 1945. 

● अले्बवनयन राजधानी: वतराना; 

● अले्बवनया िलन: अले्बवनयन लेक; 

● अले्बवनयािे पंतप्रधान: एडी रामा. 

● एअरटेल पेमेंट्स बँकेिी सथापना: जानेिारी 2017; 

● एअरटेल पेमेंट्स बँकेिे मुख्यालय: निी वदल्ली; 

● एअरटेल पेमेंट्स बँक व्यिसथापकीय संिालक आवण मुख्य 

कायसकारी अवधकारी: अनुब्रता वबस्वास. 

● राष्ट्र ीय आरोग्य प्रावधकरण (NHA) सीईओ: डॉ आरएस शमास 

● आरोग्य ि कुटंुब कल्याण राज्यमंत्री: डॉ.भारती प्रिीण पिार 

● ओवडशािी राजधानी: भुिनेश्वर 

● ओवडशािे राज्यपाल: गणेशीलाल 

● ओवडशािे मुख्यमंत्री: निीन पटनायक 

● से्टट बँक ऑफ इंवडयािी सथापना: 1 जुलै 1955; 

● से्टट बँक ऑफ इंवडया मुख्यालय: मंुबई; 

● से्टट बँक ऑफ इंवडयािे अध्यक्ष: वदनेश कुमार खारा. 

● जागवतक बँकेिे मुख्यालय: िॉवशंझटन, डीसी, युनायटेड से्टट्स; 

● जागवतक बँकेिी सथापना: जुलै 1944; 

● जागवतक बँकेिे अध्यक्ष: डेन्सव्हड मालपास. 

● भारतीय सैन्यािी सथापना: 1 एवप्रल 1895 

● भारतीय लष्करािे मुख्यालय: निी वदल्ली 

● भारतीय लष्कर प्रमुख: मनोज पांडे 

● सविि, वित्तीय सेिा विभाग: संजय मल्होत्रा 
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● अथस आवण कॉपोरेट व्यिहार मंत्री वनमसला सीतारामन 

● अन्सखल भारतीय तंत्रवशक्षण पररर्देिी सथापना: नोव्हेंबर 1945; 

● अन्सखल भारतीय तंत्रवशक्षण पररर्देिे मुख्यालय: निी वदल्ली; 

● अन्सखल भारतीय तंत्रवशक्षण पररर्देिे अध्यक्ष: अवनल सहस्रबुदे्ध 

● िीनिी राजधानी: बीवजंग; 

● िीनिे िलन: रॅन्सन्मन्बी; 

● िीनिे राष्ट्र पती: शी वजनवपंग. 

● आंध्र प्रदेशिे राज्यपाल: विश्वभूर्ण हररिंदन; 

● आंध्र प्रदेशिे मुख्यमंत्री: िाय. एस. जगनमोहन रेड्डी 

● DICGC िेअरपससन : मायकेल पात्रा; 

● DICGC मुख्यालय: मंुबई; 

● DICGC सथापना: 15 जुलै 1978. 

● ZestMoney CEO आवण सह-संसथापक: Lizzie Chapman; 

● ZestMoney सथापना: 2015; 

● ZestMoney मुख्यालय: बेंगळुरू, कनासटक. 

● कें द्रीय कौशल्य विकास आवण उद्योजकता मंत्री: धमेंद्र प्रधान 

● आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटनेिे मुख्यालय: वजवनव्हा, न्सस्वत्झलंड; 

● आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटनेिे अध्यक्ष: गाय रायडर; 

● आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटनेिी सथापना : 1919.  

● गोव्यािी राजधानी: पणजी; 

● गोव्यािे मुख्यमंत्री: प्रमोद सािंत; 

● गोव्यािे राज्यपाल: एस. श्रीधरन वपल्लई. 

● केरळिे राज्यपाल: आररफ मोहम्मद खान; 

● केरळ राजधानी: वतरुिनंतपुरम; 

● केरळिे मुख्यमंत्री: वपनाराई विजयन. 

● युनायटेड वकंगडम राजधानी: लंडन 

● युनायटेड वकंगडमिे पंतप्रधान: बोररस जॉिन 

● युनायटेड वकंगडम िलन: पाउंड स्टवलंग 

● संयुक्त राष्ट्र  महासभेिे अध्यक्ष: अबु्दल्ला शावहद; 

● संयुक्त राष्ट्र  महासभेिे मुख्यालय: नू्ययॉकस , युनायटेड से्टट्स. 

● RBL बँकेिे मुख्यालय: मंुबई; 

● RBL बँकेिी सथापना: ऑगस्ट 1943. 

● Tencent सथापना: 11 नोव्हेंबर 1998; 

● Tencent मुख्यालय: शेन्झेन, ग्वांगडोगं, िीन; 

● Tencent िेअरमन, CEO: पोनी मा; 

● Tencent अध्यक्ष: मावटसन लाऊ. 

● एथर एनजी मालक: हीरो मोटोकॉपस; 

● एथर एनजी मुख्यालय सथान: बेंगळुरू; 

● अथर एनजीिे संसथापक: तरुण मेहता, स्वप्नील जैन. 

● भारतािे संरक्षण मंत्री: श्री राजनाथ वसंह 

● उत्तर प्रदेशिे मुख्यमंत्री: योगी आवदत्यनाथ 

● WhatsApp िी सथापना: 2009; 

● WhatsApp CEO: विल कॅथकाटस; 

● WhatsApp मुख्यालय: मेनलो पाकस , कॅवलफोवनसया, युनायटेड 

से्टट्स; 

● WhatsApp अवधग्रहण तारीख: 19 फेबु्रिारी 2014; 

● व्हॉट्सअॅपिे संसथापक: जॅन कोम, ब्रायन अॅक्टन; 

● WhatsApp पालक संसथा: फेसबुक. 

● तावमळनाडू राजधानी: िेन्नई; 

● तावमळनाडूिे मुख्यमंत्री: के. सॅ्टवलन; 

● तावमळनाडूिे राज्यपाल: एन. रिी. 

● APEDA वनवमसती: 1986; 

● APEDA मुख्यालय: निी वदल्ली; 

● APEDA अध्यक्ष: एम. अंगमुथू. 

● कनासटक राजधानी: बेंगळुरू 

● कनासटकिे मुख्यमंत्री: बसिराज एस बोम्मई 

● कनासटकािे राज्यपाल: थािर िंद गहलोत 

● सेलु्यलर ऑपरेटसस असोवसएशन ऑफ इंवडयािी सथापना: 1995; 

● सेलु्यलर ऑपरेटसस असोवसएशन ऑफ इंवडया मुख्यालय: निी 

वदल्ली; 

● सेलु्यलर ऑपरेटसस असोवसएशन ऑफ इंवडयािे महासंिालक: डॉ. 

एसपी कोिर 

● HSBC India सथापना: 1853 

● HSBC India मुख्यालय: मंुबई, महाराष्ट्र  

● HSBC India सीईओ: वहतेंद्र दिे 

● वलंक्डइन कॉपोरेशनिी सथापना: 5 मे 2003; 

● वलंक्डइन कॉपोरेशन मुख्यालय: कॅवलफोवनसया, युनायटेड से्टट्स 

(यूएस); 

● वलंक्डइन कॉपोरेशन सीईओ: रायन रोस्लान्स्की. 

● इवजप्त राजधानी: कैरो 

● इवजप्त िलन: इवजन्सप्प्शयन पौडं 

● इवजप्तिे अध्यक्ष: अबे्दल फताह अल-वससी 

● इवजप्तिे पंतप्रधान: मुस्फा मॅडबौली 

● ICC िी सथापना: 15 जून 1909; 

● ICC अध्यक्ष: गे्रग बाकस ले; 

● ICC CEO: ज्योफ अलवडसस; 

● ICC मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अवमराती. 

● NATO िी सथापना: 4 एवप्रल 1949 

● NATO मुख्यालय: बु्रसेल्स, बेन्सियम 

● NATO िे सरविटणीस: जेि स्टॉल्टनबगस 

● NATO एकूण सदस्य: 30 

● NATO िा शेिटिा सदस्य: उत्तर मॅसेडोवनया 

● सोमावलया राजधानी: मोगावदशू 

● सोमावलया िलन: सोमाली वशवलंग 

● सोमावलया अध्यक्ष: हसन शेख मोहमुद 

● ऑस्टर ेवलयािे पंतप्रधान: अँथनी अल्बानीज; 

● ऑस्टर ेवलयािी राजधानी: कॅनबेरा; 

● ऑस्टर ेवलयािे िलन: ऑस्टर ेवलयन डॉलर. 
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● Zomato िे मुख्यालय: गुरुग्राम, हररयाणा. 

● Zomato िे CEO: दीपंदर गोयल. 

● भारतािे अथसमंत्री: श्रीमती. वनमसला सीतारामन 

● कनासटकिे मुख्यमंत्री: श्री बसिराज बोम्मई 

● सांसृ्कवतक आवण संसदीय कामकाज राज्यमंत्री: अजुसन राम 

मेघिाल 

● सांसृ्कवतक आवण परराष्ट्र  व्यिहार राज्यमंत्री: मीनाकाशी लेखी 

● FIFA अध्यक्ष: Gianni Infantino; 

● FIFA िी सथापना: 21 मे 1904; 

● FIFA मुख्यालय: झुररि, न्सस्वत्झलंड. 

● तावमळनाडू राजधानी: िेन्नई 

● तावमळनाडूिे मुख्यमंत्री: एमके सॅ्टवलन 

● तावमळनाडूिे राज्यपाल: आर एन रिी 

● युनेस्कोिी सथापना: 16 नोव्हेंबर 1945 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, फ्राि 

● युनेस्कोिे सदस्य देश: 193 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझौले 

● इंवडयन ऑइल कॉपोरेशनिे अध्यक्ष: श्रीकांत माधि िैद्य 

● इंवडयन ऑइल कॉपोरेशन मुख्यालय: निी वदल्ली 

● इंवडयन ऑइल कॉपोरेशनिी सथापना: 30 जून 1959 

● साउथ इंवडयन बँकेिे मुख्यालय: वत्रशूर, केरळ 

● साउथ इंवडयन बँकेिे CEO: मुरली रामकृष्णन; 

● साउथ इंवडयन बँकेिी सथापना: 29 जानेिारी 1929 

● कनासटक बँकेिे मुख्यालय: मंगळुरू 

● कनासटक बँकेिे CEO: महाबळेश्वरा M. S 

● कनासटक बँकेिी सथापना: 18 फेबु्रिारी 1924 

● िल्ड्स गोल्ड् कौन्सिल ररपोटस मुख्यालय: लंडन, युनायटेड वकंगडम; 

● िल्ड्स गोल्ड् कौन्सिल ररपोटस सथापना: 1987; 

● िल्ड्स गोल्ड् कौन्सिल ररपोटस सीईओ: डेन्सव्हड टेट; 

● िल्ड्स गोल्ड् कौन्सिल ररपोटस अध्यक्ष: केन्सल्वन दुवश्नस्की. 

● िीनिे राष्ट्र ाध्यक्ष: शी वजनवपंग 

● रवशयािे अध्यक्ष: व्लावदमीर पुवतन 

● ब्राझीलिे राष्ट्र ाध्यक्ष: जैर बोल्सोनारो 

● दवक्षण आवफ्रकेिे अध्यक्ष: वसररल रामाफोसा 

● येस बँकेिे संसथापक: राणा कपूर 

● येस बँकेिे अध्यक्ष : सुनील मेहता 

● येस बँकेिे एमडी आवण सीईओ: प्रशांत कुमार 

● NITI आयोगािी सथापना: 1 जानेिारी 2015 

● NITI आयोग पूिसिती: वनयोजन आयोग (15 मािस 1950) 

● NITI आयोग मुख्यालय: निी वदल्ली 

● एमडी आवण सीईओ, नैवनताल बँक: श्री. वदनेश पंत 

● एमडी आवण सीईओ, बीएफएसएल: श्री शैलेंद्र वसंग 

● िीफ ररलेशनवशप मॅनेजमेंट अँड माकेवटंग, NPCI: श्री. राजीथ 

वपल्लई 

● ओवडशािी राजधानी: भुिनेश्वर 

● ओवडशािे मुख्यमंत्री: निीन पटनायक 

● ओवडशािे राज्यपाल: गणेशीलाल 

● आंतरराष्ट्र ीय टेवनस महासंघािे मुख्यालय: लंडन, युनायटेड 

वकंगडम 

● आंतरराष्ट्र ीय टेवनस महासंघािी सथापना: 1 मािस 1913 

● आंतरराष्ट्र ीय टेवनस महासंघािे अध्यक्ष: डेन्सव्हड हॅगटी 

● भारत इलेक्टर ॉवनक्स वलवमटेड सथापना: 1954 

● भारत इलेक्टर ॉवनक्स वलवमटेड मुख्यालय: बेंगळुरू 

● भारत इलेक्टर ॉवनक्स वलवमटेडिे कायसकारी संिालक: विनय कुमार 

कात्याल. 

● भारत इलेक्टर ॉवनक्स वलवमटेडिे MD आवण CEO: आनंदी 

रामवलंगम 

● सेंटर ल बोडस ऑफ डायरेक्ट टॅके्ससिी सथापना: 1963 

● कें द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळािे मुख्यालय: निी वदल्ली 

● कें द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळािे अध्यक्ष: वनतीन गुप्ता 

● कें द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ मंत्री जबाबदार: वित्त मंत्रालय 

● कॉमनिेल्थ असोवसएशनिे सरविटणीस: पॅवटर वशया स्कॉटलंड 

● रिांडािे अध्यक्ष: पॉल कागामे 

● गॅबॉनिे अध्यक्ष: अली बोगंो 

● टोगोिे राष्ट्र ाध्यक्ष: फौरे ग्नावसंगबे 

● टाटा पॉिर सोलर वसस्टीमिे मुख्यालय: मंुबई; 

● टाटा पॉिर सोलर वसस्टीम्सिी सथापना: 1989 
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