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य क्रे न-रशिया वाद
सोशहहएि यशनयनमधन
ू वेगळा झार्लयापासन
ू रशिया (Russia) आशि यक्रेन(Ukraine) यांच्याि अंिगड ि
संघिड पाहायला शमळि आहे. यक्रेन हा रशियाचाच भाग असन
ू त्याचं स्विंत्र अशस्ित्व आहे मात्र अनेक
रशियन हे स्विंत्र अशस्ित्व मान्य करि नाहीि. अिाि यक्रेन आशि नाटो (NATO) देिांची जवळीक हा
रशियासाठी शचंिेचा शविय ठरला आहे. यक्रेनला नाटोचं सदस्यत्व शमळण्याला रशियाचा िीव्र शवरोध आहे.
िसं झालं िर आशियािील रशियाचं महत्त्व कमी होिार, अिी भीिी रशियाला आहे.
यावरून गेर्लया काही शदवसांपासन
ू रशिया आशि नाटो (NATO) संघटना यांच्याि ििाव शदसन
ू येि आहे.
यक्रेनच्या मद्द्यावरून रशिया कठोर भशू मका घेि असर्लयाचे शचत्र आहे. यक्रेनला नाटो संघटनेि
सभासदत्व शमळू नये, यासाठी रशिया आक्रमक झाली आहे िर अमेररका (America) आशि नाटोनं िसं
लेखी आर्श्ासन आपर्लयाला द्यावं, अिी मागिी रशियाने केली होिी. यावर काही िोडगा शनघाला
नसर्लयाने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष हलाशदमीर पिीन यांनी 24 फेब्रवारीला यक्रेनवर लष्ट्करी कारवाई सरू
केली.
य क्रे न-रशियाचा सां स्कृ शिक इशिहास
या सगळ्याची सरुवाि 9 हया ििकापासन
ू होिे, जेहहा पवू ड यरोपाि स्लाशवक वंिाच्या टोळ्यांचा देि,
शकवान रुस अशस्ित्वाि आला. आजच्या यक्रेन, रशिया आशि बेलारूस या देिांचा जन्म झाला याच
शकवान रुसमधन
ू झाला असं या प्रदेिािले लोक मानिाि.
दहाहया ििकाि शकवान रूसचा राजयकिाड होिा शप्रन्स वोलोशदमीर, जो शप्रन्स हलाशदमीर द ग्रेट
म्हिन
ू ही ओळखला जािो.
याच हलाशदमीरनं ऑथोडॉक्स शिश्चन धमाड चा स्वीकार आशि प्रसारही केला. त्यामळे रशिया िसंच
यक्रेनसह अनेक देिांि िो संि हलाशदमीर म्हिन
ू ही ओळखला जािो.
म्हिजे धमड आशि वंिाच्या दृष्टीनं दोन्ही देिांचा उगम एकाच पररसरािन
ू झाला आहे. जवळपास चार
ििकं या शकवान रूसचा अंमल कायम होिाि.
पि शकवान रूसच्या पाडावानंिर हे नािं िटलं. पवू ड यरोपाि वेगवेगळ्या प्रादेशिक सत्तां शनमाड ि झार्लया.
कधी मंगोल साम्राजय, पोलंड अिा बाहेरच्या सत्तांचा अंमल या प्रदेिावर होिा. मग सिराहया आशि
अठराहया ििकाि यक्रेन पन्हा रशियन साम्राजयाचा भाग बनला.

सोशहहएि कालखं डािील य क्रे न
1917 साली रशियन राजयक्रांिीनंिर शिथली राजेिाही संपष्टाि आली. मग 1922 मध्ये कम्यशनस्ट
म्हिजे साम्यवादी शवचारसरिीच्या सोशहहएि यशनयनचा उदय झाला. त्यावेळी यक्रेन या सोशहहएि
ै ी एक होिा.
संघराजयाच्या संस्थापक सदस्यांपक
िब्बल 69 विड यक्रेन आशि रशिया हे दोन देि सोशहहएि संघराजयाचा भाग म्हिन
ू एकत्र राशहले. म्हिजे
सोशहहएि संघ आशि अमेररका यांच्यािर्लया िीियद्धाच्या काळाि यक्रेन अमेररकेच्या शवरोधाि होिा.
पि म्हिजे दोन देिांमध्ये सारं काही आलबेल होिं असं मात्र नाही. 1932-33 मध्ये यक्रेनमध्ये मोठा
दष्ट्काळ पडला होिा, जयाि लाखो लोकांचा मत्ृ यहू ी झाला. होलोडोमोर नावानं ओळखला जािारा िो
दष्ट्काळ मानवशनशमड ि होिा आशि त्यासाठी सोशहहएि यशनयनची धोरिं जबाबदार होिी असं आजही
अनेक यक्रेशनयन मानिाि.
ही नाराजी वाढि गेली. सोशहहएि देिांमधली गररबी, िीियद्धाचे दष्ट्पररिाम, साम्यवाद मागे पडून नहया
शवचारांचा उदय, सोशहहएि राष्ट्राध्यक्ष शमखाईल गोबाड चेहह यांनी आिलेले बदल अिा गोष्टींमळे अखेर
1991 मध्ये सोशहहएि यशनयनचं 15 देिांमध्ये शवघटन झालं. यक्रेननं स्वािंत्रय जाहीर केलं.
या गोष्टीची सल हलाशदमीर पशिन यांच्यासारख्या काही रशियनांच्या मनाि िीस विाां नंिरही कायम
आहे. पशिन यांच्या भाििािही िी पन्हा शदसन
ू आली.
य क्रे नचं भौगोशलक आशि सामररक महत्त्व
यक्रेनची राजधानी कीहह आशि रशियाची राजधानी मॉस्कोमधलं अंिर जेमिेम 700-800 शकलोमीटरचं
आहे. म्हिजे साधारि मंबईहू न नागपरू एवढंच.
साहशजकच यक्रेन सामररकदृष्ट्या कायमच रशियासाठी अशििय महत्त्वाचा राशहला आहे. िीियद्धाच्या
काळाि सोशहहएि यशनयनचा मोठा अण्वस्त्रसाठाही यक्रेनमध्येच ठे वलेला होिा.
काळा समद्र आशि भम
ू ध्य सागरािील आपर्लया हयापारी मागाां चा शवचार करिा यक्रेन आपर्लया बाजन
ू ं
असिं ही रशियासाठी कायमच एक प्राथशमकिा राशहली आहे.
सोशहहएि पाडावानंिर रशिया यक्रेनकडे पवू ड यरोपािील देिांना जोडिारा मख्य दवा आशि पाशश्चमात्य
देिांना दरू ठे विारा 'बफर झोन' म्हिन
ू पाहाि आला आहे.
या बफर झोनमध्ये नाटो फौजा आर्लया िर िे रशियाला शदलेलं थेट आहहान समजू आशि योग्य उत्तर देऊ
असा पशवत्रा पशिन यांनी घेिला आहे. यरोशपयन राष्ट्रांनी यक्रेनला िस्त्रास्त्रं परविंही त्यांनाा मान्य
नाही.

इथे हे लक्षाि घ्यायला हवं, की यरोप खंडाचा भाग असला, िरी यक्रेन यरोशपयन यशनयनचा सदस्य
नाही. हा देि नाटो राष्ट्रगटांिही नाही.
मात्र गेर्लया काही दिकभराि कीहहमध्ये यरोपवादी शवचारांचा प्रभाव वाढि गेला आहे. त्यामळे
रशियावादी आशि यरोपवादी असे दोन गट देिाि पडले.
भाशिक समीकरिं
काहींच्या मिे यक्रेनमध्ये ही शवभागिी आधीपासन
ू च होिी. कारि एक देि असला, िरी यक्रेन भाशिक
आशि सांस्कृशिकदृष्ट्या एकसंध नाही.
यक्रेनच्या पशश्चम आशि मध्य भागाि यक्रेशनयन भािा बोलली जािे. िर दशक्षि आशि पवू ड भागािील
प्रांिांमध्ये प्रामख्यानं मािभ
ृ ािा रशियन असलेले लोक राहिाि.
भािेिी शनगडीि असलेली हीच ओळख 2014 साली संघिाड चं कारि ठरली. त्यावेळी कीहहच्या मैदान
चौकाि शनदिड नं आशि त्यािन
ू सत्तांिर झालं, आशि राष्ट्राध्यक्ष शहहक्टर यानकोशवच यांनी देि सोडून
रशियाि आश्रय घेिला होिा. त्यानंिर यक्रेनमध्ये यरोपवादी सत्तेि आले आशि मग रशियन भाशिक
क्रायशमया द्वीपकर्लपानं फटून रशियाि जाण्याचा शनिड य घेिला.
प शिन यां ची महत्त्वाकां क्षा
सगळ्या रशियन लोकांना पन्हा एकत्र आििारा नेिा अिी ओळख शनमाड ि करण्यासाठी पशिन उत्सक
आहेि आशि म्हिन
ू च यक्रेन परि शमळवायच्या शवचारानं पशिन यांना जिू पछाडलं आहे असं शनरीक्षि
रशियाशवियीच्या अनेक जािकारांनी नोंदवलं आहे.
त्यािन
ू च पवू ी सोशहहएि यशनयनचा भाग असलेर्लया जॉशजड यावर पशिन यांनी 2008 साली हर्लला केला
होिा. जॉशजड यािले साऊथ ओसेशटया आशि अबखाशझया हे भाग िेहहापासन
ू रशियाच्या शनयंत्रिाखाली
आहेि.
यक्रेनशवियीही पशिन यांची मिं आिखी िीव्र आहेि आशि त्यांनी िी अनेकदा स्पष्टपिे मांडली आहेि.
यक्रेनमधर्लया रशियन भाशिकांचं िे वेळोवेळी समथड न करि आले आहेि. त्यामळे च त्यांनी क्रायशमयाचं
रशियाि शवशलनीकरिाचा शनिड य घेिला होिा.
आिा साि विाां नी पन्हा एकदा ििीच शस्थिी शनमाड ि झाली आहे. पशिन यांनी दोनेस्क आशि लहान्स्का
या यक्रेनमधर्लया फशटरिावादी प्रदेिांचं स्वािंत्रय मान्य केलं आहे. नाटो फौजा यक्रेनच्या आशि पयाड यानं
रशियाच्या उं बरठ्यावर उभ्या आहेि.

भारिावर काय पररिाम होिील
रशिया-यक्रेन लष्ट्करी संघिाड चा पररिाम मालवाहिक
ू , देयके आशि िेलाच्या शकंमिींच्या वाहिकीवर
होिार आहे, पररिामी भारिाला महागाईच्या संकटाला सामोरे जावे लागिार आहे.
भारि आशि रशिया यांच्यािील शद्वपक्षीय हयापार या आशथड क विाड ि आिापयां ि 9.4 अब्ज डॉलसड होिा, जो
2020-21 मध्ये 8.1 अब्ज डॉलसड होिा.
रशियाकडून भारिाच्या मख्य आयािीमध्ये इंधने, खशनज िेल, मोिी, मौर्लयवान शकंवा अधड -मौर्लयवान
खडे , अिभट्ट्या, बॉयलर, यंत्रसामग्री आशि यांशत्रक उपकरिे यांचा समावेि आहे; शवद्यि यंत्रसामग्री आशि
उपकरिे आशि खिे. भारिािन
ू रशियाला शनयाड ि होिाऱया प्रमख वस्िंम
ू ध्ये औिध उत्पादने, शवद्यि
यंत्रसामग्री आशि उपकरिे, सेंशद्रय रसायने आशि वाहने यांचा समावेि आहे.
या आशथड क विाड ि भारिाचा यक्रेनबरोबरचा शद्वपक्षीय हयापार आिापयां ि २.३ अब्ज डॉलसड इिका होिा,
जो गेर्लया आशथड क विाड ि २.५ अब्ज डॉलसड होिा. यक्रेनमधन
ू भारिीय आयािीच्या प्रमख वस्िू म्हिजे
कृिी उत्पादने, धािच
ू ी उत्पादने, पलाशस्टक आशि पॉशलमर इत्यादी, िर औिधे, यंत्रसामग्री, रसायने आशि
अन्न उत्पादने इत्यादी, यक्रेनला होिारी प्रमख भारिीय शनयाड ि आहेि.
भारिाचे G20 अध्यक्षपद लक्षाि घे ऊ न, कें द्र सरकारने G20 सशचवालय ियार करिे के ले .
भारि 1 शडसेंबर 2022 िे 30 नोहहेंबर 2023 या कालावधीि G20 चे अध्यक्षपद भिू वेल आशि G20 शिखर
पररिद 2023 मध्ये (18 वी आवत्त
ृ ी) भारिाि होिार आहे. त्याच्या ियारीसाठी, सरकारने G20 सशचवालय
आशि त्याची अहवाल रचना स्थापन करण्यास मान्यिा शदली आहे.
G20 सशचवालयाला पंिप्रधानांच्या अध्यक्षिेखालील सवोच्च सशमिी मागड दिड न करे ल आशि त्याि
खालील सदस्य असिील.
अथड मंत्री: शनमड ला सीिारामन,
गहृ मंत्री: अशमि िहा,
परराष्ट्र मंत्री: एस. जयिंकर, आशि
G20 िेपाड : शपयि गोयल
G20 सशचवालयाची जबाबदारी काय आहे ?
G20 सशचवालय संपि
ू ड धोरिात्मक शनिड यांच्या अंमलबजाविीसाठी आशि भारिाच्या आगामी G20
अध्यक्षपदासाठी आवश्यक असलेर्लया हयवस्थांसाठी जबाबदार असेल. 2021 मध्ये, G20 शिखर पररिद
रोम, इटली येथे आयोशजि करण्याि आली होिी. 2022 मध्ये G20 शिखर पररिद बाली, इंडोनेशिया येथे
होिार आहे िर 2023 मध्ये िी नवी शदर्लली, भारि येथे होिार आहे.

स्टॅ च्यू ऑफ इक्वॅ शलटी
पंिप्रधान नरें द्र मोदी यांनी ५ फेब्रवारी रोजी िेलंगिािील हैदराबाद येथे जगािील दसऱया क्रमांकाच्या
बैठ्या पिळ्याचे अनावरि केले. अकराहया ििकािील संि आशि समाजसधारक रामानजाचायड यांचा
हा पिळा आहे., 216 फूट उं चीच्या या पिळ्याला 'स्टॅच्यू ऑफ इक्वॅशलटी' असं नाव देण्याि आलं आहे.
हैदराबाद िहराच्या सीमेवरील िमिाबाद येथील ४५ एकर भहय मंशदर पररसराि ही मि
ू ी बसशवण्याि
आली आहे.
समानिे च्या मू िीचे वैशिष्ट्य
िमिाबादच्या या मंशदराच्या बांधकामाला 2014 मध्ये सरुवाि झाली होिी. रामानजाचायाां ची मि
ू ी ६४
फूट उं च शठकािी बसवण्याि आली आहे. रामानजाचायाां ची मि
ू ी पाच धािंच्ू या शमश्रिापासन
ू ियार
करण्याि आली आहे. याि सोने, चांदी, शपवळा, िांबे आशि जस्ि यांचा वापर केला जािो. १२० शकलो
सोन्यापासन
ू ही मि
ू ी ियार करण्याि आली आहे. रामानजाचायाां चा हा सवाड ि मोठा पिळा चीनमध्ये
ियार करण्याि आला असन
ू , िो अनेक भागांि भारिाि आिण्याि आला आहे.
शगनीज ब क ऑफ वर्लडड रे कॉडड मध्ये समावे ि
64 फूट उं चीच्या िळाला भद्रा वेदर असे नाव देण्याि आले आहे. या भद्रा वेिीि शडशजटल लायब्ररी आशि
संिोधन केंद्र ियार करण्याि आले आहे. याबरोबरच समाजसधारक रामानजाचायड यांच्या प्राचीन
भारिीय ग्रंथांची व कायाड ची माशहिी देिारे एक दालनही भद्रा वेदीि ियार करण्याि आले आहे. सनािन
परं परे िील कोित्याही संिाने एवढे भहय मंशदर अजन
ू बांधलेले नाही. या मंशदराचा समावेि शगनीज बक
ऑफ वर्लडड रे कॉडड मध्ये करण्याि आला आहे.
शदहया दे स मस
या स्मारकाभोविी शिरुमला, श्रीरं गम, कांची, अहोभीलम, भद्रीनाथ, मशक्तनाथ, अयोध्या, वद
ं ृ ावन,
कं भकोिम आदी श्री वैष्ट्िव धमड परं परे िील (आदिड मंशदरे ) १०८ 'शदहय देसम' असिील. अशस्ित्वाि
असलेर्लया मंशदरांमध्ये देवदेविांच्या आशि वास्िंच्ू या मि
रं गरं गोटी
ू ी आकाराि बांधर्लया गेर्लया. मि
ू ीनाही
ं
करण्याि आली.
१६.५ मीटर उं चीच्या या बेस शबशर्लडंगमध्ये मेशडटेिनहॉल होिे, शजथे १२० शकलो सोन्यापासन
ू बनवलेर्लया
रामानजाचायड लच्ू या ५४ इंचाच्या मि
ू ीचे उद्घाटन राष्ट्रपिी रामनाथ कोशवंद यांच्या हस्िे १३ फेब्रवारी रोजी
पशहली पज
ू ा करून होिार आहे. आिील गभड गहृ देविा ही लोकांच्या दैनंशदन उपासनेसाठी होिी.

सं र क्षि मं त्रालयाने SEHAT योजने अं ि गड ि औिधां ची होम शडशलहहरी स रू के ली आहे .
एका नहया उपक्रमाि संरक्षि मंत्रालयािफे शदर्ललीि आरोग्य सेवा घेिारे शनवत्त
ृ सैशनक आशि सेवा
बजाविाऱया लष्ट्करी जवानांसाठी औिधांची 'होम शडशलहहरी' मंगळवारी ऑनलाइन वैद्यकीय सर्लला
मंचाद्वारे सरू करण्याि येिार आहे.
सेवा ई-हेर्लथ अशसस्टन्स अाँड टेशलकन्सर्लटेिन (सेहॅट) योजनेंिगड ि (सेहॅट) औिधांची 'होम शडशलहहरी'
शदर्लली काँटोन्मेंटच्या बेस हॉशस्पटलमधन
ू सरू करण्याि येिार असन
ू भशवष्ट्याि अशधकाशधक केंद्रांपयां ि
ही योजना लागू करण्याि येिार असर्लयाचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
से ह ट उपक्रम
संरक्षि मंत्रालयाच्या लष्ट्कराच्या शिन्ही िाखांची ही टेशलकन्सर्लटेिन सेवा आहे जी सवड पात्र लष्ट्करी
जवान आशि त्यांच्या कटंशबयांसाठी ियार करण्याि आली आहे.
शडशजटल इंशडया आशि ई-गहहनड न्ससाठी सरकारच्या वचनबद्धिेचा एक भाग म्हिन
ू , संरक्षि मंत्री
राजनाथ शसंह यांनी 27 मे 2021 रोजी आरोग्य सरू केले.
रुग्िांना त्यांच्या घराि आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देिे हा यामागचा उद्दे ि आहे.
हेर्लथ स्टे होम ओपीडी ही ई-संजीवनीच्या धिीवर आरोग्य व कटबं कर्लयाि मंत्रालयािफे
(एमओएचएफडब्र्लय)ू सवड नागररकांसाठी चालवण्याि येिाऱया मोफि ओपीडी सेवेवर आधाररि आहे.
हेर्लथ स्टे होम ओपीडी (सेहॅटॉपडी) ही रुग्िापासन
ू डॉक्टरांपयां िची एक अिी प्रिाली आहे शजथे रुग्ि
इंटरनेटद्वारे दूरस्थपिे डॉक्टरांचा सर्लला घेऊ िकिो.
राष्ट्रीय य वा सिक्तीकरि कायड क्र म योजना
िरुिांचे हयशक्तमत्त्व आशि नेित्ृ वगि शवकशसि करिे आशि त्यांना राष्ट्र उभारिीच्या कायाड ि गंिवन
ू
ठे विे ही उशद्दष्टे साध्य करण्याच्या उद्दे िाने सरकारने १५ हया शवत्त आयोगाच्या चक्राि (२०२१-२२ िे
२०२५-२६) २,७१०.६५ कोटी रुपये खचड न
ू "राष्ट्रीय यवा सिक्तीकरि कायड क्रम" योजना सरू ठे वण्याचा
शनिड य घेिला आहे.
आर.वाय.एस.के. योजना ही यवा हयवहार आशि क्रीडा मंत्रालयाची प्रमख केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे.
राष्ट्रीय यवा धोरि, 2014 मध्ये 'यवा' या हयाख्येनसार योजनेचे लाभाथी हे 15 िे 29 वयोगटािील यवक
आहेि. शविेिि: पौगंडावस्थेिील मलांसाठी असलेर्लया कायड क्रमाच्या घटकांच्या बाबिीि, लाभाथी 10 िे
19 विे वयोगटािील आहेि. आरवायएसके योजनेचे कायड क्रम साि उपयोजनांद्वारे राबशवले जािाि: (i) नेहरू यवा केंद्र संघटना (एनवायकेएस)

(ii) नॅिनल यथ
ू कॉपसड (एनवायसी)
(iii) राष्ट्रीय यवा आशि पौगंडावस्थेिील शवकास कायड क्रम (एन.पी.वाय.ए.डी.)
(iv) आंिरराष्ट्रीय सहकायड
(५) यथ
ू हॉस्टेर्लस (वाय.एच.)
(vi) स्काऊशटंग आशि गाईशडंग संस्थांना मदि
(vii) National Young Leaders Programme (NYLP).
सौभाग्य योजना : सौर शवद्य िीकरि योजने ि राजस्थान अहवल
सौभाग्य योजनेंिगड ि, राजस्थानमध्ये सौर-आधाररि स्विंत्र प्रिालीद्वारे शवद्यिीकरि झालेर्लया घरांची
संख्या सवाड शधक आहे. शहमाचल प्रदेि आशि शसक्कीम या डोंगराळ राजयांमध्ये आशि जम्म-ू काश्मीर
केंद्रिाशसि प्रदेिाि या उपक्रमांिगड ि िन्ू य लाभाथी होिे. सौभाग्य योजनेअंिगड ि गेर्लया विी 31
माचड पयां ि 2.817 कोटी कटंबांचे शवद्यिीकरि करण्याि आले होिे, जयाि सौर-आधाररि स्विंत्र
प्रिालीद्वारे 4.16 लाखांचा समावेि होिा.
सौभाग्य योजनेंिगड ि राजस्थानमध्ये सौरआधाररि स्विंत्र यंत्रिेद्वारे िब्बल १,२३,६८२ घरांचे
शवद्यिीकरि करण्याि आले, त्यानंिर छत्तीसगड (६५,३७३), उत्तर प्रदेि (५३,२३४), आसाम (५०,७५४),
शबहार (३९,१००), महाराष्ट्र (३०,५३८), ओशडिा (१३,७३५), मध्य प्रदेि (१२,६५१) या शठकािी वीज
परवठा करण्याि आला आहे, अिी माशहिी ऊजाड मंत्री आर. के. शसंह यांनी लोकसभेि शदली.
सौभाग्य- प्रधानमं त्री सहज शबजली हर घर योजना
पंिप्रधानांनी 25 सपटेंबर 2017 रोजी देिािील प्रत्येक गाव आशि प्रत्येक शजर्लयाचा समावेि असलेर्लया
सावड शत्रक घरगिी शवद्यिीकरिासाठी सौभाग्य योजनेचा िभारं भ केला. सावड शत्रक घरगिी
शवद्यिीकरिासाठी िेवटच्या मैलाच्या कनेशक्टशहहटीद्वारे वीज प्रवेि ियार करिे आवश्यक आहे.
योजनेचा खचड 16,320 कोटी आहे, जयाि 12,320 कोटी रुपयांच्या ग्रॉस बजेटरी सपोटड चा समावेि आहे.
योजने ची हयाप्ती:
• ग्रामीि भागािील सवड शवद्यिीकरि न झालेर्लया कटबं ांना िेवटच्या मैलाची कनेशक्टशहहटी आशि
वीज जोडिी देिे.
• सौर फोटो हहोर्लटेइक (एसपीहही) वर आधाररि स्विंत्र प्रिाली उपलब्ध करून देिे दगड म आशि
दगड म खेड्यांमध्ये / वस्िीमध्ये शस्थि असलेर्लया शवद्यिीकृि कटंबांसाठी, जेथे ग्रीड शवस्िार
हयवहायड शकंवा शकफायििीर नाही.

• िहरी भागािील आशथड कदृष्ट्या गरीब नसलेर्लया सवड कटंबांना िेवटच्या मैलाची कनेशक्टशहहटी
आशि वीज जोडिी देिे. शबगर गरीब िहरी कटबं ांना या योजनेिन
ू वगळण्याि आले आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये :
• सामाशजक-आशथड क जाि जनगिना (एसईसीसी) 2011 च्या आकडेवारीचा वापर करून
शवनामर्लू य कनेक्िनसाठी संभाहय लाभाथी कटबं े ओळखली जािील. एसईसीसीच्या
आकडे वारीनसार पात्र न सापडलेर्लया कटंबांना वीजशबलाच्या माध्यमािन
ू १० हपत्यांमध्ये वसल
ू
करिा येण्याजोगे ५०० रुपये भरर्लयावर वीज जोडिीही देण्याि येिार आहे.
• खासगी क्षेत्रािील शडस्कॉम्स, राजय उजाड शवभाग आशि आरई सहकारी संस्थांसह सवड शडस्कॉम
आशथड क मदिीसाठी पात्र आहेि.
• आरईसी शलशमटेड (आरईसी), ही योजना कायाड शन्वि करण्यासाठी नोडल एजन्सी आहे.
• घरगिी शवद्यिीकरिाची माशहिी आशि प्रगिी हस्िगि करण्यासाठी सौभाग्यासाठी समशपड ि वेब
पोटड ल शवकशसि केले गेले आहे.
रान्सजें ड र सम दाय आशि शभकाऱयां साठी कें द्राने 'स्माईल' योजना स रू के ली
केंद्रीय सामाशजक न्याय आशि सबलीकरि मंत्री डॉ. वीरें द्र कमार यांनी "स्माईल" नावाची केंद्रीय क्षेत्राची
योजना सरू केली आहे. स्माईल म्हिजे सपोटड फॉर उपेशक्षि हयक्ती फॉर लाइहहलीहु ड अाँड एं टरप्राइझ.
नवीन छत्री योजनेचे उद्दीष्ट रान्सजेंडर समदाय आशि भीक मागण्याच्या कायाड ि गि
ं लेर्लया लोकांना
कर्लयािकारी उपाय प्रदान करिे आहे. या योजनेमळे आवश्यक कायदेिीर संरक्षि, सामाशजक सरक्षा
आशि लशक्ष्यि गटाला सरशक्षि जीवनाचे आर्श्ासन शदले जाईल. मंत्रालयाने 2021-22 िे 2025-26 या पाच
विाां साठी या योजनेसाठी 365 कोटी रुपयांची िरिदू केली आहे.
स्माइल योजने ि दोन उपयोजनां चा समावे ि आहे . िे असे आहे ि :
1. 'ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या कल्याणासाठी सववसमावेशक पुनववसनासाठी केंद्रीय क्षेत्र
योजना’.
a. रान्सजेंडर शवद्याथ्याां साठी शिष्ट्यवत्त
ृ ी: नववीि शिकिाऱया आशि पदहयत्तर शिक्षिापयां ि
शिकिाऱया शवद्याथ्याां ना त्यांचे शिक्षि पि
ू ड करिा यावे यासाठी शिष्ट्यवत्त
ृ ी.
b. कौिर्लय शवकास आशि उपजीशवका : शवभागाच्या PM-DAKSH योजनेअंिगड ि कौिर्लय शवकास
आशि उपजीशवका.

c. संशमश्र वैद्यकीय आरोग्य: शनवडक रुग्िालयांद्वारे जेंडर-ररअॅशफमेिन िस्त्रशक्रयेला समथड न
देिार् या पीएम-जेवायसह अशभसरिाि एक हयापक पॅकेज.
d. 'गररमाग्रेह'च्या रूपाि गहृ शनमाड ि : शनवारा गहृ 'गररमा ग्रीह' जेथे अन्न, वस्त्र, करमिकीच्या
सशवधा, कौिर्लय शवकासाच्या संधी, मनोरं जनात्मक उपक्रम, वैद्यकीय मदि इत्यादी सशवधा
उपलब्ध करून शदर्लया जािील.
e. रान्सजेंडर प्रोटेक्िन सेलची िरिदू : गन्यांच्या प्रकरिांवर लक्ष ठे वण्यासाठी आशि गन्यांची
वेळेवर नोंदिी, िपास आशि खटला चालशवण्यासाठी प्रत्येक राजयाि रान्सजेंडर प्रोटेक्िनची
स्थापना.
f. ई-सेवा (राष्ट्रीय पोटड ल आशि हेर्लपलाइन आशि जाशहराि) आशि इिर कर्लयािकारी उपाययोजना.
2. 'भीक मागण्याच्या कामात गुत
ुं लेल्याुंच्या सवंकष पुनववसनासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना’.
a. सवेक्षि आशि ओळख: अंमलबजाविी एजन्सीद्वारे लाभाथ्याां चे सवेक्षि आशि ओळख पटशवली
जाईल.
b. जमावबंदी: शनवारा गहृ ांमध्ये उपलब्ध असलेर्लया सेवांचा लाभ घेण्यासाठी भीक मागण्याि
गंिलेर्लया हयक्तींना एकत्र करण्याचे काम केले जाईल.
c. बचाव/ शनवारा गहृ : शनवारा गहृ ांमळे भीक मागण्याच्या कायाड ि गंिलेर्लया मलांना आशि भीक
मागण्याच्या कायाड ि गंिलेर्लया हयक्तींच्या मलांसाठी शिक्षिाची सोय होईल.
d. सवां कि पनवड सन .
कॅ न्सर रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या आरोग्यमं त्रयां ची 'होप एक्स्प्रे स 'ची घोििा
महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेि टोपे यांनी ककडरोग रोखण्यासाठी राजयाि "होप एक्सप्रेस" सरु
करण्याि येिार असर्लयाची घोििा केली आहे. अिा प्रकारचे हे भारिािील पशहलेच यंत्र आहे.
कोर्लहापरािील खासगी हॉशस्पटलमध्ये अत्याधशनक मोझॅक-थ्रीडी रे शडएिन मशिनचा िभारं भ
करण्याि आला, त्यावेळी िे बोलि होिे. शजर्लहा शनयोजनाच्या माध्यमािन
ू राजयािील प्रत्येक शजर्लयाि
होप एक्स्प्रेस सरू करण्यासाठी पढाकार घेण्याचे आर्श्ासनही राजयाच्या आरोग्यमंत्रयांनी शदले.
शजर्लहा शनयोजनाच्या माध्यमािन
ू राजयािील प्रत्येक शजर्लयाि होप एक्स्प्रेस सरू करण्यासाठी पढाकार
घेण्याचे आर्श्ासनही राजयाच्या आरोग्यमंत्रयांनी शदले. गडशहंग्लज येथील हत्तरकी रुग्िालयाि
ऑनकॉशप्रम कॅन्सर सेंटरचे ऑनलाईन उद्घाटनही त्यांच्या हस्िे झाले. या केंद्राचा फायदा ग्रामीि
भागािील रुग्िांना होिार आहे.

ऑपरे िन आहट
मानवी िस्करीला आळा घालण्यासाठी रे र्लवे सरक्षा बलाने (आरपीएफ) ऑपरे िन आहट सरू केले आहे.
याि प्रामख्याने सीमाविी देिांमधन
ू धाविाऱया गाड्यांवर भर देण्याि येिार आहे. रे र्लवे मंत्रालयांिगड ि
ही कारवाई करण्याि येि आहे. रे र्लवे मंत्रालयांिगड ि आरपीएफचे काम चालिे.
या कारवाईअंिगड ि आरपीएफ लांब पर्लर्लयाच्या गाड्यांमध्ये शविेि फौजफाटा िैनाि करिार आहे. या
मोशहमेि प्रामख्याने मशहला आशि मलांचे िस्करांपासन
ू संरक्षि करण्यावर भर देण्याि येिार आहे.
भारिीय रे र्लवेकडून चालवर्लया जािाऱया प्रत्येक रेनमध्ये ही कारवाई राबवण्याि येिार आहे. भारिीय
रे र्लवे एकूि २१,००० गाड्या चालविे. आरपीएफच्या म्हिण्यानसार, रे र्लवे हा िस्करांसाठी वाहिकीचा
सवाड ि शवर्श्ासाहड मागड आहे.
या कारवाईअंिगड ि आरपीएफ क्लू गोळा करे ल, जळवेल आशि त्याचे शवश्ले िि करे ल. मागड , बळी, स्रोि,
गंिहयस्थाने, लोकशप्रय गाड्या यांची माशहिी गोळा केली जाईल. आरपीएफ आपर्लया सवड बशद्धमत्तेचा
वापर या कारवाईि करिार आहे. गोळा केलेला िपिील कायद्याची अंमलबजाविी करिार् या इिर
संस्थांसह सामाशयक केला जाईल. आरपीएफ स्थाशनक पोशलसांना मदि करे ल आशि आंिरराजयीय
कायाड ि पल
ू म्हिन
ू काम करे ल. या कारवाईअंिगड ि सायबर सेलची स्थापना करण्याि येिार आहे.
म्यानमार, नेपाळ आशि बांगलादेिािन
ू धाविाऱया गाड्यांकडे अशधक लक्ष शदले जािार आहे.
पार्श्ड भू मी
आरपीएफने २०१७ िे २०२१ या कालावधीि दोन हजार मशहलांची िस्करांच्या िावडीिन
ू सटका केली.
नॅिनल क्राइम रे कॉडड ब्यरोच्या माशहिीनसार, दरविी २,२०० नवीन िस्करीचे गन्हे दाखल होिाि.
2011 मध्ये भारि सरकारने यएू नटीओसीला मान्यिा शदली. UNTOC म्हिजे United Nations
Conventions Against International Organized Crime. यएू नटीओसी प्रोटोकॉलमध्ये मानवी िस्करीचा
प्रशिबंध, दडपिाही आशि शिक्षेचा समावेि आहे.
ऑपरे िनची गरज
लैंशगक िोिि, घरगिी गलामी आशि जबरदस्िीने लग्न करण्यासाठी होिाऱया मानवी िस्करीला
मशहला आशि मले ही प्रमख बळी ठरिाि. िसेच अवयव प्रत्यारोपि, अंमली पदाथाां ची गलामशगरी
आदींसाठी मानवी िस्करी केली जािे. िस्करी करिाऱया लोकांना गलामासारखी वागिक
ू शदली जािे.
सकडसमध्ये काम करिे, भीक मागिे, बेकायदा दत्तक घेिे, मनोरं जन उद्योगाि काम करिे आदी
कामांसाठीही त्यांची िस्करी केली जािे.

य क्रे नमधू न नागररकां ना बाहे र काढण्यासाठी भारिाने ऑपरे िन गं गा नावाचे शमिन स रू
के ले
रशिया-यक्रेन ििावामळे यक्रेनमधन
ू भारिीय नागररकांना बाहेर काढण्यासाठी भारि सरकारने
ऑपरे िन गंगा नावाची शनवाड सन मोहीम सरू केली आहे. यक्रेन आशि रशियामध्ये सरू असलेर्लया
ििावामळे , राष्ट्रांच्या सरक्षेसाठी अशधकाऱयांनी यक्रेनला नो-फ्लाय झोन म्हिन
ू घोशिि केले आहे.
त्यामळे अनेक भारिीय नागररक यक्रेनमध्ये अडकून पडले होिे. भारिीय नागररकांना देिाि परि
येण्यास मदि करण्यासाठी, भारि सरकारने ऑपरे िन गंगा नावाची शविेि शनवाड सन मोहीम
राबशवण्याचा शनिड य घेिला. सरकार भारिीय नागररकांना शवमानाद्वारे परि आििार आहे.
पं जाबच्या म ख्य शनवडिू क अशधकाऱयां नी ‘िे रा’ नावाच्या ि भं क राचे अनावरि के ले .
पंजाब शवधानसभा शनवडिकीसाठी पंजाब शनवडिक
ू आयोगाने ियार केलेर्लया मस्कि िेराचे शजर्लहा
शनवडिक
ू अशधकारी डी.सी.शवनीि कमार यांच्या हस्िे प्रकािन करण्याि आले. पंजाब शवधानसभा
शनवडिक
ू -2022 च्या आधी स्वीप मोशहमेअंिगड ि मिदारांमध्ये त्यांच्या मिांचे महत्त्व काय आहे याबद्दल
सजड निील जागरूकिा शनमाड ि करण्यासाठी मस्कि यांची मदि घेण्याि आली आहे.
शवनीि कमार म्हिाले की, पारं पाररक पंजाबी पोिाख पररधान केलेले शनवडिक
ू मस्कि हे पंजाबच्या
समद्ध
ृ सांस्कृशिक वारिाचे प्रिीक आहे. स्वीप अॅशक्टशहहटीज, इलेक्िन मॅस्कॉट्स, िेराचे पोस्टसड , फोटो
आशि मोठ्या आकाराच्या कटआऊटच्या माध्यमािन
ू मिदार जागिृ ी संदेि हयापक करण्याबरोबरच
फोटो आशि मोठ्या आकाराचे कटआऊट्सही वापरले जाि आहेि. यामळे १०० टक्के मिदान सशनशश्चि
करण्यासाठी शविेिि: िरुिांचा सहभाग शनशश्चि होईल.
भारिीय शनवडिक
ू आयोगाच्या (ECI) पद्धििीर मिदार शिक्षि आशि शनवडिक
ू सहभाग (SVEEP)
प्रकर्लपांिगड ि याचा प्रचार केला जािो. मिदार शिक्षिासाठी ECI चा प्रमख कायड क्रम म्हिन
ू SVEEP
प्रकर्लप 2009 मध्ये सरू करण्याि आला.
भारिािील पशहले शजओलॉशजकल पाकड मध्य प्रदे िािील जबलपू र ये थे बां ध ले जािार आहे .
भारिािील पशहले शजओलॉशजकल पाकड मध्य प्रदेिािील जबलपरू येथील लम्हेटा येथे बांधले जािार आहे.
ै ाशनक सवेक्षि शवभागाने उद्यानासाठी मंजरी शदली
खाि मंत्रालयाच्या अखत्यारीिील भारिीय भवू ज्ञ
होिी. पाच एकर जागेवर 35 कोटी रुपयांच्या गंिविकीिन
ू हे उद्यान उभारण्याि येिार आहे. लम्हेटा येथे
ै ाशनक दृशष्टकोनािन
शजओलॉशजकल पाकड बांधले जािार आहे, कारि हे शठकाि भवू ज्ञ
ू जगािील
ै ी एक आहे.
महत्त्वाच्या शठकािांपक

1928 मध्ये शवर्लयम हेन्री स्लीमन यांनी या भागाि डायनासोरचे जीवाश्म िोधले होिे. यनेस्कोनेही
लम्हेटाला भौगोशलक वारसा स्थळ म्हिन
ू मान्यिा शदली आहे. लॅमेटा फॉमेिनला इन्रारॅशपयन बेड्स
ै ाशनक रचना
देखील म्हििाि. ही मध्य प्रदेि, महाराष्ट्र आशि गजरािमध्ये आढळिारी गाळाची भवू ज्ञ
आहे. त्याचा संबंध डे क्कन रॅपसिी आहे. हे माशस्रशचयन यगाचे आहे आशि डायनासोर जीवाश्मांसाठी
ओळखले जािे.
भारि दे िाबाहे र UAE मध्ये पशहली IIT स्थापन करिार आहे .
भारिाबाहेरील पशहली इंशडयन इशन्स्टट्यटू ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) संयक्त अरब अशमरािीमध्ये
सरू होिार असन
ू , िी भारिीय डायस्पोरा, परदेिी शवद्याथी आशि अमीरािीस यांच्यासाठी खली असेल.
दोन्ही देिांमधील हयापाराला चालना देण्याच्या उद्दे िाने सवड समावेिक आशथड क भागीदारी करार
(सीईपीए) अंिगड ि या योजनेवर दोन्ही देिांनी चचाड केली होिी.
ग जराि, उत्तर प्रदे ि मधील अभयारण्ये रामसर साइट्स म्हिू न सूचीबद्ध आहे ि .
गजरािमधील जामनगरजवळील शखजाशडया पक्षी अभयारण्य आशि उत्तर प्रदेिािील बशखरा वन्यजीव
अभयारण्य या शठकािांची आंिरराष्ट्रीय महत्त्व असलेर्लया पािथळ जागा म्हिन
ू शनवड करण्याि आली
आहे. यासह, भारिािील रामसर साइटची एकूि संख्या 47 वरून 49 वर गेली आहे. इरािच्या रामसर
सशचवालयाने दरविी २ फेब्रवारी रोजी साजरा केर्लया जािाऱया आंिरराष्ट्रीय पािथळभम
ू ी शदनाच्या
शनशमत्ताने ही घोििा केली.
आिा दशक्षि आशियािील देिांमध्ये भारिािील रामसर स्थळांची संख्या सवाड शधक झाली आहे.
उत्तर प्रदेिािील संि कबीर नगर शजर्लयाि असलेले बशखरा वन्यजीव अभयारण्य मोठ्या प्रमािाि मध्य
आशियाई पक्ष्यांच्या प्रजािींसाठी शहवाळ्याि सरशक्षि आशि योग्य जागा उपलब्ध करून देिे.
शखजाशडया वन्यजीव अभयारण्य, कच्छच्या आखािाच्या शकनाऱयाजवळील आद्रड भम
ू ी, 1920 मध्ये
पवू ीच्या नवानगर संस्थानाच्या ित्कालीन िासकाने िेिजशमनींचे संरक्षि करण्यासाठी बंधारा
(डाइक) ियार केर्लयानंिर ियार झाला. हे देिािील पशहले सागरी राष्ट्रीय उद्यान आहे.
अरावली बायोडायहहशसड टी पाकड ला भारिाची पशहली ओईसीएम साइट घोशिि करण्याि आली
आहे
जागशिक पािथळभम
ू ीशदनी म्हिजेच २ फेब्रवारी रोजी अरवली जैवशवशवधिा उद्यान हे पशहले इिर प्रभावी
क्षेत्राधाररि संवधड न उपाय (ओईसीएम) म्हिन
ू घोशिि करण्याि आले.
हे उद्यान ३९० एकराि पसरलेले आहे. त्याि अधड िष्ट्क वनस्पिी असिाि. याि ४३,० पेक्षा जास्ि झडपे,
१,०१,००० झाडे आशि ३०० स्थाशनक वनस्पिी प्रजािी आहेि. पवू ी हे उद्यान खािकामाचे शठकाि होिे.

स्थाशनक लोकांसह पयाड वरिवादी, िास्त्रज्ञ, पयाड वरििास्त्रज्ञ यांच्या अफाट प्रयत्नांमळे त्याचे रूपांिर
िहरािील जंगलाि झाले. अरावली ही शदर्ललीची शहरवी फफ्फसे मानली जािाि. अरावली शदर्ललीला
7.07% ऑशक्सजन परविाि.
ओईसीएम टॅग इंटरनॅिनल यशनयन फॉर कॉन्झवेिन ऑफ नेचर (आययस
ू ीएन) द्वारे प्रदान केला जािो.
आययस
ू ीएनच्या मिे, ओईसीएम साइट संरशक्षि नाहीि परं ि जैवशवशवधिेने समद्ध
ृ आहेि. अरावली
टेकड्या ही देिािील पशहली ओईसीएम साइट आहे. राष्ट्रीय जैवशवशवधिा प्राशधकरिाने अरावलीस
ओईसीएम करण्याचा प्रस्िाव ठे वला होिा.
द बई जगािील पशहली हायड्रोजनवर चालिारी फ्लाइं ग बोट ‘द जे ट ’ लााँ च करिार आहे .
दबई फमड , JET ZeroEmission ने दबई, संयक्त अरब अशमरािी येथे जगािील पशहली हायड्रोजनवर
चालिारी फ्लाइंग बोट ‘द जेट’ लॉन्च करण्याची घोििा केली. ‘जेईटी’मध्ये अत्याधशनक वैशिष्ट्ये आशि
िंत्रज्ञान आहेि, जयामळे िे पाण्यावर 40 नॉट्सच्या वेगाने उड्डाि करण्यास सक्षम बनिे आशि 8-12
प्रवासी वाहू न नेण्याची क्षमिा देखील आहे.
ही घोििा शस्वस स्टाटड अप THE JET ZeroEmission, UAE-आधाररि Zenith Marine Services आशि USआधाररि DWYN यांच्याि दबईमध्ये ‘जेट’ शनशमड िी आशि ऑपरे ट करण्यासाठी झालेर्लया कराराच्या
पररिामी आली आहे. 2023 मध्ये दबई, UAE येथे होिाऱया COP28 दरम्यान जेटचे उद्घाटन होिार आहे.
मध्य प्रदे िािील खं ड वा शजर्लयाि पशहला बायोमास आधाररि हायड्रोजन पलां ट
योजने चे म ख्य-ठळक म द्दे
• दररोज हा प्रकर्लप 30 टन बायोमास फीडस्टॉकपासन
ू एक टन हायड्रोजन ियार करे ल.
• २४ कोटी रुपयांच्या गंिविक
ू ीसह वाटोमो एनजीज शलशमटेड आशि बीझेल ग्रीन एनजीच्या
संयक्त उपक्रमाद्वारे हा प्रकर्लप उभारला जाि आहे.
• बेझेल ग्रीन या अद्याप नावारूपाला आलेर्लया संयक्त उपक्रमाि ५० टक्के मालकीचा असेल; इिर
५० टक्के इच्छक िेिकर् यांकडून येिील.
• िसेच बायोचर आशि शमथेनची शनशमड िीही केली जािार आहे.
• "थमड लली ऍनॅरोशबक डायजेक्िन (टीएडी) ररअॅक्टर" हे एक िंत्रज्ञान आहे जे बायोमासपासन
ू
हायड्रोजन, शमथेन आशि बायोचर ियार करू िकिे.

बायोमास म्हिजे काय?
• बायोमासचे विड न सवड सामग्री म्हिन
ू केले जाऊ िकिे जे सजीवांचा एक भाग होिे शकंवा आहे.
• नवीकरिीय ऊजाड वापरासाठी, िथाशप, बायोमासची हयाख्या सहसा केवळ कृिी
अविेिांसारख्या वनस्पिी-हयत्पन्न सामग्रीचा समावेि करण्यापरिीच मयाड शदि असिे.
• बायोमास हा एक अक्षय सेंशद्रय स्त्रोि आहे.
• याि िेिी शपकाचे अविेि (गहहाच्या पेंढा शकंवा मक्याच्या स्टॉवरसारख्या), ऊजेच्या वापरासाठी
शपकवलेली शविेि शपके (जसे की शस्वचग्रास शकंवा शवलो वक्ष
ृ ) जंगलािील अविेि, प्राण्यांचा
कचरा आशि सेंशद्रय नगरपाशलका घनकचऱयाचा समावेि आहे.
• या नवीकरिीय संसाधनाचा उपयोग हायड्रोजन आशि उप-उत्पादनांच्या शनशमड िीसाठी केला
जाऊ िकिो.
ऊजे साठी बायोमास स्त्रोिां म ध्ये हे समाशवष्ट आहे
• लाकूड आशि लाकडावर प्रशक्रया करिारा कचरा : लाकूड, लाकडाच्या गोळ्या आशि लाकडाची
शचपस, लाकूड आशि फशनड चर शमलची भसा आशि कचरा आशि लगदा आशि कागदाच्या
शगरिीिन
ू काळी दारू.
• िेिीची शपके व टाकाऊ पदाथड : मका, सोयाबीन, ऊस, शस्वचग्रास, काष्ठमय वनस्पिी आशि
िेवाळ आशि पीक व अन्नप्रशक्रया अविेि.
• म्यशनशसपल घनकचऱयािील बायोजेशनक पदाथड : कागद, कापस
ू आशि लोकरीची उत्पादने
आशि अन्न, याडड आशि लाकूड कचरा.
• प्राण्यांचे खि आशि मानवी सांडपािी
IISC. ने भारिािील सवाड ि िशक्तिाली स पर कॉम्पय टरपैकी एक ‘परम प्रवे गा’ कायाड शन्वि
के ला.
बेंगळरू येथील इंशडयन इशन्स्टट्यटू ऑफ सायन्सने (आयआयएससी) भारिािील सवाड ि िशक्तिाली
सपरकम्पयटरपैकी एक सरू केले आहे, जयाची सपरकम्पयशटंग क्षमिा ३.३ पेटाफ्लॉप (१ पेटाफ्लॉप
म्हिजे क्वाशड्रशलयन शकंवा १०१५ ऑपरे िन्स प्रशि सेकंद) आहे.
या सशवधेची रचना आशि शवकास सेंटर फॉर डे हहलपमेंट ऑफ अॅडहहान्स्ड कॉम्पयशटंग (सी-डॅक) या
संस्थेने केली असन
ू सपर कॉम्पयटरमध्ये वापरर्लया जािाऱया बहु िांि घटकांची शनशमड िी आशि जोडिी

भारिाि शवकशसि करण्याि आलेर्लया सॉफ्टवेअरसह स्वदेिी बनावटीची आशि जोडिी करण्याि आली
आहे.
देिभरािील शवशवध संिोधन आशि िैक्षशिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी नॅिनल सपरकम्पयशटंग
शमिन (एनएसएम) अंिगड ि संस्थेि सपर कॉम्पयटर सरू करण्याि आला आहे.
इस्रोने ईओएस-०४ या प थ्ृ वी शनरीक्षि उपग्रहाचे यिस्वी प्रक्षे प ि के ले
भारिीय अंिराळ संिोधन संस्थेने (इस्रो) पथ्ृ वी शनरीक्षि उपग्रह, ईओएस-०४ आशि दोन छोटे उपग्रह
शनधाड ररि कक्षेि यिस्वीपिे सोडले. २०२२ साली इस्रोची ही पशहलीच प्रक्षेपि मोहीम होिी. आंध्र
प्रदेिािील श्रीहरीकोटा येथील सिीि धवन अंिराळ केंद्राच्या पशहर्लया लााँच पॅडवरून पीएसएलहही-सी
५२ रॉकेट या प्रक्षेपक यानावर हे उपग्रह प्रक्षेशपि करण्याि आले.
प थ्ृ वी शनरीक्षि उपग्रहाबद्दल (EOS-04):
ईओएस -04 हा एक रडार इमेशजंग उपग्रह (आरआयएसएटी) आहे जो िेिी, वनीकरि आशि वक्ष
ृ ारोपि,
परू मॅशपंग, मािी ओलावा आशि जलशवज्ञान यासारख्या अनप्रयोगांसाठी सवड हवामान पररशस्थिीि उच्चगिवत्तेच्या प्रशिमा प्रदान करण्यासाठी शडझाइन केलेला आहे.
या उपग्रहाचे वजन समारे १७१० शकलो आहे. हे २२८० डब्र्लयू पॉवर जनरे ट करू िकिे. त्याचे शमिन
लाइफ १० विाां चे आहे.
इिर उपग्रहां शवियी :
या दोन छोट्या उपग्रहांमध्ये एक शवद्याथी उपग्रह (INSPIREsat-1), आशि एक िंत्रज्ञान प्रात्यशक्षक
करिारा उपग्रह (INS-2TD) यांचा समावेि होिा.
इंशडयन इशन्स्टट्यटू ऑफ स्पेस सायन्स अाँड टेक्नॉलॉजीने (आयआयएसटी) कोलोरॅ डो शवद्यापीठ, बोर्लडर
येथील लॅबोरे टरी ऑफ अॅटमॉस्फेररक अाँड स्पेस शफशजक्स यांच्या संयक्त शवद्यमाने इन्सपायरसॅट-१
शवकशसि केला आहे.
आयएनएस-२टीडी हा इस्रोचा िंत्रज्ञान प्रात्यशक्षक करिारा उपग्रह आहे. भारि-भि
ू ान संयक्त उपग्रहाचे
(आयएनएस-२बी) हे अग्रदि
ू आहे.

पं ि प्रधान मोदींनी ‘शकसान ड्रोन यात्रे ’ चे उद्घाटन के ले आशि 100 ‘शकसान ड्रोन’ला शहरवा
झें डा दाखवला.
पंिप्रधान नरें द्र मोदी यांनी गरुड एरोस्पेस प्रायहहेट शलशमटेडच्या पढाकाराने ‘शकसान ड्रोन यात्रे’चे
उद्घाटन केले आशि भारिािील राजयांमधील िेिांमध्ये कीटकनािकांची फवारिी करण्यासाठी
भारिािील शवशवध िहरे आशि गावांमध्ये 100 ‘शकसान ड्रोन’ ला झेंडा दाखवला. 100 शकसान ड्रोन उत्तर
प्रदेि, पंजाब आशि गोवा या भारिािील 16 राजयांमधील 100 गावांमध्ये सोडण्याि आले.
िेिकरी उच्च क्षमिेच्या ड्रोनचा वापर करून आपली फळे , भाजीपाला, फले यांसारखी उत्पादने कमी
वेळाि बाजाराि आिू िकिाि आशि त्यांचे उत्पन्न वाढवू िकिाि.
गरुड एरोस्पेसने पढील 2 विाड ि 1 लाख मेड इन इंशडया ड्रोन बनवण्याचे लक्ष्य ठे वले आहे.
कॅ नडाने जगािील पशहली वनस्पिी-हय त्पन्न COVID-19 लस मं जू र के ली आहे .
वनस्पिी-आधाररि COVID-19 लस वापरण्यास अशधकृि करिारा कॅनडा हा जगािील पशहला देि
बनला आहे. Medicago Inc. (शमत्सशबिी केशमकल आशि शफशलप मॉररस यांच्या मालकीची बायोफामाड
कंपनी) ची दोन-डोस लस 18 िे 64 वयोगटािील प्रौढांना शदली जाऊ िकिे, परं ि 65 आशि त्याहू न
अशधक वयाच्या लोकांना शमळालेर्लया िॉट्सवर फारसा डे टा उपलब्ध नाही.
लस अशधकृि करण्याचा शनिड य 24,000 प्रौढांवर केलेर्लया अभ्यासावर आधाररि होिा जयाने दिड शवले की
लसीचा पररिामकारकिा दर COVID-19 रोखण्यासाठी 71% आहे – जरी omicron प्रकार समोर
येण्यापवू ी चाचण्या घेण्याि आर्लया. Covifenz हे या लसीला शदलेले नाव आहे. कॅनडाने 56 दिलक्ष
अशिररक्त डोस खरे दी करण्याच्या पयाड यासह या वनस्पिी-आधाररि लसीचे 20 दिलक्ष डोस खरे दी
करण्याचे मान्य केले.
पं ि प्रधान नरें द्र मोदी यां नी इं दू र मध्ये 550 टन क्षमिे च्या गोबर-धन पलां ट चे उद्घाटन के ले .
पंिप्रधान नरें द्र मोदी यांनी शहहशडओ कॉन्फरशन्संगद्वारे मध्य प्रदेिािील इंदरू येथे 550 टन क्षमिेच्या
“गोबर-धन (बायो-सीएनजी) पलांटचे” उद्घाटन केले. हा आशियािील सवाड ि मोठा बायो-सीएनजी पलांट
आहे. 150 कोटी रुपये खचड न
ू त्याची उभारिी करण्याि आली आहे. गोवधड न पलांट वेस्ट टू वेर्लथ
इनोहहेिन या संकर्लपनेवर आधाररि आहे. ओला िहरी घरगिी कचरा आशि गरे आशि िेिािील कचरा
हे गोबर धन आहे.

वनस्पिींचे फायदे काय आहे ि ?
• हररिगहृ वायू उत्सजड नाि घट, हररि ऊजाड प्रदान करिे; आशि सेंशद्रय कंपोस्ट खि म्हिन
ू .
• इंदरू गोबर धन बायो सीएनजी पलांट दररोज समारे 17,000 शकलो सीएनजी आशि 100 टन सेंशद्रय
कंपोस्ट ियार करे ल.
• असे गोबर धन बायो सीएनजी पलांट येत्या दोन विाां ि 75 मोठ्या महानगरपाशलका संस्थांमध्ये
स्थापन केले जािील असा प्रस्िाव आहे.
कोब्रा वॉररयर 22: भारि माचड म ध्ये बहु -राष्ट्रीय सरावाि सहभागी होिार आहे .
भारिीय हवाई दल यनायटेड शकंगडममधील वॉशडंग्टन येथे 06 िे 27 माचड 2022 या कालावधीि
‘एक्सरसाइज कोब्रा वॉररयर 22’ नावाच्या बहु राष्ट्रीय हवाई सरावाि सहभागी होिार आहे. आयएएफ
लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एलसीए) िेजस फायटरसह या सरावाि सहभागी होिार आहे. यक
ू े आशि इिर
प्रमख हवाई दलांची शवमाने. पाच िेजस शवमाने यनायटेड शकंगडमला जािार आहेि. IAF C-17 शवमान
इंडक्िन आशि डी-इंडक्िनसाठी आवश्यक वाहिक
ू सहाय्य प्रदान करे ल.
भारि आशि ओमानने ईस्टनड शब्रज-६ हवाई सराव स रू के ला
भारिीय हवाई दल (आयएएफ) आशि रॉयल एअर फोसड ऑफ ओमान (राफो) यांनी २१ िे २५ फेब्रवारी
२०२२ दरम्यान राजस्थानमधील हवाई दल स्थानक जोधपरू येथे ईस्टनड शब्रज-६ या नावाने शद्वपक्षीय
हवाई सराव आयोशजि केला आहे. ईस्टनड शब्रज-६ ही या सरावाची सहावी आवत्त
ृ ी आहे. या सरावामळे
दोन्ही हवाई दलांमधील ऑपरे िनल क्षमिा आशि इंटरऑपरे शबशलटी वाढशवण्याची संधी शमळे ल.
भारिीय नौदलाचा बहु पक्षीय सराव शमलान 2022 ला स रुवाि
भारिीय नौदलाच्या 'शमलान २०२२' या बहु पक्षीय सरावाची िाजी आवत्त
ृ ी २५ फेब्रवारीपासन
ू
शविाखापट्टिमच्या 'शसटी ऑफ डे शस्टनी'मध्ये सरू होि आहे. शमलान २२ दोन टपपयाि ९ शदवसांच्या
कालावधीि घेण्याि येि असन
ू हाबड रचा टपपा २५ िे २८ फेब्रवारी आशि सागरी टपपा ०१ िे ०४ माचड
दरम्यान होिार आहे. भारि 2022 मध्ये आपर्लया स्वािंत्रयाचे 75 वे विड साजरे करीि आहे आशि शमलान
22 ने आपर्लया शमत्र आशि भागीदारांसह हा मैलाचा दगड साजरा करण्याची संधी प्रदान केली आहे.
शमलान 2022 च्या सरावाचा शविय 'कॅमेरेडी - एकात्मिा - सहयोग' आहे.

शिसरा भारि-जपान सं य क्त सराव 'एक्स धमड गाशडड यन-२०२२'
भारि आशि जपान दरम्यान संयक्त लष्ट्करी सराव "EX DHARMA GUARDIAN-2022" ची शिसरी
आवत्त
ृ ी 27 फेब्रवारी िे 10 माचड 2022 दरम्यान बेलागावी (बेळगाव), कनाड टक येथे आयोशजि केली जाईल.
भारिीय लष्ट्कराची १५ वी बटाशलयन मराठा लाइट इन्फंरी रे शजमेंट आशि जपानी ग्राउं ड सेर्लफ शडफेन्स
फोसेसची (जेजीएसडीएफ) ३० वी इन्फन्री रे शजमेंट या १२ शदवसांच्या संयक्त सरावाि सहभागी होि
आहेि.
महाराष्ट्राि SC उद्योजकां ची सं ख्या सवाड शधक आहे .
96,805 उद्योगांसह अनसशू चि जािीिील उद्योजकांच्या मालकीच्या सक्ष्ू म, लघ आशि मध्यम उद्योगांच्या
(MSME) संख्येि महाराष्ट्र भारिाच्या यादीि अहवल आहे. केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयािील शवकास
आयक्त कायाड लयाने सादर केलेर्लया आकडेवारीनसार 42,997 उपक्रमांसह िाशमळनाडू आशि 38,517
यशनट्ससह राजस्थान दसऱया आशि शिसऱया क्रमांकावर आहे.
चौथा, पाचवा आशि सहावा स्लॉट अनक्रमे उत्तर प्रदेि (36,913 यशनट), कनाड टक (28,803 उपक्रम) आशि
पंजाब (24,503 यशनट्स) यांचा आहे. साधारिपिे, MSMEs च्या एकूि राष्ट्रीय टॅलीमध्ये अनसशू चि
जािीच्या उद्योजकांच्या मालकीच्या उद्योगांचे प्रमाि 6% आहे.
2021 मध्ये भारिाचा हयापार भागीदार म्हिू न यू ए स प न्हा अहवल स्थानावर आहे .
यनायटेड स्टेट्स कॅलेंडर विड 2021 मध्ये $112.3 अब्ज हयापारासह भारिाचा सवोच्च हयापार भागीदार
होि. चीननंिर अमेररका दसऱया क्रमांकावर आहे. भारि आशि चीनमधील हयापाराचे मर्लू य $110.4 अब्ज
होिे. 2020 मध्ये चीन भारिाचा अहवल हयापारी भागीदार होिा आशि अमेररका दसऱया क्रमांकावर होिी.
2019 मध्ये यएू सए भारिाचा अहवल हयापारी भागीदार होिा आशि चीन दसऱया क्रमांकावर होिा.
मौर्लयवान आशि अधड -मौर्लयवान खडे , औिधे आशि फामाड स्यशटकर्लस, पेरोशलयम उत्पादने, कॉटन
फॅशब्रक्स, वस्त्रे, सागरी उत्पादने, लोखंड आशि पोलाद उत्पादने, शवद्यि उपकरिे आशि वाहन घटक या
मख्य वस्िू यएू सला शनयाड ि केर्लया जािाि.
021 मध्ये $10,395 अब्ज डॉलर शकमिीचे कच्च्या िेलाची US मधन
ू सवाड ि मोठी आयाि होिी. मोिी,
मौर्लयवान आशि अधड -मौर्लयवान खडे, पेरोशलयम उत्पादने, कोळसा, कोक, सेंशद्रय रसायने, सोने, कागद
आशि पेपर बोडड या आयािीच्या इिर वस्िू आहेि.

भारिाच्या पशहर्लया दहा हयापार भागीदारां च्या यादीि हे दे खील समाशवष्ट आहे :
संयक्त राजय
चीन
UAE
सौदी अरे शबया
शस्वत्झलां ड
हााँगकााँग
शसंगापरू
इराक
इंडोनेशिया
दशक्षि कोररया
भारिाचे UPI पलॅ ट फॉमड अवलं ब करिारा ने पाळ हा पशहला दे ि बने ल
• भारिाच्या UPI प्रिालीचा अवलंब करिारा नेपाळ हा पशहला देि असेल, जो िेजारील देिाच्या,
नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरे िन ऑफ इंशडया (NPCI) च्या शडशजटल अथड हयवस्थेि पररविड न करण्याि
महत्त्वाची भशू मका बजावेल.
• NPCI इंटरनॅिनल पेमेंट्स शलशमटेड (NIPL), NPCI ची आंिरराष्ट्रीय िाखा, ने सेवा प्रदान
करण्यासाठी गेटवे पेमेंट्स सशहहड स (GPS) आशि मनम इन्फोटेक यांच्यािी हािशमळविी केली
आहे.
• GPS नेपाळमधील अशधकृि पेमेंट शसस्टम ऑपरे टर आहे. मनम इन्फोटेक नेपाळमध्ये यशनफाइड
पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) िैनाि करे ल.
• हे सहकायड नेपाळमधील मोठ्या शडशजटल सावड जशनक भर्लयासाठी सेवा देईल आशि िेजारच्या
देिाि इंटरऑपरे बल ररअल-टाइम पसड न-टू-पसड न (P2P) आशि हयक्ती-टू-हयापारी (P2M)
हयवहारांना चालना देईल.

पीआर श्रीजे ि ने 2021 चा वर्लडड गे म्स अाँ थ लीट ऑफ द इयर प रस्कार शजं क ला
गेर्लया विी टोशकयो येथे झालेर्लया ऑशलशम्पकमध्ये 4 दिकानंिर भारिाच्या पदकामध्ये महत्त्वाची
भशू मका बजाविारा गोलरक्षक पी.आर. श्रीजेिला वर्लडड गेम्स अॅथलीट ऑफ द इयर 2021 म्हिन
ू घोशिि
करण्याि आले आहे
श्रीजेिच्या आधी 2020 मध्ये भारिीय मशहला हॉकी संघाची किड धार रािी रामपाल 2019 मध्ये आपर्लया
उत्कृष्ट कामशगरीसाठी हा परस्कार शमळविारी पशहली भारिीय खेळाडू ठरली होिी. एफआयएचने
म्हटले आहे की, 2019 चा परस्कार शजंकिार् या आपर्लया देिबांधव आशि भारिीय मशहला किड धार
रािीनंिर हा परस्कार शजंकिारा श्रीजेि हा दसरा हॉकीपटू ठरला आहे.
चे न्नई स पर शकं ग्स भारिाचा पशहला य शनकॉनड स्पोट्डस एं टरप्राइझ बनला आहे .
ै ी एक आशि चार वेळा चॅशम्पयन ठरलेर्लया चेन्नई
इंशडयन प्रीशमयर लीगच्या (आयपीएल) यिस्वी संघांपक
सपर शकंग्ज संघाने १५ हया मोसमापवू ी शविेि कामशगरी केली आहे. ७६०० कोटी रुपयांचा बाजारशहस्सा
असलेला सीएसके हा देिािील पशहला स्पोट्डस यशनकॉनड ठरला आहे,
महेंद्रशसंग धोनीच्या नेित्ृ वाखालील सीएसकेने गेर्लया विी दबईि आयपीएलचे चौथे शवजेिेपद शजंकले
होिे, जयामळे त्याची ओळख आिखी वाढली आहे. आिा त्याचे बाजारमर्लू य मळ
ू यशनट इंशडया
शसमेंट्सपेक्षा जास्ि झाले आहे. िक्रवारी इंशडया शसमेंटचे माकेट कॅप 6,869 कोटी रुपये होिे.
चॅ शम्पयन नीरज चोप्राला लॉररयस वर्लडड ब्रे क थ्रू ऑफ द इयर प रस्कारासाठी नामां क न
टोशकयो ऑशलशम्पकमध्ये भारिाला अॅथशलटमध्ये सविड पदक शमळवन
ू देिाऱया नीरज चोप्राला आिा
लॉररयस वर्लडड ब्रेकथ्रू ऑफ द इयर परस्कारासाठी नामांकन शमळाले आहे. डॅशनयल मेदवेदेव आशि एम्मा
रडकनू या टेशनस स्टारसह त्याला िॉटड शलस्ट करण्याि आले आहे. वैयशक्तक ऑशलशम्पक सविड पदक
शजंकिारा आशि रॅक अाँड शफर्लडमध्ये प्रथमच दसरा भारिीय ठरलेर्लया २३ विीय चोप्राने दसऱया प्रयत्नाि
८७.५८ मीटर थ्रोसह टोशकयोमध्ये सविड शजंकले होिे.
या महान परस्कारासाठी नामांकन शमळविारे नीरज चोप्रा हे केवळ शिसरे भारिीय आहेि. त्याच्याआधी
सशचनला या सन्मानासाठी नामांकन शमळालं होिं, िर 2009 साली मशहला कस्िीपटू शवनेि फोगटलाही
या मानाच्या परस्कारासाठी नामांकन शमळालं आहे.
लॉररयस वर्लडड ब्रेकथ्रू ऑफ द इयर परस्कार हा विाड िन
ू एकदा शदला जािारा सन्मान आहे. या
परस्कारामध्ये अिा खेळाडूंचा गौरव केला जािो जयांनी आपर्लया कामशगरीने देिाचे नाव उं चावले आहे.
लॉररयस स्पोटड फॉर गड फाउं डेिनचे संस्थापक डे मलर आशि रे सेमॉन्ट यांनी १९ मध्ये हा परस्कार सरू
केला होिा.

व ि स्टासड चॅ शम्पयनशिप: भारिाच्या साशदया िाररकने रशियामध्ये स विड प दक शजं क ले .
भारिीय विू खेळाडू साशदया िाररकने मॉस्को विू स्टासड चॅशम्पयनशिप 2022 मध्ये जयशनयर स्पधेि
सविड पदक शजंकले आहे. 15 विीय साशदया िाररक ही जम्म-ू काश्मीरमधील श्रीनगरची आहे. वि स्टासड
चॅशम्पयनशिप 22 िे 28 फेब्रवारी दरम्यान रशियािील मॉस्को येथे आयोशजि करण्याि आली आहे.
भारिािन
ू 23 कशनष्ठ आशि 15 वररष्ठ अिा 38 खेळाडूंनी या स्पधेि भाग घेिला होिा.
दादासाहे ब फाळके आं ि रराष्ट्रीय शचत्रपट महोत्सव प रस्कार २०२२
दादासाहेब फाळके आंिरराष्ट्रीय शचत्रपट महोत्सव परस्कार २०२२ चा मानाचा सोहळा २० फेब्रवारी रोजी
पार पडला. मंबईि हा कायड क्रम झाला असन
ू गेर्लया विीपासन
ू च्या सवोत्तम कामशगरीचा गौरव यावेळी
या कायड क्रमाि करण्याि आला. याविी दादासाहेब फाळके आंिरराष्ट्रीय शचत्रपट महोत्सव परस्कार
२०२२ ने भारिीय शचत्रपटसष्ट
ृ ीचे वैभव साजरे केले आशि स्वािंत्रयाची ७५ विे शकंवा आझादी का अमि
ृ
महोत्सव साजरा केला.
शफर्लम ऑफ द इयर परस्कार : पष्ट्पा : द राइज
सवोत्कृष्ट शचत्रपट परस्कार : िेरिाह
सवोत्कृष्ट अशभनेत्याचा परस्कार : ८३ शचत्रपटासाठी रिवीर शसंग
सवोत्कृष्ट अशभनेत्री परस्कार : शममी शचत्रपटासाठी कृिी सॅनॉन
शिओमारा कॅ स्रो यां नी होंड रासच्या पशहर्लया मशहला राष्ट्राध्यक्ष म्हिू न िपथ घे ि ली.
डाहया शवचारसरिीचे उमेदवार कॅस्रो नोहहेंबरमध्ये शनवडिक
ू शजंकले होिे आशि 27 जानेवारीला त्यांचा
िपथशवधी होिार आहे. कॅस्रो हे सामाशजक कायड किे असन
ू उदारमिवादी राजकीय जाशिवेचे प्रिीक
आहेि. कॅस्रो यांना समारे 53% मिे शमळाली. जवळपास शनम्मी मिे मोजली जाईपयां ि कॅस्रो शवजयी
झार्लयाचे शनशश्चि झाले होिे, िर सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार व मावळिे अध्यक्ष जयआन ऑरलाँडो हनाां डेझ
खपू च मागे पडले होिे.
त्यांचे पिी आशि माजी अध्यक्ष जोस मॅन्यएल जेर्लया यांना २००९ मध्ये लष्ट्कराने केलेर्लया उठावाि
सत्तेवरून काढून टाकण्याि आले होिे

से बीच्या पशहर्लया मशहला प्रम ख म्हिू न माधबी प री ब च यां ची शनय क्ती
माजी ICICI बाँकर, माधबी परी बच यांची अजय त्यागी यांच्या जागी नवीन शसक्यररटीज अाँड एक्सचेंज
बोडड ऑफ इंशडया (SEBI) चे अध्यक्ष म्हिन
ू शनयक्ती करण्याि आली आहे. त्या सेबीच्या पशहर्लया मशहला
प्रमख आहेि आशि शनयामक संस्थेच्या प्रमख असलेर्लया पशहर्लया नॉन-आयएएस देखील आहेि. शिला
शवत्तीय बाजारपेठेिील िीन दिकांहून अशधक अनभव आहे आशि 5 एशप्रल 2017 िे 4 ऑक्टोबर 2021 या
कालावधीि त्या सेबीच्या पि
ू ड वेळ सदस्य (WTM) होत्या. SEBI मधील शिच्या कायड काळाि शिने पाळि
ठे विे, सामशू हक गि
ं विक
ू योजना आशि यासारखे पोटड फोशलओ हािाळले.
रमे ि दे व
मराठी शचत्रपट सष्ट
ृ ीच नाही िर शहंदी शचत्रपट सष्ट
ृ ी गाजवलेर्लया रमेि देव यांनी वयाच्या 93 हया विी
अखेरचा र्श्ास घेिला.
रमेि देव यांनी 1950 च्या समारास अशभनय क्षेत्राि काम करण्यास सरुवाि केली होिी. पाच िे सहा
दिकांच्या शचत्रपट कारशकदीि रमेि देव यांनी २८५ शहंदी शचत्रपट, १९० मराठी शचत्रपट आशि ३०
नाटकांमधन
ू भशू मका केर्लया होत्या. काळानसार स्वि:मध्ये बदल घडवि दूरशचत्रवािीचे माध्यमही
त्यांनी आपलेसे केले. टीहही माशलका, शचत्रपट शनशमड िीिही िे अग्रेसर राशहले. रमेि देव आशि सीमा देव
यांनी ‘जगाच्या पाठीवर’ या शचत्रपटाि पशहर्लयांदा एकशत्रि काम केले होिे. खरं नाव नशलनी सराफ
असिाऱया सीमा यांनी शचत्रपटांि येिाना त्याचं नाव 'सीमा' असं नाव ठे वलं. त्यानंिर पशहर्लयाच शसनेमांि
रमेि देव यांच्यासोबि झळकलेर्लया सीमा यांचा हा शचत्रपट िफान शहट झाला.
रमे ि दे व यां ची कारकीदड
• रमेि देव यांचा जन्म 30 जानेवारी 1929 रोजी कोर्लहापरू येथे झाला होिा. िे मळ
ू चे
राजस्थानािील जोधपरू चे, ठाकूर घराण्यािील. राजिी िाहू महाराज यांच्यामळे त्यांचे नाव 'देव’
झाले.
• १९५१ साली आलेर्लया ‘पाटलाची पोर’ या शचत्रपटािन
ू त्यांनी पशहली छोटेखानी भशू मका केली
होिी.
• 1962 साली आरिी या शचत्रपटािन
ू खलनायकाच्या भशू मकेिन
ू शहंदीि काम करण्यास सरुवाि.
• शिवसेनेच्या शिकीटावर १९९६ ची कोर्लहापरू लोकसभा शनवडिक
ू लढले होिे.
• सोलापरू येथे झालेर्लया ८८ हया मराठी नाट्यसंमेलनाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भि
ू वले होिे.

• २०१३ मधील ११ हया पिे आंिरराष्ट्रीय शचत्रपट महोत्सवाि (पीआयएफएफ) रमेि देव यांना
लाइफटाइम अशचहहमेंट अवॉडड शमळाला आहे.
लिा मं गे ि कर
• गान कोशकळा भारिरत्न लिा मंगेिकर यांचे शनधन झाले. त्या ९२ विाां च्या होत्या.
• मध्य प्रदेिािर्लया इंदूर िहराि 28 सपटेंबर 1929 रोजी त्यांचा जन्म झाला. त्यांचं जन्मनाव हेमा
होिं. मात्र,वशडलांच्या एका नाटकाि लिादीदींनी लशिका नावाचं पात्र साकारलं.
• िेहहापासन
ू सगळे च त्यांना लिा म्हिन
ू हाक मारायचे आशि अिाप्रकारे 'लिा' हे नाव त्यांना
शमळालं.
• 1942मध्ये लिादीदी 13 विाां च्या असिानाच त्यांच्या वडीलांचे हृदयशवकाराने शनधन झाले . िेहहा
मंगेिकरांचे एक जवळचे नािेवाईक आशि नवयग शचत्रपट कंपनीचे मालक मास्टर शवनायक
यांनी लिादीदींच्या कटूंशबयांची काळजी घेिली. त्यांनी लिादीदींना गाशयका आशि अशभनेत्री
म्हिन
ू कामाचा प्रारं भ करून शदला.
• लिा मंगेिकर यांनी 'पशहली मंगळागौर' या शचत्रपटासाठी पशहर्लयांदा पार्श्ड गायन केले.
• अनेक ख्यािनाम संगीिकारांची, समारे 1800 हू न अशधक शचत्रपटांिील शवशवध प्रकारची २२
भािांिील गािी त्यांनी गायली आहेि. त्यांची संख्या समारे 25 िे 30 हजारांच्या घराि सहज
जािे.
• लिा दीदींचा सवड प्रकारच्या जागशिक शवक्रमांची नोंद करिाऱया शगनीज् बक ऑफ वर्लडड
रे कॉड्डस मध्ये ’जगािील सवाां ि जास्ि गािी ध्वशनमशद्रि करिारी गाशयका’ म्हिन
ू त्यांचा
उर्ललेख आहे.
• लिा मंगेिकर यांनी आनंद घनच्या बॅनरखाली शचत्रपटांची शनशमड िी आशि संगीिही केले आहे .
• लिा मंगेिकर यांना भारिरत्न िे पद्मशवभि
ू ि या 45 परस्कारांनी सन्माशनि करण्याि आले
आहे
• 1969: पद्मभि
ू ि
• १९८९: पद्मशवभि
ू ि
• १९९७: महाराष्ट्र भि
ू ि परस्कार
• २००१: महाराष्ट्र रत्न (प्रथम प्राप्तकिाड )

• 2001 साली लिा मंगेिकर यांना ‘भारिरत्न’ परस्काराने सन्माशनि करण्याि आले होिे. िसेच
त्यांना 1989 मध्ये ‘दादासाहेब फाळके परस्कार’ देखील प्रदान करण्याि आला होिा.
प्रशसद्ध गायक आशि सं गीिकार बपपी लाशहरी यां चे शनधन
• जयेष्ठ गायक आशि संगीिकार बपपी लाशहरी यांचे वयाच्या 69 हया विी शनधन झाले आहे.
ओएसए (अवरोधक स्लीप एपशनया) मळे त्याचा मत्ृ यू झार्लयाचे डॉक्टरांनी सांशगिले.
• १९७०-८० च्या दिकाच्या उत्तराधाड ि चलिे चलिे, शडस्को डान्सर आशि िराबी सारख्या अनेक
शचत्रपटांमध्ये आयकॉशनक गािी देण्यासाठी त्यांना प्रेमाने बपपी दा असे संबोधले जाि असे.
त्याचबरोबर बॉशलवड
ू मध्ये त्याचं िेवटचं गािं 2020 मध्ये आलेर्लया 'बागी' शचत्रपटािील 'भंकस'
असर्लयाचं बोललं जाि आहे.
• त्याचे खरे नाव अलोकेि लाशहरी होिे. बपपी दा यांचा जन्म १७ नोहहेंबर १९५२ रोजी पशश्चम
बंगालमधील जलपाईगडी येथे झाला..
• बपपी लाशहरी यांना सोनं घालिं आशि नेहमी चष्ट्मा घालिं खपू आवडायचं. गळ्यािील जाडजड
ू
सोन्याची चेन आशि हािाि मोठ्या अंगठ्या असे अनेक सोन्याचे दाशगने पररधान करिे ही
त्यांची ओळख होिी. बपपी लाशहरी यांना बॉशलवड
ू ची पशहली रॉक स्टार गाशयका असेही म्हटले
जािे.
• २०१४ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेि केला. २०१४ च्या भारिीय सावड शत्रक शनवडिकीसाठी
पशश्चम बंगालमधील श्रेरामपरू (लोकसभा मिदारसंघ) येथन
ू त्यांना भाजपचे उमेदवार म्हिन
ू
घोशिि करण्याि आले आशि िे पराभि
ू झाले.
ओएसए (अवरोधक स्लीप एपशनया)
झोपेिी आशि र्श्ासोच्छवासािी संबंशधि ही समस्या स्लीप एपशनयाचा एक प्रकार आहे , जयामध्ये झोपेच्या
वेळी एखाद्या हयक्तीचा र्श्ास थोडा वेळ थांबिो. ही अिी वेळ आहे जेहहा एखाद्या हयक्तीला परे सा
ऑशक्सजन शमळि नाही.
लक्षिं
• हयक्तीच्या रक्तदाबाि वाढ .
• सिि सस्िी जािवि राहिे.
• कोित्याही कामावर लक्ष केंशद्रि करू न िकिे.

• त्या हयक्तीला रात्री घाम फटिो.
• शनसगाड ची शचडशचड होि जािे.
• मड
ू शस्वंगची समस्या वाढिे.
• शदवसा जास्ि झोप लागिे.
• घोरण्याची समस्या बनिे.
कारिे
• लठ्ठपिामळे ही समस्या उद्भवू िकिे.
• ही समस्या अनवांशिकही असू िकिे. म्हिजेच कटबं ाि कोिालाही ही समस्या असेल िर
भशवष्ट्याि त्या हयक्तीलाही या समस्येला सामोरं जावं लागू िकिं.
• जया लोकांना मत्र
ू शपंड आशि हृदयािी संबंशधि समस्या आहेि त्यांनाही या समस्येचा सामना
करावा लागू िकिो.
• न्यरू ोमस्क्यलर शस्थिी ही अिी शस्थिी आहे जयामध्ये मेंदू वायमागड आशि झोपेच्या स्नायंन
ू ा
संदेि देण्यास असमथड आहे, जयामळे ही समस्या उद्भवू िकिे.

राहु ल बजाज
• देिािले प्रमख उद्योगपिी आशि बजाज ग्रपचे. प्रमख राहु ल बजाज यांचं 12 फेब्रवारीला शनधन
झालं. िे 83 विाां चे होिे.
• राहु ल बजाज यांचा जन्म 10 जन
ू 1938 रोजी झाला. त्यांनी अथड िास्त्र आशि शवधी या शवियांमध्ये
आपलं पदवीपयां िचं शिक्षि पि
ू ड केलं. पढे त्यांनी हॉवड डड शवद्यापीठािन
ू MBA चं शिक्षिही घेिलं.
• राहु ल बजाज हे बजाज ऑटोमध्ये रुजू झार्लयानंिर त्यांनी या उद्योगामध्ये कंपनीला पढे नेण्याि
प्रयत्न केले. राहु ल बजाज यांनी बजाज ऑटो कंपनीची धरा समारे 50 विां सांभाळली. त्यानंिर
गेर्लया विी त्यांनी कंपनीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा शदला होिा.
• राजस्थानािील मारवाडी समाजािन
ू येिाऱया जमनालाल बजाज यांना त्यांच्या दरू च्या
नािेवाईकानं दत्तक घेिलं होिं. हे नािेवाईक महाराष्ट्रािील वध्याड ि राहायचे. त्यामळे
वध्याड िन
ू च जमनालाल बजाज यांनी त्यांच्या उद्योगाला सरुवाि केली. त्यानंिर िे महात्मा

गांधीजींच्या संपकाड ि आले आशि त्यांच्या आश्रमासाठी जमनालाल बजाज यांनी जमीन दान
शदली.
• त्यांना 2001 साली पद्मभि
ू ि परस्काराने सन्माशनि करण्याि आलं होिं.

अथड सं क र्लप 2022-23
केंद्रीय अथड संकर्लपाि सक्ष्ू म आशथड क स्िरावर सवड समावेिक कर्लयािावर लक्ष केंशद्रि करून स्थल
ू
आशथड क स्िरावरील वाढीवर भर देण्याि आला आहे. केंद्रीय शवत्त आशि कॉपोरे ट हयवहार मंत्री शनमड ला
सीिारामन यांनी आज संसदेि 2022-23 विाड साठीचा केंद्रीय अथड संकर्लप सादर केला.
अथड संकर्लपािील महत्त्वाचे मद्दे पढीलप्रमािे आहेि –

भाग अ
• भारिाचा आशथड क शवकास दर 9.2 टक्के राहील असा अंदाज आहे, जो सवड मोठ्या
अथड हयवस्थांमध्ये सवाड शधक आहे.
• 14 क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंिगड ि 60 लाख नवीन रोजगार शनमाड ि येत्या
५ विाड ि होिार आहेि.
• उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन -पीएलआय योजनेमध्ये30 लाख कोटी रुपये मर्लू याचेअशिररक्त
उत्पादन वाढशवण्याची क्षमिा आहे.
• पढच्या 25 विाां ि भारिाच्या स्वािंत्रयप्राप्तीच्या 100 विड पि
ू ीकडे वाटचाल करिाना यंदाचा
अथड संकर्लप पढीलचार प्राधान्यक्रमांसह शवकासाला चालना देिारा आहे:
o पीएम गिीिक्ती
o समावेिक शवकास
o उत्पादकिा वाढ आशि गंिविक
ं ी कृिी.
ू , उगवत्या संधी, ऊजाड संक्रमि आशि हवामान संबध
o गंिविकीसाठी शवत्तपरवठा
पीएम गशििक्ती
रस्िे, रे र्लवे, शवमानिळ, बंदरे , मालवाहिक
ू , जलमागड आशि लॉशजशस्टक इन्रास्रक्चर ही
पीएमगशििक्तीला चालना देिारी साि इंशजने आहेि.
पीएम गिीिशक्त राष्ट्रीय ब हृ द आराखडा

• पीएम गशििक्ती राष्ट्रीय बहृ द आराखड्यामध्येआशथड क पररविड न, अखंड बहु पयाड यी जोडिी
आशि लॉशजशस्टक कायड क्षमिेसाठी या साि इंशजनांचा समावेि असेल.
• नॅिनल इन्रास्रक्चर पाईपलाईनमधील या 7 इंशजनांिी संबंशधि प्रकर्लप पीएम गशििक्ती
आराखड्यािी संलग्न केले जािील.

रस्िे वाहिू क
• 2022-23 या विाड ि राष्ट्रीय महामागाां चे जाळे 25000 शक. मी. ने शवस्िारले जाईल.
• राष्ट्रीय महामागड जाळ्याच्या शवस्िारासाठी 20000 कोटी रुपये इिक्या शनधीची िरिदू केली
जाईल.
बहु पयाड यी लॉशजशस्टक पाक्सड
• 2022-23 या विाड िचार शठकािी बहु पयाड यी लॉशजशस्टक पाक्सड उभारण्यासाठी सावड जशनकखाजगी भाशगदारीच्या माध्यमािन
ू कंत्राटे शदली जािील.
रे र्लवे मागड
• स्थाशनक हयवसाय आशि परवठा श्रंखलांना मदि करण्यासाठी एक स्थानक- एक उत्पादन
संकर्लपना.
• 2022-23 या विाड ि जागशिक दजाड चे स्वदेिी िंत्रज्ञान आशि क्षमिावद्ध
ृ ी कवच अंिगड ि
रे र्लवेमागाड च्या जाळ्याि 2000 शक.मी.ची वाढ केली जाईल.
• पढच्या िीन विाां मध्ये 400 उत्कृष्ट वंदे भारि रे र्लवेगाड्यांची शनशमड िीकेली जाईल.
• पढच्यािीन विाां मध्ये मशर्लटमोडल लॉशजशस्टकसाठी 100 पीएमगशििक्ती कागो टशमड नल
शवकशसि केले जािील.
पवड ि माला
• सावड जशनक-खाजगी भाशगदारीच्या माध्यमािन
ू पवड िमाला हा राष्ट्रीय रोपवे शवकास कायड क्रम
हािी घेिला जाईल.
• 60 शकमी लांबीच्या 8 रोपवे प्रकर्लपांसाठी 2022-23 मध्ये कंत्राटे शदले जािील.
समावे ि क शवकास

िे िी
• गहू आशि िांदळ
ू खरे दीसाठी 1.63 कोटी िेिकऱयांना 2.37 लाख कोटी रूपये थेट प्रदान.
• देिभराि रसायने-मक्त नैसशगड क िेिीला प्रोत्साहन शदले जाईल. सरूवािीच्या काळाि गंगा
नदीलगिच्या 5 शकमी रुंद क्षेत्रावरील िेिकऱयांच्या जशमनींवर लक्ष केंशद्रि करण्याि आले आहे.
• कृिी आशि ग्रामीि उपक्रमांिी संबंशधि स्टाटड अपसना शवत्तपरवठा करण्यासाठी नाबाडड िफे शमश्र
भांडवलासह शनधीप्रदान केला जाईल.
• पीक मर्लयांकन, जशमनीच्या नोंदींचे शडशजटायझेिन, कीटकनािके आशि पोिक ित्वांची
फवारिीसाठी 'शकसान ड्रोन'.
के न बे ि वा नदी जोड प्रकर्लप
• केन - बेिवा नदीजोड प्रकर्लपाच्या अंमलबजाविीसाठी 1400 कोटी रुपये खचड .
• केन-बेिवा शलंक प्रकर्लपाद्वारे िेिकऱयांच्या 9.08 लाख हेक्टर जशमनीला शसंचनाचा लाभ
शमळे ल.
सूक्ष्म, लघ आशि मध्यम उद्योग क्षे त्र
• उद्यम, ई-श्रम, NCS आशि ASEEM पोटड ल परस्परांिी जोडले जािील.
• 130 लाख एमएसएमईना आपत्कालीन पि हमी योजने (ECLGS) अंिगड ि अशिररक्त पि परवठा
करण्याि आला.
• आपत्कालीन पि हमी योजनेला माचड 2023 पयां ि मदिवाढ.
• आपत्कालीन पि हमी योजनेअंिगड ि हमी सरक्षा 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवन
ू एकूि 5 लाख
कोटी रुपये केले जाईल.
• सक्ष्ू म आशि लघ उद्योगांसाठी असलेर्लया पि हमी रस्ट अंिगड ि सक्ष्ू म आशि लघ उद्योगांसाठी 2
लाख कोटी रुपये अशिररक्त पिपरवठा सलभ केला जाईल.
• 6000 कोटी रुपयांच्या खचाड सह MSME ची कामशगरी वाढविे आशि वेगवान करिे.
कौिर्लय शवकास

• शडशजटल इकोशसस्टम फॉर शस्कशलंग अाँड लाइहहलीहू ड (DESH-Stack e पोटड ल) सरू केले जाईल
जेिेकरून नागररकांना ऑनलाइन प्रशिक्षिाद्वारे कौिर्लय, पन्हा शमळवण्यासाठी शकंवा
वाढवण्यासाठी सक्षम केले जाईल.
• ड्रोन िक्ती' आशि ड्रोन-ऍज -ए-सशहहड स (DrAAS) साठी स्टाटड अपसना प्रोत्साहन शदले जाईल.

शिक्षि
• PM eVIDYA चा ‘वन क्लास-वन टीहही चॅनल’ कायड क्रम 200 टीहही चॅनेलपयां ि वाढवला
जािार आहे.
• महत्वपि
ू ड शवचार कौिर्लय आशि हु बेहूब िैक्षशिक वािावरिाला चालना देण्यासाठी आभासी
प्रयोगिाळा आशि कौिर्लय ई-लॅबची स्थापना केली जाईल.
• शडशजटल शिक्षकांद्वारे शविरिासाठी उच्च दजाड ची ई-सामग्री शवकशसि केली जाईल.
• वैयशक्तकृि शिक्षि अनभवासह जागशिक दजाड च्या दजेदार सावड शत्रक शिक्षिासाठी शडशजटल
शवद्यापीठाची स्थापना केली जाईल.
आरोग्य
• राष्ट्रीय शडशजटल आरोग्य पररसंस्था शवकशसि करण्यासाठी एक खले हयासपीठ.
• दजेदार मानशसक आरोग्य समपदेिन आशि काळजी सेवांसाठी ‘राष्ट्रीय टेली मानशसक आरोग्य
कायड क्रम ’ सरू केला जाईल.
• NIMHANS हे नोडल केंद्र आशि इंटरनॅिनल इशन्स्टट्यटू ऑफ इन्फॉमेिन टेक्नॉलॉजीबंगलोरचे (IIITB) िंत्रज्ञान सहाय्य प्रदान करून उत्कृष्टिेच्या 23 टेली-मानशसक आरोग्य
केंद्रांचे नेटवकड स्थाशपि केले जाईल.
सक्षम अं ग िवाडी
• शमिन िक्ती, शमिन वात्सर्लय, सक्षम अंगिवाडी आशि पोिि 2.0 द्वारे मशहला आशि मलांना
एकाशत्मक लाभ.
• दोन लाख अंगिवाड्या सक्षम अंगिवाड्यांमध्ये अद्ययावि केर्लया जािील.

प्रत्ये क घरी नळाद्वारे पािीप रवठा
हर घर, नल से जल अंिगड ि 2022-23 मध्ये 3.8 कोटी कटंबांना पािीपरवठा करण्यासाठी 60,000 कोटी
रुपयांची िरिदू केली आहे.
सवाां साठी आवास
पीएम आवास योजनेअंिगड ि 2022-23 मध्ये 80 लाख घरे पि
ू ड करण्यासाठी 48,000 कोटी रुपयांची िरिदू .
ईिान्ये क डील प्रदे िासाठी पं ि प्रधानां चा शवकास उपक्रम (PM-DEVINE)
• ईिान्येकडील प्रदेिाि पायाभि
ू सशवधा आशि सामाशजक शवकास प्रकर्लपांना शनधी देण्यासाठी
PM-DevINE ही नवीन योजना सरू करण्याि आली आहे.
• या योजनेंिगड ि यवक आशि मशहलांसाठी उपजीशवका उपक्रम सक्षम करण्यासाठी 1,500 कोटी
रुपयांची प्रारं शभक िरिदू करण्याि आली आहे.
चैि न्यपू िड गावे कायड क्र म
शवरळ लोकसंख्या, मयाड शदि संपकड सशवधा आशि उत्तर सीमेवरील पायाभि
ू सशवधा असलेर्लया सीमाविी
गावांच्या शवकासासाठी हहायब्रंट शहहलेज प्रोग्राम अथाड ि चैिन्यमय गावे कायड क्रम हािी घेण्याि आला
आहे.
बाँ शकं ग
ै ी 100% कायाड लये कोअर बाँशकंग प्रिालीि सामील होिार
दीड लाख टपाल कायाड लयांपक
िेड्यर्लड वाशिजय बाँका 75 शजर्लयांमध्ये 75 शडशजटल बाँशकंग केंद्रे (DBUs) उभारिार
इ- पारपत्र
शचप व भशवष्ट्यवेधी िंत्रज्ञानाचा वापर केलेली पारपत्रे शदली जािार
िहरी शनयोजन
• बांधकाम उपशनयम , िहर शनयोजन योजना (TPS) व संक्रमिाशभमख शवकास (TOD) यांचे
आधशनकीकरि होिार
• िहरी भागाि इ वाहनांच्या चाशजां ग केंद्रांची कायड क्षमिा वाढवण्यासाठी बॅटरी अदलाबदल
योजना सरु करिार
भू मी अशभले ख हयवस्थापन

भम
ू ी अशभलेखांच्या माशहिी िंत्रज्ञान आधाररि हयवस्थापनासाठी प्रत्येक भख
ू ंडाला शवशिष्ट ओळख
क्रमांक शदला जािार
कं पनी बं द करण्यासाठीची प्रशक्रया वे ग वान करिार
कंपनी बंद करण्यासाठीची प्रशक्रया लवकर पि
ू ड हहावी यासाठी खास केंद्रे (C-PACE) सरु करिार
AVGC प्रोत्साहन कृ िी दल
अशनमेिन, शहहजअल इफेक्टस , गेशमंग आशि कॉशमक उद्योगािील संपि
ू ड क्षमिा वापरिा यावी यासाठी
प्रोत्साहन कृिी दल स्थापन करिार
दू र सं चार क्षे त्र
उत्पादन आधाररि प्रोत्साहन (PLI) योजनेअंिगड ि 5G सेवांना परू क पररसंस्था उभारण्यासाठी संरचना
आधाररि उत्पादनाची योजना सरु करिार
शनयाड ि प्रोत्साहन
शविेि आशथड क क्षेत्र (SEZ) कायदा बदलन
ू त्याऐवजी नवीन कायदा आिला जािार, त्यामळे हयवसाय
व सेवा केंद्रांच्या शवकासाि राजयांना भागीदार होिा येईल.
सं र क्षि क्षे त्राि आत्मशनभड र िा
• 2022-23 सालाि स्वदेिी उद्योगांसाठी 68 टक्के भांडवल संपादनाची िरिदू , जी 2021-22 मधील
58 टक्क्यांहून जास्ि आहे.
• संरक्षि संिोधन व शवकासाचे क्षेत्र िैक्षशिक क्षेत्र , उद्योग आशि स्टाटड अपस साठी खले करिार
चाचिी व प्रमािीकरिासाठी एक स्विंत्र संस्था स्थाशपि करण्याि येईल
नवोदय (SUNRISE) सं धी
कृशत्रम बशद्धमत्ता, भू अवकािीय (GeoSpatial) यंत्रिा, ड्रोन्स , सेमीकंडक्टर व त्याची पररसंस्था, अवकाि
अथड हयवस्था, जेनोशमक्स व औिधशनमाड ि, हररि ऊजाड आशि स्वच्छ वाहिक
ू यंत्रिा, अिा नवोदय
(Sunrise) संधी च्या क्षेत्राि संिोधन व शवकासासाठी सरकार योगदान देिार
ऊजाड पररविड न आशि हवामान सं बं शधि कृ िी
• उत्पादन आधाररि प्रोत्साहन योजनेअंिगड ि उच्च कायड क्षमिेच्या सौर मोड्यल
ू उत्पादनासाठी
19 हजार 500 कोटी रुपयांची अशिररक्त िरिदू , 2030 सालापयां ि 280 शगगावॅट सौर ऊजाड
उत्पादनाचे उशद्दष्ट

• औशष्ट्िक शवद्यि कारखान्यांमध्ये 5 िे 7 टक्के बायो मास पेलेट्स चा वापर करिार
• प्रशिविाड ला 38 MMT कबड वायच
ू े उत्सजड न कमी होिार
• िेिकऱयांना वाढीव उत्पन्न व स्थाशनकांना रोजगाराच्या संधी
• िेिजशमनीवर शपकांची धाटे जाळिे कमी करण्यासाठी मदि
• उद्योगांसाठी कोळिाचे रसायनांमध्ये रूपांिर आशि कोळिाच्या गॅशसशफकेिन साठी चार
पथदिी प्रकर्लपांची उभारिी
• िेि पररसर वनीकरिाचे (Agroforestry) काम करू इच्छीिाऱया अनसशू चि जािी व जमािींच्या
िेिकऱयांना आशथड क मदि

सावड ज शनक भां ड वल गं ि विू क
• खाजगी गंिविक
ू व मागिी वाढवण्यासाठी 2022-23 मध्ये सरकारिफे सावड जशनक गंिविक
ू
होि राहिार
• सध्याच्या 5.54 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खचाड च्या िरिदीि 35.4 % वाढ करून 202223 मध्ये िी 7.50 लाख कोटी रुपयांवर नेिार.
• 2022-23 मधील िरिदू सकल देिांिगड ि उत्पादनाच्या (GDP) 2.9% असेल.
• 2022-23 मधील केंद्र सरकारचा प्रत्यक्ष भांडवली खचड 10.68 लाख कोटी रुपये असेल, जो सकल
देिांिगड ि उत्पादनाच्या (GDP) 4.1% असेल.

जीआईएफटी (GIFT)-आईएफएससी
• जीआईएफटी िहरांमध्ये जागशिक दजाड च्या परदेिी शवद्यापीठांना परवानगी देण्याि येईल.
• आंिरराष्ट्रीय शनयमानसार शववादांचा वेळेि शनपटारा होण्यासाठी आंिरराष्ट्रीय लवाद केंद्राची
स्थापना करण्याि येिार.

सं साधनां ची ज ळविी
• डे टा केंद्र आशि ऊजाड भांडार प्रिालीला पायाभि
ू आराखडा दजाड प्रदान केला जािार
• गंिविक
ू शनधी आशि खासगी इशक्वटीमध्ये गेर्लया विी 5.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अशधक
गंिविक
ू झाली आहे आशि सवाड ि मोठे स्टाटड अप आशि शवकास प्रिालीमध्ये सशवधा देण्याि
आली. यािील गंिविक
ू आिखी वाढवण्यासाठी प्रयत्न सरु आहेि.

• सनराइज क्षेत्रांसाठी ब्लेंशडंड शनशधला प्रोत्साहन (Blended funds) देण्याि येिार
• हररि पायाभि
ू आराखड्यासाठी सावड भौम हररि रोखे जारी करण्याि येिार.

शडशजटल रुपया
भारिीय ररझहहड बॅक
ं े िफे 2022-23 पासन
ू शडशजटल रुपयाची सरुवाि

राजयां ना अशधक आशथड क अवकाि उपलब्ध करून दे िार
• ‘भांडवली गि
ं विकीसाठी राजयांना आशथड क मदि देण्यासाठीची योजना’ कायाड शन्वि
करण्यासाठी वाढीव खचाड ची िरिदू : • अथड संकर्लपीय अंदाजपत्रकािील 10,000 कोटी रूपयांची िरिदू शवद्यमान विाड साठीच्या सधाररि
अंदाजपत्रकाि वाढवन
ू 15,000 कोटी करण्याि आली.
• अथड संकर्लपािील समग्र गि
ं विकीला प्रेरक सहाय्य करण्यासाठी राजयांना 2022-23 मध्ये 1
लाख कोटी रूपयांचा शनधी; राजयांना देण्याि येिाऱया नेहमीच्या कजाड हयशिररक्त हे 50
विाां साठीचे हयाजमक्त कजड असेल
• विड 20222-23 मध्ये राजयांना त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 4% इिकी शवत्तीय िटू मंजरू
आशि त्यापैकी 0.5% उजाड क्षेत्रािील सधारिांिी बांधील
शवत्तीय हयवस्थापन
• विड 2021-22 मधील अथड सक
ं र्लपीय अंदाजपत्रक: 34.83 लाख कोटी रुपये
• विड 2021-22 चे सधाररि अंदाजपत्रक: 37.70 लाख कोटी रुपये
• विड 20222-23 मधील एकूि हयय अंदाजे 39.45 लाख कोटी रुपये
• विड 2022-23 मधील कजाड शिवायची एकूि येिी अंदाजे 22.84 लाख कोटी रुपये
• शवद्यमान विाड िील शवत्तीय िटू : स्थल
ू राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 6.9% (अथड संकर्लपीय
अंदाजपत्रकािील अंदाशजि 6.8%च्या िलनेि)
• विड 2022-23 मधील शवत्तीय िटू स्थल
ू राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अंदाजे 6.4%

भाग ब
प्रत्यक्ष कर

शस्थर आशि अं दाशजि कर रचने चे धोरि याप ढे स रु ठे वण्यासाठी:
• शवर्श्ासाहड कर रचना शनमाड ि करण्यासाठीची दरू दृष्टी.
• कर प्रिाली अशधक सोपी करून करशवियक शववाद कमी करिे
नहया ‘अद्ययावि कर शववरि’ पद्धिीची स रुवाि
• अशिररक्त कर भरिा झार्लयास अद्ययावि कर शववरि सादर करण्याची िरिदू
• आधी जाहीर करण्यास चकून राहू न गेलेले उत्पन्न जाहीर करिे करदात्यांना िक्य होिार
• संबंशधि करशनधाड रि विड संपर्लयापासन
ू दोन विाां च्या कालावधीि कर शववरि सादर करिा
येिार
सहकारी सं स्था
• सहकारी संस्थांनी भरावयाचा पयाड यी शकमान कर 18.5% वरून कमी करून 15% करिार
• सहकारी संस्था आशि कंपन्या यांच्यासाठी समान पािळीची िरिदू करिे
• एकूि उत्पन्न 1 कोटी रुपयांहून अशधक आशि 10 कोटी रुपयांपयां ि असलेर्लया सहकरी
संस्थावरील अशधभार 12% वरून कमी करून 7% केला
शदहयां ग हयक्तींना कराि सवलि
पालक अथवा सांभाळकत्याड चे वय 60 विे झार्लयावर शवमा योजनेिन
ू शमळिारे शनवत्त
ृ ीवेिन आशि
एकशत्रि रकमेचा लाभ अवलंबन
ू असलेर्लया शदहयांग हयक्तीला देण्याि येिार
एनपीएस अथाड ि राष्ट्रीय शनव त्त
ृ ीवे ि न योजने िील योगदानाि समानिा
• राजय सरकारी कमड चाऱयांच्या एनपीएस खात्यामधील शनयोक्त्याच्या योगदानावरील कर
वजावट मयाड दा 10 टक्क्यावरून 14 टक्के करण्याि आली.
• त्यांना केंद्र सरकारी कमड चाऱयांच्या पािळीवर आिण्याि आले आहे.
• सामाशजक सरक्षा लाभाि वाढ होण्यास मदि होिार

स्टाटड अपस साठी प्रोत्साहनपर मदि
• कर लाभ घेिाऱया पात्र स्टाटड अपससाठी सहभागी होण्याचा कालावधी एका विाड ने म्हिजे 31
माचड 2023 पयां ि वाढशवला. यापवू ी हा कालावधी 31 माचड 2022 ला संपि होिा.

सवलिीच्या कर रचने अं ि गड ि शदले जािारे प्रोत्साहन
कलम 115बीएबी अंिगड ि शनशमड िी अथवा उत्पादन सरु होण्याची िेवटची िारीख एका विाड ने लांबवन
ू
31 माचड 2023 पासन
ू वाढवन
ू 31 माचड 2024 करण्याि आली.
आभासी शडशजटल मालमत्ते व र कर आकारिीची योजना
• आभासी शडशजटल मालमत्तेसाठी शवशिष्ट कर रचनेची सरुवाि
• कोित्याही आभासी शडशजटल मालमत्तेिन
ू कोित्याही प्रकारच्या उत्पन्नाच्या हस्िांिरिावर
30% दराने कर आकारिी
करशवियक दाहयां चे हयवस्थापन
• जया प्रकरिाि कायदेशवियक समस्या उच्च न्यायालय अथवा सवोच्च न्यायालयाि प्रलंशबि
असलेर्लया खटर्लयािी साधम्यड साधिारी असेल अिा पररशस्थिीि न्यायालयािन
ू त्या
समस्येशवियी शनिड य होईपयां ि आयकर शवभागाकडून अजड सादरीकरि प्रलंशबि ठे वण्याि येईल.
• करदािे आशि आयकर शवभाग यांच्यािील शववादांची पनरावत्त
ृ ी कमी करण्यासाठी याची मोठी
मदि होईल.
आयएफएससी अथाड ि भारिीय आशथड क प्रिालीसाठीच्या सं के िां कासाठी कर शवियक
प्रोत्साहन
शवशिष्ट पररशस्थिींमध्ये खालील बाबिीि करािन
ू सटू देण्याि येईल
अशनवासी भारिीय नागररकाचे परदेिी डेरीहहेशटहहज सारख्या साधनांिन
ू होिारे उत्पन्न
अशधभाराचे स सूत्रीकरि
• एओपी AOPs (कराराची अंमलबजाविी करण्यासाठी स्थापन केलेला गट) वरच्या अशधभाराची
कमाल मयाड दा 15 टक्के शनधाड ररि करण्याि आली आहे.
• एओपी आशि हयशक्तगि कंपन्या यांच्यामधली अशधभाराची शविमिा कमी करण्यासाठी हे पाऊल
उचलण्याि आले आहे.
• कोित्याही प्रकारच्या मालमत्तेचे हस्िांिरि करण्यािन
ू उत्पन्न झालेर्लया दीघड कालीन
भांडवली नफ्यावरच्या
• अशधभाराची कमाल मयाड दा 15 टक्के राहील.
• स्टाटड अपस समदायाला यामळे चालना शमळे ल.

आरोग्य आशि शिक्षि उपकर
• उत्पन्न आशि नफ्यावरच्या कोित्याही अशधभार शकंवा उपकराला हयवसाय खचड म्हिन
ू
परवानगी नाही.
• कर चकवेशगरीला प्रशिबंध
• िोध आशि सवेक्षि कारवाईदरम्यान आढळलेर्लया अघोशिि संपत्तीवर िोटा सेट ऑफ
करण्यासाठी परवानगी नाही.
उद्गम कर िरि दींचे स सूत्रीकरि
• हयवसाय प्रोत्साहन धोरि म्हिन
ू एजंटकडे हस्िांिररि करण्याि आलेले लाभ, एजंटसाठी
करपात्र असिील.
• शवत्तीय विाड ि अिा लाभाचे मर्लू य 20,000 रुपयांपेक्षा जास्ि असर्लयास असे लाभ देिाऱया
हयक्तीसाठी कर वजावटीची िरिदू
अप्रत्यक्ष कर
वस्िू आशि से वा कराि लक्षिीय प्रगिी
महामारी असन
ू ही वस्िू आशि सेवा कराचा उत्साहवधड क महसल
ू – या वद्ध
ृ ीसाठी करदािे प्रिंसेला पात्र
शविे ि आशथड क क्षे त्र
एसईझेडचे सीमािर्लक प्रिासन संपि
ू ड िः माशहिी िंत्रज्ञान संचाशलि असेल आशि सीमािर्लक राष्ट्रीय
पोटड लवर कायड करे ल, जे 30 सपटेंबर 2022 पासन
ू अंमलाि येईल.
सीमाि र्लक स धारिा आशि ि र्लक दर बदल
फेसलेस सीमा िर्लक पि
ू ड पिे आकाराला आले आहे. कोशवड-19 महामारी दरम्यान सीमा िर्लक शवभागाने
शवपरीि पररशस्थिीिही चापर्लय आशि संकर्लप यांचे दिड न घडवि असाधारि आघाडीचे कायड केले आहे.
प्रकर्लप आयाि आशि भां ड वली वस्िू
• भांडवली वस्िू आशि प्रकर्लप आयािीसंदभाड िले सवलिीचे दर टपयाटपयाने हटवि आशि 7.5
टक्के माफक िर्लक लावण्याचा प्रस्िाव; देिांिगड ि क्षेत्र आशि मेक इन इंशडयाच्या वद्ध
ृ ीसाठी
पोिक
• देिाि शनशमड िी होि नाही अिा प्रगि यंत्रसामग्रीसाठी शवशिष्ट सटू जारी राहील.

• भांडवली वस्िंच्ू या देिांिगड ि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बॉल स्क्रू, शलशनयर मोिन
गाईड यावर काही सटू देण्याि येि आहे.
सीमाि र्लक सूट आशि ि र्लक स लभीकरि यां चा आढावा
• 350 हू न अशधक सटू संदभाड िले प्रस्िाव हळूहळू हटवण्याि येिील, कृिी उत्पादने, रसायने, वस्त्र,
वैद्यकीय उपकरिे आशि औिधे यांचा समावेि आहे, जयांची देिांिगड ि परे िी क्षमिा आहे.
• रसायने, खिे आशि धािू यासारख्या क्षेत्राि सीमािर्लक आशि िर्लक रचना सटसटीि
करण्याने, शववाद कमी राखर्लयाने िसेच भारिाि शनशमड िी होऊ िकिाऱया वस्िंवू रची सट
हटवर्लयाने मेक इन इंशडया आशि आत्मशनभड र भारि अशभयानाला बळकटी शमळे ल.
क्षे त्र शनहाय प्रस्िाव
इले क्रोशनक्स
• इलेक्रोशनक्स स्माटड मीटर, ऐकिे शकंवा धारि करण्यायोग्य उपकरिांच्या देिांिगड ि शनशमड िीला
सलभ करण्याच्या दृष्टीने श्रेिी बद्ध दर शनशश्चि करण्यासाठी सीमािर्लक दर कॅशलब्रेट केले
जािील.
• अशधक वद्ध
ृ ी असिाऱया इलेक्रोशनक वस्िंच्ू या देिािर्लया शनशमड िीसाठी, मोबाईल फोन चाजड र
रान्सफोमड रचे भाग, मोबाईल कॅमेरा मोड्यल
ंू ाठी
ू च्या कॅमेरा लेन्स आशि शवशिष्ट इिर वस्िस
िर्लकाि सटू देण्याि येईल.

