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राष्ट्रपती राम नाथ कोववंद यांनी राष्ट्रपती भवनात ‘आरोग्य वनम’ चे उद्घाटन केले.  

• भारताचे राष्ट्रपती, श्री राम नाथ कोववंद यांनी नवी वदल्लीतील राष्ट्रपती इस्टेट (राष्ट्रपती भवन) 

येथे नव्याने ववकवसत केलेल्या ‘आरोग्य वनम’ चे उद्घाटन केले. 

• एकावममक औषध प्रणालीची संकल्पना झपाट्याने वेग घेत आहे आवण राष्ट्रपती भवन देखील 

ती लोकवप्रय करण्यासाठी आपले कायय करत आहे. 

• राष्ट्रपती भवनात बांधण्यात आलेल्या आरोग्य वनमध्ये 200 हून अवधक औषधी वनस्पतींची 

लागवड करण्यात आली आहे. आरोग्य वन हे राष्ट्रपती भवनात आय ष औषधाचा प्रचार 

करण्यासाठी हेल्थ पाकय  आहे. भारताच्या समदृ्ध फ लांच्या परंपरा, ववैवध्यपणूय वनस्पती तसेच 

वनरोगीपणा आवण उत्तम आरोग्याच्या पारंपाररक पद्धतींवर आरोग्य वन लक्ष कें वित करते. 

• 6.6 एकरमध्ये पसरलेले आरोग्य वनम योग म िामध्ये बसलेल्या माणसाच्या आकारात ववकवसत 

करण्यात आले आहे. या वनमची इतर काही ववैिष््टये म्हणजे पाण्याचे कारंजे, योग मंच, 

जलवावहनी, कमळ आवण तलाव आहे. हे वनम आता लोकांच्या पाहण्यासाठी ख ले करण्यात 

येणार आहे. 

• या आधी  पंतप्रधान नरें ि मोदी यांनी नमयदा वजल्यातील केवावडया येथे औषधी वनस्पतींनी 

भरलेल्या ‘आरोग्य वना’चे उद् घाटन केले. ‘एकता प तळ्या’जवळच्या (स्टॅच्य  ऑफ य वनटी) १७ 

एकर पररसरात आहे. 

नॅिनल लँड मोनेटायझेिन कॉपयला कॅवबनेटने मंज री वदली. 

पंतप्रधान नरें ि मोदी यांच्या नेतमृवाखालील कें िीय मंविमंडळाने नॅिनल लँड मॉनेटायझेिन 

कॉपोरेिन (NLMC) ची स्थापना करण्यास मान्यता वदली आहे ज्याचे प्रारंवभक अवधकृत भाग भांडवल 

5000 कोटी आवण 150 कोटींचे पेड-अप भाग भांडवल आहे. नॅिनल लँड मॅनेजमेंट कॉपोरेिन (NLMC) 

सेंरल पवललक सेक्टर एंटरप्रायझेस (CPSE) आवण इतर सरकारी संस्थांच्या मालकीच्या अवतररक्त जमीन 

आवण इमारत मालमते्तवर कमाई करेल. 

महत्त्वाचे म दे्द: 

• CPSE कडे सध्या जमीन आवण इमारतींच्या रूपात मोठ्या प्रमाणात अवतररक्त, वनवष्ट्िय आवण 

कमी वापरात नसलेल्या नॉन-कोर मालमत्ता आहेत. 

• CPSE च्या धोरणाममक वनग ुंतवण कीचा अन भव घेण्यासाठी अवतररक्त जमीन आवण बाजचू्या 

मालमते्तचे म िीकरण महमवाचे आहे जेणेकरून मयांचे मलू्य उघड करता येईल. मालमते्तचे 

म िीकरण NLMC द्वारे केले जाईल आवण केले जाईल. 

• याम ळे खाजगी के्षिातील ग ंतवणकू, नवीन आवथयक वियाकलाप, स्थावनक अथयव्यवस्थेला 

चालना आवण आवथयक आवण सामावजक पायाभतू स ववधांसाठी आवथयक ससंाधनांची वनवमयती 

याम ळे कमी वापर झालेल्या मालमते्तचा उमपादक वापर करण्यास देखील अन मती वमळेल. 

• CPSE आवण इतर सरकारी संस्थांच्या वतीने, NLMC कडे जमीन धारणेचे सक्षमपणे 

व्यवस्थापन आवण कमाई करण्यासाठी तांविक कौिल्य असेल. संस्थेचे व्यावसावयक 
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कामकाज आवण व्यवस्थापन स वनवित करण्यासाठी, NLMC चे संचालक मंडळ कें ि सरकारचे 

वररष्ठ अवधकारी आवण मान्यताप्राप्त तज्ांचे बनलेले असेल 

US, EU, UK ने SWIFT मधून वनवडक रवियन बँका काढून टाकण्याचा वनणयय घेतला.  

• कॅनडा, यएूसए आवण मयांचे य रोवपयन वमि देि SWIFT च्या इंटरबँक मेसेवजंग वसस्टम (IMS) 

मधनू प्रम ख रवियन बँका काढून टाकण्याच्या वनष्ट्कषायवर आले आहेत. हे एक खपू मोठे पाऊल 

आहे जे देिाला जगभरातील आवथयक व्यवस्थेपासनू दरू करेल. 

• यापवूी, तेहरानमधील आवण्वक काययिमाच्या घडामोडीनंतर इराणला 2014 मध्ये SWIFT मधनू 

काढून टाकण्यात आले होते. 

SWIFT मेसेवजंग वसस्टम म्हणजे काय? 

• सोसायटी फॉर वल्डयवाइड इंटरबँक फायनावन्ियल टेवलकम्य वनकेिन (SWIFT) मेसेवजंग 

वसस्टम. 

• SWIFT वनधी हस्तांतरणाची स ववधा देत नाही: मयाऐवजी, ते पेमेंट ऑडयर पाठवते, ज्याची 

वनपटारा संस्थांकडे असलेल्या परस्पर खामयांद्वारे करणे आवश्यक आहे. 

• SWIFT एक स रवक्षत आवथयक संदेि वाहक आहे — द सऱ्या िलदांत, ते एका बँकेकडून मयाच्या 

इवच्ित बँक प्राप्तकमयायला संदेि पाठवते. स रवक्षत रान्सवमिन चॅनल प्रदान करणे ही वतची 

म ख्य भवूमका आहे. 

• SWIFT 200 पेक्षा जास्त देि आवण प्रदेिांसाठी स मारे 11,000 बँका आवण ववत्तीय संस्थांमधील 

अंतगयत सवंाद यंिणा म्हणनू काम करते. 

• मयाची स्थापना 1973 मध्ये झाली आवण ती बेवल्जयममध्ये आहे. 

• बेवल्जयम व्यवतररक्त कॅनडा, फ्रान्स, जमयनी, इटली, जपान, नेदरलँड्स, स्वीडन, वस्वमझलुंड, 

य नायटेड वकंगडम आवण य नायटेड स्टेट्स: अकरा औद्योवगक देिांतील कें िीय बँकांद्वारे मयाची 

देखरेख केली जाते. 

• भारताच्या आवथयक व्यवस्थेला SWIFT मध्ये प्रवेि आहे. 

• SWIFT च्या आधी, आंतरराष्ट्रीय वनधी हस्तांतरणासाठी सदेंि प ष्टीकरणाचे एकमेव 

ववश्वसनीय साधन म्हणजे Telex. 

• कमी वेग, स रवक्षतता वचंता आवण ववनामलू्य सदेंि स्वरूप यासारख्या अनेक समस्यांम ळे ते बदं 

करण्यात आले. 

UAE ला मनी लाँवरंग वॉचडॉगच्या 'गे्र वलस्ट 'मध्ये ठेवले आहे 

• 4 माचय 2022 रोजी, फायनावन्िअल अॅक्िन टास्क फोसय (FATF) ने संय क्त अरब अवमरातीचा 

(UAE) गे्र वलस्टमध्ये समावेि केला आहे. 

• गे्र वलस्टमध्ये UAE चा समावेि करण्याची कारणे 

• पिैांचा अवधै प्रवाह रोखण्यासाठी प रेिा आवथयक ब वद्धमते्तची क्षमता नसणे. 
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• संियास्पद आवथयक व्यवहार ओळखण्यास आवण तिार करण्यास असमथयता. 

• दहितवादी ववत्तप रवठा आवण मनी लाँवरंग प्रकरणांचा अप रा तपास आवण खटला चालवणे. 

• दावगने, ररअल इस्टेट इमयादी उद्योगांमधील जोखीम आवण अस रक्षा व्यवस्थावपत करण्यास 

असमथयता. 

• वॉचडॉग ग्र पची “गे्र वलस्ट” मयाच्या “ललॅक वलस्ट” सारखी गंभीर नाही, ज्यामध्ये उत्तर कोररया 

आवण इराणचा समावेि आहे. 

• गे्र वलस्टमधील इतर देिांमध्ये पावकस्तान, त की, जॉडयन आवण येमेन यांचा समावेि आहे. 

रविया आता 2022 मध्ये जगातील सवाय वधक प्रवतबंध असलेला देि आहे. 

• न्ययूॉकय  वस्थत प्रवतबंध वॉचवलस्ट साइट Castellum.AI न सार य िेनवरील आिमणाम ळे 

रवियाला जगातील सवायत मंजरू देि बनले आहे.  

• 22 फेब्र वारी 2022 पासनू रवियाला 2,778 नवीन वनबुंधांचा सामना करावा लागला, यएूस आवण 

य रोपीय देिांच्या नेतमृवाखाली, एकूण वनबुंध 5,530 वर आणले. 22 फेब्र वारीपवूी देिात 2,754 

वनबुंध लाग ूहोते. 

• रवियाचे य िेनवरील आिमण रोखण्यासाठी जगभरातील देि रवियावर वनबुंध घालत आहेत. 

अनेक वनबुंधांच्या बाबतीत रवियाने आता इराण आवण उत्तर कोररयासारख्या देिांना मागे 

टाकले आहे.  

• याआधी, इराण हा सवायत जास्त मंजरू देि होता, ज्याला गेल्या दिकात 3,616 वनबुंधांचा सामना 

करावा लागला, तर सीररया आवण उत्तर कोररयावर अन िमे 2,608 आवण 2,077 वनबुंध आहेत. 

V-DEM’S DEMOCRACY REPORT 2022 

स्वीडनच्या गोथेनबगय ववद्यापीठातील व्ही-डेम इवन्स्टट्यटूच्या ताज्या अहवालान सार, २०२१ मध्ये 

जगातील सामान्य नागररकाने उपभोगलेल्या लोकिाहीची पातळी १९८९ च्या पातळीपयुंत खाली आली 

आहे, गेल्या काही वषाुंत िीतय द्धानंतरच्या काळातील लोकिाही लाभ वेगाने कमी होत आहेत. 

लोकिाही अहवाल २०२२ : ऑटोिॅटायझेिन चेंवजंग नेचर?' असे या अहवालाचे नाव आहे. 

लोकिाहीच्या वस्थतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी कोणते पॅरामीटसय  वापरले गेले? 

या अहवालात वलबरल डेमोिॅवटक इंडेक्स (एलडीआय) मधील स्कोअरच्या आधारे देिांचे चार राजवटी 

प्रकारात वगीकरण करण्यात आले आहे: 

उदारमतवादी लोकिाही, इलेक्टोरल डेमोिसी, इलेक्टोरल वनरंक िता, आवण बदं वनरंक िता. 

अहवालाचे म ख्य वनष्ट्कषय  

• एलडीआय वनदेिांकात स्वीडन अव्वल स्थानावर आहे, डेन्माकय  आवण नॉवे सारख्या इतर 

स्कँवडनेवव्हयन देि, कोस्टा ररका आवण न्यझूीलंडसह उदारमतवादी लोकिाही िमवारीत 

पवहल्या पाच िमांकावर आहेत. 
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• बहुववधताववरोधी राजकीय पक्षाच्या व्यापक जागवतक प्रवतृ्तीचा भारत हा एक भाग आहे, 

ज्याम ळे हुकूमिाही राजवट वनमायण झाली आहे. 

• एल.डी.आय.मध्ये भारत 93 व्या स्थानावर होता आवण "तळाच्या 50%" देिांमध्ये मयाचा 

िमांक लागतो. 

• इलेक्टोरल डेमोिसी इंडेक्समध्ये मयाची कामवगरी खराब झाली असनू वडवलव्हरी कंपोनंट 

इंडेक्समध्ये 102 व्या स्थानाव्यवतररक्त तो 100 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. 

• दवक्षण आवियातील देिांबद्दल बोलायचे झाले तर एलडीआयमध्ये भारताचे स्थान श्रीलंकेच्या 

(८८), नेपाळ (७१) आवण भतूान (६५) आवण पावकस्तानच्या (११७) वर आहे. 

'संभव ' आवण 'स्वावलंबन ' उपिम 

• कें िीय MSME राज्यमंत्रयांनी नवी वदल्ली येथे 4 ते 5 माचय 2022 दरम्यान ऑल-इंवडया प्लॅवस्टक 

मॅन्य फॅक्चरसय असोवसएिन (AIPMA) च्या संय क्त ववद्यमाने MSME मंिालयाने आयोवजत 

केलेल्या प्लावस्टक ररसायकवलंग आवण कचरा व्यवस्थापनावरील आंतरराष्ट्रीय विखर 

पररषदेचे उद्घाटन केले. 

• मेगा इंटरनॅिनल सवमट "त मचा कचरा जाणनू घ्या आवण प नवायपर करणे ही योग्य गोष्ट किी 

आहे, जी योग्य पद्धतीने करायची आहे" यावर भर वदला जातो. 

• हा मेगा इव् हेंट स् टेकहोल् डर आवण तज्ांना एकि आणण् यासाठी MSMEs वरील पररणाम आवण 

संभाव्य उपायांववषयी चचाय करण् यासाठी आवण स् वच् ि भारत अवभयानाच् या दृष्ट् टीने पणूय ववश् वास 

ठेवनू प् लॅवस्टक उद्योग आवण प नवायपर के्षिात नवीन व् यवसाय संधी उघडण् यासाठी एक प्रभावी 

मंच आहे”. 

• MSME मंिालयाने तरुणांमध्ये उद्योजकतेला प्रोमसाहन देण्यासाठी 'संभव' आणि 'स्वावलबंन' 

हे दोन वविेष उपिम स रू केले आहेत, वविेषत: देिभरातील महत्त्वाकांक्षी वजल्यांमध्ये. 

• आझादी का अमतृ महोमसव अंतगयत आयकॉवनक वीक सेवलबे्रिनचा एक भाग म्हणनू, 

एमएसएमई मंिालय 28.02.2022 ते 31.03.2022 या कालावधीत देिभरातील 1300 

महाववद्यालयांमध्ये वेवबनार मोडमध्ये सभंाव- राष्ट्रीय स्तरावरील जागरूकता काययिम 

(NLAP) आयोवजत करत आहे.  

• य वा लोकसंख्येमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आवण मंिालयाच्या योजना आवण मयांच्या 

उपिमांबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी स्वावलंबन नावाच्या वविेष मोवहमेअंतगयत 46 

महमवाकांक्षी वजल्यांमध्ये 200 हून अवधक न क्कड नाटकांचे आयोजन. 

भारतीय रेल्वेचे पवहले गती िक्ती कागो टवमयनल कायाय वन्वत झाले 

भारतीय रेल्वेच्या आसनसोल ववभागाने पंतप्रधानांच्या वव्हजन गती िक्ती आवण गती िक्ती मल्टी-

मॉडल कागो टवमयनल वकंवा जीसीटी म्हणनू ओळखल्या जाणाऱ् या रेल्वे मंिालयाच्या धोरणान सार, 

थापरनगर, झारखंड येथे मथैन पॉवर वलवमटेडचे खाजगी साइवडंग यिस्वीररमया कायायवन्वत केले आहे. 

अिी मावहती रेल्वे मंिालयाने वदली. 
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महत्त्वाचे म दे्द: 

• रेल्वे बोडायचे अध्यक्ष आवण सीईओ, व्ही के विपाठी, जीसीटीच्या कवमिवनंगमध्ये म्हणाले की, 

मथैन पॉवर प्रोजेक्टची स रुवात 2009 मध्ये झाली होती आवण 2011 मध्ये वीज वनवमयती स रू झाली 

होती. 

• पॉवर प्लांटसाठी लागणारा कोळसा रस्मयाने ववतररत केला गेला, ज्यातनू दर मवहन्याला 120 

इनबाउंड कोळसा रेक वमळतील असा अंदाज आहे. साइवडंग एररयामधनू फ्लाय अँिचे दोन ते 

चार बाय रेक हाताळले जाणे अपेवक्षत आहे. मयाम ळे रेल्वेच्या उमपन्नात दरमहा स मारे ११ कोटी 

रुपयांची वाढ होणार आहे. 

भारतातील पवहले वैद्यकीय िहर ‘इंिायणी मेवडवसटी’ महाराष्ट्रात स्थापन होणार आहे.  

• ववववध प्रकारच्या आजारांचे अद्ययावत उपचार एकाच िताखाली देण्यासाठी ग डगाव- वदल्ली, 

कनायटक, अहमदाबादच्या धतीवर प णे वजल्यात पविम महाराष्ट्रासाठी पवहली 'इंिायणी 

मेवडवसटी' उभारण्यात येणार आहे. 

• प ण्यातील खेड ताल क्यात 300 एकर के्षिात ते उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पात रु. 10,000 

कोटी पेक्षा जास्त ग ंतवणकू आकवषयत करण्याचा अंदाज आहे. 

काय असेल मेवडवसटीत? 

या मेवडवसटीमध्ये रॉमा विवटकल, हृदयरोग, मिूवपंड, मेंदूरोग, दंतवचवकमसा, बालरोग, नेिरोग, 

एंडोिायनोलॉजी, गॅस्रोएन्रोलॉजी, मिूरोग, वहमॅटोलॉजी, अवयव प्रमयारोपण, आयषू जनरल रुग्णालय, 

मानवसक प नवयसन कें ि, स्त्रीरोग, रेवडओलॉजी, प नवयसन कें ि, स्पोट्यस मेवडसीन, कॅन्सर आदी 

िाखांच्या २४ स्वतंि रुग्णालयांचा समावेि असेल. सिंोधनाला चालना देण्यासाठी वक्लवनकल ररसचय 

सेंटर, जेनेवटक मेवडसीन ररसचय सेंटर, ओबेवसटी अँड डाएट मॅनेजमेंट, जीन्स बँक, रक्तपेढी, मेवडकल 

लायब्ररी डेटा सेंटर, स्टेम सेल अिा रुग्णालयांिी अन्य परस्परपरूक संस्थाही उभारल्या जाणार आहेत. 

हैदराबादमधील भारतातील पवहले पूणयपणे मवहला औद्योवगक पाकय  

भारतातील पवहल्या पणूय मालकीच्या मवहला औद्योवगक पाकय ने हदैराबादमध्ये आपले दरवाजे उघडले. 

FICCI लेडीज ऑगयनायझेिन – FLO द्वारे राज्य सरकारच्या सहकायायने प्रमोट केलेल्या या पाकय मध्ये 

25 य वनट्स आहेत जी वहरव्या शे्रणीतील 16 ववववध के्षिांचे प्रवतवनवधमव करतात आवण मया सवाुंच्या 

मालकीचे आवण पणूयपणे मवहलांचे वनयंिण आहे. 

FICCI लेडीज ऑगयनायझेिन इंडवस्रयल पाकय  हा देिातील पवहला अिा प्रकारचा पाकय  आहे, हे पाकय  

स लतानपरू येथे 50 एकर जागेवर बांधण्यात आले आहे, जे पटनचेरू जवळ आहे. ते 250 कोटी रुपयांच्या 

ग ंतवण कीतनू तयार करण्यात आले होते. मवहला उद्योजक या उद्यानात मयांचे व्यवसाय स रू करण्याची 

आवण चालवण्याची तीव्र इच्िा आधीच व्यक्त करत आहेत. 
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C-DAC ने IIT रुरकी येथे “परम गंगा” स पर कॉम्प्य टर स्थावपत केले. 

• आयआयटी रुरकीमध्ये मेड इन इंवडया स पर कॉम्प्य टर 'परम गंगा' बसवण्यात आला आहे. मयाची 

स परकम्प्य वटंग क्षमता १.६६ पीएलओपीएस (पेटा फ्लोवटंग-पॉइंट ऑपरेिन्स प्रवत सेकंद) आहे.  

• नॅिनल स परकम्प्य वटगं वमिन (एनएसएम) अंतगयत 'परम गंगा' तयार करण्यात आली आहे. 

• गेल्या मवहन्यात इंवडयन इवन्स्टट्यटू ऑफ सायन्सने (आयआयएससी) परम प्रवेगा या स पर 

कम्प्य टरची स्थापना केली होती. ३.३ पेटाफ्लॉप्स इतकी स पर कम्प्य वटंग क्षमता असलेला हा 

देिातील सवायत िवक्तिाली स पर कॉम्प्य टर आहे. 

एनएसएम अंतगयत या भागात होणार काम  

• जीनोवमक्स आवण रग वडस्कव्हरीसाठी प्लॅटफॉमय तयार करण्यात. 

• िहरी मॉडेवलंग, हवामानिास्त्र, जलववज्ान, हवेची ग णवत्ता यासारख्या िहरी पयायवरणाच्या 

समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी ववज्ान आधाररत चौकट तयार करणे. 

• भारतातील नद्यांच्या खोऱ्यांना प राचा इिारा आवण अंदाज वतयवण्यात. 

• एचपीसी सॉफ्टवेअरच्या मदतीने तेल, वाय ूिोध आवण भकंूपीय इमेवजंग करण्यात. 

इस्रोने ववद्यार्थयाुंसाठी यंग सायंवटस्ट काययिम “य ववका” आयोवजत केला 

इंवडयन स्पेस ररसचय ऑगयनायझेिन (ISRO) िालेय म लांसाठी “य वा ववज्ानी काययिम” (य ववका) वकंवा 

“यंग सायंवटस्ट प्रोग्राम” नावाचा एक वविेष काययिम आयोवजत करत आहे. ववज्ान आवण तंिज्ानातील 

उदयोन्म ख रेंडबद्दल जागरूकता वनमायण करण्याच्या उदे्दिाने, हा काययिम अवधकावधक ववद्यार्थयाुंना 

ववज्ान, तंिज्ान, अवभयांविकी आवण गवणत (STEM) मध्ये संिोधन आवण कररअर करण्यासाठी 

प्रोमसावहत करेल अिी अपेक्षा आहे. 

काययिम तपिील: 

• ISRO यंग सायंवटस्ट प्रोग्राम हा एक वनवासी काययिम आहे आवण तो 16 मे 2022 ते 28 मे 2022 

पयुंतच्या उन्हाळ्याच्या स ट््यांमध्ये दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीचा असेल. 

• या काययिमात वनमंवित चचाय, प्रख्यात िास्त्रज्ांद्वारे अन भवाची देवाणघेवाण, प्रायोवगक 

प्रामयवक्षके, स ववधा आवण प्रयोगिाळेच्या भेटी, तज्ांिी चचाय करण्यासाठी वविेष सिे, 

व्यावहाररक आवण अवभप्राय सिे यांचा समावेि आहे. 

• देिभरातनू एकूण 150 इयत्ता 9वीचे ववद्याथी या काययिमासाठी वनवडले जातील. 

• हा काययिम इस्रोच्या पाच कें िांवर म्हणजे वविम साराभाई स्पेस सेंटर, यआूर राव सॅटेलाइट 

सेंटर, स्पेस अँवप्लकेिन सेंटर, नॅिनल ररमोट सेवन्सगं सेंटर, हदैराबाद आवण नॉथय-ईस्ट स्पेस 

अँवप्लकेिन सेंटर येथे वनयोवजत आहे. 

• प्रकल्पाच्या िेवटी ववद्यार्थयाुंना श्रीहररकोटा येथील सतीि धवन स्पेस सेंटरला भेट देण्यासाठी 

नेले जाईल. 
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इस्रो यंग सायंवटस्ट प्रोग्रामसाठी वनवड वनकष:  

• इयत्ता आठवीच्या परीके्षत वमळालेले ग ण. 

• गेल्या तीन वषाुंत ववज्ान मेळा (िाळा/वजल्हा/राज्य आवण वरील स्तरावर 

िाळा/वजल्हा/राज्य/कें ि सरकारच्या प्रावधकरणाद्वारे आयोवजत) सहभाग. 

• ऑवलवम्पयाड/ववज्ान स्पधाुंमधील पाररतोवषक आवण समत ल्य (िालेय/वजल्हा/राज्य आवण 

मयावरील स्तरावर मागील 3 वषायतील 1 ते 3 िमांक). 

• िाळा/िासनाद्वारे आयोवजत िीडा स्पधाुंचे ववजेते/ससं्था/ नोंदणीकृत िीडा महासंघ (गेल्या 

तीन वषाुंत िाळा/वजल्हा/राज्य आवण वरील स्तरावर 1 ते 3 िमांक). ऑनलाइन गेमच्या 

ववजेमयांचा ववचार केला जाणार नाही. 

• मागील तीन वषाुंत स्काउट आवण मागयदियक / NCC / NSS चे सदस्य. 

• ऑनलाइन वक्वझमध्ये कामवगरी. 

• पंचायत के्षिातील िाळांमध्ये विकणाऱ्या ववद्यार्थयाुंसाठी वविेष वेटेज वदले जाईल. 

भारतातील पवहल्या व्हच्य यअल स्माटय  वग्रड नॉलेज सेंटरचे हररयाणातील मानेसर येथे उद्घाटन 

करण्यात आले. 

ऊजाय ववतरण के्षिातील स्माटय वग्रड तंिज्ान आवण क्षमता वाढवण्याच्या उदे्दिाने आणखी एका 

वडवजटायझेिन प्रयमनात कें िीय ऊजाय मंिी यांनी व्हच्य यअल स्माटय वग्रड नॉलेज सेंटर (व्हच्य यअल SGKC) 

आवण इनोव्हेिन पाकय चे उद्घाटन केले. 

कें ि सरकारचे नवीन व्हच्य यअल स्माटय वग्रड नॉलेज सेंटर, जे मानेसर येथील पॉवरवग्रड कें िात आहे, हे 

मयाच्या प्रकारातील पवहले आहे. हे प्लॅटफॉमय SGKC च्या मानेसर म ख्यालयात प्रमयक्ष उपवस्थत 

असलेल्या उपायांचे देखील आयोजन करते. यामध्ये प्रगत मीटररंग इन्फ्रास्रक्चर (AMI), स्माटय घरे, 

मायिोवग्रड्स आवण आउटेज मॅनेजमेंट वसस्टम (OMS) यांचा समावेि आहे. 

कें िीय मंिी आरके वसगं यांनी स्थापन केलेले आभासी SGKC, SGKC च्या भौवतक सेटअपचे वडवजटल 

फूटवपं्रट प्रदान करेल. 

ज्योवतरावदमय वसंवधया यांनी मध्य प्रदेिातील ग्वाल्हेर येथे पवहल्या रोन िाळेचे उद्घाटन केले. 

कें िीय नागरी ववमान वाहतकू मंिी ज्योवतरावदमय वसंवधया आवण मध्य प्रदेिचे म ख्यमंिी विवराज वसंह 

चौहान यांनी संय क्तपणे मध्य प्रदेिातील ग्वाल्हेर येथे पवहल्या रोन िाळेचे उद्घाटन केले. ही रोन िाळा 

मध्य प्रदेिातील ववववध िहरांमध्ये उघडण्याच्या वनयोवजत पाच रोन िाळांपकैी एक आहे. भोपाळ, इंदूर, 

जबलपरू आवण सतना ही इतर चार िहरे आहेत. 

ग्वाल्हेरच्या या रोन स्कूलम ळे मध्य प्रदेिातील तरुणांना तंिज्ानािी जोडून प ढे जाण्याचा मागय तर 

मोकळा होईलच, पण मयाम ळे रोजगाराच्या सधंीही वाढतील. 
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वमिन इंिधन ष मोवहमेत ओवडिा अव्वल स्थानावर असून, 90.5% पेक्षा जास्त लक्ष्य साध्य 

केले आहे. 

• िनू्य ते दोन वषे वयोगटातील म ले आवण वनयवमत लसीकरणापासनू वंवचत असलेल्या गभयवती 

मवहलांसाठी देिव्यापी वमिन इंिधन ष मोवहमेअंतगयत संपणूय लसीकरणाचे लक्ष्य ओवडिाने 

वजंकले आहे. राज्यातील लवक्ष्यत मवहला व बालकांचे सरंक्षण करणे आवण आजारांिी लढण्याची 

मयांची क्षमता वाढवणे हे उवद्दष्ट असलेल्या या मोवहमेअंतगयत ९०.५ टक्के उवद्दष्ट साध्य करण्यात 

आले आहे. 

• राष्ट्रीय क ट ंब आरोग्य सवेक्षण (एनएफएसएच-5) च्या अहवालान सार, ओवडिा सपंणूय लसीकरण 

कव्हरेजमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर पवहल्या िमांकावर आहे आवण एकूण लसीकरणाच्या 90.5% 

आहे. साधारणत: पणूय लसीकरणात पोवलओ, क्षयरोग, कावीळ, वडप्थीररया, डांग्या खोकला, 

धन वायत, वहब मेंदूज्वर, न्यमूोवनया, गोवर, रुबेला, अवतसार, जपानी ताप आदी ववववध प्रकारच्या 

१२ आजारांपासनू बचाव करण्यासाठी लस देण्यात आली. राज्यातील 20 वजल्हे पणूय लसीकरणात 

90% पेक्षा जास्त होते, तर केवळ 10 वजल्हे 90% पेक्षा कमी होते. 

वमिन इंिधन ष  

• भारत सरकारचे वमिन इंिधन ष्ट्य हा आरोग्यसेवेचा उपिम आहे. 25 वडसेंबर 2014 रोजी 

पवहल्यांदा लाँच करण्यात आला होता. ही योजना भारतात 90% पणूय लसीकरण कव्हरेज साध्य 

करण्यासाठी आवण 2022 सालापयुंत ती कायम ठेवण्याचा प्रयमन करते. 

• डांग्या खोकला, वडप्थीररया, पोवलओ, धन वायत, बालपणातील गंभीर स्वरूपाचा क्षयरोग, गोवर 

आवण वहपॅटायटीस बी आवण वहमोवफलस इन्फ्लएून्झा प्रकार बीम ळे होणारा न्यमूोवनया आवण 

मेंद ज्वर तसेच वनवडक राज्ये आवण वजल्यांमध्ये जपानी एन्सेफलायटीस आवण रोटाव्हायरस 

अवतसाराववरूद्ध लसीकरण केले जात आहे. 

इंटेवन्सव्ह वमिन इंिधन ष ' (आयएमआय) ४.०  

• हे स वनवित करेल की वनयवमत लसीकरण (आरआय) सेवा लसीकरण न केलेल्या आवण अंितः 

लसीकरण न झालेल्या म ले आवण गभयवती मवहलांपयुंत पोहोचेल. 

• दोन वषाुंपयुंतच्या म लांना या मोवहमेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. 

• कोवव्हड -19 साथीच्या रोगाम ळे वनयवमत लसीकरणाचा वेग मंदावला असला तरी, सखोल 

वमिन इंिधन ष 4.0 हे अंतर कमी करण्यात आवण सावयविक लसीकरणासाठी वचरस्थायी लाभ 

देण्यासाठी महत्त्वपणूय योगदान देईल. 

• 'इंिधन ष ४.०' या तीव्र वमिनअंतगयत ३३ राज्ये/कें ििावसत प्रदेिांमध्ये 'आझादी का अमतृ 

महोमसवा'अंतगयत वचन्हांवकत करण्यात आलेल्या ७५ वजल्यांसह ४१६ वजल्यांमध्ये हे तीन टप्पे 

होणार आहेत. 



 

11 | P a g e  
 

• राष्ट्रीय क ट ंब आरोग्य सवेक्षण-५ चा ताजा अहवाल, आरोग्य व्यवस्थापन मावहती प्रणालीची 

(एचएमआयएस) आकडेवारी आवण लस प्रवतबंधक रोगांच्या ओझ्यान सार लसीकरण 

कव्हरेजच्या आधारे हे वजल्हे वनवित करण्यात आले आहेत. 

थमोबेररक बॉम्ब वकंवा व्हॅक्यूम बॉम्ब म्हणजे काय ? 

• व्हॅक्यमू बॉम्बला एओरोसोल बॉम्ब वकंवा फ्यएूल एअर ववस्फोटक असंही म्हटलं जातं. या 

बॉम्बमध्ये इंधनासाठीचा एक कंटेनर असतो, मयात दोन वेगवेगळे स्फोटक चाजय लावलेले 

असतात. 

• रॉकेटमधनू वकंवा ववमानातनू इतर बॉम्बप्रमाणेच हा बॉम्ब टाकला जातो. वनवित लक्ष्य 

असणाऱ्या वठकाणावर हा बॉम्ब पडला की आधी इंधनाचा कंटनेर उघडतो आवण इंधन पसरून 

वातावरणात मयाचा ढग वनमायण होतो. 

• हा ढग पणूयतः बंवदस्त नसलेल्या कोणमयाही इमारतीत घ स ूिकतो. मयानंतर बॉम्बचा द सऱ्यांदा 

स्फोट होतो आवण या ढगाला आग लागते, मयातनू आगीचा मोठा लोट वनमायण होतो.  

• मयानंतर एक मोठी स्फोटक लाट उसळते आवण आसपासचा सवय ऑवक्सजन मयात िोषनू घेतला 

जातो. या बॉम्बस्फोटात सवैनक साधनसामग्रीसोबतच मजब त बांधकाम असणाऱ्या इमारती 

कोसळू िकतात आवण मानवी जीववतहानीस द्धा होऊ िकते. 

• हे अस्त्र वेगवेगळ्या उदे्दिाने वापरलं जात,ं मयाचा आकारही वेगवेगळा असतो. सवैनकांकडून 

हाताने फेकता येईल अिा गे्रनेडच्या रूपात वकंवा खांद्यावर ठेवनू रॉकेट लाँचरद्वारे डागता येईल 

अिा आकारात व्हॅक्यमू बॉम्ब तयार केले जातात. 

अण बॉम्बव्यवतररक्तचा सवाुंत मोठा बॉम्ब 

• हवाई मागायने टाकता येतील असे महाकाय आकाराचे व्हॅक्यमू बॉम्बही तयार केले जातात. या 

बॉम्बचा वापर करून ग हेत वकंवा बोगद्यात लपलेल्या लोकांनाही मारता येतं. वविेषतः बंवदस्त 

जागी या बॉम्बचा अवधक ववध्वंसक पररणाम वदसतो. 

• अमेररकेने 2003 साली 9800 वकलो वजनाच्या व्हॅक्यमू बॉम्बची चाचणी केली होती. या बॉम्बला 

'मदर ऑफ ऑल बॉम्लस' असं संबोधण्यात आलं. मयानंतर चार वषाुंनी रवियानेस द्धा असंच 

उपकरण तयार केलं आवण मयाला 'फादर ऑफ ऑल बॉम्लस' असं संबोधलं. 

• या बॉम्बद्वारे झालेला स्फोट पारंपररक 44 टनी बॉम्बइतका मोठा होता. अण बॉम्बव्यवतररक्तचा 

सवाुंत ववघातक अस्त्र म्हणनू हा बॉम्ब ओळखला जातो. 

• या बॉम्बचा ववध्वसंक पररणाम आवण इमारतींमधील बंकरांमध्ये लपलेल्या लोकांनाही लक्ष्य 

करण्याची मयाची क्षमता याम ळे व्हॅक्यमू बॉम्बचा वापर म ख्यतः िहरी वातावरणात केला जातो. 

व्हॅक्यूम बॉम्बच्या वापरासंबंधीचे वनयम काय आहेत? 

या बॉम्बच्या वापरासदंभायत अजनूपयुंत कोणताही आंतरराष्ट्रीय कायदा करण्यात आलेला नाही. परंत , 

एखाद्या देिाने वनवासी भागांमध्ये, िाळांच्या वठकाणी वकंवा रुग्णालयांमध्ये याचा वापर केला, तर 1899 
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व 1907 सालच्या 'हेग वनयमावली'न सार अस ंकृमय य द्ध ग न्हा मानलं जातं आवण मयावर खटला चालवता 

येऊ िकतो. 

व्हॅक्यूम बॉम्बचा वापर क ठे झाला आहे? 

• अफगावणस्तानात 2001 साली तोरा बोरा डोंगरभागांमध्ये लपलेल्या अल-कायदाच्या 

अवतरेक्यांना संपवण्यासाठी आवण 2017 साली इस्लावमक स्टेटच्या दलांववरोधात अमेररकेने हे 

बॉम्ब वापरले. 

• रवियाने 1999 साली चेचेन्या य द्धात हा बॉम्ब पवहल्यांदा वापरला आवण यमून राइट्स वॉच या 

संस्थेने मया हल्ल्याचा कठोर िलदांत वनषेध केला होता. 

• रवियन बनावटीचे व्हॅक्यमू बॉम्ब अल-असद यांच्या सरकारने वसररयातील यादवी य द्धातही 

वापरले होते. 

9वा भारत-श्रीलंका वद्वपक्षीय सागरी सराव SLINEX स रू झाला. 

SLINEX (श्रीलंका-भारत नौदल सराव) नावाचा भारत-श्रीलंका वद्वपक्षीय सागरी सराव 07 माचय ते 10 

माचय 2022 या कालावधीत वविाखापट्णम येथे आयोवजत करण्यात आला आहे. या सरावाचा उदे्दि 

आंतरकाययक्षमता वाढवणे आवण नौदलांमधील परस्पर समन्वय स धारणे हा आहे. 

महत्त्वाचे म दे्द: 

सराव दोन टप्प्यांत झाला; पवहला हाबयर टप्पा 07-08 माचय 22 रोजी वविाखापट्णम येथे आवण मयानंतर 

द सरा टप्पा म्हणजे 09-10 माचय 22 रोजी बंगालच्या उपसागरात सागरी टप्पा. 

भारतीय नौदलाचे प्रवतवनवधमव आयएनएस वकचय या मागयदवियत के्षपणास्त्र कॉव्हेटद्वारे केले जात आहे 

तर श्रीलंकेच्या नौदलाचे प्रवतवनवधमव SLNS साय राला हे प्रगत ऑफिोर गस्ती जहाज करेल. श्रीलंकेच्या 

नौदलाचे प्रवतवनवधमव SLNS साय राला, एक प्रगत ऑफिोअर गस्ती जहाज आवण भारतीय नौदलाचे 

INS वकचय, एक मागयदवियत के्षपणास्त्र कॉव्हेटद्वारे प्रवतवनवधमव केले जाते. 

SIPRI अहवाल: भारत हा िस्त्रास्त्रांचा सवायत मोठा आयातदार म्हणून उदयास आला आहे.  

सगळ्यात जास्त िस्त्र वविी अमेररकेतून 

सगळ्यात जास्त िस्त्र ववकण्यात अमेररका देि आघाडीवर आहे. आत्तापयुंत अमेररकेने मयाच्याकडील 

37 टक्क्यांहून अवधक िसे्त्र ववकली आहेत. द स-या िमाकांवर रविया आहे, मयांनी आत्तापयुंत 20 टक्के 

वविी केली आहे. 8.3 टक्के वव्रकी करणारा वतस-या िमांकावर फ्रान्स आहे. तर जमयनी ५.५ टक्क्यांसह 

चौर्थया स्थानावर आहे. चीन 5 व्या िमांकावर आहे असनू मयांचा वाटा 5.2 टक्के आहे. 

पाच सवायत मोठे िस्त्र खरेदीदार 

सौदी अरेवबया, भारत, इवजप्त, ऑस्रेवलया आवण चीन हे जगातील पाच सवायत मोठे िस्त्र खरेदी करणारे 

देि आहेत असा अहवाल स्टॉकहोम इंटरनॅिनल पीस ररसचय इवन्स्टट्यटू म्हणजेच SIPRI यांनी जाहीर 

केला आहे. हा अहवाल 2021 साली जाहीर करण्यात आला होता. 
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भारत द सरा सवायत मोठा खरेदीदार 

सौदी अरेवबया 11 टक्के, भारत 9.5 टक्के, इवजप्त 5.8 टक्के, ऑस्रेवलया 5.1 टक्के आवण चीन 4.7 टक्के 

अिी जागवतक बाजारातील आकडेवारी आहे. 

भारत रवियाकडून सवाय वधक िसे्त्र घेतो 

भारताला लागणारी अनेक िस्त्र भारत रवियाकडून खरेदी करतो. भारत रवियाकडून 23 टक्के, चीन 

18 टक्के आवण अल्जेररयाकडून 15 टक्के िस्त्रासे्त्र खरेदी करतो. मयाम ळे भारत रवियाकडून सवायवधक 

िसे्त्र घेतो. मयाम ळे भारताने रवियाला उघडपणे ववरोध केलेला नाही. 

कवच हे भारतीय तंिज्ान जे दोन रेल्वेला टक्कर होण्यापासून रोखू िकते  

• 2012 पासनू ववकवसत होत असलेली ही भारताची स्वतःची स्वयंचवलत सरंक्षण प्रणाली आहे, 

ज्याचे नाव Train Collision Avoidance System (TCAS) आहे, ज्याला कवच वकंवा "आमयर" असे 

नाव देण्यात आले आहे. 

• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा लोकोमोवटव्हमध्ये, वसग्नवलंग वसस्टममध्ये तसेच रॅकमध्ये 

स्थावपत केलेल्या इलेक्रॉवनक उपकरणांचा आवण रेवडओ वफ्रक्वेन्सी आयडेंवटवफकेिन 

उपकरणांचा एक संच आहे, जे रेनचे बे्रक वनयंवित करण्यासाठी आवण रायव्हसयना सतकय  

करण्यासाठी अल्रा-हाय रेवडओ वफ्रक्वेन्सीचा वापर करून एकमेकांिी बोलतात, सवय 

मयांच्यामध्ये प्रोग्राम केलेल्या तकायवर आधाररत आहे. मयाचे एक ववैिष््टय म्हणजे रेनच्या 

हालचालीची मावहती सतत रीफे्रि करून, जेव्हा लोको पायलट वसग्नल उडी मारतो, तेव्हा ते 

वरगर पाठव ू िकते, ज्याला वसग्नल पास्ड अॅट डेंजर (SPAD) म्हणतात, हा रेल्वेच्या 

स रके्षसंबधंीच्या ऑपरेिन्समधील गंभीर ग न्हा आहे, आवण म ख्य टक्कर सारखे अपघात. 

उपकरणे लोकोमोवटव्हच्या प ढे वसग्नल देखील सतत ररले करतात, ज्याम ळे कमी 

दृश्यमानतेमध्ये, वविेषतः दाट ध क्याच्या वेळी लोको पायलटसाठी ते उपय क्त ठरते. 

• TCAS वकंवा Kavach मध्ये आधीपासनू अवस्तमवात असलेल्या, आवण य रोवपयन रेन प्रोटेक्िन 

अँड वॉवनुंग वसस्टीम आवण स्वदेिी अँटी कोवलसन वडव्हाइस यांसारख्या चाचणी केलेल्या आवण 

तपासलेल्या वसस्टीममधील प्रम ख घटकांचा समावेि आहे. यात भववष्ट्यात उच्च-तंि य रोवपयन 

रेन कंरोल वसस्टीम लेव्हल-2 ची ववैिष््टये देखील असतील. कवचचे सध्याचे स्वरूप सेफ्टी 

इंवटवग्रटी लेव्हल 4 नावाच्या स रवक्षतता आवण ववश्वासाहयतेच्या सवोच्च पातळीचे पालन करते.  

भारत, पावकस्तान: हवामान बदलासाठी सवायत अस रवक्षत 

• अमयंत हवामान पररवस्थतीम ळे दवक्षण आवियातील अन्न स रके्षला धोका वनमायण होत आहे, 

वाढमया परू आवण द ष्ट्काळाम ळे भारत आवण पावकस्तान हे हवामान बदलासाठी सवायत अस रवक्षत 

आहेत, असा इिारा आयपीसीसीच्या ताज्या अहवालात देण्यात आला आहे. 

• जर उमसजयन नाटकीयररमया कमी केले नाही तर, भारतातील ‘ओले बल्ब’ तापमान, जे उष्ट्णता 

आवण आियता दोन्ही मोजतात, ते 31 अंि सेवल्सअसपेक्षा जास्त होईल, जे मानवांसाठी घातक 

आहे, असे पेपरमध्ये म्हटले आहे. भारत हा दवक्षण आवियातील सवायत मोठ्या िहरी अन कूलन 
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उपायांसह एक असल् याचे असनूही, या योजना असमान वनधी आवण “प्राधान्य” यांम ळे बावधत 

आहेत, मोठ्या िहरांकडे अवधक लक्ष वदले जाते. 

अहवालातील महत्त्वाचे म दे्द: 

• 207 िास्त्रज्ांनी 34,000 दस्तऐवजांचे ववशे्लषण करून हा अहवाल तयार केला आहे. अहवालाच्या 

म ख्य वनष्ट्कषाुंचा सारांि देणाऱ् या धोरणकमयाुंचा सारांि सोमवारी जारी होण्यापवूी दोन आठवडे 

65 राष्ट्रांिी वाटाघाटी करण्यात आला. 

• अहवाल प्रवसद्ध होण्यापवूी, भारत सरकारने वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्यासाठी एक विष्टमंडळ 

पाठवले. पयायवरण मंिी भपूेंि यादव यांनी एका वनवेदनात म्हटले आहे की भारताने अहवालातील 

वनष्ट्कषाुंचे “स्वागत” केले आहे. 

• IPCC अभ्यासान सार, वहंद क ि पवयत रांगेतील वहमनद्या ववतळल्याने नदीच्या पाण्याचा प्रवाह 

तामप रता स धारू िकतो, परंत  वहमनदीच्या वस्त मानात दीघयकालीन न कसान झाल्याम ळे हे 

अल्पकालीन असेल. 

• मान्सनूमधील बदलांचा कृषी आवण ममस्यव्यवसायावर नकाराममक पररणाम होईल, ज्याचा 

भारताच्या GDP मध्ये स मारे 20% वाटा आहे. 

देिातील पवहला हवामान कृती आराखडा म ंबईत 

महाराष्ट्र सरकारने म ंबई िहरासाठी देिातील पवहला हवामान कृती आराखडा जारी केला आहे.  ही 

योजना वकनारपट्ीवर वसलेल्या िहरांना हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देता यावे यासाठी  30 

वषाुंचा रोडमॅप म्हणनू तयार करण्यात आली आहे. 

तपिीलवार कृती आराखडा तयार करणारे म ंबई हे देिातील पवहले िहर ठरले आहे. ही  हवामान कृती 

योजना सहा फोकस के्षिे आवण 24 प्राधान्य कृतींवर काम करेल. हवामान ववभागाच्या हवामान कृती 

कक्षाद्वारे हवामान कृती आराखड्याचा मागोवा घेतला जाईल. दर पाच वषाुंनी योजनेचे प नरावलोकन 

केले जाईल आवण अद्ययावत  केले जाईल. 

पॅरा आचयरी वल्डय  चॅवम्पयनविपमध्ये रौप्यपदक वजंकणारी पूजा जामयान पवहली भारतीय 

ठरली. 

• हरयाणाची म लगी पजूा जमयानने जागवतक वतरंदाजी पॅरा चॅवम्पयनविपमध्ये रौप्यपदक वजंकून 

इवतहास रचला आहे. जागवतक अवजकं्यपद स्पधेत रौप्यपदक वजंकणारी ती पवहली भारतीय 

ठरली. 

• हररयाणाच्या वतरंजाद पजूा जमयानमध्ये लहानपणापासनू पोवलओ आहे. 

• पॅरा आचयरी वल्डय  चॅवम्पयनविपमध्ये भारताने प्रथमच 2 रौप्य पदके वजंकली आहेत. श्याम स दंर 

स्वामी आवण ज्योती बावलयान यांच्या वमश्र वमश्र जोडीने यापवूी रौप्य पदक वजंकून भारताचे खाते 

उघडले होते. 
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वफफा वल्डय  कप 2022 

• FIFA ववश्वचषक 2022 ही चत मायही आंतरराष्ट्रीय प रुष फ टबॉल चॅवम्पयनविपची 22 वी आवतृ्ती 

असेल, ज्यामध्ये FIFA सदस्य देिांचे राष्ट्रीय संघ भाग घेतील. 

• हे 21 नोव्हेंबर ते 18 वडसेंबर 2022 या कालावधीत कतारमध्ये होणार आहे. 2002 मध्ये दवक्षण 

कोररया आवण जपानमध्ये झालेल्या स्पधेनंतर अरब जगात होणारा हा पवहला ववश्वचषक आवण 

संपणूयपणे आवियामध्ये होणारा द सरा ववश्वचषक असेल. 

• या व्यवतररक्त, 2026 मध्ये य नायटेड स्टेट्स, मेवक्सको आवण कॅनडा येथे 48 संघांच्या टूनायमेंटसह 

32 संघांचा समावेि असलेली ही स्पधाय िेवटची असेल. 

• फ्रान्स सध्याचा ववश्वचषक ववजेता आहे. कतारमध्ये उन्हाळ्यात प्रचंड उष्ट्णतेम ळे, ववश्वचषक 

नोव्हेंबरच्या उत्तराधायत ते वडसेंबरच्या मध्यापयुंत आयोवजत केला जाईल, ज्याम ळे मे, जनू वकंवा 

ज लमैध्ये आयोवजत न होणारी ही पवहली स्पधाय असेल. 

प्रो. दीपक धर बोल्ट्झमन पदकासाठी वनवडलेले पवहले भारतीय ठरले.  

• आयआयटी कानपरूचे माजी ववद्याथी प्रा. दीपक धर यांना 2022 सालासाठी बोल्टझमन पदक 

प्रदान करण्यात येणार आहे हे पदक प्राप्त करणारे प्रा. दीपक पवहला भारतीय बनणार आहे. 

• प्रो. दीपक सध्या इंवडयन इवन्स्टट्यटू ऑफ सायन्स एज्य केिन अँड ररसचय, प णे येथे काययरत 

आहेत. सांवख्यकीय भौवतकिास्त्र के्षिातील उल्लेखनीय कायायबद्दल प्रो. धर यांना हा प रस्कार 

देण्यात येत आहे. 

• हे पदक दर तीन वषाुंनी इंटरनॅिनल य वनयन ऑफ प्य अर अँड अप्लाइड वफवजक्स (IUPAP) 

द्वारे स्टॅवटवस्टकल वफवजक्सवरील स्टटॅफीस कॉन्फरन्समध्ये वदले जाते. यंदा हा प रस्कार 

ऑगस्टमध्ये जपानमध्ये होणाऱ्या स्टॅटवफस 28 मध्ये प्रा. धर प्रदान केले जाईल. 

• प्रो. धर यांनी 1970 मध्ये अलाहाबाद ववद्यापीठातनू ववज्ान ववषयात पदवी घेतल्यानंतर 1972 

मध्ये आयआयटी कानपरूमधनू भौवतकिास्त्रात एमएससी केले. सध्या प्रा. धर यांचा प ण्यातील 

वव्हवजवटंग फॅकल्टी म्हणनू सहभाग आहे. 

राष्ट्रीय ‘नारी िक्ती प रस्कार’ 

• कें ि सरकारच्या मवहला आवण बाल ववकास मंिालयाच्यावतीने ‘नारी िक्ती प रस्कार’ वदले 

जातात. मयामध्ये यंदा मवहला सक्षमीकरण आवण ववववध के्षिात उमकृष्ट कायय करणा-या 

देिातील 29 मवहलांना 2020 आवण 2021 यावषाुंचे ‘नारी िक्ती प रस्कार’ प्रदान केले जाणार 

आहेत. 

• या प रस्कार ववजेमयांमध्ये महाराष्ट्रातल्या वदव्यांग कथक नवतयका सायली नंदवकिोर आगवणे, 

पवहल्या मवहला सपयवमि ववनता जोगदेव बोराडे आवण सामावजक उद्योवजका कमल क ं भार यांचा 

समावेि आहे. 

• मवहलांच्या कल्याणाला चालना देणाऱ्या सवोमकृष्ट खासगी के्षिातील संस्था वकंवा सावयजवनक 

उपिमासाठी (पीएसय)ू देवी अवहल्या बाई होळकर प रस्कार वदला जातो. 
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• कन्नागी देवी प रस्कार सवोमकृष्ट राज्यासाठी वदला जातो ज्याने बाल वलंग ग णोत्तर 

(सीएसआर) स धारले आहे. 

• मवहलांना सेवा व स ववधा प रवणाऱ्या सवोमकृष्ट िहरी स्थावनक स्वराज्य ससं्थेसाठी माता 

वजजाबाई प रस्कार वदला जातो. 

• राणी गाइवदन्ल्य ू झेवलयांग प रस्कार मवहलांच्या कल्याणासाठी उल्लेखनीय कायय करणाऱ्या 

नागरी समाज संस्थेला वदला जातो. 

• राणी लक्ष्मी बाई प रस्कार मवहला सक्षमीकरणाच्या के्षिात संिोधन आवण ववकास यांसाठी 

उमकृष्ट संस्थेला वदला जातो. 

• वविेषत: बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (बीबीबीपी) योजनेिी संबंवधत मवहला कल्याण के्षिातील 

कामासाठी दोन वजल्हा पंचायती आवण दोन ग्रामपंचायतींना राणी रुिमा देवी प रस्कार वदला 

जातो. 

बाफ्टा अवॉड्यस 2022 

वब्रवटि अॅकॅडमी ऑफ वफल्म अँड टेवलवव्हजन आट्यस (बाफ्टा) यांच्यातफे १३ माचय रोजी बाफ्टा प रस्कार 

प्रदान करण्यात आले. या समारंभाचे आयोजन अवभनेिी आवण कॉमेवडयन  ररबेल ववल्सन यांनी केले 

होते.  सवायवधक नामांकने वमळालेल्या वचिपटाला 11 नामांकन वमळाले होते. सवायवधक प रस्कार 

वमळालेल्या वचिपटाला 5 प रस्कार वमळाले. 

2022 BAFTA प रस्कारातील ववजेमयांची यादी 

Category Winners 

Best Film The Power of the Dog 

Best Director Jane Campion, The Power of the Dog 

Best Actress in Leading Role Joanna Scanlan, After Love 

Best Actor in Leading Role Will Smith, King Richard 

Best Supporting Actress Ariana DeBose, West Side Story 

Best Supporting Actor Troy Kotsur, CODA 

EE Rising Star Award Lashana Lynch 

Outstanding British Film Belfast 

Outstanding Debut By A British 

Writer, Director, Or Producer 

The Harder They Fall 

Best Film Not In The English 

Language 

Drive My Car 

Best Documentary Summer of Soul (Or, When the Revolution 

Could Not Be Televised) 

Best Animated Film Encanto 

Best Short Animation Do Not Feed the Pigeons, Vladimir 

Krasilnikov, Jordi Morera and Antonin 

Niclass 

Best Short Film The Black Cop, Cherish Oleka 
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Original Screenplay Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson 

Adapted Screenplay CODA, Sian Heder 

Original Score Dune, Hans Zimmer 

Casting West Side Story, Cindy Tolan 
 

तावमळनाडूचे म ख्यमंिी एमके स्टॅवलन यांच्या ‘उंगालील ओरुवन’ या आममचररिाचे प्रकािन  

स्टॅवलन यांच्या उंगालील ओरुवन या आममचररिाचा पवहला भाग २८ फेब्र वारी रोजी प्रवसद्ध झाला 

स्टॅवलन यांनी आपल्या प स्तकात आपल्या राजकारणातील प्रवेिाचा उल्लेख िाळकरी म लगा म्हणनू 

केला असनू पेररयार, सी.एन. अण्णाद राई आवण मयांचे वडील कलगै्नार यांनी करुणावनधी 

यांच्यासारख्या नेमयांच्या माध्यमातनू राजकारण आवण समाजसेवेच्या मलूभतू गोष्टी विकल्या. या 

प स्तकात तावमळनाडूच्या म ख्यमंत्रयांनी पेररयार, अण्णाद राई, करुणावनधी यांच्यासह िववडी 

चळवळीच्या संस्थापक नेमयांनी केलेल्या संघषाुंचाही उल्लेख केला आहे. 

 

 


