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ई-विधान ऍवललकेशन लागू करून नागालँड ही पवहली पेपरलेस विधानसभा बनली.  

संपरू्चपरे् पेपरलेस होण्यासाठी राष्ट्रीय ई-विधान अर्च (NeVA) कायचक्रम राबविर्ारी देशातील पवहली राज्य 

विधानसभा बननू नागालँडने इवतहास रचला आहे . नागालँड विधानसभा सवचिालयाने चाल ू

अर्चसंकल्पीय अवधिेशनादरम्यान 60 सदसयांच्या विधानसभेत प्रत्येक टेबलिर एक टबॅलेट वकंिा ई-बकु 

र्ोडले आहे. 

NEVA बद्दल: 

• NeVA ही NIC क्लाउड, MeghRaj िर तनैात केलेली कायचप्रिाह प्रर्ाली आहे र्ी सभागहृाचे 

कामकार् सुरळीतपरे् चालिण्यास आवर् सदनाचे विवधमंडळ कामकार् पेपरलेस पद्धतीने 

चालविण्यास मदत करते. 

• NeVA हे एक उपकरर् तटसर् आवर् सदसय-कें वित ऍवललकेशन आहे रे् त्यांना सदसय संपकच  

तपशील, कायचपद्धतीचे वनयम, व्यिसायाची यादी, सचूना, बुलेवटन, वबले, तारांवकत/अतारांवकत 

प्रश्न आवर् उत्तरे यासबंंधी सपंरू्च मावहती टाकून विविध हाउस वबझनेस चतुराईने हाताळण्यासाठी 

तयार केले आहे. कागदपते्र, सवमतीचे अहिाल इ. त्यांच्या हातातील उपकररे्/टॅब्लेटमध्ये ठेितात 

आवर् ते कायचक्षमतेने हाताळण्यासाठी सिच विधानमंडळे/विभागांना सुसज्र् करतात. 

भारतातील पवहले ‘िल्डच  पीस सेंटर’ गुरुग्राममध्ये सर्ापन केले र्ार्ार आहे. 

• शांततेचे रार्दूत, प्रख्यात र्नैाचायच डॉ लोकेशर्ी यांनी सर्ापन केलेली अवहंसा विश्व भारती 

संसर्ा हररयार्ातील गुरुग्राम येरे् भारतातील पवहले र्ागवतक शांतता कें ि सर्ापन करर्ार 

आहे. 

• यासाठी हररयार्ा सरकारने संसरे्ला गुरुग्रामच्या सेक्टर 39 मध्ये मेदांता हॉवसपटलसमोर आवर् 

वदल्ली-र्यपरू हायिेला लागनू एक भखंूड वदला आहे. 

• 'िल्डच पीस सेंटर' हे व्यविमत्त्ि वनमाचर् करण्यासाठी र्ागवतक दर्ाचचे एक प्रमुख कें ि असेल, 

वर्रे् तरुर्ांचा व्यविमत्ि विकास, मवहलांचे सक्षमीकरर् आवर् ध्यानधारर्ा, योग, भारतीय 

संसकृती आवर् र्नै र्ीिनशलैी आधाररत िजै्ञावनक कायचक्रमांद्वारे मुलांमध्ये ससंकार विकास 

असे विविध आयाम असतील. येरे् आयोवर्त. 

UN िल्डच  हॅपीनेस ररपोटच  2022: भारत 136 व्या क्रमांकािर आहे. 

• संयुि राष्ट्रांनी िल्डच हॅलपीनेस ररपोटच २०२२ (िल्डच हॅलपीनेस वलसट २०२२) र्ाहीर केला.  

• भारत १४६ देशांमध्ये १३६ व्या सर्ानािर आहे, तर विनलडं सलग पाचव्या िर्षी अव्िल 

सर्ानािर आहे.  

• युनायटेड नेशन्स ससटेनेबल डेव्हलपमेंट मेर्सच नेटिकच ने िल्डच  हॅलपीनेस ररपोटच २०२२ र्ाहीर 

केला आहे. यामध्ये कोविड-19 आवर् र्गभरातील इतर घटनांचा लोकांिर काय पररर्ाम होतो 

यािर भर देण्यात आला आहे. 

• या अहिालानुसार र्ागवतक सुखाच्या यादीत भारत 136 व्या सर्ानािर आहे तर 2021 साली 

भारत 139 व्या क्रमांकािर होता.  



 

 

• यंदाच्या अहिालात युरोवपयन देश विनलंडला आनंदी राहण्याच्या बाबतीत सिच देशांच्या पुढे 

ठेिले आहे. त्यानंतर डेन्माकच , आइसलँड, वसित्झलंड, नेदरलँड्स, लक्झेंबगच, नॉिे, इस्रायल यांचा 

क्रमांक लागतो. 

• या अहिालानुसार पावकसतान या यादीत 121 व्या सर्ानािर आहे तर बांगलादेश आवर् चीन 

अनुक्रमे 94 व्या आवर् 72 व्या सर्ानािर आहेत.  

• युद्धग्रसत अिगावर्सतानचे लोक त्यांच्या र्ीिािर सिाचवधक दु:खी आहेत. या यादीत त्याला 

शेिटच्या सर्ानािर सर्ान वमळाले आहे. त्यापाठोपाठ वझम्बाब्िे (१४४ िा), रिांडा (१४३िा), 

बोत्सिाना (१४२) आवर् लेसोर्ो (१४१िा) यांचा क्रमांक लागतो. या यादीत अमेररका १६व्या 

क्रमांकािर आहे. 

एमव्ही राम प्रसाद वबवसमल हे गंगा ते ब्रह्मपुते्रला र्ार्ारे सिाचत लांब र्हार् ठरले.  

• एमव्ही राम प्रसाद वबवसमल हे गंगा ते ब्रह्मपुते्रपयंतचे सिाचत लांब र्हार् बनले आहे. 90 मीटर 

लांब आवर् 26 मीटर रंुद फ्लोवटला, 2.1 मीटरच्या मसुद्याने भरलेल्या, 15 माचच 2022 रोर्ी 

हवल्दयातील श्यामा प्रसाद मुखर्ी बंदरातनू पांडू बंदरापयंत र्ड मालिाहू िाहतुकीची पायलट 

रन यशसिीपरे् परू्च करून पराक्रम गार्िला. 

• 16 िेब्रिुारी 2022 रोर्ी कें िीय बदंरे, र्हार्बांधर्ी आवर् र्लमागच (PSW), सबाचनंद सोनोिाल 

यांनी दोन बारे्ससह (DB कल्पना चािला आवर् DB APJ अब्दुल कलाम) कोलकाता येर्ील 

हवल्दया डॉकमधनू मालिाहू र्हार्ाला वहरिा झेंडा दाखिला आवर् डॉकमध्ये उतरिला.  

2050 पयंत नेट-शून्य काबचन उत्सर्चन: लक्ष्य वनधाच ररत करर्ारे मंुबई पवहले दवक्षर् आवशयाई 

शहर बनले. 

• मंुबई, महाराष्ट्राने ‘2050 पयंत काबचन उत्सर्चन शनू्य करण्यासाठी’ तपशीलिार फे्रमिकच  र्ाहीर 

केले आवर् असे लक्ष्य वनधाचररत करर्ारे दवक्षर् आवशयातील पवहले शहर ठरले.  

• 2070 पयंत वनव्िळ शनू्य उत्सर्चनापयंत पोहोचण्याच्या भारताच्या उवद्दष्टापेक्षा मंुबईचे लक्ष्य 20 

िरे्ष पुढे आहे. लक्ष्यांमध्ये 2030 पयंत हररतगहृ िाय ू(GHG) उत्सर्चनात 30% कपात आवर् 2040 

पयंत 44% कपात यांचा समािेश आहे. 

• सािचर्वनक िाहतुकीचे विद्युतीकरर् करण्यासारख्या डीकाबोनायझेशन उपायांसाठी मंुबईने 

अनेक अल्पकालीन उवद्दषे्ट वनवित केली आहेत, 2023 पयंत 130 अब्र् रुपये (USD $1.7 अब्र्) 

खचूचन 2,100 इलेवक्रक बसेसचा अिलंब करण्याची योर्ना आहे. 

बालभारतीतिे देशातील पवहल्या पाठय़पुसतक संग्रहालयाची वनवमच ती  

• राज्य पाठय़पुसतक वनवमचती ि अभ्यासक्रम सशंोधन मंडळाकडून (बालभारती) देशातील 

पवहल्या पाठय़पुसतक संग्रहालयाची राज्यात वनवमचती करण्यात येर्ार आहे. या संग्रहालयात 

अनेक दुमीळ पाठय़पुसतके अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. 

• बालभारतीच्या गं्रर्ालयात १८३७ पासनूची दुमीळ पुसतके र्पनू ठेिण्यात आली आहेत. त्यामुळे 

या संग्रहालायात या दुमीळ पुसतकांची मांडर्ी करण्यात येईल. पाठय़पुसतकांचा उदे्दश, रचना, 

िवैशष्टय़, सिरूप आवर् इवतहास यांचा अभ्यास संग्रहालयाच्या माध्यमातनू कररे् शक्य होईल. 



 

 

या संग्रहालयासाठी देशातील अन्य राज्यातील पाठय़पुसतकेही एकत्र करण्याचे वनयोर्न 

करण्यात आले आहे.   

साखर उत्पादनात महाराष्ट्र अव्िल  

• यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्राने साखर उत्पादनामध्ये देशात पवहला क्रमांक वमळिला असनू ११ 

कोटी ५४ लाख १८ हर्ार वक्िंटल साखरेचे उत्पादन केले.  

• या िाढत्या साखर उत्पादनामुळे महाराष्ट्राने चीन, र्ायलंड, ऑसरेवलया, पावकसतान या 

देशांपेक्षा साखर उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. ब्राझीलबरोबर महाराष्ट्र ऊस ि इरे्नॉल 

उत्पादनाबाबत सपधाच करत आहे. 

• चाल ूिर्षी १०.३८ टक्के साखर उतारा 

• देशात साखर उत्पादनात मागील दोन ते तीन िरे्ष उत्तरप्रदेश अग्रसर्ानी होते. तर महाराष्ट्र 

दुसऱ्या सर्ानी रावहला होता. हे वचत्र यंदा बदलले असनू महाराष्ट्राने ऊस गाळप आवर् साखर 

उत्पादनात उत्तरप्रदेशला मागे टाकत देशात प्रर्म क्रमांक वमळविला आहे. महाराष्ट्राने 

उत्तरप्रदेशच्या तुलनेत सुमारे ३५ लाख वक्िंटलहून अवधक साखरेचे र्ादा उत्पादन  घेतले आहे. 

महाराष्ट्राची चार निी ‘पुसतकांची गािे’!; औदंुबर, िेरूळ, निेगाि बांध, पोंभुले 

• पविम महाराष्ट्रातील औदंुबर, मराठिाडय़ातील िेरूळ, विदभाचतील निेगाि बांध आवर् 

कोकर्ातील पोंभुले ही महाराष्ट्राची निी चार ‘पुसतकांची गािे’ ठरर्ार आहेत. सातारा 

वर्ल्यातील वभलार पाठोपाठ या चार गािांना हा ‘पुसतकांचे गाि’ असा मान वमळत आहे. 

• आत्ता पुरे् महसलू विभागातनू औदंुबर (वर्. सांगली), औरंगाबाद विभागातनू िेरूळ (वर्. 

औरंगाबाद), नागपरू विभागातनू निेगाि बांध (वर्. गोंवदया) आवर् कोकर् विभागातनू पोंभलेु 

(वर्. वसंधदुुगच) या चार गािांची वनिड करण्यात आली आहे. 

सेंविय शेती उत्पादनात महाराष्ट्र देशात दुसरा 

• रासायवनक खतांचा िापर न करता सेंविय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या कें ि ि राज्य सरकारच्या 

प्रयत्नांना यश येताना वदसत आहे.  

• सेंविय शेती उत्पादनात महाराष्ट्र देशात  दुसऱ्या क्रमांकािर आहे. पवहल्या क्रमांकािर शेर्ारचे 

मध्यप्रदेश आहे. राज्याच्या ताज्या आवर्चक पाहर्ी अहिालात ही बाब नमदू करण्यात आली आहे. 

त्यानुसार, २०२०-२१ या िर्षांत १.२६ लाख मे.टन सेंविय शेतीतील उत्पादनाची वनयाचत 

करण्यात आली आहे. 

• महाराष्ट्र शासनाने नुकताच २०२१-२२ या िर्षांचा आवर्चक पाहर्ी अहिाल र्ाहीर केला. त्यात 

राज्य सेंविय उत्पादनात  मध्यप्रदेश नंतर दुसऱ्या क्रमांकािर (२२ टक्के िाटा)असल्याचे नमदू 

करण्यात आले आहे. 

लोकसंख्या वनदेशक घड्याळ कायाच वन्ित  

लोकसंख्येची तार्ी आकडेिारी दशचविर्ारे पुण्यातील पवहले लोकसंख्या वनदेशक वडवर्टल घड्याळ 

कायाचवन्ित झाले आहे. आगरकर रसत्यािरील गोखले राज्यशास्र ि अर्चशास्त्र संसरे्च्या (अवभमत 

विद्यापीठ) दशचनी भागात हे घड्याळ बसविण्यात आले आहे. 



 

 

कें िसरकारच्या आरोग्य आवर् बालकल्यार् विभागाच्या सहकायाचने लोकसंख्या संशोधन कें िाने हे 

घड्याळ बसविले आहे. महाराष्ट्राबरोबरच देशातील लोकसंख्येची बदलती आकडेिारी या घड्याळाच्या 

माध्यमातनू कळते. देशभरात विविध वठकार्ी अशी लोकसंख्या वनदेशक घड्याळे बसविण्यात येत 

आहेत. 

महत्त्ि : 

• लोकसंख्येची सहर् आवर् वनयवमत मावहती वमळर्ार 

• देशातील, राज्यातील वमवनटाला होर्ारा बदल वटपला र्ाईल 

• बालमतृ्य ूदर, प्रर्नन दर, माता मतृ्य ूदरासंबंधीच्या मावहतीसाठी उपयुि 

• लोकसंख्येसंबधंी र्ागरूकता वनमाचर् करण्याचा प्रयत्न 

घड्याळ कसे काम करते 

देशभरातील विविध संसर्ांतिे र्न्म आवर् मतृ्यचूी नोंद घड्याळात घेण्यात येते. या नोंदीचा िापर करत 

लोकसंख्या सशंोधन कें िाच्याितीने प्रत्येक वमवनटाला बदलर्ाऱ्या लोकसंख्येची नोंद नमदू करता 

येते. या मावहतीच्या आधारेच लोकसंख्येची तार्ी आकडेिारी वडवर्टल पद्धतीने मांडण्यात येते. 

IQAIR चा 2021 चा र्ागवतक िायु गुर्ित्ता अहिाल: वदल्ली र्गातील सिाचत प्रदूवर्षत 

रार्धानी आहे.  

• IQAir च्या 2021 च्या र्ागवतक िायु गुर्ित्ता अहिालानुसार निी वदल्लीला सलग दुसऱ्या िर्षी 

र्गातील सिाचत प्रदूवर्षत रार्धानी शहर म्हर्नू सर्ान देण्यात आले आहे.  

• त्यापाठोपाठ ढाका (बांगलादेश), एन’र्ामेना (चाड), दुशान्बे (तावर्वकसतान) आवर् मसकत 

(ओमान) ही पाच सिाचवधक प्रदूवर्षत रार्धानी असलेल्या शहरांमध्ये निी वदल्ली आहे.  

• दरम्यान, वभिडी हे भारतातील सिाचवधक प्रदूवर्षत शहर असनू त्यानंतर गावझयाबाद, वदल्ली 

आवर् र्ौनपरू यांचा क्रमांक लागतो. 

अहिालातील महत्त्िाचे मुदे्द: 

• वसिस संसरे्चा 2021 चा र्ागवतक िायु गुर्ित्ता अहिाल IQAir हा PM2.5 साठी अद्ययाित िावर्षचक 

WHO हिा गुर्ित्ता मागचदशचक तत्त्िांिर आधाररत पवहला प्रमुख र्ागवतक िायु गुर्ित्ता अहिाल 

आहे. 

• निीन मागचदशचक तत्त्िे सलटेंबर 2021 मध्ये र्ारी करण्यात आली आवर् विद्यमान िावर्षचक PM2.5 

मागचदशचक तत्त्िे 10 ऑगसट/m 3 ते 5 ऑगसट/m 3 पयंत कमी केली. 

• अहिालात 117 देश, प्रदेश आवर् प्रदेशांमधील 6,475 शहरांमधील PM2.5 िाय ूप्रदूर्षर् मोर्मापांचे 

विशे्लर्षर् करण्यात आले आहे. 

• 2021 मध्ये मध्य आवर् दवक्षर् आवशयातील 15 सिाचवधक प्रदूवर्षत शहरांपकैी 12 भारतातील होती. 

• 2020 मध्ये 84 Ig/m3 च्या तलुनेत 2021 मध्ये निी वदल्लीतील PM2.5 एकाग्रता 14.6 टक्क्यांनी 

िाढून 96.4 Ig/m3 झाली. 

 

 



 

 

कुिेत बनले पथृ्िीिरील सिाचत उष्ट्र् वठकार्, 53.2 अंश सेवल्सअसची नोंद 

• कुिेतचे तापमान 53.2 अंश सेवल्सअस (127.7 अंश िॅरेनहाइट) पयंत पोहोचले , ज्यामुळे ते 

पथृ्िीिरील सिाचत उष्ट्र् वठकार्ांपकैी एक बनले.  

• कुिेतमध्ये गेल्या उन्हाळ्यात इतकी उष्ट्र्ता होती की आकाशातनू पक्षी मेले. समुिातील घोडे 

खाडीत मरर् पािले. मतृ क्लॅम्सने खडकांचा लेप लािला होता, त्यांचे किच िाििल्यासारखे 

उघडले होते. 

• र्ागवतक संसाधन संसरे्च्या म्हर्ण्यानुसार, देश विरे्साठी तेल र्ाळत आहे आवर् दरडोई 

सिोच्च र्ागवतक काबचन उत्सवर्चत करर्ाऱ्यांपकैी एक आहे. 

IISC बेंगळुरूमध्ये आवटच विवशयल इंटेवलर्न्स आवर् रोबोवटक्स टेक्नॉलॉर्ी पाकच  सुरू 

करण्यात आला आहे 

• बंगळुरू येर्ील इंवडयन इवन्सटट्यटू ऑि सायन्स (IISc) येरे् 230 कोटी रुपयांच्या वबयारे् वनधीसह 

कृवत्रम बुवद्धमत्ता आवर् रोबोवटक्स टेक्नॉलॉर्ी पाकच  (ARTPARK) लाँच करण्यात आले. 

• ARTPARK, न र्ोडलेल्यांना र्ोडण्यासाठी भविष्ट्यातील तंत्रज्ञानाचा िापर करण्याच्या इराद्याने, 

देशात र्ागवतक पातळीिर अग्रगण्य कृवत्रम बुवद्धमत्ता (AI) आवर् रोबोवटक्स इनोव्हेशन 

इकोवससटम तयार करण्यािर काम करेल. 

• देशाच्या भल्यासाठी तंत्रज्ञानाचा, विशेर्षतः AI आवर् रोबोवटक्सचा प्रभािीपरे् िापर करण्यासाठी 

ARTPARK ची सर्ापना करण्यात आली आहे. आरोग्यसेिा, वशक्षर्, गवतशीलता, पायाभतू सुविधा, 

कृर्षी, वकरकोळ आवर् सायबर-सुरक्षा या के्षत्रातील महत्त्िाकांक्षी वमशन-मोड R&D प्रकल्प 

राबिनू सामावर्क प्रभाि वनमाचर् करण्यासाठी निकल्पना चॅनेल कररे् हे ARTPARK चे उवद्दष्ट 

आहे, ज्याचे उवद्दष्ट भारतासाठी अनन्य समसयांचे वनराकरर् करण्यासाठी आहे. 

वनतीन गडकरी यांच्या हसते टोयोटा “वमराई” भारतातील पवहल्या ग्रीन हायड्रोर्न फ्युएल 

सेलचे उद्घाटन 

• कें िीय रसते िाहतकू आवर् महामागच मंत्री, वनतीन गडकरी यांनी निी वदल्ली येरे् र्गातील 

सिाचत प्रगत तंत्रज्ञान-विकवसत ग्रीन हायड्रोर्न फ्युएल सेल इलेवक्रक व्हेईकल (FCEV) टोयोटा 

वमराईचे उद्घाटन केले. टोयोटा वमराई हे भारतातील पवहले फ्युएल सेल इलेवक्रक व्हेईकल (FCEV) 

आहे, रे् परू्चपरे् हायड्रोर्निर चालते. 

• कारमध्ये वलवर्यम आयन बॅटरी आवर् इलेवक्रक मोटर देखील आहे. हायड्रोर्नच्या तीन टाक्या 

आहेत, ज्यात 5.6 वकलो हायड्रोर्न बस ूशकतो. रे् ६०० वकमीपेक्षा र्ासत र्ाण्यासाठी पुरेसे आहे. 

भारताकडून मध्यम पल्ल्याच्या र्वमनीिरून हिेत मारा करर्ाऱ्या के्षपर्ास्त्राची यशसिी 

चाचर्ी  

भारताने रवििारी ओवडशातील बालासोरच्या वकनाऱ्यािर मध्यम पल्ल्याच्या पषृ्ठभागािरून हिेत मारा 

करर्ाऱ्या के्षपर्ास्त्राची यशसिी चाचर्ी घेतली. ही हिाई संरक्षर् प्रर्ाली भारतीय लष्ट्कराचा एक भाग 

आहे. 

 



 

 

MRSAM चे िैवशष््टय - 

• MRSAM चे िवैशष््टय म्हर्रे् ते र्वमनीपासनू आकाशापयंत लांब अंतरािरील शत्रचू्या कोर्त्याही 

हिाई हल्ल्याला हार्नू पाडू शकते. ते एका प्रयत्नात आपले लक्ष्य नष्ट करू शकते. यामध्ये 

कॉम्बॅट मॅनेर्मेंट वससटीम, रडार वससटीम, मोबाईल लाँचर वससटीम, अडॅव्हान्सड लाँग रें र् रडार, 

ररलोडर व्हेईकल आवर् िील्ड सवव्हचस व्हेईकल इत्यादींचा समािेश आहे. 

• एकदा लाँच केल्यािर, MRSAM रे्ट आकाशात 16 वकमी पयंतच्या लक्ष्यािर मारा करू शकते. 

तसे, त्याची शे्रर्ी अधाच वकलोमीटर ते 100 वकलोमीटर आहे. म्हर्रे्च या रें र्मध्ये येर्ारे शत्रचेू 

िाहन, विमान, ड्रोन वकंिा के्षपर्ास्त्र नष्ट केले र्ाऊ शकते. 

• दरम्यान, भारताने इस्रायलकडून MRSAM के्षपर्ास्त्रांच्या पाच रेवर्मेंट खरेदी करण्याबाबत 

बोलले आहे. यात 40 लाँचसच आवर् 200 के्षपर्ासे्त्र असतील. या डीलची वकंमत सुमारे 17 हर्ार 

कोटी रुपये आहे. या के्षपर्ास्त्रांच्या तनैातीमुळे भारताला हिाई संरक्षर् ढाल बनण्यास मदत 

होईल. ते 2023 पयंत तनैात केले र्ातील अशी अपेक्षा आहे. 

युद्ध सराि  

क्र  सरािाचे नाि  कोर्ामध्ये  कुठे  
१  कोल्ड ररसपॉन्स 

2022 

नाटो नॉिे 14 माचच ते १ एवप्रल 2022 

२  LAMITIYE-2022 भारत-सेशेल्स 9 िा 22 ते 31 माचच 2022 सेशेल्स 

३  EX-DUSTLIK भारतीय सनै्य आवर् 
उझबेवकसतान सनै्य  

3 रा 22 ते 31 माचच 2022 उझबेवकसतान 

४  बरसामा वशल्ड 
2022 

ऑसरेवलया, न्यझूीलंड, 

वसंगापरू आवर् युनायटेड 
वकंगडम 

मलेवशया 

 

माता मृत्यू दरात घट 

• कें ि सरकारने सोमिारी र्ाहीर केले की भारतातील माता माततृ्ि गुर्ोत्तर (MMR) 10 अंकांनी 

घसरले आहे, केरळ, महाराष्ट्र आवर् उत्तर प्रदेशमध्ये सिाचत तीव्र घट नोंदिली गेली आहे. केरळ, 

महाराष्ट्र आवर् उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांनी एमएमआरमध्ये 15 टक्क्यांहून अवधक घट दशचविली 

आहे. 

• तर्ावप, पविम बंगाल, हररयार्ा, उत्तराखंड आवर् छत्तीसगडमध्ये एमएमआरमध्ये िाढ वचंतेचे 

कारर् बनली आहे. 

• भारताचे रवर्सरार र्नरल यांनी MMR िरील एका विशेर्ष बुलेवटनमध्ये, ज्यामध्ये गभचधारर्ा 

आवर् बाळंतपर्ादरम्यान होर्ाऱ्या गंुतागंुतांमुळे होर्ाऱ्या मतृ्यूंचा संदभच आहे, असे म्हटले आहे 

की, हे प्रमार् 2016-18 मधील 113 िरून 2017-19 मध्ये 103 पयंत घसरले आहे, 8.8 टक्क्यांनी घसरले 

आहे. 

• या सततच्या घसरर्ीसह, भारत 2030 पयंत 70/लाख वर्िंत र्न्माचे शाश्वत ध्येय विकास (SDG) 

लक्ष्य गाठण्याच्या मागाचिर आहे. 



 

 

• SDG लक्ष्य गाठलेल्या राज्यांची संख्या आता 5 िरून 7 िर आली आहे आवर् त्यात केरळ (30), 

महाराष्ट्र (38), तेलंगर्ा (56), तावमळनाडू (58), आंध्र प्रदेश (58), झारखंड (61) आवर् गुर्रात (70) 

यांचा समािेश आहे. 

• आता नऊ राज्ये आहेत ज्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य धोरर्ानुसार MMR चे लक्ष्य साध्य केले आहे, रे् 

2020 पयंत 100/लाख वर्िंत र्न्माचे होते. या सात राज्यांव्यवतररि, इतर दोन राज्ये कनाचटक 

(83) आवर् हररयार्ा (96) आहेत. 

• पाच राज्ये - उत्तराखंड (101), पविम बंगाल (109), पंर्ाब (114), वबहार (130), ओवडशा (136) आवर् 

रार्सर्ान (141) मध्ये 100-150 च्या दरम्यान एमएमआर आहे, तर चार राज्यांसाठी, छत्तीसगड 

(160) , मध्य प्रदेश (163), उत्तर प्रदेश (167) आवर् आसाम (205) मध्ये 150 च्या िर MMR आहे.  

२०२२ मधलं पवहलं चक्रीिादळ ‘असनी’  

• बंगालच्या उपसागरात गेल्या काही वदिसांपासनू वनमाचर् झालेले कमी दाबाचे के्षत्र आर् प्रबळ 

होण्याची शक्यता असनू आसानी चक्रीिादळ येण्याची दाट शक्यता आहे.  

• ‘असनी’ चे साधारर्तः वसहंली भारे्षत ‘क्रोध’ असे भार्षांतर केले र्ाते. हे ७० वकमी आवर् ९० 

वकमीच्या िेगाने िाऱ्याचे चक्रीिादळ असण्याची शक्यता आहे. 

वििा विश्वचर्षक कतार 2022 चे अवधकृत प्रायोर्क म्हर्ून BYJU’S घोर्षर्ा 

• बीिायरे्य ूया भारतीय एडटेक कंपनीला वििा विश्वचर्षक कतार 2022 चे अवधकृत प्रायोर्क 

म्हर्नू घोवर्षत करण्यात आले आहे. 

• BYJU’S या भागीदारीसह, वििा विश्वचर्षक 2022 चे वचन्ह, गुर् आवर् मालमत्तांच्या हक्कांचा 

िायदा घेईल. र्गभरातील उत्कट िुटबॉल चाहत्यांशी संपकच  साधण्यासाठी ते अवद्वतीय 

र्ावहराती देखील चालि ूशकतात. 

• आता िल्डच कपशी संबंवधत BYJU’S ही पवहली भारतीय कंपनी ठरली आहे. 

• बीिायरे्यचेू संसर्ापक आवर् मुख्य कायचकारी अवधकारी बायर् ूरिींिन यांनी सांवगतले की, 

वििा विश्वचर्षक कतार 2022 चे प्रायोर्कत्ि देण्यासाठी प्रत्येकर्र् उत्सकु आहे. ही र्गातील 

सिाचत मोठी एकल-क्रीडा सपधाच आहे. 

वर्या राय र्गातील सिाच त लहान आवर् िेगिान मवहला र्लतरर्पटू ठरली आहे.  

• 13 िर्षीय वर्या रायने पाल्क सामुिधुनीत 28.5 वकमी अंतर कापनू इवतहास रचला आहे.  

• पॅरा र्लतरर्पटू वझया रॉय श्रीलंकेतील तलाईमन्नार ते तावमळनाडूतील धनुष्ट्कोडीतील 

अररकलमुनाईपयंत पाल्क सामुिधुनी पोहत ओलांडून आहे. हे अंतर वतन ंअिघ्या 13 तास १० 

वमवनटात  पार केलं. 

• ती पाल्कची  सामुिधुनीत पोहर्ारी र्गातील सिाचत लहान आवर् िेगिान मवहला र्लतरर्पटू 

ठरली आहे. यापिूीचा विक्रम भुला चौधरीच्या नािािर २००४ मध्ये १३ तास ५२ वमवनटांत होता.  

• वर्या राय ही मंुबईत कायचरत असलेल्या भारतीय नौदल अवधकारी मदन राय यांची मुलगी आहे. 

वर्या ऑवटझमने ग्रसत आहे. 
 



 

 

शास्त्रीय पिन संगीत िाद्य नरवसंहपेट्टाई नागसिरमला GI टॅग वमळाला आहे 

• कंुभकोर्म र्िळील एका गािातील कारावगरांनी पारंपाररकपरे् बनिलेले शास्त्रीय पिन 

संगीत िाद्य नरवसंहपेट्टाई नागसिरम, याला भौगोवलक संकेत (GI) टॅग प्राप्त झाला आहे. 

• नरवसंगनपेट्टई गािातील कारागीर, ज्यांना ही लाकडी िादे्य बनिण्याचे कौशल्य त्यांच्या 

पिूचर्ांकडून वमळालेले आहे, ते विवशष्ट कौशल्याची आिश्यकता असलेल्या प्रवक्रयेतनू ती 

बनित आहेत. आता कलाकारांद्वारे िापरल्या र्ार्ाऱ् या नागसिरमला ‘परी नागसिरम’ 

म्हर्तात, र्ो ‘वर्वमरी’ पेक्षा लांब आहे. 

• ‘नरवसंहपेट्टाई नागसिरम’ चा एक मोठा भाग आचा (हाडच विवकया वबनाटा) झाडापासनू बनिला 

र्ातो आवर् अनेक िेळा कारागीर रु्न्या घरांच्या काही भागातनू लाकूड िापरतात. 

• कारागीर सुतारकामाच्या साधनांव्यवतररि वड्रवलंग मवशनचा िापर करतात, रे् लग्न आवर् 

मंवदराच्या उत्सिासारख्या कायचक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमार्ािर िार्िले र्ातात. 

94िा अकॅडमी पुरसकार सोहळा  

• हॉवलिडूमधील डॉल्बी वर्एटरमध्ये 94िा अकॅडमी पुरसकार सोहळा (Oscars 2022 ) 27 माचच रोर्ी 

पार पडला.  

• कोरोना महामारीनंतर तीन िर्षांनी हा पुरसकार सोहळा आयोवर्त करण्यात आला आहे. यािेळी 

अनेक कलाकारांनी अत्यंत आकर्षचक पोशाखात उपवसर्ती लािली.  

• अॅमी शमूर, रेवर्ना हॉल आवर् िांडा सायकस यांनी या पुरसकार सोहळ्याचं सतू्रसचंालन केलं. 

• ‘द पॉिर ऑि द डॉग’ या वचत्रपटाला यािेळी सिाचवधक 12 नामांकनं वमळाली होती. त्यानंतर 

‘ड्युन’ला (Dune) 10, बेलिासट आवर् िेसट साईड सटोरीला सात नामांकनं वमळाली. विल 

वसमर्च्या वकंग ररचडच या वचत्रपटाला सहा नामांकनं वमळाली होती.  

(OSCARS WINNERS LIST) 

• सिोत्कृष्ट वचत्रपट- कोडा (CODA) 

• सिोत्कृष्ट अवभनेत्री- रे्वसका चेसटेन, द आईर् ऑि टमॅी िाये (The Eyes of Tammy Faye) 

• सिोत्कृष्ट अवभनेता- विल वसमर्, वकंग ररचडच (King Richard) 

• सिोत्कृष्ट वदग्दशचक- रे्न कॅवम्पयन, द पॉिर ऑि द डॉग (The Power of the Dog) 

• सिोत्कृष्ट ओररवर्नल गारं्- नो टाइम टू डाय, नो टाइम टू डाय (No Time to Die) वबली एवलश 

आवर् विवनर् ओकॉनेल यांनी वदलं संगीत 

• सिोत्कृष्ट मावहतीपट विचर- समर ऑि सोल Summer of Soul (…Or, When the Revolution could 

not be televised) 

• सिोत्कृष्ट अडालटेड वसक्रनलले- वशयान हेडर (CODA) 

• सिोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय विचर- ड्राइव्ह माय कार (र्पान) 

• सिोत्कृष्ट अॅवनमेटेड विचर- एन्कँटो (Encanto) 

GIF सिरूपाचे वनमाच ते, सटीिन विल्हाइट यांचे वनधन 

ग्राविक्स इंटरचेंर् िॉरमॅट (GIF) िॉरमॅटचे वनमाचते सटीिन विल्हाइट यांचे ियाच्या 74 व्या िर्षी कोविड-

19 संबंवधत समसयांमुळे वनधन झाले. विल्हाइटने 1987 मध्ये Compuserve येरे् काम करत असताना 



 

 

ग्राविक्स इंटरचेंर् िॉरमॅट वकंिा GIF तयार केले. ऑक्सिडच अमेररकन वडक्शनरीने 2012 मध्ये GIF 

शब्दाला िर्षाचतील सिोत्तम शब्द म्हर्नू घोवर्षत केले. 2013 मध्ये त्यांना िेबी लाइिटाइम अवचव्हमेंट 

पुरसकाराने सन्मावनत करण्यात आले. 

द वलटल बुक ऑि र्ॉय हे दलाई लामा आवर् डेसमंड टुटू यांनी वलवहलेले पुसतक प्रकावशत 

नोबेल शांतता पाररतोवर्षक विरे्ते 14िे दलाई लामा (तेवन्झन ग्यात्सो) आवर् आचचवबशप डेसमंड टुटू यांनी 

सह-लेखक केलेली वचत्र पुसतक आितृ्ती, “द वलटल बकु ऑि र्ॉय” हे शीर्षचक सलटेंबर 2022 मध्ये प्रवसद्ध 

होईल. कलाकार रािेल लोपेझ आवर् रॅचेल न्यमून यांनी वदलेली वचते्र आवर् डग्लस अब्राम्स यांनी 

मर्कूरािर सहयोग केला. हे पुसतक खऱ्या आनंदाच्या अर्ाचिर लक्ष कें वित करते, रे् भौवतकिादी र्गात 

नसनू मानिाच्या सिभािात आहे. 

लोकराज्य िेब्रुिारी करोना प्रादुभाचिासंबंधी मुदे्द    

 

 


