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मायग्रे श न ट्रॅ ककं ग कसस्टम अँ प किककसत करणारे महाराष्ट्ट्र हे भारतातील पकहले राज्य बनले
आहे .
• महाराष्ट्ट्र राज्यात स्थलांतराचे प्रमाण अकधक असन
ू यामध्ये कजल्हांतगग त, आंतरकजल्हा,
आंतरराज्जीय स्थलांतर यांचा समािेश आहे.अनेक ग्रामीण कटंबांसाठी तणािपण
ू ग स्थलांतर
(कडस्ट्रेस माइग्रेशन) हे िास्ति आहे.
• सिरील स्थलांतर किकिध स्िरूपात आहे - िीटभट्टी कामगार, शेतमजरी, ऊसतोड ि साखर
कारखाने ककंिा इतर उद्योग. हे हंगामी स्थलांतर काहीिेळा सहा मकहन्यांपेक्षा अकधक काळ
कटकणारे असन
ू स्थलांतररत कटंबातील बालके, ककशोरियीन मली, गरोिर आकण स्तनपान
करणार्या मकहलांच्या आरोग्य ि पोषण कस्थती ि सरकक्षततेिर सिाग कधक पररणाम करते.
• या स्थलांतराच्या कालािधीिरम्यान सािग किक आरोग्य आकण पोषण लाभ/योजनांची परस्पर
कायग क्षमता सकनकित करण्यासाठी महाराष्ट्ट्र मायग्रेशन ट्रॅककंग कसस्टीम (महा एमटीएस) ची
पररकल्पना करण्यात आली आहे, जेणेकरुन स्थलांतररत लाभाथ्याां साठी सिरील सेिा कितरण
अखंकडतपणे सरु राहील.
• यामध्ये लसीकरण, आरोग्य तपासणी, एकाकत्मक बाल किकास सेिा (ICDS) आकण एकाकत्मक
बाल संरक्षण सेिा (ICPS) इ. सेिा अंतभग त
ू आहेत.
• यािषी 2021-22 मध्ये, महा एमटीएस प्रणाली अंमलबजािणीकररता अमरािती, चंद्रपरू ,
गडकचरोली, जालना, नंिरबार आकण पालघर या 6 स्त्रोत कजल््ांमध्ये पथिशी प्रकल्प
राबकिण्यात येत आहे.
• या पथिशी प्रकल्पाचे अभ्यासािरून यापढील टपपयात महा एमटीएस प्रणालीचे राज्यव्यापी
सॉफ्टिेअर किककसत करण्याचे आमचे ध्येय आहे.
• महा एमटीएस प्रणाली तांकिक उपयोजनांसोबत प्रशासकीय यंिणा, टोल-फ्री हेल्पलाईन आकण
इतर नाकिन्यपण
ू ग मागाां सह काम करत आहे; ज्यामळे आमच्या अंगणिाडी सेकिका (AWW),
आरोग्य अकधकारी ि कमग चार्यांच्या मजबत
ू संपकगजाळ्याद्वारे आम्हास अकधकाकधक स्थलांतररत
लोकांपयां त पोहोचता येईल.
• अंगणिाडी कमग चार्यांनी प्रथम त्यांच्या भागातन
ू स्थलांतररत लाभाथ्याां ची त्यांच्या लॅपटॉप ककंिा
मोबाईल फोनिर MTS िेबसाइट अॅपिर आधार, पॅन काडग ककंिा रे शन काडग इत्यािी कामगारांची
ओळखपिे िापरून नोंिणी करािी लागेल.

• नािांव्यकतररक्त, अंगणिाडी सेकिकांनी स्थलांतररत मलांचे िय, िजन आकण उं ची नमि
ू करणे
आिश्यक आहे, ज्यांना गंभीर, मध्यम ककंिा तीव्र अशा पोषण श्रेणींमध्ये ठे िले जाईल. या डेटाच्या
आधारे , पोषण फायिे मलांना त्यांच्या निीन कठकाणी िाटप केले जातील.
महाराष्ट्ट्र मं किमं ड ळाने पकहल्या ‘महाराष्ट्ट्र जीन बँ क प्रकल्पाला’ मं ज री किली.
प्रकल्पाचे उकिष्ट
• महाराष्ट्ट्रातील स्थाकनक कपकांची सागरी किकिधता, कबयाणे आकण प्राणी किकिधता यासह
अनिांकशक संसाधनांचे संरक्षण करणे.
• महाराष्ट्ट्र जीन बँक प्रकल्प सात थीमिर काम करे ल
• सागरी जैिकिकिधता
• स्थाकनक पीक/कबयाणे िाण
• मळ
ू गरांच्या जाती
• गोड्या पाण्यातील जैिकिकिधता
• गिताळ प्रिेश, झाडी आकण चराऊ जमीन जैिकिकिधता
• िनहर्ककाखालील क्षेिांसाठी संरक्षण आकण व्यिस्थापन योजना
• िनक्षेिांचे पनरुज्जीिन.
• पढील पाच िषाां त या सात फोकस क्षेिांिर ₹172.39 कोटी खचग केले जातील.
प्रकल्पां त गग त प्रम ख उपक्रम कोणते आहे त ?
• स्ििेशी ज्ञानसाधनांचा उपयोग केला जाईल.
• प्रजाती आकण स्थाकनक समिायांचे ज्ञान चांगले िस्तऐिजीकरण केले जाईल.
• अनिांकशक आकण आकण्िक नमने संरकक्षत केले जातील आकण त्यांच्या प्रजननकत्याां ना आधार
किला जाईल.
• पीक जैिकिकिधता कटकिण्यासाठी सरकार जीनोम िाहकांना प्रोत्साहन िेईल जे स्थाकनक पीक
िाणांचे कबयाणे जतन करतात आकण कबयाणे बँक तयार करतात.

प्रकल्प कोण राबिणार ?
• हा प्रकल्प महाराष्ट्ट्र राज्य जैिकिकिधता मंडळ (MSBB) द्वारे अंमलात आणला जाईल आकण मख्य
सकचि आकण प्रधान सकचि (िने) यांच्या अकधपत्याखालील सकमत्यांिर िेखरे ख ठे िली जाईल.
• िकमग ळ आकण धोर्कयात असलेल्या सागरी प्रजातींचे िस्तऐिजीकरण आकण संिधग न करण्यासाठी
MSBB नॅशनल इकन्स्टट्यटू ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) गोिा सारख्या संस्थांशी समन्िय साधेल.
• नॅशनल इकन्स्टट्यटू ऑफ ओशनोग्राफी (NIO)
• NIO ही िैज्ञाकनक आकण औद्योकगक संशोधन पररषि (CSIR), निी किल्लीच्या 37 घटक
ै ी एक आहे. त्याची स्थापना 1966 मध्ये झाली. ही एक बहु किद्याशाखीय
प्रयोगशाळांपक
समद्रशास्त्रीय संशोधन संस्था आहे.
नॅ श नल जीन बँ क ऑफ इं कडयाची स्थापना कोणी के ली ?
• नॅशनल लयरो ऑफ पलांट जेनेकटक ररसोसेस (NBPGR) द्वारे भारतीय राष्ट्ट्रीय जनक बँकेची
स्थापना कबयाणे, िनस्पकतजन्य प्रसार, ऊतक/पेशी संिधग न, भ्रण
ू , गेमेट्स इत्यािींच्या स्िरूपात
जमग पलाझम संकलनाचा राष्ट्ट्रीय िारसा जतन करण्यासाठी करण्यात आली आहे. नॅशनल जीन
बँक कबयाणे स्िरूपात समारे िहा लाख जमग पलाझम जतन करू शकते.
• नॅशनल लयरो ऑफ पलांट जेनेकटक ररसोसेस (NBPGR) ची स्थापना 1976 मध्ये अन्न आकण कृषी
आकण संबंकधत संशोधन आकण मानि संसाधन किकासासाठी पलांट जेनेकटक ररसोसेस (PGR)
च्या व्यिस्थापनासाठी राष्ट्ट्रीय स्तरािर नोडल एजन्सी म्हणन
ू करण्यात आली.
म ख्यमं िी कनतीश क मार यां नी कबहारमधील पू कणग या ये थे िे शातील पकहल्या इथे नॉल पलां ट चे
उद्घाटन के ले .
• कबहारचे मख्यमंिी कनतीश कमार यांनी कबहारच्या पकू णग या कजल््ात भारतातील पकहल्या इथेनॉल
पलांटचे उद्घाटन केले. ईस्टनग इंकडया बायोफ्यल्ू स प्रायव्हेट कलकमटेडने 105 कोटी रुपये खचग न
ू हा
पलांट उभारला आहे. कबहारने 2021 च्या पकहल्या सहामाहीत इथेनॉल उत्पािन प्रोत्साहन धोरण
आणले. हा िेशातील पकहला धान्य-आधाररत इथेनॉल पलांट आहे.
• महत्त्िाचे मिे
• पकू णग या शहरापासन
ू 12 ककमी अंतरािर गणेशपरू परोरा येथे िसलेले हे पलांट 15 एकर जागेिर
पसरलेले आहे.

• सीमांचल प्रिेश म्हणन
ू ओळखले जाणारे पकू णग या, ककटहार, अरररया आकण ककशनगंज कजल्हे
कबहारमधील एकूण मर्कयाचे 80% उत्पािन करतात आकण एकप्रल ते ऑगस्ट या कालािधीत 3035 लाख मेकट्रक टन (MTs) उत्पािन करतात.
• कबहारने २०२१ च्या पकहल्या सहामाहीत इथेनॉल उत्पािन प्रोत्साहन धोरण आणले.
• कबहारमध्ये, 17 इथेनॉल उत्पािन प्रकल्प उभारले जात आहेत, ज्यामध्ये ऊस, मोलॅकसस, मका
आकण तटलेला तांिूळ िापरून िरिषी 35 कोटी कलटर इंधन तयार होण्याची शर्कयता आहे.
• तयार केलेले इथेनॉल पेट्रोल आकण कडझेलमध्ये कमसळण्यासाठी तेल किपणन कंपन्यांना परिले
जाईल.
• पकू णग याकशिाय मझफ्फरपरू , भोजपरू , नालंिा, बर्कसर, मधबनी, बेगसराय, गोपालगंज, पिू ग
चंपारण, भागलपरू येथे इथेनॉल पलांट उभारले जात आहेत.
छत्तीसगड राज्य ज नी पे न्शन योजना प न्हा स रू करणार आहे .
त्यांच्या अथग संकल्पीय किधानात, छत्तीसगडचे मख्यमंिी भपू ेश बघेल यांनी राज्य कमग चार्यांसाठी जन्या
पेन्शन योजना (OPS) िर परत जाण्याची आकण माकसक आमिार स्थाकनक क्षेि किकास पैशाच्या चौपट
करण्याची सरकारची योजना जाहीर केली. शेणाच्या पािडरच्या ब्रीफकेसमध्ये त्यांनी बजेटची कागिपिे
ठे िली.
महत्त्िाचे म िे :

• 1 जानेिारी 2004 नंतर काम सरू केलेल्या तीन लाखांहून अकधक व्यक्तींना या बिलाचा फायिा
होईल. तथाकप, ते भारतीय प्रशासकीय सेिा आकण भारतीय पोलीस सेिा यासारख्या अकखल
भारतीय सेिांच्या सिस्यांना लागू होणार नाही.
• िोन पेन्शन प्रणालींमधील मल
ू भत
ू फरक असा आहे की, कमग चार्याने त्यांच्या मळ
ू उत्पन्नातील
10% आकण महागाई भत्त्याची कपात करून त्यांच्या पेन्शनमध्ये ऐकच्छक योगिान किले पाकहजे,
OPS अंतगग त अशी कोणतीही िजािट नाही.
• मख्यमंत्रयांनी या अथग संकल्पात सरकारी कमग चार्यांसाठी पिू ीचा पेन्शन कायग क्रम पिू ग ित
करण्याचा प्रस्ताि मांडला आहे.

• छत्तीसगड रोजगार कमशनला कौशल्य किकास कायग क्रमांमध्ये समन्िय साधन
ू निीन रोजगार
कनमाग ण करण्याच्या शर्कयतांिर काम करण्यासाठी 2 कोटींची रर्ककम किली जाईल.
िे शातील पकहले ‘मधाचे गाि’ प्रकल्पाचा मां घ र गािी श भारं भ
• मांघर येथील ‘मधाचे गाि’ प्रकल्प हा अशा प्रकारचा िेशातील पकहलाच प्रकल्प असन
ू राज्यातील
इतर कजल््ातिेखील असे प्रकल्प राबिण्यात येतील, असे प्रकतपािन उद्योगमंिी सभाष िेसाई
यांनी केले.
• ग्रामीण अथग व्यिस्थेत मधमाशी पालनाद्वारे रोजगाराच्या संधी उपललध करण्यासाठी खािी ि
ग्रामोद्योग मंडळाच्याितीने प्रकल्प मधमाशी राबिन
ू त्याअंतगग त मांघर या पकहल्या मधाच्या
गािाचा अकधकृतपणे प्रारं भ होत आहे. या गािातील ८० टर्कके लोकांची उपजीकिका ही या
मधाच्या उद्योगािर अिलंबन
ू आहे. यामळे गािातील तरुणांना रोजगार उपललध होईल.
• जगात मधामाशांची संख्या कमी होत चालली आहे. ती िाढकिण्यािर भर द्यािा. िन किभागाने
िनस्पतींची संख्या िाढिािी, जेणेकरुन मध संकलनासाठी उपयोग होईल.
• हा एक शेतीपरू क व्यिसायही ठरु शकतो. मधमाशांमळे कनसगाग तील समतोल राखला जातो.
तसेच फलांच्या परागीकरणामळे पीक उत्पािनात िाढ होते. या संकल्पनेमळे बाजारात शध्ि
मध उपललध होईल. खािी ि ग्रामोद्योग मंडळाकडून शेतकर्यांना प्रोत्साहन, प्रकशक्षण आकण
सहाय्य िेण्यात येणार आहे.
किधिा प्रथा बं ि व्हािी यासाठी शासन पररपिक – महाराष्ट्ट्राचे प रोगामी पाऊल
कोल्हापरू कजल््ातील हेरिाड ग्रामपंचायतीने किधिा प्रथा बंि केल्याच्या ठरािाची शासनाने िखल
घेतली असन
ू राज्यातील सिग ग्रामपंचायतीनी किधिा प्रथा बंि करण्यासाठी हेरिाड ग्रामपंचायतीचा
आिशग समोर ठे िन
ू कायग करािे असा शासन पररपिक जारी करण्यात आले आहे.
भारत िेश किज्ञानिािी ि प्रगतीशील समाज म्हणन
ू िाटचाल करत असला तरी आजही पतीच्या
कनधनानंतर पत्नीचे कं कू पसणे, गळ्यातील मंगळसि
ू तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातली
जोडिी काढली जाणे, यासारख्या प्रथांचे पालन केले जायचे. या अकनष्ट प्रथा बंि करण्याचा कनधाग र
कोल्हापरू कजल््ातील हेरिाड ग्रामपंचायतीचे ग्रामकिकास अकधकारी पल्लिी कोळे कर आकण सरपंच
सरगोंडा पाटील आकण त्यांच्या ग्रामसभेने घेतला. प्रसारमाध्यमांनी या ठरािाचा सगळीकडे प्रसार केला
आकण शासनाने किधिा प्रथा बंि व्हािी यासाठी ग्रामपंचायतीनी काम करािे, असे आिाहन करत कि. 17
मे 2022 रोजी शासन पररपिक जारी केले आहे.

भारतातील पकहल्या ‘लव्हें ड र फे कस्टव्हल’चे उद्घाटन
केंद्रीय मंिी डॉ कजतेंद्र कसंह यांनी जम्मच्ू या भिेरिाह येथे िेशातील पकहल्या ‘लव्हेंडर फेकस्टव्हल’चे
उद्घाटन केले, जेथे लॅव्हेंडरच्या लागिडीमळे डोंगराळ भागातील अथग व्यिस्था बिलली आहे. डोडा
कजल््ातील भिरिाह हे भारताच्या जांभळ्या क्रांतीचे जन्मस्थान आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘अरोमा ममशन ऑर पपपल ररव्होल्युशन’ अंतगग त जम्मू आकण काश्मीरमधील
शेतकर्यांचे नशीब बिलले आहे. केंद्रीय किज्ञान आकण तंिज्ञान मंिालयाने 2016 मध्ये िैज्ञाकनक आकण
औद्योकगक संशोधन पररषिेच्या (CSIR) द्वारा अरोमा कमशनद्वारे पपग ल ककंिा लॅव्हेंडर क्रांती सरू केली
होती. िेशांतगग त सगंधी पीक-आधाररत कृषी अथग व्यिस्थेला पाकठं बा िेणे हे या अकभयानाचे उकिष्ट आहे.
जम्मू आकण काश्मीरमधील जिळपास सिग 20 कजल््ांमध्ये लैव्हेंडरची लागिड केली जाते.
शेतकर्यांना मोफत लैव्हेंडरचे रोपटे िेण्यात आले, तर ज्यांनी यापिू ी लॅव्हेंडरची लागिड केली होती
त्यांना रु. 5-6 प्रकत रोपटी या कमशन अंतगग त िेण्यात आले. हे कमशन अरोमा उद्योगात मोठ्या प्रमाणात
मागणी असलेल्या आिश्यक तेलांसाठी सगंधी कपकांच्या लागिडीस प्रोत्साहन िेते. िोडा येथील 800
हू न अकधक प्रगतीशील शेतकर्यांनी सगंधी शेतीचा अिलंब केला असन
ू ती आता फायिेशीर ठरत आहे.
2024 पयां त लॅव्हेंडरची लागिड 1,500 हेर्कटरपयां त िाढिण्याचे उकिष्ट या अकभयानाचे आहे.
BRO च्या अटल बोगद्याला ‘सिोत्कृ ष्ट पायाभू त स किधा प्रकल्प’ प रस्कार कमळाला.
• बीआरओ म्हणजेच, सीमा रस्ते संघटनेने, कहमाचल प्रिेशात रोहतांग इथे बांधलेल्या,
स्थापत्यशास्त्राचा अद्भत नमन
ू ा असलेल्या अटल बोगिा, इंकडयन कबकल्डंग कॉ ँग्रेस-म्हणजेच
आयबीसी च्या यंिाच्या, “सिोत्कृष्ट पायाभत
ू सकिधा प्रकल्प परस्काराचा मानकरी ठरला आहे.
आज निी किल्लीत या बोगद्याला हा परस्कार िेण्यात आला.
• या प्रकतकित परस्कारासाठी, 30 पेक्षा अकधक अत्याधकनक पायाभत
ू सकिधा प्रकल्पांना
नामांकन कमळाले होते. माि, आयबीसीच्या ज्यरू ीने त्यातन
ू , या प्रकल्पाची कनिड केली, कारण,
या प्रकल्पाची बांधकाम प्रकक्रयाही सिोत्तम ठरली.
• आयबीसी च्या आज झालेल्या 25 व्या िाकषग क पररषिेत, बीआरओचे महासंचालक लेफ्टनंट
जनरल राजीि चौधरी यांनी या परस्कार स्िीकारला मनाली ते लाहौल कस्पती व्हॅली िरम्यानचा
हा बोगिा अकभयांकिकी क्षेिातील एक अद्भत नमन
ू ा समजला जातो.

• या बोगद्यामळे , लष्ट्करी िलांना लिाखला पोहोचण्यासाठी एक उत्तम पयाग यी मागग तर उपललध
झालाच आहे,त्याकशिाय, लाहौल कस्पती च्या लोकांसाठी िेखील िाहतकीचा उत्तम मागग कनमाग ण
झाला आहे, असे चौधरी यांनी सांकगतले. .
• नव्या ऑस्ट्रेकलयन बोगद्याच्या पद्धतीनसार, हा बोगिा बांधण्यात आला असन
ू , 3 ऑर्कटोबर 2020
रोजी पंतप्रधान नरें द्र मोिी यांनी ्ा बोगद्याचे राष्ट्ट्रापग ण केले होते.
अटल बोगिा
• महामागाग िरील जगातील सिाग त जास्त लांबीचा हा अटल बोगिा आहे. मनाली ते लाहौल -कस्पती
यांना जोडणा-या या बोगद्याची लांबी 9.02 ककलोमीटर आहे. लाहौल कस्पतीच्या संपण
ू ग खो-यामध्ये
हा बोगिा तयार करण्यात आला आहे. या भागामध्ये होणा-या कहमिषाग िामळे लाहौल कस्पतीच्या
पढच्या भप्रू िेशाला जिळपास सहा मकहने उिग ररत िेशाबरोबर संपकग साधणे शर्कय होत नव्हते.
• अत्याधकनक तंिज्ञानाचा िापर करून हा बोगिा तयार करण्यात आला आहे. कहमालयीन
रांगांमध्ये समद्र सपाटीपासन
ू 3000 कमटसग (10,000 फूट) उं चीिर असलेल्या कपर पंजाल येथे हा
बोगिा तयार करण्यात आला आहे.
• या बोगद्यामळे मनाली ते लेह यांच्यामधले 46 ककलोमीटर अंतर कमी झाले आहे. अकतउं चीिरच्या
डोंगराळ भागामळे अिघे 46 ककलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी िाहनांना 4 ते 5 तासांचा
कालािधी लागत होता.
• मनालीपासन
ू 25 ककलोमीटरिर 3060 मीटसग उं चीिर असलेल्या िकक्षण टोकापासन
ू अटल
बोगद्याला प्रारं भ होतो. तर उत्तरे कडे असलेल्या लाहौल खो-यामध्ये िसलेल्या तेकलंग, कसस्सू या
गािाजिळ 3071 मीटसग उं चीिर हा बोगिा संपतो.
• या बोगद्याचा घोड्याच्या नालेसारखा आकार आहे. तसेच आठ मीटर रूंिीचा िपिरी मागग
त्यामध्ये तयार केला आहे. तर बोगद्याची उं ची 5.525 मीटर ठे िण्यात आली आहे.
• बोगद्याची एकूण रूंिी 10.5 मीटर असन
ू त्यामध्ये 3.6 गकणले 2.25 मीटरचा आपत्तीकाळासाठी
अकग्नरोधक बोगिा मागग तयार करण्यात आला आहे.
• प्रकतकिनी 3000 गाड्या आकण 1500 मालमोटारी 80 ककलोमीटर/प्रकततास िेगाने या बोगद्यातन
ू
िाहतक
ू करू शकतील, अशा पद्धतीने तो तयार करण्यात आला आहे.

• या बोगद्यामध्ये अत्याधकनक इलेर्कट्रोमेकॅकनल प्रणाली तसेच हिा खेळती राहण्यासाठी सिग
व्यिस्था, एससीएडीए कनयंिक अकग्नरोधक प्रणाली बसकिण्यात आली आहे.
AAHAR 2022: आकशयातील सिाग त मोठ्या आं त रराष्ट्ट्रीय खाद्य आकण आिराकतथ्य मे ळािा
कृषी आकण प्रकक्रया केलेले अन्न उत्पािने कनयाग त किकास प्राकधकरण (Agricultural and Processed Food
Products Export Development Authority (APEDA)) भारत व्यापार संिधग न संघटना (ITPO) च्या
भागीिारीत निी किल्लीच्या प्रगती मैिानािर आकशयातील सिाग त मोठा आंतरराष्ट्ट्रीय अन्न आकण
आिराकतथ्य मेळा, AAHAR-2022 चे आयोजन करत आहे. िाकणज्य आकण उद्योग मंिालयाच्या
म्हणण्यानसार, भौगोकलक संकेत उत्पािने, प्रकक्रया केलेले अन्न, सेंकद्रय आकण गोठिलेल्या अन्न
उत्पािनांसह किकिध कृषी उत्पािन किभागातील 80 हू न अकधक कनयाग तिार या कायग क्रमाला उपकस्थत
राहतील.
महत्त्िाचे म िे :
• APEDA ने उत्तर पिू ग आकण कहमालयीन राज्ये जसे की जम्मू आकण काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड
आकण कहमाचल प्रिेशातील कनयाग तिार तसेच मकहला उद्योजक, एफ आमग र उत्पािक संस्था, स्टाटग अप आकण बाजरी कनयाग तिारांसाठी स्टॉल्स बाजल
ू ा ठे िले आहेत.
• मेळ्याचा पकहला कििस 26 एकप्रल 2022 होता.
• हा मेळा 30 एकप्रल 2022 पयां त चालणार आहे.
• हा मेळा आता 36 व्या िषाग त आला आहे.
• हा कायग क्रम अभ्यागतांना आकण सहभागींना निीन व्यिसाय लीड्स किककसत करण्याची
आयष्ट्यात एकिाच संधी िेईल.
• हा मेळा िेशाच्या गकतमान िाढत्या बाजारपेठेच्या कायग क्षम आकण यशस्िी किपणनासाठी िेखील
मित करे ल.
SEMICONINDIA CONFERENCE 2022
• सेमीकॉन इंकडया कॉन्फरन्स-2022 चे उद्घाटन पंतप्रधान नरें द्र मोिी यांच्या हस्ते होणार आहे.
बेंगळरू या तीन कििसीय पररषिेचे आयोजन करणार आहे. इलेर्कट्रॉकनर्कस आकण माकहती
तंिज्ञान मंिालयाच्या (MeitY) कनिेिनानसार, पंतप्रधान नरें द्र मोिींच्या इलेर्कट्रॉकनर्कस

उत्पािन, सेमीकंडर्कटर कडझाइन, उत्पािन आकण निकल्पना यांमध्ये भारताला अग्रेसर
बनिण्याच्या उिे शाने तीन कििसीय पररषि आयोकजत केली जात आहे.
• सेमीकंडर्कटर तंिज्ञानासाठी भारत एक आकषग क गंतिणक
ू ीचे कठकाण का आहे ?
• १.३ अलजाहू न अकधक भारतीयांना जोडण्यासाठी भारत कडकजटल पायाभत
ू सकिधा तयार करीत
आहे.
• भारत 5 जी, आयओटी, एआय आकण इतर तंिज्ञानामध्ये क्षमता किककसत करत आहे.
• भारत मजबत
ू आकथग क िाढीसाठी तयार आहे आकण जगातील सिाग त िेगाने िाढणारी स्टाटग अप
इकोकसस्टम आहे.
• भारतातील व्यिसाय सलभता सधारण्यासाठी भारताने अनेक सधारणा केल्या आहेत.
• भारत 21 व्या शतकाच्या गरजेसाठी तरुणांच्या कौशल्य आकण प्रकशक्षणात मोठ्या प्रमाणात
गंतिणक
ू करत आहे.
• भारतीय उत्पािन क्षेिाचा कायापालट करण्यासाठी भारताने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
भारत आता परिे शातू न पाठिल्या जाणार्या रकमे तू न सिाग कधक लाभाथी आहे .
• जागकतक बँकेच्या मते, 2021 मध्ये भारताने मेकर्कसकोला मागे टाकून सिाग कधक रे कमटन्स प्राप्त
करणारा िेश म्हणन
ू चीनला कतसर्या स्थानािर ढकलले आहे. 2021 मध्ये, भारताला एकूण $89
अलज पेक्षा जास्त रे कमटन्स प्राप्त झाले, जे 2020 मध्ये कमळालेल्या $82.73 कबकलयनच्या तलनेत
8% ने िाढले आहे. 2020 मध्ये जगाला कोकिडचा मोठा फटका बसला असला तरीही, रे कमटन्सेस
$82.69 कबकलयन पेक्षा काहीसे जास्त होते.
• डॉलरच्या तलनेत रुपयाचे घसरलेले मल्ू य काही प्रमाणात िाढीस कारणीभत
ू आहे.
ै ी एक असलेल्या भारतातील इनबाउं ड रे कमटन्स या िषी
• जगातील सिाग त कमी व्यिहार खचाां पक
िाढतच राहतील.
• जागकतक स्तरािर $200 हस्तांतररत करण्याची सरासरी ककंमत $6 होती, परं त िकक्षण
आकशयामध्ये (4.3 टर्कके) पैसे पाठिणे सिाग त स्िस्त आकण उप-सहारा आकफ्रकेत (7.3 टर्कके) (7.8
टर्कके) पैसे पाठिणे सिाग त महाग होते.
• 2022 मध्ये कमी आकण मध्यम उत्पन्न असलेल्या िेशांना (LMICs) रे कमटन्स 4.2 टर्कर्कयांनी
िाढून $630 अलजांपयां त पोहोचण्याचा अंिाज आहे.

• हे 2021 मध्ये मजबत
ू 8.6% िाढीचे अनसरण करते, जेव्हा रे कमटन्सचा प्रिाह एकूण $605 अलज
होता, जो जागकतक बँकेच्या अंिाजापेक्षा खपू जास्त होता.
• 2021 मध्ये िकक्षण आकशयातील रे कमटन्सचा ओघ 6.9% िाढला.
ब्राझील लँ ड स्के प गाडग न कसकटओ बले मार्कसग ला य ने स्कोचा जागकतक िारसा िजाग प्राप्त झाला
आहे .
Sitio Burle Marx साइट, ब्राकझकलयन शहर ररओ कि जानेरो मधील एक लँडस्केप गाडग न यनेस्कोच्या
जागकतक िारसा स्थळांच्या यािीत समाकिष्ट करण्यात आले आहे. बागेत ररओमधील 3,500 हू न अकधक
प्रजातींच्या िनस्पती आहेत.
ब्राकझकलयन लँडस्केप िास्तकिशारि बले मार्कसग यांच्या नािािरून या साइटचे नाि िेण्यात आले आहे.
स्काय कब्रज 721: जगातील सिाग त लां ब झ लता पूल , चे क ररपकललकमध्ये उघडला गे ला.
• चेक ररपकललकमधील जगातील सिाग त मोठा झलता पल
ू पयग टकांसाठी खला झाला. समारे िोन
िषाां पासन
ू बांधकाम सरू असलेला हा पल
ू शक्रिारी अकधकृतपणे खला करण्यात आला. त्याला
‘स्काय कब्रज ७२१’ असे नाि िेण्यात आले आहे. ढगांनी आच्छािलेल्या जेसेन्की पिग तांची
प्रेक्षणीय दृष्ट्ये, तसेच एक रोमांचक, परं त थोडा भयानक अनभि पयग टकांना इथे घेता येणार आहे.
• हा पल
ू िोन पिग तरांगाना जोडतो आकण तो िरीच्या िर ९५ मीटर (३१२ फूट) लटकता आहे तसेच
त्यात प्रिेश करण्यासाठी केबल कारचा उपयोग करण्यात येणार आहे. तो ७२१ मीटर म्हणजेच
२,३६५ फूट लांब आहे. पयग टक १,१२५ मीटर उं चीिरून त्यात प्रिेश करतील आकण १० मीटर
उं चािरून बाहेर पडतील.
• चेक ररपकललक स्काय कब्रज ७२१ नेपाळच्या बागलंग परबत फूटकब्रजपेक्षा १५४ मीटर लांब असन
ू
याने सध्या सिाग त लांब सस्पेंशन फूटकब्रजसाठी कगनीज िल्डग रे कॉडग केला आहे. स्काय कब्रज ७२१
हे चेकची राजधानी प्राग येथन
ू समारे २.५ तासांच्या अंतरािर आहे.
कब्रकटश कगयाग रोहक कें टन कू ल 16 िे ळा एव्हरे स्ट सर करणारा पकहला परिे शी ठरला आहे .
• कब्रटीश कगयाग रोहक केंटन कूल याने 16 व्यांिा जगातील सिाग त उं च पिग तारोहण केले असन
ू ते
सिाग कधक माउं ट एव्हरे स्ट कशखर सर करणारा पकहला परिेशी कगयाग रोहक बनला आहे.
• 2013 मध्ये एका मोसमात माऊंट नपत्से, माऊंट एव्हरे स्ट आकण माऊंट ल्होत्से या पकहल्या कब्रटीश
कगयाग रोहकाचा किक्रम केंटनच्या नािािर आहे.

• गेल्या िषी केंटनने जगातील सिाग त उं च कशखर सर केल्यानंतर 29 तासांपेक्षा कमी कालािधीत
माऊंट ल्होत्से कशखरािर पोहोचले होते. यापिू ी, अमेररकन कगयाग रोहक डे व्ह हॅनने 15 िेळा माउं ट
एव्हरे स्टिर चढाई केली आहे.
इं डो-पॅ कसकफक इकॉनॉकमक फ्रे मिकग फॉर प्रोस्पे ररटी (IPEF)
अमेररकेचे अध्यक्ष जो कबडेन यांनी अकधकृतपणे टोककयोमध्ये इंडो-पॅकसकफक इकॉनॉकमक फ्रेमिकग फॉर
प्रोस्पेररटी (IPEF) लाँच केले. यनायटेड स्टेट्सच्या कल्पनेने आकण नेतत्ृ िाखाली, IPEF मध्ये ऑस्ट्रेकलया,
ब्रनेई, भारत, इंडोनेकशया, जपान, िकक्षण कोररया, मलेकशया, न्यझ
ू ीलंड, कफलीकपन्स, कसंगापरू , थायलंड
आकण कव्हएतनाम यासह १३ संस्थापक सिस्य आहेत.
आकथग क चौकट मोठ्या प्रमाणािर चार स्तंभांिर अिलंबन
ू आहे: व्यापार, परिठा साखळी लिकचकता,
स्िच्छ ऊजाग आकण डीकाबोनायझेशन, कर आकण भ्रष्टाचारकिरोधी उपाय. एक संयक्त कनिेिन सकू चत
करते की फ्रेमिकगचा हेतू या अथग व्यिस्थांमध्ये "आगामी लिकचकता, कटकाि, सिग समािेशकता, आकथग क
िाढ, कनष्ट्पक्षता आकण स्पधाग त्मकता" आहे.
QUAD सकमट 2022- समस्या आकण प ढाकार
पंतप्रधान नरें द्र मोिी (Prime Minister Narendra Modi) 24 मे रोजी टोककयो येथे होणार्या चौथ्या र्किाड
कंट्रीज सकमट (Tokyo Quad Summit) मध्ये सहभागी होणार आहेत.
कनकमग ती
Quadrilateral Security Dialogue म्हणजेच र्किाड... अशी एक संघटना कजची पायाभरणी २००४ साली
आलेल्या त्सनामीनंतरच झाली. ऑस्ट्रेकलया, भारत, अमेररका आकण जपान अशा चार िेशांची ही संघटना
माचग २०२१ मध्ये जो कबडेन यांनी पकहली बैठक घेतली, त्यानंतर सपटेंबर २०२१ मध्ये िसर्यांिा
िॉकशंग्टनमध्ये चचाग झाली आकण र्किाडने आकार घेणं सरू केलं.
र्किाडचा उिे श काय आहे ?
• इंडो-पॅकसकफक क्षेिात कोणत्याही लष्ट्कर आकण राजकीय हस्तक्षेपाकशिाय मक्तसंचार कायम
रहािा
• चीनचा िबिबा कमी होण्यासाठी धोरणात्मक गट म्हणन
ू एकी
• उिारमतिािी व्यापार प्रणाली, मक्त संचार अबाकधत ठे िणे
• इंडो-पॅकसकफक क्षेिातील कजग बाजारी िेशांना सहाय्य

• आरोग्य, कशक्षण, पायाभत
ू सकिधा अशा किकिध क्षेिात समन्ियाने काम
QUARD सकमट 2022 मध्ये सं बोकधत के ले ले म िे
• चीन आकण सोलोमन बेटे
• चीन आकण तैिान
• उत्तर कोररयाची क्षेपणास्त्रे
• यक्रेन आकण रकशया
QUARD सकमट 2022 मध्ये उपक्रमां चे अनािरण करण्यात आले
ै ी प्रत्येकी 100 किद्याथ्याां ना यएू स मध्ये पििीधर
• QUARD फेलोकशप- हा कायग क्रम चार िेशांपक
STEM पििीसाठी अभ्यास करण्यास अनमती िेईल. फेलोकशप प्रोग्रामसाठी अजग सरू झाला आहे
आकण 30 जन
ू 2022 रोजी बंि होईल.
• इंडो-पॅकसकफक पाटग नरकशप फॉर मेरीटाइम डोमेन अिेअरनेस (IPMDA)- हे चार िेश आकण
त्यांच्या प्रािेकशक भागीिारांना जलि आकण स्पष्ट सागरी माकहती परिण्यािर लक्ष केंकद्रत करे ल.
• लस भागीिारी- ि र्किाडने एककितपणे 257 िशलक्ष कोकिड-19 लस परिल्या आहेत. भारतीय
आरोग्य सेिा क्षेिाला चालना िेण्यासाठी ललॉक लसीचे डोस िेणे आकण $100 िशलक्ष सकिधेचे
समथग न करणे सरू ठे िेल.
• अंतराळ सहकायग - चार राष्ट्ट्रांनी अिकाश-आधाररत पथ्ृ िी कनरीक्षण डे टा सामाकयक करण्यासाठी
िचनबद्ध केले आहे. त्यात महासागरीय आकण िातािरणीय िेखरे ख, परू मॅकपंग आकण लँड
इमेकजंगिरील यएू स कायग क्रमांचा समािेश असेल.
NSO सिे क्ष ण: ऑर्कटोबर-कडसें ब र 2021 मध्ये भारतातील बे रोजगारीचा िर 8.7% आहे .
राष्ट्ट्रीय सांकख्यकी कायाग लय (NSO) च्या डे टािरून असे किसन
ू आले आहे की शहरी भागातील 15
िषाां िरील लोकांचा बेरोजगारीचा िर ऑर्कटोबर ते कडसेंबर 2021 िरम्यान 10.3% िरून 8.7% पयां त
घसरला आहे. बेरोजगारी ककंिा बेरोजगारी िर (UR) ची व्याख्या बेरोजगार व्यक्तींची टर्ककेिारी म्हणन
ू
केली जाते.
राष्ट्ट्रीय सां कख्यकी कायाग लय डे टाचे प्रम ख म िे :
• परुषांमध्ये, शहरी भागातील बेरोजगारीचा िर ऑर्कटोबर-कडसेंबर 2021 मध्ये 8.3% पयां त घसरला
आहे, जो एका िषाग पिू ी 9.5% होता. जलै-सपटेंबर 2021 मध्ये तो 9.3% होता.

• आकडे िारीिरून असेही किसन
ू आले आहे की शहरी भागात (१५ िषे आकण त्याहू न अकधक
ियाच्या) मकहलांमधील बेरोजगारी ककंिा बेरोजगारीचा िरही याच कालािधीतील १३.१% िरून
10.5% पयां त घसरला आहे. जलै-सपटेंबर 2021 मध्ये तो 11.6% होता.
• शहरी भागात 15 िषे आकण त्याहू न अकधक ियाच्या व्यक्तींसाठी CWS (ितग मान साप्ताकहक
कस्थती) मध्ये कामगार शक्तीचा सहभाग िर 2021 च्या ऑर्कटोबर-कडसेंबर कतमाहीत 47.3% िर
अपररिकतग त राकहला, एका िषाग पिू ीच्या याच कालािधीच्या तलनेत. जलै-सपटेंबर 2021 मध्ये तो
46.9% होता.
• श्रमशक्ती म्हणजे लोकसंख्येचा तो भाग जो िस्तू आकण सेिांच्या उत्पािनासाठी आकथग क
कक्रयाकलापांसाठी मजरू परिठा करतो ककंिा ऑफर करतो.
कशक्षण मं िालयाने राष्ट्ट्रीय उपललधी सिे क्ष ण अहिाल (NAS) 2021 जारी के ला.
नॅशनल अकचव्हमेंट सव्हे (NAS) 2021 आित्त
ृ ीचा अहिाल प्रकसद्ध झाला आहे. NAS2021: जगातील सिाग त
ै ी एक, नॅशनल अकचव्हमेंट सव्हे (NAS) 2021 12.11.2021 रोजी िेशभरात,
मोठ्या सिेक्षणांपक
कशक्षणातील अंतर ओळखण्यासाठी आकण त्यािर उपाययोजना करण्यासाठी आयोकजत करण्यात आला.
राष्ट्ट्रीय, राज्य आकण कजल्हा स्तरांसाठी NAS 2021 ररपोटग काडग अकधकृत िेबसाइट “nas.gov.in” िर
उपललध करून िेण्यात आले आहेत.
अहिालातील महत्त्िाचे म िे :
• गेल्या िषी 12 नोव्हेंबर रोजी आयोकजत केलेल्या NAS 2021 मध्ये 36 राज्ये आकण केंद्रशाकसत
प्रिेशांमधील 720 कजल््ांतील 1.18 लाख शाळांमधील 34 लाखांहून अकधक किद्याथ्याां चे
मल्ू यांकन करण्यात आले.
• NAS तीन िषाां च्या सायकल कालािधीसह इयत्ता 3, 5, 8 आकण 10 मधील मलांच्या कशकण्याच्या
क्षमतांचे सिग समािेशक मल्ू यमापन सिेक्षण करून िेशातील शालेय कशक्षण प्रणालीच्या
आरोग्याचे मल्ू यांकन करते. हे शालेय कशक्षण व्यिस्थेचे एकूण मल्ू यमापन प्रकतकबंकबत करते.
शेिटची NAS 2017 मध्ये झाली होती.
• NAS 2021 मध्ये िेशभरातील केंद्र आकण राज्य सरकारी शाळा, सरकारी अनिाकनत शाळा आकण
खाजगी शाळांचा समािेश आहे.

WEF चा प्रिास आकण पयग टन किकास कनिे शां क 2021
जागकतक प्रिास आकण पयग टन किकास कनिेशांक 2021 मध्ये भारत 54 व्या स्थानािर आहे. िेश 2019
मध्ये 46 व्या स्थानािरून खाली आला आहे, तथाकप, िकक्षण आकशयामध्ये अजन
ू ही अव्िल स्थानािर
आहे.
ट्रॅव्हल अँड टररझम डे व्हलपमेंट इंडेर्कस 2021 मध्ये जपानने अव्िल स्थान पटकािले असन
ू त्यानंतर
यनायटेड स्टेट्स, स्पेन, फ्रान्स आकण जमग नी यांचा क्रमांक लागतो. 4.2 गणांसह भारत 54 व्या स्थानािर
आहे जो 2019 पेक्षा आठ कमी आहे.
WEF च्या ट्रॅव्हल अँड टररझम डे व्हलपमेंट इंडेर्कस 2021 ज्यामध्ये 117 िेशांचा समािेश आहे हे िाखिन
ू
किले आहे की, सकारात्मक ट्रेंड असन
ू ही, प्रिास आकण पयग टन क्षेि अजन
ू ही त्याच्या पनप्राग प्तीमध्ये अडथळे
आणत आहे.
प्रिास आकण पयग टन कनिेशांक 117 अथग व्यिस्थांचे मल्ू यांकन करतो आकण प्रिास आकण पयग टन
अथग व्यिस्थांच्या शार्श्त आकण लिकचक िाढ सक्षम करण्यासाठी मख्य घटक ओळखतो. कोकिड-19
शटडाउनने जगभरातील अनेक अथग व्यिस्थांमध्ये प्रिास आकण पयग टनाने किलेल्या महत्त्िपण
ू ग
योगिानािर पन्हा जोर किला आहे.
तथाकप, साथीच्या रोगाच्या पररणामातन
ू जग बाहेर पडत असताना, अथग व्यिस्थांनी प्रिास आकण पयग टन
अनभि आकण सेिा प्रिान करण्यासाठी मजबत
ू आकण लिकचक िातािरण तयार करण्यासाठी गंतिणक
ू
करण्यास सरिात केली पाकहजे.
यनायटेड स्टेट्स व्यकतररक्त, ट्रॅव्हल अँड टररझम डे व्हलपमेंट इंडेर्कस 2021 मधील शीषग 10 अथग व्यिस्था
यरोप ककंिा आकशया पॅकसकफकमधील उच्च-उत्पन्न असलेल्या अथग व्यिस्था आहेत.
प्रिास आकण पयग टन किकास कनिेशांक 2021 हा प्रिास आकण पयग टन स्पधाग त्मकता कनिेशांकाचा थेट
किकास आहे, जो गेल्या 15 िषाां पासन
ू कद्विाकषग क प्रकाकशत केला जात आहे.
भारताला कनओबँ क ओपन म्हणू न 100 िे य कनकॉनग स्टाटग अ प कमळाले .
कनओबँककंग कफनटेक पोटग ल, “ओपन” ने त्याचे मल्ू य एक अलज डॉलसग पेक्षा जास्त करण्यासाठी निीन
भांडिल उभारले तेव्हा भारताला त्याचे 100 िे यकनकॉनग कमळाले. पाच िषीय बेंगळरूकस्थत कनओबँकेने
IIFL, कसंगापरू ची राज्य होकल्डंग कंपनी टेमासेक, अमेररकन इन्व्हेस्टमेंट फमग टायगर ग्लोबल आकण
आणखी एक भारतीय फमग 3one4 कॅकपटल यांच्याकडून सीररज डी फंकडंग फेरीत $50 कमकलयन जमा
केले. यामळे त्याचे मल्ू यांकन $1 अलजचा टपपा ओलांडण्यास मित झाली.

FY22 मध्ये सािग ज कनक क्षे िातील बँ कां ची फसिणू क 51% कमी होऊन 40,295 कोटी रुपये
झाली.
ररझव्हग बँक ऑफ इंकडयाने म्हटले आहे की सािग जकनक क्षेिातील बँकांनी 2021-22 (FY22) या आकथग क
िषाग त फसिणकीच्या रकमेत 51 टर्कर्कयांहून अकधक घसरण नोंििन
ू 40,295.25 कोटी रुपयांची नोंि
केली आहे. 2020-21 च्या आधीच्या आकथग क िषाग त तलबल 12 PSBs (सािग जकनक क्षेिातील बँकांनी)
81,921.54 कोटी रुपयांची फसिणक
ू केली होती, असे केंद्रीय बँकेने माकहती अकधकार (RTI)
कायद्यांतगग त एका अजाग ला उत्तर िेताना सांकगतले.
अहिालातील महत्त्िाचे म िे :
• FY22 मध्ये PSBs द्वारे सिग श्रेणींमध्ये नोंििलेल्या फसिणकीच्या RBI डे टानसार, शहरआधाररत पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) सिाग कधक 9,528.95 कोटी रुपयांची नोंि केली आहे,
ज्यामध्ये अशा 431 घटनांचा समािेश आहे.
• िेशातील सिाग त मोठी कजग िार स्टेट बँक ऑफ इंकडयाने तलबल 4,192 प्रकरणांमध्ये 6,932.37
कोटी रुपयांच्या फसिणकीची नोंि केली – मोठ्या प्रमाणात लहान मल्ू याच्या फसिणकीच्या
घटना िशग कितात.
• बँक ऑफ इंकडयाने 5,923.99 कोटी रुपयांची फसिणक
ू केली (209 घटना), त्यानंतर बँक ऑफ
बडोिा 3,989.36 कोटी (280); यकनयन बँक ऑफ इंकडया रु. 3,939 कोटी (627), तर कॅनरा बँकेने
केिळ 90 प्रकरणांमध्ये रु. 3,230.18 कोटी रुपयांची फसिणक
ू नोंििली – हे व्यिहार उच्चमल्ू याच्या फसिणकीचे होते.
कें द्र सरकारने जाहीर के ले की FY22 मध्ये भारताने $83.57 अलज इतका िाकषग क FDI आिक
नोंििली आहे .
• केंद्र सरकारने जाहीर केले की FY22 मध्ये भारताने $ 83.57 अलज इतका िाकषग क FDI आिक
नोंििली आहे. 2020-21 मध्ये, आिक $81.97 अलज इतकी होती. उत्पािन क्षेिात परकीय
गंतिणकीसाठी भारत हा झपाट्याने पसंतीचा िेश म्हणन
ू उियास येत आहे. 2020-21 ($12.09
अलज) च्या तलनेत 2021-22 मध्ये ($21.34 अलज) उत्पािन क्षेिातील एफडीआय इकर्किटी प्रिाह
76 टर्कर्कयांनी िाढला आहे.

• राज्यांचा किचार करता, एकूण एफडीआय इकर्किटी प्रिाहापैकी 38 टर्कके िाटा असलेले कनाग टक
हे आणखी िषाग साठी सिाग कधक प्राप्त करणारे राज्य आहे, त्यानंतर महाराष्ट्ट्र 26 टर्कके आकण
किल्ली 14 टर्कके आहे.
• कनाग टकच्या एकूण एफडीआय इकर्किटी प्रिाहापैकी 35 टर्कके िाटा संगणक सॉफ्टिेअर आकण
हाडग िेअर या क्षेिांमध्ये नोंििला गेला आहे. ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी तो 20 टर्कके आकण
कशक्षणाच्या बाबतीत 12 टर्कके होते.
• सिोच्च गत
ं िणक
ू िार िेशांच्या बाबतीत, कसंगापरू 27 टर्कर्कयांसह अव्िल आहे, त्यानंतर
अमेररका (18 टर्कके) आकण मॉररशस (16 टर्कके) गेल्या आकथग क िषाग त आहे. क्षेिांमध्ये, संगणक
सॉफ्टिेअर आकण हाडग िेअरने जास्तीत जास्त आिक आककषग त केली. सेिा क्षेि आकण िाहन
उद्योगाने त्याचे पालन केले.
कगफ्ट कसटीमध्ये न्यू डे व्हलपमें ट बँ के ने प्रािे कशक कायाग ल य उघडले .
न्यू डे व्हलपमेंट बँक (NDB), कब्रर्कस िेशांची शांघाय कस्थत बहु पक्षीय बँक, िेशाच्या पायाभत
ू सकिधा आकण
शार्श्त किकासाच्या गरजा पण
ू ग करण्यासाठी गजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-कसटी (GIFT कसटी)
येथे भारतातील पकहले प्रािेकशक कायाग लय उघडे ल. भारत कायाग लय निीन प्रकल्प किककसत,
अंमलबजािणी आकण िेखरे ख करून िेशात आपली उपकस्थती िाढिण्यािर लक्ष केंकद्रत करे ल.
महत्त्िाचे म िे :
• NDB च्या किद्यमान प्रािेकशक कायाग लयांना न्यू इंकडया ऑकफसद्वारे परू क केले जाईल. त्याचे
आकफ्रका प्रािेकशक केंद्र (ARC) 2017 मध्ये जोहान्सबगग मध्ये उघडले, 2019 मध्ये ब्राझीलमध्ये
उप-कायाग लयासह सो पाउलोमध्ये अमेररका क्षेिीय कायाग लय (ARO) आकण 2020 मध्ये
मॉस्कोमध्ये यरे कशयन प्रािेकशक केंद्र (ERC) उघडले.
• NDB ची स्थापना जलै 2015 मध्ये ब्राझील, रकशया, भारत, चीन आकण िकक्षण आकफ्रका या कब्रर्कस
िेशांनी केली होती. तेव्हापासन
ू , बांगलािेश, यएू ई, इकजप्त आकण उरुग्िे या बँकेत सामील झाले
आहेत.
• NDB ने एकूण $7.1 अलज गंतिणकीच्या 21 भारतीय प्रकल्पांना अकधकृत केले आहे.
• बँकेला िाहतक
ू , पाणी आकण स्िच्छता, शार्श्त ऊजाग , कडकजटल पायाभत
ू सकिधा, सामाकजक
पायाभत
ू सकिधा आकण शहरी किकास या प्रकल्पांमध्ये रस आहे.

• सीतारामन यांनी बैठकीत कटपपणी केली की चालू आकथग क िषाग त भारताची आकथग क िाढ 8.9%
च्या अंिाजासह मजबत
ू आहे, मोठ्या अथग व्यिस्थांमध्ये सिाग कधक आहे.
SEBI ने ICEX ची कायमस्िरूपी मान्यता रि के ली.
बाजार कनयामक, SEBI ने घोकषत केले की त्यांनी इंकडयन कमोकडटी एर्कसचेंज कलकमटेड (ICEX) ची
मान्यता रि केली आहे. सेबीने नेट िथग आकण इन्फ्रास्ट्रर्कचर कनकषांसह अनेक कारणास्ति ते गैरअनपालक घोकषत करणारा आिेश जारी केल्यानंतर बाजाराची मान्यता रि करण्यात आली. पैसे
काढण्याच्या पररणामी, ICEX ला त्याच्या गंतिणक
ू िार संरक्षण कनधी आकण गंतिणक
ू िार सेिा
कनधीमधील कनधी सेबीच्या गंतिणक
ू िार संरक्षण आकण कशक्षण कनधीकडे हस्तांतररत करण्याचे कनिेश
िेण्यात आले आहेत.
भारताच्या िकक्षण भागात टोमॅ टो फ्लू चा प्राि भाग ि िाढला.
केरळच्या काही भागांमध्ये, कोकिड-19 साथीच्या आजारानंतर टोमॅटो फ्लू नािाचा निीन किषाणू
आढळून आला आहे. या किषाणज
ू न्य आजाराने मोठ्या संख्येत लहान मलांना ग्रासले आहेत. या
आजाराने बाकधत होणार्या मलांमध्ये पाच िषाां पेक्षा कमी ियाच्या मलांचा मोठा समािेश असल्याची
माकहती कमळतेय.
टोमॅ टो फ्लू म्हणजे काय?
टोमॅटो फ्लू हा एक अज्ञात ताप आहे, जो केरळमधील पाच िषाां खालील मलांमध्ये आढळून आला आहे. या
फ्लच
ू ी बाधा झाल्यानंतर मलांच्या अंगािर परळ आकण फोड येतात. या खणा सामान्यतः लाल रं गाच्या
असतात, त्यामळे याला ‘टोमॅटो फ्ल’ू ककंिा ‘टोमॅटो कफव्हर’ असे म्हटले जात आहे. िरम्यान, केरळच्या
छोट्या भागांमध्ये या आजाराची प्रकरणे आढळून आली आहे. तसेच यािर िेळीच उपाययोजना करण्यात
आल्या नाही तर, हा किषाणू मोठ्या प्रमाणात पसरू शकतो अशी चेतािणी आरोग्य अकधकार्यांनी किली
आहे.
काय आहे त लक्षणं ?
या फ्लच्ू या लक्षणांमध्ये लाल परळ, फोड ज्याचा रं ग लाल असतो. त्यामळे त्िचेची जळजळ आकण
शरीरािर कनजग लीकरण यांचा समािेश होतो.
अकत ताप, अंगिखी, सांधे सजणे, थकिा, पोटिखी, मळमळ, उलट्या, जलाब, खोकला, कशंका येणे ि
नाक िाहणे, हाताचा रं ग बिलणे ही लक्षणे संसगग झालेल्या मलांमध्ये किसन
ू येतात.
‘मं कीपॉर्कस’ला पँ डे कमक घोकषत करण्याची चचाग

प्राण्यापासन
ू होणार्या मंकीपॉर्कस (What is Monkeypox) या आजाराचा उद्रेक जगभरात १२ िेशांमध्ये
आढळून आला आहे. किशेष म्हणजे या िेशांमध्ये यापिू ी या आजाराचा प्रािभाग ि नसन
ू ही हा उद्रेक
झाल्यामळे जागकतक आरोग्य संघटनेनेही याकिषयी कचंता व्यक्त केली आहे.
मं कीपॉर्कस म्हणजे ने म के काय?
मंकीपॉर्कस हा प्राण्यांपासन
ू होणारा संसगग जन्य आजार असला तरी प्राण्यांद्वारे माणसांमध्ये आकण एका
व्यक्तीमाफगत िसर्या व्यक्तीला होणारा आजार आहे. हा आजार प्रामख्याने उष्ट्ण ककटबंधातील
िषाग िनांच्या (ट्रॉकपकल रे न फॉरे स्ट) भागात म्हणजेच मध्य आकण पकिम आकफ्रकेत आढळतो. पकिम आकण
मध्य आकफ्रकेमध्ये या आजाराचे िोन िेगिेगळे प्रकार आढळतात. खार, उं िीर, माकडाच्या किकिध
प्रजातींसह इतर प्राण्यांमध्ये या आजाराचे किषाणू आढळले आहेत.
माणसाला हा आजार कसा झाला?
माणसामध्ये मंकीपॉर्कस हा आजार प्रथम १९७० मध्ये डे मोक्रॅकटक ररपकललक ऑफ ि काँगो येथे नऊ
िषाग च्या बालकांमध्ये आढळला. या भागामध्ये िेिी रोगाचे कनमग ल
ू न १९६८ साली झाले होते. त्यानंतर
काँगो खोर्यातील िषाग िनांचा किभाग आकण ग्रामीण भागांमध्ये अनेक रुग्ण आढळले. बेकनन, कॅमेरून,
ि सेंट्रल आकफ्रकन ररपकललक, डे मोक्रॅकटक ररपकललक ऑफ ि काँगो, कलबेररया, नायजेररया, िकक्षण
सिान अशा आकफ्रकेतील ११ िेशांमध्ये १९७० पासन
ू या आजाराचे रुग्ण आढळले आहेत.
नायजेररयामध्ये या आजाराचा २०१७ पासन
ू मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाला. अद्यापही हे उद्रेक सरू असन
ू
आत्तापयग त ५०० संशकयत तर २०० रुग्ण आढळले आहेत.
इतर िे शां म ध्ये हा आजार यापू िी आढळला आहे का?
आकफ्रकेव्यकतररक्त बाहेरील िेशात, अमेररकेत २००३ मध्ये प्रथम या आजाराचे रुग्ण आढळले होते.
मंकीपॉर्कस बाकधत कत्रयाच्या संपकाग त आल्याने हा आजार तेव्हा माणसाला झाल्याचे कनिशग नास आले
होते. घानामधन
ू आलेल्या प्राण्यासोबत हे किे अमेररकेत कनयाग त करून आणले होते. त्यानंतर २०१८,
२०१९ आकण २०२१ मध्ये किकिध िेशांमध्ये या आजाराचा प्रािभाग ि झाल्याचे आढळले आहे.
एका व्यक्तीपासू न ि सर्या व्यक्तीला होतो का?
मंकीपॉर्कस हा प्राण्यापासन
ू होणारा संसगग जन्य आजार असला तरी प्राण्यांद्वारे माणसांमध्ये आकण एका
व्यक्तीमाफगत िसर्या व्यक्तीला होणारा आजार आहे. बाकधत व्यक्तीच्या थंकीद्वारे , कशंकल्यानंतर बाहेर
पडणारे थेंब, अंगािर आलेले परळ ककंिा त्यामधन
ू बाहेर पडणारे द्रि याच्याशी िसर्या व्यक्तीचा संपकग
आल्यास त्या व्यक्तीलाही मंकीपॉर्कसची बाधा होऊ शकते. बाकधत व्यक्तीच्या सिाग कधक काळ संपकाग त

आकण अगिी जिळ असणार्या व्यक्तींना या आजाराची बाधा होण्याची शर्कयता अकधक असते. गभाग मध्ये
असलेल्या बाळालाही आईपासन
ू या आजाराची बाधा होऊ शकते.
लक्षणे काय आहे त ? (MONKEYPOX SYMPTOMS)
या आजाराची लक्षणे िेिीच्या रोगासारखीच आहेत. बाधा झाल्यापासन
ू लक्षणे किसेपयां तचा कालािधी ६
ते १३ कििसांचा असतो. काही रुग्णांमध्ये हा ५ ते २१ कििसांपयग तचाही असू शकतो. या काळात
व्यक्तीमाफगत सहसा आजाराचा प्रसार होत नाही. बाकधत व्यक्तीला लागण झाल्यानंतर िोन टपपयांमध्ये
संक्रमण किसन
ू येते.
पकहल्या टपपयात रोगाच्या आक्रमण कस्थतीमध्ये ताप, तीव्र डोकेिखी, अंगािर परळ येणे, पाठिखी, स्नायू
आकण अंगिखी, खपू थकिा येणे ही लक्षणे प्रामख्याने आढळतात. अंगािर परळ येणे हे आजाराचे एक
प्रमख लक्षण असन
ू सरुिातीला कांकजण्या, गोिर ककंिा िेिीसारखे हे परळ किसते. परळ येण्याच्या एक
ते िोन कििस आधी बाधीत व्यक्तीमाफगत आजाराचा प्रसार होण्याची शर्कयता असते.
िसर्या टपपयांत अंगािर परळ येण्यास सरूिात होते. ताप आल्यानंतर साधारण एक ते तीन कििसांनी
या प्रकक्रयेस सरुिात होते. आजारात सिाग त जास्त परळ हे चेहर्यािर येतात, असे लक्षात आले आहे.
हळूहळू हे परळ पाण्यासारखा द्रि कनमाग ण करतात, त्यानंतर कोरडे होणे आकण गळून जाणे अशा क्रमाने
कनघन
ू जातात. परळाची खपली जाईपयग त ही व्यक्ती संसगग पसरिू शकते. या आजाराची लक्षणे िोन ते
चार आठिडे असतात.
िे िीचा किकार आकण मं कीपॉर्कस यां चा काही सं ब ध आहे का ?
ऑथोपॉर्कस किषाणच्ू या िगाग तील मंकीपॉर्कस या किषाणपू ासन
ू हा आजार होतो. िेिी रोगाचे किषाणू िेखील
ऑथोपॉर्कस किषाणच्ू या िगाग तीलच होते. मंकीपॉर्कस या आजाराचे स्िरुप हे िेिीच्या रोगासारखेच आहे.
जगभरातन
ू िेिीच्या रोगाचे उच्चाटन १९८० मध्येच झाले आहे.
आजाराच्या तीव्रते च्या त लने त मं कीपॉर्कस
िेिीच्या रोगाच्या तलनेत हा किकार सौम्य आहे. बालकांमध्ये आजाराची तीव्रता जास्त आढळत आहे.
िेिीच्या रोगाचे जगभरातन
ू उच्चाटन झाल्यानंतर या आजाराचे लसीकरण जिळपास ४० ककंिा त्याहू न
अकधक िषे बंि केले आहे. िेिीच्या लशीने मंकीपॉर्कसपासन
ू ही संरक्षण कमळते. त्यामळे सध्या या
आजाराची बाधा िेिीची लस न कमळालेल्या साधारण ४० ते ५० िषाग खालील व्यक्तींमध्ये होण्याची जास्त
शर्कयता आहे. पिू ी या आजाराचा मत्ृ यिू र जिळपास ११ टर्कर्कयांपयग त आढळून आला आहे. परं त गेल्या
काही िषाग त हे प्रमाण तीन ते सहा टर्कके झाले आहे.

यािर उपचार उपललध आहे त का? (MONKEYPOX TREATMENT)
बाकधत व्यक्तीच्या अंगािरील परळाचा पापद्रा ककंिा त्यामधील द्रिाच्या तपासणीतन
ू या आजाराचे कनिान
केले जाते. रक्ताच्या तपासणीमध्ये याचे कनिान फारसे होत नाही.
िेिीची लस मंकीपॉर्कसच्या प्रकतबंधािर समारे ८५ टर्कके प्रभािशाली असल्याचे आढळले आहे.
मंकीपॉर्कसिरील निीन लशीला २०१९ साली परिानगी िेण्यात आली आहे. हा आजार झाल्यानंतर
लक्षणांनसार उपचार केले जातात. िेिीच्या आजारािरील औषधाचा मंकीपॉर्कसिर िापर करण्यास
यरोपीयन मेकडकल असोकसएशनने याचिषी परिानगी किली आहे.
प्रकतबं धासाठी काय करता ये ई ल? (MONKEYPOX PREVENTION)
माणसांमध्ये या आजारांचा प्रसार बहु तांशपणे प्राण्याच्या माध्यमातन
ू झाल्याचे आढळले आहे. त्यामळे
आजारी ककंिा मत
ृ प्राण्यांशी थेट संपकग शर्कयतो टाळािा. प्राण्यांचे मांस योग्य कशजिन
ू खािे. बाकधत
व्यक्तींशी ककंिा त्यांच्या िापरातील िस्तश
ू ी संपकग टाळािा. बाकधत व्यक्तीची काळजी घेताना शरीराचे
रक्षण होईल असे हातमोजे िापरािेत तसेच संरक्षणासाठी इतर साधनांचा िापर करािा.
Science and tech
नॅ श नल इं टे कलजें स कग्रड (NATGRID) बें ग ळ रू कॅ म्पसचे अकमत शहा यां च्या हस्ते उद्घाटन
गहृ मंिी, अकमत शहा यांनी बेंगळरूमध्ये नॅशनल इंटेकलजन्स कग्रड (NATGRID) कॅम्पसचे उद्घाटन केले.
गहृ मंिी अकमत शहा यांच्या म्हणण्यानसार, नरें द्र मोिी सरकारने सरुिातीपासन
ू च िहशतिािाबाबत
शन्ू य सहनशीलता बाळगली आहे. बेंगळरूमधील नॅशनल इंटेकलजेंस कग्रड (NATGRID) पररसराच्या
उद्घाटनािरम्यान श्री शाह यांनी कटपपणी केली की मागील समस्यांच्या तलनेत डेटा, व्याप्ती आकण
जकटलतेच्या दृष्टीने सरक्षा आिश्यकता नाटकीयररत्या िाढली आहे.
महत्त्िाचे म िे :
• डे टा संकलन एजन्सींकडून डे टा कमळकिण्यासाठी सरकारने अत्याधकनक आकण नाकिन्यपण
ू ग
माकहती तंिज्ञान पायाभत
ू सकिधांची स्थापना आकण संचालन करण्याचे काम NATGRID ला
किले आहे.
• केंद्र सरकार लिकरच हिाला व्यिहार, िहशतिािी कनधी, बनािट रोख, अंमली पिाथग आकण
बॉम्बच्या धमर्कया, अिैध शस्त्रास्त्रांची तस्करी आकण इतर िहशतिािी कारिाया यांचा मागोिा
घेण्यासाठी राष्ट्ट्रीय डेटाबेस तयार करणार आहे.
• डे टा अँनाकलकटर्कस आकण माकहती तंिज्ञानामळे एजन्सीजच्या कायग पद्धतीत बिल झाला पाकहजे.

• शाह यांच्या म्हणण्यानसार, C-DAC स्ियंपण
ू ग भारताच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला अनसरून
NATGRID ची अंमलबजािणी करत आहे.
राजस्थान हे पकहले 10 GW सौर राज्य बनले आहे .
राजस्थान हे िेशातील पकहले राज्य बनले आहे जे िेशातील इतर राज्यांच्या तलनेत सौरऊजेपासन
ू
जास्तीत जास्त िीज कनमाग ण करे ल. राजस्थान ररन्यएबल एनजी कॉपोरे शन आकण कटहरी हायड्रो
डे व्हलपमेंट कॉपोरे शन संयक्तपणे राजस्थानमध्ये 10,000 मेगािॅट मेगा ररन्यएबल एनजी पाकग किककसत
करणार आहेत.
उल्लेखनीय आहे की निीकरणीय ऊजेच्या क्षेिात THDCIL ने उचललेले हे ऐकतहाकसक पाऊल ग्लासगो
येथील हिामान बिलािरील कशखर पररषिेत 2030 पयां त आपल्या उजेच्या 50 टर्कके गरजा अक्षय
ऊजेद्वारे पण
ू ग करण्याचे भारत सरकारचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी िेखील योगिान िेईल. यासोबतच
राजस्थान राज्यातील या निीकरणीय अक्षय सौरऊजाग प्रकल्पांच्या किकासामळे स्िस्त आकण
पयाग िरणपरू क सौरऊजेसह राज्याच्या सामाकजक-आकथग क किकासालाही गती कमळे ल.
िू र सं चार किभागाद्वारे कें द्रीकृ त मागाग साठी ‘गतीशक्ती सं चार’ पोटग ल स रू के ले .
िूरसंचार किभागाने गकतशक्ती संचार पोटग ल लाँच केले आहे, जे िेशभरात राईट ऑफ िे (RoW) साठी अजग
आकण मंजरी प्रकक्रया सलभ करे ल. िूरसंचार मंिी अकर्श्नी िैष्ट्णि यांच्या मते, हे व्यासपीठ टेकलकॉम
पायाभत
ू सकिधा प्रकल्पांसाठी व्यिसाय सलभ करण्याचे उकिष्ट साध्य करण्यात मित करे ल, जे
माननीय पंतप्रधानांच्या िरू दृष्टीनसार आहे.
किकिध सेिा आकण पायाभत
ू सकिधा प्रिात्यांद्वारे RoW अँपसची त्िररत किल्हेिाट लािल्याने जलि पायाभत
ू
सकिधा कनमाग ण होण्यास अनमती कमळे ल, ज्यामळे 5G नेटिकग िेळेिर तैनात करण्यात मित होईल,
असेही ते म्हणाले. गकतशक्ती संचार पोटग ल ऑनलाइन आणण्यासाठी राज्य आकण केंद्रशाकसत प्रिेशांच्या
योगिानाची आकण केंद्र सरकारच्या सहकायाग ची मंिी महोियांनी प्रशंसा केली.
गगनयान कमशन 2023: S2000 मानि-रे टे ड रॉके ट बू स्टरची यशस्िी चाचणी
• आंध्र प्रिेशातील श्रीहररकोटा येथील सतीश धिन अंतराळ केंद्र (SDSC) येथे, भारतीय अंतराळ
संशोधन संस्था (ISRO) ने गगनयान कायग क्रमासाठी मानि-रे ट केलेल्या सॉकलड रॉकेट बस्ू टर
(HS200) ची कस्थर चाचणी यशस्िीररत्या पण
ू ग केली.
• बेंगळरू-आधाररत अंतराळ संस्थेच्या मते, HS200 ही उपग्रह प्रक्षेपण िाहन GSLV Mk III च्या
S200 रॉकेट बस्ू टरची मानि-रे ट केलेली आित्त
ृ ी आहे, ज्याला LVM3 िेखील म्हणतात.

महत्त्िाचे म िे :
• ही चाचणी यशस्िीरीत्या पण
ू ग करणे हा इस्रोच्या प्रकसद्ध गगनयान मानि अंतराळ उड्डाण
कायग क्रमासाठी एक महत्त्िाचा टपपा आहे, कारण प्रक्षेपण िाहनाच्या पकहल्या टपपयात त्याच्या
पण
ू ग कालािधीच्या कामकगरीची चाचणी घेतली जाते.
• इस्रोचे अध्यक्ष आकण अंतराळ किभागाचे सकचि एस सोमनाथ आकण किक्रम साराभाई स्पेस सेंटर
(VSSC) चे संचालक एस उन्नीकृष्ट्णन नायर तसेच इस्रोचे इतर शास्त्रज्ञ या समारं भाला
उपकस्थत होते.
• HS200 बस्ू टरची रचना आकण किकास VSSC ने कतरुअनंतपरममध्ये केले होते, तर प्रोपेलंट
काकस्टंग श्रीहरीकोटा येथील SDSC येथे पण
ू ग झाले होते.
NITI आयोगाने राष्ट्ट्रीय डे टा आकण किश्ले षण पलॅ ट फॉमग स रू के ला.
National Data & Analytics Platform (NDAP) नीती आयोगाने मोफत सािग जकनक िापरासाठी सरू
केले. डे टा ऍर्कसेस करण्यायोग्य, इंटरऑपरे बल, परस्परसंिािी आकण िापरकताग -अनकूल पलॅटफॉमग िर
उपललध करून किला आहे.. हे किकिध सरकारी किभागांचे मल
ू भत
ू डे टासेट ठे िते, त्यांना organises करते
आकण किश्ले षण आकण कव्हज्यअलायझेशन क्षमता प्रिान करते. हे सािग जकनक पिापग ण ऑगस्ट 2021 मध्ये
पलॅटफॉमग च्या बीटा ररलीझनंतर आले आहे, ज्याने चाचणी आकण फीडबॅकसाठी थोड्या प्रमाणात
िापरकत्याां ना प्रिेश किला.
ड्रोन फे कस्टव्हल ऑफ इं कडया 2022
• भारतातील सिाग त मोठा ड्रोन महोत्सि ‘भारत ड्रोन महोत्सि 2022’ चे उद्घाटन पंतप्रधान नरें द्र
मोिी यांच्या हस्ते 27 मे, 2022 रोजी निी किल्लीतील प्रगती मैिानािर होणार आहे. िोन कििस
चालणार्या या कायग क्रमात परिेशी , सशस्त्र िलांसह समारे 1600 प्रकतकनधी सहभागी होतील.
सरकारी अकधकारी, PSU, ड्रोन स्टाटग अप आकण इतर खाजगी कंपन्या यात सहभागी होतील.
• उद्घाटन कायग क्रमािरम्यान, पीएम मोिी ककसान ड्रोन पायलट यांच्याशी संिाि साधतील आकण
ओपन एअर ड्रोन प्रात्यकक्षकांचे साक्षीिार होतील. 70 हू न अकधक प्रिशग क प्रिशग न केंद्रात
ड्रोनच्या िापराच्या किकिध केसेस प्रिकशग त करतील.
• भारताच्या ड्रोन फेकस्टव्हलमध्ये ड्रोन पायलट प्रमाणपिे, फ्लाइंग प्रात्यकक्षके, पॅनेल चचाग ,
उत्पािन लॉन्च आकण भारतात बनिलेले ड्रोन टॅर्कसी प्रोटोटाइपचे व्हच्यग अल कॉन्फरल यांचा
िेखील समािेश असेल.

• भारत ड्रोन महोत्सि 2022 चे उद्घाटन प्रमख पाहु णे-पंतप्रधान नरें द्र मोिी यांच्या उद्घाटन
भाषणाने होईल.
• ड्रोन फेकस्टव्हलच्या पकहल्या कििशी इतर उपक्रमांमध्ये उत्पािन लाँच आकण भारतातील ड्रोन
आकण घटकांच्या कनकमग तीला गती िेणे, ड्रोनचा व्यािसाकयक िापर आकण कृषी क्षेिातील ड्रोनचा
प्रभाि यािर पॅनेल चचाग यांचा समािेश असेल. महोत्सिाच्या 2 व्या कििशी उत्पािनांचे लाँकचंग
आकण िररि अकधकार्यांची भाषणे आकण बौकद्धक संपत्तीचा किकास आकण संरक्षण यािर
सािरीकरण िेखील किसेल.
• इव्हेंटच्या िसर्या कििशी कर्कलष्ट ड्रोन ऑपरे शन्स आकण ड्रोनसह भारताची संरक्षण क्षमता
िाढिण्यासाठी एअरस्पेस मॅनेजमेंट या किषयािर पॅनेल चचाग होईल.
स्टे ट ऑफ ि िल्ड्गस फॉरे स्ट्स 2022
• यनायटेड नेशन्स फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑगग नायझेशन (FAO) द्वारे अलीकडे च स्टेट ऑफ ि
िल्ड्गस फॉरे स्ट्स 2022 (SOFO 2022) प्रकसद्ध करण्यात आले.
• जानेिारी 2022 मध्ये केंद्रीय पयाग िरण, िने आकण हिामान बिल मंिालयाने (MoEFCC) इंकडया
स्टेट ऑफ फॉरे स्ट ररपोटग -2021 प्रकसद्ध केला.
• िन आकण जमीन िापरािरील ग्लासगो लीडसग कडर्कलेरेशनमध्ये, 140 िेशांनी 2030 पयां त
जंगलाचे नकसान िरू करण्याचे आकण जीणोद्धार आकण शार्श्त उत्पािन आकण िापरास समथग न
िेण्याचे िचन किले.
जं ग लां चे न कसान:
• 1990 ते 2020 िरम्यान 420 िशलक्ष हेर्कटर (mha) जंगले नष्ट झाली आहेत, जंगलतोडीमळे , जरी
पथ्ृ िीच्या भौगोकलक क्षेिापैकी 4.06 अलज हेर्कटर जंगलांनी व्यापलेले आहे.
• जंगलतोडीचे प्रमाण कमी होत असले तरी 2015 ते 2020 िरम्यान िरिषी 10 mha जंगले नष्ट
झाली.
• एकट्या उष्ट्ण ककटबंधात 2016 ते 2050 िरम्यान अंिाजे 289 mha जंगलतोड केली जाईल,
पररणामी अकतररक्त कारिाई न केल्यास 169 GtCO2e उत्सजग न होईल.
• हररतगहृ िायच
ू ी एकूण संख्या अलजािधी टन जागकतक िाकषग क CO2 समतल्य उत्सजग न
(GtCO2e/िषग ) नसार व्यक्त केली जाते.

भारत आकण चीनबिल अहिालात काय म्हटले आहे ?
जंगलांिर मानिी िबाि िाढत राकहल्यास भारत आकण चीन पढील काही िशकांत निीन झनोकटक
किषाणज
ू न्य रोगांचे सिाग त मोठे हॉटस्पॉट म्हणन
ू उियास येऊ शकतात. िाढत्या मानि-िन्यजीि
परस्परसंिािामळे , संसगग जन्य रोग सहजपणे मानिांमध्ये पसरू शकतात.
अहिालात काय सूच ना किल्या आहे त ?
• अहिालात हररत पनप्राग प्ती आकण पयाग िरणीय संकटांना तोंड िेण्यासाठी तीन परस्परसंबंकधत
मागग सचिले आहेत:
• जंगलतोड थांबिणे आकण जंगले राखणे
• खराब झालेल्या जकमनी पनसां चकयत करणे आकण कृषी िनीकरणाचा किस्तार करणे
• शार्श्तपणे जंगले िापरणे आकण हररत मल्ू य साखळी तयार करणे.
रामगड किषधारी हे भारतातील 52 िे व्याघ्र प्रकल्प म्हणू न अकधसूकचत करण्यात आले आहे .
पयाग िरण, िन आकण हिामान बिल मंिी, भपू ेंद्र यािि यांनी घोषणा केली आहे की राजस्थानमधील
रामगढ किषधारी व्याघ्र प्रकल्प हे राजस्थानचे 4 िे आकण भारतातील 52 िे व्याघ्र प्रकल्प म्हणन
ू
अकधसकू चत करण्यात आले आहे. हे जैिकिकिधतेचे संरक्षण करण्यास आकण पररसराचा पयाग िरणीय पयग टन
आकण किकास करण्यास मित करे ल. राष्ट्ट्रीय व्याघ्र संिधग न प्राकधकरणाने (NTCA) गेल्या िषी 5 जलै
रोजी रामगढ किषधारी िन्यजीि अभयारण्य आकण लगतच्या पररसरांना व्याघ्र प्रकल्प बनिण्यास तत्ितः
मान्यता किली होती.
असानी चक्रीिािळाचा कहर
बंगालच्या उपसागरातील ‘असानी’ तीव्र चक्रीिािळ ११ मे ला आंध्र प्रिेशच्या ककनार्यािर आिळले.
या चक्री िािळाला असानी हे नाि श्रीलंकेने किले आहे. याचा अथग राग असा होतो.
कोचीन कशपयाडग हायड्रोजन-इं ध नािर आधाररत पकहले स्ििे शी इले कर्कट्रक जहाज तयार
करणार
• केंद्रीय बंिरे , जहाजबांधणी आकण जलमागग मंिी सबाग नि
ं सोनोिाल यांनी सांकगतले की कोचीन
कशपयाडग कलकमटेड (CSL) ग्रीन कशकपंगच्या किशेने िाटचाल करण्यासाठी, हायड्रोजन-इंधनािर
आधाररत पकहले स्ििेशी किद्यत जहाज किककसत आकण तयार करे ल.

• ग्रीन कशकपंगच्या कायग शाळे चे उद्घाटन करताना सोनोिाल म्हणाले की CSL भारतीय
भागीिारांच्या सहकायाग ने हा प्रकल्प हाती घेणार आहे. 'ग्लोबल मेररटाइम ग्रीन ट्राकन्झशन'
सोबत टपपयाटपपयाने हायड्रोजन इंधनािर आधाररत इलेकर्कट्रक जहाज बांधण्याची सरकारची
योजना त्यांनी उघड केली.
• कशपयाडग ने या क्षेिात आधीच पायाभत
ू काम सरू केले आहे, KPIT टेर्कनॉलॉजीज आकण
हायड्रोजन इंधन सेल आकण पॉिर ट्रेनसाठी भारतीय किकासक, तसेच अशा जहाजांसाठी कायिे
आकण कनयम तयार करण्यासाठी इंकडयन रकजस्टर ऑफ कशकपंग (IRS) सोबत भागीिारी केली
आहे.
• फ्यएल सेल इलेकर्कट्रक व्हेसेल (FCEV), कमी तापमान प्रोटॉन एर्कसचेंज मेम्ब्रेन टेर्कनॉलॉजी
(LT-PEM) िर आधाररत एक हायड्रोजन इंधन सेल जहाज , समारे 17.50 कोटी खचग अपेकक्षत
आहे, केंद्राने 75 टर्कके खचाग चा कनधी किला आहे.
NATO सराि ‘कडफें डर य रोप 2022 आकण कस्िफ्ट ररस्पॉन्स 2022 स रू झाले .
नॉथग अटलांकटक ट्रीटी ऑगग नायझेशन (NATO) सराि, कडफेंडर यरोप 2022 (DE22) आकण कस्िफ्ट
ररस्पॉन्स 2022 (SR22) 01 मे 2022 रोजी सरू झाला, ज्याचा उिे श यनायटेड स्टेट्स (यएू स) आकण NATO
च्या सहयोगी आकण भागीिारांमध्ये सज्जता आकण इंटरऑपरे कबकलटी कनमाग ण करणे आहे. सराि 01 मे ते
27 मे 2022 या कालािधीत होणार आहेत.
कडफें डर य रोप 2022:
DEFENDER-Europe 22 यनायटेड स्टेट्सची NATO ची बांकधलकी िशग किते आकण DEFENDER-Europe
22 सामकू हक क्षमतेचे एक प्रमख उिाहरण आहे. जे िशग िते की नाटोचे सहयोगी आकण भागीिार एकि
मजबत
ू आहेत.
कस्िफ्ट प्रकतसाि 2022
कस्िफ्ट ररस्पॉन्स सरािामध्ये, 6 िी एअरबोनग कब्रगेड हिाई ऑपरे शन करणार्या सैन्याचा मख्य भाग
बनिेल. झेक प्रजासत्ताक आकण जमग न-डच सैन्यासह समारे 550 पोकलश सैकनक कलथआकनया आकण
लॅटकव्हयामध्ये तैनात केले जातील.

आयएनएस किक्रां त ही भारताची पकहली स्ििे शी किमानिाहू नौका भारतीय नौिलाकडे स पू िग
करण्यात ये णार आहे .
भारताच्या पकहल्या स्ििेशी किमानिाहू िाहक (IAC) किक्रांतच्या िसर्या सागरी चाचण्यांना पढील िषी
ऑगस्टमध्ये भारतीय नौिलात समािेश होण्याआधीच सरुिात झाली. ऑगस्टमध्ये, भारतातील सिाग त
मोठी आकण अत्याधकनक यद्धनौका असलेल्या 40,000 टन िजनाच्या किमानिाहू जहाजाने पाच कििसांची
पकहली समद्रपयग टन यशस्िीररत्या पार पाडली.
महत्त्िाचे म िे :
• पकहल्या सागरी चाचण्यांनंतर यद्धनौकेच्या प्रमख यंिणांची कामकगरी समाधानकारक
असल्याचे नौिलाने म्हटले आहे.
• ही यद्धनौका अंिाजे 23,000 कोटी खचग न
ू बांधली गेली , ज्यामळे भारताला अत्याधकनक
किमानिाहू िाहक किककसत करण्याची क्षमता असलेल्या िेशांच्या प्रकतबंकधत गटात नेण्यात
आले.
• MiG-29K लढाऊ किमाने, कामोव्ह-31 हेकलकॉपटर आकण MH-60R मल्टी-रोल हेकलकॉपटरचा
िापर यद्धनौकेद्वारे केला जाईल.
• यात जिळपास 2,300 कंपाटग मेंट आहेत, ज्यामध्ये मकहला अकधकार्यांसाठी किशेष र्किाटग र आहेत
आकण ते समारे 1,700 लोकांच्या क्रूसाठी आहे.
• अकधकार्यांच्या म्हणण्यानसार, किक्रांतचा सिोच्च िेग अंिाजे 28 नॉट्स आकण क्रकझंग स्पीड 18
नॉट्स आहे, ज्याची रें ज समारे 7,500 नॉकटकल मैल आहे.
• IAC 262 मीटर लांब, 62 मीटर रुंि आकण 59 मीटर उं च आहे. 2009 पासन
ू त्याचे बांधकाम सरू
आहे.
• कोचीन कशपयाडग कलकमटेडने या यद्धनौकेचे बांधकाम केले.
• आयएनएस किक्रमाकित्य ही याक्षणी भारताची एकमेि किमानिाहू यद्धनौका आहे.
भारतीय नौिल – बां ग लािे श नौिल कद्वपक्षीय EX बोंगोसागर स रू
भारतीय नौिलाची कतसरी आित्त
ृ ी (IN) – बांगलािेश नौिल (BN) कद्वपक्षीय सराि ‘बोंगोसागर’ 24 मे
2022 रोजी बांग्लािेशातील पोटग मोंगला येथे सरू झाला. सरािाचा हाबग र टपपा 24-25 मे पासन
ू सरू होईल

आकण त्यानंतर समद्राने सराि केला जाईल. 26-27 मे पयां त उत्तर बंगालच्या उपसागरात टपपा सराि केला
जाईल.
पी. व्ही. कसं धू ने आकशयाई बॅ ड कमं ट न स्पधे त कां स्यपिक कजं क ले .
2022 बॅडकमंटन आकशया चॅकम्पयनकशप मकहला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत किद्यमान जागकतक चॅकम्पयन
जपानच्या अकाने यामागची कहच्याकडून पराभत
ू झाल्यानंतर भारताची अष्टपैलू शटलर पीव्ही कसंधल
ू ा
कांस्यपिकािर समाधान मानािे लागले.
ररअल माकद्रिने 35 िे स्पॅ कनश लीग जे ते प ि पटकािले .
ररअल माकद्रिने आपल्या राखीि संघाने एस्पॅकनयोलचा 4-0 असा सहज पराभि करून किक्रमी 35िे
स्पॅकनश लीग जेतेपि पटकािले. रॉकड्रगोने िोनिा गोल केले आकण माको एसेंकसओ आकण पयाग यी करीम
बेंझेमा यांनी प्रत्येकी एक गोल करून माकद्रिला तीन हंगामात िसरे लीग किजेतेपि कमळिन
ू किले.
या किजेतेपिासह, कालो अँसेलोटी हा पकहल्या पाच यरोकपयन लीगमध्ये ट्रॉफी कजंकणारा पकहला प्रकशक्षक
ठरला. इटाकलयन मॅनेजरने सेरी ए मध्ये एसी कमलान, इंकग्लश प्रीकमयर लीगमध्ये चेल्सी, लीग 1 मध्ये
पॅररस सेंट-जमेन आकण बंडेकस्लगामध्ये बायनग म्यकनकसह कजंकले.
अन राग ठाकू र यां नी खे लो इं कडया य थ गे म्सचा श भं क र, लोगो आकण जसी लाँ च के ली.
केंद्रीय क्रीडा मंिी अनराग ठाकूर यांनी पंचकला येथे चौथ्या खेलो इंकडया यथ गेम्सचा अकधकृत लोगो
आकण अकधकृत जसीसह शभंकर ‘धाकड’ लाँच केले आकण हररयाणाच्या खेळांचे आयोजन करण्याच्या
प्रयत्नांचे कौतक केले . या स्पधेचे आयोजन भारतीय क्रीडा प्राकधकरण आकण हररयाणा राज्य सरकार
करत आहे. खेलो इंकडया यथ गेम्सच्या या आित्त
ृ ीत 8,500 हू न अकधक खेळाडू सहभागी होणार आहेत.
4 जन
ू ते 13 जन
ू िरम्यान पंचकला, चंिीगड, शहााबाि, अंबाला आकण किल्ली येथे खेलो इंकडया यिा
खेळांच्या चौथ्या आित्त
ृ ीचे आयोजन करून हररयाणा एक उिाहरण प्रस्थाकपत करे ल. हे 2021 मध्ये होणार
होते परं त कोकिड-19 महामारीमळे किलंब झाला.
भारताच्या अकिनाश साबळे ने 30 िषे ज ना 5000 मीटरचा किक्रम मोडला.
भारताच्या अकिनाश साबळे ने 5000 मीटरमध्ये बहािूर प्रसािचा 30 िषग जना किक्रम मोडीत काढला,
यएू सए येथील सॅन जआन कॅकपस्ट्रानो येथे साऊंड रकनंग ट्रॅक मीटमध्ये 13:25.65 च्या िेळेसह निीन
राष्ट्ट्रीय किक्रम प्रस्थाकपत केला. महाराष्ट्ट्राच्या 27 िषीय तरुणाने 1992 मध्ये बहािूर प्रसािचा 13:29.70
चा जना किक्रम मोडला.

कनखत जरीनने मकहलां च्या जागकतक बॉकर्कसं ग चॅ कम्पयनकशपमध्ये स िणग प िक कजं क ले .
• भारतीय बॉर्कसर कनखत जरीनने मकहलांच्या जागकतक बॉकर्कसंग चॅकम्पयनकशपमध्ये थायलंडच्या
जतामास कजतपाँगचा पराभि करून सिणग पिक कजंकले आहे. कनखतने 52 ककलो िजनी
गटाच्या अंकतम फेरीत थायलंडच्या खेळाडूचा 5-0 असा पराभि केला.
• जागकतक चॅकम्पयनकशपमध्ये सिणग पिक कजंकणारी ती भारताची पाचिी मकहला बॉर्कसर ठरली
आहे. कतच्या आधी एमसी मेरी कोम, सररता िेि,ू जेनी आरएल आकण लेखा सीएसी यांनीही हा
पराक्रम केला आहे.
• कनखतने 2019 आकशयाई चॅकम्पयनकशपमध्येही कांस्यपिक कजंकलं होतं. तर याच स्पधेच्या
उपांत्य फेरीच्या सामन्यात कतने ब्राझीलच्या कॅरोकलन डी आल्मेडा कहचा 5-0 असा पराभि केला
होता.
महाराष्ट्ट्रातील ररिम मामाकनया या 10 िषीय म लीने एव्हरे स्ट बे स कॅ म्प सर के ला.
• िरळी येथील 10 िषीय चॅकम्पयन स्केटर, ररिम मामाकनया, नेपाळमधील कहमालय पिग तरांगांमध्ये
ै ी एक
एव्हरे स्ट बेस कॅम्प (EBC) कशखर सर करणार्या सिाग त तरुण भारतीय कगयाग रोहकांपक
बनला आहे. बेस कॅम्पिर चढाई करण्यासाठी ती तरुण भारतीय कगयाग रोहकांमध्ये सामील झाली
आहे. ररिमने 11 कििसांत 5,364 मीटर उं चीिरील बेस कॅम्पिर चढाई पण
ू ग करून िकमग ळ कामकगरी
केली आहे.
• ररिमला ियाच्या पाचव्या िषाग पासन
ू पिग तारोहणाची आिड होती आकण कतचा पकहला लांबचा २१
ककमीचा ट्रेक हा गोिा-कनाग टक सीमेिरील िध
ू कतने माहु ली, सोंडई,
ू सागर हा होता. तेव्हापासन
कनाग ळा आकण लोहगड यासारख्या स्ाद्री पिग तरांगांमधील काही कशखरे सर केली आहेत.
भारतीय आर प्रग्नानं धाने 2022 मध्ये मॅ ग्नस कालग स नला ि सर्यां िा हरिले .
भारतीय ग्रँड मास्टर आर. प्रग्नानंधा या अिघ्या सोळा िकषग य खेळाडूने चेसबल्स मास्टसग ऑनलाइन
जलि बकद्धबळ स्पधेच्या पाचव्या फेरीत जागकतक चॅकम्पयन मॅग्नस कालग सनचा िसर्यांिा पराभि केला.
आर. प्रग्नानंधाने िोन मकहन्यांपेक्षा कमी कालािधीत कालग सनचा िसर्यांिा पराभि केलाय.
भारतानं 73 िषाग नं त र कजं क ला थॉमस कप
आतापयां त सिाग कधक 14 िेळा इंडोनेकशयाने, 10 िेळा चीनने, मलेकशयाने 5 िेळा तर जपान आकण डे न्माकग
यांनी एक-एक िेळा ही स्पधाग कजंकली आहे. ज्यानंतर यंिा 2022 साली भारताने या स्पधेत चॅकम्पयन

इंडोनेकशयाला मात िेत पकहलं िकहला चषक कमळिला आहे. त्यामळे ही स्पधाग कजंकणार भारत जगातील
सहािा िेश बनला आहे. यंिा भारतीय बॅडकमंटन संघाने सरुिातीपासन
ू अप्रकतम कामकगरी सरु ठे िली.
त्यांनी आधी डे न्माकगला सेमीफायनलमध्ये मात किल्यानंतर अंकतम सामन्यात इंडोनेकशयाला
सरुिातीच्या तीन सामन्यात मात किली.
यािेळी सिाग त आधी स्पधेतील पकहला सामना परुष एकेरीत लक्ष्य सेनने (Lakshya Sen) कजंकला. त्याने
इंडोनेकशयाच्या अँथॉनी कगंकटंगचा 8-21, 21-17 आकण 21-16 असा पराभि केला. त्यानंतर परुष िहेरी
सामन्यात भारतीय बॅडकमंटनपटू जोडी साकत्त्िकसाईराज रं कीरे ड्डी आकण कचराग शेट्टीने इंडोनेकशयाच्या
महम्मि एहसान आकण केकिन संजया यांना 18-21, 23-21, 21-19, अशा फरकाने मात किली. ज्यानंतर
कतसर्या सामन्यात ककंिम्बी श्रीकांतने (kidambi srikanth) इंडोनेकशयाच्या जोनाथन कक्रस्टीला 21-15,
22-21 च्या फरकाने मात िेत सामना आकण कप भारताच्या नािे केला आहे.
पार्श्ग भू मी
19 व्या िशकाच्या सरुिातीस इंग्लंडचे प्रकसद्ध बॅडकमंटनपटू सर जॉजग एलन थॉमस यांनी या स्पधेची
सरुिात केली. 1948-49 मध्ये सिाग त आधी ही स्पधाग इंग्लंडमध्ये खेळिली गेली. आधी िर तीन िषाां नी
होणारी ही स्पधाग नंतर माि िर िोन िषाां नी होऊ लागली. 1982 साली स्पधेच्या कनयमांत झालेल्या
बिलानंतर हा कनणग य घेण्यात आला होता.
प ण्याच्या हषग िाची गरुडभरारी, जागकतक स्पधे त किक्रमासह पटकािले स िणग प िक
• पण्याच्या हषग िा गरुडने ( harshada garud ) जागकतक ज्यकनयर िेटकलकफ्टंग स्पधेत ऐकतहाकसक
कामकगरी केली. या स्पधेतील भारताचे पकहले सिणग पिक कजंकण्याचा पराक्रम हषग िाने केला.
• ग्रीसमधील हेराककलॉन येथील स्पधेत हषग िाने एकूण १५३ ककलो िजन उचलन
ू ४५ ककलो गटात
सिणग पिक कजंकले. कतने या स्पधेतील पकहल्याच प्रकारात भारतास पिक कजंकून किले. यापिू ी
भारताने कधीही जागकतक ज्यकनयर स्पधेत सिणग पिक कजंकले नव्हते. िोन िषाां पिू ी अचंता
शेऊलीने ७३ ककलो गटात रौपयपिक कजंकले होते. हीच भारताची आतापयां तची सिोत्तम
कामकगरी होती.
• जागकतक ज्यकनयर िेटकलकफ्टंग स्पधेतील भारताचे यापिू ीचे पिक किजेते
• रौपय: अचंता शेऊली (७३ ककलो गट), २०२१ च्या स्पधेत (ताश्कंि)
• ब्राँझ: मीराबाई चानू (२०१३ च्या जागकतक स्पधेत - कलमा, पेरू)

2023 कक्रके ट किर्श्चषकाचे यजमानपि भारताकडे आहे
• 2023 परुषांचा ICC कक्रकेट किर्श्चषक हा ICC परुष कक्रकेट किर्श्चषक स्पधेची 13िी आित्त
ृ ी
असेल, जी ऑर्कटोबर आकण नोव्हेंबर 2023 िरम्यान भारताद्वारे आयोकजत केली जाणार आहे.
• आतापयां त 12 ICC किर्श्चषक खेळले गेले आहेत.
• इंग्लंड िेल्सने 5 िेळा कक्रकेट किर्श्चषकाचे आयोजन केले आहे.
• भारताने इतर तीन िेशांच्या सहकायाग ने 3 िेळा कक्रकेट किर्श्चषकाचे यजमानपि भष
ू िले आहे
पण आता भारत एकटाच कक्रकेट किर्श्चषक 2023 चे आयोजन करणार आहे.
• 2023 चा कक्रकेट किर्श्चषक भारतीय भम
ू ीिर पकहल्यांिाच होणार आहे.
• मागील तीन आित्त्ृ यांमध्ये 1987, 1996 आकण 2011; भारताने अनक्रमे पाककस्तान आकण
बांग्लािेशसोबत स्थळ शेअर केले.
• 2023 िनडे किर्श्चषक िनडे किर्श्चषक हा भारतात खेळकिण्यात येणार आहे.
• 2023 मध्ये किर्श्चषक 9 फेब्रिारी ते 26 माचग पयां त असणार आहे. हा आयसीसी कक्रकेट
किर्श्चषकाचा 13िा सीझन असणार आहे.
प कलत्झर प रस्कार 2022 घोकषत
पकलत्झर परस्कार २०२२ ची घोषणा करण्यात आली असन
ू त्यामध्ये भारतातील काही पिकारांची नािे
आहेत. पिकाररता, पस्तके, नाटक, संगीत या क्षेिातील पकलत्झर पाररतोकषकांची घोषणा करण्यात
आली असन
ू भारताच्या अिनान आकबिी यांनाही हा परस्कार जाहीर झाला आहे.
त्यांच्याबरोबरच किजेत्यांमध्ये िॉकशंग्टन पोस्ट, भारताचे (फीचर फोटोग्राफी) अिनान अकबिी, सना इशागि
मट्टू, अकमत ििे, कििंगत िाकनश कसिीकी यांचा समािेश आहे.
३८ िषीय िाकनश यांना २०१८ मध्ये रोहींग्या कनिाग कसतांिरील छायांकनाबाबत पकलत्झर परस्काराने
गौरकिण्यात आले होते. हा परस्कार कमळकिणारे ते पकहलेच भारतीय होते. त्यांचे कशक्षण जाकमया कमकलया
इस्लाकमयात झाले होते. तेथे त्यांचे िडील प्राध्यापक होते. िाकनश यांचे िडील प्रा. अख्तर कसकिकी आकण
आई शाकहिा यांनी मलाच्या मत्ृ यप्रू करणी सध्या आंतरराष्ट्ट्रीय फौजिारी न्यायालयात (इंटरनॅशनल
कक्रकमनल कोटग ) ताकलबानकिरुद्ध तक्रार िाखल केली आहे.

कोणता आहे हा प स्कार कमळिणारा फोटो?
२२ एकप्रल २०२१ रोजी निी किल्लीमधील एका स्मशानभम
ू ीमध्ये एकाच िेळी अनेक करोना मत
ृ ांिर
अंत्यसंस्कार केले जात असल्याचा फोटो िाकनश यांनी काढला होता. या फोटोमध्ये स्मशानभम
ू ीच्या
कभंतींच्या सीमा या लोकिस्तीला लागन
ू असल्याचं स्पष्टपणे किसत आहे. करोनाची िाहकता िशग िणारा
फोटो म्हणन
ू हा फोटो तेव्हा चांगलाच चचेत आलेला. रॉयटसग ित्त
ृ संस्थेसाठी त्यांनी हा फोटो काढलेला.
हा फोटो अंगािर काटा आणणारा आहे असं अनेकांनी हा फोटो पाहता क्षणी म्हटलं होतं.
ममता बॅ न जी यां ना किशे ष बां ग ला अकािमी प रस्कार कमळाला.
पकिम बंगालच्या मख्यमंिी, ममता बॅनजी यांना त्यांच्या “अथक साकहकत्यक शोधासाठी” बांगला
अकािमी परस्कार कमळाला . या िषी साकहत्य अकािमीने सािर केलेला हा परस्कार बॅनजी यांना पकिम
बंगालमधील सिोत्कृष्ट लेखकांना आिरांजली िाहणार्या त्यांच्या “ककिता कबटन” या पस्तकासाठी
प्रिान करण्यात आला. 2020 कोलकाता बक फेअरमध्ये ममता बॅनजी यांचे ‘ककबता कबतान’ लाँच
करण्यात आले. पस्तकात टीएमसी सकप्रमोने कलकहलेल्या 946 ककिता आहेत.
मंचािर असन
ू ही ममता बॅनजी यांनी हा परस्कार स्ितःहू न स्िीकारला नाही आकण त्यांच्या ितीने
राज्याचे कशक्षण मंिी ब्रात्य बसू यांनी हा परस्कार स्िीकारला.
WHO DG चे ग्लोबल हे ल्थ लीडसग अिॉड्गस : 6 किजे त्यां म ध्ये भारताच्या आशा िकग सग
भारतातील 10 लाख सिग -मकहला मान्यताप्राप्त सामाकजक आरोग्य कायग कत्याग (आशा) कामगारांना,
ग्रामीण भागात थेट आरोग्य सकिधा उपललध करून िेण्यात त्यांच्या “महत्त्िपण
ू ग भकू मकेसाठी” जागकतक
आरोग्य संघटनेच्या (WHO) महासंचालकांचा ग्लोबल हेल्थ लीडसग परस्कार 2022 ने सन्माकनत
करण्यात आले.
प रस्काराचे इतर प्राप्तकते :
• डॉ पॉल फामग र हािग डग मेकडकल स्कूलमधील ग्लोबल हेल्थ आकण सोशल मेकडकसन किभागाचे
अध्यक्ष आकण पाटग नसग इन हेल्थचे सह-संस्थापक होते.
• डॉ अहमि हंकीर, एक कब्रकटश-लेबनीज मानसोपचारतज्ञ, केंकब्रज किद्यापीठाच्या संयक्त किद्यमाने
सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ ररसचग चे िररि ररसचग फेलो आकण यनायटेड ककंग्डममधील ककंग्ज कॉलेज
लंडनमधील मानसोपचारातील शैक्षकणक कर्कलकनकल फेलो आहेत.

• लडकमला सोकफया ऑकलव्हेरा िरे ला सिग प्रिात्यांसाठी खेळांमध्ये प्रिेश सलभ करण्यासाठी
तरुण लोकांमधील धोकािायक ितग णकीला कनरोगी पयाग य िेण्यासाठी आकण असंसगग जन्य
रोगांच्या िाढत्या धोर्कयाचा सामना करण्यासाठी कतच्या कायाग साठी.
• अफगाकणस्तानातील पोकलओ कमग चार्यांमध्ये मोहम्मि झबेर खलाझाई, नजीबल्लाह कोशा,
शािाब योसफ
ू ी, शरीफल्ला हेमाती, हसीबा ओमारी, खाकिजा अत्ताई, मकनराहकीमी, रोकबना
योसफ
ू ी आकण शािाब यांचा समािेश आहे.
• Yōhei Sasakawa किरोग कनमग ल
ू नासाठी WHO सकिच्छा िूत आकण किरोगाने प्रभाकित
लोकांच्या मानिी हर्ककांसाठी जपानचे राजिूत आहेत.
आशा िकग सग कोण असतात?
राष्ट्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अकभयानाअंतगग त आशा स्ियंसेकिका योजना राबिण्यात येते.
आरोग्य हा अत्यंत महत्त्िपण
ू ग घटक असन
ू आरोग्य यंिणा, सेिाभािी संस्था ग्रामस्थ आकण समाजातील
अन्य घटकांमध्ये आरोग्या संिभाग त जनजागतृ ी करणे, ससंिाि घडिन
ू समन्िय करणे, प्रोत्साहन िेणे,
िाटाघाटी कनमाग ण करणे यादृष्टीने 'आशा स्ियंसेकिका' महत्त्िपण
ू ग सामाकजक ििा म्हणन
ू काम करतात.
आशा स्ियंसेिक ही गािातील स्थाकनक असते. आशा स्ियंसेिकाकडून गािातील आरोग्य किषयक
समस्या समजन
ू घेऊन त्या सोडकिण्यासाठी नेतत्ृ ि करणे हे योगिान अपेकक्षत असते.
भू कमका आकण जबाबिार्या काय आहे त ?
साथीच्या रोगाबाबत जनजागतृ ी आकण उपचारासाठी मित करणे, कटंब कल्याण योजनेचा प्रचार करणे,
माता आकण बालआरोग्याकिषयी प्रबोधन करणे (उिाहरणाथग , प्रसत
ू ीपिू ग तपासणी, लसीकरण, स्तनपान,
लोहयक्त गोळ्या िेणे, योग्य आहार घेणे), जन्म आकण मत्ृ यू नोंिणीमध्ये मित करणे, ककरकोळ
आजारांिर औषधं िेणे अश्या जबाबिार्या आशा स्ियंसेिकांिर आहेत.
सं गीत अकािमीने सं गीता कलाकनधी प रस्कार 2020-22 जाहीर के ले .
प्रख्यात गायक आकण गरू, नेिेली आर संतनागोपालन, प्रख्यात मिृ ंगम कलाकार आकण गरु,
‘कतरुिरूर’ भक्तिथसलम, आकण लालगडी व्हायोकलन जोडी, जीजेआर कृष्ट्णन आकण किजयालक्ष्मी यांची
प्रकतकित संगीता कलाकनधी परस्कारांसाठी, संगीत अकािमीच्या प्रकतकित संगीता कलाकनधी
परस्कारासाठी, 2020, 2021 आकण 2022 परस्कारांसाठी नाि िेण्यात आले.

सं गीता कलाकनधी प रस्कार:
संतनागोपालन यांना 2020 सालासाठी संगीता कलाकनधी परस्कार प्रिान करण्यात येणार आहे तर
2021 या िषाग साठी भक्तिथसलमची कनिड करण्यात आली आहे.
कृष्ट्णन आकण किजयालक्ष्मी, “लालगडी िंशातील व्हायोकलन िािक आकण प्रकसद्ध कलाकार” यांना 2022
चा परस्कार प्राप्त होईल.
'कारखानीसां ची िारी'सह तीन मराठी कचिपट परिे श िारीिर, मानाच्या 'कान्स' महोत्सिात
कनिड
कान्स आंतरराष्ट्ट्रीय कचिपट महोत्सि हा सिाग त मोठा महोत्सि मानला जातो. याच कचिपटात आता एक
नाही िोन नाही तर तलबल तीन मराठी कचिपटांनी बाजी मारली आहे. पोटरा’ (Potra), ‘कारखानीसांची
िारी’ (Karkhanisanchi Wari) आकण ‘कतचं शहर होणं’ (Ticha Shahar Hona) या तीन मराठी कचिपटांची
कान्स आंतरराष्ट्ट्रीय महोत्सिात सहभागी होण्यासाठी कनिड झाली आहे. राज्याचे सांस्कृकतक कायग मंिी
अकमत िेशमख यांनी शक्रिारी (आज) याबाबत घोषणा केली आहे.
िरिषीप्रमाणे यािषी सद्धा फ्रान्स येथे 17 मे ते 28 मे िरम्यान कान्स आंतरराष्ट्ट्रीय कचिपट महोत्सि
होणार आहे.
ऊजाग श्रे णीमध्ये महाराष्ट्ट्राला ‘स्टार ऑफ गव्हनग न्स-स्कॉच अिॉडग ’ जाहीर
‘स्कॉच स्टेट ऑफ गव्हनग न्स ररपोटग ’ 2021 मध्ये महाराष्ट्ट्राने ऊजाग श्रेणीमध्ये राष्ट्ट्रीय स्तरािर अव्िल
स्थान पटकािले आहे. ‘इंकडया गव्हनग न्स फोरम’चा एक भाग म्हणन
ू 18 जन
ू 2022 रोजी निी किल्ली येथे
होणार्या समारं भात महाराष्ट्ट्राला ‘स्टार ऑफ गव्हनग न्स-स्कॉच अिॉडग इन पॉिर अँड एनजी’ परस्कार
प्रिान करण्यात येणार आहे.
स्कॉच ग्रपच्या ितीने िरिषी शासन, अथग , बॅकक
ं ं ग, तंिज्ञान या क्षेिात उल्लेखनीय काम करणार्यांसाठी
हा परस्कार किला जातो. 18 जन
ू 2022 रोजी कसल्व्हर ओक हॉल, इंकडया हॅकबटॅट सेंटर, लोधी रोड, निी
किल्ली येथे हा परस्कार किला जाणार आहे.
गीतां ज ली श्री यां च्या कािं ब रीच्या अन िािाला मानाचा प रस्कार
भारतीय भाकषक कािंबरीच्या अनिािाला आंतरराष्ट्ट्रीय बकर पाररतोकषक कमळण्याचा ऐकतहाकसक क्षण
गरुिारी कहंिी लेकखका गीतांजली श्री यांच्या पस्तकामळे लाभला. त्यांच्या ‘रे त समाकध’ या कािंबरीचा
डे झी रॉकिेल यांनी केलेला ‘टूम्ब ऑफ सॅण्ड’ हा अनिाि परस्कारासाठी कनिडण्यात आला.

राजकमल प्रकाशन या संस्थेने प्रकाकशत केलेली 'रे त समाधी' ही कािंबरी ही इंटरनॅशनल बकर
परस्कारांच्या लॉ ंगकलस्ट आकण शॉटग कलस्ट यािीत पोहोचणारी, तसंच परस्कार प्राप्त करणारी पकहली
कािंबरी ठरली आहे.
कािं ब रीकिषयी..
या कािंबरीची गोष्ट भारतात, पाककस्तानात आकण िाघा-अटारी सीमेिरही घडते. चंद्रप्रभा िेिी ही ८०
िषाां ची स्त्री किल्लीच्या घरी पकतकनधनानंतर अंथरुणाला कखळलेली, पण एक कििस कतची जीिनेच्छा
जागतृ होऊन ती कहंडूकफरू लागते, ‘स्त्री आकण परुष यांच्या सीमेिर’ असलेल्या एका ततृ ीयपंथीयाला
भेटते आकण मग, मलीसह पाककस्तानात जाण्याचा कनणग य घेते- त्यासाठी पासपोटग , कव्हसाचे सोपस्कार
पार पाडते. िाघा सीमेिरले ते संचलन पाहाताना कतला सआित हसन मण्टो, कृष्ट्णा सोबती यांच्यापासन
ू
सारे ‘सरहिी’ लेखक भेटतात.
गीतां ज ली श्री आकण डे जी रॉकिे ल
उत्तर प्रिेशातील मैनपरीत जन्मलेल्या आकण सध्या किल्लीत िास्तव्याला असलेल्या गीतांजली यांची ‘रे त
समाकध’ ही पाचिी कािंबरी आहे. त्यांची 'माई' ही पकहली कािंबरी 1990 च्या िशकात प्रकाकशत झाली
होती. यानंतर त्यांच्या 'हमारा शहर उस बरस', 'कतरोकहत', आकण 'खाली जगह' ही पस्तकेही आली.
गीतांजली यांच्या पस्तकांचा अनिाि भारतीय भाषेव्यकतररक्त इंग्रजी, फ्रेंच आकण जमग नसह इतर अनेक
भाषांमध्ये करण्यात आला.
माई या पस्तकाच्या इंग्रजी अनिािाला क्रॉसिडग परस्कारासाठी नामांकन कमळालं होतं.
रे त समाधीचा इंग्रजी अनिाि करणार्या डे जी रॉकिेल या अमेररकेत राहातात. त्यांची कहंिी साकहत्यासह
अनेक भाषांिर चांगली पकड आहे. त्यांनी उपेंद्रनाथ अश्क यांच्या कगरती कििारे या पस्तकािर पीएचडी
केली आहे. डे जी यांनी आतापयां त खािीजा मस्तरू , भीष्ट्म साहनी, उषा कप्रयंििा आकण कृष्ट्णा सोबती
यांच्या कािंबर्यांचा इंग्रजी अनिाि केलेला आहे.
‘ऑल िॅ ट ब्रीि्स ’ या भारतीय माकहतीपटाने कान्समध्ये L’OEIL D’OR 2022 कजं क ला
• 75 व्या कान्स कचिपट महोत्सिात या िषी भारतातील एकमेि प्रिेश असलेला, कनमाग ते शौनक
सेन यांच्या ‘ऑल िॅट ब्रीि्स’ ला, डॉर्कयमेंटरी कचिपटांसाठीचे सिोच्च पाररतोकषक L’Oeil d’Or
2022 कमळाले. हा कचिपट मोहम्मि सौि आकण निीम शेहजाि या िोन भािांच्या जीिनाभोिती
कफरतो, जे किल्लीच्या िकजराबािजिळच्या तळघरात जखमी पक्ष्यांना किशेषतः काळ्या ‘घार’ला

िाचितात आकण त्यांच्यािर उपचार करतात. 90 कमकनटांच्या या कचिपटाचा नकताच कान्स येथे
स्पेशल स्क्रीकनंग सेगमेंटमध्ये प्रीकमयर झाला.
• या कचिपटाला नकतेच जागकतक कसनेमा ग्रँड ज्यरी पाररतोकषक: २०२२ सनडान्स कफल्म
फेकस्टव्हलमध्ये कमळाले.
• किशेष ज्यरी परस्कार कलथआकनयन कचिपट कनमाग ते मंटास र्किेिारकिकसयस यांच्या
माररयपोकलस 2 ला िेण्यात आला, जो अलीकडील रकशया-यक्रेन यद्धाचे अंतरं ग अंतदृगष्टी िेतो.
एकप्रलमध्ये डॉर्कयमेंट्रीचे शकू टंग करत असताना रकशयन सैन्याने कचिपट कनमाग त्याला ठार मारले
होते. गेल्या आठिड्यात कान्स कफल्म फेकस्टव्हलमध्येही या कचिपटाचा प्रीकमयर झाला.
• पायल कपाकडयाच्या माकहतीपट ‘अ नाईट ऑफ नोइंग नकथंग’ ज्याने गेल्या िषी हा परस्कार
कजंकला नंतर ऑल िॅट ब्रीि्स हा हा सन्मान कमळिणारा िसरा भारतीय आकण आकशयाई कचिपट
आहे.
कप्रयं का मोकहते ने रचला इकतहास; ठरली ८००० मीटरपे क्षा उं च पाच पिग त सर करणारी
भारतातील पकहली मकहला
• पकिम महाराष्ट्ट्रातील सातारा येथील कप्रयंका, गरुिारी कांचनजंगा पिग तािर चढाई केल्यानंतर
८,००० मीटरपेक्षा जास्त उं ची असलेली पाच कशखरे सर करणारी पकहली भारतीय मकहला ठरली.
• ३० िषीय कप्रयांका मोकहतेच्या नािािर एकापेक्षा एक किक्रमांची नोंि आहे. कप्रयंका मोकहते कहने
गरुिारी 5 मे रोजी संध्याकाळी ४ िाजन
ू ५२ कमकनटांनी जगातील कतसर्या क्रमांकाचे सिोच्च
कशखर कांचनजंगा सर करून ही मोहीम पण
ू ग केली आहे. या पिग ताची उं ची ८,५८६ मीटर आहे.
• कप्रयांका मोकहतेला २०२० मध्ये तेनकझंग नोगे साहसी परस्काराने सन्माकनत करण्यात आले.
कतने एकप्रल २०२१ मध्ये अन्नपण
ू ाग कशखर सर केले होते जे जगातील िहािे सिोच्च कशखर आहे.
त्याची उं ची ८,०९१ मीटर आहे. ८,००० मीटरपेक्षा जास्त उं चीची ५ कशखरे सर करणारी ती पकहली
भारतीय मकहला कगयाग रोहक ठरली आहे. कप्रयंका मोकहतेने जगातील सिोच्च कशखर माउं ट
एव्हरे स्ट िेखील सर केले आहे.

पद्मकिभू ष ण पं कडत कशिक मार शमाग यां चे कनधन
• प्रकसद्ध संतरू िािक पंकडत कशिकमार शमाग यांचं हृियकिकाराच्या झटर्कयाने कनधन झालं. ते ८४
िषाां चे होते. गेल्या सहा मकहन्यांपासन
ू ते ककडनीशी संबंकधत आजाराने िस्त होते आकण
डायकलकससिर होते. अखेर आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालिली.
• कशिकमार शमाग हे उत्तम गायकही होते. त्यांना अनेक राष्ट्ट्रीय, आंतरराष्ट्ट्रीय परस्कारांनी
सन्माकनत करण्यात आले आहे. १९८६ मध्ये संगीत नाटक अकािमी परस्कार, १९९१ मध्ये
पद्मश्री तर २००१ मध्ये पद्मकिभष
ू ण परस्काराने त्यांना गौरकिण्यात आलं होतं. १९८५ मध्ये पंकडत
कशिकमार शमाग यांना बाकल्टमोर या संयक्त राज्याचं मानि नागररकत्िही प्रिान करण्यात आलं
आहे.
• संतरू या काश्मीरमधील लोकिाद्याला अकभजात संगीत किर्श्ात मानाचं स्थान कमळिन
ू िेणार्या
कशिकमार यांनी भारतीय कसनेसंगीतातही फार मोठी कामकगरी बजािली आहे. या जोडीने
अनेक कसनेमांना संगीतबध्ि केले असन
ू , यश चोप्रांचा 'कसलकसला' (१९८०) हा त्यांचा पकहला
कसनेमा होता. त्यानंतर या जोडीने 'फासले' (१९८५), 'चांिणी' (१९८९), 'लम्हे' (१९९१), 'डर'
(१९९३) या कसनेमांनाही संगीत किलं.
• हररप्रसाि चौरकसया यांच्याबरोबरची त्यांची जोडी खपू गाजली. ही जोडी 'शीि-हरी' या नािाने
ओळखली जायची. १९६७ मध्ये 'कॉल ऑफ ि व्हॅली' हा अल्बम तफान लोककप्रय झाला होता. या
अल्बममध्ये पंकडत हररप्रसाि चौरकसया आकण कगटारिािक कब्रजभष
ू ण काबरा यांच्याबरोबर
त्यांनी िािन केलं होतं.
राजीि क मार यां ची प ढील म ख्य कनिडणू क आय क्त म्हणू न कनय क्ती
• राजीि कमार यांची गरुिारी िेशाचे पढील मख्य कनिडणक
ू आयक्त म्हणन
ू कनयक्ती करण्यात
आली. सध्याचे मख्य कनिडणक
ू आयक्त सशील चंद्र हे १४ मे रोजी कनित्त
ृ झाल्यानंतर, १५ मे
रोजी राजीि कमार हे पिभार स्िीकारतील.
• सशील चंद्र हे कनित्त
ृ झाल्यानंतर कनिडणक
ू आयोगात एक जागा ररक्त होईल. १९६० मध्ये
जन्मलेले कमार हे फेब्रिारी २०२५च्या मध्यात कनित्त
ृ होतील. राष्ट्ट्रपती ि उपराष्ट्ट्रपतीपिाच्या
कनिडणकांकशिाय, २०२४ ची लोकसभा कनिडणक
ू आकण अनेक किधानसभांच्या कनिडणका
कमार यांच्या िेखरे खीखाली होणार आहेत.

UAE चे अध्यक्ष आकण अब धाबीचे शासक शे ख खकलफा कबन झाये ि अल नाहयान यां चे कनधन
झाले .
• संयक्त अरब अमीरातचे (UAE) अध्यक्ष शेख खकलफा कबन झायेि अल नाहयान (heikh Halifa
Bin Zayed Al Nahyan) यांचे कनधन झाले आहे. UAE ची अकधकृत ित्त
ृ संस्था WAM ने याला
िजोरा किला आहे. नाहयान 73 िषाां चे होते. झायेि अल नाहायन यांच्या कनधनाबिल सरकारने
40 कििसांचा राष्ट्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे. याकशिाय िेशातील सिग खासगी आकण सरकारी
क्षेिात तीन कििसांची सट्टी जाहीर करण्यात आला आहे.
• शेख खकलफा कबन झायेि अल नाहायान यांनी 3 नोव्हेंबर 2004 पासन
ू िेशाचे राष्ट्ट्राध्यक्ष आकण
अबू धाबीचे शासक म्हणन
ू पिभार स्िीकारला. त्याआधी त्यांचे िडील शेख झायेि कबन सलतान
अल नाहयान राष्ट्ट्राध्यक्ष होते. 1971 ते नोव्हेंबर 2004 पयां त ते िेशाचे प्रमख होते. 1948 मध्ये
जन्मलेले शेख खकलफा हे UAE चे िसरे राष्ट्ट्रपती आकण अबू धाबीचे 16 िे शासक होते. आपल्या
कायग काळात, शेख खकलफा यांनी UAE आकण अबध
ू ाबीच्या प्रशासनाची पनरग चना करण्यात
महत्त्िाची भकू मका बजािली आकण अनेक सधारणा अंमलात आणल्या.
• शेख मोहम्मि कबन झायेि अल नाहयान यांची UAE च्या राष्ट्ट्राध्यक्षपिी कनयक्ती
• यकनयनच्या सिोच्च पररषिेने अबू धाबीचे शासक शेख मोहम्मि कबन झायेि अल नाहयान यांची
UAE चे अध्यक्ष म्हणन
ू कनिड केली. अबू धाबी येथील मश्रीफ पॅलेसमध्ये कौकन्सलची बैठक
झाली, ज्याचे अध्यक्ष शेख मोहम्मि कबन रशीि अल मकतम
ू , यएू ईचे उपाध्यक्ष आकण पंतप्रधान
आकण िबईचे शासक होते. ियाच्या 73 व्या िषी कनधन झालेल्या शेख खकलफा कबन झायेि अल
नाहयान यांची त्यांनी जागा घेतली आहे.
ऑस्ट्रे कलयाचा माजी कक्रके टपटू अँ ड्र्यू सायमं ड्सचा कार अपघातात म ृत्यू
ऑस्ट्रेकलयाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू अँड्र्यू सायमंड्सचा कार अपघातात मत्ृ यू झाला आहे. 1998 ते 2009
या कालािधीत ऑस्ट्रेकलयासाठी 26 कसोटी आकण 198 एककििसीय सामने खेळलेल्या 46 िषीय
खेळाडूचा र्किीन्सलँड राज्यातील टाऊन्सकिले बाहेर एका कार अपघातात समािेश होता. सायमंड्स हा
टॉप-रे ट क्षेिरक्षक िेखील होता आकण 2003 आकण 2007 मध्ये ऑस्ट्रेकलयाच्या 50 षटकांच्या किर्श्चषक
किजयात तो महत्त्िाचा भाग होता.

100 सिाग त प्रभािशाली व्यक्ती
टाइम माकसकाने 2022 मध्ये जगातील पकहल्या 100 प्रभािशाली व्यक्तींची यािी जाहीर केली आहे. या
यािीत यक्रेनचे अध्यक्ष िोलोकिकमर झेलेन्स्की, अॅपलचे सीईओ कटम कक आकण कमशेल ओबामा यांच्याही
नािांचा समािेश आहे. काकश्मरी कायग कते खरग म परिेझ, उद्योगपती गौतम अिानी आकण सप्रीम
कोटाग च्या िकील करुणा नंिी यांचीही नािे या यािीत आहेत.
या यािीत अमेररकेचे राष्ट्ट्राध्यक्ष जो बायडन, अमेररकन राजकारणी केकिन मॅककाथी, रॉन डॅलेंटीस
यांच्यासह अमेररकन राजकीय व्यक्तींच्या नािाचाही समािेश आहे. त्याचबरोबर या यािीतील सिाग त
तरुण प्रभािशाली व्यक्तींनी आयलीन ग, तर सिाग त प्रभािशाली व्यक्ती म्हणन
ू फेथ ररं गगोल्डचे नाि
फेथ ररं गगोल्डचे नाि आहे. फ्रीस्टाईल स्की स्टार ग १८ िषाां चा आहे तर लेखक फेथ ररं गगोल्ड ९१ िषाां चा
आहे.
हररयाणातील राखी गढी ये थे कायग र त असले ल्या भारतीय प रातत्ि सिे क्ष ण किभागाने (ASI)
5000 िषग ज न्या िाकगने बनिणार्या कारखान्याचे उत्खनन के ले .
भारतीय परातत्ि सिेक्षण किभागाकडून आणखी एक गोष्ट समोर आली आहे. यात ५ हजार िषे जना
िाकगने बनिणारा कारखाना आढळून आला आहे. आतापयां तच्या उत्खननात हा सिाग त मोठा शोध
असल्याचे मानले जात आहे.
भारतीय परातत्ि सिेक्षण किभाग मागील 32 िषाां पासन
ू हररयाणातील राखी गढी येथे काम करत आहे.
त्यांना िाकगने बनिणारा ५ हजार िषाां पिू ीचा कारखाना आढळून आला. हा शोध आतापयां तचा सिाग त
मोठा शोध मानला जात आहे. हररयाणाच्या कहसार कजल््ातील कसंधू संस्कृतीशी संबंकधत सिाग त जन्या
ै ी राखी गढी हे एक गाि आहे. या कठकाणी उत्खननात घरांची रचना, एक
परातत्ि स्थळांपक
स्ियंपाकघर आकण 5000 िषे जना िाकगने बनिण्याचा कारखाना सापडला, ज्यािरून असे किसन
ू येते
की, हे कठकाण एक अकतशय महत्त्िाचे व्यापार केंद्र असािे. हजारो िषाां पासन
ू लपिन
ू ठे िलेले तांबे आकण
सोन्याचे िाकगनेही याकठकाणी सापडले.
मािाम त साि म्य कझयम नोएडामध्ये प ढील मकहन्यात स रू होणार आहे .
मािाम तसािचे मेण संग्रहालय भारतात परत येत आहे. नोएडाच्या मॉलमध्ये हे म्यकझयम असेल. क्रीडा,
मनोरं जन, इकतहास आकण संगीत क्षेिातील 50 भारतीय आकण आंतरराष्ट्ट्रीय किग्गजांना निीन कठकाणी
िाखिले जाईल. मॅडम तसाि इंकडया अभ्यागतांना ख्यातनाम व्यक्तींसोबत उठून िैयकक्तकररत्या तसेच
त्यांच्या काही सिाग त प्रकतकित क्षणांची संधी िेईल.

मािाम तसािचा 200 िषाां चा इकतहास आकण िारसा आहे, ज्याने 1835 मध्ये लंडनमध्ये प्रथम िरिाजे
उघडले. मािाम तसािचे कशल्पकार प्रत्येक आकृती तयार करण्यासाठी पौराकणक मेरी तसाि प्रमाणेच
तंि िापरतात. एखाद्या कलाकाराला एकच जीिनासारखी आकृती तयार करण्यासाठी ककमान 12
आठिडे लागतात.

