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मायगे्रशन ट्रॅककंग कसस्टम अँप किककसत करणारे महाराष्ट्ट्र हे भारतातील पकहले राज्य बनले 

आहे. 

• महाराष्ट्ट्र राज्यात स्थलांतराचे प्रमाण अकधक असनू यामध्ये कजल्हांतगगत, आंतरकजल्हा, 

आंतरराज्जीय स्थलांतर यांचा समािेश आहे.अनेक ग्रामीण क ट ंबांसाठी तणािपणूग स्थलांतर 

(कडस्टे्रस माइगे्रशन) हे िास्ति आहे.  

• सिरील स्थलांतर किकिध स्िरूपात आहे - िीटभट्टी कामगार, शेतमज री, ऊसतोड ि साखर 

कारखाने ककंिा इतर उद्योग. हे हंगामी स्थलांतर काहीिेळा सहा मकहन्यांपेक्षा अकधक काळ 

कटकणारे असनू स्थलांतररत क ट ंबातील बालके, ककशोरियीन म ली, गरोिर आकण स्तनपान 

करणार्या मकहलांच्या आरोग्य ि पोषण कस्थती ि स रकक्षततेिर सिागकधक पररणाम करते.  

• या स्थलांतराच्या कालािधीिरम्यान सािगकिक आरोग्य आकण पोषण लाभ/योजनांची परस्पर 

कायगक्षमता स कनकित करण्यासाठी महाराष्ट्ट्र मायगे्रशन ट्रॅककंग कसस्टीम (महा एमटीएस) ची 

पररकल्पना करण्यात आली आहे, जेणेकरुन स्थलांतररत लाभाथ्याांसाठी सिरील सेिा कितरण 

अखंकडतपणे स रु राहील. 

• यामध्ये लसीकरण, आरोग्य तपासणी, एकाकत्मक बाल किकास सेिा (ICDS) आकण एकाकत्मक 

बाल सरंक्षण सेिा (ICPS) इ. सेिा अंतभूगत आहेत. 

• यािषी 2021-22 मध्ये, महा एमटीएस प्रणाली अंमलबजािणीकररता अमरािती, चंद्रपरू, 

गडकचरोली, जालना, नंि रबार आकण पालघर या 6 स्त्रोत कजल््ांमध्ये पथिशी प्रकल्प 

राबकिण्यात येत आहे.  

• या पथिशी प्रकल्पाचे अभ्यासािरून याप ढील टपपयात महा एमटीएस प्रणालीचे राज्यव्यापी 

सॉफ्टिेअर किककसत करण्याचे आमचे ध्येय आहे.  

• महा एमटीएस प्रणाली तांकिक उपयोजनांसोबत प्रशासकीय यंिणा, टोल-फ्री हेल्पलाईन आकण 

इतर नाकिन्यपणूग मागाांसह काम करत आहे; ज्याम ळे आमच्या अंगणिाडी सेकिका (AWW), 

आरोग्य अकधकारी ि कमगचार्यांच्या मजबतू संपकग जाळ्याद्वारे आम्हास अकधकाकधक स्थलांतररत 

लोकांपयांत पोहोचता येईल. 

• अंगणिाडी कमगचार् यांनी प्रथम त्यांच्या भागातनू स्थलांतररत लाभाथ्याांची त्यांच्या लॅपटॉप ककंिा 

मोबाईल फोनिर MTS िेबसाइट अॅपिर आधार, पॅन काडग  ककंिा रेशन काडग  इत्यािी कामगारांची 

ओळखपिे िापरून नोंिणी करािी लागेल. 



 

 

• नािांव्यकतररक्त, अंगणिाडी सेकिकांनी स्थलांतररत म लांचे िय, िजन आकण उंची नमिू करणे 

आिश्यक आहे, ज्यांना गंभीर, मध्यम ककंिा तीव्र अशा पोषण शे्रणींमध्ये ठेिले जाईल. या डेटाच्या 

आधारे, पोषण फायिे म लांना त्यांच्या निीन कठकाणी िाटप केले जातील. 

महाराष्ट्ट्र मंकिमंडळाने पकहल्या ‘महाराष्ट्ट्र जीन बँक प्रकल्पाला’ मंज री किली. 

प्रकल्पाचे उकिष्ट  

• महाराष्ट्ट्रातील स्थाकनक कपकांची सागरी किकिधता, कबयाणे आकण प्राणी किकिधता यासह 

अन िांकशक ससंाधनांचे संरक्षण करणे. 

• महाराष्ट्ट्र जीन बँक प्रकल्प सात थीमिर काम करेल 

• सागरी जिैकिकिधता 

• स्थाकनक पीक/कबयाणे िाण 

• मळू ग रांच्या जाती 

• गोड्या पाण्यातील जिैकिकिधता 

• गिताळ प्रिेश, झाडी आकण चराऊ जमीन जिैकिकिधता 

• िनहर्ककाखालील के्षिांसाठी संरक्षण आकण व्यिस्थापन योजना 

• िनके्षिांचे प नरुज्जीिन. 

• प ढील पाच िषाांत या सात फोकस के्षिांिर ₹172.39 कोटी खचग केले जातील. 

प्रकल्पांतगगत प्रम ख उपक्रम कोणते आहेत ? 

• स्ििेशी ज्ञानसाधनांचा उपयोग केला जाईल. 

• प्रजाती आकण स्थाकनक सम िायांचे ज्ञान चांगले िस्तऐिजीकरण केले जाईल. 

• अन िांकशक आकण आकण्िक नम ने संरकक्षत केले जातील आकण त्यांच्या प्रजननकत्याांना आधार 

किला जाईल. 

• पीक जिैकिकिधता 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 जिैकिकिधता मंडळ (MSBB) द्वारे अंमलात आणला जाईल आकण म ख्य 

सकचि आकण प्रधान सकचि (िने) यांच्या अकधपत्याखालील सकमत्यांिर िेखरेख ठेिली जाईल. 

• ि कमगळ आकण धोर्कयात असलेल्या सागरी प्रजातींचे िस्तऐिजीकरण आकण सिंधगन करण्यासाठी 

MSBB नॅशनल इकन्स्टट्यटू ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) गोिा सारख्या संस्थांशी समन्िय साधेल. 

• नॅशनल इकन्स्टट्यटू ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) 

• NIO ही िजै्ञाकनक आकण औद्योकगक सशंोधन पररषि (CSIR), निी किल्लीच्या 37 घटक 

प्रयोगशाळांपकैी एक आहे. त्याची स्थापना 1966 मध्ये झाली. ही एक बहुकिद्याशाखीय 

सम द्रशास्त्रीय संशोधन संस्था आहे. 

नॅशनल जीन बँक ऑफ इंकडयाची स्थापना कोणी केली ? 

• नॅशनल लय रो ऑफ पलांट जेनेकटक ररसोसेस (NBPGR) द्वारे भारतीय राष्ट्ट्रीय जन क बँकेची 

स्थापना कबयाणे, िनस्पकतजन्य प्रसार, ऊतक/पेशी सिंधगन, भ्रणू, गेमेट्स इत्यािींच्या स्िरूपात 

जमगपलाझम संकलनाचा राष्ट्ट्रीय िारसा जतन करण्यासाठी करण्यात आली आहे. नॅशनल जीन 

बँक कबयाणे स्िरूपात स मारे िहा लाख जमगपलाझम जतन करू शकते. 

• नॅशनल लय रो 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 म्हणनू करण्यात आली. 

म ख्यमंिी कनतीश क मार यांनी कबहारमधील पूकणगया येथे िेशातील पकहल्या इथेनॉल पलांटचे 

उद्घाटन केले. 

• कबहारचे म ख्यमंिी कनतीश क मार यांनी कबहारच्या पकूणगया कजल््ात भारतातील पकहल्या इथेनॉल 

पलांटचे उद्घाटन केले. ईस्टनग इंकडया बायोफ्यलू्स प्रायव्हेट कलकमटेडने 105 कोटी रुपये खचूगन हा 

पलांट उभारला आहे. कबहारने 2021 च्या पकहल्या सहामाहीत इथेनॉल उत्पािन प्रोत्साहन धोरण 

आणले. हा िेशातील पकहला धान्य-आधाररत इथेनॉल पलांट आहे. 

• महत्त्िाचे म िे 

• पकूणगया शहरापासनू 12 ककमी अंतरािर गणेशपरू परोरा येथे िसलेले हे पलांट 15 एकर जागेिर 

पसरलेले आहे. 



 

 

• सीमांचल प्रिेश म्हणनू ओळखले जाणारे पकूणगया, ककटहार, अरररया आकण ककशनगंज कजल्हे 

कबहारमधील एकूण मर्कयाचे 80% उत्पािन करतात आकण एकप्रल ते ऑगस्ट या कालािधीत 30-

35 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 त टलेला तांिूळ िापरून िरिषी 35 कोटी कलटर इंधन तयार होण्याची शर्कयता आहे. 

• तयार केलेले इथेनॉल पेट्रोल आकण कडझेलमध्ये कमसळण्यासाठी तेल किपणन कंपन्यांना प रिले 

जाईल. 

• पकूणगयाकशिाय म झफ्फरपरू, भोजपरू, नालिंा, बर्कसर, मध बनी, बेग सराय, गोपालगंज, पिूग 

चंपारण, भागलपरू येथे इथेनॉल पलांट उभारले जात आहेत. 

छत्तीसगड राज्य ज नी पेन्शन योजना प न्हा स रू करणार आहे.  

त्यांच्या अथगसंकल्पीय किधानात, छत्तीसगडचे म ख्यमंिी भपेूश बघेल यांनी राज्य कमगचार् यांसाठी ज न्या 

पेन्शन योजना (OPS) िर परत जाण्याची आकण माकसक आमिार स्थाकनक के्षि किकास पशैाच्या चौपट 

करण्याची सरकारची योजना जाहीर केली. शेणाच्या पािडरच्या ब्रीफकेसमध्ये त्यांनी बजेटची कागिपिे 

ठेिली. 

महत्त्िाचे म िे: 

 

• 1 जानेिारी 2004 नंतर काम स रू केलेल्या तीन लाखांहून अकधक व्यक्तींना या बिलाचा फायिा 

होईल. तथाकप, ते भारतीय प्रशासकीय सेिा आकण भारतीय पोलीस सेिा यासारख्या अकखल 

भारतीय सेिांच्या सिस्यांना लाग ूहोणार नाही. 

• िोन पेन्शन प्रणालींमधील मलूभतू फरक असा आहे की, कमगचार् याने त्यांच्या मळू उत्पन्नातील 

10% आकण महागाई भत्त्याची कपात करून त्यांच्या पेन्शनमध्ये ऐकच्छक योगिान किले पाकहजे, 

OPS अंतगगत अशी कोणतीही िजािट नाही. 

• म ख्यमंत्रयांनी या अथगसंकल्पात सरकारी कमगचार्यांसाठी पिूीचा पेन्शन कायगक्रम पिूगित 

करण्याचा प्रस्ताि मांडला आहे. 



 

 

• छत्तीसगड रोजगार कमशनला कौशल्य किकास कायगक्रमांमध्ये समन्िय साधनू निीन रोजगार 

कनमागण करण्याच्या शर्कयतांिर काम करण्यासाठी 2 कोटींची रर्ककम किली जाईल. 

िेशातील पकहले ‘मधाचे गाि’ प्रकल्पाचा मांघर गािी श भारंभ 

• मांघर येथील ‘मधाचे गाि’ प्रकल्प हा अशा प्रकारचा िेशातील पकहलाच प्रकल्प असनू राज्यातील 

इतर कजल््ातिेखील असे प्रकल्प राबिण्यात येतील, असे प्रकतपािन उद्योगमंिी स भाष िेसाई 

यांनी केले. 

• ग्रामीण अथगव्यिस्थेत  मधमाशी पालनाद्वारे रोजगाराच्या संधी उपललध करण्यासाठी खािी ि 

ग्रामोद्योग मंडळाच्याितीने  प्रकल्प मधमाशी राबिनू त्याअंतगगत मांघर या पकहल्या मधाच्या 

गािाचा अकधकृतपणे प्रारंभ होत आहे.  या गािातील ८० टर्कके लोकांची उपजीकिका ही या 

मधाच्या उद्योगािर अिलंबनू आहे. याम ळे 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 शेतीपरूक व्यिसायही ठरु शकतो.  मधमाशांम ळे कनसगागतील समतोल राखला जातो. 

तसेच फ लांच्या परागीकरणाम ळे पीक उत्पािनात िाढ होते. या संकल्पनेम ळे  बाजारात श ध्ि 

मध उपललध होईल. खािी ि ग्रामोद्योग मंडळाकडून  शेतकर्यांना प्रोत्साहन, प्रकशक्षण  आकण 

सहाय्य िेण्यात येणार आहे.  

किधिा प्रथा बंि व्हािी यासाठी शासन पररपिक – महाराष्ट्ट्राचे प रोगामी पाऊल 

कोल्हापरू कजल््ातील हेरिाड ग्रामपंचायतीने किधिा प्रथा बंि केल्याच्या ठरािाची शासनाने िखल 

घेतली असनू राज्यातील सिग ग्रामपंचायतीनी किधिा प्रथा बंि करण्यासाठी हेरिाड ग्रामपंचायतीचा 

आिशग समोर ठेिनू कायग करािे असा शासन पररपिक जारी करण्यात आले आहे. 

भारत िेश किज्ञानिािी ि प्रगतीशील समाज म्हणनू िाटचाल करत असला तरी आजही पतीच्या 

कनधनानंतर पत्नीचे क ं कू प सणे, गळ्यातील मंगळसिू तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातली 

जोडिी काढली जाणे, यासारख्या प्रथांचे पालन केले जायचे. या अकनष्ट प्रथा बिं करण्याचा कनधागर 

कोल्हापरू कजल््ातील हेरिाड ग्रामपंचायतीचे ग्रामकिकास अकधकारी पल्लिी कोळेकर आकण सरपंच 

स रगोंडा पाटील आकण त्यांच्या ग्रामसभेने घेतला. प्रसारमाध्यमांनी या ठरािाचा सगळीकडे प्रसार केला 

आकण शासनाने किधिा प्रथा बिं व्हािी यासाठी ग्रामपंचायतीनी काम करािे, असे आिाहन करत कि. 17 

मे 2022 रोजी शासन पररपिक जारी केले आहे. 



 

 

भारतातील पकहल्या ‘लव्हेंडर फेकस्टव्हल’चे उद्घाटन 

कें द्रीय मंिी डॉ कजतेंद्र कसहं यांनी जम्मचू्या भिेरिाह येथे िेशातील पकहल्या ‘लव्हेंडर फेकस्टव्हल’चे 

उद्घाटन केले, जेथे लॅव्हेंडरच्या लागिडीम ळे डोंगराळ भागातील अथगव्यिस्था बिलली आहे. डोडा 

कजल््ातील भिरिाह हे भारताच्या जांभळ्या क्रांतीचे जन्मस्थान आहे. 

कें द्र सरकारच्या ‘अरोमा ममशन ऑर पपपल ररव्होल्युशन’ अंतगगत जम्म ू आकण काश्मीरमधील 

शेतकर्यांचे नशीब बिलले आहे. कें द्रीय किज्ञान आकण तंिज्ञान मंिालयाने 2016 मध्ये िजै्ञाकनक आकण 

औद्योकगक संशोधन पररषिेच्या (CSIR) द्वारा अरोमा कमशनद्वारे पपगल ककंिा लॅव्हेंडर क्रांती स रू केली 

होती. िेशांतगगत स गंधी पीक-आधाररत कृषी अथगव्यिस्थेला पाकठंबा िेणे हे या अकभयानाचे उकिष्ट आहे. 

जम्म ूआकण काश्मीरमधील जिळपास सिग 20 कजल््ांमध्ये लवै्हेंडरची लागिड केली जाते. 

शेतकर्यांना मोफत लवै्हेंडरचे रोपटे िेण्यात आले, तर ज्यांनी यापिूी लॅव्हेंडरची लागिड केली होती 

त्यांना रु. 5-6 प्रकत रोपटी या कमशन अंतगगत िेण्यात आले. हे कमशन अरोमा उद्योगात मोठ्या प्रमाणात 

मागणी असलेल्या आिश्यक तेलांसाठी स गंधी कपकाचं्या लागिडीस प्रोत्साहन िेते. िोडा येथील 800 

हून अकधक प्रगतीशील शेतकर्यांनी स गंधी शेतीचा अिलंब केला असनू ती आता फायिेशीर ठरत आहे. 

2024 पयांत लॅव्हेंडरची लागिड 1,500 हेर्कटरपयांत िाढिण्याचे उकिष्ट या अकभयानाचे आहे. 

BRO च्या अटल बोगद्याला ‘सिोत्कृष्ट पायाभूत स किधा प्रकल्प’ प रस्कार कमळाला.  

• बीआरओ म्हणजेच, सीमा रस्ते संघटनेने, कहमाचल प्रिेशात रोहतांग इथे बांधलेल्या, 

स्थापत्यशास्त्राचा अद्भ त नमनूा असलेल्या अटल बोगिा, इंकडयन कबकल्डंग कॉगेँ्रस-म्हणजेच 

आयबीसी च्या यिंाच्या, “सिोत्कृष्ट पायाभतू स किधा प्रकल्प प रस्काराचा मानकरी ठरला आहे. 

आज निी किल्लीत या बोगद्याला हा प रस्कार िेण्यात आला. 

• या प्रकतकित प रस्कारासाठी, 30 पेक्षा अकधक अत्याध कनक पायाभतू स किधा प्रकल्पांना 

नामांकन कमळाले होते. माि, आयबीसीच्या ज्यरूीने त्यातनू, या प्रकल्पाची कनिड केली,  कारण, 

या प्रकल्पाची बाधंकाम प्रकक्रयाही सिोत्तम ठरली.  

• आयबीसी च्या आज झालेल्या 25 व्या िाकषगक पररषिेत, बीआरओचे महासंचालक लेफ्टनंट 

जनरल राजीि चौधरी यांनी या प रस्कार स्िीकारला मनाली ते लाहौल कस्पती व्हॅली िरम्यानचा 

हा बोगिा अकभयांकिकी के्षिातील एक अद्भ त नमनूा समजला जातो. 



 

 

• या बोगद्याम ळे, लष्ट्करी िलांना लिाखला पोहोचण्यासाठी एक उत्तम पयागयी मागग तर उपललध 

झालाच आहे,त्याकशिाय, लाहौल कस्पती च्या लोकांसाठी िेखील िाहत कीचा उत्तम मागग कनमागण 

झाला आहे, असे चौधरी यांनी सांकगतले. . 

• नव्या  ऑस्टे्रकलयन बोगद्याच्या पद्धतीन सार, हा बोगिा बांधण्यात आला असनू, 3 ऑर्कटोबर 2020 

रोजी पंतप्रधान नरें द्र मोिी यांनी ्ा बोगद्याचे राष्ट्ट्रापगण केले होते. 

अटल बोगिा  

• महामागागिरील जगातील सिागत जास्त लांबीचा हा अटल बोगिा आहे. मनाली ते लाहौल -कस्पती 

यांना जोडणा-या या बोगद्याची लांबी 9.02 ककलोमीटर आहे. लाहौल कस्पतीच्या संपणूग खो-यामध्ये 

हा बोगिा तयार करण्यात आला आहे. या भागामध्ये होणा-या कहमिषागिाम ळे लाहौल कस्पतीच्या 

प ढच्या भपू्रिेशाला जिळपास सहा मकहने उिगररत िेशाबरोबर संपकग  साधणे शर्कय होत नव्हते. 

• अत्याध कनक तंिज्ञानाचा िापर करून हा बोगिा तयार करण्यात आला आहे. कहमालयीन 

रांगांमध्ये सम द्र सपाटीपासनू 3000 कमटसग (10,000 फूट) उंचीिर असलेल्या कपर पंजाल येथे हा 

बोगिा तयार करण्यात आला आहे. 

• या बोगद्याम ळे मनाली ते लेह यांच्यामधले 46 ककलोमीटर अंतर कमी झाले आहे. अकतउंचीिरच्या 

डोंगराळ भागाम ळे अिघे 46 ककलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी िाहनांना 4 ते 5 तासांचा 

कालािधी लागत होता. 

• मनालीपासनू 25 ककलोमीटरिर 3060 मीटसग उंचीिर असलेल्या िकक्षण टोकापासनू अटल 

बोगद्याला प्रारंभ होतो. तर उत्तरेकडे असलेल्या लाहौल खो-यामध्ये िसलेल्या तेकलंग, कसस्स ूया 

गािाजिळ 3071 मीटसग उंचीिर हा बोगिा संपतो. 

• या बोगद्याचा घोड्याच्या नालेसारखा आकार आहे. तसेच आठ मीटर रंूिीचा ि पिरी मागग 

त्यामध्ये तयार केला आहे. तर बोगद्याची उंची 5.525 मीटर ठेिण्यात आली आहे. 

• बोगद्याची एकूण रंूिी 10.5 मीटर असनू त्यामध्ये 3.6 ग कणले 2.25 मीटरचा आपत्तीकाळासाठी 

अकग्नरोधक बोगिा मागग तयार करण्यात आला आहे. 

• प्रकतकिनी 3000 गाड्या आकण 1500 मालमोटारी 80 ककलोमीटर/प्रकततास िेगाने या बोगद्यातनू 

िाहतकू करू शकतील, अशा पद्धतीने तो तयार करण्यात आला आहे. 



 

 

• या बोगद्यामध्ये अत्याध कनक इलेर्कट्रोमेकॅकनल प्रणाली तसेच हिा खेळती राहण्यासाठी सिग 

व्यिस्था, एससीएडीए कनयिंक अकग्नरोधक प्रणाली बसकिण्यात आली आहे. 

AAHAR 2022: आकशयातील सिागत मोठ्या आंतरराष्ट्ट्रीय खाद्य आकण आिराकतथ्य मेळािा  

कृषी आकण प्रकक्रया केलेले अन्न उत्पािने कनयागत किकास प्राकधकरण (Agricultural and Processed Food 

Products Export Development Authority (APEDA)) भारत व्यापार सिंधगन संघटना (ITPO) च्या 

भागीिारीत निी किल्लीच्या प्रगती मिैानािर आकशयातील सिागत मोठा आंतरराष्ट्ट्रीय अन्न आकण 

आिराकतथ्य मेळा, AAHAR-2022 चे आयोजन करत आहे. िाकणज्य आकण उद्योग मंिालयाच्या 

म्हणण्यान सार, भौगोकलक संकेत उत्पािने, प्रकक्रया केलेले अन्न, सेंकद्रय आकण गोठिलेल्या अन्न 

उत्पािनांसह किकिध कृषी उत्पािन किभागातील 80 हून अकधक कनयागतिार या कायगक्रमाला उपकस्थत 

राहतील. 

महत्त्िाचे म िे: 

• APEDA ने उत्तर पिूग आकण कहमालयीन राज्ये जसे की जम्म ूआकण काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड 

आकण कहमाचल प्रिेशातील कनयागतिार तसेच मकहला उद्योजक, एफ आमगर उत्पािक संस्था, स्टाटग-

अप आकण बाजरी कनयागतिारांसाठी स्टॉल्स बाजलूा ठेिले आहेत. 

• मेळ्याचा पकहला कििस 26 एकप्रल 2022 होता. 

• हा मेळा 30 एकप्रल 2022 पयांत चालणार आहे. 

• हा मेळा आता 36 व्या िषागत आला आहे. 

• हा कायगक्रम अभ्यागतांना आकण सहभागींना निीन व्यिसाय लीड्स किककसत करण्याची 

आय ष्ट्यात एकिाच संधी िेईल. 

• हा मेळा िेशाच्या गकतमान िाढत्या बाजारपेठेच्या कायगक्षम आकण यशस्िी किपणनासाठी िेखील 

मित करेल. 

SEMICONINDIA CONFERENCE 2022 

• सेमीकॉन इंकडया कॉन्फरन्स-2022 चे उद्घाटन पंतप्रधान नरें द्र मोिी यांच्या हस्ते होणार आहे. 

बेंगळ रू या तीन कििसीय पररषिेचे आयोजन करणार आहे. इलेर्कट्रॉकनर्कस आकण माकहती 

तंिज्ञान मंिालयाच्या (MeitY) कनिेिनान सार, पंतप्रधान नरें द्र मोिींच्या इलेर्कट्रॉकनर्कस 



 

 

उत्पािन, सेमीकंडर्कटर कडझाइन, उत्पािन आकण निकल्पना यांमध्ये भारताला अगे्रसर 

बनिण्याच्या उिेशाने तीन कििसीय पररषि आयोकजत केली जात आहे. 

• सेमीकंडर्कटर तंिज्ञानासाठी भारत एक आकषगक ग ंतिणकूीचे कठकाण का आहे? 

• १.३ अलजाहून अकधक भारतीयांना जोडण्यासाठी भारत कडकजटल पायाभतू स किधा तयार करीत 

आहे. 

• भारत 5 जी, आयओटी, एआय आकण इतर तंिज्ञानामध्ये क्षमता किककसत करत आहे. 

• भारत मजबतू आकथगक िाढीसाठी तयार आहे आकण जगातील सिागत िेगाने िाढणारी स्टाटगअप 

इकोकसस्टम आहे. 

• भारतातील व्यिसाय स लभता स धारण्यासाठी भारताने अनेक स धारणा केल्या आहेत. 

• भारत 21 व्या शतकाच्या गरजेसाठी तरुणांच्या कौशल्य आकण प्रकशक्षणात मोठ्या प्रमाणात 

ग ंतिणकू करत आहे. 

• भारतीय उत्पािन के्षिाचा कायापालट करण्यासाठी भारताने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. 

भारत आता परिेशातून पाठिल्या जाणार् या रकमेतून सिाग कधक लाभाथी आहे. 

• जागकतक बँकेच्या मते, 2021 मध्ये भारताने मेकर्कसकोला मागे टाकून सिागकधक रेकमटन्स प्राप्त 

करणारा िेश म्हणनू चीनला कतसर्या स्थानािर ढकलले आहे. 2021 मध्ये, भारताला एकूण $89 

अलज पेक्षा जास्त रेकमटन्स प्राप्त झाले, जे 2020 मध्ये कमळालेल्या $82.73 कबकलयनच्या त लनेत 

8% ने िाढले आहे. 2020 मध्ये जगाला कोकिडचा मोठा फटका बसला असला तरीही, रेकमटन्सेस 

$82.69 कबकलयन पेक्षा काहीसे जास्त होते. 

• डॉलरच्या त लनेत रुपयाचे घसरलेले मलू्य काही प्रमाणात िाढीस कारणीभतू आहे. 

• जगातील सिागत कमी व्यिहार खचाांपकैी एक असलेल्या भारतातील इनबाउंड रेकमटन्स या िषी 

िाढतच राहतील. 

• जागकतक स्तरािर $200 हस्तांतररत करण्याची सरासरी ककंमत $6 होती, परंत  िकक्षण 

आकशयामध्ये (4.3 टर्कके) पसेै पाठिणे सिागत स्िस्त आकण उप-सहारा आकफ्रकेत (7.3 टर्कके) (7.8 

टर्कके) पसेै पाठिणे सिागत महाग होते. 

• 2022 मध्ये कमी आकण मध्यम उत्पन्न असलेल्या िेशांना (LMICs) रेकमटन्स 4.2 टर्कर्कयांनी 

िाढून $630 अलजांपयांत पोहोचण्याचा अंिाज आहे. 



 

 

• हे 2021 मध्ये मजबतू 8.6% िाढीचे अन सरण करते, जेव्हा रेकमटन्सचा प्रिाह एकूण $605 अलज 

होता, जो जागकतक बँकेच्या अंिाजापेक्षा खपू जास्त होता. 

• 2021 मध्ये िकक्षण आकशयातील रेकमटन्सचा ओघ 6.9% िाढला.  

ब्राझील लँडस्केप गाडगन कसकटओ बले मार्कसगला य नेस्कोचा जागकतक िारसा िजाग  प्राप्त झाला 

आहे. 

Sitio Burle Marx साइट, ब्राकझकलयन शहर ररओ कि जानेरो मधील एक लँडस्केप गाडगन  य नेस्कोच्या 

जागकतक िारसा स्थळांच्या यािीत समाकिष्ट करण्यात आले आहे. बागेत ररओमधील 3,500 हून अकधक 

प्रजातींच्या िनस्पती आहेत. 

ब्राकझकलयन लँडस्केप िास्त किशारि बले मार्कसग यांच्या नािािरून या साइटचे नाि िेण्यात आले आहे. 

स्काय कब्रज 721: जगातील सिागत लांब झ लता पूल, चेक ररपकललकमध्ये उघडला गेला. 

• चेक ररपकललकमधील जगातील सिागत मोठा झ लता पलू पयगटकांसाठी ख ला झाला. स मारे िोन 

िषाांपासनू बांधकाम स रू असलेला हा पलू श क्रिारी अकधकृतपणे ख ला करण्यात आला. त्याला 

‘स्काय कब्रज ७२१’ असे नाि िेण्यात आले आहे. ढगांनी आच्छािलेल्या जेसेन्की पिगतांची 

पे्रक्षणीय दृष्ट्ये, तसेच एक रोमांचक, परंत  थोडा भयानक अन भि पयगटकांना इथे घेता येणार आहे. 

• हा पलू िोन पिगतरांगाना 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. पयगटक १,१२५ मीटर उंचीिरून त्यात प्रिेश करतील आकण १० मीटर 

उंचािरून बाहेर पडतील. 

• चेक ररपकललक स्काय कब्रज ७२१ नेपाळच्या बागल ंग परबत फूटकब्रजपेक्षा १५४ मीटर लांब असनू 

याने सध्या सिागत लांब सस्पेंशन फूटकब्रजसाठी कगनीज िल्डग रेकॉडग केला आहे. स्काय कब्रज ७२१ 

हे चेकची राजधानी प्राग येथनू स मारे २.५ तासांच्या अंतरािर आहे.  

कब्रकटश कगयाग रोहक कें टन कूल 16 िेळा एव्हरेस्ट सर करणारा पकहला परिेशी ठरला आहे. 

• कब्रटीश कगयागरोहक कें टन कूल याने 16 व्यांिा जगातील सिागत उंच पिगतारोहण केले असनू ते 

सिागकधक माउंट एव्हरेस्ट कशखर सर करणारा पकहला परिेशी कगयागरोहक बनला आहे.  

• 2013 मध्ये एका मोसमात माऊंट न पत्से, माऊंट एव्हरेस्ट आकण माऊंट ल्होत्से या पकहल्या कब्रटीश 

कगयागरोहकाचा किक्रम कें टनच्या नािािर आहे.  



 

 

• गेल्या िषी कें टनने जगातील सिागत उंच कशखर सर केल्यानंतर 29 तासांपेक्षा कमी कालािधीत 

माऊंट ल्होत्से कशखरािर पोहोचले होते. यापिूी, अमेररकन कगयागरोहक डेव्ह हॅनने 15 िेळा माउंट 

एव्हरेस्टिर चढाई केली आहे. 

इंडो-पॅकसकफक इकॉनॉकमक फे्रमिकग  फॉर प्रोस्पेररटी (IPEF) 

अमेररकेचे अध्यक्ष जो कबडेन यांनी अकधकृतपणे टोककयोमध्ये इंडो-पॅकसकफक इकॉनॉकमक फे्रमिकग  फॉर 

प्रोस्पेररटी (IPEF) लाँच केले. य नायटेड स्टेट्सच्या कल्पनेने आकण नेततृ्िाखाली, IPEF मध्ये ऑस्टे्रकलया, 

ब्र नेई, भारत, इंडोनेकशया, जपान, िकक्षण कोररया, मलेकशया, न्यझूीलंड, कफलीकपन्स, कसंगापरू, थायलंड 

आकण कव्हएतनाम यासह १३ संस्थापक सिस्य आहेत. 

आकथगक चौकट मोठ्या प्रमाणािर चार स्तभंांिर अिलंबनू आहे: व्यापार, प रिठा साखळी लिकचकता, 

स्िच्छ ऊजाग आकण डीकाबोनायझेशन, कर आकण भ्रष्टाचारकिरोधी उपाय. एक सयं क्त कनिेिन सकूचत 

करते की फे्रमिकग चा हेत ूया अथगव्यिस्थांमध्ये "आगामी लिकचकता, कटकाि, सिगसमािेशकता, आकथगक 

िाढ, कनष्ट्पक्षता आकण स्पधागत्मकता" 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. 

कनकमगती  

Quadrilateral Security Dialogue म्हणजेच र्किाड... अशी एक सघंटना कजची पायाभरणी २००४ साली 

आलेल्या त्स नामीनंतरच झाली. ऑस्टे्रकलया, भारत, अमेररका आकण जपान अशा चार िेशांची ही संघटना 

माचग २०२१ मध्ये जो कबडेन यांनी पकहली बठैक घेतली, त्यानंतर सपटेंबर २०२१ मध्ये ि सर्यांिा 

िॉकशंग्टनमध्ये चचाग झाली आकण र्किाडने आकार घेणं स रू केलं. 

र्किाडचा उिेश काय आहे? 

• इंडो-पॅकसकफक के्षिात कोणत्याही लष्ट्कर आकण राजकीय हस्तके्षपाकशिाय म क्तसचंार कायम 

रहािा 

• चीनचा िबिबा कमी होण्यासाठी धोरणात्मक गट म्हणनू एकी 

• उिारमतिािी व्यापार प्रणाली, म क्त संचार अबाकधत ठेिणे 

• इंडो-पॅकसकफक के्षिातील कजगबाजारी िेशांना सहाय्य 



 

 

• आरोग्य, कशक्षण, पायाभतू स किधा अशा किकिध के्षिात समन्ियाने काम 

QUARD सकमट 2022 मध्ये संबोकधत केलेले म िे 

• चीन आकण सोलोमन बेटे 

• चीन आकण तिैान 

• उत्तर कोररयाची के्षपणासे्त्र 

• य के्रन आकण रकशया 

QUARD सकमट 2022 मध्ये उपक्रमांचे अनािरण करण्यात आले  

• QUARD फेलोकशप- हा कायगक्रम चार िेशांपकैी प्रत्येकी 100 किद्याथ्याांना यएूस मध्ये पििीधर 

STEM पििीसाठी अभ्यास करण्यास अन मती िेईल. फेलोकशप प्रोग्रामसाठी अजग स रू झाला आहे 

आकण 30 जनू 2022 रोजी बिं होईल. 

• इंडो-पॅकसकफक पाटगनरकशप फॉर मेरीटाइम डोमेन अिेअरनेस (IPMDA)- हे चार िेश आकण 

त्यांच्या प्रािेकशक भागीिारांना जलि आकण स्पष्ट सागरी माकहती प रिण्यािर लक्ष कें कद्रत करेल. 

• लस भागीिारी- ि र्किाडने एककितपणे 257 िशलक्ष कोकिड-19 लस प रिल्या आहेत. भारतीय 

आरोग्य सेिा के्षिाला चालना िेण्यासाठी ललॉक लसीचे डोस िेणे आकण $100 िशलक्ष स किधेचे 

समथगन करणे स रू ठेिेल. 

• अंतराळ सहकायग- चार राष्ट्ट्रांनी अिकाश-आधाररत पथृ्िी कनरीक्षण डेटा सामाकयक करण्यासाठी 

िचनबद्ध केले आहे. त्यात महासागरीय आकण िातािरणीय िेखरेख, परू मॅकपंग आकण लँड 

इमेकजंगिरील यएूस कायगक्रमांचा समािेश असेल. 

NSO सिेक्षण: ऑर्कटोबर-कडसेंबर 2021 मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा िर 8.7% आहे.  

राष्ट्ट्रीय सांकख्यकी कायागलय (NSO) च्या डेटािरून असे किसनू आले आहे की शहरी भागातील 15 

िषाांिरील लोकांचा बेरोजगारीचा िर ऑर्कटोबर ते कडसेंबर 2021 िरम्यान 10.3% िरून 8.7% पयांत 

घसरला आहे. बेरोजगारी ककंिा बेरोजगारी िर (UR) ची व्याख्या बेरोजगार व्यक्तींची टर्ककेिारी म्हणनू 

केली जाते. 

राष्ट्ट्रीय सांकख्यकी कायागलय डेटाचे प्रम ख म िे: 

• प रुषांमध्ये, शहरी भागातील बेरोजगारीचा िर ऑर्कटोबर-कडसेंबर 2021 मध्ये 8.3% पयांत घसरला 

आहे, जो एका िषागपिूी 9.5% होता. ज ल-ैसपटेंबर 2021 मध्ये तो 9.3% होता. 



 

 

• आकडेिारीिरून असेही किसनू आले आहे की शहरी भागात (१५ िषे आकण त्याहून अकधक 

ियाच्या) मकहलांमधील बेरोजगारी ककंिा बेरोजगारीचा िरही याच कालािधीतील १३.१% िरून 

10.5% पयांत घसरला आहे. ज ल-ैसपटेंबर 2021 मध्ये तो 11.6% होता. 

• शहरी भागात 15 िषे आकण त्याहून अकधक ियाच्या व्यक्तींसाठी CWS (ितगमान साप्ताकहक 

कस्थती) मध्ये कामगार शक्तीचा सहभाग िर 2021 च्या ऑर्कटोबर-कडसेंबर कतमाहीत 47.3% िर 

अपररिकतगत राकहला, एका िषागपिूीच्या याच कालािधीच्या त लनेत. ज ल-ैसपटेंबर 2021 मध्ये तो 

46.9% होता. 

• श्रमशक्ती म्हणजे लोकसखं्येचा तो भाग जो िस्त ू आकण सेिांच्या उत्पािनासाठी आकथगक 

कक्रयाकलापांसाठी मजरू प रिठा करतो ककंिा ऑफर करतो. 

कशक्षण मंिालयाने राष्ट्ट्रीय उपललधी सिेक्षण अहिाल (NAS) 2021 जारी केला. 

नॅशनल अकचव्हमेंट सव्हे (NAS) 2021 आितृ्तीचा अहिाल प्रकसद्ध झाला आहे. NAS2021: जगातील सिागत 

मोठ्या सिेक्षणांपकैी एक, नॅशनल अकचव्हमेंट सव्हे (NAS) 2021 12.11.2021 रोजी िेशभरात, 

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 कें द्रशाकसत 

प्रिेशांमधील 720 कजल््ांतील 1.18 लाख शाळांमधील 34 लाखांहून अकधक किद्याथ्याांचे 

मलू्यांकन करण्यात आले. 

• NAS तीन िषाांच्या सायकल कालािधीसह इयत्ता 3, 5, 8 आकण 10 मधील म लांच्या कशकण्याच्या 

क्षमतांचे सिगसमािेशक मलू्यमापन सिेक्षण करून िेशातील शालेय कशक्षण प्रणालीच्या 

आरोग्याचे मलू्यांकन करते. हे शालेय कशक्षण व्यिस्थेचे एकूण मलू्यमापन प्रकतकबंकबत करते. 

शेिटची NAS 2017 मध्ये झाली होती. 

• NAS 2021 मध्ये िेशभरातील कें द्र आकण राज्य सरकारी शाळा, सरकारी अन िाकनत शाळा आकण 

खाजगी शाळांचा समािेश आहे. 

 

 



 

 

WEF चा प्रिास आकण पयगटन किकास कनिेशांक 2021 

जागकतक प्रिास आकण पयगटन किकास कनिेशांक 2021 मध्ये भारत 54 व्या स्थानािर आहे. िेश 2019 

मध्ये 46 व्या स्थानािरून खाली आला आहे, तथाकप, िकक्षण आकशयामध्ये अजनूही अव्िल स्थानािर 

आहे. 

ट्रॅव्हल अँड ट ररझम डेव्हलपमेंट इंडेर्कस 2021 मध्ये जपानने अव्िल स्थान पटकािले असनू त्यानंतर 

य नायटेड स्टेट्स, स्पेन, फ्रान्स आकण जमगनी यांचा क्रमांक लागतो. 4.2 ग णांसह भारत 54 व्या स्थानािर 

आहे जो 2019 पेक्षा आठ कमी आहे. 

WEF च्या ट्रॅव्हल अँड ट ररझम डेव्हलपमेंट इंडेर्कस 2021 ज्यामध्ये 117 िेशांचा समािेश आहे हे िाखिनू 

किले आहे की, सकारात्मक ट्रेंड असनूही, प्रिास आकण पयगटन के्षि अजनूही त्याच्या प नप्रागप्तीमध्ये अडथळे 

आणत आहे. 

प्रिास आकण पयगटन कनिेशांक 117 अथगव्यिस्थांचे मलू्यांकन करतो आकण प्रिास आकण पयगटन 

अथगव्यिस्थांच्या शार्श्त आकण लिकचक िाढ सक्षम करण्यासाठी म ख्य घटक ओळखतो. कोकिड-19 

शटडाउनने जगभरातील अनेक अथगव्यिस्थांमध्ये प्रिास आकण पयगटनाने किलेल्या महत्त्िपणूग 

योगिानािर प न्हा जोर किला आहे. 

तथाकप, साथीच्या रोगाच्या पररणामातनू जग बाहेर पडत असताना, अथगव्यिस्थांनी प्रिास आकण पयगटन 

अन भि आकण सेिा प्रिान करण्यासाठी मजबतू आकण लिकचक िातािरण तयार करण्यासाठी ग ंतिणकू 

करण्यास स रिात केली पाकहजे. 

य नायटेड स्टेट्स व्यकतररक्त, ट्रॅव्हल अँड ट ररझम डेव्हलपमेंट इंडेर्कस 2021 मधील शीषग 10 अथगव्यिस्था 

य रोप ककंिा आकशया पॅकसकफकमधील उच्च-उत्पन्न असलेल्या अथगव्यिस्था आहेत. 

प्रिास आकण पयगटन किकास कनिेशांक 2021 हा प्रिास आकण पयगटन स्पधागत्मकता कनिेशांकाचा थेट 

किकास आहे, जो गेल्या 15 िषाांपासनू कद्विाकषगक प्रकाकशत केला जात आहे. 

भारताला कनओबँक ओपन म्हणून 100 िे य कनकॉनग  स्टाटगअप कमळाले.  

कनओबँककंग कफनटेक पोटगल, “ओपन” ने त्याचे मलू्य एक अलज डॉलसगपेक्षा जास्त करण्यासाठी निीन 

भांडिल उभारले तेव्हा भारताला त्याचे 100 िे य कनकॉनग कमळाले. पाच िषीय बेंगळ रूकस्थत कनओबँकेने 

IIFL, कसंगापरूची 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. याम ळे त्याचे मलू्यांकन $1 अलजचा टपपा ओलांडण्यास मित झाली. 



 

 

FY22 मध्ये सािगजकनक के्षिातील बँकांची फसिणूक 51% कमी होऊन 40,295 कोटी रुपये 

झाली. 

ररझव्हग बँक ऑफ इंकडयाने म्हटले आहे की सािगजकनक के्षिातील बँकांनी 2021-22 (FY22) या आकथगक 

िषागत फसिण कीच्या रकमेत 51 टर्कर्कयांहून अकधक घसरण नोंििनू 40,295.25 कोटी रुपयांची नोंि 

केली आहे. 2020-21 च्या आधीच्या आकथगक िषागत तलबल 12 PSBs (सािगजकनक के्षिातील बँकांनी) 

81,921.54 कोटी रुपयांची फसिणकू केली होती, असे कें द्रीय बँकेने माकहती अकधकार (RTI) 

कायद्यांतगगत एका अजागला उत्तर िेताना सांकगतले. 

अहिालातील महत्त्िाचे म िे: 

• FY22 मध्ये PSBs द्वारे सिग शे्रणींमध्ये नोंििलेल्या फसिण कीच्या RBI डेटान सार, शहर-

आधाररत पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) सिागकधक 9,528.95 कोटी रुपयांची नोंि केली आहे, 

ज्यामध्ये अशा 431 घटनांचा समािेश आहे. 

• िेशातील सिागत मोठी कजगिार स्टेट बँक ऑफ इंकडयाने तलबल 4,192 प्रकरणांमध्ये 6,932.37 

कोटी रुपयांच्या फसिण कीची नोंि केली – मोठ्या प्रमाणात लहान मलू्याच्या फसिण कीच्या 

घटना िशगकितात. 

• बँक ऑफ इंकडयाने 5,923.99 कोटी रुपयाचंी फसिणकू केली (209 घटना), त्यानंतर बँक ऑफ 

बडोिा 3,989.36 कोटी (280); य कनयन बँक ऑफ इंकडया रु. 3,939 कोटी (627), तर कॅनरा बँकेने 

केिळ 90 प्रकरणांमध्ये रु. 3,230.18 कोटी रुपयांची फसिणकू नोंििली – हे व्यिहार उच्च-

मलू्याच्या फसिण कीचे होते. 

कें द्र सरकारने जाहीर केले की FY22 मध्ये भारताने $83.57 अलज इतका िाकषगक FDI आिक 

नोंििली आहे. 

• कें द्र सरकारने जाहीर केले की FY22 मध्ये भारताने $ 83.57 अलज इतका िाकषगक FDI आिक 

नोंििली आहे. 2020-21 मध्ये, आिक $81.97 अलज इतकी होती. उत्पािन के्षिात परकीय 

ग ंतिण कीसाठी भारत हा झपाट्याने पसंतीचा िेश म्हणनू उियास येत आहे. 2020-21 ($12.09 

अलज) च्या त लनेत 2021-22 मध्ये ($21.34 अलज) उत्पािन के्षिातील एफडीआय इकर्किटी प्रिाह 

76 टर्कर्कयांनी िाढला आहे. 



 

 

• राज्यांचा किचार करता, एकूण एफडीआय इकर्किटी प्रिाहापकैी 38 टर्कके िाटा असलेले कनागटक 

हे आणखी िषागसाठी सिागकधक प्राप्त करणारे राज्य आहे, त्यानंतर महाराष्ट्ट्र 26 टर्कके आकण 

किल्ली 14 टर्कके आहे. 

• कनागटकच्या एकूण एफडीआय इकर्किटी प्रिाहापकैी 35 टर्कके िाटा संगणक सॉफ्टिेअर आकण 

हाडगिेअर या के्षिांमध्ये नोंििला गेला आहे. ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी तो 20 टर्कके आकण 

कशक्षणाच्या बाबतीत 12 टर्कके होते. 

• सिोच्च ग तंिणकूिार िेशांच्या बाबतीत, कसंगापरू 27 टर्कर्कयांसह अव्िल आहे, त्यानंतर 

अमेररका (18 टर्कके) आकण मॉररशस (16 टर्कके) गेल्या आकथगक िषागत आहे. के्षिांमध्ये, संगणक 

सॉफ्टिेअर आकण हाडगिेअरने जास्तीत जास्त आिक आककषगत केली. सेिा के्षि आकण िाहन 

उद्योगाने त्याचे पालन केले. 

कगफ्ट कसटीमध्ये न्यू डेव्हलपमेंट बँकेने प्रािेकशक कायागलय उघडले.  

न्य ूडेव्हलपमेंट बँक (NDB), कब्रर्कस िेशांची शांघाय कस्थत बहुपक्षीय बँक, िेशाच्या पायाभतू स किधा आकण 

शार्श्त किकासाच्या गरजा पणूग करण्यासाठी ग जरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-कसटी (GIFT कसटी) 

येथे भारतातील पकहले प्रािेकशक कायागलय उघडेल. भारत कायागलय निीन प्रकल्प किककसत, 

अंमलबजािणी आकण िेखरेख करून िेशात आपली उपकस्थती िाढिण्यािर लक्ष कें कद्रत करेल. 

महत्त्िाचे म िे: 

• NDB च्या किद्यमान प्रािेकशक कायागलयांना न्य ू इंकडया ऑकफसद्वारे परूक केले जाईल. त्याचे 

आकफ्रका प्रािेकशक कें द्र (ARC) 2017 मध्ये जोहान्सबगगमध्ये उघडले, 2019 मध्ये ब्राझीलमध्ये 

उप-कायागलयासह सो पाउलोमध्ये अमेररका के्षिीय कायागलय (ARO) आकण 2020 मध्ये 

मॉस्कोमध्ये य रेकशयन प्रािेकशक कें द्र (ERC) उघडले. 

• NDB ची स्थापना ज ल ै2015 मध्ये ब्राझील, रकशया, भारत, चीन आकण िकक्षण आकफ्रका या कब्रर्कस 

िेशांनी केली होती. तेव्हापासनू, बांगलािेश, यएूई, इकजप्त आकण उरुग्िे या बँकेत सामील झाले 

आहेत. 

• NDB ने एकूण $7.1 अलज ग ंतिण कीच्या 21 भारतीय प्रकल्पांना अकधकृत केले आहे. 

• बँकेला िाहतकू, पाणी आकण स्िच्छता, शार्श्त ऊजाग, कडकजटल पायाभतू स किधा, सामाकजक 

पायाभतू स किधा आकण शहरी किकास या प्रकल्पांमध्ये रस आहे. 



 

 

• सीतारामन यांनी बठैकीत कटपपणी केली की चाल ूआकथगक िषागत भारताची आकथगक िाढ 8.9% 

च्या अंिाजासह मजबतू आहे, मोठ्या अथगव्यिस्थांमध्ये सिागकधक आहे. 

SEBI ने ICEX ची कायमस्िरूपी मान्यता रि केली. 

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 गरै-

अन पालक घोकषत करणारा आिेश जारी केल्यानंतर बाजाराची मान्यता रि करण्यात आली. पसेै 

काढण्याच्या पररणामी, ICEX ला त्याच्या ग ंतिणकूिार सरंक्षण कनधी आकण ग ंतिणकूिार सेिा 

कनधीमधील कनधी सेबीच्या ग ंतिणकूिार संरक्षण आकण कशक्षण कनधीकडे हस्तांतररत करण्याचे कनिेश 

िेण्यात आले आहेत. 

भारताच्या िकक्षण भागात टोमॅटो फ्लूचा प्राि भागि िाढला. 

केरळच्या काही भागांमध्ये, कोकिड-19 साथीच्या आजारानंतर टोमॅटो फ्ल ू नािाचा निीन किषाण ू

आढळून आला आहे. या किषाणजून्य आजाराने मोठ्या संख्येत लहान म लांना ग्रासले आहेत. या 

आजाराने बाकधत होणार्या म लांमध्ये पाच िषाांपेक्षा कमी ियाच्या म लांचा मोठा समािेश असल्याची 

माकहती कमळतेय. 

टोमॅटो फ्लू म्हणजे काय? 

टोमॅटो फ्ल ूहा एक अज्ञात ताप आहे, जो केरळमधील पाच िषाांखालील म लांमध्ये आढळून आला आहे. या 

फ्लचूी बाधा झाल्यानंतर म लांच्या अंगािर प रळ आकण फोड येतात. या ख णा सामान्यतः लाल रंगाच्या 

असतात, त्याम ळे 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 किषाण ूमोठ्या प्रमाणात पसरू शकतो अशी चेतािणी आरोग्य अकधकार्यांनी किली 

आहे. 

काय आहेत लक्षणं? 

या फ्लचू्या लक्षणांमध्ये लाल प रळ, फोड ज्याचा रंग लाल असतो. त्याम ळे त्िचेची जळजळ आकण 

शरीरािर कनजगलीकरण यांचा समािेश होतो. 

अकत ताप, अंगि खी, सांधे स जणे, थकिा, पोटि खी, मळमळ, उलट्या, ज लाब, खोकला, कशंका येणे ि 

नाक िाहणे, हाताचा रंग बिलणे ही लक्षणे संसगग झालेल्या म लांमध्ये किसनू येतात. 

‘मंकीपॉर्कस’ला पँडेकमक घोकषत करण्याची चचाग  



 

 

प्राण्यापासनू होणार्या मंकीपॉर्कस (What is Monkeypox) या आजाराचा उदे्रक जगभरात १२ िेशांमध्ये 

आढळून आला आहे. किशेष म्हणजे या िेशांमध्ये यापिूी या आजाराचा प्राि भागि नसनूही हा उदे्रक 

झाल्याम ळे जागकतक आरोग्य संघटनेनेही याकिषयी कचंता व्यक्त केली आहे. 

मंकीपॉर्कस म्हणजे नेमके काय? 

मंकीपॉर्कस हा प्राण्यांपासनू होणारा संसगगजन्य आजार असला तरी प्राण्यांद्वारे माणसांमध्ये आकण एका 

व्यक्तीमाफग त ि सर्या व्यक्तीला होणारा आजार आहे. हा आजार प्राम ख्याने उष्ट्ण ककटबधंातील 

िषागिनांच्या (ट्रॉकपकल रेन फॉरेस्ट) भागात म्हणजेच मध्य आकण पकिम आकफ्रकेत आढळतो. पकिम आकण 

मध्य आकफ्रकेमध्ये या आजाराचे िोन िेगिेगळे प्रकार आढळतात. खार, उंिीर, माकडाच्या किकिध 

प्रजातींसह इतर प्राण्यांमध्ये या आजाराचे किषाण ूआढळले आहेत. 

माणसाला हा आजार कसा झाला? 

माणसामध्ये मंकीपॉर्कस हा आजार प्रथम १९७० मध्ये डेमोकॅ्रकटक ररपकललक ऑफ ि काँगो येथे नऊ 

िषागच्या बालकांमध्ये आढळला. या भागामध्ये िेिी रोगाचे कनमूगलन १९६८ साली झाले होते. त्यानंतर 

काँगो खोर्यातील िषागिनांचा किभाग आकण ग्रामीण भागांमध्ये अनेक रुग्ण आढळले. बेकनन, कॅमेरून, 

ि सेंट्रल आकफ्रकन ररपकललक, डेमोकॅ्रकटक ररपकललक ऑफ ि काँगो, कलबेररया, नायजेररया, िकक्षण 

स िान अशा आकफ्रकेतील ११ िेशांमध्ये १९७० पासनू या आजाराचे रुग्ण आढळले आहेत. 

नायजेररयामध्ये या आजाराचा २०१७ पासनू मोठ्या प्रमाणात उदे्रक झाला. अद्यापही हे उदे्रक स रू असनू 

आत्तापयगत ५०० संशकयत तर २०० रुग्ण आढळले आहेत. 

इतर िेशांमध्ये हा आजार यापूिी आढळला आहे का? 

आकफ्रकेव्यकतररक्त बाहेरील िेशात, अमेररकेत २००३ मध्ये प्रथम या आजाराचे रुग्ण आढळले होते. 

मंकीपॉर्कस बाकधत क त्रयाच्या संपकागत आल्याने हा आजार तेव्हा माणसाला झाल्याचे कनिशगनास आले 

होते. घानामधनू आलेल्या प्राण्यासोबत हे क िे अमेररकेत कनयागत करून आणले होते. त्यानंतर २०१८, 

२०१९ आकण २०२१ मध्ये किकिध िेशांमध्ये या आजाराचा प्राि भागि झाल्याचे आढळले आहे. 

एका व्यक्तीपासून ि सर्या व्यक्तीला होतो का? 

मंकीपॉर्कस हा प्राण्यापासनू होणारा संसगगजन्य आजार असला तरी प्राण्यांद्वारे माणसांमध्ये आकण एका 

व्यक्तीमाफग त ि सर्या व्यक्तीला होणारा आजार आहे. बाकधत व्यक्तीच्या थ ंकीद्वारे, कशंकल्यानंतर बाहेर 

पडणारे थेंब, अंगािर आलेले प रळ ककंिा त्यामधनू बाहेर पडणारे द्रि याच्याशी ि सर्या व्यक्तीचा संपकग  

आल्यास त्या व्यक्तीलाही मंकीपॉर्कसची बाधा होऊ शकते. बाकधत व्यक्तीच्या सिागकधक काळ संपकागत 



 

 

आकण अगिी जिळ असणार्या व्यक्तींना या आजाराची बाधा होण्याची शर्कयता अकधक असते. गभागमध्ये 

असलेल्या बाळालाही आईपासनू या आजाराची बाधा होऊ शकते. 

लक्षणे काय आहेत? (MONKEYPOX SYMPTOMS) 

या आजाराची लक्षणे िेिीच्या रोगासारखीच आहेत. बाधा झाल्यापासनू लक्षणे किसेपयांतचा कालािधी ६ 

ते १३ कििसांचा असतो. काही रुग्णांमध्ये हा ५ ते २१ कििसांपयगतचाही अस ू शकतो. या काळात 

व्यक्तीमाफग त सहसा आजाराचा प्रसार होत नाही. बाकधत व्यक्तीला लागण झाल्यानंतर िोन टपपयांमध्ये 

संक्रमण किसनू येते. 

पकहल्या टपपयात रोगाच्या आक्रमण कस्थतीमध्ये ताप, तीव्र डोकेि खी, अंगािर प रळ येणे, पाठि खी, स्नाय ू

आकण अंगि खी, खपू थकिा येणे ही लक्षणे प्राम ख्याने आढळतात. अंगािर प रळ येणे हे आजाराचे एक 

प्रम ख लक्षण असनू स रुिातीला कांकजण्या, गोिर ककंिा िेिीसारखे हे प रळ किसते. प रळ येण्याच्या एक 

ते िोन कििस आधी बाधीत व्यक्तीमाफग त आजाराचा प्रसार होण्याची शर्कयता असते. 

ि सर्या टपपयांत अंगािर प रळ येण्यास स रूिात होते. ताप आल्यानंतर साधारण एक ते तीन कििसांनी 

या प्रकक्रयेस स रुिात होते. आजारात सिागत जास्त प रळ हे चेहर्यािर येतात, असे लक्षात आले आहे. 

हळूहळू हे प रळ पाण्यासारखा द्रि कनमागण करतात, त्यानंतर कोरडे होणे आकण गळून जाणे अशा क्रमाने 

कनघनू जातात. प रळाची खपली जाईपयगत ही व्यक्ती ससंगग पसरि ूशकते. या आजाराची लक्षणे िोन ते 

चार आठिडे असतात. 

िेिीचा किकार आकण मंकीपॉर्कस यांचा काही संबध आहे का ? 

ऑथोपॉर्कस किषाणचू्या िगागतील मंकीपॉर्कस या किषाणपूासनू हा आजार होतो. िेिी रोगाचे किषाण ूिेखील 

ऑथोपॉर्कस किषाणचू्या िगागतीलच होते. मंकीपॉर्कस या आजाराचे स्िरुप हे िेिीच्या रोगासारखेच आहे. 

जगभरातनू िेिीच्या रोगाचे उच्चाटन १९८० मध्येच झाले आहे. 

आजाराच्या तीव्रतेच्या त लनेत मंकीपॉर्कस  

िेिीच्या रोगाच्या त लनेत हा किकार सौम्य आहे. बालकांमध्ये आजाराची तीव्रता जास्त आढळत आहे. 

िेिीच्या रोगाचे जगभरातनू उच्चाटन झाल्यानंतर या आजाराचे लसीकरण जिळपास ४० ककंिा त्याहून 

अकधक िषे बंि केले आहे. िेिीच्या लशीने मंकीपॉर्कसपासनूही संरक्षण कमळते. त्याम ळे सध्या या 

आजाराची बाधा िेिीची लस न कमळालेल्या साधारण ४० ते ५० िषागखालील व्यक्तींमध्ये होण्याची जास्त 

शर्कयता आहे. पिूी या आजाराचा मतृ्यिूर जिळपास ११ टर्कर्कयांपयगत आढळून आला आहे. परंत  गेल्या 

काही िषागत हे प्रमाण तीन ते सहा टर्कके झाले आहे. 



 

 

यािर उपचार उपललध आहेत का? (MONKEYPOX TREATMENT) 

बाकधत व्यक्तीच्या अंगािरील प रळाचा पाप द्रा ककंिा त्यामधील द्रिाच्या तपासणीतनू या आजाराचे कनिान 

केले जाते. रक्ताच्या तपासणीमध्ये याचे कनिान फारसे होत नाही. 

िेिीची लस मंकीपॉर्कसच्या प्रकतबधंािर स मारे ८५ टर्कके प्रभािशाली असल्याचे आढळले आहे. 

मंकीपॉर्कसिरील निीन लशीला २०१९ साली परिानगी िेण्यात आली आहे. हा आजार झाल्यानंतर 

लक्षणांन सार उपचार केले जातात. िेिीच्या आजारािरील औषधाचा मंकीपॉर्कसिर िापर करण्यास 

य रोपीयन मेकडकल असोकसएशनने याचिषी परिानगी किली आहे. 

प्रकतबंधासाठी काय करता येईल? (MONKEYPOX PREVENTION) 

माणसांमध्ये या आजारांचा प्रसार बहुतांशपणे प्राण्याच्या माध्यमातनू झाल्याचे आढळले आहे. त्याम ळे 

आजारी ककंिा मतृ प्राण्यांशी थेट संपकग  शर्कयतो टाळािा. प्राण्यांचे मांस योग्य कशजिनू खािे. बाकधत 

व्यक्तींशी ककंिा त्यांच्या िापरातील िस्तशूी संपकग  टाळािा. बाकधत व्यक्तीची काळजी घेताना शरीराचे 

रक्षण होईल असे हातमोजे िापरािेत तसेच संरक्षणासाठी इतर साधनांचा िापर करािा. 

Science and tech 

नॅशनल इंटेकलजेंस कग्रड (NATGRID) बेंगळ रू कॅम्पसचे अकमत शहा यांच्या हस्ते उद्घाटन  

गहृमंिी, अकमत शहा यांनी बेंगळ रूमध्ये नॅशनल इंटेकलजन्स कग्रड (NATGRID) कॅम्पसचे उद्घाटन केले. 

गहृमंिी अकमत शहा यांच्या म्हणण्यान सार, नरें द्र मोिी सरकारने स रुिातीपासनूच िहशतिािाबाबत 

शनू्य सहनशीलता बाळगली आहे. बेंगळ रूमधील नॅशनल इंटेकलजेंस कग्रड (NATGRID) पररसराच्या 

उद्घाटनािरम्यान श्री शाह यांनी कटपपणी केली की मागील समस्यांच्या त लनेत डेटा, व्याप्ती आकण 

जकटलतेच्या दृष्टीने स रक्षा आिश्यकता नाटकीयररत्या िाढली आहे. 

महत्त्िाचे म िे: 

• डेटा संकलन एजन्सींकडून डेटा कमळकिण्यासाठी सरकारने अत्याध कनक आकण नाकिन्यपणूग 

माकहती तंिज्ञान पायाभतू स किधांची स्थापना आकण संचालन करण्याचे काम NATGRID ला 

किले आहे. 

• कें द्र सरकार लिकरच हिाला व्यिहार, िहशतिािी कनधी, बनािट रोख, अंमली पिाथग आकण 

बॉम्बच्या धमर्कया, अिधै शस्त्रास्त्रांची तस्करी आकण इतर िहशतिािी कारिाया यांचा मागोिा 

घेण्यासाठी राष्ट्ट्रीय डेटाबेस तयार करणार आहे. 

• डेटा अँनाकलकटर्कस आकण माकहती तंिज्ञानाम ळे एजन्सीजच्या कायगपद्धतीत बिल झाला पाकहजे. 



 

 

• शाह यांच्या म्हणण्यान सार, C-DAC स्ियंपणूग भारताच्या पंतप्रधानांच्या सकंल्पनेला अन सरून 

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 त लनेत सौरऊजेपासनू 

जास्तीत जास्त िीज कनमागण करेल. राजस्थान ररन्य एबल एनजी कॉपोरेशन आकण कटहरी हायड्रो 

डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन संय क्तपणे राजस्थानमध्ये 10,000 मेगािटॅ मेगा ररन्य एबल एनजी पाकग  किककसत 

करणार आहेत. 

उल्लेखनीय आहे की निीकरणीय ऊजेच्या के्षिात THDCIL ने उचललेले हे ऐकतहाकसक पाऊल ग्लासगो 

येथील हिामान बिलािरील कशखर पररषिेत 2030 पयांत आपल्या उजेच्या 50 टर्कके गरजा अक्षय 

ऊजेद्वारे पणूग करण्याचे भारत सरकारचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी िेखील योगिान िेईल. यासोबतच 

राजस्थान राज्यातील या निीकरणीय अक्षय सौरऊजाग प्रकल्पांच्या किकासाम ळे स्िस्त आकण 

पयागिरणपरूक सौरऊजेसह राज्याच्या सामाकजक-आकथगक किकासालाही गती कमळेल. 

िूरसंचार किभागाद्वारे कें द्रीकृत मागागसाठी ‘गतीशक्ती संचार’ पोटगल स रू केले.  

िूरसंचार किभागाने गकतशक्ती संचार पोटगल लाँच केले आहे, जे िेशभरात राईट ऑफ िे (RoW) साठी अजग 

आकण मंज री प्रकक्रया स लभ करेल. िूरसंचार मंिी अकर्श्नी िषै्ट्णि यांच्या मते, हे व्यासपीठ टेकलकॉम 

पायाभतू स किधा प्रकल्पांसाठी व्यिसाय स लभ करण्याचे उकिष्ट साध्य करण्यात मित करेल, जे 

माननीय पंतप्रधानांच्या िरूदृष्टीन सार आहे. 

किकिध सेिा आकण पायाभतू स किधा प्रिात्यांद्वारे RoW अँपसची त्िररत किल्हेिाट लािल्याने जलि पायाभतू 

स किधा कनमागण होण्यास अन मती कमळेल, ज्याम ळे 5G नेटिकग  िेळेिर तनैात करण्यात मित होईल, 

असेही ते म्हणाले. गकतशक्ती संचार पोटगल ऑनलाइन आणण्यासाठी राज्य आकण कें द्रशाकसत प्रिेशांच्या 

योगिानाची आकण कें द्र सरकारच्या सहकायागची मंिी महोियांनी प्रशंसा केली.  

गगनयान कमशन 2023: S2000 मानि-रेटेड रॉकेट बूस्टरची यशस्िी चाचणी 

• आंध्र प्रिेशातील श्रीहररकोटा येथील सतीश धिन अंतराळ कें द्र (SDSC) येथे, भारतीय अंतराळ 

संशोधन संस्था (ISRO) ने गगनयान कायगक्रमासाठी मानि-रेट केलेल्या सॉकलड रॉकेट बसू्टर 

(HS200) ची कस्थर चाचणी यशस्िीररत्या पणूग केली. 

• बेंगळ रू-आधाररत अंतराळ संस्थेच्या मते, HS200 ही उपग्रह प्रके्षपण िाहन GSLV Mk III च्या 

S200 रॉकेट बसू्टरची मानि-रेट केलेली आितृ्ती आहे, ज्याला LVM3 िेखील म्हणतात. 



 

 

महत्त्िाचे म िे: 

• ही चाचणी यशस्िीरीत्या पणूग करणे हा इस्रोच्या प्रकसद्ध गगनयान मानि अंतराळ उड्डाण 

कायगक्रमासाठी एक महत्त्िाचा टपपा आहे, कारण प्रके्षपण िाहनाच्या पकहल्या टपपयात त्याच्या 

पणूग 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 समारंभाला 

उपकस्थत होते. 

• HS200 बसू्टरची रचना आकण किकास VSSC ने कतरुअनंतप रममध्ये केले होते, तर प्रोपेलंट 

काकस्टंग श्रीहरीकोटा येथील SDSC येथे पणूग झाले होते. 

NITI आयोगाने राष्ट्ट्रीय डेटा आकण किशे्लषण पलॅटफॉमग  स रू केला. 

National Data & Analytics Platform (NDAP) नीती आयोगाने मोफत सािगजकनक िापरासाठी स रू 

केले. डेटा ऍर्कसेस करण्यायोग्य, इंटरऑपरेबल, परस्परसंिािी आकण िापरकताग-अन कूल पलॅटफॉमगिर 

उपललध करून किला आहे.. हे किकिध सरकारी किभागांचे मलूभतू डेटासेट ठेिते, त्यांना organises करते 

आकण किशे्लषण आकण कव्हज्य अलायझेशन क्षमता प्रिान करते. हे सािगजकनक पिापगण ऑगस्ट 2021 मध्ये 

पलॅटफॉमगच्या बीटा ररलीझनंतर आले आहे, ज्याने चाचणी आकण फीडबॅकसाठी थोड्या प्रमाणात 

िापरकत्याांना प्रिेश किला. 

ड्रोन फेकस्टव्हल ऑफ इंकडया 2022 

• भारतातील सिागत मोठा ड्रोन महोत्सि ‘भारत ड्रोन महोत्सि 2022’ चे उद्घाटन पतंप्रधान नरें द्र 

मोिी यांच्या हस्ते 27 मे, 2022 रोजी निी किल्लीतील प्रगती मिैानािर होणार आहे. िोन कििस 

चालणार् या या कायगक्रमात परिेशी , सशस्त्र िलासंह स मारे 1600 प्रकतकनधी सहभागी होतील. 

सरकारी अकधकारी, PSU, ड्रोन स्टाटगअप आकण इतर खाजगी कंपन्या यात सहभागी होतील. 

• उद्घाटन कायगक्रमािरम्यान, पीएम मोिी ककसान ड्रोन पायलट यांच्याशी सिंाि साधतील आकण 

ओपन एअर ड्रोन प्रात्यकक्षकांचे साक्षीिार होतील. 70 हून अकधक प्रिशगक प्रिशगन कें द्रात 

ड्रोनच्या िापराच्या किकिध केसेस प्रिकशगत करतील. 

• भारताच्या ड्रोन फेकस्टव्हलमध्ये ड्रोन पायलट प्रमाणपिे, फ्लाइंग प्रात्यकक्षके, पॅनेल चचाग, 

उत्पािन लॉन्च आकण भारतात बनिलेले ड्रोन टरॅ्कसी प्रोटोटाइपचे व्हच्य गअल कॉन्फरल यांचा 

िेखील समािेश असेल. 



 

 

• भारत ड्रोन महोत्सि 2022 चे उद्घाटन प्रम ख पाहुणे-पंतप्रधान नरें द्र मोिी यांच्या उद्घाटन 

भाषणाने होईल. 

• ड्रोन फेकस्टव्हलच्या पकहल्या कििशी इतर उपक्रमांमध्ये उत्पािन लाँच आकण भारतातील ड्रोन 

आकण घटकांच्या कनकमगतीला गती िेणे, ड्रोनचा व्यािसाकयक िापर आकण कृषी के्षिातील ड्रोनचा 

प्रभाि यािर पॅनेल चचाग याचंा समािेश असेल. महोत्सिाच्या 2 व्या कििशी उत्पािनांचे लाँकचगं 

आकण िररि अकधकार् याचंी भाषणे आकण बौकद्धक संपत्तीचा किकास आकण संरक्षण यािर 

सािरीकरण िेखील किसेल. 

• इव्हेंटच्या ि सर्या कििशी कर्कलष्ट ड्रोन ऑपरेशन्स आकण ड्रोनसह भारताची संरक्षण क्षमता 

िाढिण्यासाठी एअरस्पेस मॅनेजमेंट या किषयािर पॅनेल चचाग होईल. 

स्टेट ऑफ ि िल्ड्गस फॉरेस्ट्स 2022 

• य नायटेड नेशन्स फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑगगनायझेशन (FAO) द्वारे अलीकडेच स्टेट ऑफ ि 

िल्ड्गस फॉरेस्ट्स 2022 (SOFO 2022) प्रकसद्ध करण्यात आले. 

• जानेिारी 2022 मध्ये कें द्रीय पयागिरण, िने आकण हिामान बिल मंिालयाने (MoEFCC) इंकडया 

स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ररपोटग-2021 प्रकसद्ध केला. 

• िन आकण जमीन िापरािरील ग्लासगो लीडसग कडर्कलेरेशनमध्ये, 140 िेशांनी 2030 पयांत 

जंगलाचे न कसान िरू करण्याचे आकण जीणोद्धार आकण शार्श्त उत्पािन आकण िापरास समथगन 

िेण्याचे िचन किले. 

जंगलांचे न कसान: 

• 1990 ते 2020 िरम्यान 420 िशलक्ष हेर्कटर (mha) जंगले नष्ट झाली आहेत, जंगलतोडीम ळे, जरी 

पथृ्िीच्या भौगोकलक के्षिापकैी 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 ककटबधंात 2016 ते 2050 िरम्यान अंिाजे 289 mha जंगलतोड केली जाईल, 

पररणामी अकतररक्त कारिाई न केल्यास 169 GtCO2e उत्सजगन होईल. 

• हररतगहृ िायचूी एकूण सखं्या अलजािधी टन जागकतक िाकषगक CO2 समत ल्य उत्सजगन 

(GtCO2e/िषग) न सार व्यक्त केली जाते. 



 

 

भारत आकण चीनबिल अहिालात काय म्हटले आहे? 

जंगलांिर मानिी िबाि िाढत राकहल्यास भारत आकण चीन प ढील काही िशकांत निीन झ नोकटक 

किषाणजून्य रोगांचे सिागत मोठे हॉटस्पॉट म्हणनू उियास येऊ शकतात. िाढत्या मानि-िन्यजीि 

परस्परसंिािाम ळे, संसगगजन्य रोग सहजपणे मानिांमध्ये पसरू शकतात. 

अहिालात काय सूचना किल्या आहेत? 

• अहिालात हररत प नप्रागप्ती आकण पयागिरणीय संकटांना तोंड िेण्यासाठी तीन परस्परसंबंकधत 

मागग स चिले आहेत: 

• जंगलतोड थांबिणे आकण जंगले राखणे 

• खराब झालेल्या जकमनी प नसांचकयत करणे आकण कृषी िनीकरणाचा किस्तार करणे 

• शार्श्तपणे जंगले िापरणे आकण हररत मलू्य साखळी तयार करणे. 

रामगड किषधारी हे भारतातील 52 िे व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अकधसूकचत करण्यात आले आहे. 

पयागिरण, िन आकण हिामान बिल मंिी, भपूेंद्र यािि यांनी घोषणा केली आहे की राजस्थानमधील 

रामगढ किषधारी व्याघ्र प्रकल्प हे राजस्थानचे 4 िे आकण भारतातील 52 िे व्याघ्र प्रकल्प म्हणनू 

अकधसकूचत करण्यात आले आहे. हे जिैकिकिधतेचे संरक्षण करण्यास आकण पररसराचा पयागिरणीय पयगटन 

आकण किकास करण्यास मित करेल. राष्ट्ट्रीय व्याघ्र सिंधगन प्राकधकरणाने (NTCA) गेल्या िषी 5 ज ल ै

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-इंधनािर आधाररत पकहले स्ििेशी इलेकर्कट्रक जहाज तयार 

करणार  

• कें द्रीय बिंरे, जहाजबांधणी आकण जलमागग मंिी सबागनंि सोनोिाल यांनी सांकगतले की कोचीन 

कशपयाडग  कलकमटेड (CSL) ग्रीन कशकपंगच्या किशेने िाटचाल करण्यासाठी, हायड्रोजन-इंधनािर 

आधाररत पकहले स्ििेशी किद्य त जहाज किककसत आकण तयार करेल. 



 

 

• ग्रीन कशकपंगच्या कायगशाळेचे उद्घाटन करताना सोनोिाल म्हणाले की CSL भारतीय 

भागीिारांच्या सहकायागने हा प्रकल्प हाती घेणार आहे. 'ग्लोबल मेररटाइम ग्रीन ट्राकन्झशन' 

सोबत टपपयाटपपयाने हायड्रोजन इंधनािर आधाररत इलेकर्कट्रक जहाज बांधण्याची सरकारची 

योजना त्यांनी उघड केली. 

• कशपयाडगने या के्षिात आधीच पायाभतू काम स रू केले आहे, KPIT टेर्कनॉलॉजीज आकण 

हायड्रोजन  इंधन सेल आकण पॉिर टे्रनसाठी भारतीय किकासक, तसेच अशा जहाजांसाठी कायिे 

आकण कनयम तयार करण्यासाठी इंकडयन रकजस्टर ऑफ कशकपंग (IRS) सोबत भागीिारी केली 

आहे. 

• फ्य एल सेल इलेकर्कट्रक व्हेसेल (FCEV), कमी तापमान प्रोटॉन एर्कसचेंज मेम्बे्रन टेर्कनॉलॉजी 

(LT-PEM) िर आधाररत एक हायड्रोजन इंधन सेल जहाज , स मारे 17.50 कोटी खचग अपेकक्षत 

आहे, कें द्राने 75 टर्कके खचागचा कनधी किला आहे. 

NATO सराि ‘कडफें डर य रोप 2022 आकण कस्िफ्ट ररस्पॉन्स 2022 स रू झाले. 

नॉथग अटलांकटक ट्रीटी ऑगगनायझेशन (NATO) सराि, कडफें डर य रोप 2022 (DE22) आकण कस्िफ्ट 

ररस्पॉन्स 2022 (SR22) 01 मे 2022 रोजी स रू झाला, ज्याचा उिेश य नायटेड स्टेट्स (यएूस) आकण NATO 

च्या सहयोगी आकण भागीिारांमध्ये सज्जता आकण इंटरऑपरेकबकलटी कनमागण करणे आहे. सराि 01 मे ते 

27 मे 2022 या कालािधीत होणार आहेत. 

कडफें डर य रोप 2022: 

DEFENDER-Europe 22 य नायटेड स्टेट्सची NATO ची बांकधलकी िशगकिते आकण DEFENDER-Europe 

22 सामकूहक क्षमतेचे एक प्रम ख उिाहरण आहे. जे िशगिते की नाटोचे सहयोगी आकण भागीिार एकि 

मजबतू आहेत. 

कस्िफ्ट प्रकतसाि 2022 

कस्िफ्ट ररस्पॉन्स सरािामध्ये, 6 िी एअरबोनग कब्रगेड हिाई ऑपरेशन करणार् या सनै्याचा म ख्य भाग 

बनिेल. झेक प्रजासत्ताक आकण जमगन-डच सनै्यासह स मारे 550 पोकलश सकैनक कलथ आकनया आकण 

लॅटकव्हयामध्ये तनैात केले जातील. 

 

 



 

 

आयएनएस किक्रांत ही भारताची पकहली स्ििेशी किमानिाहू नौका भारतीय नौिलाकडे स पूिग  

करण्यात येणार आहे. 

भारताच्या पकहल्या स्ििेशी किमानिाहू िाहक (IAC) किक्रांतच्या ि सर्या सागरी चाचण्यांना प ढील िषी 

ऑगस्टमध्ये भारतीय नौिलात समािेश होण्याआधीच स रुिात झाली. ऑगस्टमध्ये, भारतातील सिागत 

मोठी आकण अत्याध कनक य द्धनौका असलेल्या 40,000 टन िजनाच्या किमानिाहू जहाजाने पाच कििसांची 

पकहली सम द्रपयगटन यशस्िीररत्या पार पाडली. 

महत्त्िाचे म िे: 

• पकहल्या सागरी चाचण्यांनंतर य द्धनौकेच्या प्रम ख यंिणांची कामकगरी समाधानकारक 

असल्याचे नौिलाने म्हटले आहे. 

• ही य द्धनौका अंिाजे 23,000 कोटी खचूगन बांधली गेली , ज्याम ळे भारताला अत्याध कनक 

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 य द्धनौकेद्वारे केला जाईल. 

• यात जिळपास 2,300 कंपाटगमेंट आहेत, ज्यामध्ये मकहला अकधकार्यांसाठी किशेष र्किाटगर आहेत 

आकण ते स मारे 1,700 लोकांच्या कू्रसाठी आहे. 

• अकधकार् याचं्या म्हणण्यान सार, किक्रांतचा सिोच्च िेग अंिाजे 28 नॉट्स आकण क्र कझंग स्पीड 18 

नॉट्स आहे, ज्याची रें ज स मारे 7,500 नॉकटकल मलै आहे. 

• IAC 262 मीटर लांब, 62 मीटर रंुि आकण 59 मीटर उंच आहे. 2009 पासनू त्याचे बांधकाम स रू 

आहे. 

• कोचीन कशपयाडग  कलकमटेडने या य द्धनौकेचे बांधकाम केले. 

• आयएनएस किक्रमाकित्य ही याक्षणी भारताची एकमेि किमानिाहू य द्धनौका आहे. 

भारतीय नौिल – बांगलािेश नौिल कद्वपक्षीय EX बोंगोसागर स रू 

भारतीय नौिलाची कतसरी आितृ्ती (IN) – बांगलािेश नौिल (BN) कद्वपक्षीय सराि ‘बोंगोसागर’ 24 मे 

2022 रोजी बांग्लािेशातील पोटग मोंगला येथे स रू झाला. सरािाचा हाबगर टपपा 24-25 मे पासनू स रू होईल 



 

 

आकण त्यानंतर सम द्राने सराि केला जाईल. 26-27 मे पयांत उत्तर बगंालच्या उपसागरात टपपा सराि केला 

जाईल. 

पी. व्ही. कसंधूने आकशयाई बॅडकमंटन स्पधेत कांस्यपिक कजंकले. 

2022 बॅडकमंटन आकशया चॅकम्पयनकशप मकहला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत किद्यमान जागकतक चॅकम्पयन 

जपानच्या अकाने यामाग ची कहच्याकडून पराभतू झाल्यानंतर भारताची अष्टपलै ूशटलर पीव्ही कसंधलूा 

कांस्यपिकािर समाधान मानािे लागले. 

ररअल माकद्रिने 35 िे स्पॅकनश लीग जेतेपि 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 पयागयी करीम 

बेंझेमा यांनी प्रत्येकी एक गोल करून माकद्रिला तीन हंगामात ि सरे लीग किजेतेपि कमळिनू किले. 

या किजेतेपिासह, कालो अँसेलोटी हा पकहल्या पाच य रोकपयन लीगमध्ये ट्रॉफी कजंकणारा पकहला प्रकशक्षक 

ठरला. इटाकलयन मॅनेजरने सेरी ए मध्ये एसी कमलान, इंकग्लश प्रीकमयर लीगमध्ये चेल्सी, लीग 1 मध्ये 

पॅररस सेंट-जमेन आकण ब ंडेकस्लगामध्ये बायनग म्य कनकसह कजंकले. 

अन राग ठाकूर यांनी खेलो इंकडया य थ गेम्सचा श भंकर, लोगो आकण जसी लाँच केली. 

कें द्रीय क्रीडा मंिी अन राग ठाकूर यांनी पंचक ला येथे चौथ्या खेलो इंकडया य थ गेम्सचा अकधकृत लोगो 

आकण अकधकृत जसीसह श भंकर ‘धाकड’ लाँच केले आकण हररयाणाच्या खेळांचे आयोजन करण्याच्या 

प्रयत्नांचे कौत क केले . या स्पधेचे आयोजन भारतीय क्रीडा प्राकधकरण आकण हररयाणा राज्य सरकार 

करत आहे. खेलो इंकडया य थ गेम्सच्या या आितृ्तीत 8,500 हून अकधक खेळाडू सहभागी होणार आहेत. 

4 जनू ते 13 जनू िरम्यान पंचक ला, चंिीगड, शहााबाि, अंबाला आकण किल्ली येथे खेलो इंकडया य िा 

खेळांच्या चौथ्या आितृ्तीचे आयोजन करून हररयाणा एक उिाहरण प्रस्थाकपत करेल. हे 2021 मध्ये होणार 

होते परंत  कोकिड-19 महामारीम ळे किलबं झाला.  

भारताच्या अकिनाश साबळेने 30 िषे ज ना 5000 मीटरचा किक्रम मोडला. 

भारताच्या अकिनाश साबळेने 5000 मीटरमध्ये बहािूर प्रसािचा 30 िषग ज ना किक्रम मोडीत काढला, 

यएूसए येथील सॅन ज आन 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 ज ना किक्रम मोडला.  

 



 

 

कनखत जरीनने मकहलांच्या जागकतक बॉकर्कसंग चॅकम्पयनकशपमध्ये स िणगपिक कजंकले.  

• भारतीय बॉर्कसर कनखत जरीनने मकहलांच्या जागकतक बॉकर्कसंग चॅकम्पयनकशपमध्ये थायलंडच्या 

ज तामास कजतपाँगचा पराभि करून स िणगपिक कजंकले आहे. कनखतने 52 ककलो िजनी 

गटाच्या अंकतम फेरीत थायलंडच्या खेळाडूचा 5-0 असा पराभि केला.  

• जागकतक चॅकम्पयनकशपमध्ये स िणगपिक 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 एव्हरेस्ट बेस कॅम्प सर केला.  

• िरळी येथील 10 िषीय चॅकम्पयन स्केटर, ररिम मामाकनया, नेपाळमधील कहमालय पिगतरांगांमध्ये 

एव्हरेस्ट बेस कॅम्प (EBC) कशखर सर करणार्या सिागत तरुण भारतीय कगयागरोहकांपकैी एक 

बनला आहे. बेस कॅम्पिर चढाई करण्यासाठी ती तरुण भारतीय कगयागरोहकांमध्ये सामील झाली 

आहे. ररिमने 11 कििसांत 5,364 मीटर उंचीिरील बेस कॅम्पिर चढाई पणूग करून ि कमगळ कामकगरी 

केली आहे. 

• ररिमला ियाच्या पाचव्या िषागपासनू पिगतारोहणाची आिड होती आकण कतचा पकहला लांबचा २१ 

ककमीचा टे्रक हा गोिा-कनागटक सीमेिरील िधूसागर हा होता. तेव्हापासनू कतने माहुली, सोंडई, 

कनागळा आकण लोहगड यासारख्या स्ाद्री पिगतरांगांमधील काही कशखरे सर केली आहेत. 

भारतीय आर प्रग्नानंधाने 2022 मध्ये मॅग्नस कालगसनला ि सर्यांिा हरिले. 

भारतीय गँ्रड मास्टर आर. प्रग्नानंधा या अिघ्या सोळा िकषगय खेळाडूने चेसबल्स मास्टसग ऑनलाइन 

जलि ब कद्धबळ स्पधेच्या पाचव्या फेरीत जागकतक चॅकम्पयन मॅग्नस कालगसनचा ि सर्यांिा पराभि केला. 

आर. प्रग्नानंधाने िोन मकहन्यांपेक्षा कमी कालािधीत कालगसनचा ि सर्यांिा पराभि केलाय. 

भारतानं 73 िषाग नंतर कजंकला थॉमस कप 

आतापयांत सिागकधक 14 िेळा इंडोनेकशयाने, 10 िेळा चीनने, मलेकशयाने 5 िेळा तर जपान आकण डेन्माकग  

यांनी एक-एक िेळा ही स्पधाग कजंकली आहे. ज्यानंतर यंिा 2022 साली भारताने या स्पधेत चॅकम्पयन 



 

 

इंडोनेकशयाला मात िेत पकहलं िकहला चषक कमळिला आहे. त्याम ळे ही स्पधाग कजंकणार भारत जगातील 

सहािा िेश बनला आहे. यंिा भारतीय बडॅकमंटन संघाने स रुिातीपासनू अप्रकतम कामकगरी स रु ठेिली. 

त्यांनी आधी डेन्माकग ला सेमीफायनलमध्ये मात किल्यानंतर अंकतम सामन्यात इंडोनेकशयाला 

स रुिातीच्या तीन सामन्यात मात किली. 

यािेळी सिागत आधी स्पधेतील पकहला सामना प रुष एकेरीत लक्ष्य सेनने (Lakshya Sen) कजंकला. त्याने 

इंडोनेकशयाच्या अँथॉनी कगंकटंगचा 8-21, 21-17 आकण 21-16 असा पराभि केला. त्यानंतर प रुष ि हेरी 

सामन्यात भारतीय बडॅकमंटनपटू जोडी साकत्त्िकसाईराज रंकीरेड्डी आकण कचराग शेट्टीने इंडोनेकशयाच्या 

म हम्मि 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. 

पार्श्गभूमी 

19 व्या िशकाच्या स रुिातीस इंग्लंडचे प्रकसद्ध बडॅकमंटनपटू सर जॉजग एलन थॉमस यांनी या स्पधेची 

स रुिात केली. 1948-49 मध्ये सिागत आधी ही स्पधाग इंग्लंडमध्ये खेळिली गेली. आधी िर तीन िषाांनी 

होणारी ही स्पधाग नंतर माि िर िोन िषाांनी होऊ लागली. 1982 साली स्पधेच्या कनयमांत झालेल्या 

बिलानंतर हा कनणगय घेण्यात आला होता.  

प ण्याच्या हषगिाची गरुडभरारी, जागकतक स्पधेत किक्रमासह पटकािले स िणगपिक 

• प ण्याच्या हषगिा गरुडने ( harshada garud ) जागकतक ज्य कनयर िेटकलकफ्टंग स्पधेत ऐकतहाकसक 

कामकगरी केली. या स्पधेतील भारताचे पकहले स िणगपिक कजंकण्याचा पराक्रम हषगिाने केला.  

• ग्रीसमधील हेराककलॉन येथील स्पधेत हषगिाने एकूण १५३ ककलो िजन उचलनू ४५ ककलो गटात 

स िणगपिक कजंकले. कतने या स्पधेतील पकहल्याच प्रकारात भारतास पिक कजंकून किले. यापिूी 

भारताने कधीही जागकतक ज्य कनयर स्पधेत स िणगपिक कजंकले नव्हते. िोन िषाांपिूी अचंता 

शेऊलीने ७३ ककलो गटात रौपयपिक कजंकले होते. हीच भारताची आतापयांतची सिोत्तम 

कामकगरी होती. 

• जागकतक ज्य कनयर िेटकलकफ्टंग स्पधेतील भारताचे यापिूीचे पिक किजेते 

• रौपय: अचंता शेऊली (७३ ककलो गट), २०२१ च्या स्पधेत (ताश्कंि) 

• ब्राँझ: मीराबाई चान ू(२०१३ च्या जागकतक स्पधेत - कलमा, पेरू) 

 



 

 

2023 कक्रकेट किर्श्चषकाचे यजमानपि भारताकडे आहे 

• 2023 प रुषांचा ICC कक्रकेट किर्श्चषक हा ICC प रुष कक्रकेट किर्श्चषक स्पधेची 13िी आितृ्ती 

असेल, जी ऑर्कटोबर आकण नोव्हेंबर 2023 िरम्यान भारताद्वारे आयोकजत केली जाणार आहे. 

• आतापयांत 12 ICC किर्श्चषक खेळले गेले आहेत. 

• इंग्लंड िेल्सने 5 िेळा कक्रकेट किर्श्चषकाचे आयोजन केले आहे. 

• भारताने इतर तीन िेशांच्या सहकायागने 3 िेळा कक्रकेट किर्श्चषकाचे यजमानपि भषूिले आहे 

पण आता भारत एकटाच कक्रकेट किर्श्चषक 2023 चे आयोजन करणार आहे. 

• 2023 चा कक्रकेट किर्श्चषक भारतीय भमूीिर पकहल्यांिाच होणार आहे. 

• मागील तीन आितृ्त्यांमध्ये 1987, 1996 आकण 2011; भारताने अन क्रमे पाककस्तान आकण 

बांग्लािेशसोबत स्थळ शेअर केले. 

• 2023 िनडे किर्श्चषक िनडे किर्श्चषक हा भारतात खेळकिण्यात येणार आहे. 

• 2023 मध्ये किर्श्चषक 9 फेब्र िारी ते 26 माचगपयांत असणार आहे. हा आयसीसी कक्रकेट 

किर्श्चषकाचा 13िा सीझन असणार आहे. 

प कलत्झर प रस्कार 2022 घोकषत 

प कलत्झर प रस्कार २०२२ ची घोषणा करण्यात आली असनू त्यामध्ये भारतातील काही पिकारांची नािे 

आहेत. पिकाररता, प स्तके, नाटक, संगीत या के्षिातील प कलत्झर पाररतोकषकांची घोषणा करण्यात 

आली असनू भारताच्या अिनान आकबिी यांनाही हा प रस्कार जाहीर झाला आहे. 

त्यांच्याबरोबरच किजेत्यांमध्ये िॉकशंग्टन पोस्ट, भारताचे (फीचर फोटोग्राफी) अिनान अकबिी, सना इशागि 

मटू्ट, अकमत ििे, कििंगत िाकनश कसिीकी यांचा समािेश आहे. 

३८ िषीय िाकनश यांना २०१८ मध्ये रोहींग्या  कनिागकसतांिरील छायांकनाबाबत प कलत्झर प रस्काराने 

गौरकिण्यात आले होते. हा प रस्कार 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 म लाच्या मतृ्यपू्रकरणी सध्या आतंरराष्ट्ट्रीय फौजिारी न्यायालयात (इंटरनॅशनल 

कक्रकमनल कोटग) ताकलबानकिरुद्ध तक्रार िाखल केली आहे.  

 

 



 

 

कोणता आहे हा प स्कार कमळिणारा फोटो? 

२२ एकप्रल २०२१ रोजी निी किल्लीमधील एका स्मशानभमूीमध्ये एकाच िेळी अनेक करोना मतृांिर 

अंत्यसंस्कार केले जात असल्याचा फोटो िाकनश यांनी काढला होता. या फोटोमध्ये स्मशानभमूीच्या 

कभंतींच्या सीमा या लोकिस्तीला लागनू असल्याचं स्पष्टपणे किसत आहे. करोनाची िाहकता िशगिणारा 

फोटो म्हणनू हा फोटो तेव्हा चांगलाच चचेत आलेला. रॉयटसग ितृ्तसंस्थेसाठी त्यांनी हा फोटो काढलेला. 

हा फोटो अंगािर काटा आणणारा आहे असं अनेकांनी हा फोटो पाहता क्षणी म्हटलं होतं. 

ममता बॅनजी यांना किशेष बांगला अकािमी प रस्कार कमळाला.  

पकिम बगंालच्या म ख्यमंिी, ममता बॅनजी यांना त्यांच्या “अथक साकहकत्यक शोधासाठी” बांगला 

अकािमी प रस्कार कमळाला . या िषी साकहत्य अकािमीने सािर केलेला हा प रस्कार बॅनजी यांना पकिम 

बंगालमधील सिोत्कृष्ट लेखकांना आिरांजली िाहणार्या त्यांच्या “ककिता कबटन” या प स्तकासाठी 

प्रिान करण्यात आला. 2020 कोलकाता ब क फेअरमध्ये ममता बॅनजी यांचे ‘ककबता कबतान’ लाँच 

करण्यात आले. प स्तकात टीएमसी स कप्रमोने कलकहलेल्या 946 ककिता आहेत. 

मंचािर असनूही ममता बनॅजी यांनी हा प रस्कार स्ितःहून स्िीकारला नाही आकण त्यांच्या ितीने 

राज्याचे कशक्षण मंिी ब्रात्य बस ूयांनी हा प रस्कार स्िीकारला. 

WHO DG चे ग्लोबल हेल्थ लीडसग  अिॉड्गस: 6 किजेत्यांमध्ये भारताच्या आशा िकग सग  

भारतातील 10 लाख सिग-मकहला मान्यताप्राप्त सामाकजक आरोग्य कायगकत्याग (आशा) कामगारांना, 

ग्रामीण भागात थेट आरोग्य स किधा उपललध करून िेण्यात त्यांच्या “महत्त्िपणूग भकूमकेसाठी” जागकतक 

आरोग्य संघटनेच्या (WHO) महासंचालकांचा ग्लोबल हेल्थ लीडसग प रस्कार 2022 ने सन्माकनत 

करण्यात आले. 

प रस्काराचे इतर प्राप्तकते: 

• डॉ पॉल फामगर हािगडग  मेकडकल स्कूलमधील ग्लोबल हेल्थ आकण सोशल मेकडकसन किभागाचे 

अध्यक्ष आकण पाटगनसग इन हेल्थचे सह-संस्थापक होते. 

• डॉ अहमि हंकीर, एक कब्रकटश-लेबनीज मानसोपचारतज्ञ, कें कब्रज किद्यापीठाच्या सयं क्त किद्यमाने 

सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ ररसचगचे िररि ररसचग फेलो आकण य नायटेड ककंग्डममधील ककंग्ज कॉलेज 

लंडनमधील मानसोपचारातील शकै्षकणक कर्कलकनकल फेलो आहेत. 



 

 

• ल डकमला सोकफया ऑकलव्हेरा िरेला सिग प्रिात्यांसाठी खेळांमध्ये प्रिेश स लभ करण्यासाठी 

तरुण लोकांमधील धोकािायक ितगण कीला कनरोगी पयागय िेण्यासाठी आकण असंसगगजन्य 

रोगांच्या िाढत्या धोर्कयाचा सामना करण्यासाठी कतच्या कायागसाठी. 

• अफगाकणस्तानातील पोकलओ कमगचार् यांमध्ये मोहम्मि झ बेर खलाझाई, नजीब ल्लाह कोशा, 

शािाब योसफूी, शरीफ ल्ला हेमाती, हसीबा ओमारी, खाकिजा अत्ताई, म कनराहकीमी, रोकबना 

योसफूी आकण शािाब यांचा समािेश आहे. 

• Yōhei Sasakawa क िरोग कनमूगलनासाठी WHO सकिच्छा िूत आकण क िरोगाने प्रभाकित 

लोकांच्या मानिी हर्ककांसाठी जपानचे राजिूत आहेत. 

आशा िकग सग  कोण असतात? 

राष्ट्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अकभयानाअंतगगत आशा स्ियंसेकिका योजना राबिण्यात येते. 

आरोग्य हा अत्यंत महत्त्िपणूग घटक असनू आरोग्य यिंणा, सेिाभािी संस्था ग्रामस्थ आकण समाजातील 

अन्य घटकांमध्ये आरोग्या संिभागत जनजागतृी करणे, स संिाि घडिनू समन्िय करणे, प्रोत्साहन िेणे, 

िाटाघाटी कनमागण करणे यादृष्टीने 'आशा स्ियंसेकिका' महत्त्िपणूग सामाकजक ि िा म्हणनू काम करतात. 

आशा स्ियंसेिक ही गािातील स्थाकनक असते. आशा स्ियंसेिकाकडून गािातील आरोग्य किषयक 

समस्या समजनू घेऊन त्या सोडकिण्यासाठी नेततृ्ि करणे हे योगिान अपेकक्षत असते. 

भूकमका आकण जबाबिार्या काय आहेत? 

साथीच्या रोगाबाबत जनजागतृी आकण उपचारासाठी मित करणे, क ट ंब कल्याण योजनेचा प्रचार करणे, 

माता आकण बालआरोग्याकिषयी प्रबोधन करणे (उिाहरणाथग, प्रसतूीपिूग तपासणी, लसीकरण, स्तनपान, 

लोहय क्त गोळ्या िेणे, योग्य आहार घेणे), जन्म आकण मतृ्य ू नोंिणीमध्ये मित करणे, ककरकोळ 

आजारांिर औषध ंिेणे अश्या जबाबिार् या आशा स्ियंसेिकांिर आहेत.  

संगीत अकािमीने संगीता कलाकनधी प रस्कार 2020-22 जाहीर केले.  

प्रख्यात गायक आकण ग रू, नेिेली आर सतंनागोपालन, प्रख्यात मिंृगम कलाकार आकण ग रु, 

‘कतरुिरूर’ भक्तिथसलम, आकण लालग डी व्हायोकलन जोडी, जीजेआर कृष्ट्णन आकण किजयालक्ष्मी यांची 

प्रकतकित संगीता कलाकनधी प रस्कारांसाठी, संगीत अकािमीच्या प्रकतकित संगीता कलाकनधी 

प रस्कारासाठी, 2020, 2021 आकण 2022 प रस्कारांसाठी नाि िेण्यात आले. 

 

 



 

 

संगीता कलाकनधी प रस्कार: 

संतनागोपालन यांना 2020 सालासाठी संगीता कलाकनधी प रस्कार प्रिान करण्यात येणार आहे तर 

2021 या िषागसाठी भक्तिथसलमची कनिड करण्यात आली आहे. 

कृष्ट्णन आकण किजयालक्ष्मी, “लालग डी िंशातील व्हायोकलन िािक आकण प्रकसद्ध कलाकार” यांना 2022 

चा प रस्कार प्राप्त होईल. 

'कारखानीसांची िारी 'सह तीन मराठी कचिपट परिेशिारीिर, मानाच्या 'कान्स ' महोत्सिात 

कनिड 

कान्स आंतरराष्ट्ट्रीय कचिपट महोत्सि हा सिागत 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 ‘कतच ंशहर होणं’ (Ticha Shahar Hona) या तीन मराठी कचिपटांची 

कान्स आंतरराष्ट्ट्रीय महोत्सिात सहभागी होण्यासाठी कनिड झाली आहे. राज्याचे सांस्कृकतक कायगमंिी 

अकमत िेशम ख यांनी श क्रिारी (आज) याबाबत घोषणा केली आहे.  

िरिषीप्रमाणे यािषी स द्धा फ्रान्स येथे 17 मे ते 28 मे िरम्यान कान्स आंतरराष्ट्ट्रीय कचिपट महोत्सि 

होणार आहे. 

ऊजाग  शे्रणीमध्ये महाराष्ट्ट्राला ‘स्टार ऑफ गव्हनगन्स-स्कॉच अिॉडग ’ जाहीर  

‘स्कॉच स्टेट ऑफ गव्हनगन्स ररपोटग’ 2021 मध्ये महाराष्ट्ट्राने ऊजाग शे्रणीमध्ये राष्ट्ट्रीय स्तरािर अव्िल 

स्थान पटकािले आहे. ‘इंकडया गव्हनगन्स फोरम’चा एक भाग म्हणनू 18 जनू 2022 रोजी निी किल्ली येथे 

होणार्या समारंभात महाराष्ट्ट्राला ‘स्टार ऑफ गव्हनगन्स-स्कॉच अिॉडग इन पॉिर अँड एनजी’ प रस्कार 

प्रिान करण्यात येणार आहे. 

स्कॉच ग्र पच्या ितीने िरिषी शासन, अथग, बॅ ंककंग, तंिज्ञान या के्षिात उल्लेखनीय काम करणार्यांसाठी 

हा प रस्कार किला जातो. 18 जनू 2022 रोजी कसल्व्हर ओक हॉल, इंकडया हॅकबटॅट सेंटर, लोधी रोड, निी 

किल्ली येथे हा प रस्कार किला जाणार आहे. 

गीतांजली श्री यांच्या कािंबरीच्या अन िािाला मानाचा प रस्कार  

भारतीय भाकषक कािंबरीच्या अन िािाला आंतरराष्ट्ट्रीय ब कर पाररतोकषक कमळण्याचा ऐकतहाकसक क्षण 

ग रुिारी कहंिी लेकखका गीतांजली श्री यांच्या प स्तकाम ळे लाभला. त्यांच्या ‘रेत समाकध’ या कािंबरीचा  

डेझी रॉकिेल यांनी केलेला ‘टूम्ब ऑफ सॅण्ड’ हा अन िाि  प रस्कारासाठी कनिडण्यात आला. 



 

 

राजकमल प्रकाशन या ससं्थेने प्रकाकशत केलेली 'रेत समाधी' ही कािंबरी ही इंटरनॅशनल ब कर 

प रस्कारांच्या लॉगंकलस्ट आकण शॉटगकलस्ट यािीत पोहोचणारी, तसचं प रस्कार प्राप्त करणारी पकहली 

कािंबरी ठरली आहे. 

कािंबरीकिषयी.. 

या कािंबरीची गोष्ट भारतात, पाककस्तानात आकण िाघा-अटारी सीमेिरही घडते. चंद्रप्रभा िेिी ही ८० 

िषाांची स्त्री किल्लीच्या घरी पकतकनधनानंतर अंथरुणाला कखळलेली, पण एक कििस कतची जीिनेच्छा 

जागतृ होऊन ती कहंडूकफरू लागते, ‘स्त्री आकण प रुष यांच्या सीमेिर’ असलेल्या एका ततृीयपंथीयाला 

भेटते आकण मग, म लीसह पाककस्तानात जाण्याचा कनणगय घेते- त्यासाठी पासपोटग, कव्हसाचे सोपस्कार 

पार पाडते. िाघा सीमेिरले ते सचंलन पाहाताना कतला सआित हसन मण्टो, कृष्ट्णा सोबती यांच्यापासनू 

सारे ‘सरहिी’ लेखक भेटतात. 

गीतांजली श्री आकण डेजी रॉकिेल 

उत्तर प्रिेशातील मनैप रीत जन्मलेल्या आकण सध्या किल्लीत िास्तव्याला असलेल्या गीतांजली यांची ‘रेत 

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 प स्तकेही आली. 

गीतांजली यांच्या प स्तकांचा अन िाि भारतीय भाषेव्यकतररक्त इंग्रजी, फ्रें च आकण जमगनसह इतर अनेक 

भाषांमध्ये करण्यात आला. 

माई या प स्तकाच्या इंग्रजी अन िािाला क्रॉसिडग प रस्कारासाठी नामांकन कमळालं होतं. 

रेत समाधीचा इंग्रजी अन िाि करणार्या डेजी रॉकिेल या अमेररकेत राहातात. त्याचंी कहंिी साकहत्यासह 

अनेक भाषांिर चांगली पकड आहे. त्यांनी उपेंद्रनाथ अश्क यांच्या कगरती कििारे या प स्तकािर पीएचडी 

केली आहे. डेजी यांनी आतापयांत खािीजा मस्तरू, भीष्ट्म साहनी, उषा कप्रयंििा आकण कृष्ट्णा सोबती 

यांच्या कािंबर्यांचा इंग्रजी अन िाि केलेला आहे.  

‘ऑल िॅट ब्रीि्स’ या भारतीय माकहतीपटाने कान्समध्ये L’OEIL D’OR 2022 कजंकला 

• 75 व्या कान्स कचिपट महोत्सिात या िषी भारतातील एकमेि प्रिेश असलेला, कनमागते शौनक 

सेन यांच्या ‘ऑल िॅट ब्रीि्स’ ला, डॉर्कय मेंटरी 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 न कताच कान्स येथे 

स्पेशल स्क्रीकनंग सेगमेंटमध्ये प्रीकमयर झाला. 

• या कचिपटाला न कतेच जागकतक कसनेमा गँ्रड ज्य री पाररतोकषक: २०२२ सनडान्स कफल्म 

फेकस्टव्हलमध्ये कमळाले. 

• किशेष ज्य री प रस्कार कलथ आकनयन कचिपट कनमागते मंटास र्किेिारकिकसयस यांच्या 

माररय पोकलस 2 ला िेण्यात आला, जो अलीकडील रकशया-य के्रन य द्धाचे अंतरंग अंतदृगष्टी िेतो. 

एकप्रलमध्ये डॉर्कय मेंट्रीचे शकूटंग करत असताना रकशयन सनै्याने कचिपट कनमागत्याला ठार मारले 

होते. गेल्या आठिड्यात कान्स कफल्म फेकस्टव्हलमध्येही या कचिपटाचा प्रीकमयर झाला. 

• पायल कपाकडयाच्या माकहतीपट ‘अ नाईट ऑफ नोइंग नकथंग’ ज्याने गेल्या िषी हा प रस्कार 

कजंकला नंतर ऑल िॅट ब्रीि्स हा हा सन्मान कमळिणारा ि सरा भारतीय आकण आकशयाई कचिपट 

आहे. 

कप्रयंका मोकहतेने रचला इकतहास; ठरली ८००० मीटरपेक्षा उंच पाच पिगत सर करणारी 

भारतातील पकहली मकहला  

• पकिम महाराष्ट्ट्रातील सातारा येथील कप्रयंका, ग रुिारी कांचनजंगा पिगतािर चढाई केल्यानंतर 

८,००० मीटरपेक्षा जास्त उंची असलेली पाच कशखरे सर करणारी पकहली भारतीय मकहला ठरली. 

• ३० िषीय कप्रयांका मोकहतेच्या नािािर एकापेक्षा एक किक्रमांची नोंि आहे. कप्रयंका मोकहते कहने 

ग रुिारी 5 मे रोजी सधं्याकाळी ४ िाजनू ५२ कमकनटांनी जगातील कतसर् या क्रमांकाचे सिोच्च 

कशखर कांचनजंगा सर करून ही मोहीम पणूग केली आहे. या पिगताची उंची ८,५८६ मीटर आहे. 

• कप्रयांका मोकहतेला २०२० मध्ये तेनकझंग नोगे साहसी प रस्काराने सन्माकनत करण्यात आले. 

कतने एकप्रल २०२१ मध्ये अन्नपणूाग कशखर सर केले होते जे जगातील िहािे सिोच्च कशखर आहे. 

त्याची उंची ८,०९१ मीटर आहे. ८,००० मीटरपेक्षा जास्त उंचीची ५ कशखरे सर करणारी ती पकहली 

भारतीय मकहला कगयागरोहक ठरली आहे. कप्रयंका मोकहतेने जगातील सिोच्च कशखर माउंट 

एव्हरेस्ट िेखील सर केले आहे. 

 

 

 

 



 

 

पद्मकिभूषण पंकडत कशिक मार शमाग  यांचे कनधन 

• प्रकसद्ध संतरू िािक पंकडत कशिक मार शमाग यांचं हृियकिकाराच्या झटर्कयाने कनधन झालं. ते ८४ 

िषाांचे होते. गेल्या सहा मकहन्यांपासनू ते ककडनीशी सबंंकधत आजाराने िस्त होते आकण 

डायकलकससिर होते. अखेर आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालिली. 

• कशिक मार शमाग हे उत्तम गायकही होते. त्यांना अनेक राष्ट्ट्रीय, आंतरराष्ट्ट्रीय प रस्कारांनी 

सन्माकनत करण्यात आले आहे. १९८६ मध्ये संगीत नाटक अकािमी प रस्कार, १९९१ मध्ये 

पद्मश्री तर २००१ मध्ये पद्मकिभषूण प रस्काराने त्यांना गौरकिण्यात आलं होत.ं १९८५ मध्ये पंकडत 

कशिक मार शमाग यांना बाकल्टमोर या संय क्त राज्याचं मानि नागररकत्िही प्रिान करण्यात आलं 

आहे. 

• संतरू या काश्मीरमधील लोकिाद्याला अकभजात संगीत किर्श्ात मानाचं स्थान कमळिनू िेणार्या 

कशिक मार यांनी भारतीय कसनेसंगीतातही फार मोठी कामकगरी बजािली आहे. या जोडीने 

अनेक कसनेमांना संगीतबध्ि केले असनू, यश चोप्रांचा 'कसलकसला' (१९८०) हा त्यांचा पकहला 

कसनेमा होता. त्यानंतर या जोडीने 'फासले' (१९८५), 'चािंणी' (१९८९), 'लम्हे' (१९९१), 'डर' 

(१९९३) या कसनेमांनाही सगंीत किलं. 

• हररप्रसाि चौरकसया यांच्याबरोबरची त्यांची जोडी खपू गाजली. ही जोडी 'शीि-हरी' या नािाने 

ओळखली जायची. १९६७ मध्ये 'कॉल ऑफ ि व्हॅली' हा अल्बम त फान लोककप्रय झाला होता. या 

अल्बममध्ये पंकडत हररप्रसाि चौरकसया आकण कगटारिािक कब्रजभषूण काबरा यांच्याबरोबर 

त्यांनी िािन केलं होतं. 

राजीि क मार यांची प ढील म ख्य कनिडणूक आय क्त म्हणून कनय क्ती  

• राजीि क मार यांची ग रुिारी िेशाचे प ढील म ख्य कनिडणकू आय क्त म्हणनू कनय क्ती करण्यात 

आली.  सध्याचे म ख्य कनिडणकू आय क्त स शील चंद्र हे १४ मे रोजी कनितृ्त झाल्यानंतर, १५ मे 

रोजी राजीि क मार हे पिभार स्िीकारतील. 

• स शील चंद्र हे कनितृ्त झाल्यानंतर कनिडणकू आयोगात एक जागा ररक्त होईल. १९६० मध्ये 

जन्मलेले क मार हे फेब्र िारी २०२५च्या मध्यात कनितृ्त होतील. राष्ट्ट्रपती ि उपराष्ट्ट्रपतीपिाच्या 

कनिडण कांकशिाय, २०२४ ची लोकसभा कनिडणकू आकण अनेक किधानसभांच्या कनिडण का 

क मार यांच्या िेखरेखीखाली होणार आहेत. 



 

 

UAE चे अध्यक्ष आकण अब  धाबीचे शासक शेख खकलफा कबन झायेि अल नाहयान यांचे कनधन 

झाले. 

• संय क्त अरब अमीरातचे (UAE) अध्यक्ष शेख खकलफा कबन झायेि अल नाहयान (heikh Halifa 

Bin Zayed Al Nahyan) यांचे कनधन झाले आहे. UAE ची अकधकृत ितृ्तससं्था WAM ने याला 

ि जोरा किला आहे. नाहयान 73 िषाांचे होते. झायेि अल नाहायन यांच्या कनधनाबिल सरकारने 

40 कििसांचा राष्ट्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे. याकशिाय िेशातील सिग खासगी आकण सरकारी 

के्षिात तीन कििसांची स ट्टी जाहीर करण्यात आला आहे. 

• शेख खकलफा कबन झायेि अल नाहायान यांनी 3 नोव्हेंबर 2004 पासनू िेशाचे राष्ट्ट्राध्यक्ष आकण 

अब ूधाबीचे शासक म्हणनू पिभार स्िीकारला. त्याआधी त्यांचे िडील शेख झायेि कबन स लतान 

अल नाहयान राष्ट्ट्राध्यक्ष होते. 1971 ते नोव्हेंबर 2004 पयांत ते िेशाचे प्रम ख होते. 1948 मध्ये 

जन्मलेले शेख खकलफा हे UAE चे ि सरे राष्ट्ट्रपती आकण अब ूधाबीचे 16 िे शासक होते. आपल्या 

कायगकाळात, शेख खकलफा यांनी UAE आकण अबधूाबीच्या प्रशासनाची प नरग चना करण्यात 

महत्त्िाची भकूमका बजािली आकण अनेक स धारणा अंमलात आणल्या.  

• शेख मोहम्मि कबन झायेि अल नाहयान यांची UAE च्या राष्ट्ट्राध्यक्षपिी कनय क्ती 

• य कनयनच्या सिोच्च पररषिेने अब ूधाबीचे शासक शेख मोहम्मि कबन झायेि अल नाहयान यांची 

UAE चे अध्यक्ष म्हणनू कनिड केली. अब ूधाबी येथील म श्रीफ पॅलेसमध्ये कौकन्सलची बठैक 

झाली, ज्याचे अध्यक्ष शेख मोहम्मि कबन रशीि अल मकतमू, यएूईचे उपाध्यक्ष आकण पंतप्रधान 

आकण ि बईचे शासक होते. ियाच्या 73 व्या िषी कनधन झालेल्या शेख खकलफा कबन झायेि अल 

नाहयान यांची त्यांनी जागा घेतली आहे.  

ऑस्टे्रकलयाचा माजी कक्रकेटपटू अँड््रयू सायमंड्सचा कार अपघातात मृत्यू 

ऑस्टे्रकलयाचा माजी अष्टपलै ूखेळाडू अँड््रय ूसायमंड्सचा कार अपघातात मतृ्य ूझाला आहे. 1998 ते 2009 

या कालािधीत ऑस्टे्रकलयासाठी 26 कसोटी आकण 198 एककििसीय सामने खेळलेल्या 46 िषीय 

खेळाडूचा र्किीन्सलँड राज्यातील टाऊन्सकिले बाहेर एका कार अपघातात समािेश होता. सायमंड्स हा 

टॉप-रेट के्षिरक्षक िेखील होता आकण 2003 आकण 2007 मध्ये ऑस्टे्रकलयाच्या 50 षटकांच्या किर्श्चषक 

किजयात तो महत्त्िाचा भाग होता.  

 

 



 

 

100 सिागत प्रभािशाली व्यक्ती  

टाइम माकसकाने 2022 मध्ये जगातील पकहल्या 100 प्रभािशाली व्यक्तींची यािी जाहीर केली आहे. या 

यािीत य के्रनचे अध्यक्ष िोलोकिकमर झेलेन्स्की, अॅपलचे सीईओ कटम क क आकण कमशेल ओबामा यांच्याही 

नािांचा समािेश आहे. काकश्मरी कायगकते ख रग म परिेझ, उद्योगपती गौतम अिानी आकण स प्रीम 

कोटागच्या ि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 सिागत 

तरुण प्रभािशाली व्यक्तींनी आयलीन ग , तर सिागत प्रभािशाली व्यक्ती म्हणनू फेथ ररंगगोल्डचे नाि 

फेथ ररंगगोल्डचे नाि आहे. फ्रीस्टाईल स्की स्टार ग  १८ िषाांचा आहे तर लेखक फेथ ररंगगोल्ड ९१ िषाांचा 

आहे. 

हररयाणातील राखी गढी येथे कायगरत असलेल्या भारतीय प रातत्ि सिेक्षण किभागाने (ASI) 

5000 िषग  ज न्या िाकगने बनिणार्या कारखान्याचे उत्खनन केले. 

भारतीय प रातत्ि सिेक्षण किभागाकडून आणखी एक गोष्ट समोर आली आहे. यात ५ हजार िषे ज ना 

िाकगने बनिणारा कारखाना आढळून आला आहे. आतापयांतच्या उत्खननात हा सिागत मोठा शोध 

असल्याचे मानले जात आहे. 

भारतीय प रातत्ि सिेक्षण किभाग मागील 32 िषाांपासनू हररयाणातील राखी गढी येथे काम करत आहे. 

त्यांना िाकगने बनिणारा ५ हजार िषाांपिूीचा कारखाना आढळून आला. हा शोध आतापयांतचा सिागत 

मोठा शोध मानला जात आहे. हररयाणाच्या कहसार कजल््ातील कसंध ूससं्कृतीशी संबंकधत सिागत ज न्या 

प रातत्ि स्थळांपकैी राखी गढी हे एक गाि आहे. या कठकाणी उत्खननात घरांची रचना, एक 

स्ियंपाकघर आकण 5000 िषे ज ना िाकगने बनिण्याचा कारखाना सापडला, ज्यािरून असे किसनू येते 

की, हे कठकाण एक अकतशय महत्त्िाचे व्यापार कें द्र असािे. हजारो िषाांपासनू लपिनू ठेिलेले तांबे आकण 

सोन्याचे िाकगनेही याकठकाणी सापडले. 

मािाम त साि म्य कझयम नोएडामध्ये प ढील मकहन्यात स रू होणार आहे.  

मािाम त सािचे मेण संग्रहालय भारतात परत येत आहे. नोएडाच्या मॉलमध्ये हे म्य कझयम असेल. क्रीडा, 

मनोरंजन, इकतहास आकण संगीत के्षिातील 50 भारतीय आकण आंतरराष्ट्ट्रीय किग्गजांना निीन कठकाणी 

िाखिले जाईल. मॅडम त साि इंकडया अभ्यागतांना ख्यातनाम व्यक्तींसोबत उठून ियैकक्तकररत्या तसेच 

त्यांच्या काही सिागत प्रकतकित क्षणांची संधी िेईल. 



 

 

मािाम त सािचा 200 िषाांचा इकतहास आकण िारसा आहे, ज्याने 1835 मध्ये लंडनमध्ये प्रथम िरिाजे 

उघडले. मािाम त सािचे कशल्पकार प्रत्येक आकृती तयार करण्यासाठी पौराकणक मेरी त साि प्रमाणेच 

तंि िापरतात. एखाद्या कलाकाराला एकच जीिनासारखी आकृती तयार करण्यासाठी ककमान 12 

आठिडे लागतात.  

 


