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राज्य 

पश्चिम बंगाल सरकारने प्रशासकीय प्रश्चिया स व्यवश्चस्ित करण्याच्या प्रयत्नात राज्यात सात 

नवीन श्चजल्हे श्चनमााण करण्याचा श्चनणाय घेतला आहे. 

ममता बॅनजी यांच्या नेततृ्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारने प्रशासकीय प्रश्चिया स व्यवश्चस्ित 

करण्याच्या प्रयत्नात राज्यात सात नवीन श्चजल्हे श्चनमााण करण्याचा श्चनणाय घेतला आहे. यासह, सध्या 

पश्चिम बंगालमध्ये एकूण 30 श्चजल्हे आहेत. बंगालमध्ये पवूी 23 श्चजल्हे होते, परंत  ही संख्या 30 होईल. 

स ंदरबन, इच्छामती, राणाघाट, श्चबष्ण परू, जंगीपरू, बेहरामपरू आश्चण आणखी एका श्चजल्याचे नाव 

बसीरहाट या सात नवीन श्चजल्यांमध्ये समाश्चवष्ट केले जाईल, असे पश्चिम बंगालच्या म ख्यमंत्रयांनी 

सांश्चगतले.  

खांडवा, मध्य प्रदेशात जगातील सवाात मोठा तरंगता सौर ऊजाा  प्रकल्प उभारला जाणार आहे.  

• नमादा नदीवर जगातील सवाात मोठा तरंगता सौर प्रकल्प बांधला जाणार आहे. 

• ओकंारेश्वर धरणाच्या बकॅवॉटरवर बांधण्यात येणारा नमादेवरील तरंगता सौर प्रकल्प हा 

जगातील केवळ १० तरंगत्या सौर प्रकल्पांपकैी एक असेल. ६०० मेगावॉट क्षमतेच्या पायाभतू 

स श्चवधा हा पाण्यावर बांधण्यात येणारा जगातील सवाात मोठा सौर प्रकल्प असेल. 

• पाण्याच्या पषृ्ठभागावर सोलर पॅनल्स बसवल्याम ळे वाफेप्रमाणे पाण्याचे बाष्पीभवन होणार 

नाही. त्याम ळे ६० ते ७० टक्के पाण्याची बचत होणार आहे. हे 124 श्चदवस भोपाळच्या रश्चहवाशांच्या 

श्चपण्याच्या पाण्याइतके आहे. 

• श्चशवाय, पलांट बसवल्याने शेवाळाची वाढ कमी होईल आश्चण पाणी श्चपण्यायोग्य राहील 

• सरकारचा दावा आहे की 12 लाख मेश्चिक टन काबान डाय ऑक्साईडचे उत्सजान देखील या 

प्रकल्पाद्वारे रोखले जाईल जे "एक कोटी 52 लाख झाडे लावण्याइतके" आहे. 

• आत्तापयंत, तेलंगणातील रामाग ंडम फ्लोश्चटंग सोलर पीव्ही प्रकल्प हा देशातील सवाात मोठा 

प्रकल्प आहे. 100 मेगावॅट ऊजाा श्चनमााण करण्याची क्षमता आहे. प्रकल्पासाठी व्यावसाश्चयक 

ऑपरेशन 1 ज ल ै2022 रोजी स रू झाले. हा प्रकल्प NTPC द्वारे कायााश्चववत करण्यात आला. 

आझादी का अमृत महोत्सवांतगात 'बढे चलो' आंदोलन स रू 

देशातील तरुणांना जोडून त्यांच्यामध्ये देशभक्तीची अश्चधक प्रगल्भ भावना जागतृ करण्याच्या उदे्दशाने, 

सांस्कृश्चतक मंत्रालयाने ‘बढे चलो’ या अमतृ महोत्सवाच्या अश्चधकाश्चधक प्रसारासाठी य वाकें श्चित 

सश्चियता श्चनमााण करण्याचा श्चनणाय घेतला आहे.. 



 

बढे चलो अश्चभयान: 

• या मोश्चहमेचे उश्चद्दष्ट भारतातील सवा भागातील तरुण आश्चण लोकांना एका व्यासपीठावर जोडणे 

आश्चण आणणे आहे. बढे चलो मोश्चहमेमध्ये फ्लॅश डावस दाखवले जातील, जेिे नताक "य वा गीत" 

वर सादर करतील. हे राष्िगीत ‘बढे चलो’ या िीमवर श्चलश्चहले आश्चण तयार करण्यात आले आहे. 

• राष्िगीत लोकांना प ढे येण्यासाठी आश्चण त्यांच्या घरी श्चतरंगा फडकावण्यास प्रोत्साश्चहत करते. 

या अॅश्चक्टव्हेशनमध्ये फ्लॅश डावस दाखवले जातील जे 75 शहरांमध्ये, संपणूा भारतातील प्रम ख 

स्िानावर होत आहेत. 

• या फ्लॅश डावसच्या माध्यमातनू अमतृ महोत्सवाचा सदेंश आश्चण चतैवयाचा प्रसार करण्याचेही 

मंत्रालयाचे उश्चद्दष्ट आहे.. 

• बढे चलो अश्चभयान 5 ऑगस्ट ते 10 ऑगस्ट 2022 दरम्यान दररोज 10 शहरांमध्ये आयोश्चजत केले 

जात आहे. या मोश्चहमेचा गँ्रड श्चफनाले 12 ऑगस्ट 2022 रोजी नवी श्चदल्लीतील तालकटोरा 

स्टेश्चडयमवर होणार आहे. 

"दही-हंडी" महाराष्िाचा अश्चधकृत खेळ म्हणून मावयता 

• महाराष्िाचे म ख्यमंत्री एकनाि श्चशंदे यांनी १८ ऑगस्ट रोजी घोषणा केली की,'दहीहंडी'ला आता 

राज्यात अश्चधकृत खेळ म्हणनू मावयता श्चदली जाईल. राज्यात 'प्री-दही-हंडी' स्पधाा स रू करण्यात 

येणार असल्याचेही त्यांनी सांश्चगतले. 

• 'गोश्चवंदा'ना श्चमळणार िीडा प्रकारांतगात नोकरी . सवा 'गोश्चवंदां'साठी १० लाखांचे श्चवमा संरक्षण 

देणार आहोत. 

• याश्चशवाय कोणत्याही गोश्चवदंाने जीव गमावल्यास १० लाखांचा श्चवमा आश्चण अंशत: श्चवकलांग 

ठरल्यास ५ लाख असा श्चवमा श्चदला जाणार आहे. 

• 'दही-हंडी' - ज्याला 'गोपाळकाला' म्हणनूही ओळखले जाते - हा एक श्चवधी आहे ज्यामध्ये भगवान 

श्रीकृष्णाचे भक्त 'माखन चोरी' श्चकंवा लोणी चोरीच्या प्रश्चसद्ध कृतीची प नरावतृ्ती करतात जे 

परमेश्वराच्या बालपणीच्या किांमधील अनेक खोडकर कृत्यांपकैी एक आहे. जवमाष्टमीच्या 

द सऱ्या श्चदवशी तो पाळला जातो. 

 

 



 

नागालँडला 119 वषांत द सरे रेल्वे स्िानक श्चमळाले.  

भारताच्या ईशावयेस वसलेल्या नागालँडला ११९ वषांनंतर द सरे रेल्वे स्िानक श्चमळाले आहे. १९०३ 

साली येिे पश्चहले रेल्वे स्िानक ख ले करण्यात आले. हे रेल्वे स्िानक श्चदमापरू रेल्वे स्िानक म्हणनू 

प्रश्चसद्ध आहे. आता राज्यातील शोख वीमध्ये द सरे रेल्वे स्िानक ख ले आहे. म ख्यमंत्री नेश्चफय ूररओ यांनी 

डोनी पोलो एक्स्पे्रसला शोख वी रेल्वे स्िानकातनू श्चहरवा झेंडा दाखवला. 

आसाममधील ग वाहाटी ते अरुणाचल प्रदेशातील नाहरलाग न दरम्यान दररोज डोनी पोलो एक्सपे्रस 

धावत असे. आता श्चदमापरूपासनू काही श्चकलोमीटर अंतरावरील शोख वीपयंत रेल्वेसेवा वाढश्चवण्यात आली 

आहे. शोख वी रेल्वे स्िानकापयंत डोनी पोलो एक्सपे्रसच्या श्चवस्तारासह नागालँड आश्चण अरुणाचल 

प्रदेश िेट रेल्वे सेवेने जोडले जातील. 

ईशावयेकडील राज्यांच्या सवा राजधावयांना कालबद्ध पद्धतीने रेल्वेशी जोडण्याचे काम करणाऱ्या 

भारतीय रेल्वे आश्चण एनएफआरसाठी हा अश्चभमानाचा क्षण असल्याचे ईशावय फं्रश्चटयर रेल्वेचे (एनएफआर) 

महाव्यवस्िापक अंश ल ग प्ता यांनी सांश्चगतले. आसाममधील धनश्चसरी ते नागालँडच्या कोश्चहमा 

श्चजल्यातील झ ब्झा या ९० श्चकमी लांबीच्या ब्रॉडगेज मागााचे भशू्चमपजून २०१६ मध्ये झाले असनू, त्याचे 

काम स रू आहे. ही म दत २०२० ते २०२४ पयंत वाढश्चवण्यात आली होती. 

उत्तर प्रदेश सरकार कवनौजला परफ्यूम पयाटन स्िळ म्हणून श्चवकश्चसत करणार  

उत्तर प्रदेश सरकारने कवनौजला अत्तर पयाटन स्िळ म्हणनू श्चवकश्चसत करण्याचा श्चनणाय घेतला आहे. 

परफ्यमू उद्योगाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने श्चडसेंबरमध्ये कवनौजमध्ये आंतरराष्िीय परफ्य म 

फेअर भरवण्याचा श्चनणाय घेतला आहे. 

आंतरराष्िीय बाजारात कवनौजच्या परफ्यमूला प्रोत्साहन देण्याची योजना उत्तर प्रदेश सरकारने 

आखली आहे. ₹२५० कोटी परफ्य मचा व्यवसाय २५ हजार कोटींवर नेण्याचे उश्चद्दष्ट आहे. 

कवनौजचा परफ्यमू 'एक श्चजल्हा, एक उत्पादन' या उपिमांतगात येतो आश्चण त्याला आंतरराष्िीय 

बाजारात मागणी आहे. परफ्यमू उद्योगाला चालना देण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपयंत परफ्यमू पाका  कायााश्चववत 

होणार आहे. व्यापाऱ्यांना उत्पादन श्चवकास स श्चवधा, चाचणी, प्रमाणपत्र, माकेश्चटंग, बँ्रश्चडंग आश्चण 

पॅकेश्चजंगसह श्चवश्चवध स श्चवधा श्चमळणार आहेत. 

हररयाणातील फररदाबादमधील अमृता हॉश्चस्पटल, आश्चशयातील सवाात मोठ्या रुग्णालयाचे 

पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते अनावरण 

२,६०० खाटांचे अमतृ रुग्णालय फररदाबाद, अत्याध श्चनक तंत्रज्ञान असलेले आश्चशयातील सवाात मोठे 

रुग्णालय, ज्यात कें िश्चस्ित, पणूापणे स्वयंचश्चलत प्रयोगशाळेचा समावेश आहे, त्याचे पंतप्रधान नरें ि मोदी 



 

यांच्या हस्ते अश्चधकृत उद्घाटन करण्यात आले. हे अमतृा रुग्णालय फरीदाबाद एनसीआर प्रदेशातील 

आरोग्य सेवा पायाभतू स श्चवधांमध्ये लक्षणीय स धारणा करेल. प्रािश्चमक वदै्यकीय सेवांचा समावेश 

असलेला १४ मजल्यांचा टॉवर हा अमतृा हॉश्चस्पटल फररदाबाद संक लाच्या ३६ लाख चौरस फूट श्चबल्ट-अप 

के्षत्राचा एक भाग असेल. अमतृा हॉश्चस्पटल फररदाबाद कॉम्पलेक्सच्या छतावर हेश्चलपॅडही आहे. 

अरुणाचलच्या श्चतसऱ्या श्चवमानतळाला ‘डोनी पोलो श्चवमानतळ’ असे नाव देण्यात आले आहे.  

अरुणाचल प्रदेशातील श्चतसरा श्चवमानतळ, जो आता राज्याची राजधानी इटानगरमध्ये श्चनमााणाधीन आहे, 

त्याला अरुणाचल प्रदेश प्रशासनाने “डोनी पोलो श्चवमानतळ” असे नाव श्चदले आहे. म ख्यमंत्री 

कायाालयाच्या प्रश्चतश्चनधीन सार, राज्य मंश्चत्रमंडळाने आपल्या बठैकीत श्चवमानतळाचे नाव म्हणनू “डोनी 

पोलो श्चवमानतळ” स्वीकारले. अरुणाचल प्रदेशचे म ख्यमंत्री पेमा खांडू या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्िानी 

होते. 

राजधानीतील एकमेव श्चवमानतळाचे नाव, अश्चधकाऱ्याच्या म्हणण्यान सार, आश्चदवासी वचास्व असलेल्या 

राज्याच्या प्रदीघा चालीरीती आश्चण समदृ्ध सांस्कृश्चतक वारशाचे प्रश्चतश्चनश्चधत्व करेल आश्चण सयूा (डोनी) आश्चण 

सयूााबद्दल दीघाकालीन स्वदेशी आदर देखील दशावेल. लोकांमध्ये चिं (पोलो ) भारतीय श्चवमानतळ 

प्राश्चधकरणाने पवातीय भागात हवाई संपका  वाढवण्यासाठी श्चवमानतळ श्चवकश्चसत करण्यासाठी 650 कोटी 

रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. 

महाराष्िाने 75 वषांपेक्षा जास्त वयाच्या नागररकांसाठी मोफत प्रवास योजना स रू केली. 

महाराष्िात 26 ऑगस्ट 2022 पासनू 75 वषांवरील नागररकांना बसमधनू मोफत प्रवास करता येणार 

आहे. महाराष्ि राज्य मागा पररवहन महामंडळाने (MSRTC) याबाबतची घोषणा केली आहे. MSRTC चे 

उपाध्यक्ष आश्चण महाव्यवस्िापक शेखर चवने म्हणाले की, या मोफत प्रवास योजनेसाठी पात्र 

असलेल्यांनी 26 ऑगस्टपवूी श्चतकीट ब क केले असल्यास भाड्याचा परतावा श्चमळेल. 

MSRTC ने सांश्चगतले की 65 ते 75 वयोगटातील व्यक्तींना उपिमाद्वारे चालवल्या जाणाऱ् या श्चनवडक 

आरपीटी श्चनवडक प्रकारच्या बस सेवांवर श्चतकीट दरात 50 टक्के सटू श्चमळेल.  

 

 

 

 



 

राष्ट्रीय 

'पंच प्राण'चे प ढील २५ वषांचे लक्ष्य 

पंतप्रधान नरें ि मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी देशाला भ्रष्टाचार आश्चण नेपोश्चटझमपासनू म क्त करण्याची वेळ 

आली आहे आश्चण लोकांना राजकारणाच्या पलीकडे जाणार् या या या द हेरी वाईट गोष्टींबद्दल 'नफरत' 

(श्चतरस्कार) बाळगण्यास सांश्चगतले, कारण त्यांनी २५ वषांत भारताला श्चवकश्चसत राष्ि बनश्चवण्याचे 'पंच 

प्राण' (पाच संकल्प) लक्ष्य ठेवले. 

पंचप्राण संकल्पना काय आहे? 

• भारताची श्चवकश्चसत राष्ि म्हणनू ओळख श्चनमााण करायची आहे. 

• ग लामीचा अंश बाहेर काढणे हा आहे. ग लामीपासनू म क्ती श्चमळवायला हवी. आपल्या मनात 

ग लामीचा िोडाजरी अंश असेल तर तो काढून टाकला पाश्चहजे.. 

• आपल्याला आपल्या वारशाप्रती गवा असला पाश्चहजे. कालबाय गोष्टींना सोडून नव्या गोष्टी 

स्वीकारण्याचा आपला वारसा आहे. 

• एकता आश्चण एकज टता होय. १३० कोटी जनतेमध्ये एकता हवी. एक भारत शे्रष्ठ भारताच्या 

स्वपनासाठी एकज टता हा चौिा प्रण आहे 

• म्हणजे नागररकांच कताव्य हे आहे. यामध्ये पंतप्रधान, म ख्यमंत्री यांचादेखील समावेश आहे.. 

पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक व्यक्तीला पंच प्राणचे पालन करण्याची श्चवनंती केली 

श्चतरंगा श्चडझायनर पी. वेंकय्या यांच्या सवमानािा  भारत सरकारने स्मारक टपाल श्चतकीट 

प्रश्चसद्ध केले. 

भारताच्या राष्िध्वजाच्या रचनाकार श्चपंगली वेंकय्या यांच्या जयंतीश्चनश्चमत्त कें ि सरकार मंगळवार, २ 

ऑगस्ट रोजी श्चवशेष स्मरणािा टपाल श्चतकीट प्रकाश्चशत करणार आहे. 

२००९ मध्ये त्यांच्या सवमानािा टपाल श्चतकीट प्रश्चसद्ध झाले. तसेच आकाशवाणीच्या श्चवजयवाडा 

स्टेशनला २०१४ मध्ये त्यांचे नाव देण्यात आले. आश्चण गेल्या वषी आंध्र प्रदेशचे म ख्यमंत्री वाय.एस.जगन 

मोहन रेड्डी यांनी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव भारतरत्नसाठी मांडला होता. 

कोण होते श्चपंगली वेंकय्या? 

• २ ऑगस्ट १८७६ रोजी मछलीपट्टणम (आंध्र प्रदेश) जवळ जवमलेल्या श्चपंगळीने राष्िध्वजाचे 

अनेक मॉडेल्स श्चडझाइन केले होते.  



 

• 1921 मध्ये श्चवजयवाडा येिे झालेल्या भारतीय राष्िीय काँगे्रसच्या बठैकीत महात्मा गांधींनी एका 

श्चडझाईनला मावयता श्चदली. आज आपल्याला श्चदसणारा राष्िध्वज हा त्याच्या रचनेवर आधाररत 

होता. 

• वेंकय्या हे एक उत्कट स्वाततं्रयसेनानी आश्चण भारतीय राष्िध्वजाचे रचनाकार होते जे प ढे स्वतंत्र 

आश्चण स्वतंत्र भारताच्या भावनेचे समानािी बनले.  

• ते शेतकरी होते, भवूजै्ञाश्चनक होते, मछलीपट्टणम येिील आंध्र नॅशनल कॉलेजमध्ये व्याख्याते 

होते आश्चण जपानी भाषेमध्ये अस्खश्चलत होते. 'जपान वेंकय्या' या नावाने ते लगेच प्रश्चसद्ध झाले. 

• १९१६ मध्ये त्यांनी 'भारतासाठी एक राष्िध्वज' ही प श्चस्तका प्रश्चसद्ध केली. त्यात इतर राष्िांच्या 

ध्वजांचे सवेक्षण तर करण्यात आलेच, पण भारतीय ध्वजात काय श्चवकश्चसत होऊ शकते, याचे 

३०-श्चवश्चचत्र श्चडझाईवसही देण्यात आले. 

भारताने साजरा केला "श्चवभाजन श्चवभीश्चषका स्मृश्चत श्चदवस" 

• भारत श्चवभाजन श्चवभीश्चषका स्मशृ्चत श्चदवस साजरा करत असताना, पंतप्रधान नरें ि मोदी यांनी 

देशाच्या फाळणीच्या वेळी झालेल्या जातीय दंगलीत प्राण गमावलेल्यांना श्रद्धांजली वाश्चहली. 

• • गेल्या वषीच्या स्वाततं्रयश्चदनाच्या भाषणात, पंतप्रधान मोदींनी १४ ऑगस्ट हा श्चदवस " श्चवभाजन 

श्चवभीश्चषका स्मशृ्चत श्चदवस” म्हणनू साजरा करण्याची घोषणा केली होती.. 

आंतरराष्ट्रीय 

जमानीच्या माजी चॅवसेलर अँजेला मकेल यांना य नेस्को शांतता प रस्कार 2022 

जमानीच्या माजी चॅवसेलर अँजेला मकेल यांना श्चनवााश्चसतांच्या स्वागतासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल 

य नेस्को शांतता प रस्काराने सवमाश्चनत करण्यात आले. य नायटेड नेशवस एज्य केशनल, सायंश्चटश्चफक 

अँड कल्चरल ऑगानायझेशन (य नेस्को) च्या वेबसाइटन सार, मकेल यांना ज्य रीचे अध्यक्ष आश्चण २०१८ 

चे नोबेल शांतता प रस्कार श्चवजेते डेश्चनस म कवेगे यांनी जारी केलेल्या श्चनवेदनान सार २०१५ मध्ये "१२ 

दशलक्षाहून अश्चधक श्चनवााश्चसतांचे स्वागत करण्याच्या धाडसी श्चनणायाबद्दल २०२२ मध्ये फेश्चलक्स 

हॉफाऊट-बॉइग्नी-य नेस्को शांतता प रस्काराने सवमाश्चनत करण्यात आले. मकेल यांनी १६ वषांच्या 

कालावधीसाठी जमान चॅवसेलरचे पद सांभाळले आश्चण २०२१ मध्ये राजीनामा श्चदला. 

 



 

श्चझम्बाब्वेने महागाईचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर श्चनश्चवदा म्हणून सोवयाची नाणी 

बाजारात आणली.  

श्चझम्बाब्वेने देशाच्या अश्चस्िर चलनाची आणखी घसरण करणाऱ्या महागाईला आळा घालण्यासाठी 

जनतेला श्चवकण्यासाठी सोवयाची नाणी बाजारात आणली आहेत. देशाच्या मध्यवती बँकेने, ररझव्हा बँक 

ऑफ श्चझम्बाब्वेने स्िाश्चनक चलनावर श्चवश्वास वाढवण्यासाठी या अभतूपवूा हालचालीची घोषणा केली. 

स्िाश्चनक टोंगा भाषेत या नाण्याला ‘मोसी-ओआ-ट वया’ असे म्हणतात जे श्चव्हक्टोररया फॉल्सचा सदंभा 

देते. नाण्यांमध्ये िव मालमते्तची श्चस्िती असेल जेणेकरून ते सहजपणे रोखीत रूपांतररत केले जाऊ 

शकतील आश्चण स्िाश्चनक आश्चण आंतरराष्िीय पातळीवर व्यापार करता येतील. लॉवचच्या वेळी एका 

नाण्याची श्चकंमत $1,824 होती. 

स्वीडन आश्चण श्चफनलंडला यूएस श्चसनेटने नाटोमध्ये सामील होण्यास मावयता श्चदली. 

95 श्चसनेटसानी या उपायाच्या बाजनेू मतदान केल्याने, यएूस श्चसनेटने स्वीडन आश्चण श्चफनलंडच्या नाटो 

सदस्यत्वाला श्चनणाायकपणे मावयता श्चदली. श्चमसरूीचे ररपश्चब्लकन श्चसनेटर जोश हॉले यांनी एकमेव 

असहमत मत नोंदवले आश्चण असा दावा केला की चीनने श्चनमााण केलेल्या धोक्याकडे य रोश्चपयन 

स रके्षपेक्षा जास्त लक्ष श्चदले पाश्चहजे. नाटोमधील श्चफनलंड आश्चण स्वीडनच्या सदस्यत्वाला अमेररकेचे 

अध्यक्ष जो श्चबडेन यांचा भक्कम पाश्चठंबा आहे, ज्यांनी ज लमैध्ये हा म द्दा श्चवचारािा श्चसनेटकडे पाठवला 

होता 

अर्थव्यवस्र्ा 

2022 मधील भारतीय कंपवया फॉच्य ान 500 च्या यादीतील 

• सन 2022 च्या फॉच्य ान ग्लोबल 500 च्या यादीमध्ये 9 भारतीय सावाजश्चनक आश्चण खाजगी 

कंपवयांची भर पडली आहे.  

• या यादीत भारताच्या आय श्चवामा महामंडळाला (एलआयसी) ९८व्या स्िानावर स्िान देण्यात आले 

असनू, महसलू ९७,२६६.७ दशलक्ष डॉलसा इतका आहे. मे 2022 मध्ये भारतीय शेअर बाजारांमध्ये 

एलआयसीची यादी झाल्यानंतर पश्चहल्यांदाच या यादीत एलआयसीचा समावेश करण्यात आला 

आहे. 

• ररलायवस इंडस्िीज श्चलश्चमटेडने (आरआयएल) ५१ स्िानांची झेप घेत फॉच्य ान ग्लोबल ५०० 

श्चलस्ट २०२२ मध्ये १०४ व्या स्िानावर झेप घेतली आहे. 



 

• फॉच्य ान ग्लोबल ५०० श्चलस्ट २०२२ मध्ये एकूण नऊ भारतीय कंपवया असनू त्यात चार खासगी 

के्षत्रातील कंपवया आश्चण पाच सावाजश्चनक के्षत्रातील कंपवयांचा समावेश आहे. 

फॉच्यूान ग्लोबल 500 सूची 2022  

श्री. 

ना.  

भारतीय कंपन्या टॉप 10 कंपन्या 

1 आय श्चवामा महामंडळ ९८वे वॉलमाटा, य.ूएस. 

2 ररलायंस इंडस्िीज श्चलश्चमटेड 104वां कॉम, य.ूएस. 

3 इंश्चडयन ऑइल कॉपोरेशन १४२ वी  स्टेट श्चग्रड, चीन 

4 तेल आश्चण नसैश्चगाक वाय ूकॉपोरेशन 190 चीन नेशनल पेिोश्चलयम, चीन 

5 स्टेट बँक ऑफ इंश्चडया २३६ वी  श्चसनोपेक, चीनName 

6 भारत पेिोश्चलयम 295वां  सऊदी अरामको, सऊदी अरब 

7 टाटा मोटसा ३७०वा. एपपल, य.ूएस. 

8 टाटा स्टील ४३५वा. फोक्सवॅगन, जमानी 

9 राजेश एक्सपोट्ास 437वा. चाइना स्टेट कंस्िक्शन इंजीश्चनयररंग, 

चीन 

10 --- सीव्हीएस हेल्ि, य.ूएस. 

 

भारत एश्चप्रल 2023 पासून 20 टक्के इिेनॉलसह पेिोलचा प रवठा स रु करणार  

भारत प ढील वषी एश्चप्रलपासनू श्चनवडक पेिोल पंपांवर २० टक्के इिेनॉलसह पेिोलचा प रवठा स रू करेल 

आश्चण त्यानंतर तेलआयात अवलंश्चबत्व कमी करण्याचा आश्चण पयाावरणीय समस्यांकडे लक्ष देण्याचा 

श्चवचार करीत असल्याने प रवठा वाढवेल. एश्चप्रल २०२३ पासनू ई-२० पेिोल (२० टक्के इिेनॉलश्चमश्चश्रत 

पेिोल) काही प्रमाणात उपलब्ध होईल आश्चण उवाररत २०२५ पयंत कव्हर केले जाईल. 

 

 



 

योजना 

पंचमृत योजना 

म ख्यमंत्री योगी आश्चदत्यनाि ने घोषणा की पंचामतृ योजना. 

या योजनेम ळे श्चकफायतशीर तांश्चत्रक उपाययोजना स रू करून सहपीक पद्धतीला चालना देऊन 

शेतकऱ्यांचे उत्पवन द पपट करण्याचे उश्चद्दष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे. 

उचलली पावले 

• ऊस श्चवकास श्चवभाग, शासनाने हे उश्चद्दष्ट साध्य करण्यासाठी पंचामतृ योजनेंतगात पावले 

उचलण्यास स रुवात केली आहे आश्चण स रुवातीला शरद ऋतचू्या आधी राज्यातील एकूण 2028 

शेतकऱ् यांची श्चनवड करून मॉडेल पलॉट श्चवकश्चसत केले जातील जेणेकरुन अश्चधकाश्चधक कल्पक 

शेतकऱ् यांना वाटेल. त्यांच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी कायािमात सामील होण्यासाठी प्रोत्साश्चहत 

केले. 

• पंचामतृ योजनेम ळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पवनात भर घालण्यासाठी उसाबरोबरच तेलश्चबया, 

कडधावये, भाजीपाला श्चपकश्चवता येणार आहे. श्चशवाय, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य 

भाव श्चमळावा, याची काळजी सरकार घेणार आहे. 

• पंचामतृ योजनेत ऊसाची पेरणीसाठी एकाश्चत्मक खदंक पद्धती, रॅटून व्यवस्िापन आश्चण कचरा 

आच्छादन, श्चठबक श्चसंचन आश्चण सह-पीक यासह पाच तंत्रांद्वारे ऊसाचा उत्पादन खचा कमी 

करणे, तसेच उत्पादकता आश्चण जश्चमनीची स पीकता वाढवणे आहे.  

• • पाण्याची बचत आश्चण उसाच्या पानांचा जास्तीत जास्त वापर करून खचा कमी करणे, खते 

आश्चण कीटकनाशकांच्या वापरात बचत करणे, अश्चधक उत्पादनासाठी एकापेक्षा जास्त श्चपकांच्या 

लागवडीला प्रोत्साहन देणे आश्चण शेतकऱ्यांचे उत्पवन वाढवणे हे या योजनेचे एकश्चत्रत उश्चद्दष्ट 

आहे. प्रदूषणावर श्चनयंत्रण ठेवल्याने शेतात पाने जाळण्याची गरज भासणार नाही. 

• पंचामतृ योजना राबश्चवणाऱ्या व त्यांच्या जश्चमनीची उत्पादकता तसेच उत्पवन वाढश्चवण्यास 

सक्षम असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार 'उत्तम ऊस उत्पादक शेतकरी' प रस्कार प्रदान करणार 

आहे. 

 

 



 

मत्स्य सेतू अॅपचे एक्वा बाजार फीचर सरकारने स रू केले 

• मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांच्या श्चहताचे रक्षण करण्यासाठी आश्चण त्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ 

देण्यासाठी कें िीय मत्स्यव्यवसाय, पश सवंधान आश्चण द ग्धव्यवसाय मंत्री यांनी "मत्स्यसेत"ू 

मोबाईल अॅपमध्ये "एक्वा बाजार" हे ऑनलाइन माकेट पलेस वशै्चशष््टय स रू केले. 

• आयसीएआर-सेंिल इश्चवस्टट्यटू ऑफ फे्रशवॉटर अॅक्वाकल्चर (आयसीएआर-सीआयएफए), 

भ वनेश्वर यांनी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेच्या (पीएमएमएसवाय) माध्यमातनू हदैराबादच्या 

राष्िीय मत्स्यश्चवकास मंडळाच्या (एनएफडीबी) अिासहाय्यातनू हे अॅप श्चवकश्चसत केले आहे. 

• हे ऑनलाइन माकेटपलेस मत्स्य उत्पादकांना आश्चण भागधारकांना मत्स्यबीज, खाद्य, औषधे इ. 

आश्चण मत्स्यपालनासाठी आवश्यक सेवा तसेच शेतकरी त्यांच्या टेबल-आकाराच्या माशांची 

श्चविीसाठी यादी करू शकतात. 

• जलसंवधान के्षत्रातील सवा स्टेकहोल्डसाना जोडण्याचे उश्चद्दष्ट आहे. 

• या पलॅटफॉमाद्वारे, कोणताही नोंदणीकृत श्चविेता त्यांच्या इनप ट सामग्रीची यादी करू शकतो. 

प्रत्येक सचूीमध्ये श्चविेत्याच्या संपका  तपशीलांसह उत्पादन, श्चकंमत, उपलब्ध प्रमाण, प रवठा 

के्षत्र इत्यादींबद्दल तपशीलवार माश्चहती असेल. 

• हे मत्स्य शेतकऱ् यांना त्याचं्या उगवलेल्या टेबल-आकारातील मासे/मत्स्य श्चबयाणे श्चविीसाठी 

सचूीबद्ध करण्याची अन मती देते आश्चण श्चकंमत ऑफरसह उपलब्धतेची तारीख दशाश्चवण्याच्या 

पयाायासह. इच्छ क मासळी खरेदीदार शेतकऱ् यांशी संपका  साधनू त्यांची श्चकंमत सागंतील.  

हररयाणा सरकारने EWS श्चवद्यार्थयांसाठी चीराग कायािम श्चवकश्चसत केला आहे. 

हररयाणाचे म ख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या प्रशासनाने अलीकडेच “ म ख्यमंत्री समान श्चशक्षण 

मदत, सहाय्य आश्चण अन दान (चीराग) ” कायािम स रू केला. 2003 च्या हररयाणा शालेय श्चशक्षण 

श्चनयमांच्या श्चनयम 134 A अंतगात 2007 मध्ये बी हुश्चपंदर श्चसंग हुडा प्रशासनाने स रू केलेल्या त लनात्मक 

कायािमाच्या बदल्यात हे ठेवले होते. योजनेन सार, आश्चिाकदृष््टया द बाल श्चवभागातील (EWS) सरकारी 

श्चवद्यािी जे खाजगी शाळांमध्ये श्चशकतात त्यांना मोफत श्चशक्षण श्चमळेल. 

श्चचराग योजनेबद्दल: 

• चीराग कायािमांतगात, सरकारी शाळेतील इयत्ता 2 ते 12 मधील म ले खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश 

घेऊ शकतात. 



 

• पात्र होण्यासाठी, पालकांचे पडताळणी योग्य वाश्चषाक उत्पवन रु. 1.8 लाख. पेक्षा कमी असणे 

आवश्यक आहे. 

• हररयाणा राज्य परतफेड करेल: – इयत्ता दोन ते पाच पयंत प्रत्येक श्चवद्यार्थयााला रु 700, इयत्ता 

सहा ते आठ पयंत प्रत्येक श्चवद्यार्थयााला रु 900 आश्चण इयत्ता नववी ते बारावी पयंत प्रत्येक 

श्चवद्यार्थयााला रु. 1,100 श्चमळतील. 

• चीराग कायािमांतगात ग्रामीण भागातील आश्चण लहान शहरांमधील 533 कमी श्चकमतीच्या 

खाजगी शाळांनी अजा सादर केले होते. 

श्चमशन वात्सल्य योजना सरकारने स रू केली. 

मश्चहला आश्चण बाल श्चवकास मंत्रालय म लांच्या कल्याण आश्चण प नवासनासाठी 2009-10 पासनू कें ि 

प रस्कृत “श्चमशन वात्सल्य” ही पवूीची बाल संरक्षण सेवा (CPS) योजना राबवत आहे. 

उश्चद्दषे्ट 

• श्चमशन वात्सल्य चा उदे्दश भारतातील प्रत्येक म लासाठी श्चनरोगी आश्चण आनंदी बालपण स रश्चक्षत 

करणे, 

• त्यांना त्यांच्या पणूा क्षमतेचा शोध घेण्यास सक्षम बनवण्याच्या संधी स श्चनश्चित करणे आश्चण 

त्यांना शाश्वत रीतीने सवा बाबतीत भरभराट होण्यास मदत करणे, 

• संवेदनशील, सहाय्यक आश्चण प्रोत्साहन देणे 

• म लांच्या श्चवकासासाठी समिश्चमत पररसंस्िा, राज्ये/कें िशाश्चसत प्रदेशांना बाल वयाय कायदा 

2015 च्या आदेशाचे श्चवतरण करण्यात आश्चण SDG उश्चद्दषे्ट साध्य करण्यात मदत करणे 

 

 

 

 

 

 



 

ववज्ञान 

श्चब्रश्चटशकालीन खगोलीय प्रयोगशाळेसाठी य नेस्को टॅग 

• श्चबहारच्या म झफ्फरपरू येिील एलएस कॉलेजमधील खगोलशास्त्रीय वेधशाळेचा समावेश 

य नेस्कोच्या जगातील महत्त्वाच्या ल प्तप्राय हेररटेज वेधशाळांच्या यादीत करण्यात आला आहे. 

• पवूा भारतातील अशा प्रकारची पश्चहली वेधशाळा. 

• प्रा.रोमेशचंि सेन यांनी महाश्चवद्यालयात खगोलशास्त्रीय वेधशाळा उभारण्यासाठी प ढाकार 

घेतला. 1914 मध्ये त्यांनी खगोलशास्त्रज्ञ जे श्चमशेल यांच्याशी मागादशानासाठी चचाा केली. 

• 1915 मध्ये, द श्चबाणी, िोनोग्राफ, खगोलशास्त्रीय घड्याळ आश्चण इतर उपकरणे इंग्लंडमधनू 

खरेदी करण्यात आली. 

• शेवटी 1916 मध्ये खगोलशास्त्रीय वेधशाळा स रू झाली. 

• 1946 मध्ये महाश्चवद्यालयात तारांगणही स्िापन करण्यात आले. 

• 1970 नंतर, वेधशाळेची तसेच तारांगणाची श्चस्िती हळूहळू ढासळू लागली आश्चण तेिे बसवलेली 

बहुतेक यंते्र एकतर हरवली श्चकंवा खराब झाली. 

अवकाश 

दश्चक्षण कोररयाचे पश्चहले अंतराळयान चंिावर सोडले 

दश्चक्षण कोररयाने ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी चंिावर आपले पश्चहले अंतराळयान प्रके्षश्चपत केले आश्चण इतर 

देशांशी शयातीत सामील झाले. दश्चक्षण कोररयन चांि ऑश्चबाटर भश्चवष्यातील लँश्चडंग स्पॉट्सची तपासणी 

करेल. हे स्पेसएक्सच्या फाल्कन ९ प्रके्षपक यानावर प्रके्षश्चपत करण्यात आले होते. श्चडसेंबर २०२२ मध्ये 

पोहोचेल. 

जर ते यशस्वी झाले, तर ते चंिाभोवती आधीच कायारत असलेल्या अमेररका आश्चण भारतातील 

अंतराळयान आश्चण चंिाच्या दूरच्या बाजचूा शोध घेणारे श्चचनी रोव्हर सामील होईल. 

भारत, रश्चशया आश्चण जपानमध्ये या वषााच्या अखेरीस श्चकंवा प ढील वषी च्या अखेरीस अमावस्या मोश्चहमा 

स रू होत आहेत, जसे की अमेररका आश्चण इतरत्र अनेक खाजगी कंपवया आहेत. आश्चण नासा ऑगस्टच्या 

उत्तराधाात आपल्या मेगा मनू रॉकेटच्या पदापाणासह प ढे आहे. 

 



 

दश्चक्षण कोररयाई मून श्चमशन- "दान री": 

त्यात नासाच्या कॅमेरासह सहा श्चवज्ञान उपकरणे आहेत. चिंाच्या ध्र वांवर कायमस्वरूपी सावली 

असलेल्या, बफााने भरलेल्या श्चववरांमध्ये डोकावनू पाहण्यासाठी हे श्चडझाइन केले आहे. गोठलेल्या 

पाण्याच्या प राव्याम ळे नासा भश्चवष्यातील अंतराळवीर चौकीसाठी चंिाच्या दश्चक्षण ध्र वाला अन कूल 

आहे. 

दश्चक्षण कोररयाने 2030 पयंत चंिावर स्वतःचे अंतराळ यान - रोबोश्चटक प्रोब - उतरवण्याची योजना 

आखली आहे. 

संरक्षण 

डीआरडीओ स्वदेशी श्चवकश्चसत लेझर-गाइडेड एटीएम ची यशस्वी चाचणी घेतली.  

स्वदेशी श्चवकश्चसत लेझर-गाइडेड अँटी-टँक गाईडेड के्षपणास्त्रांची (ATGM) मेन बॅटल टँक (MBT) अज ान 

येिनू संरक्षण संशोधन आश्चण श्चवकास संस्िा (DRDO) आश्चण भारतीय सवैयाने केके रें ज येिे आमाडा 

कॉपसा सेंटर आश्चण स्कूल (आमाडा कॉपसा सेंटर अँड स्कूल) यांच्या मदतीने यशस्वीररत्या चाचणी केली. 

ACC&S) 04 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्िातील अहमदनगर. के्षपणास्त्रांनी अचकू मारा केला आश्चण दोन 

वेगवेगळ्या शे्रणीतील लक्ष्य यशस्वीपणे नष्ट केले. टेलीमेिी श्चसस्टमने के्षपणास्त्रांच्या उड्डाणाची 

समाधानकारक कामश्चगरी नोंदवली आहे. 

सवा-स्वदेशी लेझर गाईडेड एटीजीएम स्फोटक प्रश्चतश्चियात्मक आमार (ईआरए) सरंश्चक्षत आमाडा वाहनांना 

पराभतू करण्यासाठी उच्च स्फोटक श्चवरोधी टँक (HEAT) वॉरहेडचा वापर करते. एटीजीएम मल्टी-

पलॅटफॉमा लॉवच क्षमतेसह श्चवकश्चसत केले गेले आहे आश्चण सध्या एमबीटी अज ानच्या 120 श्चममी रायफल 

गनमधनू तांश्चत्रक मलू्यमापन चाचण्या स रू आहेत. 

भारतीय सैवय 'स्कायलाइट ' मेगा- सराव. 

भारतीय लष्कराने आपल्या अंतराळ के्षत्र क्षमतांना चालना देण्यासाठी आपल्या प्रकारचा पश्चहला मोठा 

सराव केला. या सरावाचे उश्चद्दष्ट, सांकेश्चतक नाव असलेले स्कायलाइट, उपग्रह दळणवळण मालमते्तची 

पररचालन तयारी आश्चण त्यांचे व्यवस्िापन करणाऱ् या कमाचाऱ् यांचे प्रश्चशक्षण हे होते. 

हा अंदमान आश्चण लक्षद्वीपच्या बेटांवर उत्तरेकडील सीमेपयंतचा संपणूा भारताचा सराव होता श्चजिे 

भारतीय सवैयाच्या सवा उपग्रह दळणवळण मालमत्ता 25 ते 29 ज ल ैदरम्यान सश्चिय केल्या गेल्या होत्या. 

 

 



 

भारतीय लष्कराचा दळणवळण उपग्रह :  

काही द गाम सीमावती भागात भारतीय लष्कराकडून उपग्रह संचार नेटवका चा वापर केला जात आहे. 

द सरीकडे, नौदल आश्चण हवाई दलाकडे स्वतःचे उपग्रह आहेत. अशा प्रकारे, भारतीय सवैय 2025 पयंत 

GSAT-7B नावाचा स्वतःचा संवाद उपग्रह तयार करण्यासाठी देखील काम करत आहे. भारतीय 

सवैयाला माचा 2022 मध्ये GSAT-7B उपग्रहावर काम करण्यासाठी संरक्षण अश्चधग्रहण पररषदेकडून 

मंज री श्चमळाली. 

अभ्यास  

 

क्र. नाम  दशे  कधी आणि कुठे 

1 अल नजाह-IV भारत – ओमान  01 ते 13 ऑगस्ट 2022 राजस्िान 

2 य ध अभ्यस 18 वी 
संस्करण 

भारत – अमेररका  उत्तराखंडमधील औली येिे १४ ते ३१ 
ऑक्टोबर २०२२. 

3  श्चपच ब्लकै 2022 17 राष्िे ऑस्िेश्चलयाचा उत्तर प्रदेश 

4 वोस्तोक-2022 भारत, बेलारूस, 
ताश्चजश्चकस्तान 
आश्चण मंगोश्चलया, 
रश्चशया, चीन 

रश्चशया 

5 वज्र प्रहार 13 वी 

संस्करण 

भारत – अमेररका  08 अगस्त, 2022, बखलोह, श्चहमाचल प्रदेश 

6 एक्स VINBAX 2022 
3रा 

भारत – श्चव्हएतनाम  1 ते 20 ऑगस्ट 2022 चडंीमंश्चदर, हररयाणा 

7 उदारशक्ती भारत – मलेश्चशया  मलेश्चशया  

 

व्हश्चटाकल लॉवच शॉटा  रें ज सरफेस टू एअर श्चमसाइल (VL-SRSAM)  

व्हश्चटाकल लाँच शॉटा रें ज सरफेस टू एअर श्चमसाइल (व्हीएल-एसआरएसएएम) या के्षपणास्त्राची संरक्षण 

संशोधन आश्चण श्चवकास संस्िेने (डीआरडीओ) नौदलाच्या य द्धनौका आश्चण भारतीय नौदलासाठी यशस्वी 

चाचणी घेतली. व्हीएल-एसआरएसएएम उड्डाण चाचणी ओश्चडशातील चंडीपरू कोस्ट येिनू घेण्यात 

आली. भारतीय नौदलाच्या जहाजातनू हे उड्डाण यशस्वीरीत्या पार पाडण्यात आले. हे उड्डाण भारतीय 

नौदलाच्या जहाजावरून व्हश्चटाकल लाँश्चचंग क्षमतेच्या प्रात्यश्चक्षकासाठी एका अश्चतवेगवान मानवरश्चहत 

हवाई लक्ष्याश्चवरुद्ध करण्यात आले होते. व्हीएल-एसआरएसॅम स्वदेशी रेश्चडओ श्चफ्रक्वेवसी (आरएफ) 



 

साधकाने स सज्ज आहे. व्हीएल-एसआरएसएएमची रचना भारतीय नौदलाच्या य द्धनौकांसाठी 

डीआरडीओच्या तीन स श्चवधांनी केली आहे. 

हे सम ि-श्चस्कश्चमंग लक्ष्यांसह जवळच्या शे्रणीतील श्चवश्चवध हवाई धोक्यांच्या तटस्ितेसाठी श्चडझाइन आश्चण 

श्चवकश्चसत केले गेले आहे. व्हीएल-एसआरएसएएमच्या यशस्वी उड्डाण चाचणीबद्दल भारताचे संरक्षण 

मंत्रालय राजनाि श्चसंह यांनी डीआरडीओ, भारतीय नौदल आश्चण उद्योग जगताचे अश्चभनंदन केले. 

व्हीएल-एसआरएसएएमशी संबंश्चधत महत्त्वाचे म दे्द 

• फ्लाइट पािसह व्हीएल-एसआरएसएएमच्या चाचणी प्रके्षपणाचे परीक्षण आश्चण फ्लाइट डेटाचा 

वापर करून वाहनांच्या कामश्चगरीचे पॅरामीटसा मॉश्चनटर केले गेले. 

• चाचणी प्रके्षपणादरम्यान उड्डाणाचा डेटा रडार, इलेक्िो-ऑश्चपटकल िॅश्चकंग श्चसस्टम (ईओटीएस) 

आश्चण आयटीआर, चंडीपरूद्वारे तनैात टेश्चलमेिी श्चसस्टम सारख्या श्चवश्चवध शे्रणी उपकरणांद्वारे 

हस्तगत केला गेला. 

• या प्रके्षपणावर डी.आर.डी.ओ.च्या प्रयोगशाळेतील वररष्ठ शास्त्रज्ञांनीही लक्ष ठेवले होते, जे 

प्रणालींचे श्चडझाईन आश्चण श्चवकास करण्यात ग ंतले होते. 

व्हीएल-एसआरएसएएमची वैश्चशष््टये 

• व्हीएल-एसआरएसएएमची रचना आश्चण 40 ते 50 श्चक.मी. पयंत आश्चण स मारे 15 श्चक.मी. उंचीवर 

वेगवान हवाई लक्ष्यांवर हल्ला करण्यासाठी केली गेली आहे. 

• या के्षपणास्त्राची रचना अस्त्र के्षपणास्त्रावर आधाररत असनू, हवेपासनू ते हवाई 

के्षपणास्त्रापयंतच्या दृश्य शे्रणीच्या पलीकडे आहे. 

• व्हीएल-एसआरएसएएमला िूश्चसफॉमा पंख आश्चण थ्रस्ट वेक्टररंग आहे. 

• िूश्चसफॉमा पंख हे चार लहान पंख असतात जे चार बाजूंनी िॉससारखे रचलेले असतात आश्चण 

श्चस्िर वाय गश्चतकी म िा देतात. 

• थ्रस्ट वेक्टररंगम ळे त्याच्या इंश्चजनमधनू थ्रस्टची श्चदशा बदलनू कोनीय वेग आश्चण के्षपणास्त्राची 

उंची श्चनयंश्चत्रत करण्याची क्षमता वाढेल. 

• व्हीएल-एसआरएसएएम ही एक कॅश्चनस्टर प्रणाली आहे, जी ती संग्रश्चहत आश्चण श्चवशेष श्चडझाइन 

केलेल्या कंपाटामेंट्समधनू ऑपरेट करण्यास अन मती देते. 

 



 

आरोग्य 

भारत: 2023 पयंत कला-अजारचा नष्ट करण्याचे लक्ष्य 

लोकसभेत लेखी उत्तरात आरोग्य आश्चण क ट ंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार म्हणाल्या की, 

जागश्चतक आरोग्य संघटना (डब्ल्यएूचओ) द लाश्चक्षत उष्णकश्चटबंधीय रोग (एनटीडी) रोड मॅपन सार, कला-

अजर (केए) श्चनमूालनाचे लक्ष्य 2030 आहे, तिाश्चप, भारत सरकारने 2023 चे श्चनमूालन लक्ष्य श्चनश्चित केले 

आहे. 633 कला-अजार स्िाश्चनक ब्लॉक्सपकैी 625 ब्लॉक्स (98.7%) ने 2021 पयंत एश्चलश्चमनेशन लक्ष्य 

गाठले आहे. 

उचलली पावले 

• नॅशनल सेंटर फॉर व्हेक्टर बोना श्चडसीज कंिोल (एनसीव्हीबीडीसी) राज्यांमध्ये पाळत ठेवणे, 

केस मॅनेजमेंट, वेक्टर कंिोल उपाय, उिेक व्यवस्िापन इ. साठी तांश्चत्रक मागादशाक तत्त्वे प्रदान 

करते. 

• चारही कला-अझर स्िाश्चनक राज्यांमध्ये उच्च प्राधावय श्चजल्हे, ब्लॉक्स आश्चण गावे श्चनश्चित केली 

गेली आहेत, ज्यामध्ये कायािम उपिमांच्या 100% अंमलबजावणीसाठी तीव्र देखरेख केली 

जाते. 

• राष्िीय आरोग्य अश्चभयान (एनएचएम) अंतगात, राज्यांना काला-अजार श्चनमूालनासाठी 

अिासंकल्पीय सहाय्य श्चदले जाते, म्हणजे इनडोअर रेश्चसड्य अल स्पे्र (आयआरएस) साठी 

ऑपरेशनल कॉस्ट, औषधे, श्चनदान, कीटकनाशके, साश्चहत्य आश्चण उपकरणे इ. साठी 

अिासंकल्पीय सहाय्य श्चदले जाते. यामध्ये पोस्ट काला-अजार डमाल लेशमॅश्चनआश्चसस 

(पीकेडीएल) प्रकरणांना 4000/- रुपये वेतन तोटा प्रोत्साहन आश्चण आशा कायाकत्यााला 

श्चनदानासाठी प्रोत्साहन आश्चण प्रत्येक कला-अजार प्रकरणात 500 रुपये पणूा उपचार स श्चनश्चित 

करणे यांचा समावेश आहे. उप-राष्िीय स्तरावरील रोग श्चनमूालन कामश्चगरी / श्चनवााह प रस्कार 

(राज्य / श्चजल्हा / ब्लॉक) ची तरतदू करण्यात आली आहे. 

• श्चबहार आश्चण झारखंड राज्यांनी कला-अजार (केए) रूग्णांना 6600 रुपये प्रश्चत केए केस या दराने 

वेतन तोटा प्रोत्साहन देण्याची तरतदू केली आहे. 

 

 



 

काला अजार:  

काला अजारला लेशमॅश्चनआश्चसस असेही म्हणतात. हा एक द लाश्चक्षत उष्णकश्चटबंधीय रोग आहे, ज्याद्वारे 

भारतासह 100 हून अश्चधक देश प्रभाश्चवत झाले आहेत. द लाश्चक्षत उष्णकश्चटबंधीय रोग हे एकाश्चधक 

संसगाजवय रोगांचा एक गट आहे जो 149 देशांच्या उष्णकश्चटबंधीय आश्चण उपोष्णकश्चटबंधीय पररश्चस्ितीत 

प्रचश्चलत आहे. लीश्माश्चनया नावाच्या परजीवीम ळे हा आजार होतो. हा परजीवी वाळूच्या माश्यांच्या 

चाव्याव्दारे प्रसाररत केला जातो. 

LUMPI-PROVAC: ICAR लम्पी त्वचा रोग (LUMPY DISEASE) असलेल्या ग रांसाठी 

स्िाश्चनक पातळीवर उत्पाश्चदत लस तयार केली. 

Lumpi-ProVac भारतीय पश वदै्यकीय संशोधन संस्िा, इजतनगर (बरेली) यांच्या सहकायााने नॅशनल 

ररसचा सेंटर ऑन इश्चक्ववस, श्चहसार, हररयाणा यांनी श्चवकश्चसत केले आहे. कें िीय कृषी मंत्री नरें ि श्चसंह 

तोमर यांनी या मश्चहवयाच्या स रुवातीला ही लस लॉवच केली होती. 

लम्पी श्चस्कन आजार राजस्िान, पंजाब, ग जराज, हररयाणा, श्चहमाचल प्रदेशात आढळून आला होता. आता 

महाराष्िातील काही श्चजल्यामध्ये देखील हा आजार आढळून आला आहे. 

कीटकांपासनू होणाऱ्या लम्पी त्वचा रोग हा गोवंश व मश्चहष वगाातील जनावरांना होणारा श्चवषाणजूवय 

त्वचारोग आहे. 

या आजाराची प्रम ख लक्षणे कोणती? 

• आजाराचा संसगा झाल्यास प्रिम जनावरांच्या डोळयातनू व नाकातनू पाणी येते.  

• लश्चसकाग्रंिीना सजू येते.  

• स रवातीस ताप येतो.  

• द धाचे प्रमाण कमी होते.  

• चारा खाणे, पाणी श्चपणे कमी होते.  

• हळूहळू डोके, मान, मायांग, कास इ. भागाच्या त्वचेवर 10-50 श्चममी व्यासाच्या गाठी 

प्राम ख्याने येतात. 

• तोंडातील व्रणाम ळे आजारी जनावरांना चारा खाण्यास त्रास होतो.  

• डोळ्यातील व्रणाम ळे श्चचपडे येतात.  

• डोळ्यांची दृष्टी बाश्चधत होते.  



 

• पायावर सजू येवनू काही जनावरे लंगडतात. 

पयाथवरण 

रामसर साइट म्हणून श्चनय क्त केलेल्या भारतातील आणखी 10 पाणिळ जागा 

एकूण 64 श्चठकाणे बनवण्यासाठी रामसर साइट म्हणनू श्चनय क्त केलेल्या आणखी 10 पाणिळ जागा 

भारतात जोडल्या गेल्या आहेत, जे आसी ए मध्ये सवाात जास्तआहे. 

रामसरच्या यादीचे उद्दीष्ट "जागश्चतक जशै्चवक श्चवश्चवधतेच्या संवधानासाठी आश्चण मानवी जीवन श्चटकवनू 

ठेवण्यासाठी महत्त्वपणूा असलेल्या पाणिळ प्रदेशांचे आंतरराष्िीय जाळे श्चवकश्चसत करणे आश्चण राखणे, 

त्यांच्या पररसंस्िा घटक, प्रश्चिया आश्चण फायदे यांच्या देखभालीद्वारे" करणे हे आहे. 

10 नवीन साइट्समध्ये हे समाश्चवष्ट आहे: 

ताश्चमळनाडूमध्ये सहा (६) आश्चण गोवा, कनााटक, मध्य प्रदेश आश्चण ओश्चडशामध्ये प्रत्येकी एक (१) स्िळे 

आहेत. या साइटचे पदनाम वेटलँडचे संवधान आश्चण व्यवस्िापन आश्चण त्यांच्या ससंाधनांचा स ज्ञ वापर 

करण्यास मदत करेल. 

S.No पािथळभूमीच ेनाव राज्य 

1 क ं िनक लम पक्षी अभयारण्य तश्चमलनाड  

2 सातकोश्चसया गॉजा ओश्चडशा 

3 नंदा झील गोवा 

4 मवनार सागरी जवैस्फीअर ररझव्हाचे आखात तश्चमलनाड  

5 रंगनाश्चिटू बी.एस. कनााटक 

6 वेम्बवनरू वेटलँड कॉम्पलेक्स तश्चमलनाड  

7 वेल्लोड पक्षी अभयारण्य तश्चमलनाड  

8 श्चसरपरू पाणिळ जागा मध्य प्रदेश 

9 वेदनिंगल पक्षी अभयारण्य तश्चमलनाड  

10 उधयामिंडप रम पक्षी अभयारण्य तश्चमलनाड  

• उत्तर प्रदेशात रामसरची सवााश्चधक संख्या १० आहे, त्याखालोखाल तश्चमळनाडूत अशा १० 

साइट्स आहेत.  



 

• पंजाबमध्ये सहा, ग जरात आश्चण जम्म-ूकाश्मीरमध्ये प्रत्येकी चार, श्चहमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, 

केरळ आश्चण ओश्चडशामध्ये प्रत्येकी तीन पाणिळ जागा आहेत. 

• राजस्िान, पश्चिम बंगाल आश्चण महाराष्िात प्रत्येकी दोन रामसर स्िळे आहेत.  

• उवाररत रामसर स्िळे गोवा, कनााटक, आंध्र प्रदेश, आसाम, श्चबहार, लडाख, मश्चणपरू, श्चमझोराम, 

श्चत्रप रा आश्चण उत्तराखंडमध्ये श्चचवहांश्चकत करण्यात आली आहेत, ज्यात प्रत्येक राज्य / 

कें िशाश्चसत प्रदेशात एक पाणिळ जागा आहे. 

11 भारतीय पाणिळ जागांना रामसर मावयता श्चमळाली आहे 

देशातील 13,26,677 हेक्टर के्षत्रामध्ये अशा एकूण 75 स्िळांचा समावेश करण्यासाठी भारताने रामसर 

स्िळांच्या यादीत आणखी 11 पाणिळ जागा जोडल्या आहेत. भारताच्या स्वातंत्रयाच्या 75 व्या वषी 75 

रामसर स्िळे. रामसर साइट्स म्हणनू श्चनय क्त केलेल्या 11 नवीन साइट्समध्ये समाश्चवष्ट आहे. 

11 नवीन रामसर स्िळे 

1. ओश्चडशातील तांपारा तलाव; 

2. ओश्चडशातील श्चहराक ड जलाशय; 

3. ओश्चडशातील अनस पा तलाव; 

4. Yashwant Sagar in Madhya Pradesh; 

5. तश्चमळनाडूतील श्चचत्राग डी पक्षी अभयारण्य; 

6. ताश्चमळनाडूतील स श्चचंिम िेरूर वेटलँड कॉम्पलेक्स; 

7. ताश्चमळनाडूतील वड वरू पक्षी अभयारण्य; 

8. ताश्चमळनाडूतील कांश्चजरंक लम पक्षी अभयारण्य; 

9. महाराष्िातील ठाणे खाडी; 

10. जम्म ूआश्चण काश्मीरमधील हायगम वेटलँड कंझव्हेशन ररझव्हा; 

11. जम्म ूआश्चण काश्मीरमधील शालब ग वेटलँड कंझव्हेशन ररझव्हा. 

ताश्चमळनाडूने जाहीर केलेल्या अगस्त्यमलाई लँडस्केपमधील 5 वा हत्ती राखीव 

• कवयाक मारी आश्चण श्चतरुनेलवेली येिील १,१९७.४८ sq.km अगश्चस्ियारमलाई एश्चलफंट ररझव्हा 

म्हणनू घोश्चषत करण्याच्या प्रस्तावाला कें िीय पयाावरण मंत्रालयाने मावयता श्चदली होती. 

ताश्चमळनाडू या अगश्चस्ियारमलाई एश्चलफंट ररझवाची देखरेख करेल, जे पाचवे हत्ती अभयारण्य 



 

आहे. आगश्चस्ियारमलाई एश्चलफंट ररझव्हाला अश्चधसशू्चचत केल्यानंतर वन श्चवभाग कें ि प रस्कृत 

प्रकल्प हत्तीद्वारे अश्चतररक्त श्चवत्तप रवठा करण्यास पात्र ठरू शकतो. 

• जंगलातील पररसंस्िेचा समतोल साधण्यात हत्ती महत्त्वपणूा भशू्चमका बजावतात. मॅजेश्चस्टक 

सस्तन प्राणी ही श्चनसगााची संपत्ती आहे, ज्यांचे आपण कोणत्याही पररश्चस्ितीत जतन केले 

पाश्चहजे." श्चनलश्चगरी-पवूा घाट, कोयंबटूरमधील श्चनलांबरू सायलेंट व्हॅली, श्रीश्चवल्लीप ि र आश्चण 

अनामलाई हे राज्यातील चार श्चवद्यमान हत्तींचे साठे आहेत. 

• भारतात हत्तींचे ३१ साठे आहेत. गेल्या तीन वषांत कनााटकतफे दांडेली एश्चलफंट ररझव्हा, 

नागालँडतफे श्चसंग्फान एश्चलफंट ररझव्हा आश्चण छत्तीसगडमधील लेमरू एश्चलफंट ररझव्हा 

अश्चधसशू्चचत करण्यात आले आहे. या प्रयत्नांम ळे देशातील १४ राज्यांमधील एकूण ७६,५०८ चौरस 

श्चक.मी. हत्तींच्या साठ्याखाली आले, असे ते म्हणाले. 

अनंग ताल सरोवर राष्िीय महत्तवाचे स्मारक घोश्चषत 

• दश्चक्षण श्चदल्लीतील अनांग ताल तलाव, जो हजार वषांपवूी बांधला गेला असे मानले जाते, त्याला 

सांस्कृश्चतक मंत्रालयाच्या राजपत्र अश्चधसचूनेद्वारे राष्िीय महत्त्व असलेले स्मारक म्हणनू घोश्चषत 

करण्यात आले आहे. 

• नॅशनल श्चमशन ऑन मॉवयमूेंट्स अँड अँश्चटश्चक्वटीजच्या वेबसाइटन सार, परंपरा या टाकीला लाल 

कोटचा श्चनमााता अनांग पाल द सरा या तोमर श्चकंगला सांगते. 

• अनंग ताल जोग माया मंश्चदराच्या उत्तरेस आश्चण क त ब कॉम्पलेक्सच्या वायव्येस अंदाजे ५०० 

मीटर अंतरावर वसलेले आहे . 

• लॉडा  कश्चनंगहॅमने उत्खनन केलेल्या दगडी श्चशलालेखांवरून हे शहर पवूी श्चढश्चलकाप री या 

नावाने ओळखले जात असे. 

 

 

 

 

 



 

खेळ 

CWG 2022: भारत चौर्थया स्िानावर  

• बश्चमंगहॅममध्ये भारतीय सघंाने राष्िक ल िीडा स्पधाा २०२२ ची मोहीम पणूा केली. एकूण 

राष्िक ल िीडा स्पधाा २०२२ च्या पदकताश्चलकेत भारताने ६१ पदके श्चजंकली. भारताने 

सीडब्ल्यजूी 2022 ची मोहीम पदकताश्चलकेतील चौिा सवोत्तम देश म्हणनू पणूा केली.  

• बश्चमंगहॅम येिे झालेल्या राष्िक ल िीडा स्पधेत भारताने २२ स वणापदके, १६ रौपय आश्चण २३ 

ब्राँझपदके श्चजंकली.  

• भारताची राष्िक ल िीडा स्पधाा २०२२ ची मोहीम ही पदकांच्या संख्येच्या बाबतीत पाचवी 

सवोत्तम कामश्चगरी आहे. 2010 मध्ये श्चदल्ली येिे झालेल्या घरच्या सामवयात भारताची सवोत्तम 

कामश्चगरी झाली होती, श्चजिे त्याने 101 पदके श्चजंकली होती.  

भारतातील सवोत्तम सीडब्ल्यूजी मोश्चहमा:  

• २०१०, नवी श्चदल्ली : १०१ पदके 

• २००२, मँचेस्टर : ६९ पदके 

• २०१८, गोल्ड कोस्ट : ६६ पदके 

• २०१४, ग्लासगो : ६४ पदके 

• २०२२, बश्चमंगहॅम : ६१ पदके 

कॉमनवेल्ि गेम्स 2022 मेडल कॉली 

जागा दशे सोन े चांदी कास े मडेल टलॅी 

1 ऑस्िेश्चलया 67 57 54 178 

2 इंग्लंड 57 66 53 176 

3 कॅनडा 26 32 34 92 

4 भारत 22 16 23 61 

5 वय झीलँड 20 12 17 49 

6 स्कॉटलंड 13 11 27 51 

7 नायजेररया 12 9 14 35 

8 वेल्स 8 6 14 28 

9 दश्चक्षण आश्चफ्रका 7 9 11 27 

10 मलेश्चशया 7 8 8 23 



 

भारताच्या सीडब्ल्यूजी 22 पदकांची िीडाश्चनहाय श्चवभागणी  

खेळ सोने चांदी कासे संपणूा 

क स्ती 6 1 5 12 

टेबल टेश्चनसName 4 1 2 7 

वेटश्चलश्चफ्टंगName 3 3 4 10 

म श्चष्टय द्ध 3 1 3 7 

बॅडश्चमंटनName 3 1 2 6 

एिलेश्चटक्स 1 4 3 8 

लॉन बाऊल्स 1 1 0 2 

पॉवरश्चलश्चफ्टंगसाठी 1 0 0 1 

ज्य दोName 0 2 1 3 

हॉकी 0 1 1 2 

श्चिकेट 0 1 0 1 

श्चचरडणे 0 0 2 2 

राज्यश्चनहाय यादी  

 



 

40 वषीय टेबल टेश्चनस स्टार शरि कमल राष्िक ल िीडा स्पधाा 2022 मध्ये सवाात यशस्वी भारतीय 

खेळाडू म्हणनू उदयास आला, ज्यात 3 स वणाासह 4 पदकांचा समावेश आहे. 

सध्या स रू असलेल्या राष्िक ल िीडा स्पधाा २०२२ मध्ये उंच उडीत सीडब्ल्यजूी पदक श्चजंकणारा 

भारताचा तेजश्चस्वन शंकर हा पश्चहलाच भारतीय खेळाडू ठरला आहे. 

राष्िक ल िीडा स्पधाा  2022 मधील भारतीय स वणापदक श्चवजेत्यांची यादी 

1. मीराबाई चान-ूवेटश्चलफ्टर-मश्चहला 49 श्चकलो 

2. जेरेमी लालररन ंगा-वेटश्चलफ्टर-प रुष 67 श्चकलो 

3. अंश्चचता शेउली-वेटश्चलफ्टर-प रुष 37 श्चकलो 

4. भारतीय मश्चहला लॉन बाऊल्स टीम-लॉन बाऊल्स-मश्चहला फोसा टीम 

5. प रुष टेबल टेश्चनस, सांश्चघक-टेबल टेश्चनस-प रुष सघं 

6. स धीर-परैा पावरश्चलश्चफ्टंग-मेवस हेवीवेट  

7. साक्षी मश्चलक-क श्ती-मश्चहला 62 श्चकलोग्राम 

8. दीपक प श्चनया-रेसश्चलंग-प रुष फ्रीस्टाइल 86 श्चकलो 

9. श्चवनेश फोगट-रेसश्चलंग-मश्चहला 53 श्चकलो 

10. नवीन-क श्ती- प रुष फ्रीस्टाइल 74 श्चकलो 

11. भाश्चवना पटेल- टेबल टेश्चनस-मश्चहला एकल वगा  

12. रवी क मार दश्चहया-रेसश्चलंग-प रुष 57 श्चकलो फ्रीस्टाइल 

13. श्चनत ूघनघास-बॉश्चक्संग-मश्चहलांच्या ४८ श्चक.ग्र.ॅ  

14. अश्चमत पंघल-बॉश्चक्सगं-प रुषांचे ५१ श्चकलो वजन 

15. एल्धोस पॉल-एिलेश्चटक्स-प रुष श्चत्रवार जंप 

16. श्चनखत झरीन-बॉश्चक्संग- मश्चहला 50 श्चकलो 

17. टेबल टेश्चनस श्चमश्र सांश्चघक-टेबल टेश्चनस-टेबल टेश्चनस श्चमश्र द हेरी 

18. पीव्ही श्चसंध-ू बॅडश्चमंटन-मश्चहला एकेरी 

19. बजरंग प श्चनया-क श्ती-प रुष 65 श्चकलो  

20. लक्ष्य सेन-बडॅश्चमंटन-प रुष एकेरी स्पधाा 

21. शरि कमल- टेबल टेश्चनस- प रुष एकल 

22. प रुष द हेरी बॅडश्चमंटन-बडॅश्चमंटन-प रुष द हेरी 



 

श्चफफाने अश्चखल भारतीय फ टबॉल महासंघाला (एआयएफएफ) श्चनलंश्चबत केले 

श्चफफाच्या कायद्यांचे गंभीर उल्लंघन करणाऱ्या त्रयस्ि पक्षांच्या अवाजवी प्रभावाम ळे अश्चखल भारतीय 

फ टबॉल फेडरेशनला (एआयएफएफ) तत्काळ प्रभावाने श्चनलंश्चबत करण्याचा श्चनणाय श्चफफा कौश्चवसलच्या 

ब्य रोने एकमताने घेतला आहे. एआयएफएफ कायाकारी सश्चमतीचे अश्चधकार गहृीत धरण्यासाठी 

प्रशासकांची सश्चमती स्िापन करण्याचा आदेश रद्द झाल्यानंतर आश्चण एआयएफएफ प्रशासनाने 

एआयएफएफचे पणूा श्चनयंत्रण परत श्चमळवल्यानंतर हे श्चनलंबन मागे घेतले जाईल. 

प्रभाव: 

• या श्चनलंबनाचा अिा असा आहे की ११ ते ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी भारतात होणारा श्चफफा अंडर-

१७ मश्चहला श्चवश्वचषक २०२२ सध्या ठरल्याप्रमाणे भारतात होऊ शकत नाही. 

• श्चफफा या स्पधेच्या सदंभाात प ढील टपपयांचे मलू्यांकन करीत असनू, आवश्यक असल्यास आश्चण 

आवश्यक असेल तेव्हा हे प्रकरण कौश्चवसलच्या ब्य रोकडे पाठवणार आहे. 

• श्चफफा भारताच्या य वा व्यवहार आश्चण िीडा मंत्रालयाशी सातत्याने श्चवधायक संपका  साधत असनू 

अजनूही या प्रकरणाचा सकारात्मक श्चनकाल लाग ूशकेल, अशी आशा आहे. 

ड्य रँड कप, आश्चशयातील सवाात ज नी फ टबॉल स्पधाा  16 ऑगस्टपासून स रू 

• आश्चशया खंडातील सवाात ज नी फ टबॉल स्पधाा ड्य रँड चषक स्पधाा १६ ऑगस्ट २०२२ पासनू 

स रू होणार आहे.कोलकाता येिील श्चववेकानंद य बा भारती श्चिरंगन येिे एफसी गोवा आश्चण 

मोहम्मदन एससी यांच्यात सलामीचा सामना रंगणार आहे. 

• ड्य रँड चषक ही भारतातील तीन प्रम ख फ टबॉल स्पधांपकैी एक आहे, तर इतर दोन स्पधाा 

इंश्चडयन स पर लीग आश्चण स पर कप आहेत. 

• पश्चिम बंगाल, आसाम आश्चण मश्चणपरूमध्ये ड्य रँड कप 2022 चे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• २० संघांपकैी ११ संघ इंश्चडयन स पर लीग खेळणार् या श्चवश्चवध क्लबचे, पाच संघ आय-लीगचे आश्चण 

चार संघ आम्डा फोसेसचे असतील. 

• कोलकात्यात सॉल्ट लेक स्टेश्चडयम, नहैाटी स्टेश्चडयम आश्चण श्चकशोर भारती स्टेश्चडयममध्ये हे 

सामने खेळवण्यात येणार आहेत. 

• इंफाळमध्ये ख मान लंपक स्टेश्चडयममध्ये हा सामना होणार आहे. 

• आसाममध्ये ग वाहाटी येिील इंश्चदरा गांधी अॅिलेश्चटक स्टेश्चडयममध्ये हा सामना होणार आहे. 



 

ड्य रँड कप: इश्चतहास 

• श्चब्रश्चटश भारताचे माजी परराष्ि सश्चचव मॉश्चटामर ड्य रँड यांनी १८ मध्ये ड्य रँड कपची स्िापना 

केली.  

• ड्य रँड चषक स रुवातीला फक्त आम्डा सश्चव्हासेसद्वारे खेळला जात असे, परंत  नंतरच्या काही 

वषांत, हा खेळ अश्चधकृतपणे व्यावसाश्चयक फ टबॉल क्लबसाठी ख ला करण्यात आला.  

• ड्य रँड कप फ टबॉल स्पधेद्वारे दरवषी अश्चखल भारतीय फ टबॉल महासंघाच्या (एआयएफएफ) 

सहकायााने ड्य रँड चषकाचे आयोजन केले जाते.  

• स्पधेतील श्चवजेत्याला तीन िॉफी, ड्य रँड चषक, पे्रश्चसडेंट्स कप आश्चण श्चशमला करंडक या िॉफीची 

स श्चवधा देण्यात आली आहे. 

मलेश्चशयातील इपोह येिे १६ ते २५ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान अझलन शाह चषक  

• मलेश्चशयाची प्रम ख प रुष हॉकी स्पधाा स लतान अझलन शाह चषक २०२२ इपोह येिे १६ ते २५ 

नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे.  

• कोश्चव्हड-१९ सािीच्या आजाराम ळे ही स्पधाा दोन वषाानंतर प नरागमन करत आहे.  

• जागश्चतक िमवारीत पश्चहल्या िमांकावरील ऑस्िेश्चलया, पाचव्या िमांकावरील जमानी, भारत, 

वयझूीलंड आश्चण कॅनडा या संघांना या स्पधेसाठी आमंश्चत्रत करण्यात आले आहे. स लतान 

अझलन शाह चषक स्पधेचे कायमस्वरूपी श्चठकाण असलेल्या मलेश्चशयातील इपोह शहरातील 

अझलन शाह स्टेश्चडयमवर सवा सामने खेळवण्यात येणार आहेत. 

• गेल्या वेळी 2019 मध्ये अझलन शाह स्पधाा झाली होती, जी दश्चक्षण कोररयाने अंश्चतम सामवयात 

भारताला पराभतू करून श्चजंकली होती, जे त्यांचे श्चतसरे श्चवजेतेपद होते.  

• स्पधेतील सवोत्तम खेळाडू स रें दर क मार होता. बहुतेक अझलन शाह स्पधाा ऑस्िेश्चलयाने (10 

वेळा) श्चजंकली आहे, त्यानंतर 5 श्चवजेतेपदांसह भारत येतो. आश्चण पाश्चकस्तान, दश्चक्षण कोररया 

प्रत्येकी ३ श्चवजेतेपदांसह. 

अँश्चटम पंघल : भारताचा क स्तीतील पश्चहला अंडर-२० श्चवश्वश्चवजेता 

• अंतीम पंघल - वल्डा अंडर-20 वल्डा रेसश्चलंग चॅश्चम्पयन: हररयाणातील 17 वषीय क स्तीपटू अंतीम 

पंघलने भारताचा पश्चहला-वश्चहला अंडर-20 वल्डा रेसश्चलंग चॅश्चम्पयन म्हणनू ताज श्चमळवनू इश्चतहास 

रचला. 



 

• 19 ऑगस्ट रोजी, श्चतने कझाकस्तानच्या ऍटश्चलन शागायेवाचा एका सामवयात 8-0 असा श्चवजय 

श्चमळवनू पणूा वचास्व राखले. सोश्चफया, बल्गेररया येिे अंडर-20 जागश्चतक क स्ती स्पधाा आयोश्चजत 

करण्यात आली होती. 

• अँश्चटमचा परािम हा इश्चतहास आहे कारण स्पधेच्या ३४ वषांच्या दीघा इश्चतहासात प्रिमच भारतीय 

म लीने अंडर-२० वल्डा रेसश्चलंग चॅश्चम्पयन बनण्यासाठी अव्वल स्िान पटकावले आहे. 

अंडर-20 वल्डा  रेसश्चलंग चॅश्चम्पयनश्चशपमध्ये भारताला 14 पदके 

अंडर-२० वल्डा  रेसश्चलंग चॅश्चम्पयनश्चशपमध्ये अँश्चटमने श्चमळवलेला स वणापदकाचा श्चवजय हा भारतीय 

संघासाठी केकवरील अचकू आयश्चसंग होता, ज्याने या स्पधेतील आतापयंतची सवोत्तम कामश्चगरी केली.  

भारताने अंडर-20 वल्डा  रेसश्चलंग चॅश्चम्पयनश्चशपमध्ये श्चवश्चवध प्रकारांमध्ये एकूण 16 पदकांसह आपली 

मोहीम संपवली. यात एक स वणापदक, चार रौपयपदके आश्चण ११ ब्राँझपदकांचा समावेश होता. याआधी 

श िवारी 17 वषीय क स्तीपटू. या स्पधेत भारताच्या पदकांची संख्या पहा: 

घटना सोन े चांदी कास े

मणिला कुस्ती 1 3 3 

पुरुषांची फ्रीस्टाईल 1 0 6 

पुरुष ग्रीको-रोमन 0 0 2 

 

श्चदग्गज टेश्चनसपटू सेरेनाची श्चनवतृ्तीची घोषणा  

टेश्चनस के्षत्रावर अनेक वषे अश्चधराज्य गाजवणारी श्चदग्गज टेश्चनसपटू सेरेना श्चवल्यम्स श्चहने मंगळवारी 

टेश्चनसमधनू श्चनवतृ्तीची घोषणा केली. 23 गँ्रड स्लॅम श्चवजेती अमेररकन खेळाडू सेरेना म्हटले की ती 

खेळापासनू "दूर होत आहे". 

सेरेनाने श्चतच्या कारश्चकदीत २३ गँ्रड स्लॅम एकेरी जेतेपदं श्चजंकली आहेत, मागाारेट कोटाच्या नावावर 

सवाात जास्त २४ जेतेपदे आहेत. पण टेश्चनसचा श्चवचार केला तर सेरेनालाच सवाकाश्चलन सवोत्कृष्ट मश्चहला 

खेळाडू मानली जाते. कारण श्चतने आपल्या खेळाने मश्चहला टेश्चनसला नवा आयाम श्चदला होता. सेरेनाने 

आपला एक दबदबा श्चनमााण केला होता. सेरेना प रुष टेश्चनसपटूंबरोबर उतरली तर ती त्यांनाही पराभतू 

करू शकेल, असे चाहते म्हणायचे. टेश्चनस कोटावर जोरकस फटक्यांसाठी ती प्रश्चसद्ध होती. सेरेनाची 

बहीण व्हीनसदेखी टेश्चनसपटूच होती. पण व्हीनसपेक्षा सेरेनाने जास्त सामने श्चजंकले आश्चण टेश्चनस 

श्चवश्वास आपले एकेकाळ श्चनश्चवावाद वचास्व राखले होते. 



 

मश्चहलांमध्ये सवााश्चधक सामने श्चजंकण्याचा श्चवश्वश्चविम सेरेनाच्या नावावर आहे. सेरेना ३६५ गँ्रड स्लॅम 

सामने श्चजंकून ती मश्चहलांमध्ये प्रिम स्िानावर आहे. त्यानंतर मश्चहलांमध्ये द सऱ्या स्िानावर माश्चटाना 

नवराश्चतलोव्हा आहे. माश्चटाना नवराश्चतलोव्हाने ३०५ सामने श्चजंकले होते. 

मश्चहला आयपीएलची पश्चहली आवतृ्ती माचा  2023 मध्ये होणार आहे. 

मश्चहला इंश्चडयन प्रीश्चमयर लीगची पश्चहली आवतृ्ती माचा 2023 पासनू एक मश्चहवयाच्या श्चखडकीत आश्चण पाच 

संघांसह आयोश्चजत केली जाईल, बीसीसीआयच्या एका वररष्ठ अश्चधकाऱ्याने प ष्टी केली. बीसीसीआयच्या 

श्चदग्गजांनी या श्चवषयावर चचाा केली आहे आश्चण दश्चक्षण आश्चफ्रकेतील मश्चहला T20 श्चवश्वचषकानंतर 

स्पधेसाठी माचाची श्चवडंो सापडली आहे. 

पुरस्कार 

आयएफएम प रस्कार 2022 

इंश्चडयन श्चफल्म फेश्चस्टव्हल ऑफ मेलबना २०२२ (आयएफएफएम) ने १५ ऑगस्ट रोजी आपल्या १३ व्या 

आवतृ्तीसाठी प्रश्चतश्चष्ठत प रस्कारांसाठी श्चवजेत्यांची घोषणा केली. 

दरवषी ऑस्िेश्चलया येिे होणाऱ्या या कायािमात देशातील काही प्रम ख आश्चण प्रशंश्चसत श्चचत्रपट, टीव्ही शो 

आश्चण वेब श्चसरीज प्रदश्चशात करून भारतीय श्चचत्रपटसषृ्टीचा आनंद साजरा केला जातो. या महोत्सवाचे 

एक वशै्चशष््टय म्हणजे प रस्कारांची रात्र, श्चजिे भारतीय श्चचत्रपटसषृ्टीतील सवोत्कृष्ट कलाकारांना आश्चण 

मागील वषीपासनू ओटीटी दृश्याला श्चनवडक प रस्कार श्चदले जातात. 

श्चवजेते  

• सवोत्कृष्ट अश्चभनेता प रुष-रणवीर श्चसगं ८३ धावा 

• सवोत्कृष्ट अश्चभनेत्री-शेफाली शाह जलसासाठी 

• सवोत्कृष्ट श्चदग्दशाक - द रेश्चपस्टसाठी अपणाा सेन आश्चण सरदार उधमसाठी श श्चजत श्चसरकर यांनी 

संय क्तपणे श्चजंकले 

• श्चसनेसषृ्टीतील श्चवघ्नहताा प रस्कार : चंदीगड करे आश्चशकीसाठी वाणी कपरू 

• श्चसनेसषृ्टीतील नेततृ्व प रस्कार- अश्चभषेक बच्चन 

• सवोत्कृष्ट श्चचत्रपट—८३ 

• लाइफटाइम अश्चचव्हमेंट अवॉडा- कश्चपल देव 

• सवोत्कृष्ट माश्चहतीपट—पायल कपाश्चडयाची अ नाईट ऑफ नॉव्हश्चनंग नश्चिंग नश्चिंग 



 

• एका माश्चलकेतील सवोत्कृष्ट अश्चभनेता-मोश्चहत रैना फॉर म ंबई डायरीज २६/११ 

• एका माश्चलकेतील सवोत्कृष्ट अश्चभनेत्री-साक्षी तववर 'एमएआय'साठी 

• सवोत्कृष्ट माश्चलका—म ंबई डायरीज २६/११, श्चनश्चखल अडवाणी 

• सवोत्कृष्ट इंडी श्चफल्म-जग्गी, अनमोल श्चसद्ध ूश्चदग्दश्चशात (पंजाबी) 

श्चफल्मफेअर प रस्कार 2022 

टाइम्स समहूातफे सादर करण्यात आलेल्या 67 व्या श्चफल्मफेअर प रस्कार सोहळ्यात 2021 मधील 

सवोत्कृष्ट भारतीय श्चहंदी भाषेतील श्चचत्रपटांचा गौरव करण्यात आला. श्चजओ वल्डा  सेंटरमध्ये आयोश्चजत 

करण्यात आलेल्या 67 व्या श्चफल्मफेअर प रस्कारांमध्ये 2021 मध्ये प्रदश्चशात झालेल्या श्चचत्रपटांचा सवमान 

करण्यात आला आहे. श्चफल्मफेअर माश्चसकाचे संपादक श्चजतेश श्चपल्लई यांनी आयोश्चजत केलेल्या पत्रकार 

पररषदेत व ल्फ ७७७ च्या बातम्या टायटल स्पॉवसर म्हणनू जाहीर केल्या. बॉश्चलवडू अश्चभनेता रणवीर श्चसंग 

आश्चण अज ान कपरू यांना सह-यजमान म्हणनू घोश्चषत करण्यात आले. 

श्चफल्मफेअर प रस्कार 2022 श्चवजेत्यांची यादी 

णवजतेा प्रवगग चलणचत्र 

शरेशाि सवोत्कृष्ट श्चचत्रपट शेरशाह 

सरदार उधम सवोत्कृष्ट श्चचत्रपट 

(श्चिश्चटक्स) 

सरदार उधम 

रिवीर णसिं आघाडीच्या भशू्चमकेतील 

सवोत्कृष्ट अश्चभनेता 

83 

णवकी कौशल सवोत्कृष्ट अश्चभनेता 

(श्चिश्चटक्स) 

सरदार उधम 

आलोचना मैं किता ि ूँ लीश्चडंग रोलमधील 

सवोत्कृष्ट अश्चभनेता 

(मश्चहला) 

श्चममीName 

णवद्या बालन सवोत्कृष्ट अश्चभनेत्री 

(समीक्षक) 

शेरनीName 

णवष्िुवधगन सवोत्कृष्ट श्चदग्दशाक शेरशाह 



 

पंकज णत्रपाठी सहाय्यक भशू्चमकेतील 

सवोत्कृष्ट अश्चभनेता (प रुष) 

श्चममीName 

सई ताम्ििकर सहाय्यक भशू्चमकेतील 

सवोत्कृष्ट अश्चभनेता (स्त्री) 

श्चममीName 

तणनष्क बागची, बी प्राक, जानी, 

जसलीन रॉयल, जावदे-मोिसीन 

आणि णवक्रम मॉन्रोस 

सवोत्कृष्ट संगीत अल्बम शेरशाह 

मुनीरचा टी-शटग सवोत्कृष्ट गीत लेहरा दो (८३) 

B कॅ्रक सवोत्कृष्ट पाश्वागायक 

(प रुष) 

मनै भयाा (शेरशाह) 

असीस कौर सवोत्कृष्ट पाश्वागाश्चयका 

(मश्चहला) 

िॅक लश्चम्बयन (शेरशाह) 

स्टीफन ररश्टर आणि सुनील 

रॉणिग्ज 

सवोत्कृष्ट कृती शेरशाह 

शंतनू मोइत्रा सवोत्कृष्ट पाश्वाभमूी 

स्कोअर 

सरदार उधम 

णवजय गांगुली सवोत्कृष्ट नतृ्यश्चदग्दशान चाका चक (अतरंगी रे) 

अणवक मुखोपाध्याय सवोत्कृष्ट श्चसनेमॅटोग्राफी सरदार उधम 

वीरा कपूर ई सवोत्कृष्ट वेशभषूा सरदार उधम 

एक श्रीकर प्रसाद सवोत्कृष्ट संपादन शेरशाह 

मानसी ध्रवु मिेता आणि णदणमत्री 

मणलच 

सवोत्कृष्ट उत्पादन रचना सरदार उधम 

दीपांकर चाकी आणि णनिार रंजन 

सामल 

सवोत्कृष्ट ध्वनी श्चडझाइन सरदार उधम 

Superb/Bojp Main Road Post NY 

VFXWAALAसपंाणदत FX 

स्टुणडओ 

बेस्ट वीएफएक्स सरदार उधम 



 

णदबाकर बनजी और वरुि ग्रोवर सवोत्कृष्ट संवाद संदीप और श्चपंकी फरार 

शुभेंदु भट्टाचायग आणि ररतशे शिा सवोत्कृष्ट पटकिा सरदार उधम 

अणभषके कपूर, सपु्रणतक सने 

आणि तषुार पराजंप े

सवोत्कृष्ट किा चंडीगढ़ करे आश्चशकी 

 

काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते शशी िरूर यांना फ्रावसचा सवोच्च नागरी प रस्कार जाहीर  

काँगे्रसचे खासदार शशी िरूर यांना त्यांच्या लेखन आश्चण भाषणांसाठी फ्रावसचा सवोच्च नागरी 

सवमान, चेव्हश्चलयर दे ला लीजन डी'ऑनर (द लीजन ऑफ ऑनर) श्चमळाला आहे. नेपोश्चलयन बोनापाटाने 

1802 मध्ये स्िाश्चपत केलेला फ्रें च ऑडार ऑफ मेररट उत्कृष्ट नागरी श्चकंवा लष्करी वतानासाठी हा प रस्कार 

देण्यात येतो. 

यापवूी 2010 मध्ये, िरूर यानंा स्पॅश्चनश सरकारकडून असाच सवमान श्चमळाला होता, जेव्हा स्पेनच्या 

राजाने त्यांना एवकोश्चमंडा डे ला ररअल ऑडार एस्पॅनोला डी कालोस III बहाल केला होता. 

शशी िरूर हे श्चतरुअनंतप रम मतदारसंघाचे प्रश्चतश्चनश्चधत्व करणारे दोन वेळा लोकसभेचे खासदार आहेत 

आश्चण परराष्ि व्यवहारावरील संसदीय स्िायी सश्चमतीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी यापवूीच्या UPA 

सरकारमध्ये मन ष्यबळ श्चवकास राज्यमंत्री आश्चण परराष्ि राज्यमंत्री म्हणनू काम पाश्चहले आहे. 

नेमणूक 

वयायमूती उदय उमेश लश्चलत यांची 49 वी सीजेआय श्चनय क्ती  

• सवोच्च वयायालयाचे ज्येष्ठ वयायाधीश वयायमतूी उदय उमेश लश्चलत यांची भारताचे ४९ वे 

सरवयायाधीश म्हणनू श्चनय क्ती करण्यात आली असनू राष्िपती िोपदी म मूा यांनी त्यांच्या 

श्चनय क्तीच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी केली आहे. वयायमतूी लश्चलत २७ ऑगस्ट रोजी पदभार 

स्वीकारतील. 

• सवोच्च वयायालयाचे वयायाधीश वयाच्या ६५ व्या वषी श्चनवतृ्त होतात, २५ उच्च वयायालयांचे 

वयायाधीश ६२ व्या वषी श्चनवतृ्त होतात.  

वयायमूती लश्चलत यांच्याबद्दल आपल्याला जे काही माश्चहत असणे आवश्यक आहे:  

• त्यांचा जवम ९ नोव्हेंबर १९५७ रोजी झाला, वयायमतूी लश्चलत यांनी जनू १९८३ मध्ये वकील 

म्हणनू नोंदणी केली आश्चण श्चडसेंबर १९८५ पयंत म ंबई उच्च वयायालयात वश्चकली केली. 



 

• जानेवारी १९८६ मध्ये त्यांनी आपली पॅ्रश्चक्टस श्चदल्लीला हलवली आश्चण एश्चप्रल २००४ मध्ये सवोच्च 

वयायालयाने त्यांना वररष्ठ वकील म्हणनू श्चनय क्त केले. 

• प्रख्यात ज्येष्ठ वकील असलेले वयायमतूी लश्चलत यांची १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी सवोच्च 

वयायालयाच्या वयायाधीशपदी श्चनय क्ती झाली. 

• त्यानंतर सवोच्च वयायालयाच्या अनेक महत्त्वपणूा श्चनणायांच्या श्चवतरणात त्यांचा सहभाग आहे. 

• टू जी स्पेक्िम वाटप प्रकरणी खटला चालवण्यासाठी सीबीआयसाठी त्यांची श्चवशेष सरकारी 

वकील म्हणनू श्चनय क्ती करण्यात आली होती. 

• वयायमतूी ययू ूलश्चलत हे अनेक महत्त्वपणूा श्चनणायांचा भाग आहेत ज्यात म श्चस्लमांमध्ये त्वररत 

'श्चतहेरी तलाक' द्वारे घटस्फोटाची प्रिा बेकायदेशीर आश्चण असंवधैाश्चनक असल्याचे म्हटले आहे. 

• वयायमतूी लश्चलत यावषी ८ नोव्हेंबरला श्चनवतृ्त होणार आहेत. 

शेअर बाजारातील श्चदग्गज ग ंतवणूकदार राकेश झ नझ नवाला यांचे श्चनधन  

शेअर बाजारातील ज्येष्ठ ग ंतवणकूदार राकेश झ नझ नवाला यांचे वयाच्या 62 व्या वषी श्चनधन झाले. 

अनेकदा 'इंश्चडयाज वॉरेन बफे' आश्चण श्चबग ब ल ऑफ इंश्चडयन माकेट्स असा उल्लेख केला जाणारा 

झ नझ नवाला यांची एकूण संपत्ती ५.८ अब्ज डॉलर होती. श्चमडास टच असलेले ग ंतवणकूदार झ नझ नवाला 

हे देशातील 48 वे सवाात श्रीमंत व्यक्ती होते. 

राकेश झ नझ नवाला: 

• त्यांचा जवम ५ ज ल ै१९६० रोजी राजस्िानी क ट ंबात झाला, झ नझ नवाला म ंबईत लहानाचे मोठे 

झाले, श्चजिे त्यांचे वडील आयकर आय क्त म्हणनू कायारत होते. त्यांनी श्चसडनहॅम 

महाश्चवद्यालयातनू पदवी प्राप्त केली आश्चण त्यानंतर इश्चवस्टट्यटू ऑफ चाटाडा  अकाउंटंट्स ऑफ 

इंश्चडया येिे प्रवेश घेतला. 

• १९८६ मध्ये टाटा टीचे ५,० शेअसा ४३ रुपयांना खरेदी केल्यावर त्यांना पश्चहला मोठा नफा झाला 

आश्चण तीन मश्चहवयांतच हा शेअर १४३ रुपयांवर पोहोचला. 

• तीन वषांत त्याने २०-२५ लाख रुपये कमावले. झ नझ नवाला शेअर बाजारात दाखल झाला 

तेव्हा सेवसेक्स 150 अंकांवर होता. 

 

 



 

कररअर: 

• श्चशक्षणाने चाटाडा  अकाउंटंट असलेल्या त्यांनी श्चहशेब ऑश्चडट करण्याऐवजी दलाल स्िीटची श्चनवड 

केली. १९८५ मध्ये झ नझ नवाला यांनी भांडवल म्हणनू ५,००० रु. 

• सपटेंबर २०१८ पयंत ते भांडवल ११ हजार कोटी रुपयांपयंत फ गले होते. त्यांच्या 

पोटाफोश्चलओमध्ये स्टार हेल्ि, टायटन, राश्चलस इंश्चडया, एस्कॉट्ास, कॅनरा बँक, इंश्चडयन हॉटेल्स 

कंपनी, अॅग्रो टेक फूड्स, नजरा टेक्नॉलॉजीज, टाटा मोटसा या कंपवयांचा समावेश आहे. 

• एकूणच जनू श्चतमाहीअखेर त्यांची ४७ कंपवयांमध्ये भागीदारी होती. टायटन, स्टार हेल्ि, टाटा 

मोटसा आश्चण मेिो बँ्रड्स ही त्यांची काही मोठी होश्चल्डंग्स होती. 

• ते हंगामा मीश्चडया आश्चण अॅपटेकचे अध्यक्ष होते आश्चण व्हाइसरॉय हॉटेल्स, कॉवकॉडा  बायोटेक, 

प्रोव्होग इंश्चडया आश्चण श्चजओश्चजत फायनाश्चवशयल सश्चव्हासेस सारख्या कंपवयांच्या संचालक 

मंडळावर होते. 


