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राज्य 

रुर्बन ममशनच्या डेल्टा रेमटंगमध्ये झारखंड पमिल्या क्रमांकावर आिे. 

• श्यामाप्रसाद म खजी रुर्बन ममशन अंतगबत भारत सरकारच्या ग्रामीण मवकास मंत्रालयाने 

जािीर केलेल्या जनू ममिन्यातील डेल्टा क्रमवारीत झारखंडने पमिले स्थान ममळवले आिे. 

• डेल्टा रँमकंगमध्ये झारखंड देशभरात पमिल्या क्रमांकावर आिे. ओव्िर-ऑल काममगरीतिी 

झारखंडने देशभरात आठव्या स्थानावर स धारणा केली आिे. 

देशाचे पमिले कार्बन-न्यूट्रल मवमानतळ  

• भारतीय मवमानतळ प्रामधकरण, लेि मवमानतळ िे भारतातील पमिले कार्बन-न्यटू्रल मवमानतळ 

म्िणनू र्ांधले जात आिे.  

• नवीन मवमानतळ टममबनल मर्मल्डंगमध्ये सोलर पीव्िी पलांटसि िायब्रीडायझेशनमध्ये 

“मजओथमबल मसस्टम” गरम आमण थंड करण्याच्या उदे्दशाने प्रदान केले जाईल.  

• िी प्रणाली िवा आमण जमीन यांच्यात उष्णतेची देवाणघेवाण करून कायब करते कारण मतचे 

उष्णता पंप स्पेस गरम करण्यासाठी आमण थंड करण्यासाठी तसेच पाणी गरम करण्यासाठी 

वापरले जातात. 

स्वत:ची इंटरनेट सेवा असणारे केरळ िे पमिले राज्य ठरले 

• म ख्यमंत्री मपनाराई मवजयन यांच्या म्िणण्यान सार, स्वतःची इंटरनेट सेवा असलेले केरळ िे 

देशातील पमिले आमण एकमेव राज्य आिे.  

• केरळ फायर्र ऑमपटक नेटवकब  मलममटेड (K-Fon) च्या IT पायाभतू स मवधा प्रकल्पाला 

दूरसंचार मवभागाने इंटरनेट समव्िबस प्रोव्िायडर (ISP) परवाना मंजरू केल्यानंतर िी घोषणा 

करण्यात आली, ज्याचे उमद्दष्ट राज्यातील प्रत्येकाला इंटरनेटवर प्रवेश प्रदान करण्याचे आिे. 

• K-Fon च्या स्थापनेमागील तत्त्व म्िणजे “भेदभावरमित” उपचार, याचा अथब भारतीय दरूसंचार 

मनयामक प्रामधकरणाने (TRAI) मशफारस केल्यान सार कोणत्यािी सेवा प्रदाता मकंवा 

व्यवसाय मवभागाला प्राधान्य मदले जात नािी. 

• K-Fon मकंवा Kerala Fiber Optic Network Ltd िा राज्य सरकारचा उपक्रम आिे ज्याचा उदे्दश 

मडमजटल अंतर दूर करण्याचा आिे. सरकारच्या म्िणण्यान सार, या प्रकल्पाम ळे मनमाबण 

झालेल्या पायाभतू स मवधा राज्याच्या सध्याच्या दूरसंचार पररसंस्थेला परूक ठरतील अशी 

अपेक्षा आिे. 

राजस्थानने भारतातील पमिली मडमजटल लोकअदालत स रू केली आिे 

राजस्थानला भारतातील पमिली एआय-आधाररत आध मनक मडमजटल लोक अदालत ममळाली आिे. 

न्याय व्यवस्थेतील मवद्यमान समस्या सोडमवण्यासाठी सखोल संशोधनानंतर वेर्, मोर्ाइल आमण 

सीएससीच्या माध्यमातनू देशाच्या द गबम भागात न्याय पोिोचावा आमण इतर सेवांप्रमाणे न्याय 

परवडेल, यासाठी मडमजटल लोकअदालतीची संकल्पना तयार व मवकमसत करण्यात आली आिे. 



 

 

राजस्थान राज्य मवधी सेवा प्रामधकरणाचे तंत्रज्ञान भागीदार ज मपताईस टेक्नॉलॉजीज यांनी या 

मडमजटल लोकअदालतीचे मडझाइन आमण संकल्पना मवकमसत केली आिे. भारताचे सरन्यायाधीश एन. 

व्िी. रमणा, मवधी व न्यायमंत्री मकरण ररमजज ूआमण राजस्थानचे माननीय म ख्यमंत्री अशोक गेिलोत 

यांच्या उपमस्थतीत त्याचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मडमजटल लोकअदालतीच्या माध्यमातनू ज नी प्रलंमर्त प्रकरणे मनकाली काढली जातील मकंवा 

राजस्थान राज्य मवधी सेवा प्रामधकरणात स रुवातीच्या टपपयात असलेली प्रकरणेिी सिज मनकाली 

काढली जातील. याम ळे वाद ममटमवण्याच्या प्रमक्रयेचे आध मनकीकरण िोणार असनू, या मठकाणी मस दा 

आमण अजब दाखल करण्यापासनू अजब भरण्यापासनू सवब र्ार्ींना एका मक्लकवर ई-नोमटस जनरेशन, 

स्माटब टेम्पलेट्स, मस दा सेटलमेंट करार आमण मव्िमडओ कॉन्फरमन्संगद्वारे मडमजटल स नावणीसाठी 

प्रोत्सािन मदले जाणार आिे. याव्यमतररक्त, िे एआय-सममथबत व्िॉईस-आधाररत परस्परसंवादी चॅटर्ॉट्स 

देखील प्रदान करेल, मजथे आध मनक डेटा अॅनामलमटक्स साधने लोकअदालतीची स रळीत कायबवािी 

स मनमित करण्यात मदत करतील. यात डेटा-ओररएंटेड मनणबयांसाठी कस्टम ररपोटब आमण र्ीआय 

डॅशर्ोडबचा वापर केला जाईल.  

र् ंदेलखंड द्र तगती मिामागाब चे उद्घाटन  

• र् ंदेलखंड एक्स्पे्रस वेचे उद्घाटन 16 ज ल ै म्िणजेच आज पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या िस्ते 

िोणार आिे. 29 फेब्र वारी 2020 मध्ये पायाभरणी करण्यात आली िोती.  

• फेब्र वारी २०२३ मध्ये पणूब करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले िोते. मात्र, तो ८ ममिने अगोदरच 

र्ांधनू पणूब झाला आिे. 

• २९६ मकमी लांर् या एक्स्पे्रसवेम ळे आता मदल्ली ते मचत्रकूटमधील अंतर मनम्म्याने कमी झाले 

आिे. 

• अगोदर मदल्ली ते मचत्रकूटमधील अंतर कापण्यासाठी अगोदर १२ ते १४ तास लागायचे मतथे 

आता िे अंतर केवळ ६ तासात पणूब करता येणार आिे. 

• कुठून सुरु होणार ? - झाशी-अलािार्ाद राष्ट्रीय मागब क्रमांक-35 मधील मचत्रकूट मजल्यातील 

भरतकूप जवळ 

• कुठपरं्यत ? - आग्रा-लखनौ द्र तगती मागाबवर इटावा मजल्यातील क दे्रल गावाजवळ 

• इतक्र्या जजल्ह्ाांतून जाईल - 7 मजल्िे (मचत्रकूट, र्ांदा, मिोर्ा, िमीरपरू, जालौन, औरैया, 

इटावा) 

सेमीकंडक्टर पॉमलसी 2022-27 लाँच करणारे ग जरात िे पमिले भारतीय राज्य ठरले. 

पाच वषाांच्या कालावधीत मकमान 2,00,000 नवीन रोजगाराच्या संधी मनमाबण करण्याच्या उदे्दशाने 

ग जरात सरकारने सममपबत ‘ग जरात सेमीकंडक्टर धोरण 2022-27’ जािीर केले आिे. ग जरात 

सरकारने धोलेरा स्पेशल इन्व्िेस्टमेंट ररजनचा एक भाग असणारे “सेमीकॉन मसटी” मवकमसत 

करण्याचा मनणबयिी घेतला आिे. भारत सरकारच्या मडझाईन-मलंक्ड इन्सेंमटव्ि योजनेंतगबत मंजरू 

झालेले प्रकल्प नवीन धोरणांतगबत लाभ घेण्यासाठी पात्र रािणार नािीत, असे राज्य सरकारच्या 

प्रमसद्धीपत्रकात म्िटले आिे. 



 

 

राष्ट्रीय 

 पीटी उषा, इलैयाराजा यांच्यासि चार जणांची राज्यसभेवर नाममनदेमशत 

• धावपटू पी टी उषा, प्रमसद्ध संगीतकार इलय राजा, मचत्रपट कथा लेखक मवजयेंद्र प्रसाद यांची 

राज्यसभेवर नाममनदेमशत खासदार म्िणनू मनवड करण्यात आली आिे. या चार जणांची 

राष्ट्रपती कोट्यातनू राज्यसभेवर मनवड झाली आिे. 

• मवजयेंद्र प्रसाद िे प्रमसद्ध मदग्दशबक एस एस राजामौलीचे वडील आमण र्ािुर्ली, र्जरंगी 

भाईजानचे कथालेखक आिेत. 

• पीटी उषा त्यांच्या क्रीडा के्षत्रातील काममगरीसाठी सवबत्र ओळखल्या जातात, परंत  नवोमदत 

खेळाडंूना मागबदशबन करण्याचे त्यांचे कामिी मततकेच कौत कास्पद आिे. 

• वीरें द्र िेगडे: वीरें द्र िेगडे यांनी वयाच्या 20 व्या वषाबपासनू कनाबटकातील धमबस्थळ मंमदराचे 

धमाबमधकारी म्िणनू काम केले आिे. ते पाच दशकांिून अमधक काळ एक सममपबत परोपकारी 

आिेत. त्यांनी ग्रामीण मवकासासाठी आमण स्वयंरोजगाराच्या प्रोत्सािनासाठी मवमवध 

पररवतबनात्मक उपक्रमांचे नेततृ्व केले आिे. 

• इलयैाराजा: ताममळनाडूच्या मद राई मजल्यातील एका खेड्यातील दमलत क ट ंर्ात जन्मलेले 

इलयैाराजा िे भारतातील मिान संगीतकार म्िणनू ओळखले जातात. 2018 मध्ये त्यांना 

पद्ममवभषूण प रस्कार ममळाला.  

वाराणसीला SCO ची पमिली सांस्कृमतक आमण पयबटन राजधानी म्िणून नाव देण्यात आले 

• भारतीय संस्कृती आमण परंपरांचे दशबन घडमवणारे पमवत्र शिर वाराणसी शांघाय सिकायब 

संघटनेची पमिली सांस्कृमतक आमण पयबटन राजधानी म्िणनू घोमषत करण्यात येणार आिे. 

• शांघाय सिकायब संघटना आपल्या सदस्य देशांमध्ये लोकांमधील संपकब  आमण पयबटनाला 

चालना देण्यासाठी एक कायबक्रम चालवते. ज्याअंतगबत दरवषी सभासद देशाचा सांस्कृमतक 

वारसा लाभलेले शिर संस्थेची राजधानी म्िणनू घोमषत केले जाते.  

• आठ सदस्यीय संस्थेच्या एका नवीन उपक्रमांतगबत, वाराणसी 2022-23 साठी शांघाय सिकायब 

संघटनेची सांस्कृमतक आमण पयबटन राजधानी र्नेल. 

• समरकंद मशखर पररषद २०२२ नंतर संस्थेचा नवा उपक्रम रार्मवण्यात येणार आिे. 

एससीओची समरकंद पररषद 15 ते 16 सपटेंर्र 2022 दरम्यान उझरे्मकस्तानमधील समरकंद 

येथे िोणार आिे.  

• या उपक्रमानंतर भारत शांघाय सिकायब संघटनेचे अध्यक्षपद स्वीकारेल आमण राष्ट्रप्रम खांच्या 

प ढील मशखर पररषदेचे यजमानपद भषूवेल. याच कारणाम ळे वाराणसीने शांघाय सिकायब 

संघटनेच्या पमिल्या सांस्कृमतक आमण पयबटन राजधानीचा मकतार् पटकावला आिे. 

 

 



 

 

SCO 

म्िणजे शांघाय सिकायब सघंटना (SCO) िी एक आमथबक, राजकीय आमण स रक्षा आघाडी आिे. यात 

चीन, भारत, कझाकस्तान, मकमगबस्तान, पामकस्तान, रमशया, तामजमकस्तान, उझरे्मकस्तानसि 8 

देशांचा समावेश आिे. 9 जनू 2017 रोजी भारत आमण पामकस्तान यात सामील झाले. एससीओ सदस्य 

देश दिशतवादामवरूद्ध परस्पर सिकायाबला चालना देण्यासाठी आमण प्रादेमशक शांततेसाठी काम 

करतात. लोकसंख्या आमण सवाबत जास्त ग्रािक असलेल्या र्ाजारपेठेच्या र्ार्तीतिी िी जगातील 

सवाबत मोठी प्रादेमशक संघटना आिे. 

द्रौपदी म मूब : भारताच्या 15 व्या राष्ट्रपतींनी शपथ घेतली. 

भारताच्या नवमनवाबमचत राष्ट्रपती (President of India) द्रौपदी म मूब यांचा शपथमवधी सोिळा संपन्न 

झाला. देशाच्या 15व्या राष्ट्रपती द्रौपदी म मूब  (Draupadi Murmu) राष्ट्रपती पद आमण गोपनीयतेची शपथ 

घेतली. 

भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्िी. रमण्णा (N. V. Ramana) यांनी द्रौपदी म मूब  यांना पद आमण 

गोपमनयतेची शपथ मदली. द्रौपदी म मूब या राष्ट्रपती िोणाऱ्या पमिल्या आमदवासी ममिला ठरल्या आिेत. 

कोण आिेत द्रौपदी म मूब? 

• द्रौपदीम मूब  यांचा जन्म 20 जनू 1958 ला मय रभंज मजल्यातील र्डीपोसी गावात झाला. त्या 

संथाल नावाच्या एका आमदवासी जमातीच्या आिे. भ वनेश्वरच्या रमादेवी ममिला 

मिामवद्यालयातनू 1979 मध्ये द्रौपदी म मूब  र्ीए उत्तीणब झाल्या. 

• प ढे त्यांनी ओमडशा सरकारसाठी मलमपक म्िणनू आपल्या व्यावसामयक कारमकदीची स रुवात 

केली. प ढे त्या पाटर्ंधारे आमण ऊजाब मवभागात कमनष्ठ सिाय्यक झाल्या. नंतरच्या काळात 

त्यांनी मशक्षक म्िणनू िी काम केलं. 

• त्यांनी श्री अरमर्दंो इंमटग्रल एज्य केशन अँड ररसचब सेंटर, रायरंगपरू येथे मानद मशक्षक म्िणनू 

काम केलं. आपल्या नोकरीच्या कारमकदीत त्यांनी एक मेिनती कमबचारी म्िणनू आपली 

ओळख मनमाबण केली. 

• 1997 मध्ये त्या रायनगरपरू नगर पंचायत मधनू 1997 त्या नगरसेवक पदावर मनवडल्या 

गेल्या. नंतर, 2000 आमण 2009 मध्ये भाजपच्या मतमकटावर आमदार झाल्या. 

• नंतर त्या आमदवासी जमाती आयोगाच्या त्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष िोत्या. मर्ज ूजनता दल आमण 

भाजपच्या सरकारमध्ये त्यांनी वामणज्य आमण वाितकू मंमत्रपदाची ध रा सांभाळली. त्यानंतर 

त्या मत्स्य मवभागाच्या मंत्री िोत्या. 2015 मध्ये म मूब या झारखंडच्या पमिल्या राज्यपाल िोत्या. 

• देशात आतापयांत आमदवासी सम दायातील कोणतीिी व्यक्ती राष्ट्रपती र्नलेली नािी. ममिला, 

दमलत, म स्लीम आमण दमक्षण भारतातील व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी मवराजमान झाले आिेत. पण 

आमदवासी समाज यापासनू वंमचत रामिला िोता. त्याम ळे आमदवासी समाजातील व्यक्तीला 

राष्ट्रपती िोण्याचा र्िुमान ममळावा, अशी मागणी केली जात िोती. आता द्रौपदी म मूब  यांच्या 

माध्यमातनू िी गोष्ट साध्य झाली आिे. 



 

 

नेताजी स भाषचंद्र र्ोस रे्ट अंदमान आमण मनकोर्ार कमांडमधून पयबटन वाढमवण्यासाठी 

अंदमान आमण मनकोर्ार प्रशासनाकडे िस्तांतररत  

नेताजी स भाषचंद्र र्ोस रे्ट अंदमान आमण मनकोर्ार कमांडमधनू पयबटन वाढमवण्यासाठी अंदमान 

आमण मनकोर्ार प्रशासनाकडे िस्तांतररत करण्यात आले. 

ऐमतिामसक नेताजी स भाषचंद्र र्ोस रे्ट अंदमान आमण मनकोर्ार कमांडमधनू रे्टाच्या पायाभतू स मवधा 

आमण पयबटनाच्या प ढील मवकासासाठी अंदमान आमण मनकोर्ार प्रशासनाकडे िस्तांतररत करण्यात 

आले. नेताजी स भाषचंद्र र्ोस रे्टावर आज झालेल्या औपचाररक समारंभात A&N कमांडचे कमांडर-

इन-चीफ लेफ्टनंट जनरल अजय मसंग यांनी प्रमतकात्मकररत्या उप. आय क्त, दमक्षण अंदमान स नील 

अंमचपाका रे्टावर मनयंत्रण ठेवतात. या रे्टाचे ऐमतिामसक मित्त्व आमण त्याच्याशी जोडलेल्या 

घटनाक्रमाची आठवणिी त्यांनी केली. प्रशासनाच्या व्यवस्थापनाखाली पयबटन आकषबण म्िणनू 

रे्टाच्या सामान्य वाढीचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. 

म ख्य म दे्द: 

• स रक्षा आमण संरक्षण कारणांसाठी तेथे नौदल चौकी स्थापन करण्यात आली िोती. तथामप, 

अनेक मनर्ांधांमशवाय, रे्टाला लोकमप्रय पयबटन स्थळ म्िणनू मवकमसत करणे अशक्य िोते. 

पररणामी, तो प्रशासनाला मदला जातो. 

• लेफ्टनंट जनरल म्िणाले की गेल्या कािी वषाांमध्ये, NITI आयोग आमण आयलँड डेव्िलपमेंट 

एजन्सीने ऍक्ट ईस्ट पॉमलसीन सार या रे्टांचा मवकास करण्यासाठी अनेक उपाययोजना 

केल्या आिेत. 

• A&N रे्टे राष्ट्रीय धोरणात्मक दृष्टीकोनातनू मित्त्वपणूब आिेत. त्याम ळे कनेमक्टमव्िटी वाढवणे 

गरजेचे आिे. 

• म ख्य भभूागाशी िवाई सपंकब  स धारण्यासाठी, मवस्तार केला जात आिे. याम ळे पयबटनाच्या 

मवस्तारालािी चालना ममळेल. 

• 1967 पासनू, INS जारवा रे्टावर प्रशासकीय मनयंत्रण िोते. 1942 मध्ये जपानी लोकांनी रे्टावर 

तार्ा ममळेपयांत, नेताजी स भाषचंद्र र्ोस रे्ट िे रे्टांवर मब्रमटश शासनाचे प्रशासकीय कें द्र 

म्िणनू काम करत िोते. 

• द सऱ्या मिाय द्धात रे्टावरील म ख्य आय क्त र्ंगला आमण इतर इमारती उद्ध्वस्त झाल्या िोत्या. 

1943 मध्ये नेताजी स भाषचंद्र र्ोस यांनी अंदमान आमण मनकोर्ारला भेट मदली आमण रे्टावरिी 

म क्काम केला. 

 

 

 



 

 

आर्थिक 

प्राथममक कृषी सिकारी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणाला मंमत्रमंडळाची मंज री  

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आमथबक व्यविारांशी सरं्ंमधत मंमत्रमंडळ सममतीने 

(CCEA) प्राथममक कृषी सिकारी पतसंस्थांच्या सगंणकीकरणाला मंजरूी मदली आिे. 

उदे्दश 

• पतसंस्थांची कायबक्षमता वाढवणे,  

• कामकाजात पारदशबकता आणणे,  

• दामयत्व मनमित करणे,  

• पतसंस्थांना आपल्या व्यवसायात वमैवध्य आणण्यास आमण मवमवध सेवा आमण काये स रु 

करण्यास मदत करणे 

प्राथममक कृषी सिकारी पतसंस्था या, देशातील तीन स्तरीय अल्पकालीक सिकारी कजब व्यवस्थेच्या 

सवाबत खालच्या स्तरावर आिेत 

राज्य सिकारी रँ्क 

मजल्िा मध्यवती सिकारी रँ्क 

प्राथममक कृषी सिकारी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणाम ळे, सेवा के्षत्र मजर्तू िोऊन लिान आमण 

अल्पभधूारक शेतकऱ्याचे आमथबक समावेशन तर िोईलच, त्यामशवाय खते आमण मर्याणे यासारखी 

कृषी उत्पादने तसेच इतर सेवा, नोडल सेवा कें द्र म्िणनू देखील मवकमसत िोतील. या प्रकल्पाम ळे 

प्राथममक कृषी सिकारी पतसंस्थांच्या रँ्मकंग तसेच मर्गर रँ्मकंग सेवांची व्याप्ती वाढेल. त्यामशवाय 

ग्रामीण भागात मडमजटलीकरणाला चालना ममळेल. या नंतर मवमवध सरकारी योजनांची (ज्यात कजब 

आमण अन दान समामवष्ट असते) जर्ार्दारी घेण्यास मजल्िा मध्यवती सिकारी रँ्का नोंदणी करू 

शकतील आमण प्राथममक कृषी सिकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातनू त्या रार्व ूशकतील. याम ळे कजब 

मवतरणाचा वेग वाढेल, िस्तांतरण खचब कमी िोईल, जलद लेखापरीक्षण आमण मजल्िा मध्यवती 

सिकारी रँ्क आमण राज्य सिकारी रँ्क यांच्यातील पेमेंट आमण लेखा परीक्षणातील असमतोल दूर 

िोईल. 

प्राथममक कृषी सिकारी पतसंस्था, केसीसी (KCC) अंतगबत सवब संस्थांनी मदलेल्या एकूण कजाबच्या 

41% कजाबचे मवतरण करतात (3.01 कोटी शेतकरी) आमण या प्राथममक कृषी सिकारी पतसंस्थांनी 

मवतरीत केलेल्या एकूण कजाबच्या 95% कजब िे लिान आमण अल्पभधूारक शेतकऱ्यांना देण्यात येते 

(2.95 कोटी शेतकरी). इतर दोन स्तर म्िणजेच, राज्य सिकारी रँ्का आमण मजल्िा मध्यवती सिकारी 

रँ्कांचे सामामयक रँ्मकंग सॉफ्टवेयरच्या माध्यमातनू नार्ाडबने यापवूीच सगंणकीकरण केले आिे.  

 

 

 

 



 

 

मवत्तीय सेवा संस्था ब्य रो (FSIB) 

• सरकारने कािी स धारणा करून रँ्क्स र्ोडब  ब्य रो (BBB), सरकारी मालकीच्या रँ्का आमण 

मवत्तीय संस्थांच्या सचंालकांसाठी म ख्य मशकारी असलेले, मवत्तीय सेवा संस्था ब्य रो (FSIB) 

मध्ये र्दलले आिे. सावबजमनक के्षत्रातील सामान्य मवमा कंपन्यांच्या मिाव्यवस्थापक आमण 

संचालकांच्या मनवडीसाठी मागबदशबक तत्त्वे FSIB चा भाग र्नवण्यात आली आिेत. 

• मदल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वषी आपल्या आदेशात म्िटले िोते की BBB िी सरकारी 

मालकीच्या जनरल इन्श रन्स कंपन्यांचे मिाव्यवस्थापक आमण संचालक मनवडण्यासाठी 

सक्षम संस्था नािी. 

• मंमत्रमंडळाच्या मनय क्ती सममतीने (ACC) मवत्तीय सेवा मवभागाला 1970/1980 च्या राष्ट्रीयीकृत 

रँ्का (व्यवस्थापन आमण मवमवध तरत दी) योजनेत अथबमंत्रयांच्या मान्यतेने आवश्यक फेरर्दल 

करण्यास सांमगतले आिे, आमण नंतर त्यासाठीचा सरकारी ठराव अमधसमूचत करण्यास 

सांमगतले आिे. रँ्का आमण मवत्तीय संस्थांच्या पणूबवेळ संचालक आमण गरै-कायबकारी 

अध्यक्षांच्या मनय क्तीसाठी मशफारस करण्यासाठी FSIB एक एकल संस्था म्िणनू स्थामपत 

करणे. 

• मंमत्रमंडळाच्या मनय क्ती सममतीने (ACC) भान ूप्रताप शमाब, माजी अध्यक्ष, BBB यांना FSlB चे 

प्रारंमभक अध्यक्ष म्िणनू दोन वषाांच्या कालावधीसाठी मनय क्त करण्यास मान्यता मदली आिे. 

िेडिंटरचे इतर सदस्य म्िणजे अमनमेश चौिान, पवूीच्या ओररएंटल रँ्क ऑफ कॉमसबचे माजी 

अध्यक्ष आमण व्यवस्थापकीय संचालक, RBI चे माजी कायबकारी संचालक दीपक मसंघल आमण 

शलैेंद्र भडंारी, पवूीच्या ING वशै्य रँ्केचे माजी MD यांचा समावेश आिे. 

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीच्या छतावर राष्ट्रीय र्ोधमचन्िाचे 

अनावरण केले. 

नवीन संसद भवनावर उभारण्यासाठी तयार केलेल्या राष्ट्रीय र्ोधमचन्िाचे पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या 

िस्ते सोमवारी अनावरण करण्यात आले. िे राष्ट्रीय मानमचन्ि ब्रॉन्झपासनू र्नवले असनू त्याचे एकूण 

वजन 9500 मकलोग्राम आिे. तर उंची 6.5 मीटर इतकी आिे. या मानमचन्िाला आधार देणारी, 6500 

मकलोग्रामची पोलादाची रचना देखील त्याच्याभोवती र्सवण्यात आली आिे. नव्या संसद भवनाच्या 

र्रोर्र मध्यावर िे मानमचन्ि र्सवण्यात आले आिे.  

नागप रात सवाबत लांर् डर्ल डेकर पूल र्ांधण्याचा जागमतक मवक्रम भारताने केला आिे.  

नागपरूमधील डर्ल-डेकर उड्डाणप लाच्या  र्ांधकामाचे अन करण संपणूब देशात िोत आिे.  एकाच 

मपलर वर उड्डाणपलू आमण मेट्रो असल्याने तसेच मिा मेट्रो आमण राष्ट्रीय मिामागब प्रामधकरण यांनी 

सोर्त काम केल्याने खचाबत मोठ्या प्रमाणात कपात झाली असनू कामिी ग णवत्तापणूब झाले  आिे. 

आमशयातील सवाबत लांर् आमण सवाबत जास्त मेट्रो स्थानके असलेल्या प्रकल्पामध्ये नागपरू मेट्रो रेल 

प्रकल्पा अंतगबत वधाब मिामागबवरील डर्लडेकर उड्डाणपलू आमण छत्रपती चौक, जय प्रकाश नगर 

आमण उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशनची नोंद आमशया आमण इंमडया र् क ऑफ रेकॉड्बस मध्ये नोंदमवल्या 

गेली असनू कें द्रीय  रस्ते वाितकू  मिामागब   मंत्री  मनतीन गडकरी यांच्या प्रम ख उपमस्थतीत आमशया 



 

 

आमण इंमडया र् क ऑफ रेकॉडब  संस्थेद्वारे सदर प रस्कार एयरपोटब साऊथ मेट्रो स्टेशन(कन्व्िेंशन िॉल) 

येथे  आयोमजत कायबक्रमात  आज मिा मेट्रोला प्रदान करण्यात आला. 

75 वा स्वातंत्रयमदन: सरकार ‘िर घर मतरंगा’ मोिीम देशव्यापी स रू करणार आिे.  

देशाच्या 75 व्या स्वाततं्रय मदनाचे औमचत्य साधनू नागररकांना त्यांच्या मनवासस्थानी राष्ट्रध्वज 

उभारण्यासाठी प्रोत्सामित करण्यासाठी, कें द्र सरकार लवकरच िर घर मतरंगा िे देशव्यापी अमभयान 

स रू करणार आिे. िा उपक्रम आझादी का अमतृ मिोत्सवाच्या अंतगबत स रू करण्यात आला िोता, 

ज्याचे नोडल मंत्रालय सांस्कृमतक मंत्रालय आिे. भारतीय राष्ट्रध्वज िा संपणूब देशासाठी अमभमानाचा 

स्रोत आिे आमण ध्वजाचा अमधक सन्मान करण्यासाठी, िर घर मतरंगा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ् या 

कायबक्रमाला कें द्रीय गिृमंत्री अममत शिा जे आझादी का अमतृ मिोत्सव यांनी मान्यता मदली आिे, 

अंतगबत सवब उपक्रमांचे प्रभारी यांनी मान्यता मदली आिे. 

जवािरलाल नेिरू र्ंदर िे भारतातील पमिले 100% थेट मनयंत्रण असलेले प्रम ख र्ंदर र्नले 

आिे 

जवािरलाल नेिरू र्ंदर िे आता भारतातील पमिले 100% थेट मनयंत्रण असलेले प्रम ख र्ंदर र्नले आिे 

ज्या अंतगबत जिाज गोदीवर आल्यानंतर सवब जिाजांवरचा माल उतरवण्यासाठी पीपीपी तत्वाचा वापर 

केला जातो. 

जवािरलाल नेिरू र्ंदर िे देशातले अग्रगण्य कंटेनर र्ंदर असनू जागमतक पातळीवरील अव्वल 100 

र्ंदरांमध्ये या र्दंराचा 26वा क्रमांक आिे.  (लॉयड्स मलस्ट टॉप 100 पोट्बस 2021 अिवालान सार). 

र्ंदर के्षत्रामध्ये ग तंवणकू आकमषबत करण्यासाठी सावबजमनक खाजगी भागीदारी तत्व िे एक प्रभावी 

साधन मानले जाते. आतापयांत या तत्वाअंतगबत 55,000 कोटी रुपयांच्या  86 प्रकल्पांना मंज री ममळाली 

आिे. पीपीपी वरील मित्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये र्थब, यांमत्रकीकरण, तेल जेटीचा मवकास, कंटेनर जेटी, 

कंटेनर टममबनलचे कायाबन्वयन आमण देखभाल  (O&M), आंतरराष्ट्रीय कू्रझ टममबनलचे कायाबन्वयन 

आमण देखभाल (O&M), सावबजमनक खाजगी भागीदारी तत्वावर अन त्पादक मालमत्तांचे 

व्यावसामयकीकरण, पयबटन प्रकल्प, उदािरणाथब, सागरी पयबटनाला चालना देण्यासाठी रे्टांचा मवकास 

यांचा समावेश आिे. 

फोब्सबची ररअल-टाइम अब्जाधीशांची यादी  

21 ज ल ै 2022 पयांत फोब्सबच्या ररअल-टाइम अब्जाधीशांच्या यादीत Microsoft सि-संस्थापक मर्ल 

गेट्स यांना $116.4 अब्ज संपत्तीसि मागे टाकत भारताचे गौतम अदानी जगातील चौथे सवाबत श्रीमंत 

व्यक्ती र्नले आिेत. 

अदानी समिूाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आता एलोन मस्क, र्नाबडब  अनॉबल्ट आमण क ट ंर् आमण जेफ 

रे्झोस यांच्या मागे आिेत. इलॉन मस्क फोब्सबच्या ररअल-टाइम अब्जाधीशांच्या यादीत $235.8 अब्ज 

संपत्तीसि अव्वल स्थानावर आिेत, त्यानंतर र्नाबडब  अनॉबल्ट आमण क ट रं् $158.0 अब्ज आमण जेफ 

रे्झोस $148.4 अब्ज संपत्तीसि आिे. 

फोब्सबच्या ररअल-टाइम अब्जाधीशांच्या यादीत 104.6 अब्ज डॉलसबच्या संपत्तीसि मर्ल गेट्स पाचव्या 

स्थानावर आिेत, त्यानंतर लॅरी एमलसन $99.7 अब्ज डॉलसबच्या संपत्तीसि आमण वॉरेन र्फे $99.4 



 

 

अब्ज डॉलसबच्या संपत्तीसि 7व्या स्थानावर आिेत. भारतातील द सरे सवाबत श्रीमंत व्यक्ती म केश 

अंर्ानी, $90.1 अब्ज संपत्तीसि फोब्सबच्या ररअल-टाइम अब्जाधीशांच्या यादीत 10व्या स्थानावर आिेत. 

2021 मध्ये भारत अव्वल रेममटन्स प्राप्तकताब  

वल्डब िेल्थ ऑगबनायझेशनने प्रमसद्ध केलेल्या अिवालान सार, कमी आमण मध्यम-उत्पन्न असलेल्या 

देशांमध्ये, सध्याच्या यएूस डॉलरमध्ये 2021 मध्ये रेममटन्स प्रवािासाठी भारत िा सवोच्च प्राप्तकताब देश 

िोता. “मनवाबमसत आमण स्थलांतररतांच्या आरोग्यावरील पमिल्या जागमतक अिवालान सार” 2021 मध्ये 

भारताला US$ 87 अब्ज डॉलसबचे रेममटन्स ममळाले. 

चीन ($53 अब्ज), मेमक्सको ($53 अब्ज), मफमलमपन्स ($36 अब्ज) आमण इमजप्त ($33 अब्ज) या यादीत 

पमिल्या पाच राष्ट्रांमध्ये आिेत. 

2020 मध्ये य नायटेड स्टेट्स िा रेममटन्ससाठी सवाबत मोठा स्त्रोत देश िोता, त्यानंतर संय क्त अरर् 

अममराती, सौदी अरेमर्या आमण मस्वत्झलांडचा क्रमांक लागतो. रेममटन्सम ळे ग्रािकांचा खचब वाढतो 

मकंवा मटकवनू ठेवतो आमण आमथबक अडचणींचा फटका कमी िोतो, जसे की COVID-19 साथीच्या 

आजारादरम्यान. 

मनवाबमसत आमण स्थलांतररतांच्या आरोग्यावरील पमिल्या WHO जागमतक अिवालात असे म्िटले आिे 

की आज जगातील स मारे आठ लोकांपकैी एक म्िणजे स मारे एक अब्ज लोक स्थलांतररत आिेत. 

आंतरराष्ट्रीय सावबजमनक आरोग्यासाठी जर्ार्दार असलेल्या य नायटेड नेशन्सच्या मवशेष एजन्सीच्या 

अिवालात म्िटले आिे की 2021 मध्ये सध्याच्या यएूस डॉलरमध्ये भारत, चीन, मेमक्सको, मफलीमपन्स 

आमण इमजप्त िे शीषब पाच रेममटन्स प्राप्तकते िोते. 

आमथबक वषब  २०२२ मध्ये भारतीय उत्पादन के्षत्राला २१ अब्ज अमेररकन डॉलरची परकीय 

ग ंतवणूक 

आमथबक वषब २०२२ मध्ये भारतीय उत्पादन के्षत्राला २१ अब्ज अमेररकन डॉलरची परकीय ग ंतवणकू 

ममळाली आिे. वामणज्य मंत्रालयाने ग रुवारी सांमगतले की, उत्पादन के्षत्राला २०२१-२२ मध्ये २१.३४ 

अब्ज डॉलसबची थेट परकीय ग ंतवणकू प्राप्त झाली आिे, जी वषाबन वषे आधारावर ७६ टक्के वाढ दशबमवते. 

मवमा, संरक्षण, दूरसचंार, मवत्तीय सेवा, औषधमनमाबणशास्त्र, मकरकोळ व्यापार आमण ई-कॉमसब अशा 

के्षत्रांमध्ये एफडीआय (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्िेस्टमेंट) पॉमलसी राजवटीअंतगबत सरकारने अनेक 

स धारणा लाग ूकेल्याची मामिती मंत्रालयाने मदली. 

2021-22 मध्ये भारतात ग ंतवणूक करणारे दोन सवाबत मोठे देश 

मसंगापरू (२७.०१ टक्के) आमण अमेररका (१७.९४ टक्के) िे २०२१-२२ या काळात भारतातील अव्वल 

दोन ग ंतवणकूदार ठरले आिेत. त्यापाठोपाठ मॉररशस (१५.९८ टक्के), नेदरलँड (७.८६ टक्के) आमण 

मस्वत्झलांड (७.३१ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. मागील आमथबक वषब 2020-21 च्या (12.09 अब्ज डॉलसब) 

त लनेत आमथबक वषब 2021-22 मध्ये (21.34 अब्ज डॉलसब) उत्पादन के्षत्रातील थेट परकीय ग ंतवण कीत 

76 टक्क्यांनी वाढ झाली आिे. 

 

 



 

 

आमथबक वषब  2021-22 मध्ये सवाब मधक एफडीआय इमक्वटी इन्फ्लो प्राप्त करणारी शीषब  5 राज्ये : 

कनाबटक (37.55%), 

मिाराष्ट्र (26.26%), 

मदल्ली (13.93%), 

ताममळनाडू (5.10%) आमण 

िररयाणा (4.76%) 

इंमडया इंटरनॅशनल र् मलयन एक्सचेंज (IIBX) 

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी भारतातील पमिले आंतरराष्ट्रीय र् मलयन एक्स्चेंज स रू केले. 

गांधीनगरजवळील इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-मसटी (GIFT मसटी) येथे पंतप्रधानांनी िे एक्सचेंज स रू 

केले. िे एक्सचेंज प्रत्यक्ष सोने आमण चांदी मवकेल. 

शांघाय गोल्ड एक्सचेंज आमण र्ोसाब इस्तरं्लूच्या धतीवर या एक्सचेंजची स्थापना करण्यात आली आिे, 

ज्याम ळे भारताला सराफा के्षत्रीय कें द्र म्िणनू मजर्तू स्थान ममळेल. एका वषाबच्या मवलंर्ानंतर, अनेक 

चाचण्या आमण ड्राय रननंतर एक्सचेंज स रू करण्यात आले आिे. 

र् मलयन म्िणजे काय? 

र् मलयन म्िणजे उच्च श द्धतेचे मफमजकल सोने आमण चांदी, जे र्ार, इनगॉट्स मकंवा नाण्यांच्या 

स्वरूपात ठेवलेले असते. र् मलयन कधीकधी कायदेशीर मनमवदा मानले जाऊ शकते. मध्यवती रँ्कांद्वारे 

मकंवा संस्थात्मक ग ंतवणकूदारांद्वारे िे अनेकदा सोन्याचे स्टोरेज म्िणनू ठेवले जाते. 

र् मलयन एक्सचेंजचा उदे्दश काय आिे? 

1990 च्या दशकात मनय क्त रँ्का आमण एजन्सींकडून सोन्याची आयातीचे उदारीकरण झाले. त्यानंतर 

प्रथमच भारतातील कािी ज्वेलसबना थेट IIBX द्वारे सोने आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली. 

त्याम ळे िी देवाणघेवाण स्वतःच खपू उपय क्त आिे. यासाठी, ज्वेलसबला टे्रमडंग पाटबनर मकंवा मवद्यमान 

टे्रमडंग मेंर्रचा क्लायंट असणे आवश्यक आिे. एक्सचेंजने मफमजकल सोने आमण चांदीच्या 

साठवण कीसाठी आवश्यक पायाभतू स मवधा उपलब्ध करून मदल्या आिेत. 

काय फायदा िोईल? 

IIBX ची वाढ केवळ GIFT मसटी प रती मयाबमदत रािणार नािी, तर देशभरातील सवब दामगने उत्पादन 

कें द्रांमध्ये मवस्ताररत िोईल. पात्र ज्वेलसबना IIBX द्वारे सोने आयात करण्याची परवानगी मदली जाईल. 

IIBX सदस्याच्या ग्रािक ज्वेलसबना िी स मवधा असेल. ज्वेलसब एक्सचेंजवर उपलब्ध स्टॉक पािू 

शकतात आमण ऑडबर देऊ शकतात. याम ळे ज्वेलसबचे इन्व्िेंटरी मॅनेजमेंट अमधक सोपे िोईल. याम ळे 

मकंमत आमण ऑडबर क्रमामध्ये अमधक पारदशबकता येईल. यासोर्तच प रवठादार मकंवा लॉमजमस्टक 

एजन्सीकडून च कीच्या पद्धतीने प्राधान्य मदल्याची प्रकरणेिी संपतील. 

 

 

 



 

 

आतापयांत काम कसे िोते? 

सध्या, RBI द्वारे मान्यताप्राप्त अनेक शिरे आमण एजन्सींमधील मनय क्त रँ्कांकडून मालवािू मॉडेलवर 

सोने भारतात आयात केले जाते. नंतर व्यापारी/ज्वेलसबना प रवठा करण्यात येतो. रँ्का आमण इतर 

एजन्सी सोने मनयाबतदाराकडून िाताळणी, स्टोअरसाठी कर घेतात. 

घर खरेदीदारांशी व्यविार करताना सोन्यामध्ये प्रीममयम देखील जोडला जातो. खरेदीदार िे श ल्क 

अंमतम ग्रािकापयांत पोिोचेपयांत मलू्य शृंखलेत स्थानांतररत करतो. आज IIBX कायाबमन्वत 

झाल्याम ळे, पात्र देशांतगबत खरेदीदार आंतरराष्ट्रीय प रवठादाराकडून र्ार आमण नाणी खरेदी करू 

शकतात जे त्यांच्यासोर्त GIFT मसटीमधील शाखेद्वारे IIBX चे सदस्य असतील. 

मवंडफॉल टॅक्स  

मवंडफॉल कर कंपन्या मकंवा उद्योगांवर आकारला जातो ज्यांना एखाद्या मवमशष्ट प्रकारच्या 

पररमस्थतीचा त्वररत फायदा िोतो. 

मवंडफॉल टकॅ्स िा सरकारद्वारे कंपनीवर लादलेला एकच कर आिे. जेव्िा एखाद्या कंपनीला ते 

जर्ार्दार नसलेल्या एखाद्या गोष्टीचा फायदा िोतो, तेव्िा जो आमथबक फायदा िोतो त्याला मवंडफॉल 

नफा म्िणतात. 

सामान्यत: सरकारे अशा नफ्यावर सामान्य कराच्या दरापेक्षा जास्त एकरकमी कर आकारतात. 

यालाच मवडंफॉल टकॅ्स म्िणतात. 

देशांतगबत तेल उत्पादकांवरच कर का लादला गेला? 

गेल्या कािी ममिन्यांपासनू आंतरराष्ट्रीय र्ाजारात कच्च्या तेलाच्या मकमती वाढल्या आिेत. देशांतगबत 

कू्रड उत्पादक देशांतगबत ररफायनरींना आंतरराष्ट्रीय समत ल्य मकमतीवर कू्रड मवकतात. 

कच्च्या तेलाच्या मकमती वाढल्याने, देशांतगबत तेल उत्पादक आमण ररफायनसबने अमतररक्त मिसलू 

ममळवला कारण अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय र्ाजारात कच्च्या तेलाची प्रमत र्रॅल $120 मवक्रमी मवक्री िोत 

आिे. 

यामशवाय भारतीय ररफायनसबिी रमशयातनू सवलतीच्या दरात कच्चे तेल आयात करून देशार्ािेर 

मवकून नफा कमवत िोते. 

देशांतगबत ररफायनसब त्यांचे तेल परदेशात मवकून जास्त कमाई करत िोते मजथे त्यांना चांगल्या 

मकमती ममळत िोत्या. िी प्रथा रोखण्यासाठी सरकारने मनयाबत कर लावला. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

आंतरराष्ट्रीय 

इंटरपोलच्या र्ाल लैंमगक शोषण डेटारे्समध्ये सामील िोणारा भारत िा 68 वा देश ठरला आिे. 

भारत इंटरपोलच्या आंतरराष्ट्रीय र्ाल लैंमगक शोषण (ICSE) डेटारे्समध्ये सामील झाला आिे ज्याम ळे 

तो ऑमडओ-मव्िज्य अल डेटा वापरून पीमडत, अत्याचार करणारे आमण ग न्िेगारी दृश्ये यांच्यातील द वे 

काढू शकेल. इंटरपोलच्या प्रकरणांसाठी भारताची नोडल एजन्सी असलेली सीर्ीआय डेटारे्समध्ये 

सामील झाली असनू, इंटरपोलच्या एका मनवेदनान सार भारत त्याच्याशी कनेक्ट िोणारा 68 वा देश 

र्नला आिे.  

वमसफा नाजरीन: K2 वर चढणारी पमिली र्ांगलादेशी, जगातील द सऱ्या क्रमांकाचे सवोच्च 

मशखर  

मगयाबरोिक वमसफा नाझरीन िी र्ांगलादेशातील पमिली व्यक्ती र्नली जी पामकस्तानच्या प्रशामसत 

K2, द सऱ्या-उंच पवबत मशखरावर चढली. मतने 8611 मीटर (28,251 फूट) उंच असलेले K2 पवबताचे 

मशखर सर केले आमण नंतर रे्स कॅम्पवर उतरले. जेव्िा मगयाबरोिक डोंगरावरून खाली उतरतो आमण 

रे्स कॅम्पवर परत येतो तेव्िा मशखर गाठल्याचे म्िटले जाते.  

भारत प्रशांत मिासागर के्षत्रात सिकायब  वाढवण्याच्या दृष्टीने भारत, फ्रान्स आमण अरर् 

अममराती देशांची मत्रपक्षीय र्ैठक 

भारत प्रशांत मिासागर के्षत्रात सिकायब वाढवण्याच्या दृष्टीने काल नवी मदल्लीत भारत, फ्रान्स आमण 

अरर् अममराती या तीन देशांची अमधकारी स्तरावरची मत्रपक्षीय र्ठैक झाली. 

यावेळी सागरी स रक्षा, मानवी सािाय्य आमण आपत्ती व्यवस्थापन, मस्त्यपालन, के्षत्रीय संपकब , उजाब 

आमण अन्न स रक्षा, नवोन्मेश आमण स्टाटबटप मवतरण शृंखला आमण नागररकांमधील सांस्कृमतक संर्धं 

वमृद्धंगत करण्याच्या दृष्टीने यावेळी चचाब करण्यात आली. 

I2U2 SUMMIT 2022 

भारत, इस्रायल, अमेररका आमण संय क्त अरर् अममराती (India, Israel, USA and United Arab Emirates) 

प्रथमच I2U2 मशखर पररषदेत (Summit) सिभागी िोत आिेत. 14 ज ल ैरोजी िी पररषद िोणार असनू 

यामध्ये पंतप्रधान नरें द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भारताचे प्रमतमनमधत्व करणार आिेत. 

I2U2 मशखर पररषदेला पमिम आमशयाचे क्वाड असेिी म्िटले जात आिे. या गटात, ‘i2’ म्िणजे भारत 

आमण इस्रायल, तर ‘U2’ म्िणजे US आमण UAE. 

I2U2 ला पमिम आमशया क्वाड का म्िणतात 

ऑक्टोर्र 2021 मध्ये जेव्िा I2U2 पमिल्यांदा भेटले, तेव्िा त्याचे पमिम आमशया क्वाड असे नामकरण 

करण्यात आले िोते. त्याला कारणीभतू िोते र्ठैकीतील मित्वाचे म दे्द. त्यावेळी भारत, अमेररका, 

इस्रायल आमण यएूई यांनी सागरी स रक्षा, पायाभतू स मवधांचा मवकास, मडमजटल पायाभतू स मवधा आमण 

वाितकू यासरं्ंधी मित्त्वाच्या म द्यांवर चचाब केली िोती. 

 



 

 

I2U2 मशखर पररषदेचा उदे्दश काय 

एका वररष्ठ अमेररकन अमधकाऱ्याने सांमगतले आिे की, जगभरातील अमेररकन य तींचे प नरुज्जीवन 

आमण प नरुज्जीवन करण्याच्या मर्डेन प्रशासनाच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्िणनू भारत, इस्रायल, 

संय क्त अरर् अममराती आमण अमेररका यांचा समावेश असलेला नवीन गट प ढील ममिन्यात पमिली 

ऑनलाइन मशखर पररषद I2U2 आयोमजत करणार आिे. अगदी प्रारंभापासनूच, आमच्या दृष्टीकोनाचा 

भाग म्िणजे केवळ जगभरातील आमच्या य ती आमण भागीदारी प्रणालीचे प नरुज्जीवन करणे आमण 

समक्रय असणे नव्िे तर यापवूी एकत्र नसलेल्या भागीदारी एकत्र आणणे,असे यएूस परराष्ट्र मवभागाचे 

प्रवके्त नेड प्राइस यांनी सांमगतले आिे. 

 

अहवाल 

NITI आयोग आमण जागमतक अन्न कायबक्रमाने अिवाल जारी केला – टेक िोम रेशन.  

पोषण आिाराचे उमद्दष्ट कालर्द्ध पद्धतीने साध्य करण्यासाठी रेशन घरी नेणारा 'टेक िोम रेशन' 

कायबक्रम अमधक र्ळकट करण्याची गरज आिे, असे मत नीती आयोगाच्या उपाध्यक्ष स मन के. रे्री 

यांनी ग रुवारी व्यक्त केले. 

'टेक िोम रेशन' कायबक्रमांतगबत सिा ते ३६ ममिने वयोगटातील म ले आमण गरोदर ममिला व स्तनदा 

ममिलांना घरग ती वापरासाठी पोषक रेशन मदले जाते.  

UN ने 2035 मध्ये भारताची शिरी लोकसंख्या 675 दशलक्ष असण्याचा अंदाज वतबवला आिे. 

य नायटेड नेशन्स-िॅमर्टॅटच्या वल्डब  मसटीज ररपोटब 2022 मध्ये म्िटले आिे की, भारताची शिरी 

लोकसंख्या 2035 मध्ये 675 दशलक्ष रािण्याचा अंदाज आिे. जी चीनच्या एक अब्जाच्या मागे द सऱ्या 

क्रमांकावर आिे. 

शिरी लोकसंख्या वाढीच्या मागाबवर - 2050 पयांत जागमतक शिरी लोकसंख्या आणखी 2.2 अब्ज 

लोकांच्या वाढीच्या मागाबवर आिे, असे त्यात म्िटले आिे. भारताची शिरी लोकसंख्या 2035 मध्ये 

675,456,000 असण्याचा अंदाज आिे. जी 2020 मध्ये 483,099,000 वरून 2025 मध्ये 542,743,000 आमण 

2030 मध्ये 607,342,000 पयांत वाढेल, असे अिवालात म्िटले आिे. 2035 पयांत, शिरी भागात रािणाऱ्या 

भारतातील लोकसंख्येची टक्केवारी 43.2 टक्के असेल. 

जलद आमथबक मवकास - आमशयामध्ये, गेल्या दोन दशकांमध्ये, चीन आमण भारताने जलद आमथबक 

मवकास आमण शिरीकरण अन भवले, ज्याम ळे गररर्ीत जगणाऱ्या लोकांच्या संख्येत मोठी घट झाली, 

असे त्यात म्िटले आिे. अिवालात म्िटले आिे की वाढत्या जन्मदराम ळे, मवशेषत: कमी उत्पन्न 

असलेल्या देशांमध्ये, सध्याच्या शिरी लोकसंख्येमध्ये नसैमगबकररत्या वाढ िोत असल्याने, 2021 मध्ये 

शिरी लोकसंख्या जागमतक एकूण लोकसंख्येच्या 56 टक्क्यावंरून 2050 पयांत 68 टक्क्यांपयांत 

वाढण्याचा अंदाज आिे.कोमवड-19 साथीच्या आजाराच्या स रुवातीच्या टपपयात मोठ्या शिरांमधनू 

ग्रामीण भागात मकंवा लिान शिरांच्या कमथत स रमक्षततेसाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. िा 

अल्पकालीन प्रमतसाद िोता जो जागमतक शिरीकरणाचा मागब र्दलणार नािी. शिरी भागात मवषाणचूा 

प्राद भाबव जास्त िोता. साथीच्या रोगाम ळे मनमाबण झालेल्या आमथबक अडचणी असनूिी, शिरे प न्िा 



 

 

एकदा रोजगार, मशक्षण आमण प्रमशक्षणाच्या शोधात मकंवा संघषाबतनू आश्रय घेत असलेल्या लोकांना 

संधी देण्याचे काम करत आिेत. असे अिवालात म्िटले आिे. 

मानवतेचे भमवष्य मनःसंशयपणे शिरी - अिवालात असे म्िटले आिे की शिरे येथे रािण्यासाठी आिेत 

आमण मानवतेचे भमवष्य मनःसंशयपणे शिरी आिे. जरी असे म्िटले आिे की शिरीकरणाची पातळी 

असमान आिे. अनेक उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये वाढ मंदावली आिे. शिरीकरण िा 21 व्या 

शतकातील एक शमक्तशाली मेगा-ट्रेंड आिे. UN-िॅमर्टॅटचे संय क्त राष्ट्र अंडर-सेके्रटरी-जनरल आमण 

कायबकारी संचालक ममै नाि मोिम्मद शरीफ यांनी सांमगतले, ज्यांनी अिवाल तयार केला.असंख्य 

आव्िाने - त्यामध्ये असंख्य आव्िाने आिेत, जी साथीच्या रोगाने प ढे उघड केली आमण वाढवली. पण 

आशावादाची भावना आिे की कोमवड-19 ने आम्िाला वेगळ्या पद्धतीने प न्िा उभारी घेण्याची संधी 

मदली आिे. योग्य धोरणे आमण सरकारकडून योग्य वचनर्द्धतेम ळे, आमच्या म लांना शिरी भमवष्याचा 

वारसा ममळू शकतो जो अमधक समावेशक, मिरवागार, स रमक्षत आमण आरोग्यदायी आिे. 

ग ंताग ंतीची समस्या - 2020 पयांतची मस्थती िी अनेक प्रकारे शिरी मवकासाचे एक मटकाऊ मॉडेल आिे 

िे मान्य करून आपण स रुवात केली पामिजे आमण कोमवड-19 आमण िवामान संकटाला मदलेल्या 

प्रमतसादांमध्ये मशकलेल्या सवोत्तम पद्धती स्वीकारल्या पामिजेत, असे त्यात म्िटले आिे. अिवालात 

म्िटले आिे की शिरी गररर्ी आमण असमानता िी शिरांसमोरील सवाबत ग ंताग ंतीची आमण अत्यंत 

ग ंताग ंतीची समस्या आिे.गररर्ी आमण असमानता िाताळणे - म ंर्ई, भारतातील क प्रमसद्धपणे 

गजर्जलेल्या झोपडपट््टया; नरैोर्ी आमण ररओ मद जानेरो; लंडन मध्ये तीव्र रे्घर; आमण र्ामल्टमोर, यएूस 

मधील सतत कें मद्रत गररर्ी, सवब धोरणकत्याांना एक स्पष्ट संदेश पाठवते: शिरी गररर्ी आमण 

असमानता िाताळणे िे सवबसमावेशक आमण समान शिरी भमवष्य मनमाबण करण्यासाठी म ख्य 

प्राधान्यांपकैी एक आिे, असे अिवालात म्िटले आिे. 

िवामान र्दलाचे आव्िान लक्षात घेऊन अिवालात असे म्िटले आिे की शिरे, मवशेषत: उर्दार 

िवामानातील मकंवा सखल मकनारपट्टीच्या भागात, िवामान र्दलाच्या जोखमी आमण पररणामांम ळे 

आमण मदल्ली, भारतातील उष्णतेच्या लाटा यासारख्या तीव्र िवामानाच्या घटनांम ळे अमस्तत्व धोक्यात 

आले आिे. आमण जकाताब, इंडोनेमशया, आमण डर्बन, दमक्षण आमफ्रका येथे व्यापक परू त्यास कारणीभतू 

आिेत.गमतशीलता मनर्ांध - प ढे, साथीच्या रोगाला प्रमतसाद म्िणनू, जगभरातील अनेक सरकारांनी 

लॉकडाउन आमण गमतशीलता मनर्ांध लादले, ज्याचा पररणाम िवा आमण पाण्याच्या ग णवते्तत मोठ्या 

स धारणा झाल्या. जगभरातील अनेक शिरे, मवशेषत: चीन आमण भारतासारख्या मवकसनशील 

देशांमध्ये, PM2.5, PM10, CO2, NO2 आमण SO2 सारख्या वाय जन्य प्रदूषकांच्या पातळीत अभतूपवूब 

घट नोंदवली गेली आिे. शिरी भागात रस्ते वाित कीचे वचबस्व आमण सरं्ंमधत उत्सजबनाम ळे लॉकडाउन 

लादलेल्या शिरांमध्ये घट लक्षणीय िोती, असे अिवालात म्िटले आिे. 

कोमवड-19 साथीच्या काळात वाित कीच्या ट्रेंडच्या पररणामांवर प्रकाश टाकताना, त्यात म्िटले आिे 

की भारतासारख्या कािी देशांमध्ये, COVID-19 च्या उदयानंतर कार अवलंमर्त्व वाढले आमण पवूी 

समक्रय आमण सावबजमनक वाित कीमध्ये स्वारस्य असलेले लोक खाजगी कारकडे वळले. िे ट्रेंड 

दशबवतात की स रमक्षत, परवडणारी आमण मवश्वासािब सावबजमनक वाितकू व्यवस्था नसताना, शिरी 

गमतशीलतेच्या भमवष्यात खाजगी मोटार चालवलेल्या वािनांचे वचबस्व कायम रािू शकते.िवामान 

र्दल - जर िी पररमस्थती उद्भवली तर िवामान र्दल कमी करण्यासाठी त्याचे मोठे पररणाम िोतील 



 

 

आमण वाय ूप्रदूषण, गदी आमण रस्ता स रक्षा यासारख्या आधीच आव्िानात्मक समस्या वाढू शकतात, 

असे अिवालात म्िटले आिे. त्यात प ढे म्िटले आिे की प्रभावी र्िुस्तरीय प्रशासनाचे भमवष्य िे 

ममिलांच्या न्याय्य प्रमतमनमधत्वाकडे लक्ष देणे आवश्यक आिे. ममिलांच्या सशक्तीकरणाचे सवाबत 

प्रगतीशील प्रकार अनेकदा नागरी समाजाकडून येतात, जसे की क डंूर्श्री या स्वयं-सिायता संस्था, 

ज्यात 4 दशलक्ष ममिला सदस्य आिेत आमण भारतातील केरळ राज्यातनू संपणूब दाररद््रय दूर करण्यात 

मित्त्वपणूब भमूमका र्जावली आिे, असे त्यात म्िटले आिे. 

शिरी मवस्ताराने जागमतक स्तरावर शिरी लोकसखं्येच्या वाढीला मागे टाकले आिे आमण त्या 

मवस्ताराम ळे अनेक शिरे त्यांच्या मध्यवती नगरपामलकेच्या सीमेपलीकडे वाढली आिेत, असेिी नमदू 

केले आिे. अस्पष्ट मनयामक आराखड्यांम ळे नागरी अमधकारके्षत्राच्या काठावरील अनौपचाररक 

वस्त्या रे्दखल िोण्यास अस रमक्षत आिेत, जसे की भारतात अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात रे्दखल 

करून दाखवले आिे, असे त्यात म्िटले आिे.स्माटब मसटी - अिवालात म्िटले आिे की, स्माटब मसटी िे 

जागमतक स्तरावर लोकमप्रय कॅचफे्रज र्नले आिे आमण तंत्रज्ञानावर आधाररत शिरी नवकल्पना आमण 

मवकासाचे प्रम ख धोरण नम ना र्नले आिे. शिरी मवकासासाठी धोरणात्मक आमण कायबक्रमात्मक 

मदशा देण्यासाठी अनेक मिापामलका प्रशासन स्माटब मसटी अजेंडा स्वीकारणे मनवडतात. 

स्टाटब -अप रँमकंग 2021  

• वामणज्य आमण उद्योग मंत्री पीयषू गोयल यांनी राज्याचे स्टाटबअप रँमकंग-2021 जािीर केले. 

उद्योग आमण अंतगबत व्यापार सवंधबन मवभागाने (डीपीआयआयटी) िी क्रमवारी तयार केली 

आिे. िी क्रमवारी उद्योजकांना प्रोत्सािन देण्यासाठी आमण स्टाटबअप वातावरण मवकमसत 

करण्यासाठी घेतलेल्या प ढाकारांवर आधाररत आिे. 

• सात क्षते्ाांतील सुधारणा : संस्थात्मक पाठर्ळ, नामवन्यता आमण र्ाजारपेठेतील प्रवेश यांचे 

मलू्यमापन सात के्षत्रांमध्ये केलेल्या स धारणांच्या आधारे करण्यात 

• आले आिे. या के्षत्रांमध्ये ससं्थात्मक समथबन, नामवन्यपणूबतेला चालना देणे, र्ाजारपेठेत प्रवेश 

प्रदान करणे आमण भांडवल प्रदान करणे यासारख्या 26 कृती मर्ंदूंचा समावेश आिे 

• राज्यांच्या स्टाटब-अप रँमकंग, 2021 च्या मतसऱ्या आवतृ्तीत ग जरात आमण कनाबटक “सवोत्कृष्ट 

काममगरी करणारे” म्िणनू उदयास आले, तर ईशान्येकडील (NE) राज्यांमध्ये मेघालयाने 

सवोच्च सन्मान ममळवला. 

• सर्वोच्च कामजिरी करणारी राज्र्य े: केरळ, मिाराष्ट्र, ओमडशा, तेलंगणा आमण जम्म-ूकाश्मीर 

• नतेतृ्र्व राज्र्य:े उत्तर प्रदेश, पंजार् आमण उत्तराखंड व्यमतररक्त ताममळनाडू, अंदमान आमण 

मनकोर्ार रे्टे, अरुणाचल प्रदेश आमण गोवा 

• महत्र्वाकाांक्षी नते:े छत्तीसगड, मदल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चदंीगड, प द्द चेरी आमण 

नागालँड 

• उदर्योन्मुख स्टाटटअप र्वातार्वरण असललेी राज्र्य:े आंध्र प्रदेश, मर्िार, ममझोराम, लडाख  

 

 



 

 

2022 साठी एक्सपॅट इनसाइडर रँमकंग  

• 2022 च्या एक्सपॅट इनसाइडर रँमकंगमध्ये मेमक्सकोने अव्वल स्थान पटकावले आिे, जे 

न कतेच इंटरनेशन्सने जािीर केले आिे, तर उच्च परवडणाऱ्या ग णांसि भारत या यादीतील 52 

देशांपकैी 36 व्या स्थानावर आिे. रँमकंगमध्ये परदेशी लोकांसाठी क वेत िा सवाबत वाईट देश 

आिे. 

• एक्सपॅट इनसाइडर सव्िे दरवषी इंटरनेशन्स, परदेशी लोकांसाठी असलेल्या सम दायाद्वारे 

आयोमजत केला जातो. 

• सवेक्षण जगभरातील कािी सवोत्तम संभाव्य एक्स-पॅट गंतव्यस्थानांवर एक कटाक्ष टाकते, जे 

त्यांच्या जीवनाची ग णवत्ता स धारण्यासाठी परदेशात जाणाऱ्या लोकांना सवोत्तम जीवनमान 

देतात. 

• एक्सपॅट इनसाइडर 2022 च्या सवेक्षण अिवालात 11,970 उत्तरदात्यांचे परदेशातील जीवनाचे 

मलू्यांकन करण्यासाठी सवेक्षण करण्यात आले. या प्रमतसादकत्याांनी 177 राष्ट्रीयत्वांचे 

प्रमतमनमधत्व केले आमण जगभरातील 181 देशांमध्ये मकंवा प्रदेशांमध्ये वास्तव्य केले. 

• या यादीत एकूण 52 देशांना स्थान देण्यात आले आिे 

िेन्ली पासपोटब  इंडेक्स 2022 

• िेन्ले पासपोटब इंडेक्स 2022 न सार जपानकडे जगातील सवाबत शमक्तशाली पासपोटब आिे, 

त्यानंतर मसगंापरू आमण दमक्षण कोररयाचा क्रमांक लागतो. जपानी पासपोटब धारकाला 193 

देशांमध्ये मव्िसा-म क्त प्रवेश ममळेल. 60 देशांमध्ये मव्िसा म क्त प्रवेशासि भारत 85 व्या 

स्थानावरून 87 व्या स्थानावर घसरला आिे. 

• िेन्ली पासपोटब इंडेक्सने जगातील सवाबत शमक्तशाली पासपोटब 2022 ची यादी प्रमसद्ध केली 

आिे, ज्यात धारकांना मव्िसा म क्त प्रवेश ममळू शकणाऱ् या देशांच्या संख्येन सार जगातील 199 

पासपोटबचा क्रमांक लागतो. या यादीत जपान अव्वल स्थानावर आिे, तर अफगामणस्तान 112 

व्या क्रमांकावर असनू केवळ 27 देशांमध्ये मव्िसा म क्त प्रवेश आिे. 

• भारताच्या शेजारी देशांपकैी चीनचा पासपोटब 80 देशांमध्ये मव्िसा-म क्त प्रवेशासि 69 व्या 

स्थानावर आिे, भतूान 93 व्या स्थानावर आिे, म्यानमार 99 व्या स्थानावर आिे, श्रीलंका 103 

व्या स्थानावर आिे, र्ांगलादेश 104 व्या स्थानावर आिे आमण पामकस्तान 109 व्या स्थानावर 

आिे. . अफगामणस्तान, इराक आमण सीररयानंतर पामकस्तानचा जगातील चौथा खरार् 

पासपोटब आिे. 

• य नायटेड स्टेट्सचा जगातील 7वा सवाबत शमक्तशाली पासपोटब आिे, ऑस्टे्रमलयाचा 8वा सवाबत 

शमक्तशाली पासपोटब आिे, यकेू आमण फ्रान्सचा 6वा सवाबत शमक्तशाली पासपोटब आिे, इटलीचा 

चौथा सवाबत शमक्तशाली पासपोटब आिे, तर जमबनी आमण स्पेनचा जगातील मतसरा सवाबत 

शमक्तशाली पासपोटब आिे. . रमशया 119 देशांमध्ये मव्िसा-म क्त प्रवेशासि 50 व्या स्थानावर 

आिे. 



 

 

इंमडया इनोव्िेशन इंडेक्स 2021: कनाबटक, ममणपूर आमण चंदीगड अव्वल 

NITI आयोगाच्या इंमडया इनोव्िेशन इंडेक्सच्या मतसऱ् या आवतृ्तीत कनाबटक, ममणपरू आमण चंदीगड 

यांनी आपापल्या शे्रणींमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आिे. 

कनाबटक 'प्रम ख राज्ये' शे्रणीमध्ये प न्िा अव्वल स्थानावर आले आिे, तर ममणपरू ‘पवूोत्तर आमण पवबतीय 

राज्ये' शे्रणीमध्ये आघाडीवर आिे आमण चंदीगड 'कें द्रशामसत प्रदेश आमण शिरी राज्ये' शे्रणीमध्ये अव्वल 

काममगरी करणारे आिे. 

इंमडया इनोव्िेशन इंडेक्स काय आिे? 

NITI आयोग आमण स्पधाबत्मकता संस्थेने तयार केलेला, इंमडया इनोव्िेशन इंडेक्स िे देशाच्या 

इनोव्िेशन इकोमसस्टमचे मलू्यमापन आमण मवकास करण्यासाठी एक व्यापक साधन आिे. िे 

त्यांच्यामध्ये मनरोगी स्पधाब मनमाबण करण्यासाठी राज्ये आमण कें द्रशामसत प्रदेशांना त्यांच्या नावीन्यपणूब 

काममगरीवर क्रमवारी लावते.  

मतसरी आवतृ्ती जागमतक इनोव्िेशन इंडेक्सच्या चौकटीवर रेखाटून देशातील नामवन्यपणूब 

मवशे्लषणाच्या व्याप्तीवर प्रकाश टाकते. मनदेशकांची संख्या 36 (इंमडया इनोव्िेशन इंडेक्स 2020 मध्ये) 

वरून 66 (इंमडया इनोव्िेशन इंडेक्स 2021 मध्ये) पयांत वाढली आिे. मनदेशक आता 16 उप-स्तंभांवर 

मवतरीत केले गेले आिेत, जे यामधनू, सात प्रम ख खांर् र्नवतात. 

 

 



 

 

जागमतक मलंग असमानता मनदेशांक, GLOBAL GENDER GAP INDEX 2022 

वल्डब इकॉनॉममक फोरम (WEF) द्वारे 2022 चा ग्लोर्ल जेंडर गॅप इंडेक्स र् धवारी (13 ज ल ै2022) प्रमसद्ध 

करण्यात आला आमण 146 देशांपकैी भारत 135 व्या क्रमांकावर आिे. 2021 मध्ये, भारत 156 देशांमध्ये 

140 व्या क्रमांकावर िोता. 

वल्डब इकॉनॉममक फोरमच्या (डब्ल्यईूएफ) ग्लोर्ल जेंडर गॅप इंडेक्स 2022 मध्ये एकूण 146 देशांमध्ये 

भारताचा 135 वा क्रमांक लागतो. "आरोग्य आमण अमस्तत्व" उप-मनदेशांकात जगातील सवाबत वाईट 

काममगरी करणारा िा खेळाडू आिे मजथे तो 146 व्या स्थानावर आिे. शेजार् यांमध्येिी भारताचा 

क्रमांक खरार् आिे आमण र्ांगलादेश (71), नेपाळ (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) आमण भतूान 

(126) यांच्या मागे आिे. दमक्षण आमशयात भारतापेक्षा वाईट काममगरी फक्त इराण (१४३), पामकस्तान 

(१४५) आमण अफगामणस्तान (१४६) यांनीच केली आिे. 

GLOBAL GENDER GAP INDEX काय आिे? 

ग्लोर्ल जेंडर गॅप इंडेक्स चार प्रम ख पररमाणे (आमथबक सिभाग आमण सधंी, शकै्षमणक प्राप्ती, आरोग्य 

आमण अमस्तत्व आमण राजकीय सर्लीकरण) मलंग समानतेची सद्य:मस्थती आमण उत्क्रांतीचे र्ेंचमाकब  

दशबवते.". डब्ल्यईूएफच्या मते, िा सवाबत दीघबकाळ मटकणारा मनदेशांक आिे, जो 2006 मध्ये 

स्थापनेपासनू कालांतराने या असमानता र्ंद करण्याच्या मदशेने प्रगतीचा मागोवा घेतो. 

चार उप-मनदेशांकांपकैी प्रत्येकावर तसेच एकूण मनदेशांकावर GGG मनदेशांक ० ते १ दरम्यान ग ण 

प्रदान करतो, जेथे १ पणूब मलंग समानता दशबमवतो आमण ० पणूब अपणूबता दशबमवतो. या अिवालात असे 

म्िटले आिे की, "लैंमगक अंतर कमी करण्यासाठी सवाबत प्रभावी धोरणे ओळखण्याचे समथबन करणे िे 

क्रॉस-कंट्री त लनांचे उद्दीष्ट आिे." 

योजना 

‘नारी को नमन’ योजना  

मिमाचल प्रदेशचे म ख्यमंत्री, जय राम ठाकूर यांनी राज्याच्या िद्दीतील ममिला प्रवाशांना मिमाचल रोड 

ट्रान्सपोटब कॉपोरेशन (HRTC) र्समधील भाड्यात 50% सवलत देण्यासाठी ‘नारी को नमन’ योजना 

स रू केली आिे.  

राज्यातील पमिल्या ममिला र्स चालक सीमा ठाकूर यांनी त्यांना राज्य पररविन र्समधनू 

कायबक्रमाच्या मठकाणी नेले. म ख्यमंत्रयांनी 15 एमप्रल मिमाचल मदनी ममिलांना र्स भाड्यात 50 टक्के 

सवलत देण्याची घोषणा केली िोती. 

योजनेची वैमशषे्ट  

• मिमाचल प्रदेश सरकारला 'नारी को नमन' योजनेअंतगबत राज्यातील ममिलांना लाभ द्यावा 

लागणार आिे. 

• राज्य सरकार या योजनेंतगबत ममिला लाभार्थयाांना एचआरटीसी  र्समधनू प्रवास करताना 50 

टक्के सवलत देणार आिे.  



 

 

• िी योजना स रू झाल्यानंतर राज्यातील ममिला स्वावलंर्ी िोऊन सक्षम िोतील. 

•  एचआरटीसी र्स वगळता इतर कोणत्यािी र्समध्ये प्रवास केल्यावर िी सटू उपलब्ध करून 

मदली जाणार नािी.  

• नारी को नमन योजनेअंतगबत र्सने प्रवास करण्यासाठी ममिलांची मोठी मदत िोणार आिे. 

• मिमाचल प्रदेशच्या िद्दीत धावणाऱ्या र्समध्येच राज्यातील ममिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात 

येणार आिे.  

• यामशवाय राज्य सरकारच्या आदेशान सार मकमान भाडे 7 रुपयांवरून 5 रुपये करण्यात येणार 

आिे. 

“नशा म क्त भारत अमभयान” 

सामामजक न्याय व सर्लीकरण मंत्री थावरचंद गेिलोत यांनी अंमली पदाथाांचा गरैवापर आमण अवधै 

तस्करी मवरोधी आंतरराष्ट्रीय मदनामनममत्त सामामजक न्याय व अमधकाररता राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल 

ग जबर, श्री रामदास आठवले आमण श्री. रतनलाल कटाररया यांच्या उपमस्थतीत अंमली पदाथबम क्त भारत 

अमभयान (एनएमर्ीए) या संकेतस्थळाचे उद्घाटन केले. 

सामामजक न्याय आमण सर्लीकरण मंत्रालयाने केलेल्या राष्ट्रीय व्यापक सवेक्षणान सार, देशात 6 

कोटीिून अमधक लोक अंमली पदाथाांचे सेवन करणारे आिेत, त्यापकैी मोठ्या सखं्येने 10 ते 17 वषे 

वयोगटातील लोक आिेत. 

देशभरात 500 िून अमधक स्वयंसेवी संस्था आिेत, ज्यांना मंत्रालयाच्या नॅशनल अॅक्शन पलॅन फॉर 

इंडक्शन इन ड्रग मडमाडं (एनएपीडीडीआर) अंतगबत आमथबक मदत मदली जाते. ड्रग फ्री इंमडया 

अमभयानाच्या अंमलर्जावणीत या स्वयंसेवी संस्थांचा समक्रय सिभाग आिे. 

देशातील २७२ मजल्यांमध्ये १५ ऑगस्ट २०२० रोजी 'नशा म क्त भारत अमभयान' अथाबत 'ड्रग्स फ्री 

इंमडया अमभयान' या मोमिमेला मिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. व्यसनाच्या समस्येला आळा 

घालण्यासाठी काम करणे, लोकांना व्यसनाधीनतेर्द्दल जागरूक करणे, या मोमिमेशी संर्ंमधत मवमवध 

व्यक्ती आमण संस्थांची क्षमता वाढमवणे, शकै्षमणक संस्थांशी सकारात्मक भागीदारी आमण उपचार, 

प नवबसन आमण सम पदेशन स मवधा वाढमवणे िा या मोमिमेचा म ख्य उदे्दश आिे. 

ममशन क शल कमी 

• मदल्लीचे उपम ख्यमंत्री मनीष मससोमदया यांच्या िस्ते ममशन क शल कमी लाँच करण्यात आले. 

• र्ांधकाम कामगारांचे कौशल्य स धारण्यासाठी ममशन क शल कमी स रू करण्यात आले. 

• िे ममशन मदल्ली सरकारने मदल्ली इमारत आमण इतर र्ांधकाम कामगार कल्याण मंडळ आमण 

मदल्ली कौशल्य आमण उद्योजकता मवद्यापीठ (DSEU) यांच्या संय क्त मवद्यमाने स रू केले आिे. 

• या कायबक्रमांतगबत, कामगारांना 15 मदवसांचा मवशेष प्रमशक्षण कायबक्रम मदला जाईल, ज्याम ळे 

त्यांना अपमस्कमलंगमध्ये मदत िोईल. अपमस्कमलंगसि, िा कायबक्रम कामगारानंा भमवष्यात 

त्यांचे उत्पन्न वाढमवण्यात मदत करेल. याचा फायदा र्ांधकाम कंपन्यांनािी िोईल, कारण ते 



 

 

क शल कामगार मनय क्त करू शकतील. कामाच्या मठकाणी कामगारांना मवद्यापीठाकडून 

प्रमशक्षण मदले जाईल. 

• या कायबक्रमांतगबत मदल्ली सरकारने दरवषी 2 लाख कामगारांना प्रमशक्षण देण्याचे लक्ष्य 

ठेवले आिे. प्रमशक्षण कालावधीत, वेतनाच्या न कसानीची भरपाईिी सरकार करेल. सरकार 

सवब र्ांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 4,200 रुपये देईल. 

• एका वषाबत स मारे 2 लाख नोंदणीकृत र्ांधकाम कामगारांना नोकरीवर कौशल्य मवकास 

प्रमशक्षण देण्याच्या उदे्दशाने ममशन क शल कमी कायबक्रम स रू करण्यात आला आिे. र्ांधकाम 

के्षत्रातील उद्योगाच्या मागणीवर आधाररत नोकरीसाठी कामगारांना प्रमशक्षण मदले जाईल. 

त्यांच्या कामाच्या मठकाणी 15 मदवस मकंवा 120 तास प्रमशक्षण मदले जाईल. 

• या कायबक्रमांतगबत कामगारांची उत्पादकता ४०% ने वाढवली जाईल. िे उत्पादनाची ग णवत्ता 

25% वाढवेल आमण सामग्रीचा अपव्यय 50% कमी करेल. 

• कायबक्रम कामगारांची डोमेन कौशल्ये आमण सॉफ्ट मस्कल्स वाढवेल. िे त्यांना अमधक 

आत्ममवश्वास आमण क शल र्नवेल. 

• मानक स रक्षा मनयमांर्द्दल कामगारांची समज वाढवण्यास कायबक्रम मदत करेल. त्याम ळे 

त्यांचे कायब दीघाबय ष्य सामामजक स रक्षा वाढेल. 

म ख्यमंत्री नाश्ता योजना 

तममळनाडू सरकारने 2022-23 दरम्यान इयत्ता 4 मधील 1.14 लाखांिून अमधक म लांच्या फायद्यासाठी 

1,545 सरकारी प्राथममक शाळांमध्ये म ख्यमंत्री नाश्ता योजनेचा पमिला टपपा लाग ूकरण्याचा आदेश 

जारी केला आिे. सवब कायबरत शाळांतील म लांना सांर्ार आमण भाज्यांसि जेवणाचा नाश्ता मदला जाईल. 

र्वज्ञान 

ISRO: PSLV-C53 चे लॉमंचंग 

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ग रुवारी आपल्या ध्र वीय उपग्रि प्रके्षपण वािन (PSLV) सि 

तीन उपग्रि लाँच करणार आिे. मसंगापरूचे तीन उपग्रि न्यसू्पेस इंमडया मलममटेडसोर्तच्या 

करारान सार प्रके्षमपत केले जात आिेत.  

PSLV-C53 िे न्यसू्पेस इंमडया मलममटेडचे द सरे कममशबयल ममशन आिे. 

न्यूस्पेस इंमडया मलममटेड काय आिे? 

न्य ूस्पेस इंमडया ममशन िे भारत सरकारचे सावबजमनक के्षत्रातील उपक्रम आिे. िी भारतीय अंतराळ 

संशोधनाची व्यावसामयक शाखा देखील आिे. त्याची स्थापना ६ माचब २०१९ रोजी झाली. C51 नतंर 

न्य ू स्पेस इंमडया मलममटेडचे िे द सरे ममशन आिे. इस्रोने फेब्र वारी २०२२ मध्ये PSLV-C52 ममशन 

अंतगबत ३ उपग्रि प्रके्षमपत केले. त्यापकैी एक रडार इमेमजंग िोते. िे कृषी, वनीकरण, िवामान आमण 

परू इत्यादी पररमस्थतींमध्ये स्पष्ट इमेजेस देखील पाठव ूशकते. 

 



 

 

आरोग्य 

पमिम र्ंगालमध्ये काला अझरची 65 िून अमधक प्रकरणे नोंदली गेली  

गेल्या आठवड्यात पमिम र्ंगालमधील 11 मजल्यांमध्ये ब्लॅक मफव्िर मकंवा ‘काला अझर’ची मकमान 

65 प्रकरणे नोंदवली गेली आिेत. दामजबमलंग, मालदा, उत्तर मदनाजपरू, दमक्षण मदनाजपरू आमण 

कामलम्पॉगं मजल्यात सवाबमधक काला अझर प्रकरणे नोंदवली गेली आिेत. 

ज्यांनी मर्िार, झारखंड आमण उत्तर प्रदेशमध्ये र्राच वेळ घालवला आिे अशा लोकांमध्ये काळा ताप 

काला अझर रोग जास्त प्रमाणात आढळून आला. र्ांगलादेशातील कािी लोकांमध्येिी काला अझरची 

लक्षणे मदसनू आली आिेत. राज्य प्रशासनाने इतर रूग्णांचािी मागोवा ठेवणे अपेमक्षत आिे. 

काळा ताप मकंवा काळाआजार िा परजीवी लीशमॅमनया डोनोव्िानीम ळे िोतो. फ्लेर्ोटोमाइन अजेंमटपस 

या वाळूच्या माशीच्या चाव्याव्दारे िा रोग पसरतो. 

काला अझरच्या म ख्य लक्षणांमध्ये िे समामवष्ट आिे – 

• त्वचेचा राखाडी रंग 

• ताप 

• अॅमनममया 

• अशक्तपणा 

• पलीिा वाढणे 

• यकृत वाढवणे 

• वजन कमी िोणे 

• ज नाट प्रकरणांम ळे त्वचा काळी पडते. 

काळाआजार िी भारतातील सावबजमनक आरोग्य समस्या आिे, कारण ती मर्िार, झारखंड, उत्तर प्रदेश 

आमण पमिम र्ंगाल या चार भारतीय राज्यांमधील जवळपास 54 मजल्यांमध्ये आिे. काला अझर िा एक 

वेक्टर-जमनत ससंगबजन्य रोग आिे जो मोठ्या प्रमाणावर जगातील उष्णकमटर्ंधीय आमण 

उपोष्णकमटर्ंधीय भागात रािणाऱ्या सम दायांना प्रभामवत करतो. 

कें द्र सरकारने या आजाराचे पणूबपणे उच्चाटन करण्यासाठी काला अझर प्रकरणे 10,000 

लोकसंख्येमागे एक पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आिे. पमिम र्ंगालमधनू िा आजार जवळजवळ 

संप ष्टात आला िोता, जोपयांत अलीकडील मनरीक्षणात 11 मजल्यांमध्ये 65 प्रकरणे समोर आली िोती. 

ईएमएम मनगेमटव्ि रक्तगट 

भारतातील पमिला अमद्वतीय रक्तगट, EMM मनगेमटव्ि, ग जरातमधील 65 वषीय व्यक्तीमध्ये आढळून 

आला आिे. EMM मनगेमटव्ि रक्तगट िा जगातील द ममबळ रक्तगट आिे. ग जरातचा माणसू जगातील 

सवाबत द ममबळ रक्तगट असलेला जगातील दिावा व्यक्ती आिे. 



 

 

हृदयमवकाराने ग्रस्त असलेल्या या व्यक्तीला जगातील द ममबळ रक्तगट EMM मनगेमटव्ि असल्याचे 

आढळून आले. सवबसाधारणपणे, चार मभन्न रक्त प्रकार आिेत- A, B, O मकंवा AB. तथामप, EMM 

मनगेमटव्ि रक्तगटाचे वगीकरण यापकैी कोणत्यािी मनयममत रक्तगटात करता येत नािी. 

मानवी शरीरात ए, र्ी, ओ, आरएच आमण डफीसि एकूण 42 मवमवध प्रकारच्या रक्तप्रणाली असतात. 

स मारे 375 मवमवध प्रकारचे प्रमतजन आिेत ज्यात EMM जास्त प्रमाणात आिे. इंटरनॅशनल सोसायटी 

ऑफ ब्लड ट्रान्सफ्य जन (ISBT) ने रक्ताचा प्रकार EMM मनगेमटव्ि म्िणनू मनय क्त केला आिे कारण 

रक्तामध्ये कोणतेिी EMM नसतात. 

द ममबळ रक्तगट असलेले त्यांचे रक्त कोणालािी देऊ शकत नािीत मकंवा त्यांना O+ सि इतर रक्तगट 

असलेल्या कोणिी रक्त देऊ शकत नािी. 

केरळमध्ये भारतातील पमिला मंकीपॉक्सचा रुग्ण आढळला  

• 14 ज ल ै2022 रोजी कोल्लम, केरळ येथे भारतातील पमिला मांकीपॉक्स रुग्ण आढळून आला. 

या प्राद भाबवाची चौकशी करण्यासाठी आमण आवश्यक आरोग्य उपायांची स्थापना करण्यासाठी 

केरळ सरकारला पामठंर्ा देण्यासाठी कें द्रीय आरोग्य मंत्रालय एक र्िु-अन शासनात्मक कें द्रीय 

पथक तनैात करेल. 

• रुग्णाची प्रकृती मस्थर आिे आमण त्याचे सवब जीवनावश्यक सामान्य आिेत. भारतातील 

मांकीपॉक्स प्रकरणाच्या प्राथममक संपकाांमध्ये त्याचे वडील, आई, टॅक्सी ड्रायव्िर, ऑटो 

ड्रायव्िर आमण त्याच्या फ्लाइटमध्ये शेजारच्या सीटवर र्सलेले 11 प्रवासी यांचा समावेश आिे. 

• कें द्रीय आरोग्य समचव राजेश भषूण यांनीिी सवब राज्ये आमण कें द्रशामसत प्रदेशांना पत्र मलिून 

रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कािी प्रम ख कृतींचा प नरुच्चार केला. 

• मंकीपॉक्स िा एक मवषाणजून्य झ नोमसस रोग आिे जो प्राण्यांपासनू मानवांमध्ये पसरतो 

ज्याची लक्षणे चेचक रूग्णांमध्ये मदसतात. 1980 मध्ये स्मॉलपॉक्सच्या मनमूबलनानंतर िा 

सवाबत मित्वाचा ऑथोपॉक्स मवषाण ूम्िणनू उदयास आला आिे. 

• जागमतक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यएूचओ) न सार मंकीपॉक्स मवषाण ू स्मॉलपॉक्सपेक्षा 

वदै्यकीयदृष््टया कमी गंभीर आिे. िा सिसा दोन ते चार आठवडे मटकणारा लक्षणांसि एक 

स्वय-ंमयाबमदत रोग आिे. 

• मंकीपॉक्स संक्रममत व्यक्ती मकंवा प्राणी यांच्या जवळच्या संपकाबतनू मानवांमध्ये पसरतो. िा 

मवषाण ू सकं्रममत व्यक्तीच्या शरीरातील द्रव मकंवा कपडे मकंवा मर्छान्यासारख्या दूमषत 

वस्तूंच्या जवळच्या संपकाबतनू एका व्यक्तीकडून द सऱ्या व्यक्तीमध्ये पसरतो. 

मंकीपॉक्सच्या उदे्रकाम ळे जागमतक आणीर्ाणी  

जगातील ७० िून अमधक देशांत मंकीपॉक्स आजाराची साथ पसरल्याने जागमतक आरोग्य संघटनेने 

(डब्ल्यएूचओ) शमनवारी जागमतक आणीर्ाणी जािीर केली. मंकीपॉक्सच्या साथीचा उदे्रक िी ‘एक 

असाधारण पररमस्थती’ असनू आता जागमतक आणीर्ाणी लाग ू करण्यामशवाय पयाबय नसल्याचे 

‘डब्ल्यएूचओ’ने स्पष्ट केले. 



 

 

‘डब्ल्यएूचओ’चे मिासंचालक टे्रडॉस अधनॉम घेबे्रयेसस यांनी ‘डब्ल्यएूचओ’च्या आपत्कालीन 

सममतीच्या सदस्यांमध्ये एकमत नसतानािी जागमतक आणीर्ाणी जािीर करण्याचा मनणबय घेतला. 

संय क्त राष्ट्रांच्या आरोग्य संस्थेच्या प्रम खाने सदस्यांमध्ये एकमत नसताना, अशी कृती करण्याची िी 

पमिलीच वेळ आिे. 

मंकीपॉक्स िा रोग अनेक दशकांपासनू मध्य आमण पमिम आमफ्रकेच्या कािी भागांत ठाण मांडून आिे. 

परंत  आमफ्रका खंडार्ािेर तो पसरल्याची मामिती मेपयांत कोणालािी नव्िती. य रोप, उत्तर अमेररका 

आमण अन्यत्र या रोगाचे रुग्ण आढळल्यानंतर त्याची साथ पसरल्याचे लक्षात आले. 

‘डब्ल्यएूचओ’ने यापवूी अनेकदा असाधारण पररमस्थती उद्भवल्याने जागमतक आणीर्ाणी जािीर केली 

िोती. २०१९ची जागमतक करोना मवषाणी साथ, पमिम आमफ्रकी इर्ोला साथीचा २०१४चा उदे्रक, 

२०१६मधील लॅमटन अमेररकेतील मझका मवषाणचूी साथ आमण पोमलओच्या समळू उच्चाटनासाठी स रू 

असेलेले जागमतक प्रयत्न िी त्याची अलीकडील कािी उदािरणे आिेत. 

अमेररकेच्या कें द्रीय रोगमनयंत्रण आमण प्रमतर्ंध संस्थेच्या आकडेवारीन सार जगातील ७४ देशांमध्ये 

मेपासनू १६,००० िून अमधक रुग्णांचे मनदान करण्यात आले आिे. तथामप, केवळ आमफ्रकेतच 

मंकीपॉक्सच्या मतृ्यचूी नोंद करण्यात आली. मंकीपॉक्स मवषाणचूा अमतघातक प्रकार प्राम ख्याने 

नायजेररया आमण काँगोमध्ये फैलत आिे. 

ममिलांमध्ये गभाबशयाच्या म खाच्या ककब रोगाच्या प्रमतर्ंधासाठी स्वदेशी-मवकमसत लस. 

12 ज ल ै2022 रोजी, सीरम इमन्स्टट्यटू ऑफ इंमडया (SII) चे सीईओ अदार पनूावाला यांनी ममिलांमधील 

गभाबशयाच्या म खाच्या ककब रोगाच्या प्रमतर्ंधासाठी स्वदेशी-मवकमसत लस आणण्याच्या कंपनीच्या 

योजनांची घोषणा केली. 

ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंमडया (DCGI) ने देखील SII ला गभाबशयाच्या म खाच्या ककब रोगासाठी 

लस तयार करण्यासाठी र्ाजारपेठ अमधकृतता मदली आिे. 

गभाबशयाच्या म खाचा ककब रोग रोखण्यासाठी िी भारतातील पमिली क्वामड्रव्िॅलेंट य मन 

पॅमपलोमाव्िायरस लस (qHPV) असेल. 

DCGI ने कोमवड-19 लसीवरील सेंट्रल ड्रग्ज स्टडँडब  कंट्रोल ऑगबनायझेशन (CDSCO) च्या मवषय तज्ञ 

सममतीच्या (SEC) मशफारशीनंतर SII ला र्ाजार अमधकृतता प्रदान केली. 

गभाबशयाच्या म खाचा ककब रोग िा भारतातील ममिलांमध्ये द सरा सवाबत सामान्य ककब रोग आिे, जरी 

तो टाळता येण्याजोगा आिे. या ककब रोगाचे मनदान साधारणपणे १५ ते ४४ वयोगटातील ममिलांमध्ये 

िोते. ग्लोर्ोकन 2020 न सार, गभाबशयाच्या ग्रीवेचा ककब रोग सवब ककब रोगांपकैी 9.4% आमण 2020 

मध्ये 18.3% नवीन ककब रोगाच्या प्रकरणांमध्ये िोता. 1990-2016 दरम्यान, 12 भारतीय राज्यांमधील 

मस्त्रयांसाठी ककब रोगाच्या मतृ्यचेू द सरे म ख्य कारण गभाबशयाच्या म खाचा ककब रोग िोता. 

 

 

 



 

 

पयािवरण 

13वा पीटसबर्गब  िवामान संवाद जमबनीमध्ये स रू झाला. 

जमबनीतील र्मलबन येथे 13 व्या पीटसबर्गब िवामान संवादाला स रुवात झाली. या वषीच्या वामषबक 

िवामान संमेलनाचे (COP-27) यजमान जमबनी आमण इमजप्त यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन मदवसीय 

अनौपचाररक मंत्रीस्तरीय र्ठैक िोत आिे. अनौपचाररक मंमत्रस्तरीय र्ठैकीमध्ये COP-27 चे म ख्य 

उमद्दष्ट असलेल्या िवामान कृतीची अंमलर्जावणी स धारण्याच्या उदे्दशाने मतभेद सोडवण्यासाठी 

सिमती मनमाबण करणे आमण राजकीय मदशा प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आिे. 

भारताने नामममर्यासोर्त मचत्ता आणण्यासाठी करार केला. 

१९५२ मध्ये भारतातनू मवल प्त म्िणनू घोमषत करण्यात आलेल्या मचत्त्याला प न्िा आणण्यासाठी भारत 

आमण नामममर्यादरम्यान र् धवारी सामंजस्य करार करण्यात आला. जगातील सवाबत वेगवान सस्तन 

प्राणी म्िणनू ओळख असलेल्या या प्राण्याला मध्य प्रदेशातील क नो पालपरू अभयारण्यात म क्त 

करण्यात येणार आिे. 

मचत्त्यांच्या पमिल्या त कडीत चार नर मचत्त्यांसि कािी माद्यांचा समावेश असनू त्यांचे ऑगस्टमध्ये 

नामममर्यातनू आगमन िोणार आिे. एका वषाबच्या चाचणी कालावधीसाठी मचत्ता भारतात येतील. 

नामममर्यात जगातील सवाबत अमधक मचत्त्यांची संख्या आिे. 

रे्स मार मशकार आमण अमधवास नष्ट झाल्याने भारतातनू मचते्त मवल प्त झाले िोते, असे सांगण्यात येते. 

१९४८ मध्ये छत्तीसगडमधील कोररया मजल्यातील सालच्या जंगलात अखेरचा मतृ मचत्ता सापडला 

िोता. 

क नो, मचत्ताचे नवीन घर  

• योजनेन सार, मध्य प्रदेशातील श्योपरू मजल्यातील क नो-पालपरू राष्ट्रीय उद्यानात आठ मचते्त 

ठेवण्यात येणार आिेत. योगायोगाने, क नो िे 100 वषाांिून अमधक वषाांपवूी एमशयामटक मचत्ताचे 

घर िोते. 

• क नो नॅशनल पाकब ची सध्याची वािून नेण्याची क्षमता २१ मचते्त आिे. क नो वन्यजीव 

मवभागाचा उवबररत भाग (1,280 चौ. मकमी) मशकार प नप्राबप्तीद्वारे समामवष्ट करून क्षमता 

वाढवता येईल, असे मंत्रालयाने म्िटले आिे. 

• क नोचे वमैशष््टय म्िणजे उद्यानात आढळणारे गवताळ प्रदेशांचे छोटे मखसे आिेत. गवताळ 

प्रदेश आमफ्रकन सवानाची आठवण करून देणारे आिेत, ते मसंि आमण इतर मांजरींसाठी एक 

पररपणूब मनवासस्थान र्नवतात. 

• मानवी वसाितींच्या अन पमस्थतीम ळे क नोला मचत्ता मलपयंतरण प्रकल्पांसाठी चांगला पयाबय 

र्नतो. 

• म क ं दरा व्याघ्र प्रकल्प, शेरगढ वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, माधव 

राष्ट्रीय उद्यान आमण नौरादेि वन्यजीव अभयारण्य यांसारख्या इतर मठकाणांची तपासणी 

केल्यानंतर क नोची मचत्ता प न: पररचय प्रकल्पासाठी मनवड करण्यात आली. 



 

 

भारत सरकार ने 5 नवीन रामसर स्थळ मनय क्त केल्या आिेत आमण एकूण संख्या 54 झाली 

आिे 

आंतरराष् ट्रीय मित् त् वाच् या पाच नवीन पाणथळ जागा भारतात मनमश् चत केल्या आिेत. यासि, देशातील 

एकूण रामसर  स्थळांची  सखं्या 49 वरून 54 रामसर साइट्सवर पोिोचली आिे. कें द्रीय पयाबवरण, वन 

आमण िवामान र्दल मंत्री, भपूेंद्र यादव म्िणाले, “आणखी 5 भारतीय पाणथळ भभूागांना आंतरराष्ट्रीय 

मित्त्वाची पाणथळ जागा म्िणनू रामसरची मान्यता ममळाली आिे, िे कळवताना आनंद िोत आिे.” 

पाच नव्याने मनय क्त केलेल्या पाणथळ जागा : 

1. कररजकली पक्षी अभर्यारण्र्य: कारमकली पक्षी अभयारण्य (Karikili Bird Sanctuary) िे 

ताममळनाडूच्या कांचीप रम मजल्यात मस्थत एक 61.21-िेक्टर सरंमक्षत के्षत्र आिे. िे अभयारण्य 

चेन्नईपासनू चेंगलपटू्टच्या दमक्षणेस स मारे ७५ मकमी अंतरावर आिे. 

2. पजल्हलकरणाई मार्ट ररझर्वट फॉरेस्ट: पमल्लकरणाई पाणथळ (Pallikaranai Marsh Reserve 

Forest) जागा चेन्नई, ताममळनाडू येथे मस्थत गोड्या पाण्यातील दलदल आिे. शिराची आमण 

दमक्षण भारतातील कािी आमण शेवटच्या उरलेल्या नसैमगबक पाणथळ प्रदेशांपकैी िी एकमेव 

मजवंत ओलसर पररसंस्था आिे. 

3. जपचार्वरम मॅनग्रोव्ह: मपचावरम मॅनग्रोव्ि (Pichavaram Mangrove) ताममळनाडूच्या 

क ड्डालोर मजल्यातील मचदंर्रमजवळील एका गावात आिे. खारफ टी िे भारतातील सवाबत 

मोठ्या खारफ टीच्या जंगलांपकैी एक आिे, 1100 िेक्टर के्षत्र व्यापलेले आिे. 

4. पाला र्वटेलँड: पाला आद्रब (Pala wetland) भमूी ममझोराममधील सवाबत मोठी नसैमगबक पाणथळ 

जमीन आिे. प्रमसद्ध ख णा मिरवीगार जंगलांनी वेढलेली आिे आमण प्राणी आमण पक्ष्यांच्या 

शे्रणीसि प्राणी प्रजातींच्या समदृ्ध मवमवधतेचे घर आिे. 

5. सख्र्या सािर: सख्या सागर (Sakhya Sagar) सरोवर िे मध्य प्रदेशातील मशवप री येथील 

माधव राष्ट्रीय उद्यानाच्या स दंर पयाबवरणाचा अमवभाज्य भाग आिे. 

सरकारी अिवालान सार, मशकारी, नैसमगबक आपत्ती आमण इतर कारणांम ळे गेल्या तीन वषाांत 

भारतात 329 वाघांचा मृत्यू झाला. 

एका सरकारी अिवालान सार, मशकारी, नसैमगबक आपत्ती आमण इतर कारणांम ळे गेल्या तीन वषाांत 

भारतात 329 वाघांचा मतृ्य ू झाला. मशकारी, मवद्य त शॉक, मवषर्ाधा आमण रेल्वे अपघात याम ळे या 

काळात 307 ित्तींचा मतृ्य ूझाला. कें द्रीय पयाबवरण राज्यमंत्री अमश्वनी क मार चौरे् यांनी सादर केलेल्या 

आकडेवारीन सार 2019 मध्ये 96, 2020 मध्ये 106 आमण 2021 मध्ये 127 वाघांचा मतृ्य ूझाला. 

संय क्त राष्ट्रांनी मनरोगी पयाबवरण िा मानवी िक्क घोमषत केला आिे 

संय क्त राष्ट्रांच्या मिासभेने आज घोमषत केले की या ग्रिावरील प्रत्येकाला मनरोगी वातावरणाचा 

अमधकार आिे, िे नसैमगबक जगाच्या मचंताजनक घसरणीला तोंड देण्यासाठी एक मित्त्वाचे पाऊल 

असल्याचे समथबकांचे म्िणणे आिे.  

भारताने या ठरावाच्या र्ाजनेू मतदान केले आिे. ठरावान सार स्वच्छ, मनरोगी आमण शाश्वत 

पयाबवरणाचा िक्क िा मानवी िक्क र्नला आिे. 



 

 

ठळक म दे्द: 

• 28 ज ल ै2022 रोजी संय क्त राष्ट्र मिासभेने ठराव मंजरू केला. 

• 193 सदस्यांपकैी 161 सदस्यांनी र्ाजनेू मतदान केले. 

• रे्लारूस, चीन, कंर्ोमडया, रमशया, सीररया, इमथओमपया, इराण आमण मकमगबस्तान 

मतदानासाठी अन पमस्थत िोते. 

• िा ठराव संय क्त राष्ट्रसंघाच्या १९३ सदस्य राष्ट्रावंर कायदेशीर र्ंधनकारक नािी. 

संरक्षण 

अभ्यास  

• संरक्षण संशोधन आमण मवकास संस्था (DRDO) ने ओमडशामधील र्ंगालच्या उपसागराच्या 

मकनारपट्टीवरील चांदीपरू, एकामत्मक चाचणी शे्रणी (ITR) वरून िाय-स्पीड एक्स्पेंडेर्ल 

एररयल टागेट (HEAT) चे यशस्वी परीक्षण केले. 

• िे DRDO च्या एरोनॉमटकल डेव्िलपमेंट एस्टॅमब्लशमेंट (ADE) ने भारतीय सशस्त्र दलांसाठी 

मवकमसत केले आिे. 

• अभ्यासला मोर्ाईल लाँचरमधनू (वािनांमधनू लाँच करण्याची क्षमता) दोन ६८ मममी र्सू्टर 

रॉकेटच्या मदतीने प्रके्षमपत केले जाते. 

• पणूबपणे स्वायत्त उड्डाण करण्यास सक्षम, अभ्यास गॅस टर्ाबइन इंमजनवर चालते. त्याचे जडत्व 

नेमव्िगेशन मायक्रो-इलेक्ट्रोमेकॅमनकल प्रणाली वापरते आमण मागबदशबन आमण मनयंत्रण 

फ्लाइट कंट्रोल संगणकाद्वारे व्यवस्थामपत केले जाते. 

प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ मफ्रगेट ‘द नामगरी’ लाँच  

कें द्रीय सरंक्षण मंत्री राजनाथ मसंि यांनी चौथे P17A स्टेल्थ मफ्रगेट ‘द नामगरी’ कोलकात्याच्या िुगळी 

नदीत सोडले. पी १७ ए जिाजे मागबदमशबत-के्षपणास्त्र य द्धनौका आिेत. 

प्रोजेक्ट १७ ए अंतगबत तयार करण्यात आलेली िी चौथी य द्धनौका गाडबन रीच मशपमर्ल्डसब अँड 

इंमजनीअसब मलममटेड, कोलकाता यांनी तयार केली असनू उत्तराखंड राज्यातील एका पवबतरांगेवरून 

मतचे नाव देण्यात आले आिे. िे एक पी-१७ मफ्रगेट (मशवामलक) शे्रणीतील जिाज आिे जे नवीन स्टील्थ 

वमैशष््टये, प्रगत शसे्त्र आमण सेन्ससब आमण पलॅटफॉमब व्यवस्थापन प्रणालीने स सज्ज आिे. नौदलाच्या 

मलअँडर शे्रणीतील एएसडब्ल्य ू मफ्रगेटची िी स धाररत आवतृ्ती आिे ज्याने ५ मे १९७७ ते २० ऑक्टोर्र 

२०१० पयांत ३३ वषे काम केले आमण मवमवध आव्िानात्मक ऑपरेशन्स आमण र्िुराष्ट्रीय कवायतींमध्ये 

भाग घेतला. 

पी-17 ए प्रकल्पाची पमिली दोन जिाजे 2019 आमण 2020 मध्ये स रू करण्यात आली िोती. मतसरे जिाज 

(उदयमगरी) १७ मे रोजी स रू करण्यात आले. इतक्या कमी कालावधीत चौथे जिाज स रू िोणे, िा देश 

योग्य दृमष्टकोनातनू जिाजर्ांधणीच्या दृष्टीने स्वावलंर्नाच्या मदशेने वाटचाल करीत असल्याचा 

प रावा आिे. 



 

 

भारत-जपान यांनी अंदमान सम द्रात सागरी भागीदारी सराव (MPX) केला 

अंदमान सम द्रात जपान सागरी सेल्फ मडफेन्स फोसब आमण भारतीय नौदल यांच्यात सागरी भागीदारी 

सराव (MPX) आयोमजत करण्यात आला. INS स कन्या, एक ऑफशोअर गस्ती जिाज आमण JS 

सममदारे, एक म रासेम क्लासचा मवनाशक, यांनी ऑपरेशनल परस्परसवंादाचा एक भाग म्िणनू 

सीमनमशप मक्रयाकलाप, मवमान ऑपरेशन्स आमण सामररक य क्ती यासि मवमवध सराव केले.  

दोन MH-60 रोममयो िेमलकॉपटर भारतात दाखल 

MH-60 Romeo Helicopter India Delivery: भारतीय नौदलाची (Indian Navy) ताकद आता आणखी 

वाढणार आिे. भारताने अमेररकेसोर्त MH-60 रोममयो िेमलकॉपटरसाठी करार केला आिे. या 

कराराअंतगबत िेमलकॉपटरची खेप भारतात दाखल झाली आिे. या अंतगबत दोन MH-60 रोममयो 

िेमलकॉपटर भारतात दाखल झाले आिेत. भारताने अमेररकेशी MH60R िेमलकॉपटर प रवण्यार्ार्त 

करार केला िोता. त्यान सार 24 िेमलकॉपटरपकैी दोन िेमलकॉपटर भारताला ममळाली आिेत. 

भारताला ममळणार 24 MH-60 रोममयो िेमलकॉपटर  

नौदलाची पाणर् डी-मवरोधी/पषृ्ठभागमवरोधी य द्ध आमण देखरेख क्षमता मजर्तू करण्यासाठी भारताने 

2020 मध्ये अमेररकेकडून 24 लॉकिीड मामटबन-मसकोस्की MH-60R िेमलकॉपटरची मागणी केली िोती. 

अमेररकेकडून भारताला या िेमलकॉपटरची पमिली खेप पाठवण्यात आली आिे. दोन मामटबन-मसकोस्की 

MH-60R िेमलकॉपटर भारतात दाखल झाले आिेत. 

लॉकिीड मामटबन-मसकोस्की MH-60R िेमलकॉपटरची खामसयत  

लॉकिीड मामटबन कॉपोरेशनद्वारे मनममबत MH-60R िेमलकॉपटर िे सवब िवामानातील (All-Weather) 

िेमलकॉपटर आिे जे अत्याध मनक एमव्ियोमनक्स आमण सेन्ससबसि मडझाइन केलेलं आिे. भारताने 

अमेररकेसोर्त स मारे 15,000 कोटी रुपयांचा करार केला आिे. त्यान सार भारताने 24 िेमलकॉपटर 

खरेदी केले आिेत. MH-60R िेमलकॉपटर पाणर् डीमवरोधी य द्ध, जिाजमवरोधी स्ट्राइक, मवशेष सागरी 

ऑपरेशन तसेच शोध आमण र्चाव कायाांसि मवमवध भमूमकांमध्ये काममगरी र्जावेल. 

क्रीडा 

मवम्र्ल्डन 2022 

प रुष  

• नोव्िाक जोकोमवचने सातवे मवजेतेपद पटकावले 

• समर्बयन टेमनसपटू नोव्िाक जोकोमवचने मवम्र्ल्डन (Wimbledon 2022 Final) प रुष एकेरीचे 

मवजेतेपद पटकावले आिे. अव्वल मानांमकत जोकोमवचने वषाबतील मतसऱ्या गँ्रड स्लॅमच्या 

अंमतम फेरीत ऑस्टे्रमलयाच्या मनक मकमगबओसचा ४-६, ६-३, ६-४, ७-६ असा पराभव केला. 

• जोकोमवचचे िे सातवे मवम्र्ल्डन आमण २१वे गँ्रडस्लॅम मवजेतेपद आिे. त्याने मस्वत्झलांडच्या 

रॉजर फेडररला मागे टाकून सवाबमधक गँ्रडस्लॅम जेतेपदे पटकावली आिेत. फेडररने आतापयांत 



 

 

२० गँ्रडस्लॅम जेतेपदे मजंकली आिेत. सवाबमधक २२ मवजेतेपदे मजंकण्याचा मवक्रम स्पेनच्या 

राफेल नदालच्या नावावर आिे. 

• सवाबमधक मवम्र्ल्डन जेतेपदे मजंकण्याच्या र्ार्तीतिी रॉजर फेडरर पमिल्या क्रमांकावर आिे. 

ममिला  

सतराव्या मानांमकत एमलना ररर्ामकनाने अंमतम फेरीत जागमतक क्रमवारीत द सऱ्या क्रमांकावर 

असलेल्या ओन्स जरे्उरचा पराभव करून आपले पमिले मवम्र्ल्डन मवजेतेपद पटकावले.  

भारताच्या अज बन र्ार् ताने चांगवॉन, दमक्षण कोररया, आंतरराष्ट्रीय नेमर्ाजी स्पोटब  फेडरेशन 

(ISSF) मवश्वचषक स्टेजवर नेमर्ाजीत पमिले स वणबपदक ममळवले. 

भारताच्या अज बन र्ार् ताने चांगवॉन, दमक्षण कोररया, आंतरराष्ट्रीय नेमर्ाजी स्पोटब फेडरेशन (ISSF) 

मवश्वचषक स्टेजवर नेमर्ाजीत पमिले स वणबपदक ममळवले. अंमतम फेरीत त्याने टोमकयो 2020 च्या 

रौपयपदक मवजेत्या यएूसएच्या ल कास कोझेमनस्कीवर 17-9 ने मात केली. अज बन र्ार् ताने यापवूी 

261.1 ते 260.4 ग णांसि आठ प रुषांच्या रँमकंग फेरीत ल कास कोझेमनस्कीला मागे टाकले िोते. 

इस्रायलचा सजी ररक्टर 259.9 ग णांसि मतसरा आमण भारताचा पाथब मामखजा 258.1 ग णांसि चौर्थया 

स्थानावर रामिला. 

भारताच्या मैराज अिमद खानने स्कीटमध्ये स वणबपदक मजंकून इमतिास रचला 

• अन भवी भारतीय नेमर्ाज मरैाज अिमद खानने ISSF मवश्वचषक स्पधेत प रुषांचे स्कीट 

स वणबपदक मजंकणारा पमिला व्यक्ती र्ननू इमतिास रचला. उत्तर प्रदेशच्या 46 वषीय तरुणाने 

40-शॉटच्या अंमतम फेरीत 37 ग ण नोंदवले आमण कोररयाच्या ममन्स ू मकम (36) याने द सरे 

स्थान पटकावले आमण मब्रटनच्या रे्न लेवेमलनने (26) मतसरे स्थान पटकावले. 

• नेमर्ाजाने दोन मदवसांत 119/125 च्या स्कोअरसि पाच-वे शटू-ऑफमध्ये पमिले वयैमक्तक 

स वणब मजंकले. दोन वेळचा ऑमलमम्पयन, जो आता चँगवॉन येथे भारतासाठी सवाबत ज ना 

सिभागी आिे, त्याने 2016 मध्ये ररओ मद जानेरो येथे झालेल्या मवश्वचषक स्पधेत रौपयपदक 

मजंकले. 

• अंज म मौदमगल, आशी चौकसे आमण मसफ्ट कौर समरा यांनी आदल्या मदवशी ममिलांच्या 50 

मीटर रायफल 3P सांमघक स्पधेत कांस्यपदक मजंकले. 

94 वषाां च्या भगवानीदेवींना आंतरराष्ट्रीय शयबतीत गोल्ड मेडल 

• भारताची ९४ वषीय धावपटू भगवानी देवी डागरने मफनलंडच्या टॅम्परे येथे झालेल्या जागमतक 

मास्टसब अॅथलेमटक्स स्पधेत स वणबपदक पटकावले िोते. 

• भगवानी देवी यांनी 100 मीटर धावण्याची शयबत 24.74 सेकंदात पणूब करत स वणब पदक 

ममळवलं. थाळीफेक आमण गोळाफेकीतिी त्यांनी कांस्यपदक मजंकलंय. 

• वल्डब मास्टसब अॅथलेमटक्स चॅमम्पयनमशप िी ३५ वषे मकंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या खेळाडंूसाठी 

आयोमजत करण्यात आलेली स्पधाब आिे. याची स रुवात १९७५ मध्ये झाली.  



 

 

मसंगापूर ओपन 2022: पीव्िी मसंधूने पमिले स पर 500 मवजेतेपद मजंकले. 

पीव्िी मसंधनेू मसंगापरू ओपनच्या अंमतम फेरीत मवद्यमान आमशयाई चॅमम्पयन चीनच्या वांग झी यीचा 

21-9, 11-21, 21-15 असा पराभव करत कारमकदीतील पमिले स पर 500 मवजेतेपद मजंकले.2019 मधील 

जागमतक मवजेतेपदानंतरची िी मतची पमिली 500 मकंवा त्यािून चांगली आिे.2022 मधील िी मतची 

पमिली 500 मकंवा त्यािून अमधक चांगली अंमतम फेरी आिे.जागमतक क्रमवारीत 7व्या स्थानी 

असलेल्या खेळाडंूसाठी िे मित्त्वाचे मचन्ि आिे. 

2028 उन्िाळी ऑमलंमपक खेळांचे यजमानपद लॉस एंजेमलस कडे आिे 

2028 उन्िाळी ऑमलमम्पक आमण पॅरामलमम्पक खेळ लॉस एंजेमलस, य नायटेड स्टेट्स येथे आयोमजत 

केले जातील. 2028 लॉस एंजेमलस ऑमलमम्पकचा उद्घाटन सोिळा 14 ज ल ै2028 रोजी िोणार आिे आमण 

30 ज लपैयांत चालेल. तथामप, लॉस एंजेमलसने यापवूी 1984 आमण 1932 मध्ये ऑमलमम्पकचे आयोजन 

केले आिे. LA28 गेम्समध्ये 40 िून अमधक खेळांमधील 800 इव्िेंटमध्ये 3,000 तासांिून अमधक लाइव्ि 

स्पोट्बस असतील. LA 28 न सार, लॉस एंजेमलसमधील ऑमलमम्पक आमण पॅरामलमम्पक खेळांमध्ये 

15,000 खेळाडंूनी भाग घेण्याची अपेक्षा आिे. 

नीरज चोप्राने जागमतक चॅमम्पयनमशपमध्ये भालाफेकीत रौपय पदक मजंकले 

भारताचा ऑमलमम्पक चॅमम्पयन भालाफेकपटू नीरज चोप्राने जागमतक अॅथलेमटक्स अमजंक्यपद 

स्पधेच्या अंमतम फेरीत दमदार काममगरी करत रौपय पदकावर आपलं नाव कोरलं आिे. अंमतम फेरीत 

८८.१३ मीटर लांर् भालाफेक करत नीरजने भारतासाठी पदक मनमित केलं. जागमतक 

चॅमम्पयनमशपमध्ये पदक मजंकणारा तो अंज ूर्ॉर्ी जॉजबनंतर फक्त द सरा भारतीय ठरला आिे. या स्पधेत 

गे्रनडाच्या अँडरसन पीटसब याने ९०. ५४ मीटर फेक करत स वणबपदक पटकावलं आिे. चेक 

ररपमब्लकच्या जेकर् वाड्लेचने 88.09 मीटर भालाफेक करत कांस्य पदक पटकावले.  

आयसीसी ममिला एकमदवसीय मवश्वचषक 2025 चे आयोजन भारत करणार आिे. 

आंतरराष्ट्रीय मक्रकेट पररषद (ICC) ने प ष्टी केली आिे की भारत आयसीसी ममिला एकमदवसीय 

मवश्वचषक 2025 चे आयोजन करेल. BCCI संर्ंमधत प्रत्येकासाठी िा एक संस्मरणीय कायबक्रम 

र्नवण्यासाठी कोणतीिी कसर सोडणार नािी. पायाभतू स मवधा उपलब्ध आिेत आमण मवश्वचषक 

स्पधेची अमतशय यशस्वी आवतृ्ती असेल. क्लेअर कॉनर, सौरव गांग ली आमण ररकी स्केररट यांच्यासि 

मामटबन स्नेडेन यांच्या अध्यक्षतेखालील र्ोडब  उप-सममतीद्वारे देखरेख केलेल्या स्पधाबत्मक र्ोली 

प्रमक्रयेद्वारे यजमानांची मनवड करण्यात आली.आयसीसी र्ोडाबने सममतीच्या मशफारशी स्वीकारल्या 

ज्यांनी आयसीसी व्यवस्थापनासि प्रत्येक र्ोलीचा सखोल आढावा घेतला. भारत, र्ांगलादेश, इंग्लंड 

आमण श्रीलंका िे 2024-27 या कालावधीत आयसीसी ममिलांच्या व्िाईट-र्ॉल स्पधाांचे चार यजमान 

म्िणनू नाव देण्यात आले. 

वनडेमध्ये सवाबत जलद 150 मवकेट्स 

भारतीय गोलंदाज मोिम्मद शमीने भारतीय वेगवान गोलंदाज झिीर खान आमण अमजत आगरकर 

यांना मागे टाकत सवाबत जलद 150 एकमदवसीय मवकेट घेणारा भारतीय गोलंदाज र्ननू नवीन मवक्रम 



 

 

रचला. 12 ज ल ै 2022 रोजी केमनंग्टन ओव्िल येथे इंग्लंड मवरुद्ध भारताच्या तीन सामन्यांच्या 

मामलकेतील पमिल्या एकमदवसीय सामन्यादरम्यान त्याने िी काममगरी केली. 

मोिम्मद शमीने 80 सामने खेळून 150 र्ळींचा टपपा गाठला, अमजत आगरकर, ज्याने 97 सामने घेतले, 

आमण 103 सामने घेतलेल्या झिीर खानला मागे टाकले. शमीने अफगामणस्तानचा मफरकी गोलंदाज 

रामशद खानच्या मवक्रमाची र्रोर्री केली. 

वनडेमध्ये सवाबत जलद 150 मवकेट्स 

ममचेल स्टाकब  (ऑस्टे्रमलया) – 77 सामने 

सकलेन म श्ताक (पामकस्तान) – 78 सामने 

मोिम्मद शमी (भारत) – 80 सामने 

रामशद खान (अफगामणस्तान) – 80 सामने 

र्ममांगिॅममध्ये राष्ट्रक ल खेळाला झाली स रुवात  

र्ममांगिॅममधील अलेक्झांडर स्टेमडयममध्ये एका भव्य समारंभात राष्ट्रक ल क्रीडा 2022 च्या अमधकृत 

उद्घाटनाची घोषणा करण्यात आली. यादरम्यान अलेक्झांडर स्टेमडयममध्ये उपमस्थत असलेले मप्रन्स 

चाल्सब यांनी खेळाच्या उद्घाटनाची घोषणा केली. 22 व्या राष्ट्रक ल क्रीडा स्पधेचा उद्घाटन सोिळा 

मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. यावेळी अलेक्झांडर स्टेमडयममध्ये 30,000 िून अमधक 

पे्रक्षक उपमस्थत िोते. 

राष्ट्रक ल खेळांच्या परंपरेन सार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 च्या उद्घाटन समारंभात परेडमध्ये 

ऑस्टे्रमलयाचा पमिला संघ िोता. त्यानंतर ओशमनया प्रदेश, आमफ्रका, अमेररका, आमशया, कॅरेमर्यन 

आमण शेवटी य रोपचे देश मदैानात उतरताना मदसले. 

भारताची र्डॅममंटनपटू पीव्िी मसंध ूआमण प रुष िॉकी सघंाचा कणबधार मनप्रीत मसगं यांना गँ्रड ओपमनंग 

सोिळ्यात ध्वजवािक र्नवण्यात आले. अलेक्झांडर स्टेमडयमवर आयोमजत राष्ट्रक ल क्रीडा स्पधाब 

2022 च्या उद्घाटन समारंभात पी.व्िी. मसंध ू आमण मनप्रीत मसंग यांच्या नेततृ्वाखाली भारतीय संघ 

खेळणार आिे. 

र्ममांगिॅमच्या अलेक्झांडर स्टेमडयममध्ये 28 ज ल ैते 8 ऑगस्ट या कालावधीत कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 

चे आयोजन करण्यात आले आिे. यादरम्यान 215 खेळाडू भारताचे प्रमतमनमधत्व करतील, जे 19 

खेळांमधील 141 स्पधाांमध्ये भाग घेतील.  

आमशया चषक 2022 श्रीलंकेतून यूएईला िलवण्यात आला. 

आमशयाई मक्रकेट पररषदेने (ACC) मदलेल्या मामितीन सार, आमशया कप 2022 आता संय क्त अरर् 

अममराती (UAE) मध्ये िोणार आिे. यापवूी िा कायबक्रम श्रीलंकेत िोणार िोता. मात्र, रे्ट राष्ट्रातील 

आमथबक संकटाम ळे िी स्पधाब यएूईमध्ये िलवण्यात आली आिे. मात्र या खेळाचे यजमान िक्क 

श्रीलंकेकडेच राितील. िी स्पधाब 27 ऑगस्ट ते 11 सपटेंर्र 2022 या कालावधीत टी-20 फॉरमॅटमध्ये 

िोणार आिे. सलग द सऱ्यांदा िी स्पधाब यएूईमध्ये खेळवली जाणार आिे. 

 

 



 

 

राष्ट्रक ल क्रीडा स्पधाब  

इंग्लंडच्या र्ममांगिममध्ये स रू असलेल्या राष्ट्रक ल क्रीडा स्पधेत (Commonwealth Games 2022 ) 

सांगलीच्या संकेत मिादेव सरगर यांनी वेटमलमफ्टंगमध्ये प रूषांच्या ५५ मकलो गटात रौपयपदक 

पटकावले आिे. र्ममांगिममधील या स्पधेत भारताला ममळालेले िे पमिले पदक आिे. 

संकेत िा मिंदकेसरी कै. मारूती माने यांच्यानंतर राष्ट्रक ल क्रीडा स्पधेत सिभाग घेणारा सांगलीतील 

द सरा खेळाडू आिे. 1970 साली कै. मारूती माने यांनी राष्ट्रक ल क्रीडा स्पधेत सिभाग नोंदमवला िोता.  

आज तब्र्ल 52 वषाबने सागंलीच्या खेळाडूने राष्ट्रक ल क्रीडा स्पधेपयांत रौपय पदकावर आपले नाव 

कोरले आिे. 

पुरस्कार 

जपानचा ‘ऑडब र ऑफ द रायमझंग सन’ प रस्कार  

सनमार समिूाचे उपाध्यक्ष नारायणन क मार यांना जपान आमण भारत यांच्यातील आमथबक संर्ंध दृढ 

करण्यासाठी मदलेल्या योगदानार्द्दल जपान सरकारने ‘ऑडबर ऑफ द रायमझंग सन, गोल्ड अँड 

मसल्व्िर स्टार’ प रस्काराने सन्मामनत केले आिे. चेन्नई येथील जपानचे मिावामणज्य दूत तागा 

मासाय की यांनी क मार यांचा गौरव केला. 

मासाय की यांनी जपान आमण भारत यांच्यातील मतै्री, सद्भावना आमण परस्पर समंजसपणा 

वाढवण्यासाठी क मार यांच्या सममपबत प्रयत्नांचे कौत क केले. क मार िे इंडो-जपान चेंर्र ऑफ कॉमसब 

अँड इंडस्ट्रीचेिी प्रम ख आिेत. त्यांनी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंमडयन इंडस्ट्री (CII) चे अध्यक्ष म्िणनू काम 

केले िोते आमण ‘मस्पं्रग 2022 इम्पीररयल डेकोरेशन प्राप्तकत्याांपकैी’ िोते. 

68 वा राष्ट्रीय मचत्रपट प रस्कार 2022  

68 व्या राष्ट्रीय मचत्रपट प रस्काराचा सवोत्कृष्ट अमभनेत्याचा प रस्कार अजय देवगण यांना तान्िाजी: 

द अनसंग वॉररयर आमण सरूरया यांना सरूराय पोत्रसूाठी, तर अपणाब र्ालम रली यांना सरूराई पोत्रसूाठी 

सवोत्कृष्ट अमभनेत्रीचा प रस्कार ममळाला आिे. स धा कोंगारा मलमखत आमण मदग्दमशबत सरूराय पोत्र ूया 

मचत्रपटाने 68 व्या राष्ट्रीय मचत्रपट प रस्कारांमध्ये सवोत्कृष्ट फीचर मफल्मचा प रस्कार मजंकला आिे. 

2020 मल्याळम मचत्रपट अय्यपपनम कोमशय मसाठी सची यांना मरणोत्तर सवोत्कृष्ट मदग्दशबकाचा 68 

वा राष्ट्रीय मचत्रपट प रस्कार प्रदान करण्यात आला आिे. याच मचत्रपटासाठी मर्ज ू मेनन यांना 

सवोत्कृष्ट सिाय्यक अमभनेत्याचा प रस्कार ममळाला आिे, तर लक्ष्मी मप्रया चदं्रमौली यांना तममळ 

मचत्रपट मशवरंजमनय म इनम मसला पेंगलमसाठी सवोत्कृष्ट सिाय्यक अमभनेत्रीचा प रस्कार ममळाला 

आिे. 

सवोत्कृष्ट संगीत मदग्दशबनाचा 68 वा राष्ट्रीय मचत्रपट प रस्कार मवशाल भारद्वाज यांना ‘1232 

मकलोमीटर मरें गे तो विीं जाकर’ आमण सवोत्कृष्ट सामामजक मवषयावरील मचत्रपट ‘जमस्टस मडलेड र्ट 

मडमलव्िडब’ आमण थ्री मसस्टसब यांना ममळाला आिे. 

22 ज ल ै2022 रोजी नवी मदल्ली येथे 68 व्या राष्ट्रीय मचत्रपट प रस्कारांच्या मवजेत्यांची घोषणा करण्यात 

आली. राष्ट्रीय मचत्रपट प रस्कारांची स्थापना 1954 मध्ये करण्यात आली. या वषीच्या प रस्कार 

सोिळ्यात 2020 मधील मचत्रपटांना तसेच कोमवड-19 संर्ंमधत मवलंर्ाम ळे सन्मामनत करण्यात आले. 



 

 

सवोत्कृष्ट मराठी मचत्रपट: गोष्ठ एक पठैणीची 

चचेतील व्यक्ती 

कनाबटकच्या मसनी शेट्टीने फेममना ममस इंमडया 2022 चा ताज मजंकला. 

• म ंर्ईतील व्िीएलसीसी फेममना ममस इंमडयाच्या गँ्रड मफनालेमध्ये कनाबटकातील 21 वषीय 

मसनी शेट्टीने फेममना ममस इंडा वल्डब 2022 चे मवजेतेपद पटकावले. 

• मसनी शेट्टीने 31 फायनमलस्टला िरवनू ममस इंमडया वल्डब  2022 चा म क ट मजंकला आिे.  

• 3 ज ल ैरोजी म ंर्ईत (Mumbai) या कायबक्रमाचे आयोजन करण्यात आले िोते. ममस इंमडया 2022 

चा गँ्रड मफनाले म ंर्ईतील मजओ वल्डब कन्व्िेन्शन सेंटरमध्ये पार पडला. 

• मसनी शेट्टीला (Sini Shetty) अंमतम फेरीत रुर्ल शेखावत आमण मशनाता चौिान यांच्याकडून 

कडवी स्पधाब ममळाली. राजस्थानची रुर्ल शेखावत फस्टब रनर अप, तर उत्तर प्रदेशच्या 

मशनाता चौिान मिला सेकंड रनर अपचा मकतार् ममळाला.  

• ममस इंमडया वल्डब  2022 चा मखतार् मजंकणाऱ्या मसनी शेट्टीर्द्दल सांगायचे तर ती कनाबटकची 

अस न मतचा जन्म 2001 मध्ये म ंर्ईत (Mumbai) झाला आिे. मसनी शेट्टी फक्त 21 वषाांची आिे.  

• मसनी शेट्टी एक भरतनाट्यम नतृ्यांगना आिे. मतने अकाउंट्स आमण फायनान्समध्ये पदवी प्राप्त 

केली आिे आमण सध्या सीएफए करत आिे. 

ज्येष्ठ गायक भूमपंदर मसंग यांचे ८२ व्या वषी मनधन झाले 

• प्रख्यात गायक भमूपंदर मसंग यांचे वयाच्या ८२ व्या वषी १९ ज ल ै २०२२ रोजी मनधन झाले. 

हृदयमवकाराच्या झटक्याने त्यांचे मनधन झाले, अशी मामिती त्यांच्या पत्नी ममताली मसंग यांनी 

मदली. ते ८२ वषाांचे िोते. 

• गेल्या 10 मदवसांपासनू या गायकावर म ंर्ईतील रुग्णालयात अनेक आरोग्यमवषयक 

समस्यांम ळे उपचार स रू िोते. ते र्ऱ्याच मदवसांपासनू आजारी िोते. 

• भमूपंदर मसंग यांचा जन्म पंजार्मधील अमतृसर येथे झाला. त्यांचे वडील प्रा. नाथा मसंगजी िे 

प्रमशमक्षत गायक आमण त्यांचे स रुवातीचे संगीत मशक्षक िोते. मसंग यांना एका टपपयावर 

संगीत आमण वाद्यांचा मतरस्कार िोता कारण त्यांचे वडील अमतशय कठोर मशक्षक िोते. 

• ऑल इंमडया रेमडओ, मदल्लीवर कायबक्रम करून त्यांनी आपल्या संगीत कारमकदीची स रुवात 

केली. प्रमशमक्षत गायक असण्यासोर्तच त्यांनी व्िायोमलन आमण मगटार िी वादे्यिी मशकली. 

• संगीत मदग्दशबक मदन मोिन यांनी 1962 मध्ये आकाशवाणी मदल्लीचे मनमाबते सतीश भामटया 

यांनी आयोमजत केलेल्या मडनरमध्ये त्यांना मदसले आमण त्यांना म ंर्ईला र्ोलावण्यात आले. 

प्रोफेसर कौमशक राजशेखर यांना ग्लोर्ल एनजी प्राइज 2022 ममळाला.  

यसू्टन मवद्यापीठातील अमभयांमत्रकीचे भारतीय वंशाचे प्राध्यापक, कौमशक राजशेखर यांना प्रमतमष्ठत 

जागमतक ऊजाब प रस्कार ममळाला आिे.वीज मनममबती उत्सजबन कमी करताना वाितकू मवद्य तीकरण 

आमण ऊजाब कायबक्षमता तंत्रज्ञानामध्ये योगदान मदल्यार्द्दल राजशेखर यांना ऊजाब अन प्रयोग शे्रणीतील 



 

 

नवीन मागाांमध्ये िा प रस्कार देण्यात आला.मॉस्को येथे 12-14 ऑक्टोर्र रोजी रमशयन ऊजाब 

सप्तािादरम्यान प रस्कार मवतरण समारंभ आयोमजत केला जाईल. 

ग्लोर्ल एनजी असोमसएशनने प्रदान केलेल्या या सन्मानासाठी यावषी 43 देशांतील मवक्रमी 119 

नामांकनांपकैी केवळ तीन जणांची मनवड करण्यात आली. मव्िक्टर ऑलोव्ि, सेंटर फॉर इनोव्िेमटव्ि 

टेक्नॉलॉजीज (रमशयामधील रोसाटॉम) चे म ख्य तज्ञ आमण थमोन्यमूक्लयर मफमजक्समधील प्रणेते 

आमण नॉथबवेस्टनब य मनव्िमसबटीमधील रसायनशास्त्र आमण पदाथब मवज्ञानाचे प्राध्यापक आमण आगोन 

नॅशनल लॅर्ोरेटरी येथील वररष्ठ संशोधक मकोरी कानाटमझमडस यांनी राजशेखराला 2022 चे 

पाररतोमषक मवजेते म्िणनू सामील केले आिे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

लोकराज्य 

 ज लै 2022 मित्वाचे म दे्द  

कृषी के्षत्र 

 

    



 

 

नामकरण  

   

 


