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राज्य 

म ुंबई आुंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (चमफ्फ २०२२) 

माचहतीपट, लघ पट आचि अॅचनमेशनपटाुंना समचपित असलेल्या सतराव्या म ुंबई आुंतरराष्ट्रीय चित्रपट 

महोत्सवािा (चमफ्फ २०२२) चिमाखिार साुंगता सोहळा नेहरू सेंटरमध्ये शचनवारी (4 जनू) पार पडला. 

या सोहळ्यात महाराष्ट्रािे राज्यपाल भगतचसुंग कोश्यारी, कें द्रीय माचहती आचि प्रसारि राज्यमुंत्री डॉ. 

एल. म रुगन, ज्येष्ठ चित्रपट चनमािते श्याम बेनेगल इत्यािी मान्यवर प्रम ख पाहुिे म्हिनू उपचथित होते. 

प रथकार  

• ‘टनि य अर बॉडी टू ि सन’ या अ ॅलीओना व्हॅन िेर होस्र्त याुंनी चिग्िचशित केलेल्या डि 

माचहतीपटाने ‘म ुंबई आुंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव २०२२’िा (चमफ्फ) सवोत्कृष्ट स वििशुंख 

प रथकार पटकावला. ि सऱ्या महाय ध्िातील य ध्िकैिी चपत्याच्या शोधािि चनघालेल्या म लीिी 

किा साुंगिारा हा माचहतीपट आहे. 

• पोलुंडच्या कटारझ्याना अगोपोसोचवि याुंनी चिग्िचशित केलेल्या ‘चप्रन्स इन अ पेथरी शॉप’ला 

उत्कृष्ट ॲचनमेशनपटािा प रथकार िेण्यात आला. ‘चप्रन्स इन अ पेथरी शॉप’ला रौप्य शुंख, 

प्रशचथतपत्र आचि पाि लाख रुपये िेऊन गौरवण्यात आले. 

• सवोत्कृष्ट लघ पटािा प रथकार मल्याळी ‘साक्षात्कारम’ आचि ‘ब्रिर रोल’ याुंना चवभागनू 

िेण्यात आला. स िेश बालन याुंनी ‘साक्षात्कारम’िे चिग्िशिन केले असनू म ुंबई आयआयटीने 

त्यािी चनचमिती केली आहे. 

• राष्ट्रीय शे्रिीतील प रथकार 

• आचिती कृष्ट्ििास याुंच्या ‘कुं डीटू्टन्िू’ला (सीन इट) सवोत्कृष्ट अॅचनमेशनपटासाठीिा प रथकार 

िेण्यात आला.  

• ४५ चमचनटाुंपयंतच्या कालावधीच्या सवोत्कृष्ट रौप्य शुंख लघ पटािा प रथकार एमी बरुआ याुंच्या 

‘थरीचमुंग बटरफ्लाईज’ माचहतीपटाला चमळाला.  

• ६० चमचनटाुंहून अचधक कालावधीच्या माचहतीपटाुंच्या शे्रिीत ओजथवी शमाि चिग्िचशित 

‘अॅडचमटेड’िी सवोत्कृष्ट माचहतीपट म्हिनू चनवड करण्यात आली.  



 

 

• सषृ्टीपाल चसुंग चिग्िचशित ‘गेरू पत्र’ने राष्ट्रीय थपधाि चवभागात सवोत्कृष्ट लघ पटासाठीिा 

प रथकार पटकावला. 

मेघालयने UN वल्डि  सचमटमध्ये सवोत्कृष्ट प्रकल्प प रथकार चजुंकला  

• मेघालय एुंटरप्राइज आचकि टेक्टिा भाग असलेल्या ई-प्रथताव प्रिालीिा मेघालय सरकारिा प्रम ख 

उपरम, चथवत्झलंडमधील चजचनव्हा येिे प्रचतचष्ठत UN प रथकार- वल्डि  सचमट ऑन ि 

इन्फॉमेशन सोसायटी फोरम (WSIS) प रथकार चजुंकला आहे.  

• ITU िे सरचिटिीस, Houlin Zhao याुंनी चथवत्झलंडमधील चजचनव्हा येिे आयोचजत WSIS फोरम 

प्राइज 2022 मध्ये म ख्यमुंत्री कॉनरॅड के सुंगमा याुंना चवजेते प रथकार प्रिान केले 

• यानुंतर, अुंचतम प रथकारासाठी चथवत्झलंडमधील चजचनव्हा येिे आमुंचत्रत केलेल्या सवोत्कृष्ट 

90 प्रकल्पाुंिी चनवड करण्यासाठी मतिान झाले. 

• मेघालयाने ऑथरेचलया, िीन, अजेंचटना आचि टाुंझाचनयामधील प्रकल्पाुंशी थपधाि केली. 

मेघालयला या शे्रिीतील सवोत्कृष्ट प्रकल्प म्हिनू घोचित करण्यात आले आचि याविीिा 

चवजेता प रथकार चजुंकिारा MeghEA हा भारतातील एकमेव प्रकल्प आहे. 

• MeghEA प्रकल्प योजना चवभाग, मेघालय सरकारद्वारे राबचवण्यात येत आहे. या प्रकल्पामध्ये 

अनेक घटक आहेत जसे की सरकार ते नागररक चकुं वा व्यवसाय सेवा, सरकार ते कमििारी सेवा 

आचि सरकार ते सरकारी सेवा. ई-प्रथताव प्रिाली, सरकार-ते-सरकार घटकािा भाग, योजनाुंिी 

जलि प्रचरया आचि रॅचकुं ग सक्षम करते. 

िुंिीगडमध्ये आयएएफ हेररटेज सेंटर स रू होिार आहे. 

• चवचवध य द्ाुंमधील भारतीय हवाई िलािी भचूमका आचि त्यािे एकूि कायि िशिचवण्यासाठी एक 

हेररटेज कें द्र िुंिीगड येिे उभारण्यात येिार आहे.  

• ‘IAF हेररटेज सेंटर’ फोसि आचि िुंिीगड प्रशासन सुंय क्तपिे थिापन केले जाईल. कें द्रशाचसत 

प्रिेश िुंिीगड आचि भारतीय वाय सेना याुंच्यात कें द्राच्या थिापनेसाठी सामुंजथय करारावर 

थवाक्षरी करण्यात आली. या समारुं भाला पुंजाबिे राज्यपाल बनवारीलाल प रोचहत आचि एअर 

िीफ माशिल व्हीआर िौधरी उपचथित होते. 

 

 



 

 

चहमािल प्रिेश हे ड्रोनसाठी धोरि मुंजूर करिारे पचहले भारतीय राज्य ठरले आहे. 

• चहमािल प्रिेश सरकारने ड्रोन धोरिास मान्यता चिली कारि ते डोंगराळ राज्यात चवचवध 

साविजचनक सेवाुंसाठी ड्रोन आचि तत्सम तुंत्रज्ञानािा वापर सक्षम करण्यािा प्रयत्न करत आहे. 

• चहमािल प्रिेश ड्रोन (Governance and Reforms Using Drones) धोरि 2022′ ला म ख्यमुंत्री जय 

राम ठाकूर याुंनी मुंज री चिली.  

• ड्रोन वापरून प्रशासन आचि स धारिाुंच्या पायावर तयार केलेली एक समग्र ड्रोन इकोचसथटम 

तयार करण्यािी कल्पना धोरिात आहे.  

• या नवीन ड्रोन धोरिाम ळे, चहमािल प्रिेश हे ड्रोनच्या साविजचनक वापराला अचधकृतपिे 

मान्यता िेिारे िेशातील पचहले राज्य बनले आहे.  

बेंगळ रूमध्ये भारतातील पचहले सेंरलाइज्ड एसी रेल्वे टचमिनल कायाि चन्वत झाले आहे  

• कनािटकिी राजधानी बेंगळ रू येिील अल्रा लक्झरी सर एम चवशे्वश्वरय्या रेल्वे टचमिनल 

कायािचन्वत करण्यात आले. 

• एनािक लम चत्र-साप्ताचहक एक्थपे्रसने या चवशेि प्रसुंगी थिानकावर स टले. रेल्वे अचधकाऱ्याुंच्या 

म्हिण्यान सार, वातान कूचलत एसएमव्ही रेल्वे टचमिनल हा 314 कोटी रुपयाुंिा प्रकल्प आहे. 

त्यामध्ये सोलर रूफटॉप पॅनेल आचि पावसािे पािी साठवण्यािी युंत्रिा आहे. 

‘खाद्य स रक्षा मानाुंकनात महाराष्ट्र चतसरा’ 

• खाद्य स रके्षच्या बाबतीत राज्यािे उत्तम कामचगरी केली असनू आज जागचतक अन्न स रक्षा चिनी 

चतसऱ्या रमाुंकािे मानाुंकन चमळाल्याबद्दल राज्याला सन्माचनत करण्यात आले आहे. 

• राज्याने ‘इट राईट‘ या उपरमातही उत्तम कामचगरी केली आहे. या उपरमाअुंतगित राज्यातील 

अकरा चजल््ाुंना प रथकृत करण्यात आले आहे. यात बहृन्म ुंबई, प िे, चमरा भाई ुंिर 

महानगरपाचलका, नवी म ुंबई, ठािे, सोलापरू, वधाि, औरुंगाबाि, लातरू आचि नाचशक या 

चजल््ाुंिा समावेश आहे. 

• मोठ्या वीस राज्याुंच्या थपधेत तचमळनाडूने पचहला, ग जरात ि सरा तर महाराष्ट्राने चतसरा 

रमाुंक चमळचवला आहे. 

 

 



 

 

जीिोद्ार केलेल्या श्री काचलका माता मुं चिरािे पुंतप्रधानाुंनी उद्घाटन केले. 

• पुंतप्रधान नरें द्र मोिी याुंनी ग जरातमधील पुंिमहाल चजल््ातील पावागड टेकडीवर जीिोद्ार 

केलेल्या श्री काचलका माता मुंचिरािे अनावरि केले.  

• मुंचिरात त्याुंनी प्रिेन सार पजूाही केली. श्री मोिींनी मुंचिरावर पिूि मथतीत एक ‘ध्वजा’ उभारला 

होता. या भव्य महाकाली मुंचिरािे गभिगहृ सोन्याने बनलेले आहे. हे प्रिेशातील सवाित ज न्या 

मुंचिराुंपकैी एक आहे आचि मोठ्या सुंख्येने याते्रकरू येतात. 

महत्त्वािे म दे्द: 

• पुंतप्रधानाुंनी गिीला साुंचगतले की हे मुंचिर सबका साि, सबका चवकास, सबका चवश्वास आचि 

सबका प्रयास याुंिे िेखील प्रचतचनचधत्व करते. 

• मुंचिराला भेट िेता आल्याबद्दल पुंतप्रधानाुंनी िेवािे आभार मानले. 

• पाि शतकाुंनुंतर आचि थवातुंत्र्यानुंतर 75 विांनुंतरही जेव्हा ध्वजा हा पचवत्र ध्वज मुंचिरावर 

फडकवण्यात आला तेव्हा त्याुंनी या घटनेिे महत्त्व साुंचगतले. हे ‘चशखर ध्वज’ त्याुंनी थपष्ट 

केले, शतके जातात, य गे जातात, तरीही धमि चटकतो या वाथतवािे प्रतीक आहे. 

• श्री मोिी प ढे म्हिाले की, ‘गरवी ग जरात’ हा भारताच्या अचभमानािा आचि गौरवािा समानािी 

शब्ि आहे आचि पावागड हे भारताच्या ऐचतहाचसक चवचवधतेशी जगभरात सामुंजथयािे कें द्र आहे. 

मोिींच्या म्हिण्यान सार हा चशखर ध्वज केवळ आपल्या चवश्वासािे आचि अध्यात्मािे प्रतीक 

नाही तर शतकान शतके बिलत असताना चवश्वासािे चशखर चिरुं तन असल्यािेही सचूित 

करतो. 

• म ख्यमुंत्री भपूेंद्र पटेल याुंच्या म्हिण्यान सार, ग जरात सरकारने राज्यातील तीििके्षत्र पयिटन 

वाढचवण्यासाठी अनेक प्रािीन आचि ऐचतहाचसक मुंचिरे बाुंधली आहेत. 

• पावागड टेंपल रथटिे अध्यक्ष स रें द्र पटेल याुंिा अुंिाज आहे की िरविी जवळपास िोन कोटी 

लोक मुंचिराला भेट िेतात. 125 कोटी रुपये खिूिन मुंचिरािी प नबांधिी पिूि झाली. 

भारतातील पचहली ‘बाचलका पुंिायत’ ग जरातमधील पाि गावाुंमध्ये थिापन करण्यात आली. 

• ग जरातमधील कच्छ चजल््ातील पाि गावाुंमध्ये िेशातील पचहली ‘बाचलका पुंिायत’ स रू झाली 

आहे. म लींच्या सामाचजक आचि राजकीय चवकासाला िालना िेिे आचि त्याुंिा राजकारिात 

सचरय सहभाग स चनचित करिे हा या उपरमािा उदे्दश आहे.  



 

 

• कच्छ चजल््ातील क नररया, मथका, मोटाग आ आचि वडसर गावात पुंिायत स रू झाली आहे. 

• ‘बेटी बिाओ बेटी पढाओ’ मोचहमेअुंतगित ग जरात सरकारच्या मचहला आचि बालचवकास कल्याि 

चवभागाने हा प ढाकार घेतला आहे. मचहला आचि बालचवकास मुंत्रालय िेशभरात बाचलका 

पुंिायत स रू करण्यािा चविार करत आहे.  

चिल्ली चवमानतळ सुंपूििपिे जल आचि सौर ऊजेवर िालिारे भारतातील पचहले चवमानतळ 

ठरले आहे. 

• चिल्ली चवमानतळ चकुं वा इुंचिरा गाुंधी आुंतरराष्ट्रीय चवमानतळ 2030 पयंत नेट चझरो काबिन 

उत्सजिन चवमानतळ बनण्यािे महत्त्वाकाुंक्षी उचद्दष्ट साध्य करण्याच्या चिशेने या मचहन्यापासनू 

सुंपिूिपिे जल आचि सौर उजेवर िालिारे िेशातील पचहले चवमानतळ बनले आहे.  

• चिल्ली आुंतरराष्ट्रीय चवमानतळ चलचमटेड (DIAL), जीएमआर इन्राथरक्िर चलचमटेडच्या 

नेततृ्वाखालील कुं सोचटियम, जे चिल्ली चवमानतळािे व्यवथिापन आचि सुंिालन करते. 

• चवमानतळािी अुंिाजे 6 टक्के चवजेिी गरज ऑनसाइट सोलर पॉवर प्लाुंट्समधनू भागवली जाते, 

तर एकूि मागिीपकैी 94 टक्के पतूी आता 1 जनूपासनू जलचवद्य त प्रकल्पातनू अक्षय ऊजेच्या 

वापराद्वारे पिूि केली जात आहे, त्याम ळे नतूनीकरिक्षमतेवरील अवलुंचबत्व सुंप ष्टात येत आहे. 

पथृ्वीवरील सवाित ओले चठकाि 2022 

• US StormWatch ने पररसरातील धबधब्यािा चव्हचडओ ट्चवट केला आहे की, “जगातील सवाित 

ओले चठकाि मावचसनराम गेल्या 24 तासात 39.51 इुंि (1003.6mm) पावसािी नोंि करत आहे.” 

• िेराप ुंजी येिील पाऊस, जो पथृ्वीवरील सवाित आद्रि चठकािाुंपकैी एक आहे, जनूमध्ये 1995 पासनू 

सवाित जाथत आचि 122 विांमध्ये चतसरा सवािचधक पाऊस पडला. िेराप ुंजी हे मावचसनरामपासनू 

१० चकमी अुंतरावर आहे. 

• मावचसनराम हे जगातील सवाित ओले वथतीिे चठकाि आहे. हे ईशान्य भारतातील मेघालय 

राज्यातील पवूि खासी चहल्स चजल््ात चथित एक लहान शहर आहे, राज्यािी राजधानी 

चशलााँगपासनू 60.9 चकलोमीटर अुंतरावर आहे. 

 

 



 

 

डायनासोरिे ि मीळ अुंडे: मध्य प्रिेशात सापडले डायनासोरिे ि मीळ अुंडे, आकार िहापट 

मोठा 

• मध्य प्रिेशात सापडलेली एका अनोख्या डायनासोरिी अुंडी सध्या ििेिा चविय आहे. ही अुंड 

चिल्ली चवद्यापीठाच्या सुंशोधकाुंच्या टीमने शोधनू काढली. ज्यामध्ये एका अुंड्याच्या आत ि सरे 

अुंडे सापडले आहे. (Rare Dinosaur Egg) 

• मध्यप्रिेशात सापडले डायनासोरिे अुंड्यात अुंडे - मध्य प्रिेशातील धार चजल््ातील डायनासोर 

जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानात लागलेल्या शोधात ही अुंडी टायटॅनोसॉरिी सापडली आहेत. जी 

सौरोपॉड डायनासोरिी एक प्रजाती आहे.  

• हा शोध चिल्ली चवद्यापीठाच्या जनिल-सायुंचटचफक ररपोट्िसच्या नवीन आवतृ्तीत प्रकाचशत 

करण्यात आला आहे, ज्यािे शीििक आहे "फथटि ओव्हम-इन-ओवो पॅिॉलॉचजकल टायटॅनोसॉररड 

एग थ्रो लाइट ऑन ि ररप्रॉडचक्टव बायोलॉजी ऑफ सॉरोपोड डायनासोर".  

• डायनासोरच्या अुंड्याुंमध्ये अुंडी असण्यािी ि मीळ घटना शास्त्रज्ञाुंना पचहल्याुंिाि आढळली 

आहे. सामान्यतः हे फक्त पक्षयाुंमध्ये आढळते. परुं त  सरपटिाऱ्या प्राण्याुंच्या बाबतीत हे 

डायनासोरिे पचहले प्रकरि आहे त्याम ळे ते ि मीळ आहे. 

• अुंडी सामान्यपेक्षा 10 पट मोठी - सुंशोधकाुंच्या टीमला 10 अुंडी असलेले सॉरोपॉड डायनासोरिे 

घरटे िेखील सापडले आहे. ज्यामध्ये असामान्य अुंड्याुंिा समावेश आहे. त्यामध्ये िोन चनयचमत 

आचि गोलाकार अुंड्यािे िर होते. जे मोठ्या फरकाने चभन्न आहेत. ते ओव्हम-इन-ओवो 

असलेल्या पक्षयाुंिे वचैशष््टय आहेत.  

• अिाित एक अुंड्याच्या आत आिखी एक अुंडे. त्याि घरट्यातील अुंडी तसेि शेजारील अुंड्याच्या 

सकू्षम रिनेने ते टायटॅनोसॉररड सॉरोपॉड डायनासोर असल्यािे लक्षात आले आहे. डायनासोरिे 

प्रजनन कायि कासव आचि इतर सरपटिाऱ्या प्राण्याुंप्रमािेि असते, असे यापवूीच्या सुंशोधनात 

म्हटले आहे, असे शास्त्रज्ञाुंनी म्हटले आहे. 

 

 

 

 



 

 

राष्ट्रीय 

राष्ट्रीय प रथकर पोटिल कें द्र सरकारने स रु केले. 

मोकळेपिा आचि साविजचनक भागीिारीला प्रोत्साहन िेण्यासाठी, कें द्र सरकारने राष्ट्रीय प रथकर पोटिल 

चवकचसत केले आहे, जे चवचवध मुंत्रालये, चवभाग आचि एजन्सीद्वारे चिलेल्या असुंख्य प रथकाराुंसाठी 

नामाुंकन आमुंचत्रत करते. भारत सरकारद्वारे चिल्या जािाऱ्या चवचवध प रथकाराुंसाठी लोक आचि 

सुंथिाुंना प्रथताचवत करिे लोकाुंना स लभ करण्यािा पोटिलिा मानस आहे. 

महत्त्वािे म दे्द: 

• चवचवध प रथकाराुंसाठी नामाुंकने आमुंचत्रत करण्यासाठी हे सामान्य राष्ट्रीय प रथकर पोटिल 

सरकारने चवकचसत केले आहे. 

• या प रथकाराुंमध्ये पद्म प रथकार, सरिार पटेल राष्ट्रीय एकता प रथकार, तेनचझुंग नोगे राष्ट्रीय 

साहस प रथकार, जीवन रक्षा पिक प रथकाराुंिी माचलका, पुंचडत िीनियाळ उपाध्याय िूरसुंिार 

कौशल्य उत्कृष्टता प रथकार इत्यािी चवचवध प रथकाराुंिा समावेश आहे. 

• हे पारिशिकता आचि साविजचनक भागीिारी स चनचित करून भारत सरकारच्या चवचवध 

मुंत्रालये/चवभाग/एजन्सींिे सवि प रथकार एका चडचजटल प्लॅटफॉमिखाली एकत्र आिेल. 

• हे पोटिल भारत सरकारद्वारे िेण्यात येिाऱ्या चवचवध प रथकाराुंसाठी लोक आचि सुंथिाुंना 

नामचनिेचशत करिे लोकाुंना सोपे करण्यािा प्रयत्न करते. 

‘उन्मेि’ आुंतरराष्ट्रीय साचहत्य महोत्सव चहमािलमध्ये स रू झाला. 

• कें द्र सरकारिे साुंथकृचतक मुंत्रालय आचि साचहत्य अकािमी याुंच्या सुंय क्त चवद्यमाने चसमला 

येिे १६ ते १८ जनू या कालावधीत उन्मेि या आुंतरराष्ट्रीय साचहत्योत्सविे आयोजन करण्यात 

आले आहे. थवातुंत्र्याच्या अमतृमहोत्सवाचनचमत्त हा िेशातील सवांत मोठा साचहत्योत्सव पार 

पडिार आहे. 

• यामध्ये भारतीय साचहचत्यकाुंसह इतर १५ िेशाुंमधील साचहचत्यक सहभागी होिार आहेत. एकूि 

४२५हून अचधक लेखक, चवद्वान, अन वािक, चित्रपट-कलावुंत, पत्रकार या साचहत्योत्सवात 

भाग घेऊन ६० भािाुंिे प्रचतचनचधत्व करिार आहेत, असे साचहत्य अकािमीतफे कळवण्यात आले 

आहे. 



 

 

• तीन चिवसीय महोत्सवािरम्यान, नागरी हक्क िळवळीशी सुंबुंचधत 1,000 हून अचधक प थतके 

प्रिशिनात असतील. 

• ब कर पाररतोचिक चवजेत्या लेचखका गीताुंजली श्री या भारतीय भािाुंमधील चस्त्रयाुंच्या 

लेखनाबद्दल बोलतील. 

चशक्षि मुंत्री धमेंद्र प्रधान याुंनी राष्ट्रीय योग ऑचलचम्पयाड 2022 िे उद्घाटन केले.  

चशक्षि मुंत्री धमेंद्र प्रधान याुंनी नवी चिल्ली येिे राष्ट्रीय योग ऑचलचम्पयाड 2022 आचि प्रश्नमुंज िा थपधेिे 

उद्घाटन केले. राष्ट्रीय योग ऑचलचम्पयाडिे आयोजन चशक्षि मुंत्रालय आचि राष्ट्रीय शकै्षचिक सुंशोधन 

आचि प्रचशक्षि पररिि याुंच्या सुंय क्त चवद्यमाने केले जात आहे. याविी 26 राज्ये आचि कें द्रशाचसत प्रिेश 

आचि प्रािेचशक चशक्षि सुंथिाुंच्या प्रात्यचक्षक बहुउदे्दशीय शाळाुंमधील स मारे सहाशे चवद्यािी आगामी 

राष्ट्रीय योग ऑचलचम्पयाडमध्ये सहभागी होिार आहेत.  

2023 मध्ये जम्मू-काश्मीर G-20 बैठकाुंिे आयोजन करिार आहे.  

जगातील प्रम ख अििव्यवथिाुंिा प्रभावशाली गट असलेल्या G20 च्या 2023 च्या बठैकाुंिे यजमानपि 

जम्म ूआचि काश्मीरमध्ये असेल. कें द्रशाचसत प्रिेशात होिाऱ्या G20 बठैकाुंच्या एकूि समन्वयासाठी 

J&K सरकारने पाि सिथयीय उच्िथतरीय सचमतीिी थिापना केली आहे. वाचिज्य आचि उद्योग मुंत्री 

पीयिू गोयल याुंिी सप्टेंबर 2021 मध्ये G20 साठी भारतािे शेपाि म्हिनू चनय क्ती करण्यात आली. परराष्ट्र 

मुंत्रालयाच्या मते, भारत 1 चडसेंबर 2022 पासनू G-20 अध्यक्षपि भिूवेल आचि 2023 मध्ये G20 नेत्याुंिी 

पचहली पररिि आयोचजत करेल. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

आुंतरराष्ट्रीय  

टकी िेशाने आपलुं नाव बिलून टकीये केले  

• टकी िेशाने आपलुं नाव बिलनू टकीये असुं केलुंय. म्हिजे यािा मराठी उच्िार टकीये शब्िाच्या 

जवळपास जािारा आहे, तर यािुं थपेचलुंग आता Türkiye असुं असेल. 

• सुंय क्त राष्ट्रातही या िेशािुं नाव आता टकीये असेल. या िेशाच्या अचधकृत चवनुंतीला मान्यता 

चिली आहे. 

• टकीश लोक आपल्या िेशाला टकीये म्हिनूि सुंबोधतात पि तरीही इुंग्रजी वळिािा टकी हा 

उच्िार बऱ्यापकैी प्रिचलत आहे. 

• टकी चकुं वा टकीये हे नाव एका पक्षयावरून आलुंय, जो पािात्य सिाुंच्यावेळी, उिाहरिािि 

चिसमस, नवविि आचि िाँक्सचगव्हींगच्या वेळी खातात. 

• पि कें चब्रज इुंचग्लश चडक्शनरीत या शब्िािा अिि 'तोंडावर आपटिुं' चकुं वा 'मखूि मािसू' असा 

आहे 

• 2020 मध्ये नेिरलाँण्ड्सने आपलुं हॉलुंड हे नाव बाि केलुं होतुं. मॅचसडोचनया िेशाने आपलुं 

अचधकृत नाव उत्तर मॅचसडोचनया केलुं होतुं कारि त्याुंिा ग्रीसशी वाि स रू होता. 

• त्या आधी 2018 मध्ये थवाझीलाँडने आपलुं नाव बिलनू थवाचतनी असुं केलुं होतुं. 

• िोडुं इचतहासात मागे जायिुं ठरवलुं तर बरीि उिाहरिुं आहेत. जसुं इराििुं नाव आधी पचशिया 

होता, िायलुंडला सयाम म्हिनू ओळखायिे तर चझुंब्बाव्वेिुं ज नुं नाव ऱ्होडेचशया होतुं. 

2035 पयंत नवीन पेरोल आचि चडझेल कारच्या चवरीवर बुंिी घालण्यासाठी य रोचपयन सुंसिेने 

मतिान केले. 

य रोचपयन सुंसिेच्या सिथयाुंनी 2035 पयंत नवीन पेरोल आचि चडझेल कारच्या चवरीवर बुंिी 

घालण्यासाठी मतिान केले आहे. या हालिालीिा उदे्दश इलेचक्रक वाहनाुंच्या जलि चवकासाद्वारे 

हवामान बिलाचवरूद् लढा वाढविे आहे. 2035 नुंतर नवीन वाहनाुंमधनू काही ऑटो उत्सजिनास 

परवानगी िेिाऱ् या ि रुथतीवर मतिान घेण्यात आले, जे सुंसि सिथयाुंनी नाकारले. 

 

 



 

 

महत्वािे म दे्द 

• य रोपिे इलेचक्रक वाहनाुंकडे वळिे आचि कार चनमाित्याुंना चवद्य तीकरिात मोठ्या प्रमािात 

ग ुंतविकू करण्यास प्रोत्साहन िेिे, ि सऱ् या EU कायद्याद्वारे सहाय्यभतू आहे ज्यासाठी िेशाुंना 

लाखो वाहन िाजिर थिाचपत करिे आवश्यक आहे. 

• य रोचपयन य चनयनच्या चवधानसभेने थरासबगि, रान्स येिे मतिान केले की ऑटोमेकसिनी 

प ढील िशकाच्या मध्यापयंत काबिन-डायऑक्साइड उत्सजिन 100 टक्के कमी करावे. 

• या आिेशािा अिि 27-राष्ट्रीय EU मध्ये पेरोल चकुं वा चडझेलने िालिाऱ्या नवीन कारच्या 

चवरीवर बुंिी आहे. 

• मतिानाने 2030 पयंत चनव्वळ ग्रह-तापमान उत्सजिन 55% कमी करण्याच्या य रोचपयन 

य चनयनच्या योजनाुंिा 1990 च्या थतराुंवरून महत्त्वािा आधार चिला आहे – एक लक्षय ज्यासाठी 

उद्योग, ऊजाि आचि वाहतकू यामधनू जलि उत्सजिन कमी करिे आवश्यक आहे. 

इक्वेडोर, जपान, माल्टा, मोझाुंचबक, चथवत्झलंड UNSC साठी चनवडले गेले 

• २०२३-२४ या कालावधीसाठी सुंय क्त राष्ट्राुंच्या स रक्षा पररििेिे (यएूनएससी) अथिायी सिथय 

म्हिनू इक्वाडोर, जपान, माल्टा, मोझाुंचबक आचि चथवत्झलंड याुंिी चनवड करण्यात आली आहे. 

• प ढील विी १ जानेवारीपासनू हे िेश भारत, आयलंड, केचनया, मेचक्सको आचि नॉवे याुंिी जागा 

घेतील. 

• सुंय क्त राष्ट्रसुंघाच्या १९३ सिथयाुंच्या आमसभेत २०२३-२४ या कालावधीसाठी पाि अथिायी 

सिथयाुंिी चनवड करण्यासाठी ग रुवारी चनवडिकू झाली. 

• सुंय क्त राष्ट्राुंच्या आमसभेत १९३ सिथय राष्ट्रे आहेत, जी िरविी िोन विांच्या कायिकाळासाठी 

१० अथिायी सिथयाुंिी चनवड करतात. कौचन्सलमध्ये आपले थिान चनमािि करण्यासाठी 

प्रत्येक िेशाला िोन ततृीयाुंश म्हिजेि १२८ मताुंिी गरज असते. 

• अथिायी सिथयाुंच्या चनवडि कीतही भौगोचलक प्रचतचनचधत्वािा चविार केला जातो. युंिा तीन 

प्रािेचशक गटातनू पाि जागाुंसाठी चनवडिकू झाली. आचरकन आचि आचशया-पॅचसचफक 

िेशाुंसाठी िोन, लॅचटन अमेररका आचि कॅररचबयनसाठी एक आचि पचिम य रोप आचि इतर 

िेशाुंसाठी िोन जागा आहेत. 

 



 

 

िीनने िुंद्रािा जगातील सवाित तपशीलवार नकाशा जारी केला 

• िीनने िुंद्रािा एक नवीन भगूभीय नकाशा प्रचसद् केला आहे, जो तो आजपयंतिा सवाित 

तपशीलवार असल्यािे साुंगतो, 2020 मध्ये यएूसने मॅप केलेल्या िुंद्राच्या पषृ्ठभागाच्या अगिी 

बारीक तपशीलाुंिी नोंि केली आहे. 

• नवीन नकाशा, ज्यामध्ये खड्डे आचि सुंरिनेिे तपशील िुंद्राच्या प ढील सुंशोधनात मित 

करेल. िीनने प्रचसद् केलेल्या िुंद्रािा जगातील सवाित तपशीलवार नकाशा िुंद्रावरील 

वजै्ञाचनक सुंशोधन, शोध आचि लाँचडुंग साइट चनवडीसाठी मोठे योगिान िेईल अशी अपेक्षा आहे. 

• िीनने प्रचसद् केलेल्या िुंद्रािा नवीन सविसमावेशक भवूजै्ञाचनक नकाशा 1:2,500,000 च्या 

थकेलिा आहे. हा आतापयंतिा सवाित तपशीलवार िुंद्र नकाशा आहे. 

• िुंद्राच्या नकाशामध्ये 12,341 इम्पॅक्ट रेटसि, 17 रॉक प्रकार, 81 इम्पॅक्ट बेचसन आचि 14 

प्रकारच्या सुंरिनाुंिा समावेश आहे. 

• िुंद्रािा सवाित तपशीलवार नकाशा सायन्स ब लेचटनने 30 मे 2022 रोजी प्रकाचशत केला होता. 

सौिी अरेचबयाला मागे टाकून रचशया भारतािा ि सरा सवाित मोठा तेल प रवठािार बनला आहे.  

• एचप्रलपासनू रचशयाकडून भारतािी कच्च्या तेलािी आयात 50 पटीने वाढली आहे आचि आता 

परिेशातनू खरेिी केलेल्या रूडच्या 10 टक्के आहे, असे एका वररष्ठ सरकारी अचधकाऱ्याने 

ग रुवारी साुंचगतले. 

• य रेन य द्ापवूी भारताने आयात केलेल्या सवि तेलाुंपकैी फक्त ०.२ टक्के रचशयन तेल होते. 

• गेल्या मचहन्यात, रचशयाने सौिी अरेचबयाला मागे टाकून भारतािा इराकपाठोपाठ तेलािा ि सरा 

सवाित मोठा प रवठािार बनला कारि ररफायनसिनी य रेनमधील य द्ानुंतर सवलतीच्या िरात 

उपलब्ध असलेले रचशयन रूड कमी केले. 

• भारतीय ररफायनसिनी मे मचहन्यात स मारे 25 िशलक्ष बॅरल रचशयन तेल खरेिी केले. 

जागचतक व्यापार सुंघटनेिी चजचनव्हामध्ये १२ वी मुं चत्रथतरीय बैठक पार.  

१६४ िेशाुंिे प्रचतचनचधत्व करिाऱ्या जागचतक व्यापार सुंघटनेिी चजचनव्हामध्ये उरकलेली १२ वी 

मुंचत्रथतरीय बठैक ही चवद्यमान जागचतक पररचथितीत व्यापार आचि सहयोग स करतेसाठी अभतूपवूि 

सामुंजथयाुंच्या दृष्टीने महत्त्वपिूि ठरली. या वाटाघाटीत भारतािे प्रचतचनचधत्व वाचिज्य मुंत्री चपय ि गोयल 

याुंनी केले. 



 

 

भारतािा अजेंडा काय होता? 

१. ई-कॉमसि आचि इलेक्रॉचनक हथताुंतरिावरील आयात श ल्कावरील थिचगती तात्काळ हटचवली 

जावी,  

२. अन्नस रके्षच्या दृष्टीने अन्नधान्य साठा करण्याला थिायी म भा,  

३. सरकार ते सरकारथतरीय वाटाघाटीत साविजचनक अन्नधान्य साठ्यातनू धान्य चनयाितीला 

म क्त वाव,  

४. करोनाप्रचतबुंधक लस, उपिार तसेि चनिान औिधींवरील बौचद्क सुंपिा हक्क चवसचजित केले 

जावेत. 

ठळक बाबी 

जागचतक व्यापार सुंघटनेच्या सवि सिथय िेशाुंनी करोना-प्रचतबुंधक लसींसाठी पेटुंट अिाित थवाचमत्व 

हक्क हे तात्प रते आचि मयािचित रूपात चवसचजित करण्याला मान्यता चिली. अन्न सुंकटाला 

आपत्कालीन प्रचतसािाबाबत सहमती म्हिजेि अन्नधान्याच्या चनयाितीसुंबुंधाने कोित्याही िेशाुंवर 

कोितेही चनबंध नसतील असे ठरले. सवांत महत्त्वािे, मासेमारीवरील अन िान आचि बेकायिेशीर व 

अचनयुंचत्रत सागरी मासेमारीला एका प्रमािापयंत लगाम घालण्याच्या विनबद्तेवर सामुंजथय घडून 

आले. पि या बिल्यात चवकसनशील िेशाुंना ई-कॉमसिसुंबुंधी आयात कर व श ल्करिनेवर थिचगती ततूि 

कायम ठेवण्याच्या मागिीला मान्यता द्यावी लागली. 

अफगाचिथतान भूकुं प 2022 

• 22 जनू 2022 रोजी सकाळी 6.1 ररश्टर थकेलिा भकूुं प अफगाचिथतानला झाला, 1,500 हून 

अचधक जखमी आचि मतृाुंिी सुंख्या वाढण्यािी अपेक्षा आहे. 1,000 हून अचधक लोक मारले गेले 

आहेत आचि शेकडो लोक जखमी झाले आहेत.  

• अफगाचिथतान भकूुं पािी चिते्र पवूि पचक्तका प्राुंतात भथूखलन आचि मातीने बाुंधलेली घरे 

िाखवतात, चजिे बिावकते जखमींवर उपिार करण्यासाठी धावपळ करत आहेत. 

• 22 जनू रोजी झालेला अफगाचिथतान भकूुं प हा 2002 नुंतरिा सवाित प्रािघातक भकूुं प होता. हा 

भकूुं प पाचकथतानच्या सीमेजवळ असलेल्या खोथट शहरापासनू 44 चकमी अुंतरावर आला होता. 

• सत्ताधारी ताचलबानिे सवोच्ि नेते हबैत ल्ला अख ुंिजािा याुंनी एका चनवेिनात शोक व्यक्त 

केला. 



 

 

• ऑगथट २०२१ मध्ये अफगाचिथतानिा ताबा घेिाऱ् या ताचलबानसाठी बिाव मोहीम राबचविे ही 

एक मोठी परीक्षा ठरू शकते आचि चनबंधाुंम ळे त्याुंना आुंतरराष्ट्रीय मितीपासनू मोठ्या 

प्रमािात कपात करण्यात आली आहे. 

14 वी B RICS पररिि  

पुंतप्रधान श्री नरें द्र मोिी याुंनी 23-24 जनू 2022 रोजी िीनिे राष्ट्राध्यक्ष शी चजनचपुंग याुंच्या 

अध्यक्षतेखाली आयोचजत 14 व्या चब्रक्स चशखर पररििेत भारताच्या सहभागािे नेततृ्व आभासी 

थवरूपात केले. ब्राझीलिे राष्ट्राध्यक्ष जरै बोलसोनारो, रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष वाचल्िमीर प चतन आचि िचक्षि 

आचरकेिे अध्यक्ष चसररल रामाफोसा याुंनीही (२३ जनू) सचमटमध्ये भाग घेतला. जागचतक चवकासावरील 

उच्िथतरीय सुंवाि, नॉन-चब्रक्स प्रचतबद्ता चवभाग, 24 जनू रोजी आयोचजत करण्यात आला होता. 

पुंतप्रधानाुंनी BRICS ओळख मजबतू करण्यासाठी आचि BRICS िथतऐवज, BRICS रेल्वे सुंशोधन 

नेटवकि  आचि एमएसएमई िरम्यान सहकायि मजबतू करण्यासाठी ऑनलाइन डेटाबेस थिापन करण्यािे 

आवाहन केले. चब्रक्स िेशाुंमधील थटाटिअप्समधील सुंबुंध मजबतू करण्यासाठी भारत याविी चब्रक्स 

थटाटिअप कायिरमािे आयोजन करिार आहे. 

चशखर पररििेच्या समारोपाच्या वेळी, BRICS नेत्याुंनी ‘बीचजुंग घोििा’ (Beijing Declaration) 

थवीकारली. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

आचििक  

अमेररकेने िीनला मागे टाकले आचि बनला भारतािा सवाित मोठा व्यापारी भागीिार 

• अमेररका आचि भारत (US and India) याुंच्यातील चद्वपक्षीय व्यापाराने 2021-22 मध्ये सवि चवरम 

मोडले आहेत. वाचिज्य मुंत्रालयाच्या मते, अमेररका आता भारतािा सवाित मोठा व्यापारी 

भागीिार बनला आहे.  

• अशा प्रकारे भारतासोबतच्या व्यापारात अमेररकेने िीनला (China) मागे टाकले आहे. वाचिज्य 

मुंत्रालयाच्या आकडेवारीन सार, 2021-22 मध्ये अमेररका आचि भारत याुंच्यातील चद्वपक्षीय 

व्यापार $119.42 अब्ज इतका वाढला आहे.  

• 2020-21 मध्ये हा आकडा $80.51 अब्ज होता. आकडेवारीन सार, भारतािी US ला चनयाित 2021-

22 मध्ये $ 76.11 अब्ज झाली आहे जी मागील आचििक विाित $ 51.62 अब्ज होती. त्याि वेळी, 

अमेररकेतनू भारतािी आयात वाढून $43.31 अब्ज झाली, जी मागील आचििक विाित $29 अब्ज 

होती. 

भारताकडून UPI पेमेंट आचि रुपे काडि  थवीकारण्यासाठी रान्सने करारावर थवाक्षरी केली 

कें द्रीय इलेक्रॉचनक्स आचि माचहती आचि तुंत्रज्ञान मुंत्री अचश्वनी वषै्ट्िव याुंनी रान्स आचि भारत 

याुंच्यातील या सामुंजथय करारािी घोििा केली. त्याुंनी घोििा करताना साुंचगतले की रान्समध्ये जेिे 

Lyrca नेटवकि िे टचमिनल चकुं वा मशीन आहे, तेिे भारतीय UPI आचि Rupay काडिने पेंमेट करू शकतील. 

आुंतरराष्ट्रीय थतरावर अनेक िेशाुंमध्ये UPI आधीि अचथतत्वात आहे. भारतीय UPI आधीि UAE, 

चसुंगापरू आचि भतूानमध्ये वापरले जाते. त्यािबरोबर त्याुंनी साुंचगतले की रान्सनुंतर नेपाळमध्ये 

एनपीसीआय इुंटरनॅशनल राबवण्यािी योजना आहे. 

 

 

 

 

 

 



 

 

योजना   

शे्रष्ठ योजना 

• कें द्र सरकारने अन सचूित जातीतील ग िवुंत चवद्याथ्यांसाठी 6 चडसेंबर 2021 पासनू शे्रष्ठ योजना 

स रू केली आहे. या योजनेअुंतगित अन सचूित जातीिे पात्र चवद्यािी अजि करून िजेिार चनवासी 

चशक्षि घेऊ शकतात.  

• हे चशक्षि खासगी शाळाुंमाफि त चवद्याथ्यांना चिले जािार असनू त्यािा सवि खिि सरकार 

उिलिार आहे. कें द्र सरकारच्या या चनिियाम ळे अन सचूित जातीिे चवद्यािी भचवतव्यासाठी 

सक्षम आचि सक्षम बन ूशकतील. 

• शे्रष्ठा योजनेच्या माध्यमातनू इयत्ता नववी ते बारावीपयंतिे जे चवद्यािी आचििक अडििींम ळे 

शाळा सोडत होते. शाळा सोडिाऱ्या चवद्याथ्यांच्या या समथयेवरही चनयुंत्रि चमळवता येईल. 

• शासनामाफि त या योजनेंतगित लाभ िेण्यासाठी चवचवध के्षते्र चनवडून त्या भागातील अन सचूित 

जातीच्या चवद्याथ्यांना लाभ चिला जाईल. पाचहल्यास अन सचूित जातीच्या चवद्याथ्यांिे भचवष्ट्य 

स रचक्षत करण्यासाठी ही योजना पिूिपिे आखण्यात आली आहे. 

भारत सरकारने अचग्नपि लष्ट्करी भरती योजना स रू केली. 

भारत सरकारने अचग्नपि लष्ट्करी भरती योजना, सुंरक्षि िलाुंसाठी 4 विांच्या कायिकाळािी योजना 

स रू केली आहे. या योजनेम ळे कमी कालावधीसाठी अचधक सनै्य िाखल करण्यात मित होईल. ही 

योजना आखण्यात आली असनू ती लष्ट्करी व्यवहार चवभागामाफि त राबचवली जात आहे. 

योजनेिे म ख्य तपशील: 

• ‘अचग्नपि’ ही भारतभर कायिरत असलेल्या सशस्त्र िलाुंसाठी अल्पकालीन सेवा य वक भरती 

योजना आहे. योजनेसाठी चनवडलेल्याुंना अचग्नवीर हे नाव चिले जाईल आचि ते वाळवुंट, पवित, 

जमीन, सम द्र आचि हवा अशा चवचवध भपू्रिेशात सेवा िेतील. 

• या योजनेंतगित 17.5 ते 21 वयोगटातील अुंिाजे 45,000 लोकाुंना िार विांच्या कालावधीसाठी 

सेवेत समाचवष्ट केले जाईल. प ढील 90 चिवसाुंत भरती प्रचरया स रू होईल, पचहली त कडी ज ल ै

2023 पयंत पिूि होण्यािी अपेक्षा आहे. 



 

 

• चनवड कें द्रीकृत ऑनलाइन पद्तीने केली जाईल. अचग्नवीराुंना सशस्त्र िलातील सामान्य 

अचधकाऱ् याुंप्रमािेि शकै्षचिक गरजा असिे आवश्यक आहे. 

• ‘अचग्नपि’ योजनेत मचहलाुंिाही समावेश केला जाईल. 

• िार विांनुंतर, अचग्नवीराुंना कायमथवरूपी केडरमध्ये नोंििीसाठी थवेच्छेने अजि करण्यािा 

पयािय चिला जाईल. या अजांिे ग िवत्ता आचि सेवा कामचगरीच्या आधारे मलू्यमापन केले जाईल. 

25 टक्क्याुंपयंत सबचमशन थवीकारले जाण्यािी शक्यता आहे. 

• अचग्नपि योजनेंतगित अचग्नवीराुंना िार विांसाठी चनय क्त केले जाईल आचि त्याुंना सखोल 

लष्ट्करी प्रचशक्षि चिले जाईल. त्याुंना रु. 30,000 ते रु.40,000 प्रचत मचहना माचसक वेतन, तसेि 

भते्त चिले जातील. 

‘भारत गौरव योजने’ अुंतगित भारतातील पचहली खाजगी रेल्वे सेवा स रू 

भारतीय रेल्वेच्या ‘भारत गौरव’ योजनेंतगित खाजगी ऑपरेटरद्वारे कोईम्बतरू ते चशडी िरम्यान 

िालवल्या जािाऱ्या पचहल्या रेनला चहरवा झेंडा िाखवण्यात आला. पयिटन मुंत्रालयाने माचहती चिली 

आहे की पचहली भारत गौरव रेन उत्तरेकडे कोईम्बतरू ते साईनगर चशडी मागािवर रवाना झाली आहे. 

प्रवाशाुंना िेशाच्या साुंथकृचतक वारशािी माचहती िेताना रेन मागािवरील अनेक ऐचतहाचसक थिळे कव्हर 

करेल. 

भारत गौरव रेन बद्दल वैचशषे्ट: 

• कोित्याही आपत्कालीन पररचथितीत उपचथित राहण्यासाठी बोडिवर एक डॉक्टर असेल 

• रेनला कोित्याही प्रकारच्या हानीपासनू सुंरक्षि िेण्यासाठी रेल्वे पोचलस िलासह खाजगी 

स रक्षा युंत्रिा कायिरत आहेत. 

• बोडिवर इलेचक्रचशयन आचि एसी मेकॅचनक आचि अचग्नशमन आचि स रक्षा अचधकारी असतील 

• ब्राँडेड हाउसकीचपुंग सेवा प्रिात्याुंद्वारे रेनिी िेखभाल केली जाते जे वारुं वार अुंतराने उपय क्तता 

के्षते्र थवच्छ करतात आचि केटरसि अन भवी आचि पारुं पाररक शाकाहारी मेन ूधारि करण्यात 

समदृ् असतात. 

• प्रवासािरम्यान प्रवाशाुंिे मनोरुं जन करण्यासाठी कोिमध्ये उच्ि बास-ध्वनी थपीकर आचि 

ऑन-रेल्वे रेचडओ जॉकी बसवले आहेत. प्रवास स खकर ठेवण्यासाठी भचक्तगीते, अध्याचत्मक 

किा आचि िेट म लाखती असतील. 



 

 

'चनप ि नॅशनल इचनचशएचटव् ह फॉर प्रमोचटुंग अपचथकचलुंग ऑफ कन् थ रक् शन वकि सि ' 

नॅशनल चथकल डेव् हलपमेंट कॉपोरेशन (एनएसडीसी) ही चमचनथ री ऑफ चथकल डेव् हपमेंट अॅन्ड 

आुंत्रपे्रनोरचशप, भारत सरकार अुंतगित नोडल एजन् सी आचि चमचनथ री ऑफ हाऊचसुंग अॅन्ड अबिन 

अफेअसि (एमओएियएू) 

या प्रकल्पाच्या माध्यमातनू नवीन चथकचलुंग आचि अपचथकचलुंग उपरमाुंअुंतगित एक लाखाुंहून अचधक 

बाुंधकाम कामगाराुंना प्रचशक्षि िेण् याबरोबरि परिेशात काम करण् यािी सुंधी िेण् यािा सरकारिा 

प्रयत्न आहे. या प्रकल् पािी अुंमलबजाविी तीन प्रकाराुंत चवभागण्यात आली आहे.      

1. बाुंधकाम साईट्सवर ररकचग्नशन ऑफ प्रायर लचनंग (आरपीएल) द्वारे प्रचशक्षि 

2. प्लुंचबुंग  

3. इन्राथरक्िर एसएससीद्वारे रेश चथकचलुंगच् या माध् यमातनू प्रचशक्षि आचि 

उद्योग/चबल्डसि/कुं त्राटिाराुंद्वारे इुंटरनॅशनल प्लेसमेंट.  

एमओएियएूसह (MOHUA) एमओएियएूसह को-ब्रॅण् डेड आरपीएल प्रमािन अुंतगित उद्योग 

सहयोगाुंच् या माध् यमातनू 80,000 बाुंधकाम कामगाराुंना ऑन-साइट कौशल् य प्रचशक्षि िेण् यात येिार 

आहे. तसेि 14,000 उमेिवाराुंना प् लुंचबुंग आचि इन् राथ रक् िर सेक् टर चथकल कौचन्सल (एसएससी)च् या 

माध् यमातनू नवीन कौशल् ये िेण् यात येतील. हे कोसि नॅशनल चथकल् स क् वॉचलचफकेशन् स रेमवकि  

(एनएसक् यएूफ) सोबत सुंलग् न आहेत आचि मान् यताप्राप् त आचि सुंलग् न प्रचशक्षि कें द्राुंद्वारे त् याुंिे चशक्षि 

िेण् यात येईल.  

िीनियाळ अुंत् योिय योजना-नॅशनल अबिन लाइव् हलीहूड्स चमशनच् या प्रम ख योजनेअुंतगित 

एमओएियएूच् या आश्रयाने प्रकल् प चनप ििे आयोजन करण् यात येईल. हा प्रकल् प सुंबुंचधत मुंत्रालयाुंसोबत 

एकाकें द्राचभम खतेिी स चवधा िेण् यासोबत पाचठुंबा िेखील िेईल. िरम् यान प्रचशक्षिािी एकूि 

अुंमलबजाविी, िेखरेख आचि उमेिवार रॅचकुं गिी जबाबिारी एनएसडीसीवर असेल. ते प्रचशक्षिािी ुंना 

कौशल् य चवमा, कॅशलेस व् यवहार आचि भीम अॅप सारखी चडचजटल कौशल् ये, उद्योजकतेबद्दल अचभम खता 

आचि ईपीएफ आचि बीओसीडब् ल् य ूस चवधािेखील िेण्यात येिार आहेत.  

प्रकल् पािी िेखरेख करण् यासाठी डीएवाय-एनयएूलएमिे अचतररक् त सचिव आचि चमशन सुंिालक 

याुंच् या अध् यक्षतेखाली एनएसडीसी आचि एमओएियएू या िोन् ही सुंथ िाुंमधील सिथ याुंसह प्रकल् प 

सचमती थ िापन करण् यात येईल. 



 

 

वन नेशन वन रेशन काडि  (ONORC) योजना लागू करिारे आसाम हे ३६ वे राज्य बनले 

आहे. 

वन नेशन वन रेशन काडि (ONORC) योजना लाग ूकरिारे आसाम हे 36 वे राज्य बनले आहे. यासह, 

ओएनओआरसी योजना सवि 36 राज्याुंमध्ये आचि कें द्रशाचसत प्रिेशाुंमध्ये यशथवीररत्या लाग ूकेली गेली 

आहे, ज्याम ळे सुंपिूि िेशात अन्न स रक्षा पोटबेल बनते. 

सरकारने स रू केलेल्या वन नेशन वन रेशन काडि  योजनेच्या माध्यमातनू लाभािी ुंना िेशभरात क ठेही 

आपले रेशनकाडि वापरता येिार असनू या योजनेिा चवशेि लाभ आपल्या क ट ुंबापासनू िूर राहिाऱ्या 

थिलाुंतररत मज राुंना िेण्यात येिार असनू, तो ज्या चठकािी आपल्या कामासाठी राहत आहे, त्याि 

चठकािी रेशनिा अुंशत: िावा करता येिार आहे 

वन नेशन वन रेशनिे उचद्दष्ट िेशातील कोित्याही राज्यातील सवि लाभािी ुंना रेशनकाडिच्या मितीने 

रेशनकाडि  उपलब्ध करून िेिे हे आहे. वन नेशन वन रेशन काडिम ळे बोगस रेशनकाडि  रोखण्यास मित 

होिार आहे. िेशात स रू असलेला भ्रष्टािारही याम ळे िाुंब ूशकतो. या योजनेम ळे थिलाुंतररत मज राुंनाही 

मोठा फायिा होिार आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अहवाल 

क्यूएस वल्डि  य चनव्हचसिटी राँ चकुं ग 2023 जाहीर  

• Quacquarelli Symonds (QS), लुंडन-आधाररत जागचतक उच्ि चशक्षिाने जगातील सवािचधक 

सल्लागार आुंतरराष्ट्रीय चवद्यापीठ रमवारीिी 19 वी आवतृ्ती प्रचसद् केली आहे. QS वल्डि 

य चनव्हचसिटी राँ चकुं ग 2023 मध्ये 8 प्रम ख राँ चकुं ग इुंचडकेटसिवर आधाररत टॉप 900 य चनव्हचसिटीजिा 

रमाुंक लागतो. मागील विाितील 1300 वरून शुंभर चठकािी 1,418 सुंथिाुंसह हे आतापयंतिे 

सवाित मोठे राँ चकुं ग आहे. 

• क्यएूस वल्डि य चनव्हचसिटी राँ चकुं गमध्ये १२ चवद्यापीठाुंच्या थिानात स धारिा चिसनू आली आहे. 

यामध्ये इुंचडयन इचन्थटट्यटू ऑफ सायन्स बुंगळ रू या सुंथिेने िेशातील सवोत्तम सुंथिा आचि 

िचक्षि आचशयातील उियोन्म ख सुंथिा असा चकताब पटकावला आहे.  

• तर आयआयटी म ुंबई ि सऱ्या आचि आयआयटी चिल्ली चतसऱ्या रमाुंकावर आहे. युंिा या यािीत 

7 नव्या चवद्यापीठाुंना थिान िेण्यात आलुं आहे. या यािीन सार, इुंचडयन इचन्थटट्यटू ऑफ 

सायन्स, बेंगळ रू जगातील अव्वल शकै्षचिक सुंथिाुंमध्ये १५५ व्या रमाुंकावर आहे.  

• क्यएूस वल्डि य चनव्हचसिटी राँ चकुं ग २०२३ िा कायिरम िुंिीगड चवद्यापीठात आयोचजत करण्यात 

आला होता.  

UNCTAD िा जागचतक ग ुंतविूक अहवाल: भारत 7 व्या रमाुंकावर आहे 

य नायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन रेड अाँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) न सार, गेल्या कॅलेंडर विाित 

(2021) भारताने िेट चविेशी ग ुंतविकू (FDI) चमळविाऱ्याुंमध्ये 7व्या थिानावर झेप घेतली आहे. 

य नायटेड थटेट्स ($367 अब्ज) एफडीआय चमळविारे सवोच्ि िेश राचहले, िीन ($181 अब्ज) आचि 

हााँगकााँग ($141 अब्ज) याुंनी अन रमे ि सरे आचि चतसरे थिान कायम ठेवले. 

नॅशनल ई-गव्हनिन्स सचव्हिस चडचलव्हरी असेसमेंट (NESDA) अहवाल 2021 मध्ये केरळ 

अव्वल 

• नॅशनल ई-गव्हनिन्स सचव्हिस चडचलव्हरी असेसमेंट (NeSDA) अहवाल 2021 न कताि प्रकाचशत 

झाला. हा अहवाल 13 जनू 2022 रोजी प्रचसद् करण्यात आला. NeSDA सुंबुंचधत सरकाराुंना 

त्याुंच्या नागररक कें चद्रत सेवाुंिे चवतरि स धारण्यास मित करते आचि सवि राज्ये, कें द्रशाचसत 



 

 

प्रिेश आचि कें द्रीय मुंत्रालयाुंना अन करि करण्यासाठी िेशभरातील सवोत्तम पद्ती शेअर करते. 

DARPG ने जानेवारी 2021 मध्ये NeSDA अभ्यासािी ि सरी आवतृ्ती स रू केली. 

• टॉप राँकसि: एकुं िरीत, NeSDA 2021 मध्ये, केरळमध्ये सवि राज्ये आचि कें द्रशाचसत प्रिेशाुंमध्ये 

एकुं िर अन पालन थकोअर सवािचधक होता. 

• कें द्रशाचसत प्रिेशाुंमध्ये: NeSDA 2021 मध्ये प्रिमि मलू्याुंकन केलेल्या जम्म ूआचि काश्मीरने 

सहा के्षत्राुंसाठी सवि कें द्रशाचसत प्रिेशाुंमध्ये सवािचधक ग ि चमळवले. 

• ईशान्येकडील आचि डोंगराळ राज्याुंमध्ये: मेघालय आचि नागालाँड हे सवि मलू्याुंकन 

पॅरामीटसिमध्ये 90% च्या एकुं िर अन पालनासह आघाडीिे राज्य पोटिल आहेत. 

• उविररत राज्य शे्रिींमध्ये:  केरळ, ओचडशा, ताचमळनाडू, पुंजाब, कनािटक आचि उत्तर प्रिेश या 

राज्याुंमध्ये उविररत राज्य शे्रिींमध्ये 85% पेक्षा जाथत अन पालन होते. 

ग्लोबल थटाटिअप इकोचसथटम राँ चकुं ग: जागचतक अहवालात केरळ आचशयामध्ये अव्वल आहे.  

• केरळच्या थटाटि-अप इकोचसथटमला िालना िेत, राज्याला ग्लोबल थटाटिअप इकोचसथटम ररपोटि 

(GSER) मध्ये परवडिाऱ्या प्रचतभेमध्ये आचशयामध्ये प्रिम रमाुंक चमळाला आहे.  

• धोरि सल्लागार आचि सुंशोधन सुंथिा थटाटिअप जीनोम आचि ग्लोबल आुंत्रपे्रन्योरचशप नेटवकि  

याुंनी सुंय क्तपिे तयार केलेल्या GSER मध्ये जागचतक रमवारीत राज्य िौथ्या रमाुंकावर आहे. 

• 2020 मध्ये प्रकाचशत झालेल्या पचहल्या GSER मध्ये, केरळ आचशयामध्ये 5 व्या आचि जगात 20 

व्या रमाुंकावर होते. 

• पॉचलसी अाँडव्हायझरी आचि ररसिि फमि  थटाटिअप जीनोमने जारी केलेल्या अहवालान सार, 

बेंगळ रू शहर ग्लोबल थटाटिअप इकोचसथटम राँ चकुं गमध्ये 22  व्या  रमाुंकावर  पोहोिले  आहे. 

• बेंगळ रूिे तुंत्रज्ञान पररसुंथिेिे मलू्य $105 अब्ज आहे जे चसुंगापरूच्या $89 अब्ज आचि 

टोचकयोच्या $62 चबचलयनपेक्षा जाथत आहे, असे अहवालात चिसनू आले आहे. 

IMD िा जागचतक थपधाि त्मकता चनिेशाुंक 2022: भारत 37 व्या रमाुंकावर आहे. 

• वाचििक जागचतक थपधाित्मकता चनिेशाुंक 2022 मध्ये 43व्या रमाुंकावरून 37व्या रमाुंकावर 

सहा थिानाुंिी झेप घेऊन भारताने आचशयाई अििव्यवथिाुंमध्ये सवाित तीव्र वाढ पाचहली आहे. 

• इचन्थटट्यटू फॉर मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट (IMD) द्वारे हा चनिेशाुंक सुंकचलत केला गेला आहे. 



 

 

• िरम्यान, सवोच्ि कामचगरी करिाऱ्या आचशयाई अििव्यवथिाुंमध्ये चसुंगापरू (3रा), हााँगकााँग 

(5वा), तवैान (7वा), िीन (17वा) आचि ऑथरेचलया (19व्या) आहेत. 

• डेन्माकि ने गेल्या विी चतसऱ् या रमाुंकावरून 63 िेशाुंच्या यािीत अव्वल थिान पटकावले आहे, 

तर चथवत्झलंडने अव्वल रमाुंकावरून ि सऱ्या रमाुंकावर घसरि केली आहे आचि चसुंगापरूने 

पािव्या रमाुंकावरून प न्हा चतसरे थिान पटकावले आहे, असे जागचतक अभ्यासातनू चिसनू 

आले आहे. 

• पचहल्या 10 मध्ये थवीडन िौथ्या थिानावर आहे, त्यानुंतर हााँगकााँग एसएआर (5वा), नेिरलाँड्स 

(6वा), तवैान (7वा), चफनलुंड (8वा), नॉवे (9वा) आचि यएूसए (10वा) आहे. 

जागचतक स विि  पररिि अहवालान सार जागचतक स विि  प नवािपरात भारत िौथ्या रमाुंकावर 

आहे. 

• वल्डि गोल्ड कौचन्सल ररपोटि न सार, भारत जगातील िौिा सवाित मोठा प नवािपरकताि म्हिनू 

उियास आला आहे आचि िेशाने 2021 मध्ये 75 टन प नवािपर केले आहे.  

• ‘गोल्ड ररफायचनुंग आचि रीसायकचलुंग’ शीििकाच्या WGC अहवालान सार, प ननिवीनीकरि 

केल्याम ळे िीन जागचतक सोन्याच्या प नवािपराच्या िाटिमध्ये अव्वल आहे. 

• 2013 मध्ये 300 टनाुंवरून ‘गोल्ड ररफायचनुंग आचि रीसायकचलुंग’ शीििकाच्या WGC 

अहवालान सार, भारतािी सोने श द्ीकरि क्षमता 2021 मध्ये 1,500 टन (500 टक्के) वाढली. 

• अहवालात प ढे नमिू करण्यात आले आहे की, गेल्या िशकात िेशातील सोन्यािे श द्ीकरिािे 

लाँडथकेप बिलले आहे, औपिाररक ऑपरेशन्सिी सुंख्या 2013 मधील पाि पेक्षा कमी 2021 मध्ये 

33 पयंत वाढली आहे. 

भारतािे आय मािन ६९.७ वर पोहोिले  

• नम ना नोंििी प्रिाली (SRS) च्या आकडेवारीन सार, 2015-2019 िरम्यान भारतािे जन्मािे 

आय मािन 69.7 पयंत पोहोिले आहे. डेमोग्राचफक सव्हेद्वारे डेटा जारी केला गेला. 

• भारतािे जन्मािे आय मािन १० विांनी वाढले आहे. तिाचप, ते अजनूही 72.6 च्या जागचतक 

सरासरीपेक्षा कमी आहे. 

• डेटा असे स िचवतो की, पाि विािखालील उच्ि मतृ्य िर आचि बालमतृ्य ूहे एक कारि अस ूशकते, 

ज्याम ळे भारताला जन्माच्या वेळी आय मािन वाढविे कठीि जाते. 



 

 

• जन्माच्या वेळी आय मािन आचि एक विि चकुं वा पाि विांिे आय मािन यातील अुंतर मध्य प्रिेश 

आचि उत्तर प्रिेश सारख्या राज्याुंमध्ये सवाित मोठे आहे, चजिे सवािचधक बालमतृ्य ूिर (IMR) 

आहे. 

• मध्य प्रिेशात सवािचधक 43 IMR आहे. 

• उत्तर प्रिेशमध्ये ि सऱ्या रमाुंकािा IMR 38 आहे आचि पचहले विि पिूि झाल्यावर आय मािन 

सवािचधक 3.4 विांनी वाढले आहे. 

• छत्तीसगढ, राजथिान, आसाम, ग जरात आचि ओचडशा याुंसारख्या राज्याुंमध्ये जन्माच्या आचि 

विािच्या अपेके्षतील अुंतर िेखील पाचहले जाऊ शकते. 

• भारतात जन्मावेळी आय मािन २० विांनी वाढले आहे, १९७०-७५ मध्ये ४९.७ ते २०१५-२०१९ 

मध्ये ६९.७. 

• राज्याुंमध्ये, ओचडशामध्ये सवािचधक 45.7 वरून 69.8 पयंत वाढ झाली आहे. 

• ओचडशापाठोपाठ ताचमळनाडूिा रमाुंक लागतो (49.6 वरून 72.6 पयंत वाढला). 

• उत्तर प्रिेश, 1970-75 मध्ये जन्मावेळी 43 विांिी सवाित कमी आय मािन होती जी 2015-2019 मध्ये 

65.6 पयंत वाढली आहे. 

• शहरी आचि ग्रामीि भागात तसेि राज्याुंमध्ये जन्माच्या अपेके्षमध्ये लक्षिीय चवभाजन आहे. 

• चहमािल प्रिेशातील शहरी मचहलाुंिी जन्मावेळी सवािचधक आय मािन ८२.३ विे होती. 

• छत्तीसगढच्या ग्रामीि प रुिाुंिी जन्मावेळी सवाित कमी आय मािन होती, फक्त ६२.८ विे. 

• चबहार आचि झारखुंड ही एकमेव राज्ये आहेत चजिे शहरी आचि ग्रामीि भागात प रुिाुंिे 

आय मािन मचहलाुंपेक्षा जाथत आहे.  

ग्लोबल चलव्हेचबचलटी इुंडेक्स 2022 

• इकॉनॉचमथट इुंटेचलजन्स य चनट (EIU) द्वारे जगातील सवािचधक राहण्यायोग्य शहराुंिी वाचििक 

राँ चकुं ग न कतीि प्रचसद् केली गेली आहे आचि 2022 िा ग्लोबल चलव्हेचबचलटी इुंडेक्स मागील 

विािच्या त लनेत काही लक्षिीय फरक िशिचवतो. EIU, जी ि इकॉनॉचमथटिी भचगनी सुंथिा आहे, 

आरोग्य सेवा, ग न्हेगारी िर, राजकीय चथिरता, पायाभतू स चवधा आचि ग्रीन थपेसमध्ये प्रवेश 

यासह चवचवध घटकाुंवर जगभरातील 173 शहराुंिी रमवारी लावली आहे. 



 

 

• न्य ूयॉकि  शहर, चजचनव्हा, लुंडन आचि टोचकयो याुंनी राहिीमान चवरुद् जीवनमान खिाित 

पचहल्या पािमध्ये थिान चमळवनू हााँगकााँगला प्रिम थिानावर येण्यािा सुंचिग्ध मान चमळाला. 

• जगातील सवािचधक राहण्यायोग्य शहराुंच्या यािीत भारतातील शहराुंिी चथिती खराब आहे. 

भारतािी राजधानी नवी चिल्ली सवािचधक राहण्यायोग्य शहराुंच्या यािीत ११२ व्या रमाुंकावर 

आहे. तर भारतािी आचििक राजधानी म ुंबई ११७ व्या रमाुंकावर आहे. 

• पाचकथतानातील करािी शहर आचि बाुंगलािेशिी राजधानी ढाका जगातील सवाित कमी 

राहण्यायोग्य शहराुंमध्ये समाचवष्ट आहे. 

पयािवरि चनिेशाुंकात भारतािा नुंबर तळाशी  

• जगभरातील १८० िेशाुंिा २०२२ या विािसाठीिा पयािवरि कामचगरी चनिेशाुंक अमेररकेतील 

सुंथिाुंनी जाहीर केला असनू या यािीत भारत तळाला आहे. डेन्माकि ने सवोत्तम कामचगरी करत 

पचहला रमाुंक पटकावला आहे. तर चब्रटन, चफनलुंड अन रमे ि सऱ्या व चतसऱ्या रमाुंकावर 

आहेत. 

• हा अहवाल तयार करताना, 40 कायिप्रिशिन चनिेशक वापरले गेले आहेत, जे 11 शे्रिींमध्ये 

चवभागलेले आहेत. हे सुंकेतक िाखवतात की पयािवरिासाठी चनचित केलेल्या धोरिात्मक 

उचद्दष्टाुंपासनू िेश चकती िरू आहे. या आधारावर, या चनिेशाुंकातील हवामान बिल कामचगरी, 

पयािवरिीय आरोग्य आचि इकोचसथटमिी कामचगरी या आधारावर 180 िेशाुंिी रमवारी चनचित 

केली जाते.  

• ताज्या चनिेशाुंकात 180 िेशाुंपकैी भारताला सवाित कमी 18.9 ग ि चमळाले आहेत. म्यानमार 

(19.4), चव्हएतनाम (20.1), बाुंगलािेश (23.1) आचि पाचकथतान (24.6) हे िेखील पयािवरि धोरि 

उचद्दषे्ट साध्य करण्याच्या बाबतीत खराब कामचगरी करिाऱ्या िेशाुंमध्ये आहेत. हे राँ चकुं ग सचूित 

करते की या िेशाुंनी पयािवरिीय चथिरतेपेक्षा आचििक वाढीला अचधक महत्त्व चिले आहे.  

• या चनिेशाुंकात िीन 28.4 ग ि चमळवनू 161 व्या रमाुंकावर आहे. पचिमेकडील 22 सवाित श्रीमुंत 

लोकशाही िेशाुंमध्ये अमेररका 22 व्या रमाुंकावर आहे, तर सुंपिूि यािीत 42 व्या रमाुंकावर 

आहे. ईपीआयच्या अहवालान सार, रम्प प्रशासनाच्या काळात पयािवरि रक्षिाकडे ि लिक्ष 

झाल्याम ळे अमेररकेिे मानाुंकन खाली आले आहे. या यािीत रचशया 112व्या थिानावर आहे. 



 

 

• या अहवालात असा अुंिाज वतिवण्यात आला आहे की 2050 सालापयंत िीन हा जगातील सवाित 

मोठा हररतगहृ वाय ूसोडिारा िेश असेल, तर भारत या बाबतीत ि सऱ्या रमाुंकावर असेल. या 

िेशाुंनी अलीकडेि प्रिूिि कमी करण्यािे आश्वासन चिले आहे, असे असनूही, अुंिाजान सार 

भचवष्ट्यातील पररचथिती चिुंताजनक चिसते.  

• डेन्माकि  आचि चब्रटनसारखे काही िेश आहेत जे 2050 पयंत ग्रीनहाऊस गॅस तटथितेपयंत 

पोहोि ूशकतात, तर िीन, भारत आचि रचशयासारखे महत्त्वािे िेश उलट चिशेने जात आहेत. 

म्हिजेि येिे हररतगहृ वायूुंिे उत्सजिन वाढत आहे. EPI अुंिाजान सार, जर हररतगहृ वाय ू

उत्सजिनािा सध्यािा कल असाि िाल ूराचहला तर 50 टक्क्याुंहून अचधक वाय ूकेवळ िार िेश, 

िीन, भारत, अमेररका आचि रचशयामधनू येतील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

चवज्ञान  

यूएस रुं चटयरने जपानच्या फ गाकूला मागे टाकले जगातील सवाित शचक्तशाली स पर 

कॉम्प्य टर बनला. 

• सुंगिक तज्ञाुंच्या आुंतरराष्ट्रीय पररििेने प्रकाचशत केलेल्या ५९ व्या टॉप५०० यािीतील १.१ 

Xflop कामचगरीसह जगातील सवाित वेगवान मशीन म्हिनू 'रुं चटयर' या अमेररकेने बनवलेल्या 

स पर कॉम्प्य टरने जपानच्या 'फ गाकू' (ररकेन इचन्थटट्यटू आचि फ चजत्स ू याुंनी चवकचसत 

केलेल्या) ला मागे टाकले. 

• य.ूएस. चडपाटिमेंट ऑफ एनजीच्या ओक ररज नॅशनल लॅबोरेटरीमधील रुं चटयर स पर कॉम्प्य टरने 

कॉम्प्य चटुंग परफॉमिन्सिी अभतूपवूि पातळी गाठली आहे, जी एक्सथकेल म्हिनू ओळखली जाते. 

• रुं चटयर, एिपीई री ईएक्स स पर कॉम्प्य टरने ग्रीन 500 च्या यािीमध्ये पचहल्या थिानावर िावा 

केला आहे, जे प्रचत वटॅ 62.68 गीगाहट्िझलॉप कामचगरीसह व्यावसाचयकररत्या उपलब्ध 

स परकम्प्य चटुंग चसथटमद्वारे उजाि वापर आचि कायिक्षमतेिे मलू्याुंकन करते.  

आचशयातील सवाित मोठा चलचक्वड चमरर टेचलथकोप भारतात 

• जगातील पचहला चलचक्वड चमरर टेचलथकोप उत्तराखुंडच्या िेवथिळात उभारण्यात आला आहे. 

चलचक्वड चमरर टेचलथकोप आकाशािे सवेक्षि करण्यास मित करेल, ज्याम ळे अनेक 

आकाशगुंगा आचि इतर खगोलीय स्त्रोताुंिे चनरीक्षि करिे शक्य होईल.  

• भारताने उत्तराखुंडमधील एका टेकडीवर एक प्रकारिा चलचक्वड-चमरर टेचलथकोप यशथवीररत्या 

कायािचन्वत केला आहे. इुंटरनॅशनल चलचक्वड चमरर टेचलथकोप (आयएलएमटी) हा िेशातील 

पचहला चलचक्वड चमरर टेचलथकोप असनू तो आचशयातील सवाित मोठा चलचक्वड चमरर टेचलथकोप 

आहे. 

• बेचल्जयम आचि कॅनडाच्या सहकायािने िेवथिळ, नचैनताल येिे बसवण्यात आलेल्या हाय-टेक 

ि चबििीतनू चनकाल चमळण्यास अजनू वेळ आहे, पि जागचतक चवरमाम ळे ते ििेत आहे.  

• ५० कोटी रुपये खिूिन तयार करण्यात आलेली ४ मीटरिी चलचक्वड चमरर टेचलथकोप कायािचन्वत 

झाल्यानुंतर आता खगोलशास्त्रीय सुंशोधनासाठी ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे कारि हे 



 

 

जगात प्रिमि घडले आहे. चलचक्वड चमरर टेचलथकोपच्या माध्यमातनू खगोलशास्त्रीय त कडे, 

लघ ग्रह, स परनोव्हा आचि ग रुत्वाकििि चभुंग इत्यािींिी माचहती घेण्यात मोठी मित होईल. 

हरवलेल्या म लाुंना शोधण्यात मित करण्यासाठी INSTAGRAM िे नवीन फीिर 

हरवलेल्या म लाुंिा शोध घेण्यासाठी इुंथटाग्रामने ‘अलटि’ फीिर स रू केले आहे. फोटो शेअररुं ग अॅपने फीिर 

सेट करण्यासाठी जगभरातील चवचवध सुंथिाुंसोबत भागीिारी केली आहे. हे वचैशष््टय वापरकत्यांच्या 

Instagram फीडवर हरवलेल्या म लाुंबद्दल तपशील प्रिचशित करेल जर ते एखाद्या चवचशष्ट के्षत्रात 

सचरयपिे शोध घेत असतील. 

मेटा-मालकीच्या प्लॅटफॉमिवरील सिूनाुंमध्ये म लािा फोटो, वििन आचि अपहरिािे थिान यासारख्या 

तपशीलाुंिा समावेश असेल. इन्थटाग्राम वापरकत्यांना त्याुंिा IP पत्ता आचि थिान सेवा (जर ते िाल ू

केले असेल तर) याुंसारख्या माचहतीवर आधाररत अलटि िाखवेल, असे त्यात नमिू करण्यात आले आहे.  

प्राण्याुंसाठी भारतातील पचहली COVID-19 लस ‘ANOCOVAX’ लााँि करण्यात आली  

िेशभरात करोनािा प्रसार वाढत असताना प्राण्याुंिे करोनापासनू रक्षि करण्यासाठी भारतातील 

पचहल्या लशीिी चनचमिती करण्यात आली आहे. ‘अनॅकोव्हॅक्स’ (What is Anocovax) ही प्राण्याुंसाठीिी 

करोना प्रचतबुंधात्मक लस भारतीय कृिी सुंशोधन पररििेच्या हररयािा येिील राष्ट्रीय अश्व सुंशोधन 

कें द्राने तयार केली आहे. घोड्याुंसह ही लस क ते्र, उुंिीर, ससे, चबबट्या आचि चसुंह याुंच्यासाठीही स रचक्षत 

आहे. 

ही लस कशी काम करते? 

प्राण्याुंसाठी तयार केलेल्या अनॅकोव्हॅक्स या लशीमध्ये करोनातील सुंपिूि चविाि ू घटकाुंिा वापर 

करण्यात आला आहे. यामध्ये हे चविाि ूि बळे चकुं वा चनचष्ट्रय करून त्यािा वापर केलेला आहे. चवशेि 

म्हिजे यामध्ये करोनाच्या डेल्टा थवरूपाच्या चविाििूा वापर करण्यात आला आहे. त्याम ळे ही लस डेल्टा 

आचि ओमायरॉन अशा िोन्ही थवरूपाच्या करोना चविािपूासनू सुंरक्षि करू शकते. लशीिा 

प्रभावीपिा  आचि शरीरातील रोगप्रचतकारशक्ती वाढचवण्यासाठी अलहॅड्रोजेलिा वापरही यात करण्यात 

आला आहे. 

प्राण्याुंसाठी आिखी काही लशी उपलब्ध आहेत का? 

एचप्रल २०२१ मध्ये रचशयाने प्राण्याुंसाठी करोना प्रचतबुंधात्मक लस तयार केली होती. ही प्राण्याुंसाठीिी 

जगातील पचहली लस होती. ही लस क ते्र, माुंजर, कोल्हा आचि चमुंक याुंसाठी लस प्रभावशाली असल्यािे 



 

 

आढळले होते. जगभरात प्रिम हााँगकााँगमध्ये फेब्र वारी २०२० मध्ये क त्र्याला करोनािी बाधा झाल्यािे 

आढळले. त्यानुंतर अमेररकेतील झोयेचटस या औिध कुं पनीने क त्रा आचि माुंजरासाठी करोना 

प्रचतबुंधात्मक लशीिी चनचमिती केली. झायोचटसने तयार केलेली लस अमेररका, कॅनडासह १३ 

िेशाुंमधील प्रािीसुंग्रहालयातील प्राण्याुंना िेण्यात आली आहे. ‘अनॅकोव्हॅक्स’ ही प्राण्याुंसाठीिी 

भारतातील पचहली करोना प्रचतबुंधात्मक लस आहे. 

क त्रा, माुंजर चकुं वा तत्सम प्राण्याुंसाठी प्रचतजन िाििी सुंि म्हिजे काय? 

लशीव्यचतररक्त कृिी सुंशोधन पररििेने क त्रा, माुंजर अशा प्राण्याुंमध्ये करोना चवरोधात लढिारी 

प्रचतचपुंडे तयार झाली आहेत का यािे चनिान करण्यासाठी ‘कॅन-सीओव्ही२-एलायझा’ हा िाििी सुंि 

तयार केला आहे. ही िाििी भारताने चवकचसत केली असनू बाजारात प्राण्याुंमधील प्रचतचपुंडाुंिी 

पडताळिी करण्यासाठी सध्या इतर कोित्याही िािण्या उपलब्ध नाहीत. यािे थवाचमत्व हक्क 

घेण्यासाठीिी प्रचरयािेखील स रू आहे. 

‘रामसे हुंट चसुंड्रोम’ म्हिजे काय? 

फोचटिस मेमोररयल ररसिि इचन्थटट्यटूिे म ख्य सुंिालक डॉ. प्रवीि ग प्ता याुंच्या मते, “रॅमसे हुंट चसुंड्रोम हा 

एक चविािजून्य आजार असनू व्हेररसेल्ला-झोथटर चविािमू ळे (Varicella-Zoster Virus) यािा सुंसगि 

होतो. याला हपीस झोथटर ओचटकस चकुं वा जेचनक्य लेट गॅ ुंचग्लयन हपीस झोथटर असुंही म्हटले जाते. 

िेहऱ्याच्या ७ व्या मज्जातुंतचू्या अधांगवायमू ळे हा सुंसगि उद्भवतो. याम ळे शरीराच्या इतर अवयवाुंना इजा 

होत नाही. 

जेम्स रामसे हुंट नावाच्या अमेररकन न्यरूोलॉचजथटच्या नावावरून या आजारािे नाव ठेवण्यात आले 

आहे. पचहल्या महाय द्ात हुंट याुंना लष्ट्करी अचधकारी म्हिनू चनय क्त करण्यात आले होते. िरम्यान 

त्याुंनी तीन चसुंड्रोम्सबद्दल चलचहले. त्यापकैी एक म्हिजे रामसे हुंट चसुंड्रोम होय. 

रामसे हुंट चसुंड्रोमिा प्राि भािव कसा होतो? 

व्यक्तीच्या कानाजवळील भागात िेहऱ्यावर जेव्हा चशुंगल्सिा (काुंजण्यासारखा त्विारोग) प्राि भािव 

होतो, तेव्हा ‘रामसे हुंट चसुंड्रोम’ होण्यािा धोका सुंभवतो. काुंजण्याुंसाठी जबाबिार असलेला चविाििू 

रामसे हुंट चसुंड्रोमसाठीही जबाबिार असतो. काुंजण्यािा आजार झालेले रुग्ि बहुिा कोित्याही गुंभीर 

समथयेचशवाय बरे होतात. पि हा चविाि ू रुग्िाच्या शरीरात िीघिकाळ चनचष्ट्रय थवरुपात राहतो. 

त्यानुंतर काही विांनी प न्हा सचरय होतो. 



 

 

रामसे हुंट चसुंड्रोमिी लक्षिे 

स रुवातीच्या टप्प्यात व्हॅररसेल्ला झोथटर चविाि ूकाुंजण्यासाठी कारिीभतू ठरतो. काुंजण्यािा सुंसगि 

झाल्यास काही चिवसाुंत आपि बरे होतो. पि हा चविाि ूअनेक विे शरीरात चनचष्ट्रय राचहल्यानुंतर प न्हा 

सचरय होतो. अशावेळी कान ि खिे, िेहऱ्यािा अधांगवाय ूआचि कानात फोड येिे ही तीन प्रम ख लक्षिुं 

जािवतात. याचशवाय काही रुग्िाुंमध्ये िव बिलिे, आवाजािी अचतसुंवेिनशीलता (हायपरक्य चसस), 

चटचनटस (कानात वाजिे), डोळे कोरडे पडिे आचि िक्कर येिे अशी लक्षिुं आढळतात. 

रामसे हुंट चसड्रोमवरील उपिार  

या चसुंड्रोमिा सुंसगि झालेल्या रुग्िाुंना अाँटीव्हायरल आचि थटेरॉइड्स चिली जातात. त्याम ळे ६ आठवडे 

ते ३ मचहन्याुंच्या कालावधीत रुग्ि बरा होतो. पि हा सुंसगि काही लोकाुंसाठी जीवघेिा ठरू शकतो. 

चवशेित: ज्याुंिी प्रचतकारशक्ती कमक वत असते चकुं वा ज्याुंना इतर गुंभीर आजार असतात. 

काुंजण्याुंसाठीिी लस व्हॅररसेल्ला-झोथटर चविाििूा सुंसगि होण्यािी शक्यता कमी करते. हा आजार 

कोित्याही वयोगटातील व्यक्तींना होऊ शकतो. 

ISRO द्वारे GSAT-24 या भारतीय िळिवळि उपग्रहािे यशथवी प्रके्षपि  

NewSpace India Limited (NSIL) ने GSAT-24 लााँि केले, अुंतराळ स धारिाुंनुंतर सुंपिूि उपग्रहािी 

क्षमता डायरेक्ट-टू-होम (DTH) सेवा प्रिाता टाटा प्लेला भाड्याने िेण्यात आली. ही कुं पनीिी पचहली 

“demand-driven” सुंिार उपग्रह मोहीम होती. NSIL साठी भारतीय अुंतराळ सुंशोधन सुंथिेने चवकचसत 

केलेला हा उपग्रह एररयन 5 रॉकेट (िचक्षि अमेररका) द्वारे रें ि गयानामधील कौरौ येिनू भचूथिर कके्षत 

यशथवीपिे प्रके्षचपत करण्यात आला. 

महत्त्वािे म दे्द: 

• GSAT-24 हा 4180 kg 24-Ku बाँड कम्य चनकेशन उपग्रह आहे जो DTH अन प्रयोग 

आवश्यकताुंसाठी सुंपिूि भारत कव्हरेज प्रिान करतो. 

• ISRO िी व्यावसाचयक शाखा, NSIL िी थिापना मािि 2019 मध्ये करण्यात आली आचि ती 

चडपाटिमेंट ऑफ थपेस (DOS) अुंतगित कें द्रीय साविजचनक के्षत्रातील उपरम (CPSE) आहे. 

• या मॉडेल अुंतगित, NSIL उपग्रह तयार करिे, प्रके्षचपत करिे, मालकी घेिे आचि ऑपरेट करिे 

तसेि त्याुंच्या समचपित ग्राहकाुंना सेवा प्रिान करिे यासाठी जबाबिार आहे. 

• GSAT-24 िे 15 विांिे चमशन लाइफ इस्रोच्या राय आचि रू I-3k बसवर कॉचन्फगर केले आहे. 



 

 

• टाटा समहूािा DTH चवभाग, त्याच्या समचपित ग्राहक टाटा प्लेच्या गरजा पिूि करण्यासाठी, 

GSAT-24 बोडािवरील सुंपिूि उपग्रह क्षमता भाड्याने चिली जाईल. 

पयािवरि  

चसक्कीमिे म ख्यमुंत्री पे्रमचसुंग तमाुंग याुंनी रचववारी जागचतक पयािवरि चिनाचनचमत्त ब्लू 

ड्यूकला राज्य फ लपाखरू म्हिून मान्यता िेण्यािी घोििा केली.  

• ब्ल ूड्यकू हे चसक्कीम आचि पवूि चहमालयीन प्रिेशात आढळिारे एक अचद्वतीय फ लपाखरू आहे. 

1858 मध्ये ते राज्यात पचहल्याुंिा चिसले. 

• ब्ल ूड्यकू, ज्याला बथसरोना ि गाि ि गाि (Bassarona durga durga,) िेखील म्हितात. 

• ब्ल ूड्यकू वन्यजीव सुंरक्षि कायिा, 1972 च्या अन सिूी 2 मध्ये येतो आचि चहमालयातील एक 

अत्युंत सुंरचक्षत फ लपाखरू प्रजाती आहे. 

• नोसाुंग एम चलुंब,ू ज्याला चसक्कीमिा बटरफ्लाय मॅन म्हिनूही ओळखले जाते, शेअर केले, “ब्ल ू

ड्यकू चसक्कीमिे प्रचतचनचधत्व करतो त्यािे िोन अचद्वतीय रुं ग चनळे आकाशािे प्रचतचनचधत्व 

करतात आचि पाुंढरे चहमालयातील बफािच्छाचित पवित िशिवतात, ते चसक्कीमला शोभिारे आहे 

आचि त्यािे वेगळेपि. ओळख. ब्ल ू ड्यकूपेक्षा चसक्कीमिे प्रचतचनचधत्व करू शकिारे ि सरे 

कोितेही फ लपाखरू अस ूशकत नाही.” 

भारताने िचक्षि आचरका आचि नाचमचबयामधून चित्त्याुंसाठी करार चनचित केले 

• भारत सरकारने ग्रहातील सवाित वेगवान प्रािी, चित्ता चमळवण्यासाठी िचक्षि आचरका आचि 

नाचमचबयाशी करार केले आहेत जे भारतात नामशेि झाले आहेत आचि 2022 च्या अखेरीस मध्य 

प्रिेशातील क नो पालपरू येिे जुंगलात सोडले जातील. 

• स रुवातीला, एक सामुंजथय करार (एमओय)ू 10 विांसाठी थवाक्षरी केली जाईल, जी आिखी 

पाि विांसाठी वाढचवली जाऊ शकते. 

• िचक्षि आचरकेतील 12 आचि नाचमचबयातील 8 चिते्त असतील आचि त्यानुंतरच्या काही विांत 

आिखी चिते्त येतील. 

 

 



 

 

राज्यात नवीन १२ सुंवधिन राखीव के्षत्रासह, ३ अभयारण्य घोचित  

राज्यातील १२ सुंवधिन राखीव के्षत्र 

आज घोचित करण्यात आलेल्या १२ सुंवधिन राखीव के्षत्राुंमध्ये ध ळे चजल््ातील (िोन) चिवटीबावरी 

(६६.०४ िौ.चक.मी), अलालिारी (१००.५६ िौ.चक.मी), नाचशक चजल््ातील (िार) कळवि (८४.१२ 

िौ.चक.मी), म रागड (४२.८७ िौ.चक.मी), त्र्युंबकेश्वर (९६.९७ िौ.चक.मी), इगतप री (८८.४९९ िौ.चक.मी) 

रायगड चजल््ातील (िोन) रायगड (४७.६२ िौ.चक.मी), रोहा (२७.३० िौ.चक.मी), प िे चजल््ातील भोर 

(२८.४४ िौ.चक.मी), सातारा चजल््ातील िरे ख िि (महािरे) फ लपाखरू (१.०७ िौ.चक.मी ), कोल्हापरू 

चजल््ातील मसाई पठार (५.३४ िौ.चक.मी), नागपरू चजल््ातील मोगरकसा (१०३.९२ िौ.चक.मी), याुंिा 

समावेश आहे. 

राज्यात नवीन ३ अभयारण्य के्षत्र 

म क्ताई भवानी सुंवधिन राखीव के्षत्रासह कोलामाकाि आचि चवथताररत लोिार याुंना वन्यजीव अभयारण्य 

घोचित करण्यािा प्रथतावही मुंजरू करण्यात आला. 

राज्यात १० धोकाग्रथत वन्यजीव अचधवास घोचित  

राज्यात १० धोकाग्रथत वन्यजीव अचधवास घोचित करण्यास मान्यता िेण्यात आली. त्यामध्ये मय रेश्वर 

– स पे (५.१४५ िौ.चकमी.), बोर (६१.६४), नवीर बोर (६०.६९), चवथताररत बोर (१६.३१), नरनाळा (१२.३५), 

लोिार वन्यजीव अभयारण्य (३.६५), ग गामल राष्ट्रीय उद्यान (३६१.२८ िौ.चक.मी), येडशी रामचलुंगघाट 

वन्यजीव अभयारण्य (२२.३७), नायगाव- मयरू वन्यजीव अभयारण्य (२९.९०), िेऊळगाव-रेहेक री 

काळवीट अभयारण्य (२.१७) याुंिा समावेश आहे. 

जैवचवचवधता वारसा थिळे (के्षत्र हेक्टर) 

प िे चजल््ातील गिेशचखुंड (३३.०१), जळगाव चजल््ातील लाुंडोरखोरी (४८.०८),  चसुंध िूगि चजल््ातील 

बाुंबडे मायरेचथटका (२.५९) आचि चश थट रा चहरण्यकेशी ही िार जवैचवचवधता वारसा थिळे मागील अडीि 

विािच्या काळात घोचित करण्यात आली असनू या सवांिी अचधस िना चनगिचमत झाली आहे. 

रामसर िजाि  

लोिार ला रामसर साईट िजाि चमळाला असनू ठािे खाडी फ्लेचमुंगो अभयारण्याच्या रामसर िजाििा 

प्रथताव कें द्र शासनाकडे पाठचवण्यात आला आहे. 



 

 

1 ज लै 2022 पासून कें द्र सरकारने ‘चसुंगल-य ज प्लाचथटक’ वापरावर बुंिी घातली आहे.  

भारतातही 1 ज ल ै2022 पासनू चसुंगल यजू प्लॅचथटकच्या वापरावर बुंिी घालण्यात आली आहे. 

भारतातल्या प्लाचथटक वेथट मॅनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, 2021 न सार एकिा वापरून फेकलुं जािारुं  

क ठलुंही प्लॅचथटक हे चसुंगल यजू प्लॅचथटक असतुं. यातल्या काही वथत ूररसायकल करताही येतात, पि 

बहुतेकवेळा त्या फक्त फेकून चिल्या जातात. 

प्लॅचथटकच्या थरॉ, कॅरीबॅग्स, पाण्याच्या बाटल्या, सोडा वगरेै पेयाुंच्या बाटल्या, प्लॅचथटकच्या िाळ्या, 

कप, पेले, अन्नािे डबे, प्लॅचथटक चथटक्स असलेले इयरबड्स, चसगरेट चफल्टसि अशा गोष्टींिा यात 

समावेश होतो. 

प्लॅचथटकिा चविार केला तर प्लॅचथटक किऱ्याच्या चनचमितीच्या बाबतीत भारत जगात चतसऱ्या थिानावर 

आहे, असुं ग्लोबल प्लॅचथटक वॉि वेबसाईटिा 7 चडसेंबर 2021 रोजीिा अहवाल साुंगतो. 

2019-20 या विाित भारतात 34,69,780 टन एवढा प्लॅचथटक किरा जमा झाल्यािुं कें द्रीय प्रिूिि चनयुंत्रि 

बोडि अिाित CPCB िा अहवाल साुंगतो. हा आकडा प ढच्या िोन विांत पन्नास लाख टनाुंपयंत पोहोिेल 

असा अुंिाज आहे. 

भारतात आता क ठल्या गोष्टींवर बुंिी आहे 

कें द्र सरकारच्या पयािवरि, वन आचि हवामान बिल मुंत्रालयानुं जाहीर केलेल्या प्रचसद्ीपत्रकान सार 

खालील गोष्टींवर 1 ज लपैासनू बुंिी घातली जािार आहे. 

• प्लाचथटक िाळ्या, पेले, िमिे, फोकि  चकुं वा काटे, िाकू, कप, थरॉ 

• चमठाईिे डबे, फूड पॅकेचजुंगसाठी वापरलुं जािारुं  प्लाचथटक कव्हर 

• प्लाचथटक काडी असलेले इयरबड्स 

• फ ग्याुंसाठी वापरल्या जािाऱ्या प्लॅचथटक काड्या 

• प्लॅचथटकिे झेंडे 

• लॉचलपॉप चथटक्स चकुं वा अन्य िॉकलेटसाठी वापरल्या जािाऱ्या काड्या 

• आईस रीमच्या काड्या 

• िमोकोल 

• 100 मायरॉनपेक्षा कमी असलेली PVC बॅनसि 

• प्लॅचथटकच्या चनमुंत्रि पचत्रका 



 

 

• चसगरेट पाचकटुं 

ग टखा-तुंबाख-ूपान मसालाच्या सॅशेवर 2016 सालीि बुंिी घालण्यात आली होती. तर गेल्या विी 

चडसेंबरपासनू 120 मायरॉनपेक्षा कमी जाडीच्या चपशव्याुंवरही बुंिी घालण्यात आली आहे. 

चशक्षा 

कोिी कें द्र सरकारनुं घातलेल्या बुंिीिुं उल्लुंघन केलुं, तर त्याुंना पाि विांिी कैि चकुं वा एक लाख रुपये 

िुंड चकुं वा िोन्ही अशी चशक्षा होऊ शकते. पयािवरि रक्षि कायिा (EPA) अुंतगित ही कारवाई होईल. 

 ्ज चथटुंगरेने सवाित मोठ्या गोड्या पाण्यातील माशािा चवरम मोडला. 

त्याच्या ओळीच्या शेवटी पकडलेला प्रिुंड चथटुंगे्र मौल ि न हा त्याने पाचहलेल्या कोित्याही माशापेक्षा 

मोठा होता, हे चशकारीला माहीत होते. उत्तर कुं बोचडयातील मेकााँग निीतील एका वेगळ्या बेटावरील 

काओ प्रीह येिील 42 विीय मचच्छमाराला हे कळले नाही की हा चकरि अखेरीस जगातील सवाित मोठा 

कागिोपत्री गोड्या पाण्यातील मासा म्हिनू ओळखला जाईल. 

महत्त्वािे म दे्द: 

• कुं बोचडयातील मचच्छमाराुंनी स रुवातीला डॉ. होगन आचि त्याुंच्या सहकाऱ्याुंना वुंडसि ऑफ ि 

मेकााँग प्रकल्पात कळवले, ज्याला यएूस एजन्सी फॉर इुंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट द्वारे चनधी चिला 

जातो आचि आग्नेय आचशयाई निीतील जलिर चवचवधता चटकवनू ठेवण्यािा प्रयत्न करत आहे, 

की त्याुंनी एक चथटुंगे्र पकडला होता. आतापयंत पाचहलेला सवाित मोठा. 

• कोह पे्रह या नावाने ओळखल्या जािाऱ् या छोट्या निी बेटावर घाई करत असताना टीम 

सिथयाुंनी तीन औद्योचगक थकेल तयार केले . त्याुंनी चथटुंगे्रला पाण्याबाहेर आचि तराजवूर 

उिलनू त्यािे वजन चनचित केले. 

मुंगोचलयािे ख व्सग ल लेक नॅशनल पाकि  य नेथकोच्या राखीव यािीत समाचवष्ट 

मुंगोचलयािे ख व्सग ल लेक नॅशनल पाकि  य नेथकोच्या बायोथफीअर ररझव्हिजच्या जागचतक 

नेटवकि मध्ये समाचवष्ट करण्यात आले आहे, अशी घोििा पयािवरि आचि पयिटन मुंत्रालयाने न कतीि 

केली. ख व्थगल लेक नॅशनल पाकि ला य नेथको वल्डि  नेटवकि  ऑफ बायोथफीअर ररझव्हिजमध्ये समाचवष्ट 

करण्यािा चनििय पॅररस, रान्स येिे होत असलेल्या मॅन अाँड बायोथफीअर प्रोग्रामच्या आुंतरराष्ट्रीय 

समन्वय पररििेच्या 34 व्या सत्रात घेण्यात आला. 



 

 

मन ष्ट्य आचि जीवमुंडल कायिरमािे प्रािचमक उचद्दष्ट लोक आचि त्याुंिे पयािवरि याुंच्यात वजै्ञाचनक 

सुंबुंध प्रथिाचपत करिे आहे. 

ख व्थग ल लेक नॅशनल पाकि  हे रचशयन सीमेजवळ ख व्थग ल या उत्तर मुंगोचलयन प्राुंतात आहे. 

मुंगोचलयातील ख व्सग ल सरोवरात िेशातील गोड्या पाण्यापकैी जवळपास ७० टक्के चकुं वा जगाच्या 

एकूि पाण्यापकैी ०.४ टक्के साठा आहे. ख व्सग ल तलाव सम द्रसपाटीपासनू 1,645 मीटर, 136 चकमी 

लाुंब आचि 262 मीटर खोल आहे. 

सुंरक्षि  

क्र. सराव दशे ठिकाण 
१  सुंप्रती-एक्स (Ex SAMPRITI-

X) 
भारत-बाुंगलािेश बाुंगलािेशातील जशोर चमचलटरी 

थटेशनवर 05 जनू ते 16 जनू 2022 
२  BALTOPS NATO सहयोगी बाचल्टक सम द्रात 
३  (IND-INDO CORPAT) भारत-इुंडोनेचशया अुंिमान सम द्र आचि मलाक्काच्या 

साम द्रध नीमध्ये13 ते 24 जनू 2022 
४  RIMPAC-22 बहुपक्षीय नौिल 

सराव 
सहा आठवडे हवाई बेटाुंमधील पलि 
हाबिर 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

रीडा  
आचशया कप हॉकी 2022  

भारतीय प रुि हॉकी सुंघाने हॉकी आचशया ििक 2022 मध्ये चतसऱ्या थिानासाठीच्या सामन्यात 

जपानिा 1-0 असा पराभव करून काुंथयपिक चजुंकले. भारताच्या राजक मार पालने सामन्याच्या 

पचहल्या क्वाटिरमध्येि सुंघाला आघाडी चमळवनू चिली, जी त्याुंनी शेवटपयंत कायम ठेवली. सात पेनल्टी 

कॉनिर चमळूनही जपानला एकही गोल करता आला नाही, तर भारताला फक्त िोन पेनल्टी कॉनिर 

चमळाले. 

काुंथयपिक चजुंकिे हे सुंघासाठी अत्युंत महत्त्वपिूि आहे कारि भारताच्या आचशया ििक 2022 सुंघात 

12 पिापिि करिारे खेळाडू होते आचि टोचकयो ऑचलचम्पकमधील फक्त िोन काुंथयपिक चवजेते होते- 

लारा आचि चसमरनजीत चसुंग हे सुंघात होते. हा म ळात भारतीय राखीव सुंघ बनवला होता आचि त्याुंनी 

त्याुंच्या पचहल्या आुंतरराष्ट्रीय थपधेति काुंथयपिक पटकावले. 

रोलाँड गॅरोस 2022 रें ि ओपन 

• थपेनिा चिग्गज टेचनसपटू राफेल निालने रें ि ख ल्या टेचनस थपधेच्या चवरमी 14 वे चवजेतेपि 

चजुंकेल आहे, तर 22 वे ग्राँडथलॅम चवजेतेपि पटकावले आहे. 

• प्रिमि ग्राँडथलॅम अुंचतम फेरीत पोहोिलेल्या राफाने रुडिा 6-3, 6-3, 6-0 असा सरळ सेटमध्ये 

पराभव केला. रें ि ओपन चजुंकिारा निाल 36 विांिा सवाित वयथकर खेळाडू आहे.  

• 2005 मध्ये जेव्हा निालने क्ले कोटिवर पचहल्याुंिा रॉफी उिलली तेव्हा तो 19 विांिा होता. राफेल 

निाल रोलाँड गॅरोस येिे 14वी फायनल खेळण्यात आली.  

• जागचतक रमवारीत पािव्या रमाुंकािा खेळाडू राफेल निालने रें ि ओपन 2022 चजुंकून 

कारचकिीतील 22वे ग्राँडथलॅम चजुंकले आहे.  

• सवािचधक ग्राँडथलॅम चजुंकण्याच्या बाबतीत तो नोव्हाक जोकोचवि आचि रॉजर फेडरर याुंच्यापेक्षा 

िोन ग्राँडथलॅमच्या प ढे आहे. 2022 च्या रें ि ओपनपवूी निालने 21 ग्राँडथलॅम चजुंकले होते. 

• निालने १४ व्याुंिा रें ि ओपनिी अुंचतम फेरी गाठली. २००५ मध्ये त्याने पचहल्याुंिा हे चवजेतेपि 

पटकावले होते. त्यानुंतर २००६, २००७, २००८, २०१०, २०११, २०१२, २०१३, २०१४, २०१७, 

२०१८, २०१९ आचि २०२० मध्ये चवजय चमळवला. त्याने िार यएूस ओपन, िोन ऑथरेचलयन 

ओपन आचि िोन चवम्बल्डन ओपनिे चवजेतेपिही चजुंकले आहेत. 



 

 

मचहला एकेरी चवजेती  

जागचतक रमाुंक र. 1 इगा चथवटेकने रें ि ओपन 2022 च्या मचहला एकेरीच्या अुंचतम फेरीत अमेररकन 

कोको गॉफिा 6-1, 6-3 असा पराभव केला. पॉचलश खेळाडूिे रोलाँड गॅरोसिे हे ि सरे चवजेतेपि आहे. 

साक्षी मचलक, मानसी आचि चिव्या काकरन याुंनी बोलात त चलिखानोव्ह ििकात स वििपिक 

चजुंकले. 

• भारतीय मचहला क थतीपटू साक्षी मचलकने कझाचकथतानमधील UWW राँ चकुं ग चसरीज 

इव्हेंटमध्ये स वििपिक चजुंकले आहे. या थपधेत स वििपिक चजुंकिारी साक्षी ही चतसरी भारतीय 

मचहला क थतीपटू ठरली आहे. मानसी अहलावत आचि चिव्या काकरन याुंनीही या थपधेत स विि 

पिक पटकावले आहे. 

• साक्षीने पाि विांत प्रिमि आुंतरराष्ट्रीय थतरावर स वििपिक चजुंकले आहे. या आधी साक्षीने 

२०१७ च्या राष्ट्रक ल िॅचम्पयनचशपमध्ये स विि पिक चजुंकले होते. त्यानुंतर चतने आचशयाई 

िॅचम्पयनचशप २०२० आचि २०२२ मध्येही काुंथयपिक चजुंकले होते. 

• मानसी अहलावतने ५७ चकलो वजनी गटात कझाचकथतानच्या एमा चत्सनािा ३-० असा पराभव 

करून स वििपिक चजुंकले. 

• चिव्या काकरनने ६८ चकलो वजनी गटात स वििपिक चजुंकले. 

चमताली राजने आुंतरराष्ट्रीय चरकेटमधून चनवतृ्ती जाहीर केली.  

• भारतीय मचहला वनडे आचि कसोटी सुंघािी कििधार चमताली राजने खेळाच्या सवि फॉरमॅटमधनू 

चनवतृ्ती जाहीर केली.  

• चमतालीने 2002 मध्ये पिापिि केले आचि आपल्या २३ विांच्या प्रिीघि कारकीिीत चतने मचहला 

चरकेटला लोकचप्रय करण्यात महत्त्वािे योगिान चिले आहे. 

• चमताली राज ही केवळ भारतातीलि नव्हे तर जगातील सवोत्तम मचहला चरकेटपटूुंपकैी एक 

आहे. एकचिवसीय चरकेटमध्ये सवािचधक धावा करण्यािा चवरम चतच्या नावावर आहे, तसेि 

भारतासाठी िीघिकाळ नेततृ्व करण्यािा चवरमही चमताली राजच्या नावावर आहे. 

• चतने िोन 50 िटकाुंच्या चवश्वििक फायनलमध्ये (२००५ आचि २०१७) भारतीय सुंघािे नेततृ्व 

केले. 



 

 

• चमताली राजच्या चरकेट कारचकिीबद्दल बोलायिे झाले तर चतने २३२ एकचिवसीय 

सामन्याुंमध्ये ७८०५ धावा केल्या आहेत, या िरम्यान चमतालीिी सरासरी ५०.६८ आहे. ती 

एकचिवसीय चरकेटमध्ये सवािचधक धावा करिारी मचहला चरकेटपटू आहे. चमताली राजच्या 

नावावर ७ शतके आचि ६४ अधिशतके आहेत. आपल्या प्रिीघि कारकीिीत चतला केवळ १२ 

कसोटी सामने खेळायला चमळाले. 

• तसेि चमतालीने 89 टी-20 सामन्याुंमध्ये 2364 धावा केल्या आहेत, चमतालीने २०१९ मध्येि 

ट्वेन्टी-२० प्रकारातनू चनवतृ्ती घेतली होती. 

शे्रयस जी होसूर हा ‘आयनि मॅन’ रायिलॉन पूिि  करिारा पचहला भारतीय रेल्वे अचधकारी 

ठरला. 

• शे्रयस होसरूने खडतर 'आयनिमॅन' रायिलॉन पिूि करिारे पचहले रेल्वे अचधकारी ठरला आहे. 

शे्रयस होसरू िचक्षि पचिम रेल्वेिे डेप्य टी एफए अाँड सीएओ (चि. एफए आचि सीएओ| शे्रयस होसरू 

हा २०१२ च्या बॅििा भारतीय रेल्वे लेखा सेवा (आयआरएएस) अचधकारी आहे.  

• आयनिमॅन रायिलॉन थपधेत ३.८ चकमी जलतरि, १८० चकमी सायकचलुंग आचि ४२.२ चकमी 

धावण्यािा समावेश होता.   

• शे्रयस होसरूने ५ जनू २०२२ रोजी जमिनीतील हॅम्बगि येिे १३ तास २६ चमचनटाुंत ते पिूि केले. 

थपधेसाठी लागिाऱ्या मानचसक आचि शारीररक ताकिीशी स सुंगत असा इव्हेंट चफचनशर 

'आयनिमॅन' म्हिनू ओळखला जातो.  

• हॅम्बगि सरोवराच्या िुंडगार पाण्यात सकाळी ६:३० वाजता ३.८ चक.मी.च्या पोहण्याने 

कायिरमािी स रुवात झाली आचि त्यानुंतर ग्रामीि भागात १८० चक.मी. लाुंब सायकचलुंग 

करण्यात आली आचि ४२.२ चक.मी.च्या पिूि मॅरेिॉनने शेवट झाला.  

अवनी लेखरा या नेमबाजाने पॅरा वल्डि  कपमध्ये स वििपिक चजुंकण्यािा चवश्वचवरम केला. 

टोचकयो पॅराचलचम्पक चवजेती अवनी लेखरा चहने पॅरा नेमबाजी चवश्वििक िॅटॉरॉक्स, रान्स येिे 

मचहलाुंच्या 10 मीटर एअर रायफल थटाँचडुंग SH1 मध्ये 250.6 च्या जागचतक चवरमासह स वििपिक 

चजुंकले. 20 विीय नेमबाजाने पॅररसमध्ये 2024 पॅराचलचम्पक खेळाुंसाठी पात्र होण्यासाठी 249.6 िा 

थवतःिा चवश्वचवरम मोडीत काढला. पोलुंडच्या एचमचलया बाबथकाने 247.6 ग िाुंसह रौप्यपिक, तर 

थवीडनच्या अाँना नॉमिनने 225.6 ग िाुंसह काुंथयपिक पटकावले. 



 

 

हररयािाने खेलो इुंचडया य ि गेम्स 2021 िे चवजेतेपि पटकावले 

• यजमान हररयािाने खेलो इुंचडया य ि गेम्स (KIYG) 2021 िे चवजेतेपि अुंचतम चिवशी 52 

स वििपिकाुंसह चजुंकले. हररयािाने 39 रौप्य आचि 46 काुंथय पिके चजुंकून त्याुंिी एकूि 

पिकाुंिी सुंख्या 137 वर नेली. 

• महाराष्ट्राने 45 स विि, 40 रौप्य आचि 40 काुंथय पिकाुंसह 125 पिकाुंसह ि सरे थिान पटकावले. 

• 22 स विि, 17 रौप्य आचि 28 काुंथयाुंसह कनािटकने 67 पिकाुंसह चतसरे थिान पटकावले. 

• खेलो इुंचडया य ि गेम्स 2021 िी स रुवात 4 जनू रोजी चवचवध चठकािी हररयािाच्या पुंिक ला येिे 

मोठ्या प्रमािात कायिरम आयोचजत करून झाली. भारत सरकारच्या खेलो इुंचडया उपरमािा 

एक भाग असलेल्या या खेळाुंिा 13 जनू रोजी समारोप झाला. 

• खेलो इुंचडया य ि गेम्सिी ही िौिी आवतृ्ती होती. KIYG 2021 मध्ये भारतातील सवि 36 राज्ये 

आचि कें द्रशाचसत प्रिेशाुंमधील 2,262 मचहलाुंसह स मारे 4,700 खेळाडूुंनी भाग घेतला. 

नीरज िोप्राने 89.30 मीटर भालाफेकसह नवा राष्ट्रीय चवरम प्रथिाचपत केला.  

• भारतािा भालाफेकपटू नीरज िोप्राने चफनलुंडमधील पावो नरूमी गेम्समध्ये 89.30 मीटर 

भालाफेक करून नवा राष्ट्रीय चवरम प्रथिाचपत केला.  

• िोप्रािा यापवूीिा राष्ट्रीय चवरम 88.07 मीटर होता जो त्याने गेल्या विी माििमध्ये पचटयाला येिे 

केला होता. त्याने 7 ऑगथट 2021 रोजी टोचकयो ऑचलचम्पकमध्ये 87.58 मीटर फेक करून स विि 

चजुंकले होते.  

• नीरज िोप्रा हा ऍिलेचटक्समधील भारतािा पचहला ऑचलचम्पक स वििपिक चवजेता आचि 

ऑचलुंचपकमधील फक्त ि सरा वयैचक्तक स वििपिक चवजेता आहे. िोप्रािा 89.30 मीटरिा प्रयत्न 

त्याला जागचतक हुंगामातील नेत्याुंच्या यािीत पािव्या थिानावर नेईल. 

 

 

 

 

 

 



 

 

भारतीय मचहला क थती सुंघाने अुंडर-17 आचशयाई िॅचम्पयनचशप चजुंकली  

• भारतीय मचहला क थती सुंघाने चकचगिथतानमधील चबश्केक येिे एकूि आठ स विांसह 17 

विांखालील आचशयाई िॅचम्पयनचशपिे चवजेतेपि चमळवण्यासाठी पाि पिके चजुंकली आहेत. 

• भारताने आठ स विि, एक रौप्य आचि एक काुंथय अशा एकूि 235 ग िाुंसह चवजेतेपि पटकावले. 

जपानला 143 ग िाुंसह उपचवजेतेपिावर समाधान मानावे लागले आचि मुंगोचलयाला 138 

ग िाुंसह चतसऱ्या थिानावर समाधान मानावे लागले. 

• मचहला क थतीच्या 5 वजनी गटात लढती झाल्या. ररचतकासह भारतीय मचहलाुंनी 43 

चकलोगॅ्रममध्ये स विि, अचहल्या चशुंिेने 49 चकलोगॅ्रममध्ये स विि, चशक्षाने 57 चकलोगॅ्रममध्ये 

स वििपिक, चप्रयाने 73 चकलोगॅ्रममध्ये स विि तर प लचकतने 65 चकलोगॅ्रममध्ये रौप्यपिक 

चमळवले. 

चफफा रमवारीत भारत 104 व्या थिानावर आहे.  

भारतीय फ टबॉल सुंघाने आपल्या प्रभावी आचशयाई ििक पात्रता मोचहमेिा िाुंगला फायिा घेतला कारि 

ताज्या चफफा जागचतक रमवारीत िोन थिानाुंनी झेप घेत भारत 104 व्या थिानावर आला. ब्ल ूटायगसि 

न्यझूीलुंड (103) च्या अगिी खाली आहेत, जे या मचहन्याच्या स रुवातीला इुंटरकॉचन्टनेंटल प्ले-ऑफमध्ये 

कोथटा ररकाकडून 0-1 ने पराभतू झाल्यानुंतर 2022 FIFA चवश्वििक थपॉटपासनू वुंचित राचहले. 

आचशयाई फ टबॉल कॉन्फेडरेशन (एएफसी) सिथयाुंमध्ये भारतािे राँ चकुं ग मात्र 19व्या थिानावर चथिर 

आहे. 

एकूि जागचतक रमवारीत: 

आचशयाई फ टबॉल कॉन्फेडरेशन (AFC) िेशाुंमध्ये इरािने अव्वल थिान (23) कायम राखले आहे. 

बेचल्जयम (ि सरे) कडून अव्वल थिान चमळचवल्यानुंतर तीन मचहन्याुंनी ब्राझील अव्वल थिानावर आहे. 

UEFA नेशन्स लीगमध्ये िार चवजयहीन खेळाुंिी चकुं मत ि कविाऱ्या रान्सच्या (िौथ्या) खिािवर 

अजेंचटनाने एका थिानावर झेप घेतली. 

 

 



 

 

प रथकार  

भारतीय रेल्वे UIC इुंटरनॅशनल सथटेनेबल रेल्वे अवॉड्िस (ISRA) द्वारे प रथकृत 

भारतीय रेल्वे 5 जनू 2022 रोजी जागचतक पयािवरि चिन या विीच्या जागचतक पयािवरि चिनाच्या 

िीमला अन सरून स योग्य पद्तीने पाळत आहे. 1 जनू 2022 रोजी बचलिन येिे एका समारुं भात, भारतीय 

रेल्वेला UIC आुंतरराष्ट्रीय शाश्वत रेल्वे प रथकार (ISRA) द्वारे 25 KV AC ला सौरऊजाि प रवण्यासाठी 

“चझरो-काबिन तुंत्रज्ञानािा सवोत्कृष्ट वापर” या शे्रिीमध्ये सन्माचनत करण्यात आले आहे. 

रेल्वे हे मोठ्या प्रमािात वाहत कीिे पयािवरिपरूक साधन आहे. पयािवरि सुंरक्षिासाठी, प्रिूिि/GHG 

उत्सजिन कमी करिे, सुंसाधने आचि ऊजाि कायिक्षमतेला िालना िेिे आचि चटकाऊपिामध्ये योगिान 

िेिे याद्वारे पयािवरिावर सकारात्मक पररिाम करिारे मोठे उपरम रेल्वे सातत्याने घेत आहे. 

NHAI ने 105 तासाुंत 75 चकलोमीटरिा मोटरवे बाुंधून चगनीज वल्डि  रेकॉडि  केला आहे.  

• कें द्रीय मुंत्री चनतीन गडकरी याुंनी जाहीर केले की NHAI ने 105 तास आचि 33 चमचनटाुंत NH53 

वर एकाि लेनमध्ये 75 चकलोमीटर चबट चमनस कााँरीट बाुंधनू नवीन चगनीज वल्डि  रेकॉडि 

थिाचपत केला आहे.  

• गडकरींनी NHAI आचि Raj Path Infracon Pvt Ltd िे अचभयुंते, कुं त्राटिार, सल्लागार आचि 

कामगाराुंिे प्रकल्प कायिक्षमतेने पार पाडल्याबद्दल कौत क केले, ज्याने जागचतक चवरमाच्या 

यशथवी पतूितेसाठी योगिान चिले. 

• NH 53 िा भाग म्हिनू, अमरावती ते अकोला चवभाग, जो कोलकाता, रायपरू, नागपरू आचि 

स रत या प्रम ख शहराुंना जोडिारा पवूि-पचिम कॉररडॉर आहे. 

नवी चिल्ली येिे आयोचजत DSDP उत्कृष्टता प रथकाराुंिी ि सरी आवतृ्ती 

• कें द्रीय कौशल्य चवकास व उद्यमशीलता  मुंत्रालयाच्या ‘चजल्हा कौशल्य चवकास आराखडा 

थपधेत (२०२०-२१)’ महाराष्ट्रातील सवािचधक पाि चजल््ाुंनी बाजी मारली. सातारा, चसुंध ि गि, 

ठािे, वाचशम आचि सोलापरू या चवजयी चजल््ाुंना उल्लेखनीय कायािसाठी आज येिे गौरचवण्यात 

आले. 

• ‘चजल्हा कौशल्य चवकास आराखडा थपधेत’ िेशभरातनू एकूि ८ चजल््ाुंना ‘उत्कृष्टता 

प रथकार’ शे्रिीत गौरचवण्यात आले. यात सातारा आचि चसुंध ि गि चजल््ाुंिा समावेश आहे. 



 

 

• या थपधेंतगित िेशभरातनू एकूि १३ चजल््ाुंना ‘उत्कृष्टता प्रमािपत्र प रथकार’ शे्रिीत 

गौरचवण्यात आले. यात ठािे आचि वाचशम चजल््ाुंिा समावेश आहे. 

• िेशभरातनू एकूि ९ चजल््ाुंना या थपधेंतगित ‘प्रशथतीपत्र प रथकार’ शे्रिीत गौरचवण्यात आले. 

या शे्रिीत  सोलापरू चजल््ाला सन्माचनत करण्यात आले.  

योगाच्या प्रिारात उल्लेखनीय योगिानासाठी पुंतप्रधान प रथकार जाहीर  

• आुंतरराष्ट् रीय योग चिनाच् या चनचमत्त आय ि मुंत्रालयाने िोन व् यक् ती आचि िोन सुंथ िाुंना अुंतराळ 

के्षत्रातील योगिानाबद्दल 2022 साठी ‘योगािा चवकास आचि सुंवधिनासाठी उत् कृष्ट् ट 

योगिानासाठी पुंतप्रधान प रथकार’ िेण्यािी घोििा केली आहे. 

• लडाखमधील चभक्ख ू सुंघसेना, ब्राझीलमधील माकि स चव्हचनचसयस रोजो रॉचड्रग्ज आचि 

उत्तराखुंडमधील “ि चडव्हाईन लाइफ सोसायटी” आचि य नायटेड चकुं गडममधील चब्रचटश व्हील 

ऑफ योगा या िोन सुंथिाुंिी प रथकारासाठी चनवड करण्यात आली आहे. त्याुंना 25 लाख रुपये 

रोख बक्षीस, एक रॉफी आचि प्रमािपत्र िेखील चमळेल. 

• सुंघसेना लेहमधील महाबोधी इुंटरनॅशनल मेचडटेशन सेंटरिे सुंथिापक आचि सामाचजक आचि 

आध्याचत्मक कायिकताि आहेत. यापवूी २००४ मध्ये गाुंधी पीस फाउुं डेशनने त्याुंना जागचतक 

शाुंतता प रथकाराने सन्माचनत केले होते. 

व्यक्ती चवशेि  

थवातुंत्र्यसैचनक अुंजलाई पोन्न सामी याुंिे चनधन 

• वसाहतवािी चब्रटनपासनू भारताच्या थवातुंत्र्यासाठी लढिाऱ्या थवातुंत्र्यसचैनक अुंजलाई 

पोनन सामी याुंिे वयाच्या १०२ व्या विी चनधन झाले.  

• चब्रटीश वसाहतवािािे जोखड भारतीय लोकाुंकडून फेकून िेण्याच्या आशेने वयाच्या २१ व्या 

विी, अुंजलाई झाशी रेचजमेंट – भारतीय राष्ट्रीय सनै्याच्या मचहला रेचजमेंटमध्ये सामील झाल्या. 

• भारताच्या थवातुंत्र्य सुंग्रामातील एक प्रम ख व्यचक्तमत्व, बोस हे महात्मा गाुंधींिे समकालीन 

होते, ज्याुंनी चब्रटीश राजवटीपासनू म क्त भारतािे थवप्न साुंचगतले.  

• हे साध्य करण्यासाठी त्याुंनी 1943 मध्ये ि सऱ्या महाय द्ात जपानी लोकाुंच्या पाचठुंब्याने 

भारतीय राष्ट्रीय लष्ट्करािी थिापना केली. जपानी पराभवानुंतर य द् सुंपल्यानुंतर, भारतीय 



 

 

राष्ट्रीय सनै्य बरखाथत करण्यात आले आचि अुंजलाई आपले जीवन िाल ूठेवण्यासाठी मायिेशी 

परतल्या. 

सुंतूरवािक भजन सोपोरी याुंिे चनधन 

• सुंतरू वािक आचि पद्मश्री प रथकार चवजेते भजन सोपोरी याुंिे वयाच्या ७३ व्या विी चनधन झाले. 

याुंिा जन्म १९४८ मध्ये काश्मीर खोऱ्यातील सोपोर येिे झाला आचि ते भारतीय शास्त्रीय 

सुंगीताच्या स चफयाना घराण्यातील होते. ते पुंचडत शुंकर पुंचडत याुंिे पित ू होते, ज्याुंनी 

स चफयाना, कलाम आचि चहुंि थिानी शास्त्रीय सुंगीतावर आधाररत ‘सफूी बाज’ म्हिनू प्रचसद् 

असलेली शलैी चवकचसत केली होती. 

• ‘सेंट ऑफ ि सुंतरू’ आचि ‘चकुं ग ऑफ चथरुंग्स’ म्हिनू गौरवले गेलेले, सोपोरी याुंना 1992 मध्ये 

सुंगीत नाटक अकािमी प रथकार आचि 2004 मध्ये पद्मश्री प रथकार चमळाला. 2009 मध्ये त्याुंना 

बाबा अल्लाउद्दीन खान प रथकार आचि 2011 मध्ये एम एन मािरू प रथकाराने सन्माचनत 

करण्यात आले. 

• सोपोरी याुंनी चहुंिी, काचश्मरी, डोगरी, चसुंधी, उिूि, सुंथकृत, भोजप री, पुंजाबी, चहमािली, 

राजथिानी, तेलग,ू तचमळ इत्यािीसारख्या चवचवध भािाुंमध्ये आचि बोलींमध्ये 6000 हून अचधक 

गाण्याुंना सुंगीत चिले आचि तसेि पचशियन, अरबी इत्यािी परिेशी भािाुंमध्येही सुंगीत चिले. 

चित्रपट, जाचहराती, माचहतीपट, माचलका, ऑपेरा आचि गायनगाचयका याुंच्या कामािा भाग 

होता. 

भारतीय अमेररकी हररनी लोगन ने 2022 चथरप्स नेशनल थपेचलुंग बी चजुंकले. 

हररिी लोगानला एकिा चथरप्स नॅशनल थपेचलुंग बी मधनू काढून टाकण्यात आले होते, त्यानुंतर 

त्याुंना प न्हा चनय क्त करण्यात आले होते. चवरम राज ूचवरुद्च्या तीव्र सुंघिाित चतिे िार शब्ि ि कले , 

ज्यात चतला शीििक चमळाले असते. पचहल्या-वचहल्या लाइटचनुंग-राउुंड टायबे्रकरमध्ये, हररिीने शेवटी 

रॉफीवर िावा केला. सॅन अाँटोचनयो, टेक्सास येिील 13 विीय आठव्या वगाितील चवद्याथ्यािने, ज्याने तीन 

विांपवूी शेवटच्या पिूितः वयैचक्तक मधमाशीमध्ये थपधाि केली आचि ती परत आिण्यासाठी सािीच्या 

रोगािा सामना केला, 90-सेकुं ि थपेल-ऑफ िरम्यान 21 शब्ि अिकूपिे उच्िारले, चवरमला सहाने 

हरवले. 

 



 

 

सचवता कुं सवाल 

• मळूच्या उत्तरकाशी चजल््ातील लोंिरु गावच्या चगयािरोहक सचवता कुं सवाल याुंनी जगातील 

सवाित मोठे चशखर माऊुं ट एव्हरेथट तसेि पािवे मोठे चशखर माउुंट मकाल ूयशथवी सर केले.  

• पुंिवीस विांच्या सचवता कुं सवाल याुंनी चिनाुंक 12 मे रोजी माऊुं ट एव्हरेथट तर 28 मे रोजी 

मकाल ूचशखर सर केले. अशा प्रकारे अवघ्या सोळा चिवसाुंच्या फरकाने िोन मोठी चगरीचशखरे 

सर करिाऱ्या त्या पचहल्या भारतीय मचहला ठरल्या. 

अन्नपूिाि  चशखरावर िढिारे पचहले भारतीय चगयाि रोहक  

• ऑचक्सजनच्या मितीचशवाय अन्नपिूाि चशखरावर िढिारे भारतातील पचहले चगयािरोहक 

थकालझाुंग ररचग्झन याुंिे लेहने मोकळ्या हाताुंनी थवागत केले.  

• नेपाळमधील अन्नपिूाि आचि ल्होत्से यशथवीररत्या चशखरावर गेल्यानुंतर, लेह चवमानतळावर 

इतर चगयािरोहकाुंनी त्याुंिे थवागत केले. 28 एचप्रल रोजी माऊुं ट अन्नपिूाि आचि 14 मे रोजी माउुंट 

ल्होत्से िढाई िरम्यान 16 चिवसाुंिे अुंतर असताना, थकालझाुंग ररचग्झनने ऑचक्सजन 

सप्लीमेंटचशवाय िोन चशखरे चजुंकण्यािा चवरम केला आहे. 

• चशखरावर जाण्यािा प्रयत्न करताना मतृ्यचू्या उच्ि िराम ळे, माउुंट अन्नपिूाि हे जगातील आठ 

हजार मीटर चशखराुंपकैी एक आहे आचि सवाित आव्हानात्मक आहे. 

• 41 विीय थकालझाुंग ररचग्झन याुंना लडाखमधील पवितारोहिातील अग्रगण्य साहसी 

पयिटकाुंिा 23 विांिा अन भव आहे. 

• भचवष्ट्यात 8,000 ते 14,000 मीटर उुंिीिी चशखरे असलेल्या सवि नऊ पविताुंवर िढाई करण्यािा 

त्याुंिा मानस असल्यािे थकालझाुंग ररचग्झन याुंनी साुंचगतले. 

परमेश्वरन अय्यर  

• अचमताभ काुंत याुंच्यानुंतर NITI आयोगािे नवीन म ख्य कायिकारी म्हिनू परमेश्वरन अय्यर 

याुंिी चनय क्ती करण्यात आली आहे, ज्याुंिा कायिकाळ 30 जनू रोजी सुंपिार आहे. 

• अचमताभ काुंत सहा विांच्या कायिकाळानुंतर पॉचलसी चिुंक टाँकच्या सवोच्ि पिावरून पायउतार 

होिार आहेत. काुंत याुंना जनू २०२२ पयंत एक विाििी म ितवाढ िेण्यात आली होती. 



 

 

• परमेश्वरन अय्यर हे उत्तर प्रिेश केडरिे IAS अचधकारी आचि पेयजल आचि थवच्छता मुंत्रालयािे 

माजी सचिव आहेत, ज्याुंनी 2016 आचि 2020 िरम्यान सरकारच्या थवच्छ भारत चमशनिे नेततृ्व 

केले. 

• परमेश्वरन अय्यर हे सरकारच्या साविजचनक धोरि चिुंक टाँकिे चतसरे म ख्य कायिकारी 

अचधकारी बनतील. काचमिक आचि प्रचशक्षि चवभागाने जारी केलेल्या अचधसिूनेन सार त्याुंिा 

प्रारुं चभक कायिकाळ िोन विांसाठी असेल. 

पालोनजी चमस्त्री  

• भारतीय वुंशािे अब्जाधीश आचि भारतीय समहू शापरूजी पालोनजी समहूािे अध्यक्ष पल्लोनजी 

चमस्त्री याुंिे २७ जनू २०२२ रोजी म ुंबईत चनधन झाले. ते ९३ विांिे होते. २७ जनूच्या मध्यरात्री 

त्याुंिे िचक्षि म ुंबईतील त्याुंच्या राहत्या घरी झोपेति चनधन झाले. 

• चमस्त्री याुंिे क ट ुंब शापरूजी पालोनजी समहूावर चनयुंत्रि ठेवते, एक भारतीय बाुंधकाम आचि 

ररअल इथटेट साम्राज्य, जे 150 विांपवूी थिापन झाले होते आचि आज 50 पेक्षा जाथत िेशाुंमध्ये 

50,000 हून अचधक लोकाुंना रोजगार िेते. कुं पनीच्या काही महत्त्वाच्या प्रकल्पाुंमध्ये ररझव्हि बाँक 

ऑफ इुंचडया आचि ओमानच्या स लतानसाठी चनळा-सोने-अलम पॅलेस याुंिा समावेश आहे. 

• पल्लोनजी चमस्त्री याुंना भारतातील चतसरा सवोच्ि नागरी प रथकार, 2016 मध्ये एक उद्योगपती 

म्हिनू त्याुंच्या योगिानासाठी पद्मभिूि प रथकाराने सन्माचनत करण्यात आले. 

• 1865 मध्ये पल्लोनजी चमस्त्री याुंच्या आजोबाुंनी एका इुंग्रजासोबत बाुंधकाम व्यवसाय स रू केला 

तेव्हा या गटािी थिापना झाली. स रुवातीिा प्रकल्प म ुंबईिा पचहला जलाशय होता. त्यानुंतर 

1920 च्या िशकात कुं पनीने टाटा क ट ुंबासोबत व्यवसाय करण्यास स रुवात केली. 

 

 

 

 

 



 

 

जनू लोकराज्य  

राुंतीज्योती साचवत्रीबाई फ ले घरक ल योजना  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

वुंचिताुंसाठी योजना  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


