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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | जानवेारी 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

धर्मेंद्र प्रधान याांनी 'पढे भारत' वाचन र्मोहिरे्मचा शुभारांभ केला. 

● कें द्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान य ंनी 'पढे भारत' ही १०० 

शिवस ंची व चन मोहीम सुरू केली आहे. 100 शिवस व चन 

मोशहमेच  िुभ रंभ राष्ट्र ीय शैक्षहिक धोरि (NEP) 2020 

च्या अनुषांगाने आिे. ज्य मधे्य स्थ शनक/म तृभ षेतील 

मुल ंस ठी वय नुस र व चन पुस्तक ंची उपलब्धत  सुशनशित 

करून मुल ंस ठी आनंिि यी व चन संसृ्कतीच्य  संवर्धन वर भर 

शिल  ज तो. 

● य  मोशहमेच  िुभ रंभ करत न  मंत्री महोिय ंनी व चन चे महत्त्व 

अर्ोरेखित केले जे सतत आशण आयुष्यभर शिकण्य स ठी 

मुल ंनी शवकशसत करणे आवश्यक आहे. व चन ची सवय लह न 

वय तच ल वली तर मेंिूच्य  शवक स त मित होते आशण 

कल्पन िक्ती व ढते. 

पढे भारत र्मोिीर्म: 

● पढे भ रत मोहीम ब लव शिक  ते इयत्त  8 वी पयंत शिकण ऱ्य  

मुल ंवर लक्ष कें शद्रत करेल. व चन मोहीम 1 ज नेव री 2022 ते 

10 एशिल 2022 पयंत 100 शिवस (14 आठवडे) आयोशजत 

केली ज ईल. 

● व चन मोशहमेच  उदे्दि र ष्ट्र ीय आशण र ज्य स्तर वरील सवध 

भ गर् रक ंच  सहभ ग आहे ज्य मधे्य मुले, शिक्षक, प लक, 

समुि य, िैक्षशणक िि सक इ. 

● व चन आनंिि यी बनवण्य वर आशण व चन च्य  आनंि सोबत 

आजीवन सहव स शनम धण करण्य वर लक्ष कें शद्रत करून िशत 

गि िर आठवड्य ल  एक उपक्रम तय र करण्य त आल  आहे. 

ही मोहीम मूलभूत स क्षरत  आशण संख्य ि स्त्र अशभय न च्य  

दृष्ट्ी आशण उशद्दष्ट् ंिी िेिील संरेखित करण्य त आली आहे. 

टेक र्महिांद्रा अँलीस इांहिया, ग्रीन इन्व्हेस्टर्मेंट्सर्मधे्य 100 टके्क 

से्टक घेिार आिे. 

● िेक मशहंद्र ने एकूण USD 125 ििलक्ष रकमेस ठी अॅशलस 

इंशडय  आशण ग्रीन इन्व्हेस्टमेंि्समर्ील 100 िके्क से्टक 

घेण्य च्य  िस्त व ल  मंजुरी शिली आहे. य  संप िन मधे्य 

शडशजिल एक्सशपररयन्स सोलु्यिन्स, लशनंग आशण डेहलपमेंि, 

म केशिंग, इंस्टर क्शनल शडझ इन य ंच  सम वेि असेल. 

● िेक मशहंद्र  एक्स्चेंजमधे्य ि िल केलेल्य  शनय मक 

अद्यतन नुस र, रोजग र-संबंशर्त आशण क यधिििधन-संबंशर्त 

कम ईसह $125 ििलक्ष पयंत एकूण मोबिल  िेईल. Allyis 

India Pvt Ltd आशण Green Investments LLC संस्थ ंन  

िचध कमी करण्य स ठी, क मशगरी सुर् रण्य स ठी आशण त् ंची 

उशद्दषे्ट् पूणध करण्य स ठी तंत्रज्ञ न सल्ल  आशण व्यवस्थ शपत सेव  

िेत त. 

कें द्रीय र्मांत्री अहिनी वैष्णव याांनी "भारत सेर्मीकां िक्टर हर्मशन" 

लाँच केले 

● म शहती तंत्रज्ञ न मंत्री अहिनी वैष्णव य ंनी भारतात 

सेर्मीकां िक्टर वेफर फॅशिकेिन सुशवर्  उभ रण्य स ठी मोठी 

गंुतवणूक आकशषधत करण्य स ठी इांहिया सेर्मीकां िक्टर 

हर्मशन (ISM) ल ाँच केले आहे. भ रत तील सेमीकंडक्टसध 

आशण शडस्ले मॅनु्यफॅक्चररंग इकोशसस्टमच्य  शवक स स ठी 

कें द्र ने स्व रस्य असलेल्य  कंपन्य ंन  आमंशत्रत केले आहे. ISM 

ह  शडशजिल इंशडय  कॉपोरेिनमर्ील एक शविेष आशण स्वतंत्र 

व्यवस य शवभ ग आहे. 

हर्मशन बद्दल: 

● शडस्ले फॅब उभ रण्य स ठी योजनेस ठी िकल्प िच धच्य  50 

टक्क्ाांपयंत (िशत फॅब 12,000 कोिीचंी कम ल मय धि ) 

आशथधक सह य्य िि न केले ज ईल. 

● सेमीकंडक्टर फॅब्स आशण शडस्ले फॅब्स य  िोन्ीसं ठी 

मंजूरीच्य  त रिेप सून सह  वष ंच्य  क ल वर्ीस ठी 'परी-

पासू' आर् र वर आशथधक सह य्य िि न केले ज ईल. 

सुष्मिता देव हववािाचे कायदेशीर वय वाढवण्यासांबांधी 

हवधेयकाचे परीक्षि करण्यासाठी 31 सदस्यीय पॅनेलर्मधे्य 

● "बालहववाि प्रहतबांध (दुरुस्ती) हवधेयक, 2021" ची 

तप सणी करण्य स ठी स्थ पन केलेल्य  संसिीय स्थ यी 

सशमतीमधे्य केवळ एक  मशहल  िशतशनर्ीसह एकूण 31 

सिस्य ंच  सम वेि आहे. एकूण 31 सिस्य ंपैकी TMC 

ि सि र सुष्मिता देव य  सशमतीतील एकमेव मशहल  िशतशनर्ी 

आहेत. हे शवरे्यक पुरुष ंच्य  बरोबरीने आणण्य स ठी 

भ रत तील मशहल ंस ठी शवव ह चे क यिेिीर वय 18 वरून 21 

पयंत व ढवण्य च  ियत्न करते. 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-testseries/7781/mpsc-exam-prime-test-pack-for-maharashtra-exams-12-months-validity


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |January 2022 

4 http://www.adda247.com/mr    |    Adda247 मराठी App    |    https://t.me/Adda247Marathi 
 

● ब लशवव ह िशतबंर् (सुर् रण ) शवरे्यक 2021 मधे्य "ब लशवव ह 

िशतबंर् क यि , 2006" आशण स त वैयखक्तक क यद्य ंमधे्य 

सुर् रण  करण्य च  ियत्न केल  आहे, जे भ रतीय शििन शवव ह 

क यि ; प रिी शवव ह आशण घिस्फोि क यि ; मुखिम 

वैयखक्तक क यि  (िररयत) अनुियोग क यि ; शविेष शवव ह 

क यि ; शहंिू शवव ह क यि ; आशण परिेिी शवव ह क यि  हे 

सवध आहेत. 

हशक्षि र्मांत्री धर्मेंद्र प्रधान याांनी NEAT 3.0 लाँच केले. 

● कें द्रीय शिक्षण मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान य ंनी नॅशनल एजु्यकेशनल 

अलायन्स फॉर टेक्नॉलॉजी (NEAT 3.0), आशण अष्मिल 

भारतीय तांत्रहशक्षि पररषदेने (AICTE) शवशहत केलेली 

ि िेशिक भ ष  प ठ्यपुस्तके सुरू केली आहेत. NEAT 3.0 चे 

उशद्दष्ट् शवद्य र्थ् ंन  एक च लॅिफॉमधवर सवोत्तम-शवकशसत एड-

िेक सोलू्यिन्स आशण अभ्य सक्रम िि न करणे आहे. शविेषतः  

आशथधकदृष्ट्य  वंशचत शवद्य र्थ् ंन  त् च  फ यि  होईल. हे 

सरक र (त् ची अंमलबज वणी करण री एजन्सी AICTE द्व रे) 

आशण िैक्षशणक तंत्रज्ञ न कंपन्य ंमर्ील स वधजशनक-ि जगी 

भ गीि री (Public-Private Partnership) मॉडेल आहे. 

आयुष र्मांत्र्ाांच्या िसे्त आांतरराष्ट्र ीय योग अकादर्मीची 

पायाभरिी 

● कें द्रीय आयुष मंत्री, सब धनंि सोनोव ल य ंनी हैिर ब ि, तेलंगण  

येथे ह िधफुलनेस इंिरनॅिनल योग अक िमीची प य भरणी 

केली. आझ िी क  अमृत महोत्सव च  भ ग म्हणून त् ंनी ७५ 

कोिीचं  सूयधनमस्क र उपक्रमही सुरू केल . अक िमी 

िशिक्षण क यधक्रम ंद्व रे सम ज च्य  सवध स्तर ंपयंत पोहोचण्य च  

ियत्न करते आशण आंतरर ष्ट्र ीय संघ चे शनरीक्षण केले ज ईल. 

● य  अक िमीमधे्य सल्ल मसलत करण्य स ठी उपच र त्मक 

योग कक्ष, एक ते एक िशिक्षण ज ग  शकंव  लह न गि वगध 

आहेत; जन्मपूवध योग कक्ष; 200 बसण्य ची क्षमत  असलेले 

व्य ख्य न हॉल; िी-रेकॉडेड वेलनेस िोग्र म्सस ठी एशडशिंग 

सूिसह पूणध व ढ झ लेल  रेकॉशडंग सु्टशडओ; थेि ऑनल इन 

योग वग ंस ठी पूणधपणे सुसज्ज असलेल  रेकॉशडंग योग हॉल 

आहे. 

राज कुर्मार हसांग याांनी Automatic Generation Control 

(AGC) राष्ट्र ाला सर्महपित केले. 

● ऊज ध आशण नवीन आशण नवीकरणीय ऊज ध मंत्री, राज कुर्मार 

हसांि य ंनी Automatic Generation Control (AGC) 

र ष्ट्र  ल  समशपधत केले आहे. AGC िर च र सेकंि ंनी पॉवर 

ल ंिल  शसग्नल प ठवते ज्य मुळे शिक्वें सी आशण भ रत च्य  

पॉवर शसस्टमची शवश्व स हधत  क यम र हते. 2030 पयंत 500 

GW नॉन-जीव श्म इंर्न-आर् ररत उत्प िन क्षमतेचे सरक रचे 

लक्ष्य स ध्य करण्य त मित होईल. 

Automatic Generation Control (AGC) बद्दल 

● ऑिोमॅशिक जनरेिन कंिर ोल पॉवर शसस्टम ऑपरेिन 

कॉपोरेिन (POSOCO) द्व रे र ष्ट्र ीय लोड शडसॅ्पच सेंिरद्व रे 

ऑपरेि केले ज ईल. 

● पॉवर शसस्टीमची व रंव रत  आशण शवश्व स हधत  र िण्य स ठी 

POSOCO िते्क पॉवर ल ंिल  AGC द्व रे िर 4 सेकंि ंनी 

शसग्नल प ठवेल. 

● आरके शसंग य ंनी "भ रतीय उज ध िण लीतील जडत्व चे 

मूल्य ंकन (Assessment of Inertia in Indian Power 

System)" िीषधक च  अहव ल िेिील ज री केल  आहे. 

आयआयिी बॉमे्बच्य  मितीने पोसोकोने ते तय र केले आहे. 

● भ रत ने नवीकरणीय ऊजेची 150 GW ची स्थ शपत क्षमत  

ग ठली आहे आशण 2022 मधे्य 175 GW ची अक्षय ऊज ध 

क्षमत  स ध्य करण्य चे उशद्दष्ट् ठेवले आहे. 

भारत सरकारच्या प्ररु्मि उजाला योजनेला 7 वषे पूिि झाली. 

● ऊज ध मंत्र लय च्य  िमुि उज ल  क यधक्रम ने 05 ज नेव री 

2022 रोजी एलईडी शिवे शवतरण आशण शवक्रीची स त वषे 

यिस्वीररत्  पूणध केली आहेत. उन्नत ज्योती ब य अफोडेबल 

एलईडी फॉर ऑल (UJALA) योजनेच  िुभ रंभ भ रत चे 

पंतिर् न श्री नरेंद्र मोिी य ंनी 05 ज नेव री 2015 रोजी केल  

होत . 

उपक्रर्माबद्दल: 

● UJALA उपक्रम ह  जग तील सव धत मोठ  िून्य-अनुि न िेण र  

घरगुती िक ि क यधक्रम आहे ज्य मधे्य िेिभर त 36.78 

कोटी ांहून अशर्क LEDs शवतररत करण्य त आले आहेत. 

● 5 ज नेव री 2022 पयंत, 47,778 दशलक्ष (48 अब्ज) 

शकलोवॅि-त स (kWh) व शषधक ऊजेची बचत झ ली आहे. CO2 

उत्सजधन त 386 कोिी िन कप तीसह 9,565 Megawatt 

(MW) ची म गणी ि ळण्य त आली आहे. 

रु्मकेश अांबानी ांच्या ररलायन्स ररटेलने 25.8% से्टक घेण्यासाठी 

िन्व्झोर्मधे्य $200 दशलक्ष गुांतविूक केली. 

● मुकेि अंब नी य ंच्य  ररलायन्स ररटेल गंुतवणूक केली आहे $ 

200 दशलक्ष शकंव  सुम रे 1.488 कोटी रुपये बंगळूर-

आर् ररत जलि कॉमसध िेळ डू मधे्य Dunzo एक 25.8 टके्क 

हिस्सा एक पूणधपणे diluted आर् र. य  शनणधय मुळे 

ररल यन्सल  िेि तील व ढत्  जलि शवतरण ब ज रपेठेत प य 

रोवण्य स मित होईल. ररल यन्स इंडस्टर ीज शलशमिेड आमधच्य  

नेतृत्व ि लील य  नवीनतम फेरीत डन्व्झोने एकूण $240 

ििलक्ष जम  केले. इतर शवद्यम न गंुतवणूकि र लाइटबॉक्स, 

लाइटथ्रॉक, 3L कॅहपटल आहि अले्टररया कॅहपटल िोते, 

ज्य ंनी य  फेरीत भ ग घेतल . 
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● भ रतीय िहर ंमर्ील स्थ शनक व्य प र्य ंस ठी लॉशजखस्टक 

सक्षम करण्य स ठी डन्व्झोच्य  व्यवस य त उत्कृष्ि 

होण्य च्य  दृष्िील  बळकि करण्य स ठी, म यक्रो 

वेअरह ऊसच्य  नेिवकध मरू्न आवि्यक स म न ची झिपि 

शडशलव्हरी सक्षम करण्य स ठी शनर्ीच  व पर केल  ज ईल. 

हनवििूक आयोगाने हनवििुकीतील उरे्मदवाराांच्या िचािची 

र्मयािदा वाढवली आिे. 

● मह ग ई व ढल्य मुळे भारतीय हनवििूक आयोगाने सांसदीय 

आहि हवधानसभा र्मतदारसांघातील उमेिव र ंस ठी शवद्यम न 

शनवडणूक िचध मय धि  व ढवली आहे . िेि तील सवध आग मी 

शनवडणुक ंमधे्य नवीन मय धि  ल गू होतील. शनवडणूक िच धच्य  

मय धिेतील पूवीची मोठी सुर् रण  2014 मधे्य करण्य त आली 

होती. 2020 मधे्य त् त आणिी 10% व ढ करण्य त आली 

होती. EC ने िचध घिक आशण इतर संबंशर्त समस्य ंच  अभ्य स 

करण्य स ठी आशण योग्य शिफ रसी करण्य स ठी एक सशमती 

स्थ पन केली होती. 

सांसदीय र्मतदारसांघ हनवििूक िचािची कर्माल र्मयािदा: 

● संसिीय शनवडणुकीच्य  िच धची मय धि  मोठ्य  र ज्य ंमधे्य 70 

लािाांवरून 95 लाि रुपये आशण लह न र ज्य ंमधे्य 54 

लािाांवरून 75 लािाांपयंत वाढवण्यात आली आहे. 

● मोठ्य  र ज्य ंमधे्य मह र ष्ट्र , मध्य ििेि, उत्तर ििेि, पशिम 

बंग ल आशण कन धिक य ंच  सम वेि आहे. 

● लह न र ज्य ंमधे्य गोव , शसक्कीम, अरुण चल ििेि आशण 

कें द्रि शसत ििेि ंच  सम वेि आहे. 

● जमू्म आशण क श्मीर कें द्रि शसत ििेि त शनवडणूक िच धची 

कम ल मय धि  95 लािाांपयंत व ढवण्य त आली आहे. 

ओहर्मक्रॉन शोधण्यासाठी ICMR ने भारतातील पहिल्या हकट 

'OmiSure' ला र्मान्यता हदली. 

● भारतीय वैद्यकीय सांशोधन पररषद (ICMR) च्य  Omicron 

शजच्य मधे्य variant िोर्ण्य स ठी एक च चणी उपकरणे, 

कपडे, अन्य स र्ने य ंच  संच म न्यत  शिली आहे SARS-

CoV-2 coronavirus. ि ि ने शवकशसत केलेल्य  कोशवड 

शकिल  'OmiSure' म्हणत त आशण ते ओशमक्रॉन िक र 

िोर्ण्य स ठी एक सुर् रण  असेल. हे शकि ि ि  मेशडकल अाँड 

ड यग्नोखस्टक्सने तय र केले आहे. शनम धत् च्य  सूचनेनुस र 

च चण्य  केल्य  गेल्य  आहेत. बॅच-िू-बॅच सुसंगततेची 

जब बि री शनम धत् ची आहे. 

● ि ि  मेशडकल अाँड ड यग्नोखस्टक्सने एक शकि 'OmiSure' 

शवकशसत केली आहे जी RT-PCR च चण्य ंिरम्य न 

न सोफरीशंजयल/ओरोफरीशंजयल नमुन्य ंमधे्य SARS-CoV2 चे 

ओशमक्रॉन िक र िोरू् िकते. च चणी शकि सवध म नक ररअल-

ि इम पीसीआर मिीनिी सुसंगत आहे. य  शकिच  च चणी 

क ल वर्ी 85 शमशनिे आहे. नमुन  संकलन आशण RNA 

क ढण्य सह पररण म िनधअर उंड वेळ 130 शमशनिे आहे. 

TCS कें द्राच्या पासपोटि योजनेचा दुसरा टप्पा पूिि करेल. 

● परराष्ट्र  व्यविार (परराष्ट्र  व्यविार र्मांत्रालयाने) र्मांत्रालय एक 

कर र केल  आहे टाटा कन्सल्टन्सी सष्महिसेस हलहर्मटेि 

(टीसीएस) िुसऱ्य  िप्प्य तील पासपोटि सेवा कायिक्रर्म 

(PSP-v2.0). TCS प सपोिध सेव  िकल्प स ठी सेव  िि त  

असेल, जो तो 10 वष ंप सून आहे. PSP-V2.O ने शचप-सक्षम 

ई-प सपोिध रोल आउि करणे, डेि  सुरशक्षतत  व ढवणे आशण 

ब योमेशिर क्स, कृशत्रम बुखिमत्त , िगत डेि  शवशे्लषण आशण 

स्वयं-िशतस ि व परून पुढील स्तर वरील ग्र हक अनुभव ची 

ि त्री करणे य ंच  शवच र केल  आहे. 

● क यधक्रम च्य  पुढील िप्प्य त, TCS शवद्यम न सुशवर्  आशण 

िण ली रीिेि करेल आशण ब योमेशिर क्स, कृशत्रम बुखिमत्त , 

िगत डेि  शवशे्लषण, चॅिबॉि्स, ऑिो-ररस्पॉन्स, नैसशगधक भ ष  

िशक्रय  य स रख्य  तंत्रज्ञ न च  व पर करून ई-प सपोिध ज री 

करण्य स सक्षम करण्य स ठी नवीन उप य शवकशसत करेल. 

सुधीर कुर्मार सके्सना याांनी पांतप्रधानाांच्या पांजाब 

दौऱ्यादरम्यान सुरक्षा तु्रटी ांची चौकशी करण्यासाठी सहर्मती 

स्थापन केली आिे. 

● पंतिर् न नरेंद्र र्मोदी याांच्या पांजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्ष  

व्यवस्थेतील गंभीर तु्रिीचंी चौकिी करण्य स ठी गृि 

र्मांत्रालयाने एक सशमती स्थ पन केली आहे. ही तीन सिस्यीय 

सशमती आहे आशण शतचे अध्यक्ष सुधीर कुर्मार सके्सना, सशचव 

(सुरक्ष ), कॅशबनेि सशचव लय असतील. य त आयबीचे 

सहसंच लक बलबीर हसांग आशण एसपीजीचे आयजी सुरेि 

य ंच ही सम वेि आहे . 

● सशमतील  पंतिर् न मोिीचं्य  सुरक्ष  व्यवस्थेतील कशथत 

तु्रिीबंद्दल चौकिी करण्य स स ंशगतले गेले आहे “ज्य मुळे 

हीहीआयपीनं  गंभीर र्ोक  शनम धण झ ल ” आशण लवकर त 

लवकर अहव ल स िर कर . पंतिर् न ंच्य  सुरके्षच  भंग 

केल्य िकरणी सवोच्च न्य य लय च्य  सुन वणीपूवी हे प ऊल 

उचलण्य त आले आहे. 

हवत्त र्मांत्रालय: जन धन िात्यातील ठेवी रु. 1.5 लाि कोटी ांच्या 

पुढे 

● शवत्त मंत्र लय च्य  म्हणण्य नुस र, िर् नमंत्री जन र्न योजन  

(PMJDY) योजनेअंतगधत उघडलेल्य  बाँक ि त् ंमर्ील ठेवीनंी 

1.5 ल ि कोिी रुपय ंच  िप्प  ओल ंडल  आहे. शडसेंबर 2021 

च्य  अिेरीस जन र्न योजनेंतगधत ि त् ंमर्ील एकूण शिल्लक 

1,50,939.36 कोिी रुपये इतकी नोिंवली गेली होती. य  

योजनेंतगधत 44.23 कोिी ि ती उघडण्य त आल्य चे 

आकडेव रीवरून स्पष्ट् झ ले आहे. 

● य पैकी 34.9 कोिी ि ती स वधजशनक के्षत्र तील बाँक ंमधे्य, 8.05 

कोिी ि िेशिक ग्र मीण बाँक ंमधे्य आशण उवधररत 1.28 कोिी 

ि जगी के्षत्र तील बाँक ंमधे्य उघडण्य त आली. य  योजनेअंतगधत 

31.28 कोिी PMJDY ल भ र्थ् ंन   

● रुपे डेशबि क डध ज री करण्य त आले. 
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केवहिया रेले्व स्थानकाचे एकता नगर रेले्व स्थानक असे 

नार्मकरि करण्यात आले आिे. 

● रेले्व र्मांत्रालयाने य  पुनन धशमत म न्यत  शिली आहे Kevadiya 

रेले्व से्टशन गुजर त नमधि  शजल्ह्य तील म्हणून, एकता नगर 

रेले्व से्टशन. सॅ्टचू्य ऑफ युशनिीचे केवशडय  रेले्व से्टिन 

वडोिर  शवभ ग ंतगधत येते. एकत  नगर रेले्व से्टिनच  से्टिन 

कोड EKNR असेल. से्टिनच  अंकीय कोड 08224620 

असेल. 

● गेल्य  वषी, रेले्व मंत्र लय ने स ंशगतले होते की गुजर तमर्ील 

जग तील सव धत उंच पुतळ  “सॅ्टचू्य ऑफ युशनिी” ल  भेि 

िेण ऱ्य  पयधिक ंन  केवशडय  रेले्व से्टिनवरच र ज्य च  समृि 

स ंसृ्कशतक इशतह स अनुभवत  येईल. 

उत्तर प्रदेश सरकारने नेपाळ सीरे्मजवळील 4 गावे र्मिसूल गावे 

म्हिून घोहषत केली. 

● उत्तर प्रदेश सरक रने शजल्ह्य तील नेप ळ सीमेजवळ असलेली 

च र ग वे र्मिसूल गावे म्हणून घोशषत केली आहेत. बहर इचचे 

शजल्ह  िंड शर्क री शिनेि चंद्र शसंह य ंनी स ंशगतले की, यूपी 

शवर् नसभेच्य  स वधशत्रक शनवडणुक ंच्य  घोषणेपूवी ह  शनणधय 

घेण्य त आल  होत . ही च र ग वे भवानीपूर, तेहधया, झाहकया 

आहि हबहिया ही शजल्ह्य तील हर्मिीनपुरवा त लुक्य त आहेत. 

● महसूल ग व हे पररभ शषत सीम  असलेल  एक छोि  

िि सकीय ििेि आहे. एक  महसुली ग व त अनेक ग वे असू 

िकत त. ग्र म िि सकीय अशर्क री ह  महसूल ग व च  मुख्य 

अशर्क री असतो. य  ग व ंतील लोक ंन  आत  ि सन च्य  सवध 

योजन ंच  ल भ शमळण र आहे. 

भारतीय रेले्वने प्रवाशाांना त्याांच्या िरवलेल्या सार्मानाचा शोध 

घेण्यास र्मदत करण्यासाठी हर्मशन अर्मानत सुरू केले आिे. 

● रेले्व प्रोटेक्शन फोसि (आरपीएफ) च्य  भारतीय रेले्वच्या 

रेले्व झोन न व ची नवीन उपक्रम सुरू केल  आहे "हर्मशन 

अर्मानत" सोपे रेले्व िव ि ंन  गह ळ स म न परत 

शमळशवण्य स ठी करण्य स ठी. शमिन अम नत अंतगधत, 

हरवलेल्य  स म न च  आशण स म न च  तपिील फोिोसह 

शवभ गीय रेले्वच्य  अशर्कृत वेबस इि 

https://wr.indianrailways.gov.in/ वर अपलोड केल  

ज ईल. हे िव ि ंन  त् ंच्य  हरवलेल्य  वसंू्तच  म गोव  घेण्य स 

आशण त् ंन  परत शमळशवण्य त मित करेल तसेच िव ि ंची 

आशण त् ंच्य  स म न ची आशण स म न ची सुरक्ष  आशण सुरक्ष  

सुशनशित करेल. 

इांहिया ष्मिल्स 2021 स्पधेचा सर्मारोप झाला. 

● इांहिया ष्मिल्स 2021 राष्ट्र ीय स्पधेचा सम रोप 200 हून 

अशर्क स्पर्धक ंसह झ ल  ज्य ंच  कौिल्य शवक स आशण 

उद्योजकत  मंत्र लय ने सत्क र केल . स्परे्तील तब्बल 270 

शवजेत् ंन  61 सुविि, 77 रौप्य, 53 काांस्य आहि 79 उतृ्कष्ट् 

पदके िेऊन गौरशवण्य त आले. 54 औद्योशगक के्षत्र तील 

आपली िशतभ  ि िवण्य स ठी िेिभर तील प चिेहून अशर्क 

स्पर्धक ंनी य  स्परे्त भ ग घेतल . य  के्षत्र ंमधे्य क र पेंि, 

पॅशिसरी आशण कने्फक्शनरी, वेखडंग, स यबर शसकु्यररिी, 

फ्लोरस्टर ी इत् िीचं  सम वेि आहे. 

स्पधेतील हवजेते: 

● ओहिशा 'IndiaSkills 2021' 51 पिके स्पर् ध 26 र जे्य आशण 

य  वष धच्य  कें द्रि शसत ििेि िथम ब हेर पूणध. ओशडि ने 10 

सुवणध, 18 रौय, 9 क ंस्य आशण 14 पिके शजंकली. 

● 30 पिक ंसह र्मिाराष्ट्र  िुसऱ्य  स्थ न वर तर केरळने 25 

पिक ंसह शतसरे स्थ न पिक वले. 

● इंशडय  खस्कल्स 2021 स्परे्तील शवजेत् ंन  ऑक्िोबर 2022 

मधे्य चीनर्मधील शाांघाय येथे होण ऱ्य  जागहतक कौशल्य 

आांतरराष्ट्र ीय स्पधेत भ ग घेण्य ची संर्ीही शमळेल. 

● य  मशहन्य च्य  7 ते 9 त रिेपयंत िगती मैि न आशण र ष्ट्र ीय 

र जर् नी के्षत्र तील ऑफस इि स्थ न ंसह अनेक शठक णी स्पर् ध 

आयोशजत करण्य त आल्य  होत् . 

सुप्रीर्म कोटािने र्माजी न्यायाधीश इांदू र्मल्होत्रा याांच्या 

अध्यक्षतेिाली 5 सदस्यीय पॅनेलची हनयुक्ती केली. 

● पंतिर् न नरेंद्र मोिी य ंच्य  नुकत् च झ लेल्य  पांजाब 

दौऱ्यादरम्यान झालेल्या सुरक्षा भांगाच्या चौकशीसाठी 

सवोच्च न्यायालयाने प च सिस्यीय सशमती स्थ पन केली आहे 

. सवोच्च न्य य लय चे म जी न्य य र्ीि न्य यमूती इांदू र्मल्होत्रा 

या सहर्मतीचे अध्यक्ष असतील. पॅनेलच्य  इतर सिस्य ंमधे्य 

र ष्ट्र ीय तप स संस्थेचे (NIA) मह शनरीक्षक, चंशिगडचे पोलीस 

मह संच लक, पंज ब आशण हररय ण  उच्च न्य य लय चे 

रशजस्टर  र जनरल आशण पंज बचे अशतररक्त DGP (सुरक्ष ) य ंच  

सम वेि आहे. 

पांतप्रधान र्मोदी ांनी MSME तांत्रज्ञान कें द्राचे उद्घाटन केले. 

● र ष्ट्र ीय युव  शिन 2022 च्य  शनशमत्त ने, पंतिर् न नरेंद्र र्मोदी 

याांनी पुद्दुचेरीर्मधे्य कें द्रीय सूक्ष्म, लघु आशण मध्यम उद्योग 

(MSME) मंत्र लय च्य  अंतगधत क यधरत असलेल्य  'MSME 

तांत्रज्ञान कें द्रा'चे हचु्यधअली उि्घ िन केले. इलेक्टर ॉशनक 

शसस्टीम शडझ इन आशण मॅनु्यफॅक्चररंग (ESDM) के्षत्र वर लक्ष 

कें शद्रत करून हे तंत्रज्ञ न कें द्र 122 कोटी रुपये िचूिन ब ंर्ले 

गेले. 

● पुि्िुचेरी येथे 25 व्य  र ष्ट्र ीय युव  महोत्सव च्य  (12 आशण 13 

ज नेव री 2022) उि्घ िन क यधक्रम िरम्य न कें द्र चे उि्घ िन 

करण्य त आले. 

ईशाने्यकिील राज्याांच्या सांिृतीला चालना देण्यासाठी 'नॉथि 

ईस्ट ऑन हील्स एक्सहपहिशन' सुरू करण्यात आले आिे. 

● स ंसृ्कशतक र ज्यमंत्री, र्मीनाकाशी लेिी य ंनी ईशाने्यकिील 

राज्याांच्या सांिृतीला च लन  िेण्य स ठी नवी हदल्ली येथे 

'नॉथि ईस्ट ऑन हील्स एष्मपपहिशन' सुरू केले आिे. 

आझ िी क  अमृत महोत्सव स जर  करण्य स ठी य  वषी 8 ते 

16 एहप्रल िरम्य न ब ईक मोहीम शनयोशजत आहे. 
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● य  मोशहमेत सहभ गी होण रे 75 ब ईकसध िेिभर तून शनवडले 

ज तील आशण 6 गि ंमधे्य ते ईि न्य शवभ ग तील सुम रे 9000 

शकमी अंतर क पतील. ही मोहीम पयधिन मंत्र लय च्य  िेिो 

अपन  िेि उपक्रम ल ही िोत्स हन िेईल. र यडसध रस्त  

सुरके्षच्य  महत्त्व च  संिेिही घेऊन ज तील. 

लोांगेवाला येथे जगातील सवाित र्मोठा िादी राष्ट्र ीय ध्वज 

प्रदहशित करण्यात आला. 

● 15 ज नेव री 2022 रोजी “लष्कर हदन” स जर  करण्य स ठी 

िादी फॅहिकपासून बनवलेल  जग तील सव धत मोठ  र ष्ट्र ध्वज 

ििशिधत करण्य त आल . तो जैसलमेरमर्ील भ रत-प शकस्त न 

सीमेवर लोांगेवाला येथे ििशिधत करण्य त आल .लोगेंव ल  हे 

भ रत आशण प शकस्त न य ंच्य तील 1971 च्य  ऐशतह शसक 

युि चे कें द्रस्थ न होते. ि िी ध्वज चे हे प चवे स वधजशनक 

िििधन असेल. 70 ि िी क र शगर ंनी 49 शिवस ंत ह  ध्वज 

तय र केल . त् च्य  शनशमधतीमुळे ि िी क र गीर आशण संबंशर्त 

क मग र ंस ठी सुम रे 3500 मनुष्य-त स अशतररक्त क म 

शनम धण झ ले आहे. 

ध्वजाचे पररर्माि 

● स्म रकीय र ष्ट्र ीय ध्वज 225 फूि ल ंब आशण 150 फूि रंुि 

आहे. त् चे वजन अंि जे 1400 शकलोगॅ्रम आहे. 

● झेंड  बनवण्य स ठी ह त ने शवणलेल्य , ह त ने क तलेल्य , 

ि िीच्य  क पस च्य  बंशिंगच  4500 मीिरच  व पर करण्य त 

आल  आहे. हे 33, 750 चौरस फूि के्षत्र व्य पते. 

● ध्वज तील अिोक चक्र च  व्य स 30 फूि आहे. 

भारताच्या कोहवि प्रहतबांधक लसीकरि राष्ट्र ीय कायिक्रर्माच्या 

पहिल्या वधािपन हदनाहनहर्मत्त टपाल हतकीटाचे प्रकाशन 

● भ रत च्य  कोशवड-19 िशतबंर्क लसीकरण र ष्ट्र ीय 

क यधक्रम च्य  पशहल्य  वर् धपन शिन शनशमत्त, कें द्रीय आरोग्य 

आशण कुिंुब कल्य ण मंत्री डॉ. मनसुि म ंडशवय  य ंनी 16 

ज नेव री 2022 रोजी कें द्रीय आरोग्य आशण कुिंुब कल्य ण 

र ज्यमंत्री डॉ. भ रती िवीण पव र, आशण कें द्रीय िळणवळण 

र ज्यमंत्री िेवूशसंह चौह न य ंच्य सह कोशवड-19 िशतबंर्क 

लसीवरील शविेष िप ल शतकीि चे िक िन केले. 
 

 

● य  क यधक्रम ल  आयसीएमआरचे मह संच लक डॉ. बलर म 

भ गधव, िप ल शवभ ग चे अशतररक्त मह संच लक अिोक कुम र 

पोद्द र,भ रत ब योिेकचे अध्यक्ष कृष्ण  एल्ल  आशण इतर वररष्ठ 

अशर्क री उपखस्थत होते. 

हजतेंद्र हसांग याांनी आयआयटीच्या र्माजी हवद्यार्थ्ांद्वारे 

जलशुद्धीकरिासाठी एआय-चाहलत स्टाटि-अप सुरू केले. 

● कें द्रीय र ज्यमंत्री (आय/सी) शवज्ञ न आशण तंत्रज्ञ न िॉ हजतेंद्र 

हसांि याांनी तांत्रज्ञान हवकास र्मांिळ (TDB) च्य  आशथधक 

सह य्य ने न शवन्यपूणध तंत्रज्ञ न द्व रे जल िुिीकरण स ठी 

भारतीय सांस्था तांत्रज्ञान (IIT) र्माजी हवद्यार्थ्ांद्वारे कृशत्रम 

बुखिमत्त  (AI) च शलत स्ट िध-अप ल ाँच केले आहे. 

ब ज रभ व पेक्ष  िूपच कमी िर त िुि शपण्य चे प णी उपलब्ध 

करून िेण्य चे य  सुशवरे्चे उशद्दष्ट् आहे. 

● TDB, S&T शवभ ग ची वैर् शनक संस्थ  आशण स्वजल वॉिर 

ि यहेि शलशमिेड य ंच्य त स मंजस्य कर र वरही स्व क्षरी 

करण्य त आली. गुरुग्र म आर् ररत कंपनीची पेिंि िण ली, 

'के्लअरवॉयांट' िुिीकरण िण ली अनुकूल करण्य स ठी 

आशण भशवष्य तील शबघ ड ंच  अंि ज घेण्य स ठी कृशत्रम 

बुखिमते्तच  व पर करते. झोपडपट्ट्य , िेडी आशण उच्च 

उपयुक्तत  के्षत्र ंस ठी IoT सक्षम पॉईंि ऑफ यूज सोलर वॉिर 

युररशफकेिन युशनिवरील त् ंच्य  िकल्प स ठी ग्र हक ंन  

परवडण ऱ्य  िर त शवश्वसनीय िुि शपण्य चे प णी उपलब्ध 

करून िेण्य स ठी कंपनी न शवन्यपूणध तंत्रज्ञ न वर लक्ष कें शद्रत 

करते. 

राज्यर्मांत्री सुभाष सरकार याांच्या िसे्त स्वच्छ हवद्यालय 

पुरिाराचा शुभारांभ 

● शिक्षण र ज्यमंत्री, सुभाष सरकार य ंनी स्वच्छ शवद्य लय 

पुरस्क र (SVP) 2021 - 2022 अक्षरिः  ल ाँच केल  आहे. 

स्वच्छ शवद्य लय पुरस्क र प णी, स्वच्छत  आशण स्वच्छतेच्य  

के्षत्र त अनुकरणीय क यध करण ऱ्य  ि ळ ंन  ओळितो, िेरण  

िेतो आशण पुरस्क र िेतो तसेच ि ळ ंन  भशवष्य त आणिी 

सुर् रण  करण्य स ठी बेंचम कध  आशण रोडमॅप िि न करतो. 

स्वच्छ शवद्य लय पुरस्क र िथम शालेय हशक्षि आहि 

साक्षरता हवभागातफे 2016-17 मधे्य स्वच्छतेबद्दल स्वयंिेरण  

आशण ज गृती शनम धण करण्य स ठी शवतररत करण्य त आल . 

कोि सिभागी िोऊ शकतो? 

● स्वच्छ शवद्य लय पुरस्क र 2021-22 मधे्य सवध शे्रणीतील ि ळ , 

म्हणजेच ग्र मीण आशण िहरी िोन्ी भ ग तील सरक री, 

सरक री अनुि शनत आशण ि जगी ि ळ  सहभ गी होऊ 

िकत त. 
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शाळाांचे रू्मल्याांकन कसे िोिार? 

● सहभ गी ि ळ ंचे मूल्यम पन ऑनल इन पोिधल आशण मोब ईल 

अाँप द्व रे 6 उपशे्रणीमंधे्य केले ज ईल जेथे शसस्टम आपोआप 

त् ंचे एकूण गुण आशण रेशिंग तय र करेल. य  उप-शे्रणीमंधे्य 

पािी, स्वच्छता, साबिाने िात धुिे, ऑपरेशन आहि 

देिभाल, वतिन बदल आशण क्षमत  व ढवणे आशण कोशवड-19 

सज्जत  आशण िशतस ि य वर नव्य ने सम शवष्ट् केलेली शे्रणी 

आहेत. 

हवजेत्याांना काय हर्मळेल? 

● र ष्ट्र ीय स्तर वर य  वषी एकूण 40 ि ळ ंची एकूण शे्रणी 

अंतगधत शनवड केली ज ण र आहे. पुरस्क र ची रक्कम 

रुपये 50,000 वरून व ढवून रुपये करण्य त आली आहे. 

कें द्रीय र्मांहत्रर्मांिळाने IREDA र्मधे्य 1500 कोटी रुपयाांच्या 

हनधीला र्मांजुरी हदली. 

● कें द्रीय मंशत्रमंडळ ने इंशडयन ररनु्यएबल एनजी डेहलपमेंि 

एजन्सी शलशमिेडमधे्य 1500 कोिी रुपय ंच्य  शनर्ील  मंजुरी 

शिली. ते वष धल  10,200 नोकर्य  शनम धण करण्य स मित 

करेल आशण िरवषी अंि जे 7.49 ििलक्ष िन क बधन उत्सजधन 

कमी करेल IREDA ने अक्षय उजेच्य  के्षत्र त मोठी भूशमक  

बज वली आशण IREDA च  पोिधफोशलओ गेल्य  सह  वष ंत 

₹8,800 कोिीवंरून ₹28,000 कोिी इतक  व ढल  आहे. 

● IREDA ही एक हबगर-बँहकां ग हवत्तीय सांस्था आहे जी उजेच्य  

नवीन आशण नूतनीकरणीय स्त्रोत ंिी संबंशर्त िकल्प 

उभ रण्य स ठी िोत्स हन, शवक स आशण आशथधक सह य्य िि न 

करण्य त गंुतलेली आहे. 

MoHUA ने ओपन िेटा वीक सुरू करण्याची घोषिा केली. 

● िुल्य  डेि च  अवलंब करण्य स आशण भ रत च्य  िहरी 

पररसंस्थेमधे्य न वीन्यपूणधतेल  िोत्स हन िेण्य स ठी गृहशनम धण 

आशण िहरी व्यवह र मंत्र लय ने िुल  डेि  सप्त ह सुरू 

करण्य ची घोषण  केली. 

● कें द्रीय गृहशनम धण आशण िहरी व्यवह र मंत्र लय ने (MoHUA) 

“ओपन डेि  वीक” ज हीर केल  ज्य मधे्य सवध 100 स्म िध 

िहर ंच  सहभ ग शिसेल, ज्य च  उदे्दि भ रतीय िहर ंन  “डेि  

स्म िध” बनवण्य च्य  शििेने एक सहयोगी ियत्न सुशनशित 

करण्य च्य  उदे्दि ने आहे. 17 ज नेव री 2022 ते 21 ज नेव री 

2022 िरम्य न ज नेव रीच्य  शतसऱ्य  आठवड्य त ओपन डेि  

वीक आयोशजत केल  ज ईल. 

● हे िोन शवभ ग ंमधे्य शवभ गले गेले आहे - पशहल , डेि सेि, 

खहजु्यअल यझेिन, API आशण डेि  ब्लॉगचे अपलोशडंग स्म िध 

शसिीज ओपन डेि  पोिधलवर 17 ज नेव री ते 20 ज नेव री 

आशण िुसरे, 21 ज नेव री रोजी सवध स्म िध िहर ंद्व रे "डेि  डे" 

स जर  करणे. 

GOI ने अर्मर जवान ज्योतीची हचरांतन ज्योत राष्ट्र ीय युद्ध 

स्मारक ज्योतीर्मधे्य हवलीन केली. 

● भ रत सरक रने 21 ज नेव री 2022 रोजी िज सत्त क शिन पूवी 

शिल्लीच्य  इंशडय  गेिवरील अमर जव न ज्योतीची ज्योत 

िेज रील र ष्ट्र ीय युि स्म रक च्य  ज्योतीमधे्य शवलीन केली 

आहे. अमर जवान ज्योतीची ज्योत िेज रील र ष्ट्र ीय युि 

स्म रक च्य  ज्योतीमधे्य शवलीन केली आहे. सम रंभ चे नेतृत्व 

एक खत्मक संरक्षण कमधच री िमुि, एअर र्माशिल बालबध्र 

राधा कृष्ण याांनी केले. 

● अमर जव न ज्योती येथील ज्योतीने 1971 च्य  हुत त्म् ंन  

आिर ंजली व शहली हे लक्ष त घेऊन िोन्ी ज्योत शवलीन 

करण्य च  शनणधय घेण्य त आल , परंतु त् ंची न वे तेथे उपखस्थत 

न हीत, तर 1971 आशण त् पूवीच्य  युि ंसह सवध युि ंतील सवध 

भ रतीय िहीि ंची न वे आहेत. आशण नंतर ते र ष्ट्र ीय युि 

स्म रक येथे ठेवले ज ते. त् मुळे न व ंसह ज्योत त् च शठक णी 

ठेवणे ही िहीि ंन  िरी श्रि ंजली ठरेल. हे एक च उदे्दि स ठी 

िोन ज्व ल ंची िेिभ ल करणे िेिील िूर करेल. 

अर्मर जवान ज्योती बद्दल 

● अमर जव न ज्योतीचे उि्घ िन 1972 च्य  िज सत्त क शिनी 

तत्क लीन पंतिर् न इंशिर  ग ंर्ी य ंनी केले होते. 1971 च्य  

भ रत-प शकस्त न युि त िहीि झ लेल्य  सैशनक ंच्य  स्मरण थध 

अमर जव न ज्योतीची शचरंतन ज्योत िज्वशलत करण्य त आली. 

राष्ट्र ीय युद्ध स्मारक बद्दल 

● 25 फेिुव री 2019 रोजी पंतिर् न नरेंद्र मोिी य ंच्य  हसे्त 

र ष्ट्र ीय युि स्म रक चे उि्घ िन करण्य त आले. य  स्म रक ची 

शचरंतन मि ल अमर चक्र च्य  आत स्म रक च  मुख्य सं्तभ 

असलेल्य  स्म रक सं्तभ च्य  मध्यभ गी जळत आहे. गॅ्रन ईिच्य  

फलक ंवर 25,942 सैशनक ंची न वे सुवणध अक्षर त कोरलेली 

आहेत. 

'आझादी के अरृ्मत र्मिोत्सव से स्वहििर्म भारत की ओर' या 

कायिक्रर्माचा शुभारांभ पांतप्रधान र्मोदी ांनी केला. 

● पंतिर् न नरेंद्र र्मोदी य ंनी खहशडओ कॉन्फरखनं्सगद्व रे 

'आझादी के अरृ्मत र्मिोत्सव से स्वहििर्म भारत की ओर' 

कायिक्रर्माचे उि्घ िन केले. र ष्ट्र ीय स्तर वरील क यधक्रम त 

िह्मा कुर्मारी ांनी आझादी का अरृ्मत र्मिोत्सव साजरा 

करण्यासाठी सात वषिभर चाललेल्या उपक्रर्माांचा सर्मावेश 

आिे. या उपक्रर्माांतगित िह्मा कुर्मारी ांद्वारे 30 हून अशर्क 

मोशहम  आशण 15000 हून अशर्क क यधक्रम आशण क यधक्रम 

आयोशजत केले ज तील. िह्म  कुम रीजचे संस्थ पक शपत श्री 

िज शपत  िह्म  य ंच्य  53 व्य  स्वग धरोहण जयंतीशनशमत्त िह्म  

कुम रीज य  क यधक्रम चे आयोजन करत आहे. 
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िह्म कुर्मारी ांच्या सात उपक्रर्म 

● My India Healthy India 

● Aatmanirbhar Bharat: Self Reliant Farmers 

● Women: Flag Bearers of India 

● Power of Peace Bus Campaign 

● Andekha Bharat Cycle Rally 

● United India Motor Bike Campaign 

● Green initiatives under Swachh Bharat Abhiyan 

सांत रार्मानुजाचायि याांच्या 216 फुटाांच्या पुतळ्याचे पांतप्रधान 

र्मोदी ांच्या िसे्त अनावरि 

● पंतिर् न नरेंद्र मोिी 5 फेिुव री 2022 रोजी संत च्य  1,000 

जयंती स जरी करण्य स ठी हैिर ब िमधे्य बसलेल्य  खस्थतीत 

र म नुज च यध य ंच्य  216 फूि पुतळ्य चे उि्घ िन करतील. 

र म नुज च यध हे 11व्य  ितक तील संत आशण क्र ंशतक री 

सम जसुर् रक होते. य  पुतळ्य ल  'सम नतेच  पुतळ ' असे 

संबोर्ण्य त येईल. हे तेलंगण तील हैिर ब िच्य  ब हेरील 

िमि ब ि येथे 45 एकर संकुल त आहे. 

प्रकल्पाबद्दल: 

● ह  िकल्प रु. 1,000-कोिी, ज्य ल  संपूणधपणे जगभर तील 

भक्त ंच्य  िेणग्य ंद्व रे शनर्ी शिल  गेल . 

● र ष्ट्र पती र म न थ कोशवंि 13 फेिुव री 2022 रोजी 

र म नुज च यध य ंच्य  पुतळ्य च्य  आतील चेंबरचे अन वरण 

करतील. 

● सॅ्टचू्य ऑफ इकॅ्वशलिी ह  बसलेल्य  खस्थतीत जग तील िुसऱ्य  

क्रम ंक च  सव धत उंच पुतळ  आहे. थ यलंडमर्ील बुि पुतळ  

बसलेल्य  खस्थतीत जग तील सव धत उंच पुतळ  म नल  ज तो. 

कृषी के्षत्रात िर ोन लोकहप्रय करण्यासाठी सरकारने 40-100 

टके्क अनुदान जािीर केले. 

● कें द्रीय कृषी मंत्र लय ने कृषी य ंशत्रकीकरण वरील उप-शमिन 

(SMAM) च्य  म गधििधक तत्त्व ंमधे्य सुर् रण  केली आहे, 

ज्य मुळे कृषी य ंशत्रकीकरण स ठी डर ोन िरेिी करण्य स ठी 

म चध 2023 पयंत 40-100 िके्क अनुि न शिले ज ईल. 

िुरुस्तीनंतर डर ोन िरेिीस ठी कृषी डर ोनच्य  शकमतीच्य  100 

िके्क शकंव  10 ल ि रुपये य पैकी जे कमी असेल ते अनुि न 

शिले ज ऊ िकते. 

अनुदानाची टके्कवारी आहि कर्माल रकरे्मचा तपशील िाली 

हदला आिे: 

● फ मध मशिनरी िशिक्षण आशण च चणी संस्थ , भ रतीय कृषी 

संिोर्न पररषि (ICAR) संस्थ , कृषी शवज्ञ न कें दे्र आशण र ज्य 

कृषी शवद्य पीठे- 100% अनुि न- रु. 10 ल ि रुपये 

● कस्टम ह यररंग सेंिसध (CHC) स्थ पन करण रे कृषी पिवीर्र = 

5 ल ि रुपये पयंत 50 िके्क अनुि न शमळेल. 

● शवद्यम न CHC शकंव  नवीन, आर्ीप सून शकंव  िेतकरी, 

िेतकरी उत्प िक संस्थ  (FPOs) आशण ग्र मीण उद्योजक ंच्य  

सहक री संस्थेद्व रे स्थ शपत केले ज ण रे = 40 िके्क अनुि न 

(ज स्तीत ज स्त 4 ल ि) ि प्त करण्य स प त्र आहेत. 

पांतप्रधान नरेंद्र र्मोदी याांनी नेताजी सुभाषचांद्र बोस याांच्या 

िोलोग्रार्म पुतळ्याचे अनावरि केले. 

● पंतिर् न नरेंद्र मोिी य ंनी पर क्रम शिवस शनशमत्त इंशडय  गेि 

येथे नेत जी सुभ षचंद्र बोस य ंच्य  होलोग्र म पुतळ्य चे 

अन वरण केले. होलोग्र म पुतळ्य च  आक र 28 फूि उंची 

आशण 6 फूि रंुिीच  आहे. पूणध झ ल्य वर होलोग्र म पुतळ्य च्य  

ज गी एक भव्य पुतळ , जी गॅ्रन इिची असेल. िेि च्य  

स्व तंत्र्यलढ्य तील नेत जीचं्य  अतुलनीय योगि न ल  

आिर ंजली म्हणून 125 व्य  जयंतीशनशमत्त ह  पुतळ  बसवल  

ज त आहे आशण िेि च्य  त् ंच्य  ऋणीपण चे ितीक असेल. 

● पंतिर् न ंनी 2019, 2020, 2021 आशण 2022 य  वष ंस ठीच  

'सुभ षचंद्र बोस आपि  िबंर् पुरस्क र' िेिील सम रंभ त 

िि न केल . य  सोहळ्य त एकूण स त पुरस्क र िि न 

करण्य त आले. गुजर त आपत्ती व्यवस्थ पन संस्थ  (संस्थ त्मक 

शे्रणीतील) आशण ि ध्य पक शवनोि िम ध (वैयखक्तक शे्रणीतील) 

य ंची 2022 य  वष धतील आपत्ती व्यवस्थ पन तील उतृ्कष्ट् 

क य धस ठी सुभ ष चंद्र बोस आपि  िबंर् पुरस्क र स ठी शनवड 

करण्य त आली आहे. 

भारतातील पहिला “हजल्हा सुशासन हनदेशाांक” लाँच करण्यात 

आला. 

● कें द्रीय गृह आशण सहक र मंत्री अशमत िह  य ंनी जमू्म आशण 

क श्मीरमर्ील 20 शजल्ह्य ंस ठी भ रत तील पशहल  “शजल्ह  

सुि सन शनिेि ंक” ज हीर केल  आहे. शजल्ह  सुि सन 

शनिेि ंक त अव्वल 5 शजले्ह आहेत. (1) जमू्म, (2) डोड , (3) 

स ंब , (4) पुलव म  आशण (5) श्रीनगर. 

● ह  शनिेि ंक जमू्म आशण क श्मीर सरक रच्य  सहक य धने 

िि सकीय सुर् रण  आशण स वधजशनक तक्र र शवभ ग ने 

(DARPG) तय र केल  आहे. शडखस्टर क्ट गुड गहनधन्स इंडेक्स 

(DGGI) ह  एक िेमवकध  िस्तऐवज आहे ज्य मधे्य 116 डेि  

पॉइंि्ससह 58 शनिेिक ंसह िह  िि सन के्षत्र तील 

क मशगरीच  सम वेि आहे. 
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ष्मस्वगी $10.7 अब्ज रु्मल्याांकनासि िेकाकॉनि बनते. 

● फूड-ऑडधररंग आशण इनं्स्टि शकर ण  शडशलहरी लॅिफॉमध, 

खस्वगीने म लमत्त  व्यवस्थ पक Invesco य ंच्य  नेतृत्व ि ली 

$700 ििलक्ष शनर्ी फेरीवर स्व क्षरी केली आहे. य सह, 

खस्वगीचे एकूण मूल्य 10.7 अब्ज डॉलरवर पोहोचले आहे 

म्हणजेच ते आत  डेक कॉनध आहे. डेक कॉनध हे स्ट िधअप आहे 

ज्य चे मूल्य $10 शबशलयन पेक्ष  ज स्त आहे. खस्वगीचे नवीनतम 

मूल्य ंकन झोमॅिोच्य  ि रंशभक स वधजशनक ऑफरस ठी 

ज ण्य पूवी जवळजवळ िुप्पि आहे. झोमॅिोचे आयपीओपूवी 

5.4 अब्ज डॉलर मूल्य होते. 

CDRI ने "OM" नावाचे Omicron चाचिी हकट हवकहसत 

केले. 

● CSIR-सेंिर ल डर ग ररसचध इखन्स्टयूि (CDRI) ने 

कोरोन ह यरसच्य  Omicron िक र च्य  च चणीस ठी स्विेिी 

RT-PCR ड यग्नोखस्टक शकि 'ओम' शवकशसत केली आहे. 

ओशमक्रॉनच्य  शवशिष्ट् च चणीस ठी कोणत् ही सरक री संस्थेने 

बनवलेले हे पशहले आशण स्विेिी बनवलेले शतसरे शकि आहे. 

सध्य  ि सगी कंपन्य ंनी शवकशसत केलेल्य  अि  आणिी िोन 

शकि ब ज र त उपलब्ध आहेत. शकि सुम रे िोन त स ंत च चणी 

शनक ल िेईल. 

"ओर्म" बद्दल 

● ओम मोठ्य  लोकसंखे्यस ठी जीनोम शसके्वखनं्सगवर ओशमक्रॉन 

िक र ंच  दु्रत आशण शकफ यतिीर िोर् सक्षम करते. हे िोन 

मशहन्य ंत तय र करण्य त आले असून त् ची शकंमत सुम रे 150 

रुपये असेल. 

● पुढे, ते सुम रे िोन त स ंत च चणी शनक ल िेईल. ि स्त्रज्ञ ंच्य  

मते, कोशवड संसगध आशण इतर श्वसन संक्रमण च्य  इतर 

उियोनु्मि रूप ंच  िोर् घेण्य स ठी िेिील ते संरेखित केले 

ज ऊ िकते. 

● एकि  शकिल  इंशडयन कौखन्सल ऑफ मेशडकल ररसचध 

(ICMR) कडून मंजुरी शमळ ल्य नंतर, ते फेिुव रीच्य  मध्य पयंत 

लॉन्च केले ज ईल. हे शकि ICMR-नॅिनल इखन्स्टयूि ऑफ 

ह यरोलॉजी (NIV) कडे प ठवण्य त आले आहे आशण त् चे 

िम णीकरण होणे ब की आहे. 

भारत 26 जानेवारी 2022 रोजी 73 वा प्रजासत्ताक हदन साजरा 

केला. 

● भ रत 26 जानेवारी 2022 रोजी 73 वा प्रजासत्ताक हदन 

स जर  केल . भ रत स्व तंत्र्य च्य  75 व्य  वष धत असल्य ने - 

'आझादी का अरृ्मत र्मिोत्सव' म्हिून साजरा केला जात 

असल्याने यांदाचे उत्सव हवशेष आिेत. 26 जानेवारी 1950 

रोजी भारताचे सांहवधान ज्य  शिविी ल गू झ ले त्  त रिेल  

िज सत्त क शिन शचन् ंशकत करतो. त् ने भ रत चे गहशनंग 

िस्तऐवज म्हणून भ रत सरक र क यि  (1935) बिलल . 

● संरक्षण मंत्र लय च्य  म्हणण्य नुस र, िथमच, भ रतीय हव ई 

िल (IAF) 75 शवम ने शकंव  हेशलकॉप्टरद्व रे भव्य फ्ल यप स्ट 

ि िवेल. 'बीहटांग द ररटर ीट' सोहळ्य स ठी िेिी बन विीच्य  

1,000 डर ोनद्व रे डर ोन िोचे शनयोजन करण्य त आले असून, 

िोजेक्शन मॅशपंगसह िथमच ि िवण्य त येण र आहे. 

भारत $300 अब्ज इलेक्टर ॉहनक्स पॉवरिाऊस बनण्याचा 5 

वषांचा रोिरॅ्मपचे अनावरि केले. 

● इलेक्टर ॉशनक्स आशण म शहती तंत्रज्ञ न मंत्र लय ने (MeitY) 

इलेक्टर ॉशनक्स के्षत्र स ठी 5 वष ंच  रोडमॅप आशण खहजन 

डॉकु्यमेंि 2.0 ज री केल  आहे. MeitY ने इंशडय  सेलु्यलर अाँड 

इलेक्टर ॉशनक्स असोशसएिन (ICEA) च्य  सहक य धने “$300 

अब्ज डॉलर ि श्वत इलेक्टर ॉशनक्स उत्प िन आशण 2026 पयंत 

शनय धत” िीषधक असलेले खहजन डॉकु्यमेंि 2.0 तय र केले आहे. 

िोन भ ग ंच्य  खहजन डॉकु्यमेंिच  ह  िुसर  िंड आहे. खहजन 

डॉकु्यमेंि 2.0 शवशवर् उत्प िन ंस ठी वषधव र िेक-अप आशण 

उत्प िन अंि ज िि न करते. य मुळे भ रत ल  2026 पयंत 

US$300 अब्ज इलेक्टर ॉशनक्स उत्प िन पॉवरह ऊसमधे्य 

बिलण्य त मित होईल. 

2022 साठी UN हनयहर्मत बजेट रु्मल्याांकनाांर्मधे्य भारत $29.9 

दशलक्ष हदले. 

● भारताने 2022 वषािसाठी UN हनयहर्मत बजेट 

रु्मल्याांकनाांर्मधे्य USD 29.9 दशलक्ष भरले आहेत. 21 

ज नेव री 2022 पयंत, 24 सिस्य र ष्ट्र  ंनी त् ंचे शनयशमत बजेि 

मूल्य ंकन पूणध भरले आहे. भ रत सध्य  15-र ष्ट्र ीय सुरक्ष  

पररषिेच  स्थ यी सिस्य न ही आशण शतच  िोन वष ंच  

क यधक ळ 31 शडसेंबर 2022 रोजी संपण र आहे. 

● भ रत 193 पैकी 24 सिस्य र ज्य ंच्य  2022 ऑनर रोलमधे्य 

स मील झ ल  ज्य ंनी त् ंचे @UN शनयशमत बजेि मुल्य ंकन पूणध 

भरले आहे,” असे UN मर्ील भ रत च्य  स्थ यी शमिनने शिि 

केले. 

एअर इांहिया औपचाररकपिे टाटा सरू्मि 2022 ला सुपूदि केली. 

● भ रत सरक रने 27 ज नेव री 2022 रोजी एअर इंशडय  

अशर्कृतपणे ि ि  समूह कडे सोपवली, कर र चे एकूण मूल्य 

रु. 18,000 कोिी (US$2.4 अब्ज) आहे. एअर इंशडय च्य  

र्ोरण त्मक शनगंुतवणुकीच्य  व्यवह र मधे्य व्यवस्थ पन 

शनयंत्रण सह, एअर इंशडय मर्ील भ रत सरक रच  100 िके्क 

शहस्स  ि ि  सन्सल  हस्त ंतररत करणे सम शवष्ट् आहे. 

● य  व्यवह र त एअर इंशडय , एअर इंशडय  एक्सिेस आशण एअर 

इंशडय  SATS (AI SATS) य  तीन संस्थ ंच  सम वेि आहे. य  

कर र ंतगधत, ि ि  समूह ल  एअर इंशडय  एके्स्प्रस आशण ग्र उंड 

हाँडशलंग आमध एआय SATS मर्ील 50 िके्क भ गीि री िेिील 

शिली ज ईल. 
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लोकसभा सहचवालयाने हिहजटल सांसद अॅॅप लाँच केले. 

● लोकसभेचे अध्यक्ष ओर्म हबलाि य ंनी 27 ज नेव री 2022 रोजी 

'हिहजटल सांसद अॅॅप' न व चे संसिेचे अशर्कृत मोब इल 

अॅॅखलकेिन ल ाँच केले आहे, ज्य मुळे न गररक ंन  कें द्रीय 

अथधसंकल्प 2022 च्य  थेि क मक ज सह सभ गृह च्य  थेि 

क मक ज त िवेि शमळू िकेल. 

हिहजटल सांसद अॅॅपबद्दल: 

● शडशजिल संसि अॅॅपद्व रे न गररक त् ंचे संसि सिस्य क य 

करत आहेत, कोणत्  व ि-शवव ि त भ ग घेत आहेत आशण 

क य बोलत आहेत हे तप सू िकत त. अॅॅप व परून, संसि 

सिस्य त् ंची उपखस्थती शडशजिली नोिंवू िकत त. 

● अॅॅपमधे्य 1947 प सूनची अथधसंकल्पीय भ षणे तसेच 12व्य  

लोकसभ  ते 17 व्य  लोकसभेपयंतच्य  सभ गृह तील चचेची 

म शहती आहे. त् त संसिेच्य  क मक ज चे थेि िके्षपणही 

असेल. 2022 चे अथधसंकल्पीय अशर्वेिन िेिील य  अॅॅपवर 

थेि प हत  येईल. 

SPMCIL ने नाहशक आहि देवास येथे नवीन बँक नोट िपाई 

लाइन उघिली. 

 शसकु्यररिी शिंशिंग अाँड शमंशिंग कॉपोरेशन ऑफ इंशडय  

शिशमिेड (SPMCIL) ने त् ंच्य  करन्सी नोि िेस, न शशक आशण 

बाँक नोि िेस, िेव स येथे 'नवीन बाँक नोि शिंशिंग ि इन्स' 

स्थ पन केि्य  आहेत. भ रत त नोि ंची छप ई आशण 

पुरवठ्य स ठी च र मुद्रण िये आहेत. हे मध्य ििेश तीि िेव स, 

मह र ष्ट्र  तीि न शशक (SPMCIL च्य  म िकीचे), कन धिक तीि 

मै्हसूर आशण पखचचम बंग िमर्ीि स िबोनी (भ रतीय ररझहध 

बाँक नोि मुद्र न ि यहेि शिशमिेड (BRBNMPL) च्य  

म िकीचे) येथे आहेत. 

 

राज्य बातम्या 
 

ओहिशाने पेन्व्शनधारकाांसाठी हिहजटल लाइफ सहटिहफकेट 

हसस्टर्म 2022 लाँच केली. 

● ओहिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक य ंनी र ज्य सरक रच्य  

पेन्व्िनर् रक ंस ठी ओळि पडत ळणी आशण जीवन िम णपते्र 

स िर करण्य स ठी ऑनल इन सेव  सुरू केली आहे. ओशडि  

शसखहल सखहधसेसच्य  नव्य ने भरती झ लेल्य  153 

अशर्क ऱ्य ंच्य  अशभमुित  क यधक्रम ल  उपखस्थत असत न  

मुख्यमंत्र्य ंनी नवीन उपक्रम च  हचु्यधअली िुभ रंभ केल . 

हिहजटल जीवन प्रर्मािपत्र प्रिाली अांतगित: 

● कृशत्रम बुखिमत्त -आर् ररत खहशडओ-सत् पन िशक्रय  व परून 

पेन्व्िनर् रक ंद्व रे ओळि आशण जीवन िम णपते्र आत  

सबशमि केली ज ऊ िकत त. 

● शनवृत्तीवेतनर् रक ंन  य ची िूप मित होईल क रण ते त् ंचे 

ओळिपत्र आशण जीवन िम णपते्र शडशजिल पितीने स िर 

करू िकत त, कोणत् ही सरक री क य धलय त न ज त  केवळ 

मोब ईल फोन व परून. 

पांतप्रधान र्मोदी रे्मजर ध्यानचांद क्रीिा हवद्यापीठाची पायाभरिी 

करिार आिेत. 

● पंतिर् न नरेंद्र र्मोदी रे्मरठर्मधे्य रे्मजर ध्यानचांद क्रीिा 

हवद्यापीठाची प य भरणी करण र आहेत. हे शवद्य पीठ 

मेरठमर्ील सरर्न  िहर तील सल व  आशण कैली ग व त 

सुम रे 700 कोटी रुपये िचूधन स्थ पन केले ज ईल. 

शवद्य पीठ त 540 मशहल  आशण 540 पुरुष िेळ डंूसह 1080 

िेळ डंून  िशिक्षण िेण्य ची क्षमत  असेल. 

हवद्यापीठ बद्दल: 

● क्रीड  शवद्य पीठ त शसंथेशिक हॉकी मैि न, फुिबॉल मैि न, 

ब से्किबॉल, हॉलीबॉल, हाँडबॉल, कबड्डी मैि न, लॉन िेशनस 

कोिध , शजमॅ्नशियम हॉल, शसंथेशिक रशनंग से्टशडयम, जलतरण 

तल व, बहुउदे्दिीय क्रीड ंगण य सह आरु्शनक आशण 

अत् रु्शनक क्रीड  प य भूत सुशवर्  असतील. हॉल, आशण 

स यकशलंग वेलोडर ोम. 

● य त नेमब जी, सॅ्क्वि, शजमॅ्नखस्टक्स, वेिशलखटंग, शतरंि जी, 

कॅनोईंग आशण कय शकंगस ठी िशिक्षण ची क्षमत  असलेल्य  

इतर सुशवर् ही असतील. 

लिािर्मधे्य पारांपाररक नवीन वषािचा 'लोसर उत्सव' साजरा 

केल्या गेला. 

● लड िमर्ील लोस र उत्सव शतबेिी बौि र्म धच्य  प रंप ररक 

वेळ पत्रक नुस र नवीन वष धच्य  ि रंभी स जर  केल  ज तो. तो 

लड ि ििेि तील बौि समुि य स जर  करत त. लोस र ह  

शतबेिी चंद्र शिनिशिधकेच्य  सुरुव तीप सून 15 शिवस ंच  उत्सव 

आहे, जो शतबेिी कॅलेंडरमर्ील 11 मशहन्य ंच  1 ल  शिवस आहे. 

लोस र ह  शतबेिी िब्द आहे ज्य च  अथध 'नवीन वषध' अस  होतो. 

● मठ, सू्तप, शनव सी आशण इतर शठक णे य ंस रख्य  र् शमधक 

स्थळ ंच्य  रोषिाईने जन्म आशण शनव धण जयंती जे त्सोांगिापा 

य  उत्सव ने उत्सव ची सुरुव त झ ली. लोस र सण च्य  

पूवधसंधे्यल  मृत शियजन ंस ठी स्मरण थध अन्न अपधण करून 

िेिील स जर  केल  ज तो. 

हिर्माचल प्रदेश िे देशातील पहिले एलपीजी सक्षर्म आहि 

धूररु्मक्त राज्य बनले आिे. 

● हिर्माचल प्रदेश हे पशहले एलपीजी सक्षर्म करिारे, तसेच, 

धूररु्मक्त राज्य बनले आिे. कें द्र च्य  उज्ज्वला योजना आहि 

ग्रहििी सुहवधा योजनेरु्मळे ह  िप्प  ग ठल  गेल . य  

रु्र प सून मुक्ती शमळवण्य स ठी सरक रने उज्ज्वल  योजन  

आणली. ग्र मीण भ ग तील मशहल ंन  मित करण्य स ठी ग्रशहणी 

सुशवर्  योजन  सुरू करण्य त आली. 
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● िेि तील मशहल ंन  घर तील ििूषण प सून मुक्त करण्य च्य  

उदे्दि ने कें द्र सरक रने उज्ज्वल  योजन  सुरू केली. य सोबतच 

शहम चल सरक रने य  योजनेअंतगधत ज स्तीत ज स्त मशहल ंन  

ल भ शमळ व  य स ठी गृशहणी सुशवर्  योजन  सुरू केली. 

केरळ उच्च न्यायालय: भारतातील पहिले पेपरलेस न्यायालय 

● केरळ उच्च न्यायालयात हे जवळप स नक्की झ ले आहे 

भारतातील पहिले कागद हवरहित कोटि. सवोच्च न्य य लय चे 

न्य य र्ीि न्य यमूती िीवाय चांद्रचूि य ंनी 1 जानेवारी 2022 

रोजी स्म िध कोिधरूम्सचे उि्घ िन केले. पशहल्य  िप्प्य त मुख्य 

न्य य र्ीि ंच्य  कक्ष सह सह  कोिधरूम्सचे स्म िध कोिधमधे्य 

रूप ंतर केले ज ईल. तसेच, केस फ इल्स वशकल ंन  

संगणक च्य  स्क्रीनवर उपलब्ध करून िेण्य त येण र आहेत. 

● ई-ि िल केलेल्य  िकरण ंवर ई-मोडद्व रे िशक्रय , पडत ळणी 

आशण उपच र केले ज तील, भ गर् रक ि रीररक सुन वणी 

तसेच खहशडओ कॉन्फरखनं्सगसह ह यिीड मोडमधे्य केसेसच्य  

सुन वणीच्य  पय धय च  ल भ घेऊ िकत त आशण आिेि आशण 

शनणधय िेिील ई-मोडद्व रे शवतररत केले ज तील. 

गुजरातचे रु्मख्यर्मांत्री भूपेंद्र पटेल याांनी सु्टिांट स्टाटि-अप आहि 

इनोहेशन पॉहलसी 2.0 लाँच केले. 

● गुजर तचे मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल य ंनी पुढील प च वष ंस ठी 

“सु्टिांट स्टाटि-अप आहि इनोहेशन पॉहलसी 2.0 (SSIP-

2.0)” ल ाँच केले आहे. य  र्ोरण त र ज्य तील सवध 

शवद्य पीठ ंमधे्य सशक्रय नवोपक्रम आशण उष्म यन कें दे्र स्थ पन 

करण्य च्य  तरतुिी आहेत. य  र्ोरण चे उशद्दष्ट् 1,000 उच्च 

शिक्षण संस्थ  आशण 10,000 न वीन्यपूणध आशण उद्योजकतेच्य  

ि ळ ंमर्ील 50 ल ि शवद्य र्थ् ंन  सम शवष्ट् करण्य चे आहे. 

शवद्य र्थ् ंनी शवकशसत केलेल्य  संकल्पन ंचे आशण िोिोि इपचे 

10,000 पुर वे आशण ि लेय मुल ंनी शवकशसत केलेल्य  

संकल्पन ंचे 1,000 पुर वे य स ठी सह य्य िेण्य चेही र्ोरण चे 

उशद्दष्ट् आहे. 

केरळचे कुां बलाांघी िे भारतातील पहिले सॅहनटरी नॅपहकनरु्मक्त 

गाव असेल. 

● केरळची कुां बलाांगी ही िेि तील पशहली सॅशनिरी 

नॅपहकनरु्मक्त पांचायत बनिार आहे. एचएलएल मॅनेजमेंि 

अक िमी आशण इंशडयन ऑइल कॉपोरेिनच्य  "हथांगल 

िीर्म" च्य  संयुक्त शवद्यम ने एन धकुलम संसिीय मति रसंघ त 

र बशवण्य त येत असलेल्य  'अवलकायी' उपक्रर्माचा ह  एक 

भ ग आहे. य  उपक्रम ंतगधत कंुभलंगी ग व त 18 वषे व 

त् वरील मशहल ंन  म शसक प ळी कप व िण्य त येण र आहे. 

त् अंतगधत 5000 मेनु्स्टअल कपचे व िप केले ज ण र आहे. 

9वी र्महिला राष्ट्र ीय आइस िॉकी चॅष्मियनहशप-2022 सुरू िोत 

आिे. 

● हिर्माचल प्रदेशर्मधे्य, 9 व्य  र्महिला राष्ट्र ीय आइस िॉकी 

चॅष्मियनहशप-2022 चे उि्घ िन ल हौल खस्पती शजल्ह्य तील 

काझा येथील आइस िेहटांग ररांक येथे झाले. र ज्य त 

िथमच र ष्ट्र ीय स्तर वर आईस हॉकी स्पर् ध व शवक स शिशबर चे 

आयोजन करण्य त आले आहे. हिर्माचल प्रदेश, तेलांगिा, 

लिाि, ITBP लिाि, चांदीगि आहि हदल्ली य  िेि तील 

संघ य  मेग  स्परे्त सहभ गी होत आहेत. 

● र ज्य चे मुख्यमंत्री जयरार्म ठाकूर य ंच्य  हसे्त य  स्परे्चे 

उि्घ िन करण्य त आले. र ज्य त िथमच राष्ट्र ीय स्तरावरील 

आइस िॉकी स्पधाि व हवकास हशहबर घेण्य त आले. 2019 

मधे्य, लड ि मशहल  आईस हॉकी फ ऊंडेिनच्य  सहक य धने, 

र ज्य युवक सेव  आशण क्रीड  शवभ ग ने क झ  येथे पशहले 

बेशसक आइस हॉकी िह  शिवस ंचे िशिक्षण शिशबर आयोशजत 

केले होते. 

हत्रपुराने 44 वा कोकबोरोक हदवस साजरा केला. 

● कोकबोरोक शिवस, ज्य ल  शत्रपुरी भ ष  शिवस म्हणूनही 

ओळिले ज ते, कोकबोरोक भ षेच  शवक स करण्य च्य  

उदे्दि ने िरवषी 19 ज नेव री रोजी संपूणध भ रत तील शत्रपुर  

र ज्य त स जर  केल  ज तो. 

● ह  शिवस 1979 मधे्य कोकबोरोकल  अशर्कृत भ ष  म्हणून 

म न्यत  शमळ ल्य च्य  स्मरण थध आहे. 19 ज नेव री 2022 ह  44 

व  कोकबोरोक शिन स जर  केल  ज तो. कोकबोरोक भ ष , 

शत्रपुर ची अशर्कृत भ ष , शत्रपुरी शकंव  शिपर कोक म्हणूनही 

ओळिली ज ते. 1979 मधे्य, कोकबोरोक, बंग ली आशण 

इंग्रजीसह, र ज्य सरक रने भ रत च्य  शत्रपुर  र ज्य ची अशर्कृत 

भ ष  घोशषत केली. 

जेरी िे गाव जमू्म आहि काश्मीरचे पहिले 'दुग्ध गाव' म्हिून 

घोहषत 

● जमू्म आहि काश्मीरच्या कें द्रि शसत ििेि त, िि सन ने 

ररय सी शजल्ह्य तील जेरी वस हती हे कें द्रि शसत ििेि तील 

पशहले 'दुग्ध गाव' म्हिून घोहषत केले आिे आहि 

एकाष्मिक दुग्ध हवकास योजना (IDDS) अंतगधत ग व स ठी 

आणिी 57 डेअरी फ मध मंजूर केले आहेत. 370 ग यीसंह 73 

वैयखक्तक डेअरी युशनि असलेल्य  य  ग व त स्थ शनक 

िेतकऱ्य ंन  आशथधक सुरक्ष  शमळेल. 

● ग व स ठी IDDS अंतगधत एकूण 57 युशनि मंजूर करण्य त आले 

आहेत. IDDS अंतगधत, प च जन वर ंच्य  डेअरी युशनि्सन  50 

टके्क अनुदान हदले जाते. 
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हिर्माचल प्रदेशच्या रु्मख्यर्मांत्र्ाांनी 'अपना काांगिा' अँप लाँच 

केले. 

● हिर्माचल प्रदेशचे रु्मख्यर्मांत्री, जय रार्म ठाकूर य ंनी 

धर्मिशाळा, हिर्माचल प्रदेश येथे 'अपना काांगरा' अँप आशण 

स्वयं-सह यत  गि (SHGs) द्व रे हस्तशिल्प बनवलेले अॅॅप 

ल ाँच केले आहे. पयधिक ंन  त्र स-मुक्त अनुभव िि न करणे 

आशण स्थ शनक हस्तकलेच्य  शवक्रील  च लन  िेणे हे अाँपचे 

उशद्दष्ट् आहे. हे अाँप एकीकडे पयधिक ंन  अनोि  अनुभव 

िेण्य स ब ंर्ील आहे, तर िुसरीकडे ते शजल्ह्य तील 

स्वयंसह य्यत  गि ंच्य  उत्प िन ंस ठी ई-म केशिंग लॅिफॉमध 

म्हणून क म करेल. 

AVGC सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करिारे कनािटक िे 

भारतातील पहिले राज्य ठरले. 

● कनािटक सरकारने भ रत तील पशहले AVGC सेंिर ऑफ 

एक्सलन्स (CoE) (ऍशनमेिन, खहजु्यअल इफेक््टस, गेशमंग आशण 

कॉशमक्स) र्मिादेवपुरा, बेंगळुरू, कनािटक येथे सुरू केले 

आिे. AVGC CoE त् ंच्य  इनोहेि कन धिक उपक्रम ंतगधत 

अग्रगण्य उच्च तंत्रज्ञ न शडशजिल मीशडय  हबसह ल ाँच करण्य त 

आले. हे इलेक्टर ॉशनक्स म शहती तंत्रज्ञ न जैवतंत्रज्ञ न आशण शवज्ञ न 

आशण तंत्रज्ञ न शवभ ग द्व रे अथधसह खय्यत आहे. AVGC CoE ची 

स्थ पन  करण रे कन धिक हे भ रत तील पशहले र ज्य बनले 

आहे, ते आशिय तील सव धत मोठे कें द्र िेिील आहे. 

आहद बद्री धरिाच्या बाांधकार्मासाठी हिर्माचल प्रदेश आहि 

िररयािा सरकारने करार केला आिे. 

● शहम चल ििेि आशण हररय ण च्य  सरक रने हररय ण च्य  

यमुन  नगर शजल्ह्य तील आशि बद्री के्षत्र जवळ शहम चल 

ििेि त 77 एकर के्षत्र वर असलेल्य  आशि बद्री र्रण च्य  

ब ंर्क म स ठी पंचकुल  येथे स मंजस्य कर र केल  आहे. 

िस्त शवत र्रण चे उशद्दष्ट् सरस्वती निीच्य  पुनरुज्जीवन स ठी 

215.35 कोिी रुपय ंच्य  अंि जे िच धचे आहे. 
 

 

भारतातील पहिले ग्राफीन इनोहेशन सेंटर केरळर्मधे्य स्थापन 

केले जािार आिे. 

● केरळमधे्य शडशजिल युशनहशसधिी केरळ (DUK) द्व रे 

शिसूरमर्ील सेंिर फॉर मिेररअल्स फॉर इलेक्टर ॉशनक्स 

िेक्नॉलॉजी (C-MET) सोबत 86.41 कोिी रुपय ंमधे्य 

ग्र फीनस ठी भ रत तील पशहले इनोहेिन सेंिर उभ रले 

ज ईल. हे िेि तील पशहले ग्र फीन संिोर्न आशण शवक स 

(R&D) उष्म यन कें द्र असेल. ि ि  स्टील शलशमिेड हे कें द्र चे 

औद्योशगक भ गीि र बनण र आहे. 

● भ रत सरक रच्य  इलेक्टर ॉशनक्स आशण म शहती तंत्रज्ञ न 

मंत्र लय ने य  िकल्प ल  मंजुरी शिली आहे. केरळ सरक रच्य  

प शठंब्य ने र बशवण्य त येण र्य  य  िकल्प मुळे र ज्य च्य  ज्ञ न 

उद्योग के्षत्र तील व ढील  गती शमळण्य ची अपेक्ष  आहे. 

ग्राफीन म्हिजे काय? 

● ग्र फीन हे त् च्य  शवलक्षण इलेखक्टर कल आशण इलेक्टर ॉशनक 

गुणर्म ंस ठी ओळिले ज ते आशण नवीनतम संिोर्न नुस र, 

ते इंशडयमची ज ग  घेऊ िकते आशण त् मुळे स्म िधफोनमर्ील 

OLED (ऑगेशनक ल इि-एशमशिंग ड योड) स्क्रीनची शकंमत 

कमी करू िकते. ग्र फीनमधे्य च ंगली र स यशनक खस्थरत , 

उच्च शवि्युत च लकत  आशण पृष्ठभ ग चे के्षत्रफळ प रििधक 

आशण हलके असते 

रार्मगि वन्यजीव अभयारण्य राजस्थानचे चौथे व्याघ्र प्रकल्प 

म्हिून अहधसूहचत केले जािार आिे. 

● िेि तील िस्त शवत प च शठक ण ंपैकी र मगढ शवषर् री 

वन्यजीव अभय रण्य, रशिय च्य  व्ल शिवोस्तोक येथे होण ऱ्य  

ग्लोबल ि यगर सशमिच्य  आर्ी लवकरच व्य घ्र अभय रण्य 

(TR) म्हणून अशर्कृतपणे अशर्सूशचत केले ज ण्य ची अपेक्ष  

आहे. व्य घ्र संवर्धन वरील चौर्थ्  आशिय  मंशत्रस्तरीय 

पररषिेतही कें द्र ने शवक स ची घोषण  केली. कन धिक तील 

एमएम शहल्स, छत्तीसगडमर्ील गुरु घ सीि स र ष्ट्र ीय 

उद्य न सह र मगढ शवषर् री वन्यजीव अभय रण्य ल  व्य घ्र 

र िीव िज ध िेण्य स कें द्र ने य पूवीच म न्यत  शिली आहे. 

रार्मगि अभयारण्याबद्दल: 

● र मगड शवषर् री अभय रण्य 1,071 चौरस शकलोमीिरमधे्य 

पसरले आहे . िस्त शवत व्य घ्र अभय रण्य तील 302 चौ.शक.मी. 

के्षत्र व घ ंस ठी गंभीर अशर्व स म्हणून सोडले ज ईल आशण 

उवधररत के्षत्र रणथंबोर र ष्ट्र ीय उद्य न स ठी बफर झोन म्हणून 

क म करेल. 

● र मगढ शवषर् री वन्यजीव अभय रण्य ची स्थ पन  1982 मधे्य 

झ ली. अभय रण्य च्य  मुख्य भ ग त 8 ग वे आहेत आशण 

स ंभर, क र कल, र नडुक्कर, नीलग य आशण पटे्टि र ह यन  

य ंस रिे वन्य ि णी मोठ्य  िम ण त आहेत. 
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केरळला पहिला वैज्ञाहनक पक्षी ऍटलास हर्मळाला. 

● Kerala Bird Atlas (KBA) भ रत तील पशहल्य  िक रच  र ज्य-

स्तरीय पक्षी ऍिल स, सवध िमुि अशर्व स ंमधे्य पक्ष्य ंच्य  

िज तीचें शवतरण आशण शवपुलतेबद्दल ठोस आर् रभूत डेि  

तय र केल  आहे, ज्य मुळे भशवष्य तील अभ्य स ल  च लन  

शमळते. पक्षीशनरीक्षण समुि य च्य  1,000 हून अशर्क 

स्वयंसेवक ंच्य  सहभ ग सह ह  एक न गररक शवज्ञ न-आर् ररत 

व्य य म म्हणून आयोशजत केल  ज त आहे KBA वष धतून िोनि  

60 शिवस ंपेक्ष  ज स्त वेळ  आयोशजत केलेल्य  पितिीर 

सवेक्षण ंवर आर् ररत आहे. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

जागहतक रोबोहटक्स इनोहेशनचे कें द्र बनण्यासाठी चीनने 5 

वषांची योजना सुरू केली. 

● 2025 पयंत ज गशतक रोबोशिक्स इनोहेिन हब बनण्य चे 

उशद्दष्ट् स ध्य करण्य स ठी चीनने पाच वषांचा रोिरॅ्मप ज हीर 

केल  आहे. चीनच्या उद्योग आहि र्माहिती तांत्रज्ञान 

र्मांत्रालयाने उघड केले आहे की िेि च्य  रोबोशिक्स उद्योग चे 

पररच लन उत्पन्न िरवषी सुम रे 20% व ढण्य ची अपेक्ष  आहे. 

2021 आहि 2025. 2016 ते 2020 पयंत, के्षत्र च  शवस्त र 

सर सरी 15% च्य  व ढीने झ ल . गेल्य  वषी, ऑपरेशिंग उत्पन्न 

िथमच 100 अब्ज युआन ($15.69 अब्ज) च्य  पुढे गेले. 

● 2021 च्य  ज गशतक रोबोि अहव ल नुस र, दहक्षि कोररया, 

हसांगापूर आहि जपान हे आशिय -पॅशसशफकमर्ील तीन 

सव धशर्क स्वयंचशलत िेि होते. 

जगातील सवाित लाांब रे्मटर ो लाइन चीनर्मधे्य सुरू झाली. 

● शाांघायने िोन नवीन मेिर ो ल ईन्स उघडल्य  आहेत, ज्याने 

जगातील सवाित र्मोठे रे्मटर ो नेटवकि  असलेले िहर म्हणून 

आपल  िज ध क यम ठेवल  आहे. नवीन म ग ंसह, ि ंघ यच्य  

मेिर ो नेिवकध ची एकूण ल ंबी 831 शकमी पयंत व ढली आहे, जी 

जग तील सव धत ल ंब आहे. चीनच्या शाांघायने िोन नवीन मेिर ो 

ल ईन्स उघडल्य  त्  ल ईन 14 आशण ल ईन 18 आहेत. 

फ्रान्सने 2022 र्मधे्य सिा र्महिन्याांसाठी EU चे अध्यक्षपद 

स्वीकारले. 

● फ्रान्सने 01 जानेवारी 2022 प सून युरोहपयन युहनयनच्या 

पररषदेचे शफरते अध्यक्षपि स्वीक रले आहे. पुढील सह  मशहने 

30 जून 2022 पयंत ह  िेि युरोशपयन युशनयनचे अध्यक्षपि 

भूषवण र आहे. ि न्सने 13 वी वेळ घेतली आहे. शफरत्  

अध्यक्षपि वर. EU अध्यक्ष म्हणून ि न्सचे िीिव क्य 

recovery, strength, belonging हे आहे. 

● ि न्स िंड चे शडशजि यझेिन आशण हव म न संरक्षण ल  

आघ डीवर ठेवण्य स ठी क यध करेल. EU चे अध्यक्षपि िर सह  

मशहन्य ंनी 27-र ष्ट्र  ंच्य  गि तील सिस्य र ष्ट्र  ंमधे्य शफरते. सह  

मशहन्य ंच्य  अध्यक्षपि च  क यधक ळ पूणध झ ल्य वर, ि न्सची 

ज ग  चेक प्रजासत्ताक घेईल 

रहशयाने 2022 र्मधे्य नवीन िायपरसोहनक ष्मत्सकॉिन 

के्षपिास्त्ाांची चाचिी घेतली. 

● रहशयाने हफ्रगेटवरून सुम रे 10 नवीन ष्मत्सकॉिन 

(हझरकॉन) िायपरसोहनक कू्रझ के्षपिास्त्ाांची आशण 

प णबुडीवरून इतर िोन के्षपण स्त्र ंची यिस्वी च चणी केली . 

शझरकॉन के्षपण स्त्र ध्वनीच्य  नऊ पि वेग ने उड्ड ण करण्य स 

सक्षम असेल आशण त् ची शे्रणी 1,000 हकलोर्मीटर (620 

रै्मल) असेल. Tsirkon कू्रझ के्षपण स्त्र रशिय च्य  

ह यपरसॉशनक िस्त्र ग र त अव ंग डध ग्ल इड व हने आशण 

हवेतून िके्षशपत शकंजल के्षपण स्त्र ंमधे्य स मील होईल. 

● शझरकॉन रशियन कू्रझसध, शिगेि्स आशण प णबुड्य ंन  िस्त्र 

बनवण्य च  हेतू आहे. हे रशिय मधे्य शवकशसत होत असलेल्य  

अनेक ह यपरसॉशनक के्षपण स्त्र ंपैकी एक आहे. हे िके्षपण 

शझरकॉनच्य  च चण्य ंच्य  म शलकेतील नवीनतम होते, जे पुढील 

वषी सेवेत ि िल होण र आहे. 

कोहवि-19 चे नवीन प्रकार 'IHU' फ्रान्सर्मधे्य सापिले.. 

● ि न्समर्ील ि स्त्रज्ञ आशण तज्ञ ंनी 'IHU' न व च्य  कोशवड-19 

चे नवीन िक र ओळिले आहेत. नवीन िक र ओशमक्रॉनपेक्ष  

अशर्क उत्पररवशतधत स्टर ेन असल्य चे म्हिले ज ते. B.1.640.2 

शकंव  IHU िक र िथम IHU मेशडिेरेनी इने्फक्शन संस्थेतील 

शिक्षणतज्ञ ंनी ओळिल  आशण त् त 46 उत्पररवतधन आहेत, जे 

ओशमक्रॉनपेक्ष  ज स्त आहे. य  नवीन िक र ची जवळप स 12 

िकरणे म सेलजवळ नोिंवली गेली आहेत आशण आशिकन 

िेि कॅमेरूनिी संबंशर्त आहेत. परंतु, ओशमक्रॉन स्टर ेन अजूनही 

जग च्य  बहुत ंि भ ग त वचधस्व ग जवत आहे. 

● ह  नवीन िक र एक मोठ  र्ोक  असू िकतो, तथ शप, ि न्स 

व्यशतररक्त इतर िेि ंमधे्य आत पयंत िकरणे नोिंवली गेली 

न हीत. 

यूकेचे र्माजी पांतप्रधान टोनी बे्लअर सवोच्च शािी क्रर्मात 

सार्मील झाले. 

● शििनचे म जी पंतिर् न टोनी बे्लअर, िचेस ऑफ कॉनिवॉल 

आशण बॅरोनेस अर्मोस य ंची ऑडधर ऑफ ि ग िधरचे सिस्य 

म्हणून शनयुक्ती केली ज ण र आहे, जो इंगं्लडच  सव धत जुन  

आशण सव धत वररष्ठ िौयध क्रम आहे. म जी पंतिर् न आत  'सर 

टोनी' म्हणून ओळिले ज तील. भेिी ही र णीची वैयखक्तक 

शनवड आहे, शजच्य कडे 24 पयंत "नाइट आहि लेिी 

साथीदार" आहेत. 1348 मधे्य स्थ शपत केलेल  औपच ररक 

आिेि, महत्त्वपूणध स वधजशनक सेवेची म न्यत  आहे आशण 

पंतिर् न ंच्य  सल्ल्य शिव य बनशवल  गेल  आहे. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |January 2022 

15 http://www.adda247.com/mr    |    Adda247 मराठी App    |    https://t.me/Adda247Marathi 
 

Apple $3 हटर हलयन एर्म-कॅप गाठिारी जगातील पहिली 

कां पनी ठरली. 

● Apple Inc. चे िेअर ब ज र मूल्य $3 शिर शलयन पयंत पोहोचले 

आशण असे करण री ती जग तील पशहली कंपनी बनली. Apple 

चे म केि कॅप िशत िेअर $182.86 वर पोहोचले, ज्य मुळे $3 

शिर शलयनच  िप्प  ग ठण री ती जग तील पशहली कंपनी बनली. 

तथ शप, म कध  म रल्य नंतर थोड्य च वेळ त, िेअरचे मूल्य 

त् च्य  ि ली घसरले आशण ब ज र बंि होईपयंत पुन्  व ढले 

न ही. आयफोन शनम धत् ने 2020 मधे्य $2 शिर शलयन आशण 

2018 मधे्य $1 शिर शलयन पेक्ष  ज स्त प र केले. 

● जग तील सव धत मौल्यव न कंपनीने मैल च  िगड ग ठल  आहे 

क रण गंुतवणूकि र ंनी पैज ल वली आहे की ग्र हक iPhones, 

MacBooks आशण Apple TV आशण Apple Music स रख्य  

सेव ंस ठी अव्वल डॉलसध िेल करत र हतील. क उंिरपॉईंि 

ररसचधच्य  अलीकडील डेि ने ििधशवले आहे की, चीनमधे्य, 

जग तील सव धत मोठ्य  स्म िधफोन ब ज रपेठेत, Apple ने Vivo 

आशण Xiaomi स रख्य  िशतस्पध्य ंन  म गे ि कत सलग िुसऱ्य  

मशहन्य त आघ डी घेतली आहे. 

सुदानचे पांतप्रधान अब्दल्ला िर्मिोक याांनी राजीनार्मा जािीर 

केला. 

● सुि नचे पंतिर् न, अब्दल्ला िर्मिोक य ंनी 02 ज नेव री, 

2022 रोजी र जीन म  ज हीर केल  आहे. ह  शनणधय एक  

लष्करी उठ व नंतर आहे ज्य मुळे र जकीय गशतरोर् आशण 

िेि त व्य पक लोकि ही समथधक शनििधने झ ली. 66 वषीय 

हॅमडोक य ंनी 2019 ते 2022 पयंत सुदानचे 15 वे पांतप्रधान 

म्हणून क म केले. 

● श्री हॅमडोक य ंनी "र ष्ट्र ीय च िधर" वर सहमती िेण्य स ठी आशण 

संक्रमण पूणध करण्य स ठी "रोडमॅप" तय र करण्य स ठी 

संव ि ची म गणी केली. एशिल 2019 मधे्य ििीघध क ळ तील 

हुकूमिह  ओमर अल-बिीर आशण त् च्य  इि मव िी 

सरक रच  लष्कर ने उच्च िन करण्य स भ ग प डल्य नंतर 

लोकशिय उठ व ने लोकि हीकडे ज ण्य च्य  सुि नच्य  

योजन ंन  ऑक्टोबरच्य  बंड ने िीळ शिली होती. 

Google ने $500 दशलक्ष र्मधे्य इस्रायली सायबरसुरक्षा 

स्टाटिअप Siemplify हवकत घेतले. 

● Alphabet Inc- म लकीच्य , Google ने $500 दशलक्ष 

शकमतीच्य  डीलमधे्य इस्र यली सायबरसुरक्षा स्ट िधअप 

Siemplify शवकत घेतले आहे. य  संप िन मुळे व ढत्  

स यबर हल्ल्य ंच्य  प श्वधभूमीवर यूएस िेक कंपनीच्य  सुरक्ष  

ऑफरच  िेि त शवस्त र होईल. Google क्ल उडच्य  

क्रॉशनकल ऑपरेिनमधे्य Siemplify सम कशलत केले ज ईल. 

Google Cloud च्य  सुरक्ष  क यधसंघ च  एक भ ग म्हणून, 

Siemplify कंपन्य ंन  त् ंच्य  र्मकीच्य  िशतस ि चे उत्तम 

व्यवस्थ पन करण्य त मित करेल. 

● ही िरेिी Google द्व रे इस्त्र यली कंपनीचे चौथे संप िन आशण 

यूएस ब हेरील स यबर सुरक्ष  उद्योग तील पशहली िरेिी आहे. 

● अमोस स्टनध (सीईओ), अॅॅलोन कोहेन (सीिीओ) आशण गॅरी 

फ ि िोह (सीओओ) य ंनी 2015 मधे्य शसखललफ ईची स्थ पन  

केली होती. त् ची तेल अवीवमधे्य क य धलये आशण नू्ययॉकध मधे्य 

मुख्य लय आहे. 

अँहटग्वा आहि बारबुिा 102 वे सदस्य म्हिून ISA र्मधे्य सार्मील 

झाले. 

● अँहटग्वा आहि बारबुिा हे कॅररशबयन र ष्ट्र  आांतरराष्ट्र ीय सौर 

आघािी (ISA) मधे्य 102 वे सदस्य म्हणून स मील झ ले, 

आंतरर ष्ट्र ीय सौर अल यन्स िेमवकध  कर र वर स्व क्षरी करून, 

भ रत च्य  नेतृत्व ि लील ज गशतक हररत ऊज ध उपक्रम. 

अाँशिग्व  आशण ब रबुड चे पंतिर् न, गॅस्टन ि उन य ंनी भ रतीय 

उच्च युक्त िॉ केजे श्रीहनवास य ंच्य  उपखस्थतीत सौर-

नेतृत्व च्य  दृशष्ट्कोन तून ज गशतक ऊज ध संक्रमण उते्प्रररत 

करण्य स ठी िेमवकध  कर र वर स्व क्षरी केली. 

● सौर ऊजेल  िोत्स हन िेण्य स ठी पॅररस, ि न्स येथे संयुक्त र ष्ट्र  

हव म न बिल COP-21 च्य  21 व्य  सत्र िरम्य न 2015 मधे्य 

भारत आहि फ्रान्सने ISA संयुक्तपणे सुरू केले होते. 

हचनी रु्मत्सद्दी (diplomat) झाांग हर्मांग याांनी SCO च्या 

सरहचटिीस पदाचा कायिभार स्वीकारला. 

● चीन च्य  वररष्ठ मुत्सद्दी (diplomat) झाांग हर्मांग नवीन म्हणून 

सूते्र ह ती सरहचटिीस च्य  शाांघाय सिकार सांघटना (SCO) 

भ रत च  एक सिस्य आहे. त् ंनी उझबेशकस्त नचे म जी परर ष्ट्र  

मंत्री व्ल शिमीर नोरोह य ंच्य कडून तीन वष ंच्य  

क यधक ळ स ठी पिभ र स्वीक रल  आहे. अलीकडे ते 

युरोशपयन युशनयनमधे्य चीनचे र जिूत होते. 

● SCO मधे्य आठ सिस्य िेि ंच  सम वेि आहे: भारत, 

कझाहकस्तान, चीन, हकहगिझ प्रजासत्ताक, पाहकस्तान, 

रहशया, ताहजहकस्तान आहि उझबेहकस्तान. य त च र 

िेि ंच  सम वेि आहे ज्य मधे्य “शनरीक्षक” िज ध आहे आशण 

आणिी सह  िेि “संव ि भ गीि र” आहेत. िथमच, 

उझबेशकस्त न नंतर, 2022-2023 य  क ल वर्ीस ठी ते SCO 

चे अध्यक्षपि स्वीक रण र आहे. 

ओपेकने कुवेतचे िैथर्म अल घैस याांची नवीन सरहचटिीस 

म्हिून हनयुक्ती केली. 

● ऑगिनायझेशन ऑफ पेटर ोहलयर्म एक्सपोहटंग कां टर ीज 

(OPEC) ने कुवैती तेल क यधक री िैथर्म अल घैस य ंची नवीन 

सरशचिणीस म्हणून शनयुक्ती केली आहे, क रण 

कोरोनाहायरस (स थीच  रोग) सवध िेिभर र्मिार्मारीपासून 

सौम्य पुनि धप्ती िरम्य न तेल ची म गणी सतत व ढत आहे. अल 

घैस, कुवेत पेिर ोशलयम कॉपोरेिनचे शिग्गज आशण कुवेतचे 

2017 ते जून 2021 पयंतचे ओपेक गहनधर, मोहम्मि बशकंडो 

य ंच्य  ज गी ऑगस्टमधे्य गि ची सूते्र ह ती घेतील. 
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● तेल शनय धति र ंचे गि आशण त् ंचे सहयोगी तेल उत्प िन स ठी 

भशवष्य तील म गध ठरवण्य च्य  तय रीत असत न  हे प ऊल पुढे 

आले आहे. ओपेक+ य  योजनेल  शचकिून र हण्य ची आशण 

फेिुव रीमधे्य िररोज 400,000 बॅरलने उत्प िन व ढवण्य ची 

अपेक्ष  आहे. 

चीनचा रु्मकाबला करण्यासाठी ऑस्टरेहलया आहि जपानने 

सांरक्षि करारावर स्वाक्षरी केली. 

 जप न आशण ऑस्टर ेशलय च्य  नेत् ंनी "लाँडम कध " संरक्षण 

कर र वर स्व क्षरी केली जी त् ंच्य  सैन्य ंमधे्य घशनष्ठ सहक य धस 

अनुमती िेते आशण इंडो-पॅशसशफक ििेि त चीनच्य  व ढत्  

ठ मपण ल  फिक रते. ऑस्टर ेशलय चे पंतिर् न स्कॉि मॉररसन 

आशण जप नचे पंतिर् न फुशमओ शकशिि  य ंनी परस्पर िवेि 

कर र वर स्व क्षरी करण्य स ठी आभ सी शििर पररषिेत भेि 

घेतली, ह  जप नने युन यिेड से्टि्स व्यशतररक्त इतर कोणत् ही 

िेि िी केलेल  पशहल  संरक्षण कर र आहे. 

कराराांबद्दल: 

● एक  िेि च्य  सैन्य ल  िशिक्षण आशण इतर हेतंूस ठी िुसऱ्य  

िेि मधे्य िवेि करण्य ची परव नगी िेण्य स ठी क यिेिीर 

अडथळे िूर करण्य च्य  उदे्दि ने जप न आशण ऑस्टर ेशलय  

य ंच्य त एक वष धहून अशर्क क ळ झ लेल्य  चचेनंतर ह  कर र 

झ ल  आहे. 

● मॉररसन य ंनी य  कर र ल  "ऑस्टर ेशलय  आशण जप नस ठी 

आशण (आमच्य  िोन र ष्ट्र  ंच्य  आशण आमच्य  लोक ंच्य  

सुरके्षस ठी) महत्त्वपूणध क्षण" म्हिले आहे. 

● ह  कर र “ि क्व ड” म्हणून ओळिल्य  ज ण र्य  र्ोरण त्मक 

संव ि वर आर् ररत आहे, ज्य मधे्य जप न, ऑस्टर ेशलय , 

युन यिेड से्टि्स आशण भ रत य ंच  सम वेि आहे. ऑस्टर ेशलय ने 

गेल्य  वषी युन यिेड से्टि्स आशण शििनसोबत औकस 

कर र वरही स्व क्षरी केली होती, य  िोन्ी िेि ंनी ऑस्टर ेशलय ल  

अणुिक्तीवर च लण ऱ्य  प णबुड्य  घेण्य स मित करण्य चे 

वचन शिले आहे. 

कझाकस्तानचे नवे पांतप्रधान म्हिून अलीिान से्मलोह याांची 

हनयुक्ती 

● कझाकस्तानच्या संसिेने िेि चे नवे पांतप्रधान म्हिून 

अलीिान से्मलोह य ंच्य  शनयुक्तील  एकमत ने म न्यत  शिली 

आहे . त् ंचे न व 11 ज नेव री 2022 रोजी कझ कचे र ष्ट्र पती 

कॅहसर्म-जोर्माटि तोकायेव य ंनी न मशनिेशित केले होते. 

य आर्ी, 49 वषीय से्मलोह य ंनी 2018 ते 2020 पयंत िेि चे 

अथधमंत्री म्हणून क म केले होते. ते मंशत्रमंडळ तील पशहले 

उपपंतिर् न बनले. 

िेष्महि बेनेट जगातील पहिल्या र्मानवाला हपग िाटि टर ान्सप्ाांट 

हर्मळाले. 

● अनुव ंशिकररत्  सुर् ररत डुकर प सून हृिय ित् रोपण 

करण र  एक अमेररकन म णूस जग तील पशहल  व्यक्ती बनल  

आहे. डेखहड बेनेि, य ंन  ब खिमोरमधे्य ि योशगक स त 

त स ंच्य  िशक्रयेनंतर तीन शिवस च ंगले करत आहेत. 

झेनोिर  ंसल ंिेिनस ठी ि ण्य ंचे अवयव व परण्य ची िक्यत  

फ र पूवीप सून शवच र त घेतली ज त आहे आशण डुक्कर 

हृिय च्य  झडप ंच  व पर करणे आर्ीच स म न्य आहे. 

● अवयव ित् रोपण स ठी डुक्कर व ढत्  िम ण त लोकशिय 

होत आहेत. य चे क रण असे की त् ंचे अवयव ि रीररकदृष्ट्य  

मनुष्य स रिे असत त. इतकेच क य, डुकर चे घिक 

अनुव ंशिक अशभय ंशत्रकीस ठी अशर्क यून केलेले आहेत. 

सायप्रसने नवीन 'िेल्टाक्रॉन' कोहवि प्रकार शोधला. 

● सायप्रसने "िेल्टाक्रॉन" म्हणून एक नवीन िक र िोर्ल  

आहे, ज्य ची डेि  िक र स रिीच अनुव ंशिक प श्वधभूमी आहे, 

ज्य मधे्य ओहर्मक्रॉनर्मधील 10 उत्पररवतिन आिेत. य  

िक र ने स यिसमर्ील 25 लोक ंन  आर्ीच िभ शवत केले 

आहे. सायप्रस हवद्यापीठातील जैवतांत्रज्ञान आहि आष्मिक 

हवषािूशास्त्ाच्या प्रयोगशाळेचे प्ररु्मि िॉ. हलओनहिओस 

कोष्मस्टरहकस य ंच्य  म्हणण्य नुस र, स यिसमधे्य घेतलेल्य  25 

नमुन्य ंपैकी 11 जण ंन  शवष णूमुळे रुग्ण लय त ि िल 

करण्य त आले होते, तर 14 स म न्य लोकसंखे्यतील होते. 

● B.1.640.2 न व च्य  वंि तील नवीन िक र ने िेि तील 12 

लोक ंन  संसगध झ ल्य चे म नले ज ते. 

परकीय चलन सांकटावर र्मात करण्यासाठी भारताने श्रीलांकेला 

पाहठां बा हदला. 

● भारताने श्रीलांकेला 900 दशलक्ष िॉलसिच्या कजािची 

आशथधक मित ज हीर केली आहे. श्रीलंकेल  सध्य  आय तीस ठी 

िेय िेण्य स ठी डॉलरच्य  तुिवड्य मुळे जवळजवळ सवध 

जीवन वश्यक वसंू्तच्य  तुिवड्य च  स मन  कर व  ल गत आहे. 

ररझहि बँक ऑफ इांहिया (RBI) म फध त भ रत आपल  

प शठंब  व ढवत आहे. श्रीलंकेतील भ रतीय उच्च युक्त गोप ल 

ब गले य ंनी क ि ल य ंची भेि घेतली आशण RBI ने USD 900 

ििलक्ष पेक्ष  ज स्त सुशवर्  शिल्य च्य  प श्वधभूमीवर श्रीलंकेल  

भ रत च  भक्कम प शठंब  व्यक्त केल . 

● य मधे्य USD 509 दशलक्षपेक्षा जास्त एहशयन ष्मक्लअररांग 

युहनयन सेिलमेंि आशण USD 400 दशलक्ष चलन सॅ्वपच  

सम वेि आहे. आय तीस ठी िेय िेण्य स ठी डॉलरच्य  

तुिवड्य मुळे श्रीलंकेल  सध्य  जवळप स सवध जीवन वश्यक 

वसंू्तच  तुिवड  ज णवत आहे. य व्यशतररक्त, र ज्य वीज संस्थ  

िब धइन च लशवण्य स ठी इंर्न शमळवू िकत नसल्य ने पीक 

अवसधमधे्य वीज कप त ल गू केली ज ते. वीज मंडळ कडे 

मोठ्य  िम ण त थकीत शबले असल्य ने र ज्य इंर्न संस्थेने तेल 

पुरवठ  बंि केल  आहे. कू्रड आय तीस ठी डॉलरचे पैसे िेऊ न 

िकल्य ने एकमेव ररफ यनरी बंि करण्य त आली. 
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िॅहनयल ओटेगा याांनी हनकाराग्वाचे राष्ट्र ाध्यक्ष म्हिून पाचव्याांदा 

शपथ घेतली. 

● हनकारागुआचे अध्यक्ष जोसे िॅहनयल ओटेगा सावेद्रा, 

सॅखिशनस्ट  नॅिनल शलबरेिन िंि (FSLN) चे नेते, य ंनी नवीन 

अध्यक्षपि स ठी िपथ घेतली. हनकाराग्वाचे र ष्ट्र  ध्यक्ष म्हणून 

ही त् ंची प चवी आशण सलग चौथी िमध आहे.ते ज नेव री 2027 

पयंत य  पि वर र हतील. त् ंनी नॅिनल असेंब्लीचे िमुि 

गुस्त वो पोर स य ंच्य कडून र ष्ट्र पती पि च  पिभ र स्वीक रल . 

ऑिेग च  सते्ततील पशहल  क यधक ळ 1990 मधे्य संपल  आशण 

2007 मधे्य अध्यक्ष म्हणून परत आल्य वर, त् ने त्वरीत 

महत्त्व च्य  र ज्य संस्थ ंवर शनयंत्रण शमळशवण्य ची तय री केली. 

कवहयत्री र्माया अँजेलो िी अरे्मररकेच्या नाण्यावर हदसिारी 

पहिली कृष्णविीय र्महिला ठरली. 

● यूएस िर ेझरीने कवशयत्री म य  एंजेलोची न णी तय र केली आहेत 

- चतुथ ंि म्हणून ओळिल्य  ज ण र्य  यूएस 25-सेंिच्य  

न ण्य वर ििशिधत केलेली पशहली क ळी मशहल . एंजेलो, एक 

कवी आशण क यधकत ध, र ष्ट्र पतीचं्य  उि्घ िनिसंगी कशवत  

शलशहण री आशण स िर करण री पशहली कृष्णवणीय मशहल  

होती. 2010 मधे्य, शतल  िेशसडेंशियल मेडल ऑफ िीडम, 

र ष्ट्र  ध्यक्ष बर क ओब म  य ंनी अमेररकेच  सवोच्च न गरी 

पुरस्क र िि न केल . 

दुबईने प्रथर्मच आपला इष्मिहनटी हिज वाितुकीसाठी िुला 

केला आिे. 

● िुबई, संयुक्त अरब अशमर ती मर्ील आयकॉशनक 'इखन्फशनिी 

शिज' िथमच 16 ज नेव री 2022 रोजी व हतुकीस ठी 

औपच ररकपणे िुल  करण्य त आल . त् ची रचन  infinity 

(∞) स ठी गशणतीय शचन् स रिी आहे. हे िुबईच्य  अमय धि, 

असीम उशद्दष्ट् ंचे िशतशनशर्त्व करते. य मधे्य िते्क शििेने सह  

लेन आशण प िच री आशण स यकलस्व र ंस ठी एकशत्रत 3-

मीिर िर ॅक आहे. तो 300 मीिर ल ंब आशण 22 मीिर रंुि आहे. 

● य  पुल ल  सह  लेन आहेत आशण डेर  आशण बुर िुबई 

िरम्य नच  िुव  सुर् रतो. य त प िच री आशण 

स यकलस्व र ंस ठी 3-मीिरच  एकशत्रत िर ॅक आहे. 

रॉबटाि रे्मत्सोला याांनी EU सांसदेचे अध्यक्षपद स्वीकारले. 

● र्माल्टा येथील हिश्चन िेर्मोकॅ्रट रॉबटाि रे्मत्सोला याांची 

युरोहपयन युहनयनच्या सांसदेच्या अध्यक्षपिी शनवड झ ली. 

सत्त -व िप कर र च  एक भ ग म्हणून प यउत र होण रे 

संसिेचे अध्यक्ष िेष्महि ससोली य ंच्य  र्क्क ि यक मृतू्नंतर 

शतची शनवड एक  आठवड्य नंतर आली आहे. य  पि वर 

शनवडून आलेल्य  त्  केवळ शतसऱ्य  मशहल  आहेत. त्  

युरोशपयन संसिेच्य  सव धत तरुण अध्यक्ष  आहेत. मेिसोल  य  

संसिेतील सव धत मोठ्य  गि च्य  उमेिव र होत्  आशण शतल  

616 मत ंपैकी 458 मते शमळ ली. 

इस्रायलने एरो-3 ची यशस्वी उड्डाि चाचिी पूिि केली. 

● एरो-3 ची च चणी मध्य इस्र यलमर्ील central Israel वर 

करण्य त आली. इस्त्र ईल एरोसे्पस इंडस्टर ीज (IAI) य ंच्य  

नेतृत्व ि ली ही च चणी घेण्य त आली. हे संरक्षण मंत्र लय च्य  

के्षपण स्त्र संरक्षण संस्थ  आशण अमेररकन के्षपण स्त्र संरक्षण 

संस्थ  य ंच्य  संयुक्त िकल्प त शवकशसत केले गेले. 

● एरो 3 ची पशहली यिस्वी च चणी फेिुव री 2018 मधे्य झ ली. हे 

जग तील सव धत िखक्ति ली िस्त्र ंपैकी एक म नले ज ते आशण 

2008 प सून एरो 3 च  शवक स इस्र यल करत आहे. 

इांिोनेहशयाची नवी राजधानी Nusantara असेल. 

● इंडोनेशिय  आपली र जर् नी बोशनधयो बेि वरील इंडोनेशिय  

ि ंत तील िशनज समृि पूवध क लीमंतन येथे हलवेल. नवीन 

र जर् नीचे न व Nusantara असेल, ज्य च  अथध ज व नीजमधे्य 

“द्वीपसमूह” अस  होतो. हे उत्तर पेन जम प सर आशण कुि ई 

कतधनेग र  य  ििेि त आर् ररत असेल . नवीन िकल्प स ठी 

सुम रे 466 शिर शलयन रुपये ($32 अब्ज) िचध होण्य ची िक्यत  

आहे. 

बाबाििोसचे पांतप्रधान हर्मया र्मोटली सलग दुसऱ्याांदा हवजयी 

● ब ब धडोसचे पंतिर् न शमय  मोिली य ंनी 20 ज नेव री 2022 

रोजी िुसऱ्य ंि  पि ची िपथ घेतली, 2022 च्य  शनवडणुकीत 

त् ंच्य  पक्ष ने िचंड शवजय शमळवल . 2018 प सून त्  

ब ब धडोसच्य  पंतिर् न म्हणून क यधरत आहेत. 2008 प सून त्  

ब ब धडोस लेबर प िी (BLP) च्य  नेत्  आहेत. त्  िेि च्य  

पशहल्य  मशहल  पंतिर् न तसेच िज सत्त क व्यवस्थेतील 

पशहल्य  पंतिर् न आहेत. 

GoodDot ने नीरज चोप्राचा िँि अँमे्बसेिर म्हिून कार्म केले 

आिे. 

● वनस्पती-आर् ररत म ंस कंपनी गुििॉटने नीरज चोप्रा य ंन  

िाँड अाँमे्बसेडर म्हणून शनयुक्त केले आहे. य  असोशसएिनसह, 

कंपनील  वनस्पती-आर् ररत म ंस च्य  नवीन शे्रणीबद्दल 

ज गरूकत  शनम धण कर यची आहे. जीवनिैली आशण 

ि द्यपि थ ंच्य  शनवडीतील छोिे बिल जग ल  एक च ंगले 

स्थ न बनवण्य स ठी िूप मोठ  पल्ल  ग ठू िकत त, अस  

संिेिही य ल  प ठव यच  आहे. 
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AIIB ने उदयोनु्मि आहशयाला सेवा देण्यासाठी िेटा सेंटर 

िेहलपर्मेंटर्मधे्य USD 150 दशलक्ष गुांतविूक केली आिे. 

● एशियन इन्व्ि स्टर क्चर इन्व्हेस्टमेंि बाँक (AIIB), एक बहुपक्षीय 

शवक स बाँक, डेि  सेंिसधच्य  शवक स मधे्य गंुतवणूक 

करण्य स ठी USD 150 ििलक्ष वचनबि आहे जे मुख्यतः  

उियोनु्मि आशिय मधे्य सेव  िेत त. ह  िकल्प AIIB च  

पशहल  डेि  सेंिर िकल्प आहे. भ रत ह  AIIB च  िमुि 

संस्थ पक सिस्य आहे. AIIB ची सम ंतर शनर्ी संरचनेद्व रे USD 

100 ििलक्ष आशण सह-गंुतवणुकीद्व रे USD 50 ििलक्ष 

गंुतवणूक आशिय  पॅशसशफकवर लक्ष कें शद्रत करून वेग ने 

व ढण र्य  डेि  सेंिर के्षत्र त र्ोरण त्मक गंुतवणूक करण र  

शवक स शनर्ी KDCF II ची अंशतम सम प्ती ििधवते. 

● ह  िकल्प AIIB च्य  कनेखक्टखहिी आशण ि िेशिक सहक यध, 

हररत प य भूत सुशवर्  आशण ि जगी भ ंडवल एकत्रीकरण य  

शवषयगत ि र् न्यक्रम ंिी संरेखित आहे. 

नेदरलँि्सर्मधे्य जगातील सवाित र्मोठ्या कालव्याचे लॉक 

अनावरि करण्यात आले. 

● नेदरलँि्सच्या अॅॅर्मस्टरिॅर्म बांदरातील इजरु्मइिेन य  

छोय  बंिर िहर मधे्य जग तील सव धत मोठ्य  क लव्य च्य  

लॉकचे उि्घ िन करण्य त आले आहे. िच राजा हवलेन-

अलेक्कझाांिर य ंच्य  हसे्त य  स गरी लॉकचे उि्घ िन करण्य त 

आले. इजमुइडेन सी लॉक 500-मीिर (1,640-फूि) ल ंब 

आशण 70-मीिर रंुि आहे. भव्य प य भूत सुशवर्  िकल्प चे 

ब ंर्क म 2016 मधे्य सुरू झ ले आशण ते 2019 पयंत पूणध 

कर यचे होते. तसेच सुरुव तीच्य  शनयोशजत बजेिमधे्य सुम रे 

€300 ििलक्ष ($338 ििलक्ष) ने व ढ झ ली 

 

हनयुक्ती बातम्या 
 

बलदेव प्रकाश याांची J&K बँकेचे MD आहि CEO म्हिून 

हनयुक्ती 

● बलदेव प्रकाश य ंची तीन वष ंस ठी जमू्म आहि काश्मीर 

बँकेचे व्यवस्थ पकीय संच लक आशण मुख्य क यधक री 

अशर्क री (MD आशण CEO) म्हणून शनयुक्ती करण्य त आली 

आहे . त् ंची शनयुक्ती पिभ र स्वीक रल्य च्य  त रिेप सून 

शकंव  एशिल 10, 2022 य पैकी जे आर्ी असेल ते ल गू होईल. 

त् ंच्य शिव य आरके हिब्बर य ंची बाँकेच्य  संच लक 

मंडळ वर अशतररक्त संच लक म्हणून शनयुक्ती करण्य त आली 

आहे. 

हवनय कुर्मार हत्रपाठी याांची रेले्व बोिािचे अध्यक्ष आहि सीईओ 

म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● भ रतीय रेले्व सेवेचे 1983 बॅच, हवनय कुर्मार हत्रपाठी य ंची 

रेले्व बोड धचे नवीन अध्यक्ष आहि रु्मख्य कायिकारी अहधकारी 

म्हणून शनयुक्ती करण्य त आली आहे. ते सध्य  ईि न्य रेले्वचे 

मह व्यवस्थ पक ते रेले्व बोड धच्य  अध्यक्षपि वर क यधरत 

आहेत. भ रतीय रेले्व बोडध ही भ रतीय रेले्वची सवोच्च संस्थ  

आहे, जी रेले्व मंत्र लय म फध त संसिेल  अहव ल िेते. 

मंशत्रमंडळ च्य  शनयुक्ती सशमतीने 1 ज नेव रीप सून सह  

मशहन्य ंस ठी शत्रप ठी य ंच्य  शनयुक्तील  केवळ म न्यत  शिली 

न ही तर 31 हिसेंबर 2022 पयंत त् ंच  क यधक ळ व ढवून 

शिल . 

ही एस पठाहनया याांनी भारतीय तटरक्षक दलाचे र्मिासांचालक 

म्हिून पदभार स्वीकारला. 

● ही.एस. पठ शनय  य ंनी सेवेतून शनवृत्त झ लेल्य  कृष्णस्व मी 

निर जन य ंच्य कडून भ रतीय तिरक्षक िल चे 24 वे 

मह संच लक (डीजी) म्हणून पिभ र स्वीक रल . ते शडफेन्स 

सखहधसेस स्ट फ कॉलेज, वेशलंग्िन आशण नॅिनल शडफेन्स 

कॉलेज, नवी शिल्लीचे म जी शवद्य थी आहेत. नोहेंबर 2019 

मधे्य त् ंची अशतररक्त मह संच लक पि वर व ढ झ ली आशण 

त् ंनी शवि ि पट्टणम येथे तिरक्षक िल चे कम ंडर (पूवध समुद्र 

शकन र ) म्हणून पिभ र स्वीक रल . 

ही एस पठाहनया बद्दल: 

● 36 वष ंहून अशर्क क ळ तील क रशकिीत पठ शनय  य ंनी 

अनेक महत्त्व च्य  नेमणुक  समुद्र वर आशण शकन र्य वर केल्य  

आहेत आशण तिरक्षक जह ज ंच्य  सवध वग ंचे नेतृत्व केले आिे 

जसे की इनिोर पेिर ोल हेसेल 'रानीहजांदन', ऑफिोर पेिर ोल 

हेसेल (OPV) 'हवग्रि' आशण िगत OPV 'स रंग'. 

● नोहेंबर 2019 मधे्य त् ंन  अशतररक्त मह संच लक पि वर 

बढती िेण्य त आली आशण त् ंनी शवि ि पट्टणम येथे तिरक्षक 

िल कम ंडर (पूवध स गरी शकन र ) म्हणून पिभ र स्वीक रल . 

हवनोद कन्नन याांची हवस्तारा एअरलाईनचे पुढील सीईओ 

म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

● शवनोि कन्नन य ंनी शवस्त र  एअरल इन्सचे मुख्य क यधक री 

अशर्क री (CEO) म्हणून पिभ र स्वीक रल . त् ंनी 16 जुलै 

2017 ते 31 शडसेंबर 2021 य  क ल वर्ीत सीईओ असलेल्य  

लेिी थंग य ंची ज ग  घेतली. त् त असे जोडण्य त आले आहे 

की िीपक र ज वत य ंन  शवस्त र च्य  मुख्य व्य वस शयक 

अशर्क ऱ्य ची भूशमक  स्वीक रण्य स ठी बढती िेण्य त आली 

आहे. शवस्त र , ि ि  सन्स ि यहेि शलशमिेड आशण शसंग पूर 

एअरल इन्स य ंच्य तील 51:49 च  संयुक्त उपक्रम आहे. 
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भारतीय वांशाचे अशोक एलुस्वार्मी िे टेस्लासाठी हनयुक्त केलेले 

पहिले कर्मिचारी िोते 

● िेि चे संस्थ पक आशण सीईओ एलोन र्मि, जे लोक ंची 

भरती करण्य स ठी सोिल मीशडय च  व पर करत आहेत, 

त् ंनी िुल स  केल  आहे की भ रतीय वंि चे अशोक 

एलुस्वार्मी हे त् ंच्य  इलेखक्टर क व हन कंपनीच्य  ऑिोप यलि 

िीमस ठी शनयुक्त केलेले पशहले कमधच री होते. टेस्लार्मधे्य 

स मील होण्य पूवी, श्री एलुस्वार्मी फोक्सवॅगन इलेक्टर ॉशनक 

ररसचध लॅब आशण WABCO व हन शनयंत्रण िण लीिी संबंशर्त 

होते. 

● अिोक एलुस्व मी य ंनी कॉलेज ऑफ इंशजनीअररंग शगंडी, चेन्नई 

येथून इलेक्टर ॉशनक्स आशण कमु्यशनकेिन इंशजशनअररंगमधे्य 

बॅचलर पिवी आशण क नेगी मेलॉन शवद्य पीठ तून रोबोशिक्स 

शसस्टम डेहलपमेंिमधे्य पिवु्यत्तर पिवी घेतली आहे. 

अलका हर्मत्तल तेल आहि नैसहगिक वायू र्मिार्मांिळाच्या 

पहिल्या र्महिला प्ररु्मि बनल्या. 

● ONGC मर्ील HR संच लक, अलक  शमत्तल य ंन  भ रत तील 

सव धत मोठी तेल आशण व यू उत्प िक ऑइल अाँड नॅचरल गॅस 

कॉपोरेिन (ONGC) चे नवीन अंतररम अध्यक्ष आशण 

व्यवस्थ पकीय संच लक (CMD) म्हणून अशतररक्त क यधभ र 

िेण्य त आल  आहे. मह रत्न कंपनीत सवोच्च पि वर शवर जम न 

होण ऱ्य  त्  पशहल्य  मशहल  आहेत. ३१ शडसेंबर रोजी 

सेव शनवृत्त झ लेल्य  सुभ ष कुम र य ंची ती ज ग  घेते. ते 

अंतररम िमुि म्हणूनही क म करत होते. 

● अलका हर्मत्तल य ंची शनयुक्ती 1 ज नेव री 2022 प सून सह  

मशहन्य ंच्य  क ल वर्ीस ठी, शकंव  य  पि वर शनयशमत पि वर 

शनयुक्त होईपयंत शकंव  पुढील आिेि येईपयंत, य पैकी जे 

लवकर त लवकर होईल. 

RBI ने अजय कुर्मार चौधरी आहि दीपक कुर्मार याांची नवीन 

कायिकारी सांचालक म्हिून हनयुक्ती केली आिे. 

● भारतीय ररझवि बँकेने (आरबीआय) शनयुक्ती केली आहे 

दीपक कुर्मार आहि अजय कुर्मार चौधरी नवीन म्हणून 

कायिकारी सांचालक (ईिी) 03 ज नेव री प सून त् ंनी पिभ र 

स्वीक रल . ईडी म्हणून पिोन्नती होण्य पूवी, िीपक कुम र 

आरबीआयच्य  म शहती तंत्रज्ञ न शवभ ग चे िमुि होते, तर 

अजय चौर्री हे पयधवेक्षण शवभ ग चे मुख्य मह व्यवस्थ पक-

इन-च जध होते. 

दीपक कुर्मार बद्दल: 

● कुम र य ंनी म शहती तंत्रज्ञ न, स यबर सुरक्ष , पेमेंि शसस्टम, 

चलन व्यवस्थ पन, म नव संस र्न व्यवस्थ पन, बाँशकंग 

पयधवेक्षण, शविेिी चलन व्यवस्थ पन य  के्षत्र ंमधे्य र्ोरण तय र 

करणे आशण िकल्प व्यवस्थ पन क ये सम शवष्ट् करून RBI च्य  

कें द्रीय क य धलय शवभ ग ंमधे्य तीन ििक ंहून अशर्क क ळ 

क म केले आहे. 

अजय कुर्मार चौधरी बद्दल: 

● िरम्य न, चौर्री य ंनी तीन ििक ंच्य  क ल वर्ीत, ररझहध 

बाँकेच्य  कें द्रीय क य धलय त तसेच ि िेशिक क य धलय ंमधे्य 

पयधवेक्षण, शनयमन, चलन व्यवस्थ पन, पेमेंि आशण सेिलमेंि 

आशण इतर के्षत्र ंमधे्य क म केले आहे. तो शफनिेक शवभ ग, 

जोिीम शनरीक्षण शवभ ग आशण तप सणी शवभ ग प हील. 

अतुल केशप याांची यूएस-इांहिया हबझनेस कौष्मन्सलच्या 

अध्यक्षपदी हनयुक्ती 

● भ रतीय वंि चे अमेररकन मुत्सद्दी अतुल केशप य ंची यूएस 

चेंबसध ऑफ कॉमसधने यूएस-इांहिया हबझनेस कौष्मन्सल 

(USIBC) चे अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती केली आहे. त् ंची मुित 

05 ज नेव री 2022 प सून ल गू होईल. यूएस चेंबसध ऑफ 

कॉमसध ही USIBC ची मूळ संस्थ  आहे. 

● य आर्ी, केिप य ंनी शिल्लीत युन यिेड से्टि्स च जध डी 

अफेयसध म्हणून क म केले होते, यूएस िूत व स संघ चे नेतृत्व 

केले होते. USIBC युन यिेड से्टि्स, भ रत आशण इंडो-

पॅशसशफकमधे्य क यधरत असलेल्य  िीषध ज गशतक कंपन्य ंचे 

िशतशनशर्त्व करते. 

जी अशोक कुर्मार याांची नॅशनल हर्मशन फॉर क्लीन गांगा चे 

िीजी म्हिून हनयुक्ती 

● जल िक्ती, मंत्र लय च्य  अंतगधत अशतररक्त सशचव जी Asok 

कुर्मार नवीन म्हणून शनयुक्ती करण्य त आली र्मिासांचालक 

च्य  स्वच्छ गांगा राष्ट्र ीय हर्मशन (NMCG) जल िक्ती 

मंत्र लय च्य  अंतगधत. ते मह संच लक राजीव रांजन हर्मश्रा 

य ंच्य नंतर आले. "जल िक्ती अशभय न: प ऊस पकड " य  

मोशहमेअंतगधत रेन वॉिर ह वेखसं्टगमर्ील उतृ्कष्ट् क म स ठी 

कुम र य ंन  'भ रत च  रेन मॅन' म्हणून ओळिले ज ते. 

● नॅिनल शमिन फॉर क्लीन गंग  (NMCG) ची सोस यिी नोिंणी 

क यि  1860 अंतगधत 12 ऑगस्ट 2011 रोजी एक सोस यिी 

म्हणून नोिंणी करण्य त आली होती. ती र ष्ट्र ीय गंग  निी िोरे 

ि शर्करण ची अंमलबज वणी ि ि  म्हणून क म करते जी 

पय धवरण च्य  तरतुिीनुंस र स्थ पन करण्य त आली होती. 

संरक्षण) क यि  (EPA), 1986. NGRBA 7 ऑक्टोबर 2016 

प सून शवसशजधत करण्य त आली आहे, पररण मी गंग  निीच्य  

क य कल्प, संरक्षण आशण व्यवस्थ पन स ठी र ष्ट्र ीय पररषिेची 

स्थ पन  करण्य त आली आहे (य ल  र ष्ट्र ीय गंग  पररषि म्हणून 

संबोर्ले ज ते). 

सरकारने हवजय पॉल शर्माि याांची CACP अध्यक्षपदी 

पुनहनियुक्ती केली. 

● प च वष ंच  क यधक ळ पूणध झ ल्य नंतर गेल्य  वषी मे मशहन्य त 

त् ंनी पि च  त् ग केल्य नंतर कें द्र ने हवजय पॉल शर्माि य ंची 

कृषी िचि आहि हकां र्मती आयोगाच्या (CACP) अध्यक्षपिी 
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पुन्  शनयुक्ती केली आहे. शकम न आर् रभूत शकंमत (MSP) 

आशण इतर सुर् रण ंवरील िस्त शवत सशमतीमधे्य CACP 

अध्यक्ष ंची भूशमक  महत्त्वपूणध असेल. अहमि ब ि येथील 

इंशडयन इखन्स्टियूि ऑफ मॅनेजमेंिमर्ील सेंिर फॉर मॅनेजमेंि 

इन अाँशग्रकल्ह्चर येथे ि ध्य पक असलेले िम ध य ंची जून २०१६ 

मधे्य िथमच CACP चे अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती करण्य त आली. 

T.S. हतरुरू्मती याांनी UNSC काउांटर टेरररझर्म कहर्मटीचे 

अध्यक्षपद स्वीकारले. 

● UN मधे्य भ रत चे स्थ यी िशतशनर्ी, TS हतरुरू्मती य ंची 2022 

साठी UN सुरक्षा पररषदेच्या दिशतवाद हवरोधी सहर्मतीचे 

अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती करण्य त आली आहे. भ रत ने एक 

वष धस ठी संयुक्त र ष्ट्र  सुरक्ष  पररषिेच्य  िहितव िशवरोर्ी 

सशमतीचे (UNSC-CTC) अध्यक्षपि स्वीक रले आहे. 01 

जानेवारी 2022 प सून सुरू होईल. 

● िहितव ि शवरोर्ी सशमती 2022 चे अध्यक्ष असल्य ने, भ रत 

िहितव िशवरोर्ी बहुपक्षीय िशतस ि बळकि करण्य स ठी 

आशण िहितव ि च्य  र्ोक्य ल  ज गशतक िशतस ि अस्पष्ट्, 

अशवभ शजत आशण िभ वी र हील य ची ि त्री करण्य स ठी 

िहितव िशवरोर्ी सशमतीची भूशमक  आणिी व ढवण्य स ठी 

क यध करेल. 

बँक ऑफ बिोदाच्या िँि एां िोसिर म्हिून शफाली वर्माि याांची 

हनयुक्ती 

● सरक री म लकीच्य  बँक ऑफ बिोदाने शक्रकेिपिू शफाली 

वर्मािला िाँड एां िोसिर म्हणून स इन केले आहे. बाँक आपल्य  

शवशवर् बाँशकंग आशण नॉन-बाँशकंग उपक्रम ंद्व रे िेि तील 

तरुण ंन  सतत प शठंब  िेते आशण ही घोषण  त् ंन  िेरण  

िेण्य स ठी िफ लीस रख्य  तरुण-आयकॉन्सची शनवड करून 

त् ंच्य  ग्र हक ंच्य  अनुभव त मोल ची भर घ लण्य च्य  बाँकेच्य  

नैशतकतेचे िशतशबंशबत करते. 

भारत सरकार ने IBBI चे अांतररर्म प्ररु्मि म्हिून नवरांग सैनी 

याांचा कायिकाळ वाढवला. 

● भ रत सरक रने Insolvency and Bankruptcy Board of 

India (IBBI) चे अंतररम अध्यक्ष म्हणून नवरांग सैनी याांचा 

क यधक ळ आणिी तीन मशहन्य ंस ठी 05 म चध 2022 पयंत 

व ढवल  आहे. IBBI चे पूणधवेळ सिस्य असलेले श्री. सैनी य ंन  

अशतररक्त शनयुक्ती िेण्य त आली आहे. अध्यक्षपि च  क यधभ र 

ऑक्टोबर 2021 मधे्य त् ंच्य  शवद्यम न कतधव्य ंव्यशतररक्त 13 

ज नेव री 2022 पयंत तीन मशहन्य ंस ठी. एर्मएस साहू 30 

सप्टेंबर 2021 रोजी प च वष ंच  क यधक ळ पूणध करून शनवृत्त 

झ ल्य नंतर पूणधवेळ अध्यक्षपि ररक्त आहे. 

RBI चे र्माजी गहनिर उहजित पटेल याांची AIIB चे उपाध्यक्ष 

म्हिून हनयुक्ती 

● भ रतीय ररझहध बाँकेचे (RBI) म जी गहनधर, उहजित पटेल य ंची 

तीन वष ंच्य  क ल वर्ीस ठी बहुपक्षीय शनर्ी संस्थ  एहशयन 

इन्व्फ्रास्टरक्चर इन्व्हेस्टर्मेंट बँक (AIIB) चे उपाध्यक्ष म्हणून 

शनयुक्ती करण्य त आली आहे. ते AIIB च्य  प च उप ध्यक्ष ंपैकी 

एक असतील. ते फेिुव री 2022 प सून पिभ र स्वीक रतील 

अिी अपेक्ष  आहे. ते िशक्षण आशिय , पॅशसशफक बेिे आशण 

िशक्षण-पूवध आशिय मधे्य AIIB च्य  स वधभौम आशण गैर-

स वधभौम कजध िेण्य चे िभ री असलेले आउिगोइंग उप ध्यक्ष 

िी. जे. पाांहियन याांचे स्थान घेतील. 

हपयरे-ऑहलष्महयर गौरी ांचास याांची आयएर्मएफचे पुढील रु्मख्य 

अथिशास्त्ज्ञ म्हिून हनयुक्ती 

● आंतरर ष्ट्र ीय न णेशनर्ी (IMF) चे पुढील मुख्य अथधि स्त्रज्ञ 

म्हणून िें च वंि चे अथधि स्त्रज्ञ शपयरे-ऑशलखहयर गौरीचंस 

य ंची शनवड करण्य त आली आहे. ते गीत  गोपीन थ य ंचे 

उत्तर शर्क री होतील, य  फंड च्य  मुख्य अथधतज्ज्ञ म्हणून क म 

करण ऱ्य  पशहल्य  मशहल . ते 21 ज नेव री 2022 प सून IMF चे 

पशहले उपव्यवस्थ पकीय संच लक म्हणून पिभ र स्वीक रतील. 

सुरुव तील , गौरीचं स 24 ज नेव री 2022 प सून IMF मधे्य 

अर्धवेळ तत्त्व वर स मील होतील. ते 1 एशिलप सून पूणधवेळ 

तत्त्व वर भूशमक  स्वीक रतील. 

RenewBuy चा िँि अॅॅमे्बसेिर म्हिून राजकुर्मार राव याची 

हनवि 

● RenewBuy य  ऑनल इन शवम  लॅिफॉमधने राजकुर्मार राव 

य ंची 1ल्य  360-शडग्री ग्र हक ज शहर त मोशहमेस ठी िाँड 

अॅॅमे्बसेडर म्हणून शनयुक्ती केली आहे जी ग्र हक ंच्य  शवम  

गरज  ह यल इि करते. य  मोशहमेची रचन  आशण संकल्पन  

Havas Worldwide India ने केली िोती. “Smart Tech, 

Right Advice” ही मोशहमेची थीम आहे. 

RBI ने उज्जीवन SFB चे MD आहि CEO म्हिून इहत्तरा िेष्महस 

याांच्या हनयुक्तीला र्मान्यता हदली. 

● भारतीय ररझहि बँकेने उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेचे 

व्यवस्थ पकीय संच लक आशण मुख्य क यधक री अशर्क री 

(MD आशण CEO) म्हणून इहत्तरा िेष्महस य ंची एक  

क यधक ळ स ठी शनयुक्ती करण्य स म न्यत  शिली आहे. ते 14 

जानेवारी 2022 पासून वाढीव कायिकाळाचा कायिभार 

स्वीकारतील. हवद्यर्मान हनतीन चुघ य ंच्य  अच नक ब हेर 

पडल्य नंतर तीन मशहन्य ंप सून हे पि ररक्त होते. 
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रघुवेंद्र तन्वर याांची ICHR चे अध्यक्ष म्हिून हनयुक्ती 

● कुरुके्षत्र शवद्य पीठ तील िोफेसर एमेररिस, रघुवेंद्र तन्वर याांची 

भारतीय इहतिास सांशोधन पररषद (ICHR) चे अध्यक्ष 

म्हणून शनयुक्ती करण्य त आली आहे. तन्वर य ंची शनयुक्ती ही 

त् ंनी पररषिेच्य  अध्यक्षपि ची जब बि री स्वीक रल्य प सून 

तीन वष ंच्य  क ल वर्ीस ठी शकंव  पुढील आिेि येईपयंत 

आहे. तन्वर, जे ऑगस्ट 1977 मधे्य कुरुके्षत्र शवद्य पीठ त 

व्य ख्य त  म्हणून रुजू झ ले, त् ंच  एमए इशतह स त िोन सुवणध 

पिक ंसह उतृ्कष्ट् िैक्षशणक रेकॉडध आहे. 

ICHR बद्दल: 

● भ रतीय ऐशतह शसक संिोर्न पररषिेचे ि थशमक उशद्दष्ट् आशण 

उशद्दष्ट् ऐशतह शसक संिोर्न ल  च लन  िेणे आशण त् ंन  शिि  

िेणे आशण इशतह स च्य  वसु्तशनष्ठ आशण वैज्ञ शनक लेिन ल  

िोत्स हन िेणे आशण िोत्स हन िेणे हे आहे. आयसीएचआर 

उपक्रम ंच्य  उत्प िन च  िैक्षशणक िज ध व ढवणे ह  त् च्य  

अजेंड तील िमुि उदे्दि आहे 

अदानी पॉवरचे सीईओ म्हिून शेरहसांग बी ख्याहलया याांची 

हनयुक्ती 

● अि नी समुह ची उपकंपनी असलेल्य  अि नी पॉवर शलशमिेड 

(एपीएल) च्य  संच लक मंडळ ने 11 ज नेव री 2022 प सून 

अि नी पॉवसधचे मुख्य क यधक री अशर्क री (सीईओ) म्हणून 

िेरशसंग बी ख्य शलय  य ंच्य  शनयुक्तील  म न्यत  शिली. ते च िधडध 

अक उंिंि आहेत. गुजर त पॉवर कॉपोरेिनमधे्य व्यवस्थ पकीय 

संच लक म्हणून क म केले आहे. य पूवी, ख्य शलय  य ंनी 

गुजर त पॉवर कॉपोरेिनमधे्य व्यवस्थ पकीय संच लक म्हणून 

क म केले आहे, शजथे त् ंन  अक्षय ऊज ध के्षत्र च  शविेषत: 

अिर   मेग  ररनु्यएबल प कध च्य  शवक स च  अनुभव शमळ ल . 

लेफ्टनांट जनरल र्मनोज पाांिे याांची पुढील लष्करी उपप्ररु्मि 

म्हिून हनयुक्ती 

● लेटनंि जनरल प ंडे हे लेटनंि जनरल सी. पी. मोहंती य ंची 

ज ग  घेतील. सी. पी. मोहंती 31 ज नेव री रोजी सेव शनवृत्त 

होण र आहेत. जनरल प ंडे य ंन  शडसेंबर 1982 मधे्य कॉर्प्ध 

ऑफ इंशजशनयसध (ि बॉमे्ब सॅपसध) मधे्य शनयुक्त करण्य त आले. 

ते लष्कर च्य  मुख्य लय त (Discipline, Ceremonial and 

Welfare) क म करण रे मह संच लक होते. 

कें द्राने हवक्रर्म देव दत्त याांची एअर इांहियाचे नवीन सीएर्मिी 

म्हिून हनयुक्ती केली 

● वररष्ठ नोकरिह  शवक्रम िेव ित्त य ंची Air India Ltd चे 

अध्यक्ष आशण व्यवस्थ पकीय संच लक (CMD) म्हणून शनयुक्ती 

करण्य त आली आहे. 

● ित्त हे AGMUT (अरुण चल ििेि, गोव , शमझोर म आशण 

कें द्रि शसत ििेि) कॅडरचे 1993-बॅचचे IAS अशर्क री आहेत. 

हदलीप सांघानी याांची IFFCO चे नवे चेअरर्मन म्हिून हनयुक्ती 

● इंशडयन फ मधसध फशिधल यझर कोऑपरेशिह (IFFCO) च्य  

संच लक मंडळ ने शिलीप संघ नी य ंची सहक री संस्थेचे 17 वे 

चेअरमन म्हणून एकमत ने शनवड केली आहे. 

हवजय शेिर शर्माि याांची भाषा UASG वरील इांटरनेट पॅनेलचे 

राजदूत म्हिून हनयुक्ती करण्यात आली आिे 

● पेटीएर्मचे सांस्थापक हवजय शेिर शर्माि य ंन  युशनहसधल 

अॅॅके्सप्टन्स स्टीयररंग गु्रप (UASG), ज गशतक इंिरनेि संस्थ  

ICANN द्व रे समशथधत उद्योग नेत् ंच्य  समुि य-आर् ररत 

संघ चे र जिूत (Ambassador) म्हणून शनयुक्त करण्य त 

आले आहे. 

● इंिरनेि कॉपोरेिन फॉर अस इि नेम्स अाँड नंबसध (ICANN) 

चे उशद्दष्ट् एक खस्थर, सुरशक्षत आशण एकशत्रत ज गशतक इंिरनेि 

सुशनशित करण्य त मित करणे आहे. य चे मुख्य लय 

कॅहलफोहनिया, युन यिेड से्टि्स येथे आहे. 

NHIDCL चे नवीन MD म्हिून चांचल कुर्मार याांची हनयुक्ती 

● चांचल कुर्मार य ंची नॅिनल ह यवेज अाँड इन्व्ि स्टर क्चर 

डेहलपमेंि कॉपोरेिन शलशमिेड (NHIDCL) चे रॅ्मनेहजांग 

िायरेक्टर म्हणून शनयुक्ती करण्य त आली आहे. 

● ते शबह र केडरचे 1992 च्य  बॅचचे IAS अशर्क री आहेत. 

पाहकस्तान टीर्मचा कििधार बाबर आझर्मची ICC पुरुष T20I 

सांघाचा कििधार म्हिून हनवि 

● ICC िीम ऑफ ि इयर पुरुष शक्रकेिमर्ील 11 सवोतृ्कष्ट् 

िेळ डंूची शनवड करते ज्य ंनी एक  कॅलेंडर वष धत बॅि, बॉल 

शकंव  त् ंच्य  अष्ट्पैलू क मशगरीने सव ंन  िभ शवत केले आहे. 

● तथ शप, 2021 च्य  ICC मशहल  T20I िीम ऑफ ि इयरमधे्य, 

सृ्मती म नर्न  ही एकमेव भ रतीय मशहल  िेळ डू आहे ज्य चे 

न व 11 सिस्यीय संघ त आहे. 

● इंगं्लडच्य  नॅि स यहरल  2021 स ठी ICC मशहल  T20I िीम 

ऑफ ि इयरची कणधर् र बनवण्य त आले आहे. 

सरकारने हवनोदानांद झा याांची पीएर्मएलए हनििय प्राहधकरिाचे 

नवीन अध्यक्ष म्हिून हनयुक्ती केली. 

● हवनोदानांद झा य ंची 5 वष ंच्य  क ल वर्ीस ठी हप्रहेन्व्शन 

ऑफ र्मनी लाँिररांग ऍक्ट (PMLA) न्याहयक प्राहधकरिाचे 

अध्यक्ष म्हणून शनयुक्ती करण्य त आली आहे. झ  हे 1983 च्य  

बॅचचे शनवृत्त आयआरएस अशर्क री आहेत, ते य आर्ी पुण्य त 

आयकरचे िर् न मुख्य आयुक्त म्हणून क यधरत होते. 

● पीएमएलए न्य यशनणधय ि शर्करण ही तीन सिस्यीय संस्थ  आहे 

ज्य चे क म मनी ल ाँडररंग िशतबंर्क क यि  (पीएमएलए) 

अंतगधत ज री केलेल्य  म लमत्त  जप्तीच्य  िकरण ंच  

न्य यशनव ड  करणे आशण तप स च्य  गुणवते्तच  शवच र करून 

त् ची स तत् आशण पुढील जप्ती शकंव  सुिकेस ठी आिेि िेणे 

आहे. 
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भारत सरकारने िॉ ही अनांथा नागेिरन याांची नवीन रु्मख्य 

आहथिक सल्लागार म्हिून हनयुक्ती केली आिे. 

● भ रत सरक रने डॉ ही अनंथ  न गेश्वरन य ंची नवीन मुख्य 

आशथधक सल्ल ग र म्हणून शनयुक्ती केली आहे. 1 फेिुव री रोजी 

2022 कें द्रीय अथधसंकल्प स िर होण्य च्य  आशण 31 ज नेव री 

रोजी 2021-22 आशथधक सवेक्षण स िर होण्य च्य  क ही शिवस 

अगोिर ही घोषण  करण्य त आली. केही सुिमण्यन य ंनी 

क य धलय सोडले तेह प सून हे पि 17 शडसेंबर 2021 प सून 

ररक्त होते. ते पंतिर् न ंच्य  आशथधक सल्ल ग र पररषिेचे 

(PMEAC) म जी सिस्य आहेत. 

● डॉ न गेश्वरन, जे एक िशसि लेिक, लेिक, शिक्षक आशण 

आशथधक सल्ल ग र आहेत, त् ंनी भ रत आशण परिेि तील 

अनेक व्यवस य ि ळ  आशण व्यवस्थ पन संस्थ ंमधे्य शिकवले 

आहे. मुख्य आशथधक सल्ल ग र म्हणून त् ंची शनयुक्ती 

होण्य पूवी, ते IFMR गॅ्रजु्यएि सू्कल ऑफ शबझनेसचे डीन आशण 

आंध्र ििेि तील के्र शवद्य पीठ त अथधि स्त्र चे अभ्य गत 

ि ध्य पक होते. 

HPCL चे नवे अध्यक्ष आहि MD म्हिून पुष्प कुर्मार जोशी 

याांची हनयुक्ती 

● हिांदुस्तान पेटर ोहलयर्म कॉपोरेशन हलहर्मटेि (HPCL) चे नवीन 

अध्यक्ष आशण व्यवस्थ पकीय संच लक म्हणून पुष्प कुर्मार 

जोशी य ंची शनयुक्ती करण्य त आली आहे, ही िेि तील शतसरी 

सव धत मोठी तेल िुिीकरण आशण इंर्न शवपणन कंपनी आहे. 

जोिी, जे सध्य  एचपीसीएलचे म नव संस र्न संच लक आहेत 

ते जवळप स एक ििक प सून एचपीसीएलच्य  संच लक 

मंडळ वर आहेत. ते मुकेि कुम र सुर ण  य ंची ज ग  घेतील, 

जे य  वषी 30 एशिल रोजी सेव शनवृत्त होत आहेत. 

● ही शिफ रस आत  भ रत चे पंतिर् न (PM) य ंच्य  

अध्यक्षतेि लील मंशत्रमंडळ च्य  शनयुक्ती सशमतीकडे (ACC) 

ज ईल. CVC (कें द्रीय िक्षत  आयोग) आशण CBI (सेंिर ल बु्यरो 

ऑफ इन्व्हेखस्टगेिन) य ंस रख्य  भ्रष्ट् च रशवरोर्ी एजन्सीकडून 

अहव ल शमळ ल्य नंतर ACC त् च्य  शनवडीवर शनणधय घेईल. 
 

अथिव्यवस्था बातम्या 
 

IRDAI: LIC, GIC Re आहि नू्य इांहिया प्रिालीदृष्ट्या 

र्मित्त्वपूिि हवर्मा कां पन्या 

● शवम  शनय मक, भ रतीय शवम  शनय मक आशण शवक स 

ि शर्करण (Irdai) ने असे म्हिले आहे की 2021-22 स ठी 

LIC, GIC Re आशण New India हे िेि ंतगधत शसस्टीमली 

इम्पोिंि इन्व्िुरसध (D-SIIs) म्हणून ओळिले ज त आहेत. D-SII 

अि  आक र च्य , ब ज र तील महत्त्व आशण िेि ंतगधत आशण 

ज गशतक परस्परसंबंर् असलेल्य  शवम  कंपन्य ंच  संिभध घेत त, 

ज्य ंच्य  त्र स मुळे शकंव  अपयि मुळे िेि ंतगधत आशथधक 

व्यवस्थेमधे्य लक्षणीय अव्यवस्थ  शनम धण होईल. 

सरकारने इलेक्टोरल बाँि्सच्या 19व्या टप्प्प्याला र्मान्यता हदली. 

● उत्तर प्रदेश, उत्तरािांि, पांजाब, हिर्माचल प्रदेश आहि गोवा 

या प च र ज्य ंतील शवर् नसभ  शनवडणुक ंपूवी 1 ते 10 

जानेवारी 2022 या क ल वर्ीत शवक्रीस ठी िुले असिारे 

हनवििूक रोख्याांच्या 19व्या टप्प्प्याचे शवतरण करण्य स 

सरक रने म न्यत  शिली आहे . शवक्रीच्य  19 व्य  िप्प्य त, से्टट 

बँक ऑफ इांहिया (SBI) ल  शतच्य  29 शविेष ि ि ंद्व रे 

शनवडणूक रोिे ज री करण्य स ठी आशण रोिण्य स ठी 

अशर्कृत करण्य त आले आहे. एि िी व्यक्ती शकंव  कंपनी 

शकती ब ाँड िरेिी करू िकते य वर मय धि  न ही. इलेक्टोरल 

ब ाँड 15 शिवस ंस ठी वैर् असेल. 

इलेक्टोरल बाँि्सबद्दल 

● र जकीय शनर्ीमधे्य प रििधकत  आणण्य च्य  ियत्न ंच  एक 

भ ग म्हणून र जकीय पक्ष ंन  शिलेल्य  रोि िेणग्य ंच  पय धय 

म्हणून इलेक्टोरल ब ाँड्स तय र केले गेले आहेत. 

कािि टोकनायझेशनसाठी एसबीआय काििने पेटीएर्मशी 

िातहर्मळविी केली. 

● क डधर् रक ंच्य  डेि चे संरक्षण करण्य स ठी SBI क ड्धस आशण 

पेमेंि सखहधसेसने क डध िोकन यझेिनस ठी पेिीएमिी कर र 

केल  आहे. एसबीआय क डधने पेिीएमिी सहयोग केल  आहे 

ज्य मुळे क डधर् रक ंन  त् ंचे क डध शडव्ह इसवर िोकन करणे 

आशण Paytm द्व रे पेमेंि करत  येते. िोकन यझेिन म्हणजे 

मूळ क डध नंबरल  अनन्य अक्षर ंच्य  संच ने बिलून म स्क 

करणे, ज्य ल  िोकन म्हिले ज ते, जे व्यवह र िशक्रयेत 

असत न  ग्र हक चे क डध तपिील सुरशक्षत करते. 

● सध्य , पेिीएम नेिवकध वर फक्त भ रतीय ििेि त ज री केलेली 

क डे सक्षम आहेत. तथ शप, ग्र हक आंतरर ष्ट्र ीय शठक णी 

पेिीएम नेिवकध द्व रे त् चे/शतचे एसबीआय क डध व परून 

व्यवह र करू िकत त. 

एलआयसीने पॉहलसी ऑनलाइन हवकण्यासाठी हिजी झोनचे 

उद्घाटन केले. 

● लाइफ इन्व्शुरन्स कॉपोरेशन ऑफ इांहिया (LIC) ने शडशजिल 

फूिशिंि व ढवण्य च्य  ियत्न ंच  एक भ ग म्हणून वाांदे्र कुलाि 

कॉम्प्पे्क्स, रु्मांबई येथे “हिजी झोन” चे उि्घ िन केले आहे. 

एलआयसीच्य  शडजी झोनच  व पर ग्र हक ऑनल इन पॉशलसी 

िरेिी करण्य स ठी, िीशमयम भरण्य स ठी आशण इतर सेव ंच  

ल भ घेण्य स ठी करू िकत त. िेक-च शलत जीवन शवम  

कंपनी बनण्य च्य  त् च्य  ियत्न ंच  एक भ ग म्हणून, LIC शडजी 

झोन पररसर त स्थ शपत शकओस्कद्व रे त् ची उत्प िने आशण 

सेव ंिी संबंशर्त म शहती िि न करेल. 
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● ग्र हक ऑनल इन पॉशलसी िरेिी करण्य स ठी, िीशमयम 

भरण्य स ठी आशण इतर सेव ंच  ल भ घेण्य स ठी 

एलआयसीच्य  शडजी झोनच  व पर करू िकत त. व ढीच  वेग 

व ढवणे, ग्र हक ंचे सम र् न व ढवणे आशण मध्यस्थ उत्प िकत  

आशण शनष्ठ  सुर् रणे असे अनेक फ यिे अनलॉक करण्य स ठी 

शडशजिल पररवतधन ची पुढील ल ि ह ती घेण्य ची एलआयसीची 

योजन  आहे. 

RBI ने हनयतकाहलक केवायसी अपिेटची अांहतर्म रु्मदत 31 

र्माचि 2022 पयंत वाढवली. 

● ररझहध बाँक ऑफ इंशडय  (RBI) ने ज हीर केले आहे की त् ंनी 

शनयतक शलक KYC अद्यतन ंची अंशतम मुित 31 म चध 2022 

पयंत 3 मशहन्य ंनी व ढवली आहे. कोशवड-19 - ओशमक्रॉनच्य  

नवीन िक र मुळे िचशलत अशनशिततेच्य  प श्वधभूमीवर ही 

मुितव ढ िेण्य त आली. य आर्ी शनयतक शलक केव यसी 

अपडेि्सची अंशतम मुित 31 शडसेंबर 2021 होती. 

● िरम्य न, सरक रने म चध 2021 ल  संपलेल्य  2020-21 आशथधक 

वष धस ठी GST व शषधक ररिनध भरण्य ची अंशतम मुित िेिील 

िोन मशहन्य ंनी व ढवून 28 फेिुव रीपयंत व ढवली आहे. 

हिसेंबर 2021 र्मधे्य जीएसटी सांकलन 1.29 लाि कोटी रुपये 

िोते. 

● हिसेंबर 2021 मधे्य गोळ  केलेल  GST र्मिसूल रु. 1.29 

लाि कोटी ांहून अशर्क होत , जो 2020 मर्ील त् च 

मशहन्य च्य  तुलनेत 13 िक्कक्य ंनी ज स्त आहे. शडसेंबर 2021 

मधे्य गोळ  केलेल  GST महसूल ₹ 1,29,780 कोिी आहे, 

ज्य मधे्य CGST ₹ 22,578 कोिी आहे, SGST ₹ 28,658 कोिी, 

IGST ₹ 69,155 कोिी (वसंू्तच्य  आय तीवर गोळ  केलेल्य  

37,527 कोिी रुपय ंसह) आशण उपकर 9,389 कोिी रुपये 

आहे. 

SEBI ने आपल्या प्राथहर्मक बाजार सल्लागार सहर्मतीची 

पुनरिचना केली. 

● भ ंडवली ब ज र शनय मक, हस्ुररटीज अँि एक्सचेंज बोिि 

ऑफ इांहियाने िेटावरील ि थशमक बाजार सल्लागार 

सहर्मतीची पुनरधचन  केली आहे. शसकु्यररिीज म केि डेि  

ऍके्सस आशण गोपनीयत  य स रख्य  के्षत्र ंिी संबंशर्त मोजम प 

करणे हे सशमतीचे उशद्दष्ट् आहे. सेबीने नॅिनल लॉ युशनहशसधिी, 

शिल्ली येथील ि ध्य पक आशण म जी अध्यक्ष, शिव ळिोरी 

आशण शिव ळिोरी बोडध ऑफ इंशडय  एस साहू य ंची पॅनेल 

िमुि म्हणून शनयुक्ती केली आहे. 

सहर्मतीचे इतर सदस्य: 

● सशमतीच्य  सिस्य ंमधे्य आशे्लि गोस ई, के्षत्रीय िमुि िशक्षण 

आशिय , बू्लमबगध एलपी, मंुबई; रीन  गगध ि स्त्रज्ञ एफ आशण 

िमुि (इलेक्टर ॉशनक आशण म शहती तंत्रज्ञ न शवभ ग) BIS मधे्य; 

शकरण िेट्टी, सीईओ आशण ि िेशिक िमुि – भ रत आशण 

िशक्षण आशिय  SWIFT इंशडय ; गणेि र मशकष्णन आयआयिी 

बॉमे्बमर्ील संगणक शवज्ञ न आशण अशभय ंशत्रकी शवभ ग चे 

ि ध्य पक. 

● तसेच, बीएसईचे व्यवस्थ पकीय संच लक आशण मुख्य 

क यधक री अशर्क री आशिषकुम र चौह न; एनएसईचे एमडी 

आशण सीईओ शवक्रम शलमये; महेि व्य स, CMIE चे MD; 

ि ईम डेि बेसचे अध्यक्ष पृथ्वी हखिय ; आशण CAMS चे CEO 

अनुज कुम र हे िेिील सिस्य आहेत. 

भारत सरकार अल्प बचत योजनाांवरील व्याजदर अपररवहतित 

ठेवले.. 

● लह न बचत योजन ंवरील व्य जिर 2021-2022 च्य  चौर्थ्ा 

हतर्मािीसाठी (जानेवारी - फेिुवारी - र्माचि 2022) 2021-

22 च्य  शतसऱ्य  शतम हीत (ऑक्टोबर-शडसेंबर 2021) िम णेच 

र हतील . हे लक्ष त घेतले प शहजे की लह न बचत योजन ंमधे्य 

पहश्चर्म बांगाल सव धत ज स्त योगि न िेण र  आहे तर उत्तर 

प्रदेश िुसऱ्य  क्रम ंक वर आहे. तसेच लक्ष त ठेव , सरक र 

अल्प बचत योजन ंचे व्य ज िर शतम ही आर् र वर अशर्सूशचत 

करते. 

Various Interest Rates for Quarter-4 (Jan-March) of 

2021-22: 

S.No Small Savings Scheme 
Interest 

Rate 

1 Post Office Savings Account 4% 

2 
5-Year Post Office Recurring 

Deposit (RD) Account 
5.8% 

3 
Post Office Time Deposit (TD) 

Account – One Year 
5.5% 

4 
Post Office Time Deposit Account 

(TD) – Two Years 
5.5% 

5 
Post Office Time Deposit Account 

(TD) – Three Years 
5.5% 

6 
Post Office Time Deposit Account 

(TD) – Five Years 
6.7% 

7 
Post Office Monthly Income Scheme 

Account (MIS) 
6.6% 

8 
Senior Citizen Savings Scheme 

(SCSS) 
7.4% 

9 
15-Year Public Provident Fund 

Account (PPF) 
7.1% 

10 National Savings Certificates (NSC) 6.8% 

11 Kisan Vikas Patra (KVP) 6.9% 

12 Sukanya Samriddhi Account 7.6% 
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NTPC पॉवर एक्सचेंज ऑफ इांहिया हलहर्मटेि र्मधे्य 5% इष्मिटी 

िरेदी करण्याची योजना आित आिे. 

● सरक री म लकीची वीज शनशमधती कंपनी NTPC Ltd. पॉवर 

एक्सचेंज ऑफ इांहिया हलहर्मटेि (PXIL) मधे्य 5 िके्क 

इखक्विी से्टक शवकत घेण र आहे. हे लक्ष त घेतले प शहजे की 

2023-24 पयंत भ रत तील एकूण वीज पुरवठ्य मधे्य स्पॉि 

पॉवर म केिच  शहस्स  25 िक्कक्य ंपयंत व ढवण्य च  सरक रच  

शवच र आहे. सध्य  अल्पक लीन पॉवर िर े शडंगचे आक रम न 

5िके्क आहे. 

पॉवर एक्सचेंज ऑफ इांहिया हलहर्मटेि बद्दल: 

● 20 फेिुव री 2008 रोजी भ रत तील पशहले संस्थ त्मकररत्  

िोत्स हन शिलेले पॉवर एक्सचेंज म्हणून त् च  सम वेि 

करण्य त आल . 

● PXIL शवशवर् वीज िर ेशडंग सोलू्यिन्स िि न करते आशण 

िरेिीि र ंन  शवके्रत् ंिी जोडण्य त मित करते. 

● PXIL चे अशर्कृत भ गभ ंडवल रु. 120 कोिी आहे आशण 

भरलेले भ ंडवल रु. 58.47 कोिी आहे. 

RBI ने SBI, ICICI बँक, HDFC बँक D-SIB 2022 म्हिून 

कायर्म ठेवली आिे. 

● भ रतीय ररझहध बाँकेने से्टि बाँक ऑफ इंशडय , ICICI बाँक 

आशण HDFC बाँक य  िेि ंतगधत िण लीगत महत्त्व च्य  बाँक  

(D-SIBs) म्हणून क यम ठेवल्य  आहेत . य  तीन बाँक  RBI द्व रे 

िक शित केलेल्य  D-SIB च्य  य िीत 04 सप्टेंबर, 2017 प सून 

क यम आहेत. िेि ंतगधत पितिीर महत्त्व च्य  बाँक  अि  बाँक  

आहेत ज्य  अयिस्वी झ ल्य स अथधव्यवस्थेवर महत्त्वपूणध 

पररण म होतील. 

● D-SIB बाँक  5 बकेिमधे्य वगीकृत केल्य  आहेत. Bucket 1, 

Bucket 2, Bucket 3, Bucket 4 and Bucket 5. से्टि बाँक 

ऑफ इंशडय  बकेि 3 मधे्य आहे, तर ICICI बाँक आशण HDFC 

बाँक बकेि 1 मधे्य आहेत. अपडेि केलेली य िी 31 म चध 2021 

पयंत बाँक ंकडून गोळ  केलेल्य  डेि वर आर् ररत आहे. 
 

 

D-SIB बद्दल: 

● D-SIB िेमवकध स ठी कें द्र ने 2015 प सून D-SIB म्हणून 

शनयुक्त केलेल्य  बाँक ंची न वे उघड करणे आवश्यक आहे 

आशण य  कजधि र ंन  त् ंच्य  शसस्टशमक इम्पॉिधन्स स्कोअर 

(SISs) वर अवलंबून योग्य बकेिमधे्य ठेवणे आवश्यक आहे. 

SIB ल  'too big to fail (TBTF)' म्हणून प शहले ज ते , 

ज्य मुळे आशथधक संकि च्य  वेळी त् ंच्य स ठी सरक री 

मितीची अपेक्ष  शनम धण होते. य  बाँक ंन  फंशडंग म केिमधे्य 

क ही फ यिे िेिील शमळत त. 

आरबीआयने आांतरराष्ट्र ीय रेहर्मटन्स व्यवसायासाठी हफनो 

पेर्मेंट्स बँकेला र्मान्यता हदली. 

● भारतीय ररझहि बँकेने र्मनी टर ान्सफर सष्महिस िीर्म 

(MTSS) अंतगधत आंतरर ष्ट्र ीय (क्रॉस बॉडधर) रेशमिन्स व्यवस य 

सुरू करण्य स ठी हफनो पेर्मेंट्स बँकेला म न्यत  शिली आहे . 

य  मंजुरीमुळे शफनो पेमेंि्स बाँकेच्य  ग्र हक ंन  परिेि तून 

प ठवलेले पैसे शमळू िकतील. बाँकेने आपल्य  मोब ईल 

ऍखलकेिन्समधे्यही ही सेव  ल गू करण्य ची योजन  आिली 

आहे आशण शतची border रेशमिन्स सुर् रण्य स ठी अशर्क 

आघ डीच्य  र्मनी टर ान्सफर ऑपरेटसि (MTOs) सोबत 

भ गीि री करण्य ची योजन  आहे. 

बँकेचे फायदे काय आिेत? 

● बाँक इनवडध क्रॉस-बॉडधर मनी िर  न्सफर उपक्रम ह ती घेईल 

आशण परिेिी शिखन्सपलसोबत भ गीि री करेल. 

● य ल  परिेि तील शिखन्सपल म्हणून सव धत मोठ्य  ज गशतक 

रेशमिन्स सेव  िि त् ंपैकी एक सह भ गीि री करण्य स 

म न्यत  शमळ ली आहे. 

● शपरॅशमडच्य  मध्यभ गी असलेल  शफनो बाँकेच  ग्र हक वगध 

परिेि त क म करण र्य  अनेक लोक ंच्य  कुिंुब ंन  लक्ष्य 

करतो. 

● कुिंुब तील सिस्य ंनी परिेि त प ठवलेले पैसे आत  थेि 

जवळच्य  म यक्रो-एिीएम शकंव  आर् र-सक्षम पेमेंि सखहधसेस 

(AEPS) सक्षम शफनो बाँकेच्य  िेज रच्य  मचंि पॉईंिवर क ढले 

ज ऊ िकत त. 

हनप्पॉन इांहिया MF ने भारतातील पहिले ऑटो ETF 2022 लाँच 

केले. 

● शनप्पॉन ल इफ इंशडय  अाँसेि मॅनेजमेंि शलशमिेड, शनप्पॉन 

इंशडय  मु्यचु्यअल फंड (NIMF) चे म लमत्त  व्यवस्थ पक, 

भ रत तील पशहले ऑिो के्षत्र तील ETF - Nippon India Nifty 

Auto ETF लॉन्च करण्य ची घोषण  केली आहे. शनप्पॉन इंशडय  

शनटी ऑिो ETF ि मुख्य ने शनटी ऑिो इंडेक्सच  सम वेि 

असलेल्य  समभ ग ंमधे्य शनिेि ंक च्य  सम न िम ण त 

गंुतवणूक करेल. हे ऑिोमोब ईल्स 4 च की, ऑिोमोब ईल्स 2 

आशण 3 च की, ऑिो अॅखन्सलरीज आशण ि यसध य ंस रख्य  

ऑिो संबंशर्त के्षत्र ंचे िशतशनशर्त्व करण ऱ्य  िॉप 15 (शनटी 

ऑिो इंडेक्स पितीनुस र) कंपन्य ंन  एक्सपोजर िि न करेल. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9939/-mpsc-cdpo-batch-marathi-live-classes-by-adda247


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |January 2022 

25 http://www.adda247.com/mr    |    Adda247 मराठी App    |    https://t.me/Adda247Marathi 
 

RBI: Airtel Payments Bank ला शेडु्यल्ड बँक से्टटस 2022 

प्राप्त झाले. 

● ररझहि बँक ऑफ इांहिया (RBI) ने ररझहि बँक ऑफ 

इांहिया कायदा, 1934 च्य  िुसऱ्य  िेडू्यलमधे्य एअरटेल 

पेर्मेंट्स बँकेला िेडू्यड बाँक म्हणून वगीकृत केले आहे . 

य सह, एअरिेल पेमेंि्स बाँक आत  सरक रस ठी आह न िेऊ 

िकते. एअरिेल पेमेंि्स बाँक ही िेि तील सव धत वेग ने 

व ढण ऱ्य  शडशजिल बाँक ंपैकी एक आहे, ज्य च  आर् र 115 

दशलक्ष आिे. हे एअरिेल थाँक्स अाँप आशण 500,000 पेक्ष  

ज स्त िेज रच्य  बाँशकंग पॉइंि्सच्य  ररिेल नेिवकध द्व रे शडशजिल 

सोलू्यिन्सच  एक संच ऑफर करते. सप्टेंबर 2021 ल  

संपलेल्य  शतम हीत बाँक नफ्य त आली. 

आरबीआयने ऑफलाइन हिहजटल पेर्मेंटसाठी फे्रर्मवकि  जारी 

केले. 

● भारतीय ररझहि बँकेने ग्र मीण आशण शनम-िहरी भ ग त 

शडशजिल व्यवह र ंन  च लन  िेण्य स ठी क डध , वॉलेि, मोब इल 

उपकरणे इत् िीचं  व पर करून ऑफल इन मोडमधे्य लह न-

मूल्य चे शडशजिल पेमेंि सुलभ करण्य स ठी एक िेमवकध  ज री 

केले आहे. ऑफल इन पेमेंि व्यवह र ची वरची मय धि  200 

रुपये शनशित करण्य त आली होती, ज्याची एकूि र्मयािदा 

कोणत् ही वेळी 2,000 रुपये िोती. हे िेमवकध  ऑथोराइज्ड 

पेर्मेंट हसस्टर्म ऑपरेटर (PSOs) आशण पेर्मेंट हसस्टर्म 

पाहटिहसपांट्स (PSPs), अशर्ग्रहणकते आशण ज रीकते (बाँक  

आशण नॉन-बाँक ) य ंन  लह न मूल्य ची ऑफल इन शडशजिल 

पेमेंि करण्य स सक्षम करेल. 

● ऑफल इन मोड अंतगधत, क डध , वॉलेि्स आशण मोब ईल 

उपकरण ंस रिे कोणतेही चॅनेल शकंव  स र्न व परून पेमेंि 

समोर समोर (िॉखक्सशमिी मोड) करत  येते. य  व्यवह र ंन  

िम णीकरण च्य  अशतररक्त घिक ची (AFA) आवश्यकत  न ही 

आवती हबल पेर्मेंट सुलभ करण्यासाठी NBBL ने UPMS लाँच 

केले. 

● NPCI Bharat BillPay Ltd. (NBBL), नॅशनल पेर्मेंट्स 

कॉपोरेशन ऑफ इांहियाच्या पूणध म लकीची उपकंपनी ने 

'युहनफाइि पे्रझेंटर्मेंट रॅ्मनेजर्मेंट हसस्टर्म' (UPMS) न व ची 

क यधक्षमत  स िर केली आहे. UPMS द्व रे NBBL ग्र हक ंन  

त् ंच्य  आवती शबल पेमेंिस ठी कोणत् ही चॅनेलवरून आशण 

कोणत् ही मोडस ठी - स्थ यी सूचन  सेि करण्य स सक्षम 

करेल. ऑिो-डेशबि आशण शबल पेमेंि व्यवस्थ पन च्य  दृष्ट्ीने 

शबलसधकडून शबले आपोआप आणली ज तील आशण ग्र हक ंन  

त् ंच्य  क रव ईस ठी स िर केली ज तील. 

UPMS बद्दल: 

● ऑिो-डेशबि आशण शबल पेमेंि व्यवस्थ पन च्य  दृष्ट्ीने 

शबलसधकडून शबले आपोआप आणली ज तील आशण ग्र हक ंन  

त् ंच्य  क रव ईस ठी स िर केली ज तील. 

● भ रत शबलपे सेंिर ल युशनि (BBPCU) द्व रे िि न केलेल्य  

कें द्रीकृत प य भूत सुशवर्  आशण अनुियोग समथधन द्व रे UPMS 

ग्र हक ंन  उपलब्ध असेल. 

हिसेंबरर्मधे्य भारताने आतापयंतची सवािहधक र्माहसक हनयाित 

$37 अब्ज इतकी नो ांदवली आिे. 

● व शणज्य आशण उद्योग मंत्र लय ने ज हीर केलेल्य  ि थशमक 

डेि , भारत वसू्त व चतो शनय धत $ 37.29 अब्ज मधे्य हिसेंबर, 

सव धशर्क कर्ीही मशहन्य त, अि  इंशजनीअररंग उत्प िने, 

पेिर ोशलयम आयिम, आशण ि शगने आयिम म गणी शवम न पुढे. 

भ रत च्य  शनय धतीत शडसेंबर 2020 च्य  आकडेव रीपेक्ष  37 

टक्क्ाांनी वाढ झ ली आहे. गेल्य  शडसेंबरच्य  तुलनेत 

आय तही 38 िक्कक्य ंनी व ढली आहे. य  आशथधक वष धत 

भ रत ची वसंू्तची शनय धत 400 अब्ज डॉलरच्य  पुढे ज ईल. 

आकिेवारीनुसार: 

● एशिल-शडसेंबर 2021 िरम्य न शिपमेंि $300 अब्ज ओल ंडली. 

● गेल्य  शडसेंबरमधे्य अशभय ंशत्रकी वसंू्तच्य  शनय धतीत 37% व ढ 

झ ली आहे, तर रते्न आशण ि शगन्य ंच्य  शनय धतीत 15.8% व ढ 

झ ली आहे. 

● तय र कपडे आशण सुती र् ग्य च्य  शनय धतीत गेल्य  शडसेंबरमधे्य 

अनुक्रमे 22% आशण 46% व ढ झ ली आहे. 

● एशिल-शडसेंबर 2021 िरम्य न भ रत ची सेव  शनय धत $178.81 

अब्ज होती. 

● शनय धत व ढवण्य स ठी भ रत लवकरच UAE सोबत मुक्त 

व्य प र कर र (FTA) करण र आहे.. 

RBI ने रु्मथूट हेईकल फायनान्स, इको इांहियाची अहधकृतता 

प्रर्मािपते्र रद्द केली. 

● ररझहि बँक ऑफ इांहिया (RBI) ने िोन पेमेंि शसस्टम 

ऑपरेिर (PSOs) चे िम णीकरण िम णपत्र (CoA) रद्द केले 

आहे: रु्मथूट हेईकल अँि अँसेट फायनान्स हलहर्मटेि आहि 

इको इांहिया फायनाष्मन्व्शयल सष्महिसेस प्रायहेट हलहर्मटेि, 

पेमेंि अंतगधत शनय मक आवश्यकत ंचे प लन न केल्य मुळे 

आशण सेिलमेंि शसस्टम्स अाँक्ट, 2007. मुथूि हेईकल अाँड 

अाँसेि फ यन न्स शलशमिेड आशण इको इंशडय  फ यन खन्व्िअल 

सखहधसेस ि यहेि शलशमिेड य  िोघ ंकडे िीपेड पेमेंि 

इनु्स्टमेंि्स ज री करण्य स ठी आशण ऑपरेिनस ठी 

आरबीआयने ज री केलेल्य  अशर्कृततेचे िम णपत्र होते. 

● आरबीआयने आपल्य  िेस ररलीझमधे्य पुढे नमूि केले आहे की 

सीओए रद्द करणे 31 शडसेंबर 2021 रोजी ल गू झ ले. परंतु 

आरबीआयने आपल्य  नोिीसमधे्य स्पष्ट् केले की य  कंपन्य ंवर 

पीएसओ म्हणून वैर् ि व  असलेले ग्र हक शकंव  व्य प री 

त् ंच्य  ि व्य ंचे शनर करण करण्य स ठी त् ंच्य िी संपकध  स रू् 

िकत त 
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Ind-Ra ने FY22 र्मधे्य भारताचा GDP वाढीचा अांदाज 10 बेस 

पॉईांटने कर्मी करून 9.3% वर आिला. 

● इांहिया रेहटांग्ज अँि ररसचि (Ind-Ra) य  रेशिंग एजन्सीने च लू 

आशथधक वषि 2021-2022 स ठी भ रत च  GDP ड उनगे्रड 

केल  आहे. Ind-Ra ल  GDP ने FY22 मधे्य व शषधक 9.3% 

व ढीची अपेक्ष  केली आहे. पूवी ह  अंि ज 9.4% होत . 

िरम्य न, शिकवक्सध रेशिंग्सने च लू आशथधक वषध (FY22) स ठी 

भ रत च्य  GDP व ढीच  अंि ज 8.5-9 % पयंत सुर् ररत केल  

आहे. पूवी हे 10% अंि शजत होते. Omicron िक र च  

वेगव न िस र ह  GDP व ढीच  अंि ज कमी करण्य स ठी 

मुख्य क रण आहे. 

SBI जनरल इन्व्शुरन्सने '#बिाने िोिो टॅक्स बचाओ' र्मोिीर्म 

सुरू केली आिे. 

● से्टट बँक ऑफ इांहिया जनरल इन्व्शुरन्स कां पनी हलहर्मटेिने 

कर व चवण्य स ठी आरोग्य शवम  िरेिी करण्य च्य  

आवश्यकतेबद्दल ज गरूकत  व ढवण्य स ठी '#बिाने िोिो 

टॅक्स बचाओ' ही मोहीम सुरू केली आहे . हे आरोग्य शवम  

शनवडण्य चे इतर फ यिे िेिील ह यल इि करेल. आरोग्य शवम  

िरेिी केल्य ने सवध भ रतीय ंस ठी आशथधक वष धच्य  िेविच्य  

शतम हीत महत्त्व च  आशण हंग मी असलेल  कर व चवण्य स 

लोक ंन  किी मित होऊ िकते य शवषयी ज गरूकत  

व ढवणे ह  य  मोशहमेच  उदे्दि आहे. हे अशभय न आरोग्य शवम  

शनवडण्य चे इतर फ यिे िेिील अर्ोरेखित करेल. 

● ही मोहीम एक  हॉक्स पॉप फॉरमॅिमधे्य आहे ज्य त अाँकर 

रुद्र क्ष शसंग उफध  रुडी आहे. 

ररलायन्सने नू्ययॉकि च्या रँ्मिररन ओररएां टल िॉटेलर्मधे्य 73.37% 

कां टर ोहलांग से्टक हवकत घेतला. 

● ररलायन्स इांिस्टरीज हलहर्मटेि (RIL) एक शनयंत्रण शहस्स  

संप िन ज हीर केले आहे 73,37% मधे्य र्मांिारीन ओररएां टल 

नू्य यॉकि , Midtown मॅनहॅिन शिशमयम लक्कझरी हॉिेल. RIL ने 

शतच्य  संपूणध म लकीच्य  ि ि  ररल यन्स इंडखस्टर यल 

इन्व्हेस्टमेंि्स अाँड होखडंग्ज शलशमिेड द्व रे केमन आयलंड-

आर् ररत कोलंबस सेंिर कॉपोरेिन (केमन) चे संपूणध भ ग 

भ ंडवल सुम रे $98.15 दशलक्ष (रु. 735 कोटी) च्या इखक्विी 

मूल्य स ठी शवकत घेतले आहे. 

● केमन ही मंि ररन ओररएंिल हॉिेलची मूळ कंपनी आहे. 

हॉिेलमधे्य 73.37 िके्क शहसे्सि रीची अित्क्ष म लकी होती. 

संपूणध डील हॅलू्य $270 पयंत नेण्य स ठी ररल यन्स हॉिेलचे 

$115 ििलक्षपेक्ष  ज स्त कजध िेिील घेईल. ह  व्यवह र म चध 

२०२२ च्य  अिेरीस बंि होण्य ची अपेक्ष  आहे. 

RBI िेटा: परकीय चलन साठा USD 1.466 bn ने घसरून 

USD 633.614 bn झाला. 

● ररझहि बँक ऑफ इांहिया (RBI) च्य  त ज्य  

आकिेवारीनुसार, 31 शडसेंबर 2021 रोजी संपलेल्य  2021 

च्य  िेविच्य  आठवड्य त भ रत च  परकीय चलन स ठ  

$1.466 अब्ज िॉलरने घसरून $633.614 अब्ज झ ल  

आहे. सोन्य च  स ठ  USD 14 दशलक्षने व ढून USD वर 

पोहोचल  आहे. 39.405 अब्ज. भ रत चे परकीय चलन 03 

सप्टेंबर 2021 रोजी संपलेल्य  आठवड्य त USD 642.453 

अब्जच्य  आजीवन उच्च ंक वर पोहोचले. परकीय चलन 

स ठ्य मधे्य परकीय चलन म लमत्त  (FCAs), सोन्य च  स ठ , 

SDR आशण IMF मर्ील िेि ची र िीव खस्थती य ंच  सम वेि 

होतो. 

SBI Ecowrap: FY22 र्मधे्य भारताचा वास्तहवक GDP सुर्मारे 

9.5% वाढण्याचा अांदाज आिे. 

● से्टट बँक ऑफ इांहिया (SBI) च्य  आशथधक संिोर्न पथक ने 

आपल  Ecowrap अिवाल िशसि केला. अहव ल त, SBI 

संिोर्क ंनी वषध-िर-वषध (YoY) 2021-22 (FY22) मधे्य 

भ रत च्य  व स्तशवक GDP मधे्य सुम रे 9.5 टक्क्ाांपयंत 

सुर् रण  केली आहे. अहव ल च  शवश्व स आहे की व ढत्  

कोशवड संसग धमुळे गशतिीलतेवर पररण म होऊ िकतो, तरीही 

आशथधक शक्रय कल प ंवर फ रस  पररण म होण्य ची अपेक्ष  

न ही. 

NSO ने FY22 र्मधे्य भारतीय अथिव्यवस्था 9.2% वाढण्याचा 

अांदाज लावला आिे. 

● नॅशनल सॅ्टहटष्मस्टकल ऑहफस (NSO) ने च लू आशथधक वषध 

2021-22 मधे्य भ रत च  GDP 9.2 टके्क व ढण्य च  अंि ज 

वतधवल  आहे. NSO ने 07 ज नेव री, 2022 रोजी आशथधक 

उत्प िन च  पशहल  अंि ज ज री केल . 2020-21 आशथधक 

वष धस ठी GDP अंि ज NSO द्व रे 7.3 टक्क्ाांनी कर्मी 

होण्य च  अंि ज वतधवल  होत . 

र्मित्त्वाचे रु्मदे्द: 

● आकडेव रीनुस र, 2021-22 मधे्य व स्तशवक जीडीपी अंि जे 

रु. 2020-21 च्य  GDP च्य  त तु्परत्  अंि ज  शवरुि 147.54 

ल ि कोिी रुपये 135.13 ल ि कोिी. 

● 2021-22 स ठी न मम त्र GDP अंि जे रु. 232.15 ल ि कोिी, 

त तु्परत्  शवरूि 

● 2020-21 स ठी GDP च  अंि ज रु. 197.46 ल ि कोिी. 

● शवत्तीय तूि 6.8% स ध्य होण्य ची िक्यत  आहे. 
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जागहतक बँकेने FY22 र्मधे्य भारताच्या GDP वाढीचा अांदाज 

8.3% ठेवला आिे. 

● जागहतक बँकेने 11 ज नेव री 2022 रोजी िशसि केलेल्य  

'ग्लोबल इकॉनॉहर्मक प्रॉसे्पक््टस' अहव ल त भ रतीय 

अथधव्यवस्थ  पुढील िर ने व ढेल अस  अंि ज व्यक्त केल  आहे. 

ज गशतक बाँकेने भ रत च  आशथधक वषध 22 मर्ील व ढीच  

अंि ज 8.3 टके्क र िून ठेवल  आहे परंतु तो 8.7 टक्क्ाांवर 

व ढवल  आहे. 

● भ रत स ठी FY2022/23 आशण FY2023/24 स ठीच  अंि ज 

अनुक्रमे 8.7 टके्क आशण 6.8 टक्क्ाांपयंत शे्रणीसुर् ररत 

करण्य त आल  आहे, जे ि जगी के्षत्र आशण प य भूत 

सुशवर् ंमर्ील उच्च गंुतवणूक आशण च लू सुर् रण ंमरू्न ल भ ंि 

ििधशवते. 

ज गशतक बाँकेने जागहतक अथिव्यवस्थेच्या व ढीच  िर 

ि लीलिम णे कमी केल  आहे. 

● 2021 – 5.5 टके्क 

● 2022 - 4.1 टके्क 

● 2023 – 3.2 टके्क 

RBI के्रहिट बु्यरो िेटा वापरिाऱ्या सांस्थाांसाठी पात्रता र्मानदांि 

जारी करते. 

● ररझहि बँक ऑफ इांहिया (RBI) ने के्रहिट इिॉरे्मशन 

कां पन्या (CICs) शकंव  के्रशडि बु्यरो कडून डेि  व परण ऱ्य  

संस्थ ंस ठी प त्रत  शनकष ज री केले आहेत. य  नव्य ने तय र 

केलेल्य  म गधििधक तत्त्व ंमधे्य असे म्हिले आहे की कंपनीची 

शनव्वळ संपत्ती शकम न रु 2 कोटी असणे आवश्यक आहे 

आशण के्रशडि बु्यरोसह शनयुक्त व परकत ध बनण्य स ठी शनव सी 

भ रतीय न गररक ंच्य  म लकीचे आशण शनयंशत्रत असणे 

आवश्यक आहे, जे भ रत त क यधरत असलेल्य  शचनी संबंर् ंसह 

कजध िेण्य च्य  अज ंच्य  आरोप ंिरम्य न येते. 

आरबीआयने प्राप्त हनधीवर बँकाांच्या एलसीआर देिभाल 

वाढवली. 

● ररझहध बाँक ऑफ इंशडय ने ठेवीवंर शलखक्वशडिी कहरेज रेिो 

(LCR) र िण्य स ठी बाँक ंस ठी उंबरठ्य ची मय धि  आशण 

शबगर-शवत्तीय लघु व्य वस शयक ग्र हक ंकडून शमळ लेल्य  

'शनर्ीच  शवस्त र' 5 कोिी रुपय ंवरून 7.5 कोिी रुपय ंपयंत 

व ढवल  आहे. हे ि िेशिक ग्र मीण बाँक , स्थ शनक के्षत्र बाँक  

आशण पेमेंि बाँक ंव्यशतररक्त इतर सवध व्य वस शयक बाँक ंवर 

ल गू आहे. बाँशकंग पयधवेक्षण (BCBS) म नक ंसोबत RBI च्य  

म गधििधक तत्त्व ंचे अशर्क च ंगल्य  िक रे संरेिन करण्य स ठी 

आशण बाँक ंन  तरलत  जोिीम अशर्क िभ वीपणे व्यवस्थ शपत 

करण्य स सक्षम बनवते. 

RBI ने “FinTech” साठी स्वतांत्र हवभाग स्थापन केला. 

● ररझहि बँकेने हफनटेक (हवत्तीय तांत्रज्ञान) स ठी स्वतंत्र 

अंतगधत शवभ ग स्थ पन केल  आहे. पेमेंि आशण सेिलमेंि 

शसस्टीम शवभ ग, कें द्रीय क य धलय (DPSS, CO) च्य  FinTech 

शवभ ग च  सम वेि करून 04 ज नेव री 2022 प सून नवीन 

शवभ ग तय र करण्य त आल  आहे. 

● अजय कुर्मार चौधरी य ंची नुकतीच आरबीआयचे क यधक री 

संच लक म्हणून पिोन्नती होऊन शवभ ग चे िमुि म्हणून 

शनयुक्ती करण्य त आली. 

UBS ने FY22 र्मधे्य भारताचा GDP 9.1% असेल असे भाकीत 

केले. 

● खस्वस िोकरेज UBS शसकु्यररिीजने च लू आशथधक वष धस ठी 

(FY22) भ रतीय अथधव्यवस्थेच्य  व ढीच  अंि ज ओशमक्रॉनच्य  

संसग धमधे्य मोठ्य  िम ण त व ढ झ ल्य मुळे 9.1 िक्कक्य ंवर 

आणल  आहे. य पूवी ह  अंि ज 9.5 िके्क होत . तथ शप, UBS 

शसकु्यररिीजने FY23 मधे्य भ रत च  व स्तशवक GDP अंि ज 

8.2 िक्कक्य ंपयंत सुर् रल  आहे. य पूवी ह  7.7 िके्क अंि ज 

होत . 

होिाफोन आयहियाचे 35.8% भागभाांिवल इष्मिटीच्या 

रूपात कें द्राकिे असेल. 

● कें द्र सरक र Vodafone Idea मर्ील सव धत मोठी 

िेअरहोडर बनण र आहे. कंपनीच्य  बोड धने 16,000 कोिी 

रुपय ंच्य  व्य ज चे इखक्विीमधे्य रूप ंतर करण्य स म न्यत  

शिली. भ रत तील शतसरे सव धत मोठे नेिवकध  Vi शकंव  

Vodafone Idea Limited (VIL) ने से्पक्टर मवरील व्य ज आशण 

सरक री इखक्विीमधे्य Adjusted Gross Revenue (AGR) िेय 

रक्कम मंजूर केली आहे. 

● VIL च्य  जवळप स 35.8% से्टक भ रत सरक रकडे असेल, 

त् नंतर Vodafone गु्रपच  28.5% आशण आशित् शबल ध गु्रपच  

17.8% शहस्स  असेल. 

UN ने FY22 र्मधे्य भारताचा GDP 6.5% रािील असा अांदाज 

केला आिे. 

● युनायटेि नेशन्स वल्डि इकॉनॉहर्मक हसचु्यएशन अँि 

प्रॉसे्पक््टस (WESP) 2022 च्या अिवालानुसार आशथधक वषध 

2022 मधे्य भ रत च्य  GDP व ढीच  अंि ज 6.5 िक्कक्य ंनी 

व ढण्य च  अंि ज आहे. य पूवी ह  अंि ज 8.4% होत . WESP 

ह  यूएन शडप िधमेंि ऑफ इकॉनॉशमक अाँड सोिल अफेयसध 

(UN-DESA) द्व रे तय र केलेल  िमुि अहव ल आहे. UN ने 

आशथधक वषध 2023 (FY 2022-2023) स ठी 5.9 िके्क व ढीच  

अंि ज वतधवल  आहे. 
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कॅलेंिर वषािच्या आधारावर UN ने भारताचा GDP 

िालीलप्रर्मािे अांदाज केला आिे: 

● 2021 – 9 िके्क 

● 2022 – 6.7 िके्क 

● 2023 – 6.1 िके्क 

भारताचा परकीय चलन साठा $878 दशलक्षने घसरून 

$632.7 अब्ज झाला आिे. 

● भ रतीय ररझहध बाँक (RBI) च्य  स प्त शहक आकडेव रीनुस र, 7 

ज नेव री 2022 रोजी संपलेल्य  आठवड्य त भ रत च  परकीय 

चलन स ठ  $878 ििलक्ष डॉलरने घसरून USD 632.736 

अब्ज झ ल  आहे. 31 शडसेंबर रोजी संपलेल्य  य आर्ीच्य  

आठवड्य त भ रत च्य  गंग जळीत $1.466 अब्जची घि झ ली 

आहे. सोन्य च  स ठ  आशण परकीय चलन म लमत्त  (FCA) 

कमी झ ल्य मुळे ही घसरण झ ली. 

● सोन्य च  स ठ  $360 ििलक्षने घसरून $39.044 अब्ज झ ल  

आहे. इंिरनॅिनल मॉनेिरी फंड (IMF) सोबतचे से्पिल डर ॉइंग 

र इि्स (SDRs) $16 ििलक्षने घसरून $19.098 अब्ज झ ले. 

IMF मर्ील भ रत ची र िीव खस्थती $5 ििलक्षने घसरून 

$5.202 अब्ज झ ली आहे. 

पेटीएर्म पेर्मेंट्स बँक िी भारतातील सवािहधक पसांतीची UPI 

लाभाथी बँक बनली आिे. 

● Paytm Payments Bank Ltd (PPBL) ही भ रत तील सव धत 

मोठी आशण वेग ने व ढण री UPI ल भ थी बाँक बनली आहे. 

एक च मशहन्य त 926 ििलक्ष UPI व्यवह र ंची ऐशतह शसक 

क मशगरी करण री ही िेि तील पशहली ल भ थी बाँक ठरली 

आहे . ल भ थी बाँक  य  ि तेि र च्य  बाँक  असत त ज्य ंन  पैसे 

शमळत त. पेिीएम पेमेंि्स बाँकेने UPI पेमेंिस ठी प ठवण री 

बाँक म्हणूनही जलि गती ि प्त केली आहे. 

● नॅिनल पेमेंि्स कॉपोरेिन ऑफ इंशडय ने (NPCI) ज री 

केलेल्य  आकडेव रीनुस र, से्टि बाँक ऑफ इंशडय  (SBI) 

शडसेंबर 2021 मधे्य सव धत biggest remitter च िधमधे्य 

अव्वल स्थ नी आहे. से्टि बाँक ऑफ इंशडय ने PPBL नंतर 

664.89 ििलक्ष व्यवह र ंसह िुसर  सव धत मोठ  ल भ थी 

म्हणून स्थ न शमळवले. 

RBI ने लोकपाल योजना, 2020-21 चा वाहषिक अिवाल जारी 

केला. 

● ररझहध बाँक ऑफ इंशडय ने आशथधक वष धतील आरबीआयच्य  

बिल ंच्य  अनुषंग ने 9 मशहन्य ंच्य  क ल वर्ीस ठी (1 जुलै 

2020 ते 31 म चध 2021) तय र केलेल्य  2020-21 स ठी 

लोकप ल योजन ंच  व शषधक अहव ल ज री केल  आहे. 

रु्मख्य रु्मदे्द: 

● सवध 3 लोकप ल योजन ंतगधत ि प्त झ लेल्य  तक्र रीचें िम ण 

व शषधक आर् र वर 22.27 िक्कक्य ंनी व ढले आशण 3,03,107 

इतके झ ले. 

● 1 जुलै 2020 ते 31 म चध 2021 पयंत BOS वर ि प्त झ लेल्य  

तक्र री 2,73,204 होत् . 

● 1 जुलै 2020 ते 31 म चध 2021 य  क ल वर्ीत OSNBFCs वर 

ि प्त झ लेल्य  तक्र री 26,957 होत् . 

● 1 जुलै 2020 ते 31 म चध 2021 य  क ल वर्ीत OSDT कडे 

ि प्त झ लेल्य  तक्र रीचंी संख्य  2,946 वर पोहोचली. 

तक्रारी ांचे प्ररु्मि के्षत्रः  

● योजनेंतगधत, तक्र रीचें िमुि के्षत्र एिीएम शकंव  डेशबि क डध , 

मोब इल शकंव  इलेक्टर ॉशनक बाँशकंग आशण के्रशडि क डधिी 

संबंशर्त आहेत. एकूण तक्र रीपैंकी 42.74 िके्क तक्र री य  

भ ग त आहेत. य  वषी आरबीआयने अहव ल क ल वर्ी बिलून 

एशिल-म चध केल . 

सवािहधक तक्रारी असलेले शिर: 

● RBI डेि  पुढे ह यल इि करते की, य च क ल वर्ीत 

चांदीगिर्मधे्य सव धशर्क तक्र री आल्य . एकूण तक्र रीचंी संख्य  

28019 आहे. एकूण तक्र रीपैंकी 10.26 िके्क आहे. 

● त् नंतर चंिीगडमधे्य 21168 तक्र रीसंह कानपूर आशण 

18767 तक्र रीसंह नवी हदल्लीचा क्रम ंक ल गतो. एकूण 

तक्र रीपैंकी क नपूरमधे्य 7.75 िके्क आशण शिल्लीत 6.87 

िके्क तक्र री येत त. 

येस मु्यचु्यअल फां िाचे नाव हाईट ओक कॅहपटल मु्यचु्यअल 

फां ि असे केले आिे. 

● येस अाँसेि मॅनेजमेंिचे न व हाईटओक कॅहपटल अँसेट 

रॅ्मनेजर्मेंट असे पुनन धमकरण करण्य त आले आहे आशण म्हणून 

येस मु्यचु्यअल फां िाचे न व बिलून ह ईिओक कॅशपिल 

मु्यचु्यअल फंड असे करण्य त आले आहे. नावातील बदल 12 

जानेवारी 2022 प सून िभ वी आहेत. ह ईि ओक य ंन  

मु्यचु्यअल फंड च लवण्य च  परव न  शमळ ल  आहे. हाईट 

ओक कॅहपटल सरू्मि 42,000 कोटी रुपयाांपेक्षा ज स्त 

इखक्विी म लमते्तस ठी गंुतवणूक व्यवस्थ पन आशण सल्ल ग र 

सेव  िि न करतो. 

● नोहेंबर 2021 मधे्य, ह ईि ओक कॅशपिल गु्रपने, त् च्य  

उपकंपनी, GPL फ यन न्स अाँड इन्व्हेस्टमेंि्सद्व रे, येस बाँकेच  

मु्यचु्यअल फंड व्यवस य, येस अाँसेि मॅनेजमेंि, शवकत घेतले. 

ह ईि ओक कॅशपिल समूह भ रतीय इखक्विी 

गंुतवणूकि र ंस ठी गंुतवणूक व्यवस्थ पन आशण सल्ल ग र सेव  

िि न करतो. 

MobiKwik ने NBBL च्या सिकायािने 'ClickPay' लाँच केले. 

● MobiKwik, भ रत तील सव धत मोठ्य  मोब ईल वॉलेिपैकी 

एक आशण Buy Now Pay Later (BNPL) Fintech 

कंपन्य ंनी NPCI Bharat BillPay Ltd. (NBBL) च्य  

सहक य धने आपल्य  ग्र हक ंस ठी 'ClickPay' लाँच केले. हे 

वैशिष्ट्य MobiKwik ग्र हक ंन  वैयखक्तक शबल तपिील आशण 

िेय त रि  लक्ष त ठेवण्य ची गरज िूर करून आवती 

ऑनल इन शबले (जसे की मोब इल, गॅस, प णी, वीज, DTH, 

शवम  आशण कजध EMI) सहजतेने भरण्य स सक्षम करते. 
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● ClickPay हे शद्व-चरण पेमेंि वैशिष्ट्य आहे ज्य मधे्य शबलर 

शबल-पे संिेि मधे्य एक अशद्वतीय पेमेंि शलंक तय र करत त, 

ज्य मुळे ग्र हक ंन  थेि पेमेंि पृष्ठ वर पेमेंि करत  येते. 

MobiKwik भ रतीय मध्यमवगीय लोकसंखे्यल  िैनंशिन जीवन 

पेमेंि करण्य स ठी एक सोप  आशण सुरशक्षत पेमेंि लॅिफॉमध 

िि न करण्य वर लक्ष कें शद्रत करते. 

UPI ऑटोपे रोल-आउट करिारी JIO िी पहिली दूरसांचार 

कां पनी बनली आिे. 

● नॅिनल पेमेंि्स कॉपोरेिन ऑफ इंशडय  (NPCI) आशण 

Reliance Jio ने घोषण  केली आहे की UPI AUTOPAY आत  

Jio सोबत िेशलकॉम उद्योग स ठी सुरू करण्य त आली आहे. 

Jio च्य  UPI AUTOPAY सह एकत्रीकरण मुळे NPCI ने ल ाँच 

केलेल्य  अनन्य ई-आिेि वैशिष्ट्य सह ल इह होण र  तो 

िेशलकॉम उद्योग तील पशहले कंपनी बनली आहे. 

● NPCI ने ल ाँच केलेल्य  UPI AutoPay च  व पर करून, ग्र हक 

आत  मोब इल शबल, वीज शबले, EMI पेमेंि्स, मनोरंजन/OTT 

सबखस्क्रप्प्िन, शवम , मु्यचु्यअल फंड य स रख्य  आवती 

पेमेंिस ठी कोणतेही UPI अाँखलकेिन व परून आवती ई-

आिेि सक्षम करू िकत त. 

SEBI ने गुांतविूकदाराांच्या हशक्षिावर Saa₹Thi र्मोबाईल अँप 

लाँच केले. 

● शसकु्यररिीज अाँड एक्स्चेंज बोडध ऑफ इंशडय  (SEBI) ने 

गंुतवणूकि र ंच्य  शिक्षण स ठी Saa₹thi हे मोब ईल अाँप ल ाँच 

केले आहे. नवीन अाँपचे उशद्दष्ट् गंुतवणूकि र ंन  शसकु्यररिी 

म केिबद्दल अचूक ज्ञ न िेऊन सक्षम करणे आहे. अाँप मोठ्य  

िम ण त ज्य ंनी अलीकडेच ब ज र त िवेि केल  आहे अश्य  

वैयखक्तक गंुतवणूकि र ंन  मित पुरवेल. ते सध्य  शहंिी आशण 

इंग्रजीमधे्य उपलब्ध आहे. 

RBI ने सप्टेंबर 2021 साठी हिहजटल पेर्मेंट इांिेक्स जािीर 

केला. 

● RBI च  शडशजिल पेमेंि इंडेक्स, जो भ रत तील शडशजिल 

पितीदं्व रे पेमेंि्सच  सिोलत  ििधशवतो, सप्टेंबर 2021 मधे्य 

39.64 टक्क्ाांनी वाढून 304.06 वर पोहोचल  आहे, जो 

म गील वषीच्य  मशहन्य त 217.74 होत . 

● RBI-DPI शनिेि ंक ने िेिभर त शडशजिल पेमेंिच  अवलंब 

आशण सिोलत  य ंमधे्य लक्षणीय व ढ ििधवली आहे. 

● RBI ने ज नेव री 2021 मधे्य शडजीिल पेमेंि इंडेक्स स िर केल  

आहे ज्य त म चध 2018 हे बेस वषध म्हणून िेिभर तील पेमेंिचे 

शडशजि यझेिन शकती िम ण त आहे हे ज णून घेतले आहे. 

य च  अथध म चध 2018 साठी DPI िोअर 100 वर सेि केल  

आहे. 

Ind-Ra ने FY23 साठी भारताचा GDP वाढीचा दर 7.6% 

इतका अांदाज केला 

● Ind-Ra ही शफच गु्रपची पूणध म लकीची उपकंपनी आहे. 

RBI पेपर: ECB साठी िेज रेशो 63% आिे. 

● ररझहध बँक ऑफ इांहिया (RBI) च्या वहकंग पेपरनुस र, 

परकीय चलन तील उच्च अखस्थरतेच्य  क ल वर्ीस ठी 

(फॉरेक्स/एफएक्स) भ रत तील कंपन्य ंनी उभ रलेल्य  बाह्य 

व्यावसाहयक कजािसाठी (ECBs) इष्ट्तम हेज गुणोत्तर 63 

टके्क अस  अंि ज आहे. 

● हेज गुणोत्तर हे एक गुणोत्तर आहे जे एकूण म लमते्तची शकंव  

ि शयत्व एक्सपोजरची िके्कव री सूशचत करते जी एि द्य  

घिक ने शवशनमय िर तील चढउत र ंप सून बच व करणे 

आवश्यक आहे. 

फुलरटन इांहियाने MSMEs ला हिहजटल कजि देण्याचा हवस्तार 

करण्यासाठी Paytm सोबत भागीदारी केली आिे. 

● फुलरिन इंशडय  आशण One97 कमु्यशनकेिन्स शलशमिेड, 

ज्य ंच्य कडे पेिीएम िाँड आहे, त् ंनी व्य प री भ गीि र आशण 

ग्र हक ंन  कजध िेण री उत्प िने िि न करण्य स ठी 

भ गीि रीची घोषण  केली आहे. भ गीि रीसह, िोन िस्थ शपत 

संस्थ  नवीन-ते-के्रशडि व परकत् ंन  के्रशडि िेण्य स ठी डेि -

च शलत अंतदृधष्ट्ी आशण व्य पक पोहोचच  ल भ घेतील. ग्र हक 

पेमेंि वतधन आशण फुलरिनच्य  य  शवभ ग ल  समजून घेण्य च  

अनेक वष ंच  अनुभव व परून न शवन्यपूणध व्य प री कजध 

उत्प िने तय र करण्य चे त् ंचे उशद्दष्ट् आहे. 

कायिक्रर्माबद्दल: 

● फुलरिनच्य  सिोल जोिीम मूल्य ंकन क्षमत  आशण से्कलच  

व पर करून पेिीएम लॅिफॉमधवरील ल िो ग्र हक ंन  ह  

िोग्र म पेिीएम पोस्टपेड (आत -प वे-नंतर िरेिी कर ) ऑफर 

करेल. 

● फुलरिन इंशडय  आशण पेिीएम त् ंच्य  उत्प िन ऑफरच  

शवस्त र करून त्वररत वैयखक्तक कज ंच  सम वेि करतील, जे 

पेिीएमच्य  तंत्रज्ञ न च  व पर करून आशण फुलरिनच्य  संपूणध 

भ रत तील उपखस्थतीच  व पर करून एंड-िू-एंड शडशजिली 

उगम आशण शवतररत केले ज त त. 

● िोन्ी संस्थ  एक शवसृ्तत नेिवकध  स्थ पन करतील, शविेषत: 

लह न िहरे आशण िहर ंमर्ील एमएसएमईंन  सेव  पुरवतील 

आशण त् ंच  व्यवस य व ढशवण्य त मित करतील. 

उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेने 'पॅ्हटना हफक्स्ड हिपॉहझट' 

योजना सुरू केली. 

● उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक (SFB) ने 'पॅ्हटना हफक्स्ड 

हिपॉहझट' लाँच केले आिे, जे उज्जीवन SFB द्व रे िि न 

केलेल्य  शनयशमत मुित ठेव िर ंपेक्ष  15 बेस पॉइंि्स (bps) 

ज स्त व्य ज िेते. लॅशिन  एफडी ही नॉन-कॉलेबल ठेव आहे, 

शजथे आंशिक आशण मुितपूवध पैसे क ढणे ल गू होत न ही. 

व्य ज ची रक्कम म शसक, तै्रम शसक शकंव  पररपक्वत  

क ल वर्ीच्य  िेविी शमळू िकते. 
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पॅ्हटना रु्मदत ठेवीबद्दल: 

● 990 शिवस ंच्य  क ल वर्ीस ठी सवधस र् रण FD वर स म न्य 

न गररक ंन  6.75% आशण जे्यष्ठ न गररक ंस ठी 7.50% व्य ज 

शमळते, तर Platina FD 6.90% आशण 7.65% व्य जिर िेते. 

● FD मय धि : शकम न रक्कम 20 ल ि रुपये आहे आशण कम ल 

रक्कम 2 कोिी रुपये आहे, 1 वषध ते 5 वष ंच्य  क ल वर्ीसह. 

IMF ने भारताचा FY22 वाढीचा अांदाज 9.5% वरून 9% पयंत 

िाली आिला. 

● आंतरर ष्ट्र ीय न णेशनर्ी (IMF) ने आपल्य  त ज्य  ज गशतक 

आशथधक दृष्ट्ीकोन अहव ल त च लू आशथधक वषध 2021-22 

(FY22) स ठी भ रत च्य  आशथधक व ढीच  अंि ज 9 िक्कक्य ंवर 

कमी केल  आहे. य पूवी ह  अंि ज 9.5% होत . IMF ने 2022-

23 (FY23) मधे्य भ रत स ठी 7.1% व ढीच  अंि ज वतधवल  

आहे IMF ने 2022 मधे्य ज गशतक शवक स िर 4.4% आशण 

2023 मधे्य 3.8% अस  अंि ज वतधवल  आहे. 

● IMF च्य  मते, 2023 स ठी भ रत ची िक्यत  के्रशडि व ढ आशण 

त् नंतर गंुतवणूक आशण उपभोग त अपेशक्षत सुर् रण , शवत्तीय 

के्षत्र च्य  अपेके्षपेक्ष  च ंगल्य  क मशगरीवर आर् ररत आहे. 

सुर् ररत गृहीतके आर् रभूत रेषेवरून शबड बॅक बेिर 

शफस्कल पॉशलसी पॅकेज क ढून ि कणे, आर्ीच्य  आशथधक 

शनव स ची म घ र, आशण सतत पुरवठ  िंच ईमुळे युन यिेड 

से्टि्सस ठी ि ली 1.2 िके्क-शबंिू पुनर वृत्ती झ ली, असे त् त 

म्हिले आहे. 

युहनटी स्मॉल फायनान्स बँक हल.सोबत पीएर्मसी बँकेचे 

हवलीनीकरि सरकारने अहधसूहचत केले. 

● कें द्र सरक रने पंज ब अाँड मह र ष्ट्र  को-ऑपरेशिह बाँक 

शलशमिेडचे युशनिी स्मॉल फ यन न्स बाँक शल.सोबत 

शवलीनीकरण करण्य च्य  योजनेल  मंजुरी आशण अशर्सूशचत 

केले आहे. य च  अथध 25 ज नेव री 2022 प सून पीएमसी 

बाँकेच्य  सवध ि ि  बाँक ंच्य  ि ि  म्हणून क म करतील. 

युशनिी स्मॉल फ यन न्स बाँक शलशमिेड. युशनिी स्मॉल फ यन न्स 

बाँक शलशमिेडल  सेंिर म फ यन खन्व्िअल सखहधसेस शलशमिेड 

सोबत रेशझशलएंि इनोहेिन ि यहेि शलशमिेड य ंनी िोत्स हन 

शिले आहे. िोन्ी िवतधक ंनी बाँकेत 1105.10 कोिी रुपय ंचे 

भ ंडवल ि कले आहे. 

हसटी युहनयन बँकेने GOQii सोबत करार करून हफटनेस वॉच 

िेहबट कािि लाँच केले. 

● शसिी युशनयन बाँकेने स्म िध-िेक-सक्षम िशतबंर् त्मक हेल्थकेअर 

लॅिफॉमध GOQii आशण नॅिनल पेमेंि्स कॉपोरेिन ऑफ 

इंशडय  (NPCI) द्व रे समशथधत, CUB शफिनेस वॉच डेशबि क डध 

न व चे एक वेअरेबल पेमेंि सोलू्यिन लॉन्च केले आहे. 

● नेि/मोब इल बाँशकंग व परून ग्र हक त् ंच्य  पेमेंिस ठी मय धि  

सेि करू िकत त. य  डेशबि क डधच  व पर करून शफिनेस 

वॉचमधे्य केलेले पेमेंि सुरशक्षत आशण सुरशक्षत आहेत, असे 

बाँकेने एक  शनवेिन त म्हिले आहे. घड्य ळ व परून केलेल्य  

िते्क व्यवह र स ठी नोिंणीकृत मोब इल क्रम ंक वर 

एसएमएस प ठवल  ज ईल. नेि बाँशकंग/ मोब ईल बाँशकंगद्व रे 

ग्र हक शफिनेस वॉच डेशबि क डधस ठी शवनंती करू िकत त. 

CUB All in One Mobile App द्व रे मनगिी घड्य ळ ंच  

व पर ग्र हक स्वतः च व्यवस्थ शपत करू िकत त. 

पेष्मन्सल्टनने हकशोर-कें हद्रत िेहबट आहि टर ॅहल कािि लाँच 

केले. 

● भ रत तील शकिोर-कें शद्रत शफनिेक स्ट िधअप, पेखन्सिनने 

नुकतेच पेष्मन्सलकािि िे डेशबि क डध ल ाँच केले आहे जे 

नॅशनल कॉर्मन र्मोहबहलटी कािि र्मानकाांशी सुसांगत आिे. 

िर  न्सकॉपधच्य  भ गीि रीत हे लॉन्च करण्य त आले आहे. 

नॅिनल कॉमन मोशबशलिी क डध भ रत च्य  गृहशनम धण आशण 

िहरी व्यवह र मंत्र लय ने 2019 च्य  सुरुव तील  शवकशसत केले 

होते. ते व परकत् धल  िव स, िोल डु्यिी, शकरकोळ िरेिी 

आशण पैसे क ढण्य ची परव नगी िेते. 

● पेखन्सलक डध हे मेिर ो आशण बस क डध म्हणून त् च्य  

उपयुक्ततेव्यशतररक्त ऑनल इन आशण ऑफल इन पेमेंिस ठी 

क म करते. हे सध्य  शिल्लीतील शवम नतळ म ग धवरील 

िव स स ठी आशण पुण्य तील केिीसी बस क डधस ठी व परले 

ज ऊ िकते. ते लवकरच पुणे, चेन्नई आशण मंुबई येथे मेिर ो 

िव स स ठी स्वीक रले ज ईल. तसेच मंुबईतील बेस्ट बसेसच  

व पर करण्य चे क म सुरू आहे. 

WGC: जागहतक सोन्याची र्मागिी 10% वाढून 4,021 टन 

झाली. 

● वडध गोड कौखन्सल (WGC) च्य  अहव ल नुस र ' गोड 

शडम ंड िर ेंड्स 2021' ने म शहती शिली आहे की 2021 मधे्य 

ज गशतक सोन्य ची म गणी 10 िक्कक्य ंनी व ढून 4,021.3 िन 

झ ली आहे. 2020 मधे्य एकूण सोन्य ची म गणी, जी कोशवड-19 

संबंशर्त व्यत्य ंमुळे िभ शवत झ ली होती, ती 3,658.8 िन 

होती. 
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टाटा सरू्मिाने एअर इांहियाच्या जुन्या कजािसाठी हवत्तपुरवठा 

करण्यासाठी SBI, BoB आहि HDFC बँकेची हनवि केली. 

 ि ि  समूह ने से्टि बाँक ऑफ इंशडय , बाँक ऑफ बडोि  आशण 

एचडीएफसी बाँक एअर इंशडय स ठी पसंतीचे बाँकर म्हणून 

शनवडिे आहे. अिीकडेच ि ि  समूह ने एअर इंशडय  

सरक रकडून त ब्य त घेतिी आहे. 18.6% म केि शेअरसह 

एअर इंशडय  ही भ रत ब हेरीि सव धत मोठी आंतरर ष्ट्र ीय 

व हक कंपनी आहे. ि ि  सन्सने एसबीआयकडून 10,000 

कोिी रुपय ंचे कजध आशण BoB कडून 5,000 कोिी रुपय ंचे 

कजध घेतिे आहे. 

 ि ि  सन्स-िवशतधत िॅिेसने एअर इंशडय चे अशर्ग्रहण केिे 

आहे, 18,000 कोिी रुपय ंची ऑफर शििी आहे ज्य त 

व हक च्य  शवद्यम न कज धस ठी 15,300 कोिी रुपये आशण 

सरक रि  2,700 कोिी रुपये रोि शििे ज तीि. 

पेटीएर्म र्मनीने “पॉप्स” नावाचा “भारतातील पहिला” बुष्मद्धर्मान 

रे्मसेंजर लाँच केला. 

 Paytm Money ने “ Pops” न व च  “भ रत तीि पशहि ” 

बुखिम न मेसेंजर स िर केि  आहे. कंपनीने 'पॉर्प्' ि ाँच केिे 

आहे, ज्य द्व रे व परकते त् ंच्य  स्टॉकशी संबंशर्त शवशशष्ट् 

म शहती, त् ंच्य  पोिधफोशिओचे शवचिेषण, ब ज र तीि ब तम्य  

आशण महत्त्व च्य  ब ज र तीि ह िच िी य  सवध गोष्ट्ी एक च 

शठक णी व परण्य स सोय  स्वरूप त ि प्त करू शकत त. 

पॅ्लिफॉमध अत् रु्शनक स्टॉक शशफ रसी, ब तम्य  अंतदृधष्ट्ी आशण 

इतर सेव  ऑफर करण्य स ठी ब ज रपेठ म्हणून िेिीि क म 

करेि. 

SBI ने इांहिया INX वर $300 दशलक्ष फॉर्मोसा बाँिचा पहिला 

इशू्य सूचीबद्ध केला. 

 से्टट बँक ऑफ इांहिया (SBI) ने $300 दशलक्ष फॉर्मोसा 

बॉन्ड जारी केले आिेत आहि जारी करिे भारत INX 

GIFT IFSC वर सूचीबि केिे आहे. फॉमोस  ब ाँडद्व रे पैसे 

उभ रण री कजधि त  ही पशहिी भ रतीय संस्थ  आहे, जो 

तैव नमधे्य ज री केिेि  ब ाँड आहे. SBI ही पशहिी ज रीकत ध 

होती ज्य ंचे ग्रीन बॉण््डस नोहेंबर 2021 मधे्य िोन्ी 

एक्सचेंजेसने केिेि्य  MOU द्व रे िक्कझेंबगध स्टॉक एक्स्चेंजमधे्य 

िुहेरी सूचीबि केिे गेिे होते. 

भारताचे आहथिक सवेक्षि 2022 

 कें द्रीय अथधमंत्री शनमधल  सीत र मन य ंनी 31 ज नेव री 2022 

रोजी संसिेत आशथधक सवेक्षण 2021-22 स िर केले आहे. 

अथधव्यवस्थेची खस्थती म ंडण्य स ठी आशण र्ोरण त्मक शनयम 

सुचवण्य स ठी कें द्रीय अथधसंकल्प पूवी संसिेत स िर केलेले 

पूवध-अथधसंकल्पीय आशथधक सवेक्षण महत्व चे आहे. Chief 

Economic Advisor (CEA) य ंच्य  नेतृत्व ि लील संघ ने 

आशथधक सवेक्षण 2021-22 शलशहलेले आहे. स िरीकरण च्य  

क ही शिवस आर्ी, कें द्र ने अथधि स्त्रज्ञ ही अनंथ  न गेश्वरन 

य ंची नवीन CEA म्हणून शनयुक्ती केली. 

आहथिक सवेक्षि 2021-22 र्मधील प्ररु्मि ठळक वैहशष्ट्ये 

 वषध 2021- 22 मधे्य 9.2 िके्क व स्तशवक आशथधक शवक स 

अपेशक्षत 

 वषध 2022-23 मधे्य सकि र ष्ट्र ीय उत्प िन (जीडीपी) 8.0-8.5 

िक्कक्य ंपयंत व ढण्य च  अंि ज सवेक्षण त व्यक्त 

 मह म री: सरक रने पुरवठ  स िळीत केिेि्य  सुर् रण ंमुळे, 

अथधव्यवस्थ  िीघधक िीन श चवत शवस्त र स ठी सज्ज होत आहे. 

 एशिि ते नोहेंबर 2021 य  क ि वर्ीत व शषधक आर् र वर 

कॅपेक्समधे्य 13.5 िक्कक्य ंची व ढ 

 31 शडसेंबर 2021 रोजी िेश ची परकीय चिन गंग जळी 

633.6 अब्ज डॉिसधपयंत पोहोचिी. 

 स्थूि आशथधक स्थैयध शनिेशक ंनुस र, वषध 2022-23 ची आह ने 

पेिण्य स ठी आथधव्यवस्थ  सज्ज 

 महसूि संकिन त मोठी व ढ 

 स म शजक के्षत्र: सकि र ष्ट्र ीय उत्प िन च्य  िम ण त, 2021-22 

य  वष धत, 2014-15 मर्ीि 6.2 िक्कक्य ंच्य  तुिनेत, स म शजक 

सेव ंवरीि िच धत 8.6 िक्कक्य ंपयंत व ढ 

 अथधव्यवस्थेने घेतिेि्य  उसळीमुळे, रोजग र शनिेश ंक आत , 

मह म रीपूवध खस्थतीत म्हणजे 2020-21 च्य  शेविच्य  

शतम हीतीि खस्थतीपयंत पोहोचि  आहे. 

 व्य प री शनय धत आशण आय तीत पुन्  वृिी होऊन, त् ने 

कोशवड-मह म री पूवीची आकडेव री ओि ंडिी. 

 31 शडसेंबर 2021 रोजी बाँकेच्य  पतखस्थतीत 9.2 िक्कक्य ंपयंत 

व ढ 

 75 आयपीओस् च्य  म ध्यम तून 89,066 कोिी रुपये शनर्ी 

उभ  झ ि , गेि्य  िशकभर तीि कोणत् ही वष धपेक्ष  ह  शनर्ी 

िक्षणीयररत्  अशर्क 

 ग्र हक ंच्य  िरेिी क्षमतेवर आर् ररत सीपीआय- सी 

चिनफुगवय च  िर वषध 2021-22 मधे्य (एशिि-शडसेंबर) 5.2 

िक्कक्य ंपयंत कमी 

 अन्नर् न्य च्य  शकमतीवर आर् ररत सर सरी शनिेश ंक, वषध 

2021-22 मधे्य (एशिि-शडसेंबर) मधे्य 2.9 िक्कक्य ंपयंत ि िी 

आिी. 

 पुरवठ  स िळीच्य  िभ वी व्यवस्थ पन मुळे, बहुत ंश 

अत् वचयक वसंू्तच्य  शकमती, शनयंत्रण त र शहि्य . 

 कृषी: वषध 2021-22 मधे्य सकि मूि्यवर्धन (जीहीए) मधे्य 

3.9.% ची िमि र व ढ 

 रेि्वे: वषध 2020-21 मधे्य भ ंडविी िच धत 155,181 कोिी 

रुपय ंची िक्षणीय व ढ; वषध 2021-22 मधे्य ही व ढ, आणिी 

215,058 कोिी रूपय ंपयंत ज ण्य चे अनुम न, वंश 2014 च्य  

तुिनेत, ही व ढ प च पि अशर्क 
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 िररोजच्य  रसे्त ब ंर्णीत वषध 2020-21 मधे्य 36.5 

शकिोमीिरपयंतची व ढ. आर्ीच्य  वष धच्य  तुिनेत, ही व ढ 

30.4 िक्कक्य ंनी अशर्क 

 श चवत शवक स ची उशद्दषे्ट्: य  संिभ धत, नीती आयोग च्य  समग्र 

आकडेव री शवषयक डॅशबोडधवर वषध 2020-21मधे्य 66 पयंत 

सुर् रण  

हवत्तीय घिार्मोिी 

 2021-22 च्य  अंि जपत्रक त 9.6 िके्क अपेशक्षत व ढीच्य  

तुिनेत (2021-22 पेक्ष  ज स्त त तु्परती व स्तशवक).कें द्र 

सरक रकडून (एशिि ते नोहेंबर, 2021) य  क ळ त महसूि 

ि प्ती 67.2 िक्कक्य ंनी व ढिी (व शषधक ) 

 सकि कर महसुि त एशिि ते नोहेंबर 2021 य  क ि वर्ीत 

50 िक्कक्य ंहून अशर्क व ढ नोिंवण्य त आिी आहे. 2019-

2020 च्य  मह म रीपूवध स्तर च्य  तुिनेत ही भक्कम क मशगरी 

आहे. 

 एशिि-नोहेंबर 2021 िरम्य न, प य भूत सुशवर् -कें शद्रत के्षत्र ंवर 

िक्ष कें शद्रत करण्य सह भ ंडविी िचध 13.5 िके्क (वषध-िर-

वषध) व ढि  आहे. 

 स तत्पूणध महसूि संकिन आशण िखक्ष्यत िचध र्ोरण मधे्य 

एशिि ते नोहेंबर 2021 मर्ीि शवत्तीय तूि अथधसंकि्पीय 

िच धच्य  46.2 िके्क आहे. 

 कोशवड -19 च्य  क रण स्तव व ढिेि्य  कज धसह कें द्र 

सरक रचे कजध 2019-20 मर्ीि सकि र ष्ट्र ीय उत्प िन च्य  

49.1 िक्कक्य ंवरून 2020-21 मधे्य सकि र ष्ट्र ीय उत्प िन च्य  

59.3 िक्कक्य ंवर पोहोचिे आहे. म त्र अथधव्यवस्थ  रुळ वर येत 

असत न  य  कज धमधे्य घि अपेशक्षत आहे. 

पत व्यवस्थापन आहि हवत्तीय र्मध्यस्थी 

 िण िीतीि तरित  अशतररक्त र शहिी. 

 2021-22 मधे्य रेपो िर 4 िक्कक्य ंवर क यम ठेवण्य त आि  

होत . 

 RBI ने पुढीि तरित  िि न करण्य स ठी G-Sec अशर्ग्रहण 

क यधक्रम आशण शवशेष िीघधक िीन रेपो ऑपरेशन्स य ंस रख्य  

शवशवर् उप ययोजन  केि्य . 

साथीच्या रोगाचा आहथिक झटका व्यावसाहयक बँहकां ग 

प्रिालीद्वारे चाांगल्या प्रकारे सिन केला गेला आिे:  

 2021-22 मधे्य YoY बाँकेच्य  पत व ढीच  वेग एशिि 2021 

मधे्य 5.3 िक्कक्य ंवरून 31 शडसेंबर 2021 पयंत 9.2 िक्कक्य ंवर 

आि . 

 शेडु्यि्ड कमशशधयि बाँक्स (SCBs) चे ग्रॉस नॉन-परफॉशमंग 

अाँडह ने्सस रेशो 2017-18 च्य  शेविी 11.2 िक्कक्य ंवरून 

सप्टेंबर 2021 च्य  शेविी 6.9 िक्कक्य ंवर घसरिे. 

 य च क ि वर्ीत शनव्वळ नॉन-परफॉशमंग अाँडह ने्सस रेशो 6 

िक्कक्य ंवरून 2.2 िक्कक्य ंवर घसरि . 

 SCB चे भ ंडवि ते जोिीम-भ ररत म िमते्तचे िम ण 2013-14 

मर्ीि 13 िक्कक्य ंवरून सप्टेंबर 2021 अिेर 16.54 

िक्कक्य ंपयंत व ढिे. 

 स वधजशनक के्षत्र तीि बाँक ंस ठी म िमते्तवरीि परत व  आशण 

इखक्विीवरीि परत व  सप्टेंबर 2021 संपिेि्य  क ि वर्ीस ठी 

सक र त्मक र शहि . 

भाांिवली बाजारासाठी अपवादािक वषि:  

 एशिि-नोहेंबर 2021 मधे्य 75 इशनशशयि पखिक ऑफररंग 

(IPO) इचयूद्व रे 89,066 कोिी उभ रिे गेिे, जे गेि्य  

िशक तीि कोणत् ही वष धच्य  तुिनेत िूप ज स्त आहे. 

 सेने्सक्स आशण शनटी 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी 61,766 आशण 

18,477 वर पोहोचिे. 

 िमुि उियोनु्मि ब ज र अथधव्यवस्थ ंपैकी, भ रतीय ब ज र ंनी 

एशिि-शडसेंबर 2021 मधे्य समवयस्क ंन  म गे ि किे. 

हकां र्मती आहि र्मिागाई 

 2021-22 (एशिि-शडसेंबर) मधे्य सर सरी हेडि इन CPI-

संयुक्त चिनव ढ 2020-21 च्य  संबंशर्त क ि वर्ीतीि 6.6 

िक्कक्य ंवरून 5.2 िक्कक्य ंवर आिी. 

 शकरकोळ चिनव ढीतीि घसरण हे अन्नर् न्य चिनव ढ कमी 

झ ि्य मुळे होते. 

 2021-22 (एशिि ते शडसेंबर) मधे्य अन्नर् न्य चिनव ढीच  िर 

सर सरी 2.9 िक्क क्क य ंच् य  नीच ंकी र शहि , जो म गीि वषी य च 

क ि वर्ीत 9.1 िक्क क्क य ंनी होत . 

 िभ वी पुरवठ -स इड व्यवस्थ पन ने वषधभर त बहुत ंश 

जीवन वचयक वसंू्तच्य  शकमती शनयंत्रण त ठेवि्य . 

 ड ळी आशण ि द्यतेि च्य  शकमतीत होण री व ढ रोिण्य स ठी 

सशक्रय उप ययोजन  करण्य त आि्य . 

 कें द्रीय उत्प िन शुि्क तीि कप त आशण त् नंतरच्य  

मूि्यवशर्धत कर त बहुत ंश र ज्य ंनी केिेि्य  कप तीमुळे 

पेिर ोि आशण शडझेिच्य  शकमती कमी होण्य स मित झ िी. 

घाऊक हकां र्मत हनदेशाांक (WPI) वर आधाररत घाऊक र्मिागाई 

2021-22 (एहप्रल ते हिसेंबर) दरम्यान वाढून 12.5 टक्क्ाांवर 

पोिोचली. याचे शे्रय हदले गेले आिे: 

 म गीि वषी कमी आर् र, 

 आशथधक शक्रय कि प ंमधे्य व ढ, 

 कच्च्य  तेि च्य  आशण इतर आय त केिेि्य  शनशवष्ठ ंच्य  

आंतरर ष्ट्र ीय शकमतीमंधे्य तीव्र व ढ, आशण 

 उच्च म िव हतूक िचध. 

CPI-C आहि घाऊक हकां र्मत हनदेशाांक चलनवाढ याांच्यातील 

फरक:  

 मे 2020 मधे्य शवचिन 9.6 िके्क गुण ंवर पोहोचिे. 

 तथ शप, शडसेंबर 2021 मधे्य शकरकोळ मह ग ई घ ऊक 

मह ग ईच्य  8.0 िक्कक्य ंच्य  ि िी घसरि्य ने य  वषी शवपय धस 

झ ि . 
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हे शवचिन ि िीि घिक ंद्व रे स्पष्ट् केिे ज ऊ शकते: 

 बेस इफेक्टमुळे बिि, 

 िोन शनिेश ंक ंच्य  व्य प्ती आशण व्य प्तीमर्ीि फरक, 

 शकंमत संकिन, 

 कहर केिेि्य  वसू्त, 

 वसंू्तच्य  वजन तीि फरक आशण 

 घ ऊक शकमतीच  शनिेश ंक ह  आय शतत शनशवष्ठ ंच्य  

नेतृत्व ि िीि शकंमत-पुश चिनव ढीस ठी अशर्क संवेिनशीि 

असतो. 

 

सहर्मट आहि कॉिरन्स बातम्या 
 

हनर्मिला सीतारार्मन याांच्या अध्यक्षतेिाली 46 वी GST कौष्मन्सल 

हदल्लीत आिे. 

● जीएसिी कौखन्सलची 46 वी बैठक नवी शिल्ली येथे कें द्रीय शवत्त 

आशण कॉपोरेि व्यवह र मंत्री श्रीमती कुम र य ंच्य  

अध्यक्षतेि ली झ ली. शनमधल  सीत र मन. GST पररषिेने 45 

व्य  GST पररषिेच्य  बैठकीत शिफ रस केलेल्य  क पड चे िर 

बिलण्य च  शनणधय पुढे ढकलण्य ची शिफ रस केली आहे. 

पररण मी, वस्त्रोद्योग के्षत्र त 12% ऐवजी 5% चे शवद्यम न GST 

िर क यम र हतील. 

● भ रत च  2022-23 कें द्रीय अथधसंकल्प 1 फेिुव री 2022 रोजी 

अथधमंत्री शनमधल  सीत र मन स िर करतील. पंतिर् न नरेंद्र 

मोिी य ंच्य  नेतृत्व ि लील NDA सरक रच्य  िुसऱ्य  

क यधक ळ तील ह  चौथ  अथधसंकल्प असेल. य  वषी 1 फेिुव री 

रोजी स िर करण्य त आलेल  2021-22 च  अथधसंकल्प, सध्य  

सुरू असलेल्य  कोरोन ह यरस रोग (कोशवड-19) स थीच्य  

आज र मुळे तोडंी स िर केलेल  पशहल  अथधसंकल्प होत . 

कें द्रीय र्मांत्री हजतेंद्र हसांि याांनी ई-गहनिन्स 2020-21 वरील 24 

व्या पररषदेचे उद्घाटन केले. 

● शवज्ञ न आशण तंत्रज्ञ न मंत्री िॉ हजतेंद्र हसांि य ंच्य  हसे्त 

उि्घ िन करण्य त आहे ई-गहनिन्स वर 24 नॅशनल 

कॉिरन्स मधे्य िैदराबाद, तेलांगिा. िोन शिवसीय पररषिेची 

थीम 'इांहियाज टेकिे: पोस्ट पॅांिेहर्मक वल्डि इन हिहजटल 

गहनिन्स' आिे. य  पररषिेचे आयोजन िि सकीय सुर् रण  

आशण स वधजशनक तक्र र शवभ ग (DARPG) आशण इलेक्टर ॉशनक्स 

आशण म शहती तंत्रज्ञ न मंत्र लय (MeitY) य ंनी तेलंगण  र ज्य 

सरक रच्य  सहक य धने केले आहे. 

● ही पररषि िेिभर तील ई-गहनधन्स उपक्रम ंन  लक्षणीय गती 

िेईल, न गरी सेवक ंन  आशण उद्योगपतीनं  ई-गहनधन्समर्ील 

त् ंच्य  यिस्वी हस्तके्षप चे िििधन करण्य स ठी संर्ी िि न 

करेल. 

भूपेंद्र यादव याांच्या अध्यक्षतेिाली राष्ट्र ीय व्याघ्र सांवधिन 

प्राहधकरिाची 19 वी बैठक झाली. 

● र ष्ट्र ीय व्य घ्र संवर्धन ि शर्करण (NTCA) ची 19 वी बैठक 

कें द्रीय पय धवरण, वन आशण हव म न बिल मंत्री भूपेंद्र य िव 

य ंच्य  अध्यक्षतेि ली झ ली. सध्य , भ रत त 51 व्य घ्र िकल्प 

आहेत आशण 35 हून अशर्क नद्य  त्  भ ग तून उगम प वत त 

जे जलसुरके्षस ठी महत्त्वपूणध आहेत. 

र्मीहटांगबद्दल: 

● स्वतंत्र भ रत त न मिेष झ लेल्य  शचत्त सह भ रत तील 7 

मोठ्य  म ंजर ंच्य  पुनिधििधन, संरक्षण आशण संवर्धन स ठी 

पय धवरण मंत्र्य ंनी कृती आर िड  सुरू केल . 

● त् ंनी ज हीर केले की संपूणध भ रत तील 14 व्य घ्र िकल्प ंन  

जागहतक सांवधिन आिाहसत वाघ र्मानके (CA|TS) ची 

म न्यत  ि प्त झ ली आहे. िरवषी एशिल, ऑगस्ट आशण 

शडसेंबरच्य  पशहल्य  आठवड्य त NTCA च्य  बैठक  घेण्य ची 

गरज त् ंनी अर्ोरेखित केली. 

IAMAI 16 व्या इांहिया हिहजटल सहर्मट 2022 चे आयोजन 

करते. 

● कें द्रीय व शणज्य आशण उद्योग मंत्री, हपयुष गोयल याांनी 16 व्या 

इांहिया हिहजटल सहर्मट, 2022 ल  हचु्यधअली संबोशर्त केले. 

इांटरनेट आहि र्मोबाईल असोहसएशन ऑफ इांहिया 

(IAMAI) द्व रे 11 आशण 12 ज नेव री 2022 रोजी िोन 

शिवसीय आभ सी क यधक्रम आयोशजत केल  होत . 

● इंशडय  शडशजिल सशमि ह  भ रत तील शडशजिल उद्योग तील 

सव धत जुन  क यधक्रम आहे. क यधक्रम िरम्य न, मंत्र्य ंनी आमच्य  

स्ट िधअप इकोशसस्टमल  आणिी बळकि करण्य च  म गध 

म्हणून 'LEAP' चे अन वरण केले. LEAP च  अथध “Leverage, 

Encourage, Access & Promote”. 

पांतप्रधान नरेंद्र र्मोदी याांनी WEF च्या दावोस अजेंिा 2022 

हशिर पररषदेला हचु्यिअली सांबोहधत केले. 

● भ रत चे पंतिर् न नरेंद्र र्मोदी य ंनी वल्डि इकॉनॉहर्मक 

फोरर्मच्या (WEF) दावोस अजेंिा सहर्मट 2022 ला खहशडओ 

कॉन्फरखनं्सगद्व रे संबोशर्त केले आहे. कोशवड-19 मह म रीमुळे 

17 ज नेव री ते 21 ज नेव री 2022 य  क ल वर्ीत “ि वोस 

अजेंड  2022” शििर पररषि शडशजिल पितीने आयोशजत 

केली ज त आहे. 

● The State of the World ही य  क यधक्रम ंची थीम आहे. 

● आठवड भर च लण ऱ्य  शडशजिल सशमिची सुरुव त चीनचे 

राष्ट्र ाध्यक्ष शी हजनहपांग याांच्या हवशेष भाषिाने िोईल. 

'ड वोस अजेंड  2022' हे र ज्य आशण सरक र िमुि ंस ठी 

तसेच CEO आशण इतर नेत् ंस ठी 2022 स ठीचे महत्त्वपूणध 

स मूशहक आह ने आशण त् ंन  कसे तोडं द्य वे य बद्दलचे त् ंचे 

खहजन िेअर करण रे पशहले ज गशतक व्य सपीठ असेल. सलग 

िुसऱ्य  वषी ह  क यधक्रम अक्षरिः  आयोशजत केल  ज त आहे. 
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2022 ची पहिली BRICS Sherpas बैठक चीनच्या 

अध्यक्षतेिाली झाली 

● 18-19 ज नेव री 2022िरम्य न आभ सी बैठक आयोशजत 

करण्य त आली. 

● BRICS ह  प च िमुि उियोनु्मि अथधव्यवस्थ ंच  समूह आहे - 

ि झील, रशिय , भ रत, चीन आशण िशक्षण आशिक . 

पांतप्रधान नरेंद्र र्मोदी याांनी पहिल्या भारत-र्मध्य आहशया 

हचु्यिअल सहर्मटचे आयोजन केले. 

● भ रत चे पंतिर् न नरेंद्र र्मोदी य ंनी हचु्यधअल लॅिफॉमधद्व रे 

पहिल्या भारत-र्मध्य आहशया हशिर पररषदेचे आयोजन 

केले आहे. भ रत आशण मध्य आशिय ई िेि ंमर्ील नेत् ंच्य  

प तळीवरील अि  िक रची ही पशहलीच गंुतवणूक होती. मध्य 

आशिय ई ििेि त प च म न्यत ि प्त िेि आहेत. य  शििर 

पररषिेल  य  प च मध्य आशिय ई िेि ंचे र ष्ट्र  ध्यक्ष उपखस्थत 

होते. 
 

कराराच्या बातम्या 
 

WFP आहि अक्षय पत्र फाउांिेशनने PM POSHAN योजना 

वाढवण्यासाठी भागीदारी केली. 

● भ रत तील युन यिेड नेिन्स वल्डि फूि प्रोग्रार्म (WFP) ने 

Pradhan Mantri – Poshan Shakti Nirman (PM 

POSHAN) (PM POSHAN) योजनेची िभ वीत  

व ढवण्य स ठी अक्षय पत्र फाऊां िेशन (TAPF) िी एक गैर-

नफ  संस्थ  सोबत भ गीि री केली आहे (पूवी ि ळ ंमधे्य 

म ध्य न् भोजन स ठी र ष्ट्र ीय क यधक्रम म्हणून ओळिले ज ते). 

अन्न सुरक्ष  आशण स्वच्छत  िकल्प, स्वयंप की-सह-मित् ंची 

क्षमत  व ढवणे आशण ि लेय जेवण ची पोषण गुणवत्त  व ढवणे 

हे य  भ गीि रीचे उशद्दष्ट् आहे. 

● य  सहक य ंतगधत, WFP आशण TAPF ि लेय भोजन 

क यधक्रम ची गुणवत्त  व ढवण्य स ठी क यधि ळ  आशण र्ोरण 

आशण र्ोरण संव ि ंद्व रे सरक रिी ज्ञ न स म शयक करतील. 

1961 मधे्य त् ची स्थ पन  झ ल्य प सून, ि लेय जेवण हे WFP 

च्य  शमिनच  भ ग आहे. WFP ल  ि लेय आह र ल  समथधन 

िेण्य च  आशण ि श्वत र ष्ट्र ीय ि लेय आह र क यधक्रम स्थ शपत 

करण्य स ठी 100 हून अशर्क िेि ंसोबत क म करण्य च  सह  

ििक ंच  अनुभव आहे. 

FASTag-आधाररत पाहकंग सोलू्यशन्स ऑफर करण्यासाठी 

Airtel पेर्मेंट्स बँकेने Park+ सि करार केला आिे. 

● Airtel Payments Bank आशण Park+ ने भ रतभर तील 

व्य वस शयक आशण शनव सी म लमत्त ंन  FASTag-आधाररत 

स्माटि पाहकंग सोलू्यशन्स ऑफर करण्य स ठी सहयोग केले 

आहे. ही भ गीि री व हन िी संबंशर्त FASTag व परून 

प शकंग इकोशसस्टमचे शडशजि यझेिन करण्य स ठी एअरिेल 

पेमेंि्स बाँकेच्य  पोहोच च  उपयोग करेल. प कध + ल  Sequoia 

Capital आहि Matrix Partners द्व रे समशथधत आहे आहि 

FASTag द्व रे प शकंगची ज ग  स्वयंचशलत करण्य त गंुतलेली 

आहे. 

RBL बँकेने पुढच्या हपढीतील ग्रािकाांना अनुभव देण्यासाठी 

Google सोबत करार केला आिे. 

● RBL बँक आहि Google ने बँकेच्या ग्रािक अनुभव 

धोरिाला च लन  िेण्य स ठी र्ोरण त्मक सहक य धची घोषण  

केली. य द्व रे, बाँक अॅॅबॅकस 2.0 य  शडशजिल लॅिफॉमधद्व रे 

वेग ने व ढण ऱ्य  ग्र हक ंन  सेव  िेण्य स ठी आपल्य  मूल्य 

िस्त व च  शवस्त र करेल. हे उत्तम ग्र हक डेि  व्यवस्थ पन 

आशण शवशे्लषण सक्षम करेल, ज्य मुळे बाँकेच्य  मोठ्य  ग्र हक 

वग धमधे्य िभ वी क्रॉस-सेशलंग सक्षम होईल. RBL बाँकेकडे 

सध्य  4 ििलक्ष हून अशर्क िहरी ररिेल म लमत्त  आशण 

ि शयत्व ग्र हक आहेत. 

अदानी सरू्मिाने पोलाद हर्मल हवकहसत करण्यासाठी दहक्षि 

कोररयाच्या POSCO सोबत करार केला. 

● अदानी सरू्मि आशण दहक्षि कोररयाची सवाित मोठी पोल ि 

कंपनी POSCO य ंनी भ रत तील व्यवस य च्य  संर्ी 

िोर्ण्य स ठी नॉन-ब इंशडंग मेमोराँडम ऑफ स मंजस्य 

कर र वर स्व क्षरी केली आहे. य मधे्य गुजर तमर्ील मंुद्र  येथे 

हररत, पय धवरणपूरक एक खत्मक स्टील शमलची स्थ पन  

सम शवष्ट् आहे. िकल्प ची अंि जे गंुतवणूक $5 अब्ज (अंि जे 

रु. 37,000 कोिी) पयंत आहे. नॉन-ब इंशडंग एमओयू क बधन 

कमी करण्य च्य  आवश्यकत ंन  िशतस ि िेण्य स ठी 

नूतनीकरणक्षम ऊज ध, ह यडर ोजन आशण लॉशजखस्टक य स रख्य  

इतर शवशवर् के्षत्र ंमधे्य समूह व्यवस य स्तर वर सहयोग 

करण्य च  म नस आहे. 

LazyPay ने लेझीकािि लाँच करण्यासाठी SBM बँक इांहियाशी 

करार केला आिे. 

● PayU Finance द्व रे एक ब य न उ पेिर (BNPL) सम र् न 

LazyPay ने LazyCard ल ाँच करण्य स ठी SBM बाँक इंशडय  

सोबत आपली भ गीि री घोषण  की, जो एक ल इनद्व रे आपलं 

िीपेड पेमेंि स र्न आहे जो वीज  भुगत न नेिवकध वर क म 

करत आहे. भ रतीय ंच्य  रूप ने आशथधक शवक स स ठी के्रशडि 

सुलभतेने सिक्त बनवण्य स ठी त् ंच्य  क डधमधे्य आणिी 

के्रशडि पय धय आहेत. LazyCard 5 ल ि ते के्रशडि सीम  के 

स थ, LazyPay के 62 % अशर्क पूवध-अनुमोशित व परकत् धल  

पोहोचत  आहे. व परकते अनेक लेन-िेन संबंर्ी ल भ आशण 

पुरस्क र के स थ िून्य ज्व इशनंग िुल्क आशण िून्य व शषधक 

िुल्क वर लेझीक डधच  ल भ घेऊ िकत त. 

बायोरे्महटर क-आधाररत बँहकां ग पेर्मेंटसाठी Axis Bank ने 

MinkasuPay सोबत करार केला आिे. 

● Axis Bank ने MinkasuPay सोबत शफंगरशिंि शकंव  फेस 

आयडी व परून व्य प री अाँर्प्मधे्य नेि बाँशकंग पेमेंिस ठी 

ब योमेशिर क ऑथेंशिकेिन सोलू्यिन ऑफर करण्य स ठी, 

व परकत धन व, प सवडध आशण वन-ि इम प सवडध (OTP) 

शिव य कर र केल  आहे. हे सोलू्यिन पेमेंिची वेळ 50-60 

सेकंि ंवरून फक्त 2-3 सेकंि ंपयंत कमी करेल आशण 

व्यवह र यिस्वी होण्य च  िर िेिील व ढवेल. 
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● MinkasuPay चे ब योमेशिर क ऑथेंशिकेिन सोलू्यिन, जे 2-

फॅक्टर-ऑथेंहटकेशन (FA) सोलू्यिन आहे (भ रतीय ररझहध 

बाँकेने अशनव यध केलेले), शडह इस ब इंशडंग आशण पखब्लक की 

इन्व्ि स्टर क्चर (PKI) द्व रे जलि आशण सुरशक्षत शडशजिल व्यवह र 

व ढशवण्य त मित करेल. 

SMEs ला झटपट हिहजटल के्रहिट देण्यासाठी IndiFi GPay 

सोबत करार केला. 

● लह न व्यवस य-कें शद्रत ऑनल इन कजध लॅिफॉमध Indifi 

Technologies ने Google Pay लॅिफॉमधद्व रे प त्र मध्यम, 

लघु आशण सूक्ष्म उद्योग (MSMEs) व्य प ऱ्य ंन  झिपि कजध 

िेण्य स ठी Google Pay सह सहयोग केले आहे. कजध घेण्य ची 

िशक्रय  पूणधपणे शडशजिल आहे आशण व्यवस य स ठी Google 

Pay अाँपवर प त्र व्य प री Indifi कडील कजध ऑफरवर खक्लक 

करू िकत त आशण ऑनल इन अजध सबशमि करू िकत त. 

कजे 2.5 ते 3 ल ि रुपय ंच्य  िरम्य न असतील. 

● म शसक UPI हॉलू्यमच्य  35 िके्क िेअरसह, Google Pay 

भ रत तील इतर पेमेंि लीडसधिम णे गेल्य  वषधभर त शतच्य  

शवत्तीय सेव ंच  िेळ व ढवत आहे. हे आर्ीच आयआयएफएल 

लोन्स, कॅि आशण झेस्टमनी य सह इतर व्यक्तीनं  आशण छोय  

व्य प ऱ्य ंन  कजध आशण अल्पक लीन के्रशडि िि न करते. 

र्मायक्रोसॉफ्ट ष्महहिओ गेहर्मांग कां पनी Activision Blizzard 

ताब्यात घेिार आिे 

● ह  कर र $68.7 अब्ज डॉलसधल  होण र आहे. Activision 

Blizzard Inc जी कंॅडी क्रि आशण कॉल ऑफ डू्यिी, Xbox चे 

शनम धत  म्हणून िशसि आहे. 

● य  संप िन मुळे मोब इल, पीसी, कन्सोल आशण क्ल उडवर 

मोब इल गेशमंग व्यवस य आशण आभ सी-व स्तशवक 

तंत्रज्ञ न मधे्य म यक्रोसॉटची स्पर् धत्मकत  व ढेल. 

● आत  म यक्रोसॉट िेन्सेंि आशण सोनीच्य  म गे, कम ईनुस र 

जग तील शतसरी सव धत मोठी गेशमंग कंपनी बनेल. 

म यक्रोसॉटच  त् चिम णे गेशमंग उद्योग च्य  इशतह स तील ह  

सव धत मोठ  कर र आहे. 
 

 

IIMK LIVE आहि इांहियन बँकेने स्टाटिअप्ससाठी 50 कोटी 

रुपयाांपयंतचे कजि वाटप करण्यासाठी सार्मांजस्य करार केला 

● लॅबोरेिरी फॉर इनोहेिन हेंचररंग अाँड एंिरिेनु्यअरशिप 

(LIVE) ने सुरुव तीच्य  िप्प्य तील स्ट िधअर्प्न  आशथधक मित 

करण्य स ठी इंशडयन बाँकेसोबत स मंजस्य कर र वर स्व क्षरी 

केली आहे. 

6G सांशोधनाला गती देण्यासाठी हजओने हफनलांिच्या औलू 

हवद्यापीठाशी करार केला आिे. 

● Jio Platforms (JPL) ने 6G तंत्रज्ञ न मधे्य संिोर्न आशण 

म नकीकरण ल  गती िेण्य स ठी शफनलाँडच्य  औलू 

शवद्य पीठ िी कर र केल  आहे. JPL आशण Oulu शवद्य पीठ 

हव ई आशण अंतर ळ संिेषण, होलोग्र शफक बीमफॉशमंग, 

स यबर सुरक्ष , म यक्रोइलेक्टर ॉशनक आशण फोिोशनक्समर्ील 

3D-कनेके्टड इंिेशलजन्सच्य  संिोर्न आशण शवक स (R&D) 

मधे्य सहयोग करेल. 

● हे सहक यध संरक्षण, ऑिोमोशिह, ह ईि गुड्स, औद्योशगक 

मशिनरी, ग्र हकोपयोगी वसू्त, क यधक्षम उत्प िन, नवीन 

वैयखक्तक स्म िध उपकरण व त वरण आशण िहरी संगणन 

आशण स्व यत्त रहि री सेशिंग्ज य ंस रख्य  अनुभव ंमधे्य 6G 

सक्षम उत्प िन ंसह सक्षमत  शवकशसत करेल. 

Google भारती एअरटेलर्मधे्य $1 हबहलयन पयंत गुांतविूक 

करिार आिे. 

● भारती एअरटेल आहि Google ने भारताच्या हिहजटल 

इकोहसस्टर्मच्या व ढील  गती िेण्य स ठी िीघधक लीन 

भ गीि री कर र ची घोषण  केली आहे. य  कर र नुस र गुगल 

एअरिेलमधे्य USD 1 शबशलयन गंुतवण र आहे. एकूण 

गंुतवणुकीतून, Google भ रती एअरिेल शल.मर्ील 1.28 िके्क 

भ गभ ंडवल िरेिी करण्य स ठी USD 700 ििलक्ष गंुतवेल. 

उवधररत USD 300 ििलक्ष एअरिेलसोबत बहु-वषीय 

व्य वस शयक कर र ंस ठी ज ईल, ज्य मधे्य िोन िेक शिग्गज ंनी 

एकत्र ब ंर्लेल्य  उपकरण ंच  सम वेि आहे. 

सांपूिि भारतातील 5 लाि र्महिलाांच्या र्मालकीच्या SMB ला 

सर्मथिन देण्यासाठी FICCI सोबत रे्मटा टायअप केले. 

 सोशि मीशडय  ज यंि Meta ने भ रत तीि प च ि ि 

मशहि ंच्य  नेतृत्व ि िीि िह न व्यवस य ंन  प शठंब  

िेण्य स ठी फेडरेशन ऑफ इंशडयन चेंबसध ऑफ कॉमसध अाँड 

इंडस्टर ी (FICCI) य  उद्योग संस्थेशी भ गीि री केिी आहे. FICCI 

च्य  'एम्पॉवररंग ि गे्रिर 50%' उपक्रम सोबत भ गीि री करून 

Meta शतच्य  #SheMeansBusiness िोग्र म अंतगधत ह  

उपक्रम ह ती घेईि. ह  उपक्रम मशहि ंस ठी एक सह य्यक 

पररसंस्थ  शनम धण करेि आशण त् ंन  िेश च्य  सव ंगीण 

शवक स त योगि न िेण्य स ठी िेररत करेि. 
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भारताने 150 गावाांचे 'उतृ्कष्ट् गाव' र्मधे्य रूपाांतर करण्यासाठी 

इस्रायलशी करार केला आिे. 

 भारत सरकारने इस्रायल सरकारशी ह तशमळवणी करून 

िेश तीि 12 र ज्य ंमधे्य 150 'उतृ्कष्ट् गावे' तय र केिी आहेत, 

ज्य मुळे शेतकऱ्य ंन  शेती के्षत्र त अत् रु्शनक तंत्रज्ञ न च  

अविंब करण्य त मित होईि. शेतीि  अशर्क फ यिेशीर 

व्यवस य करण्य स ठी इस्र यि त ंशत्रक सह य्य आशण इतर 

कौशि्य िि न करेि. 

 CoE च्य  आसप स वसिेिी 150 ग वे 'Villages of 

Excellence' मधे्य रूप ंतररत केिी ज तीि. त् पैकी पशहि्य  

वषी भ रत च्य  स्व तंत्र्य च्य  75 व्य  वष धच्य  स्मरण थध 75 ग वे 

घेतिी ज त आहेत. य पूवीच, इस्र यिी सरक रने 12 र ज्य ंमधे्य 

29 उतृ्कष्ट्त  कें दे्र (CoEs) स्थ पन केिी आहेत. 

 

रॅक्स आहि अिवाल बातम्या 
 

CryptoWire ने भारतातील हक्रप्टोकरन्सी IC15 चा पहिला 

जागहतक हनदेशाांक सादर केला आिे. 

CryptoWire, एक ज गशतक शक्रप्टो सुपर अाँप जे TickerPlant चे 

एक शविेष व्यवस य युशनि आहे, ने भारतातील हक्रप्टोकरन्सीचा 

पहिला हनदेशाांक - IC15 लॉन्च करण्य ची घोषण  केली, जो 

ब ज र भ ंडवलीकरण नुस र शनयम-आर् ररत व्य पक ब ज र 

शनिेि ंक आहे. IC15 जग तील आघ डीच्य  शक्रप्टो एक्सचेंजेसवर 

सूचीबि िॉप 15 मोठ्य  िम ण वर व्य प र केलेल्य  शलखक्वड 

शक्रप्टोकरन्सीच्य  क मशगरीच  म गोव  घेते आशण मोजते, असे 

कंपनीने म्हिले आहे 

चेन्नई आांतरराष्ट्र ीय हवर्मानतळ 'ऑन-टाइर्म परफॉर्मिन्स'साठी 

जागहतक यादीत 8 व्या क्रर्माांकावर आिे. 

● चेन्नई आांतरराष्ट्र ीय हवर्मानतळ जग तील 'वर ि इम ि त्री 

शवभ ग की अव्वल 10 मोठ्य  आंतरर ष्ट्र ीय शवम नतळ आहे. 

िव स, शवत्त, एरोसे्पस आशण शवम न व हतूक उद्योग ंन  

शवम नच लन डेि  ऑफर करण्य त म शहर असलेल्य  सीररयम 

य  संस्थेने केलेल्य  पुनर वलोकन त, 2021 या वषािसाठी 

शवम नतळ ल  'ऑन-टाइर्म परफॉर्मिन्स'साठी 8 वा क्रर्माांक 

शमळ ल  आहे. त ज्य  रहि रीच्य  आकडेव रीनुस र चेन्नई 

शवम नतळ ने िेि ंतगधत व हतुकीत 80% ररकहरी केली आहे. 

हे भ रत तील सह वे सव धत व्यस्त शवम नतळ आहे. 

● त् शिव य, चेन्नई शवम नतळ हे य िीतील पशहल्य  10 

स्थ न ंमधे्य स्थ न शमळवण रे एकमेव भ रतीय शवम नतळ आहे. 

युनायटेि से्टि्सचे हर्मयार्मी हवर्मानतळ, फुकुओका 

हवर्मानतळ आहि जपानर्मधील िानेिा हवर्मानतळ य ंनी 

पशहले तीन स्थ न पिक वले आहेत. 

Top 3 Airports in the list: 

Rank Airports 

1st Miami Airport (United States) 

2nd Fukuoka Airport (Japan) 

3rd Haneda Airport ( Japan) 

8th Chennai Airport (India) 
 

िेन्व्ली पासपोटि इांिेक्स 2022: पहिल्या Q1 र्मधे्य भारत 83 व्या 

क्रर्माांकावर आिे. 

● 2022 च्य  पशहल्य  Q1 स ठी ज री करण्य त आलेल्य  

नवीनतम िेन्व्ले पासपोटि हनदेशाांकात भारताने 111 िेि ंच्य  

क्रमव रीत स त स्थ न ंनी आपली खस्थती सुर् रली आहे. 2021 

च्य  Q4 मर्ील 58 गंतव्यस्थ न ंच्य  तुलनेत भ रतीय प सपोिधल  

Q1 2022 मधे्य जगभर तील 60 गंतव्यस्थ न ंमधे्य खहस -मुक्त 

िवेि आहे. ओर्मान आहि आरे्महनया ही नवीनतम 

गंतव्यस्थ ने आहेत शजथे भ रतीय प सपोिध र् रक खहस  न 

शमळवत  भेि िेऊ िकत त. 

● िेन्व्ले ग्लोबल र्मोहबहलटी ररपोटि 2022 Q1 र्मधे्य जपान 

आहि हसांगापूरने संयुक्त अव्वल स्थ न क यम ठेवले आहे. 

त् ंच्य  प सपोिधर् रक ंन  १९२ िेि ंमधे्य खहस मुक्त िव स 

करण्य ची परव नगी आहे. अफगाहिस्तानकिे जग तील 

सव धत कमी िखक्ति ली प सपोिध आहेत, खहस -मुक्त स्कोअर 

26 आहे. 

ISFR अिवाल: गेल्या 2 वषांत भारताचे जांगल आहि 

वृक्षाच्छादन 2,261 चौरस हकर्मीने वाढले. 

● कें द्रीय पय धवरण मंत्री, भूपेंद्र यादव य ंनी दै्वव शषधक 'इांहिया 

से्टट ऑफ फॉरेस्ट ररपोटि (ISFR)' 2021 ची 17 वी आवृत्ती 

सुरू केली आहे. ISFR हे 1987 प सून िर िोन वष ंनी 

िेि तील वनसंपत्तीचे मूल्य ंकन करण्य स ठी फॉरेस्ट सहे 

ऑफ इांहिया (FSI) द्व रे ज री केले ज ते. 2019 च्य  

मुल्य ंकन च्य  तुलनेत ISFR 2021 मधे्य भ रत चे जंगल आशण 

वृक्ष च्छ िन 2,261 चौरस शकलोमीिरने व ढले आहे. य मधे्य 

वन आच्छ िन त 1,540 चौरस हकलोर्मीटरची वाढ आहि 

वृक्षाच्छादनात 721 चौरस हकलोर्मीटरची व ढ सम शवष्ट् 

आहे. 

ISFR 2021 चे प्ररु्मि हनष्कषि: 

● भ रत तील जंगल आशण वृक्ष च्छ शित आत  8,09,537 चौरस 

शकमी आहे. एकूण वनके्षत्र 7,13,789 चौ.शक.मी. (भौगोशलक 

के्षत्रफळ च्य  21.71 िके्क) आशण 95778 चौ.शक.मी. 

वृक्ष च्छ शित आहे. 

● िेि तील एकूण जंगले आशण वृक्ष च्छ शित के्षत्र आत  80.9 

ििलक्ष हेक्टर शकंव  िेि च्य  भौगोशलक के्षत्र च्य  24.62% 

मधे्य पसरले आहे. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |January 2022 

37 http://www.adda247.com/mr    |    Adda247 मराठी App    |    https://t.me/Adda247Marathi 
 

● आंध्र ििेि (647 चौ. शकमी), तेलंगण  (632 चौ. शकमी), 

ओशडि  (537 चौ. शकमी), कन धिक (155 चौ. शकमी) आशण 

झ रिंड (110 चौ. शकमी) वन च्छ शित व ढीच्य  ब बतीत 

आघ डीची प च र जे्य आहेत. 

● के्षत्रफळ नुस र, मध्य ििेि त िेि तील सव धत ज स्त जंगल 

आहे, त् नंतर अरुण चल ििेि, छत्तीसगड, ओशडि  आशण 

मह र ष्ट्र  च  क्रम ंक ल गतो. 

● एकूण भौगोशलक के्षत्रफळ च्य  िके्कव रीनुस र वन च्छ िन च्य  

ब बतीत िीषध प च र जे्य शमझोर म (84.53%), अरुण चल 

ििेि (79.33%), मेघ लय (76.00%), मशणपूर (74.34%) 

आशण न ग लाँड (73.90%) आहेत. 

● 2019 च्य  मूल्य ंकन च्य  तुलनेत िेि तील ि रफुिीचे 

आच्छ िन 17 चौरस शकमीने व ढले आहे. िेि तील एकूण 

ि रफुिीचे आच्छ िन आत  4,992 चौरस शकमी व्य पले आहे. 

● ि रफुिीच्य  आच्छ िन च्य  व ढीच्य  ब बतीत अनुक्रमे 

ओशडि  (8 वगध शकमी), मह र ष्ट्र  (4 चौरस शकमी) आशण 

कन धिक (3 चौरस शकमी) ही िीषध तीन र जे्य आहेत. 

● जंगल त एकूण क बधन स ठ  7,204 ििलक्ष िन असल्य च  

अंि ज आहे. 

● 2019 च्य  तुलनेत 2021 मधे्य िेि तील क बधन स ठ्य त 79.4 

ििलक्ष िन ंनी व ढ झ ली आहे. 

ऑक्सफॅर्म इांहियाने 'इनइिॅहलटी हकल्स' अिवाल प्रहसद्ध 

केला. 

● ऑक्सफॅम इंशडय , “इनइिॅहलटी हकल्स” अहव ल नुस र, 

भ रत तील सव धत श्रीमंत कुिंुब ंची संपत्ती 2021 मधे्य शवक्रमी 

उच्च ंक वर पोहोचली आहे. अहव ल त, भ रत चे वणधन 'अत्यांत 

असर्मान' िेि म्हणून करण्य त आले आहे. क रण भ रत तील 

िॉप 10 लोक ंकडे 57 िके्क संपत्ती आहे. िुसरीकडे, तळ च्य  

अध्य ध भ ग च  व ि  13 िके्क आहे. 

ILO अिवाल: 2022 र्मधे्य जागहतक बेरोजगारीची पातळी 207 

दशलक्ष असल्याचा अांदाज आिे 

● इंिरनॅिनल लेबर ऑगधन यझेिन (ILO) ने त् ंच  ज गशतक 

रोजग र आशण स म शजक दृष्ट्ीकोन – िर ेंड्स 2022 (WESO 

Trends) अहव ल िशसि केल  आहे. 

अिवालातील प्ररु्मि रु्मदे्द: 

● 2019 मधे्य 186 ििलक्षच्य  तुलनेत 2022 मधे्य ज गशतक 

बेरोजग रीची प तळी 207 ििलक्ष असल्य च  अंि ज आहे. 

● 2022 मधे्य ज गशतक स्तर वर एकूण क म चे त स पूवध-

मह म री प तळीपेक्ष  2% ि ली असण्य च  अंि ज आहे आशण 

ते 52 ििलक्ष पूणध-वेळ नोकऱ्य ंच्य  नुकस न एवढे आहे. 

UNCTAD अिवाल: 2021 र्मधे्य भारतात FDI 26% ने घसरला. 

● यूएन कॉन्फरन्स ऑन िर ेड अाँड डेहलपमेंि (UNCTAD) च्य  

गंुतवणूक िर ेंड मॉशनिरने िक शित केल्य नुस र, 2020 च्य  

तुलनेत 2021 मधे्य भ रत त थेि परकीय गंुतवणूक (FDI) 26 

िक्कक्य ंनी कमी झ ली आहे. 2020 मधे्य, भ रत त FDI 64 अब्ज 

डॉलसध इतके नोिंवले गेले. 2019 मर्ील USD 51 अब्ज 

एफडीआयच्य  तुलनेत हे 27 िके्क अशर्क आहे. 

NITI आयोग आहि RMI इांहियाने 'भारतातील इलेष्मक्टर क 

वािनाांवर बँहकां ग' अिवाल प्रहसद्ध केला. 

● NITI आयोग ने 22 ज नेव री, 2022 रोजी 'भ रत तील 

इलेखक्टर क व हन ंवर बाँशकंग' न व च  अहव ल िशसि केल  

आहे, ज्य त RBI ि र् न्य-के्षत्र कजध म गधििधक तत्त्व ंमधे्य 

इलेखक्टर क व हन ंच्य  सम वेि ची आवश्यकत  आशण महत्त्व 

स्पष्ट् केले आहे. ह  अहव ल NITI आयोग ने यूएस खस्थत न -

नफ  संस्थ  रॉकी म उंिन इखन्स्टयूि (RMI), आशण RMI 

इंशडय  य ंच्य  सहक य धने शवकशसत केल  आहे. 

● य  अहव ल त इलेखक्टर क िुच की, तीनच की आशण व्य वस शयक 

च रच की व हन ंन  ि र् न्य के्षत्र कज धअंतगधत ि र् न्य 

िेण्य स ठी ि रंशभक शवभ ग म्हणून सूशचत केले आहे. 

Apple ने िँि फायनान्स 2022 र्मधे्य जगातील र्मौल्यवान िँि 

म्हिून शीषिक कायर्म ठेवले. 

● िँि फायनान्स 2022 ग्लोबल 500 अिवालानुसार Apple 

ने 2022 मधे्य िेिील सव धत मौल्यव न िाँड म्हणून आपले स्थ न 

क यम ठेवले आहे . Apple चे िाँड मूल्य 2022 मधे्य $355.1 

शबशलयन इतके नोिंवले गेले होते, जे गेल्य  वषीच्य  तुलनेत 

35% व ढले आहे. िाँड फ यन न्स ग्लोबल 500 राँ शकंग 

इशतह स त हे आत पयंतचे सवोच्च िाँड मूल्य आहे. 

Brands in the top 10: 

1. Apple 

2. Amazon, 

3. Google, 

4. Microsoft, 

5. Walmart, 

6. Samsung, 

7. Facebook, 

8. Industrial and Commercial Bank of China, 

9. Huawei 

10. Verizon 
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करप्प्शन परसेप्प्शन इांिेक्स (CPI) 2021: भारत 85 व्या 

क्रर्माांकावर आिे. 

● िर  न्सपरन्सी इंिरनॅिनलने करप्प्िन परसेप्प्िन इंडेक्स (CPI) 

2021 ज री केल  आहे ज्य मधे्य भ रत 85 व्य  स्थ न वर आहे 

(स्कोअर 40). डेन्म कध , शफनलंड आशण नू्यझीलंड (88 स्कोअर) 

य  तीन िेि ंनी संयुक्तपणे क्रमव रीत अव्वल स्थ न पिक वले 

आहे . हे राँ शकंग िते्क िेि चे स वधजशनक के्षत्र शकती भ्रष्ट् आहे 

हे मोजते. पररण म 0 (अतं्त भ्रष्ट्) ते 100 (अशतिय स्वच्छ) 

से्कलवर शिले ज त त. य मधे्य 180 िेि ंच  क्रम ंक ल गतो. 

List of India’s Rank Different Index 2021-22: 

● Global Drug Policy Index 2021: 18th 

● Climate Change Performance Index 2022: 10th 

● 2021 TRACE global Bribery Risk Rankings: 82nd 

● World Talent Ranking report 2021: 56th 

● Global Health Security Index 2021: 66th 

● 5th Truecaller’s Global Spam & Scam Report 2021: 

4th 

● Hurun’s Global Unicorn Index 2021: 3rd 

● “2019 Anti-Doping Rule Violations (ADRVs) Report: 

3rd 

● Henley Passport index 2022: 83rd 

 

हवज्ञान आहि तांत्रज्ञान बातम्या 
 

इस्रोने गगनयान रॉकेटसाठी क्रायोजेहनक इांहजनची यशस्वी 

चाचिी केली. 

● भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्था (ISRO) ने ISRO 

प्रोपल्शन कॉम्प्पे्क्स (IPRC), र्मिेंद्रहगरी, ताहर्मळनािू येथे 

720 सेकंि ंच्य  क ल वर्ीस ठी गगनय न क यधक्रम स ठी 

क्र योजेशनक इंशजनची प त्रत  च चणी यिस्वीररत्  आयोशजत 

केली आहे. से्पस एजन्सीच्य  म्हणण्य नुस र, इंशजनच्य  

क मशगरीने च चणीची उशद्दषे्ट् पूणध केली. 

● ही यिस्वी िीघधक लीन च चणी म नवी अंतर ळ क यधक्रम - 

गगनय नस ठी एक िमुि मैल च  िगड आहे. हे गगनय नस ठी 

म नव-रेिेड िके्षपण व हन मधे्य सम शवष्ट् करण्य स ठी 

क्र योजेशनक इंशजनची शवश्व स हधत  आशण मजबूतपण  सुशनशित 

करते. 

प्रहतहित नासाचा कायिक्रर्म पूिि करिारी जान्हवी िाांगेटी िी 

पहिली भारतीय ठरली आिे. 

● आंध्र ििेि तील ज न्वी ि ंगेिी य  तरुणीने नुकतेच 

अमेररकेतील अल ब म  येथील केनेडी से्पस सेंिरमधे्य NASA 

च  इंिरनॅिनल एअर अाँड से्पस िोग्र म (IASP) पूणध केल  

असून, ही क मशगरी करण री ती पशहली भ रतीय बनली आहे. 

● ती जगभर तील 20 शवद्य र्थ् ंच्य  क ळजीपूवधक शनवडलेल्य  

गि च  भ ग आहे. 

● ती इंिरनॅिनल ऑगधन यझेिन ऑफ एस्प यररंग अॅस्टर ोनॉि्स 

(IOAA) ची सिस्य आहे. शतने न स , इस्रो आशण इतर अंतर ळ 

संस्थ ंच्य  अनेक क यधक्रम आशण क यधि ळ ंमधे्य भ ग घेतल  

आहे 

ISRO ने र्मिेंद्रहगरी, ताहर्मळनािू येथे हवकास इांहजनची यशस्वी 

चाचिी घेतली. 

● इंशडयन से्पस ररसचध ऑगधन यझेिन (ISRO) ने शवक स इंशजनची 

यिस्वी च चणी घेतली जी भ रत च्य  पशहल्य  म नव-व हक 

रॉकेिल  (गगनय न म नवी अंतर ळ मोहीम) िक्ती िेईल. 

गगनय न म नवी अंतर ळ मोशहमेस ठी शवक स इंशजनची ही 

प त्रत  च चणी ISRO द्व रे महेंद्रशगरी, त शमळन डू येथे घेण्य त 

आली. भशवष्य त ISRO कडून शवक स इंशजनवर अि  आणिी 

च चण्य  घेतल्य  ज तील. 

● इंशजनची न मम त्र ऑपरेशिंग पररखस्थती (इंर्न-ऑखक्सड यझर 

िम ण आशण चेंबर िेिर) च्य  पलीकडे क यध करून त् ची 

मजबूती पडत ळण्य स ठी च चणी घेण्य त आली. 

 

पुरिार बातम्या 
 

दाहनश हसद्दीकी याांना र्मरिोत्तर रु्मांबई पे्रस क्लबचा रेिइांक 

पुरिार हर्मळाला. 

● अफग शणस्त नमर्ील अस इनमेंि िरम्य न मृतू् झ लेल्य  

छ य शचत्रक र ि शनि शसद्दीकी य ंन  मंुबई िेस क्लबने 2020 

स ठी 'जन धशलस्ट ऑफ ि इयर' म्हणून मरणोत्तर सन्म शनत केले 

आहे. CJI NV रमण  य ंनी व शषधक ‘रेडइंक अवॉड्धस फॉर 

एक्सलन्स इन जन धशलझम’ स िर केले. त् ंनी शसद्दीकी य ंन  

"त् ंच्य  िोर् त्मक आशण िभ वी वृत्त छ य शचत्रण च्य  

से्पक्टर मस ठी" िशतशष्ठत पुरस्क र िि न केल . ि शनि शसद्दीकी 

य ंच्य  पत्नी िेडररक शसद्दीकी य ंनी ह  पुरस्क र स्वीक रल . 

हझशान ए लतीफला फोटो पत्रकाररतेत रार्मनाथ गोएां का 

पुरिार हर्मळाला. 

● झीि न ए लतीफल  फोिो पत्रक ररत  शे्रणीत र मन थ गोएंक  

पुरस्क र शमळ ल . ऑक्टोबर 2019 मधे्य ि कॅरॅहनमधे्य 

िक शित झ लेल्य  NRC मधे्य सम वेि स ठी कठीण संघषध य  

त् ंच्य  फोिो शनबंर् स ठी त् ंनी पुरस्क र शजंकल . त् ंनी र ष्ट्र ीय 

न गररक नोिंणी (NRC) मरू्न वगळलेल्य  लोक ंच्य  िुिधिेचे 

िस्तऐवजीकरण केले आशण चेहर  शिल . एक  अनोळिी 

म नवी कथेल . NRC य िी ज हीर झ ल्य नंतर सुम रे एक 

मशहन्य नंतर, लतीफने आस ममर्ील च र शजल्ह्य ंतून म गध 

क ढल  आशण एनआरसीमधे्य सम वेि स ठी लोक ंच्य  संघष धचे 

िस्तऐवजीकरण केले. 
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रार्मनाथ गोएां का एक्सलन्स इन जनािहलझर्म पुरिार जािीर 

● इंशडयन एक्सिेस गु्रपने 2019 मधे्य केलेल्य  पत्रक ररतेस ठी 

िेिभर तील पत्रक र ंस ठी र मन थ गोएंक  एक्सलन्स इन 

जन धशलझम अवॉड्धस (RNG पुरस्क र) ज हीर केले आहेत. 

RNG पुरस्क र हे भ रत तील पत्रक ररतेच्य  के्षत्र तील सव धत 

िशतशष्ठत पुरस्क र आहेत, 2006 प सून िरवषी आयोशजत केले 

ज त त. 24 शडसेंबर 2021 आशण 4 ज नेव री 2022 िरम्य न 

आमच्य  शवजेत् ंच्य  फोिो कथ  आमच्य  शिंि आशण शडशजिल 

आवृत्त् ंमधे्य शिसल्य . 

List of winners: 

● Hindi (Print): Anand Choudhary, Dainik Bhaskar 

● Hindi (Broadcast): Sushil Kumar Mohapatra, NDTV 

India 

● Regional Languages (Print): Aniket Vasant Sathe, 

Loksatta 

● Regional Languages (Broadcast): Sunil Baby, Media 

One TV 

● Environment, Science And Technology Reporting 

(Print): Team Pari (People’s Archive Of Rural India) 

● Environment, Science And Technology Reporting 

(Broadcast): Team Scroll 

● Uncovering India Invisible (Print): Shiv Sahay Singh, 

The Hindu 

● Uncovering India Invisible (Broadcast): Tridip K 

Mandal, The Quint 

● Business And Economic Journalism (Print): Sumant 

Banerji, Business Today 

● Business And Economic Journalism (Broadcast): 

Ayushi Jindal, India Today TV 

● Reporting On Politics And Government (Digital): 

Dheeraj Mishra, The Wire 

● Reporting On Politics And Government (Broadcast): 

Seemi Pasha, Thewire.in 

● Sports journalism (Print): Nihal Koshie, The Indian 

Express 

● Sports journalism (Broadcast): Team NewsX 

● Investigative Reporting (Print): Kaunain Sheriff M, 

The Indian Express 

● Investigative Reporting (Broadcast): S Mahesh 

Kumar, Manorama News 

● Reporting On Arts, Culture And Entertainment: Uday 

Bhatia, Mint 

● Prakash Kardaley Memorial Award for Civic 

Journalism: Chaitanya Marpakwar, Mumbai Mirror 

● Photojournalism: Zishaan A Latif, The Caravan 

● Books (Non-Fiction): Arun Mohan Sukumar 

जे.सी. चौधरी याांना अांकशास्त्ातील पहिला हगनीज वल्डि रेकॉिि 

● भ रत तील अव्वल संख्य ि स्त्रज्ञ ंपैकी एक, जे.सी. चौधरी 

य ंनी युनायटेि से्टट्स, युनायटेि हकां गिर्म येथून स मील 

झ लेल्य  सुम रे 6000 सहभ गीनं  ि चीन शवज्ञ न शवषयी शिशक्षत 

करून 2022 चा पहिला हगनीज वल्डि रेकॉिि आशण 2022 

चा पहिला हविहवक्रर्म गाठला आिे. र्मध्य पूवि आहि भारत. 

शगनीज वडध रेकॉडध लंडन क य धलय ने य  क मशगरीस ठी 

“अांकशास्त्” ही नवीन शे्रणी उघडली आहे. 

● ग्रीस, इशजप्त, चीन, च खडय  आशण भ रत य ंस रख्य  ि चीन 

संसृ्कतीमंधे्य िचशलत असलेल्य  अंकि स्त्र ब बत ज गरुकत  

शनम धण करण्य स ठी CNPL (चौर्री नुमेरो ि यहेि शलशमिेड) 

आशण भ रतीय अंकि स्त्र संस्थेने ह  उपक्रम आयोशजत केल  

होत . 

दहक्षि भारतीय बँकेने UiPath ऑटोरे्मशन एक्सलन्स पुरिार 

2021 हजांकले. 

● साउथ इांहियन बँक ( SIB ) ने 'Crisis for Business 

Continuity' अंतगधत सवोतृ्कष्ट् ऑटोरे्मशनसाठी UiPath 

ऑटोरे्मशन एक्सलन्स अवॉि्िस 2021 शजंकले. पुरस्क र च्य  

2021 च्य  आवृत्तीमधे्य पररवतधन त्मक ऑिोमेिन िकल्प ंद्व रे 

बिल घडवून आणण्य स ठी भ रत आशण िशक्षण आशिय तील 

(श्रीलंक , ब ंगल िेि आशण नेप ळ) व्यक्ती आशण संस्थ ंच्य  

योगि न ची ििल घेतली ज ते. 

Other Awards: 

Category Individual/Organisation 

Best Cognitive 

Automation 

EY Global Delivery Services 

and PricewaterhouseCoopers 

Best First Time 

Automation 

Teejay and Shapoorji Pallonji 

and Co. 

Best Automation 

Center of Excellence 

Reckitt and JSW Global 

Business Solutions 

Best Citizen Developer 

Program 

Firstsource Solutions and HP 

Inc 

Special UiPath 

Recognition 

JSW Steel Limited and Omega 

Healthcare 

2020 साठी 3रे राष्ट्र ीय जल पुरिार जािीर 

● कें द्रीय जलिक्ती मंत्री, गजेंद्र हसांि शेिावत य ंनी 2020 

सालच्या शतसऱ्य  राष्ट्र ीय जल पुरिार शवजेत् ंची घोषण  

केली आहे. राष्ट्र ीय जल पुरिार 2020 र्मधे्य उत्तर प्रदेशला 

जलसंर् रण ियत्न ंमधे्य सवोतृ्कष्ट् र ज्य म्हणून घोशषत करण्य त 

आले आहे. त् नंतर राजस्थान आहि राजस्थानचा क्रर्माांक 

लागतो. अनुक्रमे ताहर्मळनािू . सन्म नपत्र, िर ॉफी आशण रोि 

प ररतोशषक असे य  पुरस्क र चे स्वरूप आहे. उत्तर ििेि तील 

रु्मझफ्फरनगरला उत्तर शवभ ग तील सवोतृ्कष्ट् शजल्ह  पुरस्क र 

शमळ ल  असून त् नंतर पंज बमर्ील िहीि भगतशसंग नगरल  

क्रम ंक शमळ ल  आहे. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |January 2022 

40 http://www.adda247.com/mr    |    Adda247 मराठी App    |    https://t.me/Adda247Marathi 
 

3rd National Water Awards 2020 list is given below: 

Category Winners 

“Best State” Uttar Pradesh 

“Best District” – 

North Zone 
Muzaffarnagar, Uttar Pradesh 

“Best District”– 

South Zone 
Thiruvanathapuram, Kerala 

“Best District”– East 

Zone 

East Champaran, Bihar and 

Godda, Jharkhand 

“Best District”– West 

Zone 
Indore, Madhya Pradesh 

“Best District”– 

North-East Zone 
Goalpara, Assam 

“Best Village 

Panchayat”– North 

Zone 

Dhaspad, Almora, Uttarakhand 

“Best Village 

Panchayat”– South 

Zone 

Yelerampura Panchayat, 

Tumakuru District, Karnataka 

“Best Village 

Panchayat”– East 

Zone 

Telari Panchayat, Gaya 

District, Bihar 

“Best Village 

Panchayat”– West 

Zone 

Takhatgadh, Sabarkantha, 

Gujarat 

“Best Village 

Panchayat”– North-

East Zone 

Sialsir, Sirchip, Mizoram 

“Best Urban Local 

Body” 

Vapi Urban Local Body, 

Gujarat 

“Best Media (Print & 

Electronic)” 
Mission Paani (Network 18) 

“Best School” 

Govt. Girls Hr. Secondary 

School, Kaveripattinam, Tamil 

Nadu 

“Best Industry” 
Welspun India Textile Ltd., 

Gujarat 

“Best Water User 

Association” 

Panchgachiya MDTW WUA, 

Hooghly, West Beng 

“Best Industry for 

CSR activities” 

ITC Limited, Kolkata, West 

Bengal 
 

'केरळ आट्िस अँि क्राफ््टस ष्महलेज ऑगिनायझेशन'ने 

'आांतरराष्ट्र ीय िस्तकला पुरिार 2021' हजांकला. 

● कोवलर्म, केरळ येथील केरळ आट्िस अँि क्राफ््टस ष्महलेज 

ऑगिनायझेशन (KACV) ल  World Crafts Council 

International द्व रे जग तील सवोतृ्कष्ट् क्र ट ग व स ठी 

'आांतरराष्ट्र ीय क्राफ्ट अवॉिि 2021' िि न करण्य त आल . 

वैयखक्तक नसलेल्य  शे्रणीत भ रत ल  शमळ लेल  ह  एकमेव 

पुरस्क र आहे. KACV ची स्थ पन  केरळच्य  र ज्य पयधिन 

शवभ ग स ठी उरलंुगल लेबर कॉन्ट्र ॅक्ट कोऑपरेशिह सोस यिी 

(UL CCS) द्व रे करण्य त आली. 2021 मधे्य, र्मलेहशयातील 

'क्राफ कोरु्महनती कु' ने ष्महलेज ऑफ द इयर पुरिार 

शजंकल . 

इतर पुरिते: 

Category of the award Winners 

Craft Icon of the Year 

Chandramali Liyangane of 

the National Crafts 

Council, Sri Lanka. 

Sustainable 

Development & Social 

Inclusion in the 

Handicrafts Sector 

Malaysian Prison 

Department 

Craft Persons of the Year 

Shahrbanoo Arabian 

(Iran) and Dalavayi 

Kullayappa (India) 

Craft Designers of the 

Year 

Zohra Said (Morocco) and 

Ismario Ismael (Mexico) 

Next Generation Craft 

Designers of the year 

Qiling Zhang (China) and 

Mubin Khatri (India) 

The Master Artisans 

Amita Sachdeva (India) 

and Mubarik Khatri 

(India) 
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गोल्डन ग्लोब पुरिार 2022 जािीर 

● गोल्डन ग्लोब पुरिार 2022 सोहळ  शचत्रपि सवोतृ्कष्ट् 

क मशगरीस ठी ओळिण्य स ठी आयोशजत करण्य त आली 

होती, अमेररकन आशण आंतरर ष्ट्र ीय, आशण अमेररकन िूरििधन 

िोन्ी. हे 79 शनवडले म्हणून 2021 मधे्य अमेररकन िूरििधन, 

तसेच शचत्रपि सवोत्तम सन्म शनत व शषधक क यधक्रम, आवृत्तीत 

िॉलीवूि फॉरेन पे्रस एसोहसएशन. द पॉवर ऑफ द िॉग 

आशण वेस्ट साइि स्टोरी या िोन शचत्रपि ंन  िते्की 3 असे 

सव धशर्क पुरस्क र शमळ ले. 

Category Winners 

Best Film (Drama) The Power of the Dog 

Best Film (Musical or 

Comedy) 

West Side Story 

Best Actor (Drama) Will Smith for King Richard as 

Richard Williams 

Best Actress (Drama) Nicole Kidman for Being the 

Ricardos as Lucille Ball 

Best Actor (Musical or 

Comedy) 

Andrew Garfield for tick, tick… 

BOOM! as Jonathan Larson 

Best Actress (Musical 

or Comedy) 

Rachel Zegler for West Side 

Story as María Vasquez 

Best Supporting Actor Kodi Smit-McPhee for The 

Power of the Dog as Peter 

Gordon 

Best Supporting 

Actress 

Ariana DeBose for West Side 

Story as Anita 

Best Director Jane Campion for The Power of 

the Dog 

Best Screenplay Kenneth Branagh for Belfast 

Best Original Score Hans Zimmer for Dune 

Best Original Song “No Time to Die” (Billie Eilish 

and Finneas O’Connell) – No 

Time to Die 

Best Animated 

Feature 

Encanto 

Best Non-English Film Drive My Car (Japan) 

अहभनेत्री िषािली र्मल्होत्रा हिला 12 वा भारतरत्न िॉ. आांबेिकर 

पुरिार 2022 

● 2015 च  शचत्रपि बजरंगी भ ईज न फेम अशभनेत्री, िषािली 

र्मल्होत्रा हिला 12 वा भारतरत्न िॉ. आांबेिकर पुरिार 

2022 िि न करण्य त आल  आहे. शतल  शचत्रपि तील 

ििंसनीय क मशगरी आशण भ रतीय के्षत्र तील योगि न बद्दल 

मह र ष्ट्र  चे र ज्यप ल श्री भगतशसंग कोश्य री य ंच्य कडून ह  

पुरस्क र शमळ ल  आहे. शसनेम . मह र ष्ट्र  सरक रने आग मी 73 

व्या प्रजासत्ताक हदनाचा एक भ ग म्हणून डॉ. ब ब स हेब 

भीमर व आंबेडकर य ंच्य  सृ्मतीशित्थध भ रत रंत  डॉ. 

आंबेडकर र ष्ट्र ीय पुरस्क र 2022 सम रंभ चे आयोजन केले 

होते. 

ग्लोबल प्रायहेट बँहकां ग अवॉि्िस 2021: एचिीएफसी बँकेला 

भारतातील सवोतृ्कष्ट् िाजगी बँक म्हिून नाव देण्यात आले. 

● प्रोफेशनल वेल्थ रॅ्मनेजर्मेंट (PWM) ने एक  आभ सी 

सम रंभ त आयोशजत केलेल्य  ' ग्लोबल प्रायहेट बँहकां ग 

अवॉि्िस 2021' र्मधे्य HDFC बँकेला भारतातील 'सवोतृ्कष्ट् 

िाजगी बँक' म्हणून न व िेण्य त आले. PWM िे 

फायनाष्मन्व्शयल टाईम्स गु्रपने िक शित केलेले संपत्ती 

व्यवस्थ पन म शसक आहे. शडशजिल यझेिन, संिेषण आशण 

पय धवरण, स म शजक आशण िि सन (ESG) र्ोरण ंमधे्य 

गंुतवणूक य सह िमुि िर ेंडल  गती िेण्य स ठी योगि न 

शिल्य बद्दल ह  पुरस्क र िेण्य त आल . 

NIRAMAI आहि InnAccel याांना जागहतक र्महिला आरोग्य 

तांत्रज्ञान पुरिार हर्मळाला. 

● ज गशतक मशहल  आरोग्य तंत्रज्ञ न पुरस्क र ह  पुरस्क र 

मशहल ंचे आरोग्य आशण सुरशक्षतत  सुर् रण्य स ठी तंत्रज्ञ न च  

ल भ घेण ऱ्य  न शवन्यपूणध स्ट िधअर्प्न  ओळितो. NIRAMAI 

हेल्थ अाँन शलशिक्सची शनवड ि रंशभक िप्प्य तील स्तन च्य  

ककध रोग च्य  वैद्यकीय उपकरण स ठी करण्य त आली. 

InnAccel ची शनवड Fetal Lite, AI-powered fetal heart 

rate (FHR) मॉशनिरस ठी करण्य त आली. 

जपानचे र्माजी पांतप्रधान हशांजो आबे याांना नेताजी पुरिार 

2022 प्रदान करण्यात आला. 

● जप नचे म जी पंतिर् न हशांजो आबे य ंन  एन एटाजी ररसचि 

बु्यरोने नेताजी पुरिार 2022 ने सन्म शनत केले.नेत जी 

सुभ षचंद्र बोस य ंच्य  125 व्य  जयंतीशनशमत्त कोलक त  येथील 

जप नचे मह व शणज्य िूत न क मुर  युत क  य ंनी श्री. अबे 

य ंच्य  वतीने एखिन रोड येथील शनव सस्थ नी ह  सन्म न 

स्वीक रल . 

● भ रत तील जप नचे र जिूत स तोिी सुझुकी य ंनी नवी 

शिल्लीहून िूरस्थपणे क यधक्रम ल  संबोशर्त केले. सुग त  बोस 

य ंच्य  मते, आबे हे नेत जीचें जबरिस्त ििंसक आहेत, सुग त  

बोस, त् ंची न त आशण नेत जी ररसचध बु्यरोच्य  संच लक. 

शिव य, ज नेव री 2021 मधे्य, भ रत ने जप नचे म जी पंतिर् न 

शिंजो आबे य ंन  पद्मशवभूषण िि न केले, ह  िेि च  िुसर -

सवोच्च न गरी सन्म न आहे. 

Youtuber प्राजक्ता कोळी िी भारताची पहिली UNDP युथ 

क्लायरे्मट चॅष्मियन बनली आिे. 

● ि जक्त  कोळी ही भ रत ची पशहली UN शवक स क यधक्रम 

(UNDP) युथ क्ल यमेि चॅखम्पयन बनली आहे. ती युयूब, 

इंस्ट ग्र म इत् िी शवशवर् ऑनल इन लॅिफॉमधवर स मग्री 

शनम धते आहे. शतल  शवशवर् ज गशतक स म शजक मोशहम ंद्व रे 

म नशसक आरोग्य, मशहल ंचे हक्क आशण मुलीचं्य  शिक्षण स ठी 

शिलेल्य  योगि न स ठी ही पिवी िि न करण्य त आली आहे. 
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● य  िीषधक सह, ि जक्त कडे आत  हव म न संकि, ग्लोबल 

वॉशमंग आशण जैवशवशवर्तेचे नुकस न आशण त् ंचे पररण म 

य बद्दल ज गरूकत  शनम धण करण्य स ठी तरुण शपढीिी संव ि 

स र्ण्य ची जब बि री असेल. ती YouTube च्य  'Creators 

for Change' उपक्रम ची ज गशतक र जिूत िेिील आहे. 

29 रु्मलाांना प्रधान र्मांत्री राष्ट्र ीय बाल पुरिार 2022 प्रदान 

करण्यात आला. 

● 2022 स ठी प्रधानर्मांत्री राष्ट्र ीय बाल पुरिार (PMRBP) 29 

रु्मलाांना प्रदान करण्यात आला आिे. य  शवजेत् ंमधे्य 21 

र जे्य आशण कें द्रि शसत ििेि तील 15 रु्मले आहि 14 रु्मली ांचा 

सर्मावेश आिे. PMRBP पुरस्क र भ रत सरक रकडून 6 

शे्रणीमंधे्य अपव ि त्मक क्षमत  आशण उतृ्कष्ट् क मशगरी 

असलेल्य  मुल ंन  शिल  ज तो. 1,00,000/- रोि असे य  

पुरस्क र चे स्वरूप आहे. 

पुरिाराांचे वगिवार हवतरि िालीलप्रर्मािे आिे. 

● नवोपक्रर्म: 7 

● सर्माजसेवा: 4 

● शैक्षहिक: 1 

● िेळ: 8 

● कला आहि सांिृती: 6 

● शौयि: 3 

PMRBP 2022 च्या हवजेत्याांची यादी िाली हदली आिे: 

नाव शे्रिी राज्य 

गौरी म हेश्वरी कल  आशण संसृ्कती र जस्थ न 

रेमोन  इहेि परेर  कल  आशण संसृ्कती कन धिक 

िेवीिस ि कल  आशण संसृ्कती केरळ  

सय्यि फतीन अहमि कल  आशण संसृ्कती कन धिक 

डौल स ल ंबम युम कल  आशण संसृ्कती मशणपूर 

रृ्शतिमन चक्रवती कल  आशण संसृ्कती आस म 

गुरुगु शहमशिय  िौयध आंध्र ििेि 

शिव ंगी क ळे िौयध मह र ष्ट्र  

र्ीरज कुम र िौयध शबह र 

शिवम र वत न वीन्य उत्तर िंड 

शवि शलनी एन.सी न वीन्य त शमळन डू 

जुई अशभशजत केसकर न वीन्य मह र ष्ट्र  

पुह बी चक्रवती न वीन्य शत्रपुर  

अस्वथ  बीजू न वीन्य त शमळन डू 

बशनत  डॅि न वीन्य ओशडि  

तशनि सेठी न वीन्य हररय ण  

अशव िम ध शवद्व न मध्य ििेि 

नाव शे्रिी राज्य 

मीर् ंिकुम र गुप्त  सम ज सेव  पंज ब 

अशभनवकुम र चौर्री सम ज सेव  उत्तर ििेि 

प ल स क्षी सम ज सेव  शबह र 

आकषध कौिल सम ज सेव  हररय ण  

आरुषी कोतव ल िेळ जमू्म आशण 

क श्मीर 

श्रीय  लोशहय  िेळ शहम चल ििेि 

तेलुकंुत  शवर िचंद्र िेळ तेलंगण  

चंद्र  शसंह चौर्री िेळ उत्तर ििेि 

शजय  र य िेळ उत्तर ििेि 

स्वयम प िील िेळ मह र ष्ट्र  

त रुषी गौर िेळ चंिीगड 

अन्वी शवजय 

झ ंझ रुशकय  

िेळ गुजर त 

 

ढाका आांतरराष्ट्र ीय हचत्रपट र्मिोत्सवात भारताच्या कूझांगलला 

सवोतृ्कष्ट् हचत्रपटाचा पुरिार हर्मळाला. 

● पीएस शवनोथर ज शिग्दशिधत भ रत तील कूझंगल य  शचत्रपि ने 

२० व्य  ढ क  आंतरर ष्ट्र ीय शचत्रपि महोत्सव त आशिय ई 

शचत्रपि स्पर् ध शवभ ग त सवोतृ्कष्ट् शचत्रपि च  पुरस्क र शजंकल . 

● ब ंगल िेिचे म शहती आशण िस रण मंत्री हसन महमूि य ंनी 

ढ क  येथील र ष्ट्र ीय संग्रह लय च्य  सभ गृह त आयोशजत 

सम रोप सत्र त िमुि प हुणे म्हणून पुरस्क र िि न केले. 

हवहवध शे्रिीतील पुरिाराांची यादी िालीलप्रर्मािे आिे. 

● रंशजत िंकर शिग्दशिधत सनी य  शचत्रपि स ठी जयसूय धल  

सवोतृ्कष्ट् अशभनेत् च  पुरस्क र िेण्य त आल . 

● इंद्रनील रॉयचौर्री शिग्दशिधत भ रत-ब ंग्ल िेि शचत्रपि म य र 

जोजं लस ठी इंद्रनील रॉयचौर्री आशण सुग त  शसन्  य ंन  

सवोतृ्कष्ट् पिकथ  लेिक च  पुरस्क र शमळ ल . 

● शविेष िेक्षक पुरस्क र एमी बरुआ शिग्दशिधत सेमिोर 

शचत्रपि ल  िेण्य त आल . 

● नेप ळमर्ील सुशजत शबिरी शिग्दशिधत ‘आयन  झ्य ल को पुतली’ 

य  शचत्रपि ल  सवोतृ्कष्ट् शिग्दिधक च  पुरस्क र शमळ ल . 

● मशहल  शचत्रपि शनम धत् च्य  शवभ ग त, इर णमर्ील मररयम 

बहरोलोमी शिग्दशिधत िहरब नू (लेडी िॉम ि शसिी) य  

शचत्रपि ल  सवोतृ्कष्ट् फीचर शफल्मच  पुरस्क र िेण्य त आल . 

● नुरुल आलम अतीक शिग्दशिधत ल ल मोरोगेर झुिी आशण एन 

रिीि चौर्री शिग्दशिधत चंद्रबती कोठ  य  िोन ब ंगल िेिी 

शचत्रपि ंन  िेक्षक पुरस्क र शमळ ल . 
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आांतरराष्ट्र ीय हक्रकेट पररषदेने ICC पुरिार 2021 जािीर केले. 

● आंतरर ष्ट्र ीय शक्रकेि पररषि (ICC) ने 01 ज नेव री 2021 ते 31 

शडसेंबर 2021 य  क ल वर्ीत म गील 12 मशहन्य ंतील 

सवोतृ्कष्ट् आंतरर ष्ट्र ीय शक्रकेि िेळ डंून  ओळिण्य स ठी 

आशण त् ंच  सन्म न करण्य स ठी 2021 च्य  ICC पुरस्क र ंच्य  

17 व्य  आवृत्तीच्य  शवजेत् ंची घोषण  केली आहे. शविेष 

म्हणजे, हे पुरस्क र िेळ डंून  त् ंच्य  संबंशर्त र ष्ट्र ीय संघ स ठी 

वषधभर त केलेल्य  क मशगरीबद्दल सन्म शनत करत त. 

Winners are listed below: 

Category Winners 

Rachael Heyhoe Flint Trophy for 

ICC Women’s Cricketer of the Year 

Smriti Mandhana 

(India) 

Sir Garfield Sobers Trophy for ICC 

Men’s Cricketer of the Year 

Shaheen Afridi 

(Pakistan) 

ICC Umpire of the Year Marais Erasmus 

ICC Men’s T20I Cricketer of the 

Year 

Mohammad Rizwan 

(Pakistan) 

ICC Women’s T20I Cricketer of the 

Year 

Tammy Beaumont 

(England) 

ICC Emerging Men’s Cricketer of 

the Year 

Janneman Malan 

(South Africa) 

ICC Emerging Women’s Cricketer 

of the Year 

Fatima Sana 

(Pakistan) 

ICC Men’s Associate Cricketer of 

the Year 

Zeeshan Maqsood 

(Oman) 

ICC Women’s Associate Cricketer 

of the Year 

Andrea-Mae Zepeda 

(Austria) 

ICC Men’s ODI Cricketer of the 

Year 

Babar Azam 

(Pakistan) 

ICC Women’s ODI Cricketer of the 

Year 

Lizelle Lee (South 

Africa) 

ICC Men’s Test Cricketer of the 

Year 

Joe Root (England) 

ऑहलष्मियन नीरज चोप्रा याांचा परर्म हवहशष्ट् सेवा पदकाने 

गौरव 

● ऑशलखम्पयन नीरज चोि  य ंन  िज सत्त क शिन च्य  पूवधसंधे्यल  

र ष्ट्र पती र म न थ कोशवंि य ंच्य  हसे्त परम शवशिष्ट् सेव  

पिक ने सन्म शनत करण्य त येण र आहे. ऑशलखम्पकमधे्य 

भ रत स ठी सुवणधपिक शजंकण र  तो पशहल  िर ॅक आशण फीड 

अाँथलीि आहे. नीरज हे भ रतीय लष्कर त सुभेि र आहेत. 

2016 मधे्य न यब सुभेि र म्हणून त् ने 4 र जपुत न  

र यफल्समधे्य थेि िवेि घेतल  होत . त् ची पुण्य तील शमिन 

ऑशलखम्पक शवंग आशण आमी स्पोि्धस इखन्स्टयूिमधे्य 

िशिक्षण स ठी शनवड झ ली होती. 

शौयि पुरिार: 

● र ष्ट्र पती र म न थ कोशवंि 384 संरक्षण जव न ंन  र ष्ट्र पती 

भवन त िौयध आशण इतर पुरस्क र ंनी सन्म शनत करतील. 12 

िौयध चक्र, 29 परम शवशिष्ट् सेव  पिके, 4 उत्तम युि सेव  

पिके, 53 अशत शवशिष्ट् सेव  पिके, 13 युि सेव  पिके, तीन 

ब र ते शविेष सेव  पिके य ंच  सम वेि आहे. 122 शवशिष्ट् सेव  

पिके, तीन ब र िू सेन  पिके (िौयध), 81 सेन  पिके (िौयध), 

िोन व यु सेन  पिके (िौयध), 40 सेन  पिके (कतधव्य भक्ती), 

आठ नवसेन  पिके शवजेत् ंन  र ष्ट्र पती सन्म शनत करतील. 

आसार्म सरकारने रतन टाटा याांना 'असोर्म वैभव पुरिार' 

हदला. 

● आसार्म सरक रने उद्योगपती रतन टाटा याांना 'आसार्म 

वैभव' ह  सवोच्च न गरी पुरस्क र िि न केल  आहे. आस मचे 

र ज्यप ल जगिीि मुिी य ंनी ि ि  सन्सच्य  म जी अध्यक्ष ंन  

ह  पुरस्क र िि न केल . आस म सरक रने र ज्य त ककध रोग 

उपच र सुशवर्  उभ रण्य त शिलेल्य  योगि न बद्दल रतन ि ि  

य ंन  'असोम वैभव' िि न केले. 

इतर पुरिार हवजेते: 

● ि ध्य पक िीपक चंि जैन, लोहशलन  बोरगोहेन, ि ध्य पक 

कमलेंिू िेब क्रोरी, डॉ लक्ष्मणन एस आशण नील पवन बरुआ 

य ंन  आस म सौरव पुरस्क र िि न करण्य त आल . 

● आस म गौरव पुरस्क र मनोज कुम र बसुम त री, मुशनंद्र न थ 

नगिे, र्रणीर्र बोरो, हेमोिभ  चुशिय , डॉ बसंत  हज ररक , 

कौशिक बरुआ, िोरशसंग तेर ंग, आक ि ज्योती गोगोई, नशमत  

कशलत , डॉ आशसफ इक्कब ल, कल्पन  बोरो, बोरमी हज ररक , 

बोरमी हज ररक  य ंन  िि न करण्य त आल . 

J&K पोहलसाांना शौयिसाठी सवोच्च 115 पोलीस पदके 

● जमू्म आशण क श्मीर पोशलस ंनी य वषी पुरसृ्कत एकूण 189 

पैकी 115 पोलीस पिके (PMG) शजंकली आहेत. त् ंनी त् ंच्य  

गेल्य  वषीच्य  52 पीएमजीची संख्य  िुप्पि केली. J&K 

पोशलस ंनी 2019-20 मधे्य बंडशवरोर्ी क रव य  केल्य बद्दल 

पुरस्क र शजंकले. जमू्म आशण क श्मीरमर्ील पोलीस 

कमधच र्य ंन  िौयधस ठी 115 पोलीस पिके िेण्य त आली 

आहेत, जी य  वष धतील कोणत् ही पोलीस िल तील सव धशर्क 

आहे, त् नंतर CRPF - 30, छत्तीसगड पोलीस - 10, ओशडि  

पोलीस - नऊ आशण मह र ष्ट्र  पोलीस - स त पिके शमळ ली 

आहेत. 

सत्यर्मांगलर्म व्याघ्र प्रकल्पाला TX2 पुरिार हर्मळाला. 

● सत्यर्मांगलर्म व्याघ्र प्रकल्पाला (इरोड शजल्ह , त शमळन डू) 

2010 प सून व घ ंची संख्य  िुप्पि झ ल्य ने 80 पयंत प्रहतहित 

TX2 पुरिार िेण्य त आल  आहे. STR व्यशतररक्त, 

नेपाळर्मधील बहदिया राष्ट्र ीय उद्य न ने वन्य लोकसंख्य  िुप्पि 
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करण्य स ठी य वषीच  TX2 पुरस्क र शजंकल  आहे. व घ 

सत्मंगलम वन्यजीव अभय रण्य 2013 मधे्य व्य घ्र अभय रण्य 

म्हणून घोशषत करण्य त आले आशण 1,411.60 चौ.शक.मी.मधे्य 

पसरलेले हे अभय रण्य शनलशगरी आशण पूवध घ ि च्य  

लाँडसे्कपमर्ील महत्त्व च  िुव  आहे. ह  अभय रण्य भ ग 

असलेल्य  शनलशगरी ब योस्फीअर लाँडसे्कपमधे्य सध्य  जग तील 

सव धशर्क व घ ंची संख्य  आहे. 

● तुलनेने नवीन व्य घ्र िकल्प ल  भ रत तील व घ ंच्य  मूळ 

लोकसंखे्यपैकी एक बनवण्य स ठी र ज्य सरक रे आशण 

स्थ शनक समुि य ंनी केलेल्य  ियत्न ंन  ह  पुरस्क र शिल्य  

ज तो. 

2022 चे पद्म पुरिार जािीर 

 73 व्य  िज सत्त क शिन च्य  पूवधसंधे्यि  पद्म पुरस्क र ंची 

(Padma Awards 2022) घोषण  केिी. य  य िीत 4 

पद्मशवभूषण, 17 पद्मभूषण आशण 107 पद्मश्री पुरस्क र ंच  

सम वेश आहे. पुरस्क र शवजेत् ंपैकी 34 मशहि  आहेत आशण 

य  य िीमधे्य परिेशी/NRI/PIO/OCI य  शे्रणीतीि 10 व्यक्ती 

आशण 13 मरणोत्तर पुरस्क रि प्त व्यक्तीचं ही सम वेश आहे. 

2022 साली एकूि 4 जिाांना पद्महवभूषि पुरिाराने 

सम्माहनत करण्यात आले. 

अ. 

क्र 

नाव  के्षत्र राज्य 

1 कु. िभ  अते्र कि  मह र ष्ट्र  

2 श्री र रे्चय म िेमक  

(मरणोत्तर) 

स शहत् आशण 

शशक्षण 

यूपी 

3 जनरि शबशपन र वत 

(मरणोत्तर) 

न गरी सेव  उत्तर िंड 

4 श्री कि्य ण शसंग 

(मरणोत्तर) 

स वधजशनक 

व्यवह र 

उत्तर 

ििेश 

 

 

2022 साली एकूि 17 जिाांना पद्मभूषि पुरिाराने सम्माहनत 

करण्यात आले. 

अ. 

क्र 
नाव के्षत्र राज्य/देश 

1 श्री गुि म नबी आझ ि 
स वधजशनक 

व्यवह र 

जमू्म आशण 

क चमीर 

2 श्री खहक्टर बॅनजी कि  
पखचचम 

बंग ि 

3 
कु.गुरमीत ब व  

(मरणोत्तर) 
कि  पंज ब 

4 श्री बुििेव भट्ट च यध 
स वधजशनक 

व्यवह र 

पखचचम 

बंग ि 

5 श्री निर जन चंद्रशेिरन 
व्य प र आशण 

उद्योग 
मह र ष्ट्र  

6 

श्री कृष्ण एि  आशण 

श्रीमती. सुशचत्र  

एि  

व्य प र आशण 

उद्योग 
तेिंगण  

7 कु.मरु्र ज फरी इतर-प कश स्त्र USA 

8 श्री िेवेंद्र झ झररय  िेळ र जस्थ न 

9 श्री रशीि ि न कि  उत्तर ििेश 

10 श्री र जीव महषी न गरी सेव  र जस्थ न 

11 श्री सत् न र यण नडेि  
व्य प र आशण 

उद्योग 
USA 

12 श्री संुिरर जन शपच ई 
व्य प र आशण 

उद्योग 
USA 

13 श्री स यरस पून व ि  
व्य प र आशण 

उद्योग 
मह र ष्ट्र  

14 
श्री संजय र ज र म 

(मरणोत्तर) 

शवज्ञ न आशण 

अशभय ंशत्रकी 
मेखक्सको 

15 कु. िशतभ  रे 
स शहत् आशण 

शशक्षण 
ओशडश  

16 स्व मी सखच्चि नंि 
स शहत् आशण 

शशक्षण 
गुजर त 

17 श्री वशशष्ठ शत्रप ठी 
स शहत् आशण 

शशक्षण 
उत्तर ििेश 
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2022 साली एकूि 107 जिाांना पद्मश्री पुरिाराने सम्माहनत 

करण्यात आले. 

अ. 

क्र 
नाव के्षत्र राज्य/देश 

1 श्री िह्ि ि र य अग्रव ि 
व्य प र आशण 

उद्योग 

पखचचम 

बंग ि 

2 िो. नजम  अख्तर 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
शिि्िी 

3 श्री सुशमत अंशति िेि हररय ण  

4 श्री िी सेनक  ए. 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
न ग िैं ड 

5 

सुश्री कमशिनी अस्थ न  

और सुश्री नशिनी 

अस्थ न  

कि  उत्तर ििेश 

6 श्री सुब्बन्न  अय्यप्पन 
शवज्ञ न आशण 

इंजीशनयररंग 
कन धिक 

7 श्री जे के बज ज 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
शिि्िी 

8 श्री शसरपी ब िसुिमण्यम 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
तशमिन डू 

9 श्रीमि ब ब  ब शिय  स म शजक क यध ओशडश  

10 
सुश्री संघशमत्र  

बंिोप ध्य य 

शवज्ञ न आशण 

इंजीशनयररंग 

पखचचम 

बंग ि 

11 सुश्री म रु्री बथधव ि कि  उत्तर िंड 

12 
श्री अिोन असगर अिी 

बश रत 

स शहत् आशण 

शशक्ष  
िद्द ि 

13 डॉ. शहम्मतर व ब वस्कर मेशडशसन मह र ष्ट्र  

14 श्री हरमोशहंिर शसंह बेिी 
स शहत् और 

शशक्ष  
पंज ब 

15 श्री िमोि भगत िेि ओशडश  

16 श्री एस बी भजंत्री कि  तशमिन डु 

17 श्री ि ंडू व ंगचुक भूशिय  कि  शसखक्कम 

18 
श्री म ररय  शक्रस्टोफर 

ब यरस्की 

स शहत् आशण 

शशक्ष  
पोिैं ड 

19 आच यध चंिन जी स म शजक क यध शबह र 

20 सुश्री सुिोचन  चह ण कि  मह र ष्ट्र  

21 श्री नीरज चोपड  िेि हररय ण  

22 सुश्री शकंुति  चौर्री स म शजक क यध असम 

23 
श्री शंकरन र यण मेनन 

चंुड शयि 
िेि केरि 

अ. 

क्र 
नाव के्षत्र राज्य/देश 

24 श्री एस ि मोिरन स म शजक क यध तशमिन डु 

25 श्री फैसि अिी ड र िेि 
जमू्म और 

कचमीर 

26 श्री जगजीत शसंह ििी 
व्य प र आशण 

उद्योग 
चंडीगढ़ 

27 डॉ िोकर ि सगुप्त  मेशडशसन UK 

28 श्री आशित् िस ि ि स 
शवज्ञ न और 

इंजीशनयररंग 
ओशडश  

29 डॉ. ित  िेस ई मेशडशसन गुजर त 

30 श्री म िजी भ ई िेस ई 
पखिक 

अफेयर 
गुजर त 

31 सुश्री बसंती िेवी स म शजक क यध उत्तर िंड 

32 सुश्री िौरेम्बम शबनो िेवी कि  मशणपुर 

33 सुश्री मुक्त मशण िेवी 
व्य प र आशण 

उद्योग 
मशणपुर 

34 सुश्री चय म मशण िेवी कि  ओशडश  

35 
श्री ििीि र्नतेजशव 

(मरणोपर ंत) 

स शहत् आशण 

शशक्ष  
गुजर त 

36 
श्री स वजी भ ई 

ढोिशकय  
स म शजक क यध गुजर त 

37 श्री अजुधन शसंह रु्वे कि  मध्य ििेश 

38 
डॉ. शवजयकुम र 

शवन यक डोगंरे 
मेशडशसन मह र ष्ट्र  

39 श्री चंद्रिक श शद्ववेिी कि  र जस्थ न 

40 श्री र्नेचवर इंगती 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
आस म 

41 श्री ओम िक श ग ंर्ी स म शजक क यध हरय ण  

42 
श्री नरशसम्ह  र व 

गररक पशत 

स शहत् आशण 

शशक्ष  
आंध्र ििेश 

43 
श्री शगरर् री र म घोजं 

(मरणोपर ंत) 

स शहत् आशण 

शशक्ष  
झ रिण्ड 

44 
श्री शैब ि गुप्त  

(मरणोपर ंत) 

स शहत् आशण 

शशक्ष  
शबह र 

45 श्री नरशसंह िस ि गुरु 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
ओशडश  

46 
श्री गोस वीिु शेि हसन 

(मरणोपर ंत) 
कि  आंध्र ििेश 
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अ. 

क्र 
नाव के्षत्र राज्य/देश 

47 श्री रयुको हीर  
व्य प र आशण 

उद्योग 
ज प न 

48 सुश्री सोसम्म  इयपे पशुप िन केरि 

49 श्री अवर् शकशोर ज शडय  
स शहत् आशण 

शशक्ष  
मध्यििेश 

50 सुश्री सौकर ज नकी कि  तशमळन डु 

51 सुश्री त र  जौहर 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
शिि्िी 

52 सुश्री वंिन  कि ररय  िेि उत्तर िंड 

53 श्री एच आर केशवमूशतध कि  कन धिक 

54 श्री रिगर कोिेनहॉस्टध 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
आयरिैं ड 

55 श्री पी न र यण कुरुप 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
केरि 

56 सुश्री अवशन िेि र  िेि र जस्थ न 

57 श्री मोती ि ि मिन 
शवज्ञ न आशण 

इंजीशनयररंग 
हरय ण  

58 श्री शशवन थ शमश्र  कि  उत्तर ििेश 

59 
डॉ नरेंद्र िस ि शमश्र  

(मरणोपर ंत) 
मेशडशसन मध्य ििेश 

60 श्री िशधनम मोशगिैय  कि  तेिंग न  

61 
श्री गुरुिस ि मह प त्र 

(मरणोपर ंत) 
न गरी सेव  शिि्िी 

62 
श्री थशवि कोगंमपि्िू ए 

वी मुरुगइय ं 
कि  पुिुचेरी 

63 सुश्री आर मुथुकन्नमि कि  तशमिन डु 

64 
श्री अबु्दि ि िर 

न िकशत्तन 

तळ ग ळ तीि 

नवोपक्रम 
कन धिक 

65 
श्री अम ई मह शिंग 

न इक 
कृशष कन धिक 

66 श्री छेररंग न मग्य ि कि  िद्द ि 

67 श्री ए के सी निर जन कि  तशमिन डु 

68 श्री वी.एि. नघ क  
स शहत् और 

शशक्ष  
शमजोरम 

69 श्री सोनू शनगम कि  मह र ष्ट्र  

70 श्री र म सह य प ंडे कि  मध्य ििेश 

71 शचर पत िपंडशवद्य  
स शहत् आशण 

शशक्ष  
थ ईिैं ड 

अ. 

क्र 
नाव के्षत्र राज्य/देश 

72 सुश्री के वी र शबय  स म शजक क यध केरि 

73 
श्री अशनि कुम र 

र जवंशी 

शवज्ञ न आशण 

इंजीशनयररंग 
मह र ष्ट्र  

74 श्री शीश र म कि  उत्तर ििेश 

75 श्री र मचंदै्रय  कि  तेिंग न  

76 
डॉ. सुनक र  वेंकि 

आशिन र यण र व 
मेशडशसन आंध्र ििेश 

77 
सुश्री ग शमत रमीि बेन 

र यशसंहभ ई 
स म शजक क यध गुजर त 

78 सुश्री पद्मज  रेड्डी कि  तेिंग न  

79 गुरु तुि्कु ररनपोछे अध्य त्म 
अरुण चि 

ििेश 

80 श्री िह्म नंि स ंिविकर िेि गोव  

81 श्री शवद्य नन्द सरेक 
स शहत् आशण 

शशक्ष  

शहम चि 

ििेश 

82 श्री क िी प ड  सरे 
स शहत् आशण 

शशक्ष  

पखचचम 

बंग ि 

83 डॉ. वीरस्व मी शेशषय  मेशडशसन तशमळन डु 

84 सुश्री िभ बेन श ह स म शजक क यध 

ि िर  और 

नगर हवेिी 

और िमन 

और िीव 

85 श्री शििीप श हनी 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
शिि्िी 

86 श्री र म िय ि शम ध कि  र जस्थ न 

87 श्री शवचवमूशतध श स्त्री 
स शहत् आशण 

शशक्ष  

जमू्म और 

कचमीर 

88 
सुश्री त शतय न  ि वोव्न  

शौम्य न 

स शहत् आशण 

शशक्ष  
रशशय  

89 
श्री शसिशिंगैय  

(मरणोपर ंत) 

स शहत् आशण 

शशक्ष  
कन धिक 

90 श्री क जी शसंह कि  
पखचचम 

बंग ि 

91 श्री कोन्सम इबोलच  शसंह कि  मशणपुर 

92 श्री िेम शसंह स म शजक क यध पंज ब 

93 श्री सेठ प ि शसंह कृशष उत्तर ििेश 
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अ. 

क्र 
नाव के्षत्र राज्य/देश 

94 सुश्री शवद्य  शवंिु शसंह 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
उत्तर ििेश 

95 ब ब  इकब ि शसंह जी स म शजक क यध पंज ब 

96 डॉ. भीमसेन शसंघि मेशडशसन मह र ष्ट्र  

97 श्री शशव नंि योग उत्तर ििेश 

98 श्री अजय कुम र सोनकर 
शवज्ञ न आशण 

इंजीशनयररंग 
उत्तर ििेश 

99 सुश्री अजीत  श्रीव स्तव कि  उत्तर ििेश 

100 
सि्गुरु िहे्मश नंि 

आच यध स्व मी 
अध्य त्मव ि गोव  

101 
डॉ. ब ि जी त मे्ब 

(मरणोत्तर) 
मेशडशसन मह र ष्ट्र  

102 श्री रघुवेंद्र तंवर 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
हरय ण  

103 डॉ. कमि कर शत्रप ठी मेशडशसन उत्तर ििेश 

104 सुश्री िशित  वकीि कि  
शहम चि 

ििेश 

105 सुश्री िुग ध ब ई व्य म कि  मध्य ििेश 

106 
श्री जयंतकुम र 

मगनि ि व्य स 

शवज्ञ न आशण 

इंजीशनयररंग 
गुजर त 

107 सुश्री बड पशिन व र 
स शहत् आशण 

शशक्ष  
मेघ िय 

 

क्रीिा बातम्या 
 

अांिर-19 आहशया कप 2021 च्या फायनलर्मधे्य भारताने 

श्रीलांकेचा पराभव केला. 

● िुबई येथे प वस ने व्यत्य आणलेल्य  वन-डे आंतरर ष्ट्र ीय 

फ यनलमधे्य डकवथध-लुईस-स्टनध पितीने श्रीलंकेच  नऊ गडी 

र िून पर भव करून भ रत ने अंडर-19 आशिय  शक्रकेि 

चषक शजंकल  आहे. य  स मन्य त श्रीलंकेने िथम फलंि जी 

करण्य च  शनणधय घेतल  आशण शनर् धररत 38 षिक ंत 9 ब ि 

106 र् व  केल्य . भ रत ने शवक्रमी स त वेळ  आशिय  चषक 

शवजेतेपि पिक वले आहे. 

● रिीि आशण हरनूर य ंनी च र स मन्य ंत अनुक्रमे 133 आशण 

131 र् व  करून आघ डीचे िोन आघ डीचे स्कोअरर म्हणून 

स्पर् ध संपवली. य  स्परे्त भ रत च  एकमेव पर भव 

प शकस्त नशवरुि झ ल . 

पाहकस्तानचा अष्ट्पैलू िेळािू र्मोिम्मद िाफीजने हक्रकेटर्मधून 

हनवृत्तीची घोषिा केली आिे. 

● प शकस्त नी अष्ट्पैलू िेळ डू, र्मोिम्मद िफीझने 03 ज नेव री 

2022 रोजी आंतरर ष्ट्र ीय शक्रकेिमरू्न शनवृत्तीची घोषण  केली 

आहे, ज्य मुळे त् च्य  18 वष ंपेक्ष  ज स्त क ल वर्ीची 

क रकीिध  संपुष्ट् त आली आहे. 41 वषीय ह शफजने शडसेंबर 

2018 मधे्य कसोटी हक्रकेटर्मधून शनवृत्ती घेतली. त् ने 

प शकस्त नस ठी 55 कसोिी, 218 एकशिवसीय स मने आशण 

119 िी-20 स मने िेळले आहेत, त् ने सवध फॉरमॅिमधे्य 

12,780 र् व  केल्य  आहेत. त् चे िोपणन व “प्रोफेसर” असे 

आहे. 

हिवाळी ऑहलष्मिकसाठी जािारे र्मोिम्मद आररफ िान याांचा 

लक्ष्य ऑहलष्मिक पोहियर्म योजनेत सर्मावेश 

● क्रीड  मंत्र लय ने हर्मशन ऑहलष्मिक सेल (MOC) भ रत 

आल्प इन स्कीइंग र् वपिू सम वेि म न्यत  शिली आहे एर्मिी 

आररफ िान मधे्य लक्ष्य ऑहलष्मिक Podium योजना 

(उतृ्कष्ट्) बीशजंग, चीन य  फेिुव री अनुसूशचत कोर गि 

होईपयंत शहव ळी ऑशलंशपक. य  पर क्रम मुळे ि नल  शहव ळी 

ऑशलखम्पक 2022 च्य  शहव ळी ऑशलखम्पक िेळ ंमधे्य स्थ न 

शमळशवण र  पशहल  िेळ डू बनण्य बरोबरच िोन वेगवेगळ्य  

शहव ळी ऑशलखम्पक स्पर् ंमधे्य थेि कोि  स्पॉि शजंकण र  

पशहल  भ रतीय बनण्य च  अनोि  गौरव झ ल . 

LLC ने झुलन गोस्वार्मी याांची ऑल वुर्मन रॅ्मच ऑहफहशयल 

टीर्मची अँमे्बसेिर म्हिून हनयुक्ती केली 

● Legends League Cricket (LLC) ने LLC च्य  मशहल  

सक्षमीकरण उपक्रम ंन  च लन  िेण्य स ठी आशण शक्रकेिमधे्य 

मशहल ंच  सहभ ग व ढवण्य स ठी झुलन गोस्व मी य ंची त् ंच्य  

सवध मशहल  स मन  अशर्कृत संघ ची र जिूत म्हणून शनयुक्ती 

केली आहे. एलएलसीने लीगस ठी सवध मशहल  स मन  अशर्कृत 

संघ स्थ पन केल . संपूणध पुरूष लीगचे क म करण री सवध-

मशहल  अशर्कृत संघ ंपैकी ही पशहलीच िीम आहे. 

● Legends League Cricket (LLC) ही शनवृत्त शक्रकेिपिंूस ठी 

व्य वस शयक शक्रकेि लीग आहे. एलएलसीचे उि्घ िन सत्र 20 

ज नेव री 2022 प सून ओम नमर्ील मस्कत येथील ओम न 

शक्रकेि से्टशडयमवर आयोशजत केले ज ईल. 

गेल र्मॉनहफल्सने 2022 अँिलेि आांतरराष्ट्र ीय 1 टेहनस स्पधाि 

हजांकली. 

● िें च िेशनसपिू गेल र्मॉनहफल्सने 2022 अॅिलेि इांटरनॅशनल 

1 च्य  पुरुष एकेरीच्य  स्परे्त रशिय च्य  कॅरेन िाचानोहचा 

पर भव करून त् च्य  क रशकिीतील 11वे ATP शवजेतेपि 

पिक वले. मशहल  गि त ज गशतक क्रमव रीत एक ऑस्टर ेशलयन 

स्ट र Ashleigh Barty शवजय Elena Rybakina शतच्य  

िुसऱ्य  अाँडलेड आंतरर ष्ट्र ीय जेतेपि पिक वले. 2022 

अाँडलेड इंिरनॅिनल 1 ही एकशत्रत ATP िूर 250 आशण WTA 

500 स्पर् ध होती. 
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हवजेत्याांची यादी 

1. पुरुष एकल: गेल मॉखन्फल्स (ि न्स) 

2. मशहल  एकेरी: अाँशे्ल ब िी (ऑस्टर ेशलय ) 

3. पुरुष िुहेरी: रोहन बोपण्ण  आशण र मकुम र र मन थन (भ रत) 

4. मशहल  िुहेरी: अाँशे्ल ब िी आशण स्टॉमध साँडसध (ऑस्टर ेशलय ) 

राफेल नदालने २०२२ ची रे्मलबनि सर्मर सेट टेहनस स्पधाि 

हजांकली. 

● ज गशतक क्रमव रीत सह व्य  क्रम ंक वर असलेल्य  राफेल 

नदालने 2022 रे्मलबनि सर्मर सेट 1 मधे्य पुरुष एकेरीचे 

िेशनस शवजेतेपि पिक वले. नि लने अमेररकन प त्रत  िेळ डू 

मॅखक्सम के्रसीच  7-6(6), 6-3 अस  पर भव करून त् च्य  

क रशकिीतील 89वे ATP शवजेतेपि शमळवले. मधे्य र्महिला 

एकेरीच्या, Simona Halep शतच्य  23 क रकीिध एकेरीचे 

शवजेतेपि शजंकण्य स ठी रशिय  च्य  Veronika 

Kudermetova 6-2, 6-3 अस  पर भव केल . िरम्य न, 

मेलबनध समर सेि 2 िेशनस स्परे्त, अमेररकन िेळ डू अर्माांिा 

अँहनहसर्मोहाने मशहल  एकेरीचे िेशनस शवजेतेपि पिक वले, 

शतच्य  क रशकिीतले हे िुसरे WTA शवजेतेपि आहे. बनाििाि 

पेरा आहि कॅटेररना हसहनयाकोवा या अमेररकन जोडीने 

मशहल  िुहेरीचे िेशनस शवजेतेपि पिक वले. 

भारताचा 73वा बुष्मद्धबळ गँ्रिर्मास्टर भरत सुिर्मण्यर्म झाला. 

● त शमळन डूच  भरत सुिर्मण्यर्म ह  भारताचा 73वा बुष्मद्धबळ 

गँ्रिर्मास्टर ठरल  . इटलीतील कॅटोहलका येथे झ लेल्य  

क यधक्रम त त् ने शतसर  आशण अंशतम ग्राँडम स्टर नॉमध 

शमळवल  . त् ने च र इतर ंसह नऊ फेऱ्य ंतून 6.5 गुण 

शमळवले आशण स्परे्त स तवे स्थ न पिक वले. त् ने येथे 

आपल  शतसर  GM नॉमध शमळवल  आशण आवश्यक 2,500 

(Elo) म कध ल  स्पिध केल . 

अलीकिील भारतीय बुष्मद्धबळ गँ्रिर्मास्टसि: 

● 70th: Raja Rithvik (Telangana) 

● 71st: Sankalp Gupta (Maharashtra) 

● 72nd: Mitrabha Guha (West Bengal) 

हर्मशन ऑहलष्मिक सेलने टॉप्सच्या यादीत 10 ऍथलीट्सचा 

सर्मावेश केला आिे. 

● युवा व्यविार आहि क्रीिा र्मांत्रालयाच्या अंतगधत arget 

Olympic Podium Scheme (TOPS) अंतगधत मित 

पुरवल्य  ज ण र्य  िेळ डंूच्य  य िीत िह  िेळ डंूच  सम वेि 

केल  आहे. एकूण 10 नवीन िवेिकते, प च िेळ डंूच  कोअर 

गि त सम वेि करण्य त आल  आहे तर प च िेळ डंूच  

शवक स गि त सम वेि करण्य त आल  आहे. आत , TOPS 

अंतगधत एकूण र् वपिंूची संख्य  301 पयंत व ढली आहे, ज्य त 

कोअर गि तील 107 तर शवक स गि तील 294 िेळ डंूच  

सम वेि आहे. 

कोर गु्रपर्मधे्य जोिलेल्या ऍथलीट्सर्मधे्य िे सर्माहवष्ट् आिे: 

● अशिती अिोक (गोल्फ) 

● फौआि शमझ ध (घोडेस्व र/अश्वस्व र) 

● अशनबधन ल शहरी (गोल्फ) 

● शिक्ष  ड गर (गोल्फ) 

● मोहम्मि आररफ ि न (अल्प इन स्कीयर) 

हवकास गटात जोिलेल्या िेळािूांर्मधे्य िे सर्माहवष्ट् आिे: 

● िुभंकर िम ध (गोल्फ) 

● ते्वस  मशलक (गोल्फ) 

● यि घंग स (जुडो) 

● उन्नती िम ध (जुडो) 

● शलंथोई चन म्बम (जुडो) 

दहक्षि आहफ्रकेचा अष्ट्पैलू िेळािू हिस र्मॉररसने हक्रकेटर्मधून 

हनवृत्ती घेतली. 

● िशक्षण आशिकेच  अष्ट्पैलू िेळ डू हिस र्मॉररसने सवध 

िक रच्य  शक्रकेिमरू्न शनवृत्ती ज हीर केली आहे. मॉररसने 

िशक्षण आशिकेकडून च र कसोिी, 42 एकशिवसीय आशण 23 

िी-20 स मने िेळले आहेत. मॉररसने 2016 च्य  उत्तर र् धत 

कसोिी पि पधण केले आशण प रंप ररक फॉरमॅिमधे्य केवळ 

च र गेम िेळले, 173 र् व  केल्य  आशण 12 बळी घेतले. 

● ह त त बॅि असत न , मॉररसने वनडेमधे्य अनुक्रमे 467 आशण 

िी-20 मधे्य 133 र् व  केल्य . फेिुव री 2021 मधे्य, र जस्थ न 

रॉयल्सने त् च्य  सेव ंच  ल भ घेण्य स ठी शवक्रमी 16.25 कोिी 

रुपये शिले. मॉररस आयपीएलमधे्य शिल्ली कॅशपिल्स, रॉयल 

चॅलेंजसध बंगलोर आशण चेन्नई सुपर शकंग्ज िाँ च यझीकंडूनही 

िेळल  आहे. 

नू्यझीलांिचा हफरकीपटू एजाज पटेलने आयसीसी पे्यर ऑफ 

द र्मांथचा पुरिार हजांकला. 

● भ रत-जन्म नू्यझीलंड शक्रकेि िेळ डू एज ज पिेल शजंकली 

आहे मशहन  पुरस्क र आयसीसी स ठी शडसेंबर मंुबई िुसऱ्य  

कसोिीत शवर ि कोहली आशण कंपनी शवरुि त् च्य  

शवस्मयजनक 10 बळी घेण्य ची क मशगरी केली. ड विुर  

शफरकीपिू भ रत च  सल मीवीर मयंक अग्रव ल आशण 

ऑस्टर ेशलयन वेगव न गोलंि ज शमचेल स्ट कध  य ंच्य समवेत य  

पुरस्क र स ठी न म ंकन करण्य त आल  होत , परंतु त् च्य  

अशवश्वसनीय िुशमधळ पर क्रम मुळे त् ने त् ंन  म गे ि कले. 

● अज झने शडसेंबरच्य  सुरुव तील  भ रत शवरुिच्य  मंुबई 

कसोिी स मन्य त पशहल्य  ड व तील सवध 10 शवकेि्ससह 14 

शवकेि्स घेतल्य , तो उले्लिनीय िप्प  ग ठण र  शजम लेकर 

आशण अशनल कंुबळे य ंच्य नंतर कसोिी इशतह स तील केवळ 

शतसर  िेळ डू ठरल . 
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टाटा सरू्मिाने IPL शीषिक प्रायोजक (Title sponsor) म्हिून 

हचनी र्मोबाईल उत्पादक Vivo जागा घेतली. 

● भ रतीय शक्रकेि शनय मक मंडळ ने (बीसीसीआय) म शहती 

शिली आहे की ि ि  समूह ने 2022 आशण 2023 सीझनस ठी 

इंशडयन िीशमयर लीग (IPL) चे िीषधक ि योजक म्हणून शचनी 

मोब ईल फोन शनम धत  शववोची ज ग  घेतली आहे. बहुर ष्ट्र ीय 

समूह रु. 300 कोिी पुढील िोन हंग म ंस ठी आयपीएलचे 

िीषधक ि योजक म्हणून भरेल. 

AISCD ला पहिली हवि बहधर T20 हक्रकेट चॅष्मियनहशप 2023 

आयोहजत करण्यास र्मान्यता हर्मळाली. 

● ऑल इंशडय  स्पोि्धस कौखन्सल ऑफ ि डेफल  इंिरनॅिनल 

कशमिी ऑफ स्पोि्धस ऑफ स्पोि्धस फॉर ि डेफ (AICSD) 

कडून 10-20 ज नेव री 2023 य  क ल वर्ीत केरळमधे्य 

पशहल्य  ज गशतक कणधबशर्र T20 शक्रकेि चॅखम्पयनशिपचे 

आयोजन करण्य स म न्यत  शमळ ली आहे. ही चॅखम्पयनशिप 

2023 मधे्य आयोशजत करण्य त आली 2020-21 परंतु 

कोरोन ह यरसच्य  अच नक उदे्रक मुळे, ते िथम 2022 पयंत 

पुढे ढकलण्य त आले आशण आत  2023 स ठी शनशित केले 

गेले. चॅखम्पयनशिपमधे्य शकम न आठ िेि ंनी भ ग घेणे अपेशक्षत 

आहे. 

AISCD बद्दल: 

● AISCD ह  कणधबशर्र ंस ठीच  एकमेव कें द्र-म न्यत ि प्त र ष्ट्र ीय 

क्रीड  मह संघ आहे, तर ICSD ह  आंतरर ष्ट्र ीय ऑशलखम्पक 

सशमतीने मंजूर केलेल  कणधबशर्र क्रीड  चळवळ आशण 

कणधबशर्र िेळ ंची िि सकीय संस्थ  म्हणून म न्यत ि प्त 

एकमेव आंतरर ष्ट्र ीय मह संघ आहे. 

तस्नीर्म र्मीर िी बॅिहर्मांटन अांिर-19 रु्मली ांच्या एकेरीत जागहतक 

क्रर्मवारीत प्रथर्म क्रर्माांकाची िेळािू बनली. 

● Badminton World Federation (BWF) जु्यशनयर क्रमव रीत 

10,810 गुण ंसह अंडर-19 (U-19) मुलीचं्य  एकेरी गि त 

ज गशतक क्रमव रीत िथम क्रम ंक शमळवण री तस्नीम मीर 

पशहली भ रतीय ठरली. शतच्य  प ठोप ठ रशिय ची म ररय  

गोलुबेव  आशण से्पनची लुशसय  रॉशडर ग्ज आहे. 2021 मधे्य, शतने 

बिेररय , ि न्स आशण बेखियम येथे आयोशजत 3 जु्यशनयर 

आंतरर ष्ट्र ीय स्पर् ध शजंकल्य , ज्य मुळे शतल  िथम क्रम ंक वर 

ज ण्य स मित झ ली. बॉयज शसंगल्समधे्य ज गशतक क्रमव रीत 

िथम क्रम ंक चे स्थ न लक्ष्य सेन, शसररल वम ध आशण आशित् 

जोिी य ंनी स म शयक केले आहे. 

कोिलीने सात वषांनी २०२२ र्मधे्य भारताच्या कसोटी 

कििधारपदाचा राजीनार्मा हदला. 

● हवराट कोिलीने स त वष ंनंतर भारतीय राष्ट्र ीय हक्रकेट 

सांघाच्या कसोटी कििधारपदाचा र जीन म  शिल  आहे. त् ने 

2014 मधे्य ऑस्टर ेशलय शवरुि पशहल्य ंि  कसोिी शक्रकेिमधे्य 

र ष्ट्र ीय संघ चे नेतृत्व केले. त् ने संघ ल  एक अभूतपूवध बॅक िू 

बॅक कसोिी म शलक  ड उन अंडर शजंकण्य स ठी म गधििधन 

केले. कोहलीने आपल्य  वक्तव्य त म जी मुख्य िशिक्षक रवी 

ि स्त्री आशण म जी कणधर् र महेंद्रशसंग र्ोनीचेही आभ र म नले 

आहेत. 

● 2021 र्मधे्य, भारताने पहिल्या ICC जागहतक कसोटी 

चॅष्मियनहशपर्मधे्य उपशवजेतेपिही शमळवले. कोहलीने 

अलीकडेच भ रत च्य  T20I कणधर् रपि वरून प यउत र झ ल  

होत  आशण त् नंतर िशक्षण आशिक  िौऱ्य पूवी त् ल  ODI 

कणधर् रपि वरून क ढून ि कण्य त आले होते. भ रतही 

जग तील अव्वल क्रम ंक ची कसोिी संघ बनल  आहे. 

गोलकीपर सहवता पुहनयाची भारतीय र्महिला िॉकी सांघाची 

कििधारपदी हनवि 

● Muscat येथे होण ऱ्य  आग मी मशहल  आशिय  चषक स्परे्त 

गोलकीपर सशवत  पुशनय  भ रत चे नेतृत्व करण र आहे क रण 

हॉकी इंशडय ने िोशकयो ऑशलखम्पकमधे्य सहभ गी झ लेल्य  16 

िेळ डंूच  सम वेि करून य  स्परे्स ठी 18 सिस्यीय मजबूत 

संघ ची घोषण  केली आहे. शनयशमत कणधर् र र णी र मप ल 

बंगळुरूमधे्य िुि पतीतून स वरत असल्य ने, 21 ते 28 

ज नेव री िरम्य न होण ऱ्य  य  स्परे्त सशवत  संघ चे नेतृत्व 

करेल. 

● मशहल  हॉकी आशिय  चषक 2022 मधे्य सहभ गी होण रे इतर 

स त संघ चीन, इांिोनेहशया, जपान, र्मलेहशया, हसांगापूर, 

दहक्षि कोररया आहि थायलांि आिेत. 

लक्ष्य सेनने लोि कीन यू्यचा पराभव करून पहिले सुपर 500 

हवजेतेपद पटकावले. 

● भ रतीय बॅडशमंिनपिू लक्ष्य सेनने इांहिया ओपन 2022 च्य  

पुरुष एकेरीच्य  अंशतम फेरीत शसंग पूरच्य  वडध चॅखम्पयन लोि 

कीन यू्यचा पर भव करून त् चे पशहले सुपर 500 शवजेतेपि 

शमळवले. 20 वषीय सेनने यूवर 24-22, 21-17 अस  सरळ 

गेममधे्य शवजय शमळवल . 2022 इंशडय  ओपन (बॅडशमंिन), 

अशर्कृतपणे योनेक्स-सनर ईज इंशडय  ओपन 2022, 11 ते 16 

ज नेव री 2022 िरम्य न भ रत तील नवी शिल्ली येथील केडी 

ज र्व इनडोअर हॉलमधे्य आयोशजत करण्य त आले होते. 
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List of Winners of 2022 India Open (badminton): 

Category Winners 

Men’s Single Lakshya Sen (India) 

Women’s Single Busanan Ongbamrungphan 

(Thailand) 

Men’s Double Chirag Shetty and Satwiksairaj 

Rankireddy (India) 

Women’s Double Benyapa Aimsaard and Nuntakarn 

Aimsaard (Thailand) 

Mixed Double Terry Hee and Tan Wei Han 

(Singapore) 
 

रहशयाच्या अस्लन कारातसेहने हसिनी टेहनस क्लाहसक 

हजांकला. 

● िेशनसमधे्य, अस्लन कारतसेहने अँिी र्मरेचा 6-3 , 6-3 अस  

पर भव करून शसडनी िेशनस क्ल शसक फ यनलमधे्य पुरुष 

एकल शवजेतेपि पिक वले आशण शतसरे एिीपी िूर शवजेतेपि 

शमळवले. मशहल  एकल शवजेतेपि वर से्पनच्य  ज गशतक 

क्रमव रीत नवव्य  स्थ नी असलेल्य  पॉल  बडोस ने ि व  केल  

आहे, शजने ब बोर  के्रखससकोव च  6-3 4-6 7-6(4) पर भव 

करून क रशकिीतील शतसरे शवजेतेपि पिक वले. 

The winner’s list of Sydney Tennis Classic 2022 

● Men’s Single: Aslan Karatsev (Russia) 

● Women’s Single: Paula Badosa (Spain) 

● Men’s Double: John Peers (Australia and Filip 

Polášek (Slovakia) 

● Women’s Double: Anna Danilina (Kazakhstan) and 

Beatriz Haddad Maia (Brazil) 

AFC र्महिला फुटबॉल आहशयाई चषक 2022 चे आयोजन 

भारत करिार आिे. 

● भ रत त 20 ज नेव री 2022 प सून मंुबई, नवी मंुबई आशण पुणे 

येथे AFC मशहल  फुिबॉल आशिय ई कप इंशडय  2022 चे 

होण र आहे. य  स्परे्त 12 संघ सहभ गी होतील. AFC मशहल  

आशिय ई चषक भ रत िेिील ऑस्टर ेशलय  आशण नू्यझीलंडमधे्य 

2023 FIFA मशहल  शवश्वचषक स्परे्स ठी आशिय ई प त्रतेच  

अंशतम िप्प  असेल. प च संघ थेि मुख्य स्परे्स ठी प त्र ठरतील 

तर त् पैकी िोन आंतर-संघिन  ले-ऑफमधे्य िवेि करतील. 

● 2018 मधे्य शजंकलेल्य  मशहल  आशिय ई चषक स्परे्त जप न 

गतशवजेत  आहे. यजम न भ रत ल  चीन, च यनीज तैपेई आशण 

इर ण य ंच्य  बरोबरीने अ गि त स्थ न िेण्य त आले आहे. 

िरम्य न, ऑस्टर ेशलय , थ यलंड, शफलीशपन्स आशण इंडोनेशिय ल  

ब गि त ठेवण्य त आले आहे. गतशवजेत  जप न िशक्षण कोररय , 

खहएतन म आशण म्य नम रसह गि क मधे्य आहे. 

TCS टोरो ांटो वॉटरफ्रां ट रॅ्मरेथॉनचे Title Sponsor बनले आिे. 

● नोहेंबर 2026 पयंत िोरंिो वॉिरिंि मॅरेथॉन आशण हचु्यधअल 

रेसचे नवीन िीषधक ि योजक आशण अशर्कृत तंत्रज्ञ न 

सल्ल ग र भ गीि र बनण्य स ठी TCS ने कॅनड  रशनंग शसरीज 

(CRS) सोबत भ गीि री केली आहे. ि ि  कन्सिन्सी सखहधसेस 

आशण कॅनड  रशनंग शसरीजच  उदे्दि नवीन अशर्कृत रेस 

अाँपद्व रे कॅनड मधे्य मॅरेथॉन र् वण्य चे आरु्शनकीकरण करणे 

आहे. 

● हे िथम िक रचे पय धवरणीय िभ व कॅलु्क्यलेिर ऑफर करेल 

जे र् वपिू आशण िेक्षक ंन  त् ंच्य  पय धवरणीय िभ व च  

म गोव  घेण्य स आशण ऑफसेि करण्य स सक्षम करेल. 

जगभर तील सवध र् वपिू आशण िेक्षक ंस ठी एक संकररत 

आशण शवसशजधत ियधतीच  अनुभव तय र करण्य स ठी TCS 

िेिील CRS सोबत क म करेल. 

भारताची टेहनस स्टार साहनया हर्मझाि 2022 च्या र्मोसर्मानांतर 

हनवृत्त िोिार आिे. 

● भ रतीय िेशनस इशतह स तील सव धत यिस्वी मशहल  स शनय  

शमझ धने 2022 च्य  अिेरीस य  िेळ ल  अलशवि  करण्य च  

शनणधय घेतल  आहे. 

● 2013 मधे्य ती एकेरी स्पर् ंमरू्न आर्ीच ब हेर पडली होती. 

स शनय च्य  न व वर मशहल  िुहेरी आशण शमश्र िुहेरीत सह  ग्राँड 

िॅम जेतेपिे आहेत. 26 सप्टेंबर 2021 रोजी ऑस्टर  ह  

ओपनमधे्य मशहल  िुहेरीत शचनी जोडीि र Shuai Zhang 

सोबत शतच  िेविच  शवजय शमळवल . 

साहनयाची कारकीदि 

● Career-high doubles ranking: 1 

● Career-high singles ranking: 27 

● Titles: 43 

● Grand Slam wins: 6 (women’s doubles 3, mixed 

doubles 3) 

● Women’s doubles: Australian Open (2016), 

Wimbledon and US Open (2015) 

● Mixed doubles: Australian Open (2009), French 

Open (2012), US Open (2014) 
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पी. ही. हसांधूने सय्यद र्मोदी बॅिहर्मांटन 2022 र्मधे्य हवजेतेपद 

पटकावले. 

● लिनौ येथील सय्यि मोिी इंिरनॅिनल िून धमेंिमधे्य भ रत ची 

अष्ट्पैलू ििलर पीही शसंरू्ने मशहल  एकेरीचे शवजेतेपि 

पिक वले आहे. शसंरू्ने सहक री भ रतीय म लशवक  

बनसोडवर 21-13, 21-16 म त करून 2017 नंतर शतचे िुसरे 

सय्यि मोिी शवजेतेपि पिक वले. 2022 सय्यि मोिी 

आंतरर ष्ट्र ीय बॅडशमंिन स्पर् ध लिनौ, उत्तर ििेि येथील ब बू 

बन रसी ि स इनडोअर से्टशडयम येथे 18 ते 23 ज नेव री 2022 

िरम्य न आयोशजत करण्य त आली होती. 

इतर शे्रिीतील हवजेते: 

● पुरुष एकेरी: अंशतम फेरीतील एक ची कोशवड-19 स ठी 

सक र त्मक च चणी झ ल्य नंतर अरनॉड मके्ल आशण लुक स 

के्लरब उि य ंच्य तील 'नो मॅच' घोशषत करण्य त आल . 

● पुरुष िुहेरी: मॅन वेई चोगं आशण िी क ई वुन (मलेशिय ) 

● मशहल  िुहेरी: अाँन  चेओगं आशण तेओह मेई शझंग (मलेशिय ) 

● शमश्र िुहेरी: ईि न भिन गर आशण तशनष  कॅस्टर ो (भ रत). 

लिनौ येथे भारतातील पहिली पॅरा-बॅिहर्मांटन अकादर्मी सुरू 

झाली. 

● भ रत तील पशहली पॅर -बॅडशमंिन अक िमी लिनौ, उत्तर 

ििेि येथे स्थ पन करण्य त आली आहे. त् त सवध अत् रु्शनक 

उपकरणे आशण सुशवर्  आहेत. य  सेिअपमुळे पॅररस, ि न्स 

येथे से्टड डी ि न्स से्टशडयमवर होण र्य  2024 

पॅर शलखम्पकमधे्य भ रत च्य  पिक ंची िक्यत  सुर् रेल. 

बॅडशमंिन कें द्र भ रतीय पॅर -बॅडशमंिन संघ चे मुख्य र ष्ट्र ीय 

िशिक्षक गौरव िन्न  य ंनी Ageas Federal Life Insurance 

च्य  सहक य धने सुरू केले आहे. 

लिाि सांघाने 9वी र्महिला राष्ट्र ीय आईस िॉकी चॅष्मियनहशप 

2022 हजांकली. 

● लड िच्य  मशहल  संघ ने शहम चल ििेिमर्ील 9 वी र ष्ट्र ीय 

मशहल  आईस हॉकी चॅखम्पयनशिप शजंकली आहे. शहम चल 

ििेि तील ल हौल-स्पीती शजल्ह्य तील क झ  भ ग त भ रतीय 

आइस हॉकी असोशसएिनने चॅखम्पयनशिपचे आयोजन केले 

होते. चॅखम्पयनशिपमधे्य शिल्ली, लड ि, शहम चल ििेि, 

चंिीगड, तेलंगण  आशण इंडो-शतबेि बॉडधर पोशलस अि  एकूण 

सह  संघ ंनी सहभ ग घेतल . 

लिनऊ आयपीएल सांघाला लिनऊ सुपर जायांट्स िे नवे नाव 

हर्मळाले. 

● संजीव गोएंक  (RPSG गु्रप) य ंच्य  म लकीच्य  लिनौच्य  IPL 

िाँ च यझीचे इंशडयन िीशमयर लीग (IPL) 2022 मेग  

शलल व पूवी लिनौ सुपर ज यंि्स असे न मकरण करण्य त 

आले आहे . लिनौ संघ ने केएल र हुलल  कणधर् र म्हणून 

शनयुक्त केले आशण ऑस्टर ेशलय च  अष्ट्पैलू म कध स स्टॉइशनस 

आशण लेग-खस्पनर रवी शबश्नोई य ंन ही संघ त घेतले. 

लिनऊच्य  अशर्कृत IPL संघ ने च हत् ंकडून त् चे न व 

क्र उडसोसध केले आशण 3 ज नेव री 2022 रोजी सोिल 

मीशडय वर ग्र हक िशतबित  मोहीम सुरू करण्य त आली. 

● गेल्य  वषी, RPSG समुह च्य  संजीव गोयंक  य ंच्य  म लकीची 

िें च यझी 7090 कोिी रुपय ंन  िरेिी केली होती. स्परे्त िवेि 

करण री िुसरी नवीन िीम अहमि ब िची आहे जी Irelia 

कंपनी Pte Ltd. (CVC Capital Partners) ने 5635 कोिी 

रुपय ंन  शवकत घेतली आहे. 

र्महिला आहशया कप िॉकी 2022: भारताने चीनला िरवून 

काांस्यपदक हजांकले. 

 2022 मशहि  हॉकी आशशय  कप स्परे्त भ रत ने चीनच  2-0 

ने पर भव करून क ंस्यपिक शजंकिे . 2022 मशहि  हॉकी 

आशशय  चषक ही चतुव धशषधक मशहि  हॉकी आशशय  कपची 10 

वी आवृत्ती होती. ही स्पर् ध 21 ते 28 ज नेव री 2022 िरम्य न 

ओम नमर्ीि मस्कत येथीि सुित न क बूस क्रीड  संकुि त 

आयोशजत करण्य त आिी होती. जप नने मशहि  हॉकी 

आशशय  चषक स्परे्तीि अंशतम फेरीत िशक्षण कोररय च  4-2 

अस  पर भव करत शतसरे शवजेतेपि पिक विे. 

ऑस्टरेहलयन ओपन 2022: राफेल नदालने िॅहनल रे्मदवेदेवचा 

पराभव केला. 

 र फेि नि ि (से्पन) य ने डॅशनि मेिवेिेव (रशशय ) य च  2-

6,6-7,6-4,6-4,7-5 अस  पर भव करून ऑस्टर ेशियन ओपन 

2022 मधे्य पुरुष एकेरीचे शवजेतेपि पिक विे आहे. हे त् चे 

21 वे मोठे शवजेतेपि आहे, असे करण र  पशहि  पुरुष िेळ डू 

ठरि  आहे. मशहि  िेशनसमधे्य, म ग धरेि कोिध (ऑस्टर ेशियन) 

कडे 24 एकेरी िमुि आहेत, ह  सवधक िीन शवक्रम आहे. 

मशहि ंमधे्य, ऑस्टर ेशियन ओपन 2022 मर्ीि मशहि  एकेरीच्य  

अंशतम शवजेतेपि स ठी, ज गशतक क्रमव रीत अव्वि स्थ नी 

असिेि्य  ऑस्टर ेशिय च्य  ऍशिे ब िीने अमेररकेच्य  डॅशनएि 

कॉशिन्सच  6-3, 7-6 अस  पर भव केि . 

Events  Winners 

Men’s Singles Rafael Nadal 

Women’s 

Singles 

Ashleigh Barty 

Men’s Doubles Thanasi Kokkinakis and Nick Kyrgios 

Women’s 

Doubles 

Barbora Krejčíková and Kateřina 

Siniaková 

Mixed Doubles Kristina Mladenovic and Ivan Dodig 
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पुस्तके आहि लेिक बातम्या 
 

जयांता घोषाल याांनी हलहिलेले “र्मर्मता हबयॉन्ड 2021” िे नवीन 

पुस्तक 

● ह पधरकॉशलन्स पखब्लिसध इंशडय  र जकीय पत्रक र जयंत  

घोष ल य ंनी शलशहलेले आशण अरुिव हसन्हा य ंनी अनुव शित 

केलेले “र्मर्मता: हबयॉन्ड 2021” हे नवीन पुस्तक िक शित 

करण्य स ठी सज्ज आहे. पुस्तक चे िक िन 5 ज नेव री 2022 

रोजी, पशिम बंग लच्य  मुख्यमंत्री (CM) आशण तृणमूल क ाँगे्रस 

(TMC) पक्ष च्य  नेत्या र्मर्मता बॅनजी य ंच्य  व ढशिवस शिविी 

करण्य त आले. 

धीरेंद्र झा याांचे “गाांधीज असॅहसन: द रे्महकां ग ऑफ नथुरार्म 

गोिसे अँि हिज आयहिया ऑफ इांहिया” िे नवीन पुस्तक 

● शिल्लीखस्थत पत्रक र धीरेंद्र के. झा य ंनी “गाांधीज र्मारेकरी: द 

रे्महकां ग ऑफ नथुरार्म गोिसे अँि हिज आयहिया ऑफ 

इांहिया” िे नवीन पुस्तक शलशहले आहे . हे पुस्तक गोडसेच्य  

त् ंच्य  दृशष्ट्कोन वर िभ व प डण ऱ्य  संघिन ंिी असलेल्य  

न तेसंबंर् च  िोर् घेते आशण त् ंन  उदे्दि ची ज णीव करून 

िेते आशण र्मिािा गाांधी ांच्या िते्यला क रणीभूत ठरलेल्य  

गोडसेच्य  संकल्प चे हळूहळू कठोर होत ज णे हे पुस्तक 

रेि िते. 

चांद्रचूर घोष याांचे "बोस: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन 

इनकन्व्हेहनयांट नॅशनहलस्ट" िे पुस्तक प्रकाहशत िोईल. 

● चांद्रचूर घोष य ंनी शलशहलेले “बोस: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 

अॅन इनकन्व्हेहनयांट नॅशनहलस्ट” न व चे नवीन चररत्र 

फेिुवारी 2022 मधे्य िक शित होईल. य  पुस्तक त सुभाषचांद्र 

बोस य ंचे स्वतंत्र भ रत, स ंिि शयकत , भौगोशलक र जक रण 

आशण र जकीय शवच रसरणीच्य  शवक स शवषयीचे शवच र आशण 

मते आहेत 

पुस्तकाबद्दल: 

● स्वतंत्र भ रत च्य  शवक स ब बत नेत जीचें शवच र, 

स ंिि शयकतेची समस्य , भू-र जक रण, त् ंची र जकीय 

शवच रर् र  आशण त् ंनी र जकीय पक्ष, क्र ंशतक री सम ज आशण 

सरक र य ंच्य िी किी व ि घ िी केल्य  य शवषयी य  चररत्र त 

नवीन दृष्ट्ीकोन आणण्य च  ियत्न केल  आहे. 

● बंग ल, पंज ब, मह र ष्ट्र  आशण संयुक्त ि ंत तील क्र ंशतक री 

गि ंभोवती बोसच्य  तीव्र र जकीय ह लच लीवंर पुस्तक िक ि 

ि कते; व ढती स ंिि शयक फूि कमी करण्य चे त् ंचे ियत्न 

आशण फुिलेल्य  र जकीय पररदृश्य ंमधे्य त् ंच  िभ व; त् च  

दृष्ट्ीकोन आशण खस्त्रय ंिी संबंर्; अध्य त्म च्य  िोल त त् ची 

उडी; गुप्त ऑपरेिन्सस ठी त् ची आवड; आशण भ रतीय 

सिस्त्र िल ंमधे्य बंड घडवून आणण्य चे त् ंचे ियत्न. 

तुहिन ए हसन्हा आहि अांहकता वर्माि याांनी हलहिलेले 'द लीजेंि 

ऑफ हबरसा रु्मांिा' िे पुस्तक प्रकाहशत 

● मह र ष्ट्र  चे र ज्यप ल भगतहसांग कोश्यारी य ंनी तुहिन ए 

हसन्हा हलष्मित आहि अांहकता वर्माि य ंच्य  सह- लेखिक  

असलेल्य  'द लीजेंि ऑफ हबरसा रु्मांिा' या पुस्तक चे 

िक िन केले. हे पुस्तक एक कमी िशसि आशिव सी न यक 

शबरस  मंुड  य ंची कथ  आहे, ज्य ने आपल्य  आशिव सी 

सम ज च्य  हक्क ंस ठी जुलमी शिशिि र जविीशवरुि रै्य धने 

लढ  शिल . 

● लेिक च्य  मते ि शलजेंड ऑफ शबरस  मंुड  ही एक  सबिनध 

आशिव सी न यक  शबरस  मंुड  य ंनी गोष्ट् आहे ज्य ंचे 

भ रत च्य  स्व तंत्र्यलढ्य तील योगि न कर्ीही शवसरत  क म  

नये.” 

र्मीनाकाशी लेिी याांनी 'इांहियाज वुर्मन अनसांग हिरोज' या 

हचत्रर्मय कॉहर्मक पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

● कें द्रीय स ंसृ्कशतक र ज्यमंत्री, मीन क िी लेिी य ंनी िेि तील 

शवसृ्मतीत गेलेल्य  मशहल  स्व तंत्र्यसैशनक ंन  श्रि ंजली म्हणून 

'इंशडय ज वुमन अनसंग शहरोज' य  शचत्रमय कॉशमक पुस्तक चे 

िक िन केले. भ रतीय कॉशमक्स आशण ग्र शफक क िंबऱ्य ंचे 

भ रतीय िक िक अमर शचत्र कथ  य ंच्य  भ गीि रीत 

स ंसृ्कशतक मंत्र लय ने हे पुस्तक तय र केले आहे. भ रत य  15 

ऑगस्टल  स्व तंत्र्य ची 75 वषे स जरी करण र आहे. आशण 

म्हणूनच, हे पुस्तक चकली इलम्म , पद्मज  न यडू, िुग धभ ई 

िेिमुि आशण इतर ंसह भ रत तील 75 मशहल  

स्व तंत्र्यसैशनक ंचे जीवन चररत्र य त स ंशगतल्य  गेले आहे. 

सुभाष गगि याांचे "द $10 हटर हलयन िर ीर्म" नावाचे नवीन पुस्तक 

● भ रत चे म जी शवत्त सशचव, सुभाष चांद्र गगि याांनी "द $10 

हटर हलयन िर ीर्म" न व चे त् ंचे पशहले पुस्तक ज हीर केले आहे . 

हे पुस्तक फेिुव री 2022 च्य  अिेरीस स्टाँडवर पोहोचण र 

आहे. नवीन पुस्तक आज भ रत समोर असलेल्य  गंभीर 

र्ोरण त्मक समस्य ंचे अने्वषण करते आशण 2030 च्य  

मध्य पयंत USD 10 हटर हलयन अथधव्यवस्थ  होण्य स ठी 

सुर् रण  सुचवते.हे पेंखग्वन राँडम ह ऊस इंशडय  (PRHI) ने 

िक शित केले आहे. 

हकरि बेदी याांचे "हफअरलेस गहनिन्स" नावाचे पुस्तक 

प्रकाहशत 

 हकरि बेदी शलखित 'हफअरलेस गहनिन्स' य  पुस्तक चे 

िक िन करण्य त आले. त्  पुि्िुचेरीच्य  म जी उपर ज्यप ल 

आशण IPS (शनवृत्त ( आहेत.  हे पुस्तक पुि्िुचेरीचे लेटनंि 

गहनधर म्हणून डॉ . बेिी  य ंच्य  सुम रे प च वष ंच्य  सेवेच्य  

आशण भ रतीय पोलीस सेवेतील 40 वष ंच्य  त् ंच्य  अफ ि 

अनुभव वर आर् ररत आहे. 
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सांरक्षि बातम्या  
 

सराव हर्मलान 2022: भारत 46 राष्ट्र ाांच्या रे्मगा नौदल युद्ध 

िेळाांचे आयोजन करेल. 

● भारत 46 अनुकूल परिेि तील एकूण बहुर ष्ट्र ीय नौिल मधे्य 

सहभ गी होण्य स ठी आमंशत्रत केले आहे व्यायार्म हर्मलान 

मधे्य हवशािापट्टिर्म, फेिुव री 25, 2022. व्य य म य  11 वे 

थीम camaraderie, cohesion and collaboration 

आहे.ह  सर व 1995 मधे्य सुरू करण्य त आल  आशण 

दै्वव शषधक आयोशजत केल  गेल  आशण मैत्रीपूणध नौिल ंसोबत 

आयोशजत केल  गेल . 

हर्मलान 2022 बद्दल: 

● य  िप्प्य त शनयोशजत व्य वस शयक स्पर् ध आशण पररषि  1 ते 4 

म चध िरम्य न शनयोशजत स गरी िप्प्य स ठी ऑपरेिनल िेम्पो 

तय र करतील. ह  िप्प  ह बधर संव ि िरम्य न शिकलेल्य  

र्ड्य ंचे एकत्रीकरण करण्य स ठी आशण समुद्र त एकत्र क म 

करण्य च  अनुभव तय र करण्य स ठी व परल  ज ईल. 

● ज्य  िेि ंन  सहभ गी होण्य स ठी शनमंत्रण िेण्य त आले आहे 

त् त रशिय , युन यिेड से्टि्स, युन यिेड शकंगडम, ऑस्टर ेशलय , 

इस्र यल, इर ण, ि न्स, जप न, िशक्षण कोररय , खहएतन म, 

ब ंगल िेि, ि झील, संयुक्त अरब अशमर ती इत् िीचं  सम वेि 

आहे. 

● एक  अशर्क ऱ्य ने शिलेल्य  म शहतीनुस र, भ रत ने 2018 

प सून शद्वपक्षीय, शत्रपक्षीय आशण बहुपक्षीय स्तर वर मैत्रीपूणध 

र ष्ट्र  ंसोबत आपल्य  नौिल तील सहभ ग व ढवल  आहे. 

सी िर ॅगन 2022 सराव: भारत 'सी िर ॅगन' सरावात सार्मील 

झाला. 

● भ रत आशण कॅनड  आशण िशक्षण कोररय सह चतुभुधज सुरक्ष  

संव ि शकंव  क्व डमर्ील त् चे भ गीि र पशिम पॅशसशफकमर्ील 

ग्व म येथे बहुर ष्ट्र ीय सर व सी डर ॅगन 2022 मधे्य सहभ गी होत 

आहेत. य  सर व त अमेररक , ऑस्टर ेशलय , कॅनड , भ रत, जप न 

आशण िशक्षण कोररय  हे सह  िेि सहभ गी होत आहेत. 

● ि मुख्य ने प णबुडीशवरोर्ी युि (Anti-Submarine Warfare 

- ASW) िशिक्षण वर कें शद्रत असलेल्य  य  सर व त 270 

त स ंहून अशर्क इन-फ्ल इि िशिक्षण आशण शसमु्यलेिेड 

लक्ष्य ंच  म गोव  घेण्य प सून यूएस नेही प णबुडीच  म गोव  

घेण्य पयंतच्य  शक्रय कल प ंच  सम वेि असेल. िते्क इहेंिल  

शे्रणीबि केले ज ईल आशण सव धशर्क गुण शमळशवण ऱ्य  

िेि ल  डर ॅगन बेि पुरस्क र शमळेल. 

भारताने िह्मोस कू्रझ के्षपिास्त्ाची यशस्वी चाचिी केली. 

● Defence Research and Development Organisation 

(DRDO) ने भ रतीय नौिल स ठी िह्मोस सुपरसॉशनक कू्रझ 

के्षपण स्त्र च्य  शवस्त ररत शे्रणीच्य  समुद्र ते समुद्र िक र ची 

यिस्वी च चणी घेतली. िह्मोस सुपरसॉशनक कू्रझ के्षपण स्त्र चे हे 

िगत समुद्र ते समुद्र िक र भ रतीय नौिल चे से्टल्थ ग ईडेड-

के्षपण स्त्र शवन िक INS शवि ि पट्टणम येथून िके्षशपत केले 

गेले. 

के्षपिास्त् बद्दल: 

● िह्मोस एरोसे्पस, भ रत-रशियन संयुक्त उपक्रम, सुपरसॉशनक 

कू्रझ के्षपण से्त्र तय र करते जी प णबुडी, जह जे, शवम ने शकंव  

लाँड लॅिफॉमधवरून सोडली ज ऊ िकते. 

● हे के्षपण स्त्र पािबुिी, जिाजे, हवर्माने हकां वा लँि 

पॅ्टफॉर्मिवरून सोिले ज ऊ िकते. 

● िह्मोस के्षपण स्त्र 2.8 रॅ्मच वेग ने शकंव  आव ज च्य  शतप्पि 

वेग ने उडते. 

DRDO ने MPATGM च्या अांहतर्म हवतरि करण्यायोग्य 

कॉष्मिगरेशनची यशस्वी चाचिी केली. 

● शडफेन्स ररसचध अाँड डेहलपमेंि ऑगधन यझेिन (DRDO) ने 

त् च्य  अंशतम "शवतरणयोग्य कॉखन्फगरेिन" मधे्य Man-

Portable Anti-Tank Guided Missile (MPATGM) 

(MPATGM) ची यिस्वी च चणी केली. MPATGM ची शनशमधती 

भ रत ड यनॅशमक्स शलशमिेड द्व रे तेलंगण तील भ नूर येथे 

त् च्य  सुशवरे्वर केली ज ईल. 

के्षपिास्त् बद्दल: 

● य  के्षपण स्त्र ची च चणी घेण्य म गच  उदे्दि 200-300 

मीिरच्य  शकम न अंतर वर त् ची स तत्पूणध क मशगरी 

तप सणे ह  होत . 

● MPATGM ने य आर्ीच 4,000 मीिरच्य  कम ल शे्रणीस ठी 

अिीच यिस्वी च चणी पूणध केली आहे. 

● MPATGM च्य  य  यिस्वी च चणीमुळे, िण ली आत  भ रत त 

मोठ्य  िम ण त उत्प िन स ठी सज्ज झ ली आहे. 

हफलीहपन्स भारताकिून िह्मोस कू्रझ के्षपिासे्त् िरेदी करिार 

आिे. 

● आपल्य  नौिल स ठी िह्मोस Shore-Based के्षपण स्त्र िण ली 

िरेिीस ठी ऑडधर िेण र  शफशलशपन्स ह  पशहल  परिेिी िेि 

ठरल  आहे. य  कर र मुळे भ रत च्य  संरक्षण उत्प िन 

िण लील  मोठी च लन  शमळण र आहे. डीलची अंि जे शकंमत 

$374,9 ििलक्ष इतकी आहे. ि ह्मोस एरोसे्पस ि यहेि 

शलशमिेड शफशलशपन्स नौिल स ठी िोर-बेस्ड अाँिी-शिप 

के्षपण स्त्र िण ली अशर्ग्रहण िकल्प ंतगधत के्षपण स्त्र च  पुरवठ  

करेल. 
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भारतीय नौदल आहि रहशयन नौदल अरबी सरु्मद्रात PASSEX 

सराव करतात. 

● भ रतीय नौिल आशण रशियन नौिल ने अरबी समुद्र तील 

कोचीन बंिर वर PASSEX सर व केल . भ रतीय नौिल ने 

स्विेिी बन विीचे आशण तय र केलेले म गधिशिधत के्षपण स्त्र 

न िक, INS कोची य  सर व त सहभ गी झ ले होते. रशियन 

फेडरेिनच्य  नौिल चे िशतशनशर्त्व आरएफएस अाँडशमरल 

शिर बि्स य ंनी केले. 

● रशियन नौिल के्षपण स्त्र कू्रझर वय धग आशण रशियन िाँकर 

बोररस बुिोम  ही िोन रशियन नौिल जह जेही सोबत होती. य  

सर व ने िोन नौिल ंमर्ील सुसंगतत  आशण आंतरक यधक्षमत  

ििधशवली. 

सांरक्षि र्मांत्रालयाने सांरक्षि पेन्व्शन तक्रार हनवारि पोटिल 

स्थापन केले आिे. 

● म जी सैशनक (ESM) आशण त् ंच्य  आशश्रत ंच्य  पेन्व्िन-संबंशर्त 

तक्र रीचें शनर करण करण्य स ठी संरक्षण मंत्री, र जन थ शसंह 

य ंनी ऑनल इन रक्ष  पेन्व्िन शिक यत शनव रण पोिधलची 

स्थ पन  केली आहे. हे पोिधल त् ंन  म जी सैशनक कल्य ण 

शवभ ग कडे (डीईएसडबू्ल्य) थेि तक्र री नोिंशवण्य स अनुमती 

िेईल. 

● र जन थ शसंग य ंनी असेही ज हीर केले की DESW ने 

कल्य णक री योजन ंस ठी, शविेषत: ESM च्य  शवर्व  शकंव  

आशश्रत मुल ंस ठी शिक्षण आशण शवव ह अनुि न स ठी िलंशबत 

अज ंच  सवध अनुिेष िूर करण्य स ठी सिस्त्र सेन  ध्वज शिन 

शनर्ी (AFFDF) ल  320 कोिी रुपये शिले आहेत. 

भारत आहि जपानने बांगालच्या उपसागरात सागरी सराव 

केला. 

● बांगालच्या उपसागरात भारतीय नौदल आहि जपान 

सागरी सेल्फ-हिफेन्स फोसि (JMSDF) य ंच्य त एक स गरी 

सर व कोशवड-19 िरम्य न संपकध  नसलेल्य  मोडमधे्य 

आयोशजत करण्य त आल  होत . भ रत च्य  ब जूने भारतीय 

नौदल जिाजे (INS) हशवाहलक आहि INS कदर्मर्मत य ंनी 

िशतशनशर्त्व केले तर जप नच्य  ब जूने JMSDF जह जे उर ग  

आशण शहर डो य ंनी भ ग घेतल . 

Some Important Exercise: 

● Red Flag: India and US 

● Al Nagah: India and Oman 

● ‘Naseem-Al-Bahr’: India and Oman 

● Ekuverin: India and Maldives 

● Garuda Shakti: India and Indonesia 

● Desert Warrior: India and Egypt 

नाटोचे भागीदार भूर्मध्य सरु्मद्रात गरी सराव आयोहजत करिार 

आिेत. 

● NATO (उत्तर अिल ंशिक िर ीिी ऑगधन यझेिन) सिस्य िेि 24 

ज नेव री 2022 प सून भूमध्य समुद्र त 12 शिवस ंच  स गरी 

सर व आयोशजत करण र आहेत. य  स गरी सर व चे न व आहे 

“नेपचू्यन स्टर  इक '22”. नौिल कव यत 04 फेिुव री 2022 

रोजी संपेल. य  सर व च  मुख्य उदे्दि NATO च्य  शवसृ्तत 

स गरी क्षमत ंचे ि त्शक्षक आशण च चणी ह  असेल. 

● अमेररकेने न िो नौिल कव यती आयोशजत करण्य च  शनणधय 

ज हीर केल , ज्य मधे्य USS हॅरी टु्रमन शवम नव हू युिनौकेच  

सहभ ग असेल, 

रहशयाने करार केलेल्या सवि 70,000 AK-203 असॉल्ट 

रायफल भारताला हदल्या. 

● रशिय ने कर र केलेल्य  सवध 70,000 AK-203 कल शश्नकोह 

असॉि र यफल भ रतीय सिस्त्र िल ंन  शिल्य . भ रतीय 

सिस्त्र िल ने 670,000 र यफलची ऑडधर शिली होती, 

ज्य स ठी भ रत आशण कल शश्नकोह (रशियन संरक्षण उत्प िन 

युशनि) य ंच्य त 06 शडसेंबर 2021 रोजी कर र झ ल  होत . य  

कर र ची एकूण शकंमत सुम रे 5,124 कोिी रुपये आहे. 

कर र मधे्य िेल्फमरू्न 70,000 र यफल िरेिी करण्य च  

सम वेि होत . 

● उवधररत 600,000 र यफल्स भ रत-रशियन संयुक्त उपक्रम 

कंपनी, इंडो-रशिय  र यफल्स ि यहेि शलशमिेड (IRRPL), 

अमेठी, उत्तर ििेि भ रत येथे तंत्रज्ञ न हस्त ंतरण (ToT) 

अंतगधत तय र केल्य  ज तील. [कोरव  र यफल फॅक्टरी, अमेठी 

येथे]. हलक्य  वजन च्य  AK-203 र यफल्स सैन्य च्य  इन-

सखहधस INSAS (इंशडयन स्मॉल आम्सध शसस्टम) र यफलची 

ज ग  घेईल. 

रहशया-चीन-इराि सांयुक्त नौदल सराव CHIRU-2Q22 

आयोहजत केला. 

● रशियन, शचनी आशण इर णच्य  नौिल ने ओम नच्य  आि त त 

CHIRU-2Q22 न शवक सर व केल . शहंि मह स गर च्य  

उत्तरेकडील भ ग त आयोशजत केलेल्य  स गरी कव यतीचं  

उदे्दि शतन्ी िेि ंच्य  नौिल ंमधे्य व्य वह ररक सहक यध व ढवणे 

आहे. सहभ गीनंी शवशवर् ड वपेच ंच  आशण ऑपरेिनच  सर व 

केल , जसे की आगीतील जह जे व चवणे, अपहृत जह जे 

व चवणे, लक्ष्य ंवर गोळीब र करणे, हव ई लक्ष्य ंवर शनि चर 

िूशिंग करणे आशण शडर लच  एक भ ग म्हणून इतर स मररक 

युक्ती. शकम न 140 युिनौक  आशण सुम रे 10,000 लष्करी 

जव न ंसह 60 हून अशर्क शवम ने य  लष्करी सर व त सहभ गी 

होण र आहेत. 
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पहश्चर्म नौदल कर्माांि पहश्चर्म लेिर (XPL-2022) सांयुक्त सागरी 

सराव आयोहजत केला. 

● भ रतीय नौिल च्य  वेस्टनध नेहल कम ंडने पशिम 

शकन रपट्टीजवळ पशिम लहर (XPL-2022) ह  संयुक्त स गरी 

सर व आयोशजत केल  होत , ज्य च  सम रोप झ ल . ह  सर व 

20 शिवस च लल . भ रतीय नौिल, IAF, भ रतीय सेन  आशण 

तिरक्षक िल य ंच्य तील आंतर-सेव  समन्वय व ढवण्य च्य  

उदे्दि ने य  सर व चे आयोशजत करण्य त आले होते. वेस्टनध 

नेहल कम ंड (HQ-Mumbai) ही भ रतीय नौिल च्य  तीन 

कम ंड-स्तरीय फॉमेिन्सपैकी एक आहे. इतर िोन पूवध नौिल 

कम ंड (मुख्य लय- शवि ि पट्टणम) आशण िशक्षणी नौिल 

कम ंड (मुख्य लय- कोची) आहेत. 

 

र्मित्वाचे हदवस  
 

जागहतक िेल हदवस 04 जानेवारी 2022 रोजी साजरा केला 

जातो. 

● जागहतक िेल हदन 4 जानेवारी 2019 प सून ज गशतक 

स्तर वर प ळल  ज तो. अंर् व्यक्तीनं  िेल व परण्य च  

अशर्क र ओळिणे आशण िेल शलपीच्य  महत्त्व ची ज णीव 

करून िेणे ह  य  शिवस च  उदे्दि आहे. िेलचा िोर् लाविारे 

लुई िेल याांच्या जयंती स्मरण थध ह  शिवस स जर  केल  ज तो – 

दृष्ट्ीिोष असलेल्य  लोक ंस ठी. लुई िेल य ंच  जन्म 4 

जानेवारी 1809 रोजी उत्तर ि न्समर्ील कूपवे्र िहर त झ ल . 

● िेल हे िते्क अक्षर आशण संख्य  आशण अगिी संगीत, गशणतीय 

आशण वैज्ञ शनक शचने् ििधवण्य स ठी सिा हठपके व परून 

वणधम ल  आशण संख्य त्मक शचन् ंचे स्पशिधक िशतशनशर्त्व आहे . 

िेल (19व्य  ितक तील ि न्समर्ील त् चे िोर्क, लुई िेल 

य ंच्य  न व वरून न व शिले गेले) अंर् आशण अर्धवि दृष्ट्ी 

असलेल्य  लोक ंद्व रे खहजु्यअल फॉन्ट्मधे्य छ पलेली पुस्तके 

आशण शनयतक शलके व चण्य स ठी व परली ज त त. 
 

 

हवि युद्ध अनाथ हदवस 2022: 06 हिसेंबर 

● संघष धमुळे आपले प लक गम वलेल्य  मुल ंच्य  िुिधिेबद्दल 

ज गरुकत  शनम धण करण्य स ठी 6 ज नेव री रोजी शवश्व युि 

अन थ शिवस म्हणून स जर  केल  ज तो. कोणत् ही संघष धत, 

मुले ह  उपखस्थत असलेल्य  सव धत वंशचत आशण असुरशक्षत 

गि ंपैकी एक असतो. बंिुकीच्य  चकमकीत जिमी झ लेल्य  

शकंव  त् ंच्य  कुिंुब प सून शवभक्त झ लेल्य  मुल ंन  युि च्य  

म नशसक जिम  भरून क ढण्य स ठी, ि ळ  सुरू 

करण्य स ठी आशण स म न्य जीवन पुन्  सुरू करण्य स ठी 

शविेष क ळजी घेणे आवश्यक आहे. 

● य  शिवस ची सुरुव त फ्रें च सांस्थेने SOS Enfants en 

Detresses द्व रे केली होती , ज्य च  उदे्दि संघष धमुळे िभ शवत 

झ लेल्य  मुल ंन  मित करणे ह  होत . युन यिेड नेिन्स 

शचडर ेन्स फंड (युशनसेफ) नुस र, अन थ म्हणजे "18 वष ंपेक्ष  

कमी वय चे मूल ज्य ने मृतू्च्य  कोणत् ही क रण मुळे एक 

शकंव  िोन्ी प लक गम वले आहेत" अिी व्य ख्य  केली ज ते. 

र्मराठी पत्रकार हदन: 06 जानेवारी 

● मह र ष्ट्र  ि सन ने पत्रक र शिन ह  6 ज नेव री रोजी ब ळि स्त्री 

ज ंभेकर य ंच्य  जन्मशिन शनशमत्त घोशषत केल  आहे. मह र ष्ट्र  

र ज्य त ह  शिवस स जर  केल  ज तो. बाळशास्त्ी जाांभेकर 

मर ठी भ षेतील आद्य पञक र आहे. त् ंनी मर ठी भ षेतील 

पशहले वृत्तपत्र िपधण 6 ज नेव री 1832 रोजी सुरू केले होते. 

जुलै 1840 मधे्य िपधणच  िेविच  अंक िक शित झ ल . 

● भ षेत गोशवंि कंुिे आशण भ ऊ मह जन य ंच्य  मितीने त् ंनी 

िपधण हे मर ठीतील पशहले वृत्तपत्र क ढले. 6 ज नेव री 1832 

रोजी ‘दपिि’ च  पशहल  अंक िक शित झ ल . 

जनस म न्य ंपयंत पोहोचण्य च्य  उदे्दि ने ‘िपधण’ आवजूधन 

मर ठी भ षेत क ढण्य त आले. त् चवेळी इंग्रजी सत्त र् र्य ंन  

स्थ शनक ंच्य  अडचणी आशण भ वन  कळ व्य  य स ठी 

‘िपधण’मधे्य एक सं्तभ इंखग्लि भ षेत शलशहल  ज त असे. 

DPIIT आहि वाहिज्य र्मांत्रालय स्टाटिअप इांहिया इनोहेशन 

वीक आयोहजत करिार आिे. 

● हवभाग उद्योग आहि अांतगित व्यापार (DPIIT) प्रोत्सािन 

आशण वाहिज्य आहि उद्योग र्मांत्रालयाने म्हिले एक 

आठवड -ल ंब आभ सी न वीन्यपूणध उत्सव आयोशजत 

करण्य च  शनणधय घेतल  आहे 'स्टाटिअप भारत इनोहेशन 

वीक' भ रत तील उद्योजकत  िस र आशण िोली 

ि िशवण्य स ठी आयोशजक केल्य  ज ण र आहे. ह  आभ सी 

क यधक्रम 10 जानेवारी ते 16 जानेवारी 2022 य  क ल वर्ीत 

आयोशजत केल  ज ईल. भ रत च्य  स्व तंत्र्य च्य  75 व्या वष धच्य  

'आझ िी क  अमृत महोत्सव' ची आठवण करून िेण्य च ही य  

क यधक्रम च  उदे्दि आहे. 
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● 'स्ट िधअप इंशडय  इनोहेिन वीक' मधे्य ब ज रपेठेतील 

िवेि च्य  संर्ी व ढवणे, उद्योग तील नेत् ंिी चच ध, र ज्य ंच्य  

सवोत्तम पिती, सक्षम करण ऱ्य ंची क्षमत  व ढवणे, 

इनकू्यबेिसधद्व रे ररहसध शपशचंग, तंत्रज्ञ न िििधने, कॉपोरेि 

कनेक्ट आशण बरेच क ही य स रख्य  शवषय ंची सते्र असतील. 

“क यधक्रम ने जगभर तील िीषध र्ोरणकते, उद्योग, िैक्षशणक, 

गंुतवणूकि र, स्ट िधअर्प् आशण सवध इकोशसस्टम सक्षम ंन  

एकत्र आणण्य ची अपेक्ष  आहे.” 

प्रवासी भारतीय हदवस: 09 जानेवारी 

● अशनव सी भ रतीय शिवस शकंव  िव सी भ रतीय शिवस म्हणून 

ओळिल  ज ण र  शिवस िरवषी 9 ज नेव री रोजी स जर  

केल  ज तो. परिेि तील भ रतीय समुि य ची भ रत सरक रिी 

संलग्नत  मजबूत करणे आशण त् ंन  त् ंच्य  मुळ िी जोडणे ह  

य  क यधक्रम च  उदे्दि आहे. 2022 िव सी भ रतीय शिवस 

(PBD) शनशमत्त, कें द्रीय परर ष्ट्र  व्यवह र र ज्यमंत्री ही. 

मुरलीर्रन नवकल्पन  आशण नवीन तंत्रज्ञ न तील "भ रतीय 

ड यस्पोर ची भूशमक " य  शवषय वर आभ सी युव  PBD 

पररषिेत बोलतील. 

● 9 जानेवारी 1915 रोजी, मह त्म  ग ंर्ी िशक्षण आशिकेतून 

भ रत त आले आशण भ रत च्य  स्व तंत्र्य लढ्य चे नेतृत्व करण रे 

आशण भ रत ल  शिशिि शकंव  वस हतव िी ि सन प सून मुक्त 

करण रे मह न िव सी बनले. अशनव सी भ रतीय शकंव  िव सी 

य  न त् ने, त् ंन  भ रत त आणू िकण र्य  बिल चे आशण 

शवक स चे ितीक म्हणून स िर केले ज ते. 

जागहतक हिांदी हदवस: 10 जानेवारी 

● ज गशतक स्तर वर भ षेच  िच र करण्य स ठी 2006 प सून 10 

जानेवारी रोजी जागहतक हिांदी हदन स जर  केल  ज तो. 10 

ज नेव री 1975 रोजी तत्क लीन पंतिर् न इांहदरा गाांधी य ंनी 

उि्घ िन केलेल्य  पशहल्य  जागहतक हिांदी पररषदेच्या 

वर् धपन शिन शनशमत्त ह  शिवस आहे. तथ शप, पशहल  ज गशतक 

शहंिी शिवस 10 ज नेव री 2006 रोजी म जी पंतिर् न डॉ. 

मनमोहन शसंग य ंनी स जर  केल . 

पांतप्रधानाांनी 26 हिसेंबर िा दरवषी 'वीर बाल हदवस' म्हिून 

साजरा करण्याची घोषिा केली. 

● भ रत चे पंतिर् न नरेंद्र र्मोदी य ंनी घोशषत केले आहे की 

2022 प सून िरवषी 26 हिसेंबर िा हदवस 'वीर बाल हदवस' 

म्हणून स जर  केल  ज ईल. 17 व्य  ितक त हौत त्म् 

पत्करलेल्य  4 स शहबज ि ंच्य  (गुरु गोशवंि शसंग य ंचे च र पुत्र) 

िौय धल  श्रि ंजली म्हणून ह  शिवस स जर  केल  ज ईल. 

पंतिर् न मोिी य ंनी 09 ज नेव री 2022 रोजी श्री गुरु गोशवंि 

शसंग जी य ंच्य  िक ि परब शकंव  शिि ंचे 10 वे गुरू आशण 

ि लस  समुि य चे संस्थ पक य ंच्य  जयंतीशनशमत्त ही घोषण  

केली होती. 

राष्ट्र ीय र्मानवी तिरी जागृती हदवस 2022: 11 जानेवारी 

● 11 जानेवारी 2022 रोजी राष्ट्र ीय र्मानवी तिरी 

जागरूकता हदवस स जर  केल  ज तो , जो मंगळव री आहे. 

म नवी तस्करी पीशडत ंच्य  िुिधिेबद्दल ज गरुकत  शनम धण 

करणे आशण त् ंच्य  अशर्क र ंन  िोत्स हन िेणे आशण त् ंचे 

संरक्षण करणे ह  य  शिवस च  उदे्दि आहे. संपूणध ज नेव री 

मशहन  आर्ीच र ष्ट्र ीय गुल मशगरी आशण म नवी तस्करी िशतबंर् 

मशहन  म्हणून ओळिल  गेल  असल  तरी, ह  शिवस शविेषतः  

ज गरूकत  आशण बेक यिेिीर िथ  रोिण्य स ठी समशपधत 

आहे. 

राष्ट्र ीय युवा हदन 2022: 12 जानेवारी 

● भ रत त, स्वार्मी हववेकानांदाांच्या जयंती स्मरण थध िरवषी 12 

जानेवारी रोजी राष्ट्र ीय युवा हदन स जर  केल  ज तो. 

िेिभर तील शवद्य र्थ् ंन  स्व मी शववेक नंि ंचे जीवन, शवच र 

आशण तत्त्वज्ञ न ज णून घेण्य स ठी आशण त् ंच्य  जीवन त ते 

ल गू करण्य स ठी िोत्स शहत केले ज वे, ह  य म गच  मुख्य 

उदे्दि आहे. 

● 2022 मधे्य, आपण स्वार्मी हववेकानांद याांची 159 वी जयंती 

(12 ज नेव री 1863) स जरी करत आहोत. र ष्ट्र ीय युव  शिन 

2022 ची थीम 2022 ची थीम It’s all in the mind ही आहे. 

आर्मि फोसि वेटर न्स िे: 14 जानेवारी 

● भ रत मधे्य, 2017 प सून िरवषी 14 ज नेव री रोजी आमध फोसध 

वेिर न्स डे प ळल  ज तो. िेि च्य  सेवेतील आपल्य  शिग्गज ंच्य  

शनः स्व थध भक्ती आशण बशलि न ची कबुली िेणे आशण त् ंच  

सन्म न करणे ह  य  शिवस च  उदे्दि आहे. 2022 मधे्य 6 व  

आमध फोसध वेिर न्स डे स जर  होत आहे. 14 ज नेव री 1953 

रोजी सेव शनवृत्त झ लेल्य  भ रतीय सिस्त्र िल ंचे पशहले 

भ रतीय कम ंडर-इन-चीफ फीड म िधल केएम कररअप्प  

ओबीई य ंनी शिलेल्य  सेव ंच  आिर आशण म न्यत  म्हणून हे 

प ळले ज ते. 

15 जानेवारी रोजी भारतीय लष्कर हदन साजरा केला जातो. 

● भ रत मधे्य िरवषी 15 ज नेव री रोजी लष्कर शिन स जर  केल  

ज तो , ज्य ंनी िेि आशण न गररक ंचे रक्षण करण्य स ठी 

आपल्य  ि ण ंची आहुती िेण ऱ्य  िूर सैशनक ंन  अशभव िन 

केले. यंि  74 व  भ रतीय लष्कर शिन आहे. जनरल (नंतरचे 

फीड म िधल) केएम कररअप्प  य ंनी 1949 मधे्य िेविचे 

शििीि कम ंडर-इन-चीफ जनरल सर एफआरआर बुचर 

य ंच्य कडून लष्कर ची कम न ह ती घेतली आशण ते लष्कर चे 

पशहले कम ंडर-इन-चीफ बनले त्  शिवस च्य  स्मरण थध ह  

शिवस स जर  केल  ज तो. 
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● अरे्मररका, रहशया आहि चीन य ंस रख्य  मह सत्त ंिी स्पर् ध 

करत भ रतीय लष्कर हे जग तील सव धत िखक्ति ली सैन्य ंपैकी 

एक आहे. भ रतीय लष्कर चे िीिव क्य 'service before self' 

आहे आशण र ष्ट्र ीय सुरक्ष  आशण र ष्ट्र ीय एक त्मत  सुशनशित 

करणे, ब य आक्रमण आशण अंतगधत र्ोक्य ंप सून र ष्ट्र  चे रक्षण 

करणे आशण त् च्य  सीमेमधे्य ि ंतत  आशण सुरक्ष  र िणे हे 

त् ंचे धे्यय आहे.  

पांतप्रधान नरेंद्र र्मोदी याांनी 16 जानेवारी िा 'राष्ट्र ीय स्टाटिअप 

हदवस' म्हिून घोहषत केला. 

● पंतिर् न नरेंद्र र्मोदी य ंनी 16 जानेवारी ह  'राष्ट्र ीय स्टाटि-

अप हदवस' म्हिून साजरा करण्याची घोषिा केली आिे. 

आझ िी क  अमृत महोत्सव च  एक भ ग म्हणून “सेहलिेहटांग 

इनोहेशन इकोहसस्टर्म” य  आठवड भर च्य  

क यधक्रम िरम्य न 15 ज नेव री 2022 रोजी पंतिर् न मोिीनंी 

खहशडओ कॉन्फरखनं्सगद्व रे ही घोषण  केली होती. 

क यधक्रम िरम्य न पंतिर् न ंनी शवशवर् के्षत्र तील 150 हून 

अशर्क स्ट िधअपिी संव ि स र्ल . 

● सह  गि ंतगधत वगीकृत केलेल्य  स्ट िधअर्प्नी सह  थीमवर 

पंतिर् न ंन  स िरीकरणे शिली - ‘growing from roots, 

‘nudging the DNA’, ‘from local to global, 

‘technology of future’, ‘building champions in 

manufacturing’ and ‘sustainable development. 

NDRF 19 जानेवारी 2022 रोजी आपला 17 वा स्थापना हदवस 

साजरा करत आिे. 

● र ष्ट्र ीय आपत्ती िशतस ि िल (NDRF) 19 ज नेव री 2006 रोजी 

अखस्तत्व त आल्य प सून िरवषी 19 ज नेव री रोजी आपल  

स्थ पन  शिवस स जर  करते. 2022 मधे्य, NDRF आपल  17 

व  स्थ पन  शिवस स जर  करत आहे. िेि च्य  शवशवर् 

भ ग ंमधे्य 12 NDRF बि शलयन आहेत आशण त् त 13,000 

NDRF जव न ंच  सम वेि आहे जे एक सुरशक्षत िेि शनम धण 

करण्य स ठी क म करत त. 

● एनडीआरएफने आपत्ती व्यवस्थ पन तील शनः स्व थध सेवेने आशण 

अतुलनीय व्य वस शयकतेने र ष्ट्र ीय आशण आंतरर ष्ट्र ीय स्तर वर 

च ंगले न व आशण िशसिी शमळवली आहे. NDRF ने आपल्य  

3100 ऑपरेशन्सर्मधे्य एक ल ि हून अशर्क लोक ंचे ि ण 

व चवले आहेत आशण आपत्तीच्य  क ळ त 6.7 लािाांहून 

अहधक लोकाांना ब हेर क ढले आहे. 

DPIIT ने 10 ते 16 जानेवारी दरम्यान स्टाटिअप इांहिया 

इनोहेशन वीकचे आयोजन केले िोते. 

● शडप िधमेंि फॉर िमोिन ऑफ इंडस्टर ी अाँड इंिरनल िर ेड 

(DPIIT) ने 10 ते 16 ज नेव री 2022 य  क ल वर्ीत पशहल्य  

'स्ट िधअप इंशडय  इनोहेिन वीक'चे आयोजन केले आहे. ह  

आठवड  भ रत च्य  स्व तंत्र्य च्य  75 व्य  वष धच्य  स्मरण थध 

'आझ िी क  अमृत महोत्सव' च  भ ग असेल. 

● कें द्रीय व शणज्य आशण उद्योग मंत्री पीयूष गोयल य ंनी स्ट िधअप 

इंशडय  इनोहेिन वीकच  िुभ रंभ केल . स्ट िध-अप इंशडय  

इनोहेिन वीकच  एक भ ग म्हणून, इंशडयन इखन्स्टयूि ऑफ 

मॅनेजमेंि कोशझकोडचे (IIMK) शबझनेस इनकू्यबेिर, लॅबोरेिरी 

फॉर इनोहेिन हेंचररंग अाँड एंिरिेनु्यअरशिप (LIVE), आशण 

इंशडयन बाँकेने स्ट िध-अप फंशडंग योजन  'इंडखरंग बोडध' सुरू 

करण्य स ठी स मंजस्य कर र केल  आहे. 

पराक्रर्म हदवस: नेताजी सुभाषचांद्र बोस याांची 125 वी जयांती 

● भ रत सरक रने नेताजी सुभाषचांद्र बोस याांच्या जयंतीशनशमत्त 

23 जानेवारी िा हदवस 'पराक्रर्म हदवस' म्हणून स जर  

करण्य च  शनणधय घेतल  आहे. हे वषध नेत जी सुभ षचंद्र बोस 

य ंची 125वी जयंती आहे. नेत जीचं  जन्म 23 जानेवारी 1897 

रोजी झ ल  होत . नेत जीचं्य  अिम्य भ वनेने आशण िेि स ठी 

शनः स्व थध सेवेच  सन्म न करण्य स ठी आशण त् ंचे स्मरण 

करण्य स ठी ह  शिवस स जर  केल  ज तो. 

24 जानेवारी 2022 रोजी राष्ट्र ीय बाहलका हदन साजरा 

करण्यात आला. 

● भ रत त, र ष्ट्र ीय ब शलक  शिन (NGCD) िरवषी 24 ज नेव री 

रोजी स जर  केल  ज तो. मुलीनं  भेडस वण ऱ्य  असम नतेवर 

लक्ष कें शद्रत करणे, मुलीचें शिक्षण, आरोग्य आशण पोषण य ंन  

िोत्स हन िेणे आशण हक्क ंबद्दल ज गरूकत  पसरवणे ह  य  

शिवस च  उदे्दि आहे. एक  मुलीचे. ह  शिवस 2008 मधे्य 

िथमच मशहल  आशण ब ल शवक स मंत्र लय आशण भ रत 

सरक र य ंच्य  पुढ क र ने स जर  करण्य त आल . 

● िेि तील मुलीनं  भेडस वण ऱ्य  सवध असम नतेबद्दल लोक ंमधे्य 

ज गरूकत  पसरवण्य स ठी ह  शिवस सुरू करण्य त आल . 

ह  शिवस मुलीचं्य  हक्क ंबद्दल ज गरूकत  व ढवतो आशण 

मुलीचें शिक्षण, आरोग्य आशण पोषण य शवषयी ज गरूकत  

व ढवतो. 

24 जानेवारी रोजी आांतरराष्ट्र ीय हशक्षि हदन साजरा केला 

जातो. 

● ज गशतक ि ंतत  आशण ि श्वत शवक स स ठी शिक्षण ची 

भूशमक  स जरी करण्य स ठी िरवषी 24 ज नेव रील  

आंतरर ष्ट्र ीय शिक्षण शिन ज गशतक स्तर वर स जर  केल  ज तो. 

शवक स त शिक्षण ची भूशमक  स जरी करण्य स ठी 3 शडसेंबर 

2018 रोजी संयुक्त र ष्ट्र  मह सभेने मंजूर केलेल्य  ठर व नुस र 

24 ज नेव री 2019 रोजी पशहल  आंतरर ष्ट्र ीय शिक्षण शिन 

स जर  करण्य त आल . 

● आंतरर ष्ट्र ीय शिक्षण शिन ची थीम: Changing Course, 

Transforming Education आहे. 
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25 जानेवारी रोजी भारताचा राष्ट्र ीय पयिटन हदवस साजरा केला 

जातो. 

● िेि च्य  अथधव्यवस्थेस ठी पयधिन च्य  महत्त्व शवषयी 

ज गरूकत  शनम धण करण्य स ठी भारत सरकारने 25 

जानेवारी िा राष्ट्र ीय पयिटन हदवस म्हणून स्थ शपत केल . 

ज गशतक समुि य मधे्य पयधिन चे महत्त्व आशण त् चे 

स म शजक, र जकीय, आशथधक आशण स ंसृ्कशतक मूल्य य बद्दल 

ज गरूकत  शनम धण करण्य स ठी ह  शिवस प ळल  ज तो. 

पयधिन मंत्र लय ही भ रत तील पयधिन च्य  संवर्धन स ठी आशण 

शवक स स ठी र ष्ट्र ीय र्ोरणे तय र करण री नोडल एजन्सी आहे. 

हे कें द्र, र ज्य संस्थ  आशण स वधजशनक के्षत्र िी समन्वय स र्ते. 

25 जानेवारी रोजी राष्ट्र ीय र्मतदार हदवस साजरा केला जातो. 

● अशर्क तरुण मति र ंन  र जकीय िशक्रयेत भ ग घेण्य स ठी 

िोत्स शहत करण्य स ठी भ रत िरवषी 25 जानेवारी रोजी 

“राष्ट्र ीय र्मतदार हदन” स जर  केल्य  ज तो. भ रतीय 

शनवडणूक आयोग 25 जानेवारी 2022 रोजी 12 वा र ष्ट्र ीय 

मति र शिवस स जर  करत आहे. य  वषीच्य  NVD ची थीम, 

‘Making Elections Inclusive, Accessible and 

Participative ही आहे. 

● 2011 पासून, र ष्ट्र ीय मति र शिन िरवषी 25 ज नेव री रोजी 

संपूणध िेिभर त भ रतीय शनवडणूक आयोग च्य  स्थ पन  

शिन शनशमत्त, म्हणजे 25 जानेवारी 1950 रोजी स जर  केल  

ज तो. 

26 जानेवारी रोजी आांतरराष्ट्र ीय सीर्माशुल्क हदन साजरा केला 

जातो. 

● आंतरर ष्ट्र ीय सीम िुल्क शिवस (ICD) िरवषी 26 ज नेव री 

रोजी स जर  केल  ज तो. सीम िुल्क अशर्क री आशण 

एजन्सीची भूशमक  ओळिण्य स ठी आशण सीम िुल्क 

अशर्क ऱ्य ंन  त् ंच्य  नोकऱ्य ंमधे्य येण ऱ्य  क म च्य  पररखस्थती 

आशण आह न ंवर लक्ष कें शद्रत करण्य स ठी ह  शिवस स जर  

केल  ज तो. य  वषी, WCO ने ICD स ठी शनवडलेली थीम 'डेि  

कल्ह्चर आत्मस त करून कस्टम्स शडशजिल िर  न्सफॉमेिन 

व ढवणे आशण डेि  इकोशसस्टम तय र करणे' आहे. 

आांतरराष्ट्र ीय िोलोकॉस्ट स्मरि हदन: 27 जानेवारी 

● होलोकॉस्टमर्ील बळीचं्य  स्मरण थध आंतरर ष्ट्र ीय स्मरण शिन 

(आंतरर ष्ट्र ीय होलोकॉस्ट स्मरण शिन) 27 ज नेव री रोजी 

स जर  केल  ज तो. 2022 मधे्य, युन यिेड नेिन्स होलोकॉस्ट 

स्मरण आशण शिक्षण स ठी म गधििधन करण री थीम "मेमरी, 

शडशग्निी आशण जखस्टस" आहे. िुसर्य  मह युि िरम्य न 

झ लेल्य  होलोकॉस्टच्य  िोक ंशतकेच्य  वर् धपन शिन चे स्मरण 

करणे ह  य  शिवस च  उदे्दि आहे. 

● िुसऱ्य  मह युि िरम्य न नरसंह र घडल  ज्य मधे्य न झी 

जमधनीने, त् ंच्य  सहक य ंच्य  मितीने, 1941 ते 1945 

िरम्य न, सुम रे 6 ििलक्ष युरोशपयन जंू्यची, युरोप तील जू्य 

लोकसंखे्यच्य  िोन तृतीय ंि लोक ंची पितिीरपणे हत्  

केली. संयुक्त र ष्ट्र  ंनी 2005 मधे्य सेव  िेण्य स ठी ह  शिवस 

शनयुक्त केल . 

28 जानेवारी 2022 रोजी िेटा गोपनीयता हदवस साजरा केला 

जातो. 

● िेटा गोपनीयता हदवस दरवषी 28 जानेवारी रोजी जगभर त 

स जर  केल  ज तो . व्यक्तीनं  संवेिनिील बनवणे आशण 

गोपनीयत  पिती आशण तते्त्व िस ररत करणे ह  य  शिवस च  

उदे्दि आहे. गोपनीयतेची संसृ्कती शनम धण करण्य स ठी 

िते्क ल  त् ंच्य  गोपनीयत  जब बि ऱ्य  घेण्य स िोत्स शहत 

करते. 

● य  वष धची थीम Privacy Matters ही आहे. 

30 जानेवारी 2022 रोजी 74 वा शिीद हदन साजरा करण्यात 

आला. 

 1948 र्मधे्य नथुरार्म गोिसेने शबि ध ह ऊसमर्ीि ग ंर्ी सृ्मती 

येथे हत्  केिेि्य  र्मिािा गाांधी ांच्या सृ्मतीशित्थध िरवषी 30 

जानेवारी रोजी शिीद हदन हकां वा शिीद हदवस स जर  केि  

ज तो. य  वषी िेश ने 74 वा शहीि शिन शकंव  शहीि शिवस 

स जर  केि . भ रत च्य  स्व तंत्र्य च्य  िढ्य त स्व तंत्र्यसैशनक ंनी 

शििेि्य  बशिि न चे स्मरण करण्य स ठी आशण त् ंन  

आिर ंजिी अपधण करण्य स ठी ह  शिवस प ळि  ज तो. 

उि्िेिनीय म्हणजे, 1931 मधे्य य  शिवशी फ शी िेण्य त 

आिेि्य  भगतहसांग, हशवरार्म राजगुरू आहि सुिदेव 

थापर याांना आिर ंजिी व हण्य स ठी 23 र्माचि रोजी भ रत त 

शहीि शिन प ळि  ज तो. 

जागहतक दुलि हक्षत उष्णकहटबांधीय रोग हदवस 30 जानेवारी 

रोजी साजरा केला जातो. 

 जागहतक उपेहक्षत उष्णकहटबांधीय रोग हदवस (World 

NTD हदवस) िरवषी 30 ज नेव री रोजी िुिध शक्षत 

उष्णकशिबंर्ीय रोग ंबद्दि (NTDs) एक गंभीर स वधजशनक 

आरोग्य आह न म्हणून ज गरूकत  शनम धण करण्य स ठी 

स जर  केि  ज तो जेणेकरून आपण त् ंच्य  शनमूधिन कडे 

िगती करू शकू. 2022 ची थीम Achieving health equity 

to end the neglect of poverty-related diseases ही 

आहे. 

 पशहि  ज गशतक NTD शिवस 30 ज नेव री 2020 रोजी 

आयोशजत करण्य त आि  होत . ह  शिवस ओळिण्य च  

िस्त व संयुक्त अरब अशमर ती (UAE) ने म ंडि  होत . 
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जागहतक कुिरोग हदन 2022: 30 जानेवारी 

 ज गशतक कुष्ठरोग शिन िरवषी ज नेव री मशहन्य च्य  शेविच्य  

रशवव री जगभर त स जर  केि  ज तो. 2022 मधे्य, ज गशतक 

कुष्ठरोग शिन 30 ज नेव री, 2022 रोजी येतो. ह  शिवस य  

ि णघ तक ि चीन आज र शवषयी ज गशतक ज गरुकत  

व ढवण्य स ठी आशण तो िशतबंशर्त, उपच र आशण बर  होऊ 

शकतो य कडे िक्ष वेर्ण्य स ठी स जर  केि  ज तो. भ रत त, 

ज गशतक कुष्ठरोग शिन िरवषी 30 ज नेव री रोजी मह त्म  

ग ंर्ीचं्य  पुण्यशतथीि  स जर  केि  ज तो. 

 

हनधन बातम्या 
 

3 वेळा ऑहलष्मिक सुविि हजांकिारा हटर पल जांप चॅष्मियन 

ष्महक्टर सानेयेव याांचे हनधन 

● ऑशलखम्पक शिर पल जंुप 3 वेळ  सुवणधपिक शवजेत  आशण म जी 

शवश्वशवक्रम र् रक, ष्महक्टर िॅहनलोहवच सानेयेव याांचे 

ऑस्टर ेशलय त शनर्न झ ले. ऑशलखम्पक िेळ ंमधे्य युहनयन 

ऑफ सोष्महएत सोशहलस्ट ररपष्मब्लक (USSR) चे 

िशतशनशर्त्व करण र  तो शतहेरी ल ंब िेळ डू होत  . नंतर त् ंनी 

ऑस्टर ेशलय त िशिक्षक म्हणून क म केले. 1969 अथेन्स आशण 

1974 रोममधे्य आयोशजत केलेल्य  युरोशपयन गेम्समधे्य त् ंनी 

सुवणधपिक शमळवले. 

बॉहलवूि हचत्रपट हनर्मािते हवजय गलानी याांचे हनधन 

● बॉशलवूड शचत्रपि शनम धते हवजय गलानी य ंचे शनर्न झ ले. ते 

ब्लड कॅन्सरने त्रस्त होते आशण उपच र स ठी लंडनमधे्य होते. 

तो सलम न ि नच  सूयधवंिी (1992), गोशवंि  आशण मनीष  

कोईर ल च  अच नक (1998), अक्षय कुम रच  अजनबी 

(2001), परेि र वल आशण मखल्लक  िेर वतच  बच के रहन  रे 

ब ब  (2005), सलम न ि नच  2010 (2010) य  शचत्रपि ंच्य  

शनशमधतीस ठी त् ंनी केली. शवि्युत ज मव ल आशण शु्रती ह सन 

य ंच  ि पॉवर (2021) ह  त् ंच  िेविच  शनशमधती उपक्रम होत . 
 

 

केहनयाचे प्रख्यात सांरक्षक आहि जीवाश्म हशकारी ररचिि 

लीकी याांचे हनधन 

● जगिशसि केशनयन र जक रणी, संरक्षक आशण जीव श्म 

शिक री ररचिि लीकी य ंचे शनर्न झ ले. 1984 मधे्य 'तुकािना 

बॉय' च्य  िोर् चे शे्रय य  पौर शणक पुर तत्वि स्त्रज्ञ ंन  शिले 

ज ते ज्य मुळे म नवज तीची उत्क् ंती आशिकेत झ ली हे शसि 

करण रे महत्त्वपूणध िोर् ल गले. 

भारतीय नौदलाचे 1971 च्या युद्धातील हदग्गज हाईस 

अँिहर्मरल एसएच सरर्मा याांचे हनधन 

● भ रतीय नौिल चे 1971 च्य  भ रत-प क युि तील शिग्गज 

हाईस अँिहर्मरल एसएच सरर्मा य ंचे वय च्य  100 व्य  वषी 

शनर्न झ ले. 1971 च्य  युि त ते पूवध फ्लीिचे फॅ्लग ऑशफसर 

कम ंशडंग होते. 1971 च्य  युि त भ रत ने प शकस्त नच  

पर भव करून ब ंगल िेिची शनशमधती केली होती. ह इस 

अाँडशमरल सरम  य ंनी गेल्य  वषी 1 शडसेंबर रोजी त् ंच  100 

वा वाढहदवस स जर  केल  होत  . नुकत् च शिल्लीत झ लेल्य  

आझादी का अरृ्मत र्मिोत्सवातिी त् ंनी भ ग घेतल  होत . 

पद्मश्री जेि सर्माजसेहवका हसांधुताई सपकाळ (र्माई) पुण्यात 

ह्रदयहवकाराच्या झट्ाने हनधन 

● अन थ ंस ठी सेव क यध करण ऱ्य  भ रतीय स म शजक 

क यधकत् ध शसंरु्त ई सपक ळ य ंॅंचं ह्रियशवक र च्य  झिक्य ने 

शनर्न झ ले. त्  75 वष ंच्य  होत् . 

● त् ंनी अनेक िडतर िसंग न  तोडं िेत िेत हज रो ं अन थ 

मुल ंच  स ंभ ळ केल  आहे. त् ंन  2012 स ली डॉ. ब ब स हेब 

आंबेडकर सम ज भूषण पुरस्क र शमळ ल  होत  तर 2021 

स ली त् ंन  पद्मश्री पुरस्क र ने सन्म शनत करण्य त आलं होतं. 

हसांधुताई सपकाळ याचा जीवनप्रवास 

● शसंरु्त ई सपक ळ य ंच  जन्म 14 नोहेंबर 1947 रोजी वर् ध येथे 

झ ल . 

● वर् ध शजल्ह्य तील जंगल भ ग तील नवरग व ही त् ंची जन्मभूमी. 

त् ंचे वडील गुरे वळ यचे क म कर यचे. ग व लह न असल्य ने 

तेथे सुशवर् ंच  अभ व. घरची गुरे र ि यल  म्हणून रोज सक ळी 

ब हेर प ठव यचे आशण म ई ि ळेत ज ऊन बस यच्य . मूळच्य  

बुखिम न असल्य  तरी म ईंन  जेमतेम चौथीपयंत शिकत  आलं. 

● अन थ मुल ंन  स ंभ ळून त् ंच्य  जीवन ल  शिि  िेण्य स ठी 

म ईंनी 1994 स ली पुण्य जवळ पुरंिर त लुक्य त कंुभ रवळण 

य  ग व त ममत  ब ल सिन संस्थेची स्थ पन  केली. य  शठक णी 

अन थ आशण बेव रस मुल ंन  आर् र शिल , त् ंन  जेवण, कपडे 

पुरवले. य  अन थ मुल ंन  आशथधकदृष्ट्य  स्व वलंबी केलं. 

आशथधक दृष्ट्य  स्वयंपूणध झ ल्य वर य  युवक युवतीनं  योग्य 

जोडीि र िोरू्न त् ंची लग्न ल वून शिली. 
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● म ईंनी आपल्य  क य धस ठी आंतरर ष्ट्र ीय शनर्ी शमळ वी य  हेतूने 

'मिर ग्लोबल फ उंडेिन'ची स्थ पन  केली. म ईंच्य  जीवन वर 

आर् रलेल  'मी शसंरु्त ई सपक ळ' ह  मर ठी शचत्रपि ििशिधत 

झ ल  आहे. शसंरु्त ई सपक ळ य ंच्य  जीवन वर भ गधव शफल्ह्म्स 

ॲि िॉडक्शनच  ’अन थ ंची यिोि ’ य  न व च  अनुबोर्पि 

2014 स ली ििशिधत झ ल  आहे. 

● मी वनव सी हे त् चे आत्मचररत्र आहे. 

हशलाँग चेंबर कॉयरचे सांस्थापक नील नॉन्व्गहकन्रीि याांचे हनधन 

● हशलाँग चेंबर कॉयर (SCC) चे संस्थ पक आशण िशसि 

भ रतीय मैशफली शपय नोव िक नील नॉन्व्गहकन्रीि याांचे शनर्न 

झ ले. 2010 मधे्य, SCC ने अमेररकेचे म जी र ष्ट्र  ध्यक्ष बर क 

ओब म  आशण शमिेल ओब म  य ंच्य  भ रत भेिीिरम्य न 

स िरीकरण केले. भ रतीय अंतर ळ रॉकेि च ंद्रय न - 2 च्य  

चंद्र वर उतरण्य च्य  थेि िके्षपण क यधक्रम िरम्य न 'वांदे 

र्मातरर््म' ची SCC आवृत्ती वाजवण्यात आल. त्याांना पद्मश्री - 

भारताचा चौथा-सवोच्च नागरी सन्मान िि न करण्य त 

आल . 

रतन टाटा याांचे चररत्र 'रतन एन. टाटा: द ऑथोराइज्ड 

बायोग्राफी' नोहेंबर 2022 र्मधे्य प्रदहशित िोिार आिे. 

● ि ि  सन्स सेव शनवृत्त अध्यक्ष, जे्यष्ठ उद्योगपती रतन टाटा च्या 

अशर्कृत चररत्र िीषधक 'रतन एन. टाटा: द ऑथोराइज्ड 

बायोग्राफी' नोहेंबर 2022 मधे्य िशसध्ि होण र आहे. चररत्र 

म जी वररष्ठ सनिी अशर्क री िॉ थॉर्मस रॅ्मरू्थ् य ंनी हे चररत्र 

शलशहले आहे. हे चररत्र ह पधरकॉशलन्सद्व रे िक शित केले ज ईल. 

पुस्तक त 84 वषीय रतन ि ि  य ंचे ब लपण, मह शवद्य लयीन 

वषे आशण इतर गोष्ट्ीबंरोबरच सुरुव तीच्य  क ळ तील िभ व 

य ंच ही उले्लि आहे. 

अरुां धती भट्टाचायि याांच्यावरील "इांिोरे्मबल: ए वहकंग वुर्मन 

नोट्स ऑन लाइफ, वकि  एां ि लीिरहशप" या पुस्तकाचे 

प्रकाशन 

● "इंडोमेबल: ए वशकंग वुमन नोि्स ऑन ल इफ, वकध  एंड 

लीडरशिप" हे पुस्तक शनवृत्त भ रतीय बाँकर आशण से्टि बाँक 

ऑफ इंशडय च्य  म जी पशहल्य  मशहल  अध्यक्ष  अरंुर्ती 

भट्ट च यध य ंचे आत्मचररत्र िक शित करण र आहे. 

● एक बाँकर म्हणून अरंुर्ती भट्ट च यध य ंच्य  जीवन ची आशण 

पुरुषिर् न के्षत्र त शतल  आलेल्य  अडचणीचें वणधन करण र 

आहे. त्  सेल्सफोसध इंशडय च्य  अध्यक्ष  आशण मुख्य क यधक री 

अशर्क री (CEO) आहेत, सेव  म्हणून क्ल उड-आर् ररत 

सॉटवेअर (SaaS) कंपनीचे मुख्य लय सॅन ि खन्सस्को, 

कॅशलफोशनधय , युन यिेड से्टि्स ऑफ अमेररक  येथे आहे. 

प्रहसद्ध कथ्थक नतिक पांहित हबरजू र्मिाराज याांचे हनधन 

● िख्य त कथ्थक नतधक, पांहित हबरजू र्मिाराज य ंचे वय च्य  

८३ व्य  वषी शनर्न झ ले. िेि च  िुसर  सवोच्च न गरी 

पुरस्क र, पद्महवभूषि, त् ंन  त् ंचे शिष्य आशण अनुय यी 

िेम ने पंशडत-जी शकंव  मह र ज-जी म्हणत होते. ते भ रत तील 

िशसि कल क र ंपैकी एक होते. 

● शबरजू मह र ज हे कथ्थक नतधक ंच्य  मह र ज घर ण्य चे वंिज 

होते, ज्य त त् ंचे िोन क क , िंभू मह र ज आशण लचू्छ 

मह र ज आशण त् ंचे वडील आशण गुरु, अच्चन मह र ज य ंच  

सम वेि होतो. शबरजू मह र ज हे ठुमरी, ि िर , भजन आशण 

गझल य ंच्य वर िभुत्व असलेले उतृ्कष्ट् ग यक होते. 

पद्मश्री हवजेत्या सार्माहजक कायिकत्याि शाांती देवी याांचे हनधन 

● ओशडि च्य  स म शजक क यधकत् ध आशण गररब ंच  आव ज 

म्हणून स्मरण त र शहलेल्य  पद्मश्री पुरस्क र शवजेत्  शाांती देवी 

याांचे हनधन झाले. त्  88 वष ंच्य  होत् . त् ंन  लुगिी देवी 

असेही म्हिले ज त असे. वंशचत सम ज िती शतच्य  

समपधण स ठी आशण ओशडि तील म ओव िग्रस्त भ ग त 

ि ंतत  िस्थ शपत करण्य स ठी ती ओळिली ज त होती. शतल  

9 नोहेंबर 2021 रोजी र ष्ट्र पती र म न थ कोशवंि य ंच्य कडून 

िशतशष्ठत पद्मश्री पुरस्क र शमळ ल  आहे. 

र्मालीचे र्माजी राष्ट्र ाध्यक्ष इिाहिर्म बौबाकर कीता याांचे हनधन 

● लष्करी उठ व त पिचु्यत झ लेले म लीचे म जी र ष्ट्र  ध्यक्ष 

इिाहिर्म बौबाकर केईता य ंचे शनर्न झ ले आहे. श्री केईि  

य ंनी म लीवर सप्टेंबर 2013 प सून, ऑगस्ट 2020 मधे्य लष्करी 

उठ व करून पिचु्यत होईपयंत स त वषे र ज्य केले होते. 

त् ंनी 1994 ते 2000 पयंत िेि चे पंतिर् न म्हणूनही क म 

केले होते. त् ंनी एक मॉडेल म्हणून म लीच  सन्म न पुनसंचशयत 

करण्य चे आश्व सन शिले होते. 

जपानचे र्माजी पांतप्रधान तोहशकी कैफू याांचे हनधन 

● जप नचे म जी पंतिर् न तोशिकी कैफू य ंचे वय च्य  ९१ व्य  

वषी जप नमधे्य शनर्न झ ले. त् ंनी 1989 ते 1991 पयंत 

पंतिर् न म्हणून क म केले. ते 1991 मधे्य पशिधयन गल्फमधे्य 

स गरी स्व-संरक्षण िल प ठवण्य स ठी ओळिले ज त त. 

आि ती युि नंतर, जप नी स्व-संरक्षण िल ल  ि डी ििेि त 

म इन स्वीशपंग ऑपरेिन्स करण्य स ठी तैन त करण्य त आले. 

हगयािरोिक रे्मजर िरीपाल हसांग अिलुवाहलया याांचे हनधन झाले. 

● इंशडयन स्प इनल इंजु्यरीज सेंिरचे संस्थ पक, व्य वस शयक 

शगय धरोहक आशण पद्मश्री ि प्त मेजर हरी प ल शसंग 

अहलुव शलय  य ंचे शनर्न झ ले. मेजर हरीप ल शसंग 

अहलुव शलय  य ंन  अजुधन पुरस्क र 1965 पद्मश्री -1965 

पद्मभूषण -2002 आशण तेनशझंग नोगे र ष्ट्र ीय स हस पुरस्क र 

2009 मधे्य जीवनगौरव पुरस्क र ने सन्म शनत करण्य त आले. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |January 2022 

61 http://www.adda247.com/mr    |    Adda247 मराठी App    |    https://t.me/Adda247Marathi 
 

● त् ंनी 13 हून अशर्क पुस्तके शलशहली आहेत ज्य त त् ंचे 

आत्मचररत्र “िायर दॅन एहरेस्ट” आहे. मेजर अहलुव शलय  हे 

इंशडयन म उंिेशनयररंग फ उंडेिन आशण शिल्ली म उंिेशनअररंग 

असोशसएिनचे म जी अध्यक्ष िेिील आहेत. 

जगातील सवाित वयोवृद्ध व्यक्ती, सॅटहनिनो दे ला फुएने्ट याांचे 

112 व्या वषी हनधन झाले 

● सव धत वृि व्यक्ती (पुरुष) स ठी शगनीज वडध रेकॉडध र् रक, 

सॅिशनधनो िे ल  फुएने्ट् ग शसधय  (से्पन) य ंचे वय च्य  112 वषे 

आशण 341 शिवस ंनी शनर्न झ ले. 

● त् ंच  जन्म 11 फेिुव री 1909 रोजी से्पनमर्ील शलओनच्य  

पुएंते कॅस्टर ो पररसर त झ ल . 

29 शावकाांना जन्म देिाऱ्या प्रख्यात कॉलरवाली वाहघिीचे 

हनधन 

● 'कॉलरव ली' य  न व ने िशसि असलेल्य  भ रत तील " 

सुपरमॉम" व शघणीचे वृि पक ळ मुळे मध्य ििेि तील पेंच 

व्य घ्र िकल्प (PTR) येथे शनर्न झ ले आहे. ते 16 वष ंपेक्ष  

ज स्त जुने होते. 'कॉलरव ली' व शघणीने शतच्य  हय तीत 29 

ि वक ंन  जन्म शिल  होत , ह  एक ज गशतक शवक्रम म नल  

ज तो. 

● वनशवभ ग ने व शघणील  शिलेले अशर्कृत न व िी-१५ होते, पण 

स्थ शनक लोक शतल  िेम ने 'कॉलरव ली' म्हणत. 2008 मधे्य 

रेशडओ कॉलर बसवण री ती प कध मर्ील पशहली व घीण 

बनल्य मुळे शतल  कॉलरव ली ही पिवी शमळ ली. य  

सुपरमॉमच्य  महत्त्वपूणध योगि न मुळे मध्य ििेिल  'ि यगर 

से्टि' म्हणून ओळिही शमळ ली. 

प्रहसद्ध बांगाली कॉहर्मक्स कलाकार, लेिक आहि हचत्रकार 

नारायि देबनाथ याांचे हनधन 

● िशसि बंग ली कॉशमक्स कल क र, लेिक आशण शचत्रक र 

नारायि देबनाथ य ंचे िीघध आज र ने शनर्न झ ले. ते 97 

वषांचे िोते. प्रहसद्ध व्यांगहचत्रकार िाांिा भोांिा (1962), 

बांटुल द गे्रट (1965) आहि नॉने्ट फोांटे (1969) य  लोकशिय 

बंग ली कॉशमक खस्टर र्प्चे शनम धते होते . ह ंड  भोडं  कॉशमक्स 

म शलकेस ठी सव धत ज स्त क ळ च लण ऱ्य  कॉशमक्सच  शवक्रम 

त् च्य  न व वर आहे ज्य ने सलग 60 वषे पूणध केली. 2021 

मधे्य, िेबन थ य ंन  पद्मश्री, भ रत तील चौथ  सवोच्च न गरी 

पुरस्क र िि न करण्य त आल . 

प्रख्यात पयािवरिवादी आहि 'सेह सायलेंट हॅली' प्रचारक 

एर्मके प्रसाद याांचे हनधन 

● िख्य त पय धवरणव िी आशण 'सेह स यलेंि हॅली'चे िच रक 

प्रा एर्म के प्रसाद याांचे नुकतेच शनर्न झ ले. केरळच्य  स यलेंि 

हॅलीमर्ील सि हररत उष्णकशिबंर्ीय प वस च्य  जंगल ंन  नष्ट् 

होण्य प सून व चवण्य स ठी ऐशतह शसक तळ ग ळ तील 

चळवळीतील ते एक िमुि व्यखक्तमत्त्व होते. 'केरळ शास्त् 

साहित्य पररषद' य  लोकशिय शवज्ञ न चळवळीचेही त् ंनी 

नेतृत्व केले होते. क शलकत शवद्य पीठ चे ि-कुलगुरू म्हणून 

क म केलेले ि . िस ि हे र ज्य तील पय धवरण संरक्षण 

उपक्रम त अगे्रसर होते. 

बांगाली रांगभूर्मीवरील प्रहसद्ध व्यष्मक्तर्मत्त्व साओली हर्मत्रा याांचे 

हनधन 

● बंग ली रंगभूमीवरील िशसि व्यखक्तमत्त्व साओली हर्मत्रा य ंचे 

शनर्न झ ले आहे. शतने 1974 मधे्य ऋखत्वक घिक य ंच्य  अवंत 

ग डे शचत्रपि ' जुष्मक्त तकको और गप्पो ' मधे्य क म केले 

होते. त् ंनी मह भ रत चे आणिी एक रूप ंतर असलेल्य  कथ  

अमृतसम्म न (अमृतसम न िब्द) मधे्य िूप लोकशियत  

शलशहली, शिग्दशिधत केली आशण अशभनय केल . 

● त् ंन  2003 मधे्य संगीत न िक अक िमी, 2009 मधे्य पद्मश्री 

आशण 2012 मधे्य बंग शबभूषण पुरस्क र शमळ ले आहे. 

भारताचे र्माजी फुटबॉलपटू सुभाष भौहर्मक याांचे हनधन 

● भ रत चे म जी फुिबॉलपिू सुभ ष भौशमक य ंचे वय च्य  72 

व्य  वषी िीघध आज र ने शनर्न झ ले. त् ंच  जन्म पशिम 

बंग लमधे्य झ ल . 1970 च्य  आशिय ई िेळ ंमधे्य (बाँकॉक येथे 

झ लेल्य ) क ंस्यपिक शजंकण ऱ्य  भ रतीय फुिबॉल संघ च  तो 

भ ग होत . 1971 मधे्य मडेक  चषक स्परे्त 

शफशलप ईन्सशवरुि हॅशट्टर कही केली. मोहन ब ग न आशण पूवध 

बंग लस रख्य  फुिबॉल संघ ंचे िशिक्षक म्हणूनही त् ंनी क म 

केले आहे. 

प्रख्यात पुरातत्वशास्त्ज्ञ हथरू आर. नागास्वार्मी याांचे हनधन 

● त शमळन डूतील िख्य त भ रतीय इशतह सक र, पुर तत्वि स्त्रज्ञ 

आशण अग्रलेिकार रार्मचांद्रन नागस्वार्मी य ंचे शनर्न झ ले 

आहे. ते 91 वष ंचे होते. ते त शमळन डू सरक रच्य  पुर तत्व 

शवभ ग चे पशहले संच लक होते. मंशिर तील शिल लेि आशण 

तशमळन डूच्य  कल  इशतह स वरील क म स ठी न ग स्व मी 

ओळिले ज त होते. 

● 2018 मधे्य, न ग स्व मी य ंन  पद्मभूषण, भ रत च  शतसर -

सवोच्च न गरी पुरस्क र िि न करण्य त आल . त् ंनी 100 हून 

अशर्क पुस्तके शलशहली आहेत आशण ज नेव री 2022 मधे्य 

िक शित झ लेले 'सेंथ शमझ न डूम प ंडबम' हे त् ंचे अलीकडचे 

पुस्तक आहे. 

प्रख्यात कथकली नृत्याांगना आहि पद्मश्री हवजेत्या हर्मलेना 

साष्मल्वनी याांचे हनधन 

● ि न्सच्य  िशसि कथकली नृत् ंगन  शमलेन  स खल्वनी य ंचे 

शनर्न झ ले आहे. इि शलयन वंि ची स खल्वनी भ रत ल  

शनयशमत भेि िेत होती, शविेषत: केरळमधे्य शतने कथकली 

शिकली आशण पॅररसमधे्य 'Centre Mandapa' ही भ रतीय 

नृत् िक र ंची ि ळ  च लवली. परफॉशमंग आि्धसच्य  के्षत्र तील 

योगि न बद्दल भ रत सरक रने 2019 मधे्य स खल्वनी य ंन  

पद्मश्री पुरस्क र ने सन्म शनत केले. 
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भारतीय िॉकी सांघाचे र्माजी कििधार चरिजीत हसांग याांचे 

हनधन 

● म जी हॉकी शमड-शफडर चरणशजत शसंग य ंचे हृियशवक र च्य  

झिक्य ने आशण िीघधक ळ पयंत वय िी संबंशर्त आज र मुळे 

शनर्न झ ले. ते 90 वष ंचे होते. 1964 च्य  िोशकयो 

ऑशलखम्पकमधे्य सुवणधपिक शजंकण ऱ्य  भ रतीय हॉकी संघ च  

ते कणधर् र होते. 1960 च्य  रोममर्ील िेळ ंमधे्य आशण 1962 

च्य  आशिय ई क्रीड  स्परे्त रौयपिक शजंकण ऱ्य  भ रतीय 

संघ च  ते सिस्य होते. 

जे्यि र्मराठी लेिक आहि सार्माहजक कायिकते अहनल अवचट 

याांचे हनधन 

● मर ठीतील िशसि लेिक आशण स म शजक क यधकते अशनल 

अवचि य ंचे शनर्न झ ले. अवचि हे 1986 मधे्य पुण्य तील 

मुक्त ंगण पुनवधसन कें द्र न व च्य  व्यसनमुक्ती कें द्र चे संस्थ पक 

होते. ते “मनस ”, स्वत शवषय, “गिध”, “क यधरत”, “क यधमग्न” 

आशण “कुिुहल पोिी” य स रख्य  अनेक मर ठी पुस्तक ंस ठी 

िशसि होते. 

● 1970 च्य  ििक च्य  सुरुव तीस, त् ंनी स र्न  न व च्य  

लोकशिय मर ठी शनयतक शलक चे संप िन केले ज्य मधे्य 

स म शजक समस्य ंवरील त् ंचे िणिणीत लेिन होते, शविेषत: 

1972 च्य  मह र ष्ट्र  ल  उि्ध्वस्त झ लेल्य  िुष्क ळ च्य  त् ंच्य  

अहव ल त. त् ंच्य  अनेक पुस्तक ंमधे्य िशलत अत् च र ंवरील 

'कोडंम र ' (1985) आशण 'र् शमधक' (1989) य ंच  सम वेि 

आहे, 

हशक्षितज्ञ/सार्माहजक नेते बाबा इक्कबाल हसांग जी याांचे हनधन 

 इकबाल हसांग हकां गरा, जे िीि समुि य चे भ रतीय 

स म शजक -आध्य खत्मक  नेते तेहो  आशण एक शिक्षणतज्ज्ञ होते, 

त् ंचे वय च्य  95 व्य  वषी शनर्न झ ले . स म शजक  क य धतील 

योगि न बद्दल त् ंन  2022 मधे्य पद्मश्रीने सन्म शनत करण्य त 

आले. त् ंनी 2008 मधे्य ि श्वत शवद्य पीठ आशण 2015 मधे्य 

अक ल शवद्य पीठ, गुरु की क िीची स्थ पन  केली. 

 

हवहवध बातम्या 
 

कोची जल रे्मटर ो प्रकल्पासाठी बाांधलेली पहिली इलेष्मक्टरक बोट 

● केरळमधे्य, कोची वॉिर मेिर ो िकल्प स ठी ब ंर्लेली पशहली 

बॅिरीवर च लण री इलेखक्टर क बोि कोची मेिर ो रेल शलशमिेडल  

सुपूिध  करण्य त आली. 747 कोिी रुपय ंच्य  कोची वॉिर मेिर ो 

िकल्प स ठी कोचीन शिपय डधने ब ंर्लेल्य  23 बोिीपैंकी ही 

पूणध व त नुकूशलत बोि आहे. कोची वॉिर मेिर ो शसस्टीममधे्य 78 

फेरी असतील, जे 76 म गध शकलोमीिरवर पसरलेल्य  38 

िशमधनल्सन  जोडतील. 

● बॅिरीवर च लण री वॉिर मेिर ो बोि 100 िव सी व हून नेऊ 

िकते. केएमआरएलने स ंशगतले की, जग त िथमच कें द्र 

शनयंशत्रत एक खत्मक जलव हतूक िण ली मोठ्य  त फ्य सह 

बॅिरीद्व रे समशथधत आहे. 

भारतीय वांशाची कॅप्टन िरप्रीत चांिी दहक्षि धु्रवावर पोिोचली. 

● कॅप्टन िरप्रीत चांिी , भ रतीय वंि चे शििीि िीि आमी 

अशर्क री आशण शफशजओथेरशपस्ट, ज्य ंन  Polar Preet 

म्हणूनही ओळिले ज ते, दहक्षि धु्रवावर एकल अनसपोिेड 

िर ेक पूणध करण री पशहली रंग ची मशहल  बनून इशतह स रचल  

आहे. कॅप्टन चंडीने 40 व्य  शिवस च्य  िेविी 700 मैल (1,127 

शकलोमीिर) िव स करून शतच्य  सवध शकिसह पल्क शकंव  

िेज िेचल्य नंतर आशण उणे 50 अंि सेखल्सअस त पम न 

आशण सुम रे 60mph व ऱ्य च  वेग य ंच्य िी झंुज शिल्य नंतर 

शतच  इशतह स घडवण र  पर क्रम ज हीर केल . 

● इंगं्लडच्य  व यवे्यकडील वैद्यकीय रेशजमेंिच  एक भ ग म्हणून, 

कॅप्टन चंडी य ंची ि थशमक भूशमक  म्हणजे वैद्यकीय िशिक्षण 

अशर्क री म्हणून सैन्य तील डॉक्टर ंस ठी िशिक्षण आयोशजत 

करणे आशण िम शणत करणे ही आहे. 

िैदराबादला भारतातील पहिले ओपन रॉक मु्यहझयर्म हर्मळाले. 

● कें द्रीय शवज्ञ न आशण तंत्रज्ञ न र ज्यमंत्री िॉ हजतेंद्र हसांि य ंनी 

िैदराबाद, तेलांगिा येथे भ रत तील पशहल्य  ओपन रॉक 

सांग्रिालयाचे उि्घ िन केले . मु्यशझयममधे्य भ रत च्य  शवशवर् 

भ ग ंतील सुम रे 35 शवशवर् िक रचे िडक ििशिधत केले 

आहेत ज्य ंचे वय 3.3 अब्ज वषे ते पृथ्वीच्य  इशतह स च्य  सुम रे 

55 ििलक्ष वषे आहे. 

● ओपन रॉक मु्यशझयम, अनेक कमी ज्ञ त तर्थ् ंबद्दल लोक ंन  

शिशक्षत आशण िबोर्न करण्य च्य  उदे्दि ने स्थ शपत केले गेले 

आहे, भ रत च्य  शवशवर् भ ग ंतील सुम रे 35 शवशवर् िक रचे 

िडक ििशिधत करत त. हे िडक पृथ्वीच्य  पृष्ठभ ग प सून 

175 शकमी पयंत पृथ्वीच्य  सव धत िोल भ ग चे िशतशनशर्त्व 

करत त. िडक ओहिशा, ताहर्मळनािू, उत्तरािांि, 

झारिांि, जमू्म आहि काश्मीर आहि इतर भ ग तून आले 

आहेत. 

KVIC ने भारतातील पहिली “र्मोबाइल िनी प्रोसेहसांग हॅन” 

लाँच केली. 

● ि िी आशण ग्र मोद्योग आयोग (KVIC) चे अध्यक्ष, शवनय कुम र 

सके्सन  य ंनी ग शझय ब िमर्ील शसरोर  ग व त िेि तील 

पहिली र्मोबाईल िनी प्रोसेहसांग हॅन सुरू केली आहे. 

मोब ईल हॅन KVIC ने त् ंच्य  बहु-शिस्त िशिक्षण कें द्र, 

प ंजोकेहर  येथे रु. 15 ल ि िचूधन तय र केली आहे. हे 

मोब ईल मर् िशक्रय  युशनि 8 त स त 300 शकलो मर् वर 

िशक्रय  करू िकते. हॅनमधे्य च चणी ियोगि ळ  िेिील 

आहे, जी त्वररत मर् च्य  गुणवते्तची तप सणी करेल. 
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हॅन बद्दल: 

● KVIC च्य  मर् शमिन अंतगधत मोब ईल हनी िोसेशसंग हॅन ह  

एक मोठ  शवक स आहे ज्य च  उदे्दि मर्म श्य  प ळण र्य ंन  

िशिक्षण िेणे, िेतकर्य ंन  मर्म श्य ंच्य  पेय  शवतररत करणे 

आशण ग्र मीण, सुशिशक्षत तसेच बेरोजग र तरुण ंन  मर्म िी 

प लन शक्रय कल प ंद्व रे अशतररक्त उत्पन्न शमळशवण्य स मित 

करणे आहे. 

● मर् उत्प िन च्य  म ध्यम तून "गोड क्र ंती" (गोड क्र ंती) च्य  

पंतिर् न ंच्य  स्वप्न च्य  अनुषंग ने, KVIC ने मर्म श्य  

प ळण ऱ्य ंन  आशण िेतकर्य ंन  त् ंच्य  मर् उत्प िन स ठी 

योग्य शकंमत शमळवून िेण्य स ठी ह  अनोि  नवोपक्रम आणल  

आहे. 

● KVIC ने न शवन्यपूणध मोब ईल हनी िोसेशसंग हॅनची रचन  केली 

आहे जी मर्म श्य  प ळण ऱ्य ंच्य  मर् वर त् ंच्य  ि र त 

िशक्रय  करेल आशण त् मुळे त् ंन  िशक्रय  करण्य स ठी िूरच्य  

िहर ंमधे्य मर् िशक्रय  कें द्र त नेण्य च  त्र स आशण िचध व चेल. 

● य मुळे लह न मर्म िीप लक ंस ठी मर्म िीप लन ह  अशर्क 

फ यिेिीर व्यवस य होईल; हे मर् ची िुित  आशण उच्च 

िज धचे म नक िेिील र िेल. 

भारतातील पहिले िेली-िब गुरुग्रार्मर्मधे्य उभारले जािार आिे. 

● हररय ण चे उपमुख्यमंत्री दुष्यांत चौटाला य ंनी घोषण  केली की 

गुरुग्र मल  सवध शवम न सुशवर् ंसह भारताचे पहिले िेली-िब 

शमळेल. हेलीकॉप्टरस ठी एक च शठक णी सवध सुशवर्  असण रे 

हेली-हब हे भ रत तील पशहलेच असेल. हेली-हब गुरुग्र ममधे्य 

ब ंर्ले ज ण्य चे िस्त शवत आहे आशण ते औद्योहगक के्षत्राांना 

(नोएिा आहि हभविी) सुलभ कनेखक्टखहिीसह मेिर ो 

सुशवरे्जवळ असेल. 

नॉथि ईस्ट फेष्मस्टहलच्या 9व्या आवृत्तीचा सर्मारोप झाला. 

● गुव ह िी, आस म येथे नॉथध ईस्ट फेखस्टहलच्य  9व्य  आवृत्तीच  

सम रोप झ ल . य  महोत्सव च  मुख्य उदे्दि ईि ने्यकडील 

ििेि तील व्य वस शयक आशण पयधिन क्षमतेच  िच र करणे 

आशण त् वर िक ि ि कणे ह  आहे. ह  महोत्सव थेि संगीत 

आशण नृत् स िरीकरण सह क शनधहलच्य  स्वरूप त आयोशजत 

करण्य त आल  होत , ज्य मधे्य शिवसभर अभ्य गत ंन  िुल्य  

भ ग त गंुतवून ठेवण्य त आले होते, तर य  ििेि तील 

व्य वस शयक, आशथधक, स म शजक-र जकीय समस्य ंवरील 

गंभीर चच ंनी कॉन्फरन्स हॉलमधे्य शवच रवंत ंन  तल्लीन केले 

होते. 

भारतातील सवाित जुने अस्वल 'गुलाबो' याांचे वन हविार राष्ट्र ीय 

उद्यानात हनधन झाले. 

● भ रत तील सव धत वयस्कर म िी िॉथ अस्वल, शजचे न व 

गुलाबो होते, मध्य ििेि तील भोपाळ येथे असलेल्या वन 

हविार राष्ट्र ीय उद्यान आहि प्रािीसांग्रिालयात शनर्न झ ले. 

गुल बो हे िेि तील सव धत जुने िॉथ अस्वल होते. वय च्य  40 

व्य  वषी शतच  मृतू् झ ल . मे 2006 मधे्य ती 25 वष ंची 

असत न  स्टर ीि परफॉमधर (मि री) प सून शतची सुिक  करण्य त 

आली. गुल बो हे उद्य न तील स्ट र आकषधण ंपैकी एक होते. 

20 वा ढाका आांतरराष्ट्र ीय हचत्रपट र्मिोत्सव सुरू िोत आिे. 

● 20 व  ढ क  आंतरर ष्ट्र ीय शचत्रपि महोत्सव ढ क , ब ंगल िेि 

येथे सुरू होत आहे. महोत्सव त 15 ते 23 ज नेव री िरम्य न 

ढ क  येथील शवशवर् शठक णी 10 शे्रणीतील 70 िेि ंतील 225 

शचत्रपि ििशिधत केले ज तील. ह  शचत्रपि महोत्सव ह यशिड 

पितीने आयोशजत केल  ज त असून महोत्सव िरम्य न अनेक 

शचत्रपि ऑनल इन स्टर ीम केले ज त त. DIFF य  

महोत्सव िरम्य न 'वुमन इन शसनेम ' आंतरर ष्ट्र ीय पररषिेची 

8वी आवृत्ती तसेच 'वेस्ट मीि्स ईस्ट' पिकथ  ियोगि ळेची 

चौथी आवृत्ती िेिील आयोशजत करेल. 

भारतीय नो ांदी: 

● 20 व्य  DIFF मर्ील भ रतीय िवेि ंमधे्य पीएस शवनोथर ज 

शिग्दशिधत कूझंगल, सुभ्रशजत शमत्र  शिग्दशिधत अशवज शत्रक, 

इंद्रनील रॉयचौर्री शिग्दशिधत म य र जोजं ळ आशण िरीफ इस  

शिग्दशिधत आंि ल य  35 िवेि ंपैकी शचत्रपि ंच  सम वेि आहे. 

उत्सवाचा इहतिास: 

● ढ क  इंिरनॅिनल शफल्म फेखस्टहल (DIFF) ह  1977 मधे्य 

स्थ पन झ लेल्य  रेनबो शफल्म सोस यिीने आयोशजत केल  आहे. 

DIFF ची सुरुव त 1992 मधे्य झ ली होती. य  फेखस्टहलमधे्य 

the Asian Competition Section, Retrospective, 

Tribute, Bangladesh panorama, Wide Angle, Cinema 

of the World, Children’s Film, Spiritual film, Women 

Filmmakers section and short and independent films 

असे िह  शवभ ग असतील. 

ऑक्सफिि युहनहहसिटी पे्रसने 2021 चा हचल्डर न विि ऑफ द 

इयर म्हिून 'Anxiety' िा शब्द घोहषत केले 

● “anxiety” (21%), य शिव य “Challenging” (19%), 

“isolate” (14%), “Wellbeing” (13%) आशण “resilience” 

(12%) मुल ंचे हे िमुि प च िब्द होते. 

● 2020 मधे्य, OUP द्व रे कोरोन ह यरस ह  शचडर न्स वडध ऑफ 

ि इयर होत . 
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शास्त्ज्ञाांनी रेनफ्रॉगच्या नवीन प्रजाती ांना गे्रटा थनबगिचे नाव 

हदले आिे. 

● पन म  जंगल त स पडलेल्य  रेनिॉगच्य  नवीन िज तील  

स्वीशडि पय धवरण क यधकत् ध गे्रि  थनबगध य ंचे न व िेण्य त 

आले आहे. य  िज तील  शिखस्टमंशिस गे्रि थुनबगे असे न व 

िेण्य त आले आहे शकंव  गे्रि  थनबगध रेनिॉग म्हणून िशसि 

आहे. बेडूक मूळतः  2012 मधे्य िोर्ल  गेल  होत  आशण 

आर्ीच वगीकृत शिखस्टमंशिस कुिंुब च  भ ग असल्य चे म नले 

ज त होते. 

● उष्णकशिबंर्ीय उभयचर ंच  नव  नमुन  पन म  येथील डॉक्टर  

● अबेल बशतस्त  आशण कोनर ड मेबिध (खस्वत्झलंड) य ंच्य  

नेतृत्व ि लील जीवि स्त्रज्ञ ंच्य  आंतरर ष्ट्र ीय संघ ने सेरो 

चुक ंिी, डररएन ि ंत त असलेल्य  ि जगी र िीव शठक णी 

िोर्ल . 

'जय भीर्म' आहि र्मारक्कर ऑिर 2022 साठी हनविले गेले. 

● भ रतीय शचत्रपि च  जय भीम आशण मरक्कर: अरबीक िशलंते 

शसहम हे ऑस्कर 2022 स ठी अशर्कृतपणे शनवडले गेले 

आहेत. मिर इंशडय , सल म बॉमे्ब आशण लग न नंतर 

ऑस्करस ठी न म ंकन शमळ लेल  जय भीम ह  चौथ  भ रतीय 

शचत्रपि आहे . मरक्कर अरबीक िशलंते शसहम हे ग्लोबल 

कमु्यशनिी ऑस्कर पुरस्क र 2021 स ठी िेिील न म ंशकत 

झ ले आहे. अक िमी ऑफ मोिन शपक्चसध आि्धस अाँड 

स यने्ससने य वषी पुरस्क र ंस ठी प त्र असलेल्य  276 

शचत्रपि ंची य िी िशसि केली आहे. 

● केवळ जय भीम आशण म रक्करच न ही तर, शिग्दिधक ररंिू 

थॉमस आशण सुखष्मत घोष य ंच्य  र यशिंग शवथ फ यर, िशलत 

मशहल ंनी च लवल्य  ज ण र्य  वृत्तपत्र वर आर् ररत शचत्रपि, 

ऑस्कर 2022 मधे्य सवोतृ्कष्ट् म शहतीपि वैशिष्ट्य शे्रणीमधे्य 

शनवडल  गेल  आहे. 

गुिगाव येथे भारतातील सवाित र्मोठे ईही चाहजंग से्टशन 

उघिले. 

● 4 च की व हन ंस ठी 100 च शजंग पॉइंि्सची क्षमत  असलेले 

भ रत तील सव धत मोठे इलेखक्टर क व हन (EV) च शजंग से्टिन , 

गुरुग्र ममर्ील शिल्ली-जयपूर र ष्ट्र ीय मह म ग धवर उघडण्य त 

आले. पूवी, भ रत तील सव धत मोठे ईही च शजंग से्टिन नवी 

मंुबई येथे ईहीस ठी 16 एसी आशण 4 डीसी च शजंग पोि्धस 

असलेले होते. नवीन EV च शजंग से्टिन िेक-प यलशिंग कंपनी 

Alektrify Private Limited ने शवकशसत केले आहे. 

● य  आक र चे आशण शवि लतेचे इलेखक्टर क व हन च शजंग से्टिन 

िुशमधळ आहे आशण उद्योग ंन  सुलभ 'िम णन अनुप लन' आशण 

'सुरक्ष  म नके' मधे्य व स्तशवक व्यवस य सुलभतेच  अनुभव 

घेण्य स ठी महत्त्वपूणध ठरेल. 

 

सवि स्पधाि परीक्षाांसाठी र्मित्त्वाचे रु्मदे्द: 
 

● िेक मशहंद्र  सीईओ: सीपी गुरन नी. 

● िेक मशहंद्र  मुख्य लय: पुणे. 

● िेक मशहंद्र  संस्थ पक: आनंि मशहंद्र . 

● िेक मशहंद्र ची स्थ पन : 1986. 

● जमू्म आशण क श्मीर बाँकेचे मुख्य लय: श्रीनगर; 

● जमू्म आशण क श्मीर बाँकेची स्थ पन : 01 ऑक्टोबर 1938 

● IRDAi ची स्थ पन : 1999; 

● IRDAI मुख्य लय: हैिर ब ि; 

● IRDAI चेअरपसधन: सुभ ष चंद्र िंुशिय . 

● SBI क डध मुख्य लय: गुरुग्र म, हररय ण ; 

● SBI क डध व्यवस्थ पकीय संच लक आशण CEO: र म  मोहन 

र व अम र . 

● शफनो पेमेंि्स बाँकेचे अध्यक्ष: ि . महेंद्र कुम र चौह न. 

● शफनो पेमेंि्स बाँकेची स्थ पन : 13 जुलै 2006. 

● शफनो पेमेंि्स बाँकेचे एमडी आशण सीईओ: ऋषी गुप्त . 

● शफनो पेमेंि्स बाँकेचे मुख्य लय: मंुबई, मह र ष्ट्र . 

● ONGC मुख्य लय: वसंत कंुज, नवी शिल्ली. 

● ONGC ची स्थ पन : 14 ऑगस्ट 1956. 

● सुि न र जर् नी: ि तूधम; चलन: सुि नी प उंड. 

● Apple Inc. CEO: शिम कुक; 

● Apple Inc. स्थ पन : 1 एशिल 1976, कॅशलफोशनधय , युन यिेड 

से्टि्स; 

● Apple Inc. मुख्य लय: कु्यपशिधनो, कॅशलफोशनधय , युन यिेड 

से्टि्स; 

● Apple Inc. संस्थ पक: स्टीह जॉब्स, स्टीह वोखिय क, रोन ड 

वेन. 

● NPCI Bharat BillPay Ltd ची स्थ पन : 2021; 

● NPCI Bharat BillPay Ltd मुख्य लय: मंुबई, मह र ष्ट्र ; 
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● NPCI Bharat BillPay Ltd CEO: नूपूर चतुवेिी. 

● Google CEO: संुिर शपच ई; 

● Google ची स्थ पन : 4 सप्टेंबर 1998, कॅशलफोशनधय , युन यिेड 

से्टि्स; 

● Google संस्थ पक: लॅरी पेज, सजी शिन. 

● ज गशतक अन्न क यधक्रम ची स्थ पन : 1961; 

● ज गशतक अन्न क यधक्रम मुख्य लय: रोम, इिली; 

● ज गशतक अन्न क यधक्रम क यधक री संच लक: डेखहड बीसले. 

● अाँशिग्व  आशण ब रबुड  र जर् नी: सेंि जॉन्स; 

● अाँशिग्व  आशण ब रबुड  चलन: पूवध कॅररशबयन डॉलर; 

● अाँशिग्व  आशण ब रबुड  पंतिर् न: गॅस्टन ि उन. 

● गुजर त र जर् नी: ग ंर्ीनगर; 

● गुजर तचे र ज्यप ल: आच यध िेवव्रत; 

● गुजर तचे मुख्यमंत्री: भूपेंद्रभ ई पिेल. 

● एअरिेल पेमेंि्स बाँकेचे एमडी आशण सीईओ: नुित  शबस्व स. 

● एअरिेल पेमेंि्स बाँकेचे मुख्य लय: नवी शिल्ली. 

● एअरिेल पेमेंि्स बाँकेची स्थ पन : ज नेव री 2017. 

● ररल यन्स इंडस्टर ीज शलशमिेडचे CEO: मुकेि अंब नी (31 जुलै 

2002–); 

● ररल यन्स इंडस्टर ीज शलशमिेड संस्थ पक: र्ीरूभ ई अंब नी; 

● ररल यन्स इंडस्टर ीज शलशमिेड स्थ पन : 8 मे 1973, मह र ष्ट्र ; 

● ररल यन्स इंडस्टर ीज शलशमिेड मुख्य लय: मंुबई. 

● शिव ळिोरी आशण शिव ळिोरी बोडध ऑफ इंशडय  मुख्य लय: 

नवी शिल्ली; 

● शिव ळिोरी आशण शिव ळिोरी बोडध ऑफ इंशडय  संस्थ पक: 

भ रतीय संसि; 

● शिव ळिोरी आशण शिव ळिोरी बोडध ऑफ इंशडय ची स्थ पन : 

1 ऑक्टोबर 2016. 

● शसक्कीमचे मुख्यमंत्री: पीएस गोले. 

● शसक्कीमचे र ज्यप ल: गंग  िस ि. 

● शसक्कीमची र जर् नी आशण सव धत मोठे िहर: गंगिोक. 

● TCS CEO: र जेि गोपीन थन (21 फेिुव री 2017) 

● TCS स्थ पन : 01 एशिल 1968 

● TCS मुख्य लय: मंुबई. 

● AIIB अध्यक्ष: शजन शलकुन. 

● AIIB चे मुख्य लय: बीशजंग, चीन. 

● AIIB ची स्थ पन : 16 ज नेव री 2016. 

● उत्तर ििेि र जर् नी: लिनौ; 

● उत्तर ििेिचे मुख्यमंत्री : योगी आशित्न थ; 

● उत्तर ििेिच्य  र ज्यप ल: आनंिीबेन पिेल 

● ि ि  समूह चे संस्थ पक: जमिेिजी ि ि ; 

● ि ि  समूह ची स्थ पन : 1868, मंुबई; 

● ि ि  समूह चे मुख्य लय: मंुबई; 

● ि ि  सन्सच्य  बोड धचे अध्यक्ष: निर जन चंद्रिेिरन. 

● कझ कस्त न र जर् नी: नूर-सुलत न; 

● कझ शकस्त न चलन: कझ कस्त नी िेंगे. 

● ि ि  कन्सिन्सी सखहधसेसची स्थ पन : १ एशिल १९६८ 

● ि ि  कन्सिन्सी सखहधसेसचे मुख्य लय: मंुबई 

● ि ि  कन्सिन्सी सखहधसेस सीईओ: र जेि गोपीन थन 

● SEBI ची स्थ पन : 12 एशिल 1992 

● SEBI मुख्य लय: मंुबई 

● SEBI चेअरपसधन: अजय त् गी 

● भ रतीय सैन्य ची स्थ पन : 1 एशिल 1895, 

● भ रतीय लष्कर चे मुख्य लय: नवी शिल्ली 

● भ रतीय लष्करिमुि: मनोज मुकंुि नरवणे 

● भ रतीय सैन्य चे िीिव क्य: स्वतः ची सेव  

● इस्र यलची र जर् नी: जेरुसलेम 

● ISRAEL चलन: इस्र यली नवीन िेकेल 

● इस्र यलचे पंतिर् न: नफ्त ली बेनेि 

● इस्र यलचे अध्यक्ष: आयझॅक हझॉधग 

● आंतरर ष्ट्र ीय क मग र संघिनेचे मुख्य लय: शजशनह , खस्वत्झलंड; 

● आंतरर ष्ट्र ीय क मग र संघिनेचे Director-General: ग य 

र यडर; 

● आंतरर ष्ट्र ीय क मग र संघिन  संस्थ पक: पॅररस ि ंतत  

पररषि; 

● आंतरर ष्ट्र ीय क मग र संघिनेची स्थ पन : 1919. 

● ररझहध बाँक ऑफ इंशडय ची स्थ पन : 1 एशिल 1935; 

● ररझहध बाँक ऑफ इंशडय  मुख्य लय: मंुबई, मह र ष्ट्र ; 

● ररझहध बाँक ऑफ इंशडय चे गहनधर: िखक्तक ंत ि स. 

● एअर इंशडय  शलशमिेड स्थ पन : 1932, मंुबई; 

● एअर इंशडय  शलशमिेड मुख्य लय: नवी शिल्ली. 

● इंशडयन बाँकेचे मुख्य लय: चेन्नई; 

● इंशडयन बाँक सीईओ: श्री ि ंतील ल जैन; 

● इंशडयन बाँकेची स्थ पन : 15 ऑगस्ट 1907. 

● म यक्रोसॉटचे CEO आशण Chairman: Satya Nadella; 

● म यक्रोसॉट मुख्य लय: रेडमंड, वॉशिंग्िन, युन यिेड से्टि्स. 

● UAE र जर् नी: अबू र् बी; 

● UAE चलन: संयुक्त अरब अशमर ती शिरहम; 

● UAE अध्यक्ष: िशलफ  शबन झ येि अल न हय न. 

● युरोशपयन युशनयनच्य  संसिेचे मुख्य लय: स्टर  सबगध, ि न्स; 

● युरोशपयन युशनयनच्य  संसिेची स्थ पन : 10 सप्टेंबर 1952, 

युरोप. 

● नॅिनल पेमेंि कॉपोरेिन ऑफ इंशडय ची स्थ पन : 2008; 
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● नॅिनल पेमेंि कॉपोरेिन ऑफ इंशडय  मुख्य लय: मंुबई, 

मह र ष्ट्र ; 

● नॅिनल पेमेंि कॉपोरेिन ऑफ इंशडय चे एमडी आशण सीईओ: 

शिलीप आसबे. 

● Axis Bank स्थ पन : ३ शडसेंबर १९९३; 

● Axis Bank मुख्य लय: मंुबई; 

● Axis Bank MD आशण CEO: अशमत भ चौर्री; 

● Axis Bank अध्यक्ष: श्री र केि म खिज ; 

● Axis Bank िॅगल इन: बिली क  न म शजंिगी. 

● एनडीआरएफचे मह संच लक: अतुल करव ल. 

● शत्रपुर चे मुख्यमंत्री: शबलब कुम र िेब 

● र ज्यप ल: सत्िेव न र यण आयध 

● शहम चल ििेि र जर् नी: शिमल  (उन् ळ ), र्मधि ल  

(शहव ळ ); 

● शहम चल ििेिचे र ज्यप ल : र जेंद्र आलेकर; 

● शहम चल ििेिचे मुख्यमंत्री: जय र म ठ कूर. 

● ब ब धडोस र जर् नी: शिजि उन; 

● ब ब धडोस चलन: ब ब धडोस डॉलर. 

● इस्रोचे अध्यक्ष आशण अंतर ळ सशचव: डॉ एस सोमन थ; 

● ISRO मुख्य लय: बेंगळुरू, कन धिक; 

● इस्रोची स्थ पन :15 ऑगस्ट 1969 

● NATO मुख्य लय: िुसेल्स, बेखियम. 

● NATO लष्करी सशमतीचे NATO चेअरमन: अाँडशमरल रॉब 

ब ऊर. 

● NATO चे सिस्य िेि: 30; स्थ पन : 4 एशिल 1949. 

● AIIB मुख्य लय: बीशजंग, चीन; 

● AIIB सिस्यत्व: 105 सिस्य; 

● AIIB शनशमधती: 16 ज नेव री 2016; 

● AIIB िमुि: शजन शलकुन. 

● फुलरिन इंशडय  सीईओ: िंतनू शमत्र ; 

● फुलरिन इंशडय ची स्थ पन : 1994; 

● फुलरिन भ रत मुख्य लय: मंुबई, मह र ष्ट्र . 

● उज्जीवन स्मॉल फ यन न्स बाँकेची स्थ पन : 2017; 

● उज्जीवन स्मॉल फ यन न्स बाँकेचे मुख्य लय: बेंगळुरू; 

● उज्जीवन स्मॉल फ यन न्स बाँक एमडी आशण सीईओ: इशत्तर  

डेखहस. 

● PMC बाँकेचे अध्यक्ष: एस. बलबीर शसंग कोचर 

● PMC बाँकेची स्थ पन : 1984 

● PMC बाँक मुख्य लय: मंुबई, मह र ष्ट्र . 

● ज गशतक सीम िुल्क संघिनेचे मुख्य लय: िुसेल्स, बेखियम. 

● ज गशतक सीम िुल्क संघिनेचे सिस्यत्व: 182 िेि. 

● ज गशतक सीम िुल्क संघिनेचे मह सशचव: कुशनयो शमकुररय .
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