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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
चौथा आठवडा माचच 2022 
मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

35वा सुरजकुुं ड आुंतरराष्ट्रीय िस्तकला मेळा 

 
 
 
सुंदर्च 

• हरियाणाच ेिाज्यपाल बंडारू दत्तात्रय आणण हरियाणाच ेमुख्यमंत्री मनोहि लाल यांनी ददल्लीजवळ फिीदाबाद येथ े
35 व्या सूरजकुुं ड आुंतरराष्ट्रीय िस्तकला मळेा 2022 चे उद्घाटन केले. 

मुख्य मुद्दे 
• या काययक्रमात 20 हून अधिक देश सहभागी होत आहेत आणण उझबकेकस्तान हे भागीदाि िाष्ट्र आहे. 
• जम्मू आणण काश्मीि हे 35 व्या सूिजकंुड आंतििाष्ट्रीय हस्तकला मेळा 2022 च े'थीम स्टेट' आहे, जे िाज्यातील 

ववववि कला प्रकाि आणण हस्तकलेद्वािे आपली अद्ववतीय संस्कृती आणण समदृ्ि वािसा प्रदर्शयत कित आहे. 
• कें द्रीय पययटन मंत्रालय, वस्त्रोद्योग, संस्कृती, पििाष्ट्र मंत्रालय आणण हरियाणा सिकाि यांच्या सहकायायने 

सूिजकंुड मेळा प्राधिकिण आणण हरियाणा पययटन यांच्या संयुक्त ववद्यमाने आयोजजत सौंदययपूणय वाताविणात 
भाितातील कलाकुसि, संस्कृती आणण पाककृती यांच े प्रदशयन किण्यासाठी हा महोत्सव आंतििाष्ट्रीय पययटन 
ददनदर्शयकेवि अर्भमानाच्या आणण महत्त्वाच्या स्थानावि आहे. 

• हस्तकला, हातमाग आणण भािताचा सांस्कृततक वािसा यांची समदृ्िता आणण वववविता दशयववण्यासाठी 1987 
मध्ये प्रथमच सूिजकंुड हस्तकला मेळा आयोजजत किण्यात आला होता. 

सुरजकुुं डचा इततिास: 
• सुिजकंुड, लोकवप्रय सूिजकंुड आंतििाष्ट्रीय हस्तकला मेळ्याचे दठकाण फरिदाबादमध्ये दक्षिण ददल्लीपासून 8 

ककमी अंतिावि आहे. 
• सूिजकंुडचे नाव प्राचीन अमॅ्फीधथएटिवरून पडले आहे, याचा अथय तोमि सिदािांपैकी एक िाजा सूिजपाल याने 

10व्या शतकात येथे बािंललेा ‘सूयायचा तलाव’. 
स्रोत: TOI 
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राष्ट्रीय ई-ववधान अॅप्प्लकेशन प्रोग्राम कायाचप्ववत करणारी नागालँड ववधानसर्ा देशातील पहिली ठरली 

 
सुंदर्च 

• पेपिलेस पद्ितीमध्ये सत्र आयोजजत किण्यासाठी राष्ट्रीय ई-ववधान अॅप्प्लकेशन (NeVA) प्रोग्राम कायायजववत 
किणािी नागालँड ववधानसर्ा (NLA) देशातील पदहली ठिली आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• NLA मध्ये इवस्टॉल केलेले ई-बुक हे एक माध्यम आहे ज्याद्वािे सदस्य पेपिलेस असेंब्लीसाठी वविानसभते 

NeVA अजॅललकेशन वापिणाि आहेत. 
• NeVA हा एक प्रकल्प आहे ज्याला 10 टक्के िाज्याच्या वाट्यासह संसदीय कामकाज मंत्रालय, भाित 

सिकािद्वािे तनिी ददला जातो. 
स्रोत: newsonair 
नरससुंगनपेट्टाई नागस्वराम या शास्रीय वाद्याला GI टॅग समळाला  
बातमीत का 

• तार्मळनाडूचे शास्त्रीय पवन वाद्य (classical wind musical instrument) निर्सगंपेट्टाई नागस्विाम 
यांना Class 15 मिील वाद्य शे्रणी अंतगयत भौगोर्लक संकेत (GI) टॅग प्रदान किण्यात आला आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• हे वाद्य पािंपारिकपणे कंुभकोणम जवळील गावातील कािाधगिांनी बनवले आहे जे त्यांना त्यांच्या पूवयजांकडून 

वािशाने र्मळालेल्या ववर्शष्ट्ट प्रकक्रया कौशल्याद्वािे बनवतात. 
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नरससुंिपेट्टाई नागस्वरम बद्दल: 
• नागस्विम हे लाकूड आणण िातूपासून बनवलेले वाऱ्याचे वाद्य आहे. या वाद्याला ‘मंगला वाद्यम’ म्हणूनही 

उच्च दजाय देण्यात आला आहे आणण िार्मयक समािंभ, शुभ प्रसंगी आणण शास्त्रीय मैकफलींमध्ये ते वाजवले 
जाते. 

र्ौगोसलक सुंकेत टॅग: 
• भौगोर्लक इंडडकेशन टॅग कृषी, नैसधगयक ककंवा उत्पाददत वस्तूंसाठी जािी केला जातो ज्यांच्या भौगोर्लक 

उत्पत्तीमुळे एक अद्ववतीय गुणवत्ता, प्रततष्ट्ठा ककंवा इति वैर्शष्ट्ट्ये आहेत. 
• Source: newsonair 

मित्वाच्या बातम्या: र्ारत 
'फाउुं डेशनल लतनिंग स्टडी' 

 

बातम्याुंमध्ये का 
• पायाभूत र्शिणाच्या टललयावि (इयत्ता ततसिीच्या शेवटी) ववद्यार्थयाांच्या र्शकण्याच्या पातळीचे प्रत्यि 

आकलन व्हावे, यासाठी र्शिण मंत्रालय 'फाऊंडेशनल लतनांग स्टडी' किणाि आहे.  
• हा अभ्यास जगातील अशा प्रकािचा पदहला अभ्यास आहे कािण 22 भाितीय भाषांमध्ये आकलनासह 

वाचनासाठी मापदंड स्थावपत किणे हे त्याचे उद्दीष्ट्ट आहे. 
फाउुंडेशनल लतनिंग स्टडीबद्दल: 

• NCERT द्वािे सवय िाज्ये आणण कें द्रशार्सत प्रदेशांमध्ये 23 ते 26 माचय 2022 या चाि ददवसांच्या 
कालाविीत नमुना शाळांमध्ये मूलभूत र्शिण अभ्यास आयोजजत केला जाईल. 

• या अभ्यासात अंदाजे 10000 शाळा आणण 1 लाख ववद्याथी सहभागी होण्याची अपेिा आहे.  
• Source: India Today 

ववुंग्स इुंडडया 2022 
बातम्याुंमध्ये का 
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• नागिी उड्डाण मंत्रालय (एमओसीए) आणण कफक्की संयुक्तपणे ववगं्ज इंडडया 2022 - आर्शयातील सवायत 
मोठा नागिी हवाई वाहतूक (व्यावसातयक, सामावय आणण व्यवसाय उड्डाण) काययक्रम 24 ते 27 माचय 
2022 दिम्यान बेगमपेट ववमानतळ, हैदिाबाद, हैदिाबाद, येथे आयोजजत किीत आहेत. 

 

मखु्य मुद्दे 
• देशाच्या आझादी का अमतृ महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, काययक्रमाची थीम आहे “India@75: New 

Horizon for Aviation Industry”. 
• WINGS INDIA 2022 हा नागिी उड्डाणाविील आर्शयातील सवायत मोठा काययक्रम आहे, जो नवीन 

व्यवसाय संपादन, गुतंवणूक, िोिण तनर्मयती आणण प्रादेर्शक कनेजक्टजव्हटीवि लि कें दद्रत करून िते्राच्या 
झपाट्याने बदलणाऱ् या गततशीलतेसाठी अनुकूल मचं प्रदान कितो. 

• भाितातील नागिी उड्डाण िेत्रात बेंचमाकय  तयाि किणाऱ्या आणण उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या ववमान 
वाहतूक-संबंधित कंपवया/संस्था/संस्थांना “ववगं्स इंडडया अवॉड्यस” प्रदान केले जातील. 

• Source: PIB 
राष्ट्रीय अनुसूचचत जमाती आयोग (NCST) 

 

बातम्याुंमध्ये का 
• िाष्ट्रीय अनुसूधचत जमाती आयोग (एनसीएसटी) गेल्या चाि वषाांपासून अकाययिम असून, त्यांनी एकही अहवाल 

संसदेला ददललेा नाही, असे संसदीय सर्मतीने नुकत्याच ददलेल्या अहवालात म्हटले आहे.  
राष्ट्रीय अनुसूचचत जमाती आयोगाबद्दल (NCST): 
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• ही एक भाितीय घटनात्मक संस्था आहे जी सवंविान (89 वी दरुुस्ती) कायदा, 2003 द्वािे स्थापन केली गेली 
होती. 

• १९ फेबु्रवािी २००४ िोजी लागू झालेल्या संवविानाच्या ८९ व्या दरुुस्तीवि, पूवीच्या िाष्ट्रीय अनुसूधचत जाती आणण 
अनुसूधचत जमाती आयोगाच्या ववभाजनावि िाष्ट्रीय अनुसूधचत जमाती आयोगाची स्थापना कलम ३३८ अ अववये 
किण्यात आली आहे, जेणकेरून प्रदान केलेल्या ववववि सुििाििकांच्या (safeguards) अंमलबजावणीवि लि ठेवता 
येईल. 

रचना: 
• आयोगामध्ये एक अध्यि, एक उपाध्यि आणण तीन पूणयवेळ सदस्य (एका मदहला सदस्यासह) यांचा समावेश होतो. 

आयोगाच्या सवय सदस्यांचा काययकाळ काययभाि स्वीकािल्यापासून तीन वषाांचा आहे. 
Source: The Hindu 
2022-23 िुंगामासाठी कच्च्या तागाच्या ककमान आधारर्ूत ककमतीला मुंत्ररमुंडळाची मावयता 

 

बातमीत का 
• पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांच्या अध्यितेखालील आधथयक व्यवहािाविील मंत्रत्रमंडळ सर्मतीने 2022-23 हंगामासाठी 

कच्च्या तागासाठी ककमान आिािभूत ककंमत (MSP) मंजूि केली. 
मुख्य मुद्दे 

• कृषी खचय आणण ककंमत आयोगाच्या र्शफािशींवि आिारित ही मावयता आहे. 
• 2022-23 हंगामासाठी कच्च्या तागाचा MSP (TDN3 समतुल्य TD5 ग्रेड) 4750/- प्रतत जक्वंटल तनजश्चत किण्यात 

आला आहे. 
• यामुळे संपूणय भाितातील भारित सिासिी उत्पादन खचायपेिा 60.53 टक्के पितावा र्मळेल. 
• 2022-23 हंगामासाठी कच्च्या तागाचा घोवषत MSP हा सिकािने 2018-19 च्या अथयसंकल्पात घोवषत केल्यानुसाि 

अणखल भाितीय भारित सिासिी उत्पादन खचायच्या ककमान 1.5 पट पातळीवि MSP तनजश्चत किण्याच्या तत्त्वाशी 
सुसंगत आहे. 
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• Source: PIB 
मित्वाच्या बातम्या: जग 

2री र्ारत-ऑस्रेसलया व्िच्युचअल ससमट 

 
सुंदर्च 

• पंतप्रिान निेंद्र मोदी आणण ऑस्रेर्लयाचे पंतप्रिान स्कॉट मॉरिसन यांनी 21 माचय 2022 िोजी दसुरी र्ारत-
ऑस्रेसलया व्िच्युचअल ससमट आयोजजत केली होती ज्यादिम्यान त्यांनी दोवही देशांमिील बहुआयामी संबंिांचा 
आढावा घेतला आणण प्रादेर्शक आणण जागततक घडामोडींवि ववचािाचंी देवाणघेवाण केली. 

मुख्य मुद्दे 
• दोवही नेत्यांनी जून 2020 मध्ये पदहल्या व्हच्युयअल सर्मट दिम्यान स्थापन केलेल्या सवचसमावेशक धोरणात्मक 

र्ागीदारी अंतगयत झालले्या प्रगतीबद्दल समािान व्यक्त केले. 
• व्यापाि आणण गंुतवणूक, संििण आणण सुििा, र्शिण आणण नवकल्पना, ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान, तनणाययक 

खतनजे, जल व्यवस्थापन, नवीन आणण नवीकिणीय ऊजाय तंत्रज्ञान, कोववड- 19 संबंधित संशोिन इ. सािख्या 
आता ववववि िते्रांचा समावशे असलेल्या संबंिांच्या वाढलेल्या व्यालतीबद्दल पंतप्रिान मोदींनी समािान व्यक्त 
केले. 

टीप: 
• 29 प्राचीन कलाकृती भािताला पित किण्याच्या ववशेष कायायसाठी पंतप्रिान मोदीनंी पंतप्रिान स्कॉट मॉरिसन 

यांचे ववशेष आभाि मानले. 
• या कलाकृतींमध्ये शतकानुशतकातील र्शल्पे, धचत्रे आणण छायाधचत्रे याचंा समावेश आहे, काही भािताच्या ववववि 

भागांतील 9व्या-10व्या शतकातील आहेत. 
• कलाकृतींमध्ये 12 व्या शतकातील चोल कांस्य, 11व्या-12व्या शतकातील िाजस्थानातील जैन र्शल्पे, 12व्या-

13व्या शतकातील गुजिात मिील वाळूच्या खडकातील देवी मदहषासुिमददयनी, 18व्या-19व्या शतकातील धचत्रे 
आणण सुरुवातीच्या जजलेदटन चांदीची छायाधचत्र ेयांचा समावेश आहे. 

स्रोत: PIB 
14 वी र्ारत-जपान वावषचक सशखर पररषद 
सुंदर्च 
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• जपानचे पंतप्रिान, ककर्शदा फुर्मयो यांनी भािताचे पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांच्यासोबत 14 व्या र्ारत-जपान 
वावषचक सशखर पररषदेसाठी 19 ते 20 माचय 2022 या कालाविीत त्यांची पदहली द्ववपिीय भेट म्हणून भािताला 
अधिकृत भेट ददली. 

• दोवही देश िाजनैततक संबंिांच्या स्थापनेचा 70 वा विायपन ददन आणण भाित आपल्या स्वातंत्र्याचा 75 वा 
विायपन ददन साजिा कित असताना ही र्शखि परिषद महत्त्वाच्या वेळी होत असल्याचे पंतप्रिानांनी मानले. 

 
मुख्य मुद्दे 

• भाित आणण जपानने सायबि-सुििा, शाश्वत शहिी ववकास, सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणीपुिवठा आणण 
कनेजक्टजव्हटी आणण भाित-जपान औद्योधगक स्पिायत्मक भागीदािी िोडमॅप या िते्रांमध्ये सहा किािांवि स्वाििी 
केली. 

• भाित आणण जपानने शाश्वत आधथयक ववकास सािण्यासाठी, हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी आणण ऊजाय 
सुििा सुतनजश्चत किण्यासाठी सहकायायसाठी स्वच्छ ऊजाय भागीदािी (CEP) सुरू केली. 

• दोवही नेत्यांनी इंडो-पॅर्सकफक प्रदेशात शांतता, सुििा आणण समदृ्िीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपली वचनबद्िता 
व्यक्त केली. 

स्रोत: PIB 
कफनलँडीकरण 

 

बातम्याुंमध्ये का 
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• अर्लकडेच फ्रावसचे अध्यि इमॅवयुएल मॅक्रॉन यांनी िर्शया-युके्रन युद्ि संपल्यावि युके्रनसाठी कफनलंडायझेशन हा 
वास्तववादी परिणाम असू शकतो, असे सुचवले आहे. 

कफनलुंडायझेशनबद्दल: 
• शीतयुद्िाच्या दशकांत कफनलंडने मॉस्को आणण पाजश्चमात्य देशांदिम्यान जे कठोि तटस्थतेचे (strict neutrality) 

िोिण अवलंत्रबले होत,े त्याचा अथय कफनलंडायझेशन होय.  
• कफनलंडने एवप्रल १९४८ मध्ये यूएसएसआिबिोबि केलेल्या मैत्री, सहकायय आणण पिस्पि सहाय्याच्या किािात 

तटस्थतेच्या तत्त्वाचे (principle of neutrality) मूळ होते. 
Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: अथचव्यवस्था 
नवीन गुुंतवणूक धोरण-2012 

 

बातम्याुंमध्ये का 
• गोिखपूि, र्सदं्री आणण बिौनी या दहदंसु्थान उवायिक अँड िसायन र्लर्मटेड (एचयूएल) या तीन युतनट्ससाठी 

नवीन गुंतवणूक िोिण (एनआयपी)-२०१२ च्या अंमलबजावणीच्या ववस्तािासाठी खत ववभागाच्या प्रस्तावाला 
कें द्रीय मंत्रत्रमंडळाच्या आधथयक व्यवहाि सर्मतीने मावयता ददली आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• सिकािने नवीन गुंतवणूक िोिण (NIP) - 2012 जानेवािी, 2013 मध्ये जाहीि केले होते आणण ऑक्टोबि, 

2014 मध्ये युरिया िेत्रात नवीन गुंतवणूक सुलभ किण्यासाठी आणण भािताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी 
त्यात सुिािणा केली होती. 

हिुंदसु्थान उवचरक आणण रसायन सलसमटेड (HURL) बद्दल: 
• कोल इंडडया र्लर्मटेड (CIL), NTPC र्लर्मटेड (NTPC) आणण इंडडयन ऑइल कॉपोिेशन (IOCL) यांनी 

15 जून 2016 िोजी स्थापन केलेली HURL ही एक संयुक्त उद्यम कंपनी आहे. 
• तीन HURL युरिया प्रकल्पांची ककंमत 25,120 कोटी रुपये आहे. 
• Source: The Hindu 
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मित्वाच्या बातम्या: सुंरक्षण 
सुंयुक्त लष्ट्करी सराव LAMITIYE-2022 

 
सुंदर्च 

• 22 माचय त े31 माचय 2022 या कालाविीत सेशेल्स डडफेवस अकॅडमी (SDA), सशेेल्स येथे भाितीय लष्ट्कि 
आणण सेशेल्स डडफेवस फोससे (SDF) यांच्यातील 9वा सुंयुक्त लष्ट्करी सराव LAMITIYE-2022 आयोजजत 
केला जात आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• या सिावात कंपनी मुख्यालयासह भाितीय लष्ट्कि आणण सेशेल्स संििण दलातील प्रत्येकी एक इवफंरी ललाटून 

सहभागी होणाि आहे, ज्याचा उद्देश अिय-शहिी वाताविणात प्रततकूल सैवयाववरुद्ि ववववि ऑपिेशवस 
दिम्यान र्मळवलेले अनुभव शेअि किणे आणण संयुक्त ऑपिेशवस किण्याची िमता वाढवण ेहा आहे. 

• LAMITIYE सराव हा द्वववावषयक प्रर्शिण काययक्रम आहे जो 2001 पासून सेशेल्समध्ये आयोजजत केला जात 
आहे. 

स्रोत: PIB 
‘सुरक्षा कवच 2’ व्यायाम 

 

बातमीत का 
• अलीकडेच अजग्नबाज ववभागाने पुणे येथील लुल्लानगि येथे भाितीय लष्ट्कि आणण महािाष्ट्र पोलीस यांच्यात 

‘सुििा कवच २’ या संयुक्त सिावाचे आयोजन केले होते. 
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मुख्य मुद्दे 
• पुण्यातील कोणत्याही संभाव्य दहशतवादी कािवायांचा मुकाबला किण्यासाठी लष्ट्कि आणण पोर्लसांनी हाती 

घेतलेल्या कवायती आणण काययपद्िती यांचा मेळ सािणे हा या सिावाचा उद्देश होता. 
• या सिावात भाितीय लष्ट्किाच्या काउंटि टेिरिझम टास्क फोसय (CTTF), महािाष्ट्र पोर्लसांच्या दहशतवाद 

वविोिी पथकासह जक्वक रिअॅक्शन टीम्स (QRTs), श्वान पथके आणण दोवही एजवसीच्या बॉम्ब तनकामी 
पथकांचा सहभाग होता. 

• Source: HT 
INS सशवाजी सागरी असर्याुंत्ररकीतील उत्कृष्ट्टता कें द्र  

 

बातमीत का 
• कौशल्य ववकास आणण उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) ने INS र्शवाजीला सागिी अर्भयांत्रत्रकी (ME) 

िेत्रातील उत्कृष्ट्टता कें द्र (CoE) म्हणून मावयता ददली. 
मुख्य मुद्दे 

• MSDE ची INS र्शवाजीची सेंटि ऑफ एक्सलवस म्हणून तनयुक्ती कोणत्याही लष्ट्किी संघटनेसाठी अशा 
प्रकािची पदहलीच आहे आणण ते कौशल्य आणण तंत्रज्ञान ववकासासाठी INS र्शवाजीची सतत वचनबद्िता 
दशयवते. 

INS सशवाजी बद्दल: 
• INS र्शवाजी हे महािाष्ट्रातील लोणावळा येथील भाितीय नौदल स्टेशन आहे. 
• यात नौदल अर्भयांत्रत्रकी महाववद्यालय आहे, जे भाितीय नौदल आणण तटििक दलाच्या अधिकाऱ्यांना 

र्शिण आणण प्रर्शिण देते. 
• 15 फेब्रुवािी 1945 िोजी एचएमआयएस र्शवाजी म्हणून संस्थेची स्थापना झाली. 
• Source: PIB 

EX-DUSTLIK 
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बातमीत का 
• 22 ते 31 माचय 2022 या कालाविीत उझबकेकस्तानमिील यांधगयारिक येथे भाितीय आणण उझबेककस्तानच्या 

सैवयादिम्यान EX-DUSTLIK या संयुक्त प्रर्शिण सिावाची ततसिी आवतृ्ती आयोजजत केली जात आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• गे्रनेडडयसय िेजजमेंटची एक पलटून संख्या असलेली भाितीय तुकडी 22 माचय 2022 िोजी नॉथय वेस्टनय र्मर्लटिी 
डडजस्रक्टच्या सैवयाने प्रतततनधित्व केलेल्या उझबेककस्तान आमी तुकडीत सामील होण्यासाठी सिाव िते्रासाठी िवाना 
झाली. 

• DUSTLIK ची शेवटची आवतृ्ती माचय 2021 मध्ये िानीखेत (उत्तिाखंड) येथ ेआयोजजत किण्यात आली होती. 
• संयुक्त सिाव संयुक्त िाष्ट्रांच्या आदेशानुसाि अिय-शहिी भूभागात दहशतवादवविोिी कािवायांवि लि कें दद्रत किेल. 
• या सिावासाठी नामांककत केलेली गे्रनेडडयसय बटार्लयन ही भाितीय सैवयाच्या अत्यंत सुशोर्भत बटार्लयनपैकी एक 

आहे आणण स्वातंत्र्यपूवय आणण नंतिच्या जवळजवळ सवय ऑपिेशवसमध्ये भाग घेण्याचे अद्ववतीय वैर्शष्ट्ट्य आहे. 
युतनटला आठ स्वातंत्र्यपूवय लढाई सवमान प्रदान किण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंति, 1965 च्या युद्िात 'िाजस्थान' 
आणण 1971 च्या युद्िात 'जिपाल' हा धथएटि सवमान र्मळाला आहे. 

Source: India Today 
'कोल्ड ररस्पॉवस 2022' लष्ट्करी सराव 

 

  बातमीत का 
• नॉवेमध्ये नॉथय अटलांदटक रीटी ऑगयनायझेशन (NATO) द्वािे ‘कोल्ड रिस्पॉवस 2022’ या लष्ट्किी सिावाचे आयोजन 

किण्यात आले आहे. 
• हा सिाव 14 माचय िोजी सुरू झाला आणण 1 एवप्रल 2022 पयांत सुरू िाहील. 
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मुख्य मुद्दे 
• 27 देशाचंे 30,000 हून अधिक सैतनक तसेच अनेक नागिी संस्था या सिावात सहभागी होतील. 
• नॉवेमध्ये हा सिाव द्वववावषयक आयोजजत केला जातो. 
• कोल्ड रिस्पॉवस 2022 हा एक दीघय-तनयोजजत सिाव आहे ज्यामध्ये NATO सहयोगी आणण भागीदािांच्या हजािो 

सैवयाला एकत्र आणल ेजात,े नॉवेमध्ये थंड हवामानात - जर्मनीवि, हवेत आणण समुद्रात एकत्र काम किण्याच्या 
त्यांच्या िमतेची चाचणी केली जाते. 

• कोल्ड रिस्पॉवस 2022 च ेआयोजन नॉवेजजयन सशस्त्र दलांनी केले आहे. 
• पदहला सिाव 2006 मध्ये नॉवेमिील सवायत मोठा लष्ट्किी सिाव होता. 

About North Atlantic Treaty Organization (NATO), Click Here 
ववज्ञान आणण तुंरज्ञान 

क्षयरोग तनमूचलनासाठी डेटा-चासलत सुंशोधन- “Dare2eraD TB” 

 

बातम्याुंमध्ये का 
• कें द्रीय कें द्रीय (स्वतंत्र प्रभाि) ववज्ञान व तंत्रज्ञान िाज्यमंत्री डॉ. जजतेंद्र र्सहं यांनी जागततक ियिोग 

ददनातनर्मत्त मेससयल बायोटेक्नॉलॉजी ववभाग, मेससयलॉलॉजजकली ववभागातफे ियिोग तनमूयलनासाठी डेटा-
चार्लत संशोिन- 'Dare2eraD TB' सुरू किण्याची घोषणा केली. 

मुख्य मुद्दे 
• माचय 2018 मध्ये पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी 'ददल्ली एंड टीबी सर्मट'चे अध्यिपद भूषवले. र्शखि परिषदेत, 

पंतप्रिानांनी 2030 च्या टीबी-संबंधित SDG लक्ष्यापेिा पाच वषे अगोदि, 2025 पयांत भाितातील ियिोग 
संपुष्ट्टात आणण्याचे आवाहन केले. 

• डॉ. र्सगं म्हणाले की, भाितात आजही ियिोगाचा कलंक दिवषी सुमािे २-३ दशलि रुग्णांसह आपण पुढे 
नेत आहोत, ही धचतंेची बाब आहे. 

र्ारताचे प्रयत्न: 
• ियिोग तनमूयलनासाठी िाष्ट्रीय िोिणात्मक योजना (NSP) (2017-2025), तनिय इकोर्सस्टम (िाष्ट्रीय 

टीबी मादहती प्रणाली), तनिय पोषण योजना (NPY- आधथयक सहाय्य), टीबी हिेगा देश जीतेगा मोहीम. 
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Source: PIB 
नासाची आटेसमस I चुंद्र मोिीम 

 

बातमीत का 
• अलीकडेच, नॅशनल एिोनॉदटक्स अँड स्पेस अॅडर्मतनस्रेशन (NASA) ने अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथील केनेडी 

स्पेस सेंटिमध्ये चाचणीसाठी त्यांची आटेर्मस I चंद्र मोहीम लाँचपॅडवि आणली. 
मुख्य मुद्दे 

• नासाच्या आटेर्मस र्मशनला चंद्र संशोिनाची पुढची वपढी मानली जाते. 
• आटेर्मस प्रोग्रामसह, 2024 पयांत मानवांना चंद्रावि उतिवण्याचे नासाचे उद्ददष्ट्ट आहे. 
• आटेर्मस I (पूवीचे एक्सललोिेशन र्मशन-1) ही नासाच्या खोल अंतिाळ संशोिन प्रणालींपैकी पदहली आहे. 
• ही एक अखंडडत अंतिाळ मोहीम आहे जजथे अंतिाळयान स्पेस लॉवच र्सस्टम (SLS) वि प्रिेवपत किेल 

- जगातील सवायत शजक्तशाली िॉकेट - आणण र्मशन दिम्यान चाि ते सहा आठवड्यांपेिा जास्त काळ 
परृ्थवीपासून 2,80,000 मलैांचा प्रवास किेल. 

• Source: The Hindu 
मित्वाच्या बातम्या: योजना 

Project UNNATI  

 

बातमीत का 
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• कें द्रीय ग्रामीण ववकास आणण पंचायती िाज मंत्री, धगिीिाज र्सहं यांनी आझादी का अमतृ महोत्सव साजिा 
किण्याचा एक भाग म्हणून डॉ. आंबेडकि इंटिनॅशनल सेंटि, नवी ददल्ली येथे महात्मा गांिी निेगा अंतगयत 
प्रकल्प UNNATI च्या 75 प्रर्शक्षित उमेदवािांचा सत्काि केला. 

• प्रकल्प UNNATI च्या 75 प्रर्शक्षित उमेदवािांसह, मंत्री यांनी िाज्य/कें द्रशार्सत प्रदेशांच्या RSETI शी 
संबंधित बँकसयचाही सत्काि केला, ज्यांनी प्रकल्प UNNATI उमेदवािांचे प्रर्शिण यशस्वीपणे पूणय किण्यात 
योगदान ददले आहे. 

'उवनती' प्रकल्पाववषयी : 
• महात्मा गांिी निेगा लाभार्थयाांच्या कौशल्याचा पाया उंचावणे आणण त्याद्वािे त्यांची उपजीववका सुिािणे, 

जेणेकरून ते सध्याच्या आंर्शक िोजगािातून पूणय-वेळ िोजगािाकडे जाऊ शकतील आणण म्हणूनच महात्मा 
गांिी एनआिईजीएसविील त्यांचे अवलंत्रबत्व कमी करू शकतील, असा एक कौशल्य प्रकल्प म्हणून 
'UNNATI' प्रकल्प आहे. 

• हा प्रकल्प महात्मा गांिी निेगा अंतगयत १०० ददवसांचे काम पूणय केलेल्या एका कुटंुबातील प्रौढ सदस्याला 
(वय १८-४५ वषे वयोगटातील) प्रर्शिण देण्यासाठी आहे, ज्यान ेप्रकल्प सुरू होण्याच्या वषायपासनू मागील 
आधथयक वषायत महात्मा गांिी निेगाअंतगयत १०० ददवसांचे काम पूणय केले आहे. ज्या कुटंुबांमिून उमेदवािांची 
प्रर्शिणासाठी तनवड केली जाते, त्या घिांमध्ये महात्मा गांिी निेगाअंतगयत 100 ददवसांच्या कामाचा लाभ 
घेतला आहे. 

• Source: PIB 
4 था पोषन पखवाडा 

 

बातमीत का 
• मदहला आणण बाल ववकास मंत्रालय 21 माचय ते 4 एवप्रल 2022 या कालाविीत चौथा पोषण पखवाडा 

साजिा कित आहे. 
मुख्य मुद्दे 
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• पोषन पखवाडा साजिा किण्यासाठी, तनिोगी बालकाची ओळख आणण उत्सव आणण पोशन र्मत्रा (आिुतनक, 
आयटी आिारित, पािंपारिक आणण प्रादेर्शक कक्रयाकलाप) च्या आसपासच्या थीमॅदटक िेत्रात तनिोगी 
भाितासाठी आिुतनक आणण पािंपारिक पद्ितींचे एकत्रीकिण या दोन ववस्ततृ िेत्रांवि भि ददला जातो. 

• मदहला आणण बाल ववकास मंत्रालय हे पोशन पखवाडा दिम्यान कक्रयाकलापांच्या समववयासाठी नोडल 
मंत्रालय असेल. 

आधुतनक आणण पारुंपाररक पद्धतीुंच्या एकरीकरणाच्या थीम अुंतगचत, खालील गोष्ट्टीुंवर ववशेष लक्ष कें हद्रत केले 
जाईल: 

• अंगणवाडी कें द्रांमध्ये लाभाथी असलेल्या ६ वषायखालील बालकांची उंची व वजन मोजणे 
• र्लगंसंवेदनशील जल व्यवस्थापन आणण मदहलांमध्ये जलसंिािणाच्या महत्त्वाववषयी जागरुकता तनमायण 

किणे आणण अंगणवाडी कें द्रांसह पावसाच्या पाण्याची साठवण संिचनांना चालना देणे यावि कें दद्रत उपक्रम 
• चाचणी उपचाि आणण चचाय अशक्तपणा 
• आददवासी भागात तनिोगी माता आणण बाळासाठी पािंपारिक अवनाचा प्रचाि किने. 

पोषण असर्यानाववषयी : 
• पंतप्रिान निेंद्र मोदी यांनी 8 माचय 2018 िोजी सुरू केलेल्या पोषण अर्भयानाने व्यापक लोकसहभाग 

सुतनजश्चत किण्यासाठी बिीच प्रगती केली आहे.  
• पोषण अर्भयान इति मंत्रालयांशी अर्भसिण करून सवाांगीण पद्ितीने पौजष्ट्टक परिणाम सुिािण्याचा प्रयत्न 

किते. 
Source: newsonair 
कें द्रीय जलशक्ती मुंत्रयाुंनी सुजलाम 2.0 मोहिमेचा शुर्ारुंर् केला 

 

बातमीत का 
• कें द्रीय जलशक्ती मंत्री, गजेंद्र र्सहं शेखावत यांनी जागततक जल ददन, 2022 तनर्मत्त जलशक्ती मंत्रालयाच्या 

पेयजल आणण स्वच्छता ववभागातफे आयोजजत आभासी काययक्रमात ग्रे वॉटि व्यवस्थापनासाठी सुजलाम 
2.0 मोदहमेचा शुभािंभ केला. 

मुख्य मुद्दे 
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• या वषायची थीम आहे ‘भूजल: अदृश्याला दृश्यमान बनवणे. (Groundwater: making the invisible 
visible) 

• ग्रे वॉटि व्यवस्थापनासाठी उपक्रम िाबववण्यासाठी तनिी SBM-G फेज II मिून ककंवा 15 व्या ववत्त आयोग 
बद्ि-अनुदान ककंवा MGNREGS द्वािे ककंवा सवाांच्या अर्भसिणाद्वािे र्मळवला जाऊ शकतो. 

• असा अंदाज आहे की भाितात दििोज 31 अब्ज र्लटि ग्रे पाणी तयाि होते. 
• सुजलाम 2.0 मोदहमेअंतगयत, 6 लाखांहून अधिक गावांमध्ये घन आणण द्रव कचिा व्यवस्थापनावि तीव्र 

कक्रयाकलाप ददसतील. 
• Source: PIB  

पुरस्कार आणण सवमान 
पोलुंडच्या कॅरोसलना त्रबएलॉस्का हिने समस वल्डच 2021 चा मुकुट प्जुंकला 
सुंदर्च 

• पोलंडमिील कॅिोर्लना त्रबएलॉस्का दहने पोतो रिको येथे झालेल्या र्मस वल्डय स्पिाय (र्मस वल्डय 2021) ची 
70 वी आवतृ्ती जजंकली आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• युनायटेड स्टेट्समिील भाितीय-अमेरिकन श्री सैनीने प्रथम उपववजेतेपद पटकावले, त्यानंति दसुिी उपववजेती 

म्हणून कोटे डी'आयव्होिची ऑर्लजव्हया येस आहे. 
• फेर्मना र्मस इंडडया वल्डय 2020 मनसा वािाणसीने र्मस वल्डय 2021 मध्ये भािताचे प्रतततनधित्व केले. ती 

टॉप 13 स्पियकामंध्ये पोहोचली पण टॉप 6 फायनर्लस्टमध्ये ती जाऊ शकली नाही. 

 
स्रोत: HT 
वुमन रावसफॉसमिंग इुंडडया अवॉर्डचस 
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बातमीत का 
• NITI आयोगाने वुमन रावसफॉर्मांग इंडडया (WTI) पुिस्कािांच्या पाचव्या आवतृ्तीच ेआयोजन केले. 

मुख्य मुद्दे 
• या वषी, भािताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वषे साजिी किण्यासाठी आझादी का अमतृ महोत्सवाचा एक भाग म्हणून, 

‘सशक्त औि समथय भाित’ मिील त्यांच्या योगदानाचा गौिव किण्यासाठी ७५ मदहला कतृयत्ववानांना WTI पुिस्काि 
प्रदान किण्यात आले. 

वुमन रावसफॉसमिंग इुंडडया (WTI) पुरस्काराुंबद्दल: 
• वुमन रावसफॉर्मांग इंडडया अवॉड्यस हा NITI आयोगाचा भाितातील मदहला नेत्या आणण बदल घडवणाऱ् यांच्या 

प्रशंसनीय आणण महत्त्वपूणय प्रयत्नांना अिोिेणखत किण्याचा वावषयक उपक्रम आहे. 
• 2018 पासून, उद्योजकतेवि ववशेष लि कें दद्रत करून, NITI आयोगाच्या मदहला उद्योजकता ललॅटफॉमय (WEP) 

च्या अंतगयत पुिस्कािांचे आयोजन केले जात आहे. 
• मदहला उद्योजकता ललॅटफॉमय (WEP) हे एक एकत्रत्रत पोटयल आहे ज्याचा उद्देश मदहलांसाठी उद्योजकीय परिसंस्था 

उत्प्रेरित किणे (catalyse the entrepreneurial ecosystem) आणण मादहतीची ववषमता कमी (address 
information asymmetry) किणे आहे. 

• Source: PIB 
मित्वाचे हदवस 

22 माचच, जागततक जल हदन 
सुंदर्च 

• जागततक जल ददन दिवषी 22 माचय िोजी साजिा केला जातो. 
मुख्य मुद्दे 

• जागततक जल ददन 2022 ची थीम 'भूजल: अदृश्य दृश्यमान बनवणे' अशी आहे. 
• युनायटेड नेशवस जनिल असेंब्लीने एक ठिाव मंजूि केला ज्याद्वािे 1993 पासून प्रत्येक वषी 22 माचय हा 

जागततक जल ददन म्हणून पाळण्यात आला. 
• जागततक जल ददनाचा मुख्य फोकस शाश्वत ववकास लक्ष्य (SDG) 6: 2030 पयांत सवाांसाठी पाणी आणण 

स्वच्छता साध्य किण्यासाठी समथयन किणे आहे. 
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स्रोत: un.org 
24 माचच, जागततक क्षयरोग हदन 

 

बातमीत का 
• जागततक ियिोग ददन (जागततक ियिोग ददन) दिवषी 24 माचय िोजी ियिोग (टीबी) बद्दल जनजागतृी 

किण्यासाठी पाळला जातो. 
मित्त्वाचे मुद्दे 

• जागततक ियिोग ददन २०२२ चे घोषवाक्य आहे 'इवव्हेस्ट टू एंड टीबी, सेव्ह लाइव्स.' (Invest to End 
TB. Save Lives) 

• १८८२ साली याच ददवशी डॉ. िॉबटय कोच यांनी टीबीला कािणीभूत ठिणाऱ्या जीवाणंूचा शोि लावण्याची 
घोषणा केली. त्यामुळे या जीवघेण्या आजािाचे तनदान आणण उपचाि किण्याचा मागय मोकळा झाला. 

• जागततक ियिोग ददन हा जागततक आिोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) द्वािे धचवहांककत केलेल्या अकिा 
अधिकृत जागततक सावयजतनक आिोग्य मोदहमेंपैकी एक आहे, ज्यामध्ये जागततक आिोग्य ददन, जागततक 
चागस िोग ददन, जागततक िक्तदाता ददवस, जागततक िक्तदाता ददवस, जागततक अँटीमाइक्रोत्रबयल 
जागरूकता सलताह, जागततक मलेरिया ददवस, जागततक तंबाखू वविोिी ददन, जागततक दहपॅटायटीस ददवस, 
जागततक रुग्ण सुििा ददवस आणण जागततक एड्स ददन यासह.  

• Source: who.int 
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शिीद हदवस  

 

बातमीत का 
• 23 माचय हा ददवस शहीद ददवस ककंवा शहीद ददन म्हणून भाितात साजिा केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 
• 23 माचय 1931 िोजी भगतर्सगं, र्शविाम िाजगुरू आणण सुखदेव थापि यांना लाहोि तुरंुगात इंग्रजांनी फाशी ददली. 
• भािताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या बर्लदानाचा आदि आणण स्मिण किण्यासाठी २३ माचय हा ददवस शहीद ददवस 

म्हणून साजिा केला जातो. 
Source: India Today 
जागततक िवामान हदन 

 

  बातमीत का 
• जागततक हवामान ददन दिवषी 23 माचय िोजी साजिा केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 
• जागततक हवामानशास्त्र ददन 2022 ची थीम ‘लवकि इशािा आणण लवकि कृती' (Early Warning and Early 

Action)’ आहे. 
• जागततक हवामान संघटना (WMO) ची स्थापना म्हणनू हा ददवस साजिा केला जातो. 
• 23 माचय 1950 िोजी आंतििाष्ट्रीय हवामान संघटनेची जागा घेण्यासाठी जागततक हवामान संघटना (WMO) ही 

संयुक्त िाष्ट्रांची संघटना बनवण्यात आली. 
• पदहला जागततक हवामान ददन 23 माचय 1961 िोजी साजिा किण्यात आला. 
• Source: un.org  
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खेळ 
पुंकज अडवाणीने आठव्याुंदा आसशयाई त्रबसलयर्डचस चॅप्म्पयनसशप प्जुंकली 

 
• दोहा, कताि येथे 19 व्या आर्शयाई 100 यूपी त्रबर्लयड्यस चॅजम्पयनर्शप 2022 मध्ये भािताचा उत्कृष्ट्ट 

क्यूईस्ट पंकज अडवाणीने देशबांिव ध्रुव र्सतवालाचा पिाभव करून आठवे ववजेतेपद पटकावले. 
• अडवाणीचे हे 24 वे आंतििाष्ट्रीय ववजेतेपद आणण 8 व ेआर्शयाई ववजेतेपद आहे. 

स्रोत: The Hindu 
माउुं टन टेरेन बाइककुं ग आणण सायकल मोटोक्रॉससाठी SAI नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलवस 

 

बातमीत का 
• युवा व्यवहाि आणण क्रीडा मंत्रालय दहमाचल प्रदेश सिकािच्या युवा सेवा आणण क्रीडा ववभागाच्या सहकायायन े

भाितातील पदहले SAI नॅशनल सेंटि ऑफ एक्सलवस (NCOE) उभािणाि आहे, ज्यामुळे र्शमला येथे 
माउंटन टेिेन बाइककंग आणण सायकल मोटोक्रॉसमध्ये खेळाडूनंा प्रर्शिण देण्यात येईल. 

मुख्य मुद्दे 
• भाितीय सायकलपटंूना जागततक दजायच्या प्रर्शिण सुवविा उपलब्ि करून देण्यासाठी NCOE ची स्थापना 

केली जात आहे जेणेकरून ते MTB आणण BMX या ववषयांमध्ये 18 ऑर्लजम्पक पदकांसाठी स्पिाय करू 
शकतील. 

ऍशलेघ बाटीने टेतनसमधून तनवतृ्तीची घोषणा केली 
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बातमीत का 
• टेतनसमध्ये ऑस्रेर्लयाची जागततक क्रमवािीत अव्वल स्थानी असलेल्या अॅशले बाटीने वयाच्या २५ व्या 

वषी व्यावसातयक टेतनसमिून तनवतृ्ती घेण्याचा तनणयय घेतला आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• बाटीने तीन गँ्रडस्लॅम जेतपेदे जजंकली; ऑस्रेर्लयन ओपन (2022), फ्रें च ओपन (2019), आणण ववम्बल्डन 
(2021), कािककदीत 15 एकेिी आणण 12 दहेुिी ववजेतेपदे जजंकली. 

Source: HT 
अिवाल  

बदलत्या कमचचार याुंसाठी डडप्जटल कौशल्ये तयार करणे: अिवाल 

 

बातम्याुंमध्ये का 
• एका नवीन अहवालानुसाि, देशातील 7% कमयचाि ्यांचे प्रतततनधित्व किणाि ्या सुमािे 27.3 दशलि 

कामगािांना पुढील वषायत त्यांच्या नोकिीसाठी डडजजटल कौशल्य प्रर्शिणाची आवश्यकता असेल, कािण 
महामािीच्या काळात अशा कौशल्यांची, ववशेषत: क्लाऊडशी संबंधित कौशल्यांची मागणी अधिक तीव्र झाली 
आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• अहवाल – ‘त्रबजल्डगं डडजजटल जस्कल्स फॉि चेंजजंग वकय फोसय’, अल्फाबेटाने तयाि केला आहे आणण Amazon 

Web Services, Inc. (AWS) द्वािे सुरू केला आहे. 
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• हे तंत्रज्ञान आणण नॉन-टेक्नॉलॉजी अशा दोवही भूर्मकांमिील 1,012 डडजजटली कुशल कामगाि आणण 
सावयजतनक, खाजगी आणण ना-नफा िेत्रातील प्रतततनधित्वासह भाितातील 303 तनयोक्त ेयांच्या सविेणावि 
आिारित आहे. 

• Source: The Hindu 
जागततक वायु गुणवत्ता अिवाल 2021 

 

बातमीत का 
• IQAir या जस्वस संस्थेने तयाि केलेल्या 2021 च्या जागततक वायु गुणवत्ता अहवालानुसाि, नवी ददल्ली 

सलग चौर्थया वषी जगातील सवायत प्रदवूषत िाजिानीचे शहि आहे. 
जागततक स्तरावर: 

• 2021 मध्ये बांगलादेश हा सवायधिक प्रदवूषत देश होता, त्यानंति चाड, पाककस्तान आणण ताजजककस्तानचा 
क्रमांक लागतो. भाित पाचव्या क्रमांकाचा प्रदवूषत देश ठिला होता. 

• शहिांमध्ये, ढाका हे PM 2.5 पातळीसह 78.1 च्या नवी ददल्लीच्या खाली असलेले जगातील दसुिे सवायत 
प्रदवूषत शहि होत,े ज्याचे PM 2.5 पातळी 2021 मध्ये 85.1 होते. 

• 2021 मध्ये जगातील एकाही देशाने डब्ल्यूएचओच्या हवेच्या गुणवते्तच्या मानकांची पूतयता केली नाही, असे 
आकडेवािीवरून स्पष्ट्ट होते. 

र्ारतात: 
• या तनदेशांकाने 2021 साठी सवायत खिाब हवेच्या गुणवते्तसह 35 भाितीय शहिांची यादी केली आहे आणण 

या यादीत िाजस्थानचे र्भवडी अव्वल आहे आणण त्यानंति उत्ति प्रदेशचे गाणझयाबाद आहे. 
• खिेति, भाितातील कोणत्याही शहिाने 5 मायक्रोगॅ्रम प्रतत घनमीटि (μg/m3) या जागततक आिोग्य 

संघटनेने तनिायरित केलेल्या हवेच्या गुणवते्तच्या मानकांची पूतयता केली नाही. 
• Source: TOI 
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नवीन नेमणकुा 
एन त्रबरेन ससुंग याुंनी सलग दसुरयाुंदा मणणपूरचे मुख्यमुंरी म्िणून शपथ घेतली 

 
सुंदर्च 

• एन त्रबिेन र्सगं यांनी सलग दसुऱ्यांदा मणणपूिचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 
मुख्य मुद्दे 

• इंफाळ येथे झालेल्या शपथवविी समािंभात मणणपूिचे िाज्यपाल ला. गणेशन यांनी र्सगं यांना पद आणण 
गोपनीयतेची शपथ ददली. 

• या तनवडणुकीत भाजपने 60 पैकी 32 जागा जजंकल्या. मणणपूिमध्ये पिाला पूणय बहुमत र्मळण्याची ही 
पदहलीच वेळ आहे. 

• 2017 मध्ये, भाजपने नागा पीपल्स फं्रट (NPF) आणण नॅशनल पीपल्स पाटी (NPP) च्या पादठंब्याने सिकाि 
स्थापन केले होते. त्रबिेन र्सगं यांनी मणणपूिमध्ये भाजपचे पदहले मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. 

स्रोत: HT 
पुष्ट्कर ससुंग धामी याुंनी उत्तराखुंडच्या मुख्यमुंत्ररपदाची दसुरयाुंदा शपथ घेतली 

 

बातमीत का 
• भाितीय जनता पि (भाजप) नेते आणण माजी सैतनकाचा मुलगा, पुष्ट्कि र्सगं िामी यांनी डेहिाडून येथील 

पिेड ग्राउंडवि एका भव्य शपथवविी सोहळ्यात उत्तिाखंडचे 12 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 
मुख्य मुद्दे 

• िाज्यपाल लेफ्टनंट जनिल (तनवतृ्त) गुरुर्मत र्सगं यांनी श्री िामी यांना पद आणण गोपनीयतेची शपथ 
ददली. 
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• िाज्याचे सवायत तरुण मुख्यमंत्री, िामी यांना गेल्या वषी जुलैमध्ये माजी मुख्यमंत्री तीिथ र्सहं िावत यांच्या 
जागी आणण्यात आले होते. 

• भाजपने उत्तिाखंडमध्ये सलग दसुऱ्यांदा लोकवप्रय जनादेश जजंकला आणण 70 सदस्यांच्या वविानसभेत 47 
जागा जजंकल्या. 

• Source: TOI 
र्ारतीय अथचशास्रज्ञ जयती घोष याुंची बिुपक्षीयतेवर सुंयुक्त राष्ट्राुंच्या सल्लागार मुंडळात तनयुक्ती 

 

बातमीत का 
• भाितीय ववकास अथयशास्त्रज्ञ जयती घोष यांची संयुक्त िाष्ट्राच े सिधचटणीस अँटोतनयो गुटेिेस यांनी प्रभावी 

बहुपिीयतेविील नवीन उच्चस्तिीय सल्लागाि मंडळावि (high-level advisory board on effective 
multilateralism) तनयुक्ती केली आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• संयुक्त िाष्ट्र प्रमुख गुटेिेस यांनी लाइबेरियाचे माजी अध्यि आणण नोबेल पारितोवषक ववजेते एलेन जॉवसन सिलीफ 

आणण माजी स्वीडडश पंतप्रिान स्टीफन लोफवेन यांच्या सह-अध्यितसेाठी प्रभावी बहुपिीयतेवि सल्लागाि मंडळाची 
स्थापना किण्याची घोषणा केली. 

• त्या UN च्या आधथयक आणण सामाजजक प्रकिणांविील उच्च-स्तिीय सल्लागाि मंडळाच्या सदस्या देखील आहेत. 
• जयती घोष (६५) या युतनव्हर्सयटी ऑफ मॅसॅच्युसेट्स एमहस्टयमध्ये अथयशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. 
• Source: The Hindu 

तनधन  
र्ारताचे माजी सरवयायाधीश आर सी लािोटी याुंचे तनधन 

• भािताचे माजी सिवयायािीश (CJI) िमेशचंद्र लाहोटी यांचे वयाच्या 81 व्या वषी तनिन झाले. 
• वयायमूती लाहोटी यांची 1 जून 2004 िोजी 35 वे सिवयायािीश म्हणून तनयुक्ती किण्यात आली. ते 1 

नोव्हेंबि 2005 िोजी तनवतृ्त झाले. 
• प्रेस रस्ट ऑफ इंडडयाच्या संचालक मंडळावि ते माजी स्वतंत्र संचालक होते. 
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Source: The Hindu 
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