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List of Important Days and Themes 2022 (महत्वाचे दिन 2022) 

तुम्हाला महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तारखा आणि दिवस मादहत आहेत का? बरं, आपल्यापैकी बऱ्याच 
जिांना महत्त्वाचे दिवस आणि तारखा माहीत नसतात. म्हिूनच, या ब्लॉगमध्ये, आम्ही 2022 मधील सवव 
महत्वाच्या तारखा आणि दिवसांची यािी केली आहे.अनेक स्पधाव परीक्ांसारख्या बहुतेक सरकारी प्रवेश 
परीक्ांमध्ये सामान्य जागरूकता ककंवा सामान्य ज्ञान नावाचा एक स्वतंत्र ववभाग आहे ज्यामध्ये महत्वाचे 
तारखांबाबत ववचारले जािारे प्रश्न आहेत. सामान्य ज्ञानाबरोबरच, िैननक चालू घडामोडींसह अद्ययावत राहिे 
िेखील महत्त्वाचे आहे.  

Below is a monthly list of important national and international days and dates for 2022. 

Important Days and Theme: June 2022 

June 2022 signifies important days and dates like World Milk Day, World Bicycle Day & World Environment 

Day. The list of important days and themes for June 2022 is given below in the table. 

तारीख दिवस थीम / मुख्य मुद्िे 

1 जून जागनतक पालक दिन 2022 थीम 2022: जगभरातील सवव पालकांची प्रशंसा करा 
1 जून जागनतक िधू दिवस 2022 थीम 2022: 'डेअरी नेट णिरो' 
2 जून तेलंगिा ननर्मवती दिवस 2022 महत्त्वाचे मुद्िे तेलंगिा हे भारतातील २८ वे राज्य आहे आणि 

त्याची स्थापना २ जून २०१४ रोजी िाली. 
3 जून जागनतक सायकल दिवस 2022 महत्त्वाचे मुद्िे: जागनतक सायकल दिन पदहल्यांिा 3 जून 2018 

रोजी साजरा करण्यात आला. 
4 जून आक्रमकतेचा बळी ठरलेल्या 

ननष्ट्पाप मुलांचा आंतरराष्ट्रीय 
दिवस 

महत्त्वाचे मुद्िे: हा दिवस पदहल्यांिा 19 ऑगस्ट 1982 रोजी 
साजरा करण्यात आला 

5 जून जागनतक पयाववरि दिन 2022 थीम 2022 'केवळ एक पथृ्वी' 
5 जून बेकायिेशीर, अहवाल न दिलेले 

आणि अननयंत्रत्रत मासेमारी 
ववरुद्धच्या लढ्यासाठी 
आंतरराष्ट्रीय दिवस 

मुख्य मुद्िे: IUU मासेमारी कक्रयाकलापांमुळे मत्स्यपालन 
संसाधनांचा शाश्वत वापर तसेच या कक्रयाकलापांचा सामना 
करण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांकडे लक् वेधिे हा या 
दिवसाचा उद्िेश आहे. 

6 जून रर्शयन भाषा दिवस 2022 महत्त्वाचे मुद्िे: ही जगातील 7वी सवावधधक बोलली जािारी भाषा 
आहे. 
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6 जून जागनतक कीटक दिन 2022 2022 थीम: 'एक जग - व्यावसानयक कीटक व्यवस्थापनाद्वारे 
जागनतक साववजननक आरोग्याचे संरक्ि.' 

6 जून BIMSTEC चा 25 वा स्थापना 
दिवस 

महत्त्वाचे मुद्िे: BIMSTEC चे मुख्यालय ढाका, बांगलािेश येथे 
आहे. 

7 जून जागनतक अन्न सुरक्ा दिवस 
2022 

थीम 2022: “सुरक्षक्त अन्न, चांगले आरोग्य” 

8 जून जागनतक महासागर दिवस २०२२ Rheme 2022: 'पुनरुज्जीवन: महासागरासाठी सामूदहक कृती' 
8 जून जागनतक ब्रेन ट्यूमर दिवस 

2022 

थीम 2022: ‘टूगेिर वी आर स्रााँगर’. 

9 जून जागनतक मान्यता दिन 2022 थीम 2022 "मान्यता: आधथवक वाढ आणि पयाववरिातील 
दटकाऊपिा." 

9 जून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रॉर्सगं 
जागरूकता दिवस (ILCAD 

2022) 

मुख्य मुद्िे: 2022 ILCAD चे ब्रीिवाक्य आहे "तुमचा जीव 
धोक्यात घालू नका, रॅकपासून िरू रहा!" 

12 जून बालमजुरी ववरुद्ध जागनतक 
दिवस 2022 

2022 थीम: "बालमजुरी समाप्त करण्यासाठी साववत्रत्रक सामाजजक 
संरक्ि." 

12-20 

जून 

नॅशनल कर्मशन फॉर प्रोटेक्शन 
ऑफ चाइल्ड राइट्स 
(NCPCR’s) उन्मूलन 
बालकामगार सप्ताह 

मुख्य मुद्िे एनसीपीसीआर ची स्थापना GOI द्वारे बाल हक्क 
संरक्ि आणि संबंधधत बाबींच्या संरक्िासाठी कर्मशन फॉर 
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (CPCR) कायिा, 2005 च्या कलम 
3 अंतगवत वैधाननक संस्था म्हिून करण्यात आली आहे. 

13 जून आंतरराष्ट्रीय अजल्बननिम 
जागरूकता दिवस 2022 

थीम 2022: "आमचा आवाज ऐकण्यासाठी एकजूट." 

13 जून कौटंुत्रबक रेर्मटन्सचा 
आंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 

थीम 2022: रेर्मटन्स: डडजजटल आणि आधथवक समावेशाद्वारे 
पुनप्रावप्ती आणि लवधचकता. 

17 जून वाळवंटीकरि आणि िषु्ट्काळाचा 
सामना करण्यासाठी जागनतक 
दिवस 2022 

थीम 2022: "िषु्ट्काळातून एकत्र येिे" 

18 जून ऑदटजस्टक प्राइड डे 2022 थीम 2022 "कामाच्या दठकािी समावेश: पोस्ट-पाँडेर्मक जगात 
आव्हाने आणि संधी." 

18 जून शाश्वत गॅस्रोनॉमी डे 2022 मुख्य मुद्िे UNGA ने 21 डडसेंबर 2016 रोजी जागनतक शाश्वत 
गॅस्रोनॉमी दिन घोवषत केला आणि 2017 मध्ये पदहल्यांिा साजरा 
केला. 
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18 जून आंतरराष्ट्रीय सहल दिवस 2022 मुख्य मुद्िे 'Picnic' हा शब्ि फ्रें च शब्ि 'pique-nique' वरून आला 
आहे ज्याचा अथव असा सामाजजक कायवक्रम आहे जजथे प्रत्येक 
पाहुिे अन्नाचा वाटा उचलतो. 

18 जून द्वेषयुक्त भाषि ववरोधी 
आंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 

मुख्य मुद्िे द्वेषयुक्त भाषिाच्या तीव्र प्रसार आणि प्रसारामुळे, 

UNGA ने जुलै 2021 रोजी हा दिवस स्वीकारला. 
19 जून फािसव डे 2022 मुख्य मुद्िे फािसव डे िरवषी जूनच्या नतसऱ्या रवववारी साजरा 

केला जातो. 
19 जून 2022 मध्ये संघषावतील लैंधगक 

दहसंाचार ननमूवलनासाठी 
आंतरराष्ट्रीय दिवस 

थीम 2022 "संरक्ि म्हिून प्रनतबंध: संघषव-संबंधधत लैंधगक 
दहसंाचाराचे संरचनात्मक आणि ऑपरेशनल प्रनतबधं वाढविे." 

19 जून जागनतक र्सकलसेल दिवस 
2022 

थीम 2022 स्क्रीन आणि र्सकलसेल रोगाची काळजी 

20 जून जागनतक ननवावर्सत दिन 2022 थीम 2022:कोि, जे काही, जेव्हाही. प्रत्येकाला सुरक्षक्तता 
र्मळवण्याचा अधधकार आहे 

20 जून जागनतक ननवावर्सत दिन 2022 थीम 2022: कोिीही, काहीही असो, केव्हाही. प्रत्येकाला सुरक्षक्तता 
र्मळवण्याचा अधधकार आहे 

21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 थीम 2022: मानवतेसाठी योग 

21 जून जागनतक संगीत दिवस 2022 थीम 2022: छेिनत्रबिंूंवरील संगीत 

21 जून जागनतक हायड्रोग्राफी दिवस 
2022 

थीम 2022 हायड्रोग्राफी - संयुक्त राष्ट्र महासागर िशकात 
योगिान. 

21 जून संक्रांती 2022 च्या उत्सवाचा 
आंतरराष्ट्रीय दिवस 

मुख्य मुद्िे: जगभरातील ववववध धमव आणि वांर्शक संस्कृतींमध्ये 
संक्रांतीचे महत्त्व आणि महत्त्व याबद्िल जागरूकता ननमावि 
करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. 

22 जून जागनतक पजवन्यवन दिवस 2022 थीम 2022: वेळ आता आहे 

23 जून आंतरराष्ट्रीय ववधवा दिन 2022 2022 थीम "अदृश्य मदहला, अदृश्य समस्या" 
23 जून आंतरराष्ट्रीय ऑर्लजम्पक दिवस 

2022 

थीम 2022 "एकत्रत्रत, शांत जगासाठी" 

23 जून संयुक्त राष्ट्र साववजननक सेवा 
दिवस 2022 

2022 ची थीम "COVID-19 मधून पुन्हा चांगले ननमावि करिे: 
शाश्वत ववकास उद्दिष्ट्टे पूिव करण्यासाठी नाववन्यपूिव भागीिारी 
वाढविे" 
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24 जून मुत्सद्िेधगरीत आंतरराष्ट्रीय 
मदहला दिन 2022 

महत्त्वाचे मुद्िे:मदहला मुत्सद्िींचे क्ुल्लकीकरि आणि त्यांचे 
योगिान हे या दिवसाचे उद्दिष्ट्ट आहे. 

25 जून आंतरराष्ट्रीय नाववक दिवस 
2022 

थीम 2022: तुमचा प्रवास - तेव्हा आणि आता तमुचा प्रवास शेअर 
करा 

26 जून अंमली पिाथाांचे सेवन आणि 
अवैध तस्करी ववरुद्ध 
आंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 

थीम 2022: आरोग्य आणि मानवतावािी संकटांमधील औषध 
आव्हानांना संबोधधत करिे 

26 जून अत्याचार पीडडतांच्या समथवनाथव 
आंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 

मुख्य मुद्िे ज्यांना यातना सहन केल्या जातात आणि त्याचा 
त्यांच्या जीवनावर कसा पररिाम होतो याबद्िल जागरूकता 
ननमावि करिे हा या दिवसाचा उद्िेश आहे. 

27 जून एमएसएमई दिवस 2022 मुख्य मुद्िे संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत ववकास उद्दिष्ट्टे (SDGs) 

साध्य करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या 
उद्योगांच्या (MSMEs) प्रचंड योगिानाबद्िल जागरूकता वाढविे 
हा या दिवसाचा उद्िेश आहे. 

28 जून राष्ट्रीय ववमा जागरूकता दिवस 
2022 

महत्त्वाचे मुद्िे: ननकोलस बाबवन, एक इंग्रजी अथवशास्त्रज्ञ, 

धचककत्सक आणि आधथवक सट्टेबाज यांनी 1666 CE मध्ये पदहली 
अजग्न ववमा कंपनी स्थापन केली. 

29 जून आंतरराष्ट्रीय उष्ट्िकदटबंधीय 
दिवस 2022 

मुख्य मुद्िे: "स्टेट ऑफ रॉवपक्स ररपोटव" च्या उद्घाटनाच्या 
वधावपन दिनाननर्मत्त UN ने 29 जून ही तारीख ननवडली. 2014 

मध्ये म्यानमारमधील नोबेल पाररतोवषक ववजेते आंग सान सू की 
यांनी लॉन्च केले होते. 

29 जून राष्ट्रीय सांजख्यकी दिवस 2022 महत्त्वाचे मुद्िे: 29 जून हा भारतीय सांजख्यकी संस्था (ISI) चे 
संस्थापक, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोत्रबस यांची जयंती आहे. 

30 जून आंतरराष्ट्रीय लघुग्रह दिवस 
2022 

थीम 2022"लहान सुंिर आहे" 

Important Days and Theme: May 2022 

The list of important days and themes for May 2022 is given below in the table. 

तारीख दिवस थीम / मुख्य मुद्िे 
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1 मे आंतरराष्ट्रीय कामगार 
दिन 

मुख्य मुद्िे 

हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन आणि मे दिवस म्हिूनही 
ओळखला जातो. 
 

मद्रास (चेन्नई) येथे 1 मे 1923 रोजी दहिंसु्थानच्या मजूर 
ककसान पक्ाने पदहला कामगार दिन ककंवा मे दिवस साजरा 
केला. 

1 मे महाराष्ट्र आणि गुजरात 
राज्य स्थापना दिन 

मुख्य मुद्िे 

१ मे १९६० रोजी, द्ववभावषक मुंबई राज्याची महाराष्ट्र आणि 
गुजरात या िोन स्वतंत्र राज्यांमध्ये ववभागिी करण्यात आली. 

1 मे 
िर मे 
मदहन्याचा 
पदहला रवववार 

जागनतक हास्य दिवस 
2022 (िर मे मदहन्याचा 
पदहला रवववार) 

मुख्य मुद्िे हा दिवस पदहल्यांिा मुंबईत 1998 मध्ये साजरा 
करण्यात आला जेव्हा डॉ मिन कटाररया यांनी लाफ्टर योगा 
मूव्हमेंटची स्थापना केली 

2 मे जागनतक टूना दिवस मुख्य मुद्िे: टूना ओमेगा 3, जव्हटॅर्मन बी12, प्रधथने आणि इतर 
खननजांचा समदृ्ध स्रोत आहे. 

3 मे जागनतक पत्रकार स्वातंत्र्य 
दिन 2022 

थीम 2022: डडजजटल सीज अंतगवत पत्रकाररता, 

3 मे जागनतक अस्थमा दिवस 
2022 

थीम 2022: अस्थमा केअरमधील अंतर बंि करिे' 

4 मे आंतरराष्ट्रीय अजग्नशामक 
दिवस 2022 

महत्त्वाचे मुद्िे अजग्नशमन ववभाग गहृ मंत्रालयाच्या अंतगवत 
येतो 

4 मे कोळसा खाि कामगार 
दिन २०२२ 

मुख्य मुद्िे पदहली कोळसा खाि 1575 मध्ये कानॉवक, स्कॉटलंड 
येथील जॉजव ब्रूस यांनी उघडली. 

5 मे जागनतक पोतुवगीज भाषा 
दिन 2022 

"अज्ञात तथ्य  

• पोतुवगीजमधील सवावत लांब शब्िाला २९ अक्रे आहेत.  
• इंग्रजीच्या "अाँटीडायस्टेजब्लशमेंटेररिम" मध्ये 28 अक्रे आहेत  

• सवावत लांब पोतुवगीज शब्ि आहे 
"anticonstitucionalíssimamente"  

• या शब्िाचा अथव, "अत्यंत असंवैधाननक मागावने." 
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5 मे जागनतक हात स्वच्छता 
दिवस २०२२ 

घोषवाक्य 2022: सुरक्षक्ततेसाठी एक व्हा: आपले हात स्वच्छ 
करा 

6 मे आंतरराष्ट्रीय नो डाएट डे 
२०२२ 

महत्त्वाचे मुद्िे: युनायटेड ककंग्डम (यूके) मध्ये 1992 मध्ये 
पदहला आंतरराष्ट्रीय आहार रदहत दिवस साजरा करण्यात आला. 

7 मे BRO 62 वा स्थापना 
दिवस 

महत्त्वाचे मुद्िे: बॉडवर रोड ऑगवनायिेशन (BRO) ची स्थापना 7 

मे 1960 रोजी िाली. 
7 मे जागनतक अॅथलेदटक्स दिन 

2022 

महत्त्वाचे मुद्िे: 1996 मध्ये, तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय हौशी 
ऍथलेदटक फेडरेशन (IAAF) द्वारे जागनतक ऍथलेदटक्स दिन 
सुरू करण्यात आला. 

8 मे मिसव डे २०२२ महत्त्वाचे मुद्िे: पदहला मिसव डे कफलाडेजल्फया येथील अॅना 
जावववस यांनी 1908 साली साजरा केला. 

8 मे जागनतक रेड क्रॉस दिवस 
2022 

थीम 2022:#BeHUMANKIND (ियाळूपिाच्या सामथ्याववर 
ववश्वास ठेवा). 

8 मे जागनतक थलेॅसेर्मया दिन 
2022 

थीम 2022: जागरूक रहा.शेअर करा.केअर: थलेॅसेर्मयाचे ज्ञान 
सुधारण्यासाठी जागनतक समुिायासोबत काम करिे. 

10 मे जागनतक ल्युपस दिवस मुख्य मुद्िे:ल्युपस रोगाची सामान्य लक्िे म्हिजे सांधे आणि 
स्नायू िखुिे, तोंडावर वारंवार व्रि येिे, अधूनमधून ताप येिे 
आणि अनत थकवा येिे. 

10 मे अगावननयाचा आंतरराष्ट्रीय 
दिवस २०२२ 

थीम 2022: आगवन री, लवधचकतेचे प्रतीक 

11 मे राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस 
२०२२ 

थीम 2022: शाश्वत भववष्ट्यासाठी ववज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये 
एकाजत्मक दृष्ट्टीकोन 

12 मे आंतरराष्ट्रीय वनस्पती 
आरोग्य दिन 

महत्त्वाचे मुद्िे:िांत्रबयाने दिवसाची जादहरात केली. 

12 मे आंतरराष्ट्रीय पररचाररका 
दिन २०२२ 

थीम 2022:नसेस: अ व्हॉइस टू लीड - नर्सांगमध्ये गुंतविूक 
करा आणि जागनतक आरोग्य सुरक्षक्त करण्यासाठी हक्कांचा 
आिर करा 

14 मे जागनतक स्थलांतररत पक्ी 
दिवस २०२२ 

थीम 2022: "प्रवासी पक्ष्यांवर प्रकाश प्रिषूिाचा प्रभाव".  
घोषवाक्य 2022: “रात्री पक्ष्यांसाठी दिवे मंि करा!”. 

15 मे आंतरराष्ट्रीय कुटंुब दिन 
2022 

थीम 2022: 'कुटंुब आणि शहरीकरि' 
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16 मे 2022 मध्ये शांततते एकत्र 
राहण्याचा आंतरराष्ट्रीय 
दिवस 

"मुख्य मुद्िे  

• 2000 हे वषव 'शांतता संस्कृतीसाठी आंतरराष्ट्रीय वषव' म्हिून 
ओळखले गेले.  
• 2001 ते 2010 हे "जगातील मुलांसाठी शांतता आणि अदहसंा 
संस्कृतीचे आंतरराष्ट्रीय िशक" म्हिून ओळखले गेले. 

16 मे आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 
२०२२ 

महत्त्वाचे मुद्िे 1960 मध्ये भौनतकशास्त्रज्ञ आणि अर्भयंता, 
धथओडोर मैमन यांच्या लेसरच्या पदहल्या यशस्वी ऑपरेशनची 
वधावपन दिन. 

16 मे वेसाक दिवस ककंवा बुद्ध 
पौणिवमा दिवस 2022 

मुख्य मुद्िे 

• “वेसाख”, वैशाख मदहन्यात (एवप्रल/मे) पौणिवमेचा दिवस” 

16 मे राष्ट्रीय डेंग्यू दिवस 2022 मुख्य मुद्िे डेंग्यूचे ववषािू संक्रर्मत एडडस इजजप्ती डासांच्या 
चाव्याव्िारे लोकांमध्ये पसरतात 

      

16 मे र्सक्कीमचा ४७ वा 
राज्यत्व दिवस 

महत्त्वाचे मुद्िे 16 मे 1975 रोजी, 36 व्या घटनािरुुस्ती 
कायद्याद्वारे र्सक्कीम हे 22 वे राज्य म्हिून भारताचा भाग 
बनले. 

17 मे जागनतक िरूसंचार आणि 
मादहती समाज दिन 
(WTISD) 

थीम 2022: "वदृ्ध व्यक्ती आणि ननरोगी वदृ्धांसाठी डडजजटल 
तंत्रज्ञान". 

17 मे जागनतक उच्च रक्तिाब 
दिन 2022: 

थीम 2022: तुमचा रक्तिाब अचूकपिे मोजा, ते ननयंत्रत्रत करा, 
िीघवकाळ जगा. 

17 मे होमोफोत्रबया, रान्सफोत्रबया 
आणि त्रबफोत्रबया ववरुद्ध 
आंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 

थीम 2022: “आपले शरीर, आपले जीवन, आपले हक्क”. 

18 मे आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय 
दिवस २०२२ 

थीम 2022: संग्रहालयांची शक्ती'. 

18 मे जागनतक एड्स लस दिन 
ककंवा एचआयव्ही लस 
जागरूकता दिवस 2022 

महत्त्वाचे मुद्िे: • सकारात्मक एचआयव्ही ननिानाची पुष्ट्टी 
करण्यासाठी वेस्टनव ब्लॉट चाचिी वापरली जाते. 

20 मे जागनतक मधमाशी दिवस 
2022 

थीम 2022: 'मधमाशी गुंतलेली: मधमाश्या आणि मधमाश्या 
पाळण्याच्या पद्धतींची ववववधता साजरी करिे'. 
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20 मे राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाती 
दिवस २०२२ 

थीम 2022: इकोर्सस्टम ररस्टोरेशनसाठी प्रमुख प्रजाती पुनप्रावप्त 
करि”े 

20 मे जागनतक मेरोलॉजी दिवस 
२०२२ 

थीम 2022: डडजजटल युगातील मेरोलॉजी. 

21 मे आंतरराष्ट्रीय चहा दिवस 
२०२२ 

महत्त्वाचे मुद्िे भारतातील दिल्ली येथे पदहला आंतरराष्ट्रीय चहा 
दिवस आयोजजत करण्यात आला होता 

21 मे संवाि आणि ववकासासाठी 
सांस्कृनतक ववववधतेसाठी 
जागनतक दिवस 2022 

महत्त्वाचे मुद्िे २००१ मध्ये अफगाणिस्तानमधील बार्मयान 
येथील बुद्ध मूतींच्या नाशाच्या पररिामी UNESCO ने ित्तक 
घेतलेला दिवस. 

21 मे िहशतवाि ववरोधी दिन 
२०२२ 

मुख्य मुद्िे या दिवशी, तार्मळनाडूच्या श्रीपेरंुबिरु येथे र्लबरेशन 
ऑफ तार्मळ टायगसव इलाम (LTTE) या िहशतवािी गटाच्या 
मदहला आत्मघाती बॉम्बरने राजीव गांधींची हत्या केली. 

22 मे जैववक ववववधतेसाठी 
आंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 

थीम 2022: सवव जीवनासाठी सामानयक भववष्ट्य तयार करि े

23 मे ऑब्स्टेदरक कफस्टुला 
समाप्त करण्यासाठी 
आंतरराष्ट्रीय दिवस 

मुद्िा:ऑब्स्टेदरक कफस्टुला ही एक ववनाशकारी प्रसूती इजा आहे 
आणि साववजननक आरोग्य आणि मानवी हक्कांची एक िलुवक्षक्त 
समस्या आहे. 

23 मे जागनतक कासव दिन 
२०२२ 

थीम 2022: “शेलेब्रेट” 

24 मे भारतीय राष्ट्रकुल दिवस 
२०२२ 

2022 थीम: 'एक सामान्य भववष्ट्य ववतररत करिे' 

25 मे जागनतक थायरॉईड 
जागरूकता दिवस 2022 

थीम 2022: “तो तू नाहीस. ते तुमचे थायरॉईड आहे 

25 मे आकफ्रका दिवस २०२२ थीम 2022: "आकफ्रकन खंडावर पोषि आणि अन्न सुरक्ा मध्ये 
लवधचकता मजबूत करिे". 

25 मे आंतरराष्ट्रीय बेपत्ता बाल 
दिन 2022 

महत्त्वाचे मुद्िे: 1983 मध्ये रोनाल्ड रेगन यांनी ननयुक्त केलेला 
युनायटेड स्टेट्सचा राष्ट्रीय हरवलेला बालदिन. 

28 मे जागनतक मार्सक पाळी 
स्वच्छता दिवस 

2022 थीम: '2030 पयांत मार्सक पाळी जीवनाची सामान्य 
वस्तुजस्थती बनविे' 

28 मे मदहलांच्या आरोग्यासाठी 
आंतरराष्ट्रीय कृती दिन 

थीम 2022: 'प्रनतरोध आणि दटकून राहा' 
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28 मे जागनतक भूक दिन थीम 2022: 'तरुिांची भूक संपविारी' 
29 मे UN शांती सैननकांचा 

आंतरराष्ट्रीय दिवस 

थीम 2022: लोक. शांतता. प्रगती. भागीिारीची शक्ती 

29 मे आंतरराष्ट्रीय एव्हरेस्ट 
दिवस २०२२ 

महत्त्वाचे मुद्िे: नतबेटी भाषेत एव्हरेस्टला चोमोलुंगमा (म्हिजे 
जगाची िेवी) आणि नेपाळी भाषेत सागरमाथा म्हिून ओळखले 
जाते. 

30 मे दहिंी पत्रकाररता दिवस मुख्य मुद्िे: 19 डडसेंबर 1961 रोजी गोवा राज्य मुक्त िाल्यामुळे 
19 डडसेंबर रोजी मुक्ती दिन साजरा करण्यात आला. 

30 मे गोवा राज्यत्व दिन मुख्य मुद्िे: उिंत मातांड हे पदहले दहिंी वतृ्तपत्र ३० मे १८२६ 
रोजी प्रकार्शत िाले. (संपािक: पंडडत जुगल ककशोर शुक्ला) 

31 मे World Vape Day / 

जागनतक तंबाखू ववरोधी 
दिन 

"• थीम 2022: "पयाववरि संरक्षक्त करा"  
• महत्त्वाचे मुद्िे: WHO ने जागनतक तंबाखू ववरोधी दिन 
(WNTD) पुरस्कार-2022 साठी िारखंडची ननवड केली आहे." 

Important Days and Theme: April 2022 

The list of important days and themes for April 2022 is given below in the table: 

तारीख दिवस थीम 

4 एवप्रल खाि कृतीत जागतृी आणि 
सहाय्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस 

उद्दिष्ट्ट: भूसुरंुगांबद्िल जागरूकता ननमावि करिे आणि 
त्यांच्या ननमूवलनासाठी कायव करिे. 

5 एवप्रल आंतरराष्ट्रीय वववेक दिवस उद्िेशः राष्ट्रीय आणि प्रािेर्शक समुिायांमध्ये प्रेम आणि 
वववेकाने शांततेच्या संस्कृतीचा प्रचार करिे 

5 एवप्रल राष्ट्रीय सागरी दिवस थीम: “भारतीय सागरी उद्योगाला नेट णिरोकडे नेिे” 

6 एवप्रल युनायटेड नेशन्स (UN) चा ववकास 
आणि शांतीसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा 
दिन (IDSDP) 

उद्िेश: जगभरातील समुिाय आणि लोकांच्या जीवनातील 
क्रीडा आणि शारीररक कक्रयाकलापांची भूर्मका 
ओळखण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार करिे. 

7 एवप्रल जागनतक आरोग्य दिन जागनतक आरोग्य दिन 2022 ची थीम "आपला ग्रह, आपले 
आरोग्य" आहे 

8 एवप्रल आमी ऑडवनन्स कॉप्सव (AOC) दिवस - 

9 एवप्रल 57 वा CRPF शौयव दिवस – शौयव दिवा 
म्हिूनही ओळखला जातो 

CRPF शौयव दिवस - शौयव दिवस म्हिूनही ओळखला जातो 
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10 एवप्रल जागनतक होर्मओपॅथी दिन हा दिवस होर्मओपॅथीचे संस्थापक, जमवन धचककत्सक डॉ 
णिश्चन फे्रडररक सॅम्युअल हॅनेमन यांची जयंती आहे. 

11 एवप्रल राष्ट्रीय सुरक्षक्त माततृ्व दिवस हा दिवस व्हाईट ररबन अलायन्स (WRAI) चा एक उपक्रम 
आहे 

13 एवप्रल र्सयाचीन दिवस उद्िेशः भारतीय सैन्याच्या "ऑपरेशन मेघितू" चे स्मरि 
करण्यासाठी 

14 एवप्रल जागनतक चागस रोग दिवस थीम 2022: "चागस रोगाचा पराभव करण्यासाठी प्रत्येक 
केस शोधिे आणि अहवाल िेिे" 

14 एवप्रल राष्ट्रीय अजग्नशमन सेवा दिवस थीम 2022: “अग्नी सुरक्ा र्शका, उत्पािकता वाढवा” 

16 एवप्रल जागनतक आवाज दिन बोधवाक्य 2022: “तुमचा आवाज उचला” 

17 एवप्रल जागनतक दहमोकफर्लया दिन थीम 2022: “सवाांसाठी प्रवेश: भागीिारी. धोरि" 
18 एवप्रल स्मारके आणि साइट्ससाठी 

आंतरराष्ट्रीय दिवस 

थीम 2022: “वारसा आणि हवामान” 

21 एवप्रल राष्ट्रीय नागरी सेवा दिवस 2022 थीम: "Vision India@2047- नागररक आणि सरकार 
जवळ आििे" आहे. 

22 एवप्रल आंतरराष्ट्रीय वसुंधरा दिन थीम 2022: “आमच्या ग्रहामध्ये गुंतविूक करा” 

24 एवप्रल राष्ट्रीय पंचायती राज दिन - 

25 एवप्रल जागनतक मलेररया दिन थीम 2022: "मलेररया रोगाचा भार कमी करण्यासाठी 
आणि जीव वाचवण्यासाठी नवोपक्रमाचा वापर करा" 

25 एवप्रल आंतरराष्ट्रीय प्रनतननधी दिवस - 

26 एवप्रल जागनतक बौद्धधक संपिा दिवस थीम 2022: “आयपी आणि युवा: चांगल्या भववष्ट्यासाठी 
नवकल्पना” 

24-30 

एवप्रल 
2022 

जागनतक लसीकरि सप्ताह थीम 2022: “सवाांसाठी िीघावयुष्ट्य” 

28 एवप्रल कामाच्या दठकािी सुरक्षक्तता आणि 
आरोग्यासाठी जागनतक दिवस 

- 

Important Days and Theme: March 2022 

The list of important days and themes for March 2022 is given below in the table: 

तारीख दिवस थीम/मुख्य मुद्िे 
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माचव 1, 

2022 

शून्य भेिभाव दिवस थीम 2022: "हानी करिारे कायिे काढून टाका, सक्म 
करिारे कायिे तयार करा" 

3 माचव, 
2022 

संयुक्त राष्ट्र (UN) चा जागनतक 
वन्यजीव दिवस (WWD) 

थीम 2022: "पररसंस्थेच्या पुनसांचयनासाठी मुख्य प्रजाती 
पुनप्रावप्त करिे" 

3 माचव जागनतक श्रवि दिवस थीम 2022: "आयुष्ट्यासाठी ऐकण्यासाठी, काळजीपूववक 
ऐका". 

3 माचव जागनतक जन्म िोष दिन (WBDD) थीम 2022: "अनेक जन्म िोष, एक आवाज" 
4 माचव जागनतक लठ्ठपिा दिवस (WOD) थीम 2022: 'प्रत्येकाने कृती करिे आवश्यक आहे' 

4 माचव, 
2022 

राष्ट्रीय सुरक्ा दिवस (NSD), ककंवा 
राष्ट्रीय सुरक्ा दिवस 

- 

4 माचव, 
2022 

राष्ट्रीय सुरक्ा दिवस (NSD) थीम 2022: "तरुि मनांचे पालनपोषि सुरक्ा संस्कृती 
ववकर्सत करा" 

4 ते 10 

माचव 2022 

राष्ट्रीय सुरक्ा सप्ताह थीम 2022: "तरुि मनांचे पालनपोषि सुरक्ा संस्कृती 
ववकर्सत करा" 

7 माचव, 
2022 

जनऔषधी दिवस, ककंवा, जेनेररक 
औषध दिवस 

थीम 2022: “जन औषधी-जन उपयोगी” 

माचव 8, 

2022 

संयुक्त राष्ट्र (UN) चा आंतरराष्ट्रीय 
मदहला दिन (IWD) 

थीम 2022: “शाश्वत उद्यासाठी आज लैंधगक समानता”. 

9 माचव, 
2022 

नो स्मोककंग डे थीम 2022: "धूम्रपान सोडिे तिावपूिव असिे आवश्यक 
नाही" 

10 माचव, 
2022 

जागनतक ककडनी दिवस (WKD) थीम 2022: “सवाांसाठी ककडनी आरोग्य: ककडनीच्या 
चांगल्या काळजीसाठी ज्ञानातील अंतर कमी करा” 

14 माचव आंतरराष्ट्रीय गणित दिवस (IDM) - 

15 माचव जागनतक ग्राहक हक्क दिन थीम 2022: “फेअर डडजजटल फायनान्स”, 

18 माचव जागनतक िोप दिवस (WSD) घोषवाक्य 2022: “गुिवते्तची िोप, शांत मन, आनंिी जग” 

20 माचव जागनतक स्पॅरो डे (WSD) थीम 2022: “मला धचमण्या आवडतात”. 

20 माचव 
2022 

संयुक्त राष्ट्र (UN) चा आंतरराष्ट्रीय 
आनंि दिन 

थीम 2022: “Buil Back Hapier” 

21 माचव, 
2022 

संयुक्त राष्ट्र (UN) चा जागनतक 
डाऊन र्सडं्रोम दिवस (WDSD) 

थीम 2022: "समावेश साधन" 
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22 माचव, 
2022 

संयुक्त राष्ट्र (UN) चा जागनतक 
जल दिन 

थीम 2022: "भूजल: अदृश्य दृश्यमान करिे" 

23 माचव 
2022 

संयुक्त राष्ट्र (UN) चा जागनतक 
हवामान दिन 

थीम 2022: "अली वॉननांग आणि अली अॅक्शन" 

23 माचव 
2022 

शहीि दिवस, शहीि दिन म्हिूनही 
ओळखला जातो 

थीम 2022: 'क्रांनतकारकांना श्रद्धांजली' 

24 माचव, 
2022 

जागनतक क्यरोग दिन थीम 2022: “टीबी संपवण्यासाठी गुंतविूक करा. जीव 
वाचवा" 

27 माचव, 
2022 

जागनतक रंगभूमी दिन - 

29 माचव 
2022 

जागनतक वपयानो दिवस - 

  

Important Days and Theme: Feb 2022 

The list of important days and themes for Feb 2022 is given below in the table: 

  

तारीख दिवस थीम 

1 फेब्रुवारी ते 7 

फेब्रुवारी 2022 

जागनतक इंटरफेथ हामवनी 
वीक 

थीम: साथीच्या रोगाच्या पुनप्रावप्ती िरम्यान कलंक आणि 
संघषावचा सामना करण्यासाठी ववश्वास आणि आध्याजत्मक 
नेततृ्व 

2 फेब्रुवारी 2022 जागनतक पािथळ दिवस थीम: लोक आणि ननसगावसाठी वेटलाँड्स अॅक्शन 

4 फेब्रुवारी 2022 जागनतक ककव रोग दिन थीम: काळजी अंतर कमी करिे 
6 फेब्रुवारी 2022 आंतरराष्ट्रीय मदहलांसाठी 

शून्य सदहष्ट्िुता दिवस 

थीम: स्त्री जननेंदद्रयाच्या ववकृती समाप्त करण्यासाठी 
गुंतविूकीला गती िेिे 

8 फेब्रुवारी 2022 सुरक्षक्त इंटरनेट दिवस थीम: चांगल्या इंटरनेटसाठी एकत्र 

10 फेब्रुवारी 
2022 

जागनतक कडधान्य दिन थीम: शाश्वत कृषी-अन्न प्रिाली साध्य करण्यासाठी 
तरुिांना सक्म करण्यासाठी कडधान्ये 

11 फेब्रुवारी 
2022 

ववज्ञानातील मदहला आणि 
मुलींचा आंतरराष्ट्रीय दिवस 

थीम: समानता, ववववधता आणि समावेश: पािी आपल्याला 
एकत्र करते 
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12 फेब्रुवारी 
2022 

राष्ट्रीय उत्पािकता दिवस थीम: रेडडओ पत्रकाररतेवर ववश्वास: स्वतंत्र आणि उच्च-
गुिवते्तची सामग्री तयार करा 

13 फेब्रुवारी 
2022 

राष्ट्रीय मदहला दिन थीम: ववश्वास आणि प्रवेशयोग्यता: आपल्या प्रेक्कांची 
काळजी घ्या 

13 फेब्रुवारी 
2022 

जागनतक रेडडओ दिवस थीम: रेडडओ स्टेशनचा ववश्वास आणि व्यवहायवता: 
स्पधावत्मकता सुननजश्चत करा 

20 फेब्रुवारी 
2022 

जागनतक सामाजजक न्याय 
दिन 

थीम: औपचाररक रोजगाराद्वारे सामाजजक न्याय र्मळविे 

21 फेब्रुवारी 
2022 

आंतरराष्ट्रीय मातभृाषा दिन थीम: ‘बहुभावषक र्शक्िासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर: आव्हाने 
आणि संधी.’ 

22 फेब्रुवारी 
2022 

जागनतक ववचार दिन थीम: आमचे जग, आमचे समान भववष्ट्य 

27 फेब्रुवारी 
2022 

मराठी भाषा दिन -- 

27 फेब्रुवारी 
2022 

राष्ट्रीय प्रधथने दिवस थीम: 'अन्न भववष्ट्यवाि' 

28 फेब्रुवारी 
2022 

राष्ट्रीय ववज्ञान दिन थीम: 'शाश्वत भववष्ट्यासाठी S&T मध्ये एकाजत्मक 
दृष्ट्टीकोन' 

28 फेब्रुवारी 
2022 

िरु्मवळ रोग दिवस थीम: 'तुमचे रंग सामानयक करा' 

  

Important Days and Theme: January 2022 

The list of important days and themes for January 2022 is given below in the table: 

तारीख दिवस थीम 

१ 
जानेवारी 

64 वा स्थापना दिवस ककंवा संरक्ि 
संशोधन आणि ववकास संस्थेचा (DRDO) 

64 वा स्थापना दिवस 

- 

3 जानेवारी पॉवर र्सस्टम ऑपरेशन कॉपोरेशन र्लर्मटेड 
(POSOCO) दिवस 

- 

4 जानेवारी संयुक्त राष्ट्र (UN) चा जागनतक ब्रेल दिवस - 
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6 जानेवारी युद्ध अनाथांचा जागनतक दिवस - 

6 जानेवारी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) स्थापना दिवस - 

9 जानेवारी प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) ककंवा 
अननवासी भारतीय (NRI) दिवस 

आिािी का अमतृ महोत्सवात डायस्पोरा तरुिांची 
भूर्मका - नाववन्य आणि नवीन तंत्रज्ञान यावर 
लक् कें दद्रत 

10 

जानेवारी 
जागनतक दहिंी दिवस, याला ववश्व दहिंी 
दिवस असेही म्हितात 

- 

12 

जानेवारी 
राष्ट्रीय युवा दिवस ककंवा राष्ट्रीय युवा 
दिवस 

थीम 2022: "हे सवव मनात आहे." 

14 

जानेवारी 
सशस्त्र सेना दिग्गज दिन   

15 

जानेवारी 
भारतीय सैन्य दिन थीम 2022: "भववष्ट्यासह प्रगती करा." 

16 

जानेवारी 
पदहला राष्ट्रीय स्टाटवअप दिवस   

17-21 

जानेवारी 
डेटा आठवडा उघडा खुल्या डेटाचे फायिे हायलाइट करण्यासाठी: 

वाढलेली कायवक्मता, पारिशवकता, नाववन्यपूिवतेला 
चालना आणि आधथवक वाढ. 

१९ 
जानेवारी 

राष्ट्रीय आपत्ती प्रनतसाि िल (NDRF) 

स्थापना दिवस 

- 

१९ 
जानेवारी 

कोकबोरोक दिवस ककंवा त्रत्रपुरी भाषा दिवस कोकबोरोक हे 'कोक' म्हिजे "मौणखक" आणि 
'बोरोक' म्हिजे "लोक" ककंवा "मानव" या 
शब्िावरून आले आहे. 

जानेवारी 
10-17 

कृषी पोषि उद्यान सप्ताह - 

24 

जानेवारी 
संयुक्त राष्ट्र (UN) चा आंतरराष्ट्रीय र्शक्ि 
दिन 

थीम 2022: “चेंजजंग कोसव, रान्सफॉर्मांग 
एज्युकेशन”. 

24 

जानेवारी 
राष्ट्रीय बार्लका दिन (NGCD) - 

23 

जानेवारी 
पराक्रम दिवस ककंवा साहस दिवस नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती 

25 

जानेवारी 
राष्ट्रीय पयवटन दिवस थीम 2022: 'ग्रामीि आणि समुिाय कें दद्रत पयवटन' 
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25 

जानेवारी 
राष्ट्रीय मतिार दिवस (NVD) थीम 2022: ‘ननवडिुका सववसमावेशक, प्रवेशयोग्य 

आणि सहभागी बनविे.’ 
२६ 
जानेवारी 

७३ वा प्रजासत्ताक दिन - 

२६ 
जानेवारी 

आंतरराष्ट्रीय सीमाशुल्क दिवस (ICD) थीम 2022: डेटा कल्चर आत्मसात करून आणि 
डेटा इकोर्सस्टम तयार करून कस्टम डडजजटल 
रान्सफॉमेशन वाढविे 

27 

जानेवारी 
होलोकॉस्टमधील बळींच्या स्मरिाथव संयुक्त 
राष्ट्र (UN) चा आंतरराष्ट्रीय स्मतृी दिन 

थीम 2022: "स्मतृी, प्रनतष्ट्ठा आणि न्याय" 

जानेवारी 
30 

शहीि दिनाला शहीि दिवस असेही म्हितात - 

जानेवारी 
30 

(जानेवारीचा शेवटचा रवववार): जागनतक 
कुष्ट्ठरोग ननमूवलन दिन 

- 
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