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 1) ��स� समाजसे�वका आ�ण प��ी परु�कार �ा�त �सधंतुाई सपकाळ यांचे प�ुयातील ��णालयात 
 �दय�वकारा�या झट�याने �नधन झाले. ➨ 2021 म�ये, सपकाळ यांना �यां�या समाजातील मह��वपणू� 
 योगदानाब�ल प��ी परु�काराने स�मा�नत कर�यात आले. 

 2) उपरा��पती एम �यंक�या नायडू यांनी डॉ. आबेंडकरां�या पतु�याचे अनावरण केले आ�ण महा�मा गांधी 
 आतंररा���य �हदं� �व�यापीठ, वधा� येथे अटल �बहार� वाजपेयी भवन आ�ण चं�शखेर आझाद वस�तगहृाचे 
 उ�घाटन केले. 

 ●  महारा�� :- म�ुयमं�ी - उ�व ठाकरे 
 ●  रा�यपाल - भगत�सगं को�शयार� 
 ●  �यंबके�वर मं�दर 
 ●  भीमाशंकर मं�दर 
 ●  घ�ृणे�वर मं�दर 

 3) कॅ�टन हर�ीत चंडी, 32 वष�य भारतीय वंशा�या ��ट�श शीख आम� अ�धकार� आ�ण �फिजओथेर�प�ट, 
 �याला �वुीय �ीत �हणनू देखील ओळखले जात,े द��ण �वुावर एकल अनसपोट�ड �ेक पणू� करणार� प�हल� 
 रंगाची म�हला बननू इ�तहास रचला आहे. 

 4) भारताने 25 फे�वुार� 2022 पासनू �वशाखाप�णम येथे होणा� या बहुरा���य नौदल सराव �मलानम�ये 
 सहभागी हो�यासाठ� एकूण 46 म�ैीपणू� परदेशी देशांना आमं��त केले आहे. 



 ➨हा सराव 1995 म�ये स�ु कर�यात आला आ�ण �ववैा�ष�क आयोिजत कर�यात आला आ�ण म�ैीपणू� 
 नौदलांसोबत आयोिजत कर�यात आला. 2022 मधील सरावाची थीम सौहाद�, एकसंधता आ�ण सहयोग आहे. 

 5) ऑइल अडँ नॅचरल गॅस कॉप�रेशन �ल�मटेड (ONGC) �या संचालक (HR) डॉ अलका �म�तल यांनी 
 कंपनी�या चेअरपस�न आ�ण �यव�थापक�य संचालक (CMD) �हणनू अ�त�र�त काय�भार �वीकारला. 

 ➨भारतातील सवा�त मौ�यवान साव�ज�नक �े�ातील कंप�यांपकै� एक �मखु असले�या �या प�ह�या म�हला 
 ठर�या आहेत. 

 6) तणृमलू काँ�ेस�या खासदार सिु�मता देव या 31 सद�यीय संसद�य पॅनेलम�ये म�हलांसाठ� �ववाहाचे 
 कायदेशीर वय 21 पय�त वाढवणा�या �वधेयकाचे पर��ण कर�यासाठ� �नय�ुत केले�या एकमेव म�हला 
 आहेत. 

 ➨ बाल�ववाह बंद� (द�ु�ती) �वधेयक �हवाळी अ�धवेशनात लोकसभेत मांड�यात आले. त े�श�ण, म�हला, 
 मलेु, यवुक आ�ण ��डा�वषयक संसद�य �थायी स�मतीकड ेपाठव�यात आले होत.े 

 7) ओ�डशाने �डस�बर 2021 म�ये 43 ट�के वाढ न�दवनू 4080.14 कोट� �पयां�या संकलनाला �पश� केला 
 आहे. 

 ➨ �डस�बर 2021 मधील संकलनातील वाढ ह� �मखु रा�यांम�ये सलग चौ�या म�ह�यात सवा��धक आहे. 

 ➨ जीएसट� लाँच झा�यापासनू रा�या�वारे जीएसट�चे हे दसुरे-सव��च सकल संकलन देखील आहे. 

 ●  ओ�डशाचे म�ुयमं�ी - नवीन पटनायक 

 ➨ रा�यपाल - गणेशीलाल 

 ➨ �स�म�लपाल �या� �क�प 

 ➨ सातको�सया �या� �क�प 

 ➨ �भतरक�णका खारफुट� 

 ➨ नलाबना प�ी अभयार�य 

 8) दरूसंचार �वभागाने (DoT) सहा�या �पढ�तील �कंवा 6G तं��ानावर टे�नॉलॉजी इनो�हेशन �ुप (TIG) 
 अतंग�त त�बल सहा श�ै�णक-संचा�लत टा�क फोस� तयार केले आहेत. 

 9) क� ��य मा�हती तं��ान मं�ी अि�वनी व�ैणव यांनी इं�डया सेमीकंड�टर �मशन लाँच केले. 

 ➨इं�डया सेमीकंड�टर �मशन (ISM) हा �डिजटल इं�डया कॉप�रेशनमधील एक �वशषे आ�ण �वतं� �यवसाय 
 �वभाग आहे. 

 10) पंत�धान �ी नर�� मोद� यांनी समुारे 13 कोट� �पयां�या �क�पांचे उ�घाटन केले. 1850 कोट� आ�ण 
 इ�फाळ, म�णपरू येथे समुारे 2950 कोट� �पयां�या 9 �क�पांची पायाभरणी केल�. 

 ●  म�णपरू 

 ➨म�ुयमं�ी :- न�गथो�बम �बरेन �सगं 

 ➨रा�यपाल :- ला. गणेशन 



 ➨ख�घमपट ऑ�क� ड�ेरयम 

 ➨लोकतक तलाव 

 ➨केबलु-लामजाओ रा���य उ�यान 

 11) Apple Inc. $3 ���लयन शअेर बाजार म�ूय असलेल� प�हल� कंपनी बनल�, �याचा गुंतवणकूदारांचा 
 �व�वास वाढला क� आयफोन �नमा�ता ऑटोमेटेड कास� आ�ण �ह�यु�अल �रअ◌ॅ�लट� सार�या नवीन 
 बाजारपेठांचा शोध घेत असताना सवा��धक �व�� होणार� उ�पादने लाँच करत राह�ल. 

 12) क� ��य आयषु मं�ी सबा�नंद सोनोवाल यांनी हैदराबाद येथे हाट�फुलनेस इंटरनॅशनल योग अकादमीची 
 पायाभरणी केल�. 

 ●  तलेंगणा :- 

 ➨म�ुयमं�ी - कलवकंुतला चं�शखेर राव 

 ➨अमराबाद �या� �क�प 

 ➨कावल �या� �क�प 

 13) Media Trendz चे सं�थापक रो�हत कुमार यांना अल�कडचे �बहार एंटर�े�योर�शप कॉ��ले�ह 2021 
 म�ये "�बहार �वभतूी स�मान" ने स�मा�नत कर�यात आले आहे. 

 14) �डस�बरम�ये भारताची �नया�त वा�ष�क आधारावर 37 ट��यांनी वाढून USD 37.29 अ�ज झाल�, जी 
 आतापय�तची सवा��धक मा�सक आकडवेार� आहे. 

 ➨भारताची व�तूंची �नया�त चाल ूआ�थ�क वषा�त USD 400 अ�ज पार करेल. 

 15) क� ��य �श�ण मं�ी आ�ण कौश�य �वकास मं�ी धम�� �धान यांनी NEAT 3.0 लाँच केले, देशातील 
 �व�या�या�ना सव��तम-�वक�सत एड-टेक सो�यशू�स आ�ण अ�यास�म �दान कर�यासाठ� एकच मंच. 

 ➨ मं�यांनी �ादे�शक भाषांम�ये एआयसीट�ईने �नधा��रत तां��क प�ुतकेह� लाँच केल�. 

 16) संर�ण मं�ी राजनाथ �सहं यांनी चंद�गड �व�यापीठात क�पना चावला स�टर फॉर �रसच� इन �पेस 
 साय�स अडँ टे�नॉलॉजी (KCCRSST) चे उ�घाटन केले. 



 ➨ �यांनी तीन सेवांमधील संर�ण कम�चा� यां�या वॉडा�साठ� 10 कोट� �पयांची �श�यव�ृती योजनाह� स�ु 
 केल�. 

 ●  संर�ण मं�ालय :- ➨म�ुयालय - नवी �द�ल� 

 ➨ �थापना - 15 ऑग�ट 1947 

 ➨ ल�कर�मखु - जनरल मनोज मकंुुद नरवणे 

 ➨ हवाई दल �मखु - एअर चीफ माश�ल �ववेक राम चौधर� 

 ➨ने�ह� �टाफचे �मखु - अ◌ॅड�मरल आर. हर� कुमार 


