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 पंत�धान मोद�ंची घोषणा देशा�या अ�नदा�यांना �मळणार 20 हजार कोट� �पये : 

 ●  पंत�धान नर�� मोद� यांनी न�या वषा�तील प�हला �दवस देशा�या अ�नदा�याला सम�प�त करणार 
 अस�याचं सां�गतलं. 

 ●  यानसुार 1 जानेवार� 2022 रोजी दपुार� साडबेारा वाजता ि�हडीओ कॉ�फरि�संग�वारे 20 हजार 
 कोट� �पये शतेक�यां�या खा�यावर जमा करणार अस�याचं मोद�ंनी �हटलं आहे. 

 ●  तर दपुार� 12 वाजनू 30 �म�नटांनी ि�हडीओ कॉ�फरि�संग�वारे पीएम-�कसान योजनेचा 10 वा 
 ह�ता जार� कर�याची संधी �मळणार आहे. 

 ●  तसेच या अतंग�त 20 हजार कोट� �पयांचा 10 कोट�हून अ�धक शतेक�यां�या कुटंुबांना फायदा 
 होईल. 

 भारत आता �नया�तह� करणार, ‘��मोस’: 

 ●  भारताची एक ओळख �हणजे श��ा��ांची आयात करणारा जगातील दसु�या �मांकाचा देश. 
 ●  �वातं�य �मळा�यावर �वसंर�णासाठ� भारताने स�ुवातीपासनू बहुतांश श��ा�� ेह� आयात 

 कर�यावर भर �दला आहे. 
 ●  मा� गे�या काह� वषा�त आपण संर�ण उ�पादना�या बाबतीत हळुहळु �वावलंबी होत असनू काह� 

 �माणात लढाऊ �वमाने, हे�लकॉ�टर �वबळावर बनवत आहोत. 
 ●  तर आता तर �ेपणा��,े य�ुनौका बनव�या�या बाबतीत �वावलंबी झालो आहोत. 
 ●  यामधील ‘��मोस’ �ेपणा�� आता लवकरच �नया�त कर�याबाबत �श�कामोत�ब होणार आहे. 
 ●  याबाबत �फ�ल�प�स देशाशी चचा� अ�ंतम ट��यात असनू कोण�याह� �णी, कधीह� या कराराबाबत 

 घोषणा होऊ शकत.े 

 �मतृीला सव��तम ��केटपटू�या परु�कारासाठ�ह� नामांकन : 



 ●  भारताची आघाडीची फलंदाज �मतृी मानधनाला 2021मधील �त�ह� �कार�या ��केटमधील 
 �दमाखदार काम�गर�साठ� ‘आयसीसी’�या वषा�तील सव��तम म�हला ��केटपटू�या 
 परु�कारासाठ�ह� नामांकन लाभले आहे. 

 ●  तर इं�लंडची टॅमी �यमूाँट, द��ण आ��केची �लझलेे ल� आ�ण आय�लडची गॅबी ले�वस या तीन 
 ��केटपटू �पध�त आहेत. 

 ●  तसेच �मतृीला वषा�तील सव��तम म�हला �वे�ट�-20 ��केटपटूचे नामांकन दे�यात आले होत.े 
 ●  आतंररा���य ��केट प�रषदेकडून (आयसीसी) 2021 या वषा�तील सव��तम ��केटपटूचे परु�कार 

 23 जानेवार�ला घो�षत कर�यात येणार आहेत. 
 ●  25 वष�य सलामीवीर �मतृीने वषा�तील 22 आतंररा���य साम�यांत 38.86�या सरासर�ने एकूण 

 855 धावा के�या आहेत. यात एक शतक आ�ण पाच अध�शतकांचा समावेश आहे. 

 भारत ठरला प�हला आ�शयाई देश : 

 ●  स��य�ुरयन हे द��ण आ��केमधील सवा�त आ�हाना�मक मदैान मानले जात.े 
 ●  तर या मदैानावर आ��केवर प�ह�या कसोट� साम�यात �मळवलेला �वजय हा भारता�या अ�टपलै ू

 परा�माची सा� देतो, अशा श�दांत कण�धार �वराट कोहल�ने संघसहका�यांची �शंसा केल� आहे. 
 ●  आ��केत स��य�ुरयनमधील सपुर�पोट� �टे�डयमवर कसोट� �वजय �मळवणारा भारत हा गु�वार� 

 प�हला आ�शयाई देश ठरला. 
 ●  भारताने 2021 या वषा�ची स�ुवात ऑ��े�लयाला �यां�या देशात हरवनू केल� होती, तर वषा�चा 

 समारोप आ��केवर �वजया�नशी केल�. 

 ि�वंटन डी कॉकची कसोट� ��केटमधनू �नव�ृती : 

 ●  द��ण आ��केचा यि�टर�क फलंदाज ि�वंटन डी कॉकने कसोट� ��केटमधनू �नव�ृती जाह�र केल� 
 आहे. 



 ●  भारता�व���या स��य�ुरयन कसोट�त पराभव झा�यानंतर �याने कसोट� ��केट सोड�याची घोषणा 
 केल� आहे. 

 ●  भारता�व���या स��य�ुरयन कसोट�तह� तो फार काह� चांगला खेळ क� शकला नाह�. दो�ह� डावात 
 तो अपयशी ठरला. 

 ●  स��य�ुरयन कसोट�त भारतीय संघाने द��ण आ��केचा 113 धावांनी पराभव करत ऐ�तहा�सक 
 �वजय न�दवला. 

 ●  भारता�व�� खेळ�या जाणा�या उव��रत दोन साम�यांम�ये तो खेळणार नाह�. 

 भारत आठ�यांदा आ�शया चषक �वजेता : 

 ●  भारताचा अडंर-19 संघ आ�शया कप चॅि�पयन बनला आहे. 
 ●  दबुईत श�ुवार� झाले�या अ�ंतम साम�यात �याने DLS प�तीनसुार �ीलंकेचा 9 गडी राखनू 

 पराभव केला. 
 ●  यासह �य�ुनयर इं�डयन ट�म इं�डयाने �व�मी आठ�यांदा अडंर-19 आ�शया कपवर िजंकला आहे. 
 ●  पा�क�तान�व��चा सामना हर�यानंतर भारतीय संघाने �पध�त दमदार पनुरागमन केले आ�ण 

 अ�ंतम फेर�त �ीलंकेचा पराभव केला. 
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