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राष्ट्र ीय बातम्या 

द्रौपदी मुममू: भारताच्या 15 व्या राष्ट्रपती ींनी शपथ घेतली 

• द्रौपदी मुममू याांनी भारताच्या 15 व्या राष्ट्र पती म्हणमन शपथ घेतली. ती आता 

भारताची राष्ट्र पती होणारी पहहली आहदवासी आहण दुसरी महहला आहे. 

सांसदेच्या सेंट्र ल हॉलमधे्य द्रौपदी मुममू याांना भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही 

रमना याांनी शपथ हदली. या सोहळ्याला पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आहण इतर 

जे्यष्ठ राजकारणी उपस्थथत होते. 

ततरींगा सतत प्रदतशूत करण्याची परवानगी देण्यासाठी कें द्राने भारतीय 

ध्वज सींतिता 2002 मधे्य बदल केला 

• जर राष्ट्रध्वज उघड्यावर फडकत असेल आहण सावूजहनक सदस्याने तो 

उांचावला असेल, तर तो आता रात्रभर फडकम  शकेल. भारतीय ध्वज 

सांहहता 2002 मधे्य फेडरल सरकारने हर घर हतरांगा मोहीम सुरू 

केल्यामुळे रात्रीच्या वेळीही राष्ट्रध्वज फडकवण्याची परवानगी देण्यासाठी 

गृह मांत्रालयाने सुधाररत केले होते. ध्वज पमवी फक्त समयोदय आहण 

सांध्याकाळ दरम्यान फडकता येत असे. 

चींद्रशेखर आझाद याींचा मोठा पुतळा भोपाळमधे्य उभारण्यात येणार आिे 

• भोपाळमधे्य अमर शहीद चांद्रशेखर आझाद याांचा मोठा पुतळा 

उभारण्यात येणार आहे. आझाद याांच्या ममळ गावी भाबरा येथील मातीचा 

वापर करून तरुणाांसाठी पे्ररणाथथान म्हणमन पुतळ्याची जागा तयार केली 

जाईल. अमर शहीद चांद्रशेखर आझाद याांच्या 116 व्या जयांतीहनहमत्त , 

मुख्यमांत्री हशवराज हसांह चौहान याांनी भोपाळ येथे आयोहजत पहहल्या 

राज्यस्तरीय युवा महापांचायतीच्या उद्घाट्न समारांभात भाषण केले. 

नेताजी सुभाषचींद्र बोस बेट A&N (अींदमान आतण तनकोबार )प्रशासनाला 

पयूटन वाढतवण्यासाठी तदले 

• ऐहतहाहसक नेताजी सुभाषचांद्र बोस बेट् अांदमान आहण हनकोबार 

कमाांडमधमन बेट्ाच्या पायाभमत सुहवधा आहण पयूट्नाच्या पुढील 

हवकासासाठी अांदमान आहण हनकोबार प्रशासनाकडे हस्ताांतररत करण्यात 

आले. नेताजी सुभाषचांद्र बोस बेट्ावर आज झालेल्या औपचाररक 

समारांभात, A&N कमाांडचे कमाांडर-इन-चीफ लेफ्टनांट् जनरल अजय 

हसांग याांनी प्रहतकात्मकररत्या उप. आयुक्त, दहिण अांदमान सुनील 

अांहचपाका बेट्ावर हनयांत्रण ठेवतात. या बेट्ाचे ऐहतहाहसक महत्त्व आहण 

त्याच्याशी जोडलेल्या घट्नाक्रमाची आठवणही त्याांनी केली. प्रशासनाच्या 

व्यवथथापनाखाली पयूट्न आकषूण म्हणमन बेट्ाच्या सामान्य वाढीचा 

अांदाज त्याांनी व्यक्त केला. 

भारत सरकार ने 5 नवीन रामसर स्थळ तनयुक्त केल्या आिेत आतण 

एकम ण सींख्या 54 झाली आिे 

• आांतरराष् ट्र ीय महत् त् वाच् या पाच नवीन पाणथळ जागा भारतात हनस् चत 

केल्या आहेत. यासह, देशातील एकम ण रामसर  थथळाांची  सांख्या 49 वरून 

54 रामसर साइट््सवर पोहोचली आहे. कें द्रीय पयाूवरण, वन आहण 

हवामान बदल मांत्री, भमपेंद्र यादव म्हणाले, "आणखी 5 भारतीय पाणथळ 

भमभागाांना आांतरराष्ट्र ीय महत्त्वाची पाणथळ जागा म्हणमन रामसरची मान्यता 

हमळाली आहे, हे कळवताना आनांद होत आहे." 
 

 

पाच नव्याने तनयुक्त केलेल्या पाणथळ जागा : 

• कारहकली पिी अभयारण्य, ताहमळनाडम  

• पस्िकरणाई माशू ररझवू फॉरेस्ट, ताहमळनाडम  

• हपचावरम म ांग्रोव्ह, ताहमळनाडम  

• पाला वेट्लँड, हमझोरम 

• सख्या सागर, मध्य प्रदेश. 

कें द्रीय मींतिमींडळाने $1.6 अब्ज BSNL पुनरुज्जीवन योजना स्वीकारली 

• श्री अहिनी वैष्णव, कें द्रीय रेले्व, दळणवळण, इलेक्ट्र ॉहनक्स आहण माहहती 

तांत्रज्ञान मांत्री म्हणाले की, कें द्रीय मांहत्रमांडळाने भारत सांचार हनगम 

हलहमटे्ड (बीएसएनएल) साठी 1.64 लाख कोट्ी रुपयाांच्या पुनरुज्जीवन 

प केजला मांजुरी हदली.2019 मधे्य सरकारने जाहीर केलेल्या प केजने 

बीएसएनएलची आहथूक स्थथती स्थथर ठेवण्यास हातभार लावला आहे. 

ग्राहकाांचे नुकसान सांपुष्ट्ात आले आहे. 

पींतप्रधान नरेंद्र मोदी याींनी तगफ्ट-तसटीमधे्य आींतरराष्ट्र ीय बुतलयन 

एक्सचेंज IIBX लााँच केले 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी गाांधीनगर, गुजरात जवळील गुजरात 

इांट्रन शनल फायनान्स टे्क-हसट्ी (GIFT हसट्ी) येथे 'इांहडया इांट्रन शनल 

बुहलयन एक्सचेंज (IIBX)' लाँच केले आहे. IIBX हे भारतातील पहहले 

आांतरराष्ट्र ीय बुहलयन एक्सचेंज आहे. अथूसांकल्प 2020 मधे्य घोहषत 

करण्यात आलेले एक्सचेंज, प्रत्यि सोने आहण चाांदीची हवक्री करेल. 25 

कोट्ी आहण त्याहून अहधक हनव्वळ सांपत्ती असलेल्या जे्वलसूना सहभागी 

होण्यासाठी एक्सचेंज खुले असेल. 

• अशोक गौतम हे व्यवथथापकीय सांचालक आहण मुख्य कायूकारी 

अहधकारी म्हणमन IIBX चे प्रमुख असतील. त्याांनी फेबु्रवारी 2022 मधे्य 

पदभार स्वीकारला आहण याआधी IDBI बँकेत काम केले. त्याांनी यापमवी 

से्टट् बँक ऑफ इांहडया (SBI) मधे्य काम केले आहे. 

 

राज्य बातम्या 

'िर घर जल' प्रमातणत करणारा खासदाराचा बुरिानपमर िा पतिला तजल्हा 

ठरला आिे. 

• मध्य प्रदेशातील बुरहानपमर हजल्हा, जो 'दखीनचा दरवाजा' म्हणमन प्रहसद्ध 

आहे, हा देशातील पहहला प्रमाहणत 'हर घर जल' हजल्हा बनला आहे. 

देशातील एकमेव हजल्हा, बुरहानपमरमधील प्रते्यकी 254 गावाांतील लोकाांनी 

ग्रामसभाांनी पाररत केलेल्या ठरावाद्वारे त्याांची गावे 'हर घर जल' म्हणमन 

घोहषत केली आहेत. त्यानुसार, हे प्रमाहणत करते की खेड्यातील सवू 

लोकाांना नळाांद्वारे शुद्ध हपण्याचे पाणी उपलब्ध आहे, याची खात्री करून 

'कोणीही बाहेर राहणार नाही'. 

IFSCA च्या गुजरात मुख्यालयाची कोनतशला पींतप्रधान करणार आिेत 

• गुजरातची IFSCA (आांतरराष्ट्र ीय हवत्तीय सेवा कें द्र प्राहधकरण) 

मुख्यालयाची इमारत अहधकृतपणे पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांचे आभार 

मानेल. IFSCA ही हवत्तीय उत्पादने, हवत्तीय सेवा आहण हवत्तीय सांथथाांच्या 

हनहमूती आहण पयूवेिणासाठी भारतातील आांतरराष्ट्र ीय हवत्तीय सेवा 

कें द्राांमधील कें द्रीकृत हनयामक सांथथा आहे. 

केरळ प्रते्यक नागररक पमणूपणे तडतजटल साक्षर आिे याची खािी 

करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात करेल 

• केरळ सरकारने राज्यात सांपमणू हडहजट्ल सािरतेला चालना देण्यासाठी 

उपक्रम सुरू करण्याचा हनणूय घेतला आहे. मुख्यमांत्री हपनाराई हवजयन 

याांनी हतरुअनांतपुरममधील एका शालेय कायूक्रमाला सांबोहधत करताना 

स्पष्ट् केले की या मोहहमेचा उदे्दश लोकाांना, हवशेषतः तरुणाांना, ऑनलाइन 

धोके आहण सापळ्याांबद्दल हशहित करणे आहे. 
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भोपाळ, तदल्ली तवमानतळ, काींडला पोटू आतण बेंगळुरू मेटर ोमधे्य टर ाय 

5G ची चाचणी करत आिे 

• भारतात सध्या 5G से्पक्ट्रम हललाव होत आहेत. भारतीय दम रसांचार 

हनयामक प्राहधकरण (TRAI) ने साांहगतले आहे की त्याांनी से्पक्ट्रम 

हललावापमवी देशभरातील हनवडक भागात 5G नेट्वकूची प्रायोहगक 

चाचणी सुरू केली आहे. TRAI देशभरातील चार वेगवेगळ्या साइट्वर 5G 

नेट्वकूची चाचणी करत आहे. ही हठकाणे बेंगळुरूमधील नम्मा मेट्र ो, 

गुजरातमधील कच्छजवळील नम्मा पोटू् काांडला, भोपाळ स्माटू् हसट्ी, नवी 

हदिीतील जीएमआर आांतरराष्ट्र ीय हवमानतळ आहण भोपाळ स्माटू् हसट्ी 

आहेत. 

िररयाणाचे मुख्यमींिी मनोिर लाल खट्टर याींनी गुरुग्राम पोतलसाींसाठी 

'स्माटू ई-बीट' प्रणाली सुरू केली. 

• हररयाणाचे मुख्यमांत्री, मनोहर लाल खट्टर याांनी गुरुग्राममधे्य पोहलसाांच्या 

उपस्थथतीसाठी आहण कमूचार याांच्या गस्तीवर ररअल-ट्ाइम 

मॉहनट्ररांगसाठी अ प-आधाररत 'स्माटू् ई-बीट्' प्रणाली सुरू केली 

आहे.मुख्यमांत्री खट्टर याांनी पोहलस आयुक्त कायाूलयात एका कायूक्रमात 

ही प्रणाली सुरू केली आहण त्याच्याशी जोडलेल्या 119 मोट्ारसायकल 

पोहलस स्वाराांना हहरवा झेंडा दाखवला.अ प-आधाररत प्रणाली गुरुग्राममधे्य 

स्माटू् पोहलहसांग इहनहशएहट्व्ह (एसपीआय) अांतगूत सुरू करण्यात आली 

आहे आहण यामुळे या पोहलसाांना त्याांची उपस्थथती आहण त्याांच्या 

राइड्सवर लि ठेवण्यास मदत होईल. 

तातमळनाडम  सरकारने 'मुख्यमींिी नाश्ता योजना' सुरू केली. 

• तहमळनाडम  सरकारने 2022-23 दरम्यान इयत्ता 4 मधील 1.14 लाखाांहून 

अहधक मुलाांच्या फायद्यासाठी 1,545 सरकारी प्राथहमक शाळाांमधे्य 

मुख्यमांत्री नाश्ता योजनेचा पहहला ट्प्पा लागम करण्याचा आदेश जारी केला 

आहे. सवू कायूरत शाळाांतील मुलाांना साांबार आहण भाज्याांसह जेवणाचा 

नाश्ता हदला जाईल. 

केरळ सरकार "केरळ सावरी" ऑनलाइन कॅब सेवा सुरू करणार आिे. 

• केरळ सरकार पुढील महहन्यात स्वत:ची ई-ट् क्सी सेवा सुरू करून 

लोकहप्रय कॉपोरेट् ऑनलाइन क ब सेवेचा पयाूय शोधण्यासाठी तयार 

आहे, हा देशातील कोणत्याही राज्य सरकारचा पहहलाच उपक्रम मानला 

जातो. 'केरळ सावरी' नावाची सेवा , ऑनलाइन ट् क्सी भाड्याने देण्याची 

सेवा राज्याकडम न सुरू केली जात आहे. देशात पहहल्याांदाच राज्य सरकार 

ऑनलाइन ट् क्सी सेवा सुरू करत आहे. 

पींजाब 29 ऑगस्टपासमन पींजाब खेड मेळा आयोतजत करणार आिे 

• पांजाब क्रीडा हवभाग पांजाब खेड मेळा आयोहजत करेल, ज्यामधे्य 14 ते 

60 वयोगट्ातील स्पधूकाांसाठी सहा वयोगट्ातील 30 क्रीडा हक्रयाकलाप 

असतील.प्रहतभा शोधणे, खेळाांसाठी स्वागताहू वातावरण हनमाूण करणे 

आहण आरोग्याहवषयी जनजागृती करणे ही या कायूक्रमाची उहद्दषे्ट् 

आहेत.25 ते 40, 40 ते 50 आहण 50 ते 60 वयोगट्ातील स्पधाू याआधी 

आयोहजत केलेल्या 14 वषाांखालील, 17 वषाांखालील आहण 17 ते 25 

वयोगट्ातील स्पधाू असतील. 

छत्तीसगडच्या मुख्यमींत्र्ाींनी मतिला िक्क जागृतीसाठी 'मितरी न्याय रथ' 

सुरू केला 

• राज्याच्या महहलाांना त्याांच्या घट्नात्मक अहधकार आहण कायद्याांबद्दल 

हशहित करण्यासाठी, छत्तीसगड महहला आयोग मुख्यमांत्री महतरी न्याय 

रथयात्रा आयोहजत करेल . हरेली हतहार उत्सवाहनहमत्त मुख्यमांत्री भमपेश 

बघेल “ मुख्यमांत्री महतरी न्याय रथ ” रवाना करतील. लघुपट्, सांदेश 

आहण पुस्स्तकेच्या माध्यमातमन रथ सवू हजल्ह्ाांना भेट् देऊन महहलाांना 

कायदेहवषयक सांरिण आहण त्याांच्या सांवैधाहनक अहधकाराांबद्दल हशहित 

करतील. 

सेमीकीं डक्टर पॉतिसी 2022-27 िााँच करणारे गुजरात िे पतििे 

भारतीय राज्य ठरिे 

• पाच वषाांच्या कालावधीत हकमान 2,00,000 नवीन रोजगाराच्या सांधी 

हनमाूण करण्याच्या उदे्दशाने गुजरात सरकारने समहपूत 'गुजरात 

सेमीकां डक्ट्र धोरण 2022-27' जाहीर केले आहे. गुजरात सरकारने 

धोलेरा से्पशल इन्व्वे्हस्टमेंट् ररजनचा एक भाग असणारे “सेमीकॉन हसट्ी” 

हवकहसत करण्याचा हनणूयही घेतला आहे. भारत सरकारच्या हडझाईन-

हलांक्ड इन्सेंहट्व्ह योजनेंतगूत मांजमर झालेले प्रकल्प नवीन धोरणाांतगूत लाभ 

घेण्यासाठी पात्र राहणार नाहीत, असे राज्य सरकारच्या प्रहसद्धीपत्रकात 

म्हट्ले आहे. 

 

आींतरराष्ट्र ीय बातम्या 

कमल िसनला सींयुक्त अरब अतमराती (UAE) कडम न सन्मातनत, गोल्डन 

व्हिसा तमळाला 

• ताहमळ हचत्रपट्सृष्ट्ीतील एक प्रमुख व्यक्ती कमल हसन याांना सांयुक्त 

अरब अहमरातीने प्रहतहष्ठत गोल्डन स्व्हसा हदला आहे. गोल्डन स्व्हसा 

अहभनेता कमल हसनहशवाय इतराांना देण्यात आला आहे. अहभनेता 

नासेर, माममट्ी, मोहनलाल, ट्ोहवनो थॉमस, पाथीपन, अमला पॉल आहण 

शाहरुख खान या सवाांना कमल हसन याांच्या आधी ते हमळाले आहे. 

चीनने तीन से्पस से्टशन मॉड्यमल्सपैकी दुसरे “वेंतटयन” लााँच केले 

• चीनने आपले नवीन से्पस से्टशन पमणू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 

तीन मॉड्यमलपैकी दुसरे लॉन्च केले. बीहजांगच्या महत्त्वाकाांिी अांतराळ 

कायूक्रमातील हा सवाूत अलीकडील हवकास होता. लाँग माचू 5B रॉकेट्ने 

चीनच्या उष्णकहट्बांधीय हैनान बेट्ावरील वेनचाांग प्रिेपण सुहवधेवरून 

व्हेंहट्यन या कॉल हचन्हासह मानवरहहत से्पसहशप लाँच केले. चायना म नड 

से्पस एजन्सी (CMSA) च्या प्रहतहनधीने प्रिेपणाच्या "यशाची" पुष्ट्ी केली. 

वतसफा नाजरीन: K2 वर चढणारी पतिली बाींगलादेशी, जगातील दुसऱ्या 

क्रमाींकाचे सवोच्च तशखर 

• हगयाूरोहक वहसफा नाझरीन ही बाांगलादेशातील पहहली व्यक्ती बनली जी 

पाहकस्तानच्या प्रशाहसत K2, दुसरया-उांच पवूत हशखरावर चढली. हतने 

8611 मीट्र (28,251 फम ट्) उांच असलेले K2 पवूताचे हशखर सर केले 

आहण नांतर बेस क म्पवर उतरले. जेव्हा हगयाूरोहक डोांगरावरून खाली 

उतरतो आहण बेस क म्पवर परत येतो तेव्हा हशखर गाठल्याचे म्हट्ले जाते. 

बजराम बेगज याींनी अले्बतनयाचे राष्ट्र ाध्यक्ष म्हणमन शपथ घेतली 

• अल्बाहनयाचे नववे राष्ट्र पती , हनवृत्त लष्करी कमाांडर आहण राजकारणी 

बजराम बेगज याांनी येथे सांसदेत पदाची शपथ घेतली. 55 वषीय राष्ट्र पती ांनी 

सांसद सदस्याांसमोरील आपल्या पहहल्या भाषणात साांहगतले की ते सरकार 

आहण हवरोधी पिाांच्या कामाांना पाहठां बा देतील आहण त्याांचा आदर 

करतील, सांघषाूऐवजी राजकीय पिाांमधील सहकायाूचे समथून करतात. 
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रतशयाने 2024 नींतर आींतरराष्ट्र ीय अींतराळ स्थानक सोडण्याचा तनणूय 

घेतला 

• राष्ट्र ाध्यि व्लाहदमीर पुहतन याांना मॉस्कोच्या अांतराळ सांथथेच्या नवहनयुक्त 

प्रमुखाने कळवले की रहशयाने 2024 नांतर आांतरराष्ट्र ीय अांतराळ थथानक 

सोडण्याचा हनणूय घेतला आहे.युके्रनमधे्य मॉस्कोच्या लष्करी 

कारवाईवरून मॉस्को आहण पहिम याांच्यातील वाढलेल्या शतु्रत्वाच्या 

दरम्यान आहण रहशयाहवरूद्ध यापमवी कधीही न ऐकलेल्या हनबांधाांच्या 

अनेक फेरयाांदरम्यान ही घोषणा आली आहे. 

 

तनयुक्ती बातम्या 

रतवींदर टक्कर याींच्या जागी अक्षया मुींद्रा िोडाफोन आयतडयाच्या मुख्य 

कायूकारी अतधकारीपदी तनयुक्त 

• व्होडाफोन आयहडया या दम रसांचार कां पनीने साांहगतले की, अिय मुांद्रा, जो 

सध्या मुख्य हवत्तीय अहधकारी म्हणमन काम करत आहे, त्याची 19 

ऑगस्टपासमन सीईओपदी पदोन्नती करण्यात आली आहे.फाइहलांगनुसार, 

व्यवसायाचे सध्याचे व्यवथथापकीय सांचालक आहण मुख्य कायूकारी 

अहधकारी रहवांदर ट्क्कर, गैर-कायूकारी आहण गैर-स्वतांत्र सांचालक 

म्हणमन त्याांचा कायूकाळ सांपल्यावर कां पनीच्या सांचालक मांडळावर 

राहतील. 

नकुल जैन पेटीएम पेमेंट सव्हिूसेसचे मुख्य कायूकारी अतधकारी म्हणमन 

रुजम झाले 

• पेट्ीएम चे ममळ One97 कमु्यहनकेशन्सने नकुल जैन याांची पेट्ीएम पेमेंट् 

सस्वू्हसेस हल (PPSL) चे मुख्य कायूकारी अहधकारी म्हणमन हनयुक्ती केली 

आहे. प्रवीण शमाू, जे आता PPSL चे कायूवाहक मुख्य कायूकारी 

अहधकारी म्हणमन कायूरत आहेत, याांना त्याांच्या इतर कतूव्याांव्यहतररक्त 

सांथथेच्या वाहणज्य उभ्या देखरेखीसाठी पदोन्नती देण्यात आली आहे. 

भारताचे इींदरतमट तगल याींची जागततक बाँकेच्या मुख्य अथूशास्त्रज्ञ म्हणमन 

तनवड 

• आांतरराष्ट्र ीय हवत्तीय सांथथा, जागहतक बँकेने इांदरहमट् हगल याांची मुख्य 

अथूशास्त्रज्ञ आहण बहुपिीय हवकास बँकेत हवकास अथूशास्त्रासाठी वररष्ठ 

उपाध्यि म्हणमन हनयुक्ती केली आहे. त्याांची हनयुक्ती 1 सप्टेंबर 2022 

पासमन प्रभावी होईल. हगल हे जागहतक बँकेत मुख्य अथूतज्ज्ञ म्हणमन काम 

करणारे दुसरे भारतीय असतील. कौहशक बसम हे पहहले होते 

प्रणय कुमार वमाू याींची बाींगलादेशमधील भारताचे नवीन उच्चायुक्त 

म्हणमन तनयुक्ती करण्यात आली आिे 

• प्रणय कुमार वमाू , एक अनुभवी मुत्सद्दी आहण 1994 च्या ब चमधील IFS 

अहधकारी, याांची बाांगलादेशमधील भारताचे पुढील उच्चायुक्त म्हणमन काम 

करण्यासाठी हनवड करण्यात आली आहे . ते सध्या स्व्हएतनाममधे्य 

भारताचे राजदम त आहेत . हदिीस्थथत परराष्ट्र  मांत्रालयाने ही घोषणा केली. 

यमकेमधील भारताचे सध्याचे उच्चायुक्त हवक्रम दोराईस्वामी हे पदभार 

स्वीकारणार असल्याची अफवा आहे, त्यामुळे ते लवकरच त्याांच्या जागी 

नोकरी सुरू करतील अशी अपेिा आहे. 

कोका-कोलाने तलम्का स्पोटटूझ प्रमोशनसाठी ऑतलव्हिक सुवणूपदक 

तवजेता नीरज चोप्रावर स्वाक्षरी केली आिे. 

• कोका-कोलाने हलम्का स्पोटू््झ प्रमोशनसाठी ऑहलस्म्पक सुवणूपदक 

हवजेता नीरज चोप्रावर स्वािरी केली आहे. अलीकडेच, नीरज चोप्रा 

जागहतक ऍथलेहट्क्स च स्म्पयनहशपमधे्य 88.13 मीट्रच्या सवोत्तम थ्रोसह 

रौप्य पदक हजांकणारा पहहला भारतीय ठरला आहे . तसेच, नीरज चोप्राला 

वलू्ड अ थलेहट्क्स च स्म्पयनहशपमधे्य झालेल्या दुखापतीमुळे इांग्लांडमधील 

बहमांगह म कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मधमन बाहेर काढण्यात आले आहे. 

• कोका-कोला इांहडया आहण त्याचे बॉट्हलांग भागीदार उत्पादन िमता 40 

ट्क््ाांपयांत वाढवण्यासाठी सुमारे $1 अब्ज (सुमारे 7,990 कोट्ी) 

गुांतवणमक करत आहेत. याहशवाय, शीतपेयेतील प्रमुख कां पनी हलम्का 

स्पोटू््झ देखील लॉन्च करत आहे, जी गु्लकोज आहण इलेक्ट्र ोलाइट््ससह 

येते. 
 

अथूव्यवस्था बातम्या 

परकीय चलन साठा USD 7.5 तबतलयनने कमी िोऊन USD 572.7 

तबतलयन झाला  

• ररझवू्ह बँक ऑफ इांहडया (RBI) सवाूत अलीकडील डेट्ा दशूहवतो की 15 

जुलैच्या शेवट्च्या आठवड्यात, भारताचा परकीय चलन साठा $7.5 

अब्जने कमी होऊन $572.7 अब्ज झाला आहे.20 महहन्याांत हकां वा 6 

नोव्हेंबर 2020 पासमन, जेव्हा ते $568 अब्ज होते तेव्हा साठा त्याांच्या 

सवाूत खालच्या पातळीवर गेला आहे.अहवालात असे हदसमन आले आहे 

की परकीय चलन सांपत्ती, जी आठवड्यातमन $ 6.5 अब्जने कमी झाली, हे 

परकीय चलन साठा कमी होण्याचे मुख्य कारण होते. 

कॅनरा बाँकेने “Canara ai1” नावाचे मोबाईल अॅप लााँच केले. 

• क नरा बँकेने “Canara ai1” हे मोबाईल बँहकां ग अ प लाँच केले आहे. 

बँहकां ग अ प ग्राहकाांच्या बँहकां ग गरजा पमणू करण्यासाठी 250 हून अहधक 

वैहशष््ाांसह एक-स्टॉप सोल्यमशन असेल. वेगवेगळ्या हवहशष्ट् सेवाांचा लाभ 

घेण्यासाठी सायलोमधे्य कायूरत एकाहधक मोबाइल अ प्सची आवश्यकता 

दम र करणे हे त्याचे उहद्दष्ट् आहे. समाजातील अनेक घट्काांना त्याांच्या 

पसांतीच्या भाषेत सेवा देण्यासाठी हे अ प 11 भाषाांमधे्य उपलब्ध आहे. 

भारत पॅलेव्हस्टनी तनवाूतसताींसाठी UNRWA USD 2.5 दशलक्ष देणगी देतो 

• भारताने नजीकच्या पमवेकडील प लेस्टाईन हनवाूहसताांसाठी सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या 

मदत आहण कायू सांथथेला USD 2.5 दशलि हदले.पमवू जेरुसलेममधील 

UNRWA (युनायटे्ड नेशन्स ररलीफ अँड वकू्स एजन्सी) मुख्यालयात एका 

स्वािरी समारांभात, भारतीय परराष्ट्र  मांत्रालयाच्या पहिम आहशया आहण 

उत्तर आहिका हवभागाचे सांचालक सुनील कुमार याांनी परराष्ट्र  सांबांध 

हवभागाचे भागीदारी सांचालक करीम आमेर याांना USD 2.5 दशलि चा 

धनादेश सुपमदू केला.  

नोतकयाने तवप्रोला तडतजटल पररवतूनासाठी पाच वषाांचा करार तदला 

• हवप्रो हलहमटे्ड या कां पनीचे मुख्यालय बेंगळुरूमधे्य असमन, हफनलँडच्या 

नोहकयासोबत हडहजट्ल पररवतूनासाठी पाच वषाांच्या नवीन करारावर 

स्वािरी करण्याची घोषणा केली आहे.नवीन कराराचा हवस्तार 20 वषाांहून 

अहधक वषाांपमवी झालेल्या कनेक्शनवर होतो.हवप्रो नोहकयाच्या अद्ययावत 

ऑपरेहट्ांग मॉडेलच्या समथूनाथू व्यवसाय सेवा प्रदान करेल, प्रहक्रया 

ऑहप्टमायझेशन, ट्चलेस प्रहक्रया आहण ऑडूर व्यवथथापन, पुरवठा 

साखळी, हवत्त आहण लेखा ऑपरेशन्समधे्य सुधाररत वापरकताू आहण 

ग्राहक अनुभव यावर हवशेष भर देईल. 

• कराराबद्दल अहधकृत हवधान प्रहसद्ध झाले असले तरी, हवप्रोने ठळक केले 

की त्याांनी क्लायांट्चा उिेख न करता हकां वा मुदत हकां वा आकाराची 

माहहती न देता हवत्तीय वषू 22 च्या आहथूक हनकालाांसह जारी केलेल्या पे्रस 

प्रकाशनात कराराचा उिेख केला होता. 
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RBI ने तपरामल एीं टरप्रायझेसच्या NBFC च्या स्थापनेला मान्यता तदली 

• ररझवू्ह बँक ऑफ इांहडया (RBI) ने सांथथेला हपरामल एां ट्रप्रायझेसला 

NBFC म्हणमन व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी हदली आहे.सावूजहनक 

ठेवी स्वीकारत नसलेली NBFC सुरू करण्यासाठी परवाना आवश्यक 

आहे. RBI ने कां पनीला नोांदणीचे प्रमाणपत्र हदले आहे ज्याने हतला सामान्य 

लोकाांकडम न ठेवी न घेता हबगर बँहकां ग हवत्तीय सांथथा म्हणमन काम 

करण्यास परवानगी हदली आहे. 

मास्टरकाडू पेटीएमची जागा बीसीसीआय शीषूक प्रायोजक म्हणमन घेणार 

आिे 

• भारतीय हक्रकेट् हनयामक मांडळाने (BCCI) आयोहजत केलेल्या सवू 

आांतरराष्ट्र ीय आहण देशाांतगूत हक्रकेट् सामन्याांसाठी पेट्ीएमला शीषूक 

प्रायोजक म्हणमन बदलण्यासाठी मास्टरकाडू तयार आहे. 2023 च्या 

अखेरीपयांत पेट्ीएमकडे अहधकार होते. पेट्ीएमने बीसीसीआयला के्रहडट् 

काडू प्रमुख मास्टरकाडूला इांहडया होम हक्रकेट्च्या हवजेतेपदाचे अहधकार 

देण्याची हवनांती केली. पेट्ीएमने पुन्हा हनयुक्तीची हवनांती करण्यासाठी 

जुलैची अांहतम मुदत चुकवली होती. तथाहप, त्याांच्या 'दीघूकाळ' सांबांधाांमुळे 

BCCI त्याांच्या हवलांहबत हवनांतीवर हवचार करण्यास तयार आहे.पेट्ीएम 

डीलच्या ममळ अट्ी ांनुसार मास्टरकाडूला 2023 पयांत अहधकार हदले 

जातील आहण प्रहत सामन्यासाठी INR 3.8 कोट्ी देणे सुरू राहील. 

दुसरीकडे, Paytm ला सुमारे INR 16.3 Cr - ममळ डील ममल्याच्या 5% 

(INR 326.8 Cr) री-असाइनमेंट् फी भरावी लागेल. 

तवलीनीकरणानींतर एचडीएफसी बाँक जागततक टॉप 10 बाँकाींमधे्य असेल 

• ट्ाईम्स ऑफ इांहडयाच्या अहवालानुसार, सध्याच्या ममल्यमापनानुसार 

पालक गहाण कजूदार हाऊहसांग डेव्हलपमेंट् फायनान्स कॉपोरेशन 

(HDFC) मधे्य हवलीन झाल्यानांतर एचडीएफसी बँक जगातील ट्ॉप 10 

सवाूत मौल्यवान बँकाांपैकी एक असेल आहण ट्ॉप 10 क्लबमधे्य थथान 

हमळवणारी ही पहहली भारतीय बँक असेल.HDFC बँक आहण HDFC चे 

एकहत्रत माकेट् क प सुमारे USD 160 अब्ज असेल. 

एचडीएफसी मु्यचु्यअल फीं डाद्वारे तनफ्टी नेक्स्ट 50 ETF आतण तनफ्टी 

100 ETF सादर 

• HDFC MF इांडेक्स सोल्यमशन्सची हनवड हवसृ्तत करण्याच्या प्रयत्नात, 

HDFC मु्यचु्यअल फां डाने HDFC हनफ्टी नेक्स्ट 50 ETF आहण HDFC 

NIFTY 100 ETF सादर करण्याची घोषणा केली आहे. हे फां ड भारतातील 

लाजू-क प माकेट्ला एक्सपोजर देतात. मालमत्ता व्यवथथापन फमूचा दावा 

आहे की HDFC हनफ्टी नेक्स्ट 50 ETF चा बेंचमाकू, हनफ्टी नेक्स्ट 50 

ट्ोट्ल ररट्नू्स इांडेक्स (TRI) , स्टॉक आहण सेक्ट्र डायव्हहसूहफकेशनसाठी 

फायदे तसेच हनफ्टीच्या तुलनेत दीघूकालीन मोठ्या जोखीम-समायोहजत 

परताव्याची श्ता देते. 50. याव्यहतररक्त, या हनदेशाांकात वाढ होण्याची 

अहधक श्ता आहे कारण त्यात NIFTY 50 च्या आगामी लीगचे सदस्य 

समाहवष्ट् होऊ शकतात. 

RBI ने IDBI बाँकेसाठी 40% पेक्षा जास्त मालकीची बोली लावण्याची 

परवानगी तदली 

• कें द्र सरकार आहण लाइफ इन्व्शुरन्स कां पन्याांनी (LIC) समजल्याप्रमाणे 

भारतीय ररझवू्ह बँक (RBI) ने IDBI बँकेत 40 ट्क््ाांहून अहधक 

भागभाांडवल बाळगण्याची गैर-हवत्तीय सांथथा आहण अहनयांहत्रत सांथथाांना 

परवानगी देण्याची कें द्राची हवनांती मान्य केली आहे.आहण धोरणात्मक 

हवहनवेश प्रहक्रयेद्वारे 51 ते 74 ट्के्क कजूदाराची हवक्री करणे. 

आतथूक वषू 21-22 मधे्य भारताला USD 84.8 अब्ज इतका वातषूक FDI 

प्राप्त झाला. 

• भारताला आहथूक वषू 21-22 मधे्य जवळपास $85 अब्ज डॉलरची 

सवाूहधक वाहषूक थेट् हवदेशी गुांतवणमक (FDI) प्राप्त झाली. उत्पादन िेत्रात 

एफडीआयसाठी भारत हा झपा्ाने पसांतीचा देश म्हणमन उदयास येत 

आहे. मागील आहथूक वषू 2020-21 च्या तुलनेत आहथूक वषू 2021-22 

मधे्य ($ 21.34 अब्ज) उत्पादन िेत्रातील एफडीआय इस्िट्ी प्रवाहात 

76% वाढ झाली आहे. 

आतथूक वषू 2021-22 मधे्य सवाूतधक एफडीआय इव्हिटी इन्फ्लो प्राप्त 

करणारी शीषू 5 राजे्य : 

• कनाूट्क (37.55%), 

• महाराष्ट्र  (26.26%), 

• हदिी (13.93%), 

• ताहमळनाडम  (5.10%) आहण 

• हररयाणा (4.76%) 

पाटणाच्या दीदारगींज, बींधन बाँकेने आपल्या पतिल्या करन्सी िॉल्टचे 

अनावरण केले. 

• बांधन बँकेने पाट्णा येथील दीदारगांज येथे पहहले करन्सी चेस्ट उघडले. 

बँकेच्या म्हणण्यानुसार, ही करन्सी चेस्ट व्यक्तीांना, MSMEs आहण लहान 

व्यवसाय मालकाांना बँकेच्या शाखा आहण ATM मधे्य चलनी नोट्ाांचा 

पुरवठा करून मदत करेल . करन्सी चेस्ट बँकेच्या शाखाांसाठी स्टोरेज 

प्रदान करेल, ज्याचा फायदा पट्नाच्या वारांवार रोखीच्या व्यवहाराांसाठी 

देखील होईल. 

युतनयन बाँकेने शीषू 3 PSB मधे्य स्थान तमळतवण्याचे धोरण म्हणमन 

'RACE' लक्ष्य तनतित केले आिे. 

• ए. महनमेखलाई , युहनयन बँक ऑफ इांहडया (UBI) चे MD आहण CEO, 

याांना युहनयन बँक ऑफ इांहडयाने इतर सावूजहनक िेत्रातील बँकाांना मागे 

ट्ाकम न काही वषाांच्या कालावधीत सावूजहनक िेत्रातील हतसरी सवाूत 

मोठी बँक बनवायची आहे. युहनयन बँक ऑफ इांहडया या मागाूवर बँक 

खरेदी करण्याचा हवचार देखील करू शकते. 7 जमन रोजी UBI च्या 

पहहल्या महहला नेत्या बनलेल्या महणमेखलाई याांनी भर हदला की बँकेने 

वषाूसाठी " RACE " हे आपले उहद्दष्ट् ठेवले आहे 

RACE म्हणजे 

1. Grow RAM (retail, agriculture, and MSME) loans, 

2. Improve Asset quality, 

3. Boost CASA (current account, savings account deposits), and 

4. Increase Earnings. 
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सतमट आतण कॉन्फरन्स बातम्या 

रसायनशास्त्र आतण सॉफ्ट मटेररयल्सच्या अनुप्रयोगावरील आींतरराष्ट्र ीय 

पररषद आयोतजत 

• CSIR- न शनल इस्ि म्ट् फॉर इांट्रहडहसस्िनरी सायन्स अँड टे्क्नॉलॉजी 

(CSIR-NIIST ), हतरुवनांतपुरम, स्वातांत्र्याच्या 75 व्या वषाूच्या हनहमत्ताने 

आझादी का अमृत महोत्सव उत्सवाचा भाग म्हणमन केहमस्टर ी आहण सॉफ्ट 

मटे्ररयल्स (CASM 2022) वर आांतरराष्ट्र ीय पररषद आयोहजत करेल. 

सेल्फ असेंब्ली आहण सुपरमोले्ुलर मटे्ररअल्स, सॉफ्ट मटे्ररयल 

केहमस्टर ी, भौहतकशास्त्र, ररओलॉजी आहण फोट्ोहफहजक्स, ररस्पॉस्न्सव्ह 

आहण स्माटू् मटे्ररयल, जेल, हलस्िड हक्रस्टल्स, पॉहलमर, म क्रोमोले म्ल्स 

आहण िेमवकू मटे्ररयल, आहण फां क्शनल न नोमटे्ररअल्स यासह हवहवध 

हवषयाांवर चचाू,इलेक्ट्र ॉहनक्स आहण एनजीमधील सॉफ्ट मटे्ररयल 

अ स्िकेशन्स कॉन्फरन्समधे्य होतील. 

भारत, फ्रान्स आतण सींयुक्त अरब अतमरातीचे कें द्रतबींदम  तिपक्षीय पद्धतीने 

भेटले. ततन्ही पक्षाींनी सींभाव्य तिपक्षीय सिकायाूवर चचाू केली. 

• भारत, िान्स आहण सांयुक्त अरब अहमरातीचे कें द्रहबांदम  हत्रपिीय पद्धतीने 

भेट्ले. सागरी सुरिा, मानवतावादी मदत आहण आपत्ती हनवारण, ब्लम 

इकॉनॉमी, प्रादेहशक कनेस्क्ट्स्व्हट्ी, बहुपिीय मांचाांमधे्य सहकायू, ऊजाू 

आहण अन्न सुरिा, नवोपक्रम आहण स्टाटू्अप्स, पुरवठा साखळी 

लवहचकता आहण साांसृ्कहतक आहण लोक ते लोक सहकायू ही हत्रपिीय 

सांभाव्य िेते्र होती. हतन्ही बाजमांनी ज्या सहकायाूवर चचाू केली. 

 

कराराच्या बातम्या 

MSME(समक्ष्म, लघु आतण मध्यम उद्योग मींिालय), NSIC (राष्ट्र ीय लघु 

उद्योग मिामींडळ) आतण एलजी इलेक्टर ॉतनक्स साठी सेंटर ऑफ 

एक्सलन्सची स्थापना करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली 

• श्री नारायण राणे, माननीय क हबनेट् मांत्री, श्री भानु प्रताप हसांग वमाू, 

माननीय राज्यमांत्री, श्री बी बी से्वन, सहचव MSME, श्री पी. उदयकुमार, 

CMD, NSIC, आहण शैलेश कुमार हसांह, AS&DC, राष्ट्र ीय लघु उद्योग 

महामांडळ याांच्या उपस्थथतीत (NSIC) ने एलजी इलेक्ट्र ॉहनक्स इांहडया 

प्रायवे्हट् हलहमटे्डआहण इलेक्ट्र ॉहनक्स सेक्ट्र स्स्कल्स कौस्न्सल ऑफ 

इांहडया (ESSCI) सोबत करार केला. 

भारतातील सवाूत मोठ्या आतथूक सौद्याींपैकी एक, Axis Bank-Citi 

तवलीनीकरण, CCI ने मींजमर केले 

• हसट्ी बँक, एनए आहण हसट्ीकॉपू फायनान्स (इांहडया) हलहमटे्डचे 

अहधग्रहण अ स्क्सस बँकेद्वारे ग्राहक बँहकां ग ऑपरेशन्सच्या सांपादनास 

मान्यता देण्यात आली आहे, असे भारतीय स्पधाू आयोगाने (CCI) म्हट्ले 

आहे. 

• या अहधग्रहणाचा खुलासा कां पन्याांनी केला होता. CCI च्या म्हणण्यानुसार, 

या व्यवहारात हसट्ी बँकआहण हसट्ीकॉपू  च्या ग्राहक बँहकां ग 

ऑपरेशन्सची अ स्क्ससला हवक्री होणारी हचांताजनक घसरण समाहवष्ट् 

आहे. 

टॅल्गो आतण भारत फोजूने गाड्याींच्या तनतमूतीसाठी करार केला आिे 

• BF इन्व्िास्टरक्चर हलहमटे्ड, भारत फोजू हल.ची पमणू मालकीची उपकां पनी 

आहण ट् ल्गो इांहडया प्रायवे्हट् हलहमटे्ड, स्प हनश उत्पादक पेट्ेंटे्स ट् ल्गो 

एसएलची पमणू मालकीची उपकां पनी याांनी हाय-स्पीड प सेंजर ट्र ेन्सच्या 

हनहमूतीसाठी सांयुक्त उपक्रम थथापन केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्र सरकारच्या आत्महनभूर भारत कायूक्रमाला या सहकायाूचा फायदा 

होण्याची अपेिा आहे. हे अत्याधुहनक, हाय-स्पीड रेले्व तांत्रज्ञान आहण 

उपाय आणण्यात मदत करेल. 

• हनयोहजत भागीदारी अ  लु्यहमहनयमपासमन बनवलेल्या हल्ा, ऊजाू-

कायूिम हाय-स्पीड ट्र ेनच्या पुढील हपढीसाठी उत्पादन, देखभाल आहण 

जीवन चक्र समथूनासाठी कें द्र थथापन करण्यावर लि कें हद्रत करेल. 

• भारतीय रेले्वने 100 नवीन हपढीच्या, हल्ा वजनाच्या आहण ऊजाू-

कायूिम गाड्याांचे उत्पादन आहण देखभाल करण्यासाठी हनहवदा जारी 

केल्यानांतर हा प्रकल्प आला आहे. 

इतजप्तने सुएझ कालवा आतथूक के्षिासाठी भारतासोबत 8 अब्ज डॉलरचा 

करार केला आिे. 

• मांहत्रमांडळाच्या घोषणेनुसार इहजप्त आहण एका भारतीय कां पनीने सुएझ 

कालवा आहथूक िेत्रात ग्रीन हायडर ोजन कारखाना बाांधण्यासाठी सामांजस्य 

करारावर स्वािरी केली आहे. या सामांजस्य करारात असे नममद केले आहे 

की इांहडयन ररन्यम पॉवर प्रायवे्हट् हलहमटे्ड (RENE.BO) दरवषी 20,000 

ट्न ग्रीन हायडर ोजन तयार करणारी सुहवधा तयार करण्यासाठी $8 

अब्जची गुांतवणमक करेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• ररनु्यएबल एनजी कां पनीच्या अध्यिाांच्या मते, ररन्यम पॉवर आहण इहजस्शशयन 

सरकारने तेथे ग्रीन हायडर ोजन तयार करण्यासाठी $8 अब्ज पयांत 

गुांतवणमक करण्यासाठी एक प्राथहमक करार केला. 

• ररन्यम हा ग्रीन हायडर ोजनच्या सांभाव्यतेचा शोध घेणार या असांख्य भारतीय 

व्यवसायाांपैकी एक आहे, जो कठीण-कमी-कमी करणार या जड उद्योगाांना 

डीकाबोनाइज करण्यासाठी आवश्यक आहे असे मानले जाते. 

• आगामी वषाांमधे्य, गोल्डमन स क्स सममह आहण अबम धाबी गुांतवणमक 

प्राहधकरणासह गुांतवणमकदाराांच्या पाहठांब्याने इहजप्तमधे्य दरवषी 

2,20,000 ट्न स्वच्छ इांधन तयार करण्याची ररन्यमची योजना आहे. 

भारतीय आतण मलेतशयाने पाम तेल व्यवसायाला पातठीं बा देण्यासाठी 

करारावर स्वाक्षरी केली 

• मलेहशयन पाम तेल पररषद (MPOC) आहण इांहडयन वे्हहजटे्बल ऑइल 

प्रोडु्यससू असोहसएशन (IVPA) याांनी पाम तेलाच्या वापरास प्रोत्साहन 

देण्यासाठी त्याांच्या सहकायाूचा हवस्तार करण्यासाठी सामांजस्य करारावर 

स्वािरी केली आहे. सामाहयक हहताच्या िेत्रात सहकायू वाढवणे आहण 

एमएसपीओ प्रमाणीकरणासह मलेहशया आहण पाम तेलाचे उत्पादन आहण 

वापर वाढवणे या सामांजस्य कराराची अपेिा आहे. उत्पादन आहण 

बाजारपेठेच्या हवकासासाठी सहकारी कृती आहण सहाय्य याद्वारे, ते 

उत्पादक, प्रोसेसर, वापरकते आहण ग्राहकाांच्या हहताांना पुढे नेतील. 
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पुरस्कार बातम्या 

भारत-अमेररका सींबींध वाढवल्याबद्दल जनरल नरवणे आतण अमेररकेचे 

माजी सींरक्षण सतचव याींचा सन्मान 

• यमएस -इांहडया स्टर  टे्हजक पाटू्नरहशप फोरम (यमएसआयएसपीएफ) ने 

भारत आहण अमेररका याांच्यातील सांबांध वाढवण्यासाठी केलेल्या 

योगदानाबद्दल माजी भारतीय लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुां द नरवणे 

याांना मान्यता हदली आहे. नरवणेंसोबतच अमेररकेचे माजी सांरिण सहचव 

जनरल हजम म हट्स याांनाही सावूजहनक सेवा पुरस्कार प्रदान करण्यात 

आला आहे . यमएसआयएसपीएफने सावूजहनक सेवा आहण जागहतक 

नेतृत्व यासाठी बहिसे हदली ज्याांनी अमेररका आहण भारत याांच्यातील 

सांबांध वाढवण्यावर महत्त्वपमणू प्रभाव पाडला. 

प्रोफेसर कौतशक राजशेखर याींना ग्लोबल एनजी प्राइज 2022 तमळाला 

• ह्यमस्टन हवद्यापीठातील अहभयाांहत्रकीचे भारतीय वांशाचे प्राध्यापक, 

कौहशक राजशेखर याांना प्रहतहष्ठत जागहतक ऊजाू पुरस्कार हमळाला 

आहे.वीज हनहमूती उत्सजून कमी करताना वाहतमक हवद्युतीकरण आहण 

ऊजाू कायूिमता तांत्रज्ञानामधे्य योगदान हदल्याबद्दल राजशेखर याांना ऊजाू 

अनुप्रयोग शे्रणीतील नवीन मागाांमधे्य हा पुरस्कार देण्यात आला.मॉस्को 

येथे 12-14 ऑक्ट्ोबर रोजी रहशयन ऊजाू सप्ताहादरम्यान पुरस्कार 

हवतरण समारांभ आयोहजत केला जाईल. 

• ग्लोबल एनजी असोहसएशनने प्रदान केलेल्या या सन्मानासाठी यावषी 43 

देशाांतील हवक्रमी 119 नामाांकनाांपैकी केवळ तीन जणाांची हनवड करण्यात 

आली. स्व्हक्ट्र ऑलोव्ह, सेंट्र फॉर इनोवे्हहट्व्ह टे्क्नॉलॉजीज 

(रहशयामधील रोसाट्ॉम) चे मुख्य तज्ञ आहण थमोन्यमस्क्लयर 

हफहजक्समधील प्रणेते आहण नॉथूवेस्टनू युहनव्हहसूट्ीमधील रसायनशास्त्र 

आहण पदाथू हवज्ञानाचे प्राध्यापक आहण आगोन न शनल ल बोरेट्री येथील 

वररष्ठ सांशोधक मकोरी कानाट्हझहडस याांनी राजशेखराला 2022 चे 

पाररतोहषक हवजेते म्हणमन सामील केले आहे.  

बोररस जॉन्सन याींनी युके्रनच्या झेलेन्फ्स्कीला चतचूल लीडरतशप अवॉडू 

तदला. 

• हब्रट्नचे पांतप्रधान, बोररस जॉन्सन याांनी युके्रनचे राष्ट्र ाध्यि व्होलोहडहमर 

झेलेन्व्स्की याांना सर हविन चहचूल लीडरहशप अवॉडू देऊन दोन्ही 

नेत्याांमधे्य सांकट्काळात तुलना केली आहे. जॉन्सनच्या लांडन कायाूलयात 

एका समारांभात झेलेन्व्स्की याांनी स्व्हहडओ हलांकद्वारे हा पुरस्कार स्वीकारला 

ज्यात चहचूल कुटु्ांबातील सदस्य, युके्रहनयन राजदम त व हडम हप्रस्टाइको 

आहण हब्रहट्श सैहनकाांकडम न प्रहशिण घेतलेले युके्रहनयन लोक उपस्थथत 

होते. 
 

 

DSF सींस्थेने सींगीतातील उतृ्कषे्ठसाठी तदनेश शिारा जीवन गौरव 

पुरस्कार सुरु केला  

• हदनेश शहारा फाऊां डेशन (DSF) ने लोकाांमधे्य भावपमणू भारतीय 

सांगीताचा प्रसार करण्याच्या आपल्या प्रयत्नाांमधे्य मोठी प्रगती केली आहे. 

सांगीतातील उतृ्कष्ट्तेसाठी फाऊां डेशनने आपल्या प्रकारचा पहहला 'हदनेश 

शाहरा लाइफट्ाइम अवॉडू' सुरू केला आहे. या उपक्रमाला इांहडयन 

आटू््स अँड कल्हचरल सोसायट्ीचा पाहठां बा आहे. या कादांबरीच्या 

ओळखीची घोषणा श्री. हदनेश शहारा, हविस्त –DSF याांनी अलीकडेच 

मुांबईत “मौहसकी” या साांसृ्कहतक कायूक्रमात केली. 

 

सींरक्षण बातम्या 

राजनाथ तसींि याींनी एकतित ति-सेवा तथएटर कमाींड तयार करण्याची 

घोषणा केली 

• सशस्त्र दलाांमधील समन्वय सुधारण्यासाठी सांरिण मांत्री राजनाथ हसांह 

याांनी तीन सेवाांचे एकहत्रत हथएट्र कमाांड तयार करण्याची घोषणा केली. 

सांरिण उपकरणाांचा जगातील अव्वल आयातदार देशातमन भारत वेगाने 

हनयाूतदार बनत आहे. जम्मम आहण काश्मीर पीपल्स फोरमतफे भारतीय 

सशस्त्र दलातील शहीद जवानाांच्या सन्मानाथू आयोहजत समारांभात 

सांरिण मांत्री बोलत होते. 

भारत-जपान याींनी अींदमान समुद्रात सागरी भागीदारी सराव (MPX) 

केला 

• अांदमान समुद्रात जपान सागरी सेल्फ हडफेन्स फोसू आहण भारतीय नौदल 

याांच्यात सागरी भागीदारी सराव (MPX) आयोहजत करण्यात आला. INS 

सुकन्या, एक ऑफशोअर गस्ती जहाज आहण JS सहमदारे, एक मुरासेम 

क्लासचा हवनाशक, याांनी ऑपरेशनल परस्परसांवादाचा एक भाग म्हणमन 

सीमनहशप हक्रयाकलाप, हवमान ऑपरेशन्स आहण सामररक युक्ती यासह 

हवहवध सराव केले. 

भारतीय लष्कराला टाटा प्रगत प्रणालीकडम न स्थातनक पातळीवर 

तवकतसत QRFV प्राप्त झाले 

• ट्ाट्ा प्रगत प्रणालीने थथाहनक पातळीवर हवकहसत केलेले स्िक ररअ क्शन 

फायहट्ांग वे्हईकल भारतीय सैन्याला यशस्वीररत्या हवतररत केले.भारतीय 

लष्कराला QRFV-Med वाहने पुरहवण्याचा करार यशस्वीररत्या पमणू 

झाला.ही हचलखती वाहने देशाच्या सांरिकाची सवू हवामान आहण 

भमप्रदेशात लढण्याची िमता वाढवतील आहण हफरताना सांरिण देतील. 

कें द्रीय राखीव पोलीस दलाने (CRPF), 27 जुलै 2022 रोजी  84 वा 

स्थापना तदवस साजरा केला. 

• हा हदवस राष्ट्र ाची एकता, अखांडता आहण सावूभौमत्व हट्कवमन 

ठेवण्यासाठी दलाच्या अफाट् आहण अतुलनीय योगदानाचा उत्सव साजरा 

करतो. CRPF हे भारतातील सवाूत मोठे कें द्रीय सशस्त्र पोलीस दल आहे, 

जे गृह मांत्रालयाच्या (MHA)  अहधकाराखाली कायू करते. 

सींरक्षण मींिालयाच्या iDEX-DIO ने नवोपक्रमासाठी 100 व्या करारावर 

स्वाक्षरी केली 

• आयडेक्स (iDEX)  ने नवी हदिीतील प हसफाई मेहडकल टे्क्नॉलॉजीज 

प्रायवे्हट् हलहमटे्ड सह 100 वा करार केला आहे.iDEX (इनोवे्हशन्स फॉर 

हडफेन्स एक्सलन्स) हा उपक्रम, ज्याचे वणून सांरिण मांत्रालयाच्या (MoD) 

ताांहत्रक नावीन्यतेसाठी कें द्रहबांदम  म्हणमन केले गेले आहे, पांतप्रधान नरेंद्र 

मोदी याांनी एहप्रल 2018 मधे्य सादर केले होते.iDEX चा उदे्दश स्टाटू्-

अप्सना सांरिण आहण एरोसे्पस तांत्रज्ञानाच्या िेत्रात सह-हनहमूती आहण 

सह-हवकासासाठी जागा देऊन त्याांना पाहठां बा देणे हा होता. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-testseries/11928/maharashtra-police-bharti-2022-online-mock-test-series?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


 साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 24 जलु ै त े30 जलु ै2022  

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

INS तवक्राींत: नौदलाला भारताची पतिली स्वदेशी तवमानवाहू युद्धनौका 

तमळाली. 

• स्वदेशी हवमानवाहू युद्धनौका हवक्राांत, जी नौदलाच्या स्वतःच्या नौदल 

हडझाईन सांचालनालयाने तयार केली होती आहण कदाहचत स्वातांत्र्यहदनी 

कायाूस्न्वत केली जाईल, कोचीन हशपयाडूने नौदलाला हदली होती. हे 

भारतीय नौदल जहाज (INS) हवक्राांतचे नाव धारण करते, ही भारताची 

पहहली हवमानवाहू युद्धनौका आहे, जी 1971 च्या युद्धात महत्त्वाची 

सहभागी होती. 262-मीट्र लाांबीची वाहक हतच्या पमवूवतीपेिा 

लिणीयरीत्या मोठी आहण आधुहनक आहे. सुमारे 45,000 ट्न हवथथापन. 

हवमानवाहू वाहकाचा सवोच्च वेग 28 नॉट््स आहे आहण एकहत्रत 88 

मेगाव ट् उजेसह चार ग स ट्बाूइनद्वारे चालवले जाते. 

दोन MH-60 रोतमयो िेतलकॉप्टर भारतीय नौदलाला देण्यात आली. 

• कोचीन आांतरराष्ट्र ीय हवमानतळावर, अमेररकन नौदलाने दोन MH-60 R 

बहुउदे्दशीय हेहलकॉप्टर भारतीय नौदलाला हदले. सवू 24 MH 60R 

हेहलकॉप्टर 2025 च्या अखेरीस हवतररत केले जातील, हतसरे हेहलकॉप्टर या 

वषाूच्या ऑगस्टमधे्य येणार आहे. त्याच्या फॉरेन हमहलट्री सेल्स (FMS) 

कायूक्रमाांतगूत, यमएस हडपाटू्मेंट् ऑफ से्टट्ने भारताला 24 MH-60R 

मल्टी-हमशन हेहलकॉप्टरची हवक्री करण्यास अहधकृत केले आहे. िमता 

सुमारे USD 2.6 अब्ज आहे. 

 

राँक व अिवाि बातम्या 

जागततक तवमानतळ वाितमक डेटासेट 2021: टॉप 20 सवाूत व्यस्त 

तवमानतळाींमधे्य नवी तदल्ली 

• हवमानतळ पररषद आांतरराष्ट्र ीय (ACI) वलू्डने सांपमणू वषू 2021 साठी ट्ॉप 

20 हवमान वाहतमक उद्योगाांची जागहतक हवाई वाहतमक रँहकां ग उघड 

करण्यासाठी वाहषूक जागहतक हवमानतळ वाहतमक डेट्ासेट् जारी केला 

आहे. जागहतक हवमानतळ वाहतमक डेट्ासेट् वलू्ड हा उद्योगाचा सवाूत 

व्यापक हवमानतळ आकडेवारी डेट्ासेट् आहे ज्यामधे्य 180 हून अहधक 

देश आहण प्रदेशाांमधील 2,600 हवमानतळाांवरील हवमानतळ रहदारीचे 

वैहशष्् आहे.हे तीन िेत्राांमधे्य जगभरातील हवमानतळाांवरील हवाई 

वाहतमक मागणीचे दृश्य प्रदान करते: प्रवासी (आांतरराष्ट्र ीय आहण 

देशाांतगूत), हवाई मालवाहू (मालवाहतमक आहण मेल) आहण हवमानाांच्या 

हालचाली (हवाई वाहतमक हालचाली आहण सामान्य हवमानचालन). 

रोशनी नादर सलग दुसऱ्या वषी भारतातील सवाूत श्रीमींत मतिला म्हणमन 

कायम आिे 

• एचसीएल टे्क्नॉलॉजीजचे अध्यि रोशनी नादर मल्होत्रा याांनी ‘कोट्क 

प्रायवे्हट् बँहकां ग हुरून – आघाडीच्या श्रीमांत महहलाांची यादी’च्या हतसरया 

आवृत्तीनुसार सलग दुसरया वषी भारतातील सवाूत श्रीमांत महहला म्हणमन 

आपले थथान कायम ठेवले आहे.रोशनी नाडरची एकम ण सांपत्ती 84,330 

कोट्ी रुपये आहे. रोशनी नाडरनांतर न्याका-मालक फालु्गनी नायरने 

57,520 कोट्ी रुपयाांच्या एकम ण सांपत्तीसह बायोकॉनच्या हकरण 

मुझुमदार-शॉला मागे ट्ाकले. फालु्गनी नायर ही जगातील दहाव्या 

क्रमाांकाची सवाूत श्रीमांत महहला आहे. 

• या यादीत 25 नवीन चेहरयाांचा समावेश असल्याचे अहवालात नममद 

करण्यात आले आहे. अहवालातील इतर प्रमुख ठळक बाबी ांमधे्य हे 

समाहवष्ट् आहे की 2021 मधे्य महहलाांची सरासरी सांपत्ती 4,170 कोट्ी 

रुपयाांवर गेली आहे जी यादीच्या शेवट्च्या आवृत्तीत 2,725 कोट्ी रुपये 

होती. 

सरकारी अिवालानुसार, तशकारी, नैसतगूक आपत्ती आतण इतर 

कारणाींमुळे गेल्या तीन वषाांत भारतात 329 वाघाींचा मृत्यम झाला. 

• एका सरकारी अहवालानुसार, हशकारी, नैसहगूक आपत्ती आहण इतर 

कारणाांमुळे गेल्या तीन वषाांत भारतात 329 वाघाांचा मृत्यम झाला. हशकारी, 

हवद्युत शॉक, हवषबाधा आहण रेले्व अपघात यामुळे या काळात 307 

हत्ती ांचा मृत्यम झाला. कें द्रीय पयाूवरण राज्यमांत्री अहिनी कुमार चौबे याांनी 

सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2019 मधे्य 96, 2020 मधे्य 106 आहण 

2021 मधे्य 127 वाघाांचा मृत्यम झाला. 

पाले व्हस्टल िी भारतातील आघाडीची FMCG कीं पनी 

• काांतर इांहडयाच्या वाहषूक बँ्रड फम ट्हप्रांट् अभ्यासानुसार , 2021 मधे्य 

थथाहनक पातळीवर उत्पाहदत हबस्स्कट् बँ्रड पाले हा भारतातील जलद 

गतीने चालणारया ग्राहकोपयोगी वस्तमांमधे्य सवाूहधक लोकहप्रय बँ्रड राहहला 

आहण सलग अकराव्या वषी क्रमवारीत अव्वल थथानावर आहे. कन्व्युमर 

रीच पॉइांट््स (CRPs) च्या आधारे , अहवालात FMCG बँ्रडचे ममल्यमापन 

करण्यात आले आहे जे ग्राहक 2021 मधे्य हनवडतील. CRP चे ममल्यमापन 

ग्राहकाांनी केलेल्या वास्तहवक खरेदीवर आहण हदलेल्या वषूभरात होणारया 

हनयहमततेच्या आधारे केले जाते. दुसरया शब्ाांत, सीआरपी बँ्रडचे मास 

अपील त्याच्या प्रवेशाच्या आधारे आहण ग्राहकाांना ते हकती वारांवार खरेदी 

करतात यावर आधाररत त्याबद्दल कसे वाट्ते याचे मापन करते. 

 

क्रीडा बातम्या 

25 जुलै 2022 रोजी सुरू िोणारी पतिली खेलो इींतडया फें तसींग मतिला 

लीग 

• 25 जुलै 2022 रोजी सुरू होणारी पहहली खेलो इांहडया फें हसांग महहला 

लीग नवी हदिीतील तालकट्ोरा इनडोअर से्टहडयमद्वारे आयोहजत केली 

जाईल. या महहन्याच्या 29 तारखेपयांत महहलाांसाठी अशा प्रकारची पहहली 

राष्ट्र ीय तलवारबाजी स्पधाू होणार आहे, असे युवा व्यवहार आहण क्रीडा 

मांत्रालयाने म्हट्ले आहे. ती तीन ट्शप्यात होणार आहे. 

मॅक्स वसूॅ्टपेनने 2022 फ्रें च ग्राँड तप्रक्स चे तवजेतेपद पटकावले 

• फेरारीचा चालू्स लेके्लकू 18 व्या वषी शयूतीतमन बाहेर पडला परां तु त्याला 

कोणतीही हानी झाली नाही आहण रेड बुलच्या म क्स व्हस्ट ूपेनने पॉल 

ररकाडूवर प्रथम थथान हमळहवले.महसूडीजचे लुईस ह हमल्टन आहण जॉजू 

रसेल याांनी अनुक्रमे हतसरे आहण चौथे थथान पट्कावले.ले क से्टलेट् येथे, 

जेथे ट्र  क तापमान जास्त होते, ट्ायर व्यवथथापन आवश्यक होते.व्हस्ट ूपेनने 

ल प 17 वर बाजी मारल्यानांतर, लेक्लकूवर पाऊल ट्ाकणे अवलांबमन 

होते.त्याची शयूत ट्नू 11 येथे ओव्हरस्टीअरच्या कठोर स्न पमधे्य सांपली, 

ज्यामुळे तो रागाने ओरडला आहण सेफ्टी कार बाहेर आणली.ह हमल्टन 

आहण रेड बुलच्या सहजूओ पेरेझने बाजी मारली आहण रीस्टाटू् झाल्यानांतर 

वस्ट ूपेनचा पाठलाग सुरू केला. वस्ट ूपेनने धावणे सुरूच ठेवले आहण 

आघाडी घेतली. 
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नीरज चोप्राने जागततक चॅव्हियनतशपमधे्य भालाफेकीत रौप्य पदक 

तजींकले 

• नीरज चोप्राने पहहल्याांदाच जागहतक अ थलेहट्क्स च स्म्पयनहशपमधे्य 

रौप्यपदक हजांकम न इहतहास रचला आहे.नीरज चोप्रा चौथ्या फेरीत 88.13 

मीट्र फेकल्यानांतर हसला. यमजीन, यमएस येथे झालेल्या पुरुषाांच्या 

भालाफेक फायनलमधील त्याच्या सवाूत मोठ्या थ्रोमुळे त्याला तातु्परत्या 

पोहडयममधे्य दुसरया थथानावर जाण्याची परवानगी हमळाली, ज्यामुळे 

तणाव कमी होण्यास मदत झाली. 

BCCI ने पींचाींसाठी नवीन A+ शे्रणी आणली 

• भारतीय हक्रकेट् हनयामक मांडळाने (BCCI) पांचाांसाठी एक नवीन A+ 

शे्रणी सुरू केली आहे आहण हनतीन मेनन याांच्यासह इतर दहा 

अहधकारयाांना या शे्रणीत समाहवष्ट् केले आहे. A+ आहण A शे्रणीतील 

पांचाांना प्रथम शे्रणीच्या खेळासाठी हदवसाला 40,000 रुपये मानधन हदले 

जाते, तर B आहण C शे्रणीमधे्य हदवसाला 30,000 रुपये हदले जातात. 

SAI ने बतमांगिॅममधे्य टीम इींतडयाला तचअर करण्यासाठी “Create for 

India (तक्रएट फॉर  इींतडया)” मोिीम सुरू केली 

• भारतीय क्रीडा प्राहधकरणाने (SAI) ट्ीम इांहडयाला आनांद देण्यासाठी एक 

नवीन उपक्रम सुरू केला आहे, ज्या अांतगूत SAI ने बहमांगह म 2022 

राष्ट्र कुल खेळाांमधे्य सहभागी होणारया भारतीय सांघाांना आनांद देण्यासाठी 

“हक्रएट् फॉर  इांहडया” ही मोहीम सुरू केली आहे. 28 जुलै 2022 ते 08 

ऑगस्ट 2022 या कालावधीत होणार या या क्रीडा स्पधेत 215 सदस्यीय 

भारतीय खेळाडम ांची तुकडी 16 शाखाांमधे्य सहभागी होण्यासाठी सज्ज 

आहे. CWG (कॉमनवेल्थ गेम्स) 2022 चे ब्रीदवा् "सवाांसाठी खेळ" 

आहे. 

आयसीसी मतिला एकतदवसीय तवश्वचषक 2025 चे आयोजन भारत 

करणार आिे 

• आांतरराष्ट्र ीय हक्रकेट् पररषद (ICC) ने पुष्ट्ी केली आहे की भारत आयसीसी 

महहला एकहदवसीय हविचषक 2025 चे आयोजन करेल. BCCI सांबांहधत 

प्रते्यकासाठी हा एक सांस्मरणीय कायूक्रम बनवण्यासाठी कोणतीही कसर 

सोडणार नाही. पायाभमत सुहवधा उपलब्ध आहेत आहण हविचषक स्पधेची 

अहतशय यशस्वी आवृत्ती असेल. के्लअर कॉनर, सौरव गाांगुली आहण ररकी 

से्कररट् याांच्यासह माहटू्न से्नडेन याांच्या अध्यितेखालील बोडू उप-

सहमतीद्वारे देखरेख केलेल्या स्पधाूत्मक बोली प्रहक्रयेद्वारे यजमानाांची 

हनवड करण्यात आली.आयसीसी बोडाूने सहमतीच्या हशफारशी 

स्वीकारल्या ज्याांनी आयसीसी व्यवथथापनासह प्रते्यक बोलीचा सखोल 

आढावा घेतला. भारत, बाांगलादेश, इांग्लांड आहण श्रीलांका हे 2024-27 या 

कालावधीत आयसीसी महहलाांच्या व्हाईट्-बॉल स्पधाांचे चार यजमान 

म्हणमन नाव देण्यात आले. 
 

 

ए.आर. रिमानने ४४व्या आींतरराष्ट्र ीय बुव्हद्धबळ ऑतलव्हियाडसाठी 

'वनक्कम चेन्नई' या गाण्याचे अनावरण केले 

• ग्र मी आहण ऑस्कर हवजेते सांगीतकार, ए.आर. रहमान आगामी 

आांतरराष्ट्र ीय बुस्द्धबळ ऑहलस्म्पयाड, २०२२ साठी ' वनक्कम चेन्नई' 

(स्वागत गीत) घेऊन आले आहेत. हवघे्नश हशवन हदग्दहशूत, सांगीत 

स्व्हहडओमधे्य मुख्यमांत्री एमके स्ट हलन, गँ्रडमास्टर हविनाथन आनांद, 

आहण सांगीतकार ए आर रहमान, ज्याांनी थीम सॉांग तयार केले आहे आहण 

गायले आहे. मु्यहझक स्व्हहडओमधे्य हदग्दशूक शांकर याांची मुलगी 

भरतना्म कलाकार म्हणमनही दाखवली आहे. ताहमळनाडम ची सांसृ्कती 

प्रभावीपणे दाखवल्याबद्दल नेहट्झन्सनी या जबरदस्त मु्यहझक स्व्हहडओचे 

कौतुक केले आहे. 

व्हस्वस ओपन 2022: कॅस्पर रुडने मॅतटओ बेरेतटनीचा अींततम फेरीत 

पराभव केला 

• नॉवेच्या क स्पर रुडने स्स्वत्झलांडमधील गस्टाड येथे आयोहजत स्स्वस 

ओपन टे्हनस स्पधाू 2022 हजांकली आहे . त्याने अांहतम फेरीत इट्लीच्या 

म टे्ओ बेरेहट्नीचा 4-6, 7-6(4), 6-2 असा पराभव केला. हे रुडचे 9वे 

असोहसएशन ऑफ टे्हनस प्रोफेशनल्स (ATP) हवजेतेपद होते. स्स्वस 

ओपन हे रुडचे 2022 मधील हतसरे हवजेतेपद आहे, इतर दोन हवजेतेपदे 

बु्यनोस आयसू आहण हजहनव्हा ओपन आहेत. रुडने २०२१ च्या स्स्वस 

ओपनचे हवजेतेपदही हजांकले होते.रुडने या वषाूच्या सुरुवातीला स्टट्गाटू् 

आहण लांडनमधे्य ट्र ॉफी हजांकणारया बेरेहट्नीची 12 सामन्याांची नाबाद 

माहलका स्न प केली. हे क स्पर रुडचे ९वे एट्ीपी हवजेतेपद होते. या वषाूच्या 

सुरुवातीला, रुड िें च ओपनमधे्य उपहवजेते म्हणमन सांपला आहण स्प हनश 

स्टार राफेल नदालकडम न पराभमत झाला. 

ICC सदस्ाींची यादी: कीं बोतडया, उझबेतकस्तान आतण कोट डी'आयिोर 

याींना सदस्त्वाचा दजाू तमळाला 

• बहमांगह म येथे सुरू असलेल्या आयसीसीच्या वाहषूक पररषदेत 

आांतरराष्ट्र ीय हक्रकेट् पररषदेने तीन देशाांना सदस्यत्वाचा दजाू हदला 

आहे.आहशयातील कां बोहडया आहण उझबेहकस्तान आहण आहिकेतील 

कोट् हडव्होअर याांना सहयोगी सदस्यत्वाचा दजाू बहाल करण्यात आला, 

ज्यामुळे 96 सहयोगी ांसह ICC चे एकम ण सदस्य 108 देशाांपयांत पोहोचले. 

दोन आहशयाई सांघाांनी आहशयाई देशाांची एकम ण सांख्या 25 वर नेली तर 

आहिकेतील कोट् डी'आयव्होर हा 21 वा देश आहे. 

मींतिमींडळाने भारतात तफफा 17 वषाांखालील मतिला तवश्वचषक 

स्पधेसाठी िमीपिाींवर स्वाक्षरी करण्यास अतधकृत केले 

• 2022 मधे्य भारतात हफफा 17 वषाांखालील महहला हविचषक आयोहजत 

करण्याच्या हमीपत्रावर स्वािरी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या 

अध्यितेखालील कें द्रीय मांहत्रमांडळाने स्वीकारली आहे.हफफा 17 

वषाांखालील महहला हविचषक 2022 भारतात 11 ऑक्ट्ोबर ते 30 

ऑक्ट्ोबर दरम्यान होणार आहे.दै्ववाहषूक युवा स्पधेची सातवी पुनरावृत्ती 

ही भारताची FIFA महहला च स्म्पयनहशपचे प्रथमच यजमानपद ठरेल. 

पीिी तसींधम 2022 च्या बतमांगिॅम कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी भारताची 

ध्वजवािक ठरली 

• कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्र कुल खेळ) 2022 च्या उद्घाट्न सोहळ्यासाठी 

भारताची ब डहमांट्नपट्म  पीव्ही हसांधमची भारतीय दलाची ध्वजवाहक म्हणमन 

हनवड करण्यात आली आहे. उद्घाट्न सोहळा 28 जुलै 2022 रोजी 

बहमांगह म येथील अलेक्झाांडर से्टहडयमवर होणार आहे. गोल्ड कोस्टवरील 

2018 राष्ट्र कुल खेळाांच्या उद्घाट्न समारांभात ती ध्वजवाहक होती, हजथे 

हतने महहला एकेरी स्पधेत रौप्यपदक हजांकले. 
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• ऑहलस्म्पक च स्म्पयन नीरज चोप्रा, जो चार वषाांपमवी गोल्ड कोस्ट येथे सुवणू 

हजांकम न राष्ट्र कुल स्पधेत गतहवजेता होता, तो ध्वजवाहक असेल अशी 

अपेिा होती. पण जागहतक स्पधेत रौप्य पदक हमळाल्यानांतर माांडीच्या 

दुखापतीमुळे त्याला माघार घ्यावी लागली आहण भारतीय ऑहलस्म्पक 

सांघट्नेने हसांधमला तीन सदस्यीय हनवड यादीतमन ध्वजवाहक म्हणमन 

हनवडले. कॉमनवेल्थ गेम्सच्या 2022 च्या आवृत्तीत खेळाांच्या इहतहासातील 

सवाूत मोठी महहला खेळाडम ांचा ताफा आहे. 

2022 च्या जागततक ऍथलेतटक्स चॅव्हियनतशपमधे्य अमेररकेने सवाूतधक 

सुवणू तजींकले, भारताने 33 वे स्थान पटकावले 

• जागहतक ऍथलेहट्क्स च स्म्पयनहशप प्रथमच अमेररकेत आयोहजत करण्यात 

आली होती. आहण पदकाांच्या बाबतीत, ट्ीम यमएसएने गेल्या 10 हदवसाांत 

त्याांचा जास्तीत जास्त वेळ काढला. स्पधेतील इतर कोणत्याही राष्ट्र ाच्या 

हतप्पट् पेिा जास्त आहण जागहतक स्पधेत इतर कोणत्याही राष्ट्र ाने 

हजांकलेल्यापेिा जास्त, युनायटे्ड से्टट््सने एकम ण 33 पदकाांसह स्पधाू पमणू 

केली. यामधे्य 13 सुवणाांचा समावेश आहे, जो कोणत्याही देशापेिा 

सवाूहधक आहे. 

22 व्या राष्ट्र कुल खेळाींना बतमांगिॅम, यमके येथे सुरुवात झाली. 

• युनायटे्ड हकां गडममधील बहमांगह म येथील अलेक्झाांडर से्टहडयममधे्य 22 

व्या राष्ट्र कुल क्रीडा स्पधेला शानदार उद्घाट्न सोहळ्याने सुरुवात झाली . 

हप्रन्स ऑफ वेल्स, राणीचे पत्र वाचमन, खेळ उघडल्याचे घोहषत करतात. 

बहमांगह मच्या अलेक्झाांडर से्टहडयममधील परेडमधे्य एकम ण 72 सांघाांनी 

भाग घेतला. CWG उद्घाट्न समारांभाच्या परेडमधे्य PV हसांधम आहण 

मनप्रीत हसांग हे भारताचे ध्वजवाहक होते. 

इींग्लींडच्या लीसेस्टर तक्रकेट मैदानाला सुनील गावस्कर याींचे नाव देण्यात 

आले. 

• इांग्लांडमधील लीसेस्टर हक्रकेट् मैदानाला भारताचे महान हक्रकेट्पट्म  सुनील 

गावस्कर याांचे नाव देण्यात आले आहे. लेस्टर हक्रकेट् ग्राउांड, ज्याची 

मालकी भारत स्पोटू््स अँड हक्रकेट् क्लबकडे आहे, भारतीय हक्रकेट्ला 

एका हवहशष्ट् उांचीवर नेण्यासाठी गावस्कर याांनी हदलेल्या अतुलनीय 

योगदानाची कबुली देण्यासाठी या मैदानाला त्याांचे नाव देण्याचा हनणूय 

घेतला आहे. 

• युनायटे्ड से्टट््स ऑफ अमेररका (यमएसए) मधील कें ट्की भागात सुनील 

गावस्कर याांच्या नावावर एक मैदान आधीच आहे आहण आहिकन राष्ट्र  

ट्ाांझाहनयाच्या झाांहझबार भागात आणखी एक मैदान आहे ज्याचे नाव 

देखील माजी भारतीयाांच्या नावावर आहे. 

आतशया चषक 2022 श्रीलींकेतमन यमएईला िलवण्यात आला. 

• आहशयाई हक्रकेट् पररषदेने (ACC) हदलेल्या माहहतीनुसार, आहशया कप 

2022 आता सांयुक्त अरब अहमराती (UAE) मधे्य होणार आहे. यापमवी हा 

कायूक्रम श्रीलांकेत होणार होता. मात्र, बेट् राष्ट्र ातील आहथूक सांकट्ामुळे ही 

स्पधाू यमएईमधे्य हलवण्यात आली आहे. मात्र या खेळाचे यजमान हक्क 

श्रीलांकेकडेच राहतील. ही स्पधाू 27 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबर 2022 या 

कालावधीत ट्ी-20 फॉरम ट्मधे्य होणार आहे. सलग दुसरयाांदा ही स्पधाू 

यमएईमधे्य खेळवली जाणार आहे.  

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: वेटतलफ्टर सींकेत सरगरने रौप्यपदक तजींकले 

• भारताच्या सांकेत सरगरने 2022 च्या राष्ट्र कुल क्रीडा स्पधेत पदक 

हजांकणारा भारताचा पहहला ऍथलीट् बनमन इहतहास रचला आहे. त्याने 

पुरुषाांच्या 55 हकलो वजनी गट्ात एकम ण 248 हकलो (स्न चमधे्य 113 हकलो, 

क्लीन आहण जकूमधे्य 135) वजनासह रौप्य पदक हजांकले. मलेहशयाच्या 

अहनक मोहम्मदला मागे ट्ाकले, ज्याने एकम ण 249 हकलो (स्न चमधे्य 107 

हकलो, क्लीन आहण जकूमधे्य 142 हकलो) सुवणूपदक पट्कावले. 

तवज्ञान बातम्या 

IIT कानपमरने तनमाूण प्रवेगक कायूक्रम लााँच केले 

• IIT कानपमर येथील स्टाटू्अप इन्ुबेशन आहण इनोवे्हशन सेंट्र (SIIC) ने 

भारत सरकारच्या हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान हवभागाद्वारे समहथूत “हनमाूण 

(NIRMAN)” प्रवेगक कायूक्रम सुरू केला आहे. हा कायूक्रम आरोग्यसेवा 

आहण कृषी िेत्रामधे्य गुांतलेल्या म नु्यफ क्चररांग स्टाटू्अप्सवर लि कें हद्रत 

करेल ज्यामुळे त्याांना त्याांच्या प्रोट्ोट्ाइप-ट्म -माकेट् प्रवासातील आव्हानाांवर 

मात करण्यात मदत होईल. 

 मींकीपॉक्स लस इमिानेक्स (IMVANEX) युरोतपयन कतमशनने मींजमर 

केली 

• युरोहपयन मेहडहसन एजन्सी (EMA) ने गेल्या आठवड्यात हशफारस 

केल्यानुसार, मांकीपॉक्सपासमन सांरिण म्हणमन इमव्हानेक्स लसीची हवक्री 

करण्यास युरोहपयन आयोगाने परवानगी हदली आहे . जागहतक स्तरावर, 

75 देशाांमधे्य मांकीपॉक्सची 16,000 हून अहधक प्रकरणे नोांदवली गेली 

आहेत. ही लस ड हनश बायोटे्क्नॉलॉजी कां पनी बवे्हररयन नॉहडूकने 

हवकहसत केली आहे. देशाांमधील सध्याच्या उदे्रकात आहण नोांदवलेल्या 

माांकीपॉक्स प्रकरणाांमधे्य, सांसगू प्रामुख्याने लैंहगक सांपकाूसह जवळच्या 

शारीररक सांपकाूद्वारे होत असल्याचे हदसते. दम हषत पदाथू जसे की हलनेन, 

बेहडांग, इलेक्ट्र ॉहनक्स आहण कपड्याांमधमन देखील सांक्रमण होऊ शकते, 

ज्यात त्वचेचे सांसगूजन्य कण असतात. 

 इस्रोने परदेशी उपग्रि प्रके्षतपत केल्याने $279 दशलक्ष तवदेशी चलन 

तमळाले. 

• भारताचे हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान राज्यमांत्री डॉ. हजतेंद्र हसांग याांनी सांसदेसमोर 

साांहगतले की, भारतीय अांतराळ सांशोधन सांथथा (ISRO) ने परदेशी उपग्रह 

प्रिेहपत केल्यामुळे $279 दशलि हवदेशी चलन हमळाले. इस्रोची 

व्यावसाहयक शाखा असलेल्या अँहट्रक्सने 34 वेगवेगळ्या राष्ट्र ाांमधमन 345 

परदेशी उपग्रह प्रिेहपत करून हा पैसा कमावला आहे. यापैकी 56 

दशलि नफा डॉलरमधे्य हदले गेले, तर 223 दशलि युरो (220 दशलि 

युरो) मधे्य हदले गेले. एकम ण 2,226 कोट्ी रुपये आहेत. 

 

मित्वाचे तदवस 

जागततक बुडण्यापासमन सींरक्षण तदन: 25 जुलै 

• जागहतक बुडण्यापासमन सांरिण हदवस दरवषी 25 जुलै रोजी साजरा केला 

जातो आहण एहप्रल 2021 पासमन यमएन जनरल असेंब्लीचा ठराव “जागहतक 

बुडण्यापासमन बचाव” द्वारे थथाहपत केला गेला.ही आांतरराष्ट्र ीय वहकली 

कायूक्रम कुटु्ांब आहण समुदायाांवर बुडण्याच्या हवनाशकारी आहण खोल 

पररणामाांकडे लि वेधण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करते आहण ते 

थाांबवण्यासाठी जीवन-बचत धोरणाांची रूपरेषा देखील देते. 
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कारतगल तवजय तदवस 2022: पातकस्तानवर भारताच्या ऐततिातसक 

तवजयाचा उत्सव आिे. 

• कारहगल हवजय हदवस हा 26 जुलै 1999 रोजी पाहकस्तानवर भारताच्या 

ऐहतहाहसक हवजयाचा उत्सव आहे. कारहगल, लडाख येथे हनयांत्रण रेषेच्या 

(एलओसी) भारतीय बाजमवर बेकायदेशीरपणे टे्कडीवर कब्जा करणारया 

पाहकस्तानी सैन्याला भारतीय सैन्याने यशस्वीररत्या हट्वले. या हवजयाचे 

स्मरण करण्यासाठी आहण या देशासाठी ज्याांनी बहलदान हदले त्याांच्या 

स्मरणाथू, कारहगल हवजय हदवस दरवषी 26 जुलै रोजी भारतात साजरा 

केला जातो. 

खारफुटीच्या पयाूवरणीय सींवधूनासाठी आींतरराष्ट्र ीय तदवस 

• खारफुट्ीच्या पयाूवरणाच्या सांवधूनासाठी आांतरराष्ट्र ीय हदवस दरवषी 26 

जुलै रोजी साजरा केला जातो. खारफुट्ीच्या पाररस्थथहतक तांत्राच्या 

"अहद्वतीय, हवशेष आहण असुरहित पररसांथथा" म्हणमन जागरुकता हनमाूण 

करण्यासाठी आहण त्याांच्या शाित व्यवथथापन, सांवधून आहण वापरासाठी 

उपायाांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा हदवस पाळला जातो. 

जागततक तिपॅटायटीस तदवस 2022 जगभरात 28 जुलै रोजी साजरा केला 

जातो 

• जागहतक हहप ट्ायट्ीस हदवस दरवषी 28 जुलै रोजी व्हायरल 

हहप ट्ायट्ीसबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी साजरा केला जातो, 

ज्यामुळे यकृताची जळजळ होते ज्यामुळे गांभीर रोग आहण यकृताचा 

ककूरोग होतो. हा हदवस हहप ट्ायट्ीसवरील राष्ट्र ीय आहण आांतरराष्ट्र ीय 

प्रयत्नाांना चालना देण्याची, व्यक्ती, भागीदार आहण जनतेद्वारे कृती आहण 

प्रहतबद्धता प्रोत्साहहत करण्याची आहण WHO च्या 2017 च्या जागहतक 

हहप ट्ायट्ीस अहवालात नममद केल्यानुसार मोठ्या जागहतक प्रहतसादाची 

आवश्यकता अधोरेस्खत करण्याची सांधी आहे. 

• 2022 च्या जागहतक हहप ट्ायट्ीस हदनाहनहमत्त, WHO प्राथहमक आरोग्य 

सुहवधा आहण समुदायाांच्या जवळ हहप ट्ायट्ीसची काळजी आणण्याची 

गरज अधोरेस्खत करत आहे जेणेकरून लोकाांना कोणत्याही प्रकारचा 

हहप ट्ायट्ीस असला तरीही उपचार आहण काळजी हमळम  शकेल. 

• जागहतक हहप ट्ायट्ीस हदवस 2022 ची थीम 'हेपेट्ायट्ीसच्या 

देखभालीबाबत तुम्हाला अहधक जवळ आणणे' हा आहे. ही मुख्य थीम 

हहप ट्ायट्ीसची देखभाल अहधक सुलभ बनवण्याच्या आवश्यकतेबद्दल 

जागरूकता वाढवण्यावर लि कें हद्रत करणे आहे. 

आींतरराष्ट्र ीय व्याघ्र तदन 2022 29 जुलै 

• आांतरराष्ट्र ीय व्याघ्र हदन दरवषी 29 जुलै रोजी जगभरात साजरा केला 

जातो. वाघाांच्या सांवधूनाच्या महत्त्वाबाबत व्यक्ती, सांथथा आहण सरकार 

याांच्यात जागरूकता हनमाूण करण्यासाठी हा हदवस साजरा केला जातो. 

जांगली माांजराांना वाचवण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्यासाठी सवाांना 

प्रोत्साहहत करणे हा या हदवसाचा उदे्दश आहे. जागहतक वन्यजीव 

हनधीनुसार, गेल्या 150 वषाांत वाघाांच्या लोकसांखे्यपैकी सुमारे 95 ट्के्क 

घट् झाली आहे. 

• India launches Project Tiger to revive the tiger population ही 

2022 आांतरराष्ट्र ीय व्याघ्र हदनाची थीम आहे. 

जागततक तनसगू सींवधून तदन 2022: 28 जुलै 

• दरवषी 28 जुलै रोजी जागहतक हनसगू सांवधून हदन साजरा केला जातो. 

स्थथर आहण समृद्ध मानवजातीसाठी आवश्यक असलेल्या हनरोगी 

पयाूवरणासाठी हनसगू आहण जैवहवहवधतेच्या सांरिणाबाबत जनजागृती 

करणे हा यामागचा उदे्दश आहे. 
 

तनधन बातम्या 

मराठीतील प्रतसद्ध लेखक अनींत यशवींत खरे याींचे तनधन 

• नांदा खरे या नावाने प्रहसद्ध असलेले मराठी लेखक अनांत यशवांत खरे याांचे 

दीघू आजाराने हनधन झाले. त्याांनी हवज्ञान, समाजशास्त्र आहण भमगोल 

याांसारख्या हवहवध हवषयाांवर 19 पुस्तके हलहहली ज्यात 'अांताजीची बखर', 

'बखर अांतकाळाची' आहण 'उद्या' ही त्याांची उिेखनीय कामे आहेत. 

'आजचा सुधारक' वृत्तपत्राच्या सांपादक मांडळावरही त्याांनी जवळपास 

अकरा वषे काम केले होते आहण मराठी हवज्ञान पररषदेचे ते सदस्य होते. 

प्रख्यात आसामी लेखक अतुलानींद गोस्वामी याींचे तनधन 

• जे्यष्ठ आसामी साहहस्त्यक आहण साहहत्य अकादमी पुरस्कार हवजेते 

अतुलानांद गोस्वामी याांचे हनधन झाले. ते 87 वषाांचे होते. गोस्वामी हे 

लघुकथा लेखक, साहहस्त्यक आहण कादांबरीकार म्हणमन ओळखले जात 

होते. 2006 मधे्य त्याांच्या 'सेनेह जोरीर गाांथी' या कादांबरीसाठी त्याांना 

2006 मधे्य साहहत्य अकादमी पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात आले. 

• 'नामघररया' 'हमदोई पुलोर जॉन', 'राजपात', 'पोलाट्ोक' आहण 'आश्रय' या 

त्याांच्या इतर काही उिेखनीय कामाांचा समावेश आहे. त्याांनी अनेक 

इांग्रजी, बांगाली आहण ओहडया कामाांचा आसामीमधे्य आहण आसामी 

ग्रांथाांचा इांग्रजीमधे्य अनुवाद केला आहे. 

ऑस्कर नामाींतकत तदग्दशूक बॉब राफेल्सन याींचे तनधन 

• ‘द मांकीज’चे सहहनमाूते आहण ‘फाइव्ह इझी पीसेस’ हचत्रपट्ाचे हदग्दशूक 

बॉब राफेल्सन याांचे हनधन झाले आहे.फाइव्ह इझी पीसेसने 1971 मधे्य 

सवोतृ्कष्ट् हचत्र आहण पट्कथेसाठी राफेलसनला दोन ऑस्कर नामाांकने 

हमळहवली.त्याने मांकीज आहण त्याच नावाची ट्ीव्ही माहलका सह-हनहमूत 

केली, त्याला 1967 मधे्य बटू् श्नाइडरसोबत उतृ्कष्ट् हवनोदी माहलकेसाठी 

एमी पुरस्कार हमळाला.राफेल्सनने अनेक भागाांचे हदग्दशून केले आहण 

हनमाूता आहण ईपी म्हणमन काम केले.त्याला दोन शोमधे्य लेखनाचे शे्रयही 

हमळाले. 

• नांतर त्याच्या कारहकदीत, राफेलसनने 1987 मधे्य डेब्रा हवांगर आहण 

माउांट्न ऑफ द ममन (1990) अहभनीत ब्ल क हवडो हचत्रपट् हदग्दहशूत 

केला; आहण हनकोल्सन इन म न ट्र बल (1992) आहण ब्लड अँड वाईन 

(1997) अहभनीत आणखी दोन हचत्रपट्. त्याने नो गुड डीड (2002) चेही 

नेतृत्व केले, त्यानांतर व्यवसाय सोडला. 

यमकेव्हस्थत प्रतसद्ध पींजाबी गायक बलतवींदर सफारी याींचे तनधन 

• जे्यष्ठ पांजाबी गायक बलहवांदर सफारी याांचे हनधन झाले. ते 63 वषाांचा 

होता. बहमांगह ममधे्य राहणारा पांजाबमधे्य जन्मलेला सफारी 1980 पासमन 

यमकेच्या भाांगडा सीनचा भाग होते आहण त्याांनी 1990 मधे्य सफारी बॉयझ 

बँडची थथापना केली. 
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पद्मश्री पुरस्कार तवजेते सुशोवन बॅनजी याींचे तनधन 

• बांगालचे 'वन रुपी डॉक्ट्र' म्हणमन प्रहसद्ध असलेले पद्मश्री सुशोवन ब नजी 

याांचे हनधन झाले. बोलपमर, बीरभमम हजल्ह्ातील, ब नजी जवळजवळ 60 

वषाांपासमन रूग्ाांवर प्रहत भेट्ी 1 रुपये दराने उपचार करण्यासाठी 

ओळखले जात होते. 2020 मधे्य, त्याांना वैद्यकीय िेत्रातील योगदानाबद्दल 

पद्मश्रीने सन्माहनत करण्यात आले. त्याच वषी, जास्तीत जास्त रुग्ाांवर 

उपचार केल्याबद्दल त्याांचे नाव हगनीज वलू्ड रेकॉडूमधे्य थथान हमळाले. 

आींतरराष्ट्र ीय मैिी तदन 2022 िा जागततक स्तरावर 30 जुलै रोजी साजरा 

करण्यात आला 

• आांतरराष्ट्र ीय मैत्री हदन दरवषी 30 जुलै रोजी साजरा केला जातो आहण तो 

प्रथम 1958 मधे्य जागहतक मैत्री धमूयुद्ध या आांतरराष्ट्र ीय नागरी सांघट्नेने 

प्रस्ताहवत केला होता. युनायटे्ड नेशन्सच्या मते, आांतरराष्ट्र ीय मैत्री हदवस 

लोकाांमधे्य शाांतता आहण सामाहजक सौहादू वाढहवण्यात मदत करू 

शकतो. भारतात तसेच इतर अनेक देशाांमधे्य, ऑगस्टच्या पहहल्या 

रहववारी िें डहशप डे साजरा केला जातो. या वषी तो 7 ऑगस्ट 2022 रोजी 

येतो. 

व्यक्ती ींच्या तस्करी तवरुद्ध जागततक तदवस 2022: 30 जुलै 

• तस्करी हवरुद्ध जागहतक हदवस दरवषी ३० जुलै रोजी लोकाांची तस्करी 

कोणाला होत आहे याची जाणीव करून देण्यासाठी साजरा केला जातो. 

या हदवसाचे उहद्दष्ट् लोकाांना हशहित करणे हा आहे की व्यक्तीांची तस्करी 

हा गुन्हा मानला जातो, ज्यामधे्य जबरदस्तीने मजुरी आहण लैंहगक 

शोषणाच्या नोकरयाांसाठी महहला आहण मुलाांचे शोषण समाहवष्ट् आहे. 

• जगभरात दरवषी, ही तस्करी, 25 दशलिाहून अहधक पीहडताांचे लैंहगक 

शोषण हकां वा जबरदस्तीने केलेले शोषण, गुने्हगारी कमाईमधे्य $150 

अब्जाहून अहधक उत्पन्न करते. हे भ्रष्ट्ाचार, अहनयहमत थथलाांतर आहण 

दहशतवादाला चालना देणारी व्यापक सुरिा समस्या दशूवते. 

• या वषीची थीम "तांत्रज्ञानाचा वापर आहण गैरवापर" हे साधन म्हणमन 

तांत्रज्ञानाच्या भमहमकेवर लि कें हद्रत करते जे मानवी तस्करी सिम आहण 

अडथळा आणम शकते. 

जागततक रेंजर तदन 2022 जागततक स्तरावर 31 जुलै रोजी साजरा केला 

जातो 

• दरवषी 31 जुलै रोजी जागहतक रेंजर हदन साजरा केला जातो. 

आांतरराष्ट्र ीय रेंजर फेडरेशनने हनसगाूच्या रिणासाठी पाकू रेंजसूच्या 

योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी या हदवसाची थथापना केली. जागहतक 

रेंजर हदन त्याांच्या महत्त्वाच्या कायाूला पाहठां बा देण्याची सांधी देते, जे 

पयाूवरणीय प्रचारापासमन ते हशिणापयांतचे असते. कतूव्य बजावताना प्राण 

गमावलेल्या रेंजसूना श्रद्धाांजली वाहण्याचीही हा हदवस आहे. 
 

 

पुस्तके आतण िेखक बातम्या 

फैसल फारुकी याींचे "तदलीप कुमार: इन द शॅडो ऑफ ए लेजेंड" नावाचे 

पुस्तक 

• भारतीय हचत्रपट्सृष्ट्ीतील हदग्गज अहभनेते, युसुफ खान, ज्याांना हदलीप 

कुमार या नावाने ओळखले जाते, याचे नवीन पुस्तक लेखक फैसल 

फारुकी याांनी प्रकाहशत केले आहे.या पुस्तकाचे नाव आहे “इन द श डो 

ऑफ ए लेजेंड: हदलीप कुमार”आहे.हे पुस्तक हदलीप कुमार या 

अहभनेत्यापेिा हदलीप कुमार याांना हदलेली श्रद्धाांजली आहे.फारुकी हे 

Mouthshut.com चे सांथथापक आहण मुख्य कायूकारी अहधकारी आहेत 

जे भारतातील अग्रगण्य पुनरावलोकन आहण रेहट्ांग ि ट्फॉमूपैकी एक 

आहेत. 

अनुराग ठाकम र याींनी राष्ट्र पती कोतवींद याींच्या पमवूसुरी ींची छायातचिे 

दाखतवणाऱ्या पुस्तकाींचे प्रकाशन केले 

• कें द्रीय माहहती आहण प्रसारण मांत्री अनुराग ठाकम र याांनी हनवतूमान 

राष्ट्र पती राम नाथ कोहवांद आहण त्याांच्या पमवूसुरी ांची काही दुहमूळ छायाहचते्र 

दशूहवणारी तीन पुस्तके प्रकाहशत केली आहेत. राष्ट्र पती भवनात एका 

कायूक्रमादरम्यान या पुस्तकाांचे प्रकाशन करण्यात आले आहण त्याांच्या 

पहहल्या प्रती राष्ट्र पती रामनाथ कोहवांद याांना नवहनवाूहचत राष्ट्र पती द्रौपदी 

मुममू, उपराष्ट्र पती एम व्यांकय्या नायडम  आहण पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या 

उपस्थथतीत देण्यात आल्या. 

 

तवतवध बातम्या 

CEC LAHDC कारतगल याींनी लडाख मिोत्सव कारतगल लााँच केला 

• लडाख फेस्स्टव्हल कारहगल 2022 चे उद्घाट्न CEC LAHDC कारहगल 

हफरोज अहमद खान याांच्या हसे्त बेमाथाांग कारहगल येथील खरी सुलतान 

चाऊ से्टहडयममधे्य करण्यात आले. कारहगल यमट्ी लडाख पयूट्न आहण 

सांसृ्कती हवभाग या महोत्सवाच्या आयोजनाची जबाबदारी साांभाळत होता. 

प्रमुख पाहुणे, यमट्ी लडाखचे पयूट्न सहचव आहण LAHDC कारहगलच्या 

पयूट्नासाठी कायूकारी कौस्न्सलर याांनी इतर गट्ाांसह स्वयांसेवक, NGI 

आहण SHGs याांनी उभारलेल्या अनेक स्टॉल्सना भेट् हदली आहण त्याांची 

पाहणी केली आहण ते कामावर खमश झाले.नांतर हफरोज अहमद खान 

आहण आणखी एका पाहुण्याने या कायूक्रमाचा घोडा पोलो सामना आहण 

हतरांदाजी स्पधेचे उद्घाट्न केले. या हदवशी, हवहवध साांसृ्कहतक मांडळाांनी 

दोलायमान साांसृ्कहतक कायूक्रम सादर केले. हा फेस्स्टव्हल दोन हदवस 

चालला, ज्यात उद्घाट्न अतुल्य भारत कारहगल हाफ म रेथॉन 24 एहप्रल 

रोजी होणार आहे. 

जम्मम तफल्म फेव्हस्टिल 3 सप्टेंबरपासमन सुरू िोणार आिे 

• जम्मम हचत्रपट् महोत्सवाची दुसरी आवृत्ती 3 सप्टेंबरपासमन येथे आयोहजत 

करण्यात आली असमन या कायूक्रमाच्या दोन हदवसाांत 54 देशाांतील 

हचत्रपट् प्रदहशूत केले जाणार आहेत. कें द्रशाहसत प्रदेशाची हहवाळी 

राजधानी जम्मम येथे सप्टेंबर 2019 मधे्य येथे पहहला आांतरराष्ट्र ीय हचत्रपट् 

महोत्सव आयोहजत करण्यात आला होता. कोहवड महामारीमुळे हा 

कायूक्रम गेल्या दोन वषाांपासमन थांडाव्यात होता. 

अींगोलामधे्य 300 वषाांतील सवाूत मोठा गुलाबी तिरा “लुलो रोज” 

सापडला 

• मध्य आहिकेतील अांगोलामधे्य 300 वषाांतील सवाूत मोठा सापडलेला एक 

दुहमूळ शुद्ध गुलाबी हहरा सापडला आहे. लुलो गुलाब हा एक प्रकार 2a 

हहरा आहे, याचा अथू त्यात काही अशुद्धता नाहीत. लुलो खाणीतमन जप्त 

केलेला हा पाचवा सवाूत मोठा हहरा आहे – ऑस्टर ेहलयाची लुकापा डायमांड 

कां पनी आहण अांगोला सरकार याांच्यातील सांयुक्त उपक्रम आहे. 
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लुलो गुलाबचे पररमाण: 

• हा 170 क रेट्चा गुलाबी हहरा असमन त्याला 'द लुलो रोज' असे नाव देण्यात 

आले आहे. 

• त्याचे वजन 34 ग्र म आहे. 

• यापमवीही असेच हहरे को्वधी डॉलसूमधे्य हवकत घेतले गेले आहेत, 

त्यापैकी एक – हपांक स्टार म्हणमन ओळखला जातो – 2017 मधे्य 

हाँगकाँगच्या हललावात $71.2m (£59m) मधे्य हवकला गेला. 

इींडस इींटरनॅशनल स्कम लने भारतातील पतिला तशकवणारा रोबोट सदर 

केला. 

• आपल्या शाळाांमधे्य सहयोगी हशिण धोरणाचा भाग म्हणमन, इांडस 

इांट्रन शनल स्कम लने भारतातील नाहवन्यपमणू आहण पहहला हशकवणारा 

रोबोट्, ईगल रोबोट् लॉन्च केला आहे. इांडस शाळाांपैकी तीन शाळाांमधे्य 

21 ईगल रोबोट् तैनात आहेत, हैदराबाद, बांगलोर आहण पुणे येथे प्रते्यकी 

सात. ईगल रोबोट् अहतशय सांवादी आहे, अनुभव वैयस्क्तकृत करतो आहण 

हडहजट्ल चेहरयाद्वारे भावनाांचे अनुकरण करतो 

• मुख्य मुदे्द: 

• ईगल रोबोट् इयत्ता 5 ते 11 पयांतच्या मुलाांना एक्ाने आहण मानवी 

हशिकासह वगाूत हशकवण्यास सिम आहे. 

• ज्ञान प्रसाररत करण्यासाठी 30 पेिा जास्त हभन्न भाषा वापरल्या जाऊ 

शकतात आहण हवशे्लषणाच्या वापरासह, ते प्रश्नाांची उत्तरे देऊ शकतात, 

गोांधळ दम र करू शकतात आहण धड्याच्या शेवट्ी स्वयांचहलत परीिा 

आयोहजत करू शकतात. 

• भाषाांसह सवू वैज्ञाहनक आहण मानवतेचे अभ्यासक्रम गरुड रोबोट्द्वारे 

हशकवले जातात. मुले मोबाईल, ट् बलेट् हकां वा ल पट्ॉप उपकरणाांद्वारे 

रोबोट्चे ममल्यमापन आहण सामग्रीशी सांवाद साधम शकतात. 

 

सवू स्पधाू परीक्षाींसाठी मित्त्वाचे मुदे्द: 

• गृह सहचव: अजय भिा 

• व्होडाफोनचे सांथथापक: गेरी व्हेंट् आहण अनेस्ट ह ररसन 

• व्होडाफोनचे मुख्य कायूकारी अहधकारी: रवी ांद्र ट्क्कर (अिया मुांद्रा 

लवकरच पदभार स्वीकारणार) 

• CSIR-NIIST चे सांचालक आहण कॉन्फरन्स चेअर: अजय घोष 

• कें द्रीय माहहती, प्रसारण, क्रीडा आहण युवा व्यवहार मांत्री: अनुराग ठाकम र 

• मध्य प्रदेशचे मुख्यमांत्री: हशवराज हसांह चौहान 

• मध्य प्रदेशचे मुख्यमांत्री: हशवराज हसांह चौहान; 

• मध्य प्रदेशचे राज्यपाल: मांगुभाई सी. पटे्ल. 

• बाांगलादेशची राजधानी: ढाका 

• बाांगलादेशच्या पांतप्रधान: शेख हसीना वाझेद 

• अले्बहनयाचे राष्ट्र पती: बजराम बेगज 

• अले्बहनयाची राजधानी: हतराना 

• पेट्ीएमचे व्यवथथापकीय सांचालक आहण मुख्य कायूकारी अहधकारी: 

हवजय शेखर शमाू; 

• पेट्ीएमची थथापना: ऑगस्ट 2010; 

• पेट्ीएमचे  मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत. 

• क नरा बँकेचे मुख्यालय:  बेंगळुरू; 

• क नरा बँकेचे सीईओ:  हलांगम व्यांकट् प्रभाकर; 

• क नरा बँकेचे सांथथापक:  अमे्मम्बल सुब्बा राव पै; 

• क नरा बँकेची थथापना:  1 जुलै 1906 

• पहिम आहशया आहण उत्तर आहिकेसाठी परराष्ट्र  व्यवहार मांत्रालयाचे 

अवर सहचव: हरीश कुमार 

• भारतीय परराष्ट्र  मांत्रालयाच्या पहिम आहशया आहण उत्तर आहिका 

हवभागाचे सांचालक: सुनील कुमार 

• परराष्ट्र  सांबांध हवभागासाठी भागीदारी सांचालक: करीम आमेर 

• बीसीसीआय चे अध्यि :  सौरव गाांगुली; 

• बीसीसीआय चे सहचव: जय शहा; 

• बीसीसीआय चे मुख्यालय:  मुांबई; 

• बीसीसीआय ची थथापना:  हडसेंबर 1928. 

• भारताचे सांरिण मांत्री: राजनाथ हसांह 

• लष्करप्रमुख: जनरल मनोज पाांडे 

• USISPF चे अध्यि आहण मुख्य कायूकारी अहधकारी: मुकेश अघी 

• CEC LAHDC कारहगल: हफरोज अहमद खान 

• यमट्ी लडाखचे पयूट्न सहचव: श्री के. मेहबमब अली खान 

• केरळचे मुख्यमांत्री: हपनाराई हवजयन 

• केरळ सािरता दर 2022: 96.2 % 

• केरळ राजधानी: हतरुवनांतपुरम 

• रोसकॉसमॉस प्रमुख: युरी बोररसोव्ह 

• रहशयाचे अध्यि: व्लाहदमीर पुहतन 

• युके्रनचे अध्यि: वोलोहडहमर झेलेन्व्स्की 

• हवप्रो चे सांथथापक: एच. हाशम पे्रमजी 

• हवप्रोचे मुख्य कायूकारी अहधकारी: हथयरी डेलापोटे् 

• हवप्रो चे अध्यि : अझीम पे्रमजी 

• नोहकयाचे सांथथापक: िेहडर क इडेस्टाम, एडवडू पोलन आहण हलओ 

मेशेहलन 

• नोहकया चे अध्यि: सारी बाल्डॉफ 

• नोहकया मुख्यालय: एस्पम, हफनलांड 

• RBI गव्हनूर: शस्क्तकाांत दास 

• हपरामल एां ट्रप्रायझेस सांथथापक: अजय हपरामल 

• हपरामल एां ट्रप्रायझेस सीईओ: पीट्र डी यांग 

• मास्टरकाडूची थथापना: 16 हडसेंबर 1966, युनायटे्ड से्टट््स; 

• मास्टरकाडू मुख्यालय: न्यमयॉकू, युनायटे्ड से्टट््स; 

• मास्टरकाडू सीईओ: मायकेल हमबाच; 

• मास्टरकाडूचे कायूकारी अध्यि: अजय बांगा. 

• एचडीएफसी व्यवथथापकीय सांचालक आहण मुख्य कायूकारी अहधकारी: 

शहशधर जगदीशन; 

• एचडीएफसी बँक हलहमटे्ड थथापना: 1994; 

• एचडीएफसी बँक हलहमटे्ड मुख्यालय: मुांबई, महाराष्ट्र ; 

• एचडीएफसी बँक हलहमटे्ड ट् गलाइन: आम्ही तुमचे जग समजमन घेतो. 
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• हवमानतळ पररषद आांतरराष्ट्र ीय मुख्यालय थथान:  मॉस्रर यल, क नडा; 

• हवमानतळ पररषद आांतरराष्ट्र ीय थथापना:  1991. 

• लष्करप्रमुख: जनरल मनोज पाांडे 

• भारताचे सांरिण मांत्री: राजनाथ हसांह 

• कें द्रीय रेले्व, दळणवळण, इलेक्ट्र ॉहनक्स आहण माहहती तांत्रज्ञान मांत्री: श्री 

अहिनी वैष्णव 

• हररयाणाचे राज्यपाल: बांडारू दत्ताते्रय; 

• हररयाणाची राजधानी: चांदीगड; 

• हररयाणाचे मुख्यमांत्री: मनोहर लाल खट्टर. 

• व्यवथथापकीय सांचालक आहण मुख्य कायूकारी अहधकारी, HDFC 

मालमत्ता व्यवथथापन कां पनी हलहमटे्ड: नवनीत मुनोत 

• ररझवू्ह बँक ऑफ इांहडयाचे गव्हनूर: शस्क्तकाांत दास 

• आयडीबीआय बँकेचे व्यवथथापकीय सांचालक आहण मुख्य कायूकारी 

अहधकारी: राकेश शमाू 

• CRPF महासांचालक: IPS कुलदीप हसांग. 

• बांधन बँकेचे एमडी आहण सीईओ: सी. एस. घोष 

• RBI चे गव्हनूर: शक्तीकाींत दास 

• हबहारची राजधानी: पाटणा 

• ररन्यम पॉवर प्रायवे्हट् हलहमटे्डचे अध्यि: सुमांत हसन्हा 

• पांजाबचे क्रीडा मांत्री: गुरमीत हसांग मीत हैर 

• पांजाबचे मुख्यमांत्री: भगवांत मान 

• छत्तीसगडचे मुख्यमांत्री: भमपेश बघेल 

• राज्य महहला आयोगाच्या अध्यिा : डॉ. हकरणमयी नायक 

• भारत सरकारचे परराष्ट्र  व्यवहार मांत्री: सुब्रह्मण्यम जयशांकर 
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