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राष्ट्र ीय बातम्या 

पीएम मोदी ींनी पुनररचना केलेल्या वितरण के्षत्र कायरक्रमाचे 

अनािरण केले. 

● पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय 

मंत्रिमंडळाने सुधारणा आत्रण पररणामांवर आधाररत त्रवतरण के्षि 

काययक्रमाची पुनरयचना केली. पुरवठा पायाभूत सुत्रवधांना चालना 

देण्यासाठी त्रडस्कॉमला सशतय आत्रथयक सहाय्य देऊन, योजनेचे 

उत्रिष्ट खाजगी के्षिातील त्रवभाग वगळून सवय त्रडस्कॉम /त्रवद्युत 

त्रवभागांची काययक्षमता आत्रण आत्रथयक व्यवहाययता वाढवणे आहे . 

सहाय्यासाठी पािता DISCOM पूवय-पािता आवश्यकता पूणय 

करण्यावर आत्रण मूलभूत त्रकमान बेंचमाकय  साध्य करण्यावर 

अवलंबून असेल ज्याचे मूल्यांकन आत्रथयक सुधारणांशी जोडलेल्या 

सहमतीनुसार मूल्यमापन प्रणाली वापरून केले जाईल. 

वदल्ली सरकारने निीन उत्पादन शुल्क धोरण जाहीर केले. 

● त्रदल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 चे 

अनावरण केले आहे. हे धोरण ग्राहकांना अल्कोहोलच्या दुकानात 

चालण्याचा अनुभव प्रदान करते, मायक्रोबु्रअरीनंा प्रोत्साहन देते 

आत्रण हॉटेल, रेस्टॉरंट आत्रण क्लबमधील बारला पहाटे 3 AM 

पयंत चालवण्याची परवानगी देते. 1 ऑगस्ट रोजी, उत्पादन शुल्क 

धोरण 2021-22 सावयजत्रनक करण्यात आले. 

वदल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-2022 िर्ारसाठी: धोरणाींचे 

फायदे 

● वॉक-इन अनुभव- 2021-22 उत्पादन शुल्क धोरणानुसार, प्रते्यक 

मद्य आउटलेट ग्राहकांना वॉक-इन अनुभव देईल ज्यांच्याकडून 

त्रनवडण्यासाठी अनेक बँ्रड असतील, आत्रण संपूणय मानक त्रनवड 

आत्रण त्रवक्री प्रत्रक्रया पररसरामधे्य पूणय केली जाईल. 

● दारूच्या त्रवके्रत्याबाहेर गदी नाही- एअर कंत्रडशनर असलेल्या 

ररटेल त्रवके्रत्यांना काचेचे दरवाजे असतील . ग्राहकांना वेंडच्या 

बाहेर गदी करून काउंटरमधून खरेदी करण्याची परवानगी त्रदली 

जाणार नाही . 

● बारमधील मसुदा त्रबअर- त्रदल्ली उत्पादन शुल्क धोरण ग्राहकांना 

शहरातील कोणत्याही मायक्रोबु्रअरीजमधून त्यांच्या बाटल्या 

ताज्या तयार केलेल्या त्रबअरने भरण्याची परवानगी देते. 

● बार पहाटे 3 वाजेपयंत उघडे राहतील- ज्यांना चोवीस तास सेवा 

मद्यत्रवक्रीचा परवाना देण्यात आला आहे त्यांच्यात्रशवाय बार, 

हॉटेल, रेस्टॉरंट आत्रण क्लब यांना पहाटे ३ वाजेपयंत चालवण्याची 

परवानगी आहे. 

● सुपर प्रीत्रमयम व्हेंड्स- सुपर प्रीत्रमयम व्हेंड्सना वाइन बँ्रड्ससह 

त्रकमान 50 आयात केलेल्या मद्य बँ्रड्सचा स्टॉक करावा लागेल . 

● त्रवशेष अबकारी त्रचकट लेबल्स- त्रदल्ली सरकारने कर 

चुकवेत्रगरी, त्रकरकोळ त्रवक्री त्रवक्री, त्रवशेष तपासणी पथकांसह 

बनावट मद्य आत्रण अत्याधुत्रनक प्रयोगशाळेची योजना आखली 

आहे 

GIFT-IFSC येथे पींतप्रधानाींनी डू्यश बँकेच्या IBU लाँच केले. 

● अहमदाबादमधील गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स-टेक त्रसटी 

(GIFT त्रसटी) हे डू्यश बँक AG च्या IFSC बँत्रकंग युत्रनट (IBU) चे 

घर आहे, जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उघडले होते. IBU प्रथम 

व्यापार त्रवत्त, त्रनश्श्चत उत्पन्न आत्रण चलने या के्षिांमधे्य आत्रथयक 

उत्पादने ऑफर करेल, एका प्रकाशनानुसार, IBU सवय अत्रधकृत 

आंतरराष्टर ीय त्रवत्त उत्पादने भारतातील आत्रण परदेशातील डू्यश 

बँकेच्या ग्राहकांना ऑफर करेल. याव्यत्रतररक्त, हे सध्याच्या 

त्रनयमांच्या पररमाणांमधे्य भारतीय आत्रण परदेशी ग्राहकांसाठी रोख 

जमा करणे आत्रण इतर ठेव प्रस्ताव सक्षम करेल. 

BSE आवण NSE ने सोनी वपक्चसरमधे्य झीच्या विलीनीकरणाला 

मान्यता वदली. 

● BSE आत्रण NSE स्टॉक एक्स्चेंजने झी एंटरटेनमेंटला झी 

एंटरटेनमेंटच्या सोनी त्रपक्चसय नेटवर्क्य इंत्रडयामधे्य प्रस्तात्रवत 

त्रवलीनीकरणासाठी मान्यता त्रदली आहे. Zee Entertainment 

Enterprises Ltd. च्या त्रनवेदनानुसार, बॉमे्ब स्टॉक एर्क्चेंज (BSE) 

आत्रण नॅशनल स्टॉक एर्क्चेंज (NSE) या दोघांनी Culver Max 

Entertainment Private Limited (पूवीचे Sony Pictures 

Networks India) मधे्य त्रनयोत्रजत त्रवलीनीकरण स्वीकारले आहे. 

स्टॉक एक्स्चेंजची मान्यता ही संपूणयपणे त्रवलीनीकरणाच्या मंजुरी 

प्रत्रक्रयेतील एक त्रनणाययक आत्रण उत्साहवधयक पाऊल आहे. 

उपराष्ट्रपती एम. व्यींकय्या नायडू याींच्या हसे्त वदल्लीत प्रवसद्ध 

लाल वकल्ल्यािरून सींसद सदस्ाींची हर घर वतरींगा बाइक रॅली 

सुरू करण्यात आली. 

● उपराष्टर पती एम. वं्यकय्या नायडू यांच्या हसे्त त्रदल्लीतील प्रत्रसद्ध 

लाल त्रकल्ल्यावरून संसद सदस्ांची हर घर त्रतरंगा बाइक रॅली 

काढण्यात आली. त्रतरंगा बाइक रॅलीचे आयोजन कें द्रीय 

सांसृ्कत्रतक मंिी जी त्रकशन रेड्डी यांनी केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र 

मोदी यांच्या हर घर त्रतरंगा मोत्रहमेच्या स्मरणाथय लाल त्रकल्ला ते 

त्रवजय चौक अशी बाइक रॅली काढण्यात आली. यात्रशवाय कें द्रीय 

मंिी प्रल्हाद जोशी आत्रण त्रपयुष गोयल उपश्थथत होते. 
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Jio सींपूणर भारतात जगातील सिारत प्रगत 5G नेटिकर  लॉन्च 

करण्यासाठी सज्ज आहे. 

● मुकेश अंबानी यांच्या मालकीची ररलायन्स त्रजओ 5G से्पक्ट्रमसाठी 

सवायत्रधक बोली लावणारी ठरली, ज्याने सवायत अलीकडील 

त्रललावात ऑफर केलेल्या एअरवेव्हपैकी अध्यायहून अत्रधक 

एअरवेव्ह खरेदी करण्यासाठी 88,078 कोटी रुपये त्रदले. दूरसंचार 

मंिी अश्श्वनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार अदानी समूहाने 400 

मेगाहट्यझसाठी 212 कोटी रुपये त्रदले, त्रकंवा त्रवकल्या गेलेल्या 

सवय से्पक्ट्रमच्या 1% पेक्षा कमी. Jio ने 700 MHz बँड देखील 

त्रवकत घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

● त्रजओने प्रत्रतत्रित 700 MHz बँडसह अनेक बँडमधे्य से्पक्ट्रम 

खरेदी केले, जे 6-10 त्रकमी त्रसग्नल रेंज प्रदान करू शकतात 

आत्रण देशातील सवय 22 मंडळांमधे्य पाचव्या त्रपढीसाठी (5G) 

चांगला पाया म्हणून काम करतात. 

● अदानी समूहाने 26 GHz बँडमधे्य से्पक्ट्रम खरेदी केले, जे 

सावयजत्रनक नेटवकय साठी नाही. 

● 700 Mhz वापरल्यास, एक टाउनर मोठ्या के्षिाला व्यापू शकतो. 

वतरींगा वडझायनर पी व्यींकय्या याींच्या सन्मानाथर भारत सरकारने 

स्मरणाथर टपाल वतकीट जारी केले. 

● भारताच्या राष्टरध्वजाचे त्रडझायनर त्रपंगली वं्यकय्या यांच्या 146 व्या 

जयंतीत्रनत्रमत्त भारत सरकारने एक त्रवशेष स्मरणाथय टपाल त्रतकीट 

जारी केले . नवी त्रदल्ली येथील इंत्रदरा गांधी से्टत्रडयमवर 

सांसृ्कत्रतक मंिालयाने आयोत्रजत केलेल्या “त्रतरंगा उत्सव” 

काययक्रमादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त त्रतकीटाचे 

प्रकाशन करण्यात आले 

सरकारने डेटा सींरक्षण विधेयक, 2021 मागे घेतले. 

● डेटा प्रायव्हसी, एकूण इंटरनेट इकोत्रसस्टम, सायबर सुरक्षा, 

दूरसंचार त्रनयम आत्रण गैर-वैयश्क्तक वापर यासह ऑनलाइन 

जागेचे त्रनयमन करण्यासाठी एक "सवयसमावेशक कायदेशीर 

फे्रमवकय " तयार करण्यासाठी सरकारने संसदेतून वैयश्क्तक डेटा 

संरक्षण त्रवधेयक मागे घेतले आहे. 

● हे त्रवधेयक कामात असल्याच्या सुमारे चार वषायनंतर आले आहे, 

त्रजथे ते संसदेच्या संयुक्त सत्रमतीने (JCP) पुनरावलोकनासह अनेक 

पुनरावृत्तीमंधून गेले आत्रण टेक कंपन्या आत्रण गोपनीयता 

काययकत्यांसह अनेक भागधारकांकडून पुशबॅकचा सामना केला. 

िन्यजीि (सींरक्षण) सुधारणा विधेयक, 2021 लोकसभेने मींजूर 

केले. 

● वन्यजीव (संरक्षण) सुधारणा त्रवधेयक, 2021 ला लोकसभेने मंजुरी 

त्रदली आहे. 1972 चा वन्यजीव (संरक्षण) कायदा आधीच अनेक 

प्रजातीचें संरक्षण करतो, परंतु प्रस्तात्रवत कायदा CITES, वन्य प्राणी 

आत्रण वनस्पतीचं्या लुप्तप्राय प्रजातीचं्या आंतरराष्टर ीय व्यापारावरील 

अत्रधवेशनाची अंमलबजावणी करेल. तरीही राज्यसभेत हे त्रवधेयक 

मंजूर होणे आवश्यक आहे. 

भारतात 75000 स्टाटरअप्सना मान्यता वमळाली आहे. 

● कें द्रीय वात्रणज्य आत्रण उद्योग मंिी, त्रपयुष गोयल यांनी घोषणा 

केली आहे की भारताने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे, ज्यामधे्य 

देशात 75000 स्टाटयअप्सना मान्यता त्रमळाली आहे. त्रडपाटयमेंट 

फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्टर ी अँड इंटरनल टर ेड (DPIIT) ने 75,000 

हून अत्रधक स्टाटयअप्सना मान्यता त्रदली आहे- हा एक मैलाचा 

दगड आहे जो स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वषायशी सुसंगत आहे. 

फ्रीबी कल्चरिर सिोच्च न्यायालयाची वटप्पणी 

● सवोच्च न्यायालयाने आपल्या त्रनकालात म्हटले आहे की, 

कोणत्याही प्रकारच्या मोफत वाटपामुळे त्रनिःसंशयपणे सवय 

लोकांवर प्रभाव पडतो आत्रण त्रनवडणुकीच्या राजकारणात मदत 

होते. 

● भारतीय त्रनवडणूक आयोगाने (ECI) म्हटले आहे की , मतदारांना 

कोणतीही अवास्तव आश्वासने त्रदल्याबिल राजकीय पक्षांची 

नोदंणी रि करण्याचा कायदा नसताना तो राजकीय पक्षांना मोफत 

आश्वासने देण्यापासून रोखू शकत नाही त्रकंवा त्यांच्यावर कारवाई 

करू शकत नाही. 

गुणित्ता पररर्द: राष्ट्र ीय आरोग्य प्रावधकरणाशी सहयोग करते. 

● आयुष्मान भारत त्रडत्रजटल त्रमशनसह एकत्रित केलेल्या HMIS 

(हेल्थ मॅनेजमेंट इन्फॉमेशन त्रसस्टम) आत्रण LMIS (प्रयोगशाळा 

मात्रहती व्यवथथापन प्रणाली) सोल्यूशन्सला मान्यता देण्यासाठी 

आत्रण रेट करण्यासाठी, राष्टर ीय आरोग्य प्रात्रधकरण (NHA) ने 

भारतीय गुणवत्ता पररषद (QCI) मधे्य ऑनबोडय केले आहे. सहा 

मत्रहन्यांसाठी. नॅशनल अॅत्रक्रत्रडटेशन बोडय फॉर हॉश्स्पटल्स अँड 

हेल्थकेअर प्रोव्हायडसय (NABH), QCI चे घटक मंडळ, कें द्रीय 

आरोग्य आत्रण कुटंुब कल्याण मंिालयाच्या म्हणण्यानुसार, 

वैद्यकीय के्षिातील राष्टर ीय मान्यता प्राप्त करण्यासाठी जबाबदार 

आहे. 

उपराष्ट्रपती वनिडणूक 2022: आज मतदानाला सुरुिात 

● भारतीय त्रनवडणूक आयोगाने केलेल्या घोषणेनुसार 6 ऑगस्ट 

2022 रोजी उपराष्टर पती त्रनवडणूक 2022 सुरू होईल. भारतीय 

राज्यघटनेचे कलम 56(1) असे की भारताचे उपराष्टर पती पाच 

वषांसाठी पदावर राहतील. भारताचे माजी उपराष्टर पती वं्यकय्या 

नायडू यांनी कतयव्याची पाच वषे पूणय केली आहेत आत्रण त्यांच्या 

जागी उपराष्टर पतीचं्या त्रनवडणुका घ्यायच्या आहेत. 

 

राज्य बातम्या 

2021 मधे्य विवधमींडळ अवधिेशन आयोवजत करण्यात केरळ 

आघाडीिर आहे. 

● 2020 मधे्य सुरुवातीच्या COVID-19 साथीच्या काळात 

त्रवधानसभा सि बोलावण्याच्या बाबतीत आठव्या थथानावर 

घसरलेल्या केरळने 2021 मधे्य 61 त्रदवसांच्या देशातील सवायत 

प्रदीघय सभागृह अत्रधवेशनासह पुन्हा पत्रहले थथान त्रमळवले. 

पीआरएस लेत्रजसे्लत्रटव्ह ररसचय, एक त्रथंक टँक आहे ज्याचे 

मुख्यालय नवी त्रदल्ली येथे आहे. त्यांनी 2021 साठी राज्य 

त्रवधानसभांच्या कामकाजावर संशोधन प्रकात्रशत केले आहे 

व्यींकय्या नायडू याींच्याकडून तावमळनाडू पोवलसाींनी President’s 

colour स्वीकारली. 

● चेन्नईच्या राजरत्रथनम से्टत्रडयममधे्य एका नेहमीच्या काययक्रमात 

मुख्यमंिी एमके सॅ्टत्रलन यांनी भारताचे उपराष्टर पती एम. वं्यकय्या 

नायडू यांच्याकडून तात्रमळनाडू पोत्रलसांसाठी प्रत्रसद्ध 

"President’s colour" स्वीकारले. प्रत्रतत्रित "President’s 

colour" पुरस्कार प्राप्त करणार्या देशातील काही मोजक्या 

कायद्यांची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सीपैंकी एक म्हणजे 

तात्रमळनाडू पोत्रलस आहे. या कामत्रगरीच्या स्मरणाथय, श्री सॅ्टत्रलन 

यांनी घोत्रषत केले की सेवेतील प्रते्यक पोलीस अत्रधकार्याला पदक 

त्रमळेल. 
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पश्चचम बींगाल सरकारने प्रशासकीय प्रवक्रया सुव्यिश्थथत 

करण्याच्या प्रयत्नात राज्यात सात निीन वजल्हे वनमारण करण्याचा 

वनणरय घेतला आहे. 

● ममता बॅनजी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्श्चम बंगाल सरकारने 

प्रशासकीय प्रत्रक्रया सुव्यवश्थथत करण्याच्या प्रयत्नात राज्यात सात 

नवीन त्रजल्हे त्रनमायण करण्याचा त्रनणयय घेतला आहे. यासह, सध्या 

पश्श्चम बंगालमधे्य एकूण 30 त्रजल्हे आहेत. बंगालमधे्य पूवी 23 

त्रजल्हे होते, परंतु ही संख्या 30 होईल. संुदरबन, इच्छामती, 

राणाघाट, त्रबषु्णपूर, जंगीपूर, बेहरामपूर आत्रण आणखी एका 

त्रजल्याचे नाव बसीरहाट या सात नवीन त्रजल्यांमधे्य समात्रवष्ट 

केले जाईल, असे पश्श्चम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांत्रगतले. 

औरींगाबाद : गुगलच्या EIE कडून डेटा वमळिणारे भारतातील 

पवहले स्माटर वसटी 

● औरंगाबाद स्माटय त्रसटी डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन त्रलत्रमटेड 

(ASCDCL) च्या म्हणण्यानुसार, Google कडील 

Environmental Insights Explorer (EIE) डेटा बुधवारी 

औरंगाबादमधे्य अत्रधकृतपणे प्रत्रसद्ध करण्यात आला. याचा 

अनुभव घेणारे औरंगाबाद हे देशातील पत्रहले शहर ठरले आहे. 

ASCDCL अत्रधकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरासाठी शाश्वत 

उपाय तयार करण्यात हा डेटा संशोधन गटांना मदत करेल, ज्यांनी 

नमूद केले की औरंगाबादसाठी EIE डॅशबोडय नवी त्रदल्लीतील 

एका काययक्रमादरम्यान Google ने सादर केला होता. 

कृर्ी-इन्फ्फ्रा वनधीच्या िापरामधे्य आींध्र प्रदेश अगे्रसर आहे. 

● जेव्हा कृषी पायाभूत सुत्रवधांसाठी रोख वापरण्याचा त्रवचार येतो, 

तेव्हा आंध्र प्रदेश सवायत वर येतो (अॅग्री इन्फ्फ्रा फंड). फामय गेटवर 

पायाभूत सुत्रवधांच्या त्रवकासावर जोर देऊन ते सवोत्तम राज्य बनले 

आहे. नवी त्रदल्ली येथे एका समारंभात कें द्रीय कृषी आत्रण कुटंुब 

कल्याण मंिी नरेंद्र त्रसंह तोमर यांनी बी. श्रीत्रनवास राव, सीईओ, 

से्टट ररथू बाजार, यांना 2021 या आत्रथयक वषायत कृषी त्रनधी 

वापरण्याच्या बाबतीत देशातील सवोत्तम राज्याचा पुरस्कार प्रदान 

केला 

कें द्रीय मींत्र्ाींच्या हसे्त मध्यप्रदेशात 6 राष्ट्र ीय महामागर प्रकल्पाींचा 

शुभारींभ 

● इंदूर, मध्य प्रदेशमधे्य, एकूण 119 त्रकमीचे 6 राष्टर ीय महामागय 

प्रकल्प आत्रण रु. 2300 कोटी रुपयांच्या कामाचे औपचाररक 

उद्घाटन करण्यात आले आत्रण कें द्रीय रसे्त वाहतूक आत्रण 

महामागय मंिी श्री त्रनतीन गडकरी यांच्या हसे्त पायाभरणी करण्यात 

आली. या काययक्रमात बोलताना श्री गडकरी म्हणाले की, सुरू 

करण्यात येणारे प्रकल्प इंदूर आत्रण राज्यातील कनेश्क्ट्श्व्हटी 

सुधारून प्रगती सुलभ करतील. 

यूएन जनरल असेंब्लीने वनरोगी पयारिरणाला मानिी हक्क मानले. 

● युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने (UNGA) एक ठराव मंजूर 

केला ज्याने प्रते्यकाचा त्रनरोगी पयायवरणाचा हक्क मान्य केला. 

नैसत्रगयक वातावरणाची त्रचंताजनक घसरण थांबवण्यासाठी ही कृती 

महत्त्वपूणय असल्याचे सांगण्यात आले. भारताने ठरावाला पात्रठंबा 

त्रदला पण ठरावातील एका महत्त्वाच्या कलमापासून दूर रात्रहला. 

त्यात ठरावाच्या काययपद्धती आत्रण आशयाबिल असमाधान व्यक्त 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

● ठरावाच्या पररचे्छद 1 नुसार, UNGA स्वच्छ, त्रनरोगी आत्रण शाश्वत 

पयायवरणाचा हक्क मानवी हक्क म्हणून ओळखतो. 

● यूएनमधील भारताच्या थथायी त्रमशनचे सल्लागार आत्रशष शमाय 

यांनी ही त्रटप्पणी बैठकीच्या अत्रधकृत नोदंीमंधे्य नोदंवण्यास 

सांत्रगतले. 

केरळच्या मुख्यमींत्र्ाींनी अींगणिाडीतील मुलाींसाठी अींडी आवण 

दूध योजना सुरू केली. 

● केरळचे मुख्यमंिी, त्रपनराई त्रवजयन यांनी मत्रहला आत्रण बाल 

त्रवकास त्रवभागाच्या एका प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. हा प्रकल्प 

राज्यातील सवय अंगणवाड्यांमधील बालकांना त्यांच्या पोषणाची 

पातळी सुधारण्यासाठी दूध आत्रण अंडी पुरवण्यास मदत करतो. 

राज्य सरकारने चालू आत्रथयक वषायत अंगणवाडी मेनूमधे्य दूध 

आत्रण अंडी समात्रवष्ट करण्यासाठी 61.5 कोटी रुपयांहून अत्रधक 

रक्कम राखून ठेवली आहे. 

गोिा पोवलस आवण ब्लॉकचेन नेटिकर  5ire स्माटर पोवलवसींग तयार 

करण्यासाठी काम करण्यास सहमत आहेत. 

● त्रडत्रजटायझेशन करण्यासाठी, गोवा पोत्रलसांनी घोत्रषत केले की 

त्यांनी लेव्हल-1 ब्लॉकचेन नेटवकय  5ire सह एक करार (एमओयू) 

केला आहे. एसपी क्राइम, त्रनत्रधन वलसन, आयपीएस आत्रण 5ire 

चे संथथापक आत्रण सीईओ प्रतीक गौरी यांनी गोवा पोत्रलसांच्या 

वतीने या सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. या सामंजस् 

करारावर स्वाक्षरी करून कागद पूणयपणे सोडून देणारे गोवा हे 

भारतातील पत्रहले पोलीस राज्य ठरेल. 

खाींडिा, मध्य प्रदेशात जगातील सिारत मोठा तरींगता सौर ऊजार 

प्रकल्प उभारला जाणार आहे. 

● मध्य प्रदेशातील खंडवा येथे जगातील सवायत मोठा तरंगता सौर 

ऊजाय प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मध्य प्रदेश राज्याची वीज 

त्रनत्रमयती क्षमता वाढवणे आत्रण त्या भागातील वीज समस्ा सोडवणे 

या उिेशाने. खंडवा येथे एक तरंगता सौर ऊजाय प्रकल्प उभारला 

जाणार आहे जो 2022-23 पयंत 600 मेगावॅट वीज त्रनमायण करेल. 

हररयाणा सरकारने EWS विद्यार्थ्ाांसाठी चीराग कायरक्रम 

विकवसत केला आहे. 

● हररयाणाचे मुख्यमंिी मनोहर लाल खट्टर यांच्या प्रशासनाने 

अलीकडेच “ मुख्यमंिी समान त्रशक्षण मदत, सहाय्य आत्रण 

अनुदान (चीराग) ” काययक्रम सुरू केला. 2003 च्या हररयाणा 

शालेय त्रशक्षण त्रनयमांच्या त्रनयम 134 A अंतगयत 2007 मधे्य बी 

हुत्रपंदर त्रसंग हुडा प्रशासनाने सुरू केलेल्या तुलनात्मक 

काययक्रमाच्या बदल्यात हे ठेवले होते. योजनेनुसार, आत्रथयकदृष्ट्या 

दुबयल त्रवभागातील (EWS) सरकारी त्रवद्याथी जे खाजगी शाळांमधे्य 

त्रशकतात त्यांना मोफत त्रशक्षण त्रमळेल. 

वचराग योजनेबद्दल: 

● चीराग काययक्रमांतगयत, सरकारी शाळेतील इयत्ता 2 ते 12 मधील 

मुले खाजगी शाळांमधे्य प्रवेश घेऊ शकतात. 

● पाि होण्यासाठी, पालकांचे पडताळणीयोग्य वात्रषयक उत्पन्न रु. 1.8 

लाख. पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. 

● हररयाणा राज्य परतफेड करेल: - इयत्ता दोन ते पाच पयंत प्रते्यक 

त्रवद्यार्थ्ायला रु 700, इयत्ता सहा ते आठ पयंत प्रते्यक त्रवद्यार्थ्ायला 

रु 900 आत्रण इयत्ता नववी ते बारावी पयंत प्रते्यक त्रवद्यार्थ्ायला रु. 

1,100 त्रमळतील. 
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● चीराग काययक्रमांतगयत ग्रामीण भागातील आत्रण लहान शहरांमधील 

533 कमी त्रकमतीच्या खाजगी शाळांनी अजय सादर केले होते. 

उत्तराखींड सरकारने प्रते्यक वजल्यात एक सींसृ्कत भावर्क गाि 

विकवसत करण्याचा वनणरय घेतला आहे. 

● उत्तराखंड सरकारने राज्यातील 13 त्रजल्यांमधे्य प्रते्यकी एक 

संसृ्कत भात्रषक गाव त्रवकत्रसत करण्याचा त्रनणयय घेतला आहे. या 

गावांतील नागररकांना दैनंत्रदन संवादाचे माध्यम म्हणून प्राचीन 

भारतीय भाषा वापरण्यासाठी तज्ांकडून प्रत्रशक्षण त्रदले जाईल. 

 

आींतरराष्ट्र ीय बातम्या 

वझम्बाबे्वने महागाईचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर वनविदा 

म्हणून सोन्याची नाणी बाजारात आणली. 

● त्रझम्बाबे्वने देशाच्या अश्थथर चलनाची आणखी घसरण करणार्या 

महागाईला आळा घालण्यासाठी जनतेला त्रवकण्यासाठी सोन्याची 

नाणी बाजारात आणली आहेत. देशाच्या मध्यवती बँकेने, ररझव्हय 

बँक ऑफ त्रझम्बाबे्वने थथात्रनक चलनावर त्रवश्वास वाढवण्यासाठी 

या अभूतपूवय हालचालीची घोषणा केली. 

● थथात्रनक टोगंा भाषेत या नाण्याला 'मोसी-ओआ-टुन्या' असे 

म्हणतात जे श्व्हक्ट्ोररया फॉल्सचा संदभय देते. नाण्यांमधे्य द्रव 

मालमते्तची श्थथती असेल जेणेकरून ते सहजपणे रोखीत 

रूपांतररत केले जाऊ शकतील आत्रण थथात्रनक आत्रण आंतरराष्टर ीय 

पातळीवर व्यापार करता येतील. लॉन्चच्या वेळी एका नाण्याची 

त्रकंमत $1,824 होती. 

के्षपणास्त्र सींरक्षण किायतीमधे्य जपान, अमेररका आवण दवक्षण 

कोररया सहभागी झाले आहे. 

● उत्तर कोररयाच्या वाढत्या लष्करी धमक्यांत्रवरुद्ध सुरक्षा सहकायय 

वाढवण्याचा एक भाग म्हणून दत्रक्षण कोररया, अमेररका आत्रण 

जपान यांच्यातील संयुक्त बॅत्रलश्स्टक के्षपणास्त्र संरक्षण सराव या 

आठवड्यात हवाई जवळच्या पाण्यात सुरू होईल, असा दावा 

एका मीत्रडया आउटलेटने केला आहे. सूिांनी त्रदलेल्या 

मात्रहतीनुसार, त्रिवात्रषयक पॅत्रसत्रफक डर ॅगन त्रडर ल होणार आहे. 

ऑस्टर ेत्रलया आत्रण कॅनडा 2022 च्या आवृत्तीत या सरावात इतर 

तीन राष्टर ांव्यत्रतररक्त भाग घेतील. 
 

 

स्वीडन आवण वफनलींडला यूएस वसनेटने नाटोमधे्य सामील 

होण्यास मान्यता वदली. 

● 95 त्रसनेटसयनी या उपायाच्या बाजूने मतदान केल्याने, यूएस 

त्रसनेटने स्वीडन आत्रण त्रफनलंडच्या नाटो सदस्त्वाला 

त्रनणाययकपणे मान्यता त्रदली . त्रमसूरीचे ररपश्ब्लकन त्रसनेटर जोश 

हॉले यांनी एकमेव असहमत मत नोदंवले आत्रण असा दावा केला 

की चीनने त्रनमायण केलेल्या धोक्याकडे युरोत्रपयन सुरके्षपेक्षा जास्त 

लक्ष त्रदले पात्रहजे. नाटोमधील त्रफनलंड आत्रण स्वीडनच्या 

सदस्त्वाला अमेररकेचे अध्यक्ष जो त्रबडेन यांचा भक्कम पात्रठंबा 

आहे, ज्यांनी जुलैमधे्य हा मुिा त्रवचाराथय त्रसनेटकडे पाठवला होता. 

चीन तैिानभोिती आतापयांतच्या सिारत मोठ्या लष्करी किायती 

करत आहे. 

● यूएस हाऊसच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांनी बेट सोडल्यानंतर , 

चीनने तैवानला घेरून आतापयंतच्या सवायत मोठ्या लष्करी 

कवायती सुरू केल्या . बीत्रजंगने त्रतच्या भेटीवर संतप्त प्रत्रतत्रक्रया 

व्यक्त केली, त्रशके्षची धमकी त्रदली आत्रण जगातील सवायत व्यस्त 

त्रशत्रपंग लेनमधे्य लष्करी सराव जाहीर केला. 

 

वनयुक्ती बातम्या 

सींजय अरोरा वदल्लीचे निे पोलीस आयुक्त म्हणून रुजू होणार 

आहेत. 

● त्रनमलष्करी दल ITBP चे देखरेख करणारे तत्रमळनाडू-केडरचे IPS 

अत्रधकारी संजय अरोरा, त्रदल्ली पोत्रलस आयुक्त म्हणून त्रदल्ली 

पोत्रलसांचे त्रनयंिण स्वीकारतील. ते 2025 मधे्य त्रनवृत्त होणार 

आहेत. संजय अरोरा यांची त्रदल्ली पोत्रलस आयुक्तपदी त्रनयुक्ती 

करण्यात आली होती, त्यांनी पूवीचे त्रदल्ली पोत्रलस आयुक्त राकेश 

अथथाना, गुजरात केडरचे एक IPS अत्रधकारी, जे जवळपास 38 

वषांच्या सेवेनंतर त्रनवृत्त झाले होते. 

मुख्य मुदे्द: 

● त्रदल्ली पोत्रलसांचे त्रनगयमन कत्रमशनर राकेश अथथाना म्हणाले की, 

त्रनवृत्तीनंतरही जनता आत्रण दलाची सेवा करण्याची त्यांची तीव्र 

इच्छा आहे. 

● 1984 च्या गुजरात कॅडर वगायतील IPS अत्रधकार्याने गेल्या 

वषयभरात त्रदल्ली पोत्रलसांमधे्य काही महत्त्वपूणय सुधारणा केल्या 

आहेत, ज्यात पोत्रलस त्रनयंिण कक्ष युत्रनट्स पोत्रलस ठाण्यांसह 

एकि करणे आत्रण तपास त्रवभागातून कायदा आत्रण सुव्यवथथा 

काढून टाकणे समात्रवष्ट आहे. 

सत्येंद्र प्रकाश याींनी पे्रस इन्फॉमेशन बु्यरोचे निीन वप्रश्िपल डीजी 

म्हणून पदभार स्वीकारला 

● वररि भारतीय मात्रहती सेवा अत्रधकारी, सत्येंद्र प्रकाश यांची पे्रस 

इन्फॉमेशन बु्यरो (PIB) चे प्रधान महासंचालक म्हणून त्रनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 1988 च्या बॅचचे भारतीय मात्रहती सेवा (IIS) 

अत्रधकारी, प्रकाश, कें द्रीय दळणवळण त्रवभागाचे प्रधान 

महासंचालक, जयदीप भटनागर, जे सेवात्रनवृत्त झाले आहेत. तीन 

दशकांच्या कारत्रकदीत, प्रकाश यांनी मात्रहती आत्रण प्रसारण 

मंिालयात त्रवत्रवध पदांवर काम केले आहे. 
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डॉ. सुजॉय लाल थाओसेन याींनी भारत-वतबेट सीमा पोलीस 

महासींचालक म्हणून अवतररक्त जबाबदारी स्वीकारली. 

● नवी त्रदल्लीतील सशस्त्र सीमा बलचे महासंचालक डॉ. सुजॉय 

लाल थाओसेन यांनी भारत-त्रतबेट सीमा पोलीस महासंचालक 

म्हणून अत्रतररक्त जबाबदारी स्वीकारली. डॉ. थाओसेन हे 1988 

च्या बॅचचे मध्य प्रदेश केडरचे आयपीएस अत्रधकारी आहेत. डॉ. 

थाओसेन यांना आयपीएस संजय अरोरा यांच्याकडून प्रभार व 

पारंपाररक दंडुका स्वीकारण्यात आला. 1962 मधे्य थथापन 

झालेली ITBP भारत-चीन सीमेवर गस्त घालते. याव्यत्रतररक्त, 

छत्तीसगडमधील नक्षलत्रवरोधी कारवाया यासारख्या अनेक अंतगयत 

सुरक्षा कायांसाठी याचा वापर केला जातो. 

सुरेश एन पटेल याींनी कें द्रीय दक्षता आयुक्त म्हणून शपथ घेतली. 

● दक्षता आयुक्त सुरेश एन. पटेल यांची कें द्रीय दक्षता आयुक्त 

म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात आली आहे. या वषी जूनपासून ते कें द्रीय 

दक्षता आयुक्त (CVC) म्हणून काययरत आहेत. राष्टर पती भवनात 

राष्टर पती द्रौपदी मुमूय यांनी त्यांना कें द्रीय दक्षता आयोगाचे प्रमुख 

म्हणून शपथ त्रदली. या समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आत्रण 

उपराष्टर पती एम. वं्यकय्या नायडू यांचीही उपश्थथती होती. 

सिोच्च न्यायालयाचे जे्यष्ठ-सिारवधक न्यायाधीश UU लवलत, पुढील 

CJI होण्याच्या मागारिर आहेत. 

● भारताच्या सवोच्च न्यायालयाचे जे्यि-सवायत्रधक न्यायाधीश, 

न्यायमूती UU लत्रलत, जे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश (CJI) 

होण्यासाठी रांगेत आहेत. मुश्स्लमांमधे्य झटपट 'त्रतहेरी तलाक'िारे 

घटस्फोटाची प्रथा बेकायदेशीर आत्रण असंवैधात्रनक ठरवणार्या 

अनेक ऐत्रतहात्रसक त्रनकालांचा ते एक भाग आहे. न्यायमूती लत्रलत 

हे 27 ऑगस्ट रोजी भारताचे 49 वे CJI बनण्याच्या मागायवर आहेत. 

 नवलन नेगी याींची Fintech स्टाटरअप BharatPe चे निीन मुख्य 

आवथरक अवधकारी (CFO) म्हणून वनयुक्ती 

● नत्रलन नेगी यांची Fintech स्टाटयअप BharatPe चे नवीन मुख्य 

आत्रथयक अत्रधकारी (CFO) म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

यापूवी ते के्रत्रडट काडय जारी करणार्या एसबीआय काडयचे 

सीएफओ होते. आपल्या नवीन भूत्रमकेत, नेगी माचय 2023 पयंत 

कंपनीचा EBITDA सकारात्मक बनवण्याच्या त्रदशेने काम करतील. 

● एत्रप्रलमधे्य, कंपनीने सृ्मती हांडा यांची मुख्य मानव संसाधन 

अत्रधकारी म्हणून त्रनयुक्तीची घोषणा केली. BharatPe सह-

संथथापक भात्रवक कोलात्रडया यांनी कंपनीतून इतर असाइनमेंटचा 

पाठपुरावा केल्यानंतर नवीन त्रनयुक्ती झाली आहे. 

व्होडाफोन आयवडयाच्या अध्यक्षपदी रविींदर टक्कर याींची वनिड 

● टेत्रलकॉम ऑपरेटर व्होडाफोन आयत्रडया त्रलत्रमटेड (Vi) चे 

व्यवथथापकीय संचालक (MD) आत्रण मुख्य काययकारी अत्रधकारी 

(CEO) रत्रवंदर टक्कर हे टेल्कोचे नवीन अध्यक्ष म्हणून त्रहमांशू 

कपात्रनयाची जागा घेतील. या मत्रहन्यात 18 ऑगस्टपासून ते 

बोडायच्या गैर-काययकारी अध्यक्षपदावरून पायउतार होणार आहेत. 

तथात्रप, ते गैर-काययकारी संचालक म्हणून VIL बोडायचा भाग 

राहतील. 
 

अथरव्यिथथा बातम्या 

RBI ने 1 ऑक्टोबर ही काडर टोकनायझेशनची अींवतम मुदत 

म्हणून सेट केली आहे. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडयाने (RBI) जारी केलेल्या एका 

पररपिकात, सवय पक्षांना-काडय नेटवकय  आत्रण काडय 

जारीकत्यांत्रशवाय-1 ऑक्ट्ोबर 2022 पयंत पूवी संग्रत्रहत सवय 

काडय-ऑन-फाइल (CoF) डेटा हटत्रवण्याची सूचना केली आहे. 

RBI ने परवानगी त्रदली आहे. वेगळ्या पेमेंट त्रसस्टममधे्य सहज 

संक्रमण सुलभ करण्यासाठी त्रवश्रांती. याव्यत्रतररक्त, ऑनलाइन 

व्यवहारात सहभागी असलेले व्यापारी आत्रण त्याचे पीए काडय 

जारीकताय आत्रण काडय नेटवकय ला बाजूला ठेवून जास्तीत जास्त 

T+4 त्रदवस त्रकंवा सेटलमेंट तारखेपयंत, जे आधी येईल ते डेटा 

ठेवू शकतात. 

RBI चा आवथरक समािेश वनदेशाींक (FI-Index) नुसार माचर 2022 

मधे्य देशभरातील आवथरक समािेशाची व्याप्ती 56.4 पयांत िाढला 

आहे. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडयाचा संत्रमश्र आत्रथयक समावेशन त्रनदेशांक 

(FI-Index) माचय 2022 मधे्य देशभरातील आत्रथयक समावेशाची 

व्याप्ती 56.4 पयंत वाढला आहेगेल्या वषी माचयमधे्य हा त्रनदेशांक 

53.9 वर होता. माचय 2017 रोजी संपलेल्या कालावधीसाठी तो 

43.4 वर होता, गेल्या पाच वषांत त्रवत्तीय सेवांच्या पोहोचामधे्य 

जलद सुधारणा दशयत्रवत आहे. ज्यामुळे पॅरामीटसयमधे्य वाढ त्रदसून 

आली आहे. आरबीआय आता दरवषी जुलैमधे्य त्रनदेशांक 

प्रकात्रशत करते. 

● गेल्या वषी माचयमधे्य हा त्रनदेशांक 53.9 वर होता. माचय 2017 

रोजी संपलेल्या कालावधीसाठी तो 43.4 वर होता, गेल्या पाच 

वषांत त्रवत्तीय सेवांच्या पोहोचामधे्य जलद सुधारणा दशयत्रवत आहे. 

जलद आवथरक विकास साधण्याच्या सींधीच्या त्या चौकटीत 

भारताचे बेरोजगारीचे सींकट उलगडते, परीं तु लोकसींख्याशास्त्रीय 

लाभाींश हे उत्तरदावयत्व असल्याचे वदसून येत आहे. 

● जलद आत्रथयक त्रवकास साधण्याच्या संधीच्या त्या चौकटीत 

भारतातील बेरोजगारीचे संकट उलगडते, परंतु तरुणांमधील उच्च 

बेरोजगारीमुळे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश वाढत्या प्रमाणात 

जबाबदार असल्याचे त्रदसून आले आहे. 

● सेंटर फॉर मॉत्रनटररंग इंत्रडयन इकॉनॉमी (CMIE) च्या 

अहवालानुसार जानेवारी ते एत्रप्रल 2022 मधील डेटाचे त्रवश्लेषण 

करून, पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा स्तर 17.8 टके्क होता, जो 

2017 मधे्य सुमारे 11 टके्क होता. काही राजे्य जसे की राजथथान, 

त्रबहार, आत्रण आंध्र प्रदेश त्यांच्या पदवीधरांपैकी एक तृतीयांश पेक्षा 

जास्त लोकांना नोकरी देऊ शकले नाही. साथीच्या रोगाने 

पररश्थथती आणखीनच वाढवली आहे असे त्रदसते: 2021 मधे्य 

बेरोजगार पदवीधरांची संख्या 19.3 टके्क होती (2019 मधे्य 14.9 

टके्क आत्रण 2020 मधे्य 15.1 टक्कक्यांच्या तुलनेत). या 

कालावधीतील आत्रथयक त्रक्रयाकलापांमधे्य व्यत्यय, मोठ्या संखे्यने 

कामगार त्यांच्या गावी परतल्यामुळे, ही वाढ स्पष्ट करू शकते. 
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RBI ने परदेशी िावणज्य बीजक आवण पेमेंटसाठी INR 

िापरण्याची परिानगी वदली. 

● भागवत त्रकसनराव कराड, कें द्रीय अथय राज्यमंिी, यांनी राज्यसभेत 

मात्रहती त्रदली की भारतीय ररझव्हय बँक (RBI) ने त्रवदेशी व्यापार 

चलन आत्रण देयके भारतीय रुपयामधे्य करण्याची परवानगी त्रदली 

आहे. 11 जुलै 2022 रोजी प्रकात्रशत झालेल्या भारतीय रुपयात 

आंतरराष्टर ीय व्यापार समझोता (INR) नावाच्या पररपिकािारे, 

कें द्रीय बँकेने भारतीय चलनात आंतरराष्टर ीय व्यापारासाठी देयके 

देण्यास परवानगी त्रदली आहे. 

● पररपिकाच्या पररचे्छद 10 नुसार, मंजूरीची प्रत्रक्रया अशी आहे की 

भागीदार देशांतील बँका भारतातील अत्रधकृत डीलर (AD) बँकांशी 

संपकय  साधू शकतात जे त्रवशेष INR व्होस्टर ो खाती उघडण्याच्या 

व्यवथथेबिल मात्रहतीसह RBI कडून मंजुरी घेऊ शकतात. 

ररझव्हर बँकेने चालू आवथरक िर्ारसाठी वकरकोळ चलनिाढीचा 

अींदाज 6.7 टक्क्ाींिर कायम ठेिला आहे. 

● ररझव्हय बँकेने चालू आत्रथयक वषायसाठी त्रकरकोळ चलनवाढीचा 

अंदाज 6.7 टक्कक्यांवर कायम ठेवला आहे. त्रलश्ित्रडटी ऍडजस्टमेंट 

फॅत्रसत्रलटी (LAF) अंतगयत पॉत्रलसी रेपो रेट 50 बेस पॉईंट्सने 

वाढवून 5.40 टके्क केला आहे. RBI ने पॉत्रलसी रेपो दरात सलग 

त्रतसर्यांदा वाढ केली आहे. ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडयाच्या 

चलनत्रवषयक धोरण सत्रमतीचे अध्यक्ष ररझव्हय बँकेचे (RBI) गव्हनयर 

शक्तीकांत दास आहेत. दर-त्रनधायरण पॅनेलची पुढील बैठक 28-

30 सप्टेंबर 2022 रोजी होणार आहे. 

भारताची व्यापार तूट विक्रमी उच्च पातळीिर (31 अब्ज डॉलर) 

● भारताची व्यापार तूट जुलैमधे्य त्रवक्रमी $31.02 अब्ज इतकी 

वाढली आहे, 20 मत्रहन्यांत प्रथमच त्रनबंध आत्रण व्यापारी मालाची 

त्रनयायत कमी होऊनही वसंू्तच्या आयातीत वाढ झाली आहे. 

● वात्रणज्य आत्रण उद्योग मंिालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या 

आकडेवारीनुसार, वसंू्तच्या चढ्या त्रकमती आत्रण कमकुवत रुपया 

यामुळे जुलैच्या मालाची त्रनयायत एका वषायपूवीच्या तुलनेत 0.76% 

ने घसरून $37.24 अब्ज झाली आहे, तर आयात 44% वाढून 

$66.26 अब्ज झाली आहे. 

CoinDCX ने UNFOLD 2022, िेब 3.0 इव्हेंट आयोवजत 

करण्याची घोर्णा केली. 

● CoinDCX या भारतीय त्रक्रप्टो एर्क्चेंज कंपनीने 26 ऑगस्ट 2022 

ते 28 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत बंगळुरूमधे्य 'UNFOLD 

2022' आयोत्रजत करण्याची घोषणा केली आहे. UNFOLD 2022 

हा एक मेगा इव्हेंट आहे ज्यामधे्य डेव्हलपर, गंुतवणूकदार, वेब3 

स्टाटयअप्स आत्रण रेगु्यलेटर त्यांच्या कल्पना प्रदत्रशयत करतील 

आत्रण भारत आपल्या वेब 3 टॅलें टचा फायदा कसा घेऊ शकतो 

आत्रण एक प्रत्रसद्ध जागत्रतक नेता कसा बनू शकतो यावर चचाय 

करतील. 

RBI ने रेपो रेट 3 मवहन्याींत 140 बेस पॉइींट्सने िाढिला. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडया (RBI) ने 5 ऑगस्ट 2022 रोजी रेपो रेट 

50 बेस पॉइंट्स (bps) ने वाढवून 5.4 टक्कक्यांवर नेला आत्रण तो 

2020 च्या पूवय महामारीच्या पातळीच्या वर नेला, जसे की काही 

काळामधे्य अंदाज लावला गेला आहे. आरबीआयने काही 

मत्रहन्यांच्या कालावधीत रेपो दर तीन मत्रहन्यांत 140 bps ने 

वाढवण्याची ही त्रतसरी वेळ आहे. 

अवनिासी भारतीयाींसाठी निीन पेमेंट वसस्टम: बीबीपीएस 

● भारतीय ररझव्हय बँक (RBI) ने अत्रनवासी भारतीयांना (NRIs) 

भारतात राहणार्या त्यांच्या कुटंुबातील सदस्ांच्या वतीने 

उपयुक्तता, त्रशक्षण आत्रण इतर त्रबल पेमेंट करण्याची परवानगी 

देण्याचा प्रस्ताव त्रदला. भारत त्रबल पेमेंट त्रसस्टीमच्या (BBPS) 

क्रॉस-बॉडयर इनवडय त्रबल पेमेंट सुत्रवधेिारे पेमेंटची प्रत्रक्रया केली 

जाईल. 

BBPS म्हणजे काय: 

● BBPS ही RBI ची संकल्पना असलेली आत्रण नॅशनल पेमेंट्स 

कॉपोरेशन  ऑफ इंत्रडया (NPCI) िारे चालवली जाणारी पेमेंट 

प्रणाली आहे जी  ग्राहकांना बँक शाखा आत्रण त्रबझनेस 

करस्पॉनं्डट्स िारे त्रडत्रजटल आत्रण भौत्रतकररत्या त्रबल पेमेंट 

करण्यात मदत करते. 

माचर 2022 साठी वडवजटल पेमेंट इींडेक्स 349.30 िर RBI ने 

जाहीर केला. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडयाचा (RBI) त्रडत्रजटल पेमेंट इंडेर्क् (DPI) 

सप्टेंबर 2021 साठी 304.46 वरून माचय 2022 साठी 349.30 

पयंत वाढला आहे, हे दशयत्रवते की देश त्रडत्रजटल पेमेंटमधे्य वाढ 

पाहत आहे, युत्रनफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) िारे चालत्रवले जाते. 

माचय 2021 च्या शेवटी, त्रनदेशांक 270.59 होता. माचय 2021 

पासून, मध्यवती बँक 4 मत्रहन्यांच्या अंतरासह अधय-वात्रषयक 

आधारावर RBI-DPI प्रदान करेल. 

 

कराराच्या बातम्या 

IMF ने पावकस्तानसोबत विस्ताररत वनधी सुविधा (EFF) िर 

स्वाक्षरी केली. 

● IMF (आंतरराष्टर ीय नाणेत्रनधी) स्टरक्चरल अडथळे त्रकंवा मंद वाढ 

आत्रण मूळतिः कमकुवत देयक संतुलन श्थथतीमुळे गंभीर पेमेंट 

असमतोल अनुभवत असलेल्या देशांना सहाय्य प्रदान करते 

● आंतरराष्टर ीय नाणेत्रनधीने म्हटले आहे की, बेलआउट काययक्रमाच्या 

पुनरुज्जीवनासाठी त्यांनी पात्रकस्तान सरकारसोबत कमयचारी-

स्तरीय करार केला आहे, ज्यामुळे देशाला खडतर अथयव्यवथथा, 

घसरणारे चलन, उच्च चलनवाढ आत्रण राजकीय अश्थथरता 

यांच्याशी संघषय करत असताना स्वागताहय त्रदलासा त्रमळाला आहे. 
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IMF च्या विविध वित्तपुरिठा सुविधा आहेत : 

(a) त्रवस्ताररत त्रनधी सुत्रवधा 

(b) सँ्टड-बाय व्यवथथा 

(c) सावधत्रगरी आत्रण तरलता रेखा 

(d) लवत्रचक के्रत्रडट लाइन. 

MSME ला कजर िाढिण्यासाठी SIDBI आवण SVC बँक याच्यात 

करार झाला. 

● एमएसएमईंना कजायचा प्रवाह वाढवण्यासाठी, SVC सहकारी बँक 

(SVC बँक) आत्रण भारतीय लघु उद्योग त्रवकास बँक (SIDBI) 

यांच्यात एक करार झाला आहे. SVC बँकेचे MD आत्रशष त्रसंघल 

आत्रण SIDBI चे GM संजीव गुप्ता यांनी हा करार केला. 115 

वषांहून अत्रधक काळ, SVC बँकेने MSME साठी त्रवश्वासाहय 

भागीदार म्हणून काम केले आहे 

सींशोधन सहकायारसाठी NPCI आवण IIT कानपूर याींच्यात करार 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंत्रडया (NPCI) आत्रण इंत्रडयन 

इश्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), कानपूर यांच्यातील सामंजस् 

करार (MoU) झाला आहे, सजयनशील कल्पनांची देवाणघेवाण 

आत्रण घरगुती त्रडत्रजटल पेमेंट सोल्यूशन्सच्या त्रनत्रमयतीवर 

सहकायायचा मागय मोकळा करतो. NPCI आत्रण त्याच्या संलग्न 

संथथांिारे प्रदान केलेल्या वसू्त आत्रण सेवांसाठी सायबर सुरक्षा 

सुरके्षला बळकट करण्यातही हे सहकायय मदत करेल. या 

सामंजस् करारामुळे NPCI आत्रण IIT कानपूरला त्रवत्रवध 

प्रकल्पांवर एकि काम करण्यासाठी प्रोत्साहन त्रमळेल. 

IISc बेंगळुरू आवण भारतीय नौदलाने सींयुक्त विमान िाहतूक 

सींशोधनासाठी सामींजस् करार केला. 

● आत्मत्रनभयर भारताच्या उत्रिष्टांनुसार, भारतीय त्रवज्ान संथथा (IISc) 

आत्रण भारतीय नौदलाने त्रवमान वाहतूक संशोधन आत्रण 

त्रवकासासाठी सहकायय करण्यासाठी आत्रण भारतीय नौदलासाठी 

स्वावलंबनाचे प्रयत्न तीव्र करण्यासाठी एक सामंजस् करार केला 

आहे. बेंगळुरू-श्थथत संथथेच्या त्रनवेदनानुसार, स्वाक्षरी केलेल्या 

सामंजस् करारामुळे भारतीय नौदलाला योग्य IISc प्राध्यापक 

सदस्ांशी संवाद साधण्यासाठी कायदेशीर चौकट त्रमळते आत्रण 

सामात्रयक त्रहताच्या के्षिात सहयोगी संशोधन उपक्रमांना समथयन 

त्रमळेल. 

अँमेझॉन इींवडयाने वडवलव्हरी िाढिण्यासाठी भारतीय रेल्िेसोबत 

करार केला. 

● अँमेझॉन इंत्रडयाने देशातील त्यांच्या त्रवतरण सेवांना चालना 

देण्यासाठी रेल्वे ऑफ इंत्रडयाशी संलग्न केले आहे. या 

भागीदारीिारे, अँमेझॉन इंत्रडया 110 हून अत्रधक शहरांतगयत 

मागांवर पॅकेजेसची वाहतूक करण्यास सक्षम असेल, ज्यामुळे 

ग्राहकांसाठी एक ते दोन त्रदवसांची त्रडत्रलव्हरी सुत्रनश्श्चत होईल. 

अँमेझॉनने 2019 मधे्य भारतीय रेल्वेसोबत काम करण्यास 

सुरुवात केली. कंपनीने वाहतूक मागय पाचपट वाढवले आहेत, असे 

त्यात म्हटले आहे. 

आपत्कालीन पेटर ोवलयम उत्पादनाींचा पुरिठा करण्यासाठी IOCL 

आवण बाींगलादेश याींच्यात सामींजस् करार 

● ढाका येथील इंत्रडयन ऑइल कॉपोरेशन त्रलत्रमटेड (IOCL) आत्रण 

बांगलादेश रसे्त आत्रण महामागय त्रवभाग यांच्यािारे भारताला 

बांगलादेशी प्रदेशातून पेटर ोत्रलयम उत्पादनांच्या आपत्कालीन 

त्रवतरणासाठी सामंजस् करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

भारतीय उच्चायुक्तांनी एका त्रिटमधे्य म्हटले आहे की, 

आसाममधील पुरामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे पेटर ोत्रलयम 

उत्पादनांच्या तातडीच्या पुरवठ्यात मदत करण्यासाठी हा अंतररम 

सेटअप आहे 

K-DISC ने रोजगारक्षमतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी LinkedIn 

सोबत सामींजस् करार केला. 

● केरळ डेव्हलपमेंट अँड इनोवे्हशन स्टर ॅटेजी कौश्न्सल (K-DISC) ने 

केरळ नॉलेज इकॉनॉमी त्रमशन (KKEM ) अंतगयत ICT Academy 

of Kerala (ICTAK) सोबत त्रलंक्कडइन या जगातील सवायत मोठ्या 

व्यावसात्रयक नेटवकय सह सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली आहे. 

कनेक्ट् कररअर टू कॅम्पस मोत्रहमेचा एक भाग (CCC). 

त्रलंक्कडइनचा वापर करून संबंत्रधत नोकर्या त्रमळवण्यासाठी 

केरळमधील तरुणांमधे्य या भागीदारीिारे रोजगारक्षमता 

कौशल्यांना चालना देण्याचे केरळ सरकारचे उत्रिष्ट आहे. 

 

सवमट आवण कॉन्फरि बातम्या 

अवमत शहा याींनी अमली पदाथर तस्करीिरील पररर्देचे उद्घाटन 

केले. 

● कें द्रीय गृहमंिी अत्रमत शहा यांनी त्रदवसभर चंदीगडमधे्य घालवला 

जेथे त्यांनी अंमली पदाथांची तस्करी आत्रण राष्टर ीय सुरक्षा या 

त्रवषयावर एका पररसंवादाचे उद्घाटन केले. शाह यांच्यासह, 

राष्टर ीय पररषदेतील इतर वक्त्ांमधे्य बनवारीलाल पुरोत्रहत, पंजाब, 

त्रहमाचल प्रदेश, हररयाणाचे मुख्यमंिी, जमू्म आत्रण काश्मीरचे 

नायब राज्यपाल आत्रण कें द्रीय सामात्रजक न्याय आत्रण अत्रधकाररता 

मंिी यांचा समावेश होता. 

मुख्य मुदे्द: 

● एका अत्रधकृत घोषणेनुसार त्रदल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी आत्रण 

कोलकाता येथील नाकोत्रटर्क् कंटर ोल बु्यरो (NCB) टीम कॉन्फरन्स 

दरम्यान 30,000 त्रकलोपेक्षा जास्त डरग्ज जाळून टाकतील. 

● NCB ने 1 जून रोजी आपली डर ग त्रडस्पोजल मोहीम सुरू केली 

आत्रण तेव्हापासून 11 राज्यांमधे्य 51,217 त्रकलोपेक्षा जास्त 

औषधांची त्रवल्हेवाट लावली आहे. 

● स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वधायपन त्रदनात्रनत्रमत्त, NCB ने आझादी का 

अमृत महोत्सा वी उत्सवाचा भाग म्हणून 75,000 त्रकलो डरग्ज 

जाळण्याचे वचन त्रदले. 

मींकीपॉक्स विर्ाणू: कें द्राने व्हीके पॉलच्या नेतृत्वाखाली विशेर् 

टास्क फोसर तयार केले. 

● भारतातील मंकीपॉर्क् प्रकरणांचा मागोवा ठेवण्यासाठी एक टास्क 

फोसय थथापन करणार असल्याचे कें द्राने जाहीर केले. डॉ. व्ही.के. 

पॉल, सदस् (आरोग्य), नीत्रत आयोग, संघाचे प्रमुख म्हणून काम 

करतील आत्रण सदस्ांमधे्य कें द्रीय आरोग्य मंिालय, फामाय आत्रण 

बायोटेकचे सत्रचव समात्रवष्ट असतील. डॉ. पॉल यांनी प्रत्रतवाद केला 

की अवाजवी धोक्याची गरज नाही परंतु समाज आत्रण राष्टर ाने सावध 

रात्रहले पात्रहजे. 
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चाबहार- INSTC ला जोडणारा- मध्य आवशयाई बाजारपेठाींना 

जोडणाऱ्या चाबहारच्या स्मरणाथर भारत 31 जुलै हा वदिस 

चाबहार वदन म्हणून साजरा करतो. 

● 31 जुलै हा त्रदवस मंुबईत बंदर, जहाजबांधणी आत्रण जलमागय 

मंिालयाने (MoPSW) चाबहार - इंटरनॅशनल नॉथय-साउथ 

टर ान्सपोटय कॉररडॉर (INSTC) ला जोडणारा - मध्य आत्रशयाई 

बाजारपेठांशी जोडणारा स्मरणाथय चाबहार त्रदन म्हणून त्रनयुक्त 

केला. MoPSW च्या पे्रस ररलीझनुसार, सोनवाल यांनी आपल्या 

चचेत नमूद केले आहे की चाबहारमधील शात्रहद बेहेश्ती बंदराचे 

संक्रमण कें द्रात रूपांतर करणे आत्रण मध्य आत्रशयाई देशांपयंत 

पोहोचण्यासाठी ते INSTC शी जोडणे ही भारताची महत्त्वाकांक्षा 

आहे 

 2022 मधे्य पुढील “मेक इन ओवडशा” वशखर पररर्देसाठी, 

ओवडशा आवण FICCI याींच्यात सामींजस् करार 

● ओत्रडशा राज्य संचात्रलत इंडश्स्टरयल प्रमोशन अँड इन्फ्वे्हस्टमेंट 

कॉपोरेशन आत्रण फेडरेशन ऑफ इंत्रडयन चेंबसय ऑफ कॉमसय 

अँड इंडस्टर ी (FICCI) यांच्यातील सामंजस् कराराने नंतरचे मेक 

इन ओत्रडशा कॉन्फ्के्लव्ह 2022 साठी राष्टर ीय उद्योग भागीदार म्हणून 

त्रनयुक्त केले आहे. ओत्रडशा सरकारचे उद्योग त्रवभागाचे प्रधान 

सत्रचव, हेमंत शमाय यांनी भर त्रदला की "मेक इन ओत्रडशा" हा 

राज्याचा सवायत उद्योजक काययक्रम आहे आत्रण गंुतवणूकदार, 

व्यापारी आत्रण उद्योगपतीनंा आकत्रषयत करतो. 

भारत UN SC काउींटर टेरररझम कवमटीची विशेर् बैठक 

आयोवजत करणार आहे. 

● ऑक्ट्ोबरमधे्य, भारत दहशतवादत्रवरोधी त्रवशेष बैठकीसाठी 

संयुक्त राष्टर  सुरक्षा पररषदेच्या 15 सदस् देशांच्या राजनैत्रतक 

अत्रधकार्यांचे आयोजन करेल. संयुक्त राष्टर  सुरक्षा पररषदेचा 

त्रनवडून आलेला थथायी सदस् म्हणून भारताचा दोन वषांचा 

काययकाळ अधाय संपला आहे. या वषायच्या त्रडसेंबरमधे्य, 

कौश्न्सलवरील भारताचा काययकाळ संपुष्टात येईल आत्रण त्या 

मत्रहन्यासाठी ते UN च्या प्रभावशाली संथथेचे अध्यक्ष म्हणूनही काम 

करतील. 

IDF िल्र ड डेअरी सवमट 2022 निी वदल्ली येथे होणार आहे. 

● इंटरनॅशनल डेअरी फेडरेशन वल्य ड डेअरी सत्रमट (IDF WDS 

2022), 12 सप्टेंबरपासून नवी त्रदल्ली येथे होणार आहे. प्रगत 

राष्टर ांकडून धडे घेऊन भारत प्रत्रत पशु दूध उत्पादकता 

सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. सध्या, दरवषी सुमारे 210 दशलक्ष टन 

उत्पादनासह जगातील सवायत मोठा दूध उत्पादक, भारत दुग्ध 

उत्पादनात अनेक प्रगत देशांच्या मागे आहे. 
 

 

पुरस्कार बातम्या 

कें द्रीय कृर्ी मींत्री नरेंद्र वसींह तोमर याींनी कृर्ी पायाभूत सुविधा 

वनधी पुरस्कार प्रदान केले. 

● भारत सरकारचे कें द्रीय कृषी मंिी नरेंद्र त्रसंह तोमर यांनी नवी 

त्रदल्ली येथे कृषी पायाभूत सुत्रवधा त्रनधी पुरस्कार प्रदान केले. कें द्र 

सरकारचा एक त्रवत्रशष्ट काययक्रम म्हणून, दोन वषांपूवी त्रवस्ताररत 

आत्मत्रनभयर भारत पॅकेजचा भाग म्हणून कृषी पायाभूत सुत्रवधा 

त्रनधी सादर करण्यात आला. काढणीनंतरच्या व्यवथथापनाच्या 

पायाभूत सुत्रवधा आत्रण सामुदात्रयक शेती मालमते्तच्या 

त्रवकासासाठी गंुतवणुकीसाठी, ते मध्यम-दीघयकालीन के्रत्रडट 

सुत्रवधा देते. 

कॅनेवडयन जेफ्री आमरस्टराँग याींना 'वडश्स्टींश्िचड इींडोलॉवजस्ट फॉर 

2021' पुरस्कार वमळाला. 

● कॅनेत्रडयन त्रविान, जेफ्री आमयस्टर ाँग यांना 2021 साठी इंत्रडयन 

कौश्न्सल फॉर कल्चरल ररलेशन्स (ICCR) प्रत्रतत्रित इंडोलॉत्रजस्ट 

पुरस्काराने सन्मात्रनत करण्यात आले आहे. वँ्हकुव्हरमधील 

भारताचे कौनु्सल-जनरल मनीष यांच्या हसे्त एका समारंभात त्यांनी 

हा पुरस्कार प्रदान केला आहे. आमयस्टर ाँग यांना "भारताचे तत्वज्ान, 

त्रवचार, इत्रतहास, कला, संसृ्कती, भारतीय भाषा, सात्रहत्य, सभ्यता, 

समाज इ. मधील अभ्यास/अध्यापन/संशोधनात केलेल्या 

अतुलनीय योगदानाबिल" हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला 

आहे. तो या पुरस्काराचा सातवा प्राप्तकताय बनला आत्रण जमयनी, 

चीन, जपान, यूके, दत्रक्षण कोररया आत्रण यूएसए मधील आधीच्या 

प्राप्तकत्यांमधे्य सामील झाला. 

वबहारच्या लींगट वसींग कॉलेजच्या खगोलशास्त्र प्रयोगशाळेचा 

युनेस्कोच्या हेररटेज यादीत समािेश 

● लंगट त्रसंग कॉलेजमधील खगोलशास्त्रीय वेधशाळा, ज्याला 

सामान्यतिः एलएस कॉलेज, मुझफ्फरपूर, त्रबहार म्हणून ओळखले 

जाते, आता जगातील महत्त्वाच्या लुप्तप्राय हेररटेज वेधशाळांच्या 

युनेस्कोच्या यादीमधे्य समात्रवष्ट आहे. राज्याच्या वैभवशाली 

भूतकाळाचा नमुना म्हणून जुन्या अॅस्टर ो लॅबचे संवधयन करावे आत्रण 

वारसा वासू्त म्हणून त्याचे जतन आत्रण संवधयन करण्याची त्रवनंती 

महात्रवद्यालय प्रशासनाने राज्य सरकारकडे केली आहे. 

 

सींरक्षण बातम्या 

3रा भारत-श्व्हएतनाम विपक्षीय लष्करी सराि "एक्स VINBAX 

2022" हररयाणामधे्य सुरू झाला. 

● श्व्हएतनाम-भारत त्रिपक्षीय लष्करी सराव "Ex VINBAX 2022" 

ची त्रतसरी आवृत्ती चंडीमंत्रदर, हररयाणा येथे 1 ते 20 ऑगस्ट 2022 

या कालावधीत आयोत्रजत केली गेली आहे. Ex VINBAX 2022 ची 

थीम "एक अत्रभयंता कंपनी आत्रण वैद्यकीय पथक म्हणून रोजगार 

आत्रण तैनाती" आहे. शांतता राखण्याच्या ऑपरेशन्ससाठी संयुक्त 

राष्टर  संघाचा एक भाग”. या सरावामुळे भारत आत्रण 

श्व्हएतनाममधील त्रिपक्षीय संबंध अत्रधक दृढ होतील. 
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कारवगल सेक्टरमधील द्रास येथील पॉइींट 5140 या “ऑपरेशन 

विजय” मधील गनसरच्या सिोच्च बवलदानाला श्रद्धाींजली 

िाहण्यासाठी गन वहल असे नाि देण्यात आले. 

● भारतीय सशस्त्र दल आत्रण कारत्रगल सेक्ट्रमधील द्रास येथील 

पॉइंट 5140, "ऑपरेशन त्रवजय" मधील तोफांच्या सवोच्च 

बत्रलदानाला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी गन त्रहल असे नाव देण्यात 

आले आहे. भारतीय सैन्याच्या तोफखान्याची रेत्रजमेंट, प्राणघातक 

आत्रण अचूक फायर पॉवरसह, शिूच्या सैन्यावर आत्रण पॉईंट 5140 

सह त्यांच्या संरक्षणावर स्पष्ट प्रभाव पाडण्यास सक्षम होती, जे 

ऑपरेशन लवकर पूणय करण्याच्या मुख्य घटक होते. 

● हा समारंभ सवय तोफखाना रेत्रजमेंटमधील त्रदग्गजांच्या उपश्थथतीत 

आयोत्रजत करण्यात आला होता, ज्यांना ऑपरेशन त्रवजयमधे्य 

"कारत्रगल" हा सन्मान त्रमळाला होता. यावेळी तोफखाना बंधूचे 

सेवारत अत्रधकारीही उपश्थथत होते. 

चौथा भारत-ओमान सींयुक्त लष्करी सराि 'अल नजाह-IV' सुरू 

झाला. 

● भारत-ओमान संयुक्त लष्करी सराव 'AL NAJAH-IV' ची चौथी 

आवृत्ती राजथथानमधे्य महाजन फील्ड फायररंग रेंजच्या परदेशी 

प्रत्रशक्षण नोडवर सुरू होत आहे . हा सराव 01 ते 13 ऑगस्ट 

2022 या कालावधीत भारतीय लष्कर आत्रण ओमानच्या रॉयल 

आमीच्या तुकड्यांमधे्य होणार आहे. 12 ते 25 माचय 2019 दरम्यान 

मस्कत येथे माजी अल नजाह IV ची त्रतसरी आवृत्ती आयोत्रजत 

करण्यात आली होती 

भारत ऑस्टरेवलयामधे्य "वपच बॅ्लक 2022" या लढाऊ सराि 

किायतीत सहभागी होणार आहे. 

● ऑस्टर ेत्रलयाच्या नॉदयनय टेररटरीमधे्य होणार्या 17 राष्टर ांमधील मेगा 

एअर कॉमॅ्बट सराव “त्रपच बॅ्लक 2022” चा भाग भारत असेल. 

“त्रपच बॅ्लक” या सरावात भारताच्या सहभागाला ऑस्टर ेत्रलयन 

सरकारने पुष्टी त्रदली आहे. 17 देशांतील 100 हून अत्रधक त्रवमाने 

आत्रण 2,500 लष्करी कमयचारी या कवायतीचा भाग असतील. हा 

सराव 19 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर या कालावधीत होणार आहे. 

● या वषीच्या सहभागीमंधे्य ऑस्टर ेत्रलया, कॅनडा, भारत, फ्रान्स, 

जमयनी, इंडोनेत्रशया, जपान, मलेत्रशया, नेदरलँड्स, नू्यझीलंड, 

त्रफलीत्रपन्स, कोररया प्रजासत्ताक, त्रसंगापूर, थायलंड, यूएई, यूके 

आत्रण यूएस यांचा समावेश आहे. 

भारत-अमेररकेचे सैन्य उत्तराखींडच्या औली येथे ‘युद्ध अभ्यास’ हा 

महासैवनक सराि करणार आहे. 

● भारतीय लष्कर आत्रण यूएस आमी 14 ते 31 ऑक्ट्ोबर 2022 या 

कालावधीत उत्तराखंडमधील औली येथे पंधरवडा चालणार्या "युद्ध 

अभ्यास" ची 18 वी आवृत्ती आयोत्रजत करणार आहेत. दोन्ही 

सैन्यांमधील समज, सहकायय आत्रण परस्पर काययक्षमता वाढवणे हा 

या सरावाचा उिेश आहे. सरावाची मागील आवृत्ती ऑक्ट्ोबर 

2021 मधे्य अमेररकेतील अलास्का येथे झाली होती. 

भारतीय नौदलाच्या सिर मवहला कमरचाऱ्याींनी पवहले एकल सागरी 

अवभयान पूणर केले. 

● भारतीय नौदलातील मत्रहला अत्रधकार्यांनी इत्रतहास रचला जेव्हा 

त्यांनी उत्तर अरबी समुद्रातील पत्रहल्या-वत्रहल्या मत्रहला स्वायत्त 

सागरी शोध आत्रण पाळत ठेवण्याच्या मोत्रहमेवर डॉत्रनययर 228 

उडवले. गुजरातमधील पोरबंदर येथील नेव्हल एअर एन्फ्के्लव्ह येथे 

तैनात असलेल्या इंत्रडयन नेव्ही एअर स्क्वॉडर न (INAS) 314 मधील 

पाच अत्रधकार्यांनी हे अत्रभयान पूणय केले. 

क्रीडा बातम्या 

मवहला युरो 2022 मधे्य इींग्लीं डने जमरनीचा पराभि केला. 

● युरोत्रपयन चॅश्म्पयनत्रशपच्या फायनलमधे्य इंग्लंडने जमयनीचा 2-1 

असा पराभव करून पत्रहली महत्त्वपूणय मत्रहला सॉकर 

चॅश्म्पयनत्रशप त्रजंकली. जमयनीला एक कॉनयर यशस्वीपणे साफ 

करण्यात अपयश आल्यानंतर, क्लो केलीने अत्रतररक्त वेळेच्या 

दुसर्या कालावधीत ररबाऊंडवर गेम त्रजंकणारा गोल केला. वेम्बली 

से्टत्रडयमवर, जमयनीच्या लीना मॅगुल आत्रण इंग्लंडच्या एला टूने 

यांच्या गोलमुळे 90 त्रमत्रनटांनी स्कोअर 1-1 असा बरोबरीत होता. 

अत्रतररक्त वेळेत त्रनकाल लागला. 

चार निीन सदस्ाींची वनयुक्ती आींतरराष्ट्र ीय ऑवलश्िक सवमतीचे 

अध्यक्ष थॉमस बाक याींनी केली. 

● चार नवीन सदस्ांची त्रनयुक्ती आंतरराष्टर ीय ऑत्रलश्म्पक सत्रमतीचे 

अध्यक्ष थॉमस बाक यांनी केली. आयओसी अँथलीट्स 

कत्रमशनच्या अध्यक्षा एम्मा टेहो यांच्याशी सल्लामसलत करून या 

त्रनयुक्त्ा करण्यात आल्या आहेत. पॅररस 2024 उन्हाळी 

ऑत्रलंत्रपक खेळ जवळ येत असताना चार नवीन सदस्ांचे लक्ष 

लवकरच त्रनवडून आलेल्या पदांवर वळवले जाईल. 

ऑवलश्िक चळिळीतील खेळाडूींच्या आिाजाचे प्रवतवनवधत्व 

करण्यात मदत करण्यासाठी चार ऑवलीं वपयन आयओसी 

ऍथलीट्स कवमशनमधे्य सामील झाले आहेत: 

● अँत्रलसन फेत्रलर्क् (यूएसए): धावपटू 

● अँत्रलस्टर ब्राउनली (यूके): टर ायथलॉन 

● ओलुसेई श्स्मथ (कॅनडा): धावपटू 

● मासोमाह अली झादा (कोणत्याही आयओसी आयोगावरील पत्रहला 

त्रनवायत्रसत खेळाडू): सायकलपटू 

Max Verstappen ने F1 हींगेररयन ग्राींड प्रीक्स 2022 वजींकली. 

● मॅर्क् वसॅ्टयपेन (रेड बुल – नेदरलँड्स) यांनी फॉमु्ययला वन (F1) 

2022 हंगेररयन ग्रांप्री 2022 त्रजंकला आहे. हा त्याचा एकूण 28 वा 

शययतीतील त्रवजय आत्रण 2022 हंगामातील 10 वा त्रवजय आहे. 

लुईस हॅत्रमल्टन (मत्रसयडीज-गे्रट त्रब्रटन) दुसरा आत्रण जॉजय रसेल 

(मत्रसयडीज-त्रब्रटन) त्रतसरा आला. 

श्थथती चालक सींघ गुण 

1 मॅर्क् वसॅ्टयपेन रेड बुल 25 

2 लुईस हॅत्रमल्टन मत्रसयडीज 21 

3 जॉजय रसेल मत्रसयडीज 16 

4 कालोस सेन्फ्झ फेरारी 12 

5 सत्रजयओ पेरेझ रेड बुल 10 

 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: जु्यडोमधे्य, शुशीला देिी वलकमाबमने 

रौप्य पदक वजींकले. 

● मत्रहलांच्या जु्यदो 48 त्रकलो वजनी गटाच्या अंत्रतम फेरीत शुशीला 

देवी त्रलकमाबम त्रहला रौप्यपदक त्रमळाले, ज्यामुळे भारताला 

राष्टर कुल क्रीडा 2022 चे सातवे पदक त्रमळाले. शुत्रशलाने 

उपांत्यपूवय फेरीत हॅररएट बोनफेसचा पराभव केला आत्रण उपांत्य 

फेरीत मॉररशसच्या त्रप्रत्रसला मोरंडचा पराभव करून दुसरा त्रवजय 

त्रमळवला. स्वत: एक पदक. सुशीला सुवणयपदकासाठी मैदानात 

उतरली होती पण अंत्रतम फेरीत दत्रक्षण आत्रफ्रकेच्या मायकेला 

व्हाईटबूईत्रवरुद्ध ती कमी पडली. 
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कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: जु्यदोमधे्य विजय कुमारने काींस्पदक 

पटकािले. 

● त्रवजय कुमार यादवने 2022 च्या राष्टर कुल क्रीडा स्पधेतील 

जु्यदोमधे्य भारताला दुसरे पदक त्रमळवून त्रदले कारण त्याने 

पुरुषांच्या 60 त्रकलो वजनी गटात सायप्रसच्या पेटर ोस 

त्रक्रस्टोडॉलाइड्सचा पराभव करून कांस्पदक त्रजंकले. ततू्पवी, 

भारताच्या त्रवजय कुमार यादवने स्कॉटलंडच्या डायलॉन मुनरोचा 

पराभव करत कांस्पदकाच्या लढतीत प्रवेश केला. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: िेटवलफ्टर हरवजींदर कौरने काींस्पदक 

वजींकले. 

● भारताच्या हरत्रजंदर कौरने बत्रमंगहॅम येथे 2022 च्या राष्टर कुल 

क्रीडा स्पधेत मत्रहलांच्या 71 त्रकलो वजनी गटात कांस्पदक 

त्रजंकले. कॉमनवेल्थ गेम्समधे्य इंग्लंडच्या सारा डेश्व्हसने 229 

त्रकलो वजन उचलून सुवणयपदक त्रजंकले, तर कॅनडाच्या तरुण 

अँलेश्र्क्स अँशवथयने एकूण 214 त्रकलो वजन उचलून रौप्यपदक 

त्रजंकले. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: भारतीय सींघाने लॉन बाउलमधे्य 

सुिणरपदक वजींकले. 

● भारताच्या लॉन बॉल्स मत्रहला चौकार संघाने राष्टर कुल क्रीडा 

2022 मधे्य सुवणयपदक त्रजंकून इत्रतहास रचला. लॉन बाॅॅल्स 

स्पधेत हे देशाचे पत्रहले पदक होते आत्रण कणयधार रूपा राणी 

त्रटकी, लवली चौबे, त्रपंकी आत्रण नयनमोनी सैत्रकया यांचा संघ 

संपला. 2018 च्या रौप्यपदक त्रवजेत्या दत्रक्षण आत्रफ्रकेला हरवून 

जेतेपद पटकावले. भारतीय संघाने दत्रक्षण आत्रफ्रकेत्रवरुद्ध 17-10 

असा त्रवजय त्रमळवला. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: भारताच्या पॅडलसरनी टेबल टेवनसमधे्य 

सुिणरपदक वजींकले. 

● भारताच्या पॅडलसयनी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 च्या टेबल-टेत्रनस 

फायनलमधे्य त्रसंगापूरवर 3-1 असा त्रवजय त्रमळवून त्यांचे पुरुष 

सांत्रघक त्रवजेतेपद कायम राखले. भारतासाठी हरमीत देसाई आत्रण 

जी सात्रथयान यांनी दुहेरी सामन्यात त्रवजय नोदंवून भारताला 

चांगली सुरुवात करून त्रदली. माि, चु्य झे यू के्लरेन्सने पुढील गेम 

त्रजंकून त्रसंगापूरला 1-1 अशी बरोबरी साधली. पण जी सात्रथयान 

आत्रण हरमीत देसाई यांनी आपापले सामने त्रजंकून भारताचे सुवणय 

त्रनश्श्चत केले. 
 

 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: लिप्रीत वसींगने पुरुर्ाींच्या 

िेटवलश्फ्टींगमधे्य काींस्पदक वजींकले. 

● लवप्रीत त्रसंगने पुरुषांच्या 109kg वेटत्रलश्टंगच्या फायनलमधे्य 

एकूण 355kg उचलून कांस्पदक पटकावले आत्रण राष्टर कुल 

क्रीडा 2022 मधे्य भारताची पदकतात्रलका घेतली. कॅमेरूनच्या 

जु्यत्रनयरने एकूण 361kg वजन उचलून आघाडी घेतली. 

सामोआचा जॅक ओपेलोज एकूण 358 त्रकलो वजन उचलून 

दुसर्या थथानावर आहे. लवप्रीत त्रसंग एकूण 355 त्रकलो वजन 

उचलून त्रतसर्या थथानावर आहे. ऑस्टर ेत्रलयाचा जॅर्क्न हा 

कांस्पदक त्रजंकण्याचा प्रयत्न करणारा शेवटचा माणूस आहे. 

भारतीय वेटत्रलश्टंग दलाने आता एकूण 9 पदके त्रजंकली आहेत. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: भारतीय बॅडवमींटन सींघाने रौप्य 

पदकािर दािा केला. 

● भारतीय बॅडत्रमंटन संघाने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 च्या त्रमश्र 

गटातील सामन्यात रौप्य पदकावर दावा केला. भारतीय बॅडत्रमंटन 

त्रमश्र संघाला मलेत्रशयात्रवरुद्ध 1-3 असा पराभव पत्करावा लागला 

आत्रण त्यांना रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. मत्रहला 

एकेरीच्या लढतीत मलेत्रशयात्रवरुद्धच्या त्रशखर लढतीत केवळ 

पीव्ही त्रसंधूला त्रवजय त्रमळवता आला. 

चौर्थ्ा ONGC पॅरा गेम्स 2022 चे उद्घाटन श्री हरदीप वसींग पुरी 

याींच्या हसे्त झाले. 

● ONGC पॅरा गेम्सच्या चौर्थ्ा आवृत्तीचे अत्रधकृतपणे नवी 

त्रदल्लीच्या त्यागराज क्रीडा संकुलात कें द्रीय पेटर ोत्रलयम, नैसत्रगयक 

वायू, गृहत्रनमायण आत्रण शहरी व्यवहार मंिी श्री हरदीप त्रसंग पुरी 

यांच्या हसे्त करण्यात आले. 4थे ONGC पॅरा गेम्स ऑइल अँड 

नॅचरल गॅस कॉपोरेशन त्रलत्रमटेड (ONGC) िारे 2-4 ऑगस्ट 2022 

दरम्यान आयोत्रजत केले जात आहेत आत्रण त्यात 275 अपंग 

व्यक्ती (PwD) आहेत जे आठ कें द्रीय तेल आत्रण वायू सावयजत्रनक 

संथथांसाठी काम करतात. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: तुवलका मानने मवहलाींच्या 78 वकलो 

जु्यडो स्पधेत रौप्यपदक वजींकले. 

● भारतीय जुडोका, तुत्रलका मानने राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य 

मत्रहलांच्या 78 त्रकलो वजनी गटात रौप्य पदक त्रमळवले. तुत्रलका 

मानने जु्यडोमधे्य भारताचे दुसरे रौप्य पदक आत्रण जु्यदोमधे्य 

एकूण त्रतसरे रौप्य पदक त्रमळवले, 

● मानने यापूवी 2019 मधे्य काठमांडू येथे दत्रक्षण आत्रशयाई क्रीडा 

स्पधेत सुवणयपदक त्रजंकले होते. CWG मधे्य त्रतच्या सहभागापूवी, 

त्रतने मात्रद्रद युरोत्रपयन ओपन 2022 मधे्य भाग घेतला होत्या. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: तेजस्वीन शींकरने भारताचे पवहले उींच 

उडीत (High Jump) पदक वजींकले. 

● भारताच्या तेजस्वीन शंकरने पुरुषांच्या उंच उडीच्या अंत्रतम फेरीत 

ऐत्रतहात्रसक कांस्पदक त्रजंकून राष्टर कुल खेळ २०२२ मधे्य 

अँथलेत्रटर्क्मधे्य भारताला पत्रहले पदक त्रजंकून त्रदले. चार वषायत 

प्रथमच भारतासाठी स्पधाय करणार्या तेजस्वीनने पोत्रडयम त्रफत्रनश 

करण्यासाठी 2.22 मीटरचे लँत्रडंग केले. त्याला सुरुवातीच्या दोन 

उडीमंधे्य 2.5 मीटर आत्रण 2.10 मीटर अंतर साफ करण्यात 

अडचण आली नाही. 
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कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: सौरि घोर्ालने स्क्वॉशमधे्य भारताचे 

पवहले एकेरी पदक वजींकले. 

● भारताच्या सौरव घोषालने स्क्वॉश पुरुष एकेरीत इंग्लंडच्या जेम्स 

त्रवल्स्टर ॉपचा 11-6, 11-1, 11-4 असा पराभव करून भारताच्या 

राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य कांस्पदक पटकावले आहे. सॅ्क्वश 

एकेरीत भारताचे हे पत्रहलेच पदक होते. त्याला पुरुष एकेरीच्या 

उपांत्य फेरीत नू्यझीलंडच्या पॉल कॉलकडून 3-0 (11-9 11-4 

11-1) असा पराभव पत्करावा लागला होता. 

44 िे बुश्द्धबळ ऑवलश्ियाड: तावनया सचदेिने चौर्थ्ा फेरीच्या 

सामन्यात हींगेरीविरुद्ध भारताला विजय वमळिून वदला 

● चेन्नईच्या ममल्लापुरम येथे 44 व्या बुश्द्धबळ ऑत्रलश्म्पयाडमधे्य 

मत्रहला त्रवभागाच्या चौर्थ्ा फेरीच्या सामन्यात तात्रनया सचदेवने 

हंगेरीत्रवरुद्ध भारताचा 2.5-1.5 असा त्रवजय नोदंवला . त्रतने झोका 

गालला नमवून त्रनणाययक गुण तसेच संघासाठी सामना त्रजंकला. 

कोनेरू हंपी, द्रोणवल्ली हररका आत्रण आर वैशाली यांनी 

आपापल्या लढतीत बरोबरी साधली. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: मुरली श्रीशींकरने लाींब उडीत रौप्यपदक 

वजींकले. 

● मुरली श्रीशंकरने पुरुषांच्या लांब उडीत रौप्यपदक त्रजंकून 

भारताला राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य ऍथलेत्रटर्क्मधे्य दुसरे पदक 

त्रमळवून त्रदले. श्रीशंकरने पुरुषांच्या लांब उडीत 8.08 मीटर धावून 

पाचव्या प्रयत्नात बहामासच्या लिान नायनयला मागे टाकले. अंत्रतम 

उडी. नायरने देखील 8.08 मीटरची सवोत्तम उडी घेतली होती 

परंतु त्याची 7.98 मीटरची दुसरी सवोत्तम उडी श्रीशंकरच्या 7.84 

मीटरपेक्षा चांगली होती. दत्रक्षण आत्रफ्रकेच्या जोवान वॅ्हन वुरेनने 

(8.06 मीटर) कांस्पदक पटकावले. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: सुधीरने पुरुर्ाींच्या हेिीिेट पॅरा 

पॉिरवलश्फ्टींगमधे्य सुिणरपदक वजींकले. 

● कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मधील पुरुषांच्या हेवीवेट पॅरा 

पॉवरत्रलश्टंग स्पधेत सुधीरने सुवणयपदकावर दावा केला. 

आत्रशयाई पॅरा गेम्स कांस्पदक त्रवजेत्या सुधीरने पत्रहल्या प्रयत्नात 

208 त्रकलो वजन उचलले आत्रण 134.5 गुण त्रमळवण्याच्या दुसर्या 

प्रयत्नात ते 212 त्रकलोपयंत वाढवले. त्रवक्रम. इकेचुकवू त्रिश्चन 

ओत्रबचुकवूने 133.6 गुणांसह रौप्यपदक त्रजंकले, तर त्रमकी यूलने 

130.9 गुणांसह कांस्पदक त्रजंकले. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: बजरींग पुवनयाने पुरुर्ाींच्या 65 वकलो 

गटात सुिणर वजींकले. 

● बजरंग पुत्रनयाने त्रतसरे राष्टर कुल क्रीडा स्पधेत पदक त्रजंकले आत्रण 

पुरुषांच्या ६५ त्रकलो गटात सलग दुसरे सुवणयपदक त्रजंकले . 

टोत्रकयो ऑत्रलश्म्पकच्या कांस्पदक त्रवजेत्याने अंत्रतम फेरीत 

कॅनडाच्या लाचलान मॅकनीलचा (9-2) पराभव केला. त्याने 2014 

मधे्य त्याच्या पत्रहल्या CWG मधे्य रौप्यपदक त्रजंकले होते. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: साक्षी मवलकने मवहला कुस्तीमधे्य सुिणर 

वजींकले. 

● स्टार भारतीय कुस्तीपटू, साक्षी मत्रलक त्रहने 2022 च्या बत्रमंगहॅम 

कॉमनवेल्थ गेम्समधे्य मत्रहला कुस्ती फ्रीस्टाइल 62Kg मधे्य 

सुवणयपदक त्रजंकले आहे. त्रतने अंत्रतम फेरीत कॅनडाच्या अना 

गोत्रडनेझ गोन्फ्झालेझचा पराभव केला. उपांत्यपूवय फेरीत 29 वषीय 

खेळाडूने तांत्रिक शे्रितेिारे इंग्लंडच्या केल्सी बान्सयचा 10-0 असा 

पराभव केला आत्रण त्यानंतर उपांत्य फेरीत तांत्रिक शे्रितेिारे 

कॅमेरूनच्या बथे एत्रमत्रलयन एटाने एनगोलेचा 10-0 असा पराभव 

केला. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: भारताच्या दीपक पुवनयाने कुस्तीमधे्य 

सुिणरपदक वजींकले. 

● भारताचा कुस्तीपटू दीपक पुत्रनयाने 2022 च्या राष्टर कुल क्रीडा 

स्पधेत अंत्रतम फेरीत पुरुषांच्या 86 त्रकलो गटात पात्रकस्तानच्या 

मुहम्मद इनामचा 3-0 ने पराभव करून सुवणयपदक त्रजंकले आहे. 

याआधी उपांत्य फेरीत, दीपकने कॅनडाच्या अलेक्कझांडर मूरला 3-

1 असे पराभूत केले कारण त्याने सुरुवातीचे गुण त्रमळवले. 

कुस्तीतील भारताचे हे त्रतसरे सुवणयपदक आहे. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: अींशू मवलकने मवहलाींच्या फ्रीस्टाइलमधे्य 

रौप्यपदक वजींकले. 

● भारतीय कुस्तीपटू त्रकंवा कुस्तीपटू, अंशू मत्रलकने राष्टर कुल क्रीडा 

2022 मधे्य मत्रहलांच्या फ्रीस्टाइल 57 त्रकलो गटात रौप्य पदक 

त्रजंकले. त्रतला सुवणयपदकाच्या लढतीत नायजेररयाच्या 

अडेकुरोयेत्रवरुद्ध 3-7 असा पराभवाचा सामना करावा लागला. 

मत्रलकने 2022 च्या राष्टर कुल क्रीडा स्पधेतील कुस्तीत भारताला 

पत्रहले पदक त्रमळवून त्रदले. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: भारतीय गे्रपलर वदव्या काकरनने 

काींस्पदक वजींकले. 

● भारतीय कुस्तीपटू, त्रदव्या काकरन त्रहने राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य 

मत्रहलांच्या 68 त्रकलो गटात कांस् पदक त्रजंकले आहे. 

कास्पदक लढतीत, काकरनने टोगंाच्या टायगर त्रलली कॉकर 

लेमालीचा 26 सेकंदात श्व्हक्ट्र ी बाय फॉल िारे पराभव केला. 

काकरनने केवळ 26 सेकंदात श्व्हक्ट्र ी बाय फॉलिारे पदक 

पटकावले. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022: कुस्तीपटू मोवहत गे्रिालने पुरुर्ाींच्या 

फ्रीस्टाइलमधे्य काींस्पदक वजींकले. 

● भारतीय गे्रपलर, मोत्रहत गे्रवालने 2022 च्या कॉमनवेल्थ गेम्समधे्य 

पुरुषांच्या फ्रीस्टाइल 125 त्रकलो वजनी गटात जमैकाच्या आरोन 

जॉन्सनचा पराभव करून कांस्पदक त्रजंकले आहे. 

कांस्पदकाच्या लढतीत गे्रवालने जॉन्सनचा 5-0 असा पराभव 

केला. त्याने अवघ्या तीन त्रमत्रनटे 30 सेकंदात पदक पटकावले. 

मोत्रहतने उपांत्यपूवय फेरीत सायप्रसच्या अलेश्र्क्ओस 

कौसत्रलत्रडसत्रवरुद्ध त्रवजयी सुरुवात केली परंतु उपांत्य फेरीत 

कॅनडाच्या अमरवीर धेसीकडून अंत्रतम फेरीत पराभव पत्करावा 

लागला. 
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विज्ञान बातम्या 

भारतीय भार्ा तींत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी IIT-M ने 

वनलेकणी कें द्राची थथापना केली. 

● AI4Bharat येथील नीलेकणी कें द्राची थथापना भारतीय तंिज्ान 

संथथा (IIT) मद्रासने भारतीय भाषा तंिज्ानाची श्थथती प्रगत 

करण्यासाठी आत्रण सकारात्मक सामात्रजक प्रभाव पाडण्यासाठी 

केली होती. नंदन नीलेकणी यांनी उघडलेल्या या कें द्राला त्रनधी 

देण्यासाठी रोत्रहणी आत्रण नंदन नीलेकणी यांनी नीलेकणी 

त्रफलान्फ्रॉपीजच्या माध्यमातून 36 कोटी रुपयांची देणगी त्रदली आहे 

. IIT मद्रासने भारतीय भाषांसाठी मुक्त-स्रोत भाषा AI तयार 

करण्यासाठी AI4Bharat काययक्रम सुरू केला. 

अींतराळात वतरींगा दाखिण्यासाठी इस्रोने सिारत लहान रॉकेट 

प्रके्षवपत केले. 

● भारतीय अंतराळ संशोधन संथथेकडून 7 ऑगस्ट 2022 रोजी एक 

लहान उपग्रह प्रके्षपण वाहन श्रीहररकोटा येथून पाठवले जाईल. हे 

तीन-टप्प्प्याचे वाहन आहे आत्रण प्रणोदनाच्या प्रते्यक पायरीमधे्य घन 

इंधन वापरले जाते. "आझादी सॅट" नावाच्या उपग्रहासोबत EOS-

02 नावाचा पृथ्वी त्रनरीक्षण उपग्रह कमी पृथ्वीच्या कके्षत ठेवणे हे 

या प्रकल्पाचे उत्रिष्ट आहे. श्रीहररकोटा येथून या उपग्रहाचे प्रके्षपण 

केले जाणार आहे. 

नासाने मींगळाचे पवहले मल्टीसे्पक्टरल नकाशे उपलब्ध करून 

वदले. 

● नॅशनल एरोनॉत्रटर्क् अँड से्पस अॅडत्रमत्रनस्टर ेशन (NASA) च्या 

संशोधकांनी मंगळाच्या पृिभागाचे पत्रहले मल्टीसे्पक्ट्रल नकाशे 

सावयजत्रनक केले. 5.6 GB, बहुरंगी नकाशा लाल ग्रहाच्या 

के्षिफळाच्या 86% भाग व्यापतो. अमेररकन से्पस एजन्सी पुढील 

सहा मत्रहन्यांत हळूहळू संपूणय नकाशा त्रवतररत करेल. 

 

महत्वाचे वदिस 

जागवतक स्तनपान सप्ताह 2022: 1-7 ऑगस्ट 

● बाळांना त्रनयत्रमत स्तनपान देण्यावर भर देण्यासाठी दरवषी 

जागत्रतक स्तनपान सप्ताह पाळला जातो. या वषी स्तनपान सप्ताह 

1 ऑगस्ट रोजी सुरू होत आहे तर 7 ऑगस्ट रोजी त्याची सांगता 

होईल. बाळाच्या त्रनरोगी वाढ आत्रण त्रवकासासाठी स्तनपान अतं्यत 

महत्वाचे आहे. नवजात मुलांसाठी आईचे दूध हे सवोत्तम अन्न 

आहे. त्यात ऍन्टीबॉडीज असतात जे बालरोगाच्या अनेक प्रचत्रलत 

आजारांना रोखण्यात मदत करतात. 

● Step Up for Breastfeeding: Educate and Support ही 

जागत्रतक स्तनपान सप्ताह 2022 ची थीम आहे. 

जागवतक फुफु्फसाचा ककर रोग वदन 01 ऑगस्ट रोजी जगभरात 

साजरा केला जातो. 

● दरवषी, फुफु्फसाच्या ककय रोगाची कारणे आत्रण उपचारांबिल 

जागरूकता त्रनमायण करण्यासाठी आत्रण या आजारासाठी पुरेशा 

संशोधन त्रनधीच्या अभावाच्या समस्ांवर प्रकाश टाकण्यासाठी 01 

ऑगस्ट रोजी जागत्रतक फुफु्फसाचा ककय रोग त्रदन साजरा केला 

जातो. फुफु्फसाचा ककय रोग हे पुरुष आत्रण श्स्त्रयांमधे्य 

ककय रोगाच्या मृतू्यचे एक प्रमुख कारण आहे. 

● इंटरनॅशनल असोत्रसएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कॅन्सर 

(IASLC) आत्रण अमेररकन कॉलेज ऑफ चेस्ट त्रफत्रजत्रशयन यांच्या 

सहकायायने 2012 मधे्य ही मोहीम प्रथम 2012 मधे्य फोरम ऑफ 

इंटरनॅशनल रेश्स्परेटरी सोसायटीज (FIRS) ने आयोत्रजत केली 

होती. 

मुश्िम मवहला हक्क वदन 2022 01 ऑगस्ट रोजी साजरा केला 

जातो. 

● मुश्स्लमांमधे्य 'त्रतहेरी तलाक' त्रनयमाच्या त्रवरोधात कायद्याच्या 

अंमलबजावणीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी दरवषी 01 ऑगस्ट 

रोजी मुश्स्लम मत्रहला हक्क त्रदन साजरा केला जातो. शरीयत त्रकंवा 

मुश्स्लम वैयश्क्तक कायद्यानुसार, मुश्स्लम पुरुषांना सलग तीन वेळा 

तलाक हा शब्द उच्चारून केव्हाही त्यांचा त्रववाह संपत्रवण्याचा 

त्रवशेषात्रधकार देण्यात आला होता. परंतु भारत सरकारने 2019 

मधे्य हा कायदा रि केला. 

वहरोवशमा वदन जगभरात 6 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. 

● दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर 1945 मधे्य जपानच्या त्रहरोत्रशमा येथे 

झालेल्या अणुबॉम्ब हल्ल्याच्या स्मरणाथय 6 ऑगस्ट रोजी 

त्रहरोत्रशमा त्रदन पाळला जातो. 6 ऑगस्ट 1945 रोजी अमेररकेने 

जपानमधील त्रहरोत्रशमा शहरावर “त्रलटल बॉय” नावाचा अणुबॉम्ब 

टाकला तेव्हा ही भयानक घटना घडली. 2022 ला जगातील 

पत्रहल्या अणुबॉम्बचा 77 वा वधायपन त्रदन आहे. त्रहरोत्रशमा पीस 

मेमोररयल पाकय , जपान येथे पाळला जाणारा हा त्रदवस 

अणुयुद्धांच्या पररणामांवर प्रकाश टाकतो, मारले गेलेल्यांना आदर 

देतो, आश्िक प्रसाराला परावृत्त करतो आत्रण जागत्रतक शांततेला 

प्रोत्साहन देतो. 

 

वनधन बातम्या 

वफवलवपिचे माजी राष्ट्र ाध्यक्ष वफडेल िाल्देझ रामोस याींचे वनधन 

● त्रफत्रलत्रपन्सचे माजी राष्टर पती त्रफडेल वाल्देझ रामोस यांचे कोत्रवड-

19 च्या गंुतागंुतीमुळे त्रनधन झाले आहे. ते 94 वषांचे होते. रामोस 

यांनी 1992 ते 1998 या काळात त्रफलीत्रपन्सचे 12 वे अध्यक्ष 

म्हणून काम केले. ते पेशाने लष्करी अत्रधकारी होते. 

जे्यष्ठ बींगाली गावयका वनमरला वमश्रा याींचे वनधन 

● प्रत्रसद्ध बंगाली गात्रयका त्रनमयला त्रमश्रा यांचे त्रनधन झाले. ती 81 

वषांची होती. त्रतचा जन्म 1938 मधे्य पश्श्चम बंगालच्या दत्रक्षण 24 

परगणा त्रजल्यात झाला. त्यांनी बंगाली, ओत्रडया आत्रण आसामी 

त्रचिपटांमधे्य त्रवत्रवध गाणी गायली. बंगाली भाषेतील त्रतच्या 

गाण्यांमधे्य 'इमोन एकता त्रझनुक', 'बोलो ते अशी' आत्रण 'एई 

बांग्लार माती ते' यांचा समावेश आहे. 

माजी ऑस्टरेवलयन बॉश्क्सींग िल्र ड चॅश्ियन जॉनी फेमेचॉन याींचे 

वनधन 

● माजी ऑस्टर ेत्रलयन फेदरवेट बॉश्रं्क्ग वल्य ड चॅश्म्पयन जॉनी 

फेमेचॉन यांचे त्रनधन झाले. तो 77 वषांचा होता. तो 20 वषांहून 

अत्रधक काळ व्यावसात्रयक बॉश्रं्क्गशी त्रनगडीत होता आत्रण 

त्याच्याकडे 56 त्रवजयांचा त्रवक्रम होता, ज्यात 20 नॉकआउट, सहा 

डर ॉ आत्रण पाच पराभवांचा समावेश आहे. 

● ऑस्टर ेत्रलयन बॉर्क्रचा सवायत संस्मरणीय जागत्रतक त्रवजेतेपद 

म्हणजे 1969 मधे्य लंडनच्या अल्बटय हॉलमधे्य कू्यबन जोस लेग्रा 

त्रवरुद्धचा WBC गुणांचा त्रनणयय त्रवजय. फेमेचॉनने 20 वषांहून 

अत्रधक काळ व्यावसात्रयक बॉश्रं्क्ग केले आत्रण 56 त्रवजय, 20 

बाद, सहा डर ॉ आत्रण पाच पराभवांचा त्रवक्रम केला. 
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पुस्तके आवण लेखक बातम्या  

सागरी जीिशास्त्रज्ञ एलेन प्रागर याींचे "डेंजरस अथर" नािाचे 

पुस्तक प्रकावशत 

● सागरी जीवशास्त्रज् एलेन प्रागर यांनी "डेंजरस अथय: व्हाट वी नो 

आबाउट व्होल्कॅनोज, हुरीकॅनेस, क्लायमेट चेंज, अथयिेक अंड 

मोअर" नावाचे पुस्तक आणले आहे. पुस्तकात, लेखकाने आपण 

नैसत्रगयक आपत्तीचें अत्रधक चांगले भाकीत का करू शकत नाही? 

या सवायत आकषयक प्रश्नाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

डेंजरस अथय मधे्य, सागरी शास्त्रज् एलेन प्रागर यांनी ज्वालामुखी, 

भूकंप, तु्सनामी, चक्रीवादळ, भूस्खलन, ररप करंट्स आत्रण–

कदात्रचत सवय हवामान बदलांमधील सवायत धोकादायक धोक्याची 

तपासणी करण्याचे त्रवज्ान शोधले. 

स्टीफन बाकर र याींचे "लायन ऑफ द स्काईज: हरवदत वसींग 

मवलक" नािाचे पुस्तक प्रकावशत 

● “लायन ऑफ द स्काईज: हरत्रदत त्रसंग मत्रलक, रॉयल एअर फोसय 

अँड द फस्टय वल्य ड वॉर” हे पुस्तक भारतीय वायुसेनेच्या जन्माच्या 

खूप आधीपासून महायुद्धात भाग घेतलेल्या “भारताच्या पत्रहल्या 

लढाऊ पायलट” बिल आहे. हे पुस्तक लेखक स्टीफन बाकय र 

यांनी त्रलत्रहले आहे, ज्यांनी त्रब्रत्रटश सशस्त्र दलात सेवा करणे, 

वांत्रशक भेदभावात्रवरुद्ध लढणे – संथथात्मक आत्रण परस्पर-

व्यश्क्तगत अशा दोन्ही प्रकारे सेवा करणे त्रकती आव्हानात्मक होते 

याचे तपशीलवार वणयन केले आहे. 

 

अहिाल आवण वनदेशाींक बातम्या 

भारतीय मवहला सावित्री वजींदाल चीनच्या याींग हुआनची जागा घेत 

आवशयातील सिारत श्रीमींत मवहला ठरली आहे. 

● ररअल-टाइम बू्लमबगय अब्जाधीश त्रनदेशांकानुसार, ओपी त्रजंदाल 

समूहाच्या चेअरपसयन एमेररटस सात्रविी त्रजंदाल यांनी चीनच्या यांग 

हुआन यांना मागे टाकून आत्रशयातील सवायत श्रीमंत मत्रहला बनली 

आहे. 72 वषीय सात्रविी त्रजंदाल ज्यांच्याकडे भारतातील सवायत 

श्रीमंत मत्रहला देखील आहे, त्यांची एकूण संपत्ती 11.3 अब्ज डॉलर 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● चीनच्या सवायत मोठ्या ररअल इसे्टट डेव्हलपर 'कंटर ी गाडयन 

होत्रल्डंग्स'चे मालक यांग हुआन यांचे नशीब 2022 मधे्य 

त्रनम्म्म्याहून अत्रधक घसरले, ते $24 अब्ज वरून $11 अब्ज झाले. 

गेल्या पाच वषांपासून त्या आत्रशयातील सवायत श्रीमंत मत्रहला 

होत्या. 

● 72 वषीय त्रजंदाल या भारतातील सवायत श्रीमंत मत्रहला आत्रण 

देशातील 10व्या क्रमांकाच्या श्रीमंत व्यक्ती आहेत. 2005 मधे्य 

पतीचे हेत्रलकॉप्टर अपघातात त्रनधन झाल्यानंतर लगेचच त्या 

त्रजंदाल गु्रपच्या अध्यक्षा झाल्या. 

● सात्रविीनेही राजकारणात कररअर केल्याचा अत्रभमान आहे. 2009 

मधे्य, त्या पुन्हा त्रनवडून आल्या आत्रण हररयाणा सरकारमधे्य 

कॅत्रबनेट मंिी म्हणून त्यांची त्रनयुक्ती झाली. 

LIC निीनतम फॉचू्यरन ग्लोबल 500 यादीमधे्य आहे. 

● भारतीय वैधात्रनक त्रवमा आत्रण गंुतवणूक महामंडळ, लाइफ 

इन्फ्शुरन्स कॉपोरेशन (LIC) नवीनतम फॉचू्ययन ग्लोबल 500 

यादीमधे्य आहे. USD 97.26 अब्ज महसूल आत्रण USD 553.8 

दशलक्ष नफा असलेली देशातील सवायत मोठी आयुत्रवयमा कंपनी 

नुकत्याच प्रत्रसद्ध झालेल्या फॉचू्ययन 500 यादीत 98 व्या थथानावर 

आहे. एलआयसीची ही यादीतील पत्रहलीच आउत्रटंग आहे, जी 

त्रवक्रीनुसार सूचीबद्ध कंपन्यांना थथान देते. 

यादीतील भारतीय कीं पन्या क्रमिारीत: 

● ररलायन्स इंडस्टर ीजने 2022 च्या यादीत 51 थथानांनी झेप घेतली 

असून 104 व्या क्रमांकावर आहे. ररलायन्स, USD 93.98 त्रबत्रलयन 

कमाईसह आत्रण नवीनतम वषायत USD 8.15 त्रबत्रलयन त्रनव्वळ 

नफा, 19 वषांपासून या यादीत आहे. 

● इंत्रडयन ऑइल कॉपोरेशन (IOC) 28 थथानांनी वाढून 142 व्या 

थथानावर तर ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉपोरेशन (ONGC) 16 

थथानांनी वाढून 190 वर पोहोचले आहे. 

● या यादीत टाटा समूहाच्या दोन कंपन्या आहेत - टाटा मोटसय 370 

आत्रण टाटा स्टील 435 व्या थथानावर. या यादीत राजेश एर्क्पोट्यस 

ही 437 व्या क्रमांकावर असलेली अन्य खाजगी भारतीय कंपनी 

होती. 

● से्टट बँक ऑफ इंत्रडया (SBI) 17 थथानांनी वाढून 236 व्या आत्रण 

भारत पेटर ोत्रलयम कॉपोरेशन त्रलत्रमटेड 19 थथानांनी 295 व्या 

थथानावर आहे. 

 

सिर स्पधार परीक्षाींसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 

● एत्रशयन स्क्वॉश फेडरेशनचे मुख्यालय: िालालंपूर, मलेत्रशया; 
● एत्रशयन स्क्वॉश फेडरेशनचे सरत्रचटणीस: डंकन त्रचऊ; 
● एत्रशयन स्क्वॉश फेडरेशनची थथापना: 1980. 
● एलआयसीचे मुख्यालय: मंुबई 
● एलआयसीची थथापना: 1 सप्टेंबर 1956 
● एलआयसीचे अध्यक्ष: एम.आर. कुमार 
● तात्रमळनाडू राजधानी: चेन्नई 
● तात्रमळनाडूचे मुख्यमंिी: एमके स्टात्रलन. 
● तात्रमळनाडूचे राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोत्रहत. 
● तात्रमळनाडू राज्य नृत्य: भरतनायम. 
● मध्य प्रदेश राजधानी:  भोपाळ; 
● मध्य प्रदेशचे मुख्यमंिी: त्रशवराज त्रसंह चौहान; 
● मध्य प्रदेशचे राज्यपाल: मंगुभाई सी. पटेल. 
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