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साप्ताहिक चालू घडामोडी 07 ऑगस्ट त े13 ऑगस्ट 2022 

 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

मिशन वात्सल्य योजना सरकारने सुरू केली. 

● महिला आहि बाल हिकास मंत्रालय मुलांच्या कल्याि आहि 

पुनिवसनासाठी 2009-10 पासून कें द्र पुरसृ्कत "हमशन 

िात्सल्य" िी पूिीची बाल संरक्षि सेिा (CPS) योजना राबित 

आिे. 

उमिषे्ट् 

● हमशन िात्सल्य चा उदे्दश भारतातील प्रते्यक मुलासाठी हनरोगी 

आहि आनंदी बालपि सुरहक्षत करिे, 

● त्यांना त्यांच्या पूिव क्षमतेचा शोध घेण्यास सक्षम बनिण्याच्या 

संधी सुहनश्चचत करिे आहि त्यांना शाचित रीतीने सिव बाबतीत 

भरभराट िोण्यास मदत करिे, 

● संिेदनशील, सिाय्यक आहि प्रोत्सािन देिे 

● मुलांच्या हिकासासाठी समक्रहमत पररसंस्था, राजे्य/कें द्रशाहसत 

प्रदेशांना बाल न्याय कायदा 2015 च्या आदेशाचे हितरि 

करण्यात आहि SDG उहद्दषे्ट साध्य करण्यात मदत करिे 

PM िोदी 7 व्या NITI आयोग गव्हमनिंग कौन्सिलच्या 

अध्यक्षस्थानी आहेत. 

● पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी रहििारी राष्टर ीय राजधानीतील 

राष्टर पती भिनाच्या सांसृ्कहतक कें द्रात झालेल्या सातव्या NITI 

आयोग गव्हहनिंग कौश्िलच्या बैठकीला िजेरी लािली. 

पररषदेने पीक हिहिधीकरि, शिरी हिकास आहि राष्टर ीय 

शैक्षहिक धोरि (NEP) ची अंमलबजाििी यासारख्या अनेक 

मुद्द्ांिर चचाव केली. 

● भारत पुढील िषी G20 अध्यक्ष आहि हशखर पररषदेचे 

यजमानपद भूषित असल्याने रहििारची बैठक अहधक 

मित्त्वाची आिे. संघराज्य प्रिालीसाठी भारताचे अध्यक्षपद 

आहि G-20 पॅ्लटफॉमविर त्यांची प्रगती िायलाइट करण्यात 

राजे्य जी भूहमका बजािू शकतात. 
 

 

TATA स्टील नवीन वंदे भारत ट्र ेनसाठी 3000 कोट्ी खर्च 

करणार आहे. 

● टाटा समूि सप्टेंबर 2022 पासून िंदे भारत एक्सपे्रस 

गाड्ांसाठी "फर्स्व इन इंहिया" सीहटंग हसर्स्ीम सुरू 

करण्याच्या तयारीत आिे आहि FY26 पयिंत R&D िर 3,000 

कोटी रुपयांची गंुतििूक करण्याची योजना आखत आिे. 

2030 पयिंत, र्स्ील-टू-सॉल्ट समूिाला पोलाद के्षत्रातील 

जगभरातील टॉप 5 तंत्रज्ञान कंपन्यांमधे्य स्थान हमळण्याची 

आशा आिे. िंदे भारत एके्स्प्रसने टाटा र्स्ीलच्या कंपोहझट 

हिश्व्हजनकिे 145 कोटी रुपयांची मोठ्या प्रमािात ऑिवर 

हदली आिे. या आदेशात 22 टर ेन सेटसाठी संपूिव आसन 

व्यिस्था उपलब्ध करून देण्याची मागिी करण्यात आली आिे, 

ज्यामधे्य प्रते्यकी 16 िबे आिेत. 

सरकार िहत्त्वाकांक्षी: एक राष्ट्र  एक रेशन कार्च  (ONORC) 3 

वरे्ष पूणच झाले. 

● जून 2022 मधे्य या उपक्रमात सामील िोिारे आसाम िे 

निीनतम राज्य असल्याने िी योजना आता देशभर लागू 

करण्यात आली आिे. चार राज्यांमधे्य 9 ऑगर्स् 2019 रोजी 

पथदशी प्रकल्प म्हिून सुरू करण्यात आलेल्या ONORC ला 

तीन िषे पूिव झाली आिेत. 

इंर्ो-इस्रायल सेंट्र ऑफ एक्सलि फॉर वे्हमजटे्बलरे् 

उद्घाट्न 

● इस्रायली तज्ञ भारत-इस्रायल कृती आराखड्ाचा (IIAP) भाग 

म्हिून कें द्राचे तंत्रज्ञान प्रदान करत आिेत, तर MIDH 

प्रात्यहक्षक िेतंूसाठी कें द्राच्या पायाभूत सुहिधांच्या 

बांधकामासाठी हनधी देत आिे. इस्रायली निकल्पनांच्या 

आधारे, युनायटेि रे्स्ट्समधे्य सेंटसव ऑफ एक्सलि (CoEs) 

स्थाहपत केले जात आिेत. कृषी सुधारण्यासाठी कें द्र आहि 

राज्य सरकार सिव आघाड्ांिर सिकायव करत आिेत, असे 

कृषी आहि शेतकरी कल्याि मंत्री नरें द्र हसंि तोमर यांनी 

सांहगतले. 

सरकारने वीज दुरुस्ती मवधेयक, 2022 लोकसभेत िांर्ले. 

● िीज पुरिठादारांच्या हितरि नेटिकव मधे्य भेदभाि न करता 

मुक्त प्रिेशास परिानगी देण्यासाठी हिद्युत कायद्यात सुधारिा 

करिारे हिधेयक सोमिारी लोकसभेत सादर करण्यात आले, 

ज्यामधे्य हिरोधकांनी राज्य सरकारांचे कािी अहधकार काढून 

घेण्याचा दािा केला िोता. हिधेयक सादर करताना ऊजाव मंत्री 

आरके हसंि यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम हबलाव यांना 

हिरोधकांच्या हचंता दूर करण्यासाठी व्यापक सल्लामसलत 

करण्यासाठी संसदीय स्थायी सहमतीकिे पाठिण्याची हिनंती 

केली. 
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पंतप्रधान िोदी पामनपतिधील 2G इथेनॉल प्ांट् देशाला 

सिमपचत करणार आहेत. 

● पंतप्रधान नरें द्र मोदी िररयािाच्या पाहनपतमधे्य अंदाजे 900 

कोटी रुपये खचूवन बांधण्यात आलेला सेकंि जनरेशन (2G) 

इथेनॉल प्लांट श्व्हहिओ कॉन्फरश्िंगद्वारे राष्टर ाला समहपवत 

करतील. देशातील जैिइंधनाचे उत्पादन आहि िापर 

िाढिण्यासाठी सरकारने गेल्या कािी िषािंत उचललेल्या 

अनेक पािलांच्या माहलकेचा िा िनस्पती समपवि आिे. िे 

ऊजाव के्षत्र अहधक परिििारे, सुलभ, कायवक्षम आहि हटकाऊ 

बनिण्यासाठी पंतप्रधानांच्या सततच्या प्रयत्ांच्या अनुषंगाने 

आिे. 

सािामजक न्याय िंत्रालयाने SMILE-75 उपक्रि सुरू केला. 

● भारत सरकारच्या सामाहजक न्याय आहि अहधकाररता 

मंत्रालयाने 75 मिानगरपाहलकांची ओळख करून हदली आिे 

ज्याचे नाि “स्माइल-75 इहनहशएहटव्ह” या नािाने “SMILE: 

Support for Marginalised Individuals for Livelihood 

and Enterprise” या अंतगवत भीक मागण्याच्या कृतीत 

गंुतलेल्या व्यक्तीचें व्यापक पुनिवसन लागू केले आिे. भारत 

सरकारने हनराधार आहि हभकाऱ्याची समस्या ओळखली आिे 

आहि SMILE ची एक सिवसमािेशक योजना तयार केली आिे 

ज्यामधे्य भीक मागण्यात गंुतलेल्या व्यक्तीसंाठी सिवसमािेशक 

पुनिवसनाची उप-योजना समाहिष्ट आिे. 

 

राज्य बातम्या 
 

यूपी सरकार 'पंर्ािृत योजने' अंतगचत शेतकऱयांरे् उत्पन्न दुप्पट् 

करण्यार्ी योजना आखत आहे. 

● उत्तर प्रदेश सरकारने जािीर केले की मुख्यमंत्री योगी 

आहदत्यनाथ यांची 'पंचामृत योजना' हकफायतशीर तांहत्रक 

उपाययोजना आहि सि-पीक पद्धतीला प्रोत्सािन देऊन 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उहद्दष्ट साध्य करण्यास 

मदत करेल. 

● ऊस हिकास हिभागाच्या एका अहधकाऱ्याने हदलेल्या 

माहितीनुसार, िे उहद्दष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने पंचामृत 

योजनेंतगवत पािले उचलण्यास सुरुिात केली आिे आहि 

सुरुिातीला शरद ऋतूच्या आधी राज्यातील एकूि 2028 

शेतकऱ्यांची हनिि करून मॉिेल प्लॉट हिकहसत केले जातील 

जेिेकरून अहधकाहधक आहि अहधक नाहिन्यपूिव शेतकर्यांना 

त्यांच्या स्वतः च्या फायद्यासाठी कायवक्रमात सामील िोतील. 

गोव्यारे् िुख्यिंत्री प्रिोद सावंत यांनी उच्च मशक्षणात 100% 

NEP लागू करण्यार्ी घोर्षणा केली. 

● गोव्याचे मुख्यमंत्री, प्रमोद सािंत यांनी घोषिा केली आिे की 

राज्य सरकार राष्टर ीय शैक्षहिक धोरिाच्या (NEP) धतीिर उच्च 

हशक्षि संस्थांमधे्य 100% अभ्यासक्रम लागू करेल. कॉलेज ते 

हिद्यापीठ स्तरािर NEP ची अंमलबजाििी सुरू झाली आिे. 

पुढील शैक्षहिक िषावपासून उच्च हशक्षि संस्थांमधील शंभर 

टके्क अभ्यासक्रम एनईपीद्वारे ऑनलाइन िोिार आिेत. 

मनतीश कुिार यांनी मबहारिधे्य एनर्ीएच्या िुख्यिंत्रीपदार्ा 

राजीनािा मदला. 

● हनतीश कुमार यांनी हबिारच्या एनिीएच्या मुख्यमंत्रीपदाचा 

राजीनामा राज्यपाल फागू चौिान यांच्याकिे सुपूदव  केला आिे. 

निीन सरकार स्थापनेचा दािा करण्यासाठी त्यांनी 160 

आमदारांचे समथवन पत्रिी सादर केले. 243 सदस्यीय 

हिधानसभेत, भाजपकिे 77 आहि JD (U) 45 आमदार आिेत. 

RJD सध्या 79 आमदार आिेत. 

िहाराष्ट्र ाच्या राज्यपालांच्या हसे्त 22 व्या 'भारत रंग 

िहोत्सवा'रे् उद्घाट्न. 

● मिाराष्टर ाचे राज्यपाल भगतहसंग कोचयारी यांच्या िसे्त आज 

मंुबईतील रिीदं्र नाट्य मंहदरात २२व्या 'भारत रंग मिोत्सिा'चे 

उद्घाटन झाले. आपल्या स्वातंत्र्यसैहनकांना आदरांजली 

िािण्यासाठी कें द्रीय सांसृ्कहतक मंत्रालय आहि पु.ल.देशपांिे 

मिाराष्टर  कला अकादमी यांच्या संयुक्त हिद्यमाने पाच हदिसीय 

नाट्य मिोत्सि (9 ऑगर्स् ते 13 ऑगर्स् 2022 या कालािधीत) 

आयोहजत करण्यात आला आिे. 

● आझादी का अमृत मिोत्सि अंतगवत नॅशनल सू्कल ऑफ िर ामा 

आपल्या स्वातंत्र्यसैहनकांना आदरांजली िािण्यासाठी “आझादी 

का अमृत मिोत्सि – 22िा भारत रंग मिोत्सि, 2022 

(आझादी खंि)” आयोहजत करत आिे. 

काकोरी ट्र ेन अँक्शन वधाचपनमदनामनमित्त 'रेमर्ओ जयघोर्ष' 

सीएि योगीनंी लॉन्च केला. 

● आझादी का अमृत मिोत्सिाच्या उत्सिाचा एक भाग म्हिून, 

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आहदत्यनाथ यांनी काकोरी टर ेन 

अँक्शनच्या िधावपन हदनाहनहमत्त "रेहिओ जयघोष" ला सुरुिात 

केली. परफॉहमिंग आट्वस, उत्तर प्रदेशातील प्रादेहशक िैहशष्ट्टे्य, 

लोककला आहि शौयव पुरस्कार प्राप्तकत्यािंना प्रोत्सािन 

देण्यासाठी, राज्याचा सांसृ्कहतक हिभाग एक सामुदाहयक 

रेहिओ रे्स्शन हिकहसत करत आिे आहि "रेहिओ जयघोष" 

देखील त्याचा एक भाग आिे 

GST र्ोरीला आळा घालण्यासाठी केरळ सरकार िोबाईल 

अँप लॉन्च करणार आहे. 

● केरळ सरकार एक मोबाइल अँप लॉन्च करिार आिे हजथे 

लोक मूळ हबले अपलोि करू शकतात आहि बहक्षसे 

हजंकण्याची संधी देखील ठेिू शकतात. या अँपद्वारे जीएसटी 

चोरीला आळा घालण्याचे केरळ सरकारचे उहद्दष्ट आिे. 'लकी 

हबल अँप' असे या अँपचे नाि आिे आहि ते 16 ऑगर्स् 2022 

रोजी मुख्यमंत्री हपनाराई हिजयन यांच्या िसे्त लॉन्च केले जाईल. 
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अगस्त्यिलाई लँर्से्कपिधील 5 वे हत्ती राखीव तामिळनारू्ने 

जाहीर केले. 

● कन्याकुमारी आहि हतरुनेलिेली येथील 1,197.48 चौ.हक.मी.ला 

अगश्स्तयारमलाई ित्ती अभयारण्य म्हिून हनयुक्त करण्याच्या 

प्रस्तािाला कें द्रीय पयाविरि मंत्रालयाने मान्यता हदली. 

ताहमळनािू या अगश्स्तयारमलाई ित्ती अभयारण्यािर देखरेख 

करेल, जे पाचिे ित्ती राखीि आिे. अगश्स्तयारमलाई ित्ती 

अभयारण्याला अहधसूहचत केल्यानंतर कें द्रीय प्रायोहजत 

प्रकल्प ित्तीद्वारे अहतररक्त हित्तपुरिठा करण्यास िन हिभाग 

पात्र ठरू शकतो. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

ASEAN ने 2022 िधे्य त्यार्ा 55 वा वधाचपन मदन साजरा केला 

आहे. 

● परराष्टर  मंत्री िॉ. एस. जयशंकर यांनी ASEAN सदस्य देशांचे 

आहि मिासहचिांचे 55 व्या िधावपनहदनाहनहमत्त अहभनंदन केले 

आिे. एका हिटमधे्य ते म्हिाले की, आम्ही 2022 िे आहसयान-

भारत मैत्री िषव म्हिून साजरे करतो, भागीदारी आहि इंिो-

पॅहसहफकमधे्य आहसयानच्या कें द्रस्थानी असलेल्या 

िचनबद्धतेची पुष्टी करतो. ररसचव अँि इन्फॉमेशन हसर्स्म फॉर 

िेव्हलहपंग कंटर ीज (RIS), निी हदल्ली येथील ASEAN-इंहिया 

सेंटर (AIC) ने सोमिारी ASEAN च्या 55 व्या िधावपन 

हदनाहनहमत्त पॅनल हिस्कशनचे आयोजन केले. 

गुस्तावो पेट्र ो यांनी कोलंमबयारे् पमहले र्ावे राष्ट्र ाध्यक्ष म्हणून 

शपथ घेतली. 

● कोलंहबयाचे पहिले िािे अध्यक्ष म्हिून गुस्तािो पेटर ो यांनी शपथ 

घेतली आिे. 62 िषीय कोलंहबयाच्या M-19 गहनमी गटाचे 

माजी सदस्य तसेच बोगोटाचे माजी हसनेटर आहि मिापौर 

आिेत. तो इव्हान डू्केनंतर आला. श्री पेटर ो िे िाव्या 

राजकारिी आहि राजकीय बािेरील लोकांच्या िाढत्या गटाचा 

भाग आिेत जे साथीच्या रोगाचा प्रादुभावि झाल्यापासून लॅहटन 

अमेररकेत हनिििुका हजंकत आिेत. कोलंहबयाचे सरकार 

आहि कोलंहबयाच्या क्रांहतकारी सशस्त्र दलांमधील 2016 च्या 

शांतता कराराने मतदारांचे लक्ष ग्रामीि भागात सुरू असलेल्या 

हिंसक संघषािंपासून दूर केले. 

 

 

पापुआ नू्य मगनीच्या संसदेने पंतप्रधान जेम्स िारापे यांना पुन्हा 

मनयुक्त केले आहे. 

● पापुआ नू्य हगनी या दहक्षि पॅहसहफक बेट राष्टर ातील 

हनिििुकांनंतर, संसदेने पंतप्रधान जेम्स मारापे यांना बिाल 

केले आिे. मीहिया आहि हनिििूक अहधकाऱ्यांच्या 

म्हिण्यानुसा , निीन संसदेतील खासदारांनी मरापे यांना 

हिरोधाहशिाय हनििून हदल्यानंतर मरापे यांनी पुन्हा पंतप्रधान 

म्हिून शपथ घेतली. पापुआ नू्य हगनीमधील सािवहत्रक 

हनिििूक 4 जुलै ते 22 जुलै दरम्यान झाली, जरी हनिििूक 

आयोगाच्या म्हिण्यानुसार, सुरक्षा हचंता, मतपेट्यांिर िल्ले 

आहि रसदहिषयक अिचिी यासारख्या असामान्य 

पररश्स्थतीमुंळे मतदान आहि मतमोजिी पुढे ढकलण्यात 

आली. 

राष्ट्र ीय वारसा िंर्ळाने सांमगतले की परं्ग (नेताजी सुभार्ष रं्द्र 

बोस यांच्या कुप्रमसद्ध "र्लो मदल्ली" कॉलरे् स्थान) आता 

सुवास रं्द्र बोस यांच्या स्मारकार्ा दजाच प्राप्त होईल. 

● नॅशनल िेररटेज बोिावने म्हटले आिे की पिंग (नेताजी सुभाष 

चंद्र बोस यांच्या कुप्रहसद्ध कॉल “चलो हदल्ली” चे स्थान) आता 

सुिासचंद्र बोस यांच्या स्मारकाचा दजाव आहि हसंगापूरच्या 

हप्रझवे्हशन ऑफ मोनु्यमेंट्स अॅॅक्ट (NHB) अंतगवत शक्य 

हततके मोठे संरक्षि हमळेल. 9 ऑगर्स्, 2022 रोजी, हसंगापूर 

देशाने आपला 57 िा राष्टर ीय हदन साजरा केला आहि पािांग िे 

प्रहतकात्मक हिरिे स्थान 75 िे राष्टर ीय स्मारक म्हिून हनयुक्त 

केले गेले. 

● पिांग िे हसंगापूरमधील मोकळे मैदान आिे जेथे जुलै 1943 

मधे्य नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी "हदल्ली चलो" िे िाक्य हदले 

िोते. आजिी िापरात असलेल्या सिावत जुन्या मोकळ्या 

जागांपैकी एक, पिांगचे राष्टर ीय, ऐहतिाहसक आहि सामाहजक 

मूल्य मित्त्वपूिव आिे. 

लांग्या हेमनपाव्हायरस र्ीनिधे्य सापर्ला. 

● चीनच्या शेंिोगं आहि िेनान प्रांतांमधे्य, 35 लोकांना लांग्या 

िेहनपाव्हायरस नािाच्या निीन हिषािूचा संसगव झाल्याचे 

समजते. लंग्या िेहनपा हिषािू लोकांना िानी पोिोचििार्या 

व्हायरसशी, िेन्ड्र ा आहि हनपाि व्हायरसशी संबंध सामाहयक 

करतो. निीन हिषािू, ज्याला LayV म्हिूनिी ओळखले जाते, 

त्याबद्दल अद्याप जास्त माहिती नािी, हिशेषत: तो एका 

व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीपयिंत पसरतो का. लांग्या 

िेहनपाव्हायरस िी कादंबरी सुरुिातीला हचनी संशोधकांनी 

शोधून काढली िोती जे नुकतेच प्राण्यांशी संिाद साधलेल्या 

ताप असलेल्या व्यक्तीिंर हनयहमत हनरीक्षि करत िोते. 

व्हायरस ओळखल्यानंतर, संशोधकांनी अहतररक्त व्यक्तीमंधे्य 

त्याचा शोध घेतला. 
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रमशयाने इराणर्ा उपग्रह यशस्वीपणे कके्षत सोर्ला. 

● रहशयन रॉकेटने दहक्षि कझाहकस्तानमधून इरािचा उपग्रि 

यशस्वीररत्या कके्षत सोिला आिे. कझाकस्तानमधील रहशयाने 

भाड्ाने घेतलेल्या बायकोनूर प्रके्षपि सुहिधेतून सोयुझ 

रॉकेटद्वारे खय्याम नािाचा इरािी उपग्रि कके्षत प्रके्षहपत केला. 

11व्या आहि 12व्या शतकात राििाऱ्या ओमर खय्याम या 

पहशवयन शास्त्रज्ञाच्या नािािरून या उपग्रिाचे नाि ठेिण्यात 

आले . िाय-ररझोल्यूशन कॅमेरा बसिलेल्या उपग्रिाचा िापर 

पयाविरि हनरीक्षिासाठी केला जाईल आहि तो पूिवपिे त्याच्या 

हनयंत्रिाखाली रािील. 

"खय्याि" इराणी उपग्रह: 

● इरािचे म्हििे आिे की िा उपग्रि कृषी उदे्दशांसाठी रेहिएशन 

आहि पयाविरि हनरीक्षिासि िैज्ञाहनक संशोधनासाठी तयार 

करण्यात आला आिे. इरािच्या से्पस एजिीला उपग्रिाकिून 

पाठिलेला पहिला टेलीमेटर ी िेटा प्राप्त झाला आिे. 

● इरािने म्हटले आिे की उच्च-ररझोल्यूशन कॅमेरा बसिलेल्या 

उपग्रिाचा िापर पयाविरि हनरीक्षिासाठी केला जाईल आहि 

तो पूिवपिे त्याच्या हनयंत्रिाखाली रािील. 

● जर ते यशस्वीररत्या कायवरत झाले तर, िा उपग्रि इरािला 

त्याच्या मुख्य शतू्र इस्रायल आहि मध्य पूिेतील इतर देशांिर 

लक्ष ठेिण्याची क्षमता देईल. 

IMD-UNDP आमण जपान 10 राजे्य आमण कें द्रशामसत 

प्रदेशांिधे्य हवािान कृतीसाठी सहकायच करतात. 

● IMD-UNDP ने देशभरातील 10 राजे्य आहि कें द्रशाहसत 

प्रदेशांमधे्य ििामानहिषयक कारिाईला गती देण्यासाठी एक 

निीन प्रकल्प सुरू केला आिे, ज्याचे अनािरि भारत 

ििामान हिभाग (IMD) , जपान सरकार आहि संयुक्त राष्टर  

हिकास कायवक्रम (UNDP) यांनी केले आिे. 2022-2023 या 

िषािंमधे्य, IMD-UNDP चा प्रकल्प खालील राज्यांमधे्य लागू 

केला जाईल: हबिार, हदल्ली-NCR, गुजरात, झारखंि, मध्य 

प्रदेश, मिाराष्टर , ओहिशा, हसक्कीम, उत्तराखंि आहि उत्तर 

प्रदेश. 

िेन्सक्सकोच्या राष्ट्र पतीनंी पीएि िोदीसंह तीन नेत्यांच्या 

नेतृत्वाखालील शांतता आयोगार्ा प्रस्ताव िांर्ला. 

● मेश्क्सकोचे अध्यक्ष, आंदे्रस मॅनु्यएल लोपेझ ओब्रािोर यांनी 

प्रस्ताहित केला आिे की सिोच्च आयोगामधे्य पोप फ्राश्िस, 

संयुक्त राष्टर  मिासहचि अँटोहनयो गुटेरेस आहि भारताचे 

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांचा समािेश असािा. कहमशनचे उहद्दष्ट 

जगभरातील युदे्ध थांबहिण्याचा प्रस्ताि सादर करिे आहि 

हकमान पाच िषािंसाठी युद्धहिराम हमळहिण्यासाठी करार करिे 

िे असेल. कहमशनचे उहद्दष्ट जगभरातील युदे्ध थांबििे आहि 

हकमान पाच िषािंसाठी युद्धहिराम शोधण्यासाठी करारािर 

पोिोचिे आिे. 

अजेंमट्नारे् ररअर अँर्मिरल मगलेिो पाब्लो ररओस यांना 

UNMOGIP च्या प्रिुखपदी मनयुक्त केले आहे. 

● अजेंहटनाचे अनुभिी नौदल अहधकारी, ररअर अँिहमरल हगलेमो 

पाब्लो ररओस यांना संयुक्त राष्टर ाचे सरहचटिीस अँटोहनयो 

गुटेरेस यांनी भारत आहि पाहकस्तानमधील संयुक्त राष्टर ांच्या 

लष्करी हनरीक्षक गटासाठी (UNMOGIP) हमशनचे प्रमुख 

आहि मुख्य लष्करी हनरीक्षक म्हिून हनयुक्त केले आिे. 

उरुगे्वचे मेजर जनरल जोस इलाहिओ अल्केन यांनी 

अजेंहटनाच्या ररअर अँिहमरल हगलेमो पाब्लो ररओच्या बाजूने 

पद सोिले आहि UNMOGIP साठी हमशनचे प्रमुख आहि 

मुख्य लष्करी हनरीक्षक म्हिून पद सोिले, ज्यांचे कायव पूिव 

िोिार आिे. मेजर जनरल अल्कन यांना संयुक्त राष्टर ांच्या 

शांतता राखण्याच्या कायावत मदत केल्याबद्दल मिासहचिांनी 

त्यांचे आभार मानले. 

 

मनयुक्ती बातम्या 
 

युमनट्ी एसएफबीने इंद्रजीत कॅिोत्रा यांर्ी एिर्ी आमण सीईओ 

म्हणून मनयुक्ती केली. 

● युहनटी स्मॉल फायनाि बँक (SFB) हलहमटेि (युहनटी बँक) 

यांनी इंद्रजीत कॅमोत्रा यांची बँकेचे व्यिस्थापकीय संचालक 

आहि मुख्य कायवकारी अहधकारी (MD आहि CEO) म्हिून 

हनयुक्ती केली आिे. संपूिव भारतातील 25 िषािंचा अनुभि 

असलेले जे्यष्ठ बँकर, कॅमोत्रा यांनी रँ्स्ििव चाटविव बँकेत हिहिध 

नेतृत्व पदे भूषिली. जानेिारी 2022 मधे्य, बँकेने भारताचे माजी 

CAG हिनोद राय यांची अध्यक्ष म्हिून हनयुक्ती केली 

भारतीय बुन्सद्धबळपटू् मवश्वनाथन आनंद हे FIDE रे् उपाध्यक्ष 

झाले. 

● भारतीय बुश्द्धबळातील हदग्गज, हिचिनाथन आनंद यांची 

आंतरराष्टर ीय बुश्द्धबळ मिासंघ हकंिा जागहतक बुश्द्धबळ 

मिासंघ (FIDE), या खेळाची जागहतक प्रशासकीय संस्था , 

उपाध्यक्षपदी हनिि झाली. हिद्यमान अध्यक्ष अकाविी 

ि्िोरकोहिच दुसऱ्यांदा हनििून आले. पाच िेळचा हिचिहिजेता 

आनंद ि्िोरकोहिचच्या संघाचा भाग िोता. 

CSIR ने नल्लाथंबी कलैसेल्वी यांर्ी पमहली िमहला 

िहासंर्ालक म्हणून मनयुक्ती केली. 

● जे्यष्ठ इलेक्टर ोकेहमकल शास्त्रज्ञ, नल्लाथंबी कलैसेल्िी या 

िैज्ञाहनक आहि औद्योहगक संशोधन पररषदेच्या पहिल्या 

महिला मिासंचालक बनल्या आिेत. त्यांची हनयुक्ती या पदाचा 

कायवभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून हकंिा पुढील आदेश 

येईपयिंत, यापैकी जे आधी असेल ते दोन िषािंच्या 

कालािधीसाठी आिे. 
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यूपी सरकारने यूपीला $1 मट्र मलयनर्ी अथचव्यवस्था 

बनवण्यासाठी रे्लॉइट् इंमर्यार्ी मनयुक्ती केली. 

● उत्तर प्रदेशच्या G overnment ने Deloitte India ला 

सल्लागार म्हिून हनयुक्त करण्याचा हनिवय घेतला आिे. या 

हनिवयाचे उहद्दष्ट िे आिे की ते राज्याची अथवव्यिस्था USD 1 

हटर हलयन पयिंत नेण्यासाठी योजना सुचिेल. यूपी सरकारने 

शुक्रिारी िेलॉइट इंहियासोबत सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी 

केली. मुख्यमंत्री योगी आहदत्यनाथ यांच्या उपश्स्थतीत 

सल्लागार संस्था आहि उत्तर प्रदेश सरकार यांच्यात सामंजस्य 

करारािर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

अमित बिचन यांनी र्ाबररे् अध्यक्षपद सोर्ले. 

● FMCG प्रमुख िाबरने जािीर केले आिे की बोिावने अध्यक्षपदी 

अहमत बमवन यांचा राजीनामा स्वीकारला आिे. अहमत बमवन 

कंपनीच्या हबगर कायवकारी संचालक पदािर कायवरत राितील. 

िुख्य िुिे 

● 1999 मधे्य जेव्हा कंपनीने प्रोसेस्ि फूि व्यिसायात प्रिेश केला 

तेव्हा अहमत बमवन यांना िाबरचे सीईओ म्हिून घोहषत 

करण्यात आले. 

● जुलै 2007 मधे्य, कंपनीचे िाबर इंहिया हलहमटेिमधे्य 

हिलीनीकरि झाल्यािर त्यांनी आपल्या पदािरून पायउतार 

झाला आहि उपाध्यक्ष म्हिून त्यांची हनयुक्ती केली. 

● 2019 मधे्य, अहमतने िाबर इंहियन हलहमटेिचे अध्यक्ष म्हिून 

पदभार स्वीकारला. 

● 11 ऑगर्स् 2022 पासून पुढील पाच िषािंसाठी संचालक 

मंिळाचे निे गैर-कायवकारी उपाध्यक्ष साकेत बमवन आिेत. 

● बोिावने असेिी जािीर केले की मोहित बमवन पुढील पाच 

िषािंसाठी बोिावचे हबगर-कायवकारी अध्यक्ष असतील, जे सध्या 

हबगर-कायवकारी उपाध्यक्ष म्हिून कायवरत आिेत. 

ऋर्षभ पंतर्ी उत्तराखंर्र्ा से्टट् बँ्रर् अँमे्बसेर्र म्हणून मनयुक्ती 

● उत्तराखंि सरकारने यहष्टरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतची 'रे्स्ट 

बँ्रि अँमे्बसेिर' म्हिून हनयुक्ती केली आिे. उत्तराखंिचे 

मुख्यमंत्री पुष्करहसंग धामी यांनी ऋषभ पंतचे अहभनंदन केले 

आहि तो सिोत्तम हक्रकेटपटू आहि तरुिांचा आदशव म्हिून 

त्याचे कौतुक केले. ऋषभ पंतचा सिावत अलीकिील खेळ 

भारताच्या नू्यझीलंि हिरुद्धच्या T20 माहलकेत हदसला ज्यामधे्य 

भारतीय हक्रकेट संघाने 3-0 असा हिजय हमळिून माहलकेचे 

हिजेतेपद हमळहिले. 

 

अथचव्यवस्था बातम्या 
 

SEBI ने मवदेशी गंुतवणूक आकमर्षचत करण्यासाठी 15 

सदस्ांर्ी समिती स्थापन केली आहे. 

● हसकु्यररटीज अँि एक्स्चेंज बोिव ऑफ इंहिया (SEBI) ने हिदेशी 

गंुतििूक िाढिण्यासाठी 15 सदस्यीय सहमती स्थापन केली 

आिे. SEBI ने गहठत केलेल्या सल्लागार सहमतीला 'FPI 

सल्लागार सहमती' हकंिा FAC म्हटले जाते, जेिेकरुन 

सध्याच्या प्रहक्रयेचा आढािा घेऊन परदेशी गंुतििूकदारांना 

भारतीय बाजारपेठांमधे्य गंुतििूक करण्याचे मागव सुलभ करता 

येतील. 

िुख्य िुिे 

● िी सहमती देशांतगवत रोखे बाजारातील सिभाग िाढहिण्यास 

मदत करेल. 

● गंुतििुकीला आकहषवत करण्यासाठी आहि पारदशवकता 

िाढिण्यासाठी हिद्यमान हनयमांमधे्य बदल करण्याचे निीन 

मागव सुचिले जातील. 

● कर्स्ोहियिच्या मुद्द्ांिरिी िी सहमती हशफारसी देईल. 

● या सहमतीमधे्य एक्सचेंज अँि श्िअररंग कॉपोरेशनचे मुख्य 

कायवकारी अहधकारी, हिपॉहझटरीज, कायदेशीर तज्ञ, 

सल्लागार कंपन्या आहि परदेशी बँकांचे इतर प्रहतहनधी यांचा 

समािेश आिे. 

● माजी मुख्य आहथवक सल्लागार (CEA) KV सुब्रमण्यम या 

सहमतीचे अध्यक्ष आिेत. 

फेर्रल बँक: नवीन कर पॅ्ट्फॉिचवर सूर्ीबद्ध होणारा पमहला 

पेिेंट् गेट्वे 

● केरळ-आधाररत फेिरल बँक आयकर हिभागाच्या TIN 2.0 

पॅ्लटफॉमवमधे्य सूचीबद्ध आिे आहि आता पेमेंट गेटिे 

पॅ्लटफॉमवला पहिली बँक म्हिून सूचीबद्ध करते. या िषावच्या 1 

जुलै रोजी TIN 2.0 पॅ्लटफॉमव लाइव्ह झाल्यापासून “ पेमेंट 

गेटिे ” सक्षम करण्यात आला आिे, ज्याने करदात्यांना आिखी 

एक पेमेंट पयावय हदला आिे. ते आता के्रहिट/िेहबट कािव , UPI, 

NEFT/RTGS आहि इंटरनेट बँहकंग यांसारख्या पद्धतीचंा िापर 

करून त्यांची पेमेंट सिजपिे करू शकतात. 

RBI ने सं्पदना सु्फट्ी फायनान्सशशअलवर ₹2.33 कोट्ी आमथचक 

दंर् ठोठावला. 

● ररझव्हव बँक ऑफ इंहिया (RBI) ने नॉन-बँहकंग हित्तीय कंपनी - 

मायक्रो फायनाि संस्था (NBFC- MFIs) साठी के्रहिट 

मागवदशवक तत्त्वांच्या हकंमतीचें पालन न केल्यामुळे िैदराबाद-

आधाररत सं्पदना सु्फटी फायनाश्शशयल हलहमटेििर ₹ 2.33 

कोटीचा आहथवक दंि ठोठािला आिे 

● RBI ने 31 माचव 2019 आहि 31 माचव 2020 पयिंतच्या आहथवक 

श्स्थतीच्या संदभावत NBFC- MFI या कंपनीची िैधाहनक 

तपासिी केली िोती. जोखीम मूल्यांकन अििाल, तपासिी 

अििाल, पयविेक्षी पते्र आहि सिव संबंहधत पत्रव्यििाराच्या 

तपासिीतून असे हदसून आले की मध्यिती बँकेच्या 

हिधानानुसार, NBFC-MFI साठी के्रहिट मागवदशवक तत्त्वांचे 

पालन करण्यात कंपनीचे अपयश हदसून आले. 

आरबीआयने इंमर्यन बँकेला 32 लाखांर्ा दंर् ठोठावला. 

● भारतीय ररझव्हव बँक (फसििूक, िगीकरि आहि अििाल) 

च्या पररचे्छद 3.2.6 नुसार, भारतीय ररझव्हव बँकेने इंहियन 

बँकेला एकूि रु. 32.00 लाख चा दंि ठोठािला. 
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िुख्य िुिे: 

● भहिष्यात याची पुनरािृत्ती रोखण्यासाठी इंहियन बँकेने 

आिचयक प्रहतबंधात्मक आहि सिवसमािेशक उपाययोजना 

केल्या आिेत. 

● याला प्रहतसाद म्हिून बँकेला एक सूचना पाठिण्यात आली 

िोती, ज्यात RBI च्या सूचनांचे पालन करण्यात अयशस्वी 

झाल्याबद्दल दंिाला सामोरे जािे लागिार नािी याचे औहचत्य 

प्रदान करण्याचे हनदेश हदले िोते . 

● िी कृती हनयामक अनुपालनातील तु्रटीिंर आधाररत आिे आहि 

बँकेने आपल्या िायंटसोबत केलेल्या कोित्यािी 

व्यििाराच्या हकंिा व्यिस्थेच्या कायदेशीरपिािर हनयम 

लािण्यासाठी नािी. 

िहसुलात घट् झाल्यािुळे, से्टट् बँक ऑफ इंमर्याने र्ालू 

आमथचक वर्षाचच्या पमहल्या मतिाहीत सँ्टर्अलोन मनव्वळ 

नफ्यात 7% घसरण नोदंवली. 

● मिसुलात घट झाल्यामुळे, देशातील सिावत मोठी कजवदार रे्स्ट 

बँक ऑफ इंहिया (SBI) ने चालू आहथवक िषावच्या पहिल्या 

हतमािीत रँ्स्िअलोन हनव्वळ नफ्यात 7% घसरि नोदंिली, ती 

6,068 कोटी रुपयांिर आली. 2021-2022 च्या एहप्रल ते जून 

या हतमािीत बँकेने 6,504 कोटी रुपयांचा हनव्वळ नफा 

कमािला आिे. SBI ने हनयामक फाइहलंगमधे्य नोदंिले की, 

2022-23 च्या पहिल्या हतमािीत त्यांचे स्वतंत्र एकूि उत्पन्न 

74,998.57 कोटी रुपये इतके कमी झाले आिे जे मागील िषी 

याच कालािधीत 77,347.17 कोटी रुपये िोते. 

RBI ने SBI च्या HR उपकंपनीला खर्च प्रभावीपणे व्यवस्थामपत 

करण्यासाठी अमधकृत केले. 

● भारतीय ररझव्हव बँकेने रे्स्ट बँक ऑफ इंहिया (SBI) च्या 

ऑपरेशि आहि समथवन उपकंपनीला प्राथहमक मान्यता हदली. 

उपकंपनीमधे्य कमवचार्यांच्या गटाद्वारे कमवचारी हनयुक्त केले 

जातील ज्यांना िाताने कराराच्या आधारािर हनयुक्त केले 

जाईल आहि सुरुिातीला ग्रामीि आहि हनमशिरी भागात 

शाखा व्यिस्थाहपत करण्यािर लक्ष कें हद्रत केले जाईल. सूत्रांनी 

हदलेल्या माहितीनुसार, रे्स्ट बँक ऑपरेशि सपोटव सश्व्हवसेसने 

केलेली भरती कदाहचत लाभांसाठी पात्र ठरिार नािी. 

SBI ने लॅब-उत्पामदत महरे मनिाचत्यांना मवत्तपुरवठा करण्यारे् 

धोरण औपर्ाररक केले. 

● रे्स्ट ऑफ बँक ऑफ इंहिया (एसबीआय) िी प्रयोगशाळेत 

उगिलेल्या हिऱ्यांच्या हनमावत्यांना हनधी देण्यासाठी धोरि तयार 

करिारी पहिली भारतीय कजवदार आिे जी नैसहगवक दगिांच्या 

प्रहतकृती म्हिून समोर येतात, परंतु अनेकदा िाय-र्स्र ीट 

बँकांकिून त्यांच्याकिे संशयाने पाहिले जाते 

भारतात, 2021 िधे्य 7.3% लोकसंखे्यच्या िालकीरे् मर्मजट्ल 

र्लन होते. 

● भारताच्या सात टक्कक्यांहून अहधक लोकसंखे्यकिे हिहजटल 

चलन आिे, यूएनच्या म्हिण्यानुसार, कोहिि-19 मिामारीच्या 

काळात हक्रप्टोकरिीचा िापर जागहतक स्तरािर अभूतपूिव 

दराने िाढला आिे. 

● UN व्यापार आहि हिकास संस्था, UNCTAD ने 2021 मधे्य 

म्हटले आिे की, हक्रप्टोकरिीच्या मालकीच्या लोकसंखे्यच्या 

िाट्याचा हिचार करता हिकसनशील देशांचा िाटा शीषव 20 

अथवव्यिस्थांपैकी 15 आिे. युके्रन 12.7 टके्क, त्यानंतर रहशया 

(11.9 टके्क), वे्हनेझुएला (10.3 टके्क), हसंगापूर (9.4 टके्क), 

केहनया (8.5 टके्क) आहि यूएस (8.3 टके्क) यांचा क्रमांक 

लागतो. भारतात, 2021 मधे्य 7.3 टके्क लोकसंखे्यच्या 

मालकीचे हिहजटल चलन िोते, जे लोकसंखे्यचा िाटा म्हिून 

हिहजटल चलन मालकीच्या शीषव 20 जागहतक अथवव्यिस्थांच्या 

यादीत सातव्या क्रमांकािर आिे. 

आरबीआयने पुणे येथील रुपी को-ऑपरेमट्व्ह बँकेर्ा परवाना 

रि केला. 

● ररझि्िव बँकेने पुिेश्स्थत रुपी को-ऑपरेहटव्ह बँक हलहमटेिचा 

परिाना रद्द केला आिे कारि सािकाराकिे पुरेसे भांििल 

आहि कमाईची शक्यता नािी. तथाहप, आरबीआयने सांहगतले 

की मंुबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून, त्याचे 

हनदेश सिा आठिड्ांनंतर प्रभािी िोतील. त्याचा परिाना रद्द 

केल्यामुळे, 'रुपी को-ऑपरेहटव्ह बँक हल., पुिे' ला 22 सप्टेंबर 

2022 पासून बँहकंगचा व्यिसाय करण्यास मनाई आिे ज्यामधे्य 

ठेिी स्वीकारिे आहि ठेिीचंी परतफेि करिे समाहिष्ट आिे. 

HDFC बँकेने TREDs पॅ्ट्फॉिच M1xchange सोबत करार 

केला आहे. 

● M1xchange (TReDs पॅ्लटफॉमव), टर ेि ररसीवे्हबल सिलत 

देिारे माकेटपे्लस आहि HDFC बँकेने छोट्या व्यिसायांना 

स्पधावत्मक व्याजदरांिर हित्तपुरिठा उपलब्ध करून देण्यासाठी 

भागीदारी केली आिे. Trade Receivables Discounting 

System (TReDs) पॅ्लटफॉमविर पदापवि करण्यासाठी, HDFC 

बँकेने M1xchange, Mynd Solutions Pvt Ltd चा प्रकल्प 

सि सामील केले आिे. िी कृती कॉपोरेट खरेदीदार आहि 

MSME ला स्पधावत्मक व्याजदरािर उच्च तरलता प्रदान 

करण्यासाठी अपेहक्षत आिे. 

HDFC बँक, M1xchange करार: प्रिुख िुिे: 

● सूक्ष्म, लघु आहि मध्यम-आकाराचे उपक्रम (MSMEs) RBI 

द्वारे शाहसत असलेल्या TREDS (M1xchange) प्रिालीद्वारे 

त्यांच्या व्यापार प्राप्त करण्यायोग्य गोष्टीचंा ऑनलाइन हललाि 

करू शकतात आहि सिावत कमी व्याजदर देिार्या हित्तीय 

संस्थेकिून पैसे उधार घेऊ शकतात. 
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● HDFC बँक आहि M1xchange मधील भागीदारी MSME 

आहि सूक्ष्म शे्रिीतील कंपन्यांच्या हित्तपुरिठ्यामधे्य आिखी 

एक मित्त्वाची प्रगती दशविते. 

● त्यांच्या मते कमी टनव-अराउंि िेळा आहि कमी प्रशासकीय 

खचव HDFC बँकेला अहधक निीन-टू-बँक (NTB) कॉपोरेट 

खरेदीदार भागीदारी बुक करण्यास सक्षम करेल. 

● िा करार अहधक कॉपोरेट ग्रािक आहि MSME मधे्य TReDS 

( M1xchange ) दत्तक िाढिेल, तसेच अहधक तरलता आिेल 

अशी अपेक्षा आिे. 

िॉगचन सॅ्टशलेच्या मवश्लेर्षकांच्या िते, मवत्तीय वर्षच 2023 िधील 

भारतार्ी जीर्ीपी वाढ सरासरी 7% असेल. 

● मॉगवन रॅ्स्शले येथील हिचलेषकांच्या मते, भारताची जीिीपी िाढ 

या काळात सरासरी 7% असेल, जी सिावत मोठ्या 

अथवव्यिस्थांमधे्य सिावत मजबूत आिे आहि भारत आहशयाई 

आहि जागहतक िाढीसाठी अनुक्रमे 28% आहि 22% योगदान 

देईल. यामुळे 2022-2023 मधे्य भारताला आहशयाई के्षत्रामधे्य 

सिावत िेगाने िाढिारी आहशयाई अथवव्यिस्था बनते. त्यांनी 

असा दािा केला की सुप्त मागिी सोिल्यामुळे, भारतीय 

अथवव्यिस्था एका दशकाहून अहधक काळातील सिावत मजबूत 

कामहगरीसाठी सज्ज झाली आिे. 

मकरकोळ र्लनवाढीर्ा दर जुलैिधे्य 6.71% वर आला. 

● अन्नधान्याच्या हकमती कमी झाल्यामुळे हकरकोळ 

चलनिाढीचा दर जुलैमधे्य 6.71 टक्कक्यांिर आला परंतु सलग 

सातव्या महिन्यात ररझव्हव बँकेच्या 6 टक्कक्यांच्या आराम 

पातळीच्या िर राहिला. जुलैमधे्य भाजीपाला आहि 

खाद्यतेलाच्या हकमतीत घसरि िोऊनिी हकरकोळ मिागाई 

कायम राहिल्याने, ररझव्हव बँक ऑफ इंहिया (RBI) सप्टेंबरमधे्य 

आिखी एक दर िाढ करू शकते. 

सवच मर्मजट्ल कजे कजच सेवा पुरवठादार (LSPs) मकंवा इतर 

तृतीय पक्षांच्या पास-थू्रमशवाय, केवळ मनयिन केलेल्या 

संस्थांच्या बँक खात्यांद्वारे मवतररत आमण परतफेर् करणे 

आवश्यक आहे. 

● सिव हिहजटल कजे कजव सेिा प्रदाते (LSPs) हकंिा इतर तृतीय 

पक्षांच्या पास-थू्रहशिाय, केिळ हनयमन केलेल्या संस्थांच्या बँक 

खात्यांद्वारे हितररत आहि परतफेि केली जािे आिचयक आिे, 

भारतीय ररझव्हव बँक (RBI) ने या हिभागासाठी दीघव-प्रतीहक्षत 

मागवदशवक तत्त्वांमधे्य म्हटले आिे. 

िागचदशचक तते्व 

a) सिव कजव िाटप आहि परतफेि केिळ कजवदाराच्या बँक 

खात्यांमधे्य आहि कजव देिार्या सेिा प्रदात्यांच्या (एलएसपी) 

हकंिा कोित्यािी पास-थू्र/पूल खात्याहशिाय (जसे की बँका, 

एनबीएफसी) यांच्यामधे्य करिे आिचयक आिे. तृतीय पक्ष. 

b) के्रहिट इंटरमीहिएशन प्रहक्रयेत LSP ला देय असलेले कोितेिी 

शुल्क, शुल्क इ. थेट RE द्वारे भरले जातील आहि 

कजवदाराद्वारे नािी. 

c) कजावच्या कराराची अंमलबजाििी करण्यापूिी कजवदाराला 

प्रमाहित की फॅक्ट रे्स्टमेंट (KFS) प्रदान करिे आिचयक 

आिे. 

d) िाहषवक टके्किारी दर (एपीआर) स्वरूपात हिहजटल कजावची 

सिव-समािेशक हकंमत कजवदारांना जािीर करिे आिचयक 

आिे. APR देखील KFS चा भाग असेल. 

e) कजवदाराच्या स्पष्ट संमतीहशिाय के्रहिट मयावदेत स्वयंचहलत 

िाढ प्रहतबंहधत आिे. 

f) एक कूहलंग-ऑफ/ लुक-अप कालािधी ज्या दरम्यान कजवदार 

मुद्दल भरून हिहजटल कजावतून बािेर पिू शकतात आहि कजव 

कराराचा भाग म्हिून कोित्यािी दंिाहशिाय प्रमाहित एपीआर 

प्रदान केला जाईल. 

g) REs खात्री करतील की त्यांच्याकिे आहि त्यांच्याद्वारे गंुतलेल्या 

LSP किे FinTech/हिजीटल कजावशी संबंहधत तक्रारी 

िाताळण्यासाठी एक योग्य नोिल तक्रार हनिारि अहधकारी 

असेल. 

h) DLAs द्वारे गोळा केलेला िेटा आिचयकतेिर आधाररत 

असािा, त्याचे स्पष्ट ऑहिट टर ेल्स असािेत आहि कजवदाराच्या 

पूिव स्पष्ट संमतीनेच केले जािेत. 

SBI बांगलादेशिधे्य भारतीय न्सव्हसा कें दे्र (IVAC) र्ालवणार 

आहे. 

● रे्स्ट बँक ऑफ इंहिया (SBI) बांगलादेशातील इंहियन श्व्हसा 

अॅश्प्लकेशन सेंटर (IVAC) आिखी दोन िषािंसाठी व्यिस्थाहपत 

करेल . एसबीआयचे अहधकारी आहि ढाका येथील भारतीय 

उच्चायोग यांच्यात कामकाज आिखी दोन िषािंसाठी 

िाढिण्याचा करार झाला. IVAC लिकरच कािी अहतररक्त 

सेिा देखील सुरू करिार आिे ज्यात ऑनलाइन फॉमव भरिे 

आहि फॉमव सबहमट करिे, स्लॉट बुहकंग आहि मोबाइल App 

लॉन्च करिे समाहिष्ट आिे. ढाका येथील IVAC कें द्रात प्राधान्य 

हिश्रामगृिाचेिी उद्घाटन करण्यात आले. 
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समिट् आमण कॉन्फरि बातम्या 
 

नवी मदल्लीने आयट्ीयूच्या प्रादेमशक िानकीकरण िंर्ारे् 

आयोजन केले होते. 

● निी हदल्लीने आयटीयूच्या प्रादेहशक मानकीकरि मंचाचे 

आयोजन केले िोते जेथे देिुहसंि चौिान, दळििळि राज्यमंत्री 

यांनी आंतरराष्टर ीय दूरसंचार संघाच्या आहशया आहि 

ओशहनयासाठी प्रादेहशक मानकीकरि मंचाच्या उद्घाटन 

समारंभात भाषि केले. देिुहसंि चौिान यांच्या मते, देशाचे 

दूरसंचार नेटिकव  जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सिावत मोठे आिे. 

प्रादेमशक िानकीकरण िंर्ारे् ठळक िुिे: 

● चौिान यांनी यािर भर हदला की, व्यिसाय सुलभ करिे, 

रािण्याची सुलभता आहि आत्महनभवर भारत िे तीन सं्तभ िे 

भारताच्या दूरसंचार धोरिाचा पाया आिेत, जे पंतप्रधान नरें द्र 

मोदी यांच्या मागवदशवनाखाली हिकहसत केले गेले. 

● मंत्र्यांनी असा दािा केला की 5G से्पक्टरम हललािाच्या 

हनकालात सरकारच्या उपक्रमांिर उद्योगांचा हिचिास हदसून 

येतो. 

● हिहजटल हिव्हाईि सोििण्यासाठी पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी 

स्पष्ट रोिमॅप तयार केला आिे. 

● या प्रकल्पाचा भाग म्हिून देशातील सिा लाख गािांना 

ऑहप्टकल फायबर तसेच 4G मोबाइल कव्हरेज हमळिार आिे 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

अध्यान्सिक नेते दलाई लािा यांना लर्ाखच्या सवोच्च नागरी 

पुरस्काराने सन्मामनत करण्यात आले. 

● हतबेटी आध्याश्त्मक नेते, दलाई लामा यांना लिाखचा सिोच्च 

नागरी सन्मान 'dPal rNgam Duston' पुरस्काराने सन्माहनत 

करण्यात आले. मानितेसाठी, हिशेषत: कें द्रशाहसत प्रदेशासाठी 

त्यांच्या अतुलनीय योगदानासाठी िा पुरस्कार हदला जातो. 

सिािा पुरस्कार लिाख ऑटोनॉमस हिल िेव्हलपमेंट कौश्िल 

(LAHDC), लेि द्वारे प्रदान करण्यात आला ज्याने हसंधू घाट येथे 

स्थापना हदनाहनहमत्त 'dPal rNgam Duston' मोठ्या उत्सािात 

साजरा केला. 

भारतीय-अिेररकन आयाच वाळवेकरने मिस इंमर्या यूएसए 

2022 र्ा ताज मजंकला. 

● व्हहजवहनया येथील भारतीय अमेररकन, आयाव िाळिेकरने नू्य 

जसी येथे 2022 मधे्य हमस इंहिया यूएसएचा ताज हजंकला 

आिे. व्हहजवहनया हिद्यापीठातील हद्वतीय िषावची प्रीमेहिकल 

हिद्याहथवनी सौम्या शमाव हिला फर्स्व रनर अप घोहषत करण्यात 

आले आहि नू्य जसीची संजना चेकुरी िी सेकंि रनर अप 

ठरली. भारताबािेर सिावत जास्त काळ चालिाऱ्या या तमाम 

स्पधेचा या िषी 40 िा िधावपन हदन आिे. याची सुरुिात 

नू्ययॉकव मधील भारतीय-अमेररकन धमावत्मा आहि नीलम सरन 

यांनी िल्व ििाईि पेजंट्सच्या बॅनरखाली केली िोती. 

प्रो रािधर मसंग यूएस हेररटे्ज वॉल ऑफ फेिवर पमहले 

भारतीय सािामजक िानसशास्त्रज्ञ बनले. 

● अिमदाबाद हिद्यापीठाचे प्राध्यापक, रामधर हसंग िे युनायटेि 

रे्स्ट्समधील सोसायटी फॉर पसवनॅहलटी अँि सोशल 

सायकॉलॉजी (SPSP) च्या यूएस िेररटेज िॉल ऑफ फेमिर 

पहिले भारतीय सामाहजक मानसशास्त्रज्ञ बनले आिेत. ते सध्या 

अिमदाबाद हिद्यापीठाच्या अमृत मोदी सू्कल ऑफ 

मॅनेजमेंटमधे्य प्राध्यापक आिेत. 

काँगे्रसरे् जे्यष्ठ नेते शशी थरूर यांना फ्रािर्ा सवोच्च नागरी 

पुरस्कार जाहीर 

● काँगे्रसचे जे्यष्ठ नेते शशी थरूर यांना फ्रािचा सिोच्च नागरी 

पुरस्कार शेिेहलयर दे ला लीजन िी'ऑनरने सन्माहनत 

करण्यात येिार आिे. त्यांच्या लेखन आहि भाषिांसाठी फ्रें च 

सरकार त्यांचा सन्मान करत असून येथील फ्रें च राजदूत 

इमॅनु्यएल लेनन यांनी थरूर यांना पत्र हलहून या पुरस्काराची 

माहिती हदली आिे. 2010 मधे्य, थरूर यांना सॅ्पहनश 

सरकारकिून असाच सन्मान हमळाला िोता, जेव्हा से्पनच्या 

राजाने त्यांना एन्कोहमंिा िे ला ररअल ऑिवर एसॅ्पनोला िी 

कालोस III बिाल केला िोता. 

 

संरक्षण बातम्या 
 

ऑपरेशनल तत्परतेर्ी र्ार्णी घेण्यासाठी भारतीय लष्कर 

संपूणच भारत मर्र ल 'स्कायलाइट्' आयोमजत केले. 

● भारतीय लष्कराने जुलैच्या शेिटच्या आठिड्ात 'एक्स 

स्कायलाइट' नािाचा संपूिव भारत उपग्रि संपे्रषि सराि 

आयोहजत केला आिे. या सरािाचा मुख्य उदे्दश शतू्रकिून 

िल्ला झाल्यास त्याच्या िाय-टेक सॅटेलाइट कमु्यहनकेशन 

हसर्स्मची ऑपरेशनल तयारी आहि मजबूती तपासिे िा िोता. 

िहत्त्वारे् िुिे: 

● भारतीय लष्कर 2025 पयिंत अहतररक्त सुरक्षा िैहशष्ट्ट्यांसि 

स्वतः चे मल्टी-बँि समहपवत उपग्रि तयार करण्याची तयारी 

करत आिे. 

● लष्कराचा समहपवत GSAT-7B उपग्रि िा त्याच्या प्रकारचा 

पहिला स्वदेशी मल्टी-बँि उपग्रि आिे, जो प्रगत सुरक्षा 

िैहशष्ट्ट्यांसि हिझाइन केलेला आिे. िे जहमनीिर तैनात सैन्य, 

दूरस्थपिे पायलट केलेले हिमान, ििाई संरक्षि शसे्त्र आहि 

इतर हमशन-गंभीर आहि फायर सपोटव पॅ्लटफॉमवसाठी 

सामररक दळििळि आिचयकतांना समथवन देईल. 
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महिार्ल प्रदेशात भारत-अिेररका संयुक्त मवशेर्ष सैन्यार्ा 'वज्र 

प्रहार 2022' सराव सुरू 

● भारत -अमेररका संयुक्त हिशेष सैन्याचा सराि “एक्स िज्र प्रिार 

2022”, 08 ऑगर्स् 2022 रोजी हिमाचल प्रदेशातील बािोि 

येथील से्पशल फोसेस टर े हनंग सू्कलमधे्य सुरू झाला. एक्स िज्र 

प्रिार 2022 िी िाहषवक सरािाची 13 िी आिृत्ती आिे. या 

संयुक्त सरािाचा मुख्य उदे्दश संयुक्त मोहिमेचे हनयोजन आहि 

ऑपरेशनल रिनीती यांसारख्या के्षत्रातील सिोत्तम पद्धती 

आहि अनुभि सामाहयक करिे िा आिे. 

भारतीय लष्कर आमण DFI यांनी 'महि र्र ोन-ए-थॉन' कायचक्रि 

सुरू केला. 

● भारतीय लष्कराने िर ोन फेिरेशन ऑफ इंहियाच्या सिकायावने 

हिम िर ोन-ए-थॉन कायवक्रम सुरू केला आिे. िा उपक्रम 

संरक्षि उत्पादनातील स्वािलंबनाच्या अनुषंगाने आिे. भारतीय 

िर ोन इकोहसर्स्मला आघािीिर असलेल्या सैन्याच्या गरजा 

पूिव करण्यासाठी पथ-बे्रहकंग िर ोन क्षमता हिकहसत 

करण्यासाठी संधी प्रदान करिे िे त्याचे उहद्दष्ट आिे. पहिल्या 

टप्प्यात हिमालयात लष्कराच्या ऑपरेशनमधे्य िापरण्यासाठी 

िर ोन हिकहसत केले जातील. 

प्रारंभ मबंदू म्हणून, मवकास खालील शे्रणीिंधे्य खालील र्र ोनर्ा 

सिामवष्ट् केला आहे 

● उच्च उंचीच्या भागात लॉहजश्र्स्क आहि लोि िाहून नेिारे िर ोन 

(Logistics and Load carrying Drone in High Altitude 

Areas) 

● स्वायत्त पाळत ठेििे हकंिा शोध आहि बचाि िर ोन 

(Autonomous Surveillance or Search & Rescue 

Drone) 

● हबल्ट अप भागात लढण्यासाठी मायक्रो आहि नॅनो िर ोन 

(Micro and Nano Drones for Fighting in Built Up 

Areas.) 
 

 

IAF िलेमशयासोबत 'उदारशक्ती' या लष्करी कवायतीत 

सहभागी होणार आहे 

● भारतीय ििाई दल (IAF) ची तुकिी रॉयल मलेहशयन एअर 

फोसव (RMAF) सि चार हदिसीय हद्वपक्षीय सराि 'उदारशक्ती' 

मधे्य सिभागी िोण्यासाठी मलेहशयाला रिाना झाली. िा सराि 

IAF दलाच्या सदस्यांना RMAF मधील कािी सिोत्तम 

व्यािसाहयकांसोबत सिोत्तम सराि शेअर करण्याची आहि 

हशकण्याची संधी देईल, तसेच परस्पर लढाऊ क्षमतांिर चचाव 

करेल 

 

क्रीर्ा बातम्या 
 

कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: मप्रयांका गोस्वािीने रेस वॉकिधे्य 

भारतारे् पमहले पदक मजंकले. 

● हप्रयांका गोस्वामीने कॉमनिेल्थ गेम्स 2022 मधे्य 10000 मीटर 

रेस िॉकमधे्य रौयपदक हजंकले . कॉमनिेल्थ गेम्स 2022 

मधील अॅथलेहटक्स, रेस िॉकमधे्य पदक हजंकिारी ती पहिली 

भारतीय महिला ठरली. हप्रयांकाने 43:38:82 अशी नोदं केली, 

जो 10000 मीटर शयवतीत चालण्याचा निीन भारतीय राष्टर ीय 

हिक्रम आिे. 

कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: अमवनाश साबळेने स्टीपलरे्सिधे्य 

रौप्यपदक मजंकले. 

● अहिनाश साबळेने कॉमनिेल्थ गेम्स 2022 मधे्य पुरुषांच्या 

3000 मीटर र्स्ीपलचेसमधे्य रौय पदकािर दािा केला आिे. 

राष्टर कुल क्रीिा स्पधेच्या इहतिासात र्स्ीपलचेसमधे्य पदक 

हजंकिारा तो पहिला भारतीय खेळािू ठरला आिे . त्याने 

8:11:2 च्या िैयश्क्तक सिोत्तम िेळेसि शयवत पूिव केली आहि 

र्स्ीपलचेससाठी निीन राष्टर ीय हिक्रमाची िेळ नोदंिली. 

मवनेश फोगट्ने 2022 च्या राष्ट्र कुल क्रीर्ा स्पधेत िमहलांच्या 

फ्रीस्टाइल 53 मकलो गट्ात सुवणचपदक मजंकले. 

● हिनेश फोगटने कॉमनिेल्थ गेम्स 2022 मधे्य महिलांच्या 

फ्रीर्स्ाइल 53 हकलो गटात सुििवपदक हजंकले. हतने 

श्रीलंकेच्या चामोद्या केशनी मदुरािालागे िॉनचा पराभि केला. 

फोगटने गिी बाद िोिून हिजय हमळिून सुििवपदक सामना 

4-0 ने हजंकला. हतने दोन हमहनटे आहि 24 सेकंदात भारताला 

CWG मधे्य हदिसाचे दुसरे सुििव हजंकले. 

कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: कुस्तीपटू् रवी कुिार दमहयाने 

भारतासाठी सुवणचपदक मजंकले. 

● रिी कुमार दहियाने राष्टर कुल क्रीिा 2022 मधे्य पुरुषांच्या 

फ्रीर्स्ाइल 57 हकलो कुस्तीमधे्य देशासाठी सुििवपदक हजंकून 

इहतिास रचला आिे. रिीने अंहतम फेरीत नायजेररयाच्या 

एहबकेिेहनमो िेल्सनचा 10-0 असा पराभि करून राष्टर कुल 

स्पधेत पहिले सुििव हजंकले. िा सामना दोन हमहनटे आहि 16 

सेकंदांचा िोता. 
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कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: नवीनने पुरुर्षांच्या 74 मकलो 

फ्रीस्टाइल कुस्तीिधे्य सुवणचपदक मजंकले. 

● भारतीय कुस्तीपटू निीन महलकने कोव्हेंटर ी रे्स्हियम आहि 

एररना येथे 2022 च्या राष्टर कुल क्रीिा स्पधेत पुरुषांच्या 74 

हकलो फ्रीर्स्ाइल कुस्तीमधे्य सुििवपदक हजंकले. निीनने 

पाहकस्तानच्या मुिम्मद शरीफ ताहिरचा पराभि केला. िेगाच्या 

बाबतीत भारतीयाला ताहिरपेक्षा िरचढ िाटत िोते आहि त्याने 

त्याचा उपयोग करून दोन गुिांच्या टेकिाउनसि स्कोअररंगची 

सुरुिात केली. त्याने आिखी दोन टेकिाउन करण्यासाठी 

हकलचा प्रयत् केला आहि 9-0 असा सिवसमािेशक हिजय 

हमळिला.. 

पॅरा टे्बल टे्मनस खेळारू्, भामवना पटे्ल महने राष्ट्र कुल खेळ 

2022 िधे्य िमहला एकेरी वगच 3-5 िधे्य सुवणचपदक मजंकले. 

● र्स्ार भारतीय पॅरा टेबल टेहनसपटू, भाहिना पटेल हिने राष्टर कुल 

क्रीिा 2022 मधे्य महिला एकेरी िगव 3-5 मधे्य सुििवपदक 

हजंकले. गुजरातच्या 35 िषीय हिने नायजेररयाच्या इफेचुकिुिे 

हक्रश्र्स्नािर 12-10, 11-2, 11-9 अशी मात केली 

कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: बॉक्सर मनतू घंगासने िमहलांच्या 48 

मकलो गट्ात सुवणचपदक मजंकले 

● भारतीय मुहष्टयोद्धा हनतू घंगास हिने राष्टर कुल क्रीिा 2022 मधे्य 

महिलांच्या 48 हकलो गटाच्या अंहतम फेरीत इंग्लंिच्या िेमी-

जेि रेझ्टनचा पराभि करून सुििवपदक हजंकले. हतने हतच्या 

इंश्ग्लश प्रहतस्पध्याविर 5-0 ने गुिांच्या आधारे हिजय हमळिला. 

भारतीय बॉक्सर हनतू घंगासने बहमिंगिॅम येथे चालू असलेल्या 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022 मधे्य उपांत्य फेरीत कॅनिाच्या हप्रयांका 

हढहलयनचा पराभि करून हकमान िजन (45 हकलो- 48 

हकलोपेक्षा जास्त) गटाच्या अंहतम फेरीत पोिोचल्यानंतर 

देशाला आिखी एक पदक हमळिून हदले. 

कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: मनखत जरीनने बॉन्सकं्सगिधे्य सुवणच 

मजंकले. 

● बहमिंगिॅम येथे 2022 च्या कॉमनिेल्थ गेम्समधे्य हनखत जरीनने 

जी जुने पदक हजंकले. हतने महिलांच्या लाइट-फ्लाय 48kg-

50kg बॉश्कं्सगमधे्य फायनलमधे्य नॉदवनव आयलंिच्या मॅक 

नॉलचा 5-0 ने पराभि केला. 2022 च्या कॉमनिेल्थ गेम्समधे्य 

हनखत जरीनच्या सुििवपदकासि, भारताला एकूि 17 सुििव 

आहि एकूि 48 पदके हमळाली. हनखत जरीनने बॉश्कं्सगच्या 

जगात पुन्हा एकदा आपले िचवस्व हसद्ध केले आिे. 

कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: अमित पंघलने पुरुर्षांच्या 48kg-

51kg फ्लायवेट् बॉन्सकं्सगिधे्य सुवणचपदक मजंकले 

● भारतीय बॉक्सर अहमत पंघलने राष्टर कुल क्रीिा 2022 मधे्य 48-

51 हकलो िजनी गटात सुििवपदक हजंकले आिे. त्याने अंहतम 

सामन्यात इंग्लंिच्या हकयारन मॅकिोनाल्िचा 5-0 ने पराभि 

केला. गोल्ि कोर्स्मधील रौयपदकानंतर िे त्याचे दुसरे CWG 

पदक आिे. सुभेदार अहमत पंघाल िे भारतीय लष्करातील 

कहनष्ठ आयोग अहधकारी (JCO) आहि बॉक्सर आिेत. 

िररयािातील रोितक येथील एका शेतकरी कुटंुबात 

जन्मलेल्या पंघलने त्याचा मोठा भाऊ अजयकिून बॉक्सर 

बनण्याची पे्ररिा घेतली. 

कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: मतहेरी उर्ीत सुवणच मजंकणारा 

एल्र्होस पॉल पमहला भारतीय ठरला. 

● भारताच्या एल्िोस पॉलने राष्टर कुल क्रीिा 2022 मधे्य पुरुषांच्या 

हतिेरी उिीमधे्य पहिले-िहिले सुििवपदक हजंकून इहतिास 

रचला. त्याने त्याच्या जबरदस्त उिीने सिािंना थक्क करून 

सोिले. पॉलचा राज्य सिकारी अबोबकरने पाचव्या प्रयत्ात 

17.02 मीटर उिी (पिन सिाय्य +1.2) सि रौयपदक हजंकले. 

बमु्यविाच्या जाि-न्हाई पेररंहचफने 16.92 मीटर उिी मारून 

कांस्यपदक हजंकले. 

2022 SAFF U20 रॅ्न्सियनमशप: भारताने बांगलादेशर्ा 5-2 

असा पराभव करून ट्र ॉफी मजंकली. 

● भुिनेचिर, ओहिशा येथील कहलंगा रे्स्हियमिर , भारताने 

अहतररक्त िेळेनंतर बांगलादेशचा 5-2 असा पराभि करून 

2022 SAFF U20 चॅश्ियनहशपचे हिजेतेपद पटकािले. भारत 

SAFF U-20 चॅश्ियनहशपच्या चौथ्या आिृत्तीचे यजमान िोता. 

SAFF U-20 चॅश्ियनहशप िी दहक्षि आहशयाई फुटबॉल 

मिासंघ (SAFF) द्वारे आयोहजत पुरुषांच्या 18 िषावखालील 

राष्टर ीय संघांसाठी आंतरराष्टर ीय फुटबॉल स्पधाव आिे. हसबाजीत 

हसंग लीमापोकपम िा भारतीय संघाचा किवधार िोता आहि 

सोम कुमार गोलरक्षक िोता 

रे्न्नई-आधाररत बुन्सद्धबळातील प्रमतभावान व्ही प्रणव 

रोिामनयािधे्य एक स्पधाच मजंकून भारतार्ा 75 वा गँ्रर्िास्टर 

बनला. 

● चेन्नई-आधाररत बुश्द्धबळातील प्रहतभािान व्ही प्रिि 

रोमाहनयामधे्य एक स्पधाव हजंकून भारताचा 75 िा गँ्रिमार्स्र 

बनला. चेन्नईश्स्थत प्रििने रोमाहनयातील बाया मारे येथे 

हलिेहिया ओपन हजंकून हतसरा आहि अंहतम जीएम नॉमव 

हमळिून गँ्रिमार्स्र हिजेतेपद हमळिले. 
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● प्रिि िा ताहमळनािूचा 27 िा गँ्रिमार्स्र आिे, या यादीमधे्य 

हदग्गज हिचिनाथन आनंद आहि टीन सेिेशन िी गुकेश आहि 

आर प्रज्ञानंधाचा समािेश आिे. येथील िेलमल शाळेचा 

हिद्याथी, त्याने तीनदा राज्य चॅश्ियनहशप हजंकली आिे आहि 

2021 मधे्य जागहतक जलद स्पधेत कांस्यपदक हजंकले आिे. 

कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: मक्रकेट्िधे्य ऑस्टरे मलयाकरू्न पराभूत 

झाल्यानंतर भारताने रौप्य पदक मजंकले. 

● भारतीय महिला हक्रकेट संघाने इहतिास रचला आिे आहि 

राष्टर कुल क्रीिा स्पधाव (CWG) 2022 च्या इहतिासात 

हक्रकेटमधील देशाचे पहिले पदक हमळिले आिे. बू्ल इन ब््लयू 

महिलांनी यजमान इंग्लंिला नखहशखांत चकमकीत िरिून 

सुििवपदकाच्या सामन्यात प्रिेश केला आिे. 

● एजबॅर्स्न मैदानािर खेळल्या गेलेल्या अंहतम सामन्यात 

ऑर्स्र ेहलयाने प्रथम फलंदाजी करताना 161/8 धािा केल्या. 

प्रतु्यत्तरात भारतीय संघ 19.3 षटकांत केिळ 152 धािाच करू 

शकला. सुििवपदकाचा सामना भारताने अिघ्या 9 धािांनी 

गमािला. 

कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: पीव्ही मसंधूने िमहला एकल 

बॅर्मिंट्निधे्य सुवणचपदक मजंकले. 

● भारताची शटलर PV हसंधू हिने राष्टर कुल क्रीिा 2022 मधे्य 

महिला एकेरीच्या अंहतम फेरीत सुििवपदक पटकािले आिे. 

दुिेरी ऑहलश्िक पदक हिजेत्याने कॅनिाच्या हमशेल लीचा 

पराभि करून सुििवपदक हजंकले. पीव्ही हसंधूने हमशेल लीचा 

21-15, 21-13 असा पराभि केला. हसंधूच्या कारहकदीतील िे 

राष्टर कुल स्पधेतील एकेरीतील पहिले सुििवपदक आिे. 

कॉिनवेल्थ गेम्स 2022: ऑस्टरे मलयन जलतरणपटू् एम्मा 

िॅकमकनने 56 देशांपेक्षा अमधक सुवणच मजंकले आहेत. 

● ऑर्स्र ेहलयातील 28 िषीय जलतरिपटू एम्मा मॅककीन हिने 

2022 च्या राष्टर कुल खेळांमधे्य 56 राष्टर े/प्रदेशांपेक्षा अहधक 

पदके पटकािल्याने हतने 2022 च्या कॉमनिेल्थ गेम्समधे्य 

एक अनोखा हिक्रम प्रस्थाहपत केला आिे. हतने कॉमनिेल्थ 

गेम्समधे्य जलतरिातील हिहिध स्पधािंमधे्य एक कांस्य, एक 

रौय आहि सिा सुििवपदके हजंकली. CWG 2022 मधे्य भाग 

घेतलेल्या 72 देश/प्रदेशांपैकी फक्त 16 देशांनी आठ हकंिा 

अहधक पदके हजंकली. 

2026 रे् रे्स ऑमलन्सियार् उझबेमकस्तानद्वारे आयोमजत केले 

जाणार आहे. 

● इंटरनॅशनल चेस फेिरेशन (FIDE) च्या हिटनुसार, 

उझबेहकस्तान 2026 चे चेस ऑहलश्ियािचे आयोजन करेल. 

चेन्नईत सुरू असलेल्या बुश्द्धबळ ऑहलश्ियािमधे्य त्यांचा युिा 

संघ आता आघािीिर आिे. बुश्द्धबळ ऑहलश्ियाि या 

हद्विाहषवक बुश्द्धबळ स्पधेत जगभरातील संघ भाग घेतात. िा 

कायवक्रम FIDE द्वारे आयोहजत केला जातो, जो यजमान राष्टर  

देखील हनिितो. कोहिि -19 मिामारीच्या काळात, FIDE ने 

2020 आहि 2021 मधे्य ऑनलाइन बुश्द्धबळ स्पधेचे आयोजन 

केले िोते ज्यात स्पधवकांच्या ऑनलाइन रेहटंगला िानी पोिोचली 

िोती. 

टे्मनसर्ी मदग्गज सेरेना मवल्यम्सने टे्मनसिधून मनवृत्तीर्ी 

घोर्षणा केली. 

● अमेररकेची हदग्गज टेहनसपटू सेरेना हिल्यम्सने हनिृत्तीची 

घोषिा केली आिे. हिल्यम्सने घोषिेमधे्य हतच्या कुटंुबािर लक्ष 

कें हद्रत केले आहि हलहिले की हतच्या जिळपास पाच िषािंच्या 

मुलीला मोठी बिीि व्हायचे आिे. हिल्यम्सचे लग्न रेहिटचे 

संस्थापक अॅलेश्क्सस ओिाहनयन यांच्याशी झाले आिे. 

प्रभात जयसूयाच आमण एम्मा लॅम्ब यांना जुलै 2022 र्ा ICC 

पे्यर ऑफ द िंथ मिळाला. 

● आंतरराष्टर ीय हक्रकेट पररषदेने (ICC) श्रीलंकेचा हफरकीपटू 

प्रभात जयसूयाव आहि इंग्लंिची अष्टपैलू खेळािू एम्मा लॅम्ब 

यांना जुलै 2022 च्या त्यांच्या महिन्यातील सिोत्तम खेळािू 

पुरस्काराचे हिजेते म्हिून घोहषत केले आिे. 

● प्रभात जयसूयावने बॉलसि उतृ्कष्ट प्रदशवनाच्या माहलकेच्या मागे 

ICC पुरुष खेळािूचा महिना पुरस्काराचा दािा केला आहि 

दहक्षि आहफ्रकेहिरुद्ध इंग्लंिच्या हिजयी एकहदिसीय 

माहलकेत हिजयी फलंदाजी करताना एम्मा लॅम्बला जुलैसाठी 

ICC महिला खेळािू म्हिून हनििण्यात आले. 

IOA ने बमििंगहॅि येथे 2022 च्या कॉिनवेल्थ गेम्सच्या सिारोप 

सिारंभात मनखत झरीन आमण शरथ किल यांना भारतारे् 

ध्वजवाहक म्हणून घोमर्षत केले. 

● भारतीय ऑहलश्िक असोहसएशन (IOA) ने बहमिंगिॅम येथे 

2022 च्या राष्टर कुल क्रीिा स्पधेच्या समारोप समारंभासाठी 

टेबल टेहनसपटू अचंता शरथ कमल आहि बॉक्सर हनखत 

झरीन यांना भारताचे ध्वजिािक म्हिून घोहषत केले. बहमिंगिॅम 

येथे झालेल्या कॉमनिेल्थ गेम्स 2022 मधे्य अचंता शरथ 

कमलने फायनलमधे्य हलयाम हपचफोिवचा पराभि करून 

सुििवपदक हजंकले आहि हनखत जरीननेिी कॉमनिेल्थ गेम्स 

2022 मधील 50 हकलो िजनी गटातील बॉश्कं्सग लाईट 

फ्लायिेट स्पधेच्या अंहतम फेरीत मॅक नॉलचा पराभि करून 

सुििव हजंकले. 

उझबेमकस्तान संघाने 44 व्या बुन्सद्धबळ ऑमलन्सियार्च्या 

खुल्या मवभागात सुवणचपदक मजंकले आहे. 

● उझबेहकस्तान संघाने 44 व्या बुश्द्धबळ ऑहलश्ियािच्या 

खुल्या हिभागात सुििवपदक हजंकले आिे. आमेहनया संघाने 

रौयपदक हजंकले तर भारत-2 (India-2) संघाने खुल्या 

हिभागात कांस्यपदकािर समाधान मानािे. महिला हिभागात 

युके्रनने सुििवपदक पटकािले. टीम जॉहजवयाने रौय, तर भारत-

1 (India-1) संघाने कांस्यपदक हजंकले. 
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ररअल िामद्रदने इंट्र ाक्ट फँ्रकफट्चर्ा 2-0 ने पराभव करून 

2022 UEFA सुपर कप मजंकला. 

● हफनलंिमधील िेलहसंकी येथे ररअल माहद्रदने 2022 UEFA 

सुपर कप फायनलमधे्य 2-0 ने पराभूत करून हिक्रमी बरोबरी 

पाचव्यांदा हजंकली. UEFA सुपर कप िा UEFA द्वारे दोन मुख्य 

युरोहपयन िब स्पधाव, म्हिजे UEFA चॅश्ियि लीग आहि 

UEFA युरोपा लीगमधील हिजेत्यांसाठी आयोहजत केलेला 

िाहषवक फुटबॉल सामना आिे. गेल्या मोसमातील चॅश्ियि 

लीग हिजेत्या ररअल माहद्रदने युरोपा लीग हिजेत्या इनटर ॅच 

फँ्रकफटवचा पराभि करून पाचव्यांदा हिजेतेपद पटकािले. 

वेस्ट इंमर्जर्ा िाजी अष्ट्पैलू खेळारू्, मकरॉन पोलार्च  600 T20 

सािने खेळणारा पमहला मक्रकेट्पटू् ठरला. 

● िेर्स् इंहिजचा माजी अष्टपैलू खेळािू, हकरॉन पोलािव 600 T20 

सामने खेळिारा पहिला हक्रकेटर ठरला . मँचेर्स्र 

ओररहजनल्सहिरुद्धच्या लंिन श्स्पररटच्या सामन्यात या िािव  

हिहटंग फलंदाजाने िा ऐहतिाहसक कामहगरी केली. त्याच्या मागे 

ि्िेन ब्राव्हो (543 सामने), शोएब महलक (472), हिस गेल 

(463) आहि रिी बोपारा (426) िे खेळािू आिेत. 

सुनील छेत्री, िनीर्षा कल्याण यांना वर्षाचतील पुरूर्ष आमण 

िमहला फुट्बॉलपटू् म्हणून गौरवण्यात आले. 

● सुनील छेत्री आहि मनीषा कल्याि यांना अनुक्रमे 2021-22 

ऑल इंहिया फुटबॉल फेिरेशन ( AIFF) पुरूष फुटबॉलपटू 

ऑफ द इयर आहि 2021-22 महिला फुटबॉलपटू म्हिून 

घोहषत करण्यात आले आिे. मनीषाने गेल्या िंगामात महिला 

उदयोनु्मख फुटबॉलपटूचा पुरस्कार हजंकला िोता, तर सुनीलने 

2018-19 मधे्य िा पुरस्कार हजंकण्याची िी 7िी िेळ आिे. 

िेजर ध्यानरं्द से्टमर्यिवर 1ली खेलो इंमर्या िमहला हॉकी 

लीग (U-16) होणार आहे. 

● 16 ते 23 ऑगर्स् 2022 या कालािधीत निी हदल्लीतील मेजर 

ध्यानचंद रे्स्हियममधे्य पहिली खेलो इंहिया महिला िॉकी लीग 

अंिर-16 आयोहजत केली जािार आिे. खेलो इंहिया महिला 

िॉकी लीग (U-16) िा खेलो इंहियाचा आिखी एक प्रयत् आिे. 

महिला घटकांसाठी क्रीिा, जे क्रीिा स्पधािंच्या हिसृ्तत शे्रिीमधे्य 

अहधक महिलांच्या सिभागासाठी सिावत आिचयक पािले 

उचलतात. िे समथवन केिळ अनुदान देण्यापयिंतच नािी तर 

कायवक्रमांचे योग्य आयोजन आहि अंमलबजाििीमधे्य देखील 

मदत करते. 

खेलो इंमर्या िमहला हॉकी लीग अंर्र-16 रे् िहत्त्वारे् िुिे: 

● 1ल्या खेलो इंहिया महिला िॉकी लीग (U-16) चा पहिला टप्पा 

16 ते 23 ऑगर्स् दरम्यान िोिार आिे ज्यामधे्य देशभरातील 

एकूि 16 संघ सिभागी िोत आिेत. पहिल्या टप्प्यात एकूि 

56 सामने खेळले जातील आहि 300 हून अहधक खेळािू या 

स्पधेत भाग घेतील. 

● भारतीय क्रीिा प्राहधकरिाने स्पधेच्या 3 टप्प्यांसाठी एकूि 

53.72 लाख रुपयांचे िाटप केले आिे, ज्यात 15.5 लाख 

रुपयांच्या बक्षीस रकमेचा समािेश आिे. 

● खेलो इंहिया महिला िॉकी लीग (U-16) चा टप्पा 1 आहि 2 

राउंि रॉहबन स्वरूपात असेल. 

ट्ाट्ा स्टील रे्स इंमर्या टू्नाचिेंट् 2022: िमहला मवभाग प्रथिर् 

सादर करण्यात आला. 

● टाटा र्स्ील चेस इंहिया टूनावमेंटची चौथी आिृत्ती कोलकाता येथे 

29 नोव्हेंबर ते 4 हिसेंबर 2022 या कालािधीत िोिार आिे. या 

स्पधेत प्रथमच महिलांचा स्वतंत्र हिभाग समाहिष्ट करण्यात 

आला आिे, ज्यामधे्य आतापयिंत फक्त खुला हिभाग िोता. टाटा 

र्स्ील चेस इंहिया (रॅहपि आहि श्ब्लट्झ) िी भारतातील सिावत 

मित्त्वाची बुश्द्धबळ स्पधाव आिे. कोनेरू िंपी, िी िररका आहि 

आर िैशाली सारख्या अव्वल भारतीय महिला खेळािू पहिल्या 

महिला आिृत्तीत भाग घेतील. 

िमहला आयपीएलर्ी पमहली आवृत्ती िार्च 2023 िधे्य होणार 

आहे. 

● महिला इंहियन प्रीहमयर लीगची पहिली आिृत्ती माचव 2023 

पासून एक महिन्याच्या श्खिकीत आहि पाच संघांसि 

आयोहजत केली जाईल, बीसीसीआयच्या एका िररष्ठ 

अहधकाऱ्याने पुष्टी केली. बीसीसीआयच्या हदग्गजांनी या 

हिषयािर चचाव केली आिे आहि दहक्षि आहफ्रकेतील महिला 

T20 हिचिचषकानंतर स्पधेसाठी माचवची हिंिो सापिली आिे. 

 

मवज्ञान बातम्या 
 

स्वातंत्र्यार्ी 75 वरे्ष पूणच झाल्यामनमित्त गुगलने 'इंमर्या की 

उर्ान' लाँर् केले. 

● Google ने स्वातंत्र्याची 75 िषे पूिव करण्यासाठी 'इंहिया की 

उिान' लॉन्च केला आिे. Google Arts & Culture द्वारे 

राबहिण्यात आलेला िा प्रकल्प देशाच्या कतृवत्वाचा उत्सि 

साजरा करतो आहि "गेल्या 75 िषािंतील भारताच्या अटळ 

आहि अटळ भािनेिर आधाररत आिे". देशव्यापी उत्सिाचा 

एक भाग म्हिून, Google ने सांसृ्कहतक मंत्रालयासोबत 

सिकायावची घोषिा देखील केली. कें द्रीय संसृ्कती आहि पयवटन 

मंत्री जी हकशन रेड्डी आहि संसृ्कती मंत्रालय आहि Google 

च्या िररष्ठ अहधकाऱ्यांच्या उपश्स्थतीत हदल्लीतील संुदर नसवरी 

येथे आयोहजत एका शानदार कायवक्रमात अहधकृतपिे लॉन्च 

करण्यात आले . 
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िायक्रोसॉफ्ट, सरकार नागरी सेवकांना संगणक कौशल्ये 

प्रमशमक्षत करण्यार्ा िानस आहे. 

● मायक्रोसॉफ्ट आहि भारत सरकार जिळपास 2.5 दशलक्ष 

नागरी सेिकांना हिहजटल टूलहकट हशकिण्यासाठी एका 

कायवक्रमािर एकत्र काम करतील. कौशल्य हिकास आहि 

उद्योजकता मंत्रालय (MSDE), क्षमता हनमावि आयोग (CBC) 

आहि तंत्रज्ञान के्षत्रातील हदग्गज Microsoft च्या मदतीने कमी 

भाग्यिानांना मदत करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्ांमधे्य नागरी 

सेिकांना पाहठंबा देण्यासाठी एकत्र काम करत आिेत. 

स्पाकच : ISRO द्वारे नवीन व्हचु्यचअल से्पस मु्यमझयि लाँर् केले 

गेले. 

● भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने इंटरएश्क्टव्ह 

इंटरफेससि अनेक इस्रो मोहिमांचे प्रदशवन करण्यासाठी 

'SPARK' अंतराळ संग्रिालय नािाचे हिहजटल पॅ्लटफॉमव सुरू 

केले आिे. 'स्पाकव ' से्पस मु्यहझयम म्हिून ओळखले जािारे 

हिहजटल पॅ्लटफॉमव इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ यांच्या िसे्त 

लॉन्च करण्यात आले. स्वातंत्र्याची 75 िषे पूिव िोत असताना 

आझादी का अमृत मिोत्सि साजरा करताना इस्रोची िी 

कल्पना एक निीन उपक्रम आिे. 

Lumpi-ProVac: ICAR लिी त्वर्ा रोग (lumpy disease) 

असलेल्या गुरांसाठी स्थामनक पातळीवर उत्पामदत लस तयार 

केली. 

● ICAR ने Lumpy-ProVac िी स्थाहनक पातळीिर तयार 

केलेली लस लिी त्वचा रोग असलेल्या गुरांसाठी हिकहसत 

केली आिे. गुजरात, राजस्थान आहि पंजाब यांसारख्या 

प्रदेशांमधे्य गुरांमधे्य ढेकूळ असलेल्या त्वचेच्या आजाराचा 

प्रसार रोखण्यासाठी झगित असलेल्या पशुिैद्यकांसाठी आहि 

गुरेढोरे मालकांसाठी, एक उत्साििधवक बातमी आिे. भारतीय 

कृषी संशोधन पररषद (ICAR) च्या शास्त्रज्ञांनी घोहषत केले की 

लिी त्वचा रोग (Lumpi-ProVac) हिरूद्ध स्वदेशी लस, जी 

2019 पासून रांचीमधून हमळिलेल्या हिषािूजन्य र्स्र ेनचा िापर 

करून हिकहसत केली गेली िोती, यशस्वीररत्या के्षत्रीय चाचण्या 

पूिव केल्या आिेत आहि आता ती तयार झाली आिे. 
 

 

िहत्वारे् मदवस 
 

राष्ट्र ीय हातिाग मदवस 07 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. 

● भारतात, िातमाग हििकरांचा सन्मान करण्यासाठी दरिषी 7 

ऑगर्स् रोजी राष्टर ीय िातमाग हदिस पाळला जातो. िातमाग िे 

आपल्या िैभिशाली सांसृ्कहतक िारशाचे प्रतीक आहि 

उपजीहिकेचे मित्त्वाचे साधन आिे. िा हदिस देशाच्या 

सामाहजक-आहथवक हिकासात िातमाग उद्योगाच्या योगदानािर 

प्रकाश टाकतो आहि हििकरांचे उत्पन्न िाढितो. 2022 िा 8 

िा राष्टर ीय िातमाग हदन आिे. या िषी राष्टर ीय िातमाग हदन 

2022 ची थीम "िातमाग, एक भारतीय िारसा (Handloom, 

an Indian legacy)" आिे. 

भारत 07 ऑगस्ट 2022 रोजी दुसरा 'भालाफेक मदन' साजरा 

करतो. 

● भारतीय ऍथलेहटक्स फेिरेशन (AFI) 7 ऑगर्स् 2022 रोजी 

दुसरा 'भालाफेक हदन' साजरा करत आिे. टोहकयो येथे 

ऍथलेहटक्समधे्य भारताला पहिले ऑहलंहपक सुििवपदक 

हजंकिारा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा यांच्या सन्मानाथव िा हदिस 

2021 मधे्य पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला. भालाफेक हदन 

पाळण्याचा िा हनिवय अहधक तरुिांना या खेळाकिे आकहषवत 

करण्याचा आहि अॅथलेहटक्समधील उज्ज्वल भहिष्यासाठी 

चॅश्ियन तयार करण्याचा एक प्रयत् आिे. 

भारत छोर्ो आंदोलनाला 80 वरे्ष पूणच झाली. 

● ऑगर्स् क्रांती हदन हकंिा भारत छोिो आंदोलनाचा 80 िा 

िधावपन हदन, जो आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या 

इहतिासातील एक मित्त्वाचा टप्पा मानला जातो, 8 ऑगर्स् 

2022 रोजी साजरा िोत आिे. “भारत छोिो” आहि “करो या 

मरो” अशा घोषिा देण्यात आल्या. भारत छोिो आंदोलनात 

हकंिा मरो” िे स्वातंत्र्यसैहनकांसाठी लढाईचे रिगािे बनले. 

जागमतक आमदवासी लोकांर्ा आंतरराष्ट्र ीय मदवस: 09 ऑगस्ट 

● 09 ऑगर्स् रोजी जगभरातील आहदिासी लोकांचा आंतरराष्टर ीय 

हदिस साजरा केला जातो . िा उत्सि स्थाहनक लोकांची भूहमका 

आहि त्यांचे िक्क, समुदाय आहि त्यांनी गोळा केलेले आहि 

शतकानुशतके गेलेले ज्ञान जतन करण्याचे मित्त्व अधोरेश्खत 

करतो. 

नागासाकी मदन: 09 ऑगस्ट 

● जपान दरिषी 9 ऑगर्स् िा हदिस नागासाकी हदन म्हिून 

साजरा करतो. 9 ऑगर्स् 1945 रोजी अमेररकेने जपानच्या 

नागासाकीिर अिुबॉम्ब टाकला. बॉम्बच्या रचनेमुळे त्याला 

“फॅट मॅन” असे कोि-नाि देण्यात आले कारि त्याचा आकार 

रंुद, गोलाकार िोता. 9 ऑगर्स् 1945 रोजी, यूएस बी-29 

बॉम्बरने शिरािर अिुबॉम्ब टाकला आहि सुमारे 20,000 

लोक मारले गेले. 2022 िे िषव घटनेचा 77 िा िधावपन हदन 

म्हिून हचन्हांहकत करेल आहि ज्यांनी या िल्ल्यात आपले 

प्राि गमािले हकंिा भयानक आश्िक हकरिोत्सगावत िळूिळू 

मरण्यासाठी हजिंत राहिले त्या सिािंना श्रद्धांजली िाहिली 

जाईल. 
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10 ऑगस्ट रोजी जागमतक मसंह मदन साजरा केला जातो. 

● जागहतक हसंि हदन 10 ऑगर्स् रोजी जगभरात साजरा केला 

जातो. हसंिांबद्दल जागरूकता पसरििे आहि त्यांच्या 

संिधवनासाठी झटण्याची तातिीची गरज िा या हदिसाचा उदे्दश 

आिे. 

● जागहतक हसंि हदनाचा उदे्दश, आधी सूहचत केल्याप्रमािे, हसंि 

संिधवनाच्या मित्त्वाहिषयी जनजागृती करिे िा आिे. 

इंटरनॅशनल युहनयन फॉर कॉशझवे्हशन ऑफ नेचर (IUCN) 

द्वारे धोक्यात असलेल्या प्रजातीचं्या लाल यादीमधे्य हसंिांना 

असुरहक्षत प्रजाती म्हिून हनयुक्त केले आिे. 

जागमतक जैवइंधन मदन 10 ऑगस्ट रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. 

● पारंपाररक जीिाचम इंधनांना पयावय म्हिून गैर-जीिाचम 

इंधनाच्या िापराबाबत जागरूकता हनमावि करण्यासाठी दरिषी 

10 ऑगर्स् रोजी जागहतक जैिइंधन हदन साजरा केला जातो. 

या हदिसादरम्यान, ऊजेचा िेगळा स्रोत म्हिून गैर-जीिाचम 

इंधनाच्या मित्त्वाबद्दल जागरूकता पसरिण्यासाठी सरकारी 

आहि खाजगी संस्था एकत्र येतात. 

● कच्च्च्या तेलािरील आपले अिलंहबत्व कमी करण्यासाठी 

जैिइंधन िी गुरुहकल्ली आिे आहि ते स्वच्छ िातािरि 

सुहनश्चचत करते. त्यामुळे ग्रामीि भागातील लोकांना अहधक 

रोजगार हनमावि िोतो. तसेच काबवन उत्सजवन कमी िोण्यास 

मदत िोते. जीिाचम इंधन जाळण्यामुळे काबवन उत्सजवन िोते 

आहि िे आपल्या ििा आहि पयाविरिासाठी खूप िाहनकारक 

आिे. 

12 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्र ीय युवा मदन साजरा केला जातो. 

● आंतरराष्टर ीय युिा हदन दरिषी 12 ऑगर्स् रोजी साजरा केला 

जातो. जगातील तरुिांना भेिसाििाऱ्या समस्यांबाबत 

जागरूकता हनमावि करण्यासाठी िा हदिस साजरा केला जातो. 

आंतरराष्टर ीय युिा हदन 2022 चे उहद्दष्ट शाचित हिकास उहद्दषे्ट 

(SDGs) साध्य करण्यासाठी सिव हपढ्यांमधे्य कृती करिे 

आिचयक आिे आहि कोिालािी मागे ठेिू नये िा संदेश 

िाढििे आिे. 

जागमतक हत्ती मदन 12 ऑगस्ट रोजी जगभरात साजरा केला 

जातो. 

● जगभरातील ित्तीचं्या दुदवशेबद्दल जागरुकता हनमावि 

करण्यासाठी दरिषी 12 ऑगर्स् रोजी जागहतक ित्ती हदन 

साजरा केला जातो. या प्राण्यांचे संरक्षि का केले पाहिजे आहि 

त्यांचे अश्स्तत्व सुहनश्चचत करण्यासाठी कोिते कायदे आहि 

उपाय लागू केले जाऊ शकतात यािर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत् 

िा हदिस आिे. जागहतक ित्ती हदनाचे मुख्य उहद्दष्ट ित्तीचं्या 

संिधवनाबाबत जागरुकता हनमावि करिे आहि िन्य आहि 

बंहदस्त ित्तीचें उत्तम संरक्षि आहि व्यिस्थापन करण्यासाठी 

ज्ञान आहि सकारात्मक उपायांची देिािघेिाि करिे िा आिे. 

जागमतक संसृ्कत मदवस 2022: 12 ऑगस्ट 

● जागहतक संसृ्कत हदिस हकंिा जागहतक संसृ्कत हदिस 2022 

िा श्रािि पौहिवमेच्या हनहमत्ताने साजरा केला जातो. जागहतक 

संसृ्कत हदन देखील रक्षाबंधनाच्या सिासोबत येतो. 2022 मधे्य, 

12 ऑगर्स् 2022 रोजी जागहतक संसृ्कत हदन साजरा केला 

जातो. संसृ्कत िी सिव भाषांची जननी आिे आहि ती जगात 

अश्स्तत्वात असलेल्या सिावत जुन्या भाषांपैकी एक आिे. 

13 ऑगस्ट रोजी जागमतक अवयवदान मदन साजरा केला 

जातो. 

● जागहतक अियिदान हदन 13 ऑगर्स् रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. अियिदानाच्या मित्त्वाबाबत जनजागृती 

करण्यासाठी िा हदिस पाळला जातो. अियि दान 

करण्याबाबतचे हिहिध गैरसमज दूर करण्यातिी ते मित्त्वाची 

भूहमका बजािते. मृत व्यक्तीचे मूत्रहपंि, हृदय, स्वादुहपंि, िोळे, 

फुफु्फसे इत्यादी अियि दान केल्याने दीघवकालीन आजारांना 

सामोरे जािाऱ्यांचे प्राि िाचू शकतात. तथाहप, जे त्यांचे अियि 

दान करतात त्यांना एचआयव्ही, ककव रोग हकंिा हृदयहिकाराचा 

त्रास िोिार नािी याची खात्री करिे आिचयक आिे. 

13 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्र ीय लेफ्टहँर्सच मदवस साजरा केला 

जातो. 

● 13 ऑगर्स् रोजी जगभरात आंतरराष्टर ीय लेफ्टिँिसव िे पाळला 

जातो. उजव्या िाताच्या िचवस्व असलेल्या जगात जगण्याच्या 

िाव्या लोकांच्या अनुभिाबद्दल जागरुकता हनमावि 

करण्यासाठी िा हदिस पाळला जातो. िा हदिस िािखुऱ्यांना 

भेिसाििाऱ्या समस्यांबाबत जागरूकता पसरितो, उदा. 

िाव्या िाताच्या मुलांसाठी हिशेष गरजांचे मित्त्व आहि 

िािखुऱ्यांना श्स्कझोफे्रहनया िोण्याची शक्यता 

 

मनधन बातम्या 
 

िाजी मक्रकेट् पंर् रुर्ी कोट्चझेन यांरे् कार अपघातात मनधन 

झाले. 

● माजी आंतरराष्टर ीय हक्रकेट पंच रुिी कोटवझेन यांचे कार 

अपघातात हनधन झाले. ते 73 िषािंचे िोते. 1981 मधे्य 

अंपायररंग घेतलेल्या आहि 1992 मधे्य पोटव एहलझाबेथ येथे 

भारत आहि दहक्षि आहफ्रका यांच्यातील पहिल्या आंतरराष्टर ीय 

सामन्यात उभे राहिलेल्या कोटवझेनने 331 आंतरराष्टर ीय 

सामन्यांमधे्य अंपायररंग केले, िा हिक्रम तो हनिृत्त िोईपयिंत 

उंचािला 
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AIADMK च्या पमहल्या खासदार िाया थेवर यांरे् मनधन 

● माजी खासदार (खासदार) आहि जे्यष्ठ अश्खल भारतीय अण्णा 

द्रहिि मुनेत्र कळघम (AIADMK) राजकारिी के. माया थेिर 

यांचे ियाशी संबंहधत आजाराने हनधन झाले आिे. ते 87 िषािंचे 

िोते. ते AIADMK चे पहिले खासदार िोते. 1973 मधे्य 

हदंिीगुल लोकसभा मतदारसंघाची पोटहनिििूक लढिून 

पक्षाचा पहिला हिजय नोदंिून त्यांनी राजकारिाच्या जगात 

पक्षाचे नेतृत्व केले. नंतर त्यांनी AIADMK सोिून द्रमुकमधे्य 

प्रिेश केला. 

 

पुस्तके आमण लेखक बातम्या  
 

भारतीय प्राणीशास्त्र सवेक्षण (ZSI) ने 1000+ पक्ष्ांच्या 

प्रजातीवंर एक पुस्तक प्रकामशत केले. 

● झलूॉहजकल सवे्ह ऑफ इंहिया (ZSI) ने झेिएसआयने 

हलहिलेल्या फील्ि गाइिमधे्य सुमारे 1,331 हिहिध पक्ष्ांच्या 

प्रजातीचंा समािेश केला आिे. ZSI संचाहलका धृती बॅनजी 

यांच्या मते , पूिीच्या पुस्तकांप्रमािे ज्यात बहुतेक रेखाहचते्र 

िापरली जात िोती, ती पक्ष्ांच्या उच्च-गुििते्तच्या प्रहतमांिर 

जोर देते. अचूक दस्तऐिजीकरिासाठी प्रते्यक प्रजातीची 

ओळख आिचयक आिे. 

कें द्रीय िंत्री र्ॉ मजतेंद्र मसंह यांच्या हसे्त 'रस्टी स्काईज अँर् 

गोल्र्न मवंर््स' पुस्तकारे् प्रकाशन 

● हिज्ञान आहि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे कें द्रीय राज्यमंत्री (IC) िॉ. 

हजतेंद्र हसंि यांनी जमू्म येथे इयत्ता 7 िी ची हिद्याहथवनी, 11 

िषािंची संहनध्या शमाव यांनी हलहिलेल्या 'रर्स्ी स्काईज अँि 

गोल्िन हिंि्स' या काव्य पुस्तकाचे प्रकाशन केले. िे पुस्तक 

बू्ल-रोज पश्ब्लशसवने प्रकाहशत केले आिे. कें द्रीय मंत्र्यांनी 

आपल्या कहितांच्या संग्रिाच्या रूपात आपल्या हिचारांचे 

स्फहटक रूप देण्याच्या या छोट्या लेखकाच्या प्रयत्ांचे आहि 

या कोिळ्या ियात त्यांनी केलेल्या दुहमवळ कामहगरीचे कौतुक 

केले आहि त्यांना उज्ज्वल भहिष्यासाठी शुभेच्छा हदल्या. 

 

मवमवध बातम्या  
 

AVSAR कायचक्रिार्ा भाग म्हणून िनोज मसन्हा यांनी 

"UMEED िाकेट् पे्स" लाँर् केले. 

● लेफ्टनंट गव्हनवर मनोज हसन्हा यांनी जमू्म आहि काचमीरमधील 

श्रीनगर आंतरराष्टर ीय हिमानतळािर भारतीय हिमानतळ 

प्राहधकरिाच्या AVSAR योजनेचा एक भाग म्हिून UMEED 

माकेट पे्लस . जमू्म हिमानतळािर आता तुलना करता 

येण्यासारखी बाजारपेठ आिे आहि दोन्ही हठकािी सिव 20 

हजल््ांतील िसू्त असतील, जे UMEED माकेट पे्लस आिे . 

लेफ्टनंट गव्हनवर यांनी यापूिी श्रीनगरच्या हिमानतळािर 

20X20 फूट एलईिी श्व्हहिओ हभंतीचे अनािरि केले. 

उिेद िाकेट् पे्स: हायलाइट््स 

● गव्हनवर मनोज हसन्हा यांनी सांहगतले की UMEED माकेट पे्लस 

प्रकल्प J&K ग्रामीि उपजीहिका हमशन बचत गटांच्या 

स्थाहनक कलाकार आहि कारागीरांना त्यांच्या िसू्त थेट 

ग्रािकांना हिकण्यासाठी एक व्यासपीठ देऊन सक्षम करेल. 

● स्वयं-मदत गटांनी उत्पाहदत केलेल्या िसू्त राष्टर ीय बाजारपेठेत 

आिल्या जातील, स्थाहनक कारागीर समुदायाला मदत 

करतील आहि UMEED माकेट पे्लसमधे्य उत्पादनाच्या 

हिपिनासाठी पुरेशी संधी उपलब्ध करून देतील. 

● मनोज हसन्हा यांनी उपश्स्थत बचत गटातील सिभागीशंी संिाद 

साधला आहि निीन माकेटपे्लस (UMEED माकेट पे्लस ) 

बद्दल त्यांचे अहभनंदन केले. 

● SHG सदस्यांच्या िसंू्तचा प्रचार दोन्ही हिमानतळांिरील 

बाजारपेठेद्वारे मोठ्या पे्रक्षकांपयिंत केला जाईल, मोठ्या 

लोकसंखे्यपयिंत पोिोचेल आहि ग्रामीि िस्तकला उत्पादने 

प्रिाशांना परिििाऱ्या हकमतीत उपलब्ध िोतील. 

 

सवच स्पधाच परीक्षांसाठी िहत्त्वारे् िुिे: 
 

● जागहतक बुश्द्धबळ मिासंघाचे मुख्यालय: लॉसने, श्स्वत्झलिं ि; 

● जागहतक बुश्द्धबळ मिासंघाची स्थापना: 20 जुलै 1924, पॅररस, 

फ्राि. 

● RBI चे गव्हनवर: शश्क्तकांत दास 

● इंहियन बँकेचे CEO: श्री शांतीलाल जैन 

● कोलंहबया राजधानी: बोगोटा 

● चलन: कोलंहबयन पेसो 

● रहशयाची राजधानी: मॉस्को 

● रहशयाचे चलन: रुबेल 

● रहशयाचे अध्यक्ष: व्लाहदमीर पुहतन 

● िररष्ठ कायवकारी उपाध्यक्ष, एचिीएफसी बँक: हिजय मुलबागल 

● MD आहि CEO, M1xchnage: संदीप मोहिंदू्र 

● मेश्क्सकोचे अध्यक्ष: आंदे्रस मॅनु्यएल लोपेज ओब्रािोर; 

● मेश्क्सकोची राजधानी: मेश्क्सको हसटी; 

● मेश्क्सकोचे चलन: मेश्क्सकन पेसो. 

● भारतीय िायुसेनेची स्थापना: 08 ऑक्टोबर 1932 

● भारतीय िायुसेना मुख्यालय: निी हदल्ली; 

● भारतीय ििाई दल प्रमुख: हििेक राम चौधरी. 

● रे्स्ट बँक ऑफ इंहिया (SBI) चे अध्यक्ष: हदनेश कुमार खारा 

● रे्स्ट बँक ऑफ इंहिया मुख्यालय: मंुबई; 

● रे्स्ट बँक ऑफ इंहियाची स्थापना: 1 जुलै 1955. 
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