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साप्ताहिक चालू घडामोडी 14 ऑगस्ट त े20 ऑगस्ट 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

11 भारतीय पाणथळ जागाांना रामसर मान्यता ममळाली आहे 

● देशातील 13,26,677 हेक्टर के्षत्रामधे्य अशा एकूण 75 स्थळाांचा 

समावेश करण्यासाठी भारताने रामसर स्थळाांच्या यादीत 

आणखी 11 पाणथळ जागा जोडल्या आहेत. भारताच्या 

स्वातांत्र्याच्या 75 व्या वर्षी 75 रामसर स्थळे. रामसर साइट्स 

म्हणून ननयुक्त केलेल्या 11 नवीन साइट्समधे्य समानवष्ट आहे. 

11 नवीन रामसर स्थळे 

1. ओनडशातील ताांपारा तलाव; 

2. ओनडशातील नहराकुड जलाशय; 

3. ओनडशातील अनसुपा तलाव; 

4. Yashwant Sagar in Madhya Pradesh; 

5. तनमळनाडूतील नचत्रागुडी पक्षी अभयारण्य; 

6. तानमळनाडूतील सुनचांद्रम थेरूर वेटलँड कॉम्प्लेक्स; 

7. तानमळनाडूतील वडुवूर पक्षी अभयारण्य; 

8. तानमळनाडूतील काांनजरां कुलम पक्षी अभयारण्य; 

9. महाराष्टर ातील ठाणे खाडी; 

10. जमू्म आनण काश्मीरमधील हायगम वेटलँड कां झरे्व्हशन ररझर्व्हह; 

11. जमू्म आनण काश्मीरमधील शालबुग वेटलँड कां झरे्व्हशन 

ररझर्व्हह. 

जगातील सवाात उांच मचनाब रेल्वे पुलाचे उद्घाटन 

● नचनाब नदीवरील जगातील सवाहत उांच रेल्वे पुलाच्या गोल्डन 

जॉइांटचे उद्घाटन करण्यात आले. स्वातांत्र्यानांतर प्रथमच, 

नचनाब नदीवरील जगातील सवाहत उांच नसांगल-कमान रेल्वे 

पुलावरील ओर्व्हरचह डेकनांतर श्रीनगर उवहररत भारताशी जोडले 

जाईल. हा पूल आयफेल टॉवरपेक्षा 35 मीटर उांच असेल. 
 

 

● नचनाब निज हा गुांतागुांतीचा अनभयाांनत्रकी असलेला एक प्रनसद्ध 

पूल होता ज्याला अनेक आर्व्हानाांवर मात करावी लागली. 

भूगभहशास्त्र, खडबडीत भूप्रदेश आनण प्रनतकूल वातावरण ही 

काही आर्व्हाने होती ज्यावर अनभयांते आनण रेल्वे अनधकार्याांना 

इथपयंत पोहोचण्यासाठी मात करावी लागली. 

इप्सॉस इांमियाच्या सवेक्षणानुसार सांरक्षण दल, आरबीआय 

आमण भारताचे पांतप्रधान या देशातील तीन सवाात मवश्वसनीय 

सांस्था आहेत. भारताचे सवोच्च न्यायालय चौथ्या क्रमाांकावर 

आहे. 

● इप्सॉस इां नडयाच्या सवेक्षणानुसार सांरक्षण दल, आरबीआय 

आनण भारताचे पांतप्रधान या देशातील तीन सवाहत नवश्वसनीय 

सांस्था आहेत. भारताचे सवोच्च न्यायालय चौथ्या क्रमाांकावर 

आहे आनण त्यानांतर कें द्रीय अने्वर्षण बू्यरो (CBI) आहे. 

भारतीय रेल्वे सांरक्षण दलाने "ऑपरेशन यात्री सुरक्षा" सुरू 

केले. 

● भारतीय रेल्वे सांरक्षण दल (RPF), ऑपरेशन यात्री सुरक्षा 

म्हणून ओळखले जाणारे सांपूणह भारत ऑपरेशन सुरू केले 

आहे. या उपक्रमाांतगहत प्रवाशाांना चोवीस तास सुरक्षा प्रदान 

करण्यासाठी अनेक पावले उचलली जातात. ऑपरेशन यात्री 

सुरक्षा ला नककस्टाटह करण्यासाठी, RPF ने जुलै 2022 मधे्य 

प्रवाशाांना लुटणार्या गुने्हगाराांनवरुद्ध एक मनहनाभर सांपूणह 

भारत मोहीम सुरू केली. मोनहमेदरम्यान, RPF ने 365 

सांशनयताांना पकडले ज्याांना कायदेशीर कारवाईसाठी सांबांनधत 

GRP च्या ताब्यात देण्यात आले. 

भारत सरकारने पांजाब आमण हररयाणामधे्य उच्च 

न्यायालयाच्या 11 नवीन न्यायाधीशाांची मनयुक्ती केली आहे. 

● भारत सरकारने पांजाब आनण हररयाणा उच्च न्यायालयात 

आणखी 11 उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाांच्या ननयुक्त्या 

अनधसूनचत केल्या आहेत. ननयुक्ती ांमधे्य ननधी गुप्ता, सांजय 

वनशष्ठ, नत्रभुवन दनहया, ननमत कुमार, हरकेश मनुजा, अमन 

चौधरी, नरेश नसांग, हर्षह बुांगेर, जगमोहन बन्सल, दीपक मनचांदा 

आनण आलोक जैन याांचा समावेश आहे. 

● पांजाब आनण हररयाणा उच्च न्यायालय सध्या 85 च्या मांजूर 

सांख्या नवरुद्ध फक्त 46 न्यायाधीशाांसह कायहरत आहे आनण 46 

पैकी डझनभर न्यायाधीश पुढील दोन वर्षांत ननवृत्त होणार 

आहेत. नवीन अनतररक्त न्यायाधीशाांच्या ननयुक्तीमुळे, 

न्यायाधीशाांची सांख्या 57 पयंत वाढेल. 
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भारत स्वयांसेवी टरस्ट मानवी हक्ाांच्या सांरक्षणासाठी 3 कोटी 

रुपयाांपेक्षा जास्त मनधी 

● नजननर्व्हा येथील सांयुक्त राष्टर ातील भारताच्या स्थायी नमशनने 

जारी केलेल्या मानहतीनुसार, भारताने तब्बल चार V स्वयांसेवी 

टरस्ट फां डाांना $400,000 (3 कोटी ांहून अनधक) देणगी नदली 

आहे. र्व्ही ऑलां टरी टरस्ट फां डाांना नदलेली देणगी जागनतक प्रगती 

आनण मानवानधकाराांच्या सांरक्षणासाठी तसेच यूएन 

मानवानधकार पररर्षदेला पानठां बा देण्यासाठी भारताची 

वचनबद्धता दशहनवण्यासाठी देण्यात आली आहे. भारताने छळ, 

ताांनत्रक सहकायह, UPR आनण LDCs/SIDS च्या 

अांमलबजावणीवर 4 स्वयांसेवी टरस्ट फां डाांना $400,000 दान 

केले आहे. 

पांतप्रधान मोदी ांनी पुढील 25 वर्ाांसाठी पांचप्राण लक्ष्य जाहीर 

केले. 

● 15 ऑगस्ट 2022 रोजी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी लाल 

नकल्ल्यावरून सलग नवव्याांदा राष्टर ाशी सांवाद साधला. 

पांतप्रधान मोदी ांनी त्याांच्या 88 नमननटाांच्या भार्षणात भारताला 

एक बनवण्यासाठी त्याांच्या "पांच प्राण लक्ष्य" (पाच सांकल्प) ची 

रूपरेर्षा साांनगतली. 25 वर्षाहत 100 वा स्वातांत्र्य नदन साजरा 

करत असताना नवकनसत देश. पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी 

पांचप्राण धे्ययावर चचाह केली. 

पांतप्रधान मोदी ांनी प्रते्यक व्यक्तीला पांचप्राणचे पालन करण्याची 

मवनांती केली. पांचप्राण खालीलप्रमाणे आहेत. 

● अनधक आत्मनवश्वासाने आनण नवकनसत भारताच्या ननधाहराने 

पुढे जा 

● गुलामनगरीच्या कोणत्याही लक्षणाांपासून मुक्त र्व्हा 

● भारताच्या इनतहासाचा अनभमान बाळगा. 

● एकतेची शक्ती 

● नागररकाांची कतहवे्य, जसे की पांतप्रधान आनण मुख्यमांत्र्याांची. 

कें द्राने पालन 1000 राष्ट्र ीय मोहीम आमण पालकत्व App लााँच 

केले. 

● मुांबईत कें द्रीय आरोग्य राज्यमांत्री भारती प्रवीण पवार याांच्या 

हसे्त पालन 1000 राष्टर ीय मोहीम आनण पालकत्व अँप लाँच 

करण्यात आले. पालन 1000 राष्टर ीय मोहीम आनण पालकत्व 

अँप लाँच करण्याचे उनिष्ट बालमृतू्यचे प्रमाण कमी करणे आनण 

जन्मानांतर पनहल्या 1000 नदवसात बालकाची काळजी घेणे हे 

आहे. 

● कें द्रीय आरोग्य राज्यमांत्र्याांनी या मोनहमेचा अक्षरश: शुभारांभ 

केला. लॉन्च इर्व्हेंटमधे्य, भारती प्रवीण पवार याांनी या 

कायहक्रमाला सांबोनधत केले आनण साांनगतले की 2014 पासून 

भारताने देशातील बालमृतू्य दर कमी करण्यासाठी वेगाने 

पावले उचलली आहेत जेर्व्हा 2019 मधे्य मृतू्य दर 1000 नजवांत 

जन्माांमागे 45 होता. 

बाल आधार उपक्रम: UIDAI अांतगात 79 लाख मुलाांची नो ांदणी 

केली. 

● युननक आयडेंनटनफकेशन ऑथॉररटी (UIDAI) द्वारे बाल आधार 

उपक्रमाांतगहत 0-5 वरे्ष वयोगटातील 79 लाखाांहून अनधक 

मुलाांची नोांदणी करण्यात आली. बाल आधार उपक्रम हा भारत 

सरकारचा 0-5 वयोगटातील अनधक मुलाांपयंत पोहोचण्याचा 

एक नवीन प्रयत्न आहे, यामुळे पालक आनण मुलाांना नवनवध 

सुनवधा आनण फायदे नमळण्यास मदत होईल. 

● बाल आधार 5 वर्षांखालील मुलाांना नदला जातो. हे ननळ्या रां गाचे 

काडह असून ते प्रौढाांना नदलेल्या आधार काडाहपेक्षा वेगळे करते. 

बाल आधारला 5 वर्षांखालील मुलाांच्या बायोमेनटरक तपशीलाांची 

आवश्यकता नाही. मुलाांचे वय 5 वरे्ष पूणह झाल्यानांतर 

बायोमेनटरक अपडेट करणे बांधनकारक असेल. 31 माचह 2022 

पयंत, 0-5 वयोगटातील 2.64 कोटी मुलाांचे बाल आधार होते, 

तर जुलै 2022 मधे्य ही सांख्या केवळ 3.43 कोटीपयंत वाढली. 

राष्ट्र ीय बौद्धिक सांपदा जागरूकता अमभयान (NIPAM) 

● राष्टर ीय बौद्धद्धक सांपदा जागरुकता अनभयान (NIPAM) हे 

वानणज्य आनण उद्योग मांत्रालयाने 8 नडसेंबर 2021 रोजी सुरू 

केले होते. राष्टर ीय बौद्धद्धक सांपदा जागरूकता अनभयान 

(NIPAM) चे उनिष्ट बौद्धद्धक सांपदा (IP) वर जागरूकता आनण 

प्रनशक्षण प्रदान करणे आहे. 31 जुलै 2022 रोजी, योजनेने 15 

ऑगस्ट 2022 च्या अांनतम मुदतीपूवी 10 लाख नवद्याथ्यांना 

प्रनशक्षण देण्याचे आपले उनिष्ट पूणह केले. बौद्धद्धक सांपदा 

जागरूकता अनभयानाांतगहत प्रनशनक्षत नवद्याथी नकां वा 

प्राध्यापकाांची सांख्या 10,05,272 आहे आनण 3663 शैक्षनणक 

सांस्थाांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

उत्तम उद्योग आमण R&D सहकायाासाठी भारत सरकारने 

“मांथन” पॅ्लटफॉमाचे अनावरण केले. 

● भारत सरकारने देशात तांत्रज्ञान-आधाररत सामानजक प्रभाव 

नवकल्पना आनण उपायाांची अांमलबजावणी करण्यासाठी 

उद्योग आनण सांशोधन सांस्था याांच्यात सहकायह वाढवण्यासाठी 

"मांथन" व्यासपीठाचे अनावरण केले. R&D मधे्य उद्योग 

सहभाग वाढवण्याचे आनण वाढवण्याचे आश्वासन देणारे 

व्यासपीठ मांथनचे लाँच, हे देखील UN च्या SDG उनिष्टाांसाठी 

आमच्या वचनबद्धतेची साक्ष आहे. हे प्रके्षपण भारताच्या 

स्वातांत्र्याच्या 75 वर्षांचे स्मरण करते आनण राष्टर ीय आनण 

जागनतक समुदायाांना भारताच्या तांत्रज्ञान क्राांतीच्या जवळ 

आणण्याची सांधी देते. 

नॅशनल पेन्शन मसस्टम (NPS) आमण अटल पेन्शन योजना 

(APY) चे सदस्य आता युमनफाइि पेमेंट्स इांटरफेस (UPI) द्वारे 

त्याांच्या खात्याांमधे्य योगदान देऊ शकतात. 

● नॅशनल पेन्शन नसस्टम (NPS) आनण अटल पेन्शन योजना 

(APY) चे सदस्य आता युननफाइड पेमेंट्स इांटरफेस (UPI) द्वारे 

त्याांच्या खात्यात योगदान देऊ शकतात, ही देशाची झटपट 

ररअल-टाइम पेमेंट प्रणाली आहे. पेन्शन फां ड ननयामक आनण 

नवकास प्रानधकरण (PFRDA) ने सदस्याांच्या फायद्यासाठी D-

Remit द्वारे योगदान जमा करण्यासाठी UPI हँडल सुरू केले 

आहे. 
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2022 मधे्य भारताची पेटर ोमलयम उत्पादनाांची 7.73% वाढेल. 

● भारताची पेटर ोल आनण नडझेल सारख्या पेटर ोनलयम उत्पादनाांची 

मागणी 2022 मधे्य 7.73 टक्क्ाांनी वाढेल, ही जगातील सवाहत 

वेगवान गती आहे. भारताची तेलाची मागणी 0.7 दशलक्ष बॅरल 

प्रनतनदन (दशलक्ष b/d) वर द्धस्थर रानहली, मे मनहन्यात वानर्षहक 

0.8 दशलक्ष b/d च्या वाढीनांतर, जूनमधे्य सुमारे 16 टके्क 

वानर्षहक वाढ. भारतातील कोनवड-19 ननबंधाांमधे्य नशनथलता 

असताना आनथहक पुन्हा सुरू होत असल्याने भारतातील 

तेलाच्या मागणीला आनथहक नक्रयाकलापाांच्या वाढत्या गतीने 

पानठां बा नमळत आहे. जूनमधील भारतीय तेलाच्या मागणीला 

कें द्र सरकारने पेटर ोल आनण नडझेलवरील उत्पादन शुल्कात 

कपात केल्याने आनण मानू्सन हांगामाच्या उशीरा आगमनामुळे 

आनण इांधनाची मागणी वाढल्यामुळे समनथहत आहे. 

NMCG आयोमजत 'यमुना पर आझादी का अमृत महोत्सव' 

● यमुना पर आझादी का अमृत महोत्सव जलसांपदा, नदी नवकास 

आनण गांगा पुनरुज्जीवन नवभाग, जल शक्ती मांत्रालय आनण 

राष्टर ीय स्वच्छ गांगा अनभयान (NMCG) द्वारे आयोनजत करण्यात 

आला होता. कें द्रीय जलशक्ती मांत्री गजेंद्र नसांह शेखावत यमुना 

पर आझादी का अमृत महोत्सवाच्या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी 

होते . यावेळी बीएसएफच्या जवानाांनी शेखावत याांना गाडह  

ऑफ ऑनर देण्यात आला. यमुना पर आझादी का अमृत 

महोत्सवाच्या स्मरणाथह त्याांनी नतरां गा हा राष्टरध्वजही उांचावला. 

गुिफेलोज, वररष्ठ-कें मद्रत स्टाटाअप रतन टाटा याांनी सुरू केले. 

● या के्षत्रातील अग्रगण्य असलेल्या रतन टाटा याांनी गुडफेलोज 

या कां पनीचे अनावरण केले जे वररष्ठ लोकाांच्या सहवासाची सेवा 

देते. टाटा सन्सचे चेअरमन एमेररटस रतन टाटा याांनी अज्ञात 

रकमेत लॅटफॉमहसाठी सीड मनी उपलब्ध करून नदली. 

Goodfellows ने गेल्या सहा मनहन्याांत यशस्वी बीटा चाचणी 

पूणह केली आनण आता ही सेवा मुांबईत उपलब्ध आहे. पुणे, 

चेन्नई आनण बांगळुरू ही पुढील टागेट शहरे आहेत. 

मवस्तारा ही बाजारपेठेतील दुसऱ्या क्रमाांकाची सवाात मोठी 

देशाांतगात मवमान कां पनी आहे. 

● पूणह-सेवा नवस्तारा ही गेल्या मनहन्यात देशाांतगहत बाजारपेठेतील 

दुसऱ्या क्रमाांकाची सवाहत मोठी एअरलाइन म्हणून उदयास 

आली आहे, ज्यामधे्य 10.4% पाई ऑफ स्काय आहे, 58.8% ने 

माकेट लीडर IndiGo नांतर दुसऱ्या क्रमाांकावर आहे. ही 

एअरलाइन टाटा सन्सचा नसांगापूर एअरलाइन्ससोबतचा सांयुक्त 

उपक्रम आहे. 

अटक केलेल्या नाको गुने्हगाराांवरील भारतातील पमहले पोटाल 

'मनदान' सुरु 

● देशातील अांमली पदाथह नवरोधी कायद्याांची अांमलबजावणी 

करण्यासाठी नवनवध कें द्रीय आनण राज्य अनभयोजन एजन्सीद्वारे 

अटक केलेल्या अांमली पदाथांच्या गुने्हगाराांचा अशा प्रकारचा 

पनहला डेटाबेस कायाहद्धन्वत करण्यात आला आहे. पोटहल-

NIDAAN नकां वा अटक केलेल्या नाको-गुने्हगाराांवरील राष्टर ीय 

एकाद्धत्मक डेटाबेस - नाकोनटक्स कां टर ोल बु्यरो (NCB) द्वारे 

नवकनसत केले गेले आहे . कें द्रीय गृहमांत्री अनमत शहा याांनी 30 

जुलै रोजी चांदीगड येथे 'डर ग तस्करी आनण राष्टर ीय सुरक्षा' या 

नवर्षयावरील राष्टर ीय पररर्षदेदरम्यान सुरू केलेल्या नाकोनटक्स 

कोऑनडहनेशन मेकॅननझम (NCORD) पोटहलचा हा एक भाग 

आहे. 

मशमपांग मांत्रालयाने 110 वरे् जुन्या भारतीय बांदर कायद्यात 

सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मदला आहे. 

● बांदरे, जहाजबाांधणी आनण जलमागह मांत्रालयाने भारतीय बांदरे 

कायदा, 1908 मधे्य सुधारणा करण्यासाठी एक मसुदा जारी 

केला आहे, ज्याचा उिेश गैर-प्रमुख बांदराांना राष्टर ीय स्तरावर 

आणून, नववादाांचे ननराकरण करण्यासाठी नवीन यांत्रणा तयार 

करून के्षत्रात व्यापक सुधारणा घडवून आणणे आहे. भारतीय 

बांदर कायदा, 1908 हा 110 वर्षांहून अनधक जुना आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

अरुणाचलच्या मतसऱ्या मवमानतळाला 'िोनी पोलो मवमानतळ' 

असे नाव देण्यात आले आहे. 

● अरुणाचल प्रदेशातील नतसरा नवमानतळ, जो आता राज्याची 

राजधानी इटानगरमधे्य ननमाहणाधीन आहे, त्याला अरुणाचल 

प्रदेश प्रशासनाने “डोनी पोलो नवमानतळ” असे नाव नदले आहे. 

मुख्यमांत्री कायाहलयाच्या प्रनतननधीनुसार, राज्य मांनत्रमांडळाने 

आपल्या बैठकीत नवमानतळाचे नाव म्हणून “डोनी पोलो 

नवमानतळ” स्वीकारले. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमांत्री पेमा खाांडू 

या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी होते. 
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● राजधानीतील एकमेव नवमानतळाचे नाव, अनधकाऱ्याच्या 

म्हणण्यानुसार, आनदवासी वचहस्व असलेल्या राज्याच्या प्रदीघह 

चालीरीती आनण समृद्ध साांसृ्कनतक वारशाचे प्रनतनननधत्व करेल 

आनण सूयह (डोनी) आनण सूयाहबिल दीघहकालीन स्वदेशी आदर 

देखील दशहवेल. लोकाांमधे्य चांद्र (पोलो ) भारतीय नवमानतळ 

प्रानधकरणाने पवहतीय भागात हवाई सांपकह  वाढवण्यासाठी 

नवमानतळ नवकनसत करण्यासाठी 650 कोटी रुपयाांचा प्रकल्प 

हाती घेतला आहे. 

कोलकाता भारतीय आांतरराष्ट्र ीय सीफूि शो (IISS) च्या 23 व्या 

आवृत्तीचे आयोजन करेल. 

● सागरी उत्पादने ननयाहत नवकास प्रानधकरण (MPEDA) सीफूड 

एक्सपोटहसह असोनसएशन ऑफ इां नडया (SEAI) च्या सहकायाहने 

पुढील वर्षी 15 ते 7 फेिुवारी दरम्यान कोलकाता, जॉय नसटी 

येथे इां नडया इांटरनॅशनल सीफूड शो (IISS) ची 23 वी आवृत्ती 

आयोनजत करेल. 

● 2021-22 मधे्य, भारताने US$ 7.76 अब्ज नकमतीच्या 

13,69,264 टन सागरी उत्पादनाांची ननयाहत केली, ज्याने 

मूल्यानुसार सवहकालीन उच्च ननयाहत नोांदवली, तर कोळां बीचे 

उत्पादन 10 लाख टन पार केले. मत्स्यपालन आनण मत्स्यपालन 

यावर आधाररत बहुआयामी धोरणासह, पुढील पाच वर्षांत 

ननयाहत उलाढाल US$ 15 अब्ज गाठण्याची श्ता आहे. 

'मेमिमसन फ्रॉम स्काय': अरुणाचल प्रदेशात पमहला पायलट 

प्रकल्प सुरू झाला. 

● अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमांत्री पेमा खाांडू याांच्या हसे्त 'मेनडनसन 

फ्रॉम द स्काय' पायलट प्रोजेक्ट डर ोन सेवेचा शुभारांभ करण्यात 

आला. पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी सुरू केलेल्या आझादी का 

अमृत महोत्सवाचा 'आकाशातून और्षध' हा देखील एक भाग 

आहे. पूवह कामेंग नजल्यातील सेप्पा ते चाओयाांग ताजो पयंत 

पनहले यशस्वी उड्डाण करण्यात आले. हा पथदशी प्रकल्प 

पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या भारताच्या आरोग्य सेवा के्षत्रात 

नवीन तांत्रज्ञान सादर करण्याच्या दृष्टीकोनाचा पररणाम होता. 

मेघालय क्रीिा मवभाग ईशान्य ऑमलद्धिकच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे 

आयोजन करणार आहे. 

● मेघालय 30 ऑक्टोबरपासून नॉथह ईस्ट ऑनलद्धिकच्या आगामी 

दुसऱ्या आवृत्तीचे यजमानपदासाठी सज्ज आहे. क्रीडा नवर्षयाांची 

यादी अांनतम करण्यासाठी मेघालय क्रीडा आनण युवा व्यवहार 

नवभाग आनण नॉथह ईस्ट ऑनलद्धिक असोनसएशन याांच्यात काल 

सांध्याकाळी बैठक झाली. खेळाांची पनहली आवृत्ती 2018 मधे्य 

मनणपूरमधे्य 12 नवर्षयाांसह आयोनजत करण्यात आली होती. 

देशातील पमहली इलेद्धररक िबल िेकर बस मुांबईत दाखल 

झाली. 

● कें द्रीय पररवहन मांत्री ननतीन गडकरी याांनी दनक्षण मुांबईतील 

YB सेंटर येथे भारतातील पनहली इलेद्धक्टरक डबल डेकर बस 

लॉन्च केली. बसचे नाव आहे “द्धस्वच EiV 22”, डबल डेकर बस 

सप्टेंबरपासून मुांबई नागरी पररवहन सांस्थेद्वारे चालवली जाईल. 

ननतीन गडकरी म्हणाले की, 35 टके्क प्रदूर्षण नडझेल आनण 

पेटर ोलमुळे होत असून या बसेस सुरू केल्याने प्रदूर्षण कमी 

होईल. देशातील पनहल्या वातानुकूनलत डबल डेकर बससह 

दोन नवीन इलेद्धक्टरक बस बृहनु्मांबई इलेद्धक्टरक सलाय अँड 

टर ान्सपोटह (BEST) च्या ताफ्यात सामील होणार आहेत. 

एसी िबल िेकर बसची प्रमुख वैमशष्ट्ये: 

● बेस्ट चलो अँप-आधाररत सीट बुनकां ग, थेट टर ॅ नकां ग आनण पेमेंट 

● प्रते्यक प्रवाशासाठी एक समनपहत यूएसबी चानजंग पोटह 

● समायोज्य फूटरेस्ट 

● गदीच्या वेळेत कमी थाांब्याांसह एक्सपे्रस सेवा 

● ननयनमत प्रवाशाांना मानसक पास. 

मुख्यमांत्री अरमवांद केजरीवाल याांनी 'मेक इांमिया नांबर 1' 

ममशन सुरू केले. 

● नदल्लीचे मुख्यमांत्री, अरनवांद केजरीवाल याांनी 'मेक इां नडया 

नांबर 1' मोनहमेचा शुभारांभ करून त्याांच्या आम आदमी 

पक्षाच्या राष्टर ीय महत्त्वाकाांके्षचे औपचाररकपणे अनावरण केले. 

येथील तालकटोरा से्टनडयमवर आयोनजत कायहक्रमात त्याांनी 

सुशासनासाठी पाच सूत्री सांकल्पना माांडली. आम आदमी पाटी 

(आप) च्या राष्टर ीय सांयोजकाांनी या मोनहमेला “राष्टर ीय नमशन” 

असे सांबोधले आनण जनतेला यात सामील होण्याचे आवाहन 

केले. 

गोवा, “हर घर जल” प्रमाणपत्र प्राप्त करणारे भारतातील 

पमहले राज्य बनले. 

● गोवा आनण दादरा आनण नगर हवेली आनण दमण आनण दीव 

(D&NH आनण D&D) मधील सवह गावाांतील लोकाांनी आपले 

गाव " हर घर जल " म्हणून ग्रामसभेने मांजूर केलेल्या 

ठरावाद्वारे घोनर्षत केले, हे प्रमानणत केले की गावातील सवह घरे 

आहेत. दादरा आनण नगर हवेली, दमण आनण दीव आनण गोवा 

येथील 85,635,000 ग्रामीण कुटुांबाांपैकी सवह 85,156 लोकाांना 

हर घर जल या नळ कनेक्शनद्वारे नपण्यायोग्य पाणी उपलब्ध 

आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● भारत सरकारच्या प्रमुख कायहक्रम, जल जीवन नमशनचे 

अनावरण 15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल नकल्ल्याच्या 

तटबांदीवरून त्याच्या अगे्रसर नवचारसरणीच्या पांतप्रधानाांच्या 

हसे्त करण्यात आले. 
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● 2024 पयंत, देशातील प्रते्यक ग्रामीण कुटुांबाला जल जीवन 

नमशनमधे्य नवश्वासाहह, नपण्यायोग्य नळाच्या पाण्याचा योग्य 

प्रमाणात आनण आवश्यक गुणवते्तचा दीघहकालीन पुरवठा 

करण्याचे उनिष्ट आहे. 

● हा उपक्रम भारत सरकारने राजे्य आनण कें द्रशानसत प्रदेशाांच्या 

सहकायाहने राबवला आहे. 

BRO अरुणाचल प्रदेशात पमहला स्टील सॅ्लग रोि बाांधणार 

आहे. 

● बॉडहर रोड ऑगहनायझेशन (BRO) अरुणाचल प्रदेशमधे्य 

पायलट प्रोजेक्टवर आधाररत स्टील सॅ्लग रोड बाांधणार आहे. 

स्टील सॅ्लग रोड हा अशा प्रकारचा पनहला प्रकल्प आहे ज्याचे 

उनिष्ट नटकाऊ रसे्त बनवण्याचे आहे जे अनतवृष्टी आनण 

प्रनतकूल हवामान पररद्धस्थतीला तोांड देऊ शकतात. अरुणाचल 

प्रदेशमधे्य काही धोकेदायक के्षते्र आनण स्थाने आहेत ज्याांना 

अनतवृष्टी आनण प्रनतकूल हवामान पररद्धस्थतीचा सामना करावा 

लागतो, स्टील सॅ्लग रोड प्रकल्प मदत कें दे्र आनण बानधत 

के्षत्राांमधील कनेक्शनचे ननराकरण करण्यात मदत करेल. 

"दही-हांिी" हा महाराष्ट्र ाचा अमधकृत खेळ म्हणून ओळखला 

जातो. 

● महाराष्टर ात 'दही-हांडी' हा अनधकृत खेळ म्हणून ओळखला 

जाईल, अशी घोर्षणा मुख्यमांत्री एकनाथ नशांदे याांनी केली. 

राज्यात 'प्रो- दहीहांडी' पूणहत्वाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

महाराष्टर  सरकारने अशीही घोर्षणा केली आहे की गोनवांदाांना 

क्रीडा प्रकाराांतगहत नोकरी नमळेल आनण कोणत्याही गोनवांदाचा 

10 लाख रुपयाांचा जीवन नवमा देण्यात येईल, तसेच अांशतः  

अपांगत्व आल्यास 5 लाख रुपयाांचा नवमा देण्यात येईल 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

मवल्यम रुटो याांना केमनयाचे पुढील राष्ट्र ाध्यक्ष म्हणून घोमर्त 

करण्यात आले. 

● केननयाचे उपराष्टर पती, नवल्यम रुटो हे आता देशाचे ननवडून 

आलेले राष्टर ाध्यक्ष आहेत, त्याांना गेल्या राष्टर पतीपदाच्या 

ननवडणुकीत पाच वेळा प्रनतस्पधी असलेल्या रैला ओनडांगा 

याांच्यावर नवजयी घोनर्षत करण्यात आले आहे. वाफुला 

चेबुकातीपूवी, केननयाच्या ननवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष रुटोच्या 

नवजयाची घोर्षणा करू शकतात. रुटो याांना 50.49% मते 

नमळाली, असे अध्यक्ष म्हणाले, तर ओनडांगा याांना 48.85% मते 

नमळाली. 

युनायटेि मकां गिम (यूके) महागाई 10.1% पयांत वाढली. 

● निटनचा वानर्षहक चलनवाढीचा दर दुप्पट आकड्ाांवर पोहोचला 

आहे, एक वर्षाहपूवीच्या जुलैमधे्य तो 10.1% वर चढला आहे. 

यूएस आनण युरोपच्या तुलनेत यूकेमधे्य ग्राहकाांच्या नकमती 

अनधक वेगाने वाढत आहेत, उच्च अन्न आनण ऊजाह खचाहमुळे. 

टॉयलेट पेपर आनण टूथिशसह खाद्यपदाथह आनण से्टपल्सच्या 

वाढत्या नकमती ांमुळे ही वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली. मूळ 

चलनवाढ, ज्यामुळे अद्धस्थर, अन्न आनण ऊजेच्या नकमती 

जुलैमधे्य 6.2% वर पोहोचल्या. 

● बर्याच अथहतज्ञाांचा असा नवश्वास आहे की आणखी वाईट 

घडणार आहे. बँक ऑफ इां ग्लां डचे म्हणणे आहे की नैसनगहक 

वायूच्या वाढत्या नकमतीमुळे ऑक्टोबरमधे्य ग्राहक नकां मत 

चलनवाढ 13.3% होण्याची श्ता आहे. त्यात म्हटले आहे की 

निटनला मांदीमधे्य ढकलले जाईल जे 2023 पयंत नटकेल अशी 

अपेक्षा आहे. 

प्रते्यकासाठी पीररयि उत्पादने उपलब्ध करून देणारे 

स्कॉटलांि हे पमहले राष्ट्र  ठरले आहे. 

● स्कॉटलांडच्या स्थाननक सरकाराांना आता स्कॉटलांडच्या 

कायद्यानुसार टॅिन्स आनण पॅड्स सारखी मोफत सॅननटरी 

उत्पादने (पीररयड उत्पादने) ज्याांना त्याांची गरज आहे त्याांना 

देणे आवश्यक आहे. स्कॉटलांडमध्ये पीररयड प्रोडक्ट कायदा 

लागू होत असल्याने, पररर्षदा आनण शैक्षनणक सांस्थाांमध्ये 

सामानाचा पुरवठा केला जाईल. पीररयड प्रॉडक््टस (फ्री 

प्रोद्धर्व्हजन) (स्कॉटलांड) नवधेयक नोर्व्हेंबर 2020 मधे्य MSPs 

द्वारे एकमताने मांजूर करण्यात आले. 2016 पासून पीररयड 

दाररद्र्य ननमूहलनासाठी कायहरत असलेल्या लेबर MSP मोननका 

लेनन याांनी हे नवधेयक सादर केले. 

 

मनयुक्ती बातम्या 
 

IAS मपयुर् गोयल याांची कें द्र सरकारने NATGRID CEO म्हणून 

मनयुक्ती केली. 

● नागालँड केडरचे IAS अनधकारी, पीयूर्ष गोयल याांची कें द्र 

सरकारने NATGRID (National Intelligence Grid) चे 

नवीन CEO म्हणून ननयुक्ती केली आहे. यासोबतच कें द्र 

सरकारने अनतररक्त सनचव पदावर 26 अनधकाऱ्याांची ननयुक्ती 

करण्याचे आदेशही जारी केले आहेत. पीयूर्ष गोयल हे सध्या 

कें द्रीय गृहमांत्रालयात अनतररक्त सनचव म्हणून कायहरत आहेत. 

गे्रनािाचे सायमन स्टाइल याांची UNFCCC चे नवीन कायाकारी 

समचव म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● सांयुक्त राष्टर ाांचे सरनचटणीस अँटोननयो गुटेरेस याांनी सायमन 

द्धस्टल याांची जमहनीतील बॉन येथील सांयुक्त राष्टर ाांच्या हवामान 

बदल सनचवालयाचे नवीन कायहकारी सनचव म्हणून ननयुक्ती 

केली आहे. या ननयुक्तीला UN फे्रमवकह  कन्रे्व्हन्शन ऑन 

क्लायमेट चेंज (UNFCCC) च्या बु्यरोने मान्यता नदली आहे. 
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सायमन स्टाइलची कारकीदा: 

● सायमन स्टाइल याांनी गे्रनाडा सरकारमधे्य पाच वरे्ष हवामान 

लवनचकता आनण पयाहवरण मांत्री पदे साांभाळून वररष्ठ मांत्री 

म्हणून काम केले. 

● त्याांनी नशक्षण आनण मानव सांसाधन नवकास मांत्री, मानव 

सांसाधन नवकास आनण पयाहवरणाची जबाबदारी असलेले 

राज्यमांत्री आनण कृर्षी, जमीन, वनीकरण, मत्स्यव्यवसाय आनण 

पयाहवरण मांत्रालयात कननष्ठ मांत्री म्हणून काम केले. 

● द्धस्टएलने गे्रनेडाच्या सांसदेच्या वरच्या सभागृह, नसनेटचे सदस्य 

म्हणून काम केले, नजथे त्याांनी या कालावधीत सरकारच्या 

व्यवसायाचे प्रमुख पद भूर्षवले. 

राजमकरण राय याांची NaBFID चे नवीन MD म्हणून मनयुक्ती 

● कें द्र आनण नॅशनल बँक फॉर फायनाद्धन्सांग इन्फ्रास्टरक्चर अँड 

डेर्व्हलपमेंट (NaBFID) च्या बोडाहने पुढील पाच वर्षांसाठी 

राजनकरण राय जी याांची व्यवस्थापकीय सांचालक (MD) म्हणून 

ननयुक्ती केली आहे. NaBFID च्या बोडाहने RBI, कें द्र आनण 

नवकास नवत्त सांस्था (DFI) नामाांकन आनण मोबदला सनमतीच्या 

मांजुरीच्या आधारे 30 जुलै रोजी राय याांच्या ननयुक्तीला मान्यता 

नदली . त्याांनी 8 ऑगस्ट रोजी DFI चे MD म्हणून पदभार 

स्वीकारला आनण ननयुक्तीच्या तपनशलानुसार ते 18 मे 2027 

पयंत सवोच्च पदावर राहतील. 

भारताचे आयटी समचव अल्केश कुमार शमाा याांची UN 

इांटरनेट पॅनेलच्या उच्चस्तरीय सदस्यत्वासाठी मनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● यूएनचे सरनचटणीस अँटोननयो गुटेरेस याांनी भारताचे 

इलेक्टर ॉननक्स आनण मानहती तांत्रज्ञान सनचव, अल्केश कुमार 

शमाह याांना इांटरनेट गर्व्हनहन्सवरील प्रख्यात तज्ञाांच्या पॅनेलमधे्य 

ननयुक्त केले आहे. इांटरनेट प्रणेते द्धर्व्हांट सफह  आनण नोबेल 

पाररतोनर्षक नवजेत्या पत्रकार माररया रीसा याांची 10 सदस्यीय 

इांटरनेट गर्व्हनहन्स फोरम (IGF) लीडरनशप पॅनेलमधे्य ननयुक्ती 

करण्यात आली आहे. यानशवाय, गुटेरेसचे तांत्रज्ञान दूत 

अमनदीप नसांग नगल हे देखील पॅनेलवर असतील. ते 2022-23 

IGF सायकल दरम्यान दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी सेवा 

देतील. 
 

 

FSIB ने मोहम्मद मुस्तफा याांना नाबािाच्या अध्यक्षपदासाठी 

सुचवले आहे. 

● नवत्तीय सेवा सांस्था बु्यरो (FSIB) ने मोहम्मद मुस्तफा याांना 

नाबाडहचे नेतृत्व करण्याची सूचना केली. एफएसआयबीच्या 

ननवेदनानुसार, नॅशनल बँक फॉर अॅनग्रकल्चर अँड रुरल 

डेर्व्हलपमेंट (नाबाडह) च्या अध्यक्षपदासाठी बु्यरोने मोहम्मद 

मुस्तफा याांची नशफारस केली आहे . मोहम्मद मुस्तफा याांनी 

स्मॉल इांडस्टर ीज डेर्व्हलपमेंट बँक ऑफ इां नडयाचे अध्यक्ष आनण 

व्यवस्थापकीय सांचालक (CMD) म्हणून काम केले. 

बजाज इलेद्धररकल्सने अनुज पोद्दार याांना एमिी आमण 

सीईओ म्हणून पदोन्नती मदली. 

● बजाज इलेद्धक्टरकल्स या व्यवसाय समूहाचा भाग असलेल्या 

बजाज समूहाने त्याांचे कायहकारी सांचालक अनुज पोिार याांची 

व्यवस्थापकीय सांचालक आनण मुख्य कायहकारी अनधकारी 

(सीईओ) पदावर ननयुक्ती केली आहे. कां पनीने चेअरमन आनण 

मॅनेनजांग डायरेक्टर हे पद वेगळे केले असून त्याचे सांरक्षक 

शेखर बजाज कां पनीचे कायहकारी अध्यक्ष म्हणून कायम 

राहतील . चेअरमन आनण मॅनेनजांग डायरेक्टर पदाांचे 

नवभक्तीकरण कां पनीच्या व्यवस्थापनाच्या 

व्यावसानयकीकरणाच्या पुढे आहे आनण मजबूत कॉपोरेट 

गर्व्हनहन्स मानकाांसाठी कां पनीची वचनबद्धता दशहवते. 

 

अथाव्यवस्था बातम्या 
 

से्टट बाँक ऑफ इांमियाने "उत्सव मुदत ठेव योजना" सुरू 

केली. 

● देशातील सवाहत मोठी कजह देणारी से्टट बँक ऑफ इां नडया 

(SBI) ने " उत्सव ठेव योजना" नावाचा एक अनोखा मुदत ठेव 

कायहक्रम सादर केला आहे. या नफक्स्ड नडपॉनझट स्कीममधे्य 

जास्त व्याजदर आहेत आनण ते फक्त मयाहनदत काळासाठी 

उपलब्ध आहे. हा कायहक्रम आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून 

साजरा होणाऱ्या देशाच्या स्वातांत्र्याच्या 76 व्या वर्षाहच्या 

नननमत्ताने सादर करण्यात आला आहे. 

उत्सव मुदत ठेव योजनेवर: 

● SBI 1000 नदवसाांच्या मुदत ठेवी ांवर वानर्षहक 6.10% व्याज दर 

देत आहे. आनण जे्यष्ठ नागररक ननयनमत दरापेक्षा 0.50% 

अनतररक्त व्याजदर नमळनवण्यास पात्र असतील. 

● हे दर 15 ऑगस्ट 2022 पासून प्रभावी आहेत आनण योजना 75 

नदवसाांच्या कालावधीसाठी वैध आहे. 

5 वर्ाांसाठी GDP 9% दराने वाढल्यास FY29 पयांत भारताची 

अथाव्यवस्था USD 5 मटर मलयन होऊ शकते. 

● जीडीपी पुढील पाच वरे्ष सातत्याने नऊ टके्क दराने वाढला 

तरच भारत 2028-29 पयंत पाच नटर नलयन डॉलरची 

अथहव्यवस्था बनू शकेल, असे आरबीआयचे माजी गर्व्हनहर डी 

सुब्बाराव याांनी सोमवारी साांनगतले. 
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● ते म्हणाले की, 5 नटर नलयन अथहव्यवस्थेचे स्वप्न साकार 

करण्यासाठी भारतासमोर आठ प्रमुख आर्व्हाने आहेत. 

गुांतवणुकीत वाढ करणे, उत्पादकता आनण नशक्षण आनण 

आरोग्याचे पररणाम सुधारणे, नोकऱ्या ननमाहण करणे, कृर्षी 

उत्पादकता वाढवणे, समनष्ट आनथहक द्धस्थरता राखणे, जागनतक 

मेगा टर ेंडचे व्यवस्थापन आनण प्रशासन सुधारणे ही आर्व्हाने 

आहेत. सुब्बा राव पुढे म्हणाले की पीएम मोदी ांनी राज्य 

अनुदानावर वाद सुरू केला आनण सवह राजकीय पक्ष या 

पररद्धस्थतीसाठी दोर्षी आहेत. 

भारत एमप्रल 2023 पासून 20% इथेनॉलसह पेटर ोलचा पुरवठा 

सुरू करणार आहे. 

● भारत पुढील वर्षी एनप्रलपासून ननवडक पेटर ोल पांपाांवर 20 

टके्क इथेनॉलसह पेटर ोलचा पुरवठा सुरू करेल आनण त्यानांतर 

पुरवठा वाढवेल कारण ते तेल आयात अवलां नबत्व कमी करेल 

आनण पयाहवरणीय समस्या सोडवेल. E20 पेटर ोल (20 टके्क 

इथेनॉल नमनश्रत पेटर ोल) एनप्रल 2023 पासून काही प्रमाणात 

उपलब्ध होईल आनण उवहररत 2025 पयंत कर्व्हर केले जाईल. 

कनााटक बाँकेने मुदत ठेव योजना “KBL अमृत समृिी” लााँच 

केली. 

● आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून स्वातांत्र्याच्या ७५ वर्षांच्या 

नननमत्ताने, कनाहटक बँकेने अभु्यदय कॅश सनटहनफकेट (ACC) 

अांतगहत KBL अमृत समृद्धी ही नवीन मुदत ठेव योजना आणली 

आहे आनण 75 आठवडे (525 नदवस) मुदत ठेव. या ठेव 

योजनेचा व्याज दर वानर्षहक ६.१०% आहे. समृद्ध 

देशभक्तीपरां परा आनण मूल्याांचे नचत्रण करणारी कनाहटक बँक 

आपल्या बहुमूल्य सांरक्षकाांच्या आकाांक्षा आनण स्वपे्न पूणह 

करण्यासाठी सदैव तत्पर आहे. KBL अमृत समृद्धी या नवीन 

उत्पादनासह, बँक आमच्या ग्राहकाांना व्याजदर वाढीचा लाभ 

देते. 

4 स्वतांत्र सांचालकाांची भारत सरकारकिून RBI च्या कें द्रीय 

मांिळावर पुनमनायुक्ती 

● सतीश कानशनाथ मराठे, स्वामीनाथन गुरुमूती, रेवती अय्यर 

आनण सनचन चतुवेदी या सवांना राष्टर ीय सरकारने RBI च्या 

कें द्रीय मांडळावर नकां वा भारतीय ररझर्व्हह बँकेच्या कें द्रीय 

मांडळावर अधहवेळ, अशासकीय सांचालक म्हणून काम 

करण्यासाठी नामाांनकत केले आहे. आरबीआयने आपल्या 

वेबसाईटवर म्हटले आहे की, आरबीआयच्या कें द्रीय बोडाहला 

पुढील सूचना येईपयंत गुरुमूती आनण मराठे याांना आणखी चार 

वर्षांच्या मुदतीसाठी नामाांकन देण्यात आले आहे. 

घाऊक मकां मत मनदेशाांक (WPI) जुलैमधे्य 13.93% पयांत 

घसरला. 

● वानणज्य मांत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलैमधे्य 

भारतातील घाऊक नकां मत ननदेशाांक (WPI) आधाररत महागाई 

13.93% पयंत कमी झाली आहे. WPI महागाईचा दर मे 

मनहन्यातील नवक्रमी 16.63 टक्क्ाांवरून जूनमधे्य 15.18 

टक्क्ाांवर घसरला. घाऊक नकां मत ननदेशाांक (WPI) महागाई 

जुलै 2021 मधे्य 11.57 टके्क होती. जुलैमधे्य घाऊक नकां मत 

ननदेशाांक दुहेरी अांकाांनी वाढला आहे, जो सलग 16 व्या 

मनहन्यात WPI 10-टक्क्ाांच्या उांबरठ्यावर वाढला आहे. 

कें द्रीय मांत्री मजतेंद्र मसांह याांनी भारतातील पमहल्या खारट 

पाण्याच्या कां दीलचे अनावरण केले. 

● कें द्रीय भूनवज्ञान मांत्री, नजतेंद्र नसांह याांनी भारतातील पनहला 

खारट पाण्याचा कां दील, 'रोनशनी' लाँच केला आहे, जो प्रकाश 

उत्सजहक डायोड (एलईडी) नदवे उजाह देण्यासाठी समुद्राच्या 

पाण्याचा वापर करतो . सागरी सांशोधनासाठी नॅशनल 

इद्धिटू्यट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी (NIOT) चेन्नई द्वारे 

सांचानलत सागर अने्वनशका या सागरी सांशोधन जहाजाच्या 

भेटीदरम्यान मांत्र्याांनी अशा प्रकारच्या पनहल्या कां दीलचे 

अनावरण केले 

सुरमक्षत बाँमकां ग पिती ांना प्रोत्साहन देण्यासाठी HDFC बाँकेने 

“Vigil Aunty” सादर केली. 

● HDFC बँकेने “ Vigil Aunty” नावाची नवीन मोहीम सुरू 

केली. नवनजल आांटी मोहीम देशभरातील नागररकाांना सुरनक्षत 

बँनकां ग पद्धती ांचा अवलां ब करण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न 

करते. हे बँकेच्या " मूह बांद रखो" मोनहमेसोबत जाईल, जे 

ग्राहकाांना त्याांची बँनकां ग मानहती खाजगी ठेवण्याची नवनांती 

करते. द्धर्व्हनजल आांटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आनण सोशल 

मीनडया आनण/नकां वा र्व्हाट्सएपवर नतला फॉलो करण्यासाठी 

लोकाांना पटवून देण्याची मोहीम चार ते सहा आठवड्ाांसाठी 

चालवली जाईल. 

से्टट बाँक ऑफ इांमिया (SBI) ने कोरमांगला, बेंगळुरू येथे 

स्टाटा-अपसाठी सममपात आपली पमहली शाखा सुरू केली 

आहे. 

● देशातील सवाहत मोठी कजहदार, से्टट बँक ऑफ इां नडया (SBI) ने 

कोरमांगला, बेंगळुरू येथे स्टाटह-अप्ससाठी समनपहत आपली 

पनहली शाखा सुरू केली आहे. एसबीआयचे अध्यक्ष नदनेश 

खारा याांनी एचएसआर लेआउट आनण इां नदरानगरजवळ 

कोरमांगला येथे शाखा सुरू केली जे शहरातील सवाहत मोठे 

स्टाटह-अप हब आहेत. बेंगळुरूनांतर पुढची शाखा गुडगावमधे्य 

आनण नतसरी शाखा हैदराबादमधे्य उघडली जाईल. या शाखा 

सांपूणह स्टाटह-अप इकोनसस्टमच्या गरजा पूणह करतील. 
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कें द्राने इमजान्सी के्रमिट लाइन गॅरांटी स्कीम (ECLGS) ची 

मयाादा 5 लाख कोटी ांपयांत मांजूर केली. 

● कें द्रीय मांनत्रमांडळाने इमजहन्सी के्रनडट लाइन गॅरां टी स्कीम 

(ECLGS) ची मयाहदा 50,000 कोटी रुपयाांनी 5 लाख कोटी 

रुपयाांपयंत वाढवण्यास मांजुरी नदली आहे, अनतररक्त रक्कम 

केवळ हॉद्धस्पटॅनलटी आनण सांबांनधत के्षत्रातील उद्योगाांसाठी 

राखून ठेवली जाणार आहे. ECLGS ही एक सतत चालू 

असलेली योजना आहे आनण हॉद्धस्पटॅनलटी आनण सांबांनधत 

के्षत्रातील उद्योगाांना पुढील वर्षी 31 माचहपयंत योजनेची वैधता 

नमळेपयंत रु. 50,000 कोटी रुपये लागू केले जातील. 

बिोदा मतरांगा ठेव योजना उज्जीवन SFB आमण बाँक ऑफ 

बिोदा याांनी सुरू केली. 

● उज्जीवन SFB आनण बँक ऑफ बडोदा (BoB) द्वारे "बडोदा 

नतरां गा ठेव योजना", एक अनद्वतीय ररटेल मुदत ठेव उत्पादन 

सादर केले गेले. बडोदा नतरां गा ठेव योजना 444 नदवसाांसाठी 

5.75 टके्क आनण 555 नदवसाांसाठी 6 टके्क व्याजदर देते. हा 

कायहक्रम 31 नडसेंबर 2022 पयंत उपलब्ध आहे आनण तो 2 

कोटी रुपयाांपेक्षा कमी नकरकोळ ठेवी ांवर लागू होतो. BoB च्या 

ननवेदनानुसार जे्यष्ठ लोकाांना 0.50 टके्क अनतररक्त व्याजदर 

नमळेल, तर परत न करण्यायोग्य ठेवी ांवर 0.15 टके्क अनतररक्त 

व्याजदर नमळेल. 

मशप्रॉकेट हा भारताचा 106 वा युमनकॉना बनला आहे. 

.Shiprocket, Zomato द्वारे समनथहत लॉनजद्धस्टक तांत्रज्ञान 

लॅटफॉमह, Temasek आनण Lightrock India याांच्या सह-नेतृत्वात 

ननधी उभारणी फेरीत $33.5 दशलक्ष (सुमारे 270 कोटी) जमा केले, 

नशप्रॉकेट भारतातील 106 वा युननकॉनह बनला आहे. नवीन 

भाांडवलासह, नशप्रॉकेटचे मूल्य सुमारे $1.2 अब्ज होते. 2017 मधे्य 

त्याची स्थापना झाल्यापासून, नशप्रॉकेट आकारात नतप्पट झाला 

आहे आनण दरवर्षी 66 दशलक्षाहून अनधक ग्राहकाांना सेवा देतो. 

मशप्रॉकेट: बद्दल 

● नशप्रॉकेटची स्थापना 2017 मधे्य झाली होती आनण आता 

दरवर्षी 66 दशलक्षाहून अनधक ग्राहकाांना सेवा देत आहे आनण 

वर्षाहनुवरे्ष आकारात नतप्पट होत आहे. 

● अरनवांद इांटरनेट नलनमटेडच्या मालकीची ओमुनी ही तांत्रज्ञान 

कां पनी गेल्या मनहन्यात नशप्रॉकेटने 200 कोटी रुपयाांना स्टॉक 

आनण रोखीने खरेदी केली होती. 

● नवद्यमान गुांतवणूकदार Huddle, March Capital, Moore 

Strategic Ventures, PayPal Ventures आनण 

Bertelsmann India Investments याांनी देखील मानलका E2 

ननधी उभारणी फेरीत भाग घेतला. 

● जूनमधे्य $200 दशलक्षपेक्षा जास्त नकमतीत, नशप्रॉकेटने D2C 

िँड आनण SME ई-टेलसहसाठी (जवळपास रु.1,560 कोटी) 

Pickrr, ई-कॉमसह सॉफ्टवेअर-ए-ए-सद्धर्व्हहस (SaaS) 

लॅटफॉमहमधील बहुताांश शेअसह खरेदी केले. 

अॅॅद्धिस बाँकेने “अमल्टमा सॅलरी पॅकेज” देण्यासाठी FCI 

सोबत सामांजस्य करार केला. 

● भारतातील नतसरी सवाहत मोठी खाजगी के्षत्रातील बँक, Axis 

बँकेने फूड कॉपोरेशन ऑफ इां नडया (FCI) सोबत एक 

सामांजस्य करार केला आहे, जे त्याांच्या सवह कमहचार्याांना अनन्य 

लाभ आनण वैनशष्टट्याांसह सवोत्तम शे्रणीतील पगार खाते प्रदान 

करण्यासाठी "अनल्टमा सॅलरी पॅकेज" प्रदान करते. या 

सामांजस्य करारासह, बँकेने सावहजननक के्षत्रातील उपक्रम 

(PSU) के्षत्रातील कमहचाऱ्याांना सवांगीण बँनकां ग सेवा देण्याची 

आपली वचनबद्धता पुन्हा स्थानपत केली आहे. हा सामांजस्य 

करार अॅद्धक्सस बँकेच्या नवनवध ग्राहक नवभागाांच्या बँनकां ग गरजा 

पूणह करण्यासाठी, त्याांना त्याांच्या आनथहक आकाांक्षा आनण टपे्प 

पूणह करण्यात मदत करण्याच्या सतत प्रयत्नाांचे प्रनतनबांब आहे. 

Edelweiss MF भारतातील पमहला सोने आमण चाांदीचा फां ि 

सादर करणार आहे. 

● अँसेट मॅनेजमेंट फमह (AMC) Edelweiss Mutual Fund 

(Edelweiss MF) भारतातील पनहला कायहक्रम सादर करणार 

आहे जो एकाच फां डाद्वारे सोने आनण चाांदीला एक्सपोजर प्रदान 

करतो. एडलवाईस MF द्वारे Edelweiss Gold and Silver 

ETF Fund of Fund (FoF) नवीन फां ड ऑफर 7 सप्टेंबर रोजी 

सांपेल. भावेश जैन आनण भरत लाहोटी हे एडलवाईस MF च्या 

योजनेचे ननधी व्यवस्थापक आहेत. नसल्र्व्हर-आधाररत 

मु्यचु्यअल फां ड या वर्षाहच्या जानेवारीमधे्य सुरुवातीला सादर 

करण्यात आले होते, तर भारतातील पनहला गोल्ड फां ड, 

ननप्पॉन इां नडया ईटीएफ गोल्ड बीईएस, माचह 2007 मधे्य जारी 

करण्यात आला होता. 
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RBI ने िेक्न अबान को-ऑपरेमटव्ह बाँकेचा परवाना रद्द केला. 

● कजह देणाऱ्याकडे पुरेसे भाांडवल आनण कमाईच्या श्ता 

नसल्याने डेक्कन अबहन को-ऑपरेनटर्व्ह बँक, कनाहटकचा 

परवाना रि करण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. 

बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 99 टक्क्ाांहून अनधक 

ठेवीदाराांना त्याांच्या ठेवी ांची सांपूणह रक्कम नडपॉनझट इन्शुरन्स 

अँड के्रनडट गॅरां टी कॉपोरेशन (DICGC) कडून नमळण्याचा 

अनधकार आहे, असे मध्यवती बँकेने एका प्रकाशनात म्हटले 

आहे. 

● "बँकेकडे पुरेसे भाांडवल आनण कमाईची श्ता नाही," 

आरबीआयने परवाना रि करण्याची घोर्षणा करताना म्हटले 

आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की नवजयपूर-आधाररत बँक 

सध्याच्या आनथहक द्धस्थतीसह सध्याच्या ठेवीदाराांना पूणह पैसे देऊ 

शकणार नाही. 

एचिीएफसी बाँकेने उत्तर केरळमधील कोमझकोि येथे ममहला 

शाखेचे उद्घाटन केले. 

● एचडीएफसी बँकेने उत्तर केरळमधील कोनझकोड येथे सवह 

मनहला शाखेचे उद्घाटन केले. महापानलकेच्या महापौर बीना 

नफनलप याांनी एचडीएफसी बँकेच्या शाखेचे उद्घाटन केले. 31 

माचह 2022 पयंत, बॅांकेनुसार, मनहलाांची सांख्या 21.7% 

(21,486) होती. 2025 पयंत, खाजगी सावकाराला ते 25% 

पयंत वाढवायचे आहे. नवनशर््षट उांबरठ्याच्या पलीकडे डील 

करण्यासाठी ननयामक सांमतीची आवश्यकता असते, जी 

बाजारातील अनैनतक व्यवसाय पद्धती ांवर लक्ष ठेवते. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

ओमिशा सरकारने मकनारपट्टीच्या सांरक्षणासाठी NIOT सोबत 

सामांजस्य करार केला. 

● ओनडशा सरकारने पूर, चक्रीवादळ, मातीची धूप आनण भरती-

ओहोटी इत्यादीसारख्या नवनवध नैसनगहक आपत्ती ांपासून नकनारी 

भागाच्या सांरक्षणासाठी चेन्नईद्धस्थत राष्टर ीय महासागर तांत्रज्ञान 

सांस्थेशी (एनआयओटी) एक सामांजस्य करार (एमओयू) केला 

आहे. ओनडशा हवामान बदलाच्या पररणामाांमुळे नकनारी 

भागाांना दरवर्षी नैसनगहक आपत्ती ांना सामोरे जावे लागते. गांजम, 

पुरी, खोरधा, कें द्रपाडा, भद्रक, बालेश्वर आनण जगतनसांगपूर या 

सात नजल्याांना या उपक्रमाचा लाभ नमळणार आहे. 

मास्टरकािाने जाहीर केले की बॅिममांटनपटू लक्ष्य सेन, 

मकदाम्बी श्रीकाांत, साद्धत्वकसाईराज राँकीरेड्डी आमण मचराग शेट्टी 

हे ब्राँि अाँमे्बसेिर म्हणून बोिाावर येतील. 

● मास्टरकाडहने जाहीर केले की बॅडनमांटनपटू लक्ष्य सेन, 

नकदाम्बी श्रीकाांत, साद्धत्वकसाईराज रँकीरेड्डी आनण नचराग शेट्टी 

हे भारतातील कां पनीचे िँड अँमे्बसेडर म्हणून बोडाहवर येतील. 

प्रनतनष्ठत थॉमस चर्षक 2022 आनण बनमंगहॅम 2022 

कॉमनवेल्थ गेम्सचे नवजेते म्हणून, नवीन राजदूत भारतात 

नडनजटल पेमेंटच्या सुरनक्षतता, सुरनक्षतता आनण सुनवधाांबिल 

जागरूकता पसरवण्यासाठी मास्टरकाडहसोबत भागीदारी 

करतील. 

स्माटा PoS उपकरणे उपयोमजत करण्यासाठी सॅमसांग 

स्टोअसासोबत पेटीएम टाय-अप 

● पेटीएमने पॉइांट-ऑफ-सेल नडर्व्हाइसेसच्या तैनातीद्वारे स्माटह 

पेमेंट तसेच पेटीएम पोस्टपेड कजह सेवा सुलभ करण्यासाठी 

सांपूणह भारतातील सॅमसांग स्टोअसहसोबत भागीदारी केली. या 

भागीदारीमुळे देशातील कोणत्याही अनधकृत स्टोअरमधून 

सॅमसांग उपकरणे जसे की लॅपटॉप, स्माटहफोन, टेनलद्धर्व्हजन, 

स्माटह घड्ाळे इत्यादी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाांना UPI, वॉलेट, 

आता पेमेंट स्कीम, डेनबट काडह आनण के्रनडट काडहसह Paytm 

पेमेंट साधनाांद्वारे पेमेंट करता येईल. 

येस बाँकेने ONDC ला प्रोत्साहन देण्यासाठी SellerApp सोबत 

भागीदारीची घोर्णा केली. 

● येस बँकेने नवके्रता-कें नद्रत बुद्धद्धमत्ता मांच असलेल्या 

SellerApp सोबत भागीदारीची घोर्षणा केली आहे. येस बँक 

आनण SellerApp मधील ही भागीदारी त्याांच्या क्लायांट बेसच्या 

नवके्रत्या वगाहला ओपन नेटवकह  नडनजटल कॉमसह (ONDC) 

अांगीकारण्यासाठी प्रोत्सानहत करेल आनण त्याांच्या नडनजटल 

कॉमसह फूटनप्रांटचा नवस्तार करण्यास मदत करेल. ओपन 

नेटवकह  नडनजटल कॉमसह नकां वा ONDC हा भारत सरकारचा 

एक धोरणात्मक उपक्रम आहे, ज्याचा उिेश नडनजटल कॉमसह 

से्पसचे लोकशाहीकरण करणे आहे. ONDC हा भारतीय ई-

कॉमसह माकेटमधे्य द्धिपकाटह आनण अँमेझॉनचा पयाहय आहे. 

टाटा कन्सल्टन्सी सद्धव्हासेस (TCS) ने मतच्या मिमजटल 

पररवतानाच्या प्रवासात मवत्तीय सांस्था, Inc. 'फाइव्ह स्टार बाँक' 

च्या उपकां पनीसोबत भागीदारी केली आहे. 

● टाटा कन्सल्टन्सी सद्धर्व्हहसेस (TCS) ने नतच्या नडनजटल 

पररवतहनाच्या प्रवासात नवत्तीय सांस्था, Inc. 'फाइर्व्ह स्टार बँक' 

च्या उपकां पनीसोबत भागीदारी केली आहे. ही भागीदारी 

टीसीएस कस्टमर इांटेनलजन्स अँड इनसाइट्स (CI&I) 

नवश्लेर्षण लॅटफॉमह वापरून कजह देण्याची जोखीम ननधाहररत 

करण्यास आनण अनत-वैयद्धक्तकीकृत ग्राहक अनुभव प्रदान 

करण्यास सक्षम करते. TCS AI-सांचानलत CI&I लॅटफॉमहच्या 

ररअल-टाइम सांदनभहत प्रनतबद्धता क्षमताांचा लाभ घेईल ज्यामुळे 

बँकेला अॅॅनटर शन ब्लाइांड स्पॉट्स टाळण्यासाठी आनण 

सवहचॅनेल ग्राहक वैयद्धक्तकरण चालनवण्यासाठी अांतदृहष्टी प्राप्त 

करण्यात मदत होईल. 
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बुमकां ग िेटा, इतर सुमवधाांची सुरमक्षतता आमण सुरमक्षतता 

सुमनद्धश्चत करण्यासाठी IRCTC आमण BSF याांनी सामांजस्य 

करारावर स्वाक्षरी केली. 

● सीमा सुरक्षा दलाने (BSF) भारतीय रेल्वे कॅटररां ग अँड टुररझम 

कॉपोरेशन (IRCTC) सोबत भारताच्या सीमेवर रक्षण करणाऱ्या 

जवानाांसाठी एअर ई-नतकीट सेवेअांतगहत बुनकां ग डेटाची 

सुरनक्षतता आनण सुरनक्षतता सुननद्धश्चत करण्यासाठी सामांजस्य 

करारावर स्वाक्षरी केली आहे. सक्ती या करारामुळे अनधकृत 

बीएसएफ कमहचार्याांसाठी अनतररक्त सामान, लाउांज, मालवाहू 

आनण कमी रि करणे नकां वा पुनननहधाहररत शुल्काची सुनवधा 

सुननद्धश्चत केली जाईल. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

सशस्त्र दल आमण CAPF जवानाांसाठी 107 शौया पुरस्कार 

जाहीर 

● भारताचे राष्टर पती, द्रौपदी मुमूह याांनी 107 शौयह पुरस्कारस्वातांत्र्य 

नदनानननमत्त सशस्त्र दल आनण कें द्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील 

कमहचाऱ्याांना पुरस्कार प्रदान केले. 

● राष्टर पती ांनी वेगवेगळ्या लष्करी कारवायाांमधे्य महत्त्वपूणह 

योगदान नदल्याबिल भारतीय लष्कराला, एक भारतीय हवाई 

दल (IAF) कमहचार्याांना आनण दुसरा लष्करी कुत्रा, 'एके्सल' 

(मरणोपराांत) याांना 40 उल्लेख-पाठण्याांना मान्यता नदली आहे. 

इांमियन मफल्म फेद्धस्टव्हल ऑफ मेलबना (IFFM) पुरस्कार 

2022 जाहीर 

● इां नडयन नफल्म फेद्धस्टर्व्हल ऑफ मेलबनह (IFFM) 2022 ची 13 

वी आवृत्ती 12 ऑगस्ट रोजी सुरू झाली आनण 30 ऑगस्ट रोजी 

समारोप होईल. ऑस्टर ेनलयामधे्य दरवर्षी आयोनजत करण्यात 

आलेल्या या कायहक्रमात काही प्रमुख आनण प्रशांनसत 

नचत्रपटाांचे प्रदशहन करून भारतीय नचत्रपट उद्योग साजरा केला 

जातो. देशातील शो आनण वेब नसरीज. फेद्धस्टर्व्हलच्या ठळक 

वैनशष्टट्याांपैकी एक म्हणजे अवॉडह नाईट, नजथे भारतीय 

नचत्रपटातील सवोतृ्कष्ट कलाकाराांना आनण मागील वर्षाहतील 

ओटीटी सीनसाठी ननवडक पुरस्कार नदले जातात. 
 

 

शे्रणी मवजेते 

सवोतृ्कष्ट नचत्रपट 83 

सवोतृ्कष्ट नदग्दशहक Shoojit Sircar (Sardar Udham) 

and Aparna Sen (The Rapist) 

सवोतृ्कष्ट अनभनेता रणवीर नसांग (८३) 

सवोतृ्कष्ट अनभनेत्री शेफाली शहा (जलसा) 

सवोत्तम मानलका मुांबई डायरी 26/11 

मानलकेतील सवोतृ्कष्ट 

अनभनेता 

मोनहत रैना (मुांबई डायरीज 26/11) 

मानलकेतील सवोतृ्कष्ट 

अनभनेत्री 

साक्षी तन्वर (माई) 

सवोतृ्कष्ट इांडी नचत्रपट जग्गी 

उपखांडातील सवोतृ्कष्ट 

नचत्रपट 

जॉयलँड 

जीवनगौरव पुरस्कार कनपल देव 

नसनेमा पुरस्कारात 

व्यत्यय आणणारा 

वाणी कपूर (चांदीगड करे आनशकी) 

नसनेमा पुरस्कारात 

समानता 

जलसा 

नसनेमा पुरस्कारात नेतृत्व अनभरे्षक बच्चन 

दादाभाई नौरोजी ांच्या लांिनच्या घराला बू्ल पे्लकचा मान 

ममळाला. 

● दादाभाई नौरोजी याांच्या लांडनमधील घराला 'बू्ल लेक' नमळेल, 

हा सन्मान लांडनमधे्य वास्तव्य आनण काम केलेल्या 

उल्लेखनीय व्यक्ती ांसाठी राखीव आहे. नौरोजी हे पनहले 

आनशयाई होते जे निटनमधे्य सांसद सदस्य म्हणून ननवडून 

आले. इां द्धग्लश हेररटेज चॅररटीद्वारे चालवली जाणारी बू्ल लेक 

योजना, लांडनमधील नवनशष्ट इमारती ांच्या ऐनतहानसक महत्त्वाचा 

सन्मान करते. नौरोजी याांच्या फलकाचे अनावरण भारतीय 

स्वातांत्र्याच्या 75 व्या वधाहपन नदनानननमत्त करण्यात आले. 

गृह मांत्रालयाने 2022 मधे्य 1082 पोलीस पदके मदली. 

● कें द्रीय गृह मांत्रालयाने (MHA ) CAPF आनण राज्य दलातील 

1,082 पोलीस कमहचार्याांना स्वातांत्र्य नदनाच्या पूवहसांधे्यला शौयह 

कृतीसह नवनवध शे्रणीतील सेवा पदकाांनी सन्माननत केले आहे. 

या अलांकाराांमधे्य 347 पोलीस शौयह पदके (PMG), 87 राष्टर पती 

पोलीस पदके नवनशष्ट सेवेसाठी आनण 648 पोलीस पदकाांचा 

समावेश आहे. 
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मररना तबसु्सम याांना प्रमतमष्ठत मलस्बन टर ायनेल ममलेमनयम 

bcp जीवनगौरव पुरस्कार ममळाला. 

● जागनतक दनक्षण आनण प्रथम दनक्षण आनशयातील प्रथम 

प्राप्तकताह म्हणून, प्रनसद्ध बाांगलादेशी वासु्तनवशारद, सांशोधक 

आनण नशक्षणतज्ञ मररना तबसु्सम याांना प्रनतनष्ठत नलस्बन 

टर ायनेल नमलेननयम bcp जीवनगौरव पुरस्कार नमळाला. 

नलस्बन आनकह टेक्चर टर ायनेल पॅनेलने पुरस्कार जाहीर करताना 

अत्यांत आर्व्हानात्मक पररद्धस्थतीतही जगभरात फायदेशीर 

प्रभाव पाडणाऱ्या स्थाननक समुदायाांसोबत कामाचे पे्ररणादायी 

उदाहरण नदल्याबिल मरीना तबसु्समचे कौतुक केले. 

 

सममट आमण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

IRDAI ने त्याचे उद्घाटन हॅकाथॉन, Bima Manthan 2022 चे 

आयोजन केले आहे. 

● IRDAI , नवमा ननयामक, पॉनलसीधारकाांच्या नहताचे रक्षण 

करण्यासाठी, सांस्थाांना स्वयांचनलत मृतू्य दावा सेटलमेंट, नमस-

सेनलां ग कमी करण्यासाठी आनण नवमा इकोनसस्टमच्या इतर 

घटकाांसाठी ताांनत्रकदृष्टट्या प्रगत नवीन उपाय प्रदान करण्यास 

साांनगतले आहे. भारतीय नवमा ननयामक आनण नवकास 

प्रानधकरण ( IRDAI ) “नवम्यामधील नावीन्य” या नवर्षयासह, 

त्याच्या उद्घाटन हॅकाथॉन, नबमा मांथन 2022 साठी अजह 

स्वीकारत आहे. 

IRDAI हॅकाथॉन: हायलाइट्स 

● IRDAI ने एका ननवेदनात म्हटले आहे की, हॅकाथॉन सहभागी ांना 

तांत्रज्ञानाचा वापर करून आनण पॉनलसीधारकाांच्या नहताचे रक्षण 

करून प्रते्यक व्यक्तीला नवमा उपलब्ध करून देण्याची क्षमता 

असलेल्या कल्पना शोधण्यासाठी आनण नवकनसत 

करण्यासाठी आमांनत्रत करते. 

● IRDAI, नवमा उत्पादनाांची चुकीची नवक्री थाांबवण्यासाठी, 

मृतू्यच्या दाव्याचे स्वयांचनलत ननराकरण करण्यासाठी 

सजहनशील कल्पना आनण तांत्रज्ञानावर आधाररत उपाय शोधले 

आहेत. 

● IRDAI नवमा नसलेली मोटार वाहने ओळखण्यासाठी, 

आवश्यक मोटर थडह पाटी इन्शुरन्स जारी करण्याची हमी आनण 

"कठीण भूभाग आनण कमी भेदक नठकाणी" सूक्ष्म नवम्यासह 

नवमा उत्पादनाांचे तांत्रज्ञान-आधाररत नवतरण यासाठी 

ताांनत्रकदृष्टट्या सक्षम उपाय शोधत आहे. 

 

सांरक्षण बातम्या 
 

INS सातपुिा 75 लॅप "आझादी का अमृत महोत्सव" आयोमजत 

करण्यासाठी सॅन मदएगो येथे पोहोचल्यानांतर एक मैलाचा 

दगि गाठला आहे. 

● भारतीय नौदल जहाज (INS) सातपुडा 13 ऑगस्ट रोजी 

भारताच्या स्वातांत्र्याची 75 वरे्ष साजरी करण्यासाठी सॅन नदएगो 

हाबहर उत्तर अमेररकन खांडात पोहोचले. INS सातपुडा ने 

भारताच्या स्वातांत्र्यनदनी सॅन नदएगो यूएस नेर्व्ही बेस येथे 75 लॅप 

आझादी का अमृत महोत्सव रन आयोनजत केला होता. 

भारताच्या स्वातांत्र्याच्या 75 वर्षांच्या ऐनतहानसक प्रसांगी भारतीय 

डायस्पोरा आनण उत्तर अमेररका खांडातील प्रनतनष्ठत स्थाननक 

मान्यवराांच्या उपद्धस्थतीत जहाजाने भारतीय नतरां गा ध्वज 

फडकावला. 

INS सातपुिा बद्दल 

● हवाई मधील पलह  हाबहर येथे भारतीय नौदल युद्धनौका, INS 

सातपुडा आनण P81 LRMRASW नवमानाांनी सवाहत मोठ्या 

बहुपक्षीय नौदल सरावाांपैकी एक, The Rim of the Pacific 

Exercise (RIMPAC) मधे्य भाग घेतला. 

● 27 जून रोजी, INS सातपुडा बहुपक्षीय नौदल सरावासाठी 

हवाई येथे पोहोचले तर P81 नवमान 22 जुलै 2022 रोजी 

पोहोचले. 

● मानहतीची देवाणघेवाण वाढवणे आनण परदेशी देशाांच्या 

नौदलाांमधे्य नवश्वास ननमाहण करणे या उिेशाने सहा 

आठवड्ाांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या सराव आनण 

प्रनशक्षणात INS सातपुडा आनण एक P81 मेरीटाईमने भाग 

घेतला. 

सांरक्षण मांत्री राजनाथ मसांह याांनी मारवािी योिा वीर दुगाादास 

राठोि याांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. 

● सांरक्षण मांत्री राजनाथ नसांह याांनी राजस्थानमधील जोधपूर येथे 

वीर दुगाहदास राठौर याांच्या 385 व्या जयांतीनननमत्त त्याांच्या 

पुतळ्याचे अनावरण केले. रक्षा मांत्री याांनी वीर दुगाहदास राठोड 

याांना सामानजक सलोखा, प्रामानणकपणा, शौयह आनण भक्ती 

याांचे प्रतीक मानून त्याांना भावपूणह श्रद्धाांजली अपहण केली. 

सांरक्षण मांत्री राजनाथ मसांह याांनी भारतीय लष्कराला “F-

INSAS” प्रणाली मदली. 

● भारताचे सांरक्षण मांत्री, राजनाथ नसांह याांनी नदल्ली येथे 

आयोनजत नवनवध सांरक्षण आनण सामररक प्रणाली ांच्या अनावरण 

समारांभात भारतीय लष्कराला बहुप्रनतनक्षत भनवष्यातील 

पायदळ सैननक म्हणून प्रणाली (F-INSAS) सुपूदह  केली. F-

INSAS च्या सांपूणह गीअरमधे्य AK-203 असॉल्ट रायफल 

समानवष्ट आहे, जी रनशयन-ओररनजन गॅस-ऑपरेट केलेली, 

मॅगनझन-फेड, नसलेक्ट-फायर असॉल्ट रायफल आहे. 
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(F-INSAS) प्रणालीबद्दल: 

● 300 मीटरची रेंज असलेल्या रायफलच्या युननट्सची नननमहती 

भारत-रनशया सांयुक्त उपक्रमाद्वारे केली जाईल. 

● लक्ष्य सांपादन करण्यासाठी 200 मीटरच्या रेंजसह रायफल-

माउां टेड होलोग्रानफक दृश्य प्रदान केले गेले आहे. 

● पायदळासाठी हेल्मेट बसवून नाईट द्धर्व्हजनची सुनवधा देण्यात 

आली आहे. हेल्मेट आनण बननयान 9 नममी दारुगोळा आनण 

AK-47 असॉल्ट रायफल्सपासून सांरक्षण करू शकतात. 

● युद्धभूमीवरील कमाांड पोस्ट आनण इतर घटकाांशी सांवाद 

साधण्यासाठी हँड्स फ्री हेडसेट प्रदान करण्यात आला आहे. 

भारताने श्रीलां केला िॉमनायर मेरीटाईम ररकॉमनसन्स मवमान 

भेट मदली. 

● भारताने 15 ऑगस्ट रोजी श्रीलां केला डॉननहयर सागरी टोही 

नवमान भेट नदले जे बेट राष्टर ाला आपल्या नकनारपट्टीच्या 

पाण्यात मानवी आनण अांमली पदाथांची तस्करी, तस्करी आनण 

इतर सांघनटत स्वरूपाच्या गुने्हगारी याांसारख्या अनेक 

आर्व्हानाांना अनधक प्रभावीपणे सामोरे जाण्यास सक्षम करेल. 

भारताने 76 वा स्वातांत्र्य नदन साजरा केला त्या नदवशी आनण 

बेट राष्टर ाच्या मो्ाच्या हांबनटोटा बांदरावर उच्च-तांत्रज्ञान नचनी 

के्षपणास्त्र आनण उपग्रह टर ॅ नकां ग जहाज डॉकच्या एक नदवस 

आधी झालेल्या प्रभावी हस्ताांतर समारांभात श्रीलां केचे अध्यक्ष 

राननल नवक्रमनसांघे उपद्धस्थत होते. 

वोस्तोक-2022: भारत-चीन लष्करी कवायती रमशयात होणार 

आहेत. 

● चीनची पीपल्स नलबरेशन आमी रनशयामधे्य र्व्होस्टोक-2022 

स्टर ॅटेनजक कमाांड आनण स्टाफ सराव मधे्य भाग घेईल, ज्यामधे्य 

भारत, बेलारूस, तानजनकस्तान आनण मांगोनलयाच्या सैन्याचाही 

समावेश आहे, असे देशाच्या सांरक्षण मांत्रालयाने म्हटले आहे. 

चीनची पीपल्स नलबरेशन आमी दोन देशाांच्या वानर्षहक लष्करी 

सहकायह योजना आनण कराराच्या अनुर्षांगाने वोस्तोक-2022 

(पूवह) सामररक सरावात सहभागी होण्यासाठी काही सैन्य 

रनशयाला पाठवेल. 

Vostok-2022: प्रमुख मुदे्द 

● चीनच्या सांरक्षण मांत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारत, बेलारूस, 

तानजनकस्तान आनण मांगोनलया देखील र्व्होस्टोक-2022 

कवायतीसाठी सैन्याचे योगदान देतील, परां तु भारतीय लष्कराने 

या प्रकरणावर अनधकृत नवधान जारी केलेले नाही. 

● सरावातील चीनच्या सैन्याच्या सहभागाचा सध्याच्या आांतरराष्टर ीय 

आनण प्रादेनशक पररद्धस्थतीशी काहीही सांबांध नाही, परां तु 

त्याऐवजी इतर सहभागी राष्टर ाांच्या सैन्याांशी व्यावहाररक आनण 

सौहादह पूणह सांबांध मजबूत करणे, सामररक समन्वयासाठी बार 

वाढवणे आनण प्रनतसाद देण्याची क्षमता वाढवणे हे आहे. सुरक्षा 

धो्ाांच्या शे्रणीसाठी. 

● रनशयाच्या वृत्तसांस्थेने नदलेल्या मानहतीनुसार, रनशयाच्या 

जनरल स्टाफचे प्रमुख रॅ्व्हलेरी गेरानसमोर्व्ह याांच्या 

मागहदशहनाखाली पूवह लष्करी नजल्यातील 13 प्रनशक्षण कें द्राांवर 

वोस्तोक-2022 स्टर ॅटेनजक कमाांड आनण स्टाफ सराव आयोनजत 

केला जाईल. 30 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर दरम्यान, कवायती होणे 

अपेनक्षत आहे. 

भारत रमशयाकिून सहा Tu-160 लाांब पल्ल्याची बॉम्बर 

खरेदी करणार आहे. 

● भारताची सामररक शक्ती वाढवण्यासाठी रनशयाकडून Tu-

160 बॉम्बर खरेदी करण्याचा भारताचा मानस आहे. हे बॉम्बर 

ननसगाहत नकती धोकादायक आहे म्हणून अमेररकेने त्याच्या 

सुरुवातीच्या उड्डाणावर आके्षप घेतला. तुपोलेर्व्ह Tu-160 

बॉम्बर 2220 नकमी प्रनततास इतका वेग गाठू शकतो. हे नवमान 

उड्डाण करताना जास्तीत जास्त वजन 110,000 नकलो आहे. 

त्याचे पांख 56 मीटर आहेत. रनशयाने Tu-160 बॉम्बर म्हणून 

ओळखले जाणारे सामररक बॉम्बर तयार केले. पररणामी, 

बॉम्बर त्याच्या तळापासून हजारो नकलोमीटर अांतरावर हल्ला 

करू शकतो. 

HAL मलेमशयामधे्य परदेशात आपले पमहले मवपणन कायाालय 

स्थापन करणार आहे. 

● नहांदुस्तान एरोनॉनटक्स नलनमटेड (HAL) ने मलेनशयातील लाइट 

कॉमॅ्बट एअरक्राफ्ट (LCA) तेजससाठी सांभाव्य कराराच्या 

अपेके्षने क्वालालां पूर येथे पनहले आांतरराष्टर ीय नवपणन आनण 

नवक्री कायाहलय स्थापन करण्यासाठी सामांजस्य करार (MoU) 

केला. रॉयल मलेनशयन हवाई दलासाठी तेजसचा 

मलेनशयाकडून फायटर लीड-इन टर ेनर (FLIT) नवमान म्हणून 

नवचार केला जात असल्यामुळे हा बदल झाला आहे. 

● HAL च्या ननवेदनानुसार, "क्वालालां पूर येथील कायाहलयामुळे 

करार प्राप्त करण्याची HAL ची क्षमता वाढेल आनण रॉयल 

मलेनशयन एअर फोसह (RMAF) च्या इतर गरजा पूणह करण्यास 

सक्षम होईल 
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क्रीिा बातम्या 
 

FIFA ने अद्धखल भारतीय फुटबॉल महासांघ (AIFF) मनलां मबत 

केले. 

● नफफा कौद्धन्सलच्या बु्यरोने एकमताने अद्धखल भारतीय फुटबॉल 

महासांघ (एआयएफएफ) ला तृतीय पक्षाांच्या अवाजवी 

प्रभावामुळे तात्काळ ननलां नबत करण्याचा ननणहय घेतला आहे, जे 

FIFA ननयमाांचे गांभीर उल्लां घन आहे. AIFF कायहकारी सनमतीचे 

अनधकार रि झाल्यानांतर आनण AIFF प्रशासनाचे AIFF चे पूणह 

ननयांत्रण परत नमळण्यासाठी प्रशासकाांची सनमती स्थापन 

करण्याचा आदेश आल्यावर ननलां बन मागे घेण्यात येईल. 

भारतीय ऑमलद्धिक असोमसएशन (IOA) च्या कामकाजाचा 

ताबा घेण्यासाठी मदल्ली हायकोटााने सममती नेमली. 

● भारतीय ऑनलद्धिक असोनसएशनला नदल्ली उच्च न्यायालयाने 

नतच्या कारभाराचा ताबा घेण्यासाठी तीन सदस्याांची 

प्रशासकीय सनमती (CoA) स्थानपत करण्याचे ननदेश नदले 

आहेत. पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, क्रीडा सांनहतेचे पालन 

करण्यासाठी आयओएच्या “सतत पुनरावृत्ती” नांतर न्यायालयाने 

हा ननणहय घेतला. 

● न्यायमूती मनमोहन आनण नजमी वजीरी याांच्या खांडपीठाने 

साांनगतले की, IOA चे दैनांनदन कामकाज चालवण्यासाठी CoA 

मधे्य सवोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूती अननल 

आर दवे, माजी मुख्य ननवडणूक आयुक्त डॉ. एसवाय कुरैशी 

आनण परराष्टर  मांत्रालयाचे माजी सनचव नवकास स्वरूप याांचा 

समावेश असेल. यानशवाय, ऑनलद्धिक सुवणहपदक नवजेता 

अनभनव नबांद्रा, जागनतक नवजेतेपद पदक नवजेती अांजू बॉबी 

जॉजह आनण ऑनलां नपयन बॉमे्बला देवी सल्लागार खेळाडू 

असतील. CoA च्या प्रते्यक सदस्याला दरमहा 3 लाख रुपये 

मानधन नमळेल तर सल्लागार खेळाडूांना प्रते्यकी 1.5 लाख 

रुपये मानधन नमळेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

मलेमशयाची प्रीममयर पुरुर् हॉकी स्पधाा, सुलतान अझलान 

शाह कप 2022 इपोह येथे 16 ते 25 नोव्हेंबर दरम्यान होणार 

आहे. 

● मलेनशयाची प्रीनमयर पुरुर्ष हॉकी स्पधाह, सुलतान अझलान शाह 

कप 2022 इपोह येथे 16 ते 25 नोर्व्हेंबर दरम्यान होणार आहे. 

कोनवड-19 महामारीमुळे दोन वर्षाहनांतर ही स्पधाह पुनरागमन 

करत आहे. जागनतक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेला 

ऑस्टर ेनलया, पाचव्या क्रमाांकावर असलेला जमहनी, भारत, 

नू्यझीलां ड आनण कॅनडा याांना या स्पधेसाठी आमांनत्रत करण्यात 

आले आहे. सवह सामने मलेनशयातील इपोह शहरातील 

अझलान शाह से्टनडयमवर खेळले जातील, जे सुलतान 

अझलान शाह चर्षक स्पधेचे कायमस्वरूपी नठकाण आहे. 

डु्यरांि कप 2022: आमशयातील सवाात जुनी फुटबॉल स्पधाा 

सुरू झाली. 

● आनशयातील सवाहत जुनी फुटबॉल स्पधाह डु्रांड कपला 

सुरुवात झाली आहे. डु्रांड चर्षक 2022 च्या 131 व्या 

आवृत्तीला सुरुवात झाली आहे, कें द्रीय सांरक्षण मांत्री राजनाथ 

नसांह आनण लष्कराचे प्रमुख जनरल मनोज पाांडे उद्घाटन 

सामन्याचे पे्रक्षक होण्यासाठी मनणपूरला भेट देतील. 

उद्घाटनाचा सामना इांफाळ येथील खुमन लिक से्टनडयमवर 

होणार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● पद्धश्चम बांगाल, आसाम आनण मनणपूर हे डु्रांड कप २०२२ चे 

आयोजन करत आहेत. 

● 20 सांघाांपैकी 11 सांघ इां नडयन सुपर लीग खेळणाऱ्या नवनवध 

क्लबचे, आय-लीगमधील पाच सांघ आनण सशस्त्र दलाांचे चार 

सांघ असतील. 

● कोलकातामधे्य सॉल्ट लेक से्टनडयम, नैहाटी से्टनडयम आनण 

नकशोर भारती से्टनडयममधे्य सामने खेळवले जातील . 

● इांफाळमधील खुमान लिक से्टनडयमवर हा सामना होणार 

आहे . 

● आसाममधे्य हा सामना गुवाहाटी येथील इांद्रा गाांधी अॅथलेनटक 

से्टनडयमवर होणार आहे. 

आयलांिच्या केमवन ओब्रायनने आांतरराष्ट्र ीय मक्रकेटमधून 

मनवृत्तीची घोर्णा केली. 

● आयलंडचा अष्टपैलू खेळाडू केनवन ओिायन याने ऑस्टर ेनलयात 

यांदाच्या T20 नवश्वचर्षक स्पधेतील वादातून बाहेर पडल्यानांतर 

आांतरराष्टर ीय नक्रकेटमधून ननवृत्तीची घोर्षणा केली आहे. 

ओिायनने 16 वर्षांच्या आांतरराष्टर ीय कारनकदीत तीन कसोटी, 

153 एकनदवसीय आांतरराष्टर ीय आनण 110 टी-20 आांतरराष्टर ीय 

सामने खेळले आनण जगभरातील अनेक इां द्धग्लश काउांटी क्लब 

आनण T20 फँ्रचायझी सांघाांसोबत जादू केली. 

बेंगळुरू FIBA U-18 ममहला आमशयाई बासे्कटबॉल 

चॅद्धियनमशपचे आयोजन करणार आहे. 

● बेंगळुरू FIBA U-18 मनहलाांच्या आनशयाई बासे्कटबॉल स्पधेचे 

यजमानपद 5 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. कनाहटकचे क्रीडा 

आनण युवा सक्षमीकरण मांत्री डॉ. नारायणगौडा याांच्या मते, 

बेंगळुरू 5 ते 11 सप्टेंबर या कालावधीत FIBA U-18 

मनहलाांच्या आनशयाई बासे्कटबॉल स्पधेचे आयोजन करेल. मांत्री 

डॉ. नारायणगौडा याांनी पत्रकार पररर्षदेदरम्यान FIBA U-18 

पुरुर्ष बासे्कटबॉल स्पधेत भाग घेण्यासाठी इराणला जाणार्या 

भारतीय पुरुर्ष सांघाला क्रीडासानहत्य प्रदान केले. 
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मवज्ञान बातम्या 
 

CCMB, IIT हैदराबाद आमण LVPEI द्वारे मवकमसत केलेला 

भारतातील पमहला 3D-मुमद्रत मानवी कॉमनाया 

● हैदराबादमधील सांशोधकाांनी कृनत्रम कॉननहया ( 3D-मुनद्रत 

मानवी कॉननहया ) यशस्वीररत्या 3D-नप्रांट केले आहे आनण ते 

भारतात प्रथमच सशाच्या डोळ्यात ठेवले आहे. मानवी 

दात्याच्या कॉननहयल नटश्यूपासून बननवलेले 3D- नप्रांट केलेले 

मानवी कॉननहया LV प्रसाद आय इद्धिटू्यट (LVPEI ), इां नडयन 

इद्धिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी-हैदराबाद (IIT-H), आनण सेंटर 

फॉर सेल्युलर अँड मॉनल्ुलर बायोलॉजी (CCMB ) च्या 

सांशोधकाांनी तयार केले आहे. 

3D-मुमद्रत मानवी कॉमनाया: मुख्य मुदे्द 

● उत्पादन (3D-मुनद्रत मानवी कॉननहया) स्थाननक पातळीवर 

सरकार आनण परोपकारी सांस्थाांच्या समथहनाने तयार केले गेले; 

हे पूणहपणे नैसनगहक, कृनत्रम घटकाांपासून मुक्त आनण 

रुग्ाांसाठी वापरण्यासाठी सुरनक्षत आहे. 

● नवशेर्ष बायोनममेनटक हायडर ोजेल (पेटांट प्रलां नबत) तयार 

करण्यासाठी, LVPEI, IITH, आनण CCMB मधील सांशोधकाांनी 

मानवी डोळ्याांमधून तयार केलेल्या नडसेल्युलराइज्ड कॉननहयल 

नटश्यू मॅनटरक्स आनण से्टम पेशी ांचा वापर केला. 

● हे हायडर ोजेल 3D-मुनद्रत मानवी कॉननहयासाठी पायाभूत सामग्री 

म्हणून काम करते . 

● 3D-नप्रांट केलेले मानवी कॉननहया हे बायोकॉिॅनटबल, नैसनगहक 

आनण प्राण्याांच्या उपउत्पादनाांपासून मुक्त आहे कारण ते 

मानवी कॉननहयाच्या ऊती ांपासून तयार केलेल्या घटकाांपासून 

बनलेले आहे. 

कोमवि बूस्टर लसीकरण प्रथम युनायटेि मकां गिममधे्य मांजूर 

झाले. 

● निटीश आरोग्य अनधकार्याांनी साांनगतले की, मॉडनाह कोनवड 

बूस्टर लसीकरणास मान्यता देणारे यूके हे पनहले राष्टर  बनले 

आहे. कोनवड बूस्टर लसीकरण COVID-19 चे मूळ स्टर ेन आनण 

अगदी अलीकडील ओनमक्रॉन आवृत्ती या दोन्ही ांना लक्ष्य करते. 

मॉडनाह कोनवड बूस्टर लसीकरणाला मेनडनसन्स अँड 

हेल्थकेअर प्रॉडक््टस रेगु्यलेटरी एजन्सी (MHRA) द्वारे नवीन 

कोरोनार्व्हायरस नवरूद्ध “तीक्ष्ण साधन” म्हणून मान्यता देण्यात 

आली आहे कारण ती सुरनक्षतता, गुणवत्ता आनण 

पररणामकारकतेच्या आवश्यकता पूणह करण्याचा ननधाहर केला 

आहे. 

स्वातांत्र्याची 75 वरे् पूणा झाल्यामनममत्त अवकाशात भारताचा 

ध्वज फिकला. 

● देशाच्या स्वातांत्र्याची 75 वरे्ष पूणह झाल्यामुळे भारतीय राष्टरध्वज 

30 नकमी पेक्षा जास्त उांचीवर अांतराळात फडकवण्यात आला. 

नतरां गा से्पस नकड्झ इां नडयाने फुग्यावर अांतराळाच्या काठावर 

पाठवला होता, जो देशासाठी तरुण शास्त्रज्ञ तयार करणारी 

एरोसे्पस सांस्था आहे. ध्वज फडकवणे हा आझादी का अमृत 

महोत्सवाचा एक भाग होता जो भारत स्वतांत्र झाल्याला 75 वरे्ष 

पूणह झाली. 

नासाचे चांद्र रॉकेट पमहल्या चाचणी उड्डाणासाठी प्रके्षपण 

पॅिवर हलवले. 

● अमेररकन से्पस एजन्सी, NASA ने से्पस लॉन्च नसस्टीम (SLS) 

रॉकेट आनण ओररयन से्पसक्राफ्टच्या सभोवतालचे त्याांचे 

महाकाय नू्य मून रॉकेट आणले आहे, हे वाहन िोररडातील 

केनेडी से्पस सेंटरमधे्य पॅड 39B वर अपेनक्षत नलफ्ट-ऑफच्या 

आधी हलवण्यात आले. 29 ऑगस्ट. जवळपास 100 मी-उांची 

(328ft) SLS ने पॅडवर एक प्रचांड टर ॅक्टर चालवला. 

एसएलएसचा वापर आटेनमस नमशन अांतगहत केला जाईल जो 

पृथ्वीवर दीघहकाळ राहण्याच्या योजनाांसह मानवाांना चांद्रावर 

परत घेऊन जाईल. 

ISRO ला HAL किून गगनयान ममशनसाठी कू्र मॉडु्यल 

फेअररांग ममळाले. 

● नहांदुस्तान एरोनॉनटक्स नलनमटेड (एचएएल) ने गगनयान 

मोनहमेसाठी भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्थेला (इस्रो) अांतराळ 

उपकरणाांचे दोन तुकडे नदले आहेत . भारताच्या सवोच्च 

अांतराळ सांस्थेने या मोनहमेसाठी HAL कडून खरेदी केलेले हे 

दुसरे कू्र मॉडू्ल फेअररां ग (CMF) आहे. जरी हे दोन्ही CMF 

काही प्रमाणात वापरले जाणार असले तरी पनहल्या प्रयोगात 

ISRO ला HAL कडून नमळालेला CMF वापरला जाईल. 

 

महत्वाचे मदवस 
 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी पाटीशन हॉरोसा ररमेम्बसा िे 2022 

साजरा केला. 

● आपल्या गेल्या वर्षीच्या स्वातांत्र्यनदनाच्या भार्षणात, पांतप्रधान 

नरें द्र मोदी याांनी 14 ऑगस्ट हा नदवस 1947 मधे्य 

फाळणीदरम्यान भारतीयाांनी भोगलेल्या दु:खाची आनण 

बनलदानाची आठवण करून देण्यासाठी “पाटीशन हॉरोसह 

ररमेम्बसह डे 2022” म्हणून साजरा करण्याची घोर्षणा केली. 

● 15 ऑगस्ट, 1947 च्या आसपासच्या आठवडे आनण मनहन्याांत , 

भारत आनण पानकस्तानमधे्य भारताची फाळणी झाल्यामुळे 

गांभीर रक्तपात आनण जातीय नहांसाचार, मालमते्तचे नुकसान 

आनण लक्षणीय अद्धस्थरता झाली. फाळणी मानवी इनतहासातील 

सवाहत नहांसक आनण जलद नवस्थापनाांपैकी एक म्हणून 

ओळखली जाते. 
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15 ऑगस्ट 2022 रोजी राष्ट्र  76 वा स्वातांत्र्यमदन साजरा करत 

आहे. 

● या वर्षी भारत 15 ऑगस्ट 2022 रोजी 76 वा स्वातांत्र्य नदन 

साजरा करत आहे, ज्यामुळे देशाला सुमारे दोन शतकाांच्या 

निटीश औपननवेनशक राजवटीतून स्वातांत्र्य नमळाले आहे. 

पांतप्रधान नरें द्र मोदी नवी नदल्लीतील लाल नकल्ल्यावरून 

उत्सवाचे नेतृत्व करत आहेत आनण नवी नदल्लीतील लाल 

नकल्ल्यावरून देशाला सांबोनधत करत आहेत. पांतप्रधान 

म्हणून त्याांचे हे नववे सांबोधन आहे. स्वातांत्र्याची 75 वरे्ष साजरी 

करण्यासाठी भारत सरकारने “आझादी का अमृत महोत्सव” हा 

उपक्रम सुरू केला आहे. 

जागमतक मानवतावादी मदन 19 ऑगस्ट रोजी साजरा केला 

जातो. 

● जागनतक मानवतावादी नदन दरवर्षी 19 ऑगस्ट रोजी सवह 

सहाय्यक आनण आरोग्य कमहचार्याांना ओळखण्यासाठी साजरा 

केला जातो जे आपत्ती आनण सांकटाांच्या पीनडताांना मदत 

करण्यासाठी स्वयांसेवा करतात. जगभरात मानवतावादी 

सहाय्याच्या गरजेबिल जागरूकता पसरवणे हा या नदवसाचा 

उिेश आहे. UN ला आशा आहे की हा नदवस लोकाांना 

वाचवण्यासाठी आनण मानवतावादी कारणाांना पानठां बा 

देण्यासाठी काही ांनी घेतलेल्या जोखमीची आठवण करून 

देईल. 

वल्ा ि फोटोग्राफी िे: 19 ऑगस्ट 

● वल्ह ड फोटोग्राफी डे दरवर्षी 19 ऑगस्ट रोजी साजरा केला 

जातो. हा नदन फोटोग्राफीच्या कलेला एक सलाम आहे आनण 

ज्याांना याची आवड आहे त्याांना एकत्र येण्यास आनण त्याांचे कायह 

सामानयक करण्यास प्रोत्सानहत करते. फोटोग्राफीला कररअर 

म्हणून पुढे जाण्यासाठी उत्साही व्यक्ती ांसाठी हा एक पे्ररक 

नदवस म्हणूनही काम करतो. 
 

 

अक्षय ऊजाा मदवस 2022: 20 ऑगस्ट 

● दरवर्षी 20 ऑगस्ट रोजी भारत अक्षय ऊजाह नदवस नकां वा अक्षय 

ऊजाह नदवस साजरा करतो. अक्षय ऊजाह नदवस 2022 नकां वा 

अक्षय ऊजाह नदवसाचे उनिष्ट भारतातील अक्षय उजेचा नवकास 

आनण अवलां ब करण्याबिल जागरूकता पसरवणे आहे. अक्षय 

ऊजाह नदवस 2022, नैसनगहक सांसाधनाांच्या ऱ्हासाच्या 

नचांताजनक दराला प्रोत्साहन देऊन आनण त्याचे महत्त्व 

दशहनवतो. हा नदवस लोकाांना पवन ऊजाह, सौर ऊजाह आनण 

जलनवद्युत याांसारख्या नैसनगहक सांसाधनाांच्या वापराबिल 

जागरूक करतो. 

अक्षय उजाा मदवस: उमद्दष्ठ 

● तरुण नपढीच्या मदतीने जागरूकता वाढवण्यासाठी शालेय 

नवद्याथी आनण महानवद्यालयीन नवद्याथ्यांना लक्ष्य करण्याचा या 

मोनहमेचा उिेश आहे. 

● मुले हे भारताचे आगामी भनवष्य असल्याने मुख्य लक्ष कें द्रीत 

होते आनण त्याांना प्रथम जागरूक करणे महत्वाचे आहे. 

● या मोनहमेत अनेक शाळा, महानवद्यालये, नवद्याथ्यांनी मोठ्या 

सांखे्यने सहभाग घेतला. 

● या मोनहमेअांतगहत, अक्षय ऊजाह नदवस मोनहमेदरम्यान 

साांसृ्कनतक कायहक्रम, वादनववाद, नचत्रकला स्पधाह आनण रॅली 

अशा नवनवध उपक्रमाांचा समावेश करण्यात आला होता. 

जागमतक मच्छर मदवस: 20 ऑगस्ट 

● पावसाळा हा असतो जेर्व्हा मलेररया, डेंगू्य ताप आनण 

नचकुनगुननया यासह डासाांमुळे होणारे आजार जास्त प्रमाणात 

आढळतात. जागनतक मच्छर नदवस आपल्याला याची आठवण 

करून देतो की जगभरातील लाखो लोकाांचा मृतू्य होण्याचा 

धोका आहे, तरीही ते उपचार करण्यायोग्य आनण टाळता 

येण्यासारखे आहे. यासह दरवर्षी या आजाराने लोकाांवर कहर 

केला आहे. जागनतक आरोग्य सांघटनेच्या मते, 2019 आनण 

2020 या वर्षांमधे्य मलेररयाशी सांबांनधत मृतू्यांमधे्य 69,000% 

वाढ झाली आहे. 

 

मनधन बातम्या 
 

जे्यष्ठ शेअर बाजार गुांतवणूकदार राकेश झुनझुनवाला याांचे 

वयाच्या 62 व्या वर्ी मनधन झाले. 

● जे्यष्ठ शेअर बाजार गुांतवणूकदार, राकेश झुनझुनवाला याांचे 

वयाच्या 62 व्या वर्षी ननधन झाले. अनेकदा 'इां नडयाज वॉरेन 

बफे' आनण भारतीय बाजारपेठेतील नबग बुल म्हणून ओळखले 

जाणारे झुनझुनवाला याांची एकूण सांपत्ती $5.8 अब्ज होती. 

नमडास टच असलेले गुांतवणूकदार, झुनझुनवाला हे देशातील 

48 वे सवाहत श्रीमांत व्यक्ती होते. 
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भारतीय अमेररकन पत्रकार उमा पेम्माराजू याांचे मनधन 

● भारतीय अमेररकन पत्रकार, उमा पेम्माराजू याांचे वयाच्या 64 

व्या वर्षी ननधन झाले आहे. त्या द फॉक्स ररपोटह , फॉक्स नू्यज 

लाइर्व्ह, फॉक्स नू्यज नाऊ आनण फॉक्स ऑन टर ेंड्स यासारख्या 

नवनवध कायहक्रमाांचा भाग होत्या. नतला नतच्या कारनकदीत 

अने्वर्षणात्मक अहवाल आनण पत्रकाररतेसाठी अनेक एम्मी 

पुरस्कार नमळाले आहेत. 

बीसीसीआयचे माजी समचव अममताभ चौधरी याांचे मनधन 

● बीसीसीआयचे माजी कायहवाहक सनचव आनण झारखांड राज्य 

नक्रकेट असोनसएशनचे (जेएससीए) अध्यक्ष अनमताभ चौधरी 

याांचे ननधन झाले. त्याांनी 2019 पयंत बीसीसीआयचे कायहवाहक 

सनचव म्हणून काम केले. त्याांनी 2004 मधे्य नक्रकेट प्रशासनात 

प्रवेश केला आनण एक दशकाहून अनधक काळ झारखांड राज्य 

नक्रकेट असोनसएशन (JSCA) अध्यक्ष म्हणून काम केले. 

 

पुस्तके आमण लेखक बातम्या 
 

नेतन्याहू याांचे आत्मचररत्र 'बीबी: माय स्टोरी' नोव्हेंबरमधे्य 

प्रकामशत होणार आहे. 

● माजी पांतप्रधान बेंजानमन नेतन्याहू याांचे एक सांस्मरण या गडी 

बाद होत आहे. “बीबी: माय स्टोरी” 22 नोर्व्हेंबर रोजी 

इस्रायलमधे्य प्रकानशत होईल. जू्य राज्याच्या स्थापनेनांतर एका 

वर्षाहनांतर जन्मलेल्या, मी माझे जीवन त्या शक्ती ांचा सामना 

करण्यासाठी समनपहत केले आहे जे त्याचा नाश करू पाहत 

आहेत आनण जे करू शकत नाहीत त्याांच्याशी शाांतता 

प्रस्थानपत करतात. माझी कहाणी शोकाांनतका आनण नवजय, 

अडथळे आनण यश, नशकलेले धडे आनण नप्रयजनाांची आहे. हे 

इस्रायलशी नवणले गेले आहे, ज्याने नसद्ध केले आहे की 

नवश्वास आनण सांकल्प हे उज्ज्वल भनवष्य घडवण्यासाठी दुगहम 

अडचणी ांवर मात करू शकतात, 72 वर्षीय नेतान्याहू याांनी एका 

ननवेदनात म्हटले आहे. 

 

सवा स्पधाा परीक्षाांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● FIFA अध्यक्ष: Gianni Infantino; 

● FIFA ची स्थापना: 21 मे 1904; 

● FIFA मुख्यालय: झुररच, द्धस्वत्झलंड. 

● NATGRID ची स्थापना: 2009; 

● NATGRID मुख्यालय: नवी नदल्ली, भारत. 

● केननया राजधानी: नैरोबी; 

● केननया चलन: निनलांग. 

● कनाहटक बँकेचे मुख्यालय: मांगळुरु 

● कनाहटक बँकेचे CEO: महाबळेश्वरा M. S 

● कनाहटक बँकेची स्थापना: 18 फेिुवारी 1924 

● बजाज समूह सांस्थापक: जमनालाल बजाज; 

● बजाज गु्रपची स्थापना: 1926; 

● बजाज समूहाचे मुख्यालय स्थान: पुणे, महाराष्टर . 

● एफएसआयबी अध्यक्ष: भानु प्रताप िमाह 

● मेघालय राजधानी: निलाँग 

● मेघालयचे राज्यपाल: सत्यपाल मनलक 

● मेघालयचे मुख्यमांत्री: कॉनरॅड सांगमा. 

● मास्टरकाडहची स्थापना: 16 नडसेंबर 1966, युनायटेड से्टट्स 

● मास्टरकाडह मुख्यालय: नू्ययॉकह , युनायटेड से्टट्स 

● मास्टरकाडह सीईओ: मायकेल नमबाच 

● मास्टरकाडहचे कायहकारी अध्यक्ष: अजय बांगा 

● अँद्धक्सस बँकेची स्थापना: 1993 

● अँद्धक्सस बँकेचे मुख्यालय: मुांबई, महाराष्टर  

● अँद्धक्सस बँकेचे अध्यक्ष : राकेि माद्धखजा 

● अँद्धक्सस बँकेचे MD आनण CEO: अनमताभ चौधरी 

● अँद्धक्सस बँकेची टॅगलाइन: बदली का नाम नजांदग 

● इस्रोचे अध्यक्ष: एस सोमनाथ 

● एचएएल अध्यक्ष: नमनहर काांती नमश्रा 

● कें द्रीय अांतराळ मांत्री: नजतेंद्र नसांह 
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