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राष्ट्र ीय बातम्या 

सुपर वासुकी: भारतीय रेल्वेची सवाात लाांब मालवाहतूक ट्र ेन 

● भारतीय रेल्वेने सुपर वासुकी या नवीनतम ट्र ेनची चाचणी घेतली. 

सुपर वासुकी भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण पूवव मध्य रेल्वे (SECR) 

झोनद्वारे चालक्षवली जाते. एसईसीआरने गेल्या वर्षी वासुकी आक्षण 

क्षिशूल या क्षवक्रमी लाांब पल्ल्याच्या मालवाहू गाड्या आक्षण त्यापूवी 

2.8 क्षकमी लाांबीची शेर्षनाग ट्र ेन चालवली. सुपर वासुकीची स्थापना 

मालगाड्याांचे पाच रेक एक युक्षनट् म्हणून एकि करून करण्यात 

आली. 

सुपर वासुकी: महत्वाचे मुदे्द 

● मालवाहतूक ट्र ेन 3.5 क्षकमी लाांब आहे. 

● चाचणी रन दरम्यान, ट्र ेनमधे्य सहा लोको, 295 वॅगन आक्षण 

25,962 ट्न एकूण वजन होते, ज्यामुळे ती रेल्वेने चालवलेली 

सवावत लाांब आक्षण सवावत वजनदार मालवाहू ट्र ेन बनली. 

● मालगाड्याांचे पाच रेक एक युक्षनट् म्हणून एकि करून ही ट्र ेन 

तयार करण्यात आली. 

● अक्षिकारय्ाांच्या म्हणण्यानुसार, सुपर वासुकीने वाहून घेतलेला 

कोळसा एका पूणव क्षदवसासाठी 3000 मेगावॅट् पॉवर प्ाांट्ला 

पेट्वण्यासाठी पुरेसा आहे. एका प्रवासात सुमारे 9,000 ट्न 

कोळसा वाहून नेणारया सध्याच्या रेल्वे रेकच्या (प्रते्यकी 100 ट्न 

असलेल्या 90 गाड्या) िमतेच्या हे क्षतप्पट् आहे. 

17 वा प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इांिूर येथे होणार आहे. 

● परराष्ट्र  मांिालयाचे प्रवके्त अररांदम बागची याांनी क्षदलेल्या 

माक्षहतीनुसार, 17 वा प्रवासी भारतीय क्षदवस 2023 पुढील वर्षी 

जानेवारीमधे्य इांदूर येथे होणार आहे. प्रवासी भारतीय क्षदवस 

दरवर्षी 9 जानेवारी रोजी भारताच्या क्षवकासात परदेशी भारतीय 

समुदायाच्या योगदानाची नोांद करण्यासाठी साजरा केला जातो. हे 

9 जानेवारी 1915 रोजी महात्मा गाांिी दक्षिण आक्षिकेतून भारतात 

परतले होते याचे स्मरण देखील आहे. 
 

 

मत्स्य सेतू अँपचे एक्वा बाजार फां क्शन सरकारने सािर केले. 

● राष्ट्र ीय मत्स्यव्यवसाय क्षवकास मांडळाच्या 9व्या सववसािारण 

सभेदरम्यान, श्री परशोत्तम रुपाला, कें द्रीय मत्स्यव्यवसाय, 

पशुसांविवन आक्षण दुग्धव्यवसाय मांिी याांनी "मत्स्यसेतू" मोबाईल 

अँपमधे्य" अक्वा बाजार" ऑनलाइन माकेट् पे्स वैक्षशष्ट्य सादर 

केले. प्रिानमांिी मत्स्य सांपदा योजना ICAR- सेंट्र ल इन्स्टियूट् 

ऑफ िेशवॉट्र एक्वाकल्चर (ICAR-CIFA), भुवनेश्वर द्वारे 

मत्स्यसेतू अँपच्या क्षवकासासाठी नॅशनल क्षफशरीज डेव्हलपमेंट् 

बोडव (NFDB), हैदराबाद (PMMSY) याांच्या सहाय्याने वापरली 

गेली. एक्वा बाजार, ऑनलाइन बाजार मत्स्य उत्पादकाांना आक्षण 

इतर इचु्छक पिाांना इनपुट् शोिण्यात मदत करेल 

नॅशनल अँक्शन फॉर मेकॅदनझम सॅदनटे्शन इकोदसस्टम 

● सामाक्षजक न्याय आक्षण सशक्तीकरण मांिालय आक्षण गृहक्षनमावण 

आक्षण शहरी व्यवहार मांिालयाने नॅशनल अँक्शन फॉर मेकॅक्षनझम 

सॅक्षनटे्शन इकोक्षसस्टम (NAMASTE) नावाची सांयुक्त उपक्रम 

योजना सुरू केली आहे. नॅशनल अँक्शन फॉर मेकॅक्षनझम 

सॅक्षनटे्शन इकोक्षसस्टम (NAMASTE) चे उक्षिष्ट् शहरी भारतात 

स्वच्छता कामगाराांच्या सुरक्षिततेसाठी आक्षण सन्मानासाठी काम 

करणे आहे. 

कें द्र सरकारने राष्ट्र ीय पुरस्कार पोट्ाल सुरू केले. 

● भारत सरकारच्या क्षवक्षवि मांिालये, क्षवभाग आक्षण एजन्सीचे सवव 

पुरस्कार एकि आणण्यासाठी कें द्र सरकारने राष्ट्र ीय पुरस्कर 

पोट्वल सुरू केले आहे. राष्ट्र ीय पुरस्कार पोट्वल हे सुक्षनन्स्टश्चत करेल 

की पारदशवकता आक्षण साववजक्षनक भागीदारी क्षकां वा जन भाक्षगदारी 

सुक्षनन्स्टश्चत करण्यासाठी सवव पुरस्कार एकाच व्यासपीठाखाली 

आहेत. हे पोट्वल प्रते्यक नागररक आक्षण सांस्थेला भारत सरकारने 

स्थापन केलेल्या क्षवक्षवि शे्रणी ांच्या पुरस्काराांसाठी व्यक्ती आक्षण 

सांस्थाांना नामक्षनदेक्षशत करण्याची परवानगी देते. 

दजतेंद्र दसांग याांनी प्रथम पूणापणे स्विेशी बनावट्ीच्या हायड्र ोजन 

इांधन सेल बसचे अनावरण केले. 

● पुण्यात कें द्रीय मांिी क्षजतेंद्र क्षसांह याांनी भारतात बनवलेल्या 

पक्षहल्या हायडर ोजन फु्यएल सेल बसचे अनावरण केले. डॉ. क्षजतेंद्र 

क्षसांग याांनी ग्रीन हायडर ोजनला एक उतृ्कष्ट् स्वच्छ ऊजाव वेक्टर 

म्हणून सांबोिले जे ररफायक्षनांग उद्योग, खत उद्योग, पोलाद उद्योग, 

क्षसमेंट् उद्योग, तसेच अवजड व्यावसाक्षयक वाहतूक यामिून हाडव-

टू्-एबेट् उत्सजवनाचे खोल डीकाबोनायझेशन सिम करते. 

अिानी समूहाने NDTV मधील 55.18% भादगिारीचे लक्ष्य ठेवले 

आहे. 

● अदानी समूहाचे सांस्थापक, गौतम अदानी याांनी नवी क्षदल्ली 

टे्क्षलन्स्टव्हजन (NDTV) मधे्य 55.18% कां ट्र ोक्षलां ग से्टक घेण्यासाठी 

बॉल रोक्षलां ग सेट् केली आहे . NDTV मिील 55.18 ट्के्क स्टे््क 

ठेवण्य्ाच्य्ा सांकल्पनेसह, अदानी समुहाने माक्षहती चॅनेलमध्ये् 26 

ट्क्के् स्टे््क 294 रुपयाांना 4 रुपये क्षकमतीच्य्ा शेअरसाठी खुला 

केला आहे. 
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HPCL ने आपला पदहला शेणावर आधाररत कॉमे्प्रस्ड् बायोगॅस 

प्रकल्प सुरू केला 

● एचपीसीएल कॉमे्प्रस्ड् बायोगॅस प्रकल्प: एचपीसीएल आपल्या 

प्रकारचा पक्षहला कचरा-ते-ऊजाव पोट्वफोक्षलओ वापरते, बायोगॅस 

तयार करण्यासाठी दररोज 100 ट्न शेण वापरते , ज्याचा वापर 

वाहन इांिन म्हणून केला जाऊ शकतो. एका वर्षावत, HPCL 

कॉमे्प्रस्ड बायोगॅस प्रकल्प प्रकल्प कायावन्स्टित होणे अपेक्षित आहे. 

स्वच्छ भारत क्षमशनच्या (ग्रामीण) बायोक्षडगे्रडेबल वेस्ट मॅनेजमेंट् 

घट्काचा एक भाग म्हणून एक्षप्रल 2018 मधे्य भारत सरकारने 

जाहीर केलेली गोबर-िन योजना, ही िेमवकव  आहे ज्या अांतगवत 

HPCL कॉमे्प्रस्ड बायोगॅस प्रकल्पाचा उपक्रम क्षवकक्षसत केला जात 

आहे. 

कें द्रीय मांत्री अनुराग ठाकूर याांनी 'आझािी के्वस्ट' ऑनलाइन गेम 

लॉन्च केला 

● कें द्रीय मांिी अनुराग ठाकूर याांनी क्षझांगा इांक्षडयाच्या सहकायावने 

क्षवकक्षसत केलेल्या भारताच्या स्वातांत्र्य सांग्रामावर आिाररत 

ऑनलाइन शैिक्षणक खेळाांची माक्षलका “आझादी के्वस्ट” सुरू केली 

आहे. 

आयुष्मान भारत PM-JAY अांतगात ट्र ान्सजेंड्साचा समावेश केला 

जाईल. 

● भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ट्र ान्सजेंडसवना आयुष्मान भारत 

प्रिानमांिी जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) च्या किेत आणले 

जाईल. आरोग्य आक्षण कुटु्ांब कल्याण मांिालय आक्षण सामाक्षजक 

न्याय आक्षण सिमीकरण क्षवभागाच्या अांतगवत राष्ट्र ीय आरोग्य 

प्राक्षिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत-PMJAY अांतगवत 

ट्र ान्सजेंडरसाठी समावेशक आक्षण सांक्षमश्र आरोग्य पॅकेज प्रदान 

करण्यासाठी सामांजस्य करारावर स्वािरी केली आहे. 

भारतासाठी 4 श्रम सांदहता 

● चार कामगार सांक्षहता - वेतन सांक्षहता, औद्योक्षगक सांबांि सांक्षहता, 

सामाक्षजक सुरिा सांक्षहता आक्षण व्यावसाक्षयक सुरिा, आरोग्य आक्षण 

कायव पररन्स्टस्थती सांक्षहता - 29 कामगार कायद्याांची जागा घेणार 

आहेत. भारतातील 50 कोट्ी कामगाराांपैकी 90% पेिा जास्त 

कामगार असांघक्षट्त िेिात आहेत. आक्षण या सांक्षहताांद्वारे सरकार हे 

सुक्षनन्स्टश्चत करू इन्स्टच्छत आहे की या सवाांना क्षकमान वेतन आक्षण 

सामाक्षजक सुरक्षिततेशी सांबांक्षित कामगार कायद्याांचे फायदे 

क्षमळतील. 

● कामगार हा समवती क्षवर्षय असल्याने कें द्र आक्षण राज्य दोघाांनीही 

क्षनयम तयार करावेत. कें द्राने सप्टेंबर 2020 मधे्य सांक्षहता 

अक्षिसूक्षचत केल्या असल्या तरी, कोणत्याही राज्याने या सांक्षहता 

अांतगवत आवश्यक क्षनयम अक्षिसूक्षचत केले नाहीत. आतापयांत 

फक्त 12 राज्याांनी मसुदा क्षनयम प्रकाक्षशत केला आहे. त्यामुळे सवव 

राजे्य ऑन-बोडव झाल्यानांतर, कोड लागू केले जातील. 

EAC-PM इांदड्या@100 रोड्मॅप लाँच करेल. 

● पांतप्रिानाांची आक्षथवक सल्लागार पररर्षद ( EAC-PM ) या 

मक्षहन्याच्या 30 तारखेला नवी क्षदल्ली येथे भारतासाठी 

स्पिावत्मकता रोडमॅप@100 चे अनावरण करणार आहे . EAC-

PM द्वारे India@1 00 दस्तऐवज भारताच्या शताब्दी वर्षावपयांतच्या 

आरोहणाचा रोडमॅप म्हणून काम करतो आक्षण 2047 पयांत उच्च 

उत्पन्न न्स्टस्थतीकडे देशाच्या मागावची माक्षहती देईल आक्षण क्षनदेक्षशत 

करेल. 

कॉपोरेट् अफेअसा दमदनस्टरीने BPCL आदण भारत गॅसचे 

दवलीनीकरण स्वीकारले. 

● भारत पेट्र ोक्षलयम कॉपोरेशन क्षलक्षमटे्ड (BPCL) ही 100% 

उपकां पनी, भारत गॅस ररसोसेस क्षलक्षमटे्ड (BGRL) मूळ कां पनीमधे्य 

क्षवलीन झाली आहे. कॉपोरेट् अफेअसव क्षमक्षनस्टर ी (MCA) ने हे 

क्षवलीनीकरण अक्षिकृत करणारा क्षडक्री जारी केला. 16 ऑगस्ट 

रोजी क्षवलीनीकरण योजना लागू झाली. क्षवलीनीकरणाच्या 

प्रस्तावाच्या अट्ी ांनुसार, BOCL चे अक्षिकृत भागभाांडवल आज 

BGRL च्या अक्षिकृत भाग भाांडवलासोबत एकक्षित केले आहे. 

िदिण दिल्लीतील अनांग तालाची जागा मध्यवती सांरदित केली 

जाईल. 

● साांसृ्कक्षतक मांिालयाने राजपि अक्षिसूचनेद्वारे दक्षिण क्षदल्लीतील 

अनांग ताल तलावाला राष्ट्र ीय महत्त्वाचे स्मारक घोक्षर्षत केले आहे. 

दक्षिण क्षदल्लीतील अनांग ताल सरोवर हजार वर्षाांपूवी बाांिले गेले 

असे मानले जाते. नॅशनल क्षमशन ऑन मोनु्यमेंट््स अँड 

अॅन्स्टिन्स्टक्वट्ीजच्या वेबसाइट्नुसार, परांपरा या ट्ाकीचे शे्रय तोमर 

राजा, अनांग पाल II, लाल कोट्चा क्षनमावता आहे. 

भारत सरकार “एक राष्ट्र  एक खत” कायाक्रम राबवत आहे. 

● वन नेशन वन फक्षट्वलायझर: देशभरातील खताांचे बँ्रड प्रमाक्षणत 

करण्यासाठी सरकारने सवव व्यवसायाांना “भारत” या बँ्रड नावाने 

त्याांच्या मालाची क्षवक्री करणे आवश्यक असलेला आदेश जारी 

केला. वन नेशन वन फक्षट्वलायझरच्या आदेशानुसार, उत्पादन 

करणारी कां पनी कोणतीही असो, साववजक्षनक क्षकां वा खाजगी 

िेिातील असो, सवव खताच्या क्षपशव्या, मग त्यात युररया, डाय-

अमोक्षनयम फॉसे्फट् (डीएपी), मु्यररएट् ऑफ ओट्ाश (एमओपी), 

क्षकां वा एनपीके, “भारत यूररया,” “भारत डीएपी,” “भारत एमओपी,” 

आक्षण “भारत एनपीके” या बँ्रड नावाने खेळेल. 

 

राज्य बातम्या 

कें द्र सरकारने दमदथला मखानाला दजओग्रादफकल इांदड्केशन 

(GI) टॅ्ग दिला आहे. 

● कें द्र सरकारने क्षमक्षथला मखानाला क्षजओग्राक्षफकल इांक्षडकेशन (GI) 

टॅ्ग क्षदला आहे . या हालचालीमुळे, उत्पादकाांना त्याांच्या प्रीक्षमयम 

उत्पादनाची जास्तीत जास्त क्षकां मत क्षमळेल. क्षबहारमिील क्षमक्षथला 

भागातील पाच लाखाांहून अक्षिक शेतकरयाांना या क्षनणवयाचा फायदा 

होणार आहे. मखाना जीआय टॅ्गमधे्य नोांदणीकृत, शेतकरयाांना 

नफा क्षमळेल आक्षण कमाई करणे सोपे होईल. 
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आसामचे मुख्यमांत्री दहमांता दबस्वा सरमा याांनी 'दवद्या रथ - सू्कल 

ऑन व्हील्स' प्रकल्प सुरू केला. 

● आसामचे मुख्यमांिी क्षहमांता क्षबस्वा सरमा याांनी 'क्षवद्या रथ-सू्कल 

ऑन व्हील्स' प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पाचा उिेश 

आक्षथवकदृष्ट्या अपांग असलेल्या वांक्षचत मुलाांना 10 मक्षहन्याांच्या 

कालाविीसाठी प्राथक्षमक क्षशिण उपलब्ध करून देणे हे आहे. 

आसाममिील गुवाहाट्ी उच्च न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या 

एका कायवक्रमात या प्रकल्पाचा शुभारांभ करण्यात आला. 

पांजाब आदण हररयाणा सरकारने मोहालीतील चांिीगड् 

आांतरराष्ट्र ीय दवमानतळाला शहीि भगतदसांग याांचे नाव िेण्याचे 

मान्य केले आहे. 

● पांजाब आक्षण हररयाणा सरकारने मोहालीतील चांदीगड 

आांतरराष्ट्र ीय क्षवमानतळाला शहीद भगतक्षसांग याांचे नाव देण्याचे 

मान्य केले आहे. पांजाबचे मुख्यमांिी भगवांत मान आक्षण हररयाणाचे 

उपमुख्यमांिी दुष्यांत चौट्ाला याांच्यात झालेल्या बैठकीत हा क्षनणवय 

घेण्यात आला. 

उत्तर प्रिेश सरकार राज्यात एजु्यकेशन ट्ाऊनदशप तयार 

करण्याचा दवचार करत आहे. 

● उत्तर प्रदेश सरकार राज्यात एजु्यकेशन ट्ाऊनक्षशप तयार 

करण्याचा क्षवचार करत आहे . योगी आक्षदत्यनाथ सरकारच्या 

म्हणण्यानुसार, 'क्षसांगल एां ट्र ी, मक्षल्ट्पल एन्स्टक्झट्' या कल्पनेवर 

एजु्यकेशन ट्ाऊनक्षशप क्षवकक्षसत केली जाईल. या हालचालीमुळे 

तरुणाांना उच्च दजावचे क्षशिण क्षमळेल आक्षण एकाच क्षठकाणी त्याांना 

क्षवक्षवि व्यावसाक्षयक कौशल्ये सुसज्ज होतील. याक्षशवाय, ते क्षवद्याथी 

आक्षण क्षशिक दोघाांनाही क्षनवास आक्षण इतर अनेक सुक्षविा पुरवेल. 

हररयाणातील फररिाबाि येथील 2600 खाट्ाांच्या अमृता 

रुग्णालयाचे पांतप्रधान मोिी ांच्या हसे्त अनावरण 

● 2,600 खाट्ाांचे अमृता रुग्णालय, अत्यािुक्षनक तांिज्ञानासह 

आक्षशयातील सवावत मोठे रुग्णालय, ज्यामधे्य कें द्रस्थानी न्स्टस्थत, 

पूणवपणे स्वयांचक्षलत प्रयोगशाळेचा समावेश आहे, पांतप्रिान नरेंद्र 

मोदी याांच्या हसे्त अक्षिकृतपणे उद्घाट्न करण्यात आले. यामुळे 

NCR प्रदेशातील आरोग्य सेवा पायाभूत सुक्षविाांमधे्य लिणीय 

सुिारणा होईल. अमृता हॉन्स्टस्पट्ल कॉम्प्पे्क्सच्या 36 लाख से्क्वअर 

फूट् क्षबल्ट्-अप एररयाचा एक 14 मजली ट्ॉवर प्राथक्षमक वैद्यकीय 

सेवेचा भाग असेल. 

 

 

छत्तीसगड् सरकार राज्यात 300 ग्रामीण औद्योदगक पाका  

उभारणार आहे. 

● छत्तीसगड सरकार राज्यात ग्रामीण औद्योक्षगक पाकव  उभारणार 

आहे. प्रकल्पाच्या पक्षहल्या वर्षावत अशी 300 उद्याने असतील. या 

हालचालीचा उिेश ग्रामीण अथवव्यवस्था मजबूत करणे आक्षण 

"गौठण" (गुराांचा गोठा) रोजी उपजीक्षवकेचे कें द्र बनवणे आहे. हा 

प्रकल्प गाांिी जयांती, 2 ऑक्टोबर रोजी सुरू करण्यात येणार 

आहे. छत्तीसगडमिील अशा प्रकारचे पक्षहले उद्यान काांकेर 

क्षजल्यातील कुलगाव येथे उभारण्यात आले, ज्याला गाांिी ग्राम 

असे नाव देण्यात आले आहे. 

योगी सरकार लखनौमधे्य िेशातील पदहली नाईट् सफारी सुरू 

करणार. 

● मुख्यमांिी योगी आक्षदत्यनाथ याांच्या अध्यितेखाली झालेल्या 

मांक्षिमांडळाच्या बैठकीत राजिानी लखनऊमधे्य देशातील पक्षहली 

नाईट् सफारी सुरू करण्याच्या उत्तर प्रदेश पयवट्न क्षवभागाच्या 

प्रस्तावाला मांजुरी देण्यात आली . 

● पयवट्न आक्षण साांसृ्कक्षतक मांिी जयवीर क्षसांह म्हणाले की, 

क्षसांगापूरच्या जगातील पक्षहल्या रािीच्या सफारीच्या ितीवर 

लखनौमिील ही नाईट् सफारी कुकरेल वनिेिात 350 एकरमधे्य 

2027.46 हेक्टर िेिात क्षवकक्षसत केली जाईल आक्षण 150 मधे्य 

एक प्राणी उद्यान तयार केले जाईल. 

जमू्म आदण काश्मीर सरकारने व्हव्हलेज दड्फेन्स गाड््ास प्रोग्राम, 

2022 जाहीर केला. 

● ग्राम सांरिण रिक योजना 2022 (VDGS-2022), हा एक सांरिण 

घट्क असलेला कायवक्रम आहे जो नुकताच जमू्म आक्षण काश्मीर 

(J&K) राज्यासाठी सादर करण्यात आला आहे. आझादी का अमृत 

महोत्सवाने याआिीच अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत आक्षण 

जमू्मच्या सीमावती भागात सुरिा वाढवण्याच्या प्राथक्षमक उिेशाने 

हा कायवक्रमही त्यावेळी सुरू करण्यात आला होता. 

प्रमुख मुदे्द 

● 14 ऑगस्ट रोजी, जमू्म आक्षण काश्मीर (J&K) राज्यासाठी सांरिण 

िेिातील न्स्टव्हलेज क्षडफेन्स गाडव स्कीम 2022 या नवीन कायवक्रमाचे 

अनावरण करण्यात आले. 

● जमू्मच्या सीमावती भागात सुरिा सुिारण्याच्या प्रयत्नात, हा 

प्रकल्प (ग्राम सांरिण रिक योजना 2022) आझादी का अमृत 

महोत्सवासोबत सुरू करण्यात आला. 

● अक्षिकारयाांच्या म्हणण्यानुसार, 15 ऑगस्टपासून, ग्राम सांरिण 

काडव हे गाव सांरिण रिक योजना 2022 नुसार त्याांच्या गावाच्या 

हिीतील साांप्रदाक्षयक स्थापना आक्षण पायाभूत सुक्षविा सुरक्षित 

करण्यासाठी जबाबदार असेल. 

● क्षवशेर्षत: अक्षतरेक्ाांपासून आपल्या भागाचे रिण करण्याच्या 

एकमेव हेतूने रािांक्षदवस व्यवस्थेच्या अिीन राहणारे लोक 

क्षनवडलेले आहेत. 

● जमू्म काश्मीर पोलीस VDGs (ग्राम सांरिण रिक योजना 2022 

प्रमाणे) दोन गट्ाांमधे्य क्षवभक्त करतील: वैि शस्त्र परवाना आक्षण 

शसे्त्र असलेले आक्षण वैि परवाने आक्षण शसे्त्र असलेले क्षकां वा 

न्स्टव्हलेज क्षडफेन्समधे्य वणवन केल्याप्रमाणे जे स्वत: बांदुका खरेदी 

करण्यास तयार आहेत. 
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कनााट्क सरकार आदण ईशा फाउांडे्शनने शेतीला प्रोत्साहन 

िेण्यासाठी सामांजस्य करार केला. 

● इशा फाऊां डेशनचे सांस्थापक जग्गी वासुदेव (सद्गुरू) याांच्या मते, 

मातीचे आरोग्य सुिारण्यासाठी कनावट्क सरकारसोबत सामांजस्य 

करारावर स्वािरी करणार आहे. ईशा फाऊां डेशन त्याांच्या "Save 

Soil" मोक्षहमेचा एक भाग म्हणून, मातीचे आरोग्य सुिारण्यासाठी 

कनावट्क सरकारसोबत सामांजस्य करारावर स्वािरी करेल. इतर 

मांत्र्याांच्या व्यक्षतररक्त मुख्यमांिी बसवराज बोम्मई रक्षववारी पॅलेस 

मैदानाांना भेट् देऊन “माती वाचवा” या क्षवर्षयावर सामांजस्य करार 

करणार आहेत. 

जे्यष्ठ नागररक व दिव्ाांगजनाांसाठी सामादजक अदधकारी 

दशदबराचे उि्घाट्न करण्यात आले. 

● ALIMCO, नागपूर महानगरपाक्षलका (NMC) आक्षण क्षजल्हा 

प्रशासन नागपूर याांच्या सांयुक्त क्षवद्यमाने SJ&E क्षवभागातफे 

'सामाक्षजक अक्षिकारी क्षशक्षबर' आयोक्षजत करण्यात आला होता. 

भारत सरकारच्या सामाक्षजक न्याय आक्षण अक्षिकाररता 

मांिालयाच्या ADIP योजनेअांतगवत 'राष्ट्र ीय वायोश्री योजना' (RVY 

योजना) आक्षण 'क्षदव्याांगजन' अांतगवत जे्यष्ठ नागररकाांना मदत आक्षण 

सहाय्यक उपकरणाांचे क्षवतरण करण्यासाठी 'सामाक्षजक अक्षिकारी 

क्षशक्षबर' आयोक्षजत करण्यात आले होते. 

महाराष्ट्र ात नवीन ग्रांथालयाांना मान्यता दमळणार 

● राज्यात सध्या अन्स्टस्तत्वात असलेल्या ग्रांथालयाांचे अनुदान 

वाढक्षवण्याबरोबरच नव्या ग्रांथालयाांना मान्यता देण्याचा क्षनणवय 

सरकारने क्षवक्षिमांडळाच्या पावसाळी अक्षिवेशनात - जाहीर 

केल्याने ग्रांथालय चळवळीमधे्य पुन्हा उत्साहाचे वातावरण सांचारले 

अ आहे. गेली दहा वरे्ष या क्षनणवयाची प्रतीिा होती. 

ग्रांथालयाांना दमळणारे वादषाक अनुिान 

● 'अ' वगव ग्रांथालय: रु 2 लाख 88 हजार 

● 'ब' वगव ग्रांथालय: रु 1 लाख 92 हजार 

● 'क' वगव ग्रांथालय: रु 96 हजार रुपये 

● 'ड' वगव ग्रांथालय: रु 30 हजार 

महाराष्ट्र ाने 75 वषाांपेिा जास्त वयाच्या नागररकाांसाठी मोफत 

प्रवास योजना सुरू केली. 

● महाराष्ट्र ात 26 ऑगस्ट 2022 पासून 75 वर्षाांवरील नागररकाांना 

बसमिून मोफत प्रवास करता येणार आहे. महाराष्ट्र  राज्य मागव 

पररवहन महामांडळाने (MSRTC) याबाबतची घोर्षणा केली आहे. 

MSRTC चे उपाध्यि आक्षण महाव्यवस्थापक शेखर चने्न म्हणाले 

की, या मोफत प्रवास योजनेसाठी पाि असलेल्याांनी 26 

ऑगस्टपूवी क्षतकीट् बुक केले असल्यास भाड्याचा परतावा 

क्षमळेल. 

● MSRTC ने साांक्षगतले की 65 ते 75 वयोगट्ातील व्यक्ती ांना 

उपक्रमाद्वारे चालवल्या जाणारय्ा क्षनवडक आरपीट्ी क्षनवडक 

प्रकारच्या बस सेवाांवर क्षतकीट् दरात 50 ट्के्क सूट् क्षमळेल. 

नागालँड्ला 119 वषाांत िुसरे रेल्वे स्थानक दमळाले. 

● ईशान्य राज्य, नागालँडला शोखुवी येथे नवीन सुक्षविा सुरू 

झाल्यानांतर 119 वर्षाांहून अक्षिक कालाविीनांतर दुसरे रेल्वे 

स्थानक क्षमळाले . राज्याच्या व्यावसाक्षयक कें द्राच्या मध्यभागी 

असलेल्या क्षदमापूर रेल्वे स्थानकाचे उद्घाट्न 1903 मधे्य झाले. 

मुख्यमांिी नेक्षफयु ररओ याांनी क्षदवसभरात शोखुवी रेल्वे 

स्थानकावरून डोनी पोलो एक्सपे्रसला क्षहरवी झेंडी दाखवली. 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 

परराष्ट्र  मांत्री जयशांकर याांनी साांदगतले की, चीन आदण भारत 

याांच्यातील सांबांध अत्यांत कठीण काळातून जात आहेत. 

● परराष्ट्र  मांिी जयशांकर याांनी साांक्षगतले की, चीन आक्षण भारत 

याांच्यातील सांबांि अत्यांत कठीण काळातून जात आहेत हे रहस्य 

नाही. त्याांनी दावा केला की दोन्ही राष्ट्र ाांमधे्य 1990 च्या दशकातील 

सीमा करार आहेत ज्याने प्रक्षतबांक्षित भागात मोठ्या सांखे्यने सैन्य 

पाठक्षवण्यास मनाई केली होती, परां तु बीक्षजांगने त्या कराराांकडे 

दुलव ि केले होते. हे रहस्य नाही की भारत सध्या अत्यांत कठीण 

पररन्स्टस्थती अनुभवत आहे, प्रामुख्याने चीनने 1990 च्या दशकात 

भारताने त्याांच्याशी केलेल्या कराराांचे उल्लां घन केल्यामुळे 

प्रक्षतबांक्षित भागात मोठ्या सांखे्यने सैन्य पाठवण्यास मनाई होती. 

एस. जयशांकर याांनी परागे्व येथे महात्मा गाांधी ांच्या अधापुतळ्याचे 

अनावरण केले. 

● परराष्ट्र  मांिी एस जयशांकर याांनी परागे्व येथे महात्मा गाांिी ांच्या 

प्रक्षतमेचे अनावरण केले आक्षण ऐक्षतहाक्षसक कासा दे ला 

इांक्षडपेंडेंक्षशयाला भेट् क्षदली, क्षजथून दोन शतकाांपूवी दक्षिण 

अमेररकन देशाची स्वातांत्र्य चळवळ सुरू झाली होती. जयशांकर 

या िेिाशी एकूण क्षद्वपिीय सांबांिाांना चालना देण्याच्या उिेशाने 

सहा क्षदवसाांच्या दक्षिण अमेररका दौरयाच्या पक्षहल्या ट्प्प्यावर 

ब्राझीलमधे्य पोहोचले. दक्षिण अमेररकेच्या पक्षहल्याच अक्षिकृत 

दौरयावर असलेले जयशांकर परागे्व आक्षण अजेंक्षट्ना याांनाही भेट् 

देत आहेत. 

65 वी कॉमनवेल्थ सांसिीय पररषि कॅनड्ाद्वारे आयोदजत केली 

जाईल. 

● 65 व्या कॉमनवेल्थ सांसदीय पररर्षद (CPC) चे नेतृत्व 

खासदाराांच्या प्रक्षतक्षष्ठत ट्ीमसह, नॅशनल कौन्स्टन्सल ऑफ प्रोन्स्टव्हने्सस 

(NCOP) चे अध्यि आमोस मासोन्डो करतील. 65 वी कॉमनवेल्थ 

सांसदीय पररर्षद (CPC), हॅक्षलफॅक्स, कॅनडा येथे 22 ते 26 ऑगस्ट 

2022 या कालाविीत आयोक्षजत केली जाईल. 65 वी कॉमनवेल्थ 

सांसदीय पररर्षद राष्ट्र कुल सांसदे आक्षण क्षविानमांडळाांच्या 

प्रक्षतक्षनिी ांना सांसदीय प्रणाली सुिारणा आक्षण आांतरराष्ट्र ीय राजकीय 

समस्याांवर चचाव करण्यासाठी वाक्षर्षवक मांच प्रदान करते. 
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स्कॉट्लांड्च्या राष्ट्र ीय सांग्रहालयाने सात पुरातन वासू्त भारताला 

परत करण्याचा दनणाय घेतला आहे. 

● स्कॉट्लांडच्या एका सांग्रहातील वसू्तांचे आतापयांतचे सवावत मोठे 

परत पाठवलेले, ग्लासगोच्या सांग्रहालयाांनी उत्तर प्रदेशातील क्षहांदू 

मांक्षदरातून चोरलेल्या दगडी दरवाजाच्या जाांबसह सात कलाकृती 

भारताला परत केल्या आहेत. केल्न्स्टव्हांग्रोव्ह आट्व गॅलरी आक्षण 

मु्यक्षझयम, स्कॉट्लांड येथे यूकेमिील कायववाहक भारतीय 

उच्चायुक्त सुक्षजत घोर्ष याांच्या उपन्स्टस्थतीत झालेल्या समारांभात 

मालकीचे हस्ताांतरण औपचाररक करण्यात आले. 

2020 मधे्य दिट्नची अथाव्वस्था दवक्रमी 9.9% ने घसरली. 

● 2020 मधे्य क्षब्रट्नची अथवव्यवस्था क्षवक्रमी 11% ने घसरली, ज्याची 

पूवी -9.9% मागणी होती , नॅशनल सॅ्टक्षट्न्स्टस्टक्स कायावलयाने नवीन 

आकडेवारी दशवक्षवली, कोक्षवड-19 क्षनबांि, रोजगार अक्षनन्स्टश्चतता 

आक्षण कमी मागणीचा प्रभाव अिोरेन्स्टखत केला. 

● राष्ट्र ीय साांन्स्टख्यकी कायावलयाने म्हट्ले आहे की यूकेचे आक्षथवक 

उत्पादन 2020 मधे्य 11% ने घसरले, जे रेकॉडववरील सवावत मोठी 

वाक्षर्षवक घसरण आहे. गेल्या क्षतमाहीत अथवव्यवस्था 1% वाढली 

जेव्हा क्षढले क्षनबांिाांनी सेवा उद्योगाला चालना क्षदली, तरीही 2019 

च्या शेवट्च्या क्षतमाहीत एकूण उत्पादन 7.8% कमी होते, ONS ने 

म्हट्ले आहे. ही मांदी 2009 च्या आक्षथवक सांकट्ाच्या दुप्पट् आहे 

आक्षण 300 वर्षावतील कदाक्षचत सवावत वाईट् आहे. 

 दड्सेंबर 2022 पयांत भारत प्रथमच G20 अध्यिपि स्वीकारणार 

आहे. 

● कें द्रीय मांक्षिमांडळाने G20 सक्षचवालय आक्षण सांबांक्षित सांरचना 

स्थापन करण्यास मान्यता क्षदली जी िोरणात्मक क्षनणवयाांची 

अांमलबजावणी करेल आक्षण 2023 मधे्य भारताच्या गट्ाच्या 

आगामी अध्यिपदाच्या व्यवस्थेसाठी जबाबदार असेल. भारत 1 

क्षडसेंबर 2022 ते नोव्हेंबर पयांत G20 चे अध्यिपद भूर्षवेल. 30, 

2023, पुढील वर्षी भारतात होणारय्ा G20 क्षशखर पररर्षदेसह. G20 

सक्षचवालय 19 देश आक्षण युरोक्षपयन युक्षनयन (EU) याांचा समावेश 

असलेल्या आांतर-सरकारी मांचाच्या भारताच्या अध्यिपदाच्या 

ज्ञान, सामग्री, ताांक्षिक, मीक्षडया, सुरिा आक्षण लॉक्षजन्स्टस्टक पैलूां शी 

सांबांक्षित काम हाताळेल. 

 

 

500 वषाांतील सवाात भीषण िुष्काळ असल्याचे म्हट्ले आहे. असे 

म्हट्ले जात आहे की 1540 पासून युरोदपयन उन्हाळा इतका 

कोरड्ा कधीच नव्हता. 

● हा दुष्काळ 500 वर्षाांतील सवावत भीर्षण दुष्काळ असल्याचे 

म्हट्ले आहे. असे म्हट्ले जात आहे की 1540 पासून युरोक्षपयन 

उन्हाळा इतका कोरडा किीच नव्हता, जेव्हा वर्षवभराच्या 

दुष्काळाने हजारो लोकाांचा बळी घेतला. या वर्षी कोरडे से्पल 

क्षवक्रमी उष्णतेच्या लाटे्च्या अनुर्षांगाने आहे ज्याने अनेक देशाांमधे्य 

तापमान ऐक्षतहाक्षसक उच्चाांकापयांत वाढले आहे. युरोपातील काही 

सवावत मोठ्या नद्या - राइन, पो, लॉयर, डॅनू्यब - ज्या सामान्यतः 

भयानक जलमागव आहेत, मध्यम आकाराच्या बोट्ी ांना देखील 

समथवन देऊ शकत नाहीत. पाण्याची पातळी घसरल्याने, 

बुडलेल्या जहाजाांचे अवशेर्ष आक्षण अशुभ नाव असलेले भूकचे 

दगड, पूवीच्या क्षवलिण कोरडेपणाच्या काळात मागील क्षपढ्ाांनी 

कोरलेले खडक पूवीच्या खोलीतून बाहेर आले आहेत. 

हायड्र ोजनवर चालणाऱ्या पॅसेंजर ट्र ेनचा जगातील पदहला ताफा 

जमानीने सुरू केला. 

● हायडर ोजनवर चालणारया पॅसेंजर ट्र ेनचा जगातील पक्षहला ताफा 

जमवनीने सुरू केला. हायडर ोजन-चाक्षलत प्रवासी गाड्याांच्या पक्षहल्या 

ताफ्याने 15 क्षडझेल गाड्या बदलल्या आहेत ज्या पूवी जमवनीच्या 

लोअर सॅक्सनी येथे क्षवनाक्षवद्युत नसलेल्या ट्र ॅकवर चालवल्या 

जात होत्या. ट्र ेनचे इांक्षजन हायडर ोजन इांिन पेशी वापरून तयार 

केलेल्या क्षवजेवर चालते. 

● जमवन सरकारच्या घोर्षणेनुसार हायडर ोजनचा वापर हा जीवाश्म 

इांिनाचा स्वच्छ पयावय आहे. राज्याचे गव्हनवर स्टीफन वेइल याांनी 

साांक्षगतले की, लोअर सॅक्सनीने हायडर ोजनवर चालणारया पॅसेंजर 

ट्र ेन प्रकल्पाांच्या पक्षहल्या फ्लीट्साठी एकूण 93 दशलि युरोची 

गुांतवणूक केली आहे. हे क्षनमांिण म्हणजे जमवनीची अथवव्यवस्था 

हररत करण्यासाठी एक उतृ्कष्ट् उदाहरण आक्षण प्रयत्न आहे. 

एस. जयशांकर िदिण अमेररका खांड्ाच्या 3 िेशाांच्या िौऱ्यावर 

दनघाले. 

● लॅक्षट्न अमेररकन प्रदेशातील सवव राष्ट्र ाांशी सांबांि वाढवण्याच्या 

दृष्ट्ीने परराष्ट्र  व्यवहार मांिी डॉ. एस जयशांकर तीन देशाांच्या 

दौरयावर क्षनघाले आहेत. या क्षतन्ही देशाांच्या शीर्षव नेतृत्वासह तसेच 

त्याांच्या समकिाांसोबत मांत्र्याांच्या बैठकीदरम्यान, अन्न आक्षण ऊजाव 

सुरिा, सांरिण आक्षण सुरिा, अांतराळ, आयट्ी आक्षण एरोसे्पस 

यावर लि कें क्षद्रत केले जाईल. 22-27 ऑगस्टपासून ब्राझील, 

पॅरागे्व आक्षण अजेंक्षट्ना दौरयावर गेलेल्या मांत्र्याांचा हा दक्षिण 

अमेररकन प्रदेशाचा पक्षहला दौरा आहे . मांिी, वररष्ठ 

अक्षिकारय्ाांसमवेत, त्याांच्या समकिाांशी क्षद्वपिीय चचाव करतील 

आक्षण क्षतन्ही देशाांतील सवोच्च नेतृत्वालाही भेट्तील. 

पादकस्तानातील पुरामुळे एका िशकातील सवाात भीषण 

आपत्तीमधे्य 33 िशलि लोकाांना फट्का बसला. 

● पाक्षकस्तानमिील प्राणघातक पुरामुळे क्षकमान 33 दशलि लोक 

प्रभाक्षवत झाले आहेत , असे देशाच्या हवामान बदल मांत्र्याांनी 

साांक्षगतले. देशाच्या राष्ट्र ीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राक्षिकरण 

(NDMA) नुसार जूनच्या मध्यापासून, सांपूणव दक्षिण आक्षशयाई 

देशात तीव्र पाऊस आक्षण पुरामुळे 937 लोकाांचा मृतू्य झाला आहे . 

शेरी रहमान, हवामान बदल मांिी, पूर "अभूतपूवव" आक्षण "या 

दशकातील सवावत वाईट् मानवतावादी आपत्ती" म्हट्ले आहे. 

रेहमान म्हणाले, "पाक्षकस्तान मानू्सनच्या आठव्या चक्रातून जात 

आहे, तर देशात सािारणपणे तीन ते चारच चके्र पडतात," रेहमान 

म्हणाले. "सुपर फ्लड ट्ॉरांट्ची ट्के्कवारी िक्कादायक आहे." क्षतने 

क्षवशेर्षतः देशाच्या दक्षिणेवरील प्रभावावर प्रकाश ट्ाकला आक्षण ते 

जोडले की "जास्तीत जास्त" मदत प्रयत्न सुरू आहेत. 
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िदिण कोररयाने जगातील सवाात कमी प्रजनन िराचा स्वतःचा 

दवक्रम मोड्ला. 

● दक्षिण कोररयाने पुन्हा एकदा जगातील सवावत कमी प्रजनन दराचा 

स्वतःचा क्षवक्रम मोडीत काढला आहे. 2021 डेट्ाच्या आिारे, 

दक्षिण कोररयाच्या मक्षहलाांना त्याांच्या आयुष्यात सरासरी फक्त 

0.81 मुले असल्याचा अांदाज वतववण्यात आला होता, जो एका 

वर्षावपूवी 0.84 वरून खाली आला होता. 2021 मधे्य नवजात 

बालकाांची सांख्या घटू्न 260,600 झाली, जी लोकसांखे्यच्या सुमारे 

0.5% इतकी आहे. 

 

दनयुक्ती बातम्या 

ओदड्या शास्त्रज्ञ िेबासीसा मोहांती याांची NII च्या सांचालकपिी 

दनयुक्ती 

● ओक्षडया शास्त्रज्ञ, देबासीसा मोहांती याांची नॅशनल इन्स्टियूट् ऑफ 

इमु्यनोलॉजी (NII) चे सांचालक म्हणून क्षनयुक्ती करण्यात आली. तो 

सध्या NII मधे्य स्टाफ सायांक्षट्स्ट म्हणून काम करत आहे. 

मांक्षिमांडळाच्या क्षनयुक्ती सक्षमतीने पदाचा कायवभार स्वीकारल्याच्या 

तारखेपासून आक्षण त्याच्या सेवाक्षनवृत्त होण्याच्या वयापयांत या 

क्षनयुक्तीला मान्यता क्षदली आहे. ओक्षडशा केडरचे 1987 बॅचचे 

आयएएस अक्षिकारी राजेश वमाव याांची 18 ऑगस्ट रोजी राष्ट्र पती 

द्रौपदी मुमूव याांचे सक्षचव म्हणून क्षनयुक्ती झाल्यानांतर हे पद ररक्त 

झाले. 

राजेश वमाा याांची राष्ट्रपती द्रौपिी मुमूा याांच्या सदचवपिी दनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● ओक्षडशा केडरचे 1987 बॅचचे IAS अक्षिकारी, राजेश वमाव याांची 

राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूव याांचे सक्षचव म्हणून क्षनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. ते 1980 च्या बॅचचे आयएएस अक्षिकारी कक्षपल देव क्षिपाठी 

याांची जागा घेतात. ते सध्या कॉपोरेट् व्यवहार मांिालयाचे सक्षचव 

म्हणून कायवरत आहेत आक्षण ओक्षडशाचे मुख्यमांिी नवीन पट्नायक 

याांचे प्रिान सक्षचव म्हणूनही त्याांनी काम केले आहे. यापूवी वमाव 

याांनी ओक्षडशाचे मुख्यमांिी नवीन पट्नायक याांचे प्रिान सक्षचव 

आक्षण ओक्षडशा सरकारच्या ऊजाव क्षवभागाचे प्रिान सक्षचव म्हणूनही 

काम केले आहे. 

 

 

दवक्रम िोराईस्वामी याांची यूकेमधे्य भारताचे उच्चायुक्त म्हणून 

दनयुक्ती 

● क्षवक्रम के. दोराईस्वामी, एक अनुभवी मुत्सिी याांची युनायटे्ड 

क्षकां गडममधे्य भारताचे नवीन उच्चायुक्त म्हणून क्षनयुक्ती करण्यात 

आली आहे, ज्याला दोन राष्ट्र ाांच्या वाढत्या िोरणात्मक युतीमुळे एक 

महत्त्वपूणव स्थान म्हणून पाक्षहले जाते. क्षवक्रम के. दोराईस्वामी हे 

सध्या बाांगलादेशमधे्य भारतीय उच्चायुक्त आहेत. ते 1992 च्या 

बॅचचे भारतीय परराष्ट्र  सेवेतील अक्षिकारी आहेत. मे 1994 मधे्य, 

क्षवक्रम के. दोराईस्वामी याांची 1992 ते 1993 दरम्यान नवी क्षदल्ली 

येथे सेवा-कायवरत प्रक्षशिण पूणव केल्यानांतर हाँगकाँगमिील 

भारतीय उच्चायुक्तालयात तृतीय सक्षचव म्हणून क्षनयुक्ती करण्यात 

आली. 

दड्से्न+हॉट्स्टारचे प्रमुख म्हणून सदजथ दशवनांिन याांची दनयुक्ती 

● क्षडसे्न+हॉट्स्टारचे कायवकारी उपाध्यि आक्षण प्रमुख म्हणून सक्षजथ 

क्षशवनांदन याांची क्षनयुक्ती करण्यात आली आहे. क्षडसे्नची 

आांतरराष्ट्र ीय सामग्री आक्षण ऑपरेशन्स ही भारतातील सवावत मोठी 

स्टर ीक्षमांग सेवा आहे आक्षण सक्षजथ क्षशवनांदन याांनी यापूवी Google 

सोबत काम केले आहे. सक्षजथ क्षशवनांदन क्षडसे्नच्या इांट्रनॅशनल 

कां ट्ेंट् अँड ऑपरेशन्स गु्रपचे अध्यि रेबेका कॅम्पबेल आक्षण क्षडसे्न 

स्टारचे अध्यि के. मािवन याांना ररपोक्षट्ांग करतील. तो 

क्षडसे्न+हॉट्स्टारसोबत ऑक्टोबरमधे्य क्षडसे्न स्टारच्या डु्यअल 

ररपोक्षट्ांग लाइनसह काम करण्यास सुरुवात करेल. 

अग्रगण्य अथाशास्त्रज्ञाांना पदहल्या दतमाहीत GDP वाढ 13-15.7% 

अपेदित आहे. 

● अग्रगण्य अथवशास्त्रज्ञाांनी 2022-23 च्या पक्षहल्या क्षतमाहीत 

अथवव्यवस्थेत उच्च 13-15.7 ट्के्क वाढ नोांदवली आहे. से्टट् बँक 

ऑफ इांक्षडयाचे गट् मुख्य आक्षथवक सल्लागार सौम्या काांती घोर्ष 

याांनी साांक्षगतले की, त्याांना पक्षहल्या क्षतमाहीत जीडीपी 15.7 

ट्क्क्ाांच्या पुढे जाण्याची अपेिा आहे आक्षण अांक्षतम आकडे जास्त 

छापण्याची अक्षिक शक्ता आहे, तर अक्षदती नायर, मुख्य 

अथवतज्ज्ञ. रेक्षट्ांग एजन्सी ICRA ने म्हट्ले आहे की जून क्षतमाहीत 

अथवव्यवस्था 13 ट्क्क्ाांनी खूपच कमी होईल. राष्ट्र ीय साांन्स्टख्यकी 

कायावलय पुढील आठवड्याच्या शेवट्ी पक्षहल्या क्षतमाहीचे GDP 

आकडे जाहीर करेल. 

कनाल अबु्दलाये मैगा याांची मालीचे अांतररम पांतप्रधान म्हणून 

दनवड् झाली आहे 

● मालीमधे्य, देशाचे नागरी पांतप्रिान चोगुएल कोकल्ला मैगा याांना 

रुग्णालयात दाखल केल्यानांतर लष्कराने कनवल अबु्दलाये मैगा 

याांना अांतररम पांतप्रिान म्हणून क्षनयुक्त केले आहे. या क्षनयुक्तीपूवी, 

कनवल मैगा हे सरकारी प्रवके्त आक्षण प्रादेक्षशक प्रशासन आक्षण 

क्षवकें द्रीकरण मांिी म्हणून काम करत होते. 

● मे २०२१ च्या सत्तापालट्ानांतर लष्करी जांता नेते कनवल अक्षसमी 

गोईट्ा याांनी स्वतःला सांक्रमणकालीन अध्यि म्हणून क्षनयुक्त केले 

होते. 

के सुिमण्यन याांची IMF मधे्य भारतासाठी कायाकारी सांचालक 

म्हणून दनयुक्ती. 

● माजी मुख्य आक्षथवक सल्लागार, KV सुब्रमण्यन याांची आांतरराष्ट्र ीय 

नाणेक्षनिी (IMF) मधे्य भारतासाठी कायवकारी सांचालक म्हणून 

क्षनयुक्ती करण्यात आली . त्याांचा कायवकाळ नोव्हेंबरपासून सुरू 

होईल आक्षण 31 ऑक्टोबर 2022 पयांत प्रख्यात अथवतज्ज्ञ सुरक्षजत 

एस भल्ला याांचा  कायवकाळ कमी करून तीन वर्षाांच्या 

कालाविीसाठी क्षकां वा पुढील आदेश येईपयांत, यापैकी जे आिी 

असेल ते चालू राहील. 
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भारतीय शास्त्रज्ञ समीर व्ही कामत याांची ड्ीआरड्ीओच्या 

अध्यिपिी दनयुक्ती.  

● काक्षमवक मांिालयाच्या आदेशानुसार, प्रक्षतक्षष्ठत शास्त्रज्ञ समीर व्ही 

कामत याांची सांरिण सांशोिन आक्षण क्षवकास क्षवभागाचे सक्षचव 

आक्षण सांरिण सांशोिन आक्षण क्षवकास सांस्था (DRDO) चे अध्यि 

म्हणून क्षनयुक्ती करण्यात आली. कामत, जे डीआरडीओमधे्य 

नौदल प्रणाली आक्षण सामग्रीचे महासांचालक आहेत, जी सतीश 

रेड्डी याांच्यानांतर सांरिण मांिी राजनाथ क्षसांह याांचे वैज्ञाक्षनक 

सल्लागार म्हणून क्षनयुक्त केले गेले आहेत. 

DRDO बद्दल : 

● सांरिण सांशोिन आक्षण क्षवकास सांघट्ना ही भारत सरकारच्या 

सांरिण मांिालयातील सांरिण सांशोिन आक्षण क्षवकास क्षवभागाांतगवत 

प्रमुख एजन्सी आहे, ज्याचे मुख्यालय क्षदल्ली, भारत येथे 

लष्कराच्या सांशोिन आक्षण क्षवकासासाठी आहे. त्याची स्थापना 

1958 मधे्य झाली. 

दशवकुमार गोपालन, गोपाल जैन याांची RBL बँकेचे दबगर 

कायाकारी सांचालक म्हणून दनयुक्ती 

● खाजगी िेिातील आरबीएल बँकेने गोपाल जैन आक्षण डॉ 

क्षशवकुमार गोपालन याांची क्षबगर कायवकारी सांचालक म्हणून 

क्षनयुक्ती केली आहे. RBL बँक क्षतच्या 2.0 रणनीतीला गती 

देण्यासाठी सांबांक्षित अनुभवासह क्षवक्षवि नेत्याांचा सांच जोडण्याचे 

काम करत आहे. नवीन जोडण्याांसह, बँकेच्या सांचालक मांडळात 

14 सदस्य असतील. RBL बँकेच्या बोडावने खाजगी पे्समेंट्च्या 

आिारावर कजव रोख्याांच्या इश्यूद्वारे 3,000 कोट्ी रुपयाांपयांत वाढ 

करण्यास मान्यता क्षदली आहे. 

सौरव गाांगुलीचे ड्र ीमसेट्गोचे पदहले िँड् अँमे्बसेड्र म्हणून नाव 

िेण्यात आले आहे. 

● DreamSetGo, क्रीडा अनुभव आक्षण प्रवासाचे व्यासपीठ, सौरव 

गाांगुलीला पक्षहला बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून घोक्षर्षत केले आहे. 

न्यायमूती उिय उमेश लदलत याांनी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश 

म्हणून शपथ घेतली. 

● न्यायमूती उदय उमेश लक्षलत याांनी भारताचे ४९ वे सरन्यायािीश 

म्हणून शपथ घेतली . भारताच्या नवक्षनवावक्षचत राष्ट्र पती श्रीमती 

द्रौपदी मुमूव याांनी राष्ट्र पती भवनात आयोक्षजत समारांभात शपथ 

क्षदली. या सोहळ्याला उपाध्यि जगदीप िनखर, पांतप्रिान नरेंद्र 

मोदी आक्षण कें द्रीय मांिी उपन्स्टस्थत होते. लक्षलत याांचे पूवववती 

न्यायमूती एनव्ही रमणा हेही शपथक्षविी सोहळ्याला उपन्स्टस्थत होते. 
 

 

अथाव्वस्था बातम्या 

शेअर बाजारातील मध्यस्थाांना दसकु्यररट्ीज अँड् एक्स्चेंज बोड्ा 

ऑफ इांदड्या (सेबी) ने आरबीआयने पुढे केलेल्या अकाउांट् 

एग्रीगेट्र फे्रमवका मधे्य सामील होण्याचे दनिेश दिले आहेत. 

● मालमत्ता व्यवस्थापन सांस्था (AMCs) आक्षण क्षडपॉक्षझट्रीज ही 

शेअर बाजारातील मध्यस्थाांची उदाहरणे आहेत ज्याांना 

क्षसकु्ररट्ीज अँड एक्स्चेंज बोडव ऑफ इांक्षडया (Sebi) ने ररझव्हव 

बँक ऑफ इांक्षडया (RBI) द्वारे पुढे माांडलेल्या खाते एकक्षित 

िेमवकव मधे्य सामील होण्यासाठी क्षनदेश क्षदले आहेत. 

याव्यक्षतररक्त, बाजार क्षनयामक, सेबीने क्षनयम स्थाक्षपत केले आहेत 

जे केवळ स्टॉक माकेट् इकोक्षसस्टममिील सहभागी ांना लागू होतील 

जे एग्रीगेट्र िेमवकव मधे्य सामील होतात. 

भारतीयाांनी LRS योजनेअांतगात FY23 च्या Q1 मधे्य $6 अब्ज 

पाठवले. 

● भारतीय ररझव्हव बँकेच्या (RBI) उदारीकृत रेक्षमट्न्स योजनेअांतगवत 

(LRS) बाय रेक्षमट्न्सने आक्षथवक वर्षव 23 च्या पक्षहल्या क्षतमाहीत 

जोरदार पुनरागमन केले कारण भारतीयाांनी आांतरराष्ट्र ीय प्रवास, 

जवळच्या नातेवाईकाांची देखभाल आक्षण भेट्वसू्तांवर खचव वाढवला. 

RBI द्वारे जारी Q1-FY23 साठी नवीनतम डेट्ा दशवक्षवतो की या 

योजनेंतगवत भारतीयाांनी पाठवलेला पे्रर्षण 64.75 ट्क्क्ाांनी वाढून 

$6.04 अब्ज पेिा जास्त झाला आहे. 

HDFC ने भारतातील पदहली EV इकोदसस्टम लाँच केली. 

● HDFC ने इलेन्स्टक्टरक वे्हइकल्स इकोक्षसस्टमसाठी भारतातील 

पक्षहले वन-स्टॉप सोल्यूशन पोट्वल, “ऑल क्षथांग्ज EV” लाँच केले 

आहे. एचडीएफसी ईजीआरओ, जनरल इन्शुरन्स कां पनी, जी एक 

आघाडीची खाजगी िेिातील सामान्य क्षवमा कां पनी आहे, असा 

दावा केला आहे की "सवव गोष्ट्ी ईव्ही" क्षवद्यमान आक्षण सांभाव्य 

इलेन्स्टक्टरक वाहने क्षकां वा ईव्ही वापरकत्याांच्या गरजा पूणव करतात. 

कां पनीने या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून क्षवद्यमान आक्षण सांभाव्य 

EV इकोक्षसस्टम वापरकत्याांसाठी एक समक्षपवत पॅ्ट्फॉमव देखील 

सुरू केला आहे जो EV िेिाशी सांबांक्षित एां ड-टू्-एां ड माक्षहती 

देखील होस्ट करतो. 

जीएसट्ी सांकलनात वाढ होऊनही राज्याच्या महसुलाची वाढ 9% 

पयांत घसरणार आहे. 

● क्षवत्तीय वर्षव 2022-23 मधे्य राज्याांच्या महसुलाची वाढ 7-9 

ट्क्क्ाांपयांत घसरेल असे एका अहवालात म्हट्ले आहे. FY22 मधे्य 

महसुली वाढ 25 ट्क्क््य्ाांनी वाढली होती, कारण महामारी-

प्रभाक्षवत FY21 मधे्य कमी आिार होता, रेक्षट्ांग एजन्सी क्षक्रक्षसलचा 

अहवाल, ज्याने एकूण GSDP (एकूण राज्य देशाांतगवत उत्पादन) 

च्या 90 ट्के्क वाट्ा असलेल्या 17 राज्याांचे क्षवश्लेर्षण केले. 

RBI लवकरच दड्दजट्ल रुपया लाँच करणार आहे. 

● ररझव्हव बँक ऑफ इांक्षडया (RBI) या आक्षथवक वर्षावतच आपला 

क्षडक्षजट्ल रुपया, सेंट्रल बँक क्षडक्षजट्ल करन्सी (CBDC) सादर 

करेल. अथवमांिी क्षनमवला सीतारामन याांनी फेबु्रवारीमधे्य 2022 च्या 

अथवसांकल्पीय भार्षणात याची घोर्षणा केल्यापासून देशात 

क्षडक्षजट्ल रुपयाची चचाव सुरू आहे . त्यावेळी क्षतने 2022-2023 

मधे्य क्षडक्षजट्ल रुपया लाँच केला जाईल असे साांक्षगतले होते. 
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जून 2022 दतमाहीत बँक पत वाढ 14.2% वेगाने वाढली असे RBI 

च्या अहवालात साांदगतले आहे. 

● ररझव्हव बँक ऑफ इांक्षडयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार जून 

2021 मधे्य सांपलेल्या क्षतमाहीत बँक पत वाढ 6% वरून जून 

2022 मधे्य सांपलेल्या क्षतमाहीत 14.2% पयांत वाढली . माचव 2022 

मधे्य सांपलेल्या तीन मक्षहन्याांत बँकेच्या कजावमधे्य 10.8% वाढ 

झाली आहे. गेल्या पाच क्षतमाहीत एकूण ठेवी ांमधे्य सातत्याने 9.5 ते 

10.2% वाक्षर्षवक वाढ क्षदसून आली आहे. 

चक्रीय अड्चणी ांना तो ांड् िेण्यासाठी भारताकडे् भरपूर फॉरेक्स 

बफर आहेत असे S&P ग्लोबल रेदट्ांग्सने म्हट्ले आहे. 

● भारताने चक्रीय अडचणी ांक्षवरूद्ध बफर तयार केले आहेत आक्षण 

के्रक्षडट् पाितेवर दबाव सहन करण्यासाठी भरपूर परकीय चलन 

साठा आहे, असे S&P ग्लोबल रेक्षट्ांग्सने म्हट्ले आहे. इांक्षडया 

के्रक्षडट् स्पॉट्लाइट् 2022 वेक्षबनारमधे्य बोलताना, S&P साववभौम 

आक्षण आांतरराष्ट्र ीय साववजक्षनक क्षवत्त रेक्षट्ांगचे सांचालक अँडर ्यू वुड 

म्हणाले की, देशाकडे मजबूत बाय ताळेबांद आक्षण मयावक्षदत बाय 

कजव आहे, ज्यामुळे कजव सेवा इतकी महाग नाही. ते म्हणाले की 

रेक्षट्ांग एजन्सीला नजीकच्या काळातील दबावाांचा भारताच्या पत 

पाितेवर गांभीर पररणाम होण्याची अपेिा नाही. 

2070 पयांत दनव्वळ शून्य उत्सजान साध्य केल्याने भारताच्या 

GDPला चालना दमळू शकते. 

● 2070 पयांत क्षनव्वळ शून्य उत्सजवन साध्य केल्याने भारताच्या 

अथवव्यवस्थेला 2036 पयांत एकूण $371 अब्ज क्षकमतीच्या GDP 

अट्ी ांमधे्य अांदाक्षजत बेसलाइन वाढीपेिा 4.7 ट्क्क््य्ाांनी चालना 

क्षमळू शकते, हे आक्षशयापयांत पोहोचण्याच्या उच्च-स्तरीय िोरण 

आयोगाने सादर केलेल्या मॉडेक्षलां ग आक्षण सांशोिनाचे उदाहरण 

देते. GDP 7.3 ट्क्क्ाांनी ($470 अब्ज) वाढवू शकते आक्षण 2032 

पयांत जवळपास 20 दशलि अक्षतररक्त रोजगार क्षनमावण करू 

शकते. 

● या आयोगाचे चार सदस्य आहेत – ऑस्टर ेक्षलयाचे माजी पांतप्रिान 

केक्षवन रुड , सांयुक्त राष्ट्र ाचे माजी सरक्षचट्णीस बान की-मून , क्षनती 

आयोगाचे माजी उपाध्यि अरक्षवांद पनगररया आक्षण ग्लोबल हेड 

आक्षण क्लायमेट् क्षबझनेस, इांट्रनॅशनल फायनान्स कॉपोरेशनचे 

सांचालक क्षववेक पाठक . आयोगाने शुक्रवारी “ गेक्षट्ांग इांक्षडया टू् 

नेट् क्षझरो ” अहवाल लाँच केला, ज्यात म्हट्ले आहे की 2070 पयांत 

क्षनव्वळ शून्य गाठल्यास 2036 पयांत वाक्षर्षवक GDP 4.7 

ट्क्क्ाांपयांत वाढेल. 

 

 

BOB फायनान्सने NPCI च्या सहकायााने बँक ऑफ बड्ोिा-

समदथात BOB फायनाव्हशशयल सोल्युशन्सद्वारे भारतीय सैन्य 

िलासाठी योद्धा को-िँडे्ड् RuPay के्रदड्ट् काड्ा लाँच केले. 

● BOB फायनान्सने नॅशनल पेमेंट््स कॉपोरेशन ऑफ इांक्षडया 

(NPCI) च्या सहकायावने बँक ऑफ बडोदा-समक्षथवत BOB 

फायनान्स्टन्शयल सोल्युशन्सद्वारे भारतीय सैन्य दलासाठी योद्धा को-

बँ्रडेड RuPay के्रक्षडट् काडव लाँच केले. नवीन को-बँ्रडेड के्रक्षडट् 

काडव RuPay पॅ्ट्फॉमववर उपलब्ध करून क्षदले जाईल आक्षण 

त्यात सांपकव रक्षहत वैक्षशष्ट्ये असतील. 

HDFC बँक आदण Tata Neu ने को-िँडे्ड् के्रदड्ट् काड्ा लाँच केले. 

● HDFC बँक आक्षण Tata Neu, ट्ाट्ा समूहाचे “सुपर अॅप”, सह-

बँ्रडेड के्रक्षडट् काडव सादर करण्यासाठी त्याांच्या सहकायावची घोर्षणा 

केली. Tata Neu Plus HDFC बँक के्रक्षडट् काडव आक्षण Tata 

Neu Infinity HDFC बँक के्रक्षडट् काडव हे काडवचे दोन प्रकार 

उपलब्ध असतील. Tata Neu ग्राहकाांना त्याांच्या सवव व्यवहाराांवर 

आिीच प्रदान केलेले फायदे काडवद्वारे वाढवले जातील. 

 

कराराच्या बातम्या 

NPCI इांट्रनॅशनलने UPI आदण RuPay साठी UK चा पदहला 

अदधग्रहणकताा म्हणून PayXpert सोबत सामांजस्य करारावर 

स्वािरी केली. 

● नॅशनल पेमेंट््स कॉपोरेशन ऑफ इांक्षडया (NPCI), जे जगातील 

सवावत मोठे ररअल-ट्ाइम पेमेंट् सोल्यूशन आहे, युक्षनफाइड 

पेमेंट््स इांट्रफेस आक्षण RuPay काडव योजनेने त्याांच्या उपकां पनी 

NPCI इांट्रनॅशनल पेमेंट््स क्षलक्षमटे्ड (NIPL) माफव त PayXpert, 

पेमेंट् सोल्यूशन्स यूके मधे्य त्याच्या पेमेंट् सोल्यूशन्सची स्वीकृती 

स्थाक्षपत आक्षण आांतरराष्ट्र ीयकरण करण्यासाठी सामांजस्य करार 

केला आहे. 

● NIPL आक्षण PayXpert याांच्यातील सहकायव UK मिील 

PayXpert वर भारतीय पेमेंट् सोल्यूशन्सला प्रोत्साहन देईल. पेमेंट् 

पद्धत PayXpert च्या Android पॉइांट्-ऑफ-सेल (POS) 

क्षडव्हाइसेसवर स्टोअरमिील पेमेंट्साठी, UPI-आिाररत QR कोड 

पेमेंट् आक्षण RuPay काडव पेमेंट्च्या उपलब्धतेसह उपलब्ध असेल. 

हररत ऊजाा प्रकल्पाांसाठी कजा िेण्यासाठी IREDA आदण 

MAHAPREIT याांनी सामांजस्य करार केला. 

● IREDA आक्षण MAHAPREIT याांच्यात सामांजस्य करारावर 

स्वािरी: महात्मा फुले नवीकरणीय ऊजाव आक्षण पायाभूत सुक्षविा 

तांिज्ञान क्षलक्षमटे्ड (MAHAPREIT), MPBCDC ची पूणव मालकीची 

उपकां पनी (49% भारत सरकारच्या मालकीची आक्षण 51% 

महाराष्ट्र  सरकारच्या मालकीची), आक्षण भारतीय ररनू्यएबल एनजी 

डेव्हलपमेंट् एजन्सी क्षलक्षमटे्ड (आयआरईडीए) ने सामांजस्य 

करारावर स्वािरी केली. 

सामांजस्य कराराबद्दल 

● सामांजस्य कराराच्या अट्ी ांनुसार, IREDA MAHAPREIT ला 

साववजक्षनक उपयोक्षगता, स्थाक्षनक सरकारे आक्षण अिय ऊजाव 

उद्यानाांच्या पायाभूत सुक्षविाांसाठी क्षवकक्षसत केल्या जाणारया अिय 

ऊजाव प्रकल्पाांसाठी क्षवत्तपुरवठा पयावय प्रदान करेल. 

● IREDA चे अध्यि आक्षण व्यवस्थापकीय सांचालक (CMD), श्री 

प्रक्षदप कुमार दास आक्षण MAHAPREIT चे CMD, श्री क्षबक्षपन 

श्रीमाली, या दोघाांनी सामांजस्य करारावर स्वािरया केल्या. 
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● या भागीदारीचा एक भाग म्हणून, IREDA नवीकरणीय ऊजाव आक्षण 

ऊजाव कायविमता आक्षण सांविवन याांचा समावेश असलेल्या 

MAHAPREIT च्या उपक्रमाांवर ताांक्षिक-आक्षथवक योग्य पररश्रम 

देखील करेल. 

दड्दजट्ल एस्क्रो सेवाांसाठी कॅस्लरने येस बँकेसोबत करार केला. 

● ग्लोबल एस्क्रो बँक्षकां ग सोल्यूशन प्रदाता, कॅस्लरने बँकेच्या 

ग्राहकाांसाठी क्षडक्षजट्ल एस्क्रो सेवा देण्यासाठी येस बँकेसोबत 

भागीदारी केली आहे. ही फमव व्यक्ती आक्षण उद्योगाांसाठी जागक्षतक 

क्षडक्षजट्ल एस्क्रो पॅ्ट्फॉमव आहे, जी देशाांतगवत आक्षण क्रॉस-बॉडवर 

एस्क्रो सोल्यूशन्स ऑफर करते. 

गोिरेज ॲग्रोवे्हट्ने पाम तेलासाठी आसाम, मदणपूर आदण 

दत्रपुरासोबत करार केले 

● गोदरेज ॲग्रोवे्हट्, एक वैक्षवध्यपूणव कृर्षी व्यवसाय समूह, ने जाहीर 

केले की त्याांनी खाद्यतेल- पाम तेल उपक्रमावर राष्ट्र ीय क्षमशन 

अांतगवत िेिात तेल पामच्या वाढीस चालना देण्यासाठी आसाम, 

मक्षणपूर आक्षण क्षिपुरा सरकारसोबत सामांजस्य करार केला आहे. 

SIDBI आदण Tata Power च्या TPRMG ने हररत उद्योजकाांना 

पादठां बा िेण्यासाठी सहकाया केले. 

● देशभरात 1,000 हररत ऊजाव व्यवसाय उभारण्यासाठी, स्मॉल 

इांडस्टर ीज डेव्हलपमेंट् बँक ऑफ इांक्षडया (SIDBI) आक्षण TP 

ररनु्यएबल मायक्रोग्रीड क्षलक्षमटे्ड (TPRMG), ट्ाट्ा पॉवरची पूणव 

मालकी असलेली उपकां पनी, याांनी हररत ऊजाव व्यवसाय कायवक्रम 

सुरू करण्यासाठी सहकायव केले आहे. हा प्रकल्प देशभरात 

शाश्वत व्यवसाय मॉडेलला प्रोत्साहन देईल, पररणामी ग्रामीण 

उद्योजकाांचे सिमीकरण होईल. 

SIDBI आदण TPRMG: प्रमुख मुदे्द 

● करारानुसार, उद्योजकाांनी TPRMG द्वारे चालवलेला िमता-

क्षनक्षमवती कायवक्रम पूणव केल्यानांतर, SIDBI त्याांना “गो ररस्पॉन्स्टन्सव्ह, 

एां ट्रप्राइज इन्सेंक्षट्व्ह (GREENi)” प्रदान करेल. 

● ग्रामीण उद्योजकाांच्या सांस्था सुरू करण्यासाठी क्षकां वा 

वाढवण्यासाठी क्षवत्तपुरवठा (कजव) सुलभ करण्यासाठी क्षसडबी 

क्षतच्या PRAYAAS योजना क्षकां वा भागीदार बँकाांद्वारे के्रक्षडट् 

कनेक्शनचे समथवन करेल. 

● या ग्रामीण उपक्रमाांना उच्च-गुणवते्तचा, वाजवी क्षकमतीत, 

क्षवश्वासाहव आक्षण हररत ऊजाव (सौर, पवन आक्षण बायोगॅस) 

पुरवण्यासाठी TPRMG त्याच्या सध्याच्या मायक्रोग्रीड नेट्वकव मधे्य 

तसेच नवीन िेिाांमधे्य पाि उद्योजकाांची ओळख करून देईल. 
 

 

गोिरेज ऍग्रोवे्हट् पाम तेलासाठी आसाम, मदणपूर आदण 

दत्रपुरासोबत करार केले. 

● गोदरेज ऍग्रोवे्हट्, एक वैक्षवध्यपूणव कृर्षी व्यवसाय समूह, ने जाहीर 

केले की त्याांनी खाद्यतेल-तेल पाम उपक्रमावर राष्ट्र ीय क्षमशन 

अांतगवत िेिात तेल पामच्या वाढीस चालना देण्यासाठी आसाम, 

मक्षणपूर आक्षण क्षिपुरा सरकारसोबत सामांजस्य करार केला आहे . 

गोदरेज अॅग्रोवे्हट् आक्षण राज्य सरकार याांच्यातील भागीदारीमुळे 

या राज्याांमधे्य तेल पाम प्ाांट्च्या क्षवस्तारासाठी तसेच शेतकरयाांना 

मदतीसाठी नवीन सांिी क्षनमावण होतील. 

भारताच्या साांसृ्कदतक वारशाचा प्रचार करण्यासाठी रॉयल 

एनदफल्ड्चा  युनेस्कोशी करार.  

● रॉयल एनक्षफल्डने क्षहमालयापासून सुरू झालेल्या भारताच्या 

अमूतव साांसृ्कक्षतक वारशाचा प्रचार आक्षण सांरिण करण्यासाठी 

UNESCO (सांयुक्त राष्ट्र  शैिक्षणक, वैज्ञाक्षनक आक्षण साांसृ्कक्षतक 

सांघट्ना) सोबत भागीदारी केली आहे . हा कायवक्रम पन्स्टश्चम 

क्षहमालय आक्षण ईशाने्यकडील प्रदेशातील अमूतव साांसृ्कक्षतक 

वारसा (ICH) पद्धती ांचे प्रायोक्षगक आक्षण सजवनशील प्रदशवन म्हणून 

तयार करण्यात आला आहे. 

चादजांग आदण बॅट्री सॅ्वदपांगसाठी Jio-BP सह Hero इलेव्हररक 

करार केला. 

● Hero Electric, एक भारतीय इलेन्स्टक्टरक सू्कट्र क्षनमावता कां पनीने 

भारतात EV चाक्षजांग आक्षण बॅट्री सॅ्वक्षपांग सोल्यूशन्स प्रदान 

करण्यासाठी Jio-BP सोबत भागीदारीची घोर्षणा केली आहे. 

Hero electric आक्षण Jio-BP मिील भागीदारी ऑट्ोमेकरच्या 

ग्राहकाांना नांतरच्या चाक्षजांग आक्षण बॅट्री सॅ्वक्षपांग इन्िास्टरक्चरमधे्य 

प्रवेश करण्यास अनुमती देईल. 2020 मधे्य, मुकेश अांबानी याांच्या 

नेतृत्वाखालील ररलायन्स इांडस्टर ीज आक्षण क्षब्रट्ीश तेल कां पनी BP, 

क्षजओ-बीपी याांच्यातील सांयुक्त उपक्रम. Hero Electric ने जारी 

केलेल्या क्षनवेदनात अशी माक्षहती देण्यात आली आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 

माजी जमान चान्सलर अँजेला मकेल याांना 2022 चा युनेस्को 

शाांतता पुरस्कार 

● माजी जमवन चान्सलर अँजेला मकेल याांना "क्षनवावक्षसताांचे स्वागत 

करण्याच्या प्रयत्नाांसाठी" युनेस्को शाांतता पुरस्कार 2022 ने 

सन्माक्षनत करण्यात आले आहे . 2015 च्या उन्हाळ्यात, क्षनवावक्षसत 

युरोपमधे्य येत असताना, मकेलने त्याांच्या  देशाच्या सीमा 

उघडल्या आक्षण जमवन लोकाांना "क्षवर शॅफेन दास" ("आपण हे 

करू शकतो") असे प्रक्षसद्धपणे घोक्षर्षत केले. 

युनेस्को शाांतता पुरस्काराबद्दल: 

● हा सन्मानाला अक्षिकृतपणे फेक्षलक्स हौफौएट्-बॉयग्नी-युनेस्को 

शाांतता पुरस्कार असे म्हणतात,  हा पुरस्कार 1989 पासून प्रते्यक 

वर्षी अशा व्यक्ती, सांस्था क्षकां वा सांस्थाांना क्षदला जातो ज्याांनी शाांतता 

वाढवण्यासाठी, सांशोिन करण्यासाठी क्षकां वा सुरक्षित करण्यासाठी 

क्षवशेर्ष प्रयत्न केले आहेत. तो दरवर्षी क्षदला जातो. पुरस्कारामधे्य 

USD 150,000 चा िनादेश, सुवणव पदक आक्षण शाांतता पदक्षवका 

याांचा समावेश आहे. 
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बाांगलािेशी फहदमिा अझीम याांनी 2022 चा पुदलत्झर पुरस्कार 

दजांकला 

● अमेररकेच्या इनसाइडर ऑनलाइन माक्षसकासाठी काम करणारया 

बाांगलादेशात जन्मलेल्या फहक्षमदा अझीम याांची 2022 च्या 

पुक्षलत्झर पुरस्कारासाठी क्षनवड झाली आहे. 

● क्षतला सक्षचि ररपोक्षट्ांग आक्षण समालोचन शे्रणी अांतगवत पुरस्कार 

देण्यात येईल. नू्य यॉकव मिून प्रकाक्षशत होत असलेल्या अँथनी डेल 

कोल, जोश अॅडम्स आक्षण इनसाइडरच्या वॉल्ट् क्षहकी या चार 

पिकाराांमधे्य क्षतचा समावेश आहे 

● क्षचक्षिक अहवाल आक्षण कॉक्षमक्स माध्यमाचा वापर करून 

उईगराांच्या क्षचनी दडपशाहीची एक सशक्त पण क्षजव्हाळ्याची 

कथा साांगण्यासाठी त्याांची पुरस्कारासाठी क्षनवड करण्यात आली 

आहे. 

दलबट्ी मेड्ल 2022 युके्रनचे राष्ट्रपती झेलेशस्की याांना िेण्यात 

येणार आहे. 

● क्षलबट्ी मेडल 2022 युके्रनचे राष्ट्र ाध्यि व्होलोक्षडक्षमर झेलेन्स्की 

याांना या पतनात देण्यात येईल. नॅशनल कॉन्स्टियूशन सेंट्रने 

जाहीर केले आहे की झेलेन्स्की याांना ऑक्टोबरमधे्य एका 

समारांभात "रक्षशयन जुलूमशाहीचा सामना करताना स्वातांत्र्याचे वीर 

सांरिण" म्हणून सन्माक्षनत केले जाईल. 

● राष्ट्र ाध्यि झेलेन्स्की याांनी युके्रक्षनयन लोकाांचे रक्षशयन 

जुलूमशाहीक्षवरुद्ध स्वातांत्र्याच्या रिणासाठी िैयावने नेतृत्व केले 

आक्षण त्याांच्या िैयावने जगभरातील लोकाांना उदारमतवादी 

लोकशाही आक्षण कायद्याच्या राज्याचे रिण करण्यास पे्रररत केले. 

UEFA पुरस्कार: करीम बेंझेमा, अलेव्हक्सया पुटे्लास याांनी UEFA 

सवोतृ्कष्ट् खेळाडू्चा पुरस्कार दजांकला. 

● इस्तांबूल, तुकी येथे झालेल्या समारांभात करीम बेन्झेमा आक्षण 

अॅलेन्स्टक्सया पुटे्लास UEFA पुरुर्ष आक्षण मक्षहला खेळाडूचे वर्षावतील 

सवोत्तम पाररतोक्षर्षक क्षजांकून उतृ्कष्ट् हांगामासाठी पुरसृ्कत 

करण्यात आले. िान्सचा स्टर ायकर बेन्झेमाने चॅन्स्टम्पयन्स लीग 

फायनलमधे्य क्षलव्हरपूलवर क्षवजय क्षमळवण्यासाठी ररअल 

माक्षद्रदचे नेतृत्व केले आक्षण स्पिेत 15 गोल केले, तर पुटे्लास 

मक्षहला चॅन्स्टम्पयन्स लीगमधे्य सवावक्षिक गोल करणारा खेळाडू होता, 

ज्यामुळे बाक्षसवलोनाला अांक्षतम फेरीत पोहोचण्यात मदत झाली 

ज्यामधे्य ते ल्योनकडून पराभूत झाले. 
 

 

सांरिण बातम्या 

दहांिुस्तान एरोनॉदट्क्स दलदमटे्ड् (HAL) मलेदशयामधे्य परिेशात 

आपले पदहले दवपणन कायाालय स्थापन करणार आहे. 

● क्षहांदुस्तान एरोनॉक्षट्क्स क्षलक्षमटे्ड (HAL) ने मलेक्षशयातील लाइट् 

कॉमॅ्बट् एअरक्राफ्ट (LCA) तेजससाठी सांभाव्य कराराच्या अपेिेने 

क्वालालां पूर येथे पक्षहले आांतरराष्ट्र ीय क्षवपणन आक्षण क्षवक्री कायावलय 

स्थापन करण्यासाठी सामांजस्य करार (MoU) केला. रॉयल 

मलेक्षशयन हवाई दलासाठी तेजसचा मलेक्षशयाकडून फायट्र 

लीड-इन ट्र ेनर (FLIT) क्षवमान म्हणून क्षवचार केला जात 

असल्यामुळे हा बदल झाला आहे. 

भारतीय सैन्य क्वाांट्म कमु्यदनकेशन तांत्रज्ञान ताब्यात घेण्यास सज्ज 

आहे. 

● भारत एक्षलट् ग्लोबल क्लबमधे्य सामील होण्यासाठी सज्ज झाला 

आहे आक्षण भारतीय सैन्याकडे लवकरच स्वदेशी आक्षण अक्षिक 

प्रगत क्वाांट्म कमु्यक्षनकेशन तांिज्ञान सुसज्ज सैन्य आक्षण उच्च 

दजावची सुरक्षित सांरिण प्रणाली असेल. इनोवे्हशन फॉर क्षडफेन्स 

एक्सलन्स (iDEX), क्षडफेन्स इनोवे्हशन ऑगवनायझेशनच्या 

समथवनासह, QNu लॅब जे बेंगळुरू-आिाररत डीप टे्क स्टाट्वअप 

आहे, त्याांनी क्वाांट्म की क्षडन्स्टस्टर बु्यशन (QKD) द्वारे प्रगत सुरक्षित 

सांपे्रर्षणाचा शोि लावला आहे. 

राजनाथ दसांह याांच्या हसे्त “आत्मदनरीिण: सशस्त्र सेना 

न्यायादधकरण” या राष्ट्र ीय चचाासत्राचे उि्घाट्न 

● रिा मांिी (सांरिण मांिी) श्री राजनाथ क्षसांह सशस्त्र सेना 

न्यायाक्षिकरण (क्षप्रन्स्टन्सपल बेंच) बार असोक्षसएशनने नवी क्षदल्ली 

येथे आयोक्षजत केलेल्या“ आत्मक्षनरीिण: सशस्त्र सेना 

न्यायाक्षिकरण” या राष्ट्र ीय चचावसिाचे उद्घाट्न करतील. सशस्त्र 

दलातील सदस्याांना सेवा देण्याव्यक्षतररक्त, आत्मक्षनरीिण: सशस्त्र 

सेना न्यायाक्षिकरण, क्षदग्गज, त्याांचे कुटु्ांब आक्षण युद्ध क्षविवा याांना 

त्वररत आक्षण परवडणारे न्याय सुक्षनन्स्टश्चत करण्यासाठी स्थापन 

करण्यात आलेले सशस्त्र दल न्यायाक्षिकरण कसे कायव करते याचे 

मूल्यमापन करण्यासाठी पररसांवाद आयोक्षजत केला जात आहे. 

सरकारने सांरिण िलाांना मेक इन इांदड्याद्वारे आपत्कालीन शसे्त्र 

खरेिी करण्याची परवानगी दिली. 

● भारतीय सांरिण दलाांना बळकट् करण्याच्या क्षदशेने एक मोठे 

पाऊल उचलत कें द्राने त्याांना आपत्कालीन खरेदी मागावद्वारे त्याांच्या 

ऑपरेशनल आवश्यकताांसाठी गांभीर शस्त्रासे्त्र खरेदी करण्याची 

परवानगी क्षदली आहे. सांरिण मांिी राजनाथ क्षसांह याांच्या 

अध्यितेखाली झालेल्या सांरिण मांिालयाच्या बैठकीत याला 

मांजुरी देण्यात आली. हे लिात घेण्यासारखे आहे की सांरिण 

दलाांनी भूतकाळात आपत्कालीन खरेदी शक्ती ांचा मोठ्या 

प्रमाणावर वापर केला आहे आक्षण या अक्षिग्रहणाांद्वारे त्याांची तयारी 

आणखी मजबूत केली आहे. 

ताश्कां िमधे्य सांरिणमांत्र्ाांची बैठक 

● 24 ऑगस्ट रोजी होणारय्ा SCO सांरिण मांत्र्याांच्या बैठकीत 

सहभागी होण्यासाठी सांरिण मांिी राजनाथ क्षसांह मांगळवारी 

ताश्कां द येथे आले. मांिी राजनाथ क्षसांह याांनी उझबेक्षकस्तानचे 

समकि लेफ्टनांट् जनरल बखोदीर कुरबानोव याांच्यासोबत 

क्षद्वपिीय बैठक घेतली. वाक्षर्षवक बैठकीदरम्यान, SCO सदस्य राष्ट्र े 

सांरिण सहकायाववर चचाव करतील आक्षण चचाव केल्यानांतर सांयुक्त 

सांभार्षण जारी केले जाईल अशी अपेिा आहे. 24 ऑगस्ट 2022 

रोजी होणारया बैठकीत राजनाथ क्षसांह याांचे भार्षण होणार आहे. 
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DRDO आदण भारतीय नौिलाने स्विेशी VL-SRSAM 

िेपणास्त्राची चाचणी केली. 

● सांरिण सांशोिन आक्षण क्षवकास सांघट्ना (DRDO) आक्षण भारतीय 

नौदलाने ओक्षडशाच्या क्षकनारयाजवळील चाांदीपूर येथील एकान्स्टत्मक 

चाचणी शे्रणी (ITR) वरून स्वदेशी बनावट्ीच्या आक्षण क्षवकक्षसत 

केलेल्या वक्षट्वकल लॉन्च शॉट्व रेंज सरफेस-टू्-एअर िेपणास्त्राची 

(VL-SRSAM) यशस्वी उड्डाण चाचणी केली उभ्या प्रिेपण 

िमतेच्या प्रात्यक्षिकासाठी उच्च-वेगवान मानवरक्षहत हवाई 

लक्ष्याक्षवरुद्ध नौदलाच्या जहाजातून उड्डाण चाचणी घेण्यात आली. 

िदिण कोररया आदण युनायटे्ड् से्टट््सने त्याांच्या सवाात मोठ्या 

सांयुक्त लष्करी कवायती सुरू केल्या. 

● दक्षिण कोररया आक्षण युनायटे्ड से्टट््सने िेिीय प्रक्षशिण पुन्हा 

सुरू करून वर्षाांतील सवावत मोठ्या सांयुक्त लष्करी कवायती सुरू 

केल्या. यावर्षी, वाक्षर्षवक ग्रीष्मकालीन व्यायामाचे नाव बदलून 

'उलची िीडम शील्ड' असे ठेवण्यात आले आहे आक्षण तो 1 

सप्टेंबर 2022 रोजी सांपणार आहे . दक्षिण कोररयाचे अध्यि यून 

सुक-येओल याांनी सांयुक्त सराव सामान्य करण्याचे आक्षण 

उत्तरेक्षवरुद्ध प्रक्षतकारशक्ती वाढवण्याचे वचन क्षदले आहे. दक्षिण 

कोररयाने स्वतांिपणे चार क्षदवसीय उलची नागरी सांरिण कवायती 

सुरू केल्या आहेत क्षकां वा सुरू केल्या आहेत, जे क्षवशेर्षतः 

कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारानांतर पक्षहल्याांदाच सरकारी 

तयारीला चालना देण्यासाठी क्षडझाइन केलेले आहे. 

INS कणा येथे भारतातील पदहल्या प्रकारच्या नौिल शूदट्ांग रेंजचे 

उि्घाट्न करण्यात आले 

● आयएनएस कणव येथे व्हाइस अॅडक्षमरल क्षबस्वक्षजत दासगुप्ता याांच्या 

हसे्त अशा प्रकारच्या पक्षहल्या कां पोक्षझट् इनडोअर शूक्षट्ांग रेंजचे 

(CISR) उद्घाट्न करण्यात आले . सीआयएसआर ही नौदलातील 

सवव प्राथक्षमक आक्षण दुय्यम शस्त्राांसाठी अत्यािुक्षनक, स्वयांपूणव, 25 

मीट्र, सहा-लेन, थेट् फायररांग रेंज आहे. प्रगत लक्ष्य प्रणाली आक्षण 

सांबांक्षित क्षनयांिण सॉफ्टवेअरसह, ही शे्रणी कमवचारय्ाांना त्याांचे 

गोळीबार कौशल्य सुिारण्यास सिम करेल, त्याांना आव्हान 

देण्यास आक्षण प्रक्षतस्पध्याांना आव्हान देण्यास सिम करेल. 

नौिलाच्या लढाऊ दवमानाांसाठी बोइांग दपच 'आत्मदनभार रणनीती' 

● येत्या आठवड्यात, भारत आपली पक्षहली स्वदेशी क्षवमानवाहू 

युद्धनौका सुरू करणार आहे. यूएस एन्स्टव्हएशन प्रमुख बोईांगने 

भारतीय नौदलासाठी F/A 18 सुपर हॉनेट् फायट्र जेट् 

क्षनवडण्यासाठी मजबूत खेळपट्टी तयार केली आहे आक्षण दावा 

केला आहे की ते देशाांतगवत उत्पादनात $ 3.6 अब्ज नफा क्षमळवून 

देईल. नवीन लढाऊ क्षवमाने चालवणारया स्वदेशी क्षवमानवाहू नौका 

क्षवक्राांतच्या कायावन्स्टित होण्यापूवी बोईांगने आत्मक्षनभवर भारत या 

सरकारी योजनेसोबत त्याच्या ऑफरमधे्य सामील झाले आहे . 

क्षवक्राांत ही भारताने बाांिलेली सवावत मोठी युद्धनौका आहे आक्षण 

भारताने 26 वाहक-आिाररत लढाऊ क्षवमाने खरेदी करण्याची 

योजना आखली आहे. 

IIT गुवाहाट्ीने साखरेचा पयााय "Xylitol" बनवण्याचे तांत्र 

दवकदसत केले. 

● IIT गुवाहाट्ी येथील सांशोिकाांनी एक क्षकण्वन प्रक्षक्रया तयार केली 

आहे जी अल्ट्र ासाऊां डचा वापर करून ऊसाच्या क्षपशवीपासून 

सुरक्षितपणे Xylitol तयार करते, ऊस गाळपाचे उपउत्पादन. हा 

दृष्ट्ीकोन रासायक्षनक सांश्लेर्षणाच्या ऑपरेशनल मयावदा आक्षण 

पारांपाररक क्षकण्वनातील वेळ मागे ट्ाकतो. 

या नवीन प्रदक्रयेचे फायिे: 

● क्षकण्वन प्रक्षक्रयेदरम्यान अल्ट्र ासाऊां डचा वापर केल्याने 

क्षकण्वनाचा वेळ केवळ 15 तासाांपयांत कमी झाला नाही 

(पारांपाररक प्रक्षक्रयेमधे्य जवळजवळ 48 तासाांच्या क्षवरूद्ध), परां तु 

उत्पादनाच्या उत्पादनात जवळपास 20% वाढ झाली. 

INS दवक्राांत 2 सप्टेंबर रोजी कायााव्हित होणार.  

● कोचीन क्षशपयाडव क्षलक्षमटे्डने बाांिलेली पक्षहली स्वदेशी वाहक 

लवकरच 2 सप्टेंबर रोजी INS क्षवक्राांत म्हणून कायावन्स्टित होणार 

आहे. ही युद्धनौका इांडो-पॅक्षसक्षफक प्रदेशात शाांतता आक्षण न्स्टस्थरता 

सुक्षनन्स्टश्चत करण्याची भूक्षमका बजावेल. INS क्षवक्राांतवर क्षवमान 

उतरवण्याच्या चाचण्या नोव्हेंबरमधे्य सुरू होतील आक्षण 2023 च्या 

मध्यापयांत पूणव केल्या जातील. आयएनएस क्षवक्राांत पांतप्रिान नरेंद्र 

मोदी याांच्या उपन्स्टस्थतीत कोचीनमधे्य कायावन्स्टित होईल, उपाध्यि 

म्हणाले, क्षवमानवाहू जहाजासाठी उपकरणे 18 राजे्य आक्षण 

कें द्रशाक्षसत प्रदेशाांमधे्य तयार केली गेली आहेत. 

DRDO ने पोखरणमधे्य दपनाका दवस्ताररत रेंज रॉकेट्ची यशस्वी 

चाचणी घेतली. 

● क्षडफेन्स ररसचव अँड डेव्हलपमेंट् ऑगवनायझेशन (DRDO) ने 

क्षवकक्षसत केलेल्या क्षपनाका क्षवस्ताररत रेंज रॉकेट्च्या चाचण्या 

पोखरण, राजस्थानच्या फायररांग रेंजमधे्य घेण्यात आल्या. 

पोखरणमधे्य क्षपनाका क्षवस्ताररत रेंज रॉकेट्च्या अनेक यशस्वी 

चाचण्या घेण्यात आल्या. क्षपनाका क्षवस्ताररत रेंज क्षडफेन्स ररसचव 

अँड डेव्हलपमेंट् ऑगवनायझेशन, DRDO द्वारे क्षवकक्षसत केली गेली 

आहे आक्षण एका खाजगी िेिातील कां पनीने त्याची क्षनक्षमवती केली 

आहे. 

लष्कराने LAC साठी खरेिीला (Zorawar) गती दिली. 

● पूवव लडाखमधे्य क्षचनी सैन्याच्या हालचाली ांचा सामना करण्यासाठी 

15,000 फूट् उांचीवर क्षचलखत तैनात करण्याचा अनुभव 

असल्याने, भारतीय लष्कर स्वदेशी भारतीय लाइट् टँ्कच्या 

खरेदीला प्रािान्य देत आहे, ज्याचे नाव 'Zorawar' आहे. याक्षशवाय, 

सांपूणव आिुक्षनकीकरण प्रक्षक्रयेचा भाग म्हणून आमवडव कॉर्प्व आक्षण 

मेकॅनाइज्ड फोसव स्वॉमव डर ोन तसेच काउांट्र डर ोन क्षसन्स्टस्टम्सचा 

समावेश करत आहेत, अक्षिकृत सूिाांनी साांक्षगतले. 
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वृषभ सैदनक आरामगृहाचे उि्घाट्न दिल्ली कॅां ट् येथे लेफ्टनांट् 

जनरल नव के खांडु्री, AVSM, VSM, GOC-in-C, वेस्टना कमाांड् 

याांच्या हसे्त करण्यात आले. 

● वृर्षभ सैक्षनक आरामगृहाचे उद्घाट्न क्षदल्ली कॅां ट् येथे लेफ्टनांट् 

जनरल नव के खांडुरी, AVSM, VSM, GOC-in-C, वेस्टनव कमाांड 

याांच्या हसे्त करण्यात आले. वृर्षभ सैक्षनक आरामगृह हा अशा 

प्रकारचा पक्षहला प्रकल्प आहे जो भारतीय लष्कर आक्षण क्षदल्ली 

मेट्र ो रेल कॉपोरेशन (DMRC) याांच्या सांयुक्त क्षवद्यमाने बाांिला गेला 

आहे. क्षदल्ली मेट्र ो रेल कॉपोरेशन (DMRC) च्या अक्षिकारय्ाांनीही 

कायवक्रमाची सोय केली होती. 

भारतीय नौिलाची AK-630 तोफा प्रथम भारतात तयार करण्यात 

आली आहे. 

● सांरिण िेिातील पांतप्रिान नरेंद्र मोदी ांच्या मेक इन इांक्षडयाला मोठी 

चालना क्षमळाली कारण भारतीय नौदलाला प्रथमच पूणवपणे मेड-

इन-इांक्षडया 30mm दारुगोळा क्षमळाला. युद्धनौकाांवर बसवलेल्या 

AK-630 तोफाांमधे्य दारूगोळा वापरला जाईल. खाजगी उद्योगाने 

पूणवपणे स्वदेशी दारूगोळा क्षवकक्षसत केला ही देशासाठी मोठी 

उपलब्धी आहे. हे 12 मक्षहन्याांत केले गेले आहे आक्षण सवव घट्क 

स्वदेशी आहेत. 

 

सदमट् आदण कॉन्फरन्स बातम्या 

कें द्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमांत्री िशाना जरिोश याांनी दसल्क माका  

एक्स्पोचे उि्घाट्न केले. 

● क्षसल्क माकव  एक्स्पोचे उद्घाट्न कें द्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमांिी दशवना 

जरदोश याांच्या हसे्त नवी क्षदल्ली येथे करण्यात आले. कें द्रीय 

रेशीम मांडळ, वस्त्रोद्योग मांिालयाच्या अांतगवत क्षसल्क माकव  

ऑगवनायझेशन ऑफ इांक्षडयाने क्षसल्क माकव  एक्स्पोचे आयोजन 

केले आहे. आझादी का अमृत महोत्सवातील हा मैलाचा दगड 

असल्याचे कें द्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमांिी डॉ. भारतातील वस्त्रोद्योग 

िेिाला चालना देण्यासाठी वस्त्रोद्योग मांिालयाने क्षसल्क माकव  

एक्स्पोसह क्षवक्षवि योजना सुरू केल्या आहेत. 

भोपाळमधे्य अदमत शहा याांच्या अध्यितेखाली 23वी कें द्रीय 

िेत्रीय पररषिेची बैठक झाली. 

● 23वी कें द्रीय िेिीय पररर्षदेची बैठक: कें द्रीय गृहमांिी अक्षमत शाह 

याांनी भोपाळमधे्य 23वी कें द्रीय िेिीय पररर्षदेची बैठक घेतली. या 

बैठकीला मध्य प्रदेशचे मुख्यमांिी क्षशवराज क्षसांह चौहान आक्षण 

उत्तराखांडचे मुख्यमांिी पुष्कर क्षसांह िामी उपन्स्टस्थत होते. उत्तर 

प्रदेशचे मुख्यमांिी योगी आक्षदत्यनाथ आक्षण छत्तीसगडचे मुख्यमांिी 

भूपेश बघेल खराब हवामानामुळे अिरशः सहभागी झाले होते. 

23 वी कें द्रीय िेत्रीय पररषि बैठक: उदद्दष्ट् 

● कें द्रीय गृहमांिी, अक्षमत शहा याांनी लोकाांना सांबोक्षित केले आक्षण 

साांक्षगतले की कें क्षद्रय क्षवभागीय पररर्षदेत समाक्षवष्ट् असलेल्या 

निलग्रस्त भागात डाव्या क्षवचारसरणीचा मुिा सोडवण्यावर 

सरकारचे लि आहे. 

● या िेिाांच्या क्षवकासासाठी अनेक महत्त्वपूणव प्रयत्नही करण्यात 

आले आहेत, आक्षण त्याांचे सकारात्मक पररणाम क्षदसून आले 

आहेत. 

● अक्षमत शाह याांनी घट्ना, क्षहांसाचार आक्षण मृतू्यची सांख्या यासांबांिी 

तुलनात्मक माक्षहती सामाक्षयक केली आक्षण ते जोडले की कें द्र 

सरकार डाव्या क्षवचारसरणीच्या अक्षतरेकी प्रभाक्षवत भागात सुरिा 

दलाांना सतत बळ देत आहे. 

BioAsia 2023 ची 20 वी आवृत्ती फेिुवारी 24-26 मधे्य 

● BioAsia 2023 ची 20 वी आवृत्ती तेलां गणा सरकारद्वारे आयोक्षजत 

केली जाईल, 24-26 फेबु्रवारी 2023 रोजी जीवन क्षवज्ञान आक्षण 

आरोग्य तांिज्ञानासाठी BioAsia 2023 चा प्रीक्षमयर कायवक्रम. 

BioAsia 2023 चा लोगो आक्षण थीम, “Advancing for One : 

मानवीकृत आरोग्यसेवेची पुढची क्षपढी घडवणे,” उद्योग आक्षण 

वाक्षणज्य मांिी केट्ी रामाराव याांनी अनावरण केले. 

BioAsia 2023 इव्हेंट्बद्दल: 

● BioAsia 2023 इव्हेंट्मधे्य एक स्टाट्व-अप शोकेस असेल क्षजथे 

जगभरातील 100 हून अक्षिक काळजीपूववक क्षनवडलेले आरोग्य-

तांि उद्योजक तातडीच्या वैद्यकीय समस्याांसाठी त्याांचे महत्त्वपूणव 

उपाय सादर करू शकतात. 

● सुमारे 70 देशाांतील सुमारे 37,500 उपन्स्टस्थताांच्या आभासी 

उपन्स्टस्थतीसह, BioAsia 2022 हे एक मोठे यश होते. BioAsia 

2023 मधे्य तेच क्षवतररत करणे अपेक्षित आहे 

भारताच्या स्वच्छ वायु दशखर पररषिेची चौथी आवृत्ती बांगळुरू 

येथे सुरू होत आहे. 

● भारताच्या स्वच्छ वायु क्षशखर पररर्षदेची (ICAS) चौथी आवृत्ती 

जागक्षतक तज्ञाांसह बांगळुरू येथे झाली. भारताच्या क्लीन एअर 

सक्षमट्च्या मदतीने, जागक्षतक तज्ञ वायू प्रदूर्षण आक्षण वाढत्या 

हवामान बदलाचे क्षनराकरण करण्यासाठी एकान्स्टत्मक दृक्षष्ट्कोनावर 

चचाव करण्यासाठी तयार आहेत. भारताची स्वच्छ हवा क्षशखर 

पररर्षद 26 ऑगस्ट 2022 पयांत सुरू राहणार आहे. सेंट्र फॉर 

एअर पोल्युशन स्टडीज (CAPS) आक्षण सेंट्र फॉर स्टडी ऑफ 

सायन्स, टे्क्नॉलॉजी आक्षण पॉक्षलसी (CSTEP), क्षथांक टँ्क याांनी या 

सक्षमट्चे आयोजन केले आहे 

 

क्रीड्ा बातम्या 

UEFA लीग: मनीषा कल्याण लीगमधे्य खेळणारी पदहली भारतीय 

ठरली. 

● तरुण स्टर ायकर मनीर्षा कल्याण ही UEFA मक्षहला चॅन्स्टम्पयन्स 

लीगमधे्य खेळणारी पक्षहली भारतीय फुट्बॉलपटू् ठरली जेव्हा क्षतने 

एन्गोमी, सायप्रस येथे युरोक्षपयन क्लब स्पिेत अपोलॉन लेडीज 

एफसीकडून पदापवण केले. नोव्हेंबर 2021 मधे्य, 20 वर्षीय 

एएफसी मक्षहला क्लब चॅन्स्टम्पयनक्षशपमधे्य गोल करणारी पक्षहली 

भारतीय फुट्बॉलपटू् बनली होती. 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-testseries/15621/pune-mahanagarpalika-bharti-clerk-typist-online-test-series-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 21 ऑगस्ट त े27 ऑगस्ट 2022 

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

FTX दक्रप्टो कप: आर प्रज्ञनांधाने जागदतक बुव्हद्धबळ चॅव्हियन 

मॅग्नस कालासनचा पराभव केला. 

● क्षमयामी येथील FTX क्षक्रप्टो चर्षक या आांतरराष्ट्र ीय बुन्स्टद्धबळ 

चॅन्स्टम्पयनक्षशपमधे्य भारतीय बुन्स्टद्धबळ मास्टर रमेशबाबू प्रज्ञनांिाने 

जागक्षतक क्षवजेते मॅग्नस कालवसनचा पराभव केला आहे. पाचव्या 

फेरीत चीनच्या क्वाांग लीम ले याच्या हातून प्रग्नानांिाची क्षवजयी 

घोडदौड सांपुष्ट्ात आली . सहाव्या फेरीत ट्ायबे्रकद्वारे पोलां डच्या 

जॅन-क्षक्रक्षझस्टॉफ डुडा याच्याकडून पराभव पत्करावा लागल्याने 

त्याचा दुसरा पराभव झाला. 

अांतीम पांघल: कुस्तीमधे्य भारताचा पदहला अांड्र-20 दवश्वदवजेता 

● हररयाणातील 17 वर्षीय कुस्तीपटू् अांक्षतम पांघलने कझाकस्तानच्या 

एट्क्षलन शागायेवाचा 8-0 असा पराभव करून अांडर-20 

क्षवश्वक्षवजेतेपद पट्कावले आक्षण अशी कामक्षगरी करणारी ती 

पक्षहली भारतीय मक्षहला ठरली. अांडर-20 जागक्षतक कुस्ती स्पिाव 

सोक्षफया, बल्गेररया येथे आयोक्षजत करण्यात आली होती. पक्षहल्या 

फेरीत जमवन अमेरी ऑक्षलन्स्टव्हयावर 11-0 असा क्षवजय क्षमळवून, 

अँक्षट्म पांघलने क्षतच्या उतृ्कष्ट् ताांक्षिक कौशल्यामुळे क्षवजय 

क्षमळवला. 

इराणमधील तेहरान येथे सुरू असलेल्या 14व्ा आदशयाई अांड्र-

18 चॅव्हियनदशपमधे्य भारतीय पुरुष व्हॉलीबॉल सांघाने कोररयाचा 

3-2 असा पराभव करून काांस्यपिक दजांकले आहे. 

● इराणमिील तेहरान येथे सुरू असलेल्या 14व्या आक्षशयाई अांडर-

18 चॅन्स्टम्पयनक्षशपमधे्य भारतीय पुरुर्ष व्हॉलीबॉल सांघाने कोररयाचा 

3-2 असा पराभव करून काांस्यपदक क्षजांकले आहे. प्राथक्षमक 

साखळी सामन्यातही भारताने कोररयाचा पराभव केला पण उपाांत्य 

फेरीत इराणकडून पराभव पत्करावा लागला. भारतीय अांडर-18 

सांघ FIVB वल्व ड अांडर-19 पुरुर्ष व्हॉलीबॉल चॅन्स्टम्पयनक्षशपसाठी 

पाि ठरला आहे. जपानने अांक्षतम सामन्यात इराणला हरवून 

सुवणवपदक क्षजांकले. स्पिेच्या शेवट्ी चीन पाचव्या तर चायनीज 

तैपेई सहाव्या स्थानावर आहे. 

गँ्रड्मास्टर अजुान एररगायसीने 28वी अबू धाबी मास्टसा दजांकली. 

● 28 व्या अबुिाबी, मास्टसव बुन्स्टद्धबळ स्पिेतील गँ्रडमास्टर अजुवन 

एररगायसीने नवव्या आक्षण अांक्षतम फेरीत से्पनच्या डेन्स्टव्हड अँट्ोन 

गुइझारोचा पराभव केला. गँ्रडमास्टर अजुवन एररगायसीने 7.5 

गुणाांसह 28 वी िाबी मास्टसव बुन्स्टद्धबळ स्पिाव क्षजांकली. गँ्रडमास्टर 

अजुवन एररगाईसी थेट् रेक्षट्ांग यादीत क्षतसरया स्थानावर आहे आक्षण 

भारतातील अलीकडील बुन्स्टद्धबळ ऑक्षलन्स्टम्पयाडनांतर त्याने प्रभावी 

35 एलो रेक्षट्ांग गुण क्षमळवले आहेत. 28 व्या िाबीमधे्य, मास्टसव 

बुन्स्टद्धबळ स्पिेत गँ्रडमास्टर अजुवन एररगायसीने सहा सामने क्षजांकले 

आक्षण इतर तीन सामने अक्षनक्षणवत राक्षहले. 

दफफा पररषिेने भारतीय फुट्बॉलवरील बांिी हट्वली. 

● FIFA कौन्स्टन्सलच्या बु्यरोने अन्स्टखल भारतीय फुट्बॉल महासांघावर 

(AIFF) अयोग्य तृतीय पिाच्या प्रभावामुळे लादलेले क्षनलां बन 

उठवण्याचा क्षनणवय घेतला आहे. AIFF कायवकारी सक्षमतीचे 

अक्षिकार गृहीत िरण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 

प्रशासकाांच्या सक्षमतीचा आदेश सांपुष्ट्ात आल्याची आक्षण AIFF 

प्रशासनाने AIFFच्या दैनांक्षदन कामकाजावर पूणव क्षनयांिण क्षमळवले 

असल्याची पुष्ट्ी FIFA ला क्षमळाल्यानांतर हा क्षनणवय घेण्यात आला 

दवज्ञान बातम्या 

लड्ाखला ऊजाा पुरवण्यासाठी भू-औव्हिक ऊजाा वापरली जाईल. 

● लडाखमधे्य 14,000 फूट् उांचीवर, ओएनजीसी भू-औन्स्टष्णक ऊजाव 

पांप करण्यासाठी सज्ज होत आहे. 14,000 फूट् पेिा जास्त 

उांचीवर, चीनच्या वास्तक्षवक सीमेवर चुमारच्या रस्त्यापासून दूर 

असलेल्या पुगा येथे, पृथ्वीच्या गाभ्यापासून वाफेच्या प्रवाहाचा 

उपयोग करण्याच्या मोक्षहमेवर सरकारी-चाक्षलत शोिक ONGC 

क्षनघाला आहे. भारतात भूऔन्स्टष्णक ऊजाव ही नवीन गोष्ट् नाही. 

भारत सरकारने प्रथम 1973 मधे्य देशाच्या भू-औन्स्टष्णक 

हॉट्स्पॉट््सवर एक अहवाल प्रदान केला. भारतीय भूवैज्ञाक्षनक 

सवेिण (GSI) द्वारे उथळ क्षडर क्षलां ग अिेर्षणानांतर सांभाव्य गरम 

पाण्याचे झरे आक्षण भू-औन्स्टष्णक िेिे उघड झाल्यानांतर हे घडले. 

अांदाजानुसार, भारतामधे्य 10 क्षगगावॅट् भू-औन्स्टष्णक ऊजाव क्षनमावण 

करण्याची िमता आहे. 

भारताने माकड्पॉक्स रोगाच्या चाचणीसाठी स्विेशी बनावट्ीचे 

पदहले RT-PCR दकट् दवकदसत केले आहे. 

● भारताने माकडपॉक्स रोगाच्या चाचणीसाठी स्वदेशी बनावट्ीचे 

पक्षहले RT-PCR क्षकट् क्षवकक्षसत केले आहे. हे क्षकट् ट्र ान्सक्षशया 

बायो-मेक्षडकल्सने क्षवकक्षसत केले आहे, या क्षकट्चे अनावरण 

कें द्राचे प्रमुख वैज्ञाक्षनक सल्लागार अजय कुमार सूद याांनी केले. 

डब््लयूएचओने आांतरराष्ट्र ीय क्षचांतेची साववजक्षनक आरोग्य 

आणीबाणी घोक्षर्षत केलेल्या सांसगावचा लवकर शोि आक्षण उत्तम 

व्यवस्थापन करण्यात क्षकट् मदत करेल. 

उत्तराखांड्मधे्य येणाऱ्या अांतराळ दक्रयाकलापाांचे परीिण करणारी 

भारतातील पदहली वेधशाळा स्थापन करण्यात येणार 

● पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालणारया 10 सेमी आकाराच्या वसू्तांचा 

मागोवा घेण्यासाठी भारतातील पक्षहली व्यावसाक्षयक अवकाश 

पररन्स्टस्थतीजन्य वेिशाळा, क्षदगांतरा या अांतराळ िेिातील 

स्टाट्वअपद्वारे उत्तराखांडच्या गढवाल प्रदेशात स्थापन केली जाईल. 

से्पस क्षसचु्यएशनल अवेअरनेस (SSA) वेिशाळा भारताला 

अांतराळातील कोणत्याही गक्षतक्षविीचा मागोवा घेण्यास मदत करेल 

ज्यामधे्य अवकाशातील क्षढगारा आक्षण त्या प्रदेशात क्षफरणारे 

लष्करी उपग्रह याांचा समावेश आहे 
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अण्णा मणी याांची 104 वी जयांती: Google डू्ड्लने 

भौदतकशास्त्रज्ञाांना वादहली श्रद्धाांजली 

● भारतातील हवामान स्त्री म्हणून ओळखल्या जाणारय्ा अण्णा मणी 

या भारतीय भौक्षतकशास्त्रज्ञ आक्षण भारतातील सवोत्तम 

वैज्ञाक्षनकाांपैकी एक होत्या. अण्णा मणी याांनी सांशोिन केले, अनेक 

प्रकाशने क्षलक्षहली आक्षण सौर क्षवक्षकरण, ओझोन आक्षण पवन ऊजाव 

मोजून हवामान उपकरणाच्या िेिात प्रगती केली. क्षवज्ञान आक्षण 

सांशोिन िेिातील त्याांच्या महत्त्वपूणव योगदानामुळे, अण्णा मणी 

याांना “ भारतीय हवामान स्त्री ही पदवी क्षमळाली आहे. 

जेम्स वेब से्पस टे्दलस्कोपने जु्यदपट्रचे सुांिर नवीन फोट्ो घेतले. 

● जेम्स वेब से्पस टे्क्षलस्कोपने अलीकडेच गुरूचे नवीन सुांदर फोट्ो 

क्षट्पले आहेत. जेम्स वेब से्पस टे्क्षलस्कोप, जे क्षडसेंबर 2021 मधे्य 

लाँच केले गेले होते, त्याने आिीच रांगीबेरांगी आकाशगांगा, भव्य 

तेजोमेघ आक्षण इतर क्षचत्तथरारक खगोलीय क्षपांडाांची क्षवश्वाच्या 

सवावत दूरवरची आश्चयवकारक छायाक्षचिे घेतली आहेत. जेम्स वेब 

से्पस टे्लीस्कोपचे फोट्ो दृश्यमान से्पक्टरमवर अवरक्त प्रकाश 

डेट्ा - जे कॅमेरय्ाने बृहस्पक्षतवरून प्राप्त केले परां तु मानवी डोळा 

पाहू शकत नाही - मॅप करून तयार केले पाक्षहजेत. 

Google ने भारतातील 100,000 दवकासकाांसाठी एक कायाक्रम 

जाहीर केला. 

● IT क्षदग्गज, Google ने 100,000 भारतीय क्षवकासक आक्षण 

सांशोिकाांना सायबर सुरिेत कौशल्य वाढवण्यासाठी एका 

कायवक्रमाचे अनावरण केले आहे. ही मोहीम कां पनीच्या सायबर 

क्षसकु्ररट्ी रोड शोचा एक भाग असेल, ज्यामधे्य भारतातील अनेक 

शहराांचा समावेश असेल आक्षण ग्राहक अँर्प् तसेच एां ट्रप्राइझ 

प्रोग्राम्स तयार करण्यासाठी सुरिा पद्धती ांवर टू्ल्स, यूट्ोररयल 

आक्षण मागवदशवन क्षदले जाईल. 

AirAsia India ही CAE ची AI प्रदशिण प्रणाली वापरणारी पदहली 

एअरलाइन बनली आहे. 

● एअरएक्षशया इांक्षडया ही एअरलाइनच्या वैमाक्षनकाांना प्रक्षशक्षित 

करण्यासाठी CAE ची कृक्षिम बुन्स्टद्धमत्ता -सिम प्रक्षशिण प्रणाली 

वापरणारी पक्षहली एअरलाइन बनली आहे. CAE ही पायलट् ट्र ेक्षनांग 

सोल्यूशन्सची आघाडीची प्रदाता आहे जी एकाचवेळी तांिज्ञानावर 

आिाररत आहे. CAE मुख्यालय कॅनडामधे्य आहे. AirAsia ने 

स्वीकारलेल्या प्रक्षशिण प्रणालीला CAE Rise म्हणतात , जी 

पायलट् प्रक्षशिण सिादरम्यान रीअल-ट्ाइम डेट्ा प्रदान करते 

आक्षण उच्च दजावचे प्रक्षशिण देण्यासाठी त्याांचे क्षवश्लेर्षण करते . 

CAE Rise क्षसमु्यलेट्र प्रक्षशिण डेट्ाचे भार्षाांतर क्षशिकाांसाठी 

मौल्यवान अांतदृवष्ट्ीमधे्य देखील सिम करते. 
 

 

महत्वाचे दिवस 

22 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाणारा, धमा दकां वा दवश्वासावर 

आधाररत दहांसाचाराच्या कृत्याांचे स्मरण करणारा आांतरराष्ट्र ीय 

दिवस. 

● िमव क्षकां वा क्षवश्वासावर आिाररत क्षहांसाचाराच्या कृत्याांचे स्मरण 

करणारा आांतरराष्ट्र ीय क्षदवस, 22 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. 

या क्षदवशी, आांतरराष्ट्र ीय समुदाय िाक्षमवक-आिाररत क्षहांसाचारात 

वाचलेल्याांचा आक्षण बळी ांचा सन्मान करतो. िमव क्षकां वा श्रदे्धच्या 

आिारावर क्षकां वा त्याच्या नावावर वाईट् कृत्याांमधे्य बळी पडलेल्या 

आक्षण वाचलेल्याांचे स्मरण करण्याचा या क्षदवसाचा उिेश आहे. 

जागदतक जे्यष्ठ नागररक दिन 2022 (नॅशनल दसदनयर दसदट्झन्स 

डे्) 21 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. 

● जागक्षतक जे्यष्ठ नागररक क्षदन दरवर्षी 21 ऑगस्ट रोजी साजरा 

केला जातो. याला युनायटे्ड से्टट््स ऑफ अमेररका (US) मधे्य 

नॅशनल क्षसक्षनयर क्षसक्षट्झन्स डे म्हणून देखील ओळखले जाते. 

मानवी समाजातील वृद्धाांच्या योगदानावर प्रकाश ट्ाकण्याच्या 

आक्षण त्याांचा सन्मान करण्याच्या उिेशाने हा क्षदवस साजरा केला 

जातो. हा क्षदवस वृद्धाांवर पररणाम करणारया क्षवक्षवि समस्याांकडे 

लि वेिण्यासाठी देखील साजरा केला जातो, जसे की आरोग्य 

समस्या आक्षण तरुण लोकाांकडून होणारे अत्याचार इत्यादी. 

गुलाम व्ापार आदण त्याचे दनमूालन स्मरणाथा आांतरराष्ट्र ीय दिवस 

● गुलामाांच्या व्यापाराच्या स्मरणासाठी आांतरराष्ट्र ीय क्षदवस आक्षण 

त्याचे क्षनमूवलन हा प्रते्यक वर्षी 23 ऑगस्ट रोजी साजरा केला 

जाणारा आांतरराष्ट्र ीय क्षदवस आहे. युनायटे्ड नेशन्स एजु्यकेशनल, 

सायांक्षट्क्षफक आक्षण कल्चरल ऑगवनायझेशन (UNESCO) ने 

ट्र ान्सअट्लाांक्षट्क गुलामाांच्या व्यापाराचे स्मरण करण्यासाठी हा 

क्षदवस क्षनवडला होता 

जागदतक जल सप्ताह 2022 23 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या 

कालावधीत होणार आहे. 

● जागक्षतक जल सप्ताह 2022 23 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या 

कालाविीत होणार आहे. जागक्षतक जल सप्ताह हा 1991 पासून 

स्टॉकहोम इांट्रनॅशनल वॉट्र इन्स्टियूट् (SIWI) द्वारे जागक्षतक 

जल समस्या आक्षण आांतरराष्ट्र ीय क्षवकासाशी सांबांक्षित समस्याांचे 

क्षनराकरण करण्यासाठी आयोक्षजत केलेला वाक्षर्षवक कायवक्रम आहे. 

2022 च्या जागक्षतक जल सप्ताहाची थीम Seeing the unseen: 

The value of water ही आहे. 

जागदतक गुजराती भाषा दिवस 2022: 24 ऑगस्ट 

● जागक्षतक गुजराती भार्षा क्षदवस 2022 दरवर्षी 24 ऑगस्ट रोजी 

साजरा केला जातो. गुजरातचे महान लेखक 'वीर नमवद' याांच्या 

जयांतीक्षनक्षमत्त हा क्षदवस साजरा केला जातो . 'गुजराती क्षदवस' 

साजरा केला जातो कारण कवी नमवद हे गुजराती भारे्षचे क्षनमावते 

मानले जात होते. त्याांनी गुजराती साक्षहत्याला आांतरराष्ट्र ीय स्तरावर 

पोहोचवले आहे. 

वीर नमाि कोण आहेत? 

● कवी वीर नमवद याांचा जन्म 24 ऑगस्ट 1833 रोजी गुजरातमिील 

सुरत येथे झाला. ते ब्राह्मण कुटु्ांबातील होते. त्याांचे पूणव नाव 

नमवदाशांकर लालशांकर दवे होते. नमवद याांनी 22 वर्षाांनी पक्षहली 

कक्षवता क्षलक्षहली. 
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● यानांतर ते साक्षहत्य समजावून साांगू लागले. त्यानांतर ते मुांबईत 

क्षशिक म्हणून कायवरत होते. नमवद हे क्षब्रक्षट्श राजवट्ीत 

नाट्ककार, क्षनबांिकार, वक्ता, कोशकार आक्षण सुिारक होते 

ज्याांची “जय जय गरवी गुजरात” ही कक्षवता आता भारतीय राज्याचे 

राज्यगीत आहे. 

इांट्रनॉट् डे्: 23 ऑगस्ट 

● वल्व ड वाइड वेबच्या शोिासाठी जगभरात इांट्रनॉट् डे साजरा 

केला जात आहे. "इांट्रनॉट्" म्हणजे इांट्रनेट् आक्षण त्याचा इक्षतहास 

कसा वापरायचा याचे सखोल ज्ञान असलेली व्यक्ती. 23 ऑगस्ट हा 

क्षदवस आहे जेव्हा 1991 मधे्य WWW चे शोिक क्षट्म बनवसव ली 

याांनी प्रथमच लोकाांसाठी वल्व ड वाइड वेब उघडले होते कारण 

त्याांनी त्याच्या प्रवेशास परवानगी क्षदली होती, CERN ने जाहीर केले 

की इांट्रनेट् प्रते्यकासाठी क्षवनामूल्य असेल आक्षण तेथे असेल. 

त्याच्या वापरासाठी कोणतेही शुल्क नाही. 

आांतरराष्ट्र ीय श्वान दिन : 26 ऑगस्ट 

● पाळीव प्राण्याांच्या दुकानातून कुिे क्षवकत घेण्याऐवजी दत्तक 

घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी 26 ऑगस्ट रोजी 

आांतरराष्ट्र ीय श्वान क्षदन साजरा केला जातो. या क्षदवसाची स्थापना 

अ्ॅक्षनमल वेल्फेअर अॅडव्होकेट् आक्षण पाळीव प्राणी जीवनशैली 

तज्ञ कॉलेन पायगे याांनी केली होती . सध्या बचाव कें द्रात 

असलेल्या या प्राण्याांना दत्तक घेण्याबाबत जनजागृती करणे हा या 

क्षदवसाचा प्रचार करण्याचा उिेश आहे. 

मदहला समानता दिवस 2022 िरवषी 26 ऑगस्ट रोजी जगभरात 

साजरा केला जातो. 

● मक्षहला समता क्षदन 2022 मक्षहला सिमीकरण आक्षण समानता 

साजरा करण्यासाठी जगभरात साजरा केला जातो. यावर्षी, 26 

ऑगस्ट 2022 रोजी मक्षहला समानता क्षदवस साजरा केला जाईल. 

1973 मधे्य, जगभरात पक्षहला मक्षहला समानता क्षदवस साजरा 

करण्यात आला. दरवर्षी 26 ऑगस्ट हा मक्षहला समानता क्षदवस 

म्हणून साजरा केला जातो कारण या क्षदवशी अमेररकेने मक्षहलाांना 

मतदानाचा अक्षिकार क्षदला. हा क्षदवस समाजात सांपूणव समानता 

क्षमळक्षवण्यासाठी मक्षहलाांच्या सतत प्रयत्नाांवर प्रकाश ट्ाकतो. 

● मक्षहला समानता क्षदन 2022 थीम Gender Equality Today for 

a Sustainable Tomorrow आहे. 
 

 

दनधन बातम्या 

कोचरेठीचे लेखक नारायण याांचे दनधन 

● केरळचे पक्षहले आक्षदवासी कादांबरीकार आक्षण लघुकथा लेखक 

नारायण याांचे वयाच्या 82 व्या वर्षी कोची येथे क्षनिन झाले. त्याांचा 

जन्म 1940 मधे्य थोडुपुझा तालुक्ातील कडयाथूर क्षहल्समधे्य 

मलयारया समुदायात झाला. 1998 मधे्य प्रकाक्षशत झालेली त्याांची 

पक्षहली कादांबरी 'कोचरेठी' 1999 मधे्य केरळ साक्षहत्य अकादमी 

पुरस्कारासाठी क्षनवडली गेली. या कादांबरीचा इांग्रजी, क्षहांदी आक्षण 

दक्षिण भारतीय अनुवाद करण्यात आला आहे. भार्षा कोचरेठी 

याांनी नायक कुां क्षजपेंनूच्या जीवनातून मलयाराय समुदायाच्या 

सांघर्षाांचे क्षचिण केले आहे. 

● समीिकाांनी प्रशांक्षसत कादांबरीची 1999 मधे्य केरळ साक्षहत्य 

अकादमी पुरस्कारासाठी क्षनवड करण्यात आली होती. ती साक्षहत्य 

अकादमीने पहाडीन या शीर्षवकाखाली क्षहांदीमधे्य अनुवाक्षदत करून 

प्रकाक्षशत केली होती आक्षण कॅथरीन थांकम्मा याांनी इांग्रजीत 

अनुवाक्षदत केली होती. ऑक्सफडव युक्षनव्हक्षसवट्ी पे्रसने 2011 मधे्य 

कोचरेथी, द आराया वुमन नावाचा इांग्रजी अनुवाद प्रकाक्षशत केला 

होता. त्याची भारतीय भार्षा अनुवाद शे्रणीतील इकॉनॉक्षमस्ट 

क्रॉसवडव बुक पुरस्कारासाठी क्षनवड झाली होती. 

जे्यष्ठ दनमााते अबु्दल गफ्फार नादड्यािवाला याांचे दनधन 

● जे्यष्ठ क्षचिपट् क्षनमावते, अबु्दल गफ्फार नाक्षडयादवाला याांचे वयाच्या 

91 व्या वर्षी क्षनिन झाले. अबु्दल गफ्फार नाक्षडयाडवाला हे 1965 

मिील "महाभारत" आक्षण 2000 च्या दशकातील "हेरा फेरी" 

आक्षण "वेलकम" सारख्या क्षहट् कॉमेडीसह 50 हून अक्षिक क्षहांदी 

क्षचिपट्ाांना पाक्षठां बा देण्यासाठी ओळखले जात होते. त्याांनी 1953 

मधे्य त्याांची क्षफल्म प्रोडक्शन आक्षण मीक्षडया एिरटे्न्मेंट् कां पनी 

सुरू केली होती. 

अहवाल आदण दनिेशाांक बातम्या  

आांतरराष्ट्र ीय खगोलशास्त्र आदण खगोल भौदतकशास्त्र 

ऑदलव्हियाड्: भारत दतसऱ्या क्रमाांकावर आहे. 

● खगोलशास्त्र आक्षण खगोल भौक्षतकशास्त्र (IOAA) वरील 15 व्या 

आांतरराष्ट्र ीय ऑक्षलन्स्टम्पयाडमधे्य भारतीय सांघाने पदकताक्षलकेत 

क्षतसरा क्रमाांक क्षमळक्षवला. तीन सुवणव आक्षण दोन रौय पदके 

क्षजांकून भारताने क्षसांगापूरसह सांयुक्तपणे क्षतसरे स्थान पट्कावले. 

पदकताक्षलकेत, इराणचा अक्षिकृत सांघ (5 सुवणव) आक्षण पाहुणे सांघ 

(4 सुवणव, 1 रौय) याांच्या मागे क्षसांगापूरसह भारत सांयुक्तपणे 

क्षतसरया स्थानावर आहे. 

● या स्पिेत चांदीगड येथील राघव गोयल, कोलकाता येथील साक्षहल 

अख्तर आक्षण हैदराबादच्या मेहुल बोराड याांनी सुवणवपदक 

पट्कावले. गोयल याांनी सवावत आव्हानात्मक सैद्धाांक्षतक प्रश्नाचे 

सवोत्तम समािान प्रदान केल्याबिल क्षवशेर्ष पाररतोक्षर्षक देखील 

क्षजांकले. 

दवदवध बातम्या 

2025 पयांत भारतात 1.8 लाख दकलोमीट्र महामागा आदण 1.2 

लाख दकलोमीट्र रेल्वे लाईन्स असतील. 

● 2025 मधे्य भारत आणखी रेल्वे आक्षण मोट्ारवे बाांिणार आहे . 

बँक ऑफ अमेररका क्षसकु्ररट्ीज इांक्षडयाच्या अहवालानुसार 2025 

पयांत भारतातील सवव राष्ट्र ीय महामागाांची लाांबी 1.8 लाख 

क्षकलोमीट्र आक्षण रेल्वे मागाांची लाांबी 1.2 लाख क्षकलोमीट्रपयांत 

पोहोचण्याचा अांदाज आहे. 
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सवा 23 AIIMS स्थादनक नायक, स्मारके, भौगोदलक ओळख 

याांच्या नावावर ठेवण्यात येणार आहेत 

● प्रादेक्षशक नायक, स्वातांत्र्यसैक्षनक, ऐक्षतहाक्षसक घट्ना क्षकां वा त्या 

भागातील स्मारके क्षकां वा त्याांची वेगळी भौगोक्षलक ओळख यावर 

आिाररत सवव AIIMS ला क्षवक्षशष्ट् नावे देण्याचा प्रस्ताव भारत 

सरकारने मांजूर केला आहे. 23 ऑल इांक्षडया इन्स्टियूट् ऑफ 

मेक्षडकल सायने्सस (एम्स) पैकी बहुतेकाांनी नावाांची यादी सादर 

केली आहे. सवव एम्स त्याांच्या सामान्य नावाने ओळखले जातात 

आक्षण केवळ त्याांच्या स्थानावरून ओळखले जातात. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सहा नवीन AIIMS - क्षबहार (पाट्णा), छत्तीसगड (रायपूर), मध्य 

प्रदेश (भोपाळ), ओक्षडशा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोिपूर), आक्षण 

उत्तराखांड (ऋक्षर्षकेश) याांना प्रिानमांिी आरोग्य सुरिा योजना 

(PMSSY) च्या पक्षहल्या ट्प्प्यात मांजूरी देण्यात आली आक्षण 

पूणवपणे कायवरत आहेत. 

● 2015 ते 2022 दरम्यान स्थापन झालेल्या 16 AIIMS पैकी 10 

सांस्थाांमधे्य एमबीबीएस वगव आक्षण बायरुग्ण क्षवभागाच्या सेवा सुरू 

करण्यात आल्या आहेत, तर आणखी दोन सांस्थाांमधे्य फक्त 

एमबीबीएसचे वगव सुरू करण्यात आले आहेत. उववररत चार सांस्था 

क्षवकासाच्या वेगवेगळ्या ट्प्प्याांवर आहेत. 

 

सवा स्पधाा परीिाांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ट्र ान्सक्षशया बायो-मेक्षडकल मुख्यालयाचे स्थान: मुांबई; 

● ट्र ान्सक्षशया बायो-मेक्षडकल्सची स्थापना: 1979 

● युनेस्कोची स्थापना: 16 नोव्हेंबर 1945; 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, िान्स; 

● UNESCO सदस्य: 193 देश; 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझौले. 

● येस बँकेची स्थापना: 2004 

● येस बँकेचे मुख्यालय: मुांबई, महाराष्ट्र  

● येस बँकेचे एमडी आक्षण सीईओ: प्रशाांत कुमार 

● येस बँक टॅ्गलाइन: Experience our Expertise. 

● छत्तीसगड राजिानी: रायपूर; 

● छत्तीसगडचे मुख्यमांिी : भूपेश बघेल; 

● छत्तीसगडचे राज्यपाल: अनुसुईया उईके 

● कनावट्कचे मुख्यमांिी: बसवराज सोमप्पा बोम्मई 

● कनावट्क राजिानी: बेंगळुरू 

● IMF ची स्थापना: 27 क्षडसेंबर 1945; 

● IMF मुख्यालय: वॉक्षशांग्ट्न, डीसी, युनायटे्ड से्टट््स; 

● IMF सदस्य देश: 190; 

● IMF MD: क्षक्रस्टक्षलना जॉक्षजवएवा. 

● RBL बँक स्थापना: 1943; 

● RBL बँक मुख्यालय: मुांबई; 

● RBL बँक एमडी आक्षण सीईओ: आर सुब्रमण्यकुमार; 
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