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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी ऑगस्ट 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

पीएम मोिीनंी पुनरथचना केलेल्या सवतरि के्षत्र कायथक्रमाचे 

अनावरि केले. 

● पंतप्रधान श्री नरें द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय 

मंत्रिमंडळाने सुधारणा आत्रण पररणामांवर आधाररत त्रवतरण 

के्षि काययक्रमाची पुनरयचना केली. पुरवठा पायाभूत सुत्रवधांना 

चालना देण्यासाठी त्रडस्कॉमला सशतय आत्रथयक सहाय्य देऊन, 

योजनेचे उत्रिष्ट खाजगी के्षिातील त्रवभाग वगळून सवय त्रडस्कॉम 

/त्रवद्युत त्रवभागांची काययक्षमता आत्रण आत्रथयक व्यवहाययता 

वाढवणे आहे . सहाय्यासाठी पािता DISCOM पूवय-पािता 

आवश्यकता पूणय करण्यावर आत्रण मूलभूत त्रकमान बेंचमाकय  

साध्य करण्यावर अवलंबून असेल ज्याचे मूल्ांकन आत्रथयक 

सुधारणांशी जोडलेल्ा सहमतीनुसार मूल्मापन प्रणाली 

वापरून केले जाईल. 

सिल्ली िरकारने नवीन उत्पािन शुल्क धोरि जाहीर केले. 

● त्रदल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 चे 

अनावरण केले आहे. हे धोरण ग्राहकांना अल्कोहोलच्या 

दुकानात चालण्याचा अनुभव प्रदान करते, मायक्रोबु्रअरीनंा 

प्रोत्साहन देते आत्रण हॉटेल, रेस्टॉरंट आत्रण क्लबमधील बारला 

पहाटे 3 AM पयंत चालवण्याची परवानगी देते. 1 ऑगस्ट रोजी, 

उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 सावयजत्रनक करण्यात आले. 

सिल्ली उत्पािन शुल्क धोरि 2021-2022 वर्ाथिाठी: धोरिांचे 

फायिे 

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

प्रते्यक मद्य आउटलेट ग्राहकांना वॉक-इन अनुभव देईल 

ज्यांच्याकडून त्रनवडण्यासाठी अनेक बँ्रड असतील, आत्रण संपूणय 

मानक त्रनवड आत्रण त्रवक्री प्रत्रक्रया पररसरामधे्य पूणय केली 

जाईल. 

● दारूच्या त्रवके्रत्याबाहेर गदी नाही- एअर कंत्रडशनर असलेल्ा 

ररटेल त्रवके्रत्यांना काचेचे दरवाजे असतील . ग्राहकांना वेंडच्या 

बाहेर गदी करून काउंटरमधून खरेदी करण्याची परवानगी 

त्रदली जाणार नाही . 

● बारमधील मसुदा त्रबअर- त्रदल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 

ग्राहकांना शहरातील कोणत्याही मायक्रोबु्रअरीजमधून त्यांच्या 

बाटल्ा ताज्या तयार केलेल्ा त्रबअरने भरण्याची परवानगी देते. 

● बार पहाटे 3 वाजेपयंत उघडे राहतील- ज्यांना चोवीस तास 

सेवा मद्यत्रवक्रीचा परवाना देण्यात आला आहे त्यांच्यात्रशवाय 

बार, हॉटेल, रेस्टॉरंट आत्रण क्लब यांना पहाटे ३ वाजेपयंत 

चालवण्याची परवानगी आहे. 

● सुपर प्रीत्रमयम व्हेंड्स- सुपर प्रीत्रमयम व्हेंड्सना वाइन 

बँ्रड्ससह त्रकमान 50 आयात केलेल्ा मद्य बँ्रड्सचा स्टॉक 

करावा लागेल . 

● त्रवशेष अबकारी त्रचकट लेबल्स- त्रदल्ली सरकारने कर 

चुकवेत्रगरी, त्रकरकोळ त्रवक्री त्रवक्री, त्रवशेष तपासणी पथकांसह 

बनावट मद्य आत्रण अत्याधुत्रनक प्रयोगशाळेची योजना आखली 

आहे 

GIFT-IFSC येरे् पंतप्रधानांनी डू्यश बँकेच्या IBU लाँच केले. 

● अहमदाबादमधील गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स-टेक त्रसटी 

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

चे घर आहे, जे पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी उघडले होते. IBU 

प्रथम व्यापार त्रवत्त, त्रनत्रित उत्पन्न आत्रण चलने या के्षिांमधे्य 

आत्रथयक उत्पादने ऑफर करेल, एका प्रकाशनानुसार, IBU सवय 

अत्रधकृत आंतरराष्टर ीय त्रवत्त उत्पादने भारतातील आत्रण 

परदेशातील डू्यश बँकेच्या ग्राहकांना ऑफर करेल. 

याव्यत्रतररक्त, हे सध्याच्या त्रनयमांच्या पररमाणांमधे्य भारतीय 

आत्रण परदेशी ग्राहकांसाठी रोख जमा करणे आत्रण इतर ठेव 

प्रस्ताव सक्षम करेल. 

BSE आसि NSE ने िोनी सपक्चिथमधे्य झीच्या सवलीनीकरिाला 

मान्यता सिली. 

● BSE आत्रण NSE स्टॉक एक्स्चेंजने झी एंटरटेनमेंटला झी 

एंटरटेनमेंटच्या सोनी त्रपक्चसय नेटवर्क्य इंत्रडयामधे्य प्रस्तात्रवत 

त्रवलीनीकरणासाठी मान्यता त्रदली आहे. Zee Entertainment 

Enterprises Ltd. च्या त्रनवेदनानुसार, बॉमे्ब स्टॉक एर्क्चेंज 

(BSE) आत्रण नॅशनल स्टॉक एर्क्चेंज (NSE) या दोघांनी 

Culver Max Entertainment Private Limited (पूवीचे 

Sony Pictures Networks India) मधे्य त्रनयोत्रजत 

त्रवलीनीकरण स्वीकारले आहे. स्टॉक एक्स्चेंजची मान्यता ही 

संपूणयपणे त्रवलीनीकरणाच्या मंजुरी प्रत्रक्रयेतील एक त्रनणाययक 

आत्रण उत्साहवधयक पाऊल आहे. 
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उपराष्ट्रपती एम. वं्यकय्या नायडू यांच्या हसे्त सिल्लीत प्रसिद्ध 

लाल सकल्ल्यावरून िंिि ििस्ांची हर घर सतरंगा बाइक रॅली 

िुरू करण्यात आली. 

● उपराष्टर पती एम. वं्यकय्या नायडू यांच्या हसे्त त्रदल्लीतील प्रत्रसद्ध 

लाल त्रकल्ल्यावरून संसद सदस्ांची हर घर त्रतरंगा बाइक रॅली 

काढण्यात आली. त्रतरंगा बाइक रॅलीचे आयोजन कें द्रीय 

सांसृ्कत्रतक मंिी जी त्रकशन रेड्डी यांनी केले आहे. पंतप्रधान 

नरें द्र मोदी यांच्या हर घर त्रतरंगा मोत्रहमेच्या स्मरणाथय लाल 

त्रकल्ला ते त्रवजय चौक अशी बाइक रॅली काढण्यात आली. 

यात्रशवाय कें द्रीय मंिी प्रल्हाद जोशी आत्रण त्रपयुष गोयल 

उपस्थथत होते. 

Jio िंपूिथ भारतात जगातील िवाथत प्रगत 5G नेटवकथ  लॉन्च 

करण्यािाठी िज्ज आहे. 

● मुकेश अंबानी यांच्या मालकीची ररलायन्स त्रजओ 5G 

से्पक्ट्रमसाठी सवायत्रधक बोली लावणारी ठरली, ज्याने सवायत 

अलीकडील त्रललावात ऑफर केलेल्ा एअरवेव्हपैकी अध्यायहून 

अत्रधक एअरवेव्ह खरेदी करण्यासाठी 88,078 कोटी रुपये 

त्रदले. दूरसंचार मंिी अत्रिनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार 

अदानी समूहाने 400 मेगाहट्यझसाठी 212 कोटी रुपये त्रदले, 

त्रकंवा त्रवकल्ा गेलेल्ा सवय से्पक्ट्रमच्या 1% पेक्षा कमी. Jio ने 

700 MHz बँड देखील त्रवकत घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

● त्रजओने प्रत्रतत्रित 700 MHz बँडसह अनेक बँडमधे्य से्पक्ट्रम 

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

आत्रण देशातील सवय 22 मंडळांमधे्य पाचव्या त्रपढीसाठी (5G) 

चांगला पाया म्हणून काम करतात. 

● अदानी समूहाने 26 GHz बँडमधे्य से्पक्ट्रम खरेदी केले, जे 

सावयजत्रनक नेटवकय साठी नाही. 

● 700 Mhz वापरल्ास, एक टाउनर मोठ्या के्षिाला व्यापू 

शकतो. 

सतरंगा सडझायनर पी वं्यकय्या यांच्या िन्मानार्थ भारत 

िरकारने स्मरिार्थ टपाल सतकीट जारी केले. 

● भारताच्या राष्टरध्वजाचे त्रडझायनर त्रपंगली वं्यकय्या यांच्या 146 

व्या जयंतीत्रनत्रमत्त भारत सरकारने एक त्रवशेष स्मरणाथय टपाल 

त्रतकीट जारी केले . नवी त्रदल्ली येथील इंत्रदरा गांधी से्टत्रडयमवर 

सांसृ्कत्रतक मंिालयाने आयोत्रजत केलेल्ा “त्रतरंगा उत्सव” 

काययक्रमादरम्यान पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या हसे्त त्रतकीटाचे 

प्रकाशन करण्यात आले 

िरकारने डेटा िंरक्षि सवधेयक, 2021 मागे घेतले. 

● डेटा प्रायव्हसी, एकूण इंटरनेट इकोत्रसस्टम, सायबर सुरक्षा, 

दूरसंचार त्रनयम आत्रण गैर-वैयस्क्तक वापर यासह ऑनलाइन 

जागेचे त्रनयमन करण्यासाठी एक "सवयसमावेशक कायदेशीर 

फे्रमवकय " तयार करण्यासाठी सरकारने संसदेतून वैयस्क्तक 

डेटा संरक्षण त्रवधेयक मागे घेतले आहे. 

● हे त्रवधेयक कामात असल्ाच्या सुमारे चार वषायनंतर आले आहे, 

त्रजथे ते संसदेच्या संयुक्त सत्रमतीने (JCP) पुनरावलोकनासह 

अनेक पुनरावृत्तीमंधून गेले आत्रण टेक कंपन्या आत्रण गोपनीयता 

काययकत्यांसह अनेक भागधारकांकडून पुशबॅकचा सामना 

केला. 

वन्यजीव (िंरक्षि) िुधारिा सवधेयक, 2021 लोकिभेने मंजूर 

केले. 

● वन्यजीव (संरक्षण) सुधारणा त्रवधेयक, 2021 ला लोकसभेने 

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

अनेक प्रजातीचें संरक्षण करतो, परंतु प्रस्तात्रवत कायदा CITES, 

वन्य प्राणी आत्रण वनस्पतीचं्या लुप्तप्राय प्रजातीचं्या आंतरराष्टर ीय 

व्यापारावरील अत्रधवेशनाची अंमलबजावणी करेल. तरीही 

राज्यसभेत हे त्रवधेयक मंजूर होणे आवश्यक आहे. 

भारतात 75000 स्टाटथअप्सना मान्यता समळाली आहे. 

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

केली आहे की भारताने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे, 

ज्यामधे्य देशात 75000 स्टाटयअप्सना मान्यता त्रमळाली आहे. 

त्रडपाटयमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्टर ी अँड इंटरनल टर ेड 

(DPIIT) ने 75,000 हून अत्रधक स्टाटयअप्सना मान्यता त्रदली 

आहे- हा एक मैलाचा दगड आहे जो स्वातंत्र्याच्या 75 व्या 

वषायशी सुसंगत आहे. 

फ्रीबी कल्चरवर िवोच्च न्यायालयाची सटप्पिी 

● सवोच्च न्यायालयाने आपल्ा त्रनकालात म्हटले आहे की, 

कोणत्याही प्रकारच्या मोफत वाटपामुळे त्रनिः संशयपणे सवय 

लोकांवर प्रभाव पडतो आत्रण त्रनवडणुकीच्या राजकारणात 

मदत होते. 

● भारतीय त्रनवडणूक आयोगाने (ECI) म्हटले आहे की , 

मतदारांना कोणतीही अवास्तव आिासने त्रदल्ाबिल राजकीय 

पक्षांची नोदंणी रि करण्याचा कायदा नसताना तो राजकीय 

पक्षांना मोफत आिासने देण्यापासून रोखू शकत नाही त्रकंवा 

त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही. 

गुिवत्ता पररर्ि: राष्ट्र ीय आरोग्य प्रासधकरिाशी िहयोग करते. 

● आयुष्मान भारत त्रडत्रजटल त्रमशनसह एकत्रित केलेल्ा HMIS 

(हेल्थ मॅनेजमेंट इन्फॉमेशन त्रसस्टम) आत्रण LMIS (प्रयोगशाळा 

मात्रहती व्यवथथापन प्रणाली) सोलू्शन्सला मान्यता देण्यासाठी 

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

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

मत्रहन्यांसाठी. नॅशनल अॅत्रक्रत्रडटेशन बोडय फॉर हॉस्स्पटल्स अँड 

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

आरोग्य आत्रण कुटंुब कल्ाण मंिालयाच्या म्हणण्यानुसार, 

वैद्यकीय के्षिातील राष्टर ीय मान्यता प्राप्त करण्यासाठी जबाबदार 

आहे. 
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उपराष्ट्रपती सनवडिूक 2022: आज मतिानाला िुरुवात 

 भारतीय त्रनवडणूक आयोगाने केलेल्ा घोषणेनुसार 6 ऑगस्ट 

2022 रोजी उपराष्टर पती त्रनवडणूक 2022 सुरू होईल. भारतीय 

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

वषांसाठी पदावर राहतील. भारताचे माजी उपराष्टर पती वं्यकय्या 

नायडू यांनी कतयव्याची पाच वषे पूणय केली आहेत आत्रण त्यांच्या 

जागी उपराष्टर पतीचं्या त्रनवडणुका घ्यायच्या आहेत.. 

समशन वात्सल्य योजना िरकारने िुरू केली. 

● मत्रहला आत्रण बाल त्रवकास मंिालय मुलांच्या कल्ाण आत्रण 

पुनवयसनासाठी 2009-10 पासून कें द्र पुरसृ्कत "त्रमशन 

वात्सल्" ही पूवीची बाल संरक्षण सेवा (CPS) योजना राबवत 

आहे. 

उसद्दषे्ट् 

● त्रमशन वात्सल् चा उिेश भारतातील प्रते्यक मुलासाठी त्रनरोगी 

आत्रण आनंदी बालपण सुरत्रक्षत करणे, 

● त्यांना त्यांच्या पूणय क्षमतेचा शोध घेण्यास सक्षम बनवण्याच्या 

संधी सुत्रनत्रित करणे आत्रण त्यांना शाित रीतीने सवय बाबतीत 

भरभराट होण्यास मदत करणे, 

● संवेदनशील, सहाय्यक आत्रण प्रोत्साहन देणे 

● मुलांच्या त्रवकासासाठी समक्रत्रमत पररसंथथा, राजे्य/कें द्रशात्रसत 

प्रदेशांना बाल न्याय कायदा 2015 च्या आदेशाचे त्रवतरण 

करण्यात आत्रण SDG उत्रिषे्ट साध्य करण्यात मदत करणे 

PM मोिी 7 व्या NITI आयोग गव्हसनिंग कौन्सन्सलच्या 

अध्यक्षस्र्ानी आहेत. 

● पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी रत्रववारी राष्टर ीय राजधानीतील 

राष्टर पती भवनाच्या सांसृ्कत्रतक कें द्रात झालेल्ा सातव्या NITI 

आयोग गव्हत्रनंग कौस्न्सलच्या बैठकीला हजेरी लावली. 

पररषदेने पीक त्रवत्रवधीकरण, शहरी त्रवकास आत्रण राष्टर ीय 

शैक्षत्रणक धोरण (NEP) ची अंमलबजावणी यासारख्या अनेक 

मुद्द्ांवर चचाय केली. 

● भारत पुढील वषी G20 अध्यक्ष आत्रण त्रशखर पररषदेचे 

यजमानपद भूषवत असल्ाने रत्रववारची बैठक अत्रधक 

महत्त्वाची आहे. संघराज्य प्रणालीसाठी भारताचे अध्यक्षपद 

आत्रण G-20 पॅ्लटफॉमयवर त्यांची प्रगती हायलाइट करण्यात 

राजे्य जी भूत्रमका बजावू शकतात. 

TATA स्टील नवीन वंिे भारत टर ेनिाठी 3000 कोटी खचथ 

करिार आहे. 

● टाटा समूह सप्टेंबर 2022 पासून वंदे भारत एर्क्पे्रस 

गाड्यांसाठी "फस्टय इन इंत्रडया" सीत्रटंग त्रसस्टीम सुरू 

करण्याच्या तयारीत आहे आत्रण FY26 पयंत R&D वर 3,000 

कोटी रुपयांची गंुतवणूक करण्याची योजना आखत आहे. 

2030 पयंत, स्टील-टू-सॉल्ट समूहाला पोलाद के्षिातील 

जगभरातील टॉप 5 तंिज्ञान कंपन्यांमधे्य थथान त्रमळण्याची 

आशा आहे. वंदे भारत एके्स्प्रसने टाटा स्टीलच्या कंपोत्रझट 

त्रडस्व्हजनकडे 145 कोटी रुपयांची मोठ्या प्रमाणात ऑडयर 

त्रदली आहे. या आदेशात 22 टर ेन सेटसाठी संपूणय आसन 

व्यवथथा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, 

ज्यामधे्य प्रते्यकी 16 डबे आहेत. 

िरकार महत्त्वाकांक्षी: एक राष्ट्र  एक रेशन काडथ  (ONORC) 3 

वरे् पूिथ झाले. 

● जून 2022 मधे्य या उपक्रमात सामील होणारे आसाम हे 

नवीनतम राज्य असल्ाने ही योजना आता देशभर लागू 

करण्यात आली आहे. चार राज्यांमधे्य 9 ऑगस्ट 2019 रोजी 

पथदशी प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आलेल्ा ONORC ला 

तीन वषे पूणय झाली आहेत. 

इंडो-इस्रायल िेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर वे्हसजटेबलचे 

उि्घाटन 

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

म्हणून कें द्राचे तंिज्ञान प्रदान करत आहेत, तर MIDH 

प्रात्यत्रक्षक हेतंूसाठी कें द्राच्या पायाभूत सुत्रवधांच्या 

बांधकामासाठी त्रनधी देत आहे. इस्रायली नवकल्पनांच्या 

आधारे, युनायटेड से्टट्समधे्य सेंटसय ऑफ एर्क्लन्स (CoEs) 

थथात्रपत केले जात आहेत. कृषी सुधारण्यासाठी कें द्र आत्रण 

राज्य सरकार सवय आघाड्यांवर सहकायय करत आहेत, असे 

कृषी आत्रण शेतकरी कल्ाण मंिी नरें द्र त्रसंह तोमर यांनी 

सांत्रगतले. 

िरकारने वीज िुरुस्ती सवधेयक, 2022 लोकिभेत मांडले. 

● वीज पुरवठादारांच्या त्रवतरण नेटवकय मधे्य भेदभाव न करता 

मुक्त प्रवेशास परवानगी देण्यासाठी त्रवद्युत कायद्यात सुधारणा 

करणारे त्रवधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले, 

ज्यामधे्य त्रवरोधकांनी राज्य सरकारांचे काही अत्रधकार काढून 

घेण्याचा दावा केला होता. त्रवधेयक सादर करताना ऊजाय मंिी 

आरके त्रसंह यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम त्रबलाय यांना 

त्रवरोधकांच्या त्रचंता दूर करण्यासाठी व्यापक सल्लामसलत 

करण्यासाठी संसदीय थथायी सत्रमतीकडे पाठवण्याची त्रवनंती 

केली. 

पंतप्रधान मोिी पासनपतमधील 2G इरे्नॉल प्ांट िेशाला 

िमसपथत करिार आहेत. 

● पंतप्रधान नरें द्र मोदी हररयाणाच्या पात्रनपतमधे्य अंदाजे 900 

कोटी रुपये खचूयन बांधण्यात आलेला सेकंड जनरेशन (2G) 

इथेनॉल प्लांट स्व्हत्रडओ कॉन्फरस्नं्सगद्वारे राष्टर ाला समत्रपयत 

करतील. देशातील जैवइंधनाचे उत्पादन आत्रण वापर 

वाढवण्यासाठी सरकारने गेल्ा काही वषांत उचललेल्ा अनेक 

पावलांच्या मात्रलकेचा हा वनस्पती समपयण आहे. हे ऊजाय के्षि 

अत्रधक परवडणारे, सुलभ, काययक्षम आत्रण त्रटकाऊ 

बनवण्यासाठी पंतप्रधानांच्या सततच्या प्रयत्ांच्या अनुषंगाने 

आहे. 
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िामासजक न्याय मंत्रालयाने SMILE-75 उपक्रम िुरू केला. 

● भारत सरकारच्या सामात्रजक न्याय आत्रण अत्रधकाररता 

मंिालयाने 75 महानगरपात्रलकांची ओळख करून त्रदली आहे 

ज्याचे नाव “स्माइल-75 इत्रनत्रशएत्रटव्ह” या नावाने “SMILE: 

Support for Marginalised Individuals for Livelihood 

and Enterprise” या अंतगयत भीक मागण्याच्या कृतीत 

गंुतलेल्ा व्यक्तीचें व्यापक पुनवयसन लागू केले आहे. भारत 

सरकारने त्रनराधार आत्रण त्रभकाऱ्याची समस्ा ओळखली आहे 

आत्रण SMILE ची एक सवयसमावेशक योजना तयार केली आहे 

ज्यामधे्य भीक मागण्यात गंुतलेल्ा व्यक्तीसंाठी सवयसमावेशक 

पुनवयसनाची उप-योजना समात्रवष्ट आहे. 

11 भारतीय पािर्ळ जागांना रामिर मान्यता समळाली आहे 

● देशातील 13,26,677 हेक्ट्र के्षिामधे्य अशा एकूण 75 थथळांचा 

समावेश करण्यासाठी भारताने रामसर थथळांच्या यादीत 

आणखी 11 पाणथळ जागा जोडल्ा आहेत. भारताच्या 

स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वषी 75 रामसर थथळे. रामसर साइट्स 

म्हणून त्रनयुक्त केलेल्ा 11 नवीन साइट्समधे्य समात्रवष्ट आहे. 

11 नवीन रामिर स्र्ळे 

1. ओत्रडशातील तांपारा तलाव; 

2. ओत्रडशातील त्रहराकुड जलाशय; 

3. ओत्रडशातील अनसुपा तलाव; 

4. Yashwant Sagar in Madhya Pradesh; 

5. तत्रमळनाडूतील त्रचिागुडी पक्षी अभयारण्य; 

6. तात्रमळनाडूतील सुत्रचंद्रम थेरूर वेटलँड कॉम्प्पे्लर्क्; 

7. तात्रमळनाडूतील वडुवूर पक्षी अभयारण्य; 

8. तात्रमळनाडूतील कांत्रजरंकुलम पक्षी अभयारण्य; 

9. महाराष्टर ातील ठाणे खाडी; 

10. जमू्म आत्रण काश्मीरमधील हायगम वेटलँड कंझवे्हशन ररझव्हय; 

11. जमू्म आत्रण काश्मीरमधील शालबुग वेटलँड कंझवे्हशन ररझव्हय. 
 

 

जगातील िवाथत उंच सचनाब रेले्व पुलाचे उि्घाटन 

● त्रचनाब नदीवरील जगातील सवायत उंच रेले्व पुलाच्या गोल्डन 

जॉइंटचे उद्घाटन करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच, 

त्रचनाब नदीवरील जगातील सवायत उंच त्रसंगल-कमान रेले्व 

पुलावरील ओव्हरचय डेकनंतर श्रीनगर उवयररत भारताशी जोडले 

जाईल. हा पूल आयफेल टॉवरपेक्षा 35 मीटर उंच असेल. 

● त्रचनाब त्रब्रज हा गंुतागंुतीचा अत्रभयांत्रिकी असलेला एक प्रत्रसद्ध 

पूल होता ज्याला अनेक आव्हानांवर मात करावी लागली. 

भूगभयशास्त्र, खडबडीत भूप्रदेश आत्रण प्रत्रतकूल वातावरण ही 

काही आव्हाने होती ज्यावर अत्रभयंते आत्रण रेले्व अत्रधकार्यांना 

इथपयंत पोहोचण्यासाठी मात करावी लागली. 

इप्सॉि इंसडयाच्या िवेक्षिानुिार िंरक्षि िल, आरबीआय 

आसि भारताचे पंतप्रधान या िेशातील तीन िवाथत सवश्विनीय 

िंस्र्ा आहेत. भारताचे िवोच्च न्यायालय चौथ्या क्रमांकावर 

आहे. 

● इप्सॉस इंत्रडयाच्या सवेक्षणानुसार संरक्षण दल, आरबीआय 

आत्रण भारताचे पंतप्रधान या देशातील तीन सवायत त्रविसनीय 

संथथा आहेत. भारताचे सवोच्च न्यायालय चौथ्या क्रमांकावर 

आहे आत्रण त्यानंतर कें द्रीय अने्वषण बू्यरो (CBI) आहे. 

भारतीय रेले्व िंरक्षि िलाने "ऑपरेशन यात्री िुरक्षा" िुरू 

केले. 

● भारतीय रेले्व संरक्षण दल (RPF), ऑपरेशन यािी सुरक्षा म्हणून 

ओळखले जाणारे संपूणय भारत ऑपरेशन सुरू केले आहे. या 

उपक्रमांतगयत प्रवाशांना चोवीस तास सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी 

अनेक पावले उचलली जातात. ऑपरेशन यािी सुरक्षा ला 

त्रककस्टाटय करण्यासाठी, RPF ने जुलै 2022 मधे्य प्रवाशांना 

लुटणार्या गुने्हगारांत्रवरुद्ध एक मत्रहनाभर संपूणय भारत मोहीम 

सुरू केली. मोत्रहमेदरम्यान, RPF ने 365 संशत्रयतांना पकडले 

ज्यांना कायदेशीर कारवाईसाठी संबंत्रधत GRP च्या ताब्यात 

देण्यात आले. 

भारत िरकारने पंजाब आसि हररयािामधे्य उच्च 

न्यायालयाच्या 11 नवीन न्यायाधीशांची सनयुक्ती केली आहे. 

● भारत सरकारने पंजाब आत्रण हररयाणा उच्च न्यायालयात 

आणखी 11 उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या त्रनयुक्त्या 

अत्रधसूत्रचत केल्ा आहेत. त्रनयुक्तीमंधे्य त्रनधी गुप्ता, संजय 

वत्रशि, त्रिभुवन दत्रहया, नत्रमत कुमार, हरकेश मनुजा, अमन 

चौधरी, नरेश त्रसंग, हषय बंुगेर, जगमोहन बन्सल, दीपक मनचंदा 

आत्रण आलोक जैन यांचा समावेश आहे. 

● पंजाब आत्रण हररयाणा उच्च न्यायालय सध्या 85 च्या मंजूर 

संख्या त्रवरुद्ध फक्त 46 न्यायाधीशांसह काययरत आहे आत्रण 46 

पैकी डझनभर न्यायाधीश पुढील दोन वषांत त्रनवृत्त होणार 

आहेत. नवीन अत्रतररक्त न्यायाधीशांच्या त्रनयुक्तीमुळे, 

न्यायाधीशांची संख्या 57 पयंत वाढेल. 
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भारत स्वयंिेवी टर स्ट मानवी हक्ांच्या िंरक्षिािाठी 3 कोटी 

रुपयांपेक्षा जास्त सनधी 

● त्रजत्रनव्हा येथील संयुक्त राष्टर ातील भारताच्या थथायी त्रमशनने 

जारी केलेल्ा मात्रहतीनुसार, भारताने तब्बल चार V स्वयंसेवी 

टरस्ट फंडांना $400,000 (3 कोटीहंून अत्रधक) देणगी त्रदली 

आहे. व्ही ऑलंटरी टरस्ट फंडांना त्रदलेली देणगी जागत्रतक प्रगती 

आत्रण मानवात्रधकारांच्या संरक्षणासाठी तसेच यूएन 

मानवात्रधकार पररषदेला पात्रठंबा देण्यासाठी भारताची 

वचनबद्धता दशयत्रवण्यासाठी देण्यात आली आहे. भारताने छळ, 

तांत्रिक सहकायय, UPR आत्रण LDCs/SIDS च्या 

अंमलबजावणीवर 4 स्वयंसेवी टरस्ट फंडांना $400,000 दान 

केले आहे. 

पंतप्रधान मोिीनंी पुढील 25 वर्ािंिाठी पंचप्राि लक्ष्य जाहीर 

केले. 

● 15 ऑगस्ट 2022 रोजी पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी लाल 

त्रकल्ल्यावरून सलग नवव्यांदा राष्टर ाशी संवाद साधला. पंतप्रधान 

मोदीनंी त्यांच्या 88 त्रमत्रनटांच्या भाषणात भारताला एक 

बनवण्यासाठी त्यांच्या "पंच प्राण लक्ष्य" (पाच संकल्प) ची 

रूपरेषा सांत्रगतली. 25 वषायत 100 वा स्वातंत्र्य त्रदन साजरा 

करत असताना त्रवकत्रसत देश. पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी 

पंचप्राण धे्ययावर चचाय केली. 

पंतप्रधान मोिीनंी प्रते्यक व्यक्तीला पंचप्रािचे पालन करण्याची 

सवनंती केली. पंचप्राि खालीलप्रमािे आहेत. 

● अत्रधक आत्मत्रविासाने आत्रण त्रवकत्रसत भारताच्या त्रनधायराने पुढे 

जा 

● गुलामत्रगरीच्या कोणत्याही लक्षणांपासून मुक्त व्हा 

● भारताच्या इत्रतहासाचा अत्रभमान बाळगा. 

● एकतेची शक्ती 

● नागररकांची कतयवे्य, जसे की पंतप्रधान आत्रण मुख्यमंत्र्यांची. 

कें द्राने पालन 1000 राष्ट्र ीय मोहीम आसि पालकत्व App लाँच 

केले. 

● मंुबईत कें द्रीय आरोग्य राज्यमंिी भारती प्रवीण पवार यांच्या 

हसे्त पालन 1000 राष्टर ीय मोहीम आत्रण पालकत्व अँप लाँच 

करण्यात आले. पालन 1000 राष्टर ीय मोहीम आत्रण पालकत्व 

अँप लाँच करण्याचे उत्रिष्ट बालमृतू्यचे प्रमाण कमी करणे आत्रण 

जन्मानंतर पत्रहल्ा 1000 त्रदवसात बालकाची काळजी घेणे हे 

आहे. 

● कें द्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी या मोत्रहमेचा अक्षरश: शुभारंभ 

केला. लॉन्च इव्हेंटमधे्य, भारती प्रवीण पवार यांनी या 

काययक्रमाला संबोत्रधत केले आत्रण सांत्रगतले की 2014 पासून 

भारताने देशातील बालमृतू्य दर कमी करण्यासाठी वेगाने पावले 

उचलली आहेत जेव्हा 2019 मधे्य मृतू्य दर 1000 त्रजवंत 

जन्मांमागे 45 होता. 

बाल आधार उपक्रम: UIDAI अंतगथत 79 लाख मुलांची नोिंिी 

केली. 

● युत्रनक आयडेंत्रटत्रफकेशन ऑथॉररटी (UIDAI) द्वारे बाल आधार 

उपक्रमांतगयत 0-5 वषे वयोगटातील 79 लाखांहून अत्रधक 

मुलांची नोदंणी करण्यात आली. बाल आधार उपक्रम हा भारत 

सरकारचा 0-5 वयोगटातील अत्रधक मुलांपयंत पोहोचण्याचा 

एक नवीन प्रयत् आहे, यामुळे पालक आत्रण मुलांना त्रवत्रवध 

सुत्रवधा आत्रण फायदे त्रमळण्यास मदत होईल. 

● बाल आधार 5 वषांखालील मुलांना त्रदला जातो. हे त्रनळ्या रंगाचे 

काडय असून ते प्रौढांना त्रदलेल्ा आधार काडायपेक्षा वेगळे करते. 

बाल आधारला 5 वषांखालील मुलांच्या बायोमेत्रटरक तपशीलांची 

आवश्यकता नाही. मुलांचे वय 5 वषे पूणय झाल्ानंतर 

बायोमेत्रटरक अपडेट करणे बंधनकारक असेल. 31 माचय 2022 

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

तर जुलै 2022 मधे्य ही संख्या केवळ 3.43 कोटीपयंत वाढली. 

राष्ट्र ीय बौन्सद्धक िंपिा जागरूकता असभयान (NIPAM) 

● राष्टर ीय बौस्द्धक संपदा जागरुकता अत्रभयान (NIPAM) हे 

वात्रणज्य आत्रण उद्योग मंिालयाने 8 त्रडसेंबर 2021 रोजी सुरू 

केले होते. राष्टर ीय बौस्द्धक संपदा जागरूकता अत्रभयान 

(NIPAM) चे उत्रिष्ट बौस्द्धक संपदा (IP) वर जागरूकता आत्रण 

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

ऑगस्ट 2022 च्या अंत्रतम मुदतीपूवी 10 लाख त्रवद्याथ्यांना 

प्रत्रशक्षण देण्याचे आपले उत्रिष्ट पूणय केले. बौस्द्धक संपदा 

जागरूकता अत्रभयानांतगयत प्रत्रशत्रक्षत त्रवद्याथी त्रकंवा 

प्राध्यापकांची संख्या 10,05,272 आहे आत्रण 3663 शैक्षत्रणक 

संथथांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

उत्तम उद्योग आसि R&D िहकायाथिाठी भारत िरकारने 

“मंर्न” पॅ्टफॉमथचे अनावरि केले. 

● भारत सरकारने देशात तंिज्ञान-आधाररत सामात्रजक प्रभाव 

नवकल्पना आत्रण उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 

उद्योग आत्रण संशोधन संथथा यांच्यात सहकायय वाढवण्यासाठी 

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

सहभाग वाढवण्याचे आत्रण वाढवण्याचे आिासन देणारे 

व्यासपीठ मंथनचे लाँच, हे देखील UN च्या SDG उत्रिष्टांसाठी 

आमच्या वचनबद्धतेची साक्ष आहे. हे प्रके्षपण भारताच्या 

स्वातंत्र्याच्या 75 वषांचे स्मरण करते आत्रण राष्टर ीय आत्रण 

जागत्रतक समुदायांना भारताच्या तंिज्ञान क्रांतीच्या जवळ 

आणण्याची संधी देते. 
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नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) आसि अटल पेन्शन योजना 

(APY) चे ििस् आता युसनफाइड पेमेंट्ि इंटरफेि (UPI) द्वारे 

त्यांच्या खात्यांमधे्य योगिान िेऊ शकतात. 

● नॅशनल पेन्शन त्रसस्टम (NPS) आत्रण अटल पेन्शन योजना 

(APY) चे सदस् आता युत्रनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे 

त्यांच्या खात्यात योगदान देऊ शकतात, ही देशाची झटपट 

ररअल-टाइम पेमेंट प्रणाली आहे. पेन्शन फंड त्रनयामक आत्रण 

त्रवकास प्रात्रधकरण (PFRDA) ने सदस्ांच्या फायद्यासाठी D-

Remit द्वारे योगदान जमा करण्यासाठी UPI हँडल सुरू केले 

आहे. 

2022 मधे्य भारताची पेटर ोसलयम उत्पािनांची 7.73% वाढेल. 

● भारताची पेटर ोल आत्रण त्रडझेल सारख्या पेटर ोत्रलयम उत्पादनांची 

मागणी 2022 मधे्य 7.73 टक्क्ांनी वाढेल, ही जगातील सवायत 

वेगवान गती आहे. भारताची तेलाची मागणी 0.7 दशलक्ष बॅरल 

प्रत्रतत्रदन (दशलक्ष b/d) वर स्थथर रात्रहली, मे मत्रहन्यात वात्रषयक 

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

वात्रषयक वाढ. भारतातील कोत्रवड-19 त्रनबंधांमधे्य त्रशत्रथलता 

असताना आत्रथयक पुन्हा सुरू होत असल्ाने भारतातील 

तेलाच्या मागणीला आत्रथयक त्रक्रयाकलापांच्या वाढत्या गतीने 

पात्रठंबा त्रमळत आहे. जूनमधील भारतीय तेलाच्या मागणीला 

कें द्र सरकारने पेटर ोल आत्रण त्रडझेलवरील उत्पादन शुल्कात 

कपात केल्ाने आत्रण मानू्सन हंगामाच्या उशीरा आगमनामुळे 

आत्रण इंधनाची मागणी वाढल्ामुळे समत्रथयत आहे. 

NMCG आयोसजत 'यमुना पर आझािी का अमृत महोत्सव' 

● यमुना पर आझादी का अमृत महोत्सव जलसंपदा, नदी त्रवकास 

आत्रण गंगा पुनरुज्जीवन त्रवभाग, जल शक्ती मंिालय आत्रण 

राष्टर ीय स्वच्छ गंगा अत्रभयान (NMCG) द्वारे आयोत्रजत करण्यात 

आला होता. कें द्रीय जलशक्ती मंिी गजेंद्र त्रसंह शेखावत यमुना 

पर आझादी का अमृत महोत्सवाच्या मेळाव्याच्या अध्यक्षथथानी 

होते . यावेळी बीएसएफच्या जवानांनी शेखावत यांना गाडय  

ऑफ ऑनर देण्यात आला. यमुना पर आझादी का अमृत 

महोत्सवाच्या स्मरणाथय त्यांनी त्रतरंगा हा राष्टरध्वजही उंचावला. 

गुडफेलोज, वररष्ठ-कें सद्रत स्टाटथअप रतन टाटा यांनी िुरू केले. 

● या के्षिातील अग्रगण्य असलेल्ा रतन टाटा यांनी गुडफेलोज या 

कंपनीचे अनावरण केले जे वररि लोकांच्या सहवासाची सेवा 

देते. टाटा सन्सचे चेअरमन एमेररटस रतन टाटा यांनी अज्ञात 

रकमेत पॅ्लटफॉमयसाठी सीड मनी उपलब्ध करून त्रदली. 

Goodfellows ने गेल्ा सहा मत्रहन्यांत यशस्वी बीटा चाचणी 

पूणय केली आत्रण आता ही सेवा मंुबईत उपलब्ध आहे. पुणे, 

चेन्नई आत्रण बंगळुरू ही पुढील टागेट शहरे आहेत. 

सवस्तारा ही बाजारपेठेतील िुिऱ्या क्रमांकाची िवाथत मोठी 

िेशांतगथत सवमान कंपनी आहे. 

● पूणय-सेवा त्रवस्तारा ही गेल्ा मत्रहन्यात देशांतगयत बाजारपेठेतील 

दुसऱ्या क्रमांकाची सवायत मोठी एअरलाइन म्हणून उदयास 

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

माकेट लीडर IndiGo नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ही 

एअरलाइन टाटा सन्सचा त्रसंगापूर एअरलाइन्ससोबतचा संयुक्त 

उपक्रम आहे. 

अटक केलेल्या नाको गुने्हगारांवरील भारतातील पसहले पोटथल 

'सनिान' िुरु 

● देशातील अंमली पदाथय त्रवरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी 

करण्यासाठी त्रवत्रवध कें द्रीय आत्रण राज्य अत्रभयोजन एजन्सीद्वारे 

अटक केलेल्ा अंमली पदाथांच्या गुने्हगारांचा अशा प्रकारचा 

पत्रहला डेटाबेस कायायस्न्वत करण्यात आला आहे. पोटयल-

NIDAAN त्रकंवा अटक केलेल्ा नाको-गुने्हगारांवरील राष्टर ीय 

एकास्त्मक डेटाबेस - नाकोत्रटर्क् कंटर ोल बु्यरो (NCB) द्वारे 

त्रवकत्रसत केले गेले आहे . कें द्रीय गृहमंिी अत्रमत शहा यांनी 30 

जुलै रोजी चंदीगड येथे 'डर ग तस्करी आत्रण राष्टर ीय सुरक्षा' या 

त्रवषयावरील राष्टर ीय पररषदेदरम्यान सुरू केलेल्ा नाकोत्रटर्क् 

कोऑत्रडयनेशन मेकॅत्रनझम (NCORD) पोटयलचा हा एक भाग 

आहे. 

सशसपंग मंत्रालयाने 110 वरे् जुन्या भारतीय बंिर कायद्यात 

िुधारिा करण्याचा प्रस्ताव सिला आहे. 

● बंदरे, जहाजबांधणी आत्रण जलमागय मंिालयाने भारतीय बंदरे 

कायदा, 1908 मधे्य सुधारणा करण्यासाठी एक मसुदा जारी 

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

आणून, त्रववादांचे त्रनराकरण करण्यासाठी नवीन यंिणा तयार 

करून के्षिात व्यापक सुधारणा घडवून आणणे आहे. भारतीय 

बंदर कायदा, 1908 हा 110 वषांहून अत्रधक जुना आहे. 

िुपर वािुकी: भारतीय रेले्वची िवाथत लांब मालवाहतूक टर ेन 

● भारतीय रेले्वने सुपर वासुकी या नवीनतम टर ेनची चाचणी 

घेतली. सुपर वासुकी भारतीय रेले्वच्या दत्रक्षण पूवय मध्य रेले्व 

(SECR) झोनद्वारे चालत्रवली जाते. एसईसीआरने गेल्ा वषी 

वासुकी आत्रण त्रिशूल या त्रवक्रमी लांब पल्ल्याच्या मालवाहू 

गाड्या आत्रण त्यापूवी 2.8 त्रकमी लांबीची शेषनाग टर ेन चालवली. 

सुपर वासुकीची थथापना मालगाड्यांचे पाच रेक एक युत्रनट 

म्हणून एकि करून करण्यात आली. 

िुपर वािुकी: महत्वाचे मुदे्द 

● मालवाहतूक टर ेन 3.5 त्रकमी लांब आहे. 

● चाचणी रन दरम्यान, टर ेनमधे्य सहा लोको, 295 वॅगन आत्रण 

25,962 टन एकूण वजन होते, ज्यामुळे ती रेले्वने चालवलेली 

सवायत लांब आत्रण सवायत वजनदार मालवाहू टर ेन बनली. 

● मालगाड्यांचे पाच रेक एक युत्रनट म्हणून एकि करून ही टर ेन 

तयार करण्यात आली. 
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● अत्रधकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुपर वासुकीने वाहून घेतलेला 

कोळसा एका पूणय त्रदवसासाठी 3000 मेगावॅट पॉवर प्लांटला 

पेटवण्यासाठी पुरेसा आहे. एका प्रवासात सुमारे 9,000 टन 

कोळसा वाहून नेणाऱ्या सध्याच्या रेले्व रेकच्या (प्रते्यकी 100 

टन असलेल्ा 90 गाड्या) क्षमतेच्या हे त्रतप्पट आहे. 

17 वा प्रवािी भारतीय सिवि 2023 इंिूर येरे् होिार आहे. 

● परराष्टर  मंिालयाचे प्रवके्त अररंदम बागची यांनी त्रदलेल्ा 

मात्रहतीनुसार, 17 वा प्रवासी भारतीय त्रदवस 2023 पुढील वषी 

जानेवारीमधे्य इंदूर येथे होणार आहे. प्रवासी भारतीय त्रदवस 

दरवषी 9 जानेवारी रोजी भारताच्या त्रवकासात परदेशी भारतीय 

समुदायाच्या योगदानाची नोदं करण्यासाठी साजरा केला जातो. 

हे 9 जानेवारी 1915 रोजी महात्मा गांधी दत्रक्षण आत्रफ्रकेतून 

भारतात परतले होते याचे स्मरण देखील आहे. 

मत्स्य िेतू अँपचे एक्वा बाजार फंक्शन िरकारने िािर केले. 

● राष्टर ीय मत्स्यव्यवसाय त्रवकास मंडळाच्या 9व्या सवयसाधारण 

सभेदरम्यान, श्री परशोत्तम रुपाला, कें द्रीय मत्स्यव्यवसाय, 

पशुसंवधयन आत्रण दुग्धव्यवसाय मंिी यांनी "मत्स्यसेतू" मोबाईल 

अँपमधे्य" अक्वा बाजार" ऑनलाइन माकेट पे्लस वैत्रशष्ट्य 

सादर केले. प्रधानमंिी मत्स्य संपदा योजना ICAR- सेंटर ल 

इस्ियूट ऑफ फे्रशवॉटर एक्वाकल्चर (ICAR-CIFA), 

भुवनेिर द्वारे मत्स्यसेतू अँपच्या त्रवकासासाठी नॅशनल त्रफशरीज 

डेव्हलपमेंट बोडय (NFDB), हैदराबाद (PMMSY) यांच्या 

सहाय्याने वापरली गेली. एक्वा बाजार, ऑनलाइन बाजार मत्स्य 

उत्पादकांना आत्रण इतर इचु्छक पक्षांना इनपुट शोधण्यात मदत 

करेल 

नॅशनल अँक्शन फॉर मेकॅसनझम िॅसनटेशन इकोसिस्टम 

● सामात्रजक न्याय आत्रण सशक्तीकरण मंिालय आत्रण गृहत्रनमायण 

आत्रण शहरी व्यवहार मंिालयाने नॅशनल अँक्शन फॉर 

मेकॅत्रनझम सॅत्रनटेशन इकोत्रसस्टम (NAMASTE) नावाची 

संयुक्त उपक्रम योजना सुरू केली आहे. नॅशनल अँक्शन फॉर 

मेकॅत्रनझम सॅत्रनटेशन इकोत्रसस्टम (NAMASTE) चे उत्रिष्ट 

शहरी भारतात स्वच्छता कामगारांच्या सुरत्रक्षततेसाठी आत्रण 

सन्मानासाठी काम करणे आहे. 

कें द्र िरकारने राष्ट्र ीय पुरस्कार पोटथल िुरू केले. 

● भारत सरकारच्या त्रवत्रवध मंिालये, त्रवभाग आत्रण एजन्सीचे सवय 

पुरस्कार एकि आणण्यासाठी कें द्र सरकारने राष्टर ीय पुरस्कर 

पोटयल सुरू केले आहे. राष्टर ीय पुरस्कार पोटयल हे सुत्रनत्रित करेल 

की पारदशयकता आत्रण सावयजत्रनक भागीदारी त्रकंवा जन 

भात्रगदारी सुत्रनत्रित करण्यासाठी सवय पुरस्कार एकाच 

व्यासपीठाखाली आहेत. हे पोटयल प्रते्यक नागररक आत्रण 

संथथेला भारत सरकारने थथापन केलेल्ा त्रवत्रवध शे्रणीचं्या 

पुरस्कारांसाठी व्यक्ती आत्रण संथथांना नामत्रनदेत्रशत करण्याची 

परवानगी देते. 

सजतेंद्र सिंग यांनी प्रर्म पूिथपिे स्विेशी बनावटीच्या हायडर ोजन 

इंधन िेल बिचे अनावरि केले. 

● पुण्यात कें द्रीय मंिी त्रजतेंद्र त्रसंह यांनी भारतात बनवलेल्ा 

पत्रहल्ा हायडर ोजन फु्यएल सेल बसचे अनावरण केले. डॉ. 

त्रजतेंद्र त्रसंग यांनी ग्रीन हायडर ोजनला एक उतृ्कष्ट स्वच्छ ऊजाय 

वेक्ट्र म्हणून संबोधले जे ररफायत्रनंग उद्योग, खत उद्योग, 

पोलाद उद्योग, त्रसमेंट उद्योग, तसेच अवजड व्यावसात्रयक 

वाहतूक यामधून हाडय-टू-एबेट उत्सजयनाचे खोल 

डीकाबोनायझेशन सक्षम करते. 

अिानी िमूहाने NDTV मधील 55.18% भासगिारीचे लक्ष्य 

ठेवले आहे. 

● अदानी समूहाचे संथथापक, गौतम अदानी यांनी नवी त्रदल्ली 

टेत्रलस्व्हजन (NDTV) मधे्य 55.18% कंटर ोत्रलंग से्टक घेण्यासाठी 

बॉल रोत्रलंग सेट केली आहे . NDTV मधील 55.18 टके्क स्टेक 

ठेवण्याच्या संकल्पनेसह, अदानी समुहाने मात्रहती चॅनेलमध्ये 

26 टक्के स्टेक 294 रुपयांना 4 रुपये त्रकमतीच्या शेअरसाठी 

खुला केला आहे. 

HPCL ने आपला पसहला शेिावर आधाररत कॉमे्प्रस्ड बायोगॅि 

प्रकल्प िुरू केला 

● एचपीिीएल कॉमे्प्रस्ड बायोगॅि प्रकल्प: एचपीसीएल 

आपल्ा प्रकारचा पत्रहला कचरा-ते-ऊजाय पोटयफोत्रलओ वापरते, 

बायोगॅस तयार करण्यासाठी दररोज 100 टन शेण वापरते , 

ज्याचा वापर वाहन इंधन म्हणून केला जाऊ शकतो. एका 

वषायत, HPCL कॉमे्प्रथड बायोगॅस प्रकल्प प्रकल्प कायायस्न्वत 

होणे अपेत्रक्षत आहे. स्वच्छ भारत त्रमशनच्या (ग्रामीण) 

बायोत्रडगे्रडेबल वेस्ट मॅनेजमेंट घटकाचा एक भाग म्हणून एत्रप्रल 

2018 मधे्य भारत सरकारने जाहीर केलेली गोबर-धन योजना, 

ही फे्रमवकय  आहे ज्या अंतगयत HPCL कॉमे्प्रथड बायोगॅस 

प्रकल्पाचा उपक्रम त्रवकत्रसत केला जात आहे. 

कें द्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी 'आझािी के्वस्ट' ऑनलाइन 

गेम लॉन्च केला 

● कें द्रीय मंिी अनुराग ठाकूर यांनी त्रझंगा इंत्रडयाच्या सहकायायने 

त्रवकत्रसत केलेल्ा भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामावर आधाररत 

ऑनलाइन शैक्षत्रणक खेळांची मात्रलका “आझादी के्वस्ट” सुरू 

केली आहे. 

आयुष्मान भारत PM-JAY अंतगथत टर ान्सजेंडिथचा िमावेश 

केला जाईल. 

● भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, टर ान्सजेंडसयना आयुष्मान 

भारत प्रधानमंिी जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) च्या 

कके्षत आणले जाईल. आरोग्य आत्रण कुटंुब कल्ाण मंिालय 

आत्रण सामात्रजक न्याय आत्रण सक्षमीकरण त्रवभागाच्या अंतगयत 

राष्टर ीय आरोग्य प्रात्रधकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत-PMJAY 

अंतगयत टर ान्सजेंडरसाठी समावेशक आत्रण संत्रमश्र आरोग्य 

पॅकेज प्रदान करण्यासाठी सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली 

आहे. 
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भारतािाठी 4 श्रम िंसहता 

● चार कामगार संत्रहता - वेतन संत्रहता, औद्योत्रगक संबंध संत्रहता, 

सामात्रजक सुरक्षा संत्रहता आत्रण व्यावसात्रयक सुरक्षा, आरोग्य 

आत्रण कायय पररस्थथती संत्रहता - 29 कामगार कायद्यांची जागा 

घेणार आहेत. भारतातील 50 कोटी कामगारांपैकी 90% पेक्षा 

जास्त कामगार असंघत्रटत के्षिात आहेत. आत्रण या संत्रहतांद्वारे 

सरकार हे सुत्रनत्रित करू इस्च्छत आहे की या सवांना त्रकमान 

वेतन आत्रण सामात्रजक सुरत्रक्षततेशी संबंत्रधत कामगार 

कायद्यांचे फायदे त्रमळतील. 

● कामगार हा समवती त्रवषय असल्ाने कें द्र आत्रण राज्य 

दोघांनीही त्रनयम तयार करावेत. कें द्राने सप्टेंबर 2020 मधे्य 

संत्रहता अत्रधसूत्रचत केल्ा असल्ा तरी, कोणत्याही राज्याने या 

संत्रहता अंतगयत आवश्यक त्रनयम अत्रधसूत्रचत केले नाहीत. 

आतापयंत फक्त 12 राज्यांनी मसुदा त्रनयम प्रकात्रशत केला 

आहे. त्यामुळे सवय राजे्य ऑन-बोडय झाल्ानंतर, कोड लागू केले 

जातील. 

EAC-PM इंसडया@100 रोडमॅप लाँच करेल. 

● पंतप्रधानांची आत्रथयक सल्लागार पररषद ( EAC-PM ) या 

मत्रहन्याच्या 30 तारखेला नवी त्रदल्ली येथे भारतासाठी 

स्पधायत्मकता रोडमॅप@100 चे अनावरण करणार आहे . EAC-

PM द्वारे India@1 00 दस्तऐवज भारताच्या शताब्दी 

वषायपयंतच्या आरोहणाचा रोडमॅप म्हणून काम करतो आत्रण 

2047 पयंत उच्च उत्पन्न स्थथतीकडे देशाच्या मागायची मात्रहती 

देईल आत्रण त्रनदेत्रशत करेल. 

कॉपोरेट अफेअिथ समसनस्टरीने BPCL आसि भारत गॅिचे 

सवलीनीकरि स्वीकारले. 

● भारत पेटर ोत्रलयम कॉपोरेशन त्रलत्रमटेड (BPCL) ही 100% 

उपकंपनी, भारत गॅस ररसोसेस त्रलत्रमटेड (BGRL) मूळ 

कंपनीमधे्य त्रवलीन झाली आहे. कॉपोरेट अफेअसय त्रमत्रनस्टर ी 

(MCA) ने हे त्रवलीनीकरण अत्रधकृत करणारा त्रडक्री जारी 

केला. 16 ऑगस्ट रोजी त्रवलीनीकरण योजना लागू झाली. 

त्रवलीनीकरणाच्या प्रस्तावाच्या अटीनुंसार, BOCL चे अत्रधकृत 

भागभांडवल आज BGRL च्या अत्रधकृत भाग भांडवलासोबत 

एकत्रित केले आहे. 

िसक्षि सिल्लीतील अनंग तालाची जागा मध्यवती िंरसक्षत केली 

जाईल. 

● सांसृ्कत्रतक मंिालयाने राजपि अत्रधसूचनेद्वारे दत्रक्षण त्रदल्लीतील 

अनंग ताल तलावाला राष्टर ीय महत्त्वाचे स्मारक घोत्रषत केले 

आहे. दत्रक्षण त्रदल्लीतील अनंग ताल सरोवर हजार वषांपूवी 

बांधले गेले असे मानले जाते. नॅशनल त्रमशन ऑन मोनु्यमेंट्स 

अँड अॅस्िस्क्वटीजच्या वेबसाइटनुसार, परंपरा या टाकीचे शे्रय 

तोमर राजा, अनंग पाल II, लाल कोटचा त्रनमायता आहे. 

भारत िरकार “एक राष्ट्र  एक खत” कायथक्रम राबवत आहे. 

● वन नेशन वन फत्रटयलायझर: देशभरातील खतांचे बँ्रड प्रमात्रणत 

करण्यासाठी सरकारने सवय व्यवसायांना “भारत” या बँ्रड नावाने 

त्यांच्या मालाची त्रवक्री करणे आवश्यक असलेला आदेश जारी 

केला. वन नेशन वन फत्रटयलायझरच्या आदेशानुसार, उत्पादन 

करणारी कंपनी कोणतीही असो, सावयजत्रनक त्रकंवा खाजगी 

के्षिातील असो, सवय खताच्या त्रपशव्या, मग त्यात युररया, डाय-

अमोत्रनयम फॉसे्फट (डीएपी), मु्यररएट ऑफ ओटाश 

(एमओपी), त्रकंवा एनपीके, “भारत यूररया,” “भारत डीएपी,” 

“भारत एमओपी,” आत्रण “भारत एनपीके” या बँ्रड नावाने 

खेळेल. 

NITI आयोगाने हररद्वारला भारतातील िवोत्तम महत्त्वाकांक्षी 

सजल्हा म्हिून घोसर्त केले. 

● NITI आयोगाने उत्तराखंडमधील हररद्वार हे पत्रवि शहर पाच 

पॅरामीटसयवर सवोत्तम महत्त्वाकांक्षी त्रजल्हा म्हणून घोत्रषत केले 

आहे. NITI आयोगाचे आकांक्षी त्रजल््ांचे काययक्रम संचालक 

राकेश रंजन यांनी उत्तराखंडचे मुख्य सत्रचव एसएस संधू आत्रण 

हररद्वारच्या त्रजल्हात्रधकार्यांना त्रलत्रहलेले पि अधोरेस्खत करते 

की त्रजल््ाने मूलभूत पायाभूत सुत्रवधा थीममधे्य प्रथम क्रमांक 

त्रमळत्रवला आहे आत्रण 3 कोटी रुपयांचे अत्रतररक्त वाटप 

त्रमळण्यास पाि ठरले आहे. 

कें द्रीय मंत्री भूपेंद्र यािव यांनी पुि्िुचेरी येरे् "स्वच्छ िागर, 

िुरसक्षत िागर" मोसहमेत भाग घेतला. 

● पयायवरणीय शािततेला चालना देण्यासाठी कें द्रीय मंिी भूपेंद्र 

यादव यांनी पुद्दुचेरी येथे “ स्वच्छ सागर, सुरत्रक्षत सागर” 

मोत्रहमेत भाग घेतला. 75 त्रदवसांची "स्वच्छ सागर, सुरत्रक्षत 

सागर" मोहीम ही सामूत्रहक त्रक्रयाकलापांद्वारे त्रकनारपट्टी आत्रण 

सागरी आरोग्य सुधारण्याच्या उिेशाने नागररकांच्या 

नेतृत्वाखालील एक प्रयत् आहे. 17 सप्टेंबर 2022 रोजी होणारा 

आंतरराष्टर ीय त्रकनारपट्टी स्वच्छता त्रदवस, 5 जुलै 2022 रोजी 

सुरू झालेल्ा स्वच्छ सागर, सुरत्रक्षत सागर मोत्रहमेचा कळस 

असेल. 
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पीएम जन धन योजनेला 8 वरे् पूिथ झाले. 

● प्रधानमंिी जन धन योजनेने 8 वषे पूणय केली आहेत आत्रण या 

कालावधीत त्रतची प्रमुख उत्रिषे्ट साध्य केली आहेत. पंतप्रधान 

जन धन योजना हा एक प्रमुख आत्रथयक समावेशन काययक्रम 

आहे जो पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी सुरू केला होता आत्रण 28 

ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू करण्यात आला होता. जन धन 

योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी 2014 च्या 

त्रनवडणुकीनंतर त्यांच्या पत्रहल्ा स्वातंत्र्यत्रदनी भाषणात केली 

होती. आठ वषांत, 10 ऑगस्ट 2022 पयंत, PM जन धन 

योजनेने (PMJDY) 462.5 दशलक्षचा टप्पा गाठला आहे. 

मारुती िुझुकीने भारतात 40 वरे् पूिथ केली. 

● आघाडीची वाहन उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकीने भारतात 

40 वषे पूणय केली आहेत. याप्रसंगी पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी 

गुजरातमधील हंसलपूर येथे कंपनीच्या इलेस्क्ट्रक वाहन बॅटरी 

त्रनत्रमयती प्रकल्पाचे आत्रण हररयाणातील खरखोडा येथे प्रवासी 

वाहन प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. यावेळी मारुती सुझुकीने ईव्ही 

प्लांटसाठी 10 हजार कोटीचंी गंुतवणूक करण्याचा त्रनणयय 

घेतला आहे. मारुती सुझुकी 2025 पासून भारतात इलेस्क्ट्रक 

वाहनांचे उत्पादन सुरू करू शकते.  

ररलायन्स इंडस्टरीजची 3.5 लाख कोटी रुपयांची गंुतविूक 

करण्याची योजना आहे. 

● ररलायन्स इंडस्टर ीज त्रलत्रमटेड (RIL) चे अध्यक्ष आत्रण 

व्यवथथापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी सोमवारी 

कंपनीच्या 45 व्या वात्रषयक सवयसाधारण सभेत 3.5 लाख कोटी 

रुपयांच्या गंुतवणुकीच्या योजना जाहीर केल्ा. आपल्ा 

भाषणात अंबानी म्हणाले की, गंुतवणूक योजनांमधे्य 5G च्या 

जलद रोलआउटवर रु. 2,00,000 कोटी, मूल् शंखला 

ओलांडून O2C क्षमता वाढवण्यासाठी रु. 75,000 कोटी आत्रण 

नवीन ऊजाय व्यवसायात रु. 75,000 कोटी यांचा समावेश आहे, 

ज्याची वचनबद्धता दुप्पट करण्याची क्षमता आहे. 

NITI आयोग J&K मधे्य 500 अटल सटंकररंग लॅब स्र्ापन 

करिार आहे. 

● अटल इनोवे्हशन त्रमशन (AIM) आत्रण NITI आयोग जमू्म आत्रण 

काश्मीरमधे्य 500 हून अत्रधक अटल त्रटंकररंग लॅब (ATLs) 

थथापन करणार आहेत ज्यामुळे हायसू्कलच्या त्रवद्याथ्यांमधे्य 

नात्रवन्यपूणय मानत्रसकता वाढेल. ATL हा संपूणय भारतातील 

हायसू्कलच्या त्रवद्याथ्यांमधे्य नात्रवन्यपूणय मानत्रसकता त्रवकत्रसत 

करण्यासाठी कें द्राने सुरू केलेला AIM चा प्रमुख उपक्रम आहे. 

उसद्दष्ट्: 

● AIM चे उत्रिषे्ट शाळा, त्रवद्यापीठ, संशोधन संथथा, MSME आत्रण 

उद्योग स्तरावरील हस्तके्षपांद्वारे देशभरात नात्रवन्यपूणय आत्रण 

उद्योजकतेची पररसंथथा त्रनमायण करणे आत्रण प्रोत्साहन देणे हे 

आहे. 

● AIM च्या काययक्रमांमधे्य 34 राजे्य आत्रण कें द्रशात्रसत प्रदेशांचा 

समावेश आहे, ज्याद्वारे भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय 

लाभांशाचा लाभ घेण्याच्या उत्रिष्टाने इनोवे्हशन इकोत्रसस्टममधे्य 

अत्रधक सहभागाची पे्ररणा त्रमळते. 

इंसडगो WEF च्या “क्लीअर स्काईज फॉर टुमॉरो” सटकाव 

मोसहमेत िामील झाले. 

● उद्यासाठी आकाश साफ करा: इंत्रडगो या देशातील सवायत 

मोठ्या एअरलाइनने जाहीर केले की ती जागत्रतक आत्रथयक मंच 

(WEF) च्या नेतृत्वाखालील शाित प्रयत्ात सामील झाली आहे. 

इंत्रडगो एअरलाइनने स्वाक्षरीकताय म्हणून स्क्लअर स्काईज फॉर 

टुमारो, इंत्रडया कोत्रलशन उपक्रमात सामील झाले आहे. 

IndiGo च्या शाित उपक्रमांचा वापर करण्याच्या समपयणामुळे 

SAF (ससे्टनेबल एस्व्हएशन फु्यएल) साठी एक महत्त्वपूणय मास 

गाठण्यासाठी आत्रण भारतामधे्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंब 

करण्यासाठी त्रकमती-काययक्षमता आणण्यासाठी लक्षणीय 

प्रमाणात मदत होईल. 

 

राज्य बातम्या 
 

2021 मधे्य सवसधमंडळ असधवेशन आयोसजत करण्यात केरळ 

आघाडीवर आहे. 

● 2020 मधे्य सुरुवातीच्या COVID-19 साथीच्या काळात 

त्रवधानसभा सि बोलावण्याच्या बाबतीत आठव्या थथानावर 

घसरलेल्ा केरळने 2021 मधे्य 61 त्रदवसांच्या देशातील सवायत 

प्रदीघय सभागृह अत्रधवेशनासह पुन्हा पत्रहले थथान त्रमळवले. 

पीआरएस लेत्रजसे्लत्रटव्ह ररसचय, एक त्रथंक टँक आहे ज्याचे 

मुख्यालय नवी त्रदल्ली येथे आहे. त्यांनी 2021 साठी राज्य 

त्रवधानसभांच्या कामकाजावर संशोधन प्रकात्रशत केले आहे 

वं्यकय्या नायडू यांच्याकडून तासमळनाडू पोसलिांनी 

President’s colour स्वीकारली. 

● चेन्नईच्या राजरत्रथनम से्टत्रडयममधे्य एका नेहमीच्या काययक्रमात 

मुख्यमंिी एमके सॅ्टत्रलन यांनी भारताचे उपराष्टर पती एम. 

वं्यकय्या नायडू यांच्याकडून तात्रमळनाडू पोत्रलसांसाठी प्रत्रसद्ध 

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

colour" पुरस्कार प्राप्त करणार्या देशातील काही मोज्ा 

कायद्यांची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सीपैंकी एक म्हणजे 

तात्रमळनाडू पोत्रलस आहे. या कामत्रगरीच्या स्मरणाथय, श्री सॅ्टत्रलन 

यांनी घोत्रषत केले की सेवेतील प्रते्यक पोलीस अत्रधकाऱ्याला 

पदक त्रमळेल. 
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पसिम बंगाल िरकारने प्रशािकीय प्रसक्रया िुव्यवन्सस्र्त 

करण्याच्या प्रयत्नात राज्यात िात नवीन सजले्ह सनमाथि 

करण्याचा सनिथय घेतला आहे. 

● ममता बॅनजी यांच्या नेतृत्वाखालील पत्रिम बंगाल सरकारने 

प्रशासकीय प्रत्रक्रया सुव्यवस्थथत करण्याच्या प्रयत्ात राज्यात 

सात नवीन त्रजले्ह त्रनमायण करण्याचा त्रनणयय घेतला आहे. यासह, 

सध्या पत्रिम बंगालमधे्य एकूण 30 त्रजले्ह आहेत. बंगालमधे्य 

पूवी 23 त्रजले्ह होते, परंतु ही संख्या 30 होईल. संुदरबन, 

इच्छामती, राणाघाट, त्रबषु्णपूर, जंगीपूर, बेहरामपूर आत्रण 

आणखी एका त्रजल््ाचे नाव बसीरहाट या सात नवीन 

त्रजल््ांमधे्य समात्रवष्ट केले जाईल, असे पत्रिम बंगालच्या 

मुख्यमंत्र्यांनी सांत्रगतले. 

औरंगाबाि : गुगलच्या EIE कडून डेटा समळविारे भारतातील 

पसहले स्माटथ सिटी 

● औरंगाबाद स्माटय त्रसटी डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन त्रलत्रमटेड 

(ASCDCL) च्या म्हणण्यानुसार, Google कडील 

Environmental Insights Explorer (EIE) डेटा बुधवारी 

औरंगाबादमधे्य अत्रधकृतपणे प्रत्रसद्ध करण्यात आला. याचा 

अनुभव घेणारे औरंगाबाद हे देशातील पत्रहले शहर ठरले आहे. 

ASCDCL अत्रधकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरासाठी शाित 

उपाय तयार करण्यात हा डेटा संशोधन गटांना मदत करेल, 

ज्यांनी नमूद केले की औरंगाबादसाठी EIE डॅशबोडय नवी 

त्रदल्लीतील एका काययक्रमादरम्यान Google ने सादर केला 

होता. 

कृर्ी-इन्फ्रा सनधीच्या वापरामधे्य आंध्र प्रिेश अगे्रिर आहे. 

● जेव्हा कृषी पायाभूत सुत्रवधांसाठी रोख वापरण्याचा त्रवचार येतो, 

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

गेटवर पायाभूत सुत्रवधांच्या त्रवकासावर जोर देऊन ते सवोत्तम 

राज्य बनले आहे. नवी त्रदल्ली येथे एका समारंभात कें द्रीय कृषी 

आत्रण कुटंुब कल्ाण मंिी नरें द्र त्रसंह तोमर यांनी बी. श्रीत्रनवास 

राव, सीईओ, से्टट ररथू बाजार, यांना 2021 या आत्रथयक वषायत 

कृषी त्रनधी वापरण्याच्या बाबतीत देशातील सवोत्तम राज्याचा 

पुरस्कार प्रदान केला 

कें द्रीय मंत्र्ांच्या हसे्त मध्यप्रिेशात 6 राष्ट्र ीय महामागथ 

प्रकल्पांचा शुभारंभ 

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

प्रकल्प आत्रण रु. 2300 कोटी रुपयांच्या कामाचे औपचाररक 

उद्घाटन करण्यात आले आत्रण कें द्रीय रसे्त वाहतूक आत्रण 

महामागय मंिी श्री त्रनतीन गडकरी यांच्या हसे्त पायाभरणी 

करण्यात आली. या काययक्रमात बोलताना श्री गडकरी म्हणाले 

की, सुरू करण्यात येणारे प्रकल्प इंदूर आत्रण राज्यातील 

कनेस्क्ट्स्व्हटी सुधारून प्रगती सुलभ करतील. 

यूएन जनरल अिेंब्लीने सनरोगी पयाथवरिाला मानवी हक् 

मानले. 

● युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने (UNGA) एक ठराव मंजूर 

केला ज्याने प्रते्यकाचा त्रनरोगी पयायवरणाचा हक्क मान्य केला. 

नैसत्रगयक वातावरणाची त्रचंताजनक घसरण थांबवण्यासाठी ही 

कृती महत्त्वपूणय असल्ाचे सांगण्यात आले. भारताने ठरावाला 

पात्रठंबा त्रदला पण ठरावातील एका महत्त्वाच्या कलमापासून दूर 

रात्रहला. त्यात ठरावाच्या काययपद्धती आत्रण आशयाबिल 

असमाधान व्यक्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

● ठरावाच्या पररचे्छद 1 नुसार, UNGA स्वच्छ, त्रनरोगी आत्रण 

शाित पयायवरणाचा हक्क मानवी हक्क म्हणून ओळखतो. 

● यूएनमधील भारताच्या थथायी त्रमशनचे सल्लागार आत्रशष शमाय 

यांनी ही त्रटप्पणी बैठकीच्या अत्रधकृत नोदंीमंधे्य नोदंवण्यास 

सांत्रगतले. 

केरळच्या मुख्यमंत्र्ांनी अंगिवाडीतील मुलांिाठी अंडी आसि 

िूध योजना िुरू केली. 

● केरळचे मुख्यमंिी, त्रपनराई त्रवजयन यांनी मत्रहला आत्रण बाल 

त्रवकास त्रवभागाच्या एका प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. हा प्रकल्प 

राज्यातील सवय अंगणवाड्यांमधील बालकांना त्यांच्या पोषणाची 

पातळी सुधारण्यासाठी दूध आत्रण अंडी पुरवण्यास मदत 

करतो. राज्य सरकारने चालू आत्रथयक वषायत अंगणवाडी मेनूमधे्य 

दूध आत्रण अंडी समात्रवष्ट करण्यासाठी 61.5 कोटी रुपयांहून 

अत्रधक रक्कम राखून ठेवली आहे. 

गोवा पोसलि आसि ब्लॉकचेन नेटवकथ  5ire स्माटथ पोसलसिंग 

तयार करण्यािाठी काम करण्याि िहमत आहेत. 

● त्रडत्रजटायझेशन करण्यासाठी, गोवा पोत्रलसांनी घोत्रषत केले की 

त्यांनी लेव्हल-1 ब्लॉकचेन नेटवकय  5ire सह एक करार 

(एमओयू) केला आहे. एसपी क्राइम, त्रनत्रधन वलसन, आयपीएस 

आत्रण 5ire चे संथथापक आत्रण सीईओ प्रतीक गौरी यांनी गोवा 

पोत्रलसांच्या वतीने या सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. या 

सामंजस् करारावर स्वाक्षरी करून कागद पूणयपणे सोडून 

देणारे गोवा हे भारतातील पत्रहले पोलीस राज्य ठरेल. 

खांडवा, मध्य प्रिेशात जगातील िवाथत मोठा तरंगता िौर ऊजाथ 

प्रकल्प उभारला जािार आहे. 

● मध्य प्रदेशातील खंडवा येथे जगातील सवायत मोठा तरंगता सौर 

ऊजाय प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मध्य प्रदेश राज्याची वीज 

त्रनत्रमयती क्षमता वाढवणे आत्रण त्या भागातील वीज समस्ा 

सोडवणे या उिेशाने. खंडवा येथे एक तरंगता सौर ऊजाय 

प्रकल्प उभारला जाणार आहे जो 2022-23 पयंत 600 मेगावॅट 

वीज त्रनमायण करेल. 
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हररयािा िरकारने EWS सवद्याथ्यािंिाठी चीराग कायथक्रम 

सवकसित केला आहे. 

● हररयाणाचे मुख्यमंिी मनोहर लाल खट्टर यांच्या प्रशासनाने 

अलीकडेच “ मुख्यमंिी समान त्रशक्षण मदत, सहाय्य आत्रण 

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

शालेय त्रशक्षण त्रनयमांच्या त्रनयम 134 A अंतगयत 2007 मधे्य बी 

हुत्रपंदर त्रसंग हुडा प्रशासनाने सुरू केलेल्ा तुलनात्मक 

काययक्रमाच्या बदल्ात हे ठेवले होते. योजनेनुसार, 

आत्रथयकदृष्ट्या दुबयल त्रवभागातील (EWS) सरकारी त्रवद्याथी जे 

खाजगी शाळांमधे्य त्रशकतात त्यांना मोफत त्रशक्षण त्रमळेल. 

सचराग योजनेबद्दल: 

● चीराग काययक्रमांतगयत, सरकारी शाळेतील इयत्ता 2 ते 12 

मधील मुले खाजगी शाळांमधे्य प्रवेश घेऊ शकतात. 

● पाि होण्यासाठी, पालकांचे पडताळणीयोग्य वात्रषयक उत्पन्न रु. 

1.8 लाख. पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. 

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

प्रते्यक त्रवद्याथ्यायला रु 700, इयत्ता सहा ते आठ पयंत प्रते्यक 

त्रवद्याथ्यायला रु 900 आत्रण इयत्ता नववी ते बारावी पयंत प्रते्यक 

त्रवद्याथ्यायला रु. 1,100 त्रमळतील. 

● चीराग काययक्रमांतगयत ग्रामीण भागातील आत्रण लहान 

शहरांमधील 533 कमी त्रकमतीच्या खाजगी शाळांनी अजय 

सादर केले होते. 

उत्तराखंड िरकारने प्रते्यक सजल्यात एक िंसृ्कत भासर्क गाव 

सवकसित करण्याचा सनिथय घेतला आहे. 

उत्तराखंड सरकारने राज्यातील 13 त्रजल््ांमधे्य प्रते्यकी एक संसृ्कत 

भात्रषक गाव त्रवकत्रसत करण्याचा त्रनणयय घेतला आहे. या गावांतील 

नागररकांना दैनंत्रदन संवादाचे माध्यम म्हणून प्राचीन भारतीय भाषा 

वापरण्यासाठी तज्ञांकडून प्रत्रशक्षण त्रदले जाईल. 

यूपी िरकार 'पंचामृत योजने' अंतगथत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न िुप्पट 

करण्याची योजना आखत आहे. 

● उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केले की मुख्यमंिी योगी 

आत्रदत्यनाथ यांची 'पंचामृत योजना' त्रकफायतशीर तांत्रिक 

उपाययोजना आत्रण सह-पीक पद्धतीला प्रोत्साहन देऊन 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उत्रिष्ट साध्य करण्यास 

मदत करेल. 

● ऊस त्रवकास त्रवभागाच्या एका अत्रधकाऱ्याने त्रदलेल्ा 

मात्रहतीनुसार, हे उत्रिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने पंचामृत 

योजनेंतगयत पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे आत्रण 

सुरुवातीला शरद ऋतूच्या आधी राज्यातील एकूण 2028 

शेतकऱ्यांची त्रनवड करून मॉडेल प्लॉट त्रवकत्रसत केले जातील 

जेणेकरून अत्रधकात्रधक आत्रण अत्रधक नात्रवन्यपूणय शेतकर्यांना 

त्यांच्या स्वतिः च्या फायद्यासाठी काययक्रमात सामील होतील. 

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोि िावंत यांनी उच्च सशक्षिात 100% 

NEP लागू करण्याची घोर्िा केली. 

● गोव्याचे मुख्यमंिी, प्रमोद सावंत यांनी घोषणा केली आहे की 

राज्य सरकार राष्टर ीय शैक्षत्रणक धोरणाच्या (NEP) धतीवर उच्च 

त्रशक्षण संथथांमधे्य 100% अभ्यासक्रम लागू करेल. कॉलेज ते 

त्रवद्यापीठ स्तरावर NEP ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. 

पुढील शैक्षत्रणक वषायपासून उच्च त्रशक्षण संथथांमधील शंभर 

टके्क अभ्यासक्रम एनईपीद्वारे ऑनलाइन होणार आहेत. 

सनतीश कुमार यांनी सबहारमधे्य एनडीएच्या मुख्यमंत्रीपिाचा 

राजीनामा सिला. 

● त्रनतीश कुमार यांनी त्रबहारच्या एनडीएच्या मुख्यमंिीपदाचा 

राजीनामा राज्यपाल फागू चौहान यांच्याकडे सुपूदय  केला आहे. 

नवीन सरकार थथापनेचा दावा करण्यासाठी त्यांनी 160 

आमदारांचे समथयन पिही सादर केले. 243 सदस्ीय 

त्रवधानसभेत, भाजपकडे 77 आत्रण JD (U) 45 आमदार आहेत. 

RJD सध्या 79 आमदार आहेत. 

महाराष्ट्र ाच्या राज्यपालांच्या हसे्त 22 व्या 'भारत रंग 

महोत्सवा'चे उि्घाटन. 

● महाराष्टर ाचे राज्यपाल भगतत्रसंग कोश्यारी यांच्या हसे्त आज 

मंुबईतील रवीदं्र नाय मंत्रदरात २२व्या 'भारत रंग महोत्सवा'चे 

उद्घाटन झाले. आपल्ा स्वातंत्र्यसैत्रनकांना आदरांजली 

वाहण्यासाठी कें द्रीय सांसृ्कत्रतक मंिालय आत्रण पु.ल.देशपांडे 

महाराष्टर  कला अकादमी यांच्या संयुक्त त्रवद्यमाने पाच त्रदवसीय 

नाय महोत्सव (9 ऑगस्ट ते 13 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत) 

आयोत्रजत करण्यात आला आहे. 

● आझादी का अमृत महोत्सव अंतगयत नॅशनल सू्कल ऑफ डर ामा 

आपल्ा स्वातंत्र्यसैत्रनकांना आदरांजली वाहण्यासाठी “आझादी 

का अमृत महोत्सव – 22वा भारत रंग महोत्सव, 2022 

(आझादी खंड)” आयोत्रजत करत आहे. 

काकोरी टर ेन अँक्शन वधाथपनसिनासनसमत्त 'रेसडओ जयघोर्' 

िीएम योगीनंी लॉन्च केला. 

● आझादी का अमृत महोत्सवाच्या उत्सवाचा एक भाग म्हणून, 

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंिी योगी आत्रदत्यनाथ यांनी काकोरी टर ेन 

अँक्शनच्या वधायपन त्रदनात्रनत्रमत्त "रेत्रडओ जयघोष" ला सुरुवात 

केली. परफॉत्रमंग आट्यस, उत्तर प्रदेशातील प्रादेत्रशक वैत्रशष्ट्ये, 

लोककला आत्रण शौयय पुरस्कार प्राप्तकत्यांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी, राज्याचा सांसृ्कत्रतक त्रवभाग एक सामुदात्रयक 

रेत्रडओ से्टशन त्रवकत्रसत करत आहे आत्रण "रेत्रडओ जयघोष" 

देखील त्याचा एक भाग आहे 
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GST चोरीला आळा घालण्यािाठी केरळ िरकार मोबाईल 

अँप लॉन्च करिार आहे. 

● केरळ सरकार एक मोबाइल अँप लॉन्च करणार आहे त्रजथे 

लोक मूळ त्रबले अपलोड करू शकतात आत्रण बत्रक्षसे 

त्रजंकण्याची संधी देखील ठेवू शकतात. या अँपद्वारे जीएसटी 

चोरीला आळा घालण्याचे केरळ सरकारचे उत्रिष्ट आहे. 'लकी 

त्रबल अँप' असे या अँपचे नाव आहे आत्रण ते 16 ऑगस्ट 2022 

रोजी मुख्यमंिी त्रपनाराई त्रवजयन यांच्या हसे्त लॉन्च केले जाईल. 

अगस्त्यमलाई लँडसे्कपमधील 5 वे हत्ती राखीव तासमळनाडूने 

जाहीर केले. 

 कन्याकुमारी आत्रण त्रतरुनेलवेली येथील 1,197.48 चौ.त्रक.मी.ला 

अगस्स्तयारमलाई हत्ती अभयारण्य म्हणून त्रनयुक्त करण्याच्या 

प्रस्तावाला कें द्रीय पयायवरण मंिालयाने मान्यता त्रदली. 

तात्रमळनाडू या अगस्स्तयारमलाई हत्ती अभयारण्यावर देखरेख 

करेल, जे पाचवे हत्ती राखीव आहे. अगस्स्तयारमलाई हत्ती 

अभयारण्याला अत्रधसूत्रचत केल्ानंतर कें द्रीय प्रायोत्रजत प्रकल्प 

हत्तीद्वारे अत्रतररक्त त्रवत्तपुरवठा करण्यास वन त्रवभाग पाि ठरू 

शकतो 

अरुिाचलच्या सतिऱ्या सवमानतळाला 'डोनी पोलो सवमानतळ' 

अिे नाव िेण्यात आले आहे. 

● अरुणाचल प्रदेशातील त्रतसरा त्रवमानतळ, जो आता राज्याची 

राजधानी इटानगरमधे्य त्रनमायणाधीन आहे, त्याला अरुणाचल 

प्रदेश प्रशासनाने “डोनी पोलो त्रवमानतळ” असे नाव त्रदले आहे. 

मुख्यमंिी कायायलयाच्या प्रत्रतत्रनधीनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाने 

आपल्ा बैठकीत त्रवमानतळाचे नाव म्हणून “डोनी पोलो 

त्रवमानतळ” स्वीकारले. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंिी पेमा खांडू 

या मेळाव्याच्या अध्यक्षथथानी होते. 

● राजधानीतील एकमेव त्रवमानतळाचे नाव, अत्रधकाऱ्याच्या 

म्हणण्यानुसार, आत्रदवासी वचयस्व असलेल्ा राज्याच्या प्रदीघय 

चालीरीती आत्रण समृद्ध सांसृ्कत्रतक वारशाचे प्रत्रतत्रनत्रधत्व करेल 

आत्रण सूयय (डोनी) आत्रण सूयायबिल दीघयकालीन स्वदेशी आदर 

देखील दशयवेल. लोकांमधे्य चंद्र (पोलो ) भारतीय त्रवमानतळ 

प्रात्रधकरणाने पवयतीय भागात हवाई संपकय  वाढवण्यासाठी 

त्रवमानतळ त्रवकत्रसत करण्यासाठी 650 कोटी रुपयांचा प्रकल्प 

हाती घेतला आहे. 

कोलकाता भारतीय आंतरराष्ट्र ीय िीफूड शो (IISS) च्या 23 व्या 

आवृत्तीचे आयोजन करेल. 

● सागरी उत्पादने त्रनयायत त्रवकास प्रात्रधकरण (MPEDA) सीफूड 

एर्क्पोटयसय असोत्रसएशन ऑफ इंत्रडया (SEAI) च्या सहकायायने 

पुढील वषी 15 ते 7 फेबु्रवारी दरम्यान कोलकाता, जॉय त्रसटी 

येथे इंत्रडया इंटरनॅशनल सीफूड शो (IISS) ची 23 वी आवृत्ती 

आयोत्रजत करेल. 

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

13,69,264 टन सागरी उत्पादनांची त्रनयायत केली, ज्याने 

मूल्ानुसार सवयकालीन उच्च त्रनयायत नोदंवली, तर कोळंबीचे 

उत्पादन 10 लाख टन पार केले. मत्स्यपालन आत्रण मत्स्यपालन 

यावर आधाररत बहुआयामी धोरणासह, पुढील पाच वषांत 

त्रनयायत उलाढाल US$ 15 अब्ज गाठण्याची श्ता आहे. 

'मेसडसिन फ्रॉम स्काय': अरुिाचल प्रिेशात पसहला पायलट 

प्रकल्प िुरू झाला. 

● अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंिी पेमा खांडू यांच्या हसे्त 'मेत्रडत्रसन 

फ्रॉम द स्काय' पायलट प्रोजेक्ट् डर ोन सेवेचा शुभारंभ करण्यात 

आला. पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी सुरू केलेल्ा आझादी का 

अमृत महोत्सवाचा 'आकाशातून औषध' हा देखील एक भाग 

आहे. पूवय कामेंग त्रजल््ातील सेप्पा ते चाओयांग ताजो पयंत 

पत्रहले यशस्वी उड्डाण करण्यात आले. हा पथदशी प्रकल्प 

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या भारताच्या आरोग्य सेवा के्षिात 

नवीन तंिज्ञान सादर करण्याच्या दृष्टीकोनाचा पररणाम होता. 

मेघालय क्रीडा सवभाग ईशान्य ऑसलन्सिकच्या िुिऱ्या आवृत्तीचे 

आयोजन करिार आहे. 

● मेघालय 30 ऑक्ट्ोबरपासून नॉथय ईस्ट ऑत्रलस्िकच्या आगामी 

दुसऱ्या आवृत्तीचे यजमानपदासाठी सज्ज आहे. क्रीडा त्रवषयांची 

यादी अंत्रतम करण्यासाठी मेघालय क्रीडा आत्रण युवा व्यवहार 

त्रवभाग आत्रण नॉथय ईस्ट ऑत्रलस्िक असोत्रसएशन यांच्यात काल 

संध्याकाळी बैठक झाली. खेळांची पत्रहली आवृत्ती 2018 मधे्य 

मत्रणपूरमधे्य 12 त्रवषयांसह आयोत्रजत करण्यात आली होती. 

िेशातील पसहली इलेन्सररक डबल डेकर बि मंुबईत िाखल 

झाली. 

● कें द्रीय पररवहन मंिी त्रनतीन गडकरी यांनी दत्रक्षण मंुबईतील 

YB सेंटर येथे भारतातील पत्रहली इलेस्क्ट्रक डबल डेकर बस 

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

सप्टेंबरपासून मंुबई नागरी पररवहन संथथेद्वारे चालवली जाईल. 

त्रनतीन गडकरी म्हणाले की, 35 टके्क प्रदूषण त्रडझेल आत्रण 

पेटर ोलमुळे होत असून या बसेस सुरू केल्ाने प्रदूषण कमी 

होईल. देशातील पत्रहल्ा वातानुकूत्रलत डबल डेकर बससह 

दोन नवीन इलेस्क्ट्रक बस बृहनंु्मबई इलेस्क्ट्रक सप्लाय अँड 

टर ान्सपोटय (BEST) च्या ताफ्यात सामील होणार आहेत. 

एिी डबल डेकर बिची प्रमुख वैसशष्ट्ये: 

● बेस्ट चलो अँप-आधाररत सीट बुत्रकंग, थेट टर ॅ त्रकंग आत्रण पेमेंट 

● प्रते्यक प्रवाशासाठी एक समत्रपयत यूएसबी चात्रजंग पोटय 

● समायोज्य फूटरेस्ट 

● गदीच्या वेळेत कमी थांब्यांसह एर्क्पे्रस सेवा 

● त्रनयत्रमत प्रवाशांना मात्रसक पास. 
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मुख्यमंत्री अरसवंि केजरीवाल यांनी 'मेक इंसडया नंबर 1' 

समशन िुरू केले. 

● त्रदल्लीचे मुख्यमंिी, अरत्रवंद केजरीवाल यांनी 'मेक इंत्रडया नंबर 

1' मोत्रहमेचा शुभारंभ करून त्यांच्या आम आदमी पक्षाच्या 

राष्टर ीय महत्त्वाकांके्षचे औपचाररकपणे अनावरण केले. येथील 

तालकटोरा से्टत्रडयमवर आयोत्रजत काययक्रमात त्यांनी 

सुशासनासाठी पाच सूिी संकल्पना मांडली. आम आदमी पाटी 

(आप) च्या राष्टर ीय संयोजकांनी या मोत्रहमेला “राष्टर ीय त्रमशन” 

असे संबोधले आत्रण जनतेला यात सामील होण्याचे आवाहन 

केले. 

गोवा, “हर घर जल” प्रमािपत्र प्राप्त करिारे भारतातील पसहले 

राज्य बनले. 

● गोवा आत्रण दादरा आत्रण नगर हवेली आत्रण दमण आत्रण दीव 

(D&NH आत्रण D&D) मधील सवय गावांतील लोकांनी आपले 

गाव " हर घर जल " म्हणून ग्रामसभेने मंजूर केलेल्ा ठरावाद्वारे 

घोत्रषत केले, हे प्रमात्रणत केले की गावातील सवय घरे आहेत. 

दादरा आत्रण नगर हवेली, दमण आत्रण दीव आत्रण गोवा येथील 

85,635,000 ग्रामीण कुटंुबांपैकी सवय 85,156 लोकांना हर घर 

जल या नळ कनेक्शनद्वारे त्रपण्यायोग्य पाणी उपलब्ध आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● भारत सरकारच्या प्रमुख काययक्रम, जल जीवन त्रमशनचे 

अनावरण 15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल त्रकल्ल्याच्या 

तटबंदीवरून त्याच्या अगे्रसर त्रवचारसरणीच्या पंतप्रधानांच्या 

हसे्त करण्यात आले. 

● 2024 पयंत, देशातील प्रते्यक ग्रामीण कुटंुबाला जल जीवन 

त्रमशनमधे्य त्रविासाहय, त्रपण्यायोग्य नळाच्या पाण्याचा योग्य 

प्रमाणात आत्रण आवश्यक गुणवते्तचा दीघयकालीन पुरवठा 

करण्याचे उत्रिष्ट आहे. 

● हा उपक्रम भारत सरकारने राजे्य आत्रण कें द्रशात्रसत प्रदेशांच्या 

सहकायायने राबवला आहे. 

BRO अरुिाचल प्रिेशात पसहला स्टील सॅ्लग रोड बांधिार 

आहे. 

● बॉडयर रोड ऑगयनायझेशन (BRO) अरुणाचल प्रदेशमधे्य 

पायलट प्रोजेक्ट्वर आधाररत स्टील सॅ्लग रोड बांधणार आहे. 

स्टील सॅ्लग रोड हा अशा प्रकारचा पत्रहला प्रकल्प आहे ज्याचे 

उत्रिष्ट त्रटकाऊ रसे्त बनवण्याचे आहे जे अत्रतवृष्टी आत्रण 

प्रत्रतकूल हवामान पररस्थथतीला तोडं देऊ शकतात. अरुणाचल 

प्रदेशमधे्य काही धोकेदायक के्षिे आत्रण थथाने आहेत ज्यांना 

अत्रतवृष्टी आत्रण प्रत्रतकूल हवामान पररस्थथतीचा सामना करावा 

लागतो, स्टील सॅ्लग रोड प्रकल्प मदत कें दे्र आत्रण बात्रधत 

के्षिांमधील कनेक्शनचे त्रनराकरण करण्यात मदत करेल. 

"िही-हंडी" हा महाराष्ट्र ाचा असधकृत खेळ म्हिून ओळखला 

जातो. 

● महाराष्टर ात 'दही-हंडी' हा अत्रधकृत खेळ म्हणून ओळखला 

जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंिी एकनाथ त्रशंदे यांनी केली. 

राज्यात 'प्रो- दहीहंडी' पूणयत्वाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

महाराष्टर  सरकारने अशीही घोषणा केली आहे की गोत्रवंदांना 

क्रीडा प्रकारांतगयत नोकरी त्रमळेल आत्रण कोणत्याही गोत्रवंदाचा 

10 लाख रुपयांचा जीवन त्रवमा देण्यात येईल, तसेच अंशतिः  

अपंगत्व आल्ास 5 लाख रुपयांचा त्रवमा देण्यात येईल. 

कें द्र िरकारने समसर्ला मखानाला सजओग्रासफकल इंसडकेशन 

(GI) टॅग सिला आहे. 

● कें द्र सरकारने त्रमत्रथला मखानाला त्रजओग्रात्रफकल इंत्रडकेशन 

(GI) टॅग त्रदला आहे . या हालचालीमुळे, उत्पादकांना त्यांच्या 

प्रीत्रमयम उत्पादनाची जास्तीत जास्त त्रकंमत त्रमळेल. 

त्रबहारमधील त्रमत्रथला भागातील पाच लाखांहून अत्रधक 

शेतकऱ्यांना या त्रनणययाचा फायदा होणार आहे. मखाना जीआय 

टॅगमधे्य नोदंणीकृत, शेतकऱ्यांना नफा त्रमळेल आत्रण कमाई 

करणे सोपे होईल. 

आिामचे मुख्यमंत्री सहमंता सबस्वा िरमा यांनी 'सवद्या रर् - 

सू्कल ऑन व्हील्स' प्रकल्प िुरू केला. 

● आसामचे मुख्यमंिी त्रहमंता त्रबस्वा सरमा यांनी 'त्रवद्या रथ-सू्कल 

ऑन व्हील्स' प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पाचा उिेश 

आत्रथयकदृष्ट्या अपंग असलेल्ा वंत्रचत मुलांना 10 मत्रहन्यांच्या 

कालावधीसाठी प्राथत्रमक त्रशक्षण उपलब्ध करून देणे हे आहे. 

आसाममधील गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आवारात झालेल्ा 

एका काययक्रमात या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. 

पंजाब आसि हररयािा िरकारने मोहालीतील चंिीगड 

आंतरराष्ट्र ीय सवमानतळाला शहीि भगतसिंग यांचे नाव िेण्याचे 

मान्य केले आहे. 

● पंजाब आत्रण हररयाणा सरकारने मोहालीतील चंदीगड 

आंतरराष्टर ीय त्रवमानतळाला शहीद भगतत्रसंग यांचे नाव देण्याचे 

मान्य केले आहे. पंजाबचे मुख्यमंिी भगवंत मान आत्रण 

हररयाणाचे उपमुख्यमंिी दुषं्यत चौटाला यांच्यात झालेल्ा 

बैठकीत हा त्रनणयय घेण्यात आला. 

उत्तर प्रिेश िरकार राज्यात एजु्यकेशन टाऊनसशप तयार 

करण्याचा सवचार करत आहे. 

● उत्तर प्रदेश सरकार राज्यात एजु्यकेशन टाऊनत्रशप तयार 

करण्याचा त्रवचार करत आहे . योगी आत्रदत्यनाथ सरकारच्या 

म्हणण्यानुसार, 'त्रसंगल एंटर ी, मस्ल्टपल एस्क्कझट' या कल्पनेवर 

एजु्यकेशन टाऊनत्रशप त्रवकत्रसत केली जाईल. या 

हालचालीमुळे तरुणांना उच्च दजायचे त्रशक्षण त्रमळेल आत्रण 

एकाच त्रठकाणी त्यांना त्रवत्रवध व्यावसात्रयक कौशले् सुसज्ज 

होतील. यात्रशवाय, ते त्रवद्याथी आत्रण त्रशक्षक दोघांनाही त्रनवास 

आत्रण इतर अनेक सुत्रवधा पुरवेल. 
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हररयािातील फररिाबाि येर्ील 2600 खाटांच्या अमृता 

रुग्णालयाचे पंतप्रधान मोिीचं्या हसे्त अनावरि 

● 2,600 खाटांचे अमृता रुग्णालय, अत्याधुत्रनक तंिज्ञानासह 

आत्रशयातील सवायत मोठे रुग्णालय, ज्यामधे्य कें द्रथथानी स्थथत, 

पूणयपणे स्वयंचत्रलत प्रयोगशाळेचा समावेश आहे, पंतप्रधान 

नरें द्र मोदी यांच्या हसे्त अत्रधकृतपणे उद्घाटन करण्यात आले. 

यामुळे NCR प्रदेशातील आरोग्य सेवा पायाभूत सुत्रवधांमधे्य 

लक्षणीय सुधारणा होईल. अमृता हॉस्स्पटल कॉम्प्पे्लर्क्च्या 36 

लाख से्क्वअर फूट त्रबल्ट-अप एररयाचा एक 14 मजली टॉवर 

प्राथत्रमक वैद्यकीय सेवेचा भाग असेल. 

छत्तीिगड िरकार राज्यात 300 ग्रामीि औद्योसगक पाकथ  

उभारिार आहे. 

● छत्तीसगड सरकार राज्यात ग्रामीण औद्योत्रगक पाकय  उभारणार 

आहे. प्रकल्पाच्या पत्रहल्ा वषायत अशी 300 उद्याने असतील. या 

हालचालीचा उिेश ग्रामीण अथयव्यवथथा मजबूत करणे आत्रण 

"गौठण" (गुरांचा गोठा) रोजी उपजीत्रवकेचे कें द्र बनवणे आहे. 

हा प्रकल्प गांधी जयंती, 2 ऑक्ट्ोबर रोजी सुरू करण्यात येणार 

आहे. छत्तीसगडमधील अशा प्रकारचे पत्रहले उद्यान कांकेर 

त्रजल््ातील कुलगाव येथे उभारण्यात आले, ज्याला गांधी ग्राम 

असे नाव देण्यात आले आहे. 

योगी िरकार लखनौमधे्य िेशातील पसहली नाईट िफारी िुरू 

करिार. 

● मुख्यमंिी योगी आत्रदत्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्ा 

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राजधानी लखनऊमधे्य देशातील 

पत्रहली नाईट सफारी सुरू करण्याच्या उत्तर प्रदेश पययटन 

त्रवभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली . 

● पययटन आत्रण सांसृ्कत्रतक मंिी जयवीर त्रसंह म्हणाले की, 

त्रसंगापूरच्या जगातील पत्रहल्ा रािीच्या सफारीच्या धतीवर 

लखनौमधील ही नाईट सफारी कुकरेल वनके्षिात 350 

एकरमधे्य 2027.46 हेक्ट्र के्षिात त्रवकत्रसत केली जाईल आत्रण 

150 मधे्य एक प्राणी उद्यान तयार केले जाईल. 
 

 

जमू्म आसि काश्मीर िरकारने न्सव्हलेज सडफेन्स गाड्थि प्रोग्राम, 

2022 जाहीर केला. 

● ग्राम संरक्षण रक्षक योजना 2022 (VDGS-2022), हा एक 

संरक्षण घटक असलेला काययक्रम आहे जो नुकताच जमू्म आत्रण 

काश्मीर (J&K) राज्यासाठी सादर करण्यात आला आहे. 

आझादी का अमृत महोत्सवाने याआधीच अनेक उपक्रम सुरू 

केले आहेत आत्रण जमू्मच्या सीमावती भागात सुरक्षा 

वाढवण्याच्या प्राथत्रमक उिेशाने हा काययक्रमही त्यावेळी सुरू 

करण्यात आला होता. 

प्रमुख मुदे्द 

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

संरक्षण के्षिातील स्व्हलेज त्रडफेन्स गाडय स्कीम 2022 या नवीन 

काययक्रमाचे अनावरण करण्यात आले. 

● जमू्मच्या सीमावती भागात सुरक्षा सुधारण्याच्या प्रयत्ात, हा 

प्रकल्प (ग्राम संरक्षण रक्षक योजना 2022) आझादी का अमृत 

महोत्सवासोबत सुरू करण्यात आला. 

● अत्रधकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, 15 ऑगस्टपासून, ग्राम संरक्षण 

काडय हे गाव संरक्षण रक्षक योजना 2022 नुसार त्यांच्या 

गावाच्या हिीतील सांप्रदात्रयक थथापना आत्रण पायाभूत सुत्रवधा 

सुरत्रक्षत करण्यासाठी जबाबदार असेल. 

● त्रवशेषत: अत्रतरे्ांपासून आपल्ा भागाचे रक्षण करण्याच्या 

एकमेव हेतूने रािंत्रदवस व्यवथथेच्या अधीन राहणारे लोक 

त्रनवडलेले आहेत. 

● जमू्म काश्मीर पोलीस VDGs (ग्राम संरक्षण रक्षक योजना 

2022 प्रमाणे) दोन गटांमधे्य त्रवभक्त करतील: वैध शस्त्र 

परवाना आत्रण शसे्त्र असलेले आत्रण वैध परवाने आत्रण शसे्त्र 

असलेले त्रकंवा स्व्हलेज त्रडफेन्समधे्य वणयन केल्ाप्रमाणे जे स्वत: 

बंदुका खरेदी करण्यास तयार आहेत. 

कनाथटक िरकार आसि ईशा फाउंडेशनने शेतीला प्रोत्साहन 

िेण्यािाठी िामंजस् करार केला. 

● इशा फाऊंडेशनचे संथथापक जग्गी वासुदेव (सद्गुरू) यांच्या 

मते, मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी कनायटक सरकारसोबत 

सामंजस् करारावर स्वाक्षरी करणार आहे. ईशा फाऊंडेशन 

त्यांच्या "Save Soil" मोत्रहमेचा एक भाग म्हणून, मातीचे 

आरोग्य सुधारण्यासाठी कनायटक सरकारसोबत सामंजस् 

करारावर स्वाक्षरी करेल. इतर मंत्र्यांच्या व्यत्रतररक्त मुख्यमंिी 

बसवराज बोम्मई रत्रववारी पॅलेस मैदानांना भेट देऊन “माती 

वाचवा” या त्रवषयावर सामंजस् करार करणार आहेत. 

जे्यष्ठ नागररक व सिव्यांगजनांिाठी िामासजक असधकारी 

सशसबराचे उि्घाटन करण्यात आले. 

● ALIMCO, नागपूर महानगरपात्रलका (NMC) आत्रण त्रजल्हा 

प्रशासन नागपूर यांच्या संयुक्त त्रवद्यमाने SJ&E त्रवभागातफे 

'सामात्रजक अत्रधकारी त्रशत्रबर' आयोत्रजत करण्यात आला होता. 

भारत सरकारच्या सामात्रजक न्याय आत्रण अत्रधकाररता 
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मंिालयाच्या ADIP योजनेअंतगयत 'राष्टर ीय वायोश्री योजना' (RVY 

योजना) आत्रण 'त्रदव्यांगजन' अंतगयत जे्यि नागररकांना मदत 

आत्रण सहाय्यक उपकरणांचे त्रवतरण करण्यासाठी 'सामात्रजक 

अत्रधकारी त्रशत्रबर' आयोत्रजत करण्यात आले होते. 

महाराष्ट्र ात नवीन गं्रर्ालयांना मान्यता समळिार 

● राज्यात सध्या अस्स्तत्वात असलेल्ा गं्रथालयांचे अनुदान 

वाढत्रवण्याबरोबरच नव्या गं्रथालयांना मान्यता देण्याचा त्रनणयय 

सरकारने त्रवत्रधमंडळाच्या पावसाळी अत्रधवेशनात - जाहीर 

केल्ाने गं्रथालय चळवळीमधे्य पुन्हा उत्साहाचे वातावरण 

संचारले अ आहे. गेली दहा वषे या त्रनणययाची प्रतीक्षा होती. 

गं्रर्ालयांना समळिारे वासर्थक अनुिान 

● 'अ' वगय गं्रथालय: रु 2 लाख 88 हजार 

● 'ब' वगय गं्रथालय: रु 1 लाख 92 हजार 

● 'क' वगय गं्रथालय: रु 96 हजार रुपये 

● 'ड' वगय गं्रथालय: रु 30 हजार 

महाराष्ट्र ाने 75 वर्ािंपेक्षा जास्त वयाच्या नागररकांिाठी मोफत 

प्रवाि योजना िुरू केली. 

● महाराष्टर ात 26 ऑगस्ट 2022 पासून 75 वषांवरील नागररकांना 

बसमधून मोफत प्रवास करता येणार आहे. महाराष्टर  राज्य मागय 

पररवहन महामंडळाने (MSRTC) याबाबतची घोषणा केली 

आहे. MSRTC चे उपाध्यक्ष आत्रण महाव्यवथथापक शेखर चने्न 

म्हणाले की, या मोफत प्रवास योजनेसाठी पाि असलेल्ांनी 26 

ऑगस्टपूवी त्रतकीट बुक केले असल्ास भाड्याचा परतावा 

त्रमळेल. 

● MSRTC ने सांत्रगतले की 65 ते 75 वयोगटातील व्यक्तीनंा 

उपक्रमाद्वारे चालवल्ा जाणार्या त्रनवडक आरपीटी त्रनवडक 

प्रकारच्या बस सेवांवर त्रतकीट दरात 50 टके्क सूट त्रमळेल. 

नागालँडला 119 वर्ािंत िुिरे रेले्व स्र्ानक समळाले. 

● ईशान्य राज्य, नागालँडला शोखुवी येथे नवीन सुत्रवधा सुरू 

झाल्ानंतर 119 वषांहून अत्रधक कालावधीनंतर दुसरे रेले्व 

थथानक त्रमळाले . राज्याच्या व्यावसात्रयक कें द्राच्या मध्यभागी 

असलेल्ा त्रदमापूर रेले्व थथानकाचे उद्घाटन 1903 मधे्य झाले. 

मुख्यमंिी नेत्रफयु ररओ यांनी त्रदवसभरात शोखुवी रेले्व 

थथानकावरून डोनी पोलो एर्क्पे्रसला त्रहरवी झेंडी दाखवली. 

28 ऑगस्ट रोजी, भारताच्या िवोच्च न्यायालयाने नोएडामधील 

िुपरटेक सिन टॉविथ आिेश सिले. 

● 28 ऑगस्ट रोजी, भारताच्या सवोच्च न्यायालयाने नोएडामधील 

सुपरटेक त्रिन टॉवसय (नोएडा त्रिन टॉवर), जे भारतातील सवायत 

उंच गगनचंुबी इमारत म्हणून प्रत्रसद्ध आहे, ते पाडण्याचे आदेश 

त्रदले. एक त्रदवस आधी नोएडा त्रिन टॉवर पाडण्याचे काम 

प्रगतीपथावर होते, प्रकल्प अत्रधकार्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी 

असेही नमूद केले की सुपरटेकच्या बेकायदेशीर त्रिन 

टॉवसयमधे्य सामील होणे आत्रण स्टरक्चसयपासून एर्क्प्लोडरपयंत 

100-मीटर-लांब केबल थथात्रपत करणे अद्याप आवश्यक आहे. 

नोएडा सिन टॉवर पाडिे: प्रकरिाचा इसतहाि 

● Supterch Limited या नोएडा येथील त्रवकास कंपनीने 

एमराल्ड कोटय प्रकल्पावर काम सुरू केले. 2000 च्या मध्यात 

हा प्रकल्प सुरू झाला. या प्रकल्पात 3, 4, आत्रण 5 BHK 

अपाटयमेंट बांधण्याची मागणी करण्यात आली होती. 

● नोएडा आत्रण गे्रटर नोएडा यांना जोडणार्या एके्स्प्रस वेच्या 

जवळ बांधकाम साइट होती. 

● ररअल इसे्टट वेबसाइट्स सूत्रचत करतात की फॅ्लटची त्रकंमत 

आता रु. १ कोटी आत्रण रु. 3 कोटी. 

● नोएडामधील नू्य ओखला औद्योत्रगक त्रवकास प्रात्रधकरणाने या 

प्रकल्पासाठी बू्लत्रपं्रट सादर केले ज्यामधे्य 14 नऊ मजली 

संरचना (नोएडा त्रिन टॉवर) तयार करण्यात आल्ा. 

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत िोरेन राज्य िरकारिोबत खाि 

करार केल्याबद्दल आमिार म्हिून अपात्र ठरल्यानंतर ते काही 

जलि कायिेशीर आसि राजकीय हालचाली शोधिार आहेत. 

● झारखंडचे मुख्यमंिी हेमंत सोरेन हे पदावर असतानाही राज्य 

सरकारसोबत खाणकामाचा करार केल्ाबिल आमदार म्हणून 

अपाि ठरल्ानंतर ते काही जलद कायदेशीर आत्रण राजकीय 

हालचाली शोधणार आहेत. राज्यपाल अपाितेची घोषणा करू 

शकतात. याचा अथय श्री सोरेन यांचे त्रवधानसभेचे सदस्त्व 

गमावले. त्यानंतर त्यांना आत्रण त्यांच्या मंत्रिमंडळाला राजीनामा 

द्यावा लागेल. श्रीमान सोरेनच्या बाबतीत, अपािता पक्षांतर 

त्रवरोधी कायद्यांतगयत नाही. येथे, लोकप्रत्रतत्रनधी कायद्याचे कलम 

9A लागू होते. 

यूपी िरकार कन्नौजला पयथटन स्र्ळ म्हिून सवकसित करिार 

आहे. 

● उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्ा त्रनणययानुसार कनू्नजला पययटन 

थथळ म्हणून त्रवकत्रसत केले जाईल. भारतातील परफू्यम 

उद्योगांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी हा त्रनणयय घेण्यात आला 

आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने त्रडसेंबरमधे्य कनू्नजमधे्य 

आंतरराष्टर ीय परफू्यम मेळा आयोत्रजत करण्याचा त्रनणयय घेतला 

आहे. त्रजल््ात उभारण्यात येत असलेल्ा परफू्यम पाकय चा 

पत्रहला टप्पा 15 नोव्हेंबर 2022 पयंत पूणय होणार आहे. या 

उपक्रमाचा उिेश ₹250 कोटीचंा परफू्यम व्यवसाय ₹25,000 

कोटीचं्या उंचीवर नेणे हे आहे. या प्रकल्पामुळे मुख्यमंिी योगी 

आत्रदत्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशची अथयव्यवथथा $1 त्रटर त्रलयन 

बनवण्याच्या संकल्पनेला गती त्रमळेल. 

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी राजस्र्ानमधे्य ग्रामीि 

ऑसलन्सिक खेळांना िुरुवात केली. 

● राजथथानचे मुख्यमंिी अशोक गेहलोत यांनी जोधपूरमधे्य 

मत्रहनाभर चालणाऱ्या राजीव गांधी ग्रामीण ऑत्रलस्िक खेळांचे 

उद्घाटन केले. ग्राम ऑत्रलस्िकमधे्य राजथथानमधील 44,000 

गावांचा सहभाग अपेत्रक्षत आहे, त्रवत्रवध वयोगटातील सुमारे 30 

लाख लोकांनी या खेळांसाठी आधीच नोदंणी केली आहे. 30 

लाख सहभागीपैंकी 9 लाख मत्रहला आहेत. 
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50 वा िवथ मसिपूर शुमंग लीला महोत्सव 2021-2022 

इम्फाळमधील पॅलेि कंपाऊंड येरे् इबोयामा शुमंग लीला 

शांगलेन येरे् िुरू झाला. 

● 50 वा सवय मत्रणपूर शुमंग लीला महोत्सव 2021-2022 

इम्प्फाळमधील पॅलेस कंपाऊंड येथे इबोयामा शुमंग लीला 

शांगलेन येथे सुरू झाला. मत्रणपूरचे राज्यपाल ला गणेशन आत्रण 

मुख्यमंिी एन. त्रबरेन त्रसंग यांनी उद्घाटन सोहळ्याला हजेरी 

लावली. शुमंग लीला हा मत्रणपूरमधील रंगभूमीचा एक 

पारंपाररक प्रकार आहे आत्रण स्त्री कलाकारांच्या भूत्रमका सवय 

पुरुष कलाकारांद्वारे केल्ा जातात आत्रण मत्रहला नाय गटांच्या 

बाबतीत पुरुष पाि मत्रहला कलाकारांद्वारे वठवले जातात. 

तेलंगिा महागाईच्या चाटथमधे्य 8.32% वर आहे. 

● तेलंगणा, पत्रिम बंगाल (8.06%) आत्रण त्रसक्कीम (8.01%) सह, 

देशाच्या 6.8% पेक्षा चांगले शुल्क नोदंवले. भारताची त्रकरकोळ 

चलनवाढ ही आत्रथयक व्यवथथेसाठी एक मोठी समस्ा आहे 

कारण ती जानेवारीमधे्य मागील 6% वाढली आहे, तथात्रप 

देशभरातील ग्राहकांच्या कौशल् वाढीच्या टेिोमधे्य प्रचंड 

असमानता आहेत, डझनभर राज्यांनी सरासरी चलनवाढ 6 % 

पेक्षा कमी आहे. आत्रण एक अन्य 12 राजे्य 2022 पयंत सरासरी 

7% पेक्षा जास्त. तर क्लायंट वॅ्हलू् इंडेर्क्द्वारे मापन केलेली 

हेडलाइन चलनवाढ 2022 च्या पत्रहल्ा सात मत्रहन्यांत सरासरी 

6.8% आहे, कव्हरेज त्रनमायत्यांनी सेट केलेल्ा 6% उच्च 

सहनशीलतेच्या उंबरठ्यापेक्षा छान आहे. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

सझम्बाबे्वने महागाईचा िामना करण्यािाठी कायिेशीर 

सनसविा म्हिून िोन्याची नािी बाजारात आिली. 

● त्रझम्बाबे्वने देशाच्या अस्थथर चलनाची आणखी घसरण 

करणाऱ्या महागाईला आळा घालण्यासाठी जनतेला 

त्रवकण्यासाठी सोन्याची नाणी बाजारात आणली आहेत. देशाच्या 

मध्यवती बँकेने, ररझव्हय बँक ऑफ त्रझम्बाबे्वने थथात्रनक 

चलनावर त्रविास वाढवण्यासाठी या अभूतपूवय हालचालीची 

घोषणा केली. 

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

म्हणतात जे स्व्हक्ट्ोररया फॉल्सचा संदभय देते. नाण्यांमधे्य द्रव 

मालमते्तची स्थथती असेल जेणेकरून ते सहजपणे रोखीत 

रूपांतररत केले जाऊ शकतील आत्रण थथात्रनक आत्रण 

आंतरराष्टर ीय पातळीवर व्यापार करता येतील. लॉन्चच्या वेळी 

एका नाण्याची त्रकंमत $1,824 होती. 

के्षपिास्त्र िंरक्षि कवायतीमधे्य जपान, अमेररका आसि 

िसक्षि कोररया िहभागी झाले आहे. 

● उत्तर कोररयाच्या वाढत्या लष्करी धम्ांत्रवरुद्ध सुरक्षा 

सहकायय वाढवण्याचा एक भाग म्हणून दत्रक्षण कोररया, 

अमेररका आत्रण जपान यांच्यातील संयुक्त बॅत्रलस्स्टक के्षपणास्त्र 

संरक्षण सराव या आठवड्यात हवाई जवळच्या पाण्यात सुरू 

होईल, असा दावा एका मीत्रडया आउटलेटने केला आहे. सूिांनी 

त्रदलेल्ा मात्रहतीनुसार, त्रद्ववात्रषयक पॅत्रसत्रफक डर ॅगन त्रडर ल होणार 

आहे. ऑस्टर ेत्रलया आत्रण कॅनडा 2022 च्या आवृत्तीत या सरावात 

इतर तीन राष्टर ांव्यत्रतररक्त भाग घेतील. 

स्वीडन आसि सफनलंडला यूएि सिनेटने नाटोमधे्य िामील 

होण्याि मान्यता सिली. 

● 95 त्रसनेटसयनी या उपायाच्या बाजूने मतदान केल्ाने, यूएस 

त्रसनेटने स्वीडन आत्रण त्रफनलंडच्या नाटो सदस्त्वाला 

त्रनणाययकपणे मान्यता त्रदली. त्रमसूरीचे ररपस्ब्लकन त्रसनेटर जोश 

हॉले यांनी एकमेव असहमत मत नोदंवले आत्रण असा दावा 

केला की चीनने त्रनमायण केलेल्ा धो्ाकडे युरोत्रपयन 

सुरके्षपेक्षा जास्त लक्ष त्रदले पात्रहजे. नाटोमधील त्रफनलंड आत्रण 

स्वीडनच्या सदस्त्वाला अमेररकेचे अध्यक्ष जो त्रबडेन यांचा 

भक्कम पात्रठंबा आहे, ज्यांनी जुलैमधे्य हा मुिा त्रवचाराथय 

त्रसनेटकडे पाठवला होता. 

चीन तैवानभोवती आतापयिंतच्या िवाथत मोठ्या लष्करी 

कवायती करत आहे. 

● यूएस हाऊसच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांनी बेट सोडल्ानंतर , 

चीनने तैवानला घेरून आतापयंतच्या सवायत मोठ्या लष्करी 

कवायती सुरू केल्ा . बीत्रजंगने त्रतच्या भेटीवर संतप्त 

प्रत्रतत्रक्रया व्यक्त केली, त्रशके्षची धमकी त्रदली आत्रण जगातील 

सवायत व्यस्त त्रशत्रपंग लेनमधे्य लष्करी सराव जाहीर केला. 

ASEAN ने 2022 मधे्य त्याचा 55 वा वधाथपन सिन िाजरा केला 

आहे. 

● परराष्टर  मंिी डॉ. एस. जयशंकर यांनी ASEAN सदस् देशांचे 

आत्रण महासत्रचवांचे 55 व्या वधायपनत्रदनात्रनत्रमत्त अत्रभनंदन केले 

आहे. एका त्रिटमधे्य ते म्हणाले की, आम्ही 2022 हे आत्रसयान-

भारत मैिी वषय म्हणून साजरे करतो, भागीदारी आत्रण इंडो-

पॅत्रसत्रफकमधे्य आत्रसयानच्या कें द्रथथानी असलेल्ा 

वचनबद्धतेची पुष्टी करतो. ररसचय अँड इन्फॉमेशन त्रसस्टम फॉर 

डेव्हलत्रपंग कंटर ीज (RIS), नवी त्रदल्ली येथील ASEAN-इंत्रडया 

सेंटर (AIC) ने सोमवारी ASEAN च्या 55 व्या वधायपन 

त्रदनात्रनत्रमत्त पॅनल त्रडस्कशनचे आयोजन केले. 
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गुस्तावो पेटर ो यांनी कोलंसबयाचे पसहले डावे राष्ट्र ाध्यक्ष म्हिून 

शपर् घेतली. 

● कोलंत्रबयाचे पत्रहले डावे अध्यक्ष म्हणून गुस्तावो पेटर ो यांनी शपथ 

घेतली आहे. 62 वषीय कोलंत्रबयाच्या M-19 गत्रनमी गटाचे 

माजी सदस् तसेच बोगोटाचे माजी त्रसनेटर आत्रण महापौर 

आहेत. तो इव्हान डू्यकेनंतर आला. श्री पेटर ो हे डाव्या 

राजकारणी आत्रण राजकीय बाहेरील लोकांच्या वाढत्या गटाचा 

भाग आहेत जे साथीच्या रोगाचा प्रादुभायव झाल्ापासून लॅत्रटन 

अमेररकेत त्रनवडणुका त्रजंकत आहेत. कोलंत्रबयाचे सरकार 

आत्रण कोलंत्रबयाच्या क्रांत्रतकारी सशस्त्र दलांमधील 2016 च्या 

शांतता कराराने मतदारांचे लक्ष ग्रामीण भागात सुरू असलेल्ा 

त्रहंसक संघषांपासून दूर केले. 

पापुआ नू्य सगनीच्या िंििेने पंतप्रधान जेम्स मारापे यांना पुन्हा 

सनयुक्त केले आहे. 

● पापुआ नू्य त्रगनी या दत्रक्षण पॅत्रसत्रफक बेट राष्टर ातील 

त्रनवडणुकांनंतर, संसदेने पंतप्रधान जेम्स मारापे यांना बहाल 

केले आहे. मीत्रडया आत्रण त्रनवडणूक अत्रधकाऱ्यांच्या 

म्हणण्यानुसा , नवीन संसदेतील खासदारांनी मरापे यांना 

त्रवरोधात्रशवाय त्रनवडून त्रदल्ानंतर मरापे यांनी पुन्हा पंतप्रधान 

म्हणून शपथ घेतली. पापुआ नू्य त्रगनीमधील सावयत्रिक 

त्रनवडणूक 4 जुलै ते 22 जुलै दरम्यान झाली, जरी त्रनवडणूक 

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सुरक्षा त्रचंता, मतपेयांवर हले्ल 

आत्रण रसदत्रवषयक अडचणी यासारख्या असामान्य 

पररस्थथतीमुंळे मतदान आत्रण मतमोजणी पुढे ढकलण्यात 

आली. 

राष्ट्र ीय वारिा मंडळाने िांसगतले की पडंग (नेताजी िुभार् चंद्र 

बोि यांच्या कुप्रसिद्ध "चलो सिल्ली" कॉलचे स्र्ान) आता 

िुवाि चंद्र बोि यांच्या स्मारकाचा िजाथ प्राप्त होईल. 

● नॅशनल हेररटेज बोडायने म्हटले आहे की पडंग (नेताजी सुभाष 

चंद्र बोस यांच्या कुप्रत्रसद्ध कॉल “चलो त्रदल्ली” चे थथान) आता 

सुवासचंद्र बोस यांच्या स्मारकाचा दजाय आत्रण त्रसंगापूरच्या 

त्रप्रझवे्हशन ऑफ मोनु्यमेंट्स अॅॅक्ट् (NHB) अंतगयत श् 

त्रततके मोठे संरक्षण त्रमळेल. 9 ऑगस्ट, 2022 रोजी, त्रसंगापूर 

देशाने आपला 57 वा राष्टर ीय त्रदन साजरा केला आत्रण पाडांग हे 

प्रत्रतकात्मक त्रहरवे थथान 75 वे राष्टर ीय स्मारक म्हणून त्रनयुक्त 

केले गेले. 

● पडांग हे त्रसंगापूरमधील मोकळे मैदान आहे जेथे जुलै 1943 

मधे्य नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी "त्रदल्ली चलो" हे वा् त्रदले 

होते. आजही वापरात असलेल्ा सवायत जुन्या मोकळ्या 

जागांपैकी एक, पडांगचे राष्टर ीय, ऐत्रतहात्रसक आत्रण सामात्रजक 

मूल् महत्त्वपूणय आहे. 

लांग्या हेसनपाव्हायरि चीनमधे्य िापडला. 

● चीनच्या शेंडोगं आत्रण हेनान प्रांतांमधे्य, 35 लोकांना लांग्या 

हेत्रनपाव्हायरस नावाच्या नवीन त्रवषाणूचा संसगय झाल्ाचे 

समजते. लंग्या हेत्रनपा त्रवषाणू लोकांना हानी पोहोचवणार्या 

व्हायरसशी, हेन्ड्र ा आत्रण त्रनपाह व्हायरसशी संबंध सामात्रयक 

करतो. नवीन त्रवषाणू, ज्याला LayV म्हणूनही ओळखले जाते, 

त्याबिल अद्याप जास्त मात्रहती नाही, त्रवशेषत: तो एका 

व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीपयंत पसरतो का. लांग्या 

हेत्रनपाव्हायरस ही कादंबरी सुरुवातीला त्रचनी संशोधकांनी 

शोधून काढली होती जे नुकतेच प्राण्यांशी संवाद साधलेल्ा ताप 

असलेल्ा व्यक्तीवंर त्रनयत्रमत त्रनरीक्षण करत होते. व्हायरस 

ओळखल्ानंतर, संशोधकांनी अत्रतररक्त व्यक्तीमंधे्य त्याचा 

शोध घेतला. 

रसशयाने इरािचा उपग्रह यशस्वीपिे कके्षत िोडला. 

● रत्रशयन रॉकेटने दत्रक्षण कझात्रकस्तानमधून इराणचा उपग्रह 

यशस्वीररत्या कके्षत सोडला आहे. कझाकस्तानमधील रत्रशयाने 

भाड्याने घेतलेल्ा बायकोनूर प्रके्षपण सुत्रवधेतून सोयुझ 

रॉकेटद्वारे खय्याम नावाचा इराणी उपग्रह कके्षत प्रके्षत्रपत केला. 

11व्या आत्रण 12व्या शतकात राहणाऱ्या ओमर खय्याम या 

पत्रशययन शास्त्रज्ञाच्या नावावरून या उपग्रहाचे नाव ठेवण्यात 

आले. हाय-ररझोलू्शन कॅमेरा बसवलेल्ा उपग्रहाचा वापर 

पयायवरण त्रनरीक्षणासाठी केला जाईल आत्रण तो पूणयपणे त्याच्या 

त्रनयंिणाखाली राहील. 

"खय्याम" इरािी उपग्रह: 

● इराणचे म्हणणे आहे की हा उपग्रह कृषी उिेशांसाठी रेत्रडएशन 

आत्रण पयायवरण त्रनरीक्षणासह वैज्ञात्रनक संशोधनासाठी तयार 

करण्यात आला आहे. इराणच्या से्पस एजन्सीला उपग्रहाकडून 

पाठवलेला पत्रहला टेलीमेटर ी डेटा प्राप्त झाला आहे. 

● इराणने म्हटले आहे की उच्च-ररझोलू्शन कॅमेरा बसवलेल्ा 

उपग्रहाचा वापर पयायवरण त्रनरीक्षणासाठी केला जाईल आत्रण 

तो पूणयपणे त्याच्या त्रनयंिणाखाली राहील. 

● जर ते यशस्वीररत्या काययरत झाले तर, हा उपग्रह इराणला 

त्याच्या मुख्य शिू इस्रायल आत्रण मध्य पूवेतील इतर देशांवर 

लक्ष ठेवण्याची क्षमता देईल. 

IMD-UNDP आसि जपान 10 राजे्य आसि कें द्रशासित 

प्रिेशांमधे्य हवामान कृतीिाठी िहकायथ करतात. 

● IMD-UNDP ने देशभरातील 10 राजे्य आत्रण कें द्रशात्रसत 

प्रदेशांमधे्य हवामानत्रवषयक कारवाईला गती देण्यासाठी एक 

नवीन प्रकल्प सुरू केला आहे, ज्याचे अनावरण भारत हवामान 

त्रवभाग (IMD), जपान सरकार आत्रण संयुक्त राष्टर  त्रवकास 

काययक्रम (UNDP) यांनी केले आहे. 2022-2023 या वषांमधे्य, 

IMD-UNDP चा प्रकल्प खालील राज्यांमधे्य लागू केला जाईल: 

त्रबहार, त्रदल्ली-NCR, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्टर , 

ओत्रडशा, त्रसक्कीम, उत्तराखंड आत्रण उत्तर प्रदेश. 
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मेन्सक्सकोच्या राष्ट्र पतीनंी पीएम मोिीिंह तीन नेत्यांच्या 

नेतृत्वाखालील शांतता आयोगाचा प्रस्ताव मांडला. 

● मेस्र्क्कोचे अध्यक्ष, आंदे्रस मॅनु्यएल लोपेझ ओब्राडोर यांनी 

प्रस्तात्रवत केला आहे की सवोच्च आयोगामधे्य पोप फ्रास्न्सस, 

संयुक्त राष्टर  महासत्रचव अँटोत्रनयो गुटेरेस आत्रण भारताचे 

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांचा समावेश असावा. कत्रमशनचे उत्रिष्ट 

जगभरातील युदे्ध थांबत्रवण्याचा प्रस्ताव सादर करणे आत्रण 

त्रकमान पाच वषांसाठी युद्धत्रवराम त्रमळत्रवण्यासाठी करार करणे 

हे असेल. कत्रमशनचे उत्रिष्ट जगभरातील युदे्ध थांबवणे आत्रण 

त्रकमान पाच वषांसाठी युद्धत्रवराम शोधण्यासाठी करारावर 

पोहोचणे आहे. 

अजेंसटनाचे ररअर अँडसमरल सगलेमो पाब्लो ररओि यांना 

UNMOGIP च्या प्रमुखपिी सनयुक्त केले आहे. 

● अजेंत्रटनाचे अनुभवी नौदल अत्रधकारी, ररअर अँडत्रमरल त्रगलेमो 

पाब्लो ररओस यांना संयुक्त राष्टर ाचे सरत्रचटणीस अँटोत्रनयो 

गुटेरेस यांनी भारत आत्रण पात्रकस्तानमधील संयुक्त राष्टर ांच्या 

लष्करी त्रनरीक्षक गटासाठी (UNMOGIP) त्रमशनचे प्रमुख 

आत्रण मुख्य लष्करी त्रनरीक्षक म्हणून त्रनयुक्त केले आहे. 

उरुगे्वचे मेजर जनरल जोस इलात्रडओ अले्कन यांनी 

अजेंत्रटनाच्या ररअर अँडत्रमरल त्रगलेमो पाब्लो ररओच्या बाजूने 

पद सोडले आत्रण UNMOGIP साठी त्रमशनचे प्रमुख आत्रण 

मुख्य लष्करी त्रनरीक्षक म्हणून पद सोडले, ज्यांचे कायय पूणय 

होणार आहे. मेजर जनरल अल्कन यांना संयुक्त राष्टर ांच्या 

शांतता राखण्याच्या कायायत मदत केल्ाबिल महासत्रचवांनी 

त्यांचे आभार मानले. 

सवल्यम रुटो यांना केसनयाचे पुढील राष्ट्र ाध्यक्ष म्हिून घोसर्त 

करण्यात आले. 

● केत्रनयाचे उपराष्टर पती, त्रवल्म रुटो हे आता देशाचे त्रनवडून 

आलेले राष्टर ाध्यक्ष आहेत, त्यांना गेल्ा राष्टर पतीपदाच्या 

त्रनवडणुकीत पाच वेळा प्रत्रतस्पधी असलेल्ा रैला ओत्रडंगा 

यांच्यावर त्रवजयी घोत्रषत करण्यात आले आहे. वाफुला 

चेबुकातीपूवी, केत्रनयाच्या त्रनवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष रुटोच्या 

त्रवजयाची घोषणा करू शकतात. रुटो यांना 50.49% मते 

त्रमळाली, असे अध्यक्ष म्हणाले, तर ओत्रडंगा यांना 48.85% मते 

त्रमळाली. 

युनायटेड सकंगडम (यूके) महागाई 10.1% पयिंत वाढली. 

● त्रब्रटनचा वात्रषयक चलनवाढीचा दर दुप्पट आकड्यांवर पोहोचला 

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

यूएस आत्रण युरोपच्या तुलनेत यूकेमधे्य ग्राहकांच्या त्रकमती 

अत्रधक वेगाने वाढत आहेत, उच्च अन्न आत्रण ऊजाय खचायमुळे. 

टॉयलेट पेपर आत्रण टूथब्रशसह खाद्यपदाथय आत्रण से्टपल्सच्या 

वाढत्या त्रकमतीमुंळे ही वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली. मूळ 

चलनवाढ, ज्यामुळे अस्थथर, अन्न आत्रण ऊजेच्या त्रकमती 

जुलैमधे्य 6.2% वर पोहोचल्ा. 

● बर्याच अथयतज्ञांचा असा त्रविास आहे की आणखी वाईट 

घडणार आहे. बँक ऑफ इंगं्लडचे म्हणणे आहे की नैसत्रगयक 

वायूच्या वाढत्या त्रकमतीमुळे ऑक्ट्ोबरमधे्य ग्राहक त्रकंमत 

चलनवाढ 13.3% होण्याची श्ता आहे. त्यात म्हटले आहे की 

त्रब्रटनला मंदीमधे्य ढकलले जाईल जे 2023 पयंत त्रटकेल अशी 

अपेक्षा आहे. 

प्रते्यकािाठी पीररयड उत्पािने उपलब्ध करून िेिारे 

स्कॉटलंड हे पसहले राष्ट्र  ठरले आहे. 

● स्कॉटलंडच्या थथात्रनक सरकारांना आता स्कॉटलंडच्या 

कायद्यानुसार टॅिन्स आत्रण पॅड्स सारखी मोफत सॅत्रनटरी 

उत्पादने (पीररयड उत्पादने) ज्यांना त्यांची गरज आहे त्यांना 

देणे आवश्यक आहे. स्कॉटलंडमध्ये पीररयड प्रोडक्ट कायदा 

लागू होत असल्ाने, पररषदा आत्रण शैक्षत्रणक संस्थांमध्ये 

सामानाचा पुरवठा केला जाईल. पीररयड प्रॉडक््ट्स (फ्री 

प्रोस्व्हजन) (स्कॉटलंड) त्रवधेयक नोव्हेंबर 2020 मधे्य MSPs 

द्वारे एकमताने मंजूर करण्यात आले. 2016 पासून पीररयड 

दाररद्र्य त्रनमूयलनासाठी काययरत असलेल्ा लेबर MSP मोत्रनका 

लेनन यांनी हे त्रवधेयक सादर केले. 

परराष्ट्र  मंत्री जयशंकर यांनी िांसगतले की, चीन आसि भारत 

यांच्यातील िंबंध अतं्यत कठीि काळातून जात आहेत. 

● परराष्टर  मंिी जयशंकर यांनी सांत्रगतले की, चीन आत्रण भारत 

यांच्यातील संबंध अतं्यत कठीण काळातून जात आहेत हे रहस् 

नाही. त्यांनी दावा केला की दोन्ही राष्टर ांमधे्य 1990 च्या 

दशकातील सीमा करार आहेत ज्याने प्रत्रतबंत्रधत भागात मोठ्या 

संखे्यने सैन्य पाठत्रवण्यास मनाई केली होती, परंतु बीत्रजंगने त्या 

करारांकडे दुलयक्ष केले होते. हे रहस् नाही की भारत सध्या 

अतं्यत कठीण पररस्थथती अनुभवत आहे, प्रामुख्याने चीनने 

1990 च्या दशकात भारताने त्यांच्याशी केलेल्ा करारांचे 

उलं्लघन केल्ामुळे प्रत्रतबंत्रधत भागात मोठ्या संखे्यने सैन्य 

पाठवण्यास मनाई होती. 
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एि. जयशंकर यांनी परागे्व येरे् महात्मा गांधीचं्या अधथपुतळ्याचे 

अनावरि केले. 

● परराष्टर  मंिी एस जयशंकर यांनी परागे्व येथे महात्मा गांधीचं्या 

प्रत्रतमेचे अनावरण केले आत्रण ऐत्रतहात्रसक कासा दे ला 

इंत्रडपेंडेंत्रशयाला भेट त्रदली, त्रजथून दोन शतकांपूवी दत्रक्षण 

अमेररकन देशाची स्वातंत्र्य चळवळ सुरू झाली होती. 

जयशंकर या के्षिाशी एकूण त्रद्वपक्षीय संबंधांना चालना देण्याच्या 

उिेशाने सहा त्रदवसांच्या दत्रक्षण अमेररका दौऱ्याच्या पत्रहल्ा 

टप्प्यावर ब्राझीलमधे्य पोहोचले. दत्रक्षण अमेररकेच्या पत्रहल्ाच 

अत्रधकृत दौऱ्यावर असलेले जयशंकर परागे्व आत्रण अजेंत्रटना 

यांनाही भेट देत आहेत. 

65 वी कॉमनवेल्थ िंििीय पररर्ि कॅनडाद्वारे आयोसजत केली 

जाईल. 

● 65 व्या कॉमनवेल्थ संसदीय पररषद (CPC) चे नेतृत्व 

खासदारांच्या प्रत्रतत्रित टीमसह, नॅशनल कौस्न्सल ऑफ 

प्रोस्व्हने्सस (NCOP) चे अध्यक्ष आमोस मासोन्ड्ो करतील. 65 

वी कॉमनवेल्थ संसदीय पररषद (CPC), हॅत्रलफॅर्क्, कॅनडा येथे 

22 ते 26 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत आयोत्रजत केली जाईल. 

65 वी कॉमनवेल्थ संसदीय पररषद राष्टर कुल संसदे आत्रण 

त्रवधानमंडळांच्या प्रत्रतत्रनधीनंा संसदीय प्रणाली सुधारणा आत्रण 

आंतरराष्टर ीय राजकीय समस्ांवर चचाय करण्यासाठी वात्रषयक 

मंच प्रदान करते. 

स्कॉटलंडच्या राष्ट्र ीय िंग्रहालयाने िात पुरातन वासू्त भारताला 

परत करण्याचा सनिथय घेतला आहे. 

● स्कॉटलंडच्या एका संग्रहातील वसंू्तचे आतापयंतचे सवायत मोठे 

परत पाठवलेले, ग्लासगोच्या संग्रहालयांनी उत्तर प्रदेशातील 

त्रहंदू मंत्रदरातून चोरलेल्ा दगडी दरवाजाच्या जांबसह सात 

कलाकृती भारताला परत केल्ा आहेत. केस्ल्वं्हग्रोव्ह आटय 

गॅलरी आत्रण मु्यत्रझयम, स्कॉटलंड येथे यूकेमधील काययवाहक 

भारतीय उच्चायुक्त सुत्रजत घोष यांच्या उपस्थथतीत झालेल्ा 

समारंभात मालकीचे हस्तांतरण औपचाररक करण्यात आले. 

2020 मधे्य सिटनची अर्थव्यवस्र्ा सवक्रमी 9.9% ने घिरली. 

● 2020 मधे्य त्रब्रटनची अथयव्यवथथा त्रवक्रमी 11% ने घसरली, 

ज्याची पूवी -9.9% मागणी होती , नॅशनल सॅ्टत्रटस्स्टर्क् 

कायायलयाने नवीन आकडेवारी दशयत्रवली, कोत्रवड-19 त्रनबंध, 

रोजगार अत्रनत्रितता आत्रण कमी मागणीचा प्रभाव अधोरेस्खत 

केला. 

● राष्टर ीय सांस्ख्यकी कायायलयाने म्हटले आहे की यूकेचे आत्रथयक 

उत्पादन 2020 मधे्य 11% ने घसरले, जे रेकॉडयवरील सवायत 

मोठी वात्रषयक घसरण आहे. गेल्ा त्रतमाहीत अथयव्यवथथा 1% 

वाढली जेव्हा त्रढले त्रनबंधांनी सेवा उद्योगाला चालना त्रदली, 

तरीही 2019 च्या शेवटच्या त्रतमाहीत एकूण उत्पादन 7.8% 

कमी होते, ONS ने म्हटले आहे. ही मंदी 2009 च्या आत्रथयक 

संकटाच्या दुप्पट आहे आत्रण 300 वषायतील कदात्रचत सवायत 

वाईट आहे. 

सडिेंबर 2022 पयिंत भारत प्रर्मच G20 अध्यक्षपि 

स्वीकारिार आहे. 

● कें द्रीय मंत्रिमंडळाने G20 सत्रचवालय आत्रण संबंत्रधत संरचना 

थथापन करण्यास मान्यता त्रदली जी धोरणात्मक त्रनणययांची 

अंमलबजावणी करेल आत्रण 2023 मधे्य भारताच्या गटाच्या 

आगामी अध्यक्षपदाच्या व्यवथथेसाठी जबाबदार असेल. भारत 1 

त्रडसेंबर 2022 ते नोव्हेंबर पयंत G20 चे अध्यक्षपद भूषवेल. 30, 

2023, पुढील वषी भारतात होणार्या G20 त्रशखर पररषदेसह. 

G20 सत्रचवालय 19 देश आत्रण युरोत्रपयन युत्रनयन (EU) यांचा 

समावेश असलेल्ा आंतर-सरकारी मंचाच्या भारताच्या 

अध्यक्षपदाच्या ज्ञान, सामग्री, तांत्रिक, मीत्रडया, सुरक्षा आत्रण 

लॉत्रजस्स्टक पैलंूशी संबंत्रधत काम हाताळेल. 

500 वर्ािंतील िवाथत भीर्ि िुष्काळ अिल्याचे म्हटले आहे. 

अिे म्हटले जात आहे की 1540 पािून युरोसपयन उन्हाळा 

इतका कोरडा कधीच नव्हता. 

● हा दुष्काळ 500 वषांतील सवायत भीषण दुष्काळ असल्ाचे 

म्हटले आहे. असे म्हटले जात आहे की 1540 पासून युरोत्रपयन 

उन्हाळा इतका कोरडा कधीच नव्हता, जेव्हा वषयभराच्या 

दुष्काळाने हजारो लोकांचा बळी घेतला. या वषी कोरडे से्पल 

त्रवक्रमी उष्णतेच्या लाटेच्या अनुषंगाने आहे ज्याने अनेक 

देशांमधे्य तापमान ऐत्रतहात्रसक उच्चांकापयंत वाढले आहे. 

युरोपातील काही सवायत मोठ्या नद्या - राइन, पो, लॉयर, डॅनू्यब 

- ज्या सामान्यतिः  भयानक जलमागय आहेत, मध्यम आकाराच्या 

बोटीनंा देखील समथयन देऊ शकत नाहीत. पाण्याची पातळी 

घसरल्ाने, बुडलेल्ा जहाजांचे अवशेष आत्रण अशुभ नाव 

असलेले भूकचे दगड, पूवीच्या त्रवलक्षण कोरडेपणाच्या काळात 

मागील त्रपढ्ांनी कोरलेले खडक पूवीच्या खोलीतून बाहेर आले 

आहेत. 

हायडर ोजनवर चालिाऱ्या पॅिेंजर टर ेनचा जगातील पसहला ताफा 

जमथनीने िुरू केला. 

● हायडर ोजनवर चालणाऱ्या पॅसेंजर टर ेनचा जगातील पत्रहला ताफा 

जमयनीने सुरू केला. हायडर ोजन-चात्रलत प्रवासी गाड्यांच्या 

पत्रहल्ा ताफ्याने 15 त्रडझेल गाड्या बदलल्ा आहेत ज्या पूवी 

जमयनीच्या लोअर सॅर्क्नी येथे त्रवनात्रवद्युत नसलेल्ा टर ॅकवर 

चालवल्ा जात होत्या. टर ेनचे इंत्रजन हायडर ोजन इंधन पेशी 

वापरून तयार केलेल्ा त्रवजेवर चालते. 

● जमयन सरकारच्या घोषणेनुसार हायडर ोजनचा वापर हा जीवाश्म 

इंधनाचा स्वच्छ पयायय आहे. राज्याचे गव्हनयर स्टीफन वेइल 

यांनी सांत्रगतले की, लोअर सॅर्क्नीने हायडर ोजनवर चालणाऱ्या 

पॅसेंजर टर ेन प्रकल्पांच्या पत्रहल्ा फ्लीटसाठी एकूण 93 दशलक्ष 

युरोची गंुतवणूक केली आहे. हे त्रनमंिण म्हणजे जमयनीची 

अथयव्यवथथा हररत करण्यासाठी एक उतृ्कष्ट उदाहरण आत्रण 

प्रयत् आहे. 
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एि. जयशंकर िसक्षि अमेररका खंडाच्या 3 िेशांच्या िौऱ्यावर 

सनघाले. 

● लॅत्रटन अमेररकन प्रदेशातील सवय राष्टर ांशी संबंध वाढवण्याच्या 

दृष्टीने परराष्टर  व्यवहार मंिी डॉ. एस जयशंकर तीन देशांच्या 

दौऱ्यावर त्रनघाले आहेत. या त्रतन्ही देशांच्या शीषय नेतृत्वासह 

तसेच त्यांच्या समकक्षांसोबत मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान, अन्न 

आत्रण ऊजाय सुरक्षा, संरक्षण आत्रण सुरक्षा, अंतराळ, आयटी 

आत्रण एरोसे्पस यावर लक्ष कें त्रद्रत केले जाईल. 22-27 

ऑगस्टपासून ब्राझील, पॅरागे्व आत्रण अजेंत्रटना दौऱ्यावर गेलेल्ा 

मंत्र्यांचा हा दत्रक्षण अमेररकन प्रदेशाचा पत्रहला दौरा आहे . मंिी, 

वररि अत्रधकार्यांसमवेत, त्यांच्या समकक्षांशी त्रद्वपक्षीय चचाय 

करतील आत्रण त्रतन्ही देशांतील सवोच्च नेतृत्वालाही भेटतील. 

पासकस्तानातील पुरामुळे एका िशकातील िवाथत भीर्ि 

आपत्तीमधे्य 33 िशलक्ष लोकांना फटका बिला. 

● पात्रकस्तानमधील प्राणघातक पुरामुळे त्रकमान 33 दशलक्ष लोक 

प्रभात्रवत झाले आहेत , असे देशाच्या हवामान बदल मंत्र्यांनी 

सांत्रगतले. देशाच्या राष्टर ीय आपत्ती व्यवथथापन प्रात्रधकरण 

(NDMA) नुसार जूनच्या मध्यापासून, संपूणय दत्रक्षण आत्रशयाई 

देशात तीव्र पाऊस आत्रण पुरामुळे 937 लोकांचा मृतू्य झाला 

आहे . शेरी रहमान, हवामान बदल मंिी, पूर "अभूतपूवय" आत्रण 

"या दशकातील सवायत वाईट मानवतावादी आपत्ती" म्हटले 

आहे. रेहमान म्हणाले, "पात्रकस्तान मानू्सनच्या आठव्या 

चक्रातून जात आहे, तर देशात साधारणपणे तीन ते चारच चके्र 

पडतात," रेहमान म्हणाले. "सुपर फ्लड टॉरंटची टके्कवारी 

धक्कादायक आहे." त्रतने त्रवशेषतिः  देशाच्या दत्रक्षणेवरील 

प्रभावावर प्रकाश टाकला आत्रण ते जोडले की "जास्तीत जास्त" 

मदत प्रयत् सुरू आहेत. 

िसक्षि कोररयाने जगातील िवाथत कमी प्रजनन िराचा स्वतः चा 

सवक्रम मोडला. 

● दत्रक्षण कोररयाने पुन्हा एकदा जगातील सवायत कमी प्रजनन 

दराचा स्वतिः चा त्रवक्रम मोडीत काढला आहे. 2021 डेटाच्या 

आधारे, दत्रक्षण कोररयाच्या मत्रहलांना त्यांच्या आयुष्यात सरासरी 

फक्त 0.81 मुले असल्ाचा अंदाज वतयवण्यात आला होता, जो 

एका वषायपूवी 0.84 वरून खाली आला होता. 2021 मधे्य 

नवजात बालकांची संख्या घटून 260,600 झाली, जी 

लोकसंखे्यच्या सुमारे 0.5% इतकी आहे.. 

िोन यूएि नौिलाच्या युद्धनौकांनी तैवान िामुद्रधुनीतून 

आंतरराष्ट्र ीय पाण्यातून प्रवाि केला. 

● दोन यूएस नौदलाच्या युद्धनौकांनी तैवान सामुद्रधुनीमधे्य 

आंतरराष्टर ीय पाण्यातून प्रवास केला, यूएस हाऊस स्पीकर नॅन्सी 

पेलोसी यांनी तैवानला भेट त्रदल्ानंतर अशा प्रकारचे पत्रहले 

ऑपरेशन बेटाला आपला प्रदेश मानणाऱ्या चीनला संतप्त केले. 

यूएस नौदलाने सांत्रगतले की, कु्रझसय चाने्सलसयत्रवले आत्रण 

अँत्रटएटम चालू ऑपरेशन करत आहेत. अशा ऑपरेशन्स पूणय 

होण्यासाठी साधारणतिः  8 ते 12 तास लागतात आत्रण चीनच्या 

सैन्याकडून त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. 

● सुमारे 70 वषांपासून तैवान आत्रण चीन दरम्यान तैवान 

सामुद्रधुनीवरून वाहणाऱ्या काल्पत्रनक रेषेने शांतता राखण्यात 

मदत केली आहे परंतु चीनच्या आधुत्रनक नौदलाने आपली 

ताकद सांत्रगतल्ामुळे तथाकत्रथत मध्य रेखा अत्रधकात्रधक 

त्रनरथयक त्रदसत आहे. कमु्यत्रनस्ट चीन आत्रण यूएस-समत्रथयत 

तैवान यांच्यातील शीतयुद्धाच्या वैमनस्च्या त्रशखरावर 1954 

मधे्य अमेररकन जनरलने आखलेली ओळ चीनने अत्रधकृतपणे 

कधीही ओळखली नाही, जरी पीपल्स त्रलबरेशन आमीने मोठ्या 

प्रमाणात त्याचा आदर केला. तीन आठवड्यांपूवी यूएस हाऊस 

स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांनी तैपेईला त्रदलेल्ा भेटीला त्रवरोध 

करण्यासाठी संतप्त बीत्रजंगने उचललेल्ा पावलांचा एक भाग 

म्हणून आता तैवान चीनच्या मोठ्या नौदलाकडून युद्धनौकांची 

तयारी करत आहे. 

 

सनयुक्ती बातम्या 
 

िंजय अरोरा सिल्लीचे नवे पोलीि आयुक्त म्हिून रुजू होिार 

आहेत. 

● त्रनमलष्करी दल ITBP चे देखरेख करणारे तत्रमळनाडू-केडरचे 

IPS अत्रधकारी संजय अरोरा, त्रदल्ली पोत्रलस आयुक्त म्हणून 

त्रदल्ली पोत्रलसांचे त्रनयंिण स्वीकारतील. ते 2025 मधे्य त्रनवृत्त 

होणार आहेत. संजय अरोरा यांची त्रदल्ली पोत्रलस आयुक्तपदी 

त्रनयुक्ती करण्यात आली होती, त्यांनी पूवीचे त्रदल्ली पोत्रलस 

आयुक्त राकेश अथथाना, गुजरात केडरचे एक IPS अत्रधकारी, 

जे जवळपास 38 वषांच्या सेवेनंतर त्रनवृत्त झाले होते. 

मुख्य मुदे्द: 

● त्रदल्ली पोत्रलसांचे त्रनगयमन कत्रमशनर राकेश अथथाना म्हणाले 

की, त्रनवृत्तीनंतरही जनता आत्रण दलाची सेवा करण्याची त्यांची 

तीव्र इच्छा आहे. 

● 1984 च्या गुजरात कॅडर वगायतील IPS अत्रधकाऱ्याने गेल्ा 

वषयभरात त्रदल्ली पोत्रलसांमधे्य काही महत्त्वपूणय सुधारणा केल्ा 

आहेत, ज्यात पोत्रलस त्रनयंिण कक्ष युत्रनट्स पोत्रलस ठाण्यांसह 

एकि करणे आत्रण तपास त्रवभागातून कायदा आत्रण सुव्यवथथा 

काढून टाकणे समात्रवष्ट आहे. 
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ित्येंद्र प्रकाश यांनी पे्रि इन्फॉमेशन बु्यरोचे नवीन सप्रन्सन्सपल 

डीजी म्हिून पिभार स्वीकारला 

● वररि भारतीय मात्रहती सेवा अत्रधकारी, सत्येंद्र प्रकाश यांची पे्रस 

इन्फॉमेशन बु्यरो (PIB) चे प्रधान महासंचालक म्हणून त्रनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 1988 च्या बॅचचे भारतीय मात्रहती सेवा 

(IIS) अत्रधकारी, प्रकाश, कें द्रीय दळणवळण त्रवभागाचे प्रधान 

महासंचालक, जयदीप भटनागर, जे सेवात्रनवृत्त झाले आहेत. 

तीन दशकांच्या कारत्रकदीत, प्रकाश यांनी मात्रहती आत्रण 

प्रसारण मंिालयात त्रवत्रवध पदांवर काम केले आहे. 

डॉ. िुजॉय लाल र्ाओिेन यांनी भारत-सतबेट िीमा पोलीि 

महािंचालक म्हिून असतररक्त जबाबिारी स्वीकारली. 

● नवी त्रदल्लीतील सशस्त्र सीमा बलचे महासंचालक डॉ. सुजॉय 

लाल थाओसेन यांनी भारत-त्रतबेट सीमा पोलीस महासंचालक 

म्हणून अत्रतररक्त जबाबदारी स्वीकारली. डॉ. थाओसेन हे 1988 

च्या बॅचचे मध्य प्रदेश केडरचे आयपीएस अत्रधकारी आहेत. डॉ. 

थाओसेन यांना आयपीएस संजय अरोरा यांच्याकडून प्रभार व 

पारंपाररक दंडुका स्वीकारण्यात आला. 1962 मधे्य थथापन 

झालेली ITBP भारत-चीन सीमेवर गस्त घालते. याव्यत्रतररक्त, 

छत्तीसगडमधील नक्षलत्रवरोधी कारवाया यासारख्या अनेक 

अंतगयत सुरक्षा कायांसाठी याचा वापर केला जातो. 

िुरेश एन पटेल यांनी कें द्रीय िक्षता आयुक्त म्हिून शपर् 

घेतली. 

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

म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात आली आहे. या वषी जूनपासून ते 

कें द्रीय दक्षता आयुक्त (CVC) म्हणून काययरत आहेत. राष्टर पती 

भवनात राष्टर पती द्रौपदी मुमूय यांनी त्यांना कें द्रीय दक्षता 

आयोगाचे प्रमुख म्हणून शपथ त्रदली. या समारंभाला पंतप्रधान 

नरें द्र मोदी आत्रण उपराष्टर पती एम. वं्यकय्या नायडू यांचीही 

उपस्थथती होती. 

िवोच्च न्यायालयाचे जे्यष्ठ-िवाथसधक न्यायाधीश UU लसलत, 

पुढील CJI होण्याच्या मागाथवर आहेत. 

● भारताच्या सवोच्च न्यायालयाचे जे्यि-सवायत्रधक न्यायाधीश, 

न्यायमूती UU लत्रलत, जे भारताचे पुढील सरन्यायाधीश (CJI) 

होण्यासाठी रांगेत आहेत. मुस्स्लमांमधे्य झटपट 'त्रतहेरी 

तलाक'द्वारे घटस्फोटाची प्रथा बेकायदेशीर आत्रण असंवैधात्रनक 

ठरवणाऱ्या अनेक ऐत्रतहात्रसक त्रनकालांचा ते एक भाग आहे. 

न्यायमूती लत्रलत हे 27 ऑगस्ट रोजी भारताचे 49 वे CJI 

बनण्याच्या मागायवर आहेत. 

नसलन नेगी यांची Fintech स्टाटथअप BharatPe चे नवीन मुख्य 

आसर्थक असधकारी (CFO) म्हिून सनयुक्ती 

● नत्रलन नेगी यांची Fintech स्टाटयअप BharatPe चे नवीन मुख्य 

आत्रथयक अत्रधकारी (CFO) म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. यापूवी ते के्रत्रडट काडय जारी करणाऱ्या एसबीआय काडयचे 

सीएफओ होते. आपल्ा नवीन भूत्रमकेत, नेगी माचय 2023 पयंत 

कंपनीचा EBITDA सकारात्मक बनवण्याच्या त्रदशेने काम 

करतील. 

● एत्रप्रलमधे्य, कंपनीने सृ्मती हांडा यांची मुख्य मानव संसाधन 

अत्रधकारी म्हणून त्रनयुक्तीची घोषणा केली. BharatPe सह-

संथथापक भात्रवक कोलात्रडया यांनी कंपनीतून इतर 

असाइनमेंटचा पाठपुरावा केल्ानंतर नवीन त्रनयुक्ती झाली 

आहे. 

व्होडाफोन आयसडयाच्या अध्यक्षपिी रसवंिर टक्र यांची 

सनवड 

● टेत्रलकॉम ऑपरेटर व्होडाफोन आयत्रडया त्रलत्रमटेड (Vi) चे 

व्यवथथापकीय संचालक (MD) आत्रण मुख्य काययकारी 

अत्रधकारी (CEO) रत्रवंदर टक्कर हे टेल्कोचे नवीन अध्यक्ष 

म्हणून त्रहमांशू कपात्रनयाची जागा घेतील. या मत्रहन्यात 18 

ऑगस्टपासून ते बोडायच्या गैर-काययकारी अध्यक्षपदावरून 

पायउतार होणार आहेत. तथात्रप, ते गैर-काययकारी संचालक 

म्हणून VIL बोडायचा भाग राहतील. 

युसनटी एिएफबीने इंद्रजीत कॅमोत्रा यांची एमडी आसि िीईओ 

म्हिून सनयुक्ती केली. 

● युत्रनटी स्मॉल फायनान्स बँक (SFB) त्रलत्रमटेड (युत्रनटी बँक) 

यांनी इंद्रजीत कॅमोिा यांची बँकेचे व्यवथथापकीय संचालक 

आत्रण मुख्य काययकारी अत्रधकारी (MD आत्रण CEO) म्हणून 

त्रनयुक्ती केली आहे. संपूणय भारतातील 25 वषांचा अनुभव 

असलेले जे्यि बँकर, कॅमोिा यांनी सँ्टडडय चाटयडय बँकेत त्रवत्रवध 

नेतृत्व पदे भूषवली. जानेवारी 2022 मधे्य, बँकेने भारताचे माजी 

CAG त्रवनोद राय यांची अध्यक्ष म्हणून त्रनयुक्ती केली 

भारतीय बुन्सद्धबळपटू सवश्वनार्न आनंि हे FIDE चे उपाध्यक्ष 

झाले. 

● भारतीय बुस्द्धबळातील त्रदग्गज, त्रविनाथन आनंद यांची 

आंतरराष्टर ीय बुस्द्धबळ महासंघ त्रकंवा जागत्रतक बुस्द्धबळ 

महासंघ (FIDE), या खेळाची जागत्रतक प्रशासकीय संथथा , 

उपाध्यक्षपदी त्रनवड झाली. त्रवद्यमान अध्यक्ष अकायडी 

ड्वोरकोत्रवच दुसऱ्यांदा त्रनवडून आले. पाच वेळचा त्रवित्रवजेता 

आनंद ड्वोरकोत्रवचच्या संघाचा भाग होता. 

CSIR ने नल्लारं्बी कलैिेल्वी यांची पसहली मसहला 

महािंचालक म्हिून सनयुक्ती केली. 

● जे्यि इलेक्ट्र ोकेत्रमकल शास्त्रज्ञ, नल्लाथंबी कलैसेल्वी या 

वैज्ञात्रनक आत्रण औद्योत्रगक संशोधन पररषदेच्या पत्रहल्ा मत्रहला 

महासंचालक बनल्ा आहेत. त्यांची त्रनयुक्ती या पदाचा 

काययभार स्वीकारल्ाच्या तारखेपासून त्रकंवा पुढील आदेश 

येईपयंत, यापैकी जे आधी असेल ते दोन वषांच्या 

कालावधीसाठी आहे. 
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यूपी िरकारने यूपीला $1 सटर सलयनची अर्थव्यवस्र्ा 

बनवण्यािाठी डेलॉइट इंसडयाची सनयुक्ती केली. 

● उत्तर प्रदेशच्या G overnment ने Deloitte India ला 

सल्लागार म्हणून त्रनयुक्त करण्याचा त्रनणयय घेतला आहे. या 

त्रनणययाचे उत्रिष्ट हे आहे की ते राज्याची अथयव्यवथथा USD 1 

त्रटर त्रलयन पयंत नेण्यासाठी योजना सुचवेल. यूपी सरकारने 

शुक्रवारी डेलॉइट इंत्रडयासोबत सामंजस् करारावर स्वाक्षरी 

केली. मुख्यमंिी योगी आत्रदत्यनाथ यांच्या उपस्थथतीत सल्लागार 

संथथा आत्रण उत्तर प्रदेश सरकार यांच्यात सामंजस् करारावर 

स्वाक्षरी करण्यात आली. 

असमत बमथन यांनी डाबरचे अध्यक्षपि िोडले. 

● FMCG प्रमुख डाबरने जाहीर केले आहे की बोडायने अध्यक्षपदी 

अत्रमत बमयन यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. अत्रमत बमयन 

कंपनीच्या त्रबगर काययकारी संचालक पदावर काययरत राहतील. 

मुख्य मुदे्द 

● 1999 मधे्य जेव्हा कंपनीने प्रोसेथड फूड व्यवसायात प्रवेश केला 

तेव्हा अत्रमत बमयन यांना डाबरचे सीईओ म्हणून घोत्रषत 

करण्यात आले. 

● जुलै 2007 मधे्य, कंपनीचे डाबर इंत्रडया त्रलत्रमटेडमधे्य 

त्रवलीनीकरण झाल्ावर त्यांनी आपल्ा पदावरून पायउतार 

झाला आत्रण उपाध्यक्ष म्हणून त्यांची त्रनयुक्ती केली. 

● 2019 मधे्य, अत्रमतने डाबर इंत्रडयन त्रलत्रमटेडचे अध्यक्ष म्हणून 

पदभार स्वीकारला. 

● 11 ऑगस्ट 2022 पासून पुढील पाच वषांसाठी संचालक 

मंडळाचे नवे गैर-काययकारी उपाध्यक्ष साकेत बमयन आहेत. 

● बोडायने असेही जाहीर केले की मोत्रहत बमयन पुढील पाच 

वषांसाठी बोडायचे त्रबगर-काययकारी अध्यक्ष असतील, जे सध्या 

त्रबगर-काययकारी उपाध्यक्ष म्हणून काययरत आहेत. 

ऋर्भ पंतची उत्तराखंडचा से्टट िँड अँमे्बिेडर म्हिून सनयुक्ती 

● उत्तराखंड सरकारने यत्रष्टरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतची 'से्टट 

बँ्रड अँमे्बसेडर' म्हणून त्रनयुक्ती केली आहे. उत्तराखंडचे 

मुख्यमंिी पुष्करत्रसंग धामी यांनी ऋषभ पंतचे अत्रभनंदन केले 

आत्रण तो सवोत्तम त्रक्रकेटपटू आत्रण तरुणांचा आदशय म्हणून 

त्याचे कौतुक केले. ऋषभ पंतचा सवायत अलीकडील खेळ 

भारताच्या नू्यझीलंड त्रवरुद्धच्या T20 मात्रलकेत त्रदसला ज्यामधे्य 

भारतीय त्रक्रकेट संघाने 3-0 असा त्रवजय त्रमळवून मात्रलकेचे 

त्रवजेतेपद त्रमळत्रवले. 

IAS सपयुर् गोयल यांची कें द्र िरकारने NATGRID CEO म्हिून 

सनयुक्ती केली. 

● नागालँड केडरचे IAS अत्रधकारी, पीयूष गोयल यांची कें द्र 

सरकारने NATGRID (National Intelligence Grid) चे 

नवीन CEO म्हणून त्रनयुक्ती केली आहे. यासोबतच कें द्र 

सरकारने अत्रतररक्त सत्रचव पदावर 26 अत्रधकाऱ्यांची त्रनयुक्ती 

करण्याचे आदेशही जारी केले आहेत. पीयूष गोयल हे सध्या 

कें द्रीय गृहमंिालयात अत्रतररक्त सत्रचव म्हणून काययरत आहेत. 

गे्रनाडाचे िायमन स्टाइल यांची UNFCCC चे नवीन कायथकारी 

िसचव म्हिून सनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● संयुक्त राष्टर ांचे सरत्रचटणीस अँटोत्रनयो गुटेरेस यांनी सायमन 

स्स्टल यांची जमयनीतील बॉन येथील संयुक्त राष्टर ांच्या हवामान 

बदल सत्रचवालयाचे नवीन काययकारी सत्रचव म्हणून त्रनयुक्ती 

केली आहे. या त्रनयुक्तीला UN फे्रमवकय  कन्वे्हन्शन ऑन 

क्लायमेट चेंज (UNFCCC) च्या बु्यरोने मान्यता त्रदली आहे. 

िायमन स्टाइलची कारकीिथ: 

● सायमन स्टाइल यांनी गे्रनाडा सरकारमधे्य पाच वषे हवामान 

लवत्रचकता आत्रण पयायवरण मंिी पदे सांभाळून वररि मंिी 

म्हणून काम केले. 

● त्यांनी त्रशक्षण आत्रण मानव संसाधन त्रवकास मंिी, मानव 

संसाधन त्रवकास आत्रण पयायवरणाची जबाबदारी असलेले 

राज्यमंिी आत्रण कृषी, जमीन, वनीकरण, मत्स्यव्यवसाय आत्रण 

पयायवरण मंिालयात कत्रनि मंिी म्हणून काम केले. 

● स्स्टएलने गे्रनेडाच्या संसदेच्या वरच्या सभागृह, त्रसनेटचे सदस् 

म्हणून काम केले, त्रजथे त्यांनी या कालावधीत सरकारच्या 

व्यवसायाचे प्रमुख पद भूषवले. 

राजसकरि राय यांची NaBFID चे नवीन MD म्हिून सनयुक्ती 

● कें द्र आत्रण नॅशनल बँक फॉर फायनास्नं्सग इन्फ्रास्टरक्चर अँड 

डेव्हलपमेंट (NaBFID) च्या बोडायने पुढील पाच वषांसाठी 

राजत्रकरण राय जी यांची व्यवथथापकीय संचालक (MD) म्हणून 

त्रनयुक्ती केली आहे. NaBFID च्या बोडायने RBI, कें द्र आत्रण 

त्रवकास त्रवत्त संथथा (DFI) नामांकन आत्रण मोबदला सत्रमतीच्या 

मंजुरीच्या आधारे 30 जुलै रोजी राय यांच्या त्रनयुक्तीला मान्यता 

त्रदली. त्यांनी 8 ऑगस्ट रोजी DFI चे MD म्हणून पदभार 

स्वीकारला आत्रण त्रनयुक्तीच्या तपत्रशलानुसार ते 18 मे 2027 

पयंत सवोच्च पदावर राहतील. 

भारताचे आयटी िसचव अले्कश कुमार शमाथ यांची UN इंटरनेट 

पॅनेलच्या उच्चस्तरीय ििस्त्वािाठी सनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. 

● यूएनचे सरत्रचटणीस अँटोत्रनयो गुटेरेस यांनी भारताचे 

इलेक्ट्र ॉत्रनर्क् आत्रण मात्रहती तंिज्ञान सत्रचव, अले्कश कुमार 

शमाय यांना इंटरनेट गव्हनयन्सवरील प्रख्यात तज्ञांच्या पॅनेलमधे्य 

त्रनयुक्त केले आहे. इंटरनेट प्रणेते स्वं्हट सफय  आत्रण नोबेल 

पाररतोत्रषक त्रवजेत्या पिकार माररया रीसा यांची 10 सदस्ीय 

इंटरनेट गव्हनयन्स फोरम (IGF) लीडरत्रशप पॅनेलमधे्य त्रनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. यात्रशवाय, गुटेरेसचे तंिज्ञान दूत 

अमनदीप त्रसंग त्रगल हे देखील पॅनेलवर असतील. ते 2022-23 

IGF सायकल दरम्यान दोन वषांच्या कालावधीसाठी सेवा 

देतील. 
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FSIB ने मोहम्मि मुस्तफा यांना नाबाडथच्या अध्यक्षपिािाठी 

िुचवले आहे. 

● त्रवत्तीय सेवा संथथा बु्यरो (FSIB) ने मोहम्मद मुस्तफा यांना 

नाबाडयचे नेतृत्व करण्याची सूचना केली. एफएसआयबीच्या 

त्रनवेदनानुसार, नॅशनल बँक फॉर अॅत्रग्रकल्चर अँड रुरल 

डेव्हलपमेंट (नाबाडय ) च्या अध्यक्षपदासाठी बु्यरोने मोहम्मद 

मुस्तफा यांची त्रशफारस केली आहे . मोहम्मद मुस्तफा यांनी 

स्मॉल इंडस्टर ीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंत्रडयाचे अध्यक्ष आत्रण 

व्यवथथापकीय संचालक (CMD) म्हणून काम केले. 

बजाज इलेन्सररकल्सने अनुज पोद्दार यांना एमडी आसि िीईओ 

म्हिून पिोन्नती सिली. 

● बजाज इलेस्क्ट्रकल्स या व्यवसाय समूहाचा भाग असलेल्ा 

बजाज समूहाने त्यांचे काययकारी संचालक अनुज पोिार यांची 

व्यवथथापकीय संचालक आत्रण मुख्य काययकारी अत्रधकारी 

(सीईओ) पदावर त्रनयुक्ती केली आहे. कंपनीने चेअरमन आत्रण 

मॅनेत्रजंग डायरेक्ट्र हे पद वेगळे केले असून त्याचे संरक्षक 

शेखर बजाज कंपनीचे काययकारी अध्यक्ष म्हणून कायम 

राहतील . चेअरमन आत्रण मॅनेत्रजंग डायरेक्ट्र पदांचे 

त्रवभक्तीकरण कंपनीच्या व्यवथथापनाच्या 

व्यावसात्रयकीकरणाच्या पुढे आहे आत्रण मजबूत कॉपोरेट 

गव्हनयन्स मानकांसाठी कंपनीची वचनबद्धता दशयवते. 

ओसडया शास्त्रज्ञ िेबािीिा मोहंती यांची NII च्या िंचालकपिी 

सनयुक्ती 

● ओत्रडया शास्त्रज्ञ, देबासीसा मोहंती यांची नॅशनल इस्ियूट 

ऑफ इमु्यनोलॉजी (NII) चे संचालक म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात 

आली. तो सध्या NII मधे्य स्टाफ सायंत्रटस्ट म्हणून काम करत 

आहे. मंत्रिमंडळाच्या त्रनयुक्ती सत्रमतीने पदाचा काययभार 

स्वीकारल्ाच्या तारखेपासून आत्रण त्याच्या सेवात्रनवृत्त होण्याच्या 

वयापयंत या त्रनयुक्तीला मान्यता त्रदली आहे. ओत्रडशा केडरचे 

1987 बॅचचे आयएएस अत्रधकारी राजेश वमाय यांची 18 ऑगस्ट 

रोजी राष्टर पती द्रौपदी मुमूय यांचे सत्रचव म्हणून त्रनयुक्ती 

झाल्ानंतर हे पद ररक्त झाले. 

राजेश वमाथ यांची राष्ट्रपती द्रौपिी मुमूथ यांच्या िसचवपिी 

सनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● ओत्रडशा केडरचे 1987 बॅचचे IAS अत्रधकारी, राजेश वमाय यांची 

राष्टर पती द्रौपदी मुमूय यांचे सत्रचव म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. ते 1980 च्या बॅचचे आयएएस अत्रधकारी कत्रपल देव 

त्रिपाठी यांची जागा घेतात. ते सध्या कॉपोरेट व्यवहार 

मंिालयाचे सत्रचव म्हणून काययरत आहेत आत्रण ओत्रडशाचे 

मुख्यमंिी नवीन पटनायक यांचे प्रधान सत्रचव म्हणूनही त्यांनी 

काम केले आहे. यापूवी वमाय यांनी ओत्रडशाचे मुख्यमंिी नवीन 

पटनायक यांचे प्रधान सत्रचव आत्रण ओत्रडशा सरकारच्या ऊजाय 

त्रवभागाचे प्रधान सत्रचव म्हणूनही काम केले आहे. 

सवक्रम िोराईस्वामी यांची यूकेमधे्य भारताचे उच्चायुक्त म्हिून 

सनयुक्ती 

● त्रवक्रम के. दोराईस्वामी, एक अनुभवी मुत्सिी यांची युनायटेड 

त्रकंगडममधे्य भारताचे नवीन उच्चायुक्त म्हणून त्रनयुक्ती 

करण्यात आली आहे, ज्याला दोन राष्टर ांच्या वाढत्या धोरणात्मक 

युतीमुळे एक महत्त्वपूणय थथान म्हणून पात्रहले जाते. त्रवक्रम के. 

दोराईस्वामी हे सध्या बांगलादेशमधे्य भारतीय उच्चायुक्त 

आहेत. ते 1992 च्या बॅचचे भारतीय परराष्टर  सेवेतील अत्रधकारी 

आहेत. मे 1994 मधे्य, त्रवक्रम के. दोराईस्वामी यांची 1992 ते 

1993 दरम्यान नवी त्रदल्ली येथे सेवा-काययरत प्रत्रशक्षण पूणय 

केल्ानंतर हाँगकाँगमधील भारतीय उच्चायुक्तालयात तृतीय 

सत्रचव म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात आली. 

सडसे्न+हॉटस्टारचे प्रमुख म्हिून िसजर् सशवनंिन यांची 

सनयुक्ती 

● त्रडसे्न+हॉटस्टारचे काययकारी उपाध्यक्ष आत्रण प्रमुख म्हणून 

सत्रजथ त्रशवनंदन यांची त्रनयुक्ती करण्यात आली आहे. त्रडसे्नची 

आंतरराष्टर ीय सामग्री आत्रण ऑपरेशन्स ही भारतातील सवायत 

मोठी स्टर ीत्रमंग सेवा आहे आत्रण सत्रजथ त्रशवनंदन यांनी यापूवी 

Google सोबत काम केले आहे. सत्रजथ त्रशवनंदन त्रडसे्नच्या 

इंटरनॅशनल कंटेंट अँड ऑपरेशन्स गु्रपचे अध्यक्ष रेबेका 

कॅिबेल आत्रण त्रडसे्न स्टारचे अध्यक्ष के. माधवन यांना ररपोत्रटंग 

करतील. तो त्रडसे्न+हॉटस्टारसोबत ऑक्ट्ोबरमधे्य त्रडसे्न 

स्टारच्या डु्यअल ररपोत्रटंग लाइनसह काम करण्यास सुरुवात 

करेल. 

अग्रगण्य अर्थशास्त्रज्ञांना पसहल्या सतमाहीत GDP वाढ 13-

15.7% अपेसक्षत आहे. 

● अग्रगण्य अथयशास्त्रज्ञांनी 2022-23 च्या पत्रहल्ा त्रतमाहीत 

अथयव्यवथथेत उच्च 13-15.7 टके्क वाढ नोदंवली आहे. से्टट 

बँक ऑफ इंत्रडयाचे गट मुख्य आत्रथयक सल्लागार सौम्या कांती 

घोष यांनी सांत्रगतले की, त्यांना पत्रहल्ा त्रतमाहीत जीडीपी 15.7 

टक्क्ांच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे आत्रण अंत्रतम आकडे 

जास्त छापण्याची अत्रधक श्ता आहे, तर अत्रदती नायर, 

मुख्य अथयतज्ज्ञ. रेत्रटंग एजन्सी ICRA ने म्हटले आहे की जून 

त्रतमाहीत अथयव्यवथथा 13 टक्क्ांनी खूपच कमी होईल. राष्टर ीय 

सांस्ख्यकी कायायलय पुढील आठवड्याच्या शेवटी पत्रहल्ा 

त्रतमाहीचे GDP आकडे जाहीर करेल. 

कनथल अबु्दलाये मैगा यांची मालीचे अंतररम पंतप्रधान म्हिून 

सनवड झाली आहे 

● मालीमधे्य, देशाचे नागरी पंतप्रधान चोगुएल कोकल्ला मैगा यांना 

रुग्णालयात दाखल केल्ानंतर लष्कराने कनयल अबु्दलाये मैगा 

यांना अंतररम पंतप्रधान म्हणून त्रनयुक्त केले आहे. या 

त्रनयुक्तीपूवी, कनयल मैगा हे सरकारी प्रवके्त आत्रण प्रादेत्रशक 

प्रशासन आत्रण त्रवकें द्रीकरण मंिी म्हणून काम करत होते. 
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● मे २०२१ च्या सत्तापालटानंतर लष्करी जंता नेते कनयल अत्रसमी 

गोईटा यांनी स्वतिः ला संक्रमणकालीन अध्यक्ष म्हणून त्रनयुक्त 

केले होते. 

के िुिमण्यन यांची IMF मधे्य भारतािाठी कायथकारी िंचालक 

म्हिून सनयुक्ती. 

● माजी मुख्य आत्रथयक सल्लागार, KV सुब्रमण्यन यांची 

आंतरराष्टर ीय नाणेत्रनधी (IMF) मधे्य भारतासाठी काययकारी 

संचालक म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात आली . त्यांचा काययकाळ 

नोव्हेंबरपासून सुरू होईल आत्रण 31 ऑक्ट्ोबर 2022 पयंत 

प्रख्यात अथयतज्ज्ञ सुरत्रजत एस भल्ला यांचा काययकाळ कमी 

करून तीन वषांच्या कालावधीसाठी त्रकंवा पुढील आदेश 

येईपयंत, यापैकी जे आधी असेल ते चालू राहील. 

भारतीय शास्त्रज्ञ िमीर व्ही कामत यांची डीआरडीओच्या 

अध्यक्षपिी सनयुक्ती.  

● कात्रमयक मंिालयाच्या आदेशानुसार, प्रत्रतत्रित शास्त्रज्ञ समीर व्ही 

कामत यांची संरक्षण संशोधन आत्रण त्रवकास त्रवभागाचे सत्रचव 

आत्रण संरक्षण संशोधन आत्रण त्रवकास संथथा (DRDO) चे 

अध्यक्ष म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात आली. कामत, जे 

डीआरडीओमधे्य नौदल प्रणाली आत्रण सामग्रीचे महासंचालक 

आहेत, जी सतीश रेड्डी यांच्यानंतर संरक्षण मंिी राजनाथ त्रसंह 

यांचे वैज्ञात्रनक सल्लागार म्हणून त्रनयुक्त केले गेले आहेत. 

DRDO बद्दल: 

● संरक्षण संशोधन आत्रण त्रवकास संघटना ही भारत सरकारच्या 

संरक्षण मंिालयातील संरक्षण संशोधन आत्रण त्रवकास 

त्रवभागांतगयत प्रमुख एजन्सी आहे, ज्याचे मुख्यालय त्रदल्ली, 

भारत येथे लष्कराच्या संशोधन आत्रण त्रवकासासाठी आहे. 

त्याची थथापना 1958 मधे्य झाली. 

सशवकुमार गोपालन, गोपाल जैन यांची RBL बँकेचे सबगर 

कायथकारी िंचालक म्हिून सनयुक्ती 

● खाजगी के्षिातील आरबीएल बँकेने गोपाल जैन आत्रण डॉ 

त्रशवकुमार गोपालन यांची त्रबगर काययकारी संचालक म्हणून 

त्रनयुक्ती केली आहे. RBL बँक त्रतच्या 2.0 रणनीतीला गती 

देण्यासाठी संबंत्रधत अनुभवासह त्रवत्रवध नेत्यांचा संच जोडण्याचे 

काम करत आहे. नवीन जोडण्यांसह, बँकेच्या संचालक 

मंडळात 14 सदस् असतील. RBL बँकेच्या बोडायने खाजगी 

पे्लसमेंटच्या आधारावर कजय रोख्यांच्या इशू्यद्वारे 3,000 कोटी 

रुपयांपयंत वाढ करण्यास मान्यता त्रदली आहे. 

िौरव गांगुलीचे डर ीमिेटगोचे पसहले िँड अँमे्बिेडर म्हिून नाव 

िेण्यात आले आहे. 

● DreamSetGo, क्रीडा अनुभव आत्रण प्रवासाचे व्यासपीठ, 

सौरव गांगुलीला पत्रहला बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून घोत्रषत केले 

आहे. 

न्यायमूती उिय उमेश लसलत यांनी भारताचे 49 वे 

िरन्यायाधीश म्हिून शपर् घेतली. 

● न्यायमूती उदय उमेश लत्रलत यांनी भारताचे ४९ वे 

सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली . भारताच्या नवत्रनवायत्रचत 

राष्टर पती श्रीमती द्रौपदी मुमूय यांनी राष्टर पती भवनात आयोत्रजत 

समारंभात शपथ त्रदली. या सोहळ्याला उपाध्यक्ष जगदीप 

धनखर, पंतप्रधान नरें द्र मोदी आत्रण कें द्रीय मंिी उपस्थथत होते. 

लत्रलत यांचे पूवयवती न्यायमूती एनव्ही रमणा हेही शपथत्रवधी 

सोहळ्याला उपस्थथत होते. 

प्राध्यापक अनंत नारायि गोपालकृष्णन यांची िेबीचे पूिथवेळ 

ििस् म्हिून सनयुक्ती 

● मंत्रिमंडळाच्या त्रनयुक्ती सत्रमतीने (ACC) SP जैन इस्ियूट 

ऑफ मॅनेजमेंट अँड ररसचय (SPJIMR) मधील सहयोगी 

प्राध्यापक अनंत नारायण गोपालकृष्णन यांची त्रस्ुररटीज अँड 

एर्क्चेंज बोडय ऑफ इंत्रडया (SEBI) चे पूणयवेळ सदस् म्हणून 

त्रनयुक्ती केली आहे . त्यांनी पदाचा काययभार स्वीकारल्ाच्या 

तारखेपासून त्रकंवा पुढील आदेश येईपयंत, यापैकी जे आधी 

असेल ते तीन वषे ते या पदावर राहतील. 

िंतोर् अय्यर जानेवारी 2023 मधे्य मसिथडीज-बेंझ इंसडयाचे MD 

आसि CEO म्हिून काम करतील. 

● संतोष अय्यर 1 जानेवारी 2023 रोजी मत्रसयडीज-बेंझ (जमयन 

लक्कझरी ऑटोमेकर) भारताच्या ऑपरेशन्सचे व्यवथथापकीय 

संचालक आत्रण मुख्य काययकारी अत्रधकारी म्हणून पदभार 

स्वीकारतील. मात्रटयन िेंक, जे मत्रसयडीज-बेंझ थायलंडचे अध्यक्ष 

आत्रण मुख्य काययकारी अत्रधकारी म्हणून काययभार स्वीकारतील. 

संतोष अय्यर यांची जागा घेतली जाईल. संतोष अय्यर यांची 

2016 मधे्य ग्राहक सेवा आत्रण त्रकरकोळ प्रत्रशक्षणासाठी फमयचे 

उपाध्यक्ष म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात आली. 

ठळक मुदे्द 

● संतोष अय्यर, 46, मत्रसयडीज-बेंझ इंत्रडया ऑपरेशन्सचे प्रमुख 

म्हणून काम करणारे पत्रहले भारतीय असतील. ते सध्या त्रवक्री 

आत्रण त्रवपणनाचे उपाध्यक्ष म्हणून काययरत आहेत. 

● मत्रसयडीज-बेंझ थायलंडचे अध्यक्ष आत्रण मुख्य काययकारी 

अत्रधकारी यांची भूत्रमका स्वीकारणारे मात्रटयन िेंक यांच्या जागी 

संतोष अय्यर यांची त्रनयुक्ती केली जाईल. 

झाशीचे भाजप खाििार अनुराग शमाथ वर्ल्थ बॉडी िीपीए 

कोर्ाध्यक्ष म्हिून सनवडून आले. 

● झाशी-लत्रलतपूर लोकसभा मतदारसंघातील खासदार, अनुराग 

शमाय यांची कॅनडातील हॅत्रलफॅर्क् येथे 65 व्या कॉमनवेल्थ 

संसदीय संघटना पररषदेत पालयमेंटरी असोत्रसएशन कॉन्फरन्स 

(CPA) चे आंतरराष्टर ीय कोषाध्यक्ष म्हणून त्रनवड झाली आहे. ते 

आता मुख्य काययकारी पररषदेवर असतील. शमाय यांच्या 

त्रनवडीमुळे ते जगातील सवायत मोठ्या आत्रण सवायत जुन्या 

आंतरराष्टर ीय संसदीय संघटनेचे दुसरे भारतीय पदात्रधकारी 

बनले. त्याच्या त्रनवडीमुळे CPA मधे्य भारतात आणखी एक 

जागा जोडली गेली आत्रण एकूण भारतीय संख्या आता चार 

काययकारी प्रत्रतत्रनधीवंर नेली. 
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अर्थव्यवस्र्ा बातम्या 
 

RBI ने 1 ऑरोबर ही काडथ  टोकनायझेशनची अंसतम मुित 

म्हिून िेट केली आहे. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडयाने (RBI) जारी केलेल्ा एका 

पररपिकात, सवय पक्षांना-काडय नेटवकय  आत्रण काडय 

जारीकत्यांत्रशवाय-1 ऑक्ट्ोबर 2022 पयंत पूवी संग्रत्रहत सवय 

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

RBI ने परवानगी त्रदली आहे. वेगळ्या पेमेंट त्रसस्टममधे्य सहज 

संक्रमण सुलभ करण्यासाठी त्रवश्रांती. याव्यत्रतररक्त, ऑनलाइन 

व्यवहारात सहभागी असलेले व्यापारी आत्रण त्याचे पीए काडय 

जारीकताय आत्रण काडय नेटवकय ला बाजूला ठेवून जास्तीत जास्त 

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

ठेवू शकतात. 

RBI चा आसर्थक िमावेश सनिेशांक (FI-Index) नुिार माचथ 

2022 मधे्य िेशभरातील आसर्थक िमावेशाची व्याप्ती 56.4 

पयिंत वाढला आहे. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडयाचा संत्रमश्र आत्रथयक समावेशन 

त्रनदेशांक (FI-Index) माचय 2022 मधे्य देशभरातील आत्रथयक 

समावेशाची व्याप्ती 56.4 पयंत वाढला आहेगेल्ा वषी माचयमधे्य 

हा त्रनदेशांक 53.9 वर होता. माचय 2017 रोजी संपलेल्ा 

कालावधीसाठी तो 43.4 वर होता, गेल्ा पाच वषांत त्रवत्तीय 

सेवांच्या पोहोचामधे्य जलद सुधारणा दशयत्रवत आहे. ज्यामुळे 

पॅरामीटसयमधे्य वाढ त्रदसून आली आहे. आरबीआय आता 

दरवषी जुलैमधे्य त्रनदेशांक प्रकात्रशत करते. 

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

रोजी संपलेल्ा कालावधीसाठी तो 43.4 वर होता, गेल्ा पाच 

वषांत त्रवत्तीय सेवांच्या पोहोचामधे्य जलद सुधारणा दशयत्रवत 

आहे. 

जलि आसर्थक सवकाि िाधण्याच्या िंधीच्या त्या चौकटीत 

भारताचे बेरोजगारीचे िंकट उलगडते, परंतु 

लोकिंख्याशास्त्रीय लाभांश हे उत्तरिासयत्व अिल्याचे सििून 

येत आहे. 

● जलद आत्रथयक त्रवकास साधण्याच्या संधीच्या त्या चौकटीत 

भारतातील बेरोजगारीचे संकट उलगडते, परंतु तरुणांमधील 

उच्च बेरोजगारीमुळे लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश वाढत्या 

प्रमाणात जबाबदार असल्ाचे त्रदसून आले आहे. 

● सेंटर फॉर मॉत्रनटररंग इंत्रडयन इकॉनॉमी (CMIE) च्या 

अहवालानुसार जानेवारी ते एत्रप्रल 2022 मधील डेटाचे 

त्रवशे्लषण करून, पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा स्तर 17.8 

टके्क होता, जो 2017 मधे्य सुमारे 11 टके्क होता. काही राजे्य 

जसे की राजथथान, त्रबहार, आत्रण आंध्र प्रदेश त्यांच्या 

पदवीधरांपैकी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त लोकांना नोकरी देऊ 

शकले नाही. साथीच्या रोगाने पररस्थथती आणखीनच वाढवली 

आहे असे त्रदसते: 2021 मधे्य बेरोजगार पदवीधरांची संख्या 

19.3 टके्क होती (2019 मधे्य 14.9 टके्क आत्रण 2020 मधे्य 

15.1 टक्क्ांच्या तुलनेत). या कालावधीतील आत्रथयक 

त्रक्रयाकलापांमधे्य व्यत्यय, मोठ्या संखे्यने कामगार त्यांच्या गावी 

परतल्ामुळे, ही वाढ स्पष्ट करू शकते. 

RBI ने परिेशी वासिज्य बीजक आसि पेमेंटिाठी INR 

वापरण्याची परवानगी सिली. 

● भागवत त्रकसनराव कराड, कें द्रीय अथय राज्यमंिी, यांनी 

राज्यसभेत मात्रहती त्रदली की भारतीय ररझव्हय बँक (RBI) ने 

त्रवदेशी व्यापार चलन आत्रण देयके भारतीय रुपयामधे्य 

करण्याची परवानगी त्रदली आहे. 11 जुलै 2022 रोजी प्रकात्रशत 

झालेल्ा भारतीय रुपयात आंतरराष्टर ीय व्यापार समझोता (INR) 

नावाच्या पररपिकाद्वारे, कें द्रीय बँकेने भारतीय चलनात 

आंतरराष्टर ीय व्यापारासाठी देयके देण्यास परवानगी त्रदली आहे. 

● पररपिकाच्या पररचे्छद 10 नुसार, मंजूरीची प्रत्रक्रया अशी आहे 

की भागीदार देशांतील बँका भारतातील अत्रधकृत डीलर (AD) 

बँकांशी संपकय  साधू शकतात जे त्रवशेष INR व्होस्टर ो खाती 

उघडण्याच्या व्यवथथेबिल मात्रहतीसह RBI कडून मंजुरी घेऊ 

शकतात. 

ररझव्हथ बँकेने चालू आसर्थक वर्ाथिाठी सकरकोळ चलनवाढीचा 

अंिाज 6.7 टक्क्ांवर कायम ठेवला आहे. 

● ररझव्हय बँकेने चालू आत्रथयक वषायसाठी त्रकरकोळ चलनवाढीचा 

अंदाज 6.7 टक्क्ांवर कायम ठेवला आहे. त्रलस्क्वत्रडटी 

ऍडजस्टमेंट फॅत्रसत्रलटी (LAF) अंतगयत पॉत्रलसी रेपो रेट 50 बेस 

पॉईंट्सने वाढवून 5.40 टके्क केला आहे. RBI ने पॉत्रलसी रेपो 

दरात सलग त्रतसऱ्यांदा वाढ केली आहे. ररझव्हय बँक ऑफ 

इंत्रडयाच्या चलनत्रवषयक धोरण सत्रमतीचे अध्यक्ष ररझव्हय बँकेचे 

(RBI) गव्हनयर शक्तीकांत दास आहेत. दर-त्रनधायरण पॅनेलची 

पुढील बैठक 28-30 सप्टेंबर 2022 रोजी होणार आहे. 

भारताची व्यापार तूट सवक्रमी उच्च पातळीवर (31 अब्ज 

डॉलर) 

● भारताची व्यापार तूट जुलैमधे्य त्रवक्रमी $31.02 अब्ज इतकी 

वाढली आहे, 20 मत्रहन्यांत प्रथमच त्रनबंध आत्रण व्यापारी 

मालाची त्रनयायत कमी होऊनही वसंू्तच्या आयातीत वाढ झाली 

आहे. 

● वात्रणज्य आत्रण उद्योग मंिालयाने मंगळवारी जारी केलेल्ा 

आकडेवारीनुसार, वसंू्तच्या चढ्ा त्रकमती आत्रण कमकुवत 

रुपया यामुळे जुलैच्या मालाची त्रनयायत एका वषायपूवीच्या तुलनेत 

0.76% ने घसरून $37.24 अब्ज झाली आहे, तर आयात 44% 

वाढून $66.26 अब्ज झाली आहे. 
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CoinDCX ने UNFOLD 2022, वेब 3.0 इव्हेंट आयोसजत 

करण्याची घोर्िा केली. 

● CoinDCX या भारतीय त्रक्रप्टो एर्क्चेंज कंपनीने 26 ऑगस्ट 

2022 ते 28 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत बंगळुरूमधे्य 

'UNFOLD 2022' आयोत्रजत करण्याची घोषणा केली आहे. 

UNFOLD 2022 हा एक मेगा इव्हेंट आहे ज्यामधे्य डेव्हलपर, 

गंुतवणूकदार, वेब3 स्टाटयअप्स आत्रण रेगु्यलेटर त्यांच्या कल्पना 

प्रदत्रशयत करतील आत्रण भारत आपल्ा वेब 3 टॅलेंटचा फायदा 

कसा घेऊ शकतो आत्रण एक प्रत्रसद्ध जागत्रतक नेता कसा बनू 

शकतो यावर चचाय करतील. 

RBI ने रेपो रेट 3 मसहन्यांत 140 बेि पॉइंट्िने वाढवला. 

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

रेट 50 बेस पॉइंट्स (bps) ने वाढवून 5.4 टक्क्ांवर नेला आत्रण 

तो 2020 च्या पूवय महामारीच्या पातळीच्या वर नेला, जसे की 

काही काळामधे्य अंदाज लावला गेला आहे. आरबीआयने काही 

मत्रहन्यांच्या कालावधीत रेपो दर तीन मत्रहन्यांत 140 bps ने 

वाढवण्याची ही त्रतसरी वेळ आहे. 

असनवािी भारतीयांिाठी नवीन पेमेंट सिस्टम: बीबीपीएि 

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

भारतात राहणाऱ्या त्यांच्या कुटंुबातील सदस्ांच्या वतीने 

उपयुक्तता, त्रशक्षण आत्रण इतर त्रबल पेमेंट करण्याची परवानगी 

देण्याचा प्रस्ताव त्रदला. भारत त्रबल पेमेंट त्रसस्टीमच्या (BBPS) 

क्रॉस-बॉडयर इनवडय त्रबल पेमेंट सुत्रवधेद्वारे पेमेंटची प्रत्रक्रया केली 

जाईल. 

BBPS म्हिजे काय: 

● BBPS ही RBI ची संकल्पना असलेली आत्रण नॅशनल पेमेंट्स 

कॉपोरेशन ऑफ इंत्रडया (NPCI) द्वारे चालवली जाणारी पेमेंट 

प्रणाली आहे जी ग्राहकांना बँक शाखा आत्रण त्रबझनेस 

करस्पॉनं्ड्ट्स द्वारे त्रडत्रजटल आत्रण भौत्रतकररत्या त्रबल पेमेंट 

करण्यात मदत करते. 
 

 

माचथ 2022 िाठी सडसजटल पेमेंट इंडेक्स 349.30 वर RBI ने 

जाहीर केला. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडयाचा (RBI) त्रडत्रजटल पेमेंट इंडेर्क् 

(DPI) सप्टेंबर 2021 साठी 304.46 वरून माचय 2022 साठी 

349.30 पयंत वाढला आहे, हे दशयत्रवते की देश त्रडत्रजटल 

पेमेंटमधे्य वाढ पाहत आहे, युत्रनफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) 

द्वारे चालत्रवले जाते. माचय 2021 च्या शेवटी, त्रनदेशांक 270.59 

होता. माचय 2021 पासून, मध्यवती बँक 4 मत्रहन्यांच्या अंतरासह 

अधय-वात्रषयक आधारावर RBI-DPI प्रदान करेल. 

SEBI ने सविेशी गंुतविूक आकसर्थत करण्यािाठी 15 

ििस्ांची िसमती स्र्ापन केली आहे. 

● त्रस्ुररटीज अँड एक्स्चेंज बोडय ऑफ इंत्रडया (SEBI) ने त्रवदेशी 

गंुतवणूक वाढवण्यासाठी 15 सदस्ीय सत्रमती थथापन केली 

आहे. SEBI ने गत्रठत केलेल्ा सल्लागार सत्रमतीला 'FPI 

सल्लागार सत्रमती' त्रकंवा FAC म्हटले जाते, जेणेकरुन सध्याच्या 

प्रत्रक्रयेचा आढावा घेऊन परदेशी गंुतवणूकदारांना भारतीय 

बाजारपेठांमधे्य गंुतवणूक करण्याचे मागय सुलभ करता येतील. 

मुख्य मुदे्द 

● ही सत्रमती देशांतगयत रोखे बाजारातील सहभाग वाढत्रवण्यास 

मदत करेल. 

● गंुतवणुकीला आकत्रषयत करण्यासाठी आत्रण पारदशयकता 

वाढवण्यासाठी त्रवद्यमान त्रनयमांमधे्य बदल करण्याचे नवीन 

मागय सुचवले जातील. 

● कस्टोत्रडयन्सच्या मुद्द्ांवरही ही सत्रमती त्रशफारसी देईल. 

● या सत्रमतीमधे्य एर्क्चेंज अँड स्क्लअररंग कॉपोरेशनचे मुख्य 

काययकारी अत्रधकारी, त्रडपॉत्रझटरीज, कायदेशीर तज्ञ, सल्लागार 

कंपन्या आत्रण परदेशी बँकांचे इतर प्रत्रतत्रनधी यांचा समावेश 

आहे. 

● माजी मुख्य आत्रथयक सल्लागार (CEA) KV सुब्रमण्यम या 

सत्रमतीचे अध्यक्ष आहेत. 

फेडरल बँक: नवीन कर पॅ्टफॉमथवर िूचीबद्ध होिारा पसहला 

पेमेंट गेटवे 

● केरळ-आधाररत फेडरल बँक आयकर त्रवभागाच्या TIN 2.0 

पॅ्लटफॉमयमधे्य सूचीबद्ध आहे आत्रण आता पेमेंट गेटवे 

पॅ्लटफॉमयला पत्रहली बँक म्हणून सूचीबद्ध करते. या वषायच्या 1 

जुलै रोजी TIN 2.0 पॅ्लटफॉमय लाइव्ह झाल्ापासून “ पेमेंट गेटवे 

” सक्षम करण्यात आला आहे, ज्याने करदात्यांना आणखी एक 

पेमेंट पयायय त्रदला आहे. ते आता के्रत्रडट/डेत्रबट काडय , UPI, 

NEFT/RTGS आत्रण इंटरनेट बँत्रकंग यांसारख्या पद्धतीचंा वापर 

करून त्यांची पेमेंट सहजपणे करू शकतात. 
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RBI ने सं्पिना सु्फटी फायनान्सन्शअलवर ₹2.33 कोटी आसर्थक 

िंड ठोठावला. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडया (RBI) ने नॉन-बँत्रकंग त्रवत्तीय कंपनी - 

मायक्रो फायनान्स संथथा (NBFC- MFIs) साठी के्रत्रडट 

मागयदशयक तत्त्वांच्या त्रकंमतीचें पालन न केल्ामुळे हैदराबाद-

आधाररत सं्पदना सु्फटी फायनास्न्शयल त्रलत्रमटेडवर ₹ 2.33 

कोटीचा आत्रथयक दंड ठोठावला आहे 

● RBI ने 31 माचय 2019 आत्रण 31 माचय 2020 पयंतच्या आत्रथयक 

स्थथतीच्या संदभायत NBFC- MFI या कंपनीची वैधात्रनक 

तपासणी केली होती. जोखीम मूल्ांकन अहवाल, तपासणी 

अहवाल, पययवेक्षी पिे आत्रण सवय संबंत्रधत पिव्यवहाराच्या 

तपासणीतून असे त्रदसून आले की मध्यवती बँकेच्या 

त्रवधानानुसार, NBFC-MFI साठी के्रत्रडट मागयदशयक तत्त्वांचे 

पालन करण्यात कंपनीचे अपयश त्रदसून आले. 

आरबीआयने इंसडयन बँकेला 32 लाखांचा िंड ठोठावला. 

● भारतीय ररझव्हय बँक (फसवणूक, वगीकरण आत्रण अहवाल) 

च्या पररचे्छद 3.2.6 नुसार, भारतीय ररझव्हय बँकेने इंत्रडयन 

बँकेला एकूण रु. 32.00 लाख चा दंड ठोठावला. 

मुख्य मुदे्द: 

● भत्रवष्यात याची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी इंत्रडयन बँकेने 

आवश्यक प्रत्रतबंधात्मक आत्रण सवयसमावेशक उपाययोजना 

केल्ा आहेत. 

● याला प्रत्रतसाद म्हणून बँकेला एक सूचना पाठवण्यात आली 

होती, ज्यात RBI च्या सूचनांचे पालन करण्यात अयशस्वी 

झाल्ाबिल दंडाला सामोरे जावे लागणार नाही याचे औत्रचत्य 

प्रदान करण्याचे त्रनदेश त्रदले होते . 

● ही कृती त्रनयामक अनुपालनातील िुटीवंर आधाररत आहे आत्रण 

बँकेने आपल्ा क्लायंटसोबत केलेल्ा कोणत्याही व्यवहाराच्या 

त्रकंवा व्यवथथेच्या कायदेशीरपणावर त्रनयम लावण्यासाठी नाही. 

महिुलात घट झाल्यामुळे, से्टट बँक ऑफ इंसडयाने चालू 

आसर्थक वर्ाथच्या पसहल्या सतमाहीत सँ्टडअलोन सनव्वळ नफ्यात 

7% घिरि नोिंवली. 

● महसुलात घट झाल्ामुळे, देशातील सवायत मोठी कजयदार से्टट 

बँक ऑफ इंत्रडया (SBI) ने चालू आत्रथयक वषायच्या पत्रहल्ा 

त्रतमाहीत सँ्टडअलोन त्रनव्वळ नफ्यात 7% घसरण नोदंवली, ती 

6,068 कोटी रुपयांवर आली. 2021-2022 च्या एत्रप्रल ते जून 

या त्रतमाहीत बँकेने 6,504 कोटी रुपयांचा त्रनव्वळ नफा 

कमावला आहे. SBI ने त्रनयामक फाइत्रलंगमधे्य नोदंवले की, 

2022-23 च्या पत्रहल्ा त्रतमाहीत त्यांचे स्वतंि एकूण उत्पन्न 

74,998.57 कोटी रुपये इतके कमी झाले आहे जे मागील वषी 

याच कालावधीत 77,347.17 कोटी रुपये होते. 

RBI ने SBI च्या HR उपकंपनीला खचथ प्रभावीपिे व्यवस्र्ासपत 

करण्यािाठी असधकृत केले. 

● भारतीय ररझव्हय बँकेने से्टट बँक ऑफ इंत्रडया (SBI) च्या 

ऑपरेशन्स आत्रण समथयन उपकंपनीला प्राथत्रमक मान्यता त्रदली. 

उपकंपनीमधे्य कमयचार्यांच्या गटाद्वारे कमयचारी त्रनयुक्त केले 

जातील ज्यांना हाताने कराराच्या आधारावर त्रनयुक्त केले जाईल 

आत्रण सुरुवातीला ग्रामीण आत्रण त्रनमशहरी भागात शाखा 

व्यवथथात्रपत करण्यावर लक्ष कें त्रद्रत केले जाईल. सूिांनी 

त्रदलेल्ा मात्रहतीनुसार, से्टट बँक ऑपरेशन्स सपोटय सस्व्हयसेसने 

केलेली भरती कदात्रचत लाभांसाठी पाि ठरणार नाही. 

SBI ने लॅब-उत्पासित सहरे सनमाथत्यांना सवत्तपुरवठा करण्याचे 

धोरि औपचाररक केले. 

● से्टट ऑफ बँक ऑफ इंत्रडया (एसबीआय) ही प्रयोगशाळेत 

उगवलेल्ा त्रहऱ्यांच्या त्रनमायत्यांना त्रनधी देण्यासाठी धोरण तयार 

करणारी पत्रहली भारतीय कजयदार आहे जी नैसत्रगयक दगडांच्या 

प्रत्रतकृती म्हणून समोर येतात, परंतु अनेकदा हाय-स्टर ीट 

बँकांकडून त्यांच्याकडे संशयाने पात्रहले जाते 

भारतात, 2021 मधे्य 7.3% लोकिंखे्यच्या मालकीचे सडसजटल 

चलन होते. 

● भारताच्या सात टक्क्ांहून अत्रधक लोकसंखे्यकडे त्रडत्रजटल 

चलन आहे, यूएनच्या म्हणण्यानुसार, कोत्रवड-19 महामारीच्या 

काळात त्रक्रप्टोकरन्सीचा वापर जागत्रतक स्तरावर अभूतपूवय 

दराने वाढला आहे. 

● UN व्यापार आत्रण त्रवकास संथथा, UNCTAD ने 2021 मधे्य 

म्हटले आहे की, त्रक्रप्टोकरन्सीच्या मालकीच्या लोकसंखे्यच्या 

वायाचा त्रवचार करता त्रवकसनशील देशांचा वाटा शीषय 20 

अथयव्यवथथांपैकी 15 आहे. युके्रन 12.7 टके्क, त्यानंतर रत्रशया 

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

केत्रनया (8.5 टके्क) आत्रण यूएस (8.3 टके्क) यांचा क्रमांक 

लागतो. भारतात, 2021 मधे्य 7.3 टके्क लोकसंखे्यच्या 

मालकीचे त्रडत्रजटल चलन होते, जे लोकसंखे्यचा वाटा म्हणून 

त्रडत्रजटल चलन मालकीच्या शीषय 20 जागत्रतक अथयव्यवथथांच्या 

यादीत सातव्या क्रमांकावर आहे. 

आरबीआयने पुिे येर्ील रुपी को-ऑपरेसटव्ह बँकेचा परवाना 

रद्द केला. 

● ररझव्हय बँकेने पुणेस्थथत रुपी को-ऑपरेत्रटव्ह बँक त्रलत्रमटेडचा 

परवाना रि केला आहे कारण सावकाराकडे पुरेसे भांडवल 

आत्रण कमाईची श्ता नाही. तथात्रप, आरबीआयने सांत्रगतले 

की मंुबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून, त्याचे 

त्रनदेश सहा आठवड्यांनंतर प्रभावी होतील. त्याचा परवाना रि 

केल्ामुळे, 'रुपी को-ऑपरेत्रटव्ह बँक त्रल., पुणे' ला 22 सप्टेंबर 

2022 पासून बँत्रकंगचा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे ज्यामधे्य 

ठेवी स्वीकारणे आत्रण ठेवीचंी परतफेड करणे समात्रवष्ट आहे. 
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HDFC बँकेने TREDs पॅ्टफॉमथ M1xchange िोबत करार 

केला आहे. 

● M1xchange (TReDs पॅ्लटफॉमय), टर ेड ररसीवे्हबल सवलत 

देणारे माकेटपे्लस आत्रण HDFC बँकेने छोया व्यवसायांना 

स्पधायत्मक व्याजदरांवर त्रवत्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी 

भागीदारी केली आहे. Trade Receivables Discounting 

System (TReDs) पॅ्लटफॉमयवर पदापयण करण्यासाठी, HDFC 

बँकेने M1xchange, Mynd Solutions Pvt Ltd चा प्रकल्प 

सह सामील केले आहे. ही कृती कॉपोरेट खरेदीदार आत्रण 

MSME ला स्पधायत्मक व्याजदरावर उच्च तरलता प्रदान 

करण्यासाठी अपेत्रक्षत आहे. 

HDFC बँक, M1xchange करार: प्रमुख मुदे्द: 

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

द्वारे शात्रसत असलेल्ा TREDS (M1xchange) प्रणालीद्वारे 

त्यांच्या व्यापार प्राप्त करण्यायोग्य गोष्टीचंा ऑनलाइन त्रललाव 

करू शकतात आत्रण सवायत कमी व्याजदर देणार्या त्रवत्तीय 

संथथेकडून पैसे उधार घेऊ शकतात. 

● HDFC बँक आत्रण M1xchange मधील भागीदारी MSME 

आत्रण सूक्ष्म शे्रणीतील कंपन्यांच्या त्रवत्तपुरवठ्यामधे्य आणखी 

एक महत्त्वाची प्रगती दशयवते. 

● त्यांच्या मते कमी टनय-अराउंड वेळा आत्रण कमी प्रशासकीय 

खचय HDFC बँकेला अत्रधक नवीन-टू-बँक (NTB) कॉपोरेट 

खरेदीदार भागीदारी बुक करण्यास सक्षम करेल. 

● हा करार अत्रधक कॉपोरेट ग्राहक आत्रण MSME मधे्य TReDS 

( M1xchange ) दत्तक वाढवेल, तसेच अत्रधक तरलता आणेल 

अशी अपेक्षा आहे. 

मॉगथन सॅ्टन्लेच्या सवशे्लर्कांच्या मते, सवत्तीय वर्थ 2023 मधील 

भारताची जीडीपी वाढ िरािरी 7% अिेल. 

● मॉगयन सॅ्टन्ले येथील त्रवशे्लषकांच्या मते, भारताची जीडीपी वाढ 

या काळात सरासरी 7% असेल, जी सवायत मोठ्या 

अथयव्यवथथांमधे्य सवायत मजबूत आहे आत्रण भारत आत्रशयाई 

आत्रण जागत्रतक वाढीसाठी अनुक्रमे 28% आत्रण 22% योगदान 

देईल. यामुळे 2022-2023 मधे्य भारताला आत्रशयाई के्षिामधे्य 

सवायत वेगाने वाढणारी आत्रशयाई अथयव्यवथथा बनते. त्यांनी 

असा दावा केला की सुप्त मागणी सोडल्ामुळे, भारतीय 

अथयव्यवथथा एका दशकाहून अत्रधक काळातील सवायत मजबूत 

कामत्रगरीसाठी सज्ज झाली आहे. 

सकरकोळ चलनवाढीचा िर जुलैमधे्य 6.71% वर आला. 

● अन्नधान्याच्या त्रकमती कमी झाल्ामुळे त्रकरकोळ चलनवाढीचा 

दर जुलैमधे्य 6.71 टक्क्ांवर आला परंतु सलग सातव्या 

मत्रहन्यात ररझव्हय बँकेच्या 6 टक्क्ांच्या आराम पातळीच्या वर 

रात्रहला. जुलैमधे्य भाजीपाला आत्रण खाद्यतेलाच्या त्रकमतीत 

घसरण होऊनही त्रकरकोळ महागाई कायम रात्रहल्ाने, ररझव्हय 

बँक ऑफ इंत्रडया (RBI) सप्टेंबरमधे्य आणखी एक दर वाढ 

करू शकते. 

िवथ सडसजटल कजे कजथ िेवा पुरवठािार (LSPs) सकंवा इतर 

तृतीय पक्षांच्या पाि-थू्रसशवाय, केवळ सनयमन केलेल्या 

िंस्र्ांच्या बँक खात्यांद्वारे सवतररत आसि परतफेड करिे 

आवश्यक आहे. 

● सवय त्रडत्रजटल कजे कजय सेवा प्रदाते (LSPs) त्रकंवा इतर तृतीय 

पक्षांच्या पास-थू्रत्रशवाय, केवळ त्रनयमन केलेल्ा संथथांच्या बँक 

खात्यांद्वारे त्रवतररत आत्रण परतफेड केली जाणे आवश्यक आहे, 

भारतीय ररझव्हय बँक (RBI) ने या त्रवभागासाठी दीघय-प्रतीत्रक्षत 

मागयदशयक तत्त्वांमधे्य म्हटले आहे. 

मागथिशथक तते्व 

(a) सवय कजय वाटप आत्रण परतफेड केवळ कजयदाराच्या बँक 

खात्यांमधे्य आत्रण कजय देणार्या सेवा प्रदात्यांच्या (एलएसपी) 

त्रकंवा कोणत्याही पास-थू्र/पूल खात्यात्रशवाय (जसे की बँका, 

एनबीएफसी) यांच्यामधे्य करणे आवश्यक आहे. तृतीय पक्ष. 

(b) के्रत्रडट इंटरमीत्रडएशन प्रत्रक्रयेत LSP ला देय असलेले कोणतेही 

शुल्क, शुल्क इ. थेट RE द्वारे भरले जातील आत्रण कजयदाराद्वारे 

नाही. 

(c) कजायच्या कराराची अंमलबजावणी करण्यापूवी कजयदाराला 

प्रमात्रणत की फॅक्ट् से्टटमेंट (KFS) प्रदान करणे आवश्यक 

आहे. 

(d) वात्रषयक टके्कवारी दर (एपीआर) स्वरूपात त्रडत्रजटल कजायची 

सवय-समावेशक त्रकंमत कजयदारांना जाहीर करणे आवश्यक 

आहे. APR देखील KFS चा भाग असेल. 

(e) कजयदाराच्या स्पष्ट संमतीत्रशवाय के्रत्रडट मयायदेत स्वयंचत्रलत 

वाढ प्रत्रतबंत्रधत आहे. 

(f) एक कूत्रलंग-ऑफ/ लुक-अप कालावधी ज्या दरम्यान कजयदार 

मुिल भरून त्रडत्रजटल कजायतून बाहेर पडू शकतात आत्रण कजय 

कराराचा भाग म्हणून कोणत्याही दंडात्रशवाय प्रमात्रणत एपीआर 

प्रदान केला जाईल. 

(g) REs खािी करतील की त्यांच्याकडे आत्रण त्यांच्याद्वारे गंुतलेल्ा 

LSP कडे FinTech/त्रडजीटल कजायशी संबंत्रधत तक्रारी 

हाताळण्यासाठी एक योग्य नोडल तक्रार त्रनवारण अत्रधकारी 

असेल. 

(h) DLAs द्वारे गोळा केलेला डेटा आवश्यकतेवर आधाररत 

असावा, त्याचे स्पष्ट ऑत्रडट टर ेल्स असावेत आत्रण कजयदाराच्या 

पूवय स्पष्ट संमतीनेच केले जावेत. 

SBI बांगलािेशमधे्य भारतीय न्सव्हिा कें दे्र (IVAC) चालविार 

आहे. 

● से्टट बँक ऑफ इंत्रडया (SBI) बांगलादेशातील इंत्रडयन स्व्हसा 

अॅस्प्लकेशन सेंटर (IVAC) आणखी दोन वषांसाठी व्यवथथात्रपत 

करेल . एसबीआयचे अत्रधकारी आत्रण ढाका येथील भारतीय 

उच्चायोग यांच्यात कामकाज आणखी दोन वषांसाठी 

वाढवण्याचा करार झाला. IVAC लवकरच काही अत्रतररक्त 
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सेवा देखील सुरू करणार आहे ज्यात ऑनलाइन फॉमय भरणे 

आत्रण फॉमय सबत्रमट करणे, स्लॉट बुत्रकंग आत्रण मोबाइल App 

लॉन्च करणे समात्रवष्ट आहे. ढाका येथील IVAC कें द्रात प्राधान्य 

त्रवश्रामगृहाचेही उद्घाटन करण्यात आले. 

से्टट बँक ऑफ इंसडयाने "उत्सव मुित ठेव योजना" िुरू केली. 

● देशातील सवायत मोठी कजय देणारी से्टट बँक ऑफ इंत्रडया 

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

काययक्रम सादर केला आहे. या त्रफक्स्ड त्रडपॉत्रझट स्कीममधे्य 

जास्त व्याजदर आहेत आत्रण ते फक्त मयायत्रदत काळासाठी 

उपलब्ध आहे. हा काययक्रम आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून 

साजरा होणाऱ्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 76 व्या वषायच्या 

त्रनत्रमत्ताने सादर करण्यात आला आहे. 

उत्सव मुित ठेव योजनेवर: 

● SBI 1000 त्रदवसांच्या मुदत ठेवीवंर वात्रषयक 6.10% व्याज दर 

देत आहे. आत्रण जे्यि नागररक त्रनयत्रमत दरापेक्षा 0.50% 

अत्रतररक्त व्याजदर त्रमळत्रवण्यास पाि असतील. 

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

त्रदवसांच्या कालावधीसाठी वैध आहे. 

5 वर्ािंिाठी GDP 9% िराने वाढल्याि FY29 पयिंत भारताची 

अर्थव्यवस्र्ा USD 5 सटर सलयन होऊ शकते. 

● जीडीपी पुढील पाच वषे सातत्याने नऊ टके्क दराने वाढला 

तरच भारत 2028-29 पयंत पाच त्रटर त्रलयन डॉलरची 

अथयव्यवथथा बनू शकेल, असे आरबीआयचे माजी गव्हनयर डी 

सुब्बाराव यांनी सोमवारी सांत्रगतले. 

● ते म्हणाले की, 5 त्रटर त्रलयन अथयव्यवथथेचे स्वप्न साकार 

करण्यासाठी भारतासमोर आठ प्रमुख आव्हाने आहेत. 

गंुतवणुकीत वाढ करणे, उत्पादकता आत्रण त्रशक्षण आत्रण 

आरोग्याचे पररणाम सुधारणे, नोकऱ्या त्रनमायण करणे, कृषी 

उत्पादकता वाढवणे, समत्रष्ट आत्रथयक स्थथरता राखणे, जागत्रतक 

मेगा टर ेंडचे व्यवथथापन आत्रण प्रशासन सुधारणे ही आव्हाने 

आहेत. सुब्बा राव पुढे म्हणाले की पीएम मोदीनंी राज्य 

अनुदानावर वाद सुरू केला आत्रण सवय राजकीय पक्ष या 

पररस्थथतीसाठी दोषी आहेत. 

भारत एसप्रल 2023 पािून 20% इरे्नॉलिह पेटर ोलचा पुरवठा 

िुरू करिार आहे. 

● भारत पुढील वषी एत्रप्रलपासून त्रनवडक पेटर ोल पंपांवर 20 टके्क 

इथेनॉलसह पेटर ोलचा पुरवठा सुरू करेल आत्रण त्यानंतर पुरवठा 

वाढवेल कारण ते तेल आयात अवलंत्रबत्व कमी करेल आत्रण 

पयायवरणीय समस्ा सोडवेल. E20 पेटर ोल (20 टके्क इथेनॉल 

त्रमत्रश्रत पेटर ोल) एत्रप्रल 2023 पासून काही प्रमाणात उपलब्ध 

होईल आत्रण उवयररत 2025 पयंत कव्हर केले जाईल. 

कनाथटक बँकेने मुित ठेव योजना “KBL अमृत िमृद्धी” लाँच 

केली. 

● आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून स्वातंत्र्याच्या ७५ वषांच्या 

त्रनत्रमत्ताने, कनायटक बँकेने अभु्यदय कॅश सत्रटयत्रफकेट (ACC) 

अंतगयत KBL अमृत समृद्धी ही नवीन मुदत ठेव योजना आणली 

आहे आत्रण 75 आठवडे (525 त्रदवस) मुदत ठेव. या ठेव 

योजनेचा व्याज दर वात्रषयक ६.१०% आहे. समृद्ध 

देशभक्तीपरंपरा आत्रण मूल्ांचे त्रचिण करणारी कनायटक बँक 

आपल्ा बहुमूल् संरक्षकांच्या आकांक्षा आत्रण स्वपे्न पूणय 

करण्यासाठी सदैव तत्पर आहे. KBL अमृत समृद्धी या नवीन 

उत्पादनासह, बँक आमच्या ग्राहकांना व्याजदर वाढीचा लाभ 

देते. 

4 स्वतंत्र िंचालकांची भारत िरकारकडून RBI च्या कें द्रीय 

मंडळावर पुनसनथयुक्ती 

● सतीश कात्रशनाथ मराठे, स्वामीनाथन गुरुमूती, रेवती अय्यर 

आत्रण सत्रचन चतुवेदी या सवांना राष्टर ीय सरकारने RBI च्या 

कें द्रीय मंडळावर त्रकंवा भारतीय ररझव्हय बँकेच्या कें द्रीय 

मंडळावर अधयवेळ, अशासकीय संचालक म्हणून काम 

करण्यासाठी नामांत्रकत केले आहे. आरबीआयने आपल्ा 

वेबसाईटवर म्हटले आहे की, आरबीआयच्या कें द्रीय बोडायला 

पुढील सूचना येईपयंत गुरुमूती आत्रण मराठे यांना आणखी चार 

वषांच्या मुदतीसाठी नामांकन देण्यात आले आहे. 

घाऊक सकंमत सनिेशांक (WPI) जुलैमधे्य 13.93% पयिंत 

घिरला. 

● वात्रणज्य मंिालयाने जारी केलेल्ा आकडेवारीनुसार, जुलैमधे्य 

भारतातील घाऊक त्रकंमत त्रनदेशांक (WPI) आधाररत महागाई 

13.93% पयंत कमी झाली आहे. WPI महागाईचा दर मे 

मत्रहन्यातील त्रवक्रमी 16.63 टक्क्ांवरून जूनमधे्य 15.18 

टक्क्ांवर घसरला. घाऊक त्रकंमत त्रनदेशांक (WPI) महागाई 

जुलै 2021 मधे्य 11.57 टके्क होती. जुलैमधे्य घाऊक त्रकंमत 

त्रनदेशांक दुहेरी अंकांनी वाढला आहे, जो सलग 16 व्या 

मत्रहन्यात WPI 10-टक्क्ांच्या उंबरठ्यावर वाढला आहे. 

कें द्रीय मंत्री सजतेंद्र सिंह यांनी भारतातील पसहल्या खारट 

पाण्याच्या कंिीलचे अनावरि केले. 

● कें द्रीय भूत्रवज्ञान मंिी, त्रजतेंद्र त्रसंह यांनी भारतातील पत्रहला 

खारट पाण्याचा कंदील, 'रोत्रशनी' लाँच केला आहे, जो प्रकाश 

उत्सजयक डायोड (एलईडी) त्रदवे उजाय देण्यासाठी समुद्राच्या 

पाण्याचा वापर करतो . सागरी संशोधनासाठी नॅशनल 

इस्ियूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी (NIOT) चेन्नई द्वारे 

संचात्रलत सागर अने्वत्रशका या सागरी संशोधन जहाजाच्या 

भेटीदरम्यान मंत्र्यांनी अशा प्रकारच्या पत्रहल्ा कंदीलचे 

अनावरण केले 
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िुरसक्षत बँसकंग पद्धतीनंा प्रोत्साहन िेण्यािाठी HDFC बँकेने 

“Vigil Aunty” िािर केली. 

● HDFC बँकेने “Vigil Aunty” नावाची नवीन मोहीम सुरू केली. 

त्रवत्रजल आंटी मोहीम देशभरातील नागररकांना सुरत्रक्षत बँत्रकंग 

पद्धतीचंा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत् करते. हे 

बँकेच्या " मूह बंद रखो" मोत्रहमेसोबत जाईल, जे ग्राहकांना 

त्यांची बँत्रकंग मात्रहती खाजगी ठेवण्याची त्रवनंती करते. स्व्हत्रजल 

आंटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्रण सोशल मीत्रडया 

आत्रण/त्रकंवा व्हाट्सएपवर त्रतला फॉलो करण्यासाठी लोकांना 

पटवून देण्याची मोहीम चार ते सहा आठवड्यांसाठी चालवली 

जाईल. 

से्टट बँक ऑफ इंसडया (SBI) ने कोरमंगला, बेंगळुरू येरे् 

स्टाटथ-अपिाठी िमसपथत आपली पसहली शाखा िुरू केली 

आहे. 

● देशातील सवायत मोठी कजयदार, से्टट बँक ऑफ इंत्रडया (SBI) ने 

कोरमंगला, बेंगळुरू येथे स्टाटय-अप्ससाठी समत्रपयत आपली 

पत्रहली शाखा सुरू केली आहे. एसबीआयचे अध्यक्ष त्रदनेश 

खारा यांनी एचएसआर लेआउट आत्रण इंत्रदरानगरजवळ 

कोरमंगला येथे शाखा सुरू केली जे शहरातील सवायत मोठे 

स्टाटय-अप हब आहेत. बेंगळुरूनंतर पुढची शाखा गुडगावमधे्य 

आत्रण त्रतसरी शाखा हैदराबादमधे्य उघडली जाईल. या शाखा 

संपूणय स्टाटय-अप इकोत्रसस्टमच्या गरजा पूणय करतील. 

कें द्राने इमजथन्सी के्रसडट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) ची 

मयाथिा 5 लाख कोटीपंयिंत मंजूर केली. 

● कें द्रीय मंत्रिमंडळाने इमजयन्सी के्रत्रडट लाइन गॅरंटी स्कीम 

(ECLGS) ची मयायदा 50,000 कोटी रुपयांनी 5 लाख कोटी 

रुपयांपयंत वाढवण्यास मंजुरी त्रदली आहे, अत्रतररक्त रक्कम 

केवळ हॉस्स्पटॅत्रलटी आत्रण संबंत्रधत के्षिातील उद्योगांसाठी 

राखून ठेवली जाणार आहे. ECLGS ही एक सतत चालू 

असलेली योजना आहे आत्रण हॉस्स्पटॅत्रलटी आत्रण संबंत्रधत 

के्षिातील उद्योगांना पुढील वषी 31 माचयपयंत योजनेची वैधता 

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

बडोिा सतरंगा ठेव योजना उज्जीवन SFB आसि बँक ऑफ 

बडोिा यांनी िुरू केली. 

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

त्रतरंगा ठेव योजना", एक अत्रद्वतीय ररटेल मुदत ठेव उत्पादन 

सादर केले गेले. बडोदा त्रतरंगा ठेव योजना 444 त्रदवसांसाठी 

5.75 टके्क आत्रण 555 त्रदवसांसाठी 6 टके्क व्याजदर देते. हा 

काययक्रम 31 त्रडसेंबर 2022 पयंत उपलब्ध आहे आत्रण तो 2 

कोटी रुपयांपेक्षा कमी त्रकरकोळ ठेवीवंर लागू होतो. BoB च्या 

त्रनवेदनानुसार जे्यि लोकांना 0.50 टके्क अत्रतररक्त व्याजदर 

त्रमळेल, तर परत न करण्यायोग्य ठेवीवंर 0.15 टके्क अत्रतररक्त 

व्याजदर त्रमळेल. 

सशप्रॉकेट हा भारताचा 106 वा युसनकॉनथ बनला आहे. 

.Shiprocket, Zomato द्वारे समत्रथयत लॉत्रजस्स्टक तंिज्ञान 

पॅ्लटफॉमय, Temasek आत्रण Lightrock India यांच्या सह-नेतृत्वात 

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

त्रशप्रॉकेट भारतातील 106 वा युत्रनकॉनय बनला आहे. नवीन 

भांडवलासह, त्रशप्रॉकेटचे मूल् सुमारे $1.2 अब्ज होते. 2017 मधे्य 

त्याची थथापना झाल्ापासून, त्रशप्रॉकेट आकारात त्रतप्पट झाला आहे 

आत्रण दरवषी 66 दशलक्षाहून अत्रधक ग्राहकांना सेवा देतो. 

सशप्रॉकेट: बद्दल 

● त्रशप्रॉकेटची थथापना 2017 मधे्य झाली होती आत्रण आता 

दरवषी 66 दशलक्षाहून अत्रधक ग्राहकांना सेवा देत आहे आत्रण 

वषायनुवषे आकारात त्रतप्पट होत आहे. 

● अरत्रवंद इंटरनेट त्रलत्रमटेडच्या मालकीची ओमुनी ही तंिज्ञान 

कंपनी गेल्ा मत्रहन्यात त्रशप्रॉकेटने 200 कोटी रुपयांना स्टॉक 

आत्रण रोखीने खरेदी केली होती. 

● त्रवद्यमान गंुतवणूकदार Huddle, March Capital, Moore 

Strategic Ventures, PayPal Ventures आत्रण 

Bertelsmann India Investments यांनी देखील मात्रलका E2 

त्रनधी उभारणी फेरीत भाग घेतला. 

● जूनमधे्य $200 दशलक्षपेक्षा जास्त त्रकमतीत, त्रशप्रॉकेटने D2C 

बँ्रड आत्रण SME ई-टेलसयसाठी (जवळपास रु.1,560 कोटी) 

Pickrr, ई-कॉमसय सॉफ्टवेअर-ए-ए-सस्व्हयस (SaaS) 

पॅ्लटफॉमयमधील बहुतांश शेअसय खरेदी केले. 

अॅॅन्सक्सि बँकेने “अन्सिमा िॅलरी पॅकेज” िेण्यािाठी FCI 

िोबत िामंजस् करार केला. 

● भारतातील त्रतसरी सवायत मोठी खाजगी के्षिातील बँक, Axis 

बँकेने फूड कॉपोरेशन ऑफ इंत्रडया (FCI) सोबत एक 

सामंजस् करार केला आहे, जे त्यांच्या सवय कमयचार्यांना अनन्य 

लाभ आत्रण वैत्रशष्ट्यांसह सवोत्तम शे्रणीतील पगार खाते प्रदान 

करण्यासाठी "अस्ल्टमा सॅलरी पॅकेज" प्रदान करते. या 

सामंजस् करारासह, बँकेने सावयजत्रनक के्षिातील उपक्रम 

(PSU) के्षिातील कमयचाऱ्यांना सवांगीण बँत्रकंग सेवा देण्याची 

आपली वचनबद्धता पुन्हा थथात्रपत केली आहे. हा सामंजस् 

करार अॅस्र्क्स बँकेच्या त्रवत्रवध ग्राहक त्रवभागांच्या बँत्रकंग गरजा 

पूणय करण्यासाठी, त्यांना त्यांच्या आत्रथयक आकांक्षा आत्रण टपे्प 

पूणय करण्यात मदत करण्याच्या सतत प्रयत्ांचे प्रत्रतत्रबंब आहे. 

Edelweiss MF भारतातील पसहला िोने आसि चांिीचा फंड 

िािर करिार आहे. 

● अँसेट मॅनेजमेंट फमय (AMC) Edelweiss Mutual Fund 

(Edelweiss MF) भारतातील पत्रहला काययक्रम सादर करणार 

आहे जो एकाच फंडाद्वारे सोने आत्रण चांदीला एर्क्पोजर प्रदान 

करतो. एडलवाईस MF द्वारे Edelweiss Gold and Silver 

ETF Fund of Fund (FoF) नवीन फंड ऑफर 7 सप्टेंबर रोजी 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |August 2022 

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

संपेल. भावेश जैन आत्रण भरत लाहोटी हे एडलवाईस MF च्या 

योजनेचे त्रनधी व्यवथथापक आहेत. त्रसल्व्हर-आधाररत मु्यचु्यअल 

फंड या वषायच्या जानेवारीमधे्य सुरुवातीला सादर करण्यात 

आले होते, तर भारतातील पत्रहला गोल्ड फंड, त्रनप्पॉन इंत्रडया 

ईटीएफ गोल्ड बीईएस, माचय 2007 मधे्य जारी करण्यात आला 

होता. 

RBI ने डेक्न अबथन को-ऑपरेसटव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला. 

● कजय देणाऱ्याकडे पुरेसे भांडवल आत्रण कमाईच्या श्ता 

नसल्ाने डेक्कन अबयन को-ऑपरेत्रटव्ह बँक, कनायटकचा 

परवाना रि करण्यात आल्ाचे आरबीआयने म्हटले आहे. 

बँकेने सादर केलेल्ा आकडेवारीनुसार, 99 टक्क्ांहून अत्रधक 

ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीचंी संपूणय रक्कम त्रडपॉत्रझट इन्शुरन्स 

अँड के्रत्रडट गॅरंटी कॉपोरेशन (DICGC) कडून त्रमळण्याचा 

अत्रधकार आहे, असे मध्यवती बँकेने एका प्रकाशनात म्हटले 

आहे. 

● "बँकेकडे पुरेसे भांडवल आत्रण कमाईची श्ता नाही," 

आरबीआयने परवाना रि करण्याची घोषणा करताना म्हटले 

आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की त्रवजयपूर-आधाररत बँक 

सध्याच्या आत्रथयक स्थथतीसह सध्याच्या ठेवीदारांना पूणय पैसे देऊ 

शकणार नाही. 

एचडीएफिी बँकेने उत्तर केरळमधील कोसझकोड येरे् मसहला 

शाखेचे उि्घाटन केले. 

● एचडीएफसी बँकेने उत्तर केरळमधील कोत्रझकोड येथे सवय 

मत्रहला शाखेचे उद्घाटन केले. महापात्रलकेच्या महापौर बीना 

त्रफत्रलप यांनी एचडीएफसी बँकेच्या शाखेचे उद्घाटन केले. 31 

माचय 2022 पयंत, बंॅकेनुसार, मत्रहलांची संख्या 21.7% 

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

पयंत वाढवायचे आहे. त्रवत्रशष्ट उंबरठ्याच्या पलीकडे डील 

करण्यासाठी त्रनयामक संमतीची आवश्यकता असते, जी 

बाजारातील अनैत्रतक व्यवसाय पद्धतीवंर लक्ष ठेवते. 

शेअर बाजारातील मध्यस्र्ांना सि्ुररटीज अँड एक्स्चेंज बोडथ 

ऑफ इंसडया (िेबी) ने आरबीआयने पुढे केलेल्या अकाउंट 

एग्रीगेटर फे्रमवकथ मधे्य िामील होण्याचे सनिेश सिले आहेत. 

● मालमत्ता व्यवथथापन संथथा (AMCs) आत्रण त्रडपॉत्रझटरीज ही 

शेअर बाजारातील मध्यथथांची उदाहरणे आहेत ज्यांना 

त्रस्ुररटीज अँड एक्स्चेंज बोडय ऑफ इंत्रडया (Sebi) ने ररझव्हय 

बँक ऑफ इंत्रडया (RBI) द्वारे पुढे मांडलेल्ा खाते एकत्रित 

फे्रमवकय मधे्य सामील होण्यासाठी त्रनदेश त्रदले आहेत. 

याव्यत्रतररक्त, बाजार त्रनयामक, सेबीने त्रनयम थथात्रपत केले 

आहेत जे केवळ स्टॉक माकेट इकोत्रसस्टममधील सहभागीनंा 

लागू होतील जे एग्रीगेटर फे्रमवकय मधे्य सामील होतात. 

भारतीयांनी LRS योजनेअंतगथत FY23 च्या Q1 मधे्य $6 अब्ज 

पाठवले. 

● भारतीय ररझव्हय बँकेच्या (RBI) उदारीकृत रेत्रमटन्स 

योजनेअंतगयत (LRS) बा् रेत्रमटन्सने आत्रथयक वषय 23 च्या 

पत्रहल्ा त्रतमाहीत जोरदार पुनरागमन केले कारण भारतीयांनी 

आंतरराष्टर ीय प्रवास, जवळच्या नातेवाईकांची देखभाल आत्रण 

भेटवसंू्तवर खचय वाढवला. RBI द्वारे जारी Q1-FY23 साठी 

नवीनतम डेटा दशयत्रवतो की या योजनेंतगयत भारतीयांनी 

पाठवलेला पे्रषण 64.75 टक्क्ांनी वाढून $6.04 अब्ज पेक्षा 

जास्त झाला आहे. 

HDFC ने भारतातील पसहली EV इकोसिस्टम लाँच केली. 

● HDFC ने इलेस्क्ट्रक वे्हइकल्स इकोत्रसस्टमसाठी भारतातील 

पत्रहले वन-स्टॉप सोलू्शन पोटयल, “ऑल त्रथंग्ज EV” लाँच केले 

आहे. एचडीएफसी ईजीआरओ, जनरल इन्शुरन्स कंपनी, जी 

एक आघाडीची खाजगी के्षिातील सामान्य त्रवमा कंपनी आहे, 

असा दावा केला आहे की "सवय गोष्टी ईव्ही" त्रवद्यमान आत्रण 

संभाव्य इलेस्क्ट्रक वाहने त्रकंवा ईव्ही वापरकत्यांच्या गरजा पूणय 

करतात. कंपनीने या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून त्रवद्यमान 

आत्रण संभाव्य EV इकोत्रसस्टम वापरकत्यांसाठी एक समत्रपयत 

पॅ्लटफॉमय देखील सुरू केला आहे जो EV के्षिाशी संबंत्रधत एंड-

टू-एंड मात्रहती देखील होस्ट करतो. 

जीएिटी िंकलनात वाढ होऊनही राज्याच्या महिुलाची वाढ 

9% पयिंत घिरिार आहे. 

● त्रवत्तीय वषय 2022-23 मधे्य राज्यांच्या महसुलाची वाढ 7-9 

टक्क्ांपयंत घसरेल असे एका अहवालात म्हटले आहे. FY22 

मधे्य महसुली वाढ 25 टक्क्यांनी वाढली होती, कारण 

महामारी-प्रभात्रवत FY21 मधे्य कमी आधार होता, रेत्रटंग एजन्सी 

त्रक्रत्रसलचा अहवाल, ज्याने एकूण GSDP (एकूण राज्य 

देशांतगयत उत्पादन) च्या 90 टके्क वाटा असलेल्ा 17 राज्यांचे 

त्रवशे्लषण केले. 
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RBI लवकरच सडसजटल रुपया लाँच करिार आहे. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडया (RBI) या आत्रथयक वषायतच आपला 

त्रडत्रजटल रुपया, सेंटर ल बँक त्रडत्रजटल करन्सी (CBDC) सादर 

करेल. अथयमंिी त्रनमयला सीतारामन यांनी फेबु्रवारीमधे्य 2022 

च्या अथयसंकल्पीय भाषणात याची घोषणा केल्ापासून देशात 

त्रडत्रजटल रुपयाची चचाय सुरू आहे . त्यावेळी त्रतने 2022-2023 

मधे्य त्रडत्रजटल रुपया लाँच केला जाईल असे सांत्रगतले होते. 

जून 2022 सतमाहीत बँक पत वाढ 14.2% वेगाने वाढली अिे 

RBI च्या अहवालात िांसगतले आहे. 

● ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडयाने जारी केलेल्ा आकडेवारीनुसार 

जून 2021 मधे्य संपलेल्ा त्रतमाहीत बँक पत वाढ 6% वरून 

जून 2022 मधे्य संपलेल्ा त्रतमाहीत 14.2% पयंत वाढली . माचय 

2022 मधे्य संपलेल्ा तीन मत्रहन्यांत बँकेच्या कजायमधे्य 10.8% 

वाढ झाली आहे. गेल्ा पाच त्रतमाहीत एकूण ठेवीमंधे्य सातत्याने 

9.5 ते 10.2% वात्रषयक वाढ त्रदसून आली आहे. 

चक्रीय अडचिीनंा तोडं िेण्यािाठी भारताकडे भरपूर फॉरेक्स 

बफर आहेत अिे S&P ग्लोबल रेसटंग्सने म्हटले आहे. 

● भारताने चक्रीय अडचणीतं्रवरूद्ध बफर तयार केले आहेत आत्रण 

के्रत्रडट पाितेवर दबाव सहन करण्यासाठी भरपूर परकीय 

चलन साठा आहे, असे S&P ग्लोबल रेत्रटंग्सने म्हटले आहे. 

इंत्रडया के्रत्रडट स्पॉटलाइट 2022 वेत्रबनारमधे्य बोलताना, S&P 

सावयभौम आत्रण आंतरराष्टर ीय सावयजत्रनक त्रवत्त रेत्रटंगचे संचालक 

अँडर ्यू वुड म्हणाले की, देशाकडे मजबूत बा् ताळेबंद आत्रण 

मयायत्रदत बा् कजय आहे, ज्यामुळे कजय सेवा इतकी महाग 

नाही. ते म्हणाले की रेत्रटंग एजन्सीला नजीकच्या काळातील 

दबावांचा भारताच्या पत पाितेवर गंभीर पररणाम होण्याची 

अपेक्षा नाही. 

2070 पयिंत सनव्वळ शून्य उत्सजथन िाध्य केल्याने भारताच्या 

GDPला चालना समळू शकते. 

● 2070 पयंत त्रनव्वळ शून्य उत्सजयन साध्य केल्ाने भारताच्या 

अथयव्यवथथेला 2036 पयंत एकूण $371 अब्ज त्रकमतीच्या 

GDP अटीमंधे्य अंदात्रजत बेसलाइन वाढीपेक्षा 4.7 टक्क्यांनी 

चालना त्रमळू शकते, हे आत्रशयापयंत पोहोचण्याच्या उच्च-

स्तरीय धोरण आयोगाने सादर केलेल्ा मॉडेत्रलंग आत्रण 

संशोधनाचे उदाहरण देते. GDP 7.3 टक्क्ांनी ($470 अब्ज) 

वाढवू शकते आत्रण 2032 पयंत जवळपास 20 दशलक्ष 

अत्रतररक्त रोजगार त्रनमायण करू शकते. 

● या आयोगाचे चार सदस् आहेत – ऑस्टर ेत्रलयाचे माजी पंतप्रधान 

केत्रवन रुड , संयुक्त राष्टर ाचे माजी सरत्रचटणीस बान की-मून , 

त्रनती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरत्रवंद पनगररया आत्रण 

ग्लोबल हेड आत्रण क्लायमेट त्रबझनेस, इंटरनॅशनल फायनान्स 

कॉपोरेशनचे संचालक त्रववेक पाठक . आयोगाने शुक्रवारी “ 

गेत्रटंग इंत्रडया टू नेट त्रझरो ” अहवाल लाँच केला, ज्यात म्हटले 

आहे की 2070 पयंत त्रनव्वळ शून्य गाठल्ास 2036 पयंत 

वात्रषयक GDP 4.7 टक्क्ांपयंत वाढेल. 

BOB फायनान्सने NPCI च्या िहकायाथने बँक ऑफ बडोिा-

िमसर्थत BOB फायनान्सन्शयल िोलु्यशन्सद्वारे भारतीय िैन्य 

िलािाठी योद्धा को-िँडेड RuPay के्रसडट काडथ  लाँच केले. 

● BOB फायनान्सने नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंत्रडया 

(NPCI) च्या सहकायायने बँक ऑफ बडोदा-समत्रथयत BOB 

फायनास्न्शयल सोलु्शन्सद्वारे भारतीय सैन्य दलासाठी योद्धा 

को-बँ्रडेड RuPay के्रत्रडट काडय लाँच केले. नवीन को-बँ्रडेड 

के्रत्रडट काडय RuPay पॅ्लटफॉमयवर उपलब्ध करून त्रदले जाईल 

आत्रण त्यात संपकय रत्रहत वैत्रशष्ट्ये असतील. 

HDFC बँक आसि Tata Neu ने को-िँडेड के्रसडट काडथ  लाँच 

केले. 

● HDFC बँक आत्रण Tata Neu, टाटा समूहाचे “सुपर अॅप”, सह-

बँ्रडेड के्रत्रडट काडय सादर करण्यासाठी त्यांच्या सहकायायची 

घोषणा केली. Tata Neu Plus HDFC बँक के्रत्रडट काडय आत्रण 

Tata Neu Infinity HDFC बँक के्रत्रडट काडय हे काडयचे दोन 

प्रकार उपलब्ध असतील. Tata Neu ग्राहकांना त्यांच्या सवय 

व्यवहारांवर आधीच प्रदान केलेले फायदे काडयद्वारे वाढवले 

जातील. 

िवथकालीन नीचांक गाठल्यानंतर, अमेररकन चलनाच्या 

ताकिीचा मागोवा घेत, अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने 

10 पैशांनी 79.94 (तातु्परती) वर न्सस्र्रावला. 

● सावयकात्रलक नीचांकी पातळी गाठल्ानंतर, अमेररकन 

चलनाची ताकद आत्रण कच्च्च्या तेलाच्या त्रकमती यांचा मागोवा 

घेत, रुपयाने अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत 10 पैशांनी घसरून 

79.94 (तातु्परते) वर स्थथरावले. आंतरबँक परकीय चलन 

बाजारात, थथात्रनक चलन 80.10 वर उघडले आत्रण इंटर ा-डे 

टर ेडमधे्य यूएस डॉलरच्या तुलनेत 80.15 च्या सवयकालीन 

नीचांकी पातळीवर आले. थथात्रनक युत्रनट शेवटी 79.94 प्रत्रत 

डॉलरवर स्थथरावले, मागील 79.84 च्या तुलनेत 10 पैशांनी 

कमी झाले. 20 जुलै रोजी, अमेररकन चलनाच्या तुलनेत रुपया 

प्रथमच 80 अंकाच्या खाली 80.05 वर बंद झाला. 

ररझव्हथ बँक ऑफ इंसडया (RBI) फ्रॉड रसजस्टरी बॅ्लकसलस्ट 

सवकसित करत आहे. 

● पुनरावृत्ती झालेल्ा गुने्हगारांना बँत्रकंग प्रणालीपासून दूर 

ठेवण्यासाठी, ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडया (RBI) फसवणूक 

नोदंणी काळी यादी त्रवकत्रसत करत आहे. काययकारी संचालक 

अत्रनल कुमार शमाय यांच्या म्हणण्यानुसार, फसवणूक रत्रजस्टर ी 

फसवणूक करण्यासाठी वारंवार वापरल्ा जाणार्या आयपी 

(इंटरनेट प्रोटोकॉल) पते्त आत्रण फोन नंबर यासारख्या डेटाची 

नोदं करेल. त्रवकत्रसत केल्ा जाणाऱ्या यंिणेद्वारे बँका हे 

तपशील भारतीय ररझव्हय बँक (RBI) ला कळवू शकतील. 

त्यामुळे या गुने्हगारांना आत्रथयक व्यवथथेचा गैरवापर करून 

फसवणूक केल्ानंतर फसवणूक करण्यापासून रोखण्यात 

आरबीआयला मदत होईल. 
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NPCI आसि ICICI बँक RuPay के्रसडट काडथ ऑफर 

करण्यािाठी िहयोग करतात. 

● देशांतगयत पेमेंट नेटवकय  RuPay वर त्रवत्रवध प्रकारचे के्रत्रडट 

काडय लॉन्च करण्यासाठी, ICICI बँकेने नॅशनल पेमेंट्स 

कॉपोरेशन ऑफ इंत्रडया (NPCI) सह भागीदारी थथापन केली. 

आयसीआयसीआय बँक रुपे के्रत्रडट काडय सुरुवातीला बँकेच्या 

रत् मात्रलकेच्या कोरल प्रकारात त्रदले जाते; Rubyx आत्रण 

Sapphiro प्रकार लवकरच फॉलो करतील. “ ICICI Bank 

Coral RuPay के्रत्रडट काडय ” म्हणून ओळखले जाणारे 

संपकय रत्रहत काडय त्रवत्रवध त्रवशेषात्रधकार आत्रण फायदे देते. 

ICICI बँक कोरल रुपे के्रसडट काडथचे फायिे आसि 

सवशेर्ासधकारांमधे्य हे िमासवष्ट् आहे: 

● स्टोअर आत्रण रेस्टॉरंटमधे्य केलेल्ा त्रनयत्रमत खरेदीवर ररवॉडय 

पॉइंट्स 

● युत्रटत्रलटी त्रबल पेमेंट 

● मोफत देशांतगयत त्रवमानतळ आत्रण टर ेन लाउंज प्रवेश 

● इंधन अत्रधभार माफ 

● जेवणाच्या आत्रण त्रचिपटाच्या त्रतत्रकटांवर सवलत 

19 ऑगस्ट रोजी िंपलेल्या आठवड्यात िेशाचा परकीय चलन 

िाठा $6.69 अब्ज डॉलरने घिरून $564 अब्ज झाला आहे. 

● 19 ऑगस्ट रोजी संपलेल्ा आठवड्यात देशाचा परकीय चलन 

साठा $6.69 अब्ज डॉलरने घसरून $564 अब्ज झाला आहे, 

असे ररझव्हय बँक ऑफ इंत्रडयाने (RBI) जारी केलेल्ा ताज्या 

आकडेवारीवरून त्रदसून आले आहे. ऑक्टोबर 2020 नंतरचा 

गंगाजळी नीचांकी पातळीवर आहे. गेल्ा दोन आठवड्यांत 

परकीय चलनाचा साठा जवळपास 9 अब्जांनी घसरला आहे. 

शुक्रवारी आरबीआयने जारी केलेल्ा आकडेवारीनुसार, ही 

घसरण प्रामुख्याने परकीय चलन मालमते्तत $5.8 अब्ज आत्रण 

सोन्याच्या साठ्यात $704 दशलक्षने घटल्ामुळे झाली. 

िततच्या चलनवाढीच्या सचंतेने अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत 

रुपया िलग सतिऱ्या सतमाहीत घिरला. 

● सुरुवातीच्या व्यापारात अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 

सवयकालीन नीचांकी पातळीवर आला . स्थथर चलनवाढ आत्रण 

सतत परकीय त्रनधी बाहेर जाण्याच्या त्रचंतेमुळे अमेररकन 

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सलग त्रतसऱ्या त्रतमाहीत घसरण 

झाली. आंतरबँक परकीय चलनात, रुपया डॉलरच्या तुलनेत 

80.10 वर उघडला, नंतर 80.15 वर कोट करण्यासाठी जमीन 

गमावली, शेवटच्या बंदच्या तुलनेत 31 पैशांची घसरण नोदंवली. 

फेडरल ररझव्हयचे चेअर जेरोम पॉवेल यांनी महागाईशी लढा 

देण्यासाठी आक्रमक स्वर स्वीकारल्ानंतर डॉलर त्रनदेशांक 

वाढल्ाचे फॉरेर्क् टर ेडसयनी सांत्रगतले. 

 

िसमट आसि कॉन्फरन्स बातम्या 
 

असमत शहा यांनी अमली पिार्थ तस्करीवरील पररर्िेचे 

उि्घाटन केले. 

● कें द्रीय गृहमंिी अत्रमत शहा यांनी त्रदवसभर चंदीगडमधे्य 

घालवला जेथे त्यांनी अंमली पदाथांची तस्करी आत्रण राष्टर ीय 

सुरक्षा या त्रवषयावर एका पररसंवादाचे उद्घाटन केले. शाह 

यांच्यासह, राष्टर ीय पररषदेतील इतर वक्त्यांमधे्य बनवारीलाल 

पुरोत्रहत, पंजाब, त्रहमाचल प्रदेश, हररयाणाचे मुख्यमंिी, जमू्म 

आत्रण काश्मीरचे नायब राज्यपाल आत्रण कें द्रीय सामात्रजक 

न्याय आत्रण अत्रधकाररता मंिी यांचा समावेश होता. 

मुख्य मुदे्द: 

● एका अत्रधकृत घोषणेनुसार त्रदल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी आत्रण 

कोलकाता येथील नाकोत्रटर्क् कंटर ोल बु्यरो (NCB) टीम 

कॉन्फरन्स दरम्यान 30,000 त्रकलोपेक्षा जास्त डरग्ज जाळून 

टाकतील. 

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

आत्रण तेव्हापासून 11 राज्यांमधे्य 51,217 त्रकलोपेक्षा जास्त 

औषधांची त्रवले्हवाट लावली आहे. 

● स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वधायपन त्रदनात्रनत्रमत्त, NCB ने आझादी का 

अमृत महोत्सा वी उत्सवाचा भाग म्हणून 75,000 त्रकलो डरग्ज 

जाळण्याचे वचन त्रदले. 

मंकीपॉक्स सवर्ािू: कें द्राने व्हीके पॉलच्या नेतृत्वाखाली सवशेर् 

टास्क फोिथ तयार केले. 

● भारतातील मंकीपॉर्क् प्रकरणांचा मागोवा ठेवण्यासाठी एक 

टास्क फोसय थथापन करणार असल्ाचे कें द्राने जाहीर केले. डॉ. 

व्ही.के. पॉल, सदस् (आरोग्य), नीत्रत आयोग, संघाचे प्रमुख 

म्हणून काम करतील आत्रण सदस्ांमधे्य कें द्रीय आरोग्य 

मंिालय, फामाय आत्रण बायोटेकचे सत्रचव समात्रवष्ट असतील. डॉ. 

पॉल यांनी प्रत्रतवाद केला की अवाजवी धो्ाची गरज नाही 

परंतु समाज आत्रण राष्टर ाने सावध रात्रहले पात्रहजे. 

चाबहार- INSTC ला जोडिारा- मध्य आसशयाई बाजारपेठांना 

जोडिाऱ्या चाबहारच्या स्मरिार्थ भारत 31 जुलै हा सिवि 

चाबहार सिन म्हिून िाजरा करतो. 

● 31 जुलै हा त्रदवस मंुबईत बंदर, जहाजबांधणी आत्रण जलमागय 

मंिालयाने (MoPSW) चाबहार - इंटरनॅशनल नॉथय-साउथ 

टर ान्सपोटय कॉररडॉर (INSTC) ला जोडणारा - मध्य आत्रशयाई 

बाजारपेठांशी जोडणारा स्मरणाथय चाबहार त्रदन म्हणून त्रनयुक्त 

केला. MoPSW च्या पे्रस ररलीझनुसार, सोनवाल यांनी आपल्ा 

चचेत नमूद केले आहे की चाबहारमधील शात्रहद बेहेश्ती 

बंदराचे संक्रमण कें द्रात रूपांतर करणे आत्रण मध्य आत्रशयाई 

देशांपयंत पोहोचण्यासाठी ते INSTC शी जोडणे ही भारताची 

महत्त्वाकांक्षा आहे 
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2022 मधे्य पुढील “मेक इन ओसडशा” सशखर पररर्िेिाठी, 

ओसडशा आसि FICCI यांच्यात िामंजस् करार 

● ओत्रडशा राज्य संचात्रलत इंडस्स्टरयल प्रमोशन अँड इन्वे्हस्टमेंट 

कॉपोरेशन आत्रण फेडरेशन ऑफ इंत्रडयन चेंबसय ऑफ कॉमसय 

अँड इंडस्टर ी (FICCI) यांच्यातील सामंजस् कराराने नंतरचे मेक 

इन ओत्रडशा कॉन्के्लव्ह 2022 साठी राष्टर ीय उद्योग भागीदार 

म्हणून त्रनयुक्त केले आहे. ओत्रडशा सरकारचे उद्योग त्रवभागाचे 

प्रधान सत्रचव, हेमंत शमाय यांनी भर त्रदला की "मेक इन 

ओत्रडशा" हा राज्याचा सवायत उद्योजक काययक्रम आहे आत्रण 

गंुतवणूकदार, व्यापारी आत्रण उद्योगपतीनंा आकत्रषयत करतो. 

भारत UN SC काउंटर टेरररझम कसमटीची सवशेर् बैठक 

आयोसजत करिार आहे. 

● ऑक्ट्ोबरमधे्य, भारत दहशतवादत्रवरोधी त्रवशेष बैठकीसाठी 

संयुक्त राष्टर  सुरक्षा पररषदेच्या 15 सदस् देशांच्या राजनैत्रतक 

अत्रधकाऱ्यांचे आयोजन करेल. संयुक्त राष्टर  सुरक्षा पररषदेचा 

त्रनवडून आलेला थथायी सदस् म्हणून भारताचा दोन वषांचा 

काययकाळ अधाय संपला आहे. या वषायच्या त्रडसेंबरमधे्य, 

कौस्न्सलवरील भारताचा काययकाळ संपुष्टात येईल आत्रण त्या 

मत्रहन्यासाठी ते UN च्या प्रभावशाली संथथेचे अध्यक्ष म्हणूनही 

काम करतील. 

IDF वर्ल्थ डेअरी िसमट 2022 नवी सिल्ली येरे् होिार आहे. 

● इंटरनॅशनल डेअरी फेडरेशन वल्डय डेअरी सत्रमट (IDF WDS 

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

राष्टर ांकडून धडे घेऊन भारत प्रत्रत पशु दूध उत्पादकता 

सुधारण्याचा प्रयत् करेल. सध्या, दरवषी सुमारे 210 दशलक्ष 

टन उत्पादनासह जगातील सवायत मोठा दूध उत्पादक, भारत 

दुग्ध उत्पादनात अनेक प्रगत देशांच्या मागे आहे. 

नवी सिल्लीने आयटीयूच्या प्रािेसशक मानकीकरि मंचाचे 

आयोजन केले होते. 

● नवी त्रदल्लीने आयटीयूच्या प्रादेत्रशक मानकीकरण मंचाचे 

आयोजन केले होते जेथे देवुत्रसंह चौहान, दळणवळण राज्यमंिी 

यांनी आंतरराष्टर ीय दूरसंचार संघाच्या आत्रशया आत्रण 

ओशत्रनयासाठी प्रादेत्रशक मानकीकरण मंचाच्या उद्घाटन 

समारंभात भाषण केले. देवुत्रसंह चौहान यांच्या मते, देशाचे 

दूरसंचार नेटवकय  जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सवायत मोठे आहे. 

प्रािेसशक मानकीकरि मंचाचे ठळक मुदे्द: 

● चौहान यांनी यावर भर त्रदला की, व्यवसाय सुलभ करणे, 

राहण्याची सुलभता आत्रण आत्मत्रनभयर भारत हे तीन सं्तभ हे 

भारताच्या दूरसंचार धोरणाचा पाया आहेत, जे पंतप्रधान नरें द्र 

मोदी यांच्या मागयदशयनाखाली त्रवकत्रसत केले गेले. 

● मंत्र्यांनी असा दावा केला की 5G से्पक्ट्रम त्रललावाच्या 

त्रनकालात सरकारच्या उपक्रमांवर उद्योगांचा त्रविास त्रदसून 

येतो. 

● त्रडत्रजटल त्रडव्हाईड सोडवण्यासाठी पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी 

स्पष्ट रोडमॅप तयार केला आहे. 

● या प्रकल्पाचा भाग म्हणून देशातील सहा लाख गावांना 

ऑत्रप्टकल फायबर तसेच 4G मोबाइल कव्हरेज त्रमळणार आहे 

IRDAI ने त्याचे उि्घाटन हॅकार्ॉन, Bima Manthan 2022 चे 

आयोजन केले आहे. 

● IRDAI, त्रवमा त्रनयामक, पॉत्रलसीधारकांच्या त्रहताचे रक्षण 

करण्यासाठी, संथथांना स्वयंचत्रलत मृतू्य दावा सेटलमेंट, त्रमस-

सेत्रलंग कमी करण्यासाठी आत्रण त्रवमा इकोत्रसस्टमच्या इतर 

घटकांसाठी तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत नवीन उपाय प्रदान करण्यास 

सांत्रगतले आहे. भारतीय त्रवमा त्रनयामक आत्रण त्रवकास 

प्रात्रधकरण ( IRDAI ) “त्रवम्यामधील नावीन्य” या त्रवषयासह, 

त्याच्या उद्घाटन हॅकाथॉन, त्रबमा मंथन 2022 साठी अजय 

स्वीकारत आहे. 

IRDAI हॅकार्ॉन: हायलाइट्ि 

● IRDAI ने एका त्रनवेदनात म्हटले आहे की, हॅकाथॉन सहभागीनंा 

तंिज्ञानाचा वापर करून आत्रण पॉत्रलसीधारकांच्या त्रहताचे रक्षण 

करून प्रते्यक व्यक्तीला त्रवमा उपलब्ध करून देण्याची क्षमता 

असलेल्ा कल्पना शोधण्यासाठी आत्रण त्रवकत्रसत करण्यासाठी 

आमंत्रित करते. 

● IRDAI, त्रवमा उत्पादनांची चुकीची त्रवक्री थांबवण्यासाठी, 

मृतू्यच्या दाव्याचे स्वयंचत्रलत त्रनराकरण करण्यासाठी सजयनशील 

कल्पना आत्रण तंिज्ञानावर आधाररत उपाय शोधले आहेत. 

● IRDAI त्रवमा नसलेली मोटार वाहने ओळखण्यासाठी, 

आवश्यक मोटर थडय पाटी इन्शुरन्स जारी करण्याची हमी आत्रण 

"कठीण भूभाग आत्रण कमी भेदक त्रठकाणी" सूक्ष्म त्रवम्यासह 

त्रवमा उत्पादनांचे तंिज्ञान-आधाररत त्रवतरण यासाठी 

तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम उपाय शोधत आहे. 

कें द्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री िशथना जरिोश यांनी सिल्क माकथ  

एक्स्पोचे उि्घाटन केले. 

● त्रसल्क माकय  एक्स्पोचे उद्घाटन कें द्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंिी 

दशयना जरदोश यांच्या हसे्त नवी त्रदल्ली येथे करण्यात आले. 

कें द्रीय रेशीम मंडळ, वस्त्रोद्योग मंिालयाच्या अंतगयत त्रसल्क 

माकय  ऑगयनायझेशन ऑफ इंत्रडयाने त्रसल्क माकय  एक्स्पोचे 

आयोजन केले आहे. आझादी का अमृत महोत्सवातील हा 

मैलाचा दगड असल्ाचे कें द्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंिी डॉ. 

भारतातील वस्त्रोद्योग के्षिाला चालना देण्यासाठी वस्त्रोद्योग 

मंिालयाने त्रसल्क माकय  एक्स्पोसह त्रवत्रवध योजना सुरू केल्ा 

आहेत. 
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भोपाळमधे्य असमत शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली 23वी कें द्रीय 

के्षत्रीय पररर्िेची बैठक झाली. 

● 23वी कें द्रीय के्षिीय पररषदेची बैठक: कें द्रीय गृहमंिी अत्रमत 

शाह यांनी भोपाळमधे्य 23वी कें द्रीय के्षिीय पररषदेची बैठक 

घेतली. या बैठकीला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंिी त्रशवराज त्रसंह 

चौहान आत्रण उत्तराखंडचे मुख्यमंिी पुष्कर त्रसंह धामी 

उपस्थथत होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंिी योगी आत्रदत्यनाथ आत्रण 

छत्तीसगडचे मुख्यमंिी भूपेश बघेल खराब हवामानामुळे 

अक्षरशिः  सहभागी झाले होते. 

23 वी कें द्रीय के्षत्रीय पररर्ि बैठक: उसद्दष्ट् 

● कें द्रीय गृहमंिी, अत्रमत शहा यांनी लोकांना संबोत्रधत केले आत्रण 

सांत्रगतले की कें त्रद्रय त्रवभागीय पररषदेत समात्रवष्ट असलेल्ा 

नक्षलग्रस्त भागात डाव्या त्रवचारसरणीचा मुिा सोडवण्यावर 

सरकारचे लक्ष आहे. 

● या के्षिांच्या त्रवकासासाठी अनेक महत्त्वपूणय प्रयत्ही करण्यात 

आले आहेत, आत्रण त्यांचे सकारात्मक पररणाम त्रदसून आले 

आहेत. 

● अत्रमत शाह यांनी घटना, त्रहंसाचार आत्रण मृतू्यची संख्या 

यासंबंधी तुलनात्मक मात्रहती सामात्रयक केली आत्रण ते जोडले 

की कें द्र सरकार डाव्या त्रवचारसरणीच्या अत्रतरेकी प्रभात्रवत 

भागात सुरक्षा दलांना सतत बळ देत आहे. 

BioAsia 2023 ची 20 वी आवृत्ती फेिुवारी 24-26 मधे्य 

● BioAsia 2023 ची 20 वी आवृत्ती तेलंगणा सरकारद्वारे 

आयोत्रजत केली जाईल, 24-26 फेबु्रवारी 2023 रोजी जीवन 

त्रवज्ञान आत्रण आरोग्य तंिज्ञानासाठी BioAsia 2023 चा 

प्रीत्रमयर काययक्रम. BioAsia 2023 चा लोगो आत्रण थीम, 

“Advancing for One : मानवीकृत आरोग्यसेवेची पुढची त्रपढी 

घडवणे,” उद्योग आत्रण वात्रणज्य मंिी केटी रामाराव यांनी 

अनावरण केले. 
 

 

BioAsia 2023 इव्हेंटबद्दल: 

● BioAsia 2023 इव्हेंटमधे्य एक स्टाटय-अप शोकेस असेल त्रजथे 

जगभरातील 100 हून अत्रधक काळजीपूवयक त्रनवडलेले 

आरोग्य-तंि उद्योजक तातडीच्या वैद्यकीय समस्ांसाठी त्यांचे 

महत्त्वपूणय उपाय सादर करू शकतात. 

● सुमारे 70 देशांतील सुमारे 37,500 उपस्थथतांच्या आभासी 

उपस्थथतीसह, BioAsia 2022 हे एक मोठे यश होते. BioAsia 

2023 मधे्य तेच त्रवतररत करणे अपेत्रक्षत आहे 

भारताच्या स्वच्छ वायु सशखर पररर्िेची चौर्ी आवृत्ती बंगळुरू 

येरे् िुरू होत आहे. 

● भारताच्या स्वच्छ वायु त्रशखर पररषदेची (ICAS) चौथी आवृत्ती 

जागत्रतक तज्ञांसह बंगळुरू येथे झाली. भारताच्या क्लीन एअर 

सत्रमटच्या मदतीने, जागत्रतक तज्ञ वायू प्रदूषण आत्रण वाढत्या 

हवामान बदलाचे त्रनराकरण करण्यासाठी एकास्त्मक 

दृत्रष्टकोनावर चचाय करण्यासाठी तयार आहेत. भारताची स्वच्छ 

हवा त्रशखर पररषद 26 ऑगस्ट 2022 पयंत सुरू राहणार आहे. 

सेंटर फॉर एअर पोलु्शन स्टडीज (CAPS) आत्रण सेंटर फॉर 

स्टडी ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी आत्रण पॉत्रलसी (CSTEP), त्रथंक 

टँक यांनी या सत्रमटचे आयोजन केले आहे 

सशक्षि मंत्रालयाने स्माटथ इंसडया हॅकार्ॉन-2022 चे आयोजन 

केले होते. 

● त्रशक्षण मंिालयाने स्माटय इंत्रडया हॅकॅथलॉन-2022 चे आयोजन 

केले होते. स्माटय इंत्रडया हॅकाथॉन-2022 (SIH 2022) च्या भव्य 

समारोपाच्या वेळी पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी उपस्थथतांशी 

संवाद साधला. पंतप्रधानांनी उपस्थथत त्रवद्याथ्यांशी स्व्हत्रडओ 

कॉन्फरस्नं्सगद्वारे संवाद साधला. स्माटय इंत्रडया हॅकाथॉन 2022 

च्या दोन आवृत्त्या म्हणजे स्माटय इंत्रडया हॅकाथॉन (SIH) 

हाडयवेअर आत्रण स्माटय इंत्रडया हॅकाथॉन (SIH) सॉफ्टवेअर. 

हाडयवेअर आत्रण सॉफ्टवेअर गँ्रड फायनल अनुक्रमे 25-29 

ऑगस्ट आत्रण 25-26 ऑगस्ट रोजी त्रनयोत्रजत होते. 

एलजी सिन्हा यांनी 8 व्या इंसडया इंटरनॅशनल MSME स्टाटथ-

अप एक्स्पो आसि िसमट 2022 लाँच केले. 

● 8 व्या इंत्रडया इंटरनॅशनल MSME स्टाटय-अप एक्स्पो आत्रण 

सत्रमट 2022 चे नवी त्रदल्लीत लेफ्टनंट गव्हनयर मनोज त्रसन्हा 

यांच्या हसे्त अत्रधकृतपणे उद्घाटन करण्यात आले. 8 व्या 

इंत्रडया इंटरनॅशनल एमएसएमई स्टाटय-अप एक्स्पो आत्रण सत्रमट 

2022 SMEs, स्टाटयअप्स, व्यवसाय, उद्योग आत्रण सेवा 

प्रदात्यांना नवीन संभावना शोधण्यासाठी, खरेदीदार आत्रण 

त्रवके्रत्यांशी संपकय  साधण्यासाठी आत्रण फेडरल, राज्य आत्रण 

थथात्रनक बिल मात्रहतीची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक अतं्यत 

आवश्यक व्यासपीठ देत आहे. 
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कराराच्या बातम्या 
 

IMF ने पासकस्तानिोबत सवस्ताररत सनधी िुसवधा (EFF) वर 

स्वाक्षरी केली. 

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

आत्रण मूळतिः  कमकुवत देयक संतुलन स्थथतीमुळे गंभीर पेमेंट 

असमतोल अनुभवत असलेल्ा देशांना सहाय्य प्रदान करते 

● आंतरराष्टर ीय नाणेत्रनधीने म्हटले आहे की, बेलआउट 

काययक्रमाच्या पुनरुज्जीवनासाठी त्यांनी पात्रकस्तान 

सरकारसोबत कमयचारी-स्तरीय करार केला आहे, ज्यामुळे 

देशाला खडतर अथयव्यवथथा, घसरणारे चलन, उच्च चलनवाढ 

आत्रण राजकीय अस्थथरता यांच्याशी संघषय करत असताना 

स्वागताहय त्रदलासा त्रमळाला आहे. 

IMF च्या सवसवध सवत्तपुरवठा िुसवधा आहेत : 

(a) त्रवस्ताररत त्रनधी सुत्रवधा 

(b) सँ्टड-बाय व्यवथथा 

(c) सावधत्रगरी आत्रण तरलता रेखा 

(d) लवत्रचक के्रत्रडट लाइन. 

MSME ला कजथ वाढवण्यािाठी SIDBI आसि SVC बँक 

याच्यात करार झाला. 

● एमएसएमईंना कजायचा प्रवाह वाढवण्यासाठी, SVC सहकारी 

बँक (SVC बँक) आत्रण भारतीय लघु उद्योग त्रवकास बँक 

(SIDBI) यांच्यात एक करार झाला आहे. SVC बँकेचे MD 

आत्रशष त्रसंघल आत्रण SIDBI चे GM संजीव गुप्ता यांनी हा 

करार केला. 115 वषांहून अत्रधक काळ, SVC बँकेने MSME 

साठी त्रविासाहय भागीदार म्हणून काम केले आहे 

िंशोधन िहकायाथिाठी NPCI आसि IIT कानपूर यांच्यात 

करार 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंत्रडया (NPCI) आत्रण इंत्रडयन 

इस्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), कानपूर यांच्यातील 

सामंजस् करार (MoU) झाला आहे, सजयनशील कल्पनांची 

देवाणघेवाण आत्रण घरगुती त्रडत्रजटल पेमेंट सोलू्शन्सच्या 

त्रनत्रमयतीवर सहकायायचा मागय मोकळा करतो. NPCI आत्रण 

त्याच्या संलग्न संथथांद्वारे प्रदान केलेल्ा वसू्त आत्रण सेवांसाठी 

सायबर सुरक्षा सुरके्षला बळकट करण्यातही हे सहकायय मदत 

करेल. या सामंजस् करारामुळे NPCI आत्रण IIT कानपूरला 

त्रवत्रवध प्रकल्पांवर एकि काम करण्यासाठी प्रोत्साहन त्रमळेल. 

IISc बेंगळुरू आसि भारतीय नौिलाने िंयुक्त सवमान वाहतूक 

िंशोधनािाठी िामंजस् करार केला. 

● आत्मत्रनभयर भारताच्या उत्रिष्टांनुसार, भारतीय त्रवज्ञान संथथा 

(IISc) आत्रण भारतीय नौदलाने त्रवमान वाहतूक संशोधन आत्रण 

त्रवकासासाठी सहकायय करण्यासाठी आत्रण भारतीय 

नौदलासाठी स्वावलंबनाचे प्रयत् तीव्र करण्यासाठी एक 

सामंजस् करार केला आहे. बेंगळुरू-स्थथत संथथेच्या 

त्रनवेदनानुसार, स्वाक्षरी केलेल्ा सामंजस् करारामुळे भारतीय 

नौदलाला योग्य IISc प्राध्यापक सदस्ांशी संवाद साधण्यासाठी 

कायदेशीर चौकट त्रमळते आत्रण सामात्रयक त्रहताच्या के्षिात 

सहयोगी संशोधन उपक्रमांना समथयन त्रमळेल. 

अँमेझॉन इंसडयाने सडसलव्हरी वाढवण्यािाठी भारतीय 

रेले्विोबत करार केला. 

● अँमेझॉन इंत्रडयाने देशातील त्यांच्या त्रवतरण सेवांना चालना 

देण्यासाठी रेले्व ऑफ इंत्रडयाशी संलग्न केले आहे. या 

भागीदारीद्वारे, अँमेझॉन इंत्रडया 110 हून अत्रधक शहरांतगयत 

मागांवर पॅकेजेसची वाहतूक करण्यास सक्षम असेल, ज्यामुळे 

ग्राहकांसाठी एक ते दोन त्रदवसांची त्रडत्रलव्हरी सुत्रनत्रित होईल. 

अँमेझॉनने 2019 मधे्य भारतीय रेले्वसोबत काम करण्यास 

सुरुवात केली. कंपनीने वाहतूक मागय पाचपट वाढवले आहेत, 

असे त्यात म्हटले आहे. 

आपत्कालीन पेटर ोसलयम उत्पािनांचा पुरवठा करण्यािाठी 

IOCL आसि बांगलािेश यांच्यात िामंजस् करार 

● ढाका येथील इंत्रडयन ऑइल कॉपोरेशन त्रलत्रमटेड (IOCL) 

आत्रण बांगलादेश रसे्त आत्रण महामागय त्रवभाग यांच्याद्वारे 

भारताला बांगलादेशी प्रदेशातून पेटर ोत्रलयम उत्पादनांच्या 

आपत्कालीन त्रवतरणासाठी सामंजस् करारावर स्वाक्षरी 

करण्यात आली. भारतीय उच्चायुक्तांनी एका त्रिटमधे्य म्हटले 

आहे की, आसाममधील पुरामुळे झालेल्ा नुकसानीमुळे 

पेटर ोत्रलयम उत्पादनांच्या तातडीच्या पुरवठ्यात मदत 

करण्यासाठी हा अंतररम सेटअप आहे 

K-DISC ने रोजगारक्षमतेला प्रोत्साहन िेण्यािाठी LinkedIn 

िोबत िामंजस् करार केला. 

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

ने केरळ नॉलेज इकॉनॉमी त्रमशन (KKEM ) अंतगयत ICT 

Academy of Kerala (ICTAK) सोबत त्रलंक्कडइन या जगातील 

सवायत मोठ्या व्यावसात्रयक नेटवकय सह सामंजस् करारावर 

स्वाक्षरी केली आहे. कनेक्ट् कररअर टू कॅिस मोत्रहमेचा एक 

भाग (CCC). त्रलंक्कडइनचा वापर करून संबंत्रधत नोकऱ्या 

त्रमळवण्यासाठी केरळमधील तरुणांमधे्य या भागीदारीद्वारे 

रोजगारक्षमता कौशल्ांना चालना देण्याचे केरळ सरकारचे 

उत्रिष्ट आहे. 

ओसडशा िरकारने सकनारपट्टीच्या िंरक्षिािाठी NIOT िोबत 

िामंजस् करार केला. 

● ओत्रडशा सरकारने पूर, चक्रीवादळ, मातीची धूप आत्रण भरती-

ओहोटी इत्यादीसारख्या त्रवत्रवध नैसत्रगयक आपत्तीपंासून त्रकनारी 

भागाच्या संरक्षणासाठी चेन्नईस्थथत राष्टर ीय महासागर तंिज्ञान 

संथथेशी (एनआयओटी) एक सामंजस् करार (एमओयू) केला 

आहे. ओत्रडशा हवामान बदलाच्या पररणामांमुळे त्रकनारी 

भागांना दरवषी नैसत्रगयक आपत्तीनंा सामोरे जावे लागते. गंजम, 

पुरी, खोरधा, कें द्रपाडा, भद्रक, बालेिर आत्रण जगतत्रसंगपूर या 

सात त्रजल््ांना या उपक्रमाचा लाभ त्रमळणार आहे. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |August 2022 

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

मास्टरकाडथने जाहीर केले की बॅडसमंटनपटू लक्ष्य िेन, 

सकिाम्बी श्रीकांत, िान्सत्वकिाईराज रँकीरेड्डी आसि सचराग शेट्टी 

हे िँड अँमे्बिेडर म्हिून बोडाथवर येतील. 

● मास्टरकाडयने जाहीर केले की बॅडत्रमंटनपटू लक्ष्य सेन, त्रकदाम्बी 

श्रीकांत, सास्त्वकसाईराज रँकीरेड्डी आत्रण त्रचराग शेट्टी हे 

भारतातील कंपनीचे बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून बोडायवर येतील. 

प्रत्रतत्रित थॉमस चषक 2022 आत्रण बत्रमंगहॅम 2022 

कॉमनवेल्थ गेम्सचे त्रवजेते म्हणून, नवीन राजदूत भारतात 

त्रडत्रजटल पेमेंटच्या सुरत्रक्षतता, सुरत्रक्षतता आत्रण सुत्रवधांबिल 

जागरूकता पसरवण्यासाठी मास्टरकाडयसोबत भागीदारी 

करतील. 

स्माटथ PoS उपकरिे उपयोसजत करण्यािाठी िॅमिंग 

स्टोअिथिोबत पेटीएम टाय-अप 

● पेटीएमने पॉइंट-ऑफ-सेल त्रडव्हाइसेसच्या तैनातीद्वारे स्माटय 

पेमेंट तसेच पेटीएम पोस्टपेड कजय सेवा सुलभ करण्यासाठी 

संपूणय भारतातील सॅमसंग स्टोअसयसोबत भागीदारी केली. या 

भागीदारीमुळे देशातील कोणत्याही अत्रधकृत स्टोअरमधून 

सॅमसंग उपकरणे जसे की लॅपटॉप, स्माटयफोन, टेत्रलस्व्हजन, 

स्माटय घड्याळे इत्यादी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना UPI, वॉलेट, 

आता पेमेंट स्कीम, डेत्रबट काडय आत्रण के्रत्रडट काडयसह Paytm 

पेमेंट साधनांद्वारे पेमेंट करता येईल. 

येि बँकेने ONDC ला प्रोत्साहन िेण्यािाठी SellerApp िोबत 

भागीिारीची घोर्िा केली. 

● येस बँकेने त्रवके्रता-कें त्रद्रत बुस्द्धमत्ता मंच असलेल्ा SellerApp 

सोबत भागीदारीची घोषणा केली आहे. येस बँक आत्रण 

SellerApp मधील ही भागीदारी त्यांच्या क्लायंट बेसच्या 

त्रवके्रत्या वगायला ओपन नेटवकय  त्रडत्रजटल कॉमसय (ONDC) 

अंगीकारण्यासाठी प्रोत्सात्रहत करेल आत्रण त्यांच्या त्रडत्रजटल 

कॉमसय फूटत्रपं्रटचा त्रवस्तार करण्यास मदत करेल. ओपन 

नेटवकय  त्रडत्रजटल कॉमसय त्रकंवा ONDC हा भारत सरकारचा 

एक धोरणात्मक उपक्रम आहे, ज्याचा उिेश त्रडत्रजटल कॉमसय 

से्पसचे लोकशाहीकरण करणे आहे. ONDC हा भारतीय ई-

कॉमसय माकेटमधे्य स्फ्लपकाटय आत्रण अँमेझॉनचा पयायय आहे. 

टाटा कन्सिन्सी िन्सव्हथिेि (TCS) ने सतच्या सडसजटल 

पररवतथनाच्या प्रवािात सवत्तीय िंस्र्ा, Inc. 'फाइव्ह स्टार बँक' 

च्या उपकंपनीिोबत भागीिारी केली आहे. 

● टाटा कन्सल्टन्सी सस्व्हयसेस (TCS) ने त्रतच्या त्रडत्रजटल 

पररवतयनाच्या प्रवासात त्रवत्तीय संथथा, Inc. 'फाइव्ह स्टार बँक' 

च्या उपकंपनीसोबत भागीदारी केली आहे. ही भागीदारी 

टीसीएस कस्टमर इंटेत्रलजन्स अँड इनसाइट्स (CI&I) 

त्रवशे्लषण पॅ्लटफॉमय वापरून कजय देण्याची जोखीम त्रनधायररत 

करण्यास आत्रण अत्रत-वैयस्क्तकीकृत ग्राहक अनुभव प्रदान 

करण्यास सक्षम करते. TCS AI-संचात्रलत CI&I पॅ्लटफॉमयच्या 

ररअल-टाइम संदत्रभयत प्रत्रतबद्धता क्षमतांचा लाभ घेईल ज्यामुळे 

बँकेला अॅॅत्रटर शन ब्लाइंड स्पॉट्स टाळण्यासाठी आत्रण 

सवयचॅनेल ग्राहक वैयस्क्तकरण चालत्रवण्यासाठी अंतदृयष्टी प्राप्त 

करण्यात मदत होईल. 

बुसकंग डेटा, इतर िुसवधांची िुरसक्षतता आसि िुरसक्षतता 

िुसनसित करण्यािाठी IRCTC आसि BSF यांनी िामंजस् 

करारावर स्वाक्षरी केली. 

● सीमा सुरक्षा दलाने (BSF) भारतीय रेले्व कॅटररंग अँड टुररझम 

कॉपोरेशन (IRCTC) सोबत भारताच्या सीमेवर रक्षण करणाऱ्या 

जवानांसाठी एअर ई-त्रतकीट सेवेअंतगयत बुत्रकंग डेटाची 

सुरत्रक्षतता आत्रण सुरत्रक्षतता सुत्रनत्रित करण्यासाठी सामंजस् 

करारावर स्वाक्षरी केली आहे. सक्ती या करारामुळे अत्रधकृत 

बीएसएफ कमयचार्यांसाठी अत्रतररक्त सामान, लाउंज, मालवाहू 

आत्रण कमी रि करणे त्रकंवा पुनत्रनयधायररत शुल्काची सुत्रवधा 

सुत्रनत्रित केली जाईल. 

NPCI इंटरनॅशनलने UPI आसि RuPay िाठी UK चा पसहला 

असधग्रहिकताथ म्हिून PayXpert िोबत िामंजस् करारावर 

स्वाक्षरी केली. 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंत्रडया (NPCI), जे जगातील 

सवायत मोठे ररअल-टाइम पेमेंट सोलू्शन आहे, युत्रनफाइड 

पेमेंट्स इंटरफेस आत्रण RuPay काडय योजनेने त्यांच्या 

उपकंपनी NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स त्रलत्रमटेड (NIPL) माफय त 

PayXpert, पेमेंट सोलू्शन्स यूके मधे्य त्याच्या पेमेंट 

सोलू्शन्सची स्वीकृती थथात्रपत आत्रण आंतरराष्टर ीयकरण 

करण्यासाठी सामंजस् करार केला आहे. 

● NIPL आत्रण PayXpert यांच्यातील सहकायय UK मधील 

PayXpert वर भारतीय पेमेंट सोलू्शन्सला प्रोत्साहन देईल. 

पेमेंट पद्धत PayXpert च्या Android पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) 

त्रडव्हाइसेसवर स्टोअरमधील पेमेंटसाठी, UPI-आधाररत QR 

कोड पेमेंट आत्रण RuPay काडय पेमेंटच्या उपलब्धतेसह 

उपलब्ध असेल. 

हररत ऊजाथ प्रकल्पांिाठी कजथ िेण्यािाठी IREDA आसि 

MAHAPREIT यांनी िामंजस् करार केला. 

● IREDA आत्रण MAHAPREIT यांच्यात सामंजस् करारावर 

स्वाक्षरी: महात्मा फुले नवीकरणीय ऊजाय आत्रण पायाभूत 

सुत्रवधा तंिज्ञान त्रलत्रमटेड (MAHAPREIT), MPBCDC ची पूणय 

मालकीची उपकंपनी (49% भारत सरकारच्या मालकीची 

आत्रण 51% महाराष्टर  सरकारच्या मालकीची), आत्रण भारतीय 

ररनू्यएबल एनजी डेव्हलपमेंट एजन्सी त्रलत्रमटेड 

(आयआरईडीए) ने सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. 
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िामंजस् कराराबद्दल 

● सामंजस् कराराच्या अटीनुंसार, IREDA MAHAPREIT ला 

सावयजत्रनक उपयोत्रगता, थथात्रनक सरकारे आत्रण अक्षय ऊजाय 

उद्यानांच्या पायाभूत सुत्रवधांसाठी त्रवकत्रसत केल्ा जाणाऱ्या 

अक्षय ऊजाय प्रकल्पांसाठी त्रवत्तपुरवठा पयायय प्रदान करेल. 

● IREDA चे अध्यक्ष आत्रण व्यवथथापकीय संचालक (CMD), श्री 

प्रत्रदप कुमार दास आत्रण MAHAPREIT चे CMD, श्री त्रबत्रपन 

श्रीमाली, या दोघांनी सामंजस् करारावर स्वाक्षऱ्या केल्ा. 

● या भागीदारीचा एक भाग म्हणून, IREDA नवीकरणीय ऊजाय 

आत्रण ऊजाय काययक्षमता आत्रण संवधयन यांचा समावेश असलेल्ा 

MAHAPREIT च्या उपक्रमांवर तांत्रिक-आत्रथयक योग्य पररश्रम 

देखील करेल. 

सडसजटल एस्क्रो िेवांिाठी कॅस्लरने येि बँकेिोबत करार 

केला. 

● ग्लोबल एस्क्रो बँत्रकंग सोलू्शन प्रदाता, कॅस्लरने बँकेच्या 

ग्राहकांसाठी त्रडत्रजटल एस्क्रो सेवा देण्यासाठी येस बँकेसोबत 

भागीदारी केली आहे. ही फमय व्यक्ती आत्रण उद्योगांसाठी 

जागत्रतक त्रडत्रजटल एस्क्रो पॅ्लटफॉमय आहे, जी देशांतगयत आत्रण 

क्रॉस-बॉडयर एस्क्रो सोलू्शन्स ऑफर करते. 

गोिरेज ॲग्रोवे्हटने पाम तेलािाठी आिाम, मसिपूर आसि 

सत्रपुरािोबत करार केले 

● गोदरेज ॲग्रोवे्हट, एक वैत्रवध्यपूणय कृषी व्यवसाय समूह, ने 

जाहीर केले की त्यांनी खाद्यतेल- पाम तेल उपक्रमावर राष्टर ीय 

त्रमशन अंतगयत के्षिात तेल पामच्या वाढीस चालना देण्यासाठी 

आसाम, मत्रणपूर आत्रण त्रिपुरा सरकारसोबत सामंजस् करार 

केला आहे. 

SIDBI आसि Tata Power च्या TPRMG ने हररत उद्योजकांना 

पासठंबा िेण्यािाठी िहकायथ केले. 

● देशभरात 1,000 हररत ऊजाय व्यवसाय उभारण्यासाठी, स्मॉल 

इंडस्टर ीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंत्रडया (SIDBI) आत्रण TP 

ररनु्यएबल मायक्रोग्रीड त्रलत्रमटेड (TPRMG), टाटा पॉवरची पूणय 

मालकी असलेली उपकंपनी, यांनी हररत ऊजाय व्यवसाय 

काययक्रम सुरू करण्यासाठी सहकायय केले आहे. हा प्रकल्प 

देशभरात शाित व्यवसाय मॉडेलला प्रोत्साहन देईल, पररणामी 

ग्रामीण उद्योजकांचे सक्षमीकरण होईल. 

SIDBI आसि TPRMG: प्रमुख मुदे्द 

● करारानुसार, उद्योजकांनी TPRMG द्वारे चालवलेला क्षमता-

त्रनत्रमयती काययक्रम पूणय केल्ानंतर, SIDBI त्यांना “गो 

ररस्पॉस्न्सव्ह, एंटरप्राइज इन्सेंत्रटव्ह (GREENi)” प्रदान करेल. 

● ग्रामीण उद्योजकांच्या संथथा सुरू करण्यासाठी त्रकंवा 

वाढवण्यासाठी त्रवत्तपुरवठा (कजय) सुलभ करण्यासाठी त्रसडबी 

त्रतच्या PRAYAAS योजना त्रकंवा भागीदार बँकांद्वारे के्रत्रडट 

कनेक्शनचे समथयन करेल. 

● या ग्रामीण उपक्रमांना उच्च-गुणवते्तचा, वाजवी त्रकमतीत, 

त्रविासाहय आत्रण हररत ऊजाय (सौर, पवन आत्रण बायोगॅस) 

पुरवण्यासाठी TPRMG त्याच्या सध्याच्या मायक्रोग्रीड 

नेटवकय मधे्य तसेच नवीन के्षिांमधे्य पाि उद्योजकांची ओळख 

करून देईल. 

गोिरेज ऍग्रोवे्हट पाम तेलािाठी आिाम, मसिपूर आसि 

सत्रपुरािोबत करार केले. 

● गोदरेज ऍग्रोवे्हट, एक वैत्रवध्यपूणय कृषी व्यवसाय समूह, ने 

जाहीर केले की त्यांनी खाद्यतेल-तेल पाम उपक्रमावर राष्टर ीय 

त्रमशन अंतगयत के्षिात तेल पामच्या वाढीस चालना देण्यासाठी 

आसाम, मत्रणपूर आत्रण त्रिपुरा सरकारसोबत सामंजस् करार 

केला आहे . गोदरेज अॅग्रोवे्हट आत्रण राज्य सरकार यांच्यातील 

भागीदारीमुळे या राज्यांमधे्य तेल पाम प्लांटच्या त्रवस्तारासाठी 

तसेच शेतकऱ्यांना मदतीसाठी नवीन संधी त्रनमायण होतील. 

भारताच्या िांसृ्कसतक वारशाचा प्रचार करण्यािाठी रॉयल 

एनसफर्ल्चा युनेस्कोशी करार.  

● रॉयल एनत्रफल्डने त्रहमालयापासून सुरू झालेल्ा भारताच्या 

अमूतय सांसृ्कत्रतक वारशाचा प्रचार आत्रण संरक्षण करण्यासाठी 

UNESCO (संयुक्त राष्टर  शैक्षत्रणक, वैज्ञात्रनक आत्रण सांसृ्कत्रतक 

संघटना) सोबत भागीदारी केली आहे . हा काययक्रम पत्रिम 

त्रहमालय आत्रण ईशाने्यकडील प्रदेशातील अमूतय सांसृ्कत्रतक 

वारसा (ICH) पद्धतीचें प्रायोत्रगक आत्रण सजयनशील प्रदशयन 

म्हणून तयार करण्यात आला आहे. 

चासजिंग आसि बॅटरी सॅ्वसपंगिाठी Jio-BP िह Hero इलेन्सररक 

करार केला. 

● Hero Electric, एक भारतीय इलेस्क्ट्रक सू्कटर त्रनमायता 

कंपनीने भारतात EV चात्रजंग आत्रण बॅटरी सॅ्वत्रपंग सोलू्शन्स 

प्रदान करण्यासाठी Jio-BP सोबत भागीदारीची घोषणा केली 

आहे. Hero electric आत्रण Jio-BP मधील भागीदारी 

ऑटोमेकरच्या ग्राहकांना नंतरच्या चात्रजंग आत्रण बॅटरी सॅ्वत्रपंग 

इन्फ्रास्टरक्चरमधे्य प्रवेश करण्यास अनुमती देईल. 2020 मधे्य, 

मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील ररलायन्स इंडस्टर ीज आत्रण 

त्रब्रटीश तेल कंपनी BP, त्रजओ-बीपी यांच्यातील संयुक्त उपक्रम. 

Hero Electric ने जारी केलेल्ा त्रनवेदनात अशी मात्रहती 

देण्यात आली आहे. 

AAI आसि स्वीडन यांनी शाश्वत सवमान वाहतूक तंत्रज्ञानािाठी 

िामंजस् करार केला. 

● नवी त्रदल्ली येथील AAI कॉपोरेट मुख्यालयात, स्वीडनच्या LFV 

एअर नेस्व्हगेशन सेवा आत्रण भारतीय त्रवमानतळ प्रात्रधकरण 

(AAI) यांनी सामंजस् करारावर स्वाक्षरी केली. स्माटय एस्व्हएशन 

सोलू्शन्सची तपासणी करण्यासाठी, स्वीडन आत्रण एअरपोट्यस 

अथॉररटी ऑफ इंत्रडया (AAI) यांच्यातील कराराने भारत आत्रण 

स्वीडन या दोन हवाई नेस्व्हगेशन सेवा प्रदाते एकि आणले 

आहेत, ज्यांच्याकडे पयायवरणास अनुकूल त्रवमान वाहतूक 

तंिज्ञानाच्या नवीन त्रपढीचा त्रवकास आत्रण अंमलबजावणी 

करण्याचा टर ॅक रेकॉडय आहे. 
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रॅक्स आसि अहवाल बातम्या 
 

भारतीय मसहला िासवत्री सजंिाल चीनच्या यांग हुआनची जागा 

घेत आसशयातील िवाथत श्रीमंत मसहला ठरली आहे. 

● ररअल-टाइम बू्लमबगय अब्जाधीश त्रनदेशांकानुसार, ओपी 

त्रजंदाल समूहाच्या चेअरपसयन एमेररटस सात्रविी त्रजंदाल यांनी 

चीनच्या यांग हुआन यांना मागे टाकून आत्रशयातील सवायत 

श्रीमंत मत्रहला बनली आहे. 72 वषीय सात्रविी त्रजंदाल 

ज्यांच्याकडे भारतातील सवायत श्रीमंत मत्रहला देखील आहे, 

त्यांची एकूण संपत्ती 11.3 अब्ज डॉलर आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● चीनच्या सवायत मोठ्या ररअल इसे्टट डेव्हलपर 'कंटर ी गाडयन 

होस्लं्डग्स'चे मालक यांग हुआन यांचे नशीब 2022 मधे्य 

त्रनम्प्म्याहून अत्रधक घसरले, ते $24 अब्ज वरून $11 अब्ज 

झाले. गेल्ा पाच वषांपासून त्या आत्रशयातील सवायत श्रीमंत 

मत्रहला होत्या. 

● 72 वषीय त्रजंदाल या भारतातील सवायत श्रीमंत मत्रहला आत्रण 

देशातील 10व्या क्रमांकाच्या श्रीमंत व्यक्ती आहेत. 2005 मधे्य 

पतीचे हेत्रलकॉप्टर अपघातात त्रनधन झाल्ानंतर लगेचच त्या 

त्रजंदाल गु्रपच्या अध्यक्षा झाल्ा. 

● सात्रविीनेही राजकारणात कररअर केल्ाचा अत्रभमान आहे. 

2009 मधे्य, त्या पुन्हा त्रनवडून आल्ा आत्रण हररयाणा 

सरकारमधे्य कॅत्रबनेट मंिी म्हणून त्यांची त्रनयुक्ती झाली. 

LIC नवीनतम फॉचू्यथन ग्लोबल 500 यािीमधे्य आहे. 

● भारतीय वैधात्रनक त्रवमा आत्रण गंुतवणूक महामंडळ, लाइफ 

इन्शुरन्स कॉपोरेशन (LIC) नवीनतम फॉचू्ययन ग्लोबल 500 

यादीमधे्य आहे. USD 97.26 अब्ज महसूल आत्रण USD 553.8 

दशलक्ष नफा असलेली देशातील सवायत मोठी आयुत्रवयमा कंपनी 

नुकत्याच प्रत्रसद्ध झालेल्ा फॉचू्ययन 500 यादीत 98 व्या 

थथानावर आहे. एलआयसीची ही यादीतील पत्रहलीच आउत्रटंग 

आहे, जी त्रवक्रीनुसार सूचीबद्ध कंपन्यांना थथान देते. 

यािीतील भारतीय कंपन्या क्रमवारीत: 

● ररलायन्स इंडस्टर ीजने 2022 च्या यादीत 51 थथानांनी झेप घेतली 

असून 104 व्या क्रमांकावर आहे. ररलायन्स, USD 93.98 

त्रबत्रलयन कमाईसह आत्रण नवीनतम वषायत USD 8.15 त्रबत्रलयन 

त्रनव्वळ नफा, 19 वषांपासून या यादीत आहे. 

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

थथानावर तर ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉपोरेशन (ONGC) 16 

थथानांनी वाढून 190 वर पोहोचले आहे. 

● या यादीत टाटा समूहाच्या दोन कंपन्या आहेत - टाटा मोटसय 

370 आत्रण टाटा स्टील 435 व्या थथानावर. या यादीत राजेश 

एर्क्पोट्यस ही 437 व्या क्रमांकावर असलेली अन्य खाजगी 

भारतीय कंपनी होती. 

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

आत्रण भारत पेटर ोत्रलयम कॉपोरेशन त्रलत्रमटेड 19 थथानांनी 295 

व्या थथानावर आहे. 

कुशमन आसि वेकसफर्ल्च्या अहवालानुिार, टॉप टेक हबच्या 

यािीत आसशया पॅसिसफक प्रिेशात बेंगळुरू िुिऱ्या 

क्रमांकावर आहे. 

● कुशमन आत्रण वेकत्रफल्डच्या अहवालानुसार, शीषय टेक 

हब्सच्या यादीत आत्रशया पॅत्रसत्रफक प्रदेशात बेंगळुरू दुसऱ्या 

क्रमांकावर आहे आत्रण चीनच्या बीत्रजंगच्या मागे आहे. 'टेक 

त्रसटीज: द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टॅलेंट अँड ररअल इसे्टट' 

या अहवालात जगभरातील 115 वेगवेगळ्या 'टेक शहरांचा' 

अभ्यास करण्यात आला आहे. बीत्रजंग आत्रण बेंगळुरूनंतर या 

यादीत चेन्नई, त्रदल्ली आत्रण हैदराबाद ही आणखी तीन भारतीय 

शहरे आहेत. APAC च्या 14 शहरांच्या यादीत आठव्या आत्रण 

नवव्या क्रमांकासह मंुबई आत्रण पुण्याने टॉप-10 मधे्यही थथान 

त्रमळवले आहे. 

भारताने चीन आसि यूकेला मागे टाकून जगातील 10 व्या 

क्रमांकाचा जीवन सवमा कंपनी बनला आहे. 

● बेनोरी नॉलेज, कस्टम ररसचय आत्रण अॅनात्रलत्रटर्क् सोलू्शन्सचे 

अत्याधुत्रनक प्रदाता, द्वारे उद्योगाच्या कामत्रगरीचा मागोवा 

घेणारा सवायत अलीकडील अहवाल, 2017-2022 पासून 11% 

च्या CAGR वर जीवन त्रवमा के्षिाची वाढ ठळक केली आहे 

आत्रण CAGR वर वाढण्याचा अंदाज आहे. पुढील पाच वषांत 

9%. कोत्रवड-19 महामारीच्या अत्रनत्रिततेमुळे ग्राहकांना त्यांच्या 

आत्रथयक सुरत्रक्षततेला बळकटी देणाऱ्या वसंू्तवर पैसे खचय करणे 

पूवीपेक्षा अत्रधक महत्त्वाचे बनले आहे, त्यापैकी एक जीवन त्रवमा 

आहे. 

भारताचे गौतम अिानी आता जगातील सतिऱ्या क्रमांकाचे 

श्रीमंत व्यक्ती आहेत. 

● भारताचे गौतम अदानी आता जगातील त्रतसऱ्या क्रमांकाचे 

श्रीमंत व्यक्ती आहेत. बू्लमबगय त्रबत्रलयनेअसय इंडेर्क्च्या 

क्रमवारीत अदानी समूहाच्या अध्यक्षांनी लुई स्व्हटॉनचे अध्यक्ष 

बनायडय अनॉयल्टला मागे टाकले आहे. एकूण USD 137.4 अब्ज 

संपत्तीसह, 60 वषीय अदानी आता रँत्रकंगमधे्य उद्योगपती 

एलोन मस्क आत्रण जेफ बेझोस यांच्या मागे आहेत. बू्लमबगय 

अब्जाधीश इंडेर्क्च्या पत्रहल्ा तीनमधे्य आत्रशयाई व्यक्तीने 

प्रवेश करण्याची ही पत्रहलीच वेळ आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● ताज्या बू्लमबगय अब्जाधीश त्रनदेशांकात, ररलायन्सचे प्रमुख 

मुकेश अंबानी एकूण USD 91.9 अब्ज संपत्तीसह 11 व्या 

क्रमांकावर आहेत. 
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● हा त्रनदेशांक हा जगातील सवायत श्रीमंत व्यक्तीचंी दैत्रनक 

क्रमवारी आहे. प्रते्यक अब्जाधीशांच्या प्रोफाइल पृिावरील 

त्रनव्वळ मूल्ाच्या त्रवशे्लषणामधे्य गणनेचे तपशील त्रदलेले 

आहेत. नू्ययॉकय मधील प्रते्यक टर े त्रडंग त्रदवसाच्या शेवटी आकडे 

अद्यतत्रनत केले जातात. 

● एलोन मस्क आत्रण जेफ बेझोस यांची एकूण संपत्ती सध्या 

अनुक्रमे USD 251 अब्ज आत्रण USD 153 अब्ज इतकी आहे. 

 

सवज्ञान आसि तंत्रज्ञान बातम्या 
 

भारतीय भार्ा तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन िेण्यािाठी IIT-M ने 

सनलेकिी कें द्राची स्र्ापना केली. 

● AI4Bharat येथील नीलेकणी कें द्राची थथापना भारतीय तंिज्ञान 

संथथा (IIT) मद्रासने भारतीय भाषा तंिज्ञानाची स्थथती प्रगत 

करण्यासाठी आत्रण सकारात्मक सामात्रजक प्रभाव 

पाडण्यासाठी केली होती. नंदन नीलेकणी यांनी उघडलेल्ा या 

कें द्राला त्रनधी देण्यासाठी रोत्रहणी आत्रण नंदन नीलेकणी यांनी 

नीलेकणी त्रफलान्थ्रॉपीजच्या माध्यमातून 36 कोटी रुपयांची 

देणगी त्रदली आहे . IIT मद्रासने भारतीय भाषांसाठी मुक्त-स्रोत 

भाषा AI तयार करण्यासाठी AI4Bharat काययक्रम सुरू केला. 

अंतराळात सतरंगा िाखवण्यािाठी इस्रोने िवाथत लहान रॉकेट 

प्रके्षसपत केले. 

● भारतीय अंतराळ संशोधन संथथेकडून 7 ऑगस्ट 2022 रोजी 

एक लहान उपग्रह प्रके्षपण वाहन श्रीहररकोटा येथून पाठवले 

जाईल. हे तीन-टप्प्याचे वाहन आहे आत्रण प्रणोदनाच्या प्रते्यक 

पायरीमधे्य घन इंधन वापरले जाते. "आझादी सॅट" नावाच्या 

उपग्रहासोबत EOS-02 नावाचा पृथ्वी त्रनरीक्षण उपग्रह कमी 

पृथ्वीच्या कके्षत ठेवणे हे या प्रकल्पाचे उत्रिष्ट आहे. श्रीहररकोटा 

येथून या उपग्रहाचे प्रके्षपण केले जाणार आहे. 
 

 

नािाने मंगळाचे पसहले मिीसे्पररल नकाशे उपलब्ध करून 

सिले. 

● नॅशनल एरोनॉत्रटर्क् अँड से्पस अॅडत्रमत्रनस्टर ेशन (NASA) च्या 

संशोधकांनी मंगळाच्या पृिभागाचे पत्रहले मल्टीसे्पक्ट्रल नकाशे 

सावयजत्रनक केले. 5.6 GB, बहुरंगी नकाशा लाल ग्रहाच्या 

के्षिफळाच्या 86% भाग व्यापतो. अमेररकन से्पस एजन्सी 

पुढील सहा मत्रहन्यांत हळूहळू संपूणय नकाशा त्रवतररत करेल. 

स्वातंत्र्ाची 75 वरे् पूिथ झाल्यासनसमत्त गुगलने 'इंसडया की 

उडान' लाँच केले. 

● Google ने स्वातंत्र्याची 75 वषे पूणय करण्यासाठी 'इंत्रडया की 

उडान' लॉन्च केला आहे. Google Arts & Culture द्वारे 

राबत्रवण्यात आलेला हा प्रकल्प देशाच्या कतृयत्वाचा उत्सव 

साजरा करतो आत्रण "गेल्ा 75 वषांतील भारताच्या अटळ 

आत्रण अटळ भावनेवर आधाररत आहे". देशव्यापी उत्सवाचा 

एक भाग म्हणून, Google ने सांसृ्कत्रतक मंिालयासोबत 

सहकायायची घोषणा देखील केली. कें द्रीय संसृ्कती आत्रण पययटन 

मंिी जी त्रकशन रेड्डी आत्रण संसृ्कती मंिालय आत्रण Google 

च्या वररि अत्रधकाऱ्यांच्या उपस्थथतीत त्रदल्लीतील संुदर नसयरी 

येथे आयोत्रजत एका शानदार काययक्रमात अत्रधकृतपणे लॉन्च 

करण्यात आले . 

मायक्रोिॉफ्ट, िरकार नागरी िेवकांना िंगिक कौशले्य 

प्रसशसक्षत करण्याचा मानि आहे. 

● मायक्रोसॉफ्ट आत्रण भारत सरकार जवळपास 2.5 दशलक्ष 

नागरी सेवकांना त्रडत्रजटल टूलत्रकट त्रशकवण्यासाठी एका 

काययक्रमावर एकि काम करतील. कौशल् त्रवकास आत्रण 

उद्योजकता मंिालय (MSDE), क्षमता त्रनमायण आयोग (CBC) 

आत्रण तंिज्ञान के्षिातील त्रदग्गज Microsoft च्या मदतीने कमी 

भाग्यवानांना मदत करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्ांमधे्य नागरी 

सेवकांना पात्रठंबा देण्यासाठी एकि काम करत आहेत. 

स्पाकथ : ISRO द्वारे नवीन व्हचु्यथअल से्पि मु्यसझयम लाँच केले 

गेले. 

● भारतीय अंतराळ संशोधन संथथा (ISRO) ने इंटरएस्क्ट्व्ह 

इंटरफेससह अनेक इस्रो मोत्रहमांचे प्रदशयन करण्यासाठी 

'SPARK' अंतराळ संग्रहालय नावाचे त्रडत्रजटल पॅ्लटफॉमय सुरू 

केले आहे. 'स्पाकय ' से्पस मु्यत्रझयम म्हणून ओळखले जाणारे 

त्रडत्रजटल पॅ्लटफॉमय इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ यांच्या हसे्त 

लॉन्च करण्यात आले. स्वातंत्र्याची 75 वषे पूणय होत असताना 

आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करताना इस्रोची ही 

कल्पना एक नवीन उपक्रम आहे. 
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Lumpi-ProVac: ICAR लिी त्वचा रोग (lumpy disease) 

अिलेल्या गुरांिाठी स्र्ासनक पातळीवर उत्पासित लि तयार 

केली. 

● ICAR ने Lumpy-ProVac ही थथात्रनक पातळीवर तयार 

केलेली लस लिी त्वचा रोग असलेल्ा गुरांसाठी त्रवकत्रसत 

केली आहे. गुजरात, राजथथान आत्रण पंजाब यांसारख्या 

प्रदेशांमधे्य गुरांमधे्य ढेकूळ असलेल्ा त्वचेच्या आजाराचा 

प्रसार रोखण्यासाठी झगडत असलेल्ा पशुवैद्यकांसाठी आत्रण 

गुरेढोरे मालकांसाठी, एक उत्साहवधयक बातमी आहे. भारतीय 

कृषी संशोधन पररषद (ICAR) च्या शास्त्रज्ञांनी घोत्रषत केले की 

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

2019 पासून रांचीमधून त्रमळवलेल्ा त्रवषाणूजन्य स्टर ेनचा वापर 

करून त्रवकत्रसत केली गेली होती, यशस्वीररत्या के्षिीय चाचण्या 

पूणय केल्ा आहेत आत्रण आता ती तयार झाली आहे. 

CCMB, IIT हैिराबाि आसि LVPEI द्वारे सवकसित केलेला 

भारतातील पसहला 3D-मुसद्रत मानवी कॉसनथया 

● हैदराबादमधील संशोधकांनी कृत्रिम कॉत्रनयया ( 3D-मुत्रद्रत 

मानवी कॉत्रनयया ) यशस्वीररत्या 3D-त्रपं्रट केले आहे आत्रण ते 

भारतात प्रथमच सशाच्या डोळ्यात ठेवले आहे. मानवी 

दात्याच्या कॉत्रनययल त्रटशू्यपासून बनत्रवलेले 3D- त्रपं्रट केलेले 

मानवी कॉत्रनयया LV प्रसाद आय इस्ियूट (LVPEI ), इंत्रडयन 

इस्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-हैदराबाद (IIT-H), आत्रण सेंटर 

फॉर सेलु्लर अँड मॉत्रल्ुलर बायोलॉजी (CCMB ) च्या 

संशोधकांनी तयार केले आहे. 

3D-मुसद्रत मानवी कॉसनथया: मुख्य मुदे्द 

● उत्पादन (3D-मुत्रद्रत मानवी कॉत्रनयया) थथात्रनक पातळीवर 

सरकार आत्रण परोपकारी संथथांच्या समथयनाने तयार केले गेले; 

हे पूणयपणे नैसत्रगयक, कृत्रिम घटकांपासून मुक्त आत्रण 

रुग्णांसाठी वापरण्यासाठी सुरत्रक्षत आहे. 

● त्रवशेष बायोत्रममेत्रटक हायडर ोजेल (पेटंट प्रलंत्रबत) तयार 

करण्यासाठी, LVPEI, IITH, आत्रण CCMB मधील संशोधकांनी 

मानवी डोळ्यांमधून तयार केलेल्ा त्रडसेलु्लराइज्ड कॉत्रनययल 

त्रटशू्य मॅत्रटरर्क् आत्रण से्टम पेशीचंा वापर केला. 

● हे हायडर ोजेल 3D-मुत्रद्रत मानवी कॉत्रनययासाठी पायाभूत सामग्री 

म्हणून काम करते . 

● 3D-त्रपं्रट केलेले मानवी कॉत्रनयया हे बायोकॉिॅत्रटबल, नैसत्रगयक 

आत्रण प्राण्यांच्या उपउत्पादनांपासून मुक्त आहे कारण ते 

मानवी कॉत्रनययाच्या ऊतीपंासून तयार केलेल्ा घटकांपासून 

बनलेले आहे. 

कोसवड बूस्टर लिीकरि प्रर्म युनायटेड सकंगडममधे्य मंजूर 

झाले. 

● त्रब्रटीश आरोग्य अत्रधकार्यांनी सांत्रगतले की, मॉडनाय कोत्रवड 

बूस्टर लसीकरणास मान्यता देणारे यूके हे पत्रहले राष्टर  बनले 

आहे. कोत्रवड बूस्टर लसीकरण COVID-19 चे मूळ स्टर ेन आत्रण 

अगदी अलीकडील ओत्रमक्रॉन आवृत्ती या दोन्हीनंा लक्ष्य करते. 

मॉडनाय कोत्रवड बूस्टर लसीकरणाला मेत्रडत्रसन्स अँड हेल्थकेअर 

प्रॉडक््ट्स रेगु्यलेटरी एजन्सी (MHRA) द्वारे नवीन 

कोरोनाव्हायरस त्रवरूद्ध “तीक्ष्ण साधन” म्हणून मान्यता देण्यात 

आली आहे कारण ती सुरत्रक्षतता, गुणवत्ता आत्रण 

पररणामकारकतेच्या आवश्यकता पूणय करण्याचा त्रनधायर केला 

आहे. 

स्वातंत्र्ाची 75 वरे् पूिथ झाल्यासनसमत्त अवकाशात भारताचा 

ध्वज फडकला. 

● देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वषे पूणय झाल्ामुळे भारतीय राष्टरध्वज 

30 त्रकमी पेक्षा जास्त उंचीवर अंतराळात फडकवण्यात आला. 

त्रतरंगा से्पस त्रकड्झ इंत्रडयाने फुग्यावर अंतराळाच्या काठावर 

पाठवला होता, जो देशासाठी तरुण शास्त्रज्ञ तयार करणारी 

एरोसे्पस संथथा आहे. ध्वज फडकवणे हा आझादी का अमृत 

महोत्सवाचा एक भाग होता जो भारत स्वतंि झाल्ाला 75 वषे 

पूणय झाली. 

नािाचे चंद्र रॉकेट पसहल्या चाचिी उड्डािािाठी प्रके्षपि पॅडवर 

हलवले. 

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

रॉकेट आत्रण ओररयन से्पसक्राफ्टच्या सभोवतालचे त्यांचे 

महाकाय नू्य मून रॉकेट आणले आहे, हे वाहन फ्लोररडातील 

केनेडी से्पस सेंटरमधे्य पॅड 39B वर अपेत्रक्षत त्रलफ्ट-ऑफच्या 

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

(328ft) SLS ने पॅडवर एक प्रचंड टर ॅक्ट्र चालवला. 

एसएलएसचा वापर आटेत्रमस त्रमशन अंतगयत केला जाईल जो 

पृथ्वीवर दीघयकाळ राहण्याच्या योजनांसह मानवांना चंद्रावर 

परत घेऊन जाईल. 

ISRO ला HAL कडून गगनयान समशनिाठी कू्र मॉडु्यल 

फेअररंग समळाले. 

● त्रहंदुस्तान एरोनॉत्रटर्क् त्रलत्रमटेड (एचएएल) ने गगनयान 

मोत्रहमेसाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संथथेला (इस्रो) अंतराळ 

उपकरणांचे दोन तुकडे त्रदले आहेत . भारताच्या सवोच्च 

अंतराळ संथथेने या मोत्रहमेसाठी HAL कडून खरेदी केलेले हे 

दुसरे कू्र मॉडू्यल फेअररंग (CMF) आहे. जरी हे दोन्ही CMF 

काही प्रमाणात वापरले जाणार असले तरी पत्रहल्ा प्रयोगात 

ISRO ला HAL कडून त्रमळालेला CMF वापरला जाईल. 
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लडाखला ऊजाथ पुरवण्यािाठी भू-औन्सष्णक ऊजाथ वापरली 

जाईल. 

● लडाखमधे्य 14,000 फूट उंचीवर, ओएनजीसी भू-औस्ष्णक 

ऊजाय पंप करण्यासाठी सज्ज होत आहे. 14,000 फूट पेक्षा 

जास्त उंचीवर, चीनच्या वास्तत्रवक सीमेवर चुमारच्या 

रस्त्यापासून दूर असलेल्ा पुगा येथे, पृथ्वीच्या गाभ्यापासून 

वाफेच्या प्रवाहाचा उपयोग करण्याच्या मोत्रहमेवर सरकारी-

चात्रलत शोधक ONGC त्रनघाला आहे. भारतात भूऔस्ष्णक 

ऊजाय ही नवीन गोष्ट नाही. भारत सरकारने प्रथम 1973 मधे्य 

देशाच्या भू-औस्ष्णक हॉटस्पॉट्सवर एक अहवाल प्रदान केला. 

भारतीय भूवैज्ञात्रनक सवेक्षण (GSI) द्वारे उथळ त्रडर त्रलंग 

अने्वषणानंतर संभाव्य गरम पाण्याचे झरे आत्रण भू-औस्ष्णक 

के्षिे उघड झाल्ानंतर हे घडले. अंदाजानुसार, भारतामधे्य 10 

त्रगगावॅट भू-औस्ष्णक ऊजाय त्रनमायण करण्याची क्षमता आहे. 

भारताने माकडपॉक्स रोगाच्या चाचिीिाठी स्विेशी बनावटीचे 

पसहले RT-PCR सकट सवकसित केले आहे. 

● भारताने माकडपॉर्क् रोगाच्या चाचणीसाठी स्वदेशी बनावटीचे 

पत्रहले RT-PCR त्रकट त्रवकत्रसत केले आहे. हे त्रकट टर ान्सत्रशया 

बायो-मेत्रडकल्सने त्रवकत्रसत केले आहे, या त्रकटचे अनावरण 

कें द्राचे प्रमुख वैज्ञात्रनक सल्लागार अजय कुमार सूद यांनी केले. 

डबू्ल्यएचओने आंतरराष्टर ीय त्रचंतेची सावयजत्रनक आरोग्य 

आणीबाणी घोत्रषत केलेल्ा संसगायचा लवकर शोध आत्रण उत्तम 

व्यवथथापन करण्यात त्रकट मदत करेल. 

उत्तराखंडमधे्य येिार्या अंतराळ सक्रयाकलापांचे परीक्षि 

करिारी भारतातील पसहली वेधशाळा स्र्ापन करण्यात येिार 

● पृथ्वीभोवती प्रदत्रक्षणा घालणाऱ्या 10 सेमी आकाराच्या वसंू्तचा 

मागोवा घेण्यासाठी भारतातील पत्रहली व्यावसात्रयक अवकाश 

पररस्थथतीजन्य वेधशाळा, त्रदगंतरा या अंतराळ के्षिातील 

स्टाटयअपद्वारे उत्तराखंडच्या गढवाल प्रदेशात थथापन केली 

जाईल. से्पस त्रसचु्यएशनल अवेअरनेस (SSA) वेधशाळा 

भारताला अंतराळातील कोणत्याही गत्रतत्रवधीचा मागोवा घेण्यास 

मदत करेल ज्यामधे्य अवकाशातील त्रढगारा आत्रण त्या प्रदेशात 

त्रफरणारे लष्करी उपग्रह यांचा समावेश आहे 

अण्णा मिी यांची 104 वी जयंती: Google डूडलने 

भौसतकशास्त्रज्ञांना वासहली श्रद्धांजली 

● भारतातील हवामान स्त्री म्हणून ओळखल्ा जाणार्या अण्णा 

मणी या भारतीय भौत्रतकशास्त्रज्ञ आत्रण भारतातील सवोत्तम 

वैज्ञात्रनकांपैकी एक होत्या. अण्णा मणी यांनी संशोधन केले, 

अनेक प्रकाशने त्रलत्रहली आत्रण सौर त्रवत्रकरण, ओझोन आत्रण 

पवन ऊजाय मोजून हवामान उपकरणाच्या के्षिात प्रगती केली. 

त्रवज्ञान आत्रण संशोधन के्षिातील त्यांच्या महत्त्वपूणय 

योगदानामुळे, अण्णा मणी यांना “ भारतीय हवामान स्त्री ही 

पदवी त्रमळाली आहे. 

जेम्स वेब से्पि टेसलस्कोपने जु्यसपटरचे िंुिर नवीन फोटो 

घेतले. 

● जेम्स वेब से्पस टेत्रलस्कोपने अलीकडेच गुरूचे नवीन संुदर 

फोटो त्रटपले आहेत. जेम्स वेब से्पस टेत्रलस्कोप, जे त्रडसेंबर 

2021 मधे्य लाँच केले गेले होते, त्याने आधीच रंगीबेरंगी 

आकाशगंगा, भव्य तेजोमेघ आत्रण इतर त्रचत्तथरारक खगोलीय 

त्रपंडांची त्रविाच्या सवायत दूरवरची आिययकारक छायात्रचिे 

घेतली आहेत. जेम्स वेब से्पस टेलीस्कोपचे फोटो दृश्यमान 

से्पक्ट्रमवर अवरक्त प्रकाश डेटा - जे कॅमेर्याने बृहस्पत्रतवरून 

प्राप्त केले परंतु मानवी डोळा पाहू शकत नाही - मॅप करून 

तयार केले पात्रहजेत. 

Google ने भारतातील 100,000 सवकािकांिाठी एक 

कायथक्रम जाहीर केला. 

● IT त्रदग्गज, Google ने 100,000 भारतीय त्रवकासक आत्रण 

संशोधकांना सायबर सुरके्षत कौशल् वाढवण्यासाठी एका 

काययक्रमाचे अनावरण केले आहे. ही मोहीम कंपनीच्या सायबर 

त्रस्ुररटी रोड शोचा एक भाग असेल, ज्यामधे्य भारतातील 

अनेक शहरांचा समावेश असेल आत्रण ग्राहक अँप्स तसेच 

एंटरप्राइझ प्रोग्राम्स तयार करण्यासाठी सुरक्षा पद्धतीवंर टूल्स, 

यूटोररयल आत्रण मागयदशयन त्रदले जाईल. 

AirAsia India ही CAE ची AI प्रसशक्षि प्रिाली वापरिारी 

पसहली एअरलाइन बनली आहे. 

● एअरएत्रशया इंत्रडया ही एअरलाइनच्या वैमात्रनकांना प्रत्रशत्रक्षत 

करण्यासाठी CAE ची कृत्रिम बुस्द्धमत्ता -सक्षम प्रत्रशक्षण 

प्रणाली वापरणारी पत्रहली एअरलाइन बनली आहे. CAE ही 

पायलट टर े त्रनंग सोलू्शन्सची आघाडीची प्रदाता आहे जी 

एकाचवेळी तंिज्ञानावर आधाररत आहे. CAE मुख्यालय 

कॅनडामधे्य आहे. AirAsia ने स्वीकारलेल्ा प्रत्रशक्षण प्रणालीला 

CAE Rise म्हणतात , जी पायलट प्रत्रशक्षण सिादरम्यान 

रीअल-टाइम डेटा प्रदान करते आत्रण उच्च दजायचे प्रत्रशक्षण 

देण्यासाठी त्यांचे त्रवशे्लषण करते . CAE Rise त्रसमु्यलेटर 

प्रत्रशक्षण डेटाचे भाषांतर त्रशक्षकांसाठी मौल्वान अंतदृयष्टीमधे्य 

देखील सक्षम करते. 

L&T टेक्नॉलॉजीने BMW गु्रपिोबत इन्फोटेनमेंट के्षत्रात 5 

वर्ािंचा करार सजंकला आहे 

● L&T टेक्नॉलॉजी सस्व्हयसेस, एक उच्च शे्रणीतील अत्रभयांत्रिकी 

सेवा प्रदाता, अलीकडेच जाहीर केले की युरोत्रपयन लक्कझरी 

ऑटोमेकर BMW गु्रपने त्याच्या इन्फोटेनमेंट कन्सोलच्या 

संचासाठी उच्च-अंत्रतम अत्रभयांत्रिकी सेवा पुरवण्यासाठी पाच 

वषांचे, बहु-दशलक्ष डॉलसयचे कंिाट त्रदले आहे. संकररत 

वाहनांचे कुटंुब. फमयच्या त्रनवेदनानुसार, LTTS टीममधील 

अत्रभयंते सॉफ्टवेअर त्रबल्ड आत्रण इंत्रटगे्रशन, इन्फोटेनमेंट 

वॅ्हत्रलडेशन आत्रण दोष व्यवथथापन या के्षिांमधे्य सेवा देतील. 
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नािाचे आटेसमि 1 मून रॉकेट लॉन्च पॅडवर परतले. 

● नासाचे आटेत्रमस 1 मून रॉकेट, पूवी एर्क्प्लोरेशन त्रमशन-1 

म्हणून ओळखले जाणारे, एका ऐत्रतहात्रसक चंद्र मोत्रहमेच्या 

जवळ एक पाऊल टाकण्यासाठी मंगळवारी रािी लॉन्च पॅडवर 

परतले. 29 ऑगस्ट रोजी, NASA त्याच्या अगदी नवीन से्पस 

लॉन्च त्रसस्टम (SLS) लाँच करण्याचा मानस आहे, ओररयन 

अंतराळयानासह जे रॉकेटच्या वर बसलेल्ा अंतराळवीरांना 

होस्ट करण्यासाठी त्रडझाइन केलेले आहे. 1972 नंतर प्रथमच 

मानवांना चंद्राच्या पृिभागावर परत आणण्याच्या अंतराळ 

संथथेच्या पुढाकारांमधे्य हा एक महत्त्वाचा टप्पा असेल. SLS 

भव्य रॉकेट चंद्राभोवती कू्र कॅपू्सल घेऊन जाईल, मानवांसाठी 

बनवलेल्ा कोणत्याही अंतराळ यानापेक्षा, यापूवी कधीही केले 

नसेल. प्रशांत महासागरात थपॅ्लशडाउनसाठी पृथ्वीवर परत येत 

आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

कें द्रीय कृर्ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कृर्ी पायाभूत िुसवधा 

सनधी पुरस्कार प्रिान केले. 

● भारत सरकारचे कें द्रीय कृषी मंिी नरें द्र त्रसंह तोमर यांनी नवी 

त्रदल्ली येथे कृषी पायाभूत सुत्रवधा त्रनधी पुरस्कार प्रदान केले. 

कें द्र सरकारचा एक त्रवत्रशष्ट काययक्रम म्हणून, दोन वषांपूवी 

त्रवस्ताररत आत्मत्रनभयर भारत पॅकेजचा भाग म्हणून कृषी 

पायाभूत सुत्रवधा त्रनधी सादर करण्यात आला. काढणीनंतरच्या 

व्यवथथापनाच्या पायाभूत सुत्रवधा आत्रण सामुदात्रयक शेती 

मालमते्तच्या त्रवकासासाठी गंुतवणुकीसाठी, ते मध्यम-

दीघयकालीन के्रत्रडट सुत्रवधा देते. 

कॅनेसडयन जेफ्री आमथस्टराँग यांना 'सडन्ससं्टन्सग्वश्ड इंडोलॉसजस्ट 

फॉर 2021' पुरस्कार समळाला. 

● कॅनेत्रडयन त्रवद्वान, जेफ्री आमयस्टर ाँग यांना 2021 साठी इंत्रडयन 

कौस्न्सल फॉर कल्चरल ररलेशन्स (ICCR) प्रत्रतत्रित इंडोलॉत्रजस्ट 

पुरस्काराने सन्मात्रनत करण्यात आले आहे. वँ्हकुव्हरमधील 

भारताचे कौनु्सल-जनरल मनीष यांच्या हसे्त एका समारंभात 

त्यांनी हा पुरस्कार प्रदान केला आहे. आमयस्टर ाँग यांना "भारताचे 

तत्वज्ञान, त्रवचार, इत्रतहास, कला, संसृ्कती, भारतीय भाषा, 

सात्रहत्य, सभ्यता, समाज इ. मधील 

अभ्यास/अध्यापन/संशोधनात केलेल्ा अतुलनीय 

योगदानाबिल" हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. तो या 

पुरस्काराचा सातवा प्राप्तकताय बनला आत्रण जमयनी, चीन, 

जपान, यूके, दत्रक्षण कोररया आत्रण यूएसए मधील आधीच्या 

प्राप्तकत्यांमधे्य सामील झाला. 

सबहारच्या लंगट सिंग कॉलेजच्या खगोलशास्त्र प्रयोगशाळेचा 

युनेस्कोच्या हेररटेज यािीत िमावेश 

● लंगट त्रसंग कॉलेजमधील खगोलशास्त्रीय वेधशाळा, ज्याला 

सामान्यतिः  एलएस कॉलेज, मुझफ्फरपूर, त्रबहार म्हणून 

ओळखले जाते, आता जगातील महत्त्वाच्या लुप्तप्राय हेररटेज 

वेधशाळांच्या युनेस्कोच्या यादीमधे्य समात्रवष्ट आहे. राज्याच्या 

वैभवशाली भूतकाळाचा नमुना म्हणून जुन्या अॅस्टर ो लॅबचे 

संवधयन करावे आत्रण वारसा वासू्त म्हणून त्याचे जतन आत्रण 

संवधयन करण्याची त्रवनंती महात्रवद्यालय प्रशासनाने राज्य 

सरकारकडे केली आहे. 

अध्यान्सत्मक नेते िलाई लामा यांना लडाखच्या िवोच्च नागरी 

पुरस्काराने िन्मासनत करण्यात आले. 

● त्रतबेटी आध्यास्त्मक नेते, दलाई लामा यांना लडाखचा सवोच्च 

नागरी सन्मान 'dPal rNgam Duston' पुरस्काराने सन्मात्रनत 

करण्यात आले. मानवतेसाठी, त्रवशेषत: कें द्रशात्रसत प्रदेशासाठी 

त्यांच्या अतुलनीय योगदानासाठी हा पुरस्कार त्रदला जातो. 

सहावा पुरस्कार लडाख ऑटोनॉमस त्रहल डेव्हलपमेंट कौस्न्सल 

(LAHDC), लेह द्वारे प्रदान करण्यात आला ज्याने त्रसंधू घाट येथे 

थथापना त्रदनात्रनत्रमत्त 'dPal rNgam Duston' मोठ्या उत्साहात 

साजरा केला. 

भारतीय-अमेररकन आयाथ वाळवेकरने समि इंसडया यूएिए 

2022 चा ताज सजंकला. 

● व्हत्रजयत्रनया येथील भारतीय अमेररकन, आयाय वाळवेकरने नू्य 

जसी येथे 2022 मधे्य त्रमस इंत्रडया यूएसएचा ताज त्रजंकला आहे. 

व्हत्रजयत्रनया त्रवद्यापीठातील त्रद्वतीय वषायची प्रीमेत्रडकल त्रवद्यात्रथयनी 

सौम्या शमाय त्रहला फस्टय रनर अप घोत्रषत करण्यात आले आत्रण 

नू्य जसीची संजना चेकुरी ही सेकंड रनर अप ठरली. 

भारताबाहेर सवायत जास्त काळ चालणाऱ्या या तमाम स्पधेचा 

या वषी 40 वा वधायपन त्रदन आहे. याची सुरुवात नू्ययॉकय मधील 

भारतीय-अमेररकन धमायत्मा आत्रण नीलम सरन यांनी 

वल्डयवाईड पेजंट्सच्या बॅनरखाली केली होती. 
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प्रो रामधर सिंग यूएि हेररटेज वॉल ऑफ फेमवर पसहले 

भारतीय िामासजक मानिशास्त्रज्ञ बनले. 

● अहमदाबाद त्रवद्यापीठाचे प्राध्यापक, रामधर त्रसंग हे युनायटेड 

से्टट्समधील सोसायटी फॉर पसयनॅत्रलटी अँड सोशल 

सायकॉलॉजी (SPSP) च्या यूएस हेररटेज वॉल ऑफ फेमवर 

पत्रहले भारतीय सामात्रजक मानसशास्त्रज्ञ बनले आहेत. ते सध्या 

अहमदाबाद त्रवद्यापीठाच्या अमृत मोदी सू्कल ऑफ 

मॅनेजमेंटमधे्य प्राध्यापक आहेत. 

काँगे्रिचे जे्यष्ठ नेते शशी र्रूर यांना फ्रान्सचा िवोच्च नागरी 

पुरस्कार जाहीर 

● काँगे्रसचे जे्यि नेते शशी थरूर यांना फ्रान्सचा सवोच्च नागरी 

पुरस्कार शेवेत्रलयर दे ला लीजन डी'ऑनरने सन्मात्रनत 

करण्यात येणार आहे. त्यांच्या लेखन आत्रण भाषणांसाठी फ्रें च 

सरकार त्यांचा सन्मान करत असून येथील फ्रें च राजदूत 

इमॅनु्यएल लेनन यांनी थरूर यांना पि त्रलहून या पुरस्काराची 

मात्रहती त्रदली आहे. 2010 मधे्य, थरूर यांना सॅ्पत्रनश 

सरकारकडून असाच सन्मान त्रमळाला होता, जेव्हा से्पनच्या 

राजाने त्यांना एन्कोत्रमंडा डे ला ररअल ऑडयर एसॅ्पनोला डी 

कालोस III बहाल केला होता. 

िशस्त्र िल आसि CAPF जवानांिाठी 107 शौयथ पुरस्कार 

जाहीर 

● भारताचे राष्टर पती, द्रौपदी मुमूय यांनी 107 शौयय पुरस्कारस्वातंत्र्य 

त्रदनात्रनत्रमत्त सशस्त्र दल आत्रण कें द्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील 

कमयचाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान केले. 

● राष्टर पतीनंी वेगवेगळ्या लष्करी कारवायांमधे्य महत्त्वपूणय 

योगदान त्रदल्ाबिल भारतीय लष्कराला, एक भारतीय हवाई 

दल (IAF) कमयचार्यांना आत्रण दुसरा लष्करी कुिा, 'एरे्क्ल' 

(मरणोपरांत) यांना 40 उले्लख-पाठण्यांना मान्यता त्रदली आहे. 

इंसडयन सफल्म फेन्सस्टव्हल ऑफ मेलबनथ (IFFM) पुरस्कार 

2022 जाहीर 

● इंत्रडयन त्रफल्म फेस्स्टव्हल ऑफ मेलबनय (IFFM) 2022 ची 13 

वी आवृत्ती 12 ऑगस्ट रोजी सुरू झाली आत्रण 30 ऑगस्ट रोजी 

समारोप होईल. ऑस्टर ेत्रलयामधे्य दरवषी आयोत्रजत करण्यात 

आलेल्ा या काययक्रमात काही प्रमुख आत्रण प्रशंत्रसत त्रचिपटांचे 

प्रदशयन करून भारतीय त्रचिपट उद्योग साजरा केला जातो. 

देशातील शो आत्रण वेब त्रसरीज. फेस्स्टव्हलच्या ठळक 

वैत्रशष्ट्यांपैकी एक म्हणजे अवॉडय नाईट, त्रजथे भारतीय 

त्रचिपटातील सवोतृ्कष्ट कलाकारांना आत्रण मागील वषायतील 

ओटीटी सीनसाठी त्रनवडक पुरस्कार त्रदले जातात. 

शे्रिी सवजेते 

सवोतृ्कष्ट त्रचिपट 83 

सवोतृ्कष्ट त्रदग्दशयक Shoojit Sircar (Sardar Udham) 

and Aparna Sen (The Rapist) 

सवोतृ्कष्ट अत्रभनेता रणवीर त्रसंग (८३) 

सवोतृ्कष्ट अत्रभनेिी शेफाली शहा (जलसा) 

सवोत्तम मात्रलका मंुबई डायरी 26/11 

मात्रलकेतील सवोतृ्कष्ट 

अत्रभनेता 

मोत्रहत रैना (मंुबई डायरीज 26/11) 

मात्रलकेतील सवोतृ्कष्ट 

अत्रभनेिी 

साक्षी तन्वर (माई) 

सवोतृ्कष्ट इंडी त्रचिपट जग्गी 

उपखंडातील सवोतृ्कष्ट 

त्रचिपट 

जॉयलँड 

जीवनगौरव पुरस्कार कत्रपल देव 

त्रसनेमा पुरस्कारात 

व्यत्यय आणणारा 

वाणी कपूर (चंदीगड करे आत्रशकी) 

त्रसनेमा पुरस्कारात 

समानता 

जलसा 

त्रसनेमा पुरस्कारात नेतृत्व अत्रभषेक बच्चन 
 

िािाभाई नौरोजीचं्या लंडनच्या घराला बू्ल पे्कचा मान 

समळाला. 

● दादाभाई नौरोजी यांच्या लंडनमधील घराला 'बू्ल पे्लक' त्रमळेल, 

हा सन्मान लंडनमधे्य वास्तव्य आत्रण काम केलेल्ा उले्लखनीय 

व्यक्तीसंाठी राखीव आहे. नौरोजी हे पत्रहले आत्रशयाई होते जे 

त्रब्रटनमधे्य संसद सदस् म्हणून त्रनवडून आले. इंस्ग्लश हेररटेज 

चॅररटीद्वारे चालवली जाणारी बू्ल पे्लक योजना, लंडनमधील 

त्रवत्रशष्ट इमारतीचं्या ऐत्रतहात्रसक महत्त्वाचा सन्मान करते. 

नौरोजी यांच्या फलकाचे अनावरण भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 

व्या वधायपन त्रदनात्रनत्रमत्त करण्यात आले. 

गृह मंत्रालयाने 2022 मधे्य 1082 पोलीि पिके सिली. 

● कें द्रीय गृह मंिालयाने (MHA ) CAPF आत्रण राज्य दलातील 

1,082 पोलीस कमयचार्यांना स्वातंत्र्य त्रदनाच्या पूवयसंधे्यला शौयय 

कृतीसह त्रवत्रवध शे्रणीतील सेवा पदकांनी सन्मात्रनत केले आहे. 

या अलंकारांमधे्य 347 पोलीस शौयय पदके (PMG), 87 राष्टर पती 

पोलीस पदके त्रवत्रशष्ट सेवेसाठी आत्रण 648 पोलीस पदकांचा 

समावेश आहे. 

मररना तबसु्सम यांना प्रसतसष्ठत सलस्बन टर ायनेल समलेसनयम bcp 

जीवनगौरव पुरस्कार समळाला. 

● जागत्रतक दत्रक्षण आत्रण प्रथम दत्रक्षण आत्रशयातील प्रथम 

प्राप्तकताय म्हणून, प्रत्रसद्ध बांगलादेशी वासु्तत्रवशारद, संशोधक 

आत्रण त्रशक्षणतज्ञ मररना तबसु्सम यांना प्रत्रतत्रित त्रलस्बन 
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टर ायनेल त्रमलेत्रनयम bcp जीवनगौरव पुरस्कार त्रमळाला. त्रलस्बन 

आत्रकय टेक्चर टर ायनेल पॅनेलने पुरस्कार जाहीर करताना अतं्यत 

आव्हानात्मक पररस्थथतीतही जगभरात फायदेशीर प्रभाव 

पाडणाऱ्या थथात्रनक समुदायांसोबत कामाचे पे्ररणादायी 

उदाहरण त्रदल्ाबिल मरीना तबसु्समचे कौतुक केले. 

माजी जमथन चान्सलर अँजेला मकेल यांना 2022 चा युनेस्को 

शांतता पुरस्कार 

● माजी जमयन चान्सलर अँजेला मकेल यांना "त्रनवायत्रसतांचे स्वागत 

करण्याच्या प्रयत्ांसाठी" युनेस्को शांतता पुरस्कार 2022 ने 

सन्मात्रनत करण्यात आले आहे . 2015 च्या उन्हाळ्यात, 

त्रनवायत्रसत युरोपमधे्य येत असताना, मकेलने त्यांच्या देशाच्या 

सीमा उघडल्ा आत्रण जमयन लोकांना "त्रवर शॅफेन दास" 

("आपण हे करू शकतो") असे प्रत्रसद्धपणे घोत्रषत केले. 

युनेस्को शांतता पुरस्काराबद्दल: 

● हा सन्मानाला अत्रधकृतपणे फेत्रलर्क् हौफौएट-बॉयग्नी-युनेस्को 

शांतता पुरस्कार असे म्हणतात, हा पुरस्कार 1989 पासून 

प्रते्यक वषी अशा व्यक्ती, संथथा त्रकंवा संथथांना त्रदला जातो 

ज्यांनी शांतता वाढवण्यासाठी, संशोधन करण्यासाठी त्रकंवा 

सुरत्रक्षत करण्यासाठी त्रवशेष प्रयत् केले आहेत. तो दरवषी 

त्रदला जातो. पुरस्कारामधे्य USD 150,000 चा धनादेश, सुवणय 

पदक आत्रण शांतता पदत्रवका यांचा समावेश आहे. 

बांगलािेशी फहसमिा अझीम यांनी 2022 चा पुसलत्झर पुरस्कार 

सजंकला 

● अमेररकेच्या इनसाइडर ऑनलाइन मात्रसकासाठी काम 

करणाऱ्या बांगलादेशात जन्मलेल्ा फहत्रमदा अझीम यांची 

2022 च्या पुत्रलत्झर पुरस्कारासाठी त्रनवड झाली आहे. 

● त्रतला सत्रचि ररपोत्रटंग आत्रण समालोचन शे्रणी अंतगयत पुरस्कार 

देण्यात येईल. नू्य यॉकय मधून प्रकात्रशत होत असलेल्ा अँथनी 

डेल कोल, जोश अॅडम्स आत्रण इनसाइडरच्या वॉल्ट त्रहकी या 

चार पिकारांमधे्य त्रतचा समावेश आहे 

● त्रचत्रिक अहवाल आत्रण कॉत्रमर्क् माध्यमाचा वापर करून 

उईगरांच्या त्रचनी दडपशाहीची एक सशक्त पण त्रजव्हाळ्याची 

कथा सांगण्यासाठी त्यांची पुरस्कारासाठी त्रनवड करण्यात 

आली आहे. 

सलबटी मेडल 2022 युके्रनचे राष्ट्र पती झेलेन्स्की यांना िेण्यात 

येिार आहे. 

● त्रलबटी मेडल 2022 युके्रनचे राष्टर ाध्यक्ष व्होलोत्रडत्रमर झेलेन्स्की 

यांना या पतनात देण्यात येईल. नॅशनल कॉस्ियूशन सेंटरने 

जाहीर केले आहे की झेलेन्स्की यांना ऑक्ट्ोबरमधे्य एका 

समारंभात "रत्रशयन जुलूमशाहीचा सामना करताना स्वातंत्र्याचे 

वीर संरक्षण" म्हणून सन्मात्रनत केले जाईल. 

● राष्टर ाध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी युके्रत्रनयन लोकांचे रत्रशयन 

जुलूमशाहीत्रवरुद्ध स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी धैयायने नेतृत्व केले 

आत्रण त्यांच्या धैयायने जगभरातील लोकांना उदारमतवादी 

लोकशाही आत्रण कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करण्यास पे्रररत 

केले. 

UEFA पुरस्कार: करीम बेंझेमा, अलेन्सक्सया पुटेलाि यांनी 

UEFA िवोतृ्कष्ट् खेळाडूचा पुरस्कार सजंकला. 

● इसं्तबूल, तुकी येथे झालेल्ा समारंभात करीम बेन्झेमा आत्रण 

अॅलेस्र्क्या पुटेलास UEFA पुरुष आत्रण मत्रहला खेळाडूचे 

वषायतील सवोत्तम पाररतोत्रषक त्रजंकून उतृ्कष्ट हंगामासाठी 

पुरसृ्कत करण्यात आले. फ्रान्सचा स्टर ायकर बेन्झेमाने चॅस्ियन्स 

लीग फायनलमधे्य त्रलव्हरपूलवर त्रवजय त्रमळवण्यासाठी ररअल 

मात्रद्रदचे नेतृत्व केले आत्रण स्पधेत 15 गोल केले, तर पुटेलास 

मत्रहला चॅस्ियन्स लीगमधे्य सवायत्रधक गोल करणारा खेळाडू 

होता, ज्यामुळे बात्रसयलोनाला अंत्रतम फेरीत पोहोचण्यात मदत 

झाली ज्यामधे्य ते ल्ोनकडून पराभूत झाले. 

कनाथटकातील 23 वर्ीय सिसवता राय सहने समि सिवा युसनव्हिथ 

2022 चा प्रसतषे्ठचा सकताब सजंकला. 

● कनायटकातील 23 वषीय त्रदत्रवता राय त्रहने त्रमस त्रदवा युत्रनव्हसय 

2022 चे प्रत्रतत्रित स्खताब त्रजंकले. प्रत्रतत्रित स्पधेच्या 10 व्या 

वधायपन त्रदनात्रनत्रमत्त आयोत्रजत एका भव्य समारंभात त्रतला 

सत्ताधारी त्रमस युत्रनव्हसय 2021, हरनाझ संधू यांनी मुकुट 

घातला. 71 व्या त्रमस युत्रनव्हसय स्पधेत, राय भारताचे प्रत्रतत्रनत्रधत्व 

करणार आहे, त्रजथे गेल्ा वषी हरनाझ संधूला त्रवजेते म्हणून 

मुकुट देण्यात आला होता. तेलंगणाच्या प्रज्ञा अय्यागरीला त्रमस 

त्रदवा सुपरनॅशनल 2022 घोत्रषत करण्यात आले. 

67 वा सफल्मफेअर पुरस्कार 2022 जाहीर 

● टाइम्स गु्रपने सादर केलेल्ा 67 व्या त्रफल्मफेअर पुरस्कार 

सोहळ्यात 2021 मधील सवोतृ्कष्ट भारतीय त्रहंदी भाषेतील 

त्रचिपटांचा गौरव करण्यात आला. त्रजओ वल्डय सेंटर येथे 

आयोत्रजत ६७ व्या त्रफल्मफेअर पुरस्कार सोहळ्यात 2021 मधे्य 

प्रदत्रशयत झालेल्ा त्रचिपटांचा सन्मान करण्यात आला. 

त्रफल्मफेअरच्या संपादकाने आयोत्रजत केलेल्ा पिकार 

पररषदेत मात्रसक, त्रजतेश त्रपल्लई यांनी Wolf777news हे 

शीषयक प्रायोजक म्हणून प्रकट केले. बॉत्रलवूड अत्रभनेता रणवीर 

त्रसंग आत्रण अजुयन कपूर यांची सह-होस्ट म्हणून घोषणा 

करण्यात आली. 

लोकसप्रय पुरस्कार 

● सवोतृ्कष्ट त्रचिपट: शेरशाह (धमाय प्रॉडक्शन) 

● सवोतृ्कष्ट त्रदग्दशयक : त्रवषु्णवधयन (शेरशाह) 

● सवोतृ्कष्ट अत्रभनेता: रणवीर त्रसंग (83) कत्रपल देव म्हणून 

● सवोतृ्कष्ट अत्रभनेिी: त्रक्रती सॅनन, त्रममी राठौरच्या भूत्रमकेत 

● सवोतृ्कष्ट सहाय्यक अत्रभनेता: पंकज त्रिपाठी (त्रममी) 
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क्रीडा बातम्या 
 

मसहला युरो 2022 मधे्य इंगं्लडने जमथनीचा पराभव केला. 

● युरोत्रपयन चॅस्ियनत्रशपच्या फायनलमधे्य इंगं्लडने जमयनीचा 2-

1 असा पराभव करून पत्रहली महत्त्वपूणय मत्रहला सॉकर 

चॅस्ियनत्रशप त्रजंकली. जमयनीला एक कॉनयर यशस्वीपणे साफ 

करण्यात अपयश आल्ानंतर, क्लो केलीने अत्रतररक्त वेळेच्या 

दुसऱ्या कालावधीत ररबाऊंडवर गेम त्रजंकणारा गोल केला. 

वेम्बली से्टत्रडयमवर, जमयनीच्या लीना मॅगुल आत्रण इंगं्लडच्या 

एला टूने यांच्या गोलमुळे 90 त्रमत्रनटांनी स्कोअर 1-1 असा 

बरोबरीत होता. अत्रतररक्त वेळेत त्रनकाल लागला. 

चार नवीन ििस्ांची सनयुक्ती आंतरराष्ट्र ीय ऑसलन्सिक 

िसमतीचे अध्यक्ष र्ॉमि बाक यांनी केली. 

● चार नवीन सदस्ांची त्रनयुक्ती आंतरराष्टर ीय ऑत्रलस्िक 

सत्रमतीचे अध्यक्ष थॉमस बाक यांनी केली. आयओसी अँथलीट्स 

कत्रमशनच्या अध्यक्षा एम्मा टेहो यांच्याशी सल्लामसलत करून 

या त्रनयुक्त्या करण्यात आल्ा आहेत. पॅररस 2024 उन्हाळी 

ऑत्रलंत्रपक खेळ जवळ येत असताना चार नवीन सदस्ांचे लक्ष 

लवकरच त्रनवडून आलेल्ा पदांवर वळवले जाईल. 

ऑसलन्सिक चळवळीतील खेळाडंूच्या आवाजाचे प्रसतसनसधत्व 

करण्यात मित करण्यािाठी चार ऑसलंसपयन आयओिी 

ऍर्लीट्ि कसमशनमधे्य िामील झाले आहेत: 

● अँत्रलसन फेत्रलर्क् (यूएसए): धावपटू 

● अँत्रलस्टर ब्राउनली (यूके): टर ायथलॉन 

● ओलुसेई स्स्मथ (कॅनडा): धावपटू 

● मासोमाह अली झादा (कोणत्याही आयओसी आयोगावरील 

पत्रहला त्रनवायत्रसत खेळाडू): सायकलपटू 

Max Verstappen ने F1 हंगेररयन ग्रांड प्रीक्स 2022 सजंकली. 

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

2022 हंगेररयन ग्रांप्री 2022 त्रजंकला आहे. हा त्याचा एकूण 28 

वा शययतीतील त्रवजय आत्रण 2022 हंगामातील 10 वा त्रवजय 

आहे. लुईस हॅत्रमल्टन (मत्रसयडीज-गे्रट त्रब्रटन) दुसरा आत्रण जॉजय 

रसेल (मत्रसयडीज-त्रब्रटन) त्रतसरा आला. 

न्सस्र्ती चालक िंघ गुि 

1 मॅर्क् वसॅ्टयपेन रेड बुल 25 

2 लुईस हॅत्रमल्टन मत्रसयडीज 21 

3 जॉजय रसेल मत्रसयडीज 16 

4 कालोस सेन्झ फेरारी 12 

5 सत्रजयओ पेरेझ रेड बुल 10 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: जु्यडोमधे्य, शुशीला िेवी सलकमाबमने 

रौप्य पिक सजंकले. 

● मत्रहलांच्या जु्यदो 48 त्रकलो वजनी गटाच्या अंत्रतम फेरीत 

शुशीला देवी त्रलकमाबम त्रहला रौयपदक त्रमळाले, ज्यामुळे 

भारताला राष्टर कुल क्रीडा 2022 चे सातवे पदक त्रमळाले. 

शुत्रशलाने उपांत्यपूवय फेरीत हॅररएट बोनफेसचा पराभव केला 

आत्रण उपांत्य फेरीत मॉररशसच्या त्रप्रत्रसला मोरंडचा पराभव 

करून दुसरा त्रवजय त्रमळवला. स्वत: एक पदक. सुशीला 

सुवणयपदकासाठी मैदानात उतरली होती पण अंत्रतम फेरीत 

दत्रक्षण आत्रफ्रकेच्या मायकेला व्हाईटबूईत्रवरुद्ध ती कमी पडली. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: जु्यिोमधे्य सवजय कुमारने कांस्पिक 

पटकावले. 

● त्रवजय कुमार यादवने 2022 च्या राष्टर कुल क्रीडा स्पधेतील 

जु्यदोमधे्य भारताला दुसरे पदक त्रमळवून त्रदले कारण त्याने 

पुरुषांच्या 60 त्रकलो वजनी गटात सायप्रसच्या पेटर ोस 

त्रक्रस्टोडॉलाइड्सचा पराभव करून कांस्पदक त्रजंकले. 

ततू्पवी, भारताच्या त्रवजय कुमार यादवने स्कॉटलंडच्या डायलॉन 

मुनरोचा पराभव करत कांस्पदकाच्या लढतीत प्रवेश केला. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: वेटसलफ्टर हरसजंिर कौरने 

कांस्पिक सजंकले. 

● भारताच्या हरत्रजंदर कौरने बत्रमंगहॅम येथे 2022 च्या राष्टर कुल 

क्रीडा स्पधेत मत्रहलांच्या 71 त्रकलो वजनी गटात कांस्पदक 

त्रजंकले. कॉमनवेल्थ गेम्समधे्य इंगं्लडच्या सारा डेस्व्हसने 229 

त्रकलो वजन उचलून सुवणयपदक त्रजंकले, तर कॅनडाच्या तरुण 

अँलेस्र्क्स अँशवथयने एकूण 214 त्रकलो वजन उचलून 

रौयपदक त्रजंकले. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: भारतीय िंघाने लॉन बाउलमधे्य 

िुविथपिक सजंकले. 

● भारताच्या लॉन बॉल्स मत्रहला चौकार संघाने राष्टर कुल क्रीडा 

2022 मधे्य सुवणयपदक त्रजंकून इत्रतहास रचला. लॉन बाॅॅल्स 

स्पधेत हे देशाचे पत्रहले पदक होते आत्रण कणयधार रूपा राणी 

त्रटकी, लवली चौबे, त्रपंकी आत्रण नयनमोनी सैत्रकया यांचा संघ 

संपला. 2018 च्या रौयपदक त्रवजेत्या दत्रक्षण आत्रफ्रकेला हरवून 

जेतेपद पटकावले. भारतीय संघाने दत्रक्षण आत्रफ्रकेत्रवरुद्ध 17-

10 असा त्रवजय त्रमळवला. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: भारताच्या पॅडलिथनी टेबल टेसनिमधे्य 

िुविथपिक सजंकले. 

● भारताच्या पॅडलसयनी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 च्या टेबल-टेत्रनस 

फायनलमधे्य त्रसंगापूरवर 3-1 असा त्रवजय त्रमळवून त्यांचे पुरुष 

सांत्रघक त्रवजेतेपद कायम राखले. भारतासाठी हरमीत देसाई 

आत्रण जी सात्रथयान यांनी दुहेरी सामन्यात त्रवजय नोदंवून 

भारताला चांगली सुरुवात करून त्रदली. माि, चु्य झे यू 

के्लरेन्सने पुढील गेम त्रजंकून त्रसंगापूरला 1-1 अशी बरोबरी 

साधली. पण जी सात्रथयान आत्रण हरमीत देसाई यांनी आपापले 

सामने त्रजंकून भारताचे सुवणय त्रनत्रित केले. 
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: लवप्रीत सिंगने पुरुर्ांच्या 

वेटसलन्सफं्टगमधे्य कांस्पिक सजंकले. 

● लवप्रीत त्रसंगने पुरुषांच्या 109kg वेटत्रलस्फं्टगच्या फायनलमधे्य 

एकूण 355kg उचलून कांस्पदक पटकावले आत्रण राष्टर कुल 

क्रीडा 2022 मधे्य भारताची पदकतात्रलका घेतली. कॅमेरूनच्या 

जु्यत्रनयरने एकूण 361kg वजन उचलून आघाडी घेतली. 

सामोआचा जॅक ओपेलोज एकूण 358 त्रकलो वजन उचलून 

दुसऱ्या थथानावर आहे. लवप्रीत त्रसंग एकूण 355 त्रकलो वजन 

उचलून त्रतसऱ्या थथानावर आहे. ऑस्टर ेत्रलयाचा जॅर्क्न हा 

कांस्पदक त्रजंकण्याचा प्रयत् करणारा शेवटचा माणूस आहे. 

भारतीय वेटत्रलस्फं्टग दलाने आता एकूण 9 पदके त्रजंकली 

आहेत. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: भारतीय बॅडसमंटन िंघाने रौप्य 

पिकावर िावा केला. 

● भारतीय बॅडत्रमंटन संघाने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 च्या त्रमश्र 

गटातील सामन्यात रौय पदकावर दावा केला. भारतीय 

बॅडत्रमंटन त्रमश्र संघाला मलेत्रशयात्रवरुद्ध 1-3 असा पराभव 

पत्करावा लागला आत्रण त्यांना रौयपदकावर समाधान मानावे 

लागले. मत्रहला एकेरीच्या लढतीत मलेत्रशयात्रवरुद्धच्या त्रशखर 

लढतीत केवळ पीव्ही त्रसंधूला त्रवजय त्रमळवता आला. 

चौथ्या ONGC पॅरा गेम्स 2022 चे उि्घाटन श्री हरिीप सिंग 

पुरी यांच्या हसे्त झाले. 

● ONGC पॅरा गेम्सच्या चौथ्या आवृत्तीचे अत्रधकृतपणे नवी 

त्रदल्लीच्या त्यागराज क्रीडा संकुलात कें द्रीय पेटर ोत्रलयम, 

नैसत्रगयक वायू, गृहत्रनमायण आत्रण शहरी व्यवहार मंिी श्री हरदीप 

त्रसंग पुरी यांच्या हसे्त करण्यात आले. 4थे ONGC पॅरा गेम्स 

ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉपोरेशन त्रलत्रमटेड (ONGC) द्वारे 2-

4 ऑगस्ट 2022 दरम्यान आयोत्रजत केले जात आहेत आत्रण 

त्यात 275 अपंग व्यक्ती (PwD) आहेत जे आठ कें द्रीय तेल 

आत्रण वायू सावयजत्रनक संथथांसाठी काम करतात. 
 

 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: तुसलका मानने मसहलांच्या 78 सकलो 

जु्यडो स्पधेत रौप्यपिक सजंकले. 

● भारतीय जुडोका, तुत्रलका मानने राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य 

मत्रहलांच्या 78 त्रकलो वजनी गटात रौय पदक त्रमळवले. 

तुत्रलका मानने जु्यडोमधे्य भारताचे दुसरे रौय पदक आत्रण 

जु्यदोमधे्य एकूण त्रतसरे रौय पदक त्रमळवले, 

● मानने यापूवी 2019 मधे्य काठमांडू येथे दत्रक्षण आत्रशयाई 

क्रीडा स्पधेत सुवणयपदक त्रजंकले होते. CWG मधे्य त्रतच्या 

सहभागापूवी, त्रतने मात्रद्रद युरोत्रपयन ओपन 2022 मधे्य भाग 

घेतला होत्या. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: तेजस्वीन शंकरने भारताचे पसहले उंच 

उडीत (High Jump) पिक सजंकले. 

● भारताच्या तेजस्वीन शंकरने पुरुषांच्या उंच उडीच्या अंत्रतम 

फेरीत ऐत्रतहात्रसक कांस्पदक त्रजंकून राष्टर कुल खेळ २०२२ 

मधे्य अँथलेत्रटर्क्मधे्य भारताला पत्रहले पदक त्रजंकून त्रदले. चार 

वषायत प्रथमच भारतासाठी स्पधाय करणाऱ्या तेजस्वीनने पोत्रडयम 

त्रफत्रनश करण्यासाठी 2.22 मीटरचे लँत्रडंग केले. त्याला 

सुरुवातीच्या दोन उडीमंधे्य 2.5 मीटर आत्रण 2.10 मीटर अंतर 

साफ करण्यात अडचण आली नाही. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: िौरव घोर्ालने स्क्वॉशमधे्य भारताचे 

पसहले एकेरी पिक सजंकले. 

● भारताच्या सौरव घोषालने स्क्वॉश पुरुष एकेरीत इंगं्लडच्या जेम्स 

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

राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य कांस्पदक पटकावले आहे. सॅ्क्वश 

एकेरीत भारताचे हे पत्रहलेच पदक होते. त्याला पुरुष एकेरीच्या 

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

11-1) असा पराभव पत्करावा लागला होता. 

44 वे बुन्सद्धबळ ऑसलन्सियाड: तासनया िचिेवने चौथ्या फेरीच्या 

िामन्यात हंगेरीसवरुद्ध भारताला सवजय समळवून सिला 

● चेन्नईच्या ममल्लापुरम येथे 44 व्या बुस्द्धबळ ऑत्रलस्ियाडमधे्य 

मत्रहला त्रवभागाच्या चौथ्या फेरीच्या सामन्यात तात्रनया सचदेवने 

हंगेरीत्रवरुद्ध भारताचा 2.5-1.5 असा त्रवजय नोदंवला . त्रतने 

झोका गालला नमवून त्रनणाययक गुण तसेच संघासाठी सामना 

त्रजंकला. कोनेरू हंपी, द्रोणवल्ली हररका आत्रण आर वैशाली 

यांनी आपापल्ा लढतीत बरोबरी साधली. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: मुरली श्रीशंकरने लांब उडीत 

रौप्यपिक सजंकले. 

● मुरली श्रीशंकरने पुरुषांच्या लांब उडीत रौयपदक त्रजंकून 

भारताला राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य ऍथलेत्रटर्क्मधे्य दुसरे 

पदक त्रमळवून त्रदले. श्रीशंकरने पुरुषांच्या लांब उडीत 8.08 

मीटर धावून पाचव्या प्रयत्ात बहामासच्या लक्वान नायनयला मागे 

टाकले. अंत्रतम उडी. नायरने देखील 8.08 मीटरची सवोत्तम 

उडी घेतली होती परंतु त्याची 7.98 मीटरची दुसरी सवोत्तम 

उडी श्रीशंकरच्या 7.84 मीटरपेक्षा चांगली होती. दत्रक्षण 

आत्रफ्रकेच्या जोवान वॅ्हन वुरेनने (8.06 मीटर) कांस्पदक 

पटकावले. 
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: िुधीरने पुरुर्ांच्या हेवीवेट पॅरा 

पॉवरसलन्सफं्टगमधे्य िुविथपिक सजंकले. 

● कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मधील पुरुषांच्या हेवीवेट पॅरा 

पॉवरत्रलस्फं्टग स्पधेत सुधीरने सुवणयपदकावर दावा केला. 

आत्रशयाई पॅरा गेम्स कांस्पदक त्रवजेत्या सुधीरने पत्रहल्ा 

प्रयत्ात 208 त्रकलो वजन उचलले आत्रण 134.5 गुण 

त्रमळवण्याच्या दुसऱ्या प्रयत्ात ते 212 त्रकलोपयंत वाढवले. 

त्रवक्रम. इकेचुकवू त्रििन ओत्रबचुकवूने 133.6 गुणांसह 

रौयपदक त्रजंकले, तर त्रमकी यूलने 130.9 गुणांसह 

कांस्पदक त्रजंकले. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: बजरंग पुसनयाने पुरुर्ांच्या 65 सकलो 

गटात िुविथ सजंकले. 

● बजरंग पुत्रनयाने त्रतसरे राष्टर कुल क्रीडा स्पधेत पदक त्रजंकले 

आत्रण पुरुषांच्या ६५ त्रकलो गटात सलग दुसरे सुवणयपदक 

त्रजंकले . टोत्रकयो ऑत्रलस्िकच्या कांस्पदक त्रवजेत्याने अंत्रतम 

फेरीत कॅनडाच्या लाचलान मॅकनीलचा (9-2) पराभव केला. 

त्याने 2014 मधे्य त्याच्या पत्रहल्ा CWG मधे्य रौयपदक 

त्रजंकले होते. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: िाक्षी मसलकने मसहला कुस्तीमधे्य 

िुविथ सजंकले. 

● स्टार भारतीय कुस्तीपटू, साक्षी मत्रलक त्रहने 2022 च्या 

बत्रमंगहॅम कॉमनवेल्थ गेम्समधे्य मत्रहला कुस्ती फ्रीस्टाइल 62Kg 

मधे्य सुवणयपदक त्रजंकले आहे. त्रतने अंत्रतम फेरीत कॅनडाच्या 

अना गोत्रडनेझ गोन्झालेझचा पराभव केला. उपांत्यपूवय फेरीत 29 

वषीय खेळाडूने तांत्रिक शे्रितेद्वारे इंगं्लडच्या केल्सी बान्सयचा 

10-0 असा पराभव केला आत्रण त्यानंतर उपांत्य फेरीत तांत्रिक 

शे्रितेद्वारे कॅमेरूनच्या बथे एत्रमत्रलयन एटाने एनगोलेचा 10-0 

असा पराभव केला. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: भारताच्या िीपक पुसनयाने कुस्तीमधे्य 

िुविथपिक सजंकले. 

● भारताचा कुस्तीपटू दीपक पुत्रनयाने 2022 च्या राष्टर कुल क्रीडा 

स्पधेत अंत्रतम फेरीत पुरुषांच्या 86 त्रकलो गटात पात्रकस्तानच्या 

मुहम्मद इनामचा 3-0 ने पराभव करून सुवणयपदक त्रजंकले 

आहे. याआधी उपांत्य फेरीत, दीपकने कॅनडाच्या अलेक्कझांडर 

मूरला 3-1 असे पराभूत केले कारण त्याने सुरुवातीचे गुण 

त्रमळवले. कुस्तीतील भारताचे हे त्रतसरे सुवणयपदक आहे. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: अंशू मसलकने मसहलांच्या 

फ्रीस्टाइलमधे्य रौप्यपिक सजंकले. 

● भारतीय कुस्तीपटू त्रकंवा कुस्तीपटू, अंशू मत्रलकने राष्टर कुल 

क्रीडा 2022 मधे्य मत्रहलांच्या फ्रीस्टाइल 57 त्रकलो गटात रौय 

पदक त्रजंकले. त्रतला सुवणयपदकाच्या लढतीत नायजेररयाच्या 

अडेकुरोयेत्रवरुद्ध 3-7 असा पराभवाचा सामना करावा लागला. 

मत्रलकने 2022 च्या राष्टर कुल क्रीडा स्पधेतील कुस्तीत भारताला 

पत्रहले पदक त्रमळवून त्रदले. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: भारतीय गे्रपलर सिव्या काकरनने 

कांस्पिक सजंकले. 

● भारतीय कुस्तीपटू, त्रदव्या काकरन त्रहने राष्टर कुल क्रीडा 2022 

मधे्य मत्रहलांच्या 68 त्रकलो गटात कांस् पदक त्रजंकले आहे. 

कास्पदक लढतीत, काकरनने टोगंाच्या टायगर त्रलली कॉकर 

लेमालीचा 26 सेकंदात स्व्हक्ट्र ी बाय फॉल द्वारे पराभव केला. 

काकरनने केवळ 26 सेकंदात स्व्हक्ट्र ी बाय फॉलद्वारे पदक 

पटकावले. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: कुस्तीपटू मोसहत गे्रवालने पुरुर्ांच्या 

फ्रीस्टाइलमधे्य कांस्पिक सजंकले. 

● भारतीय गे्रपलर, मोत्रहत गे्रवालने 2022 च्या कॉमनवेल्थ 

गेम्समधे्य पुरुषांच्या फ्रीस्टाइल 125 त्रकलो वजनी गटात 

जमैकाच्या आरोन जॉन्सनचा पराभव करून कांस्पदक 

त्रजंकले आहे. कांस्पदकाच्या लढतीत गे्रवालने जॉन्सनचा 5-0 

असा पराभव केला. त्याने अवघ्या तीन त्रमत्रनटे 30 सेकंदात 

पदक पटकावले. मोत्रहतने उपांत्यपूवय फेरीत सायप्रसच्या 

अलेस्र्क्ओस कौसत्रलत्रडसत्रवरुद्ध त्रवजयी सुरुवात केली परंतु 

उपांत्य फेरीत कॅनडाच्या अमरवीर धेसीकडून अंत्रतम फेरीत 

पराभव पत्करावा लागला. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: सप्रयांका गोस्वामीने रेि वॉकमधे्य 

भारताचे पसहले पिक सजंकले. 

● त्रप्रयांका गोस्वामीने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मधे्य 10000 मीटर 

रेस वॉकमधे्य रौयपदक त्रजंकले . कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 

मधील अॅथलेत्रटर्क्, रेस वॉकमधे्य पदक त्रजंकणारी ती पत्रहली 

भारतीय मत्रहला ठरली. त्रप्रयांकाने 43:38:82 अशी नोदं केली, 

जो 10000 मीटर शययतीत चालण्याचा नवीन भारतीय राष्टर ीय 

त्रवक्रम आहे. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: असवनाश िाबळेने स्टीपलचेिमधे्य 

रौप्यपिक सजंकले. 

● अत्रवनाश साबळेने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मधे्य पुरुषांच्या 

3000 मीटर स्टीपलचेसमधे्य रौय पदकावर दावा केला आहे. 

राष्टर कुल क्रीडा स्पधेच्या इत्रतहासात स्टीपलचेसमधे्य पदक 

त्रजंकणारा तो पत्रहला भारतीय खेळाडू ठरला आहे . त्याने 

8:11:2 च्या वैयस्क्तक सवोत्तम वेळेसह शययत पूणय केली आत्रण 

स्टीपलचेससाठी नवीन राष्टर ीय त्रवक्रमाची वेळ नोदंवली. 

सवनेश फोगटने 2022 च्या राष्ट्र कुल क्रीडा स्पधेत मसहलांच्या 

फ्रीस्टाइल 53 सकलो गटात िुविथपिक सजंकले. 

● त्रवनेश फोगटने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मधे्य मत्रहलांच्या 

फ्रीस्टाइल 53 त्रकलो गटात सुवणयपदक त्रजंकले. त्रतने श्रीलंकेच्या 

चामोद्या केशनी मदुरावालागे डॉनचा पराभव केला. फोगटने 

गडी बाद होवून त्रवजय त्रमळवून सुवणयपदक सामना 4-0 ने 

त्रजंकला. त्रतने दोन त्रमत्रनटे आत्रण 24 सेकंदात भारताला CWG 

मधे्य त्रदवसाचे दुसरे सुवणय त्रजंकले. 
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: कुस्तीपटू रवी कुमार िसहयाने 

भारतािाठी िुविथपिक सजंकले. 

● रवी कुमार दत्रहयाने राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य पुरुषांच्या 

फ्रीस्टाइल 57 त्रकलो कुस्तीमधे्य देशासाठी सुवणयपदक त्रजंकून 

इत्रतहास रचला आहे. रवीने अंत्रतम फेरीत नायजेररयाच्या 

एत्रबकेवेत्रनमो वेल्सनचा 10-0 असा पराभव करून राष्टर कुल 

स्पधेत पत्रहले सुवणय त्रजंकले. हा सामना दोन त्रमत्रनटे आत्रण 16 

सेकंदांचा होता. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: नवीनने पुरुर्ांच्या 74 सकलो 

फ्रीस्टाइल कुस्तीमधे्य िुविथपिक सजंकले. 

● भारतीय कुस्तीपटू नवीन मत्रलकने कोव्हेंटर ी से्टत्रडयम आत्रण 

एररना येथे 2022 च्या राष्टर कुल क्रीडा स्पधेत पुरुषांच्या 74 

त्रकलो फ्रीस्टाइल कुस्तीमधे्य सुवणयपदक त्रजंकले. नवीनने 

पात्रकस्तानच्या मुहम्मद शरीफ तात्रहरचा पराभव केला. वेगाच्या 

बाबतीत भारतीयाला तात्रहरपेक्षा वरचढ वाटत होते आत्रण त्याने 

त्याचा उपयोग करून दोन गुणांच्या टेकडाउनसह स्कोअररंगची 

सुरुवात केली. त्याने आणखी दोन टेकडाउन करण्यासाठी 

त्रकलचा प्रयत् केला आत्रण 9-0 असा सवयसमावेशक त्रवजय 

त्रमळवला.. 

पॅरा टेबल टेसनि खेळाडू, भासवना पटेल सहने राष्ट्र कुल खेळ 

2022 मधे्य मसहला एकेरी वगथ 3-5 मधे्य िुविथपिक सजंकले. 

● स्टार भारतीय पॅरा टेबल टेत्रनसपटू, भात्रवना पटेल त्रहने राष्टर कुल 

क्रीडा 2022 मधे्य मत्रहला एकेरी वगय 3-5 मधे्य सुवणयपदक 

त्रजंकले. गुजरातच्या 35 वषीय त्रहने नायजेररयाच्या इफेचुकवुडे 

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

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: बॉक्सर सनतू घंगािने मसहलांच्या 48 

सकलो गटात िुविथपिक सजंकले 

● भारतीय मुत्रष्टयोद्धा त्रनतू घंगास त्रहने राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य 

मत्रहलांच्या 48 त्रकलो गटाच्या अंत्रतम फेरीत इंगं्लडच्या डेमी-

जेड रेझ्टनचा पराभव करून सुवणयपदक त्रजंकले. त्रतने त्रतच्या 

इंस्ग्लश प्रत्रतस्पध्यायवर 5-0 ने गुणांच्या आधारे त्रवजय त्रमळवला. 

भारतीय बॉर्क्र त्रनतू घंगासने बत्रमंगहॅम येथे चालू असलेल्ा 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मधे्य उपांत्य फेरीत कॅनडाच्या त्रप्रयांका 

त्रढत्रलयनचा पराभव करून त्रकमान वजन (45 त्रकलो- 48 

त्रकलोपेक्षा जास्त) गटाच्या अंत्रतम फेरीत पोहोचल्ानंतर 

देशाला आणखी एक पदक त्रमळवून त्रदले. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: सनखत जरीनने बॉन्सकं्सगमधे्य िुविथ 

सजंकले. 

● बत्रमंगहॅम येथे 2022 च्या कॉमनवेल्थ गेम्समधे्य त्रनखत जरीनने 

जी जुने पदक त्रजंकले. त्रतने मत्रहलांच्या लाइट-फ्लाय 48kg-

50kg बॉस्रं्क्गमधे्य फायनलमधे्य नॉदयनय आयलंडच्या मॅक 

नॉलचा 5-0 ने पराभव केला. 2022 च्या कॉमनवेल्थ गेम्समधे्य 

त्रनखत जरीनच्या सुवणयपदकासह, भारताला एकूण 17 सुवणय 

आत्रण एकूण 48 पदके त्रमळाली. त्रनखत जरीनने बॉस्रं्क्गच्या 

जगात पुन्हा एकदा आपले वचयस्व त्रसद्ध केले आहे. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: असमत पंघलने पुरुर्ांच्या 48kg-51kg 

फ्लायवेट बॉन्सकं्सगमधे्य िुविथपिक सजंकले 

● भारतीय बॉर्क्र अत्रमत पंघलने राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य 48-

51 त्रकलो वजनी गटात सुवणयपदक त्रजंकले आहे. त्याने अंत्रतम 

सामन्यात इंगं्लडच्या त्रकयारन मॅकडोनाल्डचा 5-0 ने पराभव 

केला. गोल्ड कोस्टमधील रौयपदकानंतर हे त्याचे दुसरे CWG 

पदक आहे. सुभेदार अत्रमत पंघाल हे भारतीय लष्करातील 

कत्रनि आयोग अत्रधकारी (JCO) आत्रण बॉर्क्र आहेत. 

हररयाणातील रोहतक येथील एका शेतकरी कुटंुबात जन्मलेल्ा 

पंघलने त्याचा मोठा भाऊ अजयकडून बॉर्क्र बनण्याची पे्ररणा 

घेतली. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: सतहेरी उडीत िुविथ सजंकिारा 

एर्ल्होि पॉल पसहला भारतीय ठरला. 

● भारताच्या एल्डोस पॉलने राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य पुरुषांच्या 

त्रतहेरी उडीमधे्य पत्रहले-वत्रहले सुवणयपदक त्रजंकून इत्रतहास 

रचला. त्याने त्याच्या जबरदस्त उडीने सवांना थक्क करून 

सोडले. पॉलचा राज्य सहकारी अबोबकरने पाचव्या प्रयत्ात 

17.02 मीटर उडी (पवन सहाय्य +1.2) सह रौयपदक त्रजंकले. 

बमु्ययडाच्या जाह-न्हाई पेररंत्रचफने 16.92 मीटर उडी मारून 

कांस्पदक त्रजंकले. 

2022 SAFF U20 चॅन्सियनसशप: भारताने बांगलािेशचा 5-2 

अिा पराभव करून टर ॉफी सजंकली. 

● भुवनेिर, ओत्रडशा येथील कत्रलंगा से्टत्रडयमवर , भारताने 

अत्रतररक्त वेळेनंतर बांगलादेशचा 5-2 असा पराभव करून 

2022 SAFF U20 चॅस्ियनत्रशपचे त्रवजेतेपद पटकावले. भारत 

SAFF U-20 चॅस्ियनत्रशपच्या चौथ्या आवृत्तीचे यजमान होता. 

SAFF U-20 चॅस्ियनत्रशप ही दत्रक्षण आत्रशयाई फुटबॉल 

महासंघ (SAFF) द्वारे आयोत्रजत पुरुषांच्या 18 वषायखालील 

राष्टर ीय संघांसाठी आंतरराष्टर ीय फुटबॉल स्पधाय आहे. त्रसबाजीत 

त्रसंग लीमापोकपम हा भारतीय संघाचा कणयधार होता आत्रण 

सोम कुमार गोलरक्षक होता 

चेन्नई-आधाररत बुन्सद्धबळातील प्रसतभावान व्ही प्रिव 

रोमासनयामधे्य एक स्पधाथ सजंकून भारताचा 75 वा गँ्रडमास्टर 

बनला. 

● चेन्नई-आधाररत बुस्द्धबळातील प्रत्रतभावान व्ही प्रणव 

रोमात्रनयामधे्य एक स्पधाय त्रजंकून भारताचा 75 वा गँ्रडमास्टर 

बनला. चेन्नईस्थथत प्रणवने रोमात्रनयातील बाया मारे येथे 

त्रलिेत्रडया ओपन त्रजंकून त्रतसरा आत्रण अंत्रतम जीएम नॉमय 

त्रमळवून गँ्रडमास्टर त्रवजेतेपद त्रमळवले. 

● प्रणव हा तात्रमळनाडूचा 27 वा गँ्रडमास्टर आहे, या यादीमधे्य 

त्रदग्गज त्रविनाथन आनंद आत्रण टीन सेने्सशन डी गुकेश आत्रण 

आर प्रज्ञानंधाचा समावेश आहे. येथील वेलमल शाळेचा त्रवद्याथी, 

त्याने तीनदा राज्य चॅस्ियनत्रशप त्रजंकली आहे आत्रण 2021 

मधे्य जागत्रतक जलद स्पधेत कांस्पदक त्रजंकले आहे. 
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: सक्रकेटमधे्य ऑस्टरेसलयाकडून पराभूत 

झाल्यानंतर भारताने रौप्य पिक सजंकले. 

● भारतीय मत्रहला त्रक्रकेट संघाने इत्रतहास रचला आहे आत्रण 

राष्टर कुल क्रीडा स्पधाय (CWG) 2022 च्या इत्रतहासात 

त्रक्रकेटमधील देशाचे पत्रहले पदक त्रमळवले आहे. बू्ल इन बू्ल्य 

मत्रहलांनी यजमान इंगं्लडला नखत्रशखांत चकमकीत हरवून 

सुवणयपदकाच्या सामन्यात प्रवेश केला आहे. 

● एजबॅस्टन मैदानावर खेळल्ा गेलेल्ा अंत्रतम सामन्यात 

ऑस्टर ेत्रलयाने प्रथम फलंदाजी करताना 161/8 धावा केल्ा. 

प्रतु्यत्तरात भारतीय संघ 19.3 षटकांत केवळ 152 धावाच करू 

शकला. सुवणयपदकाचा सामना भारताने अवघ्या 9 धावांनी 

गमावला. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: पीव्ही सिंधूने मसहला एकल 

बॅडसमंटनमधे्य िुविथपिक सजंकले. 

● भारताची शटलर PV त्रसंधू त्रहने राष्टर कुल क्रीडा 2022 मधे्य 

मत्रहला एकेरीच्या अंत्रतम फेरीत सुवणयपदक पटकावले आहे. 

दुहेरी ऑत्रलस्िक पदक त्रवजेत्याने कॅनडाच्या त्रमशेल लीचा 

पराभव करून सुवणयपदक त्रजंकले. पीव्ही त्रसंधूने त्रमशेल लीचा 

21-15, 21-13 असा पराभव केला. त्रसंधूच्या कारत्रकदीतील हे 

राष्टर कुल स्पधेतील एकेरीतील पत्रहले सुवणयपदक आहे. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022: ऑस्टरे सलयन जलतरिपटू एम्मा 

मॅकसकनने 56 िेशांपेक्षा असधक िुविथ सजंकले आहेत. 

● ऑस्टर ेत्रलयातील 28 वषीय जलतरणपटू एम्मा मॅककीन त्रहने 

2022 च्या राष्टर कुल खेळांमधे्य 56 राष्टर े/प्रदेशांपेक्षा अत्रधक 

पदके पटकावल्ाने त्रतने 2022 च्या कॉमनवेल्थ गेम्समधे्य एक 

अनोखा त्रवक्रम प्रथथात्रपत केला आहे. त्रतने कॉमनवेल्थ गेम्समधे्य 

जलतरणातील त्रवत्रवध स्पधांमधे्य एक कांस्, एक रौय आत्रण 

सहा सुवणयपदके त्रजंकली. CWG 2022 मधे्य भाग घेतलेल्ा 72 

देश/प्रदेशांपैकी फक्त 16 देशांनी आठ त्रकंवा अत्रधक पदके 

त्रजंकली. 

2026 चे चेि ऑसलन्सियाड उझबेसकस्तानद्वारे आयोसजत केले 

जािार आहे. 

● इंटरनॅशनल चेस फेडरेशन (FIDE) च्या त्रिटनुसार, 

उझबेत्रकस्तान 2026 चे चेस ऑत्रलस्ियाडचे आयोजन करेल. 

चेन्नईत सुरू असलेल्ा बुस्द्धबळ ऑत्रलस्ियाडमधे्य त्यांचा युवा 

संघ आता आघाडीवर आहे. बुस्द्धबळ ऑत्रलस्ियाड या 

त्रद्ववात्रषयक बुस्द्धबळ स्पधेत जगभरातील संघ भाग घेतात. हा 

काययक्रम FIDE द्वारे आयोत्रजत केला जातो, जो यजमान राष्टर  

देखील त्रनवडतो. कोत्रवड -19 महामारीच्या काळात, FIDE ने 

2020 आत्रण 2021 मधे्य ऑनलाइन बुस्द्धबळ स्पधेचे आयोजन 

केले होते ज्यात स्पधयकांच्या ऑनलाइन रेत्रटंगला हानी पोहोचली 

होती. 

टेसनिची सिग्गज िेरेना सवल्यम्सने टेसनिमधून सनवृत्तीची 

घोर्िा केली. 

● अमेररकेची त्रदग्गज टेत्रनसपटू सेरेना त्रवल्म्सने त्रनवृत्तीची घोषणा 

केली आहे. त्रवल्म्सने घोषणेमधे्य त्रतच्या कुटंुबावर लक्ष कें त्रद्रत 

केले आत्रण त्रलत्रहले की त्रतच्या जवळपास पाच वषांच्या मुलीला 

मोठी बहीण व्हायचे आहे. त्रवल्म्सचे लग्न रेत्रडटचे संथथापक 

अॅलेस्र्क्स ओहात्रनयन यांच्याशी झाले आहे. 

प्रभात जयिूयाथ आसि एम्मा लॅम्ब यांना जुलै 2022 चा ICC 

पे्यर ऑफ ि मंर् समळाला. 

● आंतरराष्टर ीय त्रक्रकेट पररषदेने (ICC) श्रीलंकेचा त्रफरकीपटू 

प्रभात जयसूयाय आत्रण इंगं्लडची अष्टपैलू खेळाडू एम्मा लॅम्ब 

यांना जुलै 2022 च्या त्यांच्या मत्रहन्यातील सवोत्तम खेळाडू 

पुरस्काराचे त्रवजेते म्हणून घोत्रषत केले आहे. 

● प्रभात जयसूयायने बॉलसह उतृ्कष्ट प्रदशयनाच्या मात्रलकेच्या मागे 

ICC पुरुष खेळाडूचा मत्रहना पुरस्काराचा दावा केला आत्रण 

दत्रक्षण आत्रफ्रकेत्रवरुद्ध इंगं्लडच्या त्रवजयी एकत्रदवसीय मात्रलकेत 

त्रवजयी फलंदाजी करताना एम्मा लॅम्बला जुलैसाठी ICC मत्रहला 

खेळाडू म्हणून त्रनवडण्यात आले. 

IOA ने बसमिंगहॅम येरे् 2022 च्या कॉमनवेल्थ गेम्सच्या िमारोप 

िमारंभात सनखत झरीन आसि शरर् कमल यांना भारताचे 

ध्वजवाहक म्हिून घोसर्त केले. 

● भारतीय ऑत्रलस्िक असोत्रसएशन (IOA) ने बत्रमंगहॅम येथे 

2022 च्या राष्टर कुल क्रीडा स्पधेच्या समारोप समारंभासाठी 

टेबल टेत्रनसपटू अचंता शरथ कमल आत्रण बॉर्क्र त्रनखत झरीन 

यांना भारताचे ध्वजवाहक म्हणून घोत्रषत केले. बत्रमंगहॅम येथे 

झालेल्ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मधे्य अचंता शरथ कमलने 

फायनलमधे्य त्रलयाम त्रपचफोडयचा पराभव करून सुवणयपदक 

त्रजंकले आत्रण त्रनखत जरीननेही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मधील 

50 त्रकलो वजनी गटातील बॉस्रं्क्ग लाईट फ्लायवेट स्पधेच्या 

अंत्रतम फेरीत मॅक नॉलचा पराभव करून सुवणय त्रजंकले. 
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उझबेसकस्तान िंघाने 44 व्या बुन्सद्धबळ ऑसलन्सियाडच्या 

खुल्या सवभागात िुविथपिक सजंकले आहे. 

● उझबेत्रकस्तान संघाने 44 व्या बुस्द्धबळ ऑत्रलस्ियाडच्या खुल्ा 

त्रवभागात सुवणयपदक त्रजंकले आहे. आमेत्रनया संघाने रौयपदक 

त्रजंकले तर भारत-2 (India-2) संघाने खुल्ा त्रवभागात 

कांस्पदकावर समाधान मानावे. मत्रहला त्रवभागात युके्रनने 

सुवणयपदक पटकावले. टीम जॉत्रजययाने रौय, तर भारत-1 

(India-1) संघाने कांस्पदक त्रजंकले. 

ररअल मासद्रिने इंटर ार फँ्रकफटथचा 2-0 ने पराभव करून 

2022 UEFA िुपर कप सजंकला. 

● त्रफनलंडमधील हेलत्रसंकी येथे ररअल मात्रद्रदने 2022 UEFA 

सुपर कप फायनलमधे्य 2-0 ने पराभूत करून त्रवक्रमी बरोबरी 

पाचव्यांदा त्रजंकली. UEFA सुपर कप हा UEFA द्वारे दोन मुख्य 

युरोत्रपयन क्लब स्पधाय, म्हणजे UEFA चॅस्ियन्स लीग आत्रण 

UEFA युरोपा लीगमधील त्रवजेत्यांसाठी आयोत्रजत केलेला 

वात्रषयक फुटबॉल सामना आहे. गेल्ा मोसमातील चॅस्ियन्स 

लीग त्रवजेत्या ररअल मात्रद्रदने युरोपा लीग त्रवजेत्या इनटर ॅच 

फँ्रकफटयचा पराभव करून पाचव्यांदा त्रवजेतेपद पटकावले. 

वेस्ट इंसडजचा माजी अष्ट्पैलू खेळाडू, सकरॉन पोलाडथ  600 T20 

िामने खेळिारा पसहला सक्रकेटपटू ठरला. 

● वेस्ट इंत्रडजचा माजी अष्टपैलू खेळाडू, त्रकरॉन पोलाडय 600 T20 

सामने खेळणारा पत्रहला त्रक्रकेटर ठरला . मँचेस्टर 

ओररत्रजनल्सत्रवरुद्धच्या लंडन स्स्पररटच्या सामन्यात या हाडय  

त्रहत्रटंग फलंदाजाने हा ऐत्रतहात्रसक कामत्रगरी केली. त्याच्या मागे 

ड्वेन ब्राव्हो (543 सामने), शोएब मत्रलक (472), त्रिस गेल 

(463) आत्रण रवी बोपारा (426) हे खेळाडू आहेत. 

िुनील छेत्री, मनीर्ा कल्याि यांना वर्ाथतील पुरूर् आसि 

मसहला फुटबॉलपटू म्हिून गौरवण्यात आले. 

● सुनील छेिी आत्रण मनीषा कल्ाण यांना अनुक्रमे 2021-22 

ऑल इंत्रडया फुटबॉल फेडरेशन ( AIFF) पुरूष फुटबॉलपटू 

ऑफ द इयर आत्रण 2021-22 मत्रहला फुटबॉलपटू म्हणून 

घोत्रषत करण्यात आले आहे. मनीषाने गेल्ा हंगामात मत्रहला 

उदयोनु्मख फुटबॉलपटूचा पुरस्कार त्रजंकला होता, तर सुनीलने 

2018-19 मधे्य हा पुरस्कार त्रजंकण्याची ही 7वी वेळ आहे. 

मेजर ध्यानचंि से्टसडयमवर 1ली खेलो इंसडया मसहला हॉकी 

लीग (U-16) होिार आहे. 

● 16 ते 23 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत नवी त्रदल्लीतील मेजर 

ध्यानचंद से्टत्रडयममधे्य पत्रहली खेलो इंत्रडया मत्रहला हॉकी लीग 

अंडर-16 आयोत्रजत केली जाणार आहे. खेलो इंत्रडया मत्रहला 

हॉकी लीग (U-16) हा खेलो इंत्रडयाचा आणखी एक प्रयत् आहे. 

मत्रहला घटकांसाठी क्रीडा, जे क्रीडा स्पधांच्या त्रवसृ्तत शे्रणीमधे्य 

अत्रधक मत्रहलांच्या सहभागासाठी सवायत आवश्यक पावले 

उचलतात. हे समथयन केवळ अनुदान देण्यापयंतच नाही तर 

काययक्रमांचे योग्य आयोजन आत्रण अंमलबजावणीमधे्य देखील 

मदत करते. 

खेलो इंसडया मसहला हॉकी लीग अंडर-16 चे महत्त्वाचे मुदे्द: 

● 1ल्ा खेलो इंत्रडया मत्रहला हॉकी लीग (U-16) चा पत्रहला टप्पा 

16 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे ज्यामधे्य देशभरातील 

एकूण 16 संघ सहभागी होत आहेत. पत्रहल्ा टप्प्यात एकूण 56 

सामने खेळले जातील आत्रण 300 हून अत्रधक खेळाडू या स्पधेत 

भाग घेतील. 

● भारतीय क्रीडा प्रात्रधकरणाने स्पधेच्या 3 टप्प्यांसाठी एकूण 

53.72 लाख रुपयांचे वाटप केले आहे, ज्यात 15.5 लाख 

रुपयांच्या बक्षीस रकमेचा समावेश आहे. 

● खेलो इंत्रडया मत्रहला हॉकी लीग (U-16) चा टप्पा 1 आत्रण 2 

राउंड रॉत्रबन स्वरूपात असेल. 

टाटा स्टील चेि इंसडया टूनाथमेंट 2022: मसहला सवभाग प्रर्मच 

िािर करण्यात आला. 

● टाटा स्टील चेस इंत्रडया टूनायमेंटची चौथी आवृत्ती कोलकाता येथे 

29 नोव्हेंबर ते 4 त्रडसेंबर 2022 या कालावधीत होणार आहे. या 

स्पधेत प्रथमच मत्रहलांचा स्वतंि त्रवभाग समात्रवष्ट करण्यात 

आला आहे, ज्यामधे्य आतापयंत फक्त खुला त्रवभाग होता. टाटा 

स्टील चेस इंत्रडया (रॅत्रपड आत्रण स्ब्लट्झ) ही भारतातील सवायत 

महत्त्वाची बुस्द्धबळ स्पधाय आहे. कोनेरू हंपी, डी हररका आत्रण 

आर वैशाली सारख्या अव्वल भारतीय मत्रहला खेळाडू पत्रहल्ा 

मत्रहला आवृत्तीत भाग घेतील. 

मसहला आयपीएलची पसहली आवृत्ती माचथ 2023 मधे्य होिार 

आहे. 

● मत्रहला इंत्रडयन प्रीत्रमयर लीगची पत्रहली आवृत्ती माचय 2023 

पासून एक मत्रहन्याच्या स्खडकीत आत्रण पाच संघांसह 

आयोत्रजत केली जाईल, बीसीसीआयच्या एका वररि 

अत्रधकाऱ्याने पुष्टी केली. बीसीसीआयच्या त्रदग्गजांनी या 

त्रवषयावर चचाय केली आहे आत्रण दत्रक्षण आत्रफ्रकेतील मत्रहला 

T20 त्रविचषकानंतर स्पधेसाठी माचयची त्रवंडो सापडली आहे. 

FIFA ने अन्सखल भारतीय फुटबॉल महािंघ (AIFF) सनलंसबत 

केले. 

● त्रफफा कौस्न्सलच्या बु्यरोने एकमताने अस्खल भारतीय फुटबॉल 

महासंघ (एआयएफएफ) ला तृतीय पक्षांच्या अवाजवी 

प्रभावामुळे तात्काळ त्रनलंत्रबत करण्याचा त्रनणयय घेतला आहे, जे 

FIFA त्रनयमांचे गंभीर उलं्लघन आहे. AIFF काययकारी सत्रमतीचे 

अत्रधकार रि झाल्ानंतर आत्रण AIFF प्रशासनाचे AIFF चे पूणय 

त्रनयंिण परत त्रमळण्यासाठी प्रशासकांची सत्रमती थथापन 

करण्याचा आदेश आल्ावर त्रनलंबन मागे घेण्यात येईल. 

भारतीय ऑसलन्सिक अिोसिएशन (IOA) च्या कामकाजाचा 

ताबा घेण्यािाठी सिल्ली हायकोटाथने िसमती नेमली. 

● भारतीय ऑत्रलस्िक असोत्रसएशनला त्रदल्ली उच्च न्यायालयाने 

त्रतच्या कारभाराचा ताबा घेण्यासाठी तीन सदस्यांची 

प्रशासकीय सत्रमती (CoA) स्थात्रपत करण्याचे त्रनदेश त्रदले 

आहेत. पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, क्रीडा संत्रहतेचे पालन 

करण्यासाठी आयओएच्या “सतत पुनरावृत्ती” नंतर न्यायालयाने 

हा त्रनणयय घेतला. 
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● न्यायमूती मनमोहन आत्रण नजमी वजीरी यांच्या खंडपीठाने 

सांत्रगतले की, IOA चे दैनंत्रदन कामकाज चालवण्यासाठी CoA 

मधे्य सवोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूती अत्रनल 

आर दवे, माजी मुख्य त्रनवडणूक आयुक्त डॉ. एसवाय कुरैशी 

आत्रण परराष्टर  मंिालयाचे माजी सत्रचव त्रवकास स्वरूप यांचा 

समावेश असेल. यात्रशवाय, ऑत्रलस्िक सुवणयपदक त्रवजेता 

अत्रभनव त्रबंद्रा, जागत्रतक त्रवजेतेपद पदक त्रवजेती अंजू बॉबी 

जॉजय आत्रण ऑत्रलंत्रपयन बॉमे्बला देवी सल्लागार खेळाडू 

असतील. CoA च्या प्रते्यक सदस्ाला दरमहा 3 लाख रुपये 

मानधन त्रमळेल तर सल्लागार खेळाडंूना प्रते्यकी 1.5 लाख 

रुपये मानधन त्रमळेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

मलेसशयाची प्रीसमयर पुरुर् हॉकी स्पधाथ, िुलतान अझलान शाह 

कप 2022 इपोह येरे् 16 ते 25 नोव्हेंबर िरम्यान होिार आहे. 

● मलेत्रशयाची प्रीत्रमयर पुरुष हॉकी स्पधाय, सुलतान अझलान शाह 

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

कोत्रवड-19 महामारीमुळे दोन वषायनंतर ही स्पधाय पुनरागमन 

करत आहे. जागत्रतक क्रमवारीत अव्वल थथानावर असलेला 

ऑस्टर ेत्रलया, पाचव्या क्रमांकावर असलेला जमयनी, भारत, 

नू्यझीलंड आत्रण कॅनडा यांना या स्पधेसाठी आमंत्रित करण्यात 

आले आहे. सवय सामने मलेत्रशयातील इपोह शहरातील अझलान 

शाह से्टत्रडयमवर खेळले जातील, जे सुलतान अझलान शाह 

चषक स्पधेचे कायमस्वरूपी त्रठकाण आहे. 

डु्यरंड कप 2022: आसशयातील िवाथत जुनी फुटबॉल स्पधाथ 

िुरू झाली. 

● आत्रशयातील सवायत जुनी फुटबॉल स्पधाय डु्यरंड कपला सुरुवात 

झाली आहे. डु्यरंड चषक 2022 च्या 131 व्या आवृत्तीला 

सुरुवात झाली आहे, कें द्रीय संरक्षण मंिी राजनाथ त्रसंह आत्रण 

लष्कराचे प्रमुख जनरल मनोज पांडे उद्घाटन सामन्याचे पे्रक्षक 

होण्यासाठी मत्रणपूरला भेट देतील. उद्घाटनाचा सामना इंफाळ 

येथील खुमन लिक से्टत्रडयमवर होणार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● पत्रिम बंगाल, आसाम आत्रण मत्रणपूर हे डु्यरंड कप २०२२ चे 

आयोजन करत आहेत. 

● 20 संघांपैकी 11 संघ इंत्रडयन सुपर लीग खेळणाऱ्या त्रवत्रवध 

क्लबचे, आय-लीगमधील पाच संघ आत्रण सशस्त्र दलांचे चार 

संघ असतील. 

● कोलकातामधे्य सॉल्ट लेक से्टत्रडयम, नैहाटी से्टत्रडयम आत्रण 

त्रकशोर भारती से्टत्रडयममधे्य सामने खेळवले जातील . 

● इंफाळमधील खुमान लिक से्टत्रडयमवर हा सामना होणार 

आहे . 

● आसाममधे्य हा सामना गुवाहाटी येथील इंद्रा गांधी अॅथलेत्रटक 

से्टत्रडयमवर होणार आहे. 

आयलिंडच्या केसवन ओिायनने आंतरराष्ट्र ीय सक्रकेटमधून 

सनवृत्तीची घोर्िा केली. 

● आयलंडचा अष्टपैलू खेळाडू केत्रवन ओब्रायन याने ऑस्टर ेत्रलयात 

यंदाच्या T20 त्रविचषक स्पधेतील वादातून बाहेर पडल्ानंतर 

आंतरराष्टर ीय त्रक्रकेटमधून त्रनवृत्तीची घोषणा केली आहे. 

ओब्रायनने 16 वषांच्या आंतरराष्टर ीय कारत्रकदीत तीन कसोटी, 

153 एकत्रदवसीय आंतरराष्टर ीय आत्रण 110 टी-20 आंतरराष्टर ीय 

सामने खेळले आत्रण जगभरातील अनेक इंस्ग्लश काउंटी क्लब 

आत्रण T20 फँ्रचायझी संघांसोबत जादू केली. 

बेंगळुरू FIBA U-18 मसहला आसशयाई बासे्कटबॉल 

चॅन्सियनसशपचे आयोजन करिार आहे. 

● बेंगळुरू FIBA U-18 मत्रहलांच्या आत्रशयाई बासे्कटबॉल स्पधेचे 

यजमानपद 5 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. कनायटकचे क्रीडा 

आत्रण युवा सक्षमीकरण मंिी डॉ. नारायणगौडा यांच्या मते, 

बेंगळुरू 5 ते 11 सप्टेंबर या कालावधीत FIBA U-18 

मत्रहलांच्या आत्रशयाई बासे्कटबॉल स्पधेचे आयोजन करेल. मंिी 

डॉ. नारायणगौडा यांनी पिकार पररषदेदरम्यान FIBA U-18 

पुरुष बासे्कटबॉल स्पधेत भाग घेण्यासाठी इराणला जाणार्या 

भारतीय पुरुष संघाला क्रीडासात्रहत्य प्रदान केले. 

UEFA लीग: मनीर्ा कल्याि लीगमधे्य खेळिारी पसहली 

भारतीय ठरली. 

● तरुण स्टर ायकर मनीषा कल्ाण ही UEFA मत्रहला चॅस्ियन्स 

लीगमधे्य खेळणारी पत्रहली भारतीय फुटबॉलपटू ठरली जेव्हा 

त्रतने एन्गोमी, सायप्रस येथे युरोत्रपयन क्लब स्पधेत अपोलॉन 

लेडीज एफसीकडून पदापयण केले. नोव्हेंबर 2021 मधे्य, 20 

वषीय एएफसी मत्रहला क्लब चॅस्ियनत्रशपमधे्य गोल करणारी 

पत्रहली भारतीय फुटबॉलपटू बनली होती. 

FTX सक्रप्टो कप: आर प्रज्ञनंधाने जागसतक बुन्सद्धबळ चॅन्सियन 

मॅग्नि कालथिनचा पराभव केला. 

● त्रमयामी येथील FTX त्रक्रप्टो चषक या आंतरराष्टर ीय बुस्द्धबळ 

चॅस्ियनत्रशपमधे्य भारतीय बुस्द्धबळ मास्टर रमेशबाबू 

प्रज्ञनंधाने जागत्रतक त्रवजेते मॅग्नस कालयसनचा पराभव केला 

आहे. पाचव्या फेरीत चीनच्या क्वांग लीम ले याच्या हातून 

प्रग्नानंधाची त्रवजयी घोडदौड संपुष्टात आली . सहाव्या फेरीत 

टायबे्रकद्वारे पोलंडच्या जॅन-त्रक्रत्रझस्टॉफ डुडा याच्याकडून 

पराभव पत्करावा लागल्ाने त्याचा दुसरा पराभव झाला. 

अंतीम पंघल: कुस्तीमधे्य भारताचा पसहला अंडर-20 

सवश्वसवजेता 

● हररयाणातील 17 वषीय कुस्तीपटू अंत्रतम पंघलने 

कझाकस्तानच्या एटत्रलन शागायेवाचा 8-0 असा पराभव करून 

अंडर-20 त्रवित्रवजेतेपद पटकावले आत्रण अशी कामत्रगरी 

करणारी ती पत्रहली भारतीय मत्रहला ठरली. अंडर-20 जागत्रतक 

कुस्ती स्पधाय सोत्रफया, बले्गररया येथे आयोत्रजत करण्यात आली 

होती. पत्रहल्ा फेरीत जमयन अमेरी ऑत्रलस्व्हयावर 11-0 असा 

त्रवजय त्रमळवून, अँत्रटम पंघलने त्रतच्या उतृ्कष्ट तांत्रिक 

कौशल्ामुळे त्रवजय त्रमळवला. 
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इरािमधील तेहरान येरे् िुरू अिलेल्या 14व्या आसशयाई 

अंडर-18 चॅन्सियनसशपमधे्य भारतीय पुरुर् व्हॉलीबॉल िंघाने 

कोररयाचा 3-2 अिा पराभव करून कांस्पिक सजंकले आहे. 

● इराणमधील तेहरान येथे सुरू असलेल्ा 14व्या आत्रशयाई 

अंडर-18 चॅस्ियनत्रशपमधे्य भारतीय पुरुष व्हॉलीबॉल संघाने 

कोररयाचा 3-2 असा पराभव करून कांस्पदक त्रजंकले आहे. 

प्राथत्रमक साखळी सामन्यातही भारताने कोररयाचा पराभव 

केला पण उपांत्य फेरीत इराणकडून पराभव पत्करावा लागला. 

भारतीय अंडर-18 संघ FIVB वल्डय अंडर-19 पुरुष व्हॉलीबॉल 

चॅस्ियनत्रशपसाठी पाि ठरला आहे. जपानने अंत्रतम सामन्यात 

इराणला हरवून सुवणयपदक त्रजंकले. स्पधेच्या शेवटी चीन 

पाचव्या तर चायनीज तैपेई सहाव्या थथानावर आहे. 

गँ्रडमास्टर अजुथन एररगायिीने 28वी अबू धाबी मास्टिथ 

सजंकली. 

● 28 व्या अबुधाबी, मास्टसय बुस्द्धबळ स्पधेतील गँ्रडमास्टर अजुयन 

एररगायसीने नवव्या आत्रण अंत्रतम फेरीत से्पनच्या डेस्व्हड 

अँटोन गुइझारोचा पराभव केला. गँ्रडमास्टर अजुयन एररगायसीने 

7.5 गुणांसह 28 वी धाबी मास्टसय बुस्द्धबळ स्पधाय त्रजंकली. 

गँ्रडमास्टर अजुयन एररगाईसी थेट रेत्रटंग यादीत त्रतसऱ्या 

थथानावर आहे आत्रण भारतातील अलीकडील बुस्द्धबळ 

ऑत्रलस्ियाडनंतर त्याने प्रभावी 35 एलो रेत्रटंग गुण त्रमळवले 

आहेत. 28 व्या धाबीमधे्य, मास्टसय बुस्द्धबळ स्पधेत गँ्रडमास्टर 

अजुयन एररगायसीने सहा सामने त्रजंकले आत्रण इतर तीन सामने 

अत्रनत्रणयत रात्रहले. 

सफफा पररर्िेने भारतीय फुटबॉलवरील बंिी हटवली. 

● FIFA कौस्न्सलच्या बु्यरोने अस्खल भारतीय फुटबॉल 

महासंघावर (AIFF) अयोग्य तृतीय पक्षाच्या प्रभावामुळे लादलेले 

त्रनलंबन उठवण्याचा त्रनणयय घेतला आहे. AIFF काययकारी 

सत्रमतीचे अत्रधकार गृहीत धरण्यासाठी थथापन करण्यात 

आलेल्ा प्रशासकांच्या सत्रमतीचा आदेश संपुष्टात आल्ाची 

आत्रण AIFF प्रशासनाने AIFFच्या दैनंत्रदन कामकाजावर पूणय 

त्रनयंिण त्रमळवले असल्ाची पुष्टी FIFA ला त्रमळाल्ानंतर हा 

त्रनणयय घेण्यात आला 
 

 

रेड बुलचा डर ायव्हर मॅक्स वसॅ्टथपेनने बेन्सियन फॉमु्यथला 1 ग्रांड 

सप्रक्स 2022 सजंकला आहे. 

● रेड बुलचा डर ायव्हर मॅर्क् वसॅ्टयपेनने बेस्ियन फॉमु्ययला 1 ग्रां प्री 

2022 त्रजंकला आहे. रेड बुलचा सत्रजयओ पेरेझ आत्रण फेरारीचा 

कालोस सेन्झ अनुक्रमे दुसऱ्या आत्रण त्रतसऱ्या थथानावर रात्रहला. 

वसॅ्टयपेनने आता या मोसमातील 14 पैकी 9 शययती त्रजंकल्ा 

आहेत. हे त्याचे 71 वे पोत्रडयम त्रफत्रनश होते आत्रण त्याने या 

शययतीतून 26 गुण जमा केले. वसॅ्टयपेनने 2021 मधे्य बेस्ियन 

जीपी त्रजंकले. 

न्सव्हरर एके्सलिनने 2022 BWF वर्ल्थ चॅन्सियनसशप एकेरीचे 

सवजेतेपि पटकावले. 

● डेन्माकय च्या स्व्हक्ट्र एरे्क्लसेनने टोत्रकयो, जपानमधे्य 

थायलंडच्या कुनलावुत त्रवत्रटडसनयला पराभूत करून दुसरे 

BWF वल्डय चॅस्ियनत्रशप पुरुष एकेरीचे त्रवजेतेपद पटकावले 

आहे. जागत्रतक क्रमवारीत अव्वल थथानावर असलेल्ा 

एरे्क्लसेनने या मोसमात फक्त एकच एकेरी सामना गमावला 

आहे आत्रण 21 वषीय उदयोनु्मख स्टार त्रवत्रटडसनयसाठी तो खूप 

जास्त होता, जो पत्रहल्ा गेममधे्य उडाला होता. या त्रवजयामुळे 

एरे्क्लसेनला मोसमातील सहावे त्रवजेतेपद त्रमळाले. 

सवसवध शे्रिीतील सवजेत्यांची यािी 

अ .क्र  शे्रिी सवजेता धावपटू 

1. पुरुष एकेरी स्व्हक्ट्र 

एरे्क्लसेन 

कुनलावुत 

त्रवत्रतदसनय 

2. मत्रहला एकेरी अकाने यामागुची चेन युफेई 

3. पुरुष दुहेरी आरोन त्रचया सोह वुई त्रयक 

4. मत्रहला दुहेरी चेन त्रकंगचेन त्रजया त्रयफन 

5. त्रमश्र दुहेरी झेंग त्रसवेई हुआंग यात्रकओंग 

 

इंगं्लडचा जेम्स अँडरिन आंतरराष्ट्र ीय सक्रकेटमधील िवाथत 

यशस्वी वेगवान गोलंिाज ठरला आहे. 

● इंगं्लडचा जेम्स अँडरसन आंतरराष्टर ीय त्रक्रकेटमधे्य 950 

त्रवकेट्स पूणय करणारा पत्रहला वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. 

दत्रक्षण आत्रफ्रकेत्रवरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीच्या त्रतसऱ्या त्रदवशी 

त्याने ही ऐत्रतहात्रसक कामत्रगरी केली. त्याने ऑस्टर ेत्रलयाच्या गे्लन 

मॅकग्राचा (949 बळी) त्रवक्रम मोडला. आंतरराष्टर ीय 

त्रक्रकेटमधील सवायत यशस्वी गोलंदाज म्हणजे श्रीलंकेचा 

त्रफरकी जादूगार, मुथय्या मुरलीधरन (1347 त्रवकेट), त्रदवंगत 

ऑसी त्रफरकी महान शेन वॉनय (1000 त्रवकेट) आत्रण भारतीय 

त्रफरकी महान अत्रनल कंुबळे (956 त्रवकेट) आहेत. 
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सवराट कोहली प्रते्यक फॉरमॅटमधे्य 100 िामने खेळिारा 

पसहला भारतीय ठरला आहे. 

● त्रक्रकेट त्रदग्गज त्रवराट कोहली हा पत्रहला भारतीय आत्रण 

आंतरराष्टर ीय त्रक्रकेट इत्रतहासातील फक्त दुसरा खेळाडू बनला 

आहे ज्याने खेळाच्या त्रतन्ही फॉरमॅटमधे्य प्रते्यकी 100 सामने 

खेळले आहेत. आत्रशया चषक 2022 मधील 

पात्रकस्तानसोबतच्या बहुप्रतीत्रक्षत सामन्यासाठी भारताच्या 

पे्लइंग इलेव्हनमधे्य त्याचे नाव असताना त्याने त्याच्या नावात 

आणखी एक रेकॉडय केला आहे. 

● ऑगस्ट 2008 मधे्य आंतरराष्टर ीय पदापयण केल्ापासून 

कोहलीच्या नावावर आता 102 कसोटी आत्रण 262 

एकत्रदवसीय सामन्यांव्यत्रतररक्त 100 टी-20 सामने आहेत. या 

फॉरमॅटमधे्य भारतासाठी त्याची सवोत्तम वैयस्क्तक धावसंख्या 

94 आहे आत्रण त्याने या फॉरमॅटमधे्य 30 अधयशतके केली 

आहेत. कोहलीचा T20I त्रक्रकेटमधे्य टीम इंत्रडयासाठी 

अत्रविसनीय त्रवक्रम आहे ज्याने 50.1 च्या अत्रविसनीय 

सरासरीने 3308 धावा केल्ा आहेत. 

रोसहत शमाथने मासटथन गुसप्टलला मागे टाकत T20 मधे्य िवाथसधक 

धावा करिारा फलंिाज बनला आहे. 

● भारतीय कणयधार, रोत्रहत शमायने नू्यझीलंडच्या मात्रटयन गुत्रप्टलला 

मागे टाकत पुरुषांच्या T20 आंतरराष्टर ीय सामन्यांमधे्य सवायत्रधक 

धावा करणारा खेळाडू बनला आहे. भारतासाठी सवायत लहान 

फॉरमॅटमधे्य 133 सामन्यांमधे्य रोत्रहत शमायने आतापयंत 4 

शतके आत्रण 26 अधयशतके केली आहेत. रोत्रहतच्या आता 

फॉरमॅटमधे्य 3499 धावा झाल्ा आहेत. त्याच्या खालोखाल 

मात्रटयन गुत्रप्टलने 3497 धावा केल्ा आहेत. पुरुषांच्या T20 

आंतरराष्टर ीय सामन्यांमधे्य 100 सामन्यांत 3341 धावा करणारा 

त्रवराट कोहली त्रतसऱ्या क्रमांकावर आहे. 

िान्सत्वकिाईराज-सचराग यांनी बॅडसमंटन वर्ल्थ 

चॅन्सियनसशपमधे्य भारतािाठी पसहले पिक सजंकले. 

● जागत्रतक स्पधेत पुरुष दुहेरी स्पधेत पदक त्रजंकणारी 

सास्त्वकसाईराज रँकीरेड्डी आत्रण त्रचराग शेट्टी ही पत्रहली 

भारतीय जोडी ठरली. सास्त्वकसाईराज रँकीरेड्डी आत्रण त्रचराग 

शेट्टी हे जगातील 7 व्या क्रमांकाचे कॉस्म्बनेशन आहेत आत्रण या 

जोडीने 2022 च्या राष्टर कुल क्रीडा स्पधेतही सुवणयपदक 

पटकावले आहे. कोणत्याही दुहेरी स्पधेत भारताचे हे दुसरे 

जागत्रतक चॅस्ियनत्रशप पदक आहे, जागत्रतक स्पधेत भारताचे 

पत्रहले पदक ज्वालाने त्रमळवले होते. गुट्टा आत्रण अत्रिनी पोनप्पा 

यांनी 2011 च्या मत्रहला दुहेरीत कांस्पदक त्रजंकले होते. 

असिले िुमारीवाला यांनी भारतीय ऑसलन्सिक िंघटनेचे 

अंतररम अध्यक्ष म्हिून पिभार स्वीकारला. 

● भारतीय ऑत्रलस्िक असोत्रसएशनने नवीन त्रनवडणुका 

होईपयंत संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून आत्रदल सुमारीवाला यांची 

त्रनवड केली आहे. IOA चे माजी अध्यक्ष डॉ. नररंदर धु्रव बिा 

यांनी 18 जुलै रोजी वैयस्क्तक कारणांमुळे IOA च्या 

अध्यक्षपदाचा राजीनामा त्रदला. त्यानंतर, IOA घटनेच्या कलम 

11.1.5 नुसार 31 पैकी 18 काययकाररणी सदस्ांनी ररक्त जागा 

भरण्यासाठी अधोस्वाक्षरी केलेल्ा सदस्ांची त्रनवड केली. 

राष्ट्र ीय क्रीडा सिनासनसमत्त क्रीडा मंत्रालय “मीट ि चॅन्सियन 

प्रोजेर” आयोसजत करिार आहे. 

● राष्टर ीय क्रीडा त्रदनात्रनत्रमत्त , युवा व्यवहार आत्रण क्रीडा मंिालय 

देशभरातील 26 शाळांमधे्य “मीट द चॅस्ियन प्रकल्प” 

आयोत्रजत करेल. कॉमनवेल्थ गेम्स आत्रण वल्डय 

चॅस्ियनत्रशपमधे्य सुवणयपदक त्रजंकणारी त्रनखत झरीन, 

पॅरात्रलस्िकमधे्य पदक त्रजंकणारी भावना पटेल आत्रण टोत्रकयो 

ऑत्रलस्िकमधे्य पदक त्रजंकणारा मनप्रीत त्रसंग हे काही नामवंत 

खेळाडू आहेत. जो मीट द चॅस्ियन प्रकल्पात भाग घेईल. 

AFI आसि HSBC इंसडया भसवष्यातील मसहला खेळाडंूना 

पासठंबा िेण्यािाठी िहयोग करतात. 

● अँथलेत्रटर्क् फेडरेशन ऑफ इंत्रडया (AFI) ने भारतीय मत्रहला 

खेळाडंूना, त्रवशेषत: तरुणांना पात्रठंबा देण्यासाठी HSBC 

इंत्रडयासोबत सहयोगाची घोषणा केली. सहकायायच्या 

अटीनुंसार, हुशार मुलीचंी अंडर-14 आत्रण 16 वषायखालील 

राष्टर ीय आंतरत्रजल्हा चॅस्ियनत्रशपमधून त्रनवड केली जाईल 

आत्रण त्यांना जागत्रतक स्तरावर स्पधाय करण्यासाठी प्रत्रशत्रक्षत 

केले जाईल. 

 

पुस्तके आसि लेखक बातम्या 
 

िागरी जीवशास्त्रज्ञ एलेन प्रागर यांचे "डेंजरि अर्थ" नावाचे 

पुस्तक प्रकासशत 

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

आबाउट व्होलॅ्कनोज, हुरीकॅनेस, क्लायमेट चेंज, अथयके्वक अंड 

मोअर" नावाचे पुस्तक आणले आहे. पुस्तकात, लेखकाने 

आपण नैसत्रगयक आपत्तीचें अत्रधक चांगले भाकीत का करू 

शकत नाही? या सवायत आकषयक प्रश्नाला उत्तर देण्याचा प्रयत् 

केला आहे. डेंजरस अथय मधे्य, सागरी शास्त्रज्ञ एलेन प्रागर यांनी 

ज्वालामुखी, भूकंप, तु्सनामी, चक्रीवादळ, भूस्खलन, ररप 

करंट्स आत्रण–कदात्रचत सवय हवामान बदलांमधील सवायत 

धोकादायक धो्ाची तपासणी करण्याचे त्रवज्ञान शोधले. 
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स्टीफन बाकथ र यांचे "लायन ऑफ ि स्काईज: हरसित सिंग 

मसलक" नावाचे पुस्तक प्रकासशत 

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

फोसय अँड द फस्टय वल्डय वॉर” हे पुस्तक भारतीय वायुसेनेच्या 

जन्माच्या खूप आधीपासून महायुद्धात भाग घेतलेल्ा 

“भारताच्या पत्रहल्ा लढाऊ पायलट” बिल आहे. हे पुस्तक 

लेखक स्टीफन बाकय र यांनी त्रलत्रहले आहे, ज्यांनी त्रब्रत्रटश सशस्त्र 

दलात सेवा करणे, वांत्रशक भेदभावात्रवरुद्ध लढणे – संथथात्मक 

आत्रण परस्पर-व्यस्क्तगत अशा दोन्ही प्रकारे सेवा करणे त्रकती 

आव्हानात्मक होते याचे तपशीलवार वणयन केले आहे. 

भारतीय प्रािीशास्त्र िवेक्षि (ZSI) ने 1000+ पक्ष्यांच्या 

प्रजातीवंर एक पुस्तक प्रकासशत केले. 

● झलूॉत्रजकल सवे्ह ऑफ इंत्रडया (ZSI) ने झेडएसआयने 

त्रलत्रहलेल्ा फील्ड गाइडमधे्य सुमारे 1,331 त्रवत्रवध पक्ष्यांच्या 

प्रजातीचंा समावेश केला आहे. ZSI संचात्रलका धृती बॅनजी 

यांच्या मते , पूवीच्या पुस्तकांप्रमाणे ज्यात बहुतेक रेखात्रचिे 

वापरली जात होती, ती पक्ष्यांच्या उच्च-गुणवते्तच्या प्रत्रतमांवर 

जोर देते. अचूक दस्तऐवजीकरणासाठी प्रते्यक प्रजातीची 

ओळख आवश्यक आहे. 

कें द्रीय मंत्री डॉ सजतेंद्र सिंह यांच्या हसे्त 'रस्टी स्काईज अँड 

गोर्ल्न सवंड्ि' पुस्तकाचे प्रकाशन 

● त्रवज्ञान आत्रण तंिज्ञान मंिालयाचे कें द्रीय राज्यमंिी (IC) डॉ. 

त्रजतेंद्र त्रसंह यांनी जमू्म येथे इयत्ता 7 वी ची त्रवद्यात्रथयनी, 11 

वषांची संत्रनध्या शमाय यांनी त्रलत्रहलेल्ा 'रस्टी स्काईज अँड 

गोल्डन त्रवंड्स' या काव्य पुस्तकाचे प्रकाशन केले. हे पुस्तक 

बू्ल-रोज पस्ब्लशसयने प्रकात्रशत केले आहे. कें द्रीय मंत्र्यांनी 

आपल्ा कत्रवतांच्या संग्रहाच्या रूपात आपल्ा त्रवचारांचे 

स्फत्रटक रूप देण्याच्या या छोया लेखकाच्या प्रयत्ांचे आत्रण 

या कोवळ्या वयात त्यांनी केलेल्ा दुत्रमयळ कामत्रगरीचे कौतुक 

केले आत्रण त्यांना उज्ज्वल भत्रवष्यासाठी शुभेच्छा त्रदल्ा. 

 

िंरक्षि बातम्या  
 

3रा भारत-न्सव्हएतनाम सद्वपक्षीय लष्करी िराव "एक्स VINBAX 

2022" हररयािामधे्य िुरू झाला. 

● स्व्हएतनाम-भारत त्रद्वपक्षीय लष्करी सराव "Ex VINBAX 

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

ऑगस्ट 2022 या कालावधीत आयोत्रजत केली गेली आहे. Ex 

VINBAX 2022 ची थीम "एक अत्रभयंता कंपनी आत्रण वैद्यकीय 

पथक म्हणून रोजगार आत्रण तैनाती" आहे. शांतता राखण्याच्या 

ऑपरेशन्ससाठी संयुक्त राष्टर  संघाचा एक भाग”. या सरावामुळे 

भारत आत्रण स्व्हएतनाममधील त्रद्वपक्षीय संबंध अत्रधक दृढ 

होतील. 

कारसगल िेररमधील द्राि येर्ील पॉइंट 5140 या “ऑपरेशन 

सवजय” मधील गनिथच्या िवोच्च बसलिानाला श्रद्धांजली 

वाहण्यािाठी गन सहल अिे नाव िेण्यात आले. 

● भारतीय सशस्त्र दल आत्रण कारत्रगल सेक्ट्रमधील द्रास येथील 

पॉइंट 5140, "ऑपरेशन त्रवजय" मधील तोफांच्या सवोच्च 

बत्रलदानाला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी गन त्रहल असे नाव देण्यात 

आले आहे. भारतीय सैन्याच्या तोफखान्याची रेत्रजमेंट, 

प्राणघातक आत्रण अचूक फायर पॉवरसह, शिूच्या सैन्यावर 

आत्रण पॉईंट 5140 सह त्यांच्या संरक्षणावर स्पष्ट प्रभाव 

पाडण्यास सक्षम होती, जे ऑपरेशन लवकर पूणय करण्याच्या 

मुख्य घटक होते. 

● हा समारंभ सवय तोफखाना रेत्रजमेंटमधील त्रदग्गजांच्या 

उपस्थथतीत आयोत्रजत करण्यात आला होता, ज्यांना ऑपरेशन 

त्रवजयमधे्य "कारत्रगल" हा सन्मान त्रमळाला होता. यावेळी 

तोफखाना बंधूचे सेवारत अत्रधकारीही उपस्थथत होते. 

चौर्ा भारत-ओमान िंयुक्त लष्करी िराव 'अल नजाह-IV' 

िुरू झाला. 

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

आवृत्ती राजथथानमधे्य महाजन फील्ड फायररंग रेंजच्या परदेशी 

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

2022 या कालावधीत भारतीय लष्कर आत्रण ओमानच्या रॉयल 

आमीच्या तुकड्यांमधे्य होणार आहे. 12 ते 25 माचय 2019 

दरम्यान मस्कत येथे माजी अल नजाह IV ची त्रतसरी आवृत्ती 

आयोत्रजत करण्यात आली होती 

भारत ऑस्टरेसलयामधे्य "सपच बॅ्लक 2022" या लढाऊ िराव 

कवायतीत िहभागी होिार आहे. 

● ऑस्टर ेत्रलयाच्या नॉदयनय टेररटरीमधे्य होणार्या 17 राष्टर ांमधील मेगा 

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

“त्रपच बॅ्लक” या सरावात भारताच्या सहभागाला ऑस्टर ेत्रलयन 

सरकारने पुष्टी त्रदली आहे. 17 देशांतील 100 हून अत्रधक 

त्रवमाने आत्रण 2,500 लष्करी कमयचारी या कवायतीचा भाग 

असतील. हा सराव 19 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर या कालावधीत 

होणार आहे. 

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

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

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

आत्रण यूएस यांचा समावेश आहे. 

भारत-अमेररकेचे िैन्य उत्तराखंडच्या औली येरे् ‘युद्ध अभ्याि’ 

हा महािैसनक िराव करिार आहे. 

● भारतीय लष्कर आत्रण यूएस आमी 14 ते 31 ऑक्ट्ोबर 2022 

या कालावधीत उत्तराखंडमधील औली येथे पंधरवडा 

चालणार्या "युद्ध अभ्यास" ची 18 वी आवृत्ती आयोत्रजत 

करणार आहेत. दोन्ही सैन्यांमधील समज, सहकायय आत्रण 

परस्पर काययक्षमता वाढवणे हा या सरावाचा उिेश आहे. 

सरावाची मागील आवृत्ती ऑक्ट्ोबर 2021 मधे्य अमेररकेतील 

अलास्का येथे झाली होती. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |August 2022 

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

भारतीय नौिलाच्या िवथ मसहला कमथचाऱ्यांनी पसहले एकल 

िागरी असभयान पूिथ केले. 

● भारतीय नौदलातील मत्रहला अत्रधकाऱ्यांनी इत्रतहास रचला 

जेव्हा त्यांनी उत्तर अरबी समुद्रातील पत्रहल्ा-वत्रहल्ा मत्रहला 

स्वायत्त सागरी शोध आत्रण पाळत ठेवण्याच्या मोत्रहमेवर 

डॉत्रनययर 228 उडवले. गुजरातमधील पोरबंदर येथील नेव्हल 

एअर एन्के्लव्ह येथे तैनात असलेल्ा इंत्रडयन नेव्ही एअर 

स्क्वॉडर न (INAS) 314 मधील पाच अत्रधकाऱ्यांनी हे अत्रभयान 

पूणय केले. 

ऑपरेशनल तत्परतेची चाचिी घेण्यािाठी भारतीय लष्कर 

िंपूिथ भारत सडर ल 'स्कायलाइट' आयोसजत केले. 

● भारतीय लष्कराने जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात 'एर्क् 

स्कायलाइट' नावाचा संपूणय भारत उपग्रह संपे्रषण सराव 

आयोत्रजत केला आहे. या सरावाचा मुख्य उिेश शिूकडून 

हल्ला झाल्ास त्याच्या हाय-टेक सॅटेलाइट कमु्यत्रनकेशन 

त्रसस्टमची ऑपरेशनल तयारी आत्रण मजबूती तपासणे हा होता. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● भारतीय लष्कर 2025 पयंत अत्रतररक्त सुरक्षा वैत्रशष्ट्यांसह 

स्वतिः चे मल्टी-बँड समत्रपयत उपग्रह तयार करण्याची तयारी 

करत आहे. 

● लष्कराचा समत्रपयत GSAT-7B उपग्रह हा त्याच्या प्रकारचा 

पत्रहला स्वदेशी मल्टी-बँड उपग्रह आहे, जो प्रगत सुरक्षा 

वैत्रशष्ट्यांसह त्रडझाइन केलेला आहे. हे जत्रमनीवर तैनात सैन्य, 

दूरथथपणे पायलट केलेले त्रवमान, हवाई संरक्षण शसे्त्र आत्रण 

इतर त्रमशन-गंभीर आत्रण फायर सपोटय पॅ्लटफॉमयसाठी 

सामररक दळणवळण आवश्यकतांना समथयन देईल. 

सहमाचल प्रिेशात भारत-अमेररका िंयुक्त सवशेर् िैन्याचा 'वज्र 

प्रहार 2022' िराव िुरू 

● भारत -अमेररका संयुक्त त्रवशेष सैन्याचा सराव “एर्क् वज्र प्रहार 

2022”, 08 ऑगस्ट 2022 रोजी त्रहमाचल प्रदेशातील बाक्लोह 

येथील से्पशल फोसेस टर े त्रनंग सू्कलमधे्य सुरू झाला. एर्क् वज्र 

प्रहार 2022 ही वात्रषयक सरावाची 13 वी आवृत्ती आहे. या 

संयुक्त सरावाचा मुख्य उिेश संयुक्त मोत्रहमेचे त्रनयोजन आत्रण 

ऑपरेशनल रणनीती यांसारख्या के्षिातील सवोत्तम पद्धती 

आत्रण अनुभव सामात्रयक करणे हा आहे. 

भारतीय लष्कर आसि DFI यांनी 'सहम डर ोन-ए-र्ॉन' कायथक्रम 

िुरू केला. 

● भारतीय लष्कराने डर ोन फेडरेशन ऑफ इंत्रडयाच्या सहकायायने 

त्रहम डर ोन-ए-थॉन काययक्रम सुरू केला आहे. हा उपक्रम 

संरक्षण उत्पादनातील स्वावलंबनाच्या अनुषंगाने आहे. भारतीय 

डर ोन इकोत्रसस्टमला आघाडीवर असलेल्ा सैन्याच्या गरजा पूणय 

करण्यासाठी पथ-बे्रत्रकंग डर ोन क्षमता त्रवकत्रसत करण्यासाठी 

संधी प्रदान करणे हे त्याचे उत्रिष्ट आहे. पत्रहल्ा टप्प्यात 

त्रहमालयात लष्कराच्या ऑपरेशनमधे्य वापरण्यासाठी डर ोन 

त्रवकत्रसत केले जातील. 

प्रारंभ सबंिू म्हिून, सवकाि खालील शे्रिीमंधे्य खालील डर ोनचा 

िमासवष्ट् केला आहे 

● उच्च उंचीच्या भागात लॉत्रजस्स्टक आत्रण लोड वाहून नेणारे डर ोन 

(Logistics and Load carrying Drone in High Altitude 

Areas) 

● स्वायत्त पाळत ठेवणे त्रकंवा शोध आत्रण बचाव डर ोन 

(Autonomous Surveillance or Search & Rescue 

Drone) 

● त्रबल्ट अप भागात लढण्यासाठी मायक्रो आत्रण नॅनो डर ोन 

(Micro and Nano Drones for Fighting in Built Up 

Areas.) 

IAF मलेसशयािोबत 'उिारशक्ती' या लष्करी कवायतीत 

िहभागी होिार आहे 

● भारतीय हवाई दल (IAF) ची तुकडी रॉयल मलेत्रशयन एअर 

फोसय (RMAF) सह चार त्रदवसीय त्रद्वपक्षीय सराव 'उदारशक्ती' 

मधे्य सहभागी होण्यासाठी मलेत्रशयाला रवाना झाली. हा सराव 

IAF दलाच्या सदस्ांना RMAF मधील काही सवोत्तम 

व्यावसात्रयकांसोबत सवोत्तम सराव शेअर करण्याची आत्रण 

त्रशकण्याची संधी देईल, तसेच परस्पर लढाऊ क्षमतांवर चचाय 

करेल 

सहंिुस्तान एरोनॉसटक्स सलसमटेड (HAL) मलेसशयामधे्य 

परिेशात आपले पसहले सवपिन कायाथलय स्र्ापन करिार 

आहे. 

● त्रहंदुस्तान एरोनॉत्रटर्क् त्रलत्रमटेड (HAL) ने मलेत्रशयातील लाइट 

कॉमॅ्बट एअरक्राफ्ट (LCA) तेजससाठी संभाव्य कराराच्या 

अपेके्षने क्वालालंपूर येथे पत्रहले आंतरराष्टर ीय त्रवपणन आत्रण 

त्रवक्री कायायलय थथापन करण्यासाठी सामंजस् करार (MoU) 

केला. रॉयल मलेत्रशयन हवाई दलासाठी तेजसचा 

मलेत्रशयाकडून फायटर लीड-इन टर ेनर (FLIT) त्रवमान म्हणून 

त्रवचार केला जात असल्ामुळे हा बदल झाला आहे. 

भारतीय िैन्य क्वांटम कमु्यसनकेशन तंत्रज्ञान ताब्यात घेण्याि 

िज्ज आहे. 

● भारत एत्रलट ग्लोबल क्लबमधे्य सामील होण्यासाठी सज्ज झाला 

आहे आत्रण भारतीय सैन्याकडे लवकरच स्वदेशी आत्रण अत्रधक 

प्रगत क्वांटम कमु्यत्रनकेशन तंिज्ञान सुसज्ज सैन्य आत्रण उच्च 

दजायची सुरत्रक्षत संरक्षण प्रणाली असेल. इनोवे्हशन फॉर 

त्रडफेन्स एर्क्लन्स (iDEX), त्रडफेन्स इनोवे्हशन 

ऑगयनायझेशनच्या समथयनासह, QNu लॅब जे बेंगळुरू-

आधाररत डीप टेक स्टाटयअप आहे, त्यांनी क्वांटम की 

त्रडस्स्टर बु्यशन (QKD) द्वारे प्रगत सुरत्रक्षत संपे्रषणाचा शोध 

लावला आहे. 
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राजनार् सिंह यांच्या हसे्त “आत्मसनरीक्षि: िशस्त्र िेना 

न्यायासधकरि” या राष्ट्र ीय चचाथित्राचे उि्घाटन 

● रक्षा मंिी (संरक्षण मंिी) श्री राजनाथ त्रसंह सशस्त्र सेना 

न्यायात्रधकरण (त्रप्रस्न्सपल बेंच) बार असोत्रसएशनने नवी त्रदल्ली 

येथे आयोत्रजत केलेल्ा“ आत्मत्रनरीक्षण: सशस्त्र सेना 

न्यायात्रधकरण” या राष्टर ीय चचायसिाचे उद्घाटन करतील. 

सशस्त्र दलातील सदस्ांना सेवा देण्याव्यत्रतररक्त, 

आत्मत्रनरीक्षण: सशस्त्र सेना न्यायात्रधकरण, त्रदग्गज, त्यांचे कुटंुब 

आत्रण युद्ध त्रवधवा यांना त्वररत आत्रण परवडणारे न्याय सुत्रनत्रित 

करण्यासाठी थथापन करण्यात आलेले सशस्त्र दल 

न्यायात्रधकरण कसे कायय करते याचे मूल्मापन करण्यासाठी 

पररसंवाद आयोत्रजत केला जात आहे. 

िरकारने िंरक्षि िलांना मेक इन इंसडयाद्वारे आपत्कालीन 

शसे्त्र खरेिी करण्याची परवानगी सिली. 

● भारतीय संरक्षण दलांना बळकट करण्याच्या त्रदशेने एक मोठे 

पाऊल उचलत कें द्राने त्यांना आपत्कालीन खरेदी मागायद्वारे 

त्यांच्या ऑपरेशनल आवश्यकतांसाठी गंभीर शस्त्रासे्त्र खरेदी 

करण्याची परवानगी त्रदली आहे. संरक्षण मंिी राजनाथ त्रसंह 

यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्ा संरक्षण मंिालयाच्या बैठकीत 

याला मंजुरी देण्यात आली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 

संरक्षण दलांनी भूतकाळात आपत्कालीन खरेदी शक्तीचंा 

मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे आत्रण या अत्रधग्रहणांद्वारे 

त्यांची तयारी आणखी मजबूत केली आहे. 

ताशं्किमधे्य िंरक्षिमंत्र्ांची बैठक 

● 24 ऑगस्ट रोजी होणार्या SCO संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत 

सहभागी होण्यासाठी संरक्षण मंिी राजनाथ त्रसंह मंगळवारी 

ताशं्कद येथे आले. मंिी राजनाथ त्रसंह यांनी उझबेत्रकस्तानचे 

समकक्ष लेफ्टनंट जनरल बखोदीर कुरबानोव यांच्यासोबत 

त्रद्वपक्षीय बैठक घेतली. वात्रषयक बैठकीदरम्यान, SCO सदस् 

राष्टर े संरक्षण सहकायायवर चचाय करतील आत्रण चचाय केल्ानंतर 

संयुक्त संभाषण जारी केले जाईल अशी अपेक्षा आहे. 24 

ऑगस्ट 2022 रोजी होणाऱ्या बैठकीत राजनाथ त्रसंह यांचे 

भाषण होणार आहे. 

DRDO आसि भारतीय नौिलाने स्विेशी VL-SRSAM 

के्षपिास्त्राची चाचिी केली. 

● संरक्षण संशोधन आत्रण त्रवकास संघटना (DRDO) आत्रण 

भारतीय नौदलाने ओत्रडशाच्या त्रकनाऱ्याजवळील चांदीपूर 

येथील एकास्त्मक चाचणी शे्रणी (ITR) वरून स्वदेशी 

बनावटीच्या आत्रण त्रवकत्रसत केलेल्ा वत्रटयकल लॉन्च शॉटय रेंज 

सरफेस-टू-एअर के्षपणास्त्राची (VL-SRSAM) यशस्वी उड्डाण 

चाचणी केली उभ्या प्रके्षपण क्षमतेच्या प्रात्यत्रक्षकासाठी उच्च-

वेगवान मानवरत्रहत हवाई लक्ष्यात्रवरुद्ध नौदलाच्या जहाजातून 

उड्डाण चाचणी घेण्यात आली. 

िसक्षि कोररया आसि युनायटेड से्टट्िने त्यांच्या िवाथत मोठ्या 

िंयुक्त लष्करी कवायती िुरू केल्या. 

● दत्रक्षण कोररया आत्रण युनायटेड से्टट्सने के्षिीय प्रत्रशक्षण पुन्हा 

सुरू करून वषांतील सवायत मोठ्या संयुक्त लष्करी कवायती 

सुरू केल्ा. यावषी, वात्रषयक ग्रीष्मकालीन व्यायामाचे नाव 

बदलून 'उलची फ्रीडम शील्ड' असे ठेवण्यात आले आहे आत्रण 

तो 1 सप्टेंबर 2022 रोजी संपणार आहे . दत्रक्षण कोररयाचे 

अध्यक्ष यून सुक-येओल यांनी संयुक्त सराव सामान्य करण्याचे 

आत्रण उत्तरेत्रवरुद्ध प्रत्रतकारशक्ती वाढवण्याचे वचन त्रदले आहे. 

दत्रक्षण कोररयाने स्वतंिपणे चार त्रदवसीय उलची नागरी संरक्षण 

कवायती सुरू केल्ा आहेत त्रकंवा सुरू केल्ा आहेत, जे 

त्रवशेषतिः  कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारानंतर पत्रहल्ांदाच 

सरकारी तयारीला चालना देण्यासाठी त्रडझाइन केलेले आहे. 

INS किथ येरे् भारतातील पसहल्या प्रकारच्या नौिल शूसटंग 

रेंजचे उि्घाटन करण्यात आले 

● आयएनएस कणय येथे व्हाइस अॅडत्रमरल त्रबस्वत्रजत दासगुप्ता 

यांच्या हसे्त अशा प्रकारच्या पत्रहल्ा कंपोत्रझट इनडोअर शूत्रटंग 

रेंजचे (CISR) उद्घाटन करण्यात आले . सीआयएसआर ही 

नौदलातील सवय प्राथत्रमक आत्रण दुय्यम शस्त्रांसाठी 

अत्याधुत्रनक, स्वयंपूणय, 25 मीटर, सहा-लेन, थेट फायररंग रेंज 

आहे. प्रगत लक्ष्य प्रणाली आत्रण संबंत्रधत त्रनयंिण 

सॉफ्टवेअरसह, ही शे्रणी कमयचार्यांना त्यांचे गोळीबार कौशल् 

सुधारण्यास सक्षम करेल, त्यांना आव्हान देण्यास आत्रण 

प्रत्रतस्पध्यांना आव्हान देण्यास सक्षम करेल. 

नौिलाच्या लढाऊ सवमानांिाठी बोइंग सपच 'आत्मसनभथर 

रिनीती' 

● येत्या आठवड्यात, भारत आपली पत्रहली स्वदेशी त्रवमानवाहू 

युद्धनौका सुरू करणार आहे. यूएस एस्व्हएशन प्रमुख बोईंगने 

भारतीय नौदलासाठी F/A 18 सुपर हॉनेट फायटर जेट 

त्रनवडण्यासाठी मजबूत खेळपट्टी तयार केली आहे आत्रण दावा 

केला आहे की ते देशांतगयत उत्पादनात $ 3.6 अब्ज नफा 

त्रमळवून देईल. नवीन लढाऊ त्रवमाने चालवणाऱ्या स्वदेशी 

त्रवमानवाहू नौका त्रवक्रांतच्या कायायस्न्वत होण्यापूवी बोईंगने 

आत्मत्रनभयर भारत या सरकारी योजनेसोबत त्याच्या ऑफरमधे्य 

सामील झाले आहे . त्रवक्रांत ही भारताने बांधलेली सवायत मोठी 

युद्धनौका आहे आत्रण भारताने 26 वाहक-आधाररत लढाऊ 

त्रवमाने खरेदी करण्याची योजना आखली आहे. 

IIT गुवाहाटीने िाखरेचा पयाथय "Xylitol" बनवण्याचे तंत्र 

सवकसित केले. 

● IIT गुवाहाटी येथील संशोधकांनी एक त्रकण्वन प्रत्रक्रया तयार 

केली आहे जी अल्टर ासाऊंडचा वापर करून ऊसाच्या 

त्रपशवीपासून सुरत्रक्षतपणे Xylitol तयार करते, ऊस गाळपाचे 

उपउत्पादन. हा दृष्टीकोन रासायत्रनक संशे्लषणाच्या 

ऑपरेशनल मयायदा आत्रण पारंपाररक त्रकण्वनातील वेळ मागे 

टाकतो. 
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या नवीन प्रसक्रयेचे फायिे: 

● त्रकण्वन प्रत्रक्रयेदरम्यान अल्टर ासाऊंडचा वापर केल्ाने 

त्रकण्वनाचा वेळ केवळ 15 तासांपयंत कमी झाला नाही 

(पारंपाररक प्रत्रक्रयेमधे्य जवळजवळ 48 तासांच्या त्रवरूद्ध), 

परंतु उत्पादनाच्या उत्पादनात जवळपास 20% वाढ झाली. 

INS सवक्रांत 2 िप्टेंबर रोजी कायाथन्सित होिार.  

● कोचीन त्रशपयाडय त्रलत्रमटेडने बांधलेली पत्रहली स्वदेशी वाहक 

लवकरच 2 सप्टेंबर रोजी INS त्रवक्रांत म्हणून कायायस्न्वत होणार 

आहे. ही युद्धनौका इंडो-पॅत्रसत्रफक प्रदेशात शांतता आत्रण 

स्थथरता सुत्रनत्रित करण्याची भूत्रमका बजावेल. INS त्रवक्रांतवर 

त्रवमान उतरवण्याच्या चाचण्या नोव्हेंबरमधे्य सुरू होतील आत्रण 

2023 च्या मध्यापयंत पूणय केल्ा जातील. आयएनएस त्रवक्रांत 

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांच्या उपस्थथतीत कोचीनमधे्य कायायस्न्वत 

होईल, उपाध्यक्ष म्हणाले, त्रवमानवाहू जहाजासाठी उपकरणे 18 

राजे्य आत्रण कें द्रशात्रसत प्रदेशांमधे्य तयार केली गेली आहेत. 

DRDO ने पोखरिमधे्य सपनाका सवस्ताररत रेंज रॉकेटची 

यशस्वी चाचिी घेतली. 

● त्रडफेन्स ररसचय अँड डेव्हलपमेंट ऑगयनायझेशन (DRDO) ने 

त्रवकत्रसत केलेल्ा त्रपनाका त्रवस्ताररत रेंज रॉकेटच्या चाचण्या 

पोखरण, राजथथानच्या फायररंग रेंजमधे्य घेण्यात आल्ा. 

पोखरणमधे्य त्रपनाका त्रवस्ताररत रेंज रॉकेटच्या अनेक यशस्वी 

चाचण्या घेण्यात आल्ा. त्रपनाका त्रवस्ताररत रेंज त्रडफेन्स ररसचय 

अँड डेव्हलपमेंट ऑगयनायझेशन, DRDO द्वारे त्रवकत्रसत केली 

गेली आहे आत्रण एका खाजगी के्षिातील कंपनीने त्याची त्रनत्रमयती 

केली आहे. 

लष्कराने LAC िाठी खरेिीला (Zorawar) गती सिली. 

● पूवय लडाखमधे्य त्रचनी सैन्याच्या हालचालीचंा सामना 

करण्यासाठी 15,000 फूट उंचीवर त्रचलखत तैनात करण्याचा 

अनुभव असल्ाने, भारतीय लष्कर स्वदेशी भारतीय लाइट 

टँकच्या खरेदीला प्राधान्य देत आहे, ज्याचे नाव 'Zorawar' 

आहे. यात्रशवाय, संपूणय आधुत्रनकीकरण प्रत्रक्रयेचा भाग म्हणून 

आमयडय कॉप्सय आत्रण मेकॅनाइज्ड फोसय स्वॉमय डर ोन तसेच 

काउंटर डर ोन त्रसस्स्टम्सचा समावेश करत आहेत, अत्रधकृत 

सूिांनी सांत्रगतले. 

वृर्भ िैसनक आरामगृहाचे उि्घाटन सिल्ली कंॅट येरे् लेफ्टनंट 

जनरल नव के खंडुरी, AVSM, VSM, GOC-in-C, वेस्टनथ 

कमांड यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

● वृषभ सैत्रनक आरामगृहाचे उद्घाटन त्रदल्ली कंॅट येथे लेफ्टनंट 

जनरल नव के खंडुरी, AVSM, VSM, GOC-in-C, वेस्टनय 

कमांड यांच्या हसे्त करण्यात आले. वृषभ सैत्रनक आरामगृह हा 

अशा प्रकारचा पत्रहला प्रकल्प आहे जो भारतीय लष्कर आत्रण 

त्रदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशन (DMRC) यांच्या संयुक्त त्रवद्यमाने 

बांधला गेला आहे. त्रदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशन (DMRC) च्या 

अत्रधकार्यांनीही काययक्रमाची सोय केली होती. 

भारतीय नौिलाची AK-630 तोफा प्रर्म भारतात तयार 

करण्यात आली आहे. 

● संरक्षण के्षिातील पंतप्रधान नरें द्र मोदीचं्या मेक इन इंत्रडयाला 

मोठी चालना त्रमळाली कारण भारतीय नौदलाला प्रथमच 

पूणयपणे मेड-इन-इंत्रडया 30mm दारुगोळा त्रमळाला. 

युद्धनौकांवर बसवलेल्ा AK-630 तोफांमधे्य दारूगोळा 

वापरला जाईल. खाजगी उद्योगाने पूणयपणे स्वदेशी दारूगोळा 

त्रवकत्रसत केला ही देशासाठी मोठी उपलब्धी आहे. हे 12 

मत्रहन्यांत केले गेले आहे आत्रण सवय घटक स्वदेशी आहेत. 

भारताने प्रर्मच चीनद्वारे तैवान िामुद्रधुनीचे 'िैन्यीकरि' केले 

आहे. 

● भारताने प्रथमच “तैवान सामुद्रधुनीचे लष्करीकरण” असा 

उले्लख केला आहे, ज्यामधे्य नवी त्रदल्ली तैवानच्या त्रदशेने 

चीनच्या कृतीवंर भाष्य करत असल्ाचे एक दुत्रमयळ उदाहरण 

आहे. श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तांनी एक त्रनवेदन प्रत्रसद्ध 

केले ज्यामधे्य भारताने चीनवर “तैवान सामुद्रधुनीचे सैन्यीकरण” 

केल्ाचा आरोप केला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● चीनचे लष्करी संशोधन जहाज श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरात 

आठवडाभर थांबल्ानंतर भारताने हे त्रवधान केले. 

● अलीकडेच, यूएस हाऊस स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान 

भेटीला प्रत्रतसाद म्हणून चीनने तैवानभोवती मोठ्या प्रमाणात 

लष्करी कवायती पूणय केल्ा . 

● भारताने 1949 पासून "एक चीन धोरण" पाळले आहे आत्रण 

तैवानशी व्यापार आत्रण सांसृ्कत्रतक संबंध कायम ठेवले आहेत. 

2008 नंतर भारताने आपल्ा अत्रधकृत त्रवधानांमधे्य या 

धोरणाचा उले्लख करणे बंद केले. 

भारत-अमेररका िंयुक्त सवशेर् िैन्याच्या वज्र प्रहार 2022 च्या 

13 व्या आवृत्तीचा िमारोप सहमाचल प्रिेशातील बकलोह येरे् 

झाला. 

● भारत -अमेररका संयुक्त त्रवशेष सैन्याच्या वज्र प्रहार 2022 च्या 

13 व्या आवृत्तीचा समारोप त्रहमाचल प्रदेशातील बकलोह येथे 

झाला. 21 त्रदवसांच्या संयुक्त प्रत्रशक्षण सरावात दोन्ही देशांच्या 

त्रवशेष दलांनी भाग घेतला. संयुक्त प्रत्रशक्षणामुळे दोन्ही देशांच्या 

सैन्याला संयुक्त राष्टर ांच्या चाटयर अंतगयत संयुक्त वातावरणात 

हवाई ऑपरेशन्स, त्रवशेष ऑपरेशन्स आत्रण दहशतवादत्रवरोधी 

ऑपरेशन्समधे्य प्रत्रशक्षण देण्याची संधी त्रमळाली. 

वज्र प्रहार व्यायामाबद्दल: 

● सध्याच्या जागत्रतक पररस्थथतीच्या पाियभूमीवर दोन्ही 

देशांसमोरील सुरक्षा आव्हानांच्या दृष्टीने अमेररकेच्या त्रवशेष 

दलांसोबत वज्र प्रहारचा सराव महत्त्वपूणय आहे. या वात्रषयक 

सरावाचे आयोजन भारत आत्रण युनायटेड से्टट्स दरम्यान केले 

जाते. 12 वी आवृत्ती वॉत्रशंग्टन, यूएसए येथे ऑक्ट्ोबर 2021 

मधे्य आयोत्रजत करण्यात आली होती. 
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स्वावलंबनाला चालना िेण्यािाठी, भारतीय िलांना सतिरी 

स्विेशीकरि (Indigenisation List) यािी समळाली. 

● संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्रण 

संरक्षण सावयजत्रनक के्षिातील उपक्रम (DPSUs) द्वारे कमीत 

कमी आयात करण्याच्या प्रयत्ांच्या अनुषंगाने, संरक्षण मंिी 

राजनाथ त्रसंह यांनी 28 ऑगस्ट 2022 रोजी धोरणात्मकदृष्ट्या 

महत्त्वाच्या 780 रेषा बदलण्याच्या त्रतसऱ्या सकारात्मक 

स्वदेशीकरण सूचीला (PIL) मंजुरी त्रदली. युत्रनट्स (LRUs), उप-

प्रणाली आत्रण घटक ज्यांच्या पलीकडे एक टाइमलाइन आहे 

ज्यांच्या पलीकडे ते फक्त देशांतगयत उद्योगातून खरेदी केले 

जातील. सशस्त्र दलांसाठी जाहीर केलेल्ा तीन जनत्रहत 

यात्रचकांपेक्षा हे वेगळे आहे. 

● “ही यादी त्रडसेंबर 2021 आत्रण माचय 2022 मधे्य प्रकात्रशत 

झालेल्ा LRUs, उप-प्रणाली, असेंब्ली, उप-असेंबली आत्रण 

घटकांच्या दोन जनत्रहत यात्रचकांच्या पुढे चालू आहे. या 

सूचीमंधे्य 2,500 वसू्त आहेत ज्या आधीच स्वदेशी आहेत आत्रण 

458 (351+107) त्रदलेल्ा वेळेत ज्या वसू्त स्वदेशी बनवल्ा 

जातील,” असे मंिालयाच्या त्रनवेदनात म्हटले आहे. 

पंतप्रधान मोिीचं्या हसे्त नवीन नौिलाच्या झेंडाचे अनावरि, 

INS सवक्रांत लाँच केले जािार आहे. 

● पंतप्रधान नरें द्र मोदी 2 सप्टेंबर रोजी त्रवमानवाहू युद्धनौका INS 

त्रवक्रांत कत्रमशत्रनंग सोहळ्यात भारतीय नौदलाचे नवीन झेंडे 

(नवीन नौदलाचे त्रचन्ह) प्रकट करतील. ते देशातील पत्रहल्ा 

त्रवमानवाहू युद्धनौके INS त्रवक्रांतचे औपचाररक उद्घाटन 

करतील. भारतीय नौदलाला 2 सप्टेंबर रोजी सेंट जॉजय 

क्रॉसत्रशवाय नवीन नौदल त्रचन्ह प्राप्त होईल जे त्रब्रत्रटशांनी 

स्वातंत्र्यपूवय काळात ठेवल्ापासून त्याच्या ध्वजावर आहे. 2001 

ते 2004 दरम्यान अटलत्रबहारी वाजपेयी पदावर असताना 

ध्वजावरून क्रॉस त्रचन्ह काढून टाकण्यात आले होते, परंतु 

मनमोहन त्रसंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीएने पुन्हा सते्तवर 

आल्ानंतर ते पुन्हा थथात्रपत करण्यात आले. 

चेन्नईमधे्य 10 वा राष्ट्र ीय िागरी शोध आसि बचाव व्यायाम 

(SAREX-2022) आयोसजत 

● भारतीय तटरक्षक दल (ICG) द्वारे चेन्नई येथे 10वा राष्टर ीय 

सागरी शोध आत्रण बचाव सराव SAREX-22 पार पडला. इतर 

संथथा आत्रण परदेशी सहभागीसंोबत, भारतीय तटरक्षक दलाचे 

प्रमुख व्ही.एस. पठात्रनया यांनी "SAREX-2022" या सरावाचे 

मूल्ांकन केले. आपत्कालीन पररस्थथतीत, ICG डॉत्रनययर 

त्रवमानाने जहाजे आत्रण त्रवमानातून प्रवाशांना कसे वाचवायचे हे 

दशयकांना दाखवले. 

 

महत्वाचे सिवि  
 

जागसतक स्तनपान िप्ताह 2022: 1-7 ऑगस्ट 

● बाळांना त्रनयत्रमत स्तनपान देण्यावर भर देण्यासाठी दरवषी 

जागत्रतक स्तनपान सप्ताह पाळला जातो. या वषी स्तनपान 

सप्ताह 1 ऑगस्ट रोजी सुरू होत आहे तर 7 ऑगस्ट रोजी 

त्याची सांगता होईल. बाळाच्या त्रनरोगी वाढ आत्रण त्रवकासासाठी 

स्तनपान अतं्यत महत्वाचे आहे. नवजात मुलांसाठी आईचे दूध 

हे सवोत्तम अन्न आहे. त्यात ऍिीबॉडीज असतात जे 

बालरोगाच्या अनेक प्रचत्रलत आजारांना रोखण्यात मदत 

करतात. 

● Step Up for Breastfeeding: Educate and Support ही 

जागत्रतक स्तनपान सप्ताह 2022 ची थीम आहे. 

जागसतक फुफु्फिाचा ककथ रोग सिन 01 ऑगस्ट रोजी 

जगभरात िाजरा केला जातो. 

● दरवषी, फुफु्फसाच्या ककय रोगाची कारणे आत्रण उपचारांबिल 

जागरूकता त्रनमायण करण्यासाठी आत्रण या आजारासाठी पुरेशा 

संशोधन त्रनधीच्या अभावाच्या समस्ांवर प्रकाश टाकण्यासाठी 

01 ऑगस्ट रोजी जागत्रतक फुफु्फसाचा ककय रोग त्रदन साजरा 

केला जातो. फुफु्फसाचा ककय रोग हे पुरुष आत्रण स्स्त्रयांमधे्य 

ककय रोगाच्या मृतू्यचे एक प्रमुख कारण आहे. 

● इंटरनॅशनल असोत्रसएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कॅन्सर 

(IASLC) आत्रण अमेररकन कॉलेज ऑफ चेस्ट त्रफत्रजत्रशयन 

यांच्या सहकायायने 2012 मधे्य ही मोहीम प्रथम 2012 मधे्य 

फोरम ऑफ इंटरनॅशनल रेस्स्परेटरी सोसायटीज (FIRS) ने 

आयोत्रजत केली होती. 

मुन्सस्लम मसहला हक् सिन 2022 01 ऑगस्ट रोजी िाजरा 

केला जातो. 

● मुस्स्लमांमधे्य 'त्रतहेरी तलाक' त्रनयमाच्या त्रवरोधात कायद्याच्या 

अंमलबजावणीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी दरवषी 01 

ऑगस्ट रोजी मुस्स्लम मत्रहला हक्क त्रदन साजरा केला जातो. 

शरीयत त्रकंवा मुस्स्लम वैयस्क्तक कायद्यानुसार, मुस्स्लम 

पुरुषांना सलग तीन वेळा तलाक हा शब्द उच्चारून केव्हाही 

त्यांचा त्रववाह संपत्रवण्याचा त्रवशेषात्रधकार देण्यात आला होता. 

परंतु भारत सरकारने 2019 मधे्य हा कायदा रि केला. 
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सहरोसशमा सिन जगभरात 6 ऑगस्ट रोजी िाजरा केला जातो. 

● दुसरे महायुद्ध संपल्ानंतर 1945 मधे्य जपानच्या त्रहरोत्रशमा 

येथे झालेल्ा अणुबॉम्ब हल्ल्याच्या स्मरणाथय 6 ऑगस्ट रोजी 

त्रहरोत्रशमा त्रदन पाळला जातो. 6 ऑगस्ट 1945 रोजी अमेररकेने 

जपानमधील त्रहरोत्रशमा शहरावर “त्रलटल बॉय” नावाचा 

अणुबॉम्ब टाकला तेव्हा ही भयानक घटना घडली. 2022 ला 

जगातील पत्रहल्ा अणुबॉम्बचा 77 वा वधायपन त्रदन आहे. 

त्रहरोत्रशमा पीस मेमोररयल पाकय , जपान येथे पाळला जाणारा हा 

त्रदवस अणुयुद्धांच्या पररणामांवर प्रकाश टाकतो, मारले 

गेलेल्ांना आदर देतो, आस्ण्वक प्रसाराला परावृत्त करतो आत्रण 

जागत्रतक शांततेला प्रोत्साहन देतो. 

राष्ट्र ीय हातमाग सिवि 07 ऑगस्ट रोजी िाजरा केला जातो. 

● भारतात, हातमाग त्रवणकरांचा सन्मान करण्यासाठी दरवषी 7 

ऑगस्ट रोजी राष्टर ीय हातमाग त्रदवस पाळला जातो. हातमाग हे 

आपल्ा वैभवशाली सांसृ्कत्रतक वारशाचे प्रतीक आत्रण 

उपजीत्रवकेचे महत्त्वाचे साधन आहे. हा त्रदवस देशाच्या 

सामात्रजक-आत्रथयक त्रवकासात हातमाग उद्योगाच्या योगदानावर 

प्रकाश टाकतो आत्रण त्रवणकरांचे उत्पन्न वाढवतो. 2022 हा 8 

वा राष्टर ीय हातमाग त्रदन आहे. या वषी राष्टर ीय हातमाग त्रदन 

2022 ची थीम "हातमाग, एक भारतीय वारसा (Handloom, 

an Indian legacy)" आहे. 

भारत 07 ऑगस्ट 2022 रोजी िुिरा 'भालाफेक सिन' िाजरा 

करतो. 

● भारतीय ऍथलेत्रटर्क् फेडरेशन (AFI) 7 ऑगस्ट 2022 रोजी 

दुसरा 'भालाफेक त्रदन' साजरा करत आहे. टोत्रकयो येथे 

ऍथलेत्रटर्क्मधे्य भारताला पत्रहले ऑत्रलंत्रपक सुवणयपदक 

त्रजंकणारा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा यांच्या सन्मानाथय हा त्रदवस 

2021 मधे्य पत्रहल्ांदा साजरा करण्यात आला. भालाफेक त्रदन 

पाळण्याचा हा त्रनणयय अत्रधक तरुणांना या खेळाकडे आकत्रषयत 

करण्याचा आत्रण अॅथलेत्रटर्क्मधील उज्ज्वल भत्रवष्यासाठी 

चॅस्ियन तयार करण्याचा एक प्रयत् आहे. 

भारत छोडो आंिोलनाला 80 वरे् पूिथ झाली. 

● ऑगस्ट क्रांती त्रदन त्रकंवा भारत छोडो आंदोलनाचा 80 वा 

वधायपन त्रदन, जो आपल्ा देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्ाच्या 

इत्रतहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो, 8 ऑगस्ट 

2022 रोजी साजरा होत आहे. “भारत छोडो” आत्रण “करो या 

मरो” अशा घोषणा देण्यात आल्ा. भारत छोडो आंदोलनात 

त्रकंवा मरो” हे स्वातंत्र्यसैत्रनकांसाठी लढाईचे रडगाणे बनले. 

जागसतक आसिवािी लोकांचा आंतरराष्ट्र ीय सिवि: 09 ऑगस्ट 

● 09 ऑगस्ट रोजी जगभरातील आत्रदवासी लोकांचा आंतरराष्टर ीय 

त्रदवस साजरा केला जातो . हा उत्सव थथात्रनक लोकांची भूत्रमका 

आत्रण त्यांचे हक्क, समुदाय आत्रण त्यांनी गोळा केलेले आत्रण 

शतकानुशतके गेलेले ज्ञान जतन करण्याचे महत्त्व अधोरेस्खत 

करतो. 

नागािाकी सिन: 09 ऑगस्ट 

● जपान दरवषी 9 ऑगस्ट हा त्रदवस नागासाकी त्रदन म्हणून 

साजरा करतो. 9 ऑगस्ट 1945 रोजी अमेररकेने जपानच्या 

नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकला. बॉम्बच्या रचनेमुळे त्याला 

“फॅट मॅन” असे कोड-नाव देण्यात आले कारण त्याचा आकार 

रंुद, गोलाकार होता. 9 ऑगस्ट 1945 रोजी, यूएस बी-29 

बॉम्बरने शहरावर अणुबॉम्ब टाकला आत्रण सुमारे 20,000 

लोक मारले गेले. 2022 हे वषय घटनेचा 77 वा वधायपन त्रदन 

म्हणून त्रचन्हांत्रकत करेल आत्रण ज्यांनी या हल्ल्यात आपले प्राण 

गमावले त्रकंवा भयानक आस्ण्वक त्रकरणोत्सगायत हळूहळू 

मरण्यासाठी त्रजवंत रात्रहले त्या सवांना श्रद्धांजली वात्रहली 

जाईल. 

10 ऑगस्ट रोजी जागसतक सिंह सिन िाजरा केला जातो. 

● जागत्रतक त्रसंह त्रदन 10 ऑगस्ट रोजी जगभरात साजरा केला 

जातो. त्रसंहांबिल जागरूकता पसरवणे आत्रण त्यांच्या 

संवधयनासाठी झटण्याची तातडीची गरज हा या त्रदवसाचा उिेश 

आहे. 

● जागत्रतक त्रसंह त्रदनाचा उिेश, आधी सूत्रचत केल्ाप्रमाणे, त्रसंह 

संवधयनाच्या महत्त्वात्रवषयी जनजागृती करणे हा आहे. 

इंटरनॅशनल युत्रनयन फॉर कॉन्झवे्हशन ऑफ नेचर (IUCN) 

द्वारे धो्ात असलेल्ा प्रजातीचं्या लाल यादीमधे्य त्रसंहांना 

असुरत्रक्षत प्रजाती म्हणून त्रनयुक्त केले आहे. 

जागसतक जैवइंधन सिन 10 ऑगस्ट रोजी जगभरात िाजरा 

केला जातो. 

● पारंपाररक जीवाश्म इंधनांना पयायय म्हणून गैर-जीवाश्म 

इंधनाच्या वापराबाबत जागरूकता त्रनमायण करण्यासाठी दरवषी 

10 ऑगस्ट रोजी जागत्रतक जैवइंधन त्रदन साजरा केला जातो. 

या त्रदवसादरम्यान, ऊजेचा वेगळा स्रोत म्हणून गैर-जीवाश्म 

इंधनाच्या महत्त्वाबिल जागरूकता पसरवण्यासाठी सरकारी 

आत्रण खाजगी संथथा एकि येतात. 

● कच्च्च्या तेलावरील आपले अवलंत्रबत्व कमी करण्यासाठी 

जैवइंधन ही गुरुत्रकल्ली आहे आत्रण ते स्वच्छ वातावरण 

सुत्रनत्रित करते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना अत्रधक 

रोजगार त्रनमायण होतो. तसेच काबयन उत्सजयन कमी होण्यास 

मदत होते. जीवाश्म इंधन जाळण्यामुळे काबयन उत्सजयन होते 

आत्रण हे आपल्ा हवा आत्रण पयायवरणासाठी खूप हात्रनकारक 

आहे. 

12 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्र ीय युवा सिन िाजरा केला जातो. 

● आंतरराष्टर ीय युवा त्रदन दरवषी 12 ऑगस्ट रोजी साजरा केला 

जातो. जगातील तरुणांना भेडसावणाऱ्या समस्ांबाबत 

जागरूकता त्रनमायण करण्यासाठी हा त्रदवस साजरा केला जातो. 

आंतरराष्टर ीय युवा त्रदन 2022 चे उत्रिष्ट शाित त्रवकास उत्रिषे्ट 

(SDGs) साध्य करण्यासाठी सवय त्रपढ्ांमधे्य कृती करणे 

आवश्यक आहे आत्रण कोणालाही मागे ठेवू नये हा संदेश 

वाढवणे आहे. 
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जागसतक हत्ती सिन 12 ऑगस्ट रोजी जगभरात िाजरा केला 

जातो. 

● जगभरातील हत्तीचं्या दुदयशेबिल जागरुकता त्रनमायण 

करण्यासाठी दरवषी 12 ऑगस्ट रोजी जागत्रतक हत्ती त्रदन 

साजरा केला जातो. या प्राण्यांचे संरक्षण का केले पात्रहजे आत्रण 

त्यांचे अस्स्तत्व सुत्रनत्रित करण्यासाठी कोणते कायदे आत्रण 

उपाय लागू केले जाऊ शकतात यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत् 

हा त्रदवस आहे. जागत्रतक हत्ती त्रदनाचे मुख्य उत्रिष्ट हत्तीचं्या 

संवधयनाबाबत जागरुकता त्रनमायण करणे आत्रण वन्य आत्रण 

बंत्रदस्त हत्तीचें उत्तम संरक्षण आत्रण व्यवथथापन करण्यासाठी 

ज्ञान आत्रण सकारात्मक उपायांची देवाणघेवाण करणे हा आहे. 

जागसतक िंसृ्कत सिवि 2022: 12 ऑगस्ट 

● जागत्रतक संसृ्कत त्रदवस त्रकंवा जागत्रतक संसृ्कत त्रदवस 2022 

हा श्रावण पौत्रणयमेच्या त्रनत्रमत्ताने साजरा केला जातो. जागत्रतक 

संसृ्कत त्रदन देखील रक्षाबंधनाच्या सणासोबत येतो. 2022 मधे्य, 

12 ऑगस्ट 2022 रोजी जागत्रतक संसृ्कत त्रदन साजरा केला 

जातो. संसृ्कत ही सवय भाषांची जननी आहे आत्रण ती जगात 

अस्स्तत्वात असलेल्ा सवायत जुन्या भाषांपैकी एक आहे. 

13 ऑगस्ट रोजी जागसतक अवयविान सिन िाजरा केला 

जातो. 

● जागत्रतक अवयवदान त्रदन 13 ऑगस्ट रोजी जगभरात साजरा 

केला जातो. अवयवदानाच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती 

करण्यासाठी हा त्रदवस पाळला जातो. अवयव दान 

करण्याबाबतचे त्रवत्रवध गैरसमज दूर करण्यातही ते महत्त्वाची 

भूत्रमका बजावते. मृत व्यक्तीचे मूित्रपंड, हृदय, स्वादुत्रपंड, डोळे, 

फुफु्फसे इत्यादी अवयव दान केल्ाने दीघयकालीन आजारांना 

सामोरे जाणाऱ्यांचे प्राण वाचू शकतात. तथात्रप, जे त्यांचे अवयव 

दान करतात त्यांना एचआयव्ही, ककय रोग त्रकंवा हृदयत्रवकाराचा 

िास होणार नाही याची खािी करणे आवश्यक आहे. 

13 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्र ीय लेफ्टहँडिथ सिवि िाजरा केला 

जातो. 

● 13 ऑगस्ट रोजी जगभरात आंतरराष्टर ीय लेफ्टहँडसय डे पाळला 

जातो. उजव्या हाताच्या वचयस्व असलेल्ा जगात जगण्याच्या 

डाव्या लोकांच्या अनुभवाबिल जागरुकता त्रनमायण 

करण्यासाठी हा त्रदवस पाळला जातो. हा त्रदवस डावखुऱ्यांना 

भेडसावणाऱ्या समस्ांबाबत जागरूकता पसरवतो, उदा. 

डाव्या हाताच्या मुलांसाठी त्रवशेष गरजांचे महत्त्व आत्रण 

डावखुऱ्यांना स्स्कझोफे्रत्रनया होण्याची श्ता 

INS िातपुडा 75 लॅप "आझािी का अमृत महोत्सव" आयोसजत 

करण्यािाठी िॅन सिएगो येरे् पोहोचल्यानंतर एक मैलाचा िगड 

गाठला आहे. 

● भारतीय नौदल जहाज (INS) सातपुडा 13 ऑगस्ट रोजी 

भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वषे साजरी करण्यासाठी सॅन त्रदएगो 

हाबयर उत्तर अमेररकन खंडात पोहोचले. INS सातपुडा ने 

भारताच्या स्वातंत्र्यत्रदनी सॅन त्रदएगो यूएस नेव्ही बेस येथे 75 लॅप 

आझादी का अमृत महोत्सव रन आयोत्रजत केला होता. 

भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वषांच्या ऐत्रतहात्रसक प्रसंगी भारतीय 

डायस्पोरा आत्रण उत्तर अमेररका खंडातील प्रत्रतत्रित थथात्रनक 

मान्यवरांच्या उपस्थथतीत जहाजाने भारतीय त्रतरंगा ध्वज 

फडकावला. 

INS िातपुडा बद्दल 

● हवाई मधील पलय हाबयर येथे भारतीय नौदल युद्धनौका, INS 

सातपुडा आत्रण P81 LRMRASW त्रवमानांनी सवायत मोठ्या 

बहुपक्षीय नौदल सरावांपैकी एक, The Rim of the Pacific 

Exercise (RIMPAC) मधे्य भाग घेतला. 

● 27 जून रोजी, INS सातपुडा बहुपक्षीय नौदल सरावासाठी 

हवाई येथे पोहोचले तर P81 त्रवमान 22 जुलै 2022 रोजी 

पोहोचले. 

● मात्रहतीची देवाणघेवाण वाढवणे आत्रण परदेशी देशांच्या 

नौदलांमधे्य त्रविास त्रनमायण करणे या उिेशाने सहा 

आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्ा सराव आत्रण प्रत्रशक्षणात 

INS सातपुडा आत्रण एक P81 मेरीटाईमने भाग घेतला. 

िंरक्षि मंत्री राजनार् सिंह यांनी मारवाडी योद्धा वीर िुगाथिाि 

राठोड यांच्या पुतळ्याचे अनावरि केले. 

● संरक्षण मंिी राजनाथ त्रसंह यांनी राजथथानमधील जोधपूर येथे 

वीर दुगायदास राठौर यांच्या 385 व्या जयंतीत्रनत्रमत्त त्यांच्या 

पुतळ्याचे अनावरण केले. रक्षा मंिी यांनी वीर दुगायदास राठोड 

यांना सामात्रजक सलोखा, प्रामात्रणकपणा, शौयय आत्रण भक्ती 

यांचे प्रतीक मानून त्यांना भावपूणय श्रद्धांजली अपयण केली. 

िंरक्षि मंत्री राजनार् सिंह यांनी भारतीय लष्कराला “F-

INSAS” प्रिाली सिली. 

● भारताचे संरक्षण मंिी, राजनाथ त्रसंह यांनी त्रदल्ली येथे आयोत्रजत 

त्रवत्रवध संरक्षण आत्रण सामररक प्रणालीचं्या अनावरण समारंभात 

भारतीय लष्कराला बहुप्रत्रतत्रक्षत भत्रवष्यातील पायदळ सैत्रनक 

म्हणून प्रणाली (F-INSAS) सुपूदय  केली. F-INSAS च्या संपूणय 

गीअरमधे्य AK-203 असॉल्ट रायफल समात्रवष्ट आहे, जी 

रत्रशयन-ओररत्रजन गॅस-ऑपरेट केलेली, मॅगत्रझन-फेड, 

त्रसलेक्ट्-फायर असॉल्ट रायफल आहे. 

(F-INSAS) प्रिालीबद्दल: 

● 300 मीटरची रेंज असलेल्ा रायफलच्या युत्रनट्सची त्रनत्रमयती 

भारत-रत्रशया संयुक्त उपक्रमाद्वारे केली जाईल. 

● लक्ष्य संपादन करण्यासाठी 200 मीटरच्या रेंजसह रायफल-

माउंटेड होलोग्रात्रफक दृश्य प्रदान केले गेले आहे. 
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● पायदळासाठी हेले्मट बसवून नाईट स्व्हजनची सुत्रवधा देण्यात 

आली आहे. हेले्मट आत्रण बत्रनयान 9 त्रममी दारुगोळा आत्रण 

AK-47 असॉल्ट रायफल्सपासून संरक्षण करू शकतात. 

● युद्धभूमीवरील कमांड पोस्ट आत्रण इतर घटकांशी संवाद 

साधण्यासाठी हँड्स फ्री हेडसेट प्रदान करण्यात आला आहे. 

भारताने श्रीलंकेला डॉसनथयर मेरीटाईम ररकॉसनिन्स सवमान 

भेट सिली. 

● भारताने 15 ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेला डॉत्रनययर सागरी टोही 

त्रवमान भेट त्रदले जे बेट राष्टर ाला आपल्ा त्रकनारपट्टीच्या पाण्यात 

मानवी आत्रण अंमली पदाथांची तस्करी, तस्करी आत्रण इतर 

संघत्रटत स्वरूपाच्या गुने्हगारी यांसारख्या अनेक आव्हानांना 

अत्रधक प्रभावीपणे सामोरे जाण्यास सक्षम करेल. भारताने 76 

वा स्वातंत्र्य त्रदन साजरा केला त्या त्रदवशी आत्रण बेट राष्टर ाच्या 

मो्ाच्या हंबनटोटा बंदरावर उच्च-तंिज्ञान त्रचनी के्षपणास्त्र 

आत्रण उपग्रह टर ॅ त्रकंग जहाज डॉकच्या एक त्रदवस आधी 

झालेल्ा प्रभावी हस्तांतर समारंभात श्रीलंकेचे अध्यक्ष रात्रनल 

त्रवक्रमत्रसंघे उपस्थथत होते. 

वोस्तोक-2022: भारत-चीन लष्करी कवायती रसशयात होिार 

आहेत. 

● चीनची पीपल्स त्रलबरेशन आमी रत्रशयामधे्य व्होस्टोक-2022 

स्टर ॅटेत्रजक कमांड आत्रण स्टाफ सराव मधे्य भाग घेईल, ज्यामधे्य 

भारत, बेलारूस, तात्रजत्रकस्तान आत्रण मंगोत्रलयाच्या सैन्याचाही 

समावेश आहे, असे देशाच्या संरक्षण मंिालयाने म्हटले आहे. 

चीनची पीपल्स त्रलबरेशन आमी दोन देशांच्या वात्रषयक लष्करी 

सहकायय योजना आत्रण कराराच्या अनुषंगाने वोस्तोक-2022 

(पूवय) सामररक सरावात सहभागी होण्यासाठी काही सैन्य 

रत्रशयाला पाठवेल. 

Vostok-2022: प्रमुख मुदे्द 

● चीनच्या संरक्षण मंिालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारत, बेलारूस, 

तात्रजत्रकस्तान आत्रण मंगोत्रलया देखील व्होस्टोक-2022 

कवायतीसाठी सैन्याचे योगदान देतील, परंतु भारतीय लष्कराने 

या प्रकरणावर अत्रधकृत त्रवधान जारी केलेले नाही. 
 

 

● सरावातील चीनच्या सैन्याच्या सहभागाचा सध्याच्या आंतरराष्टर ीय 

आत्रण प्रादेत्रशक पररस्थथतीशी काहीही संबंध नाही, परंतु 

त्याऐवजी इतर सहभागी राष्टर ांच्या सैन्यांशी व्यावहाररक आत्रण 

सौहादय पूणय संबंध मजबूत करणे, सामररक समन्वयासाठी बार 

वाढवणे आत्रण प्रत्रतसाद देण्याची क्षमता वाढवणे हे आहे. सुरक्षा 

धो्ांच्या शे्रणीसाठी. 

● रत्रशयाच्या वृत्तसंथथेने त्रदलेल्ा मात्रहतीनुसार, रत्रशयाच्या जनरल 

स्टाफचे प्रमुख वॅ्हलेरी गेरात्रसमोव्ह यांच्या मागयदशयनाखाली पूवय 

लष्करी त्रजल््ातील 13 प्रत्रशक्षण कें द्रांवर वोस्तोक-2022 

स्टर ॅटेत्रजक कमांड आत्रण स्टाफ सराव आयोत्रजत केला जाईल. 

30 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर दरम्यान, कवायती होणे अपेत्रक्षत आहे. 

भारत रसशयाकडून िहा Tu-160 लांब पल्ल्याची बॉम्बर खरेिी 

करिार आहे. 

● भारताची सामररक शक्ती वाढवण्यासाठी रत्रशयाकडून Tu-

160 बॉम्बर खरेदी करण्याचा भारताचा मानस आहे. हे बॉम्बर 

त्रनसगायत त्रकती धोकादायक आहे म्हणून अमेररकेने त्याच्या 

सुरुवातीच्या उड्डाणावर आके्षप घेतला. तुपोलेव्ह Tu-160 

बॉम्बर 2220 त्रकमी प्रत्रततास इतका वेग गाठू शकतो. हे त्रवमान 

उड्डाण करताना जास्तीत जास्त वजन 110,000 त्रकलो आहे. 

त्याचे पंख 56 मीटर आहेत. रत्रशयाने Tu-160 बॉम्बर म्हणून 

ओळखले जाणारे सामररक बॉम्बर तयार केले. पररणामी, 

बॉम्बर त्याच्या तळापासून हजारो त्रकलोमीटर अंतरावर हल्ला 

करू शकतो. 

HAL मलेसशयामधे्य परिेशात आपले पसहले सवपिन कायाथलय 

स्र्ापन करिार आहे. 

● त्रहंदुस्तान एरोनॉत्रटर्क् त्रलत्रमटेड (HAL) ने मलेत्रशयातील लाइट 

कॉमॅ्बट एअरक्राफ्ट (LCA) तेजससाठी संभाव्य कराराच्या 

अपेके्षने क्वालालंपूर येथे पत्रहले आंतरराष्टर ीय त्रवपणन आत्रण 

त्रवक्री कायायलय थथापन करण्यासाठी सामंजस् करार (MoU) 

केला. रॉयल मलेत्रशयन हवाई दलासाठी तेजसचा 

मलेत्रशयाकडून फायटर लीड-इन टर ेनर (FLIT) त्रवमान म्हणून 

त्रवचार केला जात असल्ामुळे हा बदल झाला आहे. 

● HAL च्या त्रनवेदनानुसार, "क्वालालंपूर येथील कायायलयामुळे 

करार प्राप्त करण्याची HAL ची क्षमता वाढेल आत्रण रॉयल 

मलेत्रशयन एअर फोसय (RMAF) च्या इतर गरजा पूणय करण्यास 

सक्षम होईल 

पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी पाटीशन हॉरोिथ ररमेम्बिथ डे 2022 

िाजरा केला. 

● आपल्ा गेल्ा वषीच्या स्वातंत्र्यत्रदनाच्या भाषणात, पंतप्रधान 

नरें द्र मोदी यांनी 14 ऑगस्ट हा त्रदवस 1947 मधे्य 

फाळणीदरम्यान भारतीयांनी भोगलेल्ा दु:खाची आत्रण 

बत्रलदानाची आठवण करून देण्यासाठी “पाटीशन हॉरोसय 

ररमेम्बसय डे 2022” म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. 
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● 15 ऑगस्ट, 1947 च्या आसपासच्या आठवडे आत्रण मत्रहन्यांत , 

भारत आत्रण पात्रकस्तानमधे्य भारताची फाळणी झाल्ामुळे 

गंभीर रक्तपात आत्रण जातीय त्रहंसाचार, मालमते्तचे नुकसान 

आत्रण लक्षणीय अस्थथरता झाली. फाळणी मानवी इत्रतहासातील 

सवायत त्रहंसक आत्रण जलद त्रवथथापनांपैकी एक म्हणून 

ओळखली जाते. 

15 ऑगस्ट 2022 रोजी राष्ट्र  76 वा स्वातंत्र्सिन िाजरा करत 

आहे. 

● या वषी भारत 15 ऑगस्ट 2022 रोजी 76 वा स्वातंत्र्य त्रदन 

साजरा करत आहे, ज्यामुळे देशाला सुमारे दोन शतकांच्या 

त्रब्रटीश औपत्रनवेत्रशक राजवटीतून स्वातंत्र्य त्रमळाले आहे. 

पंतप्रधान नरें द्र मोदी नवी त्रदल्लीतील लाल त्रकल्ल्यावरून 

उत्सवाचे नेतृत्व करत आहेत आत्रण नवी त्रदल्लीतील लाल 

त्रकल्ल्यावरून देशाला संबोत्रधत करत आहेत. पंतप्रधान म्हणून 

त्यांचे हे नववे संबोधन आहे. स्वातंत्र्याची 75 वषे साजरी 

करण्यासाठी भारत सरकारने “आझादी का अमृत महोत्सव” हा 

उपक्रम सुरू केला आहे. 

जागसतक मानवतावािी सिन 19 ऑगस्ट रोजी िाजरा केला 

जातो. 

● जागत्रतक मानवतावादी त्रदन दरवषी 19 ऑगस्ट रोजी सवय 

सहाय्यक आत्रण आरोग्य कमयचार्यांना ओळखण्यासाठी साजरा 

केला जातो जे आपत्ती आत्रण संकटांच्या पीत्रडतांना मदत 

करण्यासाठी स्वयंसेवा करतात. जगभरात मानवतावादी 

सहाय्याच्या गरजेबिल जागरूकता पसरवणे हा या त्रदवसाचा 

उिेश आहे. UN ला आशा आहे की हा त्रदवस लोकांना 

वाचवण्यासाठी आत्रण मानवतावादी कारणांना पात्रठंबा 

देण्यासाठी काहीनंी घेतलेल्ा जोखमीची आठवण करून देईल. 

वर्ल्थ फोटोग्राफी डे: 19 ऑगस्ट 

● वल्डय फोटोग्राफी डे दरवषी 19 ऑगस्ट रोजी साजरा केला 

जातो. हा त्रदन फोटोग्राफीच्या कलेला एक सलाम आहे आत्रण 

ज्यांना याची आवड आहे त्यांना एकि येण्यास आत्रण त्यांचे कायय 

सामात्रयक करण्यास प्रोत्सात्रहत करते. फोटोग्राफीला कररअर 

म्हणून पुढे जाण्यासाठी उत्साही व्यक्तीसंाठी हा एक पे्ररक 

त्रदवस म्हणूनही काम करतो. 

अक्षय ऊजाथ सिवि 2022: 20 ऑगस्ट 

● दरवषी 20 ऑगस्ट रोजी भारत अक्षय ऊजाय त्रदवस त्रकंवा अक्षय 

ऊजाय त्रदवस साजरा करतो. अक्षय ऊजाय त्रदवस 2022 त्रकंवा 

अक्षय ऊजाय त्रदवसाचे उत्रिष्ट भारतातील अक्षय उजेचा त्रवकास 

आत्रण अवलंब करण्याबिल जागरूकता पसरवणे आहे. अक्षय 

ऊजाय त्रदवस 2022, नैसत्रगयक संसाधनांच्या ऱ्हासाच्या 

त्रचंताजनक दराला प्रोत्साहन देऊन आत्रण त्याचे महत्त्व 

दशयत्रवतो. हा त्रदवस लोकांना पवन ऊजाय, सौर ऊजाय आत्रण 

जलत्रवद्युत यांसारख्या नैसत्रगयक संसाधनांच्या वापराबिल 

जागरूक करतो. 

अक्षय उजाथ सिवि: उसद्दष्ठ 

● तरुण त्रपढीच्या मदतीने जागरूकता वाढवण्यासाठी शालेय 

त्रवद्याथी आत्रण महात्रवद्यालयीन त्रवद्याथ्यांना लक्ष्य करण्याचा या 

मोत्रहमेचा उिेश आहे. 

● मुले हे भारताचे आगामी भत्रवष्य असल्ाने मुख्य लक्ष कें द्रीत 

होते आत्रण त्यांना प्रथम जागरूक करणे महत्वाचे आहे. 

● या मोत्रहमेत अनेक शाळा, महात्रवद्यालये, त्रवद्याथ्यांनी मोठ्या 

संखे्यने सहभाग घेतला. 

● या मोत्रहमेअंतगयत, अक्षय ऊजाय त्रदवस मोत्रहमेदरम्यान 

सांसृ्कत्रतक काययक्रम, वादत्रववाद, त्रचिकला स्पधाय आत्रण रॅली 

अशा त्रवत्रवध उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला होता. 

जागसतक मच्छर सिवि: 20 ऑगस्ट 

● पावसाळा हा असतो जेव्हा मलेररया, डेंगू्य ताप आत्रण 

त्रचकुनगुत्रनया यासह डासांमुळे होणारे आजार जास्त प्रमाणात 

आढळतात. जागत्रतक मच्छर त्रदवस आपल्ाला याची आठवण 

करून देतो की जगभरातील लाखो लोकांचा मृतू्य होण्याचा 

धोका आहे, तरीही ते उपचार करण्यायोग्य आत्रण टाळता 

येण्यासारखे आहे. यासह दरवषी या आजाराने लोकांवर कहर 

केला आहे. जागत्रतक आरोग्य संघटनेच्या मते, 2019 आत्रण 

2020 या वषांमधे्य मलेररयाशी संबंत्रधत मृतंू्यमधे्य 69,000% 

वाढ झाली आहे. 

22 ऑगस्ट रोजी िाजरा केला जािारा, धमथ सकंवा सवश्वािावर 

आधाररत सहंिाचाराच्या कृत्यांचे स्मरि करिारा आंतरराष्ट्र ीय 

सिवि. 

● धमय त्रकंवा त्रविासावर आधाररत त्रहंसाचाराच्या कृत्यांचे स्मरण 

करणारा आंतरराष्टर ीय त्रदवस, 22 ऑगस्ट रोजी साजरा केला 

जातो. या त्रदवशी, आंतरराष्टर ीय समुदाय धात्रमयक-आधाररत 

त्रहंसाचारात वाचलेल्ांचा आत्रण बळीचंा सन्मान करतो. धमय 

त्रकंवा श्रदे्धच्या आधारावर त्रकंवा त्याच्या नावावर वाईट 

कृत्यांमधे्य बळी पडलेल्ा आत्रण वाचलेल्ांचे स्मरण करण्याचा 

या त्रदवसाचा उिेश आहे. 

जागसतक जे्यष्ठ नागररक सिन 2022 (नॅशनल सिसनयर 

सिसटझन्स डे) 21 ऑगस्ट रोजी िाजरा केला जातो. 

● जागत्रतक जे्यि नागररक त्रदन दरवषी 21 ऑगस्ट रोजी साजरा 

केला जातो. याला युनायटेड से्टट्स ऑफ अमेररका (US) मधे्य 

नॅशनल त्रसत्रनयर त्रसत्रटझन्स डे म्हणून देखील ओळखले जाते. 

मानवी समाजातील वृद्धांच्या योगदानावर प्रकाश टाकण्याच्या 

आत्रण त्यांचा सन्मान करण्याच्या उिेशाने हा त्रदवस साजरा 

केला जातो. हा त्रदवस वृद्धांवर पररणाम करणाऱ्या त्रवत्रवध 

समस्ांकडे लक्ष वेधण्यासाठी देखील साजरा केला जातो, जसे 

की आरोग्य समस्ा आत्रण तरुण लोकांकडून होणारे अत्याचार 

इत्यादी. 
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गुलाम व्यापार आसि त्याचे सनमूथलन स्मरिार्थ आंतरराष्ट्र ीय 

सिवि 

● गुलामांच्या व्यापाराच्या स्मरणासाठी आंतरराष्टर ीय त्रदवस आत्रण 

त्याचे त्रनमूयलन हा प्रते्यक वषी 23 ऑगस्ट रोजी साजरा केला 

जाणारा आंतरराष्टर ीय त्रदवस आहे. युनायटेड नेशन्स 

एजु्यकेशनल, सायंत्रटत्रफक आत्रण कल्चरल ऑगयनायझेशन 

(UNESCO) ने टर ान्सअटलांत्रटक गुलामांच्या व्यापाराचे स्मरण 

करण्यासाठी हा त्रदवस त्रनवडला होता 

जागसतक जल िप्ताह 2022 23 ऑगस्ट ते 1 िप्टेंबर या 

कालावधीत होिार आहे. 

● जागत्रतक जल सप्ताह 2022 23 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या 

कालावधीत होणार आहे. जागत्रतक जल सप्ताह हा 1991 

पासून स्टॉकहोम इंटरनॅशनल वॉटर इस्ियूट (SIWI) द्वारे 

जागत्रतक जल समस्ा आत्रण आंतरराष्टर ीय त्रवकासाशी संबंत्रधत 

समस्ांचे त्रनराकरण करण्यासाठी आयोत्रजत केलेला वात्रषयक 

काययक्रम आहे. 2022 च्या जागत्रतक जल सप्ताहाची थीम 

Seeing the unseen: The value of water ही आहे. 

जागसतक गुजराती भार्ा सिवि 2022: 24 ऑगस्ट 

● जागत्रतक गुजराती भाषा त्रदवस 2022 दरवषी 24 ऑगस्ट रोजी 

साजरा केला जातो. गुजरातचे महान लेखक 'वीर नमयद' यांच्या 

जयंतीत्रनत्रमत्त हा त्रदवस साजरा केला जातो . 'गुजराती त्रदवस' 

साजरा केला जातो कारण कवी नमयद हे गुजराती भाषेचे त्रनमायते 

मानले जात होते. त्यांनी गुजराती सात्रहत्याला आंतरराष्टर ीय 

स्तरावर पोहोचवले आहे. 

वीर नमथि कोि आहेत? 

● कवी वीर नमयद यांचा जन्म 24 ऑगस्ट 1833 रोजी 

गुजरातमधील सुरत येथे झाला. ते ब्राह्मण कुटंुबातील होते. त्यांचे 

पूणय नाव नमयदाशंकर लालशंकर दवे होते. नमयद यांनी 22 

वषांनी पत्रहली कत्रवता त्रलत्रहली. 

● यानंतर ते सात्रहत्य समजावून सांगू लागले. त्यानंतर ते मंुबईत 

त्रशक्षक म्हणून काययरत होते. नमयद हे त्रब्रत्रटश राजवटीत 

नाटककार, त्रनबंधकार, वक्ता, कोशकार आत्रण सुधारक होते 

ज्यांची “जय जय गरवी गुजरात” ही कत्रवता आता भारतीय 

राज्याचे राज्यगीत आहे. 

इंटरनॉट डे: 23 ऑगस्ट 

● वल्डय वाइड वेबच्या शोधासाठी जगभरात इंटरनॉट डे साजरा 

केला जात आहे. "इंटरनॉट" म्हणजे इंटरनेट आत्रण त्याचा 

इत्रतहास कसा वापरायचा याचे सखोल ज्ञान असलेली व्यक्ती. 

23 ऑगस्ट हा त्रदवस आहे जेव्हा 1991 मधे्य WWW चे शोधक 

त्रटम बनयसय ली यांनी प्रथमच लोकांसाठी वल्डय वाइड वेब उघडले 

होते कारण त्यांनी त्याच्या प्रवेशास परवानगी त्रदली होती, 

CERN ने जाहीर केले की इंटरनेट प्रते्यकासाठी त्रवनामूल् 

असेल आत्रण तेथे असेल. त्याच्या वापरासाठी कोणतेही शुल्क 

नाही. 

आंतरराष्ट्र ीय श्वान सिन : 26 ऑगस्ट 

● पाळीव प्राण्यांच्या दुकानातून कुिे त्रवकत घेण्याऐवजी दत्तक 

घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवषी 26 ऑगस्ट रोजी 

आंतरराष्टर ीय िान त्रदन साजरा केला जातो. या त्रदवसाची थथापना 

अॅॅत्रनमल वेले्फअर अॅडव्होकेट आत्रण पाळीव प्राणी 

जीवनशैली तज्ञ कॉलेन पायगे यांनी केली होती . सध्या बचाव 

कें द्रात असलेल्ा या प्राण्यांना दत्तक घेण्याबाबत जनजागृती 

करणे हा या त्रदवसाचा प्रचार करण्याचा उिेश आहे. 

मसहला िमानता सिवि 2022 िरवर्ी 26 ऑगस्ट रोजी 

जगभरात िाजरा केला जातो. 

● मत्रहला समता त्रदन 2022 मत्रहला सक्षमीकरण आत्रण समानता 

साजरा करण्यासाठी जगभरात साजरा केला जातो. यावषी, 26 

ऑगस्ट 2022 रोजी मत्रहला समानता त्रदवस साजरा केला 

जाईल. 1973 मधे्य, जगभरात पत्रहला मत्रहला समानता त्रदवस 

साजरा करण्यात आला. दरवषी 26 ऑगस्ट हा मत्रहला समानता 

त्रदवस म्हणून साजरा केला जातो कारण या त्रदवशी अमेररकेने 

मत्रहलांना मतदानाचा अत्रधकार त्रदला. हा त्रदवस समाजात संपूणय 

समानता त्रमळत्रवण्यासाठी मत्रहलांच्या सतत प्रयत्ांवर प्रकाश 

टाकतो. 

● मत्रहला समानता त्रदन 2022 थीम Gender Equality Today 

for a Sustainable Tomorrow आहे. 

राष्ट्र ीय लघु उद्योग सिन 30 ऑगस्ट रोजी िाजरा केला जातो. 

● भारतात, राष्टर ीय लघु उद्योग त्रदन दरवषी 30 ऑगस्ट रोजी 

लहान उद्योगांना त्यांच्या एकूण वाढीच्या क्षमतेसाठी आत्रण 

वषयभरात त्यांच्या त्रवकासासाठी त्रमळालेल्ा संधीसंाठी समथयन 

आत्रण प्रोत्साहन देण्यासाठी साजरा केला जातो. हा त्रदवस 

देशाच्या त्रवकासात छोया उद्योगांच्या योगदानाची ओळख 

करून देतो. कें द्र आत्रण राज्य सरकारांसाठी हा त्रदवस लहान 

उद्योगांना प्रोत्साहन आत्रण पात्रठंबा देण्याची संधी आहे. हे छोटे 

व्यवसाय भारतातील मोठ्या संखे्यने लोकांना रोजगार देतात. 

● हा त्रदवस लघु-उद्योग के्षिाची काययक्षमता वाढत्रवण्यासाठी 

सरकारी धोरणांना पे्रररत करतो आत्रण आकार देतो. सूक्ष्म, लघु 

आत्रण मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे मूल् साखळीचा 

अत्रवभाज्य भाग आहेत आत्रण इकोत्रसस्टमला चालना देण्यासाठी 

सरकार अथक प्रयत् करत आहे. 

राष्ट्र ीय खेल सिवि 2022: 29 ऑगस्ट 

● 1905 मधे्य या तारखेला जन्मलेल्ा हॉकीचे त्रदग्गज मेजर 

ध्यानचंद यांना आदरांजली म्हणून 29 ऑगस्ट रोजी राष्टर ीय 

क्रीडा त्रदन त्रकंवा राष्टर ीय खेल त्रदवस साजरा केला जातो. हा 

त्रदवस 2012 मधे्य प्रथम त्रनयुक्त केला गेला आत्रण भारताचा 

राष्टर ीय क्रीडा त्रदवस म्हणून साजरा केला गेला. देश आपल्ा 

क्रीडा तारेचा सन्मान करणारा त्रदवस साजरा करतो. राष्टर पती 

यावेळी मेजर ध्यानचंद खेलरत् पुरस्कार, अजुयन पुरस्कार, 

द्रोणाचायय पुरस्कार आत्रण ध्यानचंद पुरस्कार यासारखे क्रीडा 

पुरस्कार प्रदान करतात. 
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● राष्टर ीय क्रीडा त्रदनाचे प्राथत्रमक बोधवा् म्हणजे खेळांचे महत्त्व 

आत्रण सवय नागररकांच्या दैनंत्रदन जीवनात शारीररकदृष्ट्या 

सत्रक्रय राहणे यात्रवषयी जागरूकता वाढवणे आहे. 

अिुचाचण्यांसवरुद्ध आंतरराष्ट्र ीय सिवि 2022: 29 ऑगस्ट 

● आस्ण्वक चाचण्यांत्रवरुद्ध आंतरराष्टर ीय त्रदवस 29 ऑगस्ट रोजी 

अण्वस्त्र चाचणीच्या त्रवनाशकारी पररणामांबिल जागरूकता 

त्रनमायण करण्यासाठी पाळला जातो. यावषी या काययक्रमाचा 

तेरावा वधायपन त्रदन आहे. या त्रदवशी, संयुक्त राष्टर  एक काययक्रम 

आयोत्रजत करते जे अण्वस्त्र चाचण्या आत्रण स्फोटांच्या 

पररणामांबिल जनजागृती त्रनमायण करते आत्रण अशा आस्ण्वक 

चाचण्या बंद करण्याच्या आवश्यकतांवर प्रकाश टाकते. 

आंतरराष्ट्र ीय वे्हल शाकथ  सिवि 2022: 30 ऑगस्ट 

● आंतरराष्टर ीय वे्हल शाकय  त्रदवस 30 ऑगस्ट रोजी साजरा केला 

जातो आत्रण या प्रसंगी (आंतरराष्टर ीय वे्हल शाकय  त्रदवस 2022) 

ची आठवण म्हणून, उिेश समजून घेण्याचा प्रयत् करा. 

आंतरराष्टर ीय वे्हल शाकय  त्रदन 2022 हा वे्हल शाकय च्या 

मूल्ाबिल आत्रण त्यांच्या संवधयनाच्या गरजेबिल जागरुकता 

वाढवण्यासाठी आहे. लोक या त्रदवशी भव्य प्रजातीबंिल जाणून 

घेऊ शकतात आत्रण आंतरराष्टर ीय वे्हल शाकय  त्रदन 2022 रोजी 

त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कारवाई करू शकतात. 

आसफ्रकन वंशाच्या लोकांिाठी आंतरराष्ट्र ीय सिवि 31 ऑगस्ट 

रोजी िाजरा केला जातो. 

● आत्रफ्रकन वंशाच्या लोकांसाठी आंतरराष्टर ीय त्रदवस 31 ऑगस्ट 

रोजी जगभरात साजरा केला जातो. हा त्रदवस प्रथम 2021 मधे्य 

साजरा करण्यात आला, आत्रफ्रकन वंशाच्या लोकांसाठी 

आंतरराष्टर ीय दशक (2015-2024), ज्यामधे्य मान्यता, न्याय 

आत्रण त्रवकासाला चालना देण्यासाठी राजे्य आत्रण आंतरराष्टर ीय 

समुदायाच्या इतर सदस्ांकडून ठोस कृती करण्याची 

आवश्यकता आहे. 

 

सनधन बातम्या 
 

सफसलसपन्सचे माजी राष्ट्र ाध्यक्ष सफडेल वाले्दझ रामोि यांचे 

सनधन 

● त्रफत्रलत्रपन्सचे माजी राष्टर पती त्रफडेल वाले्दझ रामोस यांचे 

कोत्रवड-19 च्या गंुतागंुतीमुळे त्रनधन झाले आहे. ते 94 वषांचे 

होते. रामोस यांनी 1992 ते 1998 या काळात त्रफलीत्रपन्सचे 12 

वे अध्यक्ष म्हणून काम केले. ते पेशाने लष्करी अत्रधकारी होते. 

जे्यष्ठ बंगाली गासयका सनमथला समश्रा यांचे सनधन 

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

वषांची होती. त्रतचा जन्म 1938 मधे्य पत्रिम बंगालच्या दत्रक्षण 

24 परगणा त्रजल््ात झाला. त्यांनी बंगाली, ओत्रडया आत्रण 

आसामी त्रचिपटांमधे्य त्रवत्रवध गाणी गायली. बंगाली भाषेतील 

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

'एई बांग्लार माती ते' यांचा समावेश आहे. 

माजी ऑस्टरेसलयन बॉन्सकं्सग वर्ल्थ चॅन्सियन जॉनी फेमेचॉन यांचे 

सनधन 

● माजी ऑस्टर ेत्रलयन फेदरवेट बॉस्रं्क्ग वल्डय चॅस्ियन जॉनी 

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

अत्रधक काळ व्यावसात्रयक बॉस्रं्क्गशी त्रनगडीत होता आत्रण 

त्याच्याकडे 56 त्रवजयांचा त्रवक्रम होता, ज्यात 20 नॉकआउट, 

सहा डर ॉ आत्रण पाच पराभवांचा समावेश आहे. 

● ऑस्टर ेत्रलयन बॉर्क्रचा सवायत संस्मरणीय जागत्रतक त्रवजेतेपद 

म्हणजे 1969 मधे्य लंडनच्या अल्बटय हॉलमधे्य ्ूबन जोस 

लेग्रा त्रवरुद्धचा WBC गुणांचा त्रनणयय त्रवजय. फेमेचॉनने 20 

वषांहून अत्रधक काळ व्यावसात्रयक बॉस्रं्क्ग केले आत्रण 56 

त्रवजय, 20 बाद, सहा डर ॉ आत्रण पाच पराभवांचा त्रवक्रम केला. 

माजी सक्रकेट पंच रुडी कोटथझेन यांचे कार अपघातात सनधन 

झाले. 

● माजी आंतरराष्टर ीय त्रक्रकेट पंच रुडी कोटयझेन यांचे कार 

अपघातात त्रनधन झाले. ते 73 वषांचे होते. 1981 मधे्य 

अंपायररंग घेतलेल्ा आत्रण 1992 मधे्य पोटय एत्रलझाबेथ येथे 

भारत आत्रण दत्रक्षण आत्रफ्रका यांच्यातील पत्रहल्ा आंतरराष्टर ीय 

सामन्यात उभे रात्रहलेल्ा कोटयझेनने 331 आंतरराष्टर ीय 

सामन्यांमधे्य अंपायररंग केले, हा त्रवक्रम तो त्रनवृत्त होईपयंत 

उंचावला 

AIADMK च्या पसहल्या खाििार माया रे्वर यांचे सनधन 

● माजी खासदार (खासदार) आत्रण जे्यि अस्खल भारतीय अण्णा 

द्रत्रवड मुनेि कळघम (AIADMK) राजकारणी के. माया थेवर 

यांचे वयाशी संबंत्रधत आजाराने त्रनधन झाले आहे. ते 87 वषांचे 

होते. ते AIADMK चे पत्रहले खासदार होते. 1973 मधे्य 

त्रदंडीगुल लोकसभा मतदारसंघाची पोटत्रनवडणूक लढवून 

पक्षाचा पत्रहला त्रवजय नोदंवून त्यांनी राजकारणाच्या जगात 

पक्षाचे नेतृत्व केले. नंतर त्यांनी AIADMK सोडून द्रमुकमधे्य 

प्रवेश केला. 
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जे्यष्ठ शेअर बाजार गंुतविूकिार राकेश झुनझुनवाला यांचे 

वयाच्या 62 व्या वर्ी सनधन झाले. 

● जे्यि शेअर बाजार गंुतवणूकदार, राकेश झुनझुनवाला यांचे 

वयाच्या 62 व्या वषी त्रनधन झाले. अनेकदा 'इंत्रडयाज वॉरेन 

बफे' आत्रण भारतीय बाजारपेठेतील त्रबग बुल म्हणून ओळखले 

जाणारे झुनझुनवाला यांची एकूण संपत्ती $5.8 अब्ज होती. 

त्रमडास टच असलेले गंुतवणूकदार, झुनझुनवाला हे देशातील 

48 वे सवायत श्रीमंत व्यक्ती होते. 

भारतीय अमेररकन पत्रकार उमा पेम्माराजू यांचे सनधन 

● भारतीय अमेररकन पिकार, उमा पेम्माराजू यांचे वयाच्या 64 

व्या वषी त्रनधन झाले आहे. त्या द फॉर्क् ररपोटय , फॉर्क् नू्यज 

लाइव्ह, फॉर्क् नू्यज नाऊ आत्रण फॉर्क् ऑन टर ेंड्स यासारख्या 

त्रवत्रवध काययक्रमांचा भाग होत्या. त्रतला त्रतच्या कारत्रकदीत 

अने्वषणात्मक अहवाल आत्रण पिकाररतेसाठी अनेक एम्मी 

पुरस्कार त्रमळाले आहेत. 

बीिीिीआयचे माजी िसचव असमताभ चौधरी यांचे सनधन 

● बीसीसीआयचे माजी काययवाहक सत्रचव आत्रण झारखंड राज्य 

त्रक्रकेट असोत्रसएशनचे (जेएससीए) अध्यक्ष अत्रमताभ चौधरी 

यांचे त्रनधन झाले. त्यांनी 2019 पयंत बीसीसीआयचे काययवाहक 

सत्रचव म्हणून काम केले. त्यांनी 2004 मधे्य त्रक्रकेट प्रशासनात 

प्रवेश केला आत्रण एक दशकाहून अत्रधक काळ झारखंड राज्य 

त्रक्रकेट असोत्रसएशन (JSCA) अध्यक्ष म्हणून काम केले. 

 

पुस्तके आसि लेखक बातम्या 
 

नेतन्याहू यांचे आत्मचररत्र 'बीबी: माय स्टोरी' नोव्हेंबरमधे्य 

प्रकासशत होिार आहे. 

● माजी पंतप्रधान बेंजात्रमन नेतन्याहू यांचे एक संस्मरण या गडी 

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

इस्रायलमधे्य प्रकात्रशत होईल. जू्य राज्याच्या थथापनेनंतर एका 

वषायनंतर जन्मलेल्ा, मी माझे जीवन त्या शक्तीचंा सामना 

करण्यासाठी समत्रपयत केले आहे जे त्याचा नाश करू पाहत 

आहेत आत्रण जे करू शकत नाहीत त्यांच्याशी शांतता 

प्रथथात्रपत करतात. माझी कहाणी शोकांत्रतका आत्रण त्रवजय, 

अडथळे आत्रण यश, त्रशकलेले धडे आत्रण त्रप्रयजनांची आहे. हे 

इस्रायलशी त्रवणले गेले आहे, ज्याने त्रसद्ध केले आहे की त्रविास 

आत्रण संकल्प हे उज्ज्वल भत्रवष्य घडवण्यासाठी दुगयम 

अडचणीवंर मात करू शकतात, 72 वषीय नेतान्याहू यांनी एका 

त्रनवेदनात म्हटले आहे. 

कोचरेठीचे लेखक नारायि यांचे सनधन 

● केरळचे पत्रहले आत्रदवासी कादंबरीकार आत्रण लघुकथा लेखक 

नारायण यांचे वयाच्या 82 व्या वषी कोची येथे त्रनधन झाले. 

त्यांचा जन्म 1940 मधे्य थोडुपुझा तालु्ातील कडयाथूर 

त्रहल्समधे्य मलयारया समुदायात झाला. 1998 मधे्य प्रकात्रशत 

झालेली त्यांची पत्रहली कादंबरी 'कोचरेठी' 1999 मधे्य केरळ 

सात्रहत्य अकादमी पुरस्कारासाठी त्रनवडली गेली. या कादंबरीचा 

इंग्रजी, त्रहंदी आत्रण दत्रक्षण भारतीय अनुवाद करण्यात आला 

आहे. भाषा कोचरेठी यांनी नायक कंुत्रजपेंनूच्या जीवनातून 

मलयाराय समुदायाच्या संघषांचे त्रचिण केले आहे. 

● समीक्षकांनी प्रशंत्रसत कादंबरीची 1999 मधे्य केरळ सात्रहत्य 

अकादमी पुरस्कारासाठी त्रनवड करण्यात आली होती. ती 

सात्रहत्य अकादमीने पहाडीन या शीषयकाखाली त्रहंदीमधे्य 

अनुवात्रदत करून प्रकात्रशत केली होती आत्रण कॅथरीन थंकम्मा 

यांनी इंग्रजीत अनुवात्रदत केली होती. ऑर्क्फडय युत्रनव्हत्रसयटी 

पे्रसने 2011 मधे्य कोचरेथी, द आराया वुमन नावाचा इंग्रजी 

अनुवाद प्रकात्रशत केला होता. त्याची भारतीय भाषा अनुवाद 

शे्रणीतील इकॉनॉत्रमस्ट क्रॉसवडय बुक पुरस्कारासाठी त्रनवड 

झाली होती. 

जे्यष्ठ सनमाथते अबु्दल गफ्फार नासडयािवाला यांचे सनधन 

● जे्यि त्रचिपट त्रनमायते, अबु्दल गफ्फार नात्रडयादवाला यांचे 

वयाच्या 91 व्या वषी त्रनधन झाले. अबु्दल गफ्फार 

नात्रडयाडवाला हे 1965 मधील "महाभारत" आत्रण 2000 च्या 

दशकातील "हेरा फेरी" आत्रण "वेलकम" सारख्या त्रहट 

कॉमेडीसह 50 हून अत्रधक त्रहंदी त्रचिपटांना पात्रठंबा देण्यासाठी 

ओळखले जात होते. त्यांनी 1953 मधे्य त्यांची त्रफल्म प्रोडक्शन 

आत्रण मीत्रडया एिरटेन्मेंट कंपनी सुरू केली होती. 

 

अहवाल आसि सनिेशांक बातम्या  
 

आंतरराष्ट्र ीय खगोलशास्त्र आसि खगोल भौसतकशास्त्र 

ऑसलन्सियाड: भारत सतिऱ्या क्रमांकावर आहे. 

● खगोलशास्त्र आत्रण खगोल भौत्रतकशास्त्र (IOAA) वरील 15 व्या 

आंतरराष्टर ीय ऑत्रलस्ियाडमधे्य भारतीय संघाने पदकतात्रलकेत 

त्रतसरा क्रमांक त्रमळत्रवला. तीन सुवणय आत्रण दोन रौय पदके 

त्रजंकून भारताने त्रसंगापूरसह संयुक्तपणे त्रतसरे थथान पटकावले. 

पदकतात्रलकेत, इराणचा अत्रधकृत संघ (5 सुवणय) आत्रण पाहुणे 

संघ (4 सुवणय, 1 रौय) यांच्या मागे त्रसंगापूरसह भारत 

संयुक्तपणे त्रतसऱ्या थथानावर आहे. 

● या स्पधेत चंदीगड येथील राघव गोयल, कोलकाता येथील 

सात्रहल अख्तर आत्रण हैदराबादच्या मेहुल बोराड यांनी 

सुवणयपदक पटकावले. गोयल यांनी सवायत आव्हानात्मक 

सैद्धांत्रतक प्रश्नाचे सवोत्तम समाधान प्रदान केल्ाबिल त्रवशेष 

पाररतोत्रषक देखील त्रजंकले. 
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प्रख्यात अर्थतज्ञ असभसजत िेन यांचे सनधन 

● प्रख्यात अथयतज्ञ आत्रण त्रनयोजन आयोगाचे माजी सदस्, 

अत्रभत्रजत सेन यांचे ७२ व्या वषी त्रनधन झाले. ते पंतप्रधान 

मनमोहन त्रसंग यांच्या काययकाळात 2004 ते 2014 पयंत 

त्रनयोजन आयोगाचे सदस् होते. 2010 मधे्य सावयजत्रनक 

सेवेसाठी त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मात्रनत करण्यात आले. 

आपल्ा कारत्रकदीत, त्यांनी जवाहरलाल नेहरू त्रवद्यापीठ, नवी 

त्रदल्ली येथे अथयशास्त्र त्रशकवले आत्रण कृषी खचय आत्रण त्रकंमत 

आयोगाच्या अध्यक्षांसह अनेक महत्त्वाच्या सरकारी पदांवर 

काम केले. 

शीतयुद्धाचा अंत करिारे शेवटचे िोन्सव्हएत नेते समखाईल 

गोबाथचेव्ह यांचे वयाच्या 91 व्या वर्ी सनधन 

● त्रमखाईल गोबायचेव्ह, ज्यांनी सोस्व्हएत युत्रनयनचा शेवटचा नेता 

म्हणून ढासळत चाललेल्ा साम्राज्याला वाचवण्यासाठी एक 

पराभूत लढाई लढवली पण त्रवलक्षण सुधारणा घडवून आणल्ा 

ज्यामुळे शीतयुद्धाचा अंत झाला. ते 91 वषांचे होते. सेंटर ल 

स्क्लत्रनकल हॉस्स्पटलने एका त्रनवेदनात म्हटले आहे की 

गोबायचेव्ह यांचे दीघय आजारानंतर त्रनधन झाले. इतर तपशील 

त्रदलेला नाही. सात वषांपेक्षा कमी काळ सते्तत असतानाही, 

गोबायचेव्ह यांनी बदलांची त्रचत्तथरारक मात्रलका सुरू केली. परंतु 

त्यांनी त्वरीत त्याला मागे टाकले आत्रण पररणामी हुकूमशाही 

सोस्व्हएत राज्य कोसळले, पूवय युरोपीय राष्टर ांना रत्रशयन 

वचयस्वातून मुक्त केले आत्रण पूवय-पत्रिम आस्ण्वक संघषायच्या 

दशकांचा अंत झाला. 

ऑस्कर सवजेते सपक्सार अँसनमेटर राल्फ एगे्लस्टन यांचे सनधन 

● ऑस्कर पुरस्कार त्रवजेते अँत्रनमेटर, राल्फ एगलस्टोन यांचे 

वयाच्या 56 व्या वषी कॅत्रलफोत्रनयया, युनायटेड से्टट्स ऑफ 

अमेररका (यूएसए) येथे स्वादुत्रपंडाच्या ककय रोगाने त्रनधन झाले. 

त्यांचा जन्म 18 ऑक्ट्ोबर 1965 रोजी लेक चाल्सय, लुईत्रझयाना 

(युनायटेड से्टट्स) येथे झाला. तो एक अमेररकन अँत्रनमेटर, 

कला त्रदग्दशयक, स्टोरीबोडय कलाकार, लेखक, त्रचिपट 

त्रदग्दशयक आत्रण त्रपर्क्र अँत्रनमेशन सु्टत्रडओमधे्य प्रॉडक्शन 

त्रडझायनर होते. 

 

सवसवध बातम्या 
 

AVSAR कायथक्रमाचा भाग म्हिून मनोज सिन्हा यांनी 

"UMEED माकेट पे्ि" लाँच केले. 

● लेफ्टनंट गव्हनयर मनोज त्रसन्हा यांनी जमू्म आत्रण काश्मीरमधील 

श्रीनगर आंतरराष्टर ीय त्रवमानतळावर भारतीय त्रवमानतळ 

प्रात्रधकरणाच्या AVSAR योजनेचा एक भाग म्हणून UMEED 

माकेट पे्लस . जमू्म त्रवमानतळावर आता तुलना करता 

येण्यासारखी बाजारपेठ आहे आत्रण दोन्ही त्रठकाणी सवय 20 

त्रजल््ांतील वसू्त असतील, जे UMEED माकेट पे्लस आहे . 

लेफ्टनंट गव्हनयर यांनी यापूवी श्रीनगरच्या त्रवमानतळावर 

20X20 फूट एलईडी स्व्हत्रडओ त्रभंतीचे अनावरण केले. 

उमेि माकेट पे्ि: हायलाइट्ि 

● गव्हनयर मनोज त्रसन्हा यांनी सांत्रगतले की UMEED माकेट पे्लस 

प्रकल्प J&K ग्रामीण उपजीत्रवका त्रमशन बचत गटांच्या थथात्रनक 

कलाकार आत्रण कारागीरांना त्यांच्या वसू्त थेट ग्राहकांना 

त्रवकण्यासाठी एक व्यासपीठ देऊन सक्षम करेल. 

● स्वयं-मदत गटांनी उत्पात्रदत केलेल्ा वसू्त राष्टर ीय बाजारपेठेत 

आणल्ा जातील, थथात्रनक कारागीर समुदायाला मदत करतील 

आत्रण UMEED माकेट पे्लसमधे्य उत्पादनाच्या त्रवपणनासाठी 

पुरेशी संधी उपलब्ध करून देतील. 

● मनोज त्रसन्हा यांनी उपस्थथत बचत गटातील सहभागीशंी संवाद 

साधला आत्रण नवीन माकेटपे्लस (UMEED माकेट पे्लस ) बिल 

त्यांचे अत्रभनंदन केले. 

● SHG सदस्ांच्या वसंू्तचा प्रचार दोन्ही त्रवमानतळांवरील 

बाजारपेठेद्वारे मोठ्या पे्रक्षकांपयंत केला जाईल, मोठ्या 

लोकसंखे्यपयंत पोहोचेल आत्रण ग्रामीण हस्तकला उत्पादने 

प्रवाशांना परवडणाऱ्या त्रकमतीत उपलब्ध होतील. 

2025 पयिंत भारतात 1.8 लाख सकलोमीटर महामागथ आसि 1.2 

लाख सकलोमीटर रेले्व लाईन्स अितील. 

● 2025 मधे्य भारत आणखी रेले्व आत्रण मोटारवे बांधणार आहे . 

बँक ऑफ अमेररका त्रस्ुररटीज इंत्रडयाच्या अहवालानुसार 

2025 पयंत भारतातील सवय राष्टर ीय महामागांची लांबी 1.8 लाख 

त्रकलोमीटर आत्रण रेले्व मागांची लांबी 1.2 लाख 

त्रकलोमीटरपयंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 

िवथ 23 AIIMS स्र्ासनक नायक, स्मारके, भौगोसलक ओळख 

यांच्या नावावर ठेवण्यात येिार आहेत 

● प्रादेत्रशक नायक, स्वातंत्र्यसैत्रनक, ऐत्रतहात्रसक घटना त्रकंवा त्या 

भागातील स्मारके त्रकंवा त्यांची वेगळी भौगोत्रलक ओळख यावर 

आधाररत सवय AIIMS ला त्रवत्रशष्ट नावे देण्याचा प्रस्ताव भारत 

सरकारने मंजूर केला आहे. 23 ऑल इंत्रडया इस्ियूट ऑफ 

मेत्रडकल सायने्सस (एम्स) पैकी बहुतेकांनी नावांची यादी सादर 

केली आहे. सवय एम्स त्यांच्या सामान्य नावाने ओळखले जातात 

आत्रण केवळ त्यांच्या थथानावरून ओळखले जातात. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● सहा नवीन AIIMS - त्रबहार (पाटणा), छत्तीसगड (रायपूर), मध्य 

प्रदेश (भोपाळ), ओत्रडशा (भुवनेिर), राजथथान (जोधपूर), 

आत्रण उत्तराखंड (ऋत्रषकेश) यांना प्रधानमंिी आरोग्य सुरक्षा 

योजना (PMSSY) च्या पत्रहल्ा टप्प्यात मंजूरी देण्यात आली 

आत्रण पूणयपणे काययरत आहेत. 

● 2015 ते 2022 दरम्यान थथापन झालेल्ा 16 AIIMS पैकी 10 

संथथांमधे्य एमबीबीएस वगय आत्रण बा्रुग्ण त्रवभागाच्या सेवा 

सुरू करण्यात आल्ा आहेत, तर आणखी दोन संथथांमधे्य 

फक्त एमबीबीएसचे वगय सुरू करण्यात आले आहेत. उवयररत 

चार संथथा त्रवकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. 
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िवथ स्पधाथ परीक्षांिाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● एत्रशयन स्क्वॉश फेडरेशनचे मुख्यालय: क्वालालंपूर, मलेत्रशया; 

● एत्रशयन स्क्वॉश फेडरेशनचे सरत्रचटणीस: डंकन त्रचऊ; 

● एत्रशयन स्क्वॉश फेडरेशनची थथापना: 1980. 

● एलआयसीचे मुख्यालय: मंुबई 

● एलआयसीची थथापना: 1 सप्टेंबर 1956 

● एलआयसीचे अध्यक्ष: एम.आर. कुमार 

● तात्रमळनाडू राजधानी: चेन्नई 

● तात्रमळनाडूचे मुख्यमंिी: एमके स्टात्रलन. 

● तात्रमळनाडूचे राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोत्रहत. 

● तात्रमळनाडू राज्य नृत्य: भरतनायम. 

● मध्य प्रदेश राजधानी: भोपाळ; 

● मध्य प्रदेशचे मुख्यमंिी: त्रशवराज त्रसंह चौहान; 

● मध्य प्रदेशचे राज्यपाल: मंगुभाई सी. पटेल. 

● जागत्रतक बुस्द्धबळ महासंघाचे मुख्यालय: लॉसने, स्स्वत्झलंड; 

● जागत्रतक बुस्द्धबळ महासंघाची थथापना: 20 जुलै 1924, पॅररस, 

फ्रान्स. 

● RBI चे गव्हनयर: शस्क्तकांत दास 

● इंत्रडयन बँकेचे CEO: श्री शांतीलाल जैन 

● कोलंत्रबया राजधानी: बोगोटा 

● चलन: कोलंत्रबयन पेसो 

● रत्रशयाची राजधानी: मॉस्को 

● रत्रशयाचे चलन: रुबेल 

● रत्रशयाचे अध्यक्ष: व्लात्रदमीर पुत्रतन 

● वररि काययकारी उपाध्यक्ष, एचडीएफसी बँक: त्रवजय मुलबागल 

● MD आत्रण CEO, M1xchnage: संदीप मोत्रहंदू्र 

● मेस्र्क्कोचे अध्यक्ष: आंदे्रस मॅनु्यएल लोपेज ओब्राडोर; 

● मेस्र्क्कोची राजधानी: मेस्र्क्को त्रसटी; 

● मेस्र्क्कोचे चलन: मेस्र्क्कन पेसो. 

● भारतीय वायुसेनेची थथापना: 08 ऑक्ट्ोबर 1932 

● भारतीय वायुसेना मुख्यालय: नवी त्रदल्ली; 

● भारतीय हवाई दल प्रमुख: त्रववेक राम चौधरी. 

● से्टट बँक ऑफ इंत्रडया (SBI) चे अध्यक्ष: त्रदनेश कुमार खारा 

● से्टट बँक ऑफ इंत्रडया मुख्यालय: मंुबई; 

● से्टट बँक ऑफ इंत्रडयाची थथापना: 1 जुलै 1955. 

● FIFA अध्यक्ष: Gianni Infantino; 

● FIFA ची थथापना: 21 मे 1904; 

● FIFA मुख्यालय: झुररच, स्स्वत्झलंड. 

● NATGRID ची थथापना: 2009; 

● NATGRID मुख्यालय: नवी त्रदल्ली, भारत. 

● केत्रनया राजधानी: नैरोबी; 

● केत्रनया चलन: त्रशत्रलंग. 

● कनायटक बँकेचे मुख्यालय: मंगळुरु 

● कनायटक बँकेचे CEO: महाबळेिरा M. S 

● कनायटक बँकेची थथापना: 18 फेबु्रवारी 1924 

● बजाज समूह संथथापक: जमनालाल बजाज; 

● बजाज गु्रपची थथापना: 1926; 

● बजाज समूहाचे मुख्यालय थथान: पुणे, महाराष्टर . 

● एफएसआयबी अध्यक्ष: भानु प्रताप शमाय 

● मेघालय राजधानी: त्रशलाँग 

● मेघालयचे राज्यपाल: सत्यपाल मत्रलक 

● मेघालयचे मुख्यमंिी: कॉनरॅड संगमा. 

● मास्टरकाडयची थथापना: 16 त्रडसेंबर 1966, युनायटेड से्टट्स 

● मास्टरकाडय मुख्यालय: नू्ययॉकय , युनायटेड से्टट्स 

● मास्टरकाडय सीईओ: मायकेल त्रमबाच 

● मास्टरकाडयचे काययकारी अध्यक्ष: अजय बंगा 

● अँस्र्क्स बँकेची थथापना: 1993 

● अँस्र्क्स बँकेचे मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

● अँस्र्क्स बँकेचे अध्यक्ष : राकेश मास्खजा 

● अँस्र्क्स बँकेचे MD आत्रण CEO: अत्रमताभ चौधरी 

● अँस्र्क्स बँकेची टॅगलाइन: बदली का नाम त्रजंदग 

● इस्रोचे अध्यक्ष: एस सोमनाथ 

● एचएएल अध्यक्ष: त्रमत्रहर कांती त्रमश्रा 

● कें द्रीय अंतराळ मंिी: त्रजतेंद्र त्रसंह 

● टर ान्सत्रशया बायो-मेत्रडकल मुख्यालयाचे थथान: मंुबई; 

● टर ान्सत्रशया बायो-मेत्रडकल्सची थथापना: 1979 

● युनेस्कोची थथापना: 16 नोव्हेंबर 1945; 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स; 

● UNESCO सदस्: 193 देश; 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझौले. 

● येस बँकेची थथापना: 2004 

● येस बँकेचे मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

● येस बँकेचे एमडी आत्रण सीईओ: प्रशांत कुमार 

● येस बँक टॅगलाइन: Experience our Expertise. 

● छत्तीसगड राजधानी: रायपूर; 

● छत्तीसगडचे मुख्यमंिी : भूपेश बघेल; 
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● छत्तीसगडचे राज्यपाल: अनुसुईया उईके 

● कनायटकचे मुख्यमंिी: बसवराज सोमप्पा बोम्मई 

● कनायटक राजधानी: बेंगळुरू 

● IMF ची थथापना: 27 त्रडसेंबर 1945; 

● IMF मुख्यालय: वॉत्रशंग्टन, डीसी, युनायटेड से्टट्स; 

● IMF सदस् देश: 190; 

● IMF MD: त्रक्रस्टत्रलना जॉत्रजयएवा. 

● RBL बँक थथापना: 1943; 

● RBL बँक मुख्यालय: मंुबई; 

● RBL बँक एमडी आत्रण सीईओ: आर सुब्रमण्यकुमार 

● नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष: सुमन बेरी; 

● नीती आयोग सीईओ: परमेिरन अय्यर. 

● मारुती सुझुकी इंत्रडयाचे व्यवथथापकीय संचालक आत्रण मुख्य 

काययकारी अत्रधकारी: त्रहसाशी ताकेउची; 

● मारुती सुझुकी इंत्रडयाची थथापना: 24 फेबु्रवारी 1981, गुरुग्राम; 

● मारुती सुझुकी इंत्रडया मुख्यालय: नवी त्रदल्ली. 
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