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साप्ताहिक चालू घडामोडी 28 ऑगस्ट ते 03 सप्टेंबर 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

NITI आयोगाने हररद्वारला भारतातील सर्वोत्तम महत्त्वाकाांक्षी 

जिल्हा म्हणून घोजित केले. 

● NITI आयोगाने उत्तराखंडमधील हररद्वार हे पवित्र शहर पाच 

पॅरामीटर्सिर र्िोत्तम महत्त्वाकांक्षी विल्हा म्हणून घोवित केले 

आहे. NITI आयोगाचे आकांक्षी विल््ांचे कायसक्रम रं्चालक 

राकेश रंिन यांनी उत्तराखंडचे मुख्य र्वचि एर्एर् रं्धू आवण 

हररद्वारच्या विल्हावधकार्यांना वलवहलेले पत्र अधोरेखखत करते 

की विल््ाने मूलभूत पायाभूत रु्विधा थीममधे्य प्रथम क्रमांक 

वमळविला आहे आवण 3 कोटी रुपयांचे अवतररक्त िाटप 

वमळण्यार् पात्र ठरले आहे. 

कें द्रीय मांत्री भूपेंद्र यादर्व याांनी पुद्दुचेरी येथे "स्वच्छ सागर, 

सुरजक्षत सागर" मोजहमेत भाग घेतला. 

● पयासिरणीय शाश्िततेला चालना देण्यार्ाठी कें द्रीय मंत्री भूपेंद्र 

यादि यांनी पुद्दुचेरी येथे “ स्वच्छ र्ागर, रु्रवक्षत र्ागर” 

मोवहमेत भाग घेतला. 75 वदिर्ांची "स्वच्छ र्ागर, रु्रवक्षत 

र्ागर" मोहीम ही र्ामूवहक वक्रयाकलापांद्वारे वकनारपट्टी आवण 

र्ागरी आरोग्य रु्धारण्याच्या उदे्दशाने नागररकांच्या 

नेतृत्वाखालील एक प्रयत्न आहे. 17 र्प्टेंबर 2022 रोिी होणारा 

आंतरराष्ट्र ीय वकनारपट्टी स्वच्छता वदिर्, 5 िुलै 2022 रोिी 

रु्रू झालेल्या स्वच्छ र्ागर, रु्रवक्षत र्ागर मोवहमेचा कळर् 

अरे्ल. 

पीएम िन धन योिनेला 8 र्विे पूणण झाले. 

● प्रधानमंत्री िन धन योिनेने 8 ििे पूणस केली आहेत आवण या 

कालािधीत वतची प्रमुख उवद्दषे्ट् र्ाध्य केली आहेत. पंतप्रधान 

िन धन योिना हा एक प्रमुख आवथसक र्मािेशन कायसक्रम 

आहे िो पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी रु्रू केला होता आवण 28 

ऑगस्ट 2014 रोिी रु्रू करण्यात आला होता. िन धन 

योिनेची घोिणा पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी 2014 च्या 

वनिडणुकीनंतर त्ांच्या पवहल्या स्वातंत्र्यवदनी भािणात केली 

होती. आठ ििाांत, 10 ऑगस्ट 2022 पयांत, PM िन धन 

योिनेने (PMJDY) 462.5 दशलक्षचा टप्पा गाठला आहे. 

मारुती सुझुकीने भारतात 40 र्विे पूणण केली. 

● आघाडीची िाहन उत्पादक कंपनी मारुती रु्झुकीने भारतात 

40 ििे पूणस केली आहेत. याप्ररं्गी पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी 

गुिरातमधील हंर्लपूर येथे कंपनीच्या इलेखररक िाहन बॅटरी 

वनवमसती प्रकल्पाचे आवण हररयाणातील खरखोडा येथे प्रिार्ी 

िाहन प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. यािेळी मारुती रु्झुकीने ईव्ही 

प्ांटर्ाठी 10 हिार कोटीचंी गंुतिणूक करण्याचा वनणसय 

घेतला आहे. मारुती रु्झुकी 2025 पारू्न भारतात इलेखररक 

िाहनांचे उत्पादन रु्रू करू शकते.  

ररलायन्स इांडस्ट्रीिची 3.5 लाख कोटी रुपयाांची गुांतर्वणूक 

करण्याची योिना आहे. 

● ररलायन्स इंडस्टर ीि वलवमटेड (RIL) चे अध्यक्ष आवण 

व्यिस्थापकीय रं्चालक मुकेश अंबानी यांनी र्ोमिारी 

कंपनीच्या 45 व्या िाविसक र्िसर्ाधारण र्भेत 3.5 लाख कोटी 

रुपयांच्या गंुतिणुकीच्या योिना िाहीर केल्या. आपल्या 

भािणात अंबानी म्हणाले की, गंुतिणूक योिनांमधे्य 5G च्या 

िलद रोलआउटिर रु. 2,00,000 कोटी, मूल्य शंखला 

ओलांडून O2C क्षमता िाढिण्यार्ाठी रु. 75,000 कोटी आवण 

निीन ऊिास व्यिर्ायात रु. 75,000 कोटी यांचा र्मािेश आहे, 

ज्याची िचनबद्धता दुप्पट करण्याची क्षमता आहे. 

NITI आयोग J&K मधे्य 500 अटल जटांकररांग लॅब स्थापन 

करणार आहे. 

● अटल इनोवे्हशन वमशन (AIM) आवण NITI आयोग िमू्म 

आवण काश्मीरमधे्य 500 हून अवधक अटल वटंकररंग लॅब 

(ATLs) स्थापन करणार आहेत ज्यामुळे हायसू्कलच्या 

विद्यार्थ्ाांमधे्य नाविन्यपूणस मानवर्कता िाढेल. ATL हा रं्पूणस 

भारतातील हायसू्कलच्या विद्यार्थ्ाांमधे्य नाविन्यपूणस मानवर्कता 

विकवर्त करण्यार्ाठी कें द्राने रु्रू केलेला AIM चा प्रमुख 

उपक्रम आहे. 

उजिष्ट्: 

● AIM चे उवद्दषे्ट् शाळा, विद्यापीठ, रं्शोधन रं्स्था, MSME आवण 

उद्योग स्तरािरील हस्तके्षपांद्वारे देशभरात नाविन्यपूणस आवण 

उद्योिकतेची परररं्स्था वनमासण करणे आवण प्रोत्साहन देणे हे 

आहे. 

● AIM च्या कायसक्रमांमधे्य 34 राजे्य आवण कें द्रशावर्त प्रदेशांचा 

र्मािेश आहे, ज्याद्वारे भारताच्या लोकरं्ख्याशास्त्रीय 

लाभांशाचा लाभ घेण्याच्या उवद्दष्ट्ाने इनोवे्हशन इकोवर्स्टममधे्य 

अवधक र्हभागाची पे्ररणा वमळते. 
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इांजडगो WEF च्या “क्लीअर स्काईि फॉर टुमॉरो” जटकार्व 

मोजहमेत सामील झाले. 

● उद्यार्ाठी आकाश र्ाफ करा: इंवडगो या देशातील र्िासत 

मोठ्या एअरलाइनने िाहीर केले की ती िागवतक आवथसक मंच 

(WEF) च्या नेतृत्वाखालील शाश्ित प्रयत्नात र्ामील झाली आहे. 

इंवडगो एअरलाइनने स्वाक्षरीकतास म्हणून खिअर स्काईि फॉर 

टुमारो, इंवडया कोवलशन उपक्रमात र्ामील झाले आहे. 

IndiGo च्या शाश्ित उपक्रमांचा िापर करण्याच्या 

र्मपसणामुळे SAF (र्से्टनेबल एखव्हएशन फु्यएल) र्ाठी एक 

महत्त्वपूणस मार् गाठण्यार्ाठी आवण भारतामधे्य मोठ्या 

प्रमाणािर अिलंब करण्यार्ाठी वकमती-कायसक्षमता 

आणण्यार्ाठी लक्षणीय प्रमाणात मदत होईल. 

जर्वद्यापीठ अनुदान आयोग तक्रारी ांचे जनराकरण करण्यासाठी 

'ई-समाधान' पोटणल सुरू करणार आहे. 

● विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आता 'ई-र्माधान' या 

कें द्रीकृत पोटसलद्वारे विद्यापीठांमधील विद्याथी आवण 

कमसचाऱयांच्या र्िस तक्रारीचें वनरीक्षण करेल आवण त्ांचे 

वनराकरण करेल . हे व्यार्पीठ पारदशसकता रु्वनखश्चत करते, 

उच्च वशक्षण रं्स्थांमधील अनुवचत पद्धतीनंा प्रवतबंध करते 

आवण तक्रारीचें वनिारण करण्यार्ाठी कालबद्ध यंत्रणा प्रदान 

करते, UGC नुर्ार. आयोगाने अँटी-रॅवगंग हेल्पलाइन िगळता 

र्ध्याचे पोटसल आवण हेल्पलाइन विलीन करून निीन पोटसल 

विकवर्त केले आहे. 

भारतीय रेल्रे्वने मुांबई स्थानकाांर्वर 'मेघदूत' मजिन बसर्वली. 

● भारतीय रेल्िेने दादर, ठाणे आवण मंुबई विभागातील इतर 

स्थानकांिर 'मेघदूत' मवशन उभारल्या आहेत. हिेतील 

पाण्याच्या बाष्पाचे वपण्यायोग्य पाण्यात रूपांतर करण्यार्ाठी 

अनोखे 'मेघदूत' मशीन नाविन्यपूणस तंत्रज्ञानाचा िापर करतात. 

NINFRIS धोरणांतगसत 5 ििाांच्या कालािधीर्ाठी मध्य रेल्िेच्या 

मंुबई विभागात 17 'मेघदूत', अँटमॉसे्फररक िॉटर िनरेटर 

वकयॉस्क उभारण्याचे कंत्राट मैत्री अँक्वाटेक प्रायवे्हट 

वलवमटेडला देण्यात आले आहे. 

िगातील सर्वाणत मोठ्या धाजमणक स्मारकासाठी $100 दिलक्ष 

खचण अपेजक्षत आहे. 

● िगातील र्िासत मोठ्या धावमसक स्मारकार्ाठी $100 दशलक्ष 

खचस अपेवक्षत आहे आवण कंबोवडयाच्या 400 एकर-मोठ्या 

अंगकोर िाट मंवदर रं्कुलाची िागा घेईल. िगातील र्िासत 

मोठे धावमसक स्मारक बनण्याव्यवतररक्त, पखश्चम बंगालमधील 

िैवदक तारांगणाचे मंवदर, िे इंटरनॅशनल र्ोर्ायटी ऑफ कृष्णा 

चेतना (इस्कॉन) चे मुख्यालय म्हणून काम करेल, िगातील 

र्िासत मोठा घुमट देखील अरे्ल. िैवदक तारांगण पाहुण्यांना 

िैखश्िक रृ्ष्ट्ीच्या विविध भागांचा फेरफटका दाखिेल. 

ररलायन्स इांडस्ट्रीि िगातील सर्वाणत मोठा काबणन फायबर 

प्ाांट तयार करणार आहे. 

● ररलायन्स इंडस्टर ीिचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी 

गुिरातमधील हिीरा येथे भारतातील पवहला आवण िगातील 

र्िासत मोठा काबसन फायबर प्ांट उभारण्याची घोिणा केली 

आहे. ऍवक्रलोवनवटर ल फीडस्टॉकिर आधाररत 20,000 MTPA 

ची क्षमता या िनस्पतीचंी अरे्ल. एकूणच, ऑइल टू केवमकल 

रे्गमेंट (O2C) मधे्य, अंबानी अंबानी यांनी विद्यमान आवण 

निीन मूल्य र्ाखळीमंधे्य क्षमता िाढिण्यार्ाठी पुढील पाच 

ििाांमधे्य 75,000 कोटी रुपयांची गंुतिणूक करण्याची घोिणा 

केली. या मूल्य र्ाखळ्या आहेत – पॉवलस्टर मूल्य र्ाखळी, 

विनाइल र्ाखळी आवण निीन र्ावहत्. प्ांटचा पवहला टप्पा 

2025 मधे्य पूणस होईल. 

जर्वमान जनमाणत्या बोईांगला भारताची हर्वाई र्वाहतूक 2040 पयंत 

दरर्विी सुमारे 7 टक्क्ाांनी र्वाढण्याची अपेक्षा आहे. 

● विमान वनमासत्ा बोईंगला भारताची हिाई िाहतूक 2040 पयांत 

दरििी रु्मारे 7 टक्क्ांनी िाढण्याची अपेक्षा आहे आवण एअर 

कागो से्पर्मधील "मोठ्या रं्भाव्यतेिर" उत्साही आहे. नागरी 

आवण रं्रक्षण एरोसे्पर् या दोन्ही विभागांमधे्य महत्त्वाची 

भूवमका बिािणारी ही कंपनी देशातून कच्च्च्या मालाची र्ोवर्ांग 

िाढिण्याचा विचार करत आहे. बोईंगचे व्यिस्थापकीय 

रं्चालक (माकेवटंग) डेखव्हड शुल्टे म्हणाले की, भारतीय 

विमान िाहतूक के्षत्रात मिबूत पुनप्रासप्ती आणखी िेग घेत आहे 

आवण ती र्िासत िेगाने िाढणाऱया बािारपेठांपैकी एक आहे. 

बेरोिगारीचा दर 8.3% च्या 1 र्विाणच्या उच्ाांकार्वर र्वाढला. 

● र्ेंटर फॉर मॉवनटररंग इंवडयन इकॉनॉमी (CMIE) च्या 

आकडेिारीनुर्ार, भारतातील बेरोिगारीचा दर ऑगस्टमधे्य 

8.3 टक्क्ांच्या एका ििासतील उच्चांकािर पोहोचला कारण 

रोिगार अनुक्रमे 2 दशलक्षने घर्रून 394.6 दशलक्ष झाला. 

िुलैमधे्य बेरोिगारीचा दर 6.8 टके्क होता आवण रोिगार 397 

दशलक्ष होता, अरे् CMIE डेटा िोडले आहे. 

गभाणियाच्या मुखाच्या ककण रोगाजर्वरूद्ध भारतातील पजहली 

लस लााँच झाली. 

● भारत 1 र्प्टेंबर 2022 रोिी र्ीरम इखिटू्यट ऑफ इंवडया 

(SII) आवण वडपाटसमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉिी (DBT) यांच्या 

मदतीने गभासशयाच्या ग्रीिेच्या ककस रोगाविरूद्ध आपली पवहली 

स्वदेशी विकवर्त क्वावडर वॅ्हलें ट ह्युमन पॅवपलोमाव्हायरर् लर् 

(qHPV) लाँच करणार आहे. गभासशयाच्या मुखाच्या ककस रोगाची 

लर् “CERVAVAC”, कें द्रीय विज्ञान आवण तंत्रज्ञान राज्यमंत्री 

वितेंद्र वरं्ह यांच्या हसे्त लॉन्च करण्यात येणार आहे. या 

लर्ीर्ाठी प्रवत डोर् रु्मारे 200-400 खचस येण्याची श्ता 

आहे. 
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गृहमांत्री अजमत िाह जदल्लीत “CAPF eAwas” रे्वब पोटणलचे 

अनार्वरण करतील. 

● गृहमंत्री अवमत शाह यांनी कें द्रीय र्शस्त्र पोवलर् दलांर्ाठी 

CAPF eAwas िेब पोटसलचे अनािरण केले. कें द्रीय र्शस्त्र 

पोलीर् दल हे नेहमीच देशाच्या अंतगसत रु्रके्षचा मिबूत कणा 

आहे, अरे् श्री शाह यांनी यािेळी केलेल्या भाष्यात नमूद केले. 

अंतगसत रु्रक्षा राखताना स्वातंत्र्यवदनापारू्न आतापयांत 35,000 

हून अवधक पोलीर् अवधकारी मरण पािले आहेत, त्ांनी नमूद 

केले आवण त्ांच्या बवलदानाचा पररणाम म्हणून लोक रात्री 

चांगली झोपू शकतात आवण रु्रवक्षत िाटू शकतात. 

सप्टेंबरमधे्य सरासरीपेक्षा िास्त पार्वसाचा अांदाि आयएमडीने 

र्वतणर्वला आहे. 

● भारतीय हिामानशास्त्र विभागाने (IMD) या मवहन्यार्ाठी 

ितसिलेल्या अंदािापेक्षा 24 टके्क कमी पाऊर् झाल्यामुळे 

ऑगस्टमधे्य पाऊर् कमी झाला अर्ला तरी, र्प्टेंबरमधे्य 

पािर्ाचा िोर िाढण्याची अपेक्षा आहे. IMD च्या अंदािानुर्ार, 

या मवहन्यात देशात र्रार्रीपेक्षा िास्त पाऊर् पडेल. 

मुर्ळधार पािर्ामुळे राष्ट्र ीय रािधानी विभागातील अनेक भाग 

िलमय अर्तानाही हा इशारा देण्यात आला आहे. वदल्लीत 

ऑगस्टमधे्य फक्त 10 पािर्ाळी वदिर्ांची नोदं झाली, िो र्ात 

ििाांतील र्िासत कमी आहे आवण एकूण 214.5 वममी पाऊर् 

पडला, िो र्रार्री 247 वममीपेक्षा कमी आहे, IMD नुर्ार. 21 

ऑगस्ट रोिी एका वदिर्ात एकूण पािर्ाच्या ििळपार् दोन 

तृतीयांश (138.8 वममी) पािर्ाची नोदं झाली. हा ऑगस्टमधे्य 

14 ििाांतील एका वदिर्ातील र्िासवधक पाऊर् होता. 

लॉ सू्कल ही भारतातील पजहली NEP 2020 अनुरूप लॉ सू्कल 

आहे. 

● IILM विद्यापीठाने देशातील पवहले राष्ट्र ीय शैक्षवणक धोरण 

2020 (NEP 2020) तक्रार कायदा शाळा रु्रू केली. IILM 

विद्यापीठाला उत्तर प्रदेश र्रकारची मान्यता आवण बार 

कौखन्सल ऑफ इंवडया (BCI) ची मान्यता देखील वमळाली. 

IILM लॉ सू्कल त्ाच्या अत्ाधुवनक पायाभूत रु्विधांर्ाठी 

देखील ओळखले िाते. IILM युवनव्हवर्सटीचे आंतरविद्याशाखीय 

वशक्षण आवण प्रवशक्षण तंत्र NEP 2020 चे पालन करतात िे 

IILM लॉ सू्कलला विविध व्यािहाररक उपक्रमांद्वारे त्ांची 

उवद्दषे्ट् आवण वनयोवित अनुभिात्मक वशक्षण र्ाध्य करण्यार्ाठी 

वनदेवशत करते. 

NPPA ने व्यर्वसायाची सुलभता र्वाढजर्वण्यासाठी Apps लााँच 

केले. 

● नॅशनल फामाससु्यवटकल प्राइवरं्ग अथॉररटी (NPPA) ने 29 

ऑगस्ट 2022 रोिी रौप्यमहोत्सिी उत्सिादरम्यान 

फामाससु्यवटकल डेटाबेर् मॅनेिमेंट वर्स्टम 2.0 आवण फामास 

र्ही दाम 2.0 अॅप लाँच केले. नॅशनल फामाससु्यवटकल प्राइवरं्ग 

ऑथॉररटीने ििासनुििे दिेदार उत्पादने प्रदान केली आहेत. 

कें द्रीय आरोग्य मंत्री मनरु्ख मांडविया यांनी एनपीपीएला 

व्यािर्ावयक कारणावशिाय इतर लोकांचे आरोग्य आवण 

कल्याण रु्वनखश्चत करण्यार्ाठी औिधांचे उत्पादन आवण 

नाविन्यपूणस रं्शोधन करण्याचे आिाहन केले. उद्घाटन 

कायसक्रमादरम्यान फामाससु्यवटकल डेटाबेर् मॅनेिमेंट वर्स्टम 

2.0 आवण फामास र्ही दाम 2.0 अॅप लाँच करण्यात आले. 

 

राज्य बातम्या 
 

28 ऑगस्ट् रोिी, भारताच्या सर्वोच् न्यायालयाने नोएडामधील 

सुपरटेक जिन टॉर्वसण आदेि जदले. 

● 28 ऑगस्ट रोिी, भारताच्या र्िोच्च न्यायालयाने नोएडामधील 

रु्परटेक विन टॉिर्स (नोएडा विन टॉिर), िे भारतातील र्िासत 

उंच गगनचंुबी इमारत म्हणून प्रवर्द्ध आहे, ते पाडण्याचे आदेश 

वदले. एक वदिर् आधी नोएडा विन टॉिर पाडण्याचे काम 

प्रगतीपथािर होते, प्रकल्प अवधकार्यांच्या म्हणण्यानुर्ार, 

त्ांनी अरे्ही नमूद केले की रु्परटेकच्या बेकायदेशीर विन 

टॉिर्समधे्य र्ामील होणे आवण स्टरक्चर्सपारू्न एक्सप्ोडरपयांत 

100-मीटर-लांब केबल स्थावपत करणे अद्याप आिश्यक आहे. 

नोएडा जिन टॉर्वर पाडणे: प्रकरणाचा इजतहास 

● Supterch Limited या नोएडा येथील विकार् कंपनीने 

एमराल्ड कोटस प्रकल्पािर काम रु्रू केले. 2000 च्या मध्यात 

हा प्रकल्प रु्रू झाला. या प्रकल्पात 3, 4, आवण 5 BHK 

अपाटसमेंट बांधण्याची मागणी करण्यात आली होती. 

● नोएडा आवण गे्रटर नोएडा यांना िोडणार्या एके्स्प्रर् िेच्या 

ििळ बांधकाम र्ाइट होती. 

● ररअल इसे्टट िेबर्ाइट्र् रू्वचत करतात की फॅ्लटची वकंमत 

आता रु. १ कोटी आवण रु. 3 कोटी. 

● नोएडामधील नू्य ओखला औद्योवगक विकार् प्रावधकरणाने या 

प्रकल्पार्ाठी बू्लवपं्रट र्ादर केले ज्यामधे्य 14 नऊ मिली 

रं्रचना (नोएडा विन टॉिर) तयार करण्यात आल्या. 

झारखांडचे मुख्यमांत्री हेमांत सोरेन राज्य सरकारसोबत खाण 

करार केल्याबिल आमदार म्हणून अपात्र ठरल्यानांतर ते 

काही िलद कायदेिीर आजण रािकीय हालचाली िोधणार 

आहेत. 

● झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत र्ोरेन हे पदािर अर्तानाही राज्य 

र्रकारर्ोबत खाणकामाचा करार केल्याबद्दल आमदार 

म्हणून अपात्र ठरल्यानंतर ते काही िलद कायदेशीर आवण 

रािकीय हालचाली शोधणार आहेत. राज्यपाल अपात्रतेची 

घोिणा करू शकतात. याचा अथस श्री र्ोरेन यांचे विधानर्भेचे 

र्दस्यत्व गमािले. त्ानंतर त्ांना आवण त्ांच्या मंवत्रमंडळाला 

रािीनामा द्यािा लागेल. श्रीमान र्ोरेनच्या बाबतीत, अपात्रता 

पक्षांतर विरोधी कायद्यांतगसत नाही. येथे, लोकप्रवतवनधी 

कायद्याचे कलम 9A लागू होते. 
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यूपी सरकार कन्नौिला पयणटन स्थळ म्हणून जर्वकजसत करणार 

आहे. 

● उत्तर प्रदेश र्रकारने घेतलेल्या वनणसयानुर्ार कनू्निला पयसटन 

स्थळ म्हणून विकवर्त केले िाईल. भारतातील परफू्यम 

उद्योगांचे महत्त्व पटिून देण्यार्ाठी हा वनणसय घेण्यात आला 

आहे. उत्तर प्रदेश र्रकारने वडर्ेंबरमधे्य कनू्निमधे्य 

आंतरराष्ट्र ीय परफू्यम मेळा आयोवित करण्याचा वनणसय घेतला 

आहे. विल््ात उभारण्यात येत अर्लेल्या परफू्यम पाकस चा 

पवहला टप्पा 15 नोव्हेंबर 2022 पयांत पूणस होणार आहे. या 

उपक्रमाचा उदे्दश ₹250 कोटीचंा परफू्यम व्यिर्ाय ₹25,000 

कोटीचं्या उंचीिर नेणे हे आहे. या प्रकल्पामुळे मुख्यमंत्री योगी 

आवदत्नाथ यांच्या उत्तर प्रदेशची अथसव्यिस्था $1 वटर वलयन 

बनिण्याच्या रं्कल्पनेला गती वमळेल. 

मुख्यमांत्री अिोक गेहलोत याांनी रािस्थानमधे्य ग्रामीण 

ऑजलम्पिक खेळाांना सुरुर्वात केली. 

● रािस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी िोधपूरमधे्य 

मवहनाभर चालणाऱया रािीि गांधी ग्रामीण ऑवलखिक खेळांचे 

उद्घाटन केले. ग्राम ऑवलखिकमधे्य रािस्थानमधील 44,000 

गािांचा र्हभाग अपेवक्षत आहे, विविध ियोगटातील रु्मारे 30 

लाख लोकांनी या खेळांर्ाठी आधीच नोदंणी केली आहे. 30 

लाख र्हभागीपैंकी 9 लाख मवहला आहेत. 

50 र्वा सर्वण मजणपूर िुमांग लीला महोत्सर्व 2021-2022 

इम्फाळमधील पॅलेस कां पाऊां ड येथे इबोयामा िुमांग लीला 

िाांगलेन येथे सुरू झाला. 

● 50 िा र्िस मवणपूर शुमंग लीला महोत्सि 2021-2022 

इम्फाळमधील पॅलेर् कंपाऊंड येथे इबोयामा शुमंग लीला 

शांगलेन येथे रु्रू झाला. मवणपूरचे राज्यपाल ला गणेशन 

आवण मुख्यमंत्री एन. वबरेन वरं्ग यांनी उद्घाटन र्ोहळ्याला 

हिेरी लािली. शुमंग लीला हा मवणपूरमधील रंगभूमीचा एक 

पारंपाररक प्रकार आहे आवण स्त्री कलाकारांच्या भूवमका र्िस 

पुरुि कलाकारांद्वारे केल्या िातात आवण मवहला नाट्य 

गटांच्या बाबतीत पुरुि पात्र मवहला कलाकारांद्वारे िठिले 

िातात. 
 

 

तेलां गणा महागाईच्या चाटणमधे्य 8.32% र्वर आहे. 

● तेलंगणा, पखश्चम बंगाल (8.06%) आवण वर्क्कीम (8.01%) 

र्ह, देशाच्या 6.8% पेक्षा चांगले शुल्क नोदंिले. भारताची 

वकरकोळ चलनिाढ ही आवथसक व्यिस्थेर्ाठी एक मोठी 

र्मस्या आहे कारण ती िानेिारीमधे्य मागील 6% िाढली आहे, 

तथावप देशभरातील ग्राहकांच्या कौशल्य िाढीच्या टेिोमधे्य 

प्रचंड अर्मानता आहेत, डझनभर राज्यांनी र्रार्री चलनिाढ 

6 % पेक्षा कमी आहे. आवण एक अन्य 12 राजे्य 2022 पयांत 

र्रार्री 7% पेक्षा िास्त. तर िायंट वॅ्हल्यू इंडेक्सद्वारे मापन 

केलेली हेडलाइन चलनिाढ 2022 च्या पवहल्या र्ात मवहन्यांत 

र्रार्री 6.8% आहे, कव्हरेि वनमासत्ांनी रे्ट केलेल्या 6% 

उच्च र्हनशीलतेच्या उंबरठ्यापेक्षा छान आहे. 

जदल्लीचे मुख्यमांत्री केिरीर्वाल याांनी व्हचु्यणअल सू्कल सुरू 

केले. 

● वदल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केिरीिाल यांनी व्हचु्यसअल सू्कल 

रु्रू केले अरू्न देशभरातील विद्याथी प्रिेशार्ाठी पात्र 

अर्तील. वदल्ली मॉडेल व्हचु्यसअल सू्कल (DMVS) र्ाठी अिस 

प्रवक्रया 31 ऑगस्टपारू्न रु्रू झाली. शाळा 9-12 च्या 

िगाांर्ाठी आहे. शालेय वशक्षण पॅ्टफॉमसिर प्रिेश 

भारतभरातील विद्यार्थ्ाांर्ाठी खुला अरे्ल आवण त्ांना 

कौशल्य-आधाररत प्रवशक्षणार्ह NEET, CUET आवण JEE 

र्ारख्या प्रिेश परीक्षांर्ाठी तज्ञांकडून तयार केले िाईल. 

िमू्म आजण काश्मीर पोजलसाांनी एक ऑनलाइन मोबाईल 

ऍम्पप्केिन "JK Ecop" लााँच केले आहे. 

● िमू्म आवण काश्मीर पोवलर्ांनी एक ऑनलाइन मोबाईल 

ऍखप्केशन "JK Ecop" लाँच केले आहे. हे ऍखप्केशन 

र्िसर्ामान्य नागररकांना तक्रार नोदंिण्यापारू्न एफआयआरची 

प्रत डाउनलोड करण्यापयांतच्या अनेक रे्िा िापरण्यार् र्क्षम 

करते. नागररक या ऍखप्केशन द्वारे चाररत्र्य प्रमाणपत्र, कमसचारी 

पडताळणी वकंिा भाडेकरू पडताळणी यांर्ारख्या विनंत्ाही 

करू शकतात. बेपत्ता व्यक्ती आवण अनोळखी मृतदेह 

इत्ादीचंा तपशीलही या पोटसलद्वारे वमळू शकतो. 

पम्पश्चम ओजडिामधे्य नुआखाई उत्सर्व सािरा केला िात आहे. 

● नुआखाई हा ओवडशातील िाविसक कापणी उत्सि आहे. 

निाखाई हा निीन हंगामाच्या स्वागतार्ाठी आवण हंगामाच्या 

निीन तांदळाचे स्वागत करण्यार्ाठी र्ािरा केला िातो. 

नुखाई हा गणेश चतुथीच्या एका वदिर्ानंतर र्ािरा केला िातो 

आवण तो ओवडशातील र्िासत प्रलंबीत र्णांपैकी एक आहे. 

एका विवशष्ट् िेळी र्मलेश्िरी देिीला नबान्न अपसण करून हा 

र्ण र्ािरा केला िातो. नुआखाई हा दोन शब्ांपारू्न बनलेला 

आहे, नुआ म्हणिे निीन आवण खाई म्हणिे अन्न. र्ण म्हणिे 

रं्पूणसपणे कष्ट्करी शेतकऱयांनी कापणी केलेल्या हंगामातील 

निीन तांदूळ र्ािरा करणे. ओवडशाच्या पखश्चम भागातील 

लोक नुआखाई उत्साहाने आवण उत्साहाने र्ािरे करतात. 
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नागपुरात राष्ट्र ीय र्वयोश्री आजण अजदप योिनेअांतगणत 

कायणक्रमाचे आयोिन 

● कें द्र र्रकारच्या राष्ट्र ीय ियोश्री आवण अदीप (अपंग व्यक्तीनंा 

र्हाय्य) योिनेंतगसत कें द्रीय रसे्त िाहतूक आवण महामागस मंत्री 

वनतीन गडकरी यांनी वदनांक 01 र्प्टेंबर 2022 रोिी नागपुरात 

जे्यष्ठ नागररक आवण वदव्यांग व्यक्तीनंा मोफत उपकरणे आवण 

र्ावहत् प्रदान केले. केन्द्र र्रकारने, 2016 मधे पंतप्रधान नरें द्र 

मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अपंग व्यक्तीचें हक्क कायदा लागू 

केला. याअंतगसत 27 फेबु्रिारी ते 23 एवप्रल 2022 या 

कालािधीत राष्ट्र ीय ियोश्री योिनेंतगसत जे्यष्ठ नागररक आवण 

वदव्यांग व्यक्तीरं्ाठी वशवबराचे आयोिन करण्यात आले होते. 

यात नागपूर शहरातील 28,000 आवण नागपूर ग्रामीणमधील 

8,000 अशा रु्मारे 36,000 लोकांची पडताळणी करण्यात 

आली. 

कनाणटकने VentuRISE ग्लोबल स्ट्ाटणअप चॅलेंि सादर केले. 

● कनासटक र्रकारने िागवतक स्टाटसअप स्पधास VentuRISE 

ग्लोबल स्टाटसअप चॅलें िची घोिणा केली, ज्याचा उदे्दश 

उद्योिकांना उत्पादन आवण वटकाऊपणा-रं्बंवधत उद्योगांमधे्य 

मदत करणे आहे. िागवतक स्टाटसअप्स िगभरातील व्यिर्ाय 

मालकांना त्ांच्या अत्ाधुवनक िसू्त वकंिा उपाय र्ादर 

करण्यार्ाठी आवण रं्भाव्य गंुतिणूकदारांशी रं्पकस  

र्ाधण्यार्ाठी एक मंच देईल. 

ओजडिा सरकारने काजलया योिनेंतगणत िेतकऱयाांसाठी 869 

कोटी रुपये जर्वतररत केले. 

● ओवडशा र्रकारने कृशक अवर्स्टन्स फॉर वलव्हलीहुड अँड 

इनकम ऑगमेंटेशन (KALIA) योिनेंतगसत 41.85 राज्यातील 

शेतकऱयांना ₹ 869 कोटी वितररत केले आवण त्ांना राज्यातील 

पुरामुळे झालेल्या वपकांच्या नुकर्ानीर्ाठी अवतररक्त मदतीचे 

आश्िार्न वदले. कावलया योिनेंतगसत प्रते्की ₹2000 41 लाख 

शेतकरी आवण 85,000 भूवमहीन शेतकऱयांच्या बँक खात्ात 

थेट हस्तांतररत करण्यात आले. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

दोन यूएस नौदलाच्या युद्धनौकाांनी तैर्वान सामुद्रधुनीतून 

आांतरराष्ट्र ीय पाण्यातून प्रर्वास केला. 

● दोन यूएर् नौदलाच्या युद्धनौकांनी तैिान र्ामुद्रधुनीमधे्य 

आंतरराष्ट्र ीय पाण्यातून प्रिार् केला, यूएर् हाऊर् स्पीकर नॅन्सी 

पेलोर्ी यांनी तैिानला भेट वदल्यानंतर अशा प्रकारचे पवहले 

ऑपरेशन बेटाला आपला प्रदेश मानणाऱया चीनला रं्तप्त केले. 

यूएर् नौदलाने र्ांवगतले की, कु्रझर्स चाने्सलर्सविले आवण 

अँवटएटम चालू ऑपरेशन करत आहेत. अशा ऑपरेशन्स पूणस 

होण्यार्ाठी र्ाधारणतः  8 ते 12 तार् लागतात आवण चीनच्या 

रै्न्याकडून त्ािर बारकाईने लक्ष ठेिले िाते. 

● रु्मारे 70 ििाांपारू्न तैिान आवण चीन दरम्यान तैिान 

र्ामुद्रधुनीिरून िाहणाऱया काल्पवनक रेिेने शांतता राखण्यात 

मदत केली आहे परंतु चीनच्या आधुवनक नौदलाने आपली 

ताकद र्ांवगतल्यामुळे तथाकवथत मध्य रेखा अवधकावधक 

वनरथसक वदर्त आहे. कमु्यवनस्ट चीन आवण यूएर्-र्मवथसत 

तैिान यांच्यातील शीतयुद्धाच्या िैमनस्यच्या वशखरािर 1954 

मधे्य अमेररकन िनरलने आखलेली ओळ चीनने अवधकृतपणे 

कधीही ओळखली नाही, िरी पीपल्र् वलबरेशन आमीने 

मोठ्या प्रमाणात त्ाचा आदर केला. तीन आठिड्ांपूिी यूएर् 

हाऊर् स्पीकर नॅन्सी पेलोर्ी यांनी तैपेईला वदलेल्या भेटीला 

विरोध करण्यार्ाठी रं्तप्त बीविंगने उचललेल्या पािलांचा 

एक भाग म्हणून आता तैिान चीनच्या मोठ्या नौदलाकडून 

युद्धनौकांची तयारी करत आहे. 

या मजहन्याच्या सुरुर्वातीला यूएस आजण यूके िहािाांना त्याच्या 

बांदराांर्वर प्ररे्वि नाकारल्यानांतर, सोलोमन बेटाांनी आता सर्वण 

नौदल भेटी तातु्परत्या थाांबर्वल्या आहेत. 

● या मवहन्याच्या रु्रुिातीला यूएर् आवण यूके िहािांना त्ाच्या 

बंदरांिर प्रिेश नाकारल्यानंतर, र्ोलोमन बेटांनी आता र्िस 

नौदल भेटी तातु्परत्ा थांबिल्या आहेत. पॅवर्वफक बेट देशाचे 

पंतप्रधान मनरे्ह र्ोगिारे यांनी कॅनबेरा, ऑस्टर ेवलयातील यूएर् 

दूतािार्ाच्या काही तार्ांनंतर ही घोिणा केली, अरे् र्ांवगतले 

की यूएर् नौदलाच्या िहािांना देशाच्या बंदरांमधे्य डॉवकंग 

करण्यापारू्न प्रवतबंवधत केले िाईल. वनरीक्षकांचा अर्ा 

विश्िार् आहे की देशाचे पाऊल हे र्िसर्ामान्य प्रमाणापारू्न 

दूर आहे आवण चीनच्या देशात आवण मोठ्या प्रमाणािर या 

प्रदेशात िाढत्ा प्रभािाबद्दल वचंता वनमासण करते. 

IMF श्रीलां केला 2.9 अब्ज डॉलर देणार आहे. 

● वदिाळखोर श्रीलंकेने आंतरराष्ट्र ीय नाणेवनधीच्या िातासकारांर्ह 

र्शतस $2.9 अब्ज बेलआउटिर र्हमती दशसविली, कारण बेट 

राष्ट्र  एक गंभीर आवथसक रं्कटािर मात करण्याचा प्रयत्न करीत 

आहे ज्यामुळे त्ाचे अध्यक्ष देश र्ोडून पळून गेले. अतं्त 

आिश्यक आयातीर्ाठी वित्तपुरिठा करण्यार्ाठी डॉलर्स 

रं्पल्याने अनेक मवहने तीव्र अन्न, इंधन आवण औिधांचा 

तुटिडा, विस्ताररत बॅ्लकआउट आवण धािपळीच्या महागाईने 

देश त्रस्त झाला आहे. 

कॅनडाच्या माकण हम जसटीने एका रस्त्याचे नार्व सांगीतकार ए 

आर रहमान याांच्या नार्वार्वर ठेर्वले आहे. 

● ऑस्कर-वििेता मु्यवझक आयकॉन, एआर रहमान यांना 

नुकतेच कॅनडातील माकस हम शहरातील रस्त्याचे नाि त्ांच्या 

नािािर ठेिण्याचा मान वमळाला. तो िगभरातील र्िासत वप्रय 

रं्गीतकारांपैकी एक आहे. 'मोझाटस ऑफ मद्रार्' म्हणून 

ओळखल्या िाणार्या रहमानने अनेक वहट गाणी आवण रचना 

वदली आहेत िी कायम स्मरणात राहतील. त्ाने मवणरत्नमच्या 
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रोिा या वचत्रपटातून आपल्या कररअरची रु्रुिात केली होती 

आवण तेव्हापारू्नच त्ाने उतृ्कष्ट् कामवगरी केली आहे. त्ाच्या 

काही वहट आवण पुरस्कार-वििेत्ा रचनांमधे्य वदल रे्, िय हो, 

एक हो गये हम और तुम, रंग दे बरं्ती आवण आय हैराथे यांचा 

र्मािेश आहे. 

भारत यूकेला मागे टाकून िगातील 5र्वी सर्वाणत मोठी 

अथणव्यर्वस्था बनला आहे. 

● भारताने वब्रटनला मागे टाकून िगातील पाचिी र्िासत मोठी 

अथसव्यिस्था बनली आहे, अरे् बू्लमबगसने िृत्त वदले आहे. 

रँवकंगमधील बदलाने युनायटेड वकंगडमला र्हाव्या स्थानािर 

ढकलले आहे कारण देश वनदसयी खचस-ऑफ-वलखवं्हग शॅकमधे्य 

अडकत आहे. भारतीय अथसव्यिस्था यंदा ७ टक्क्ांहून अवधक 

िाढण्याचा अंदाि आहे. 

G-7 देिाांनी रजियन तेलासाठी जकां मत मयाणदा प्रणालीला 

सहमती जदली. 

● युके्रनमधील युद्धाला वित्तपुरिठा करण्याच्या मॉस्कोच्या 

क्षमतेला धक्का देण्यार्ाठी G7 च्या र्दस्यांनी रवशयन तेलािर 

वकंमत मयासदा लादण्याचे मान्य केले आहे. कच्च्च्या तेल आवण 

पेटर ोवलयम उत्पादनांिरील मयासदा िागवतक ऊिेच्या वकमती 

कमी करण्यार् मदत करेल. तांवत्रक इनपुटच्या शे्रणीिर 

आधाररत कॅप एका स्तरािर रे्ट केली िाईल. "आम्ही 

युके्रनच्या पाठीशी उभे राहू, िोपयांत तो लागेल," अरे् G7 

म्हणाले. 

● रवशयन तेलािर वकंमत मयासदा लागू करणे म्हणिे पॉवलर्ीिर 

र्ाइन अप करणार्या देशांना केिळ र्मुद्रमागे िाहतूक केलेले 

रवशयन तेल आवण पेटर ोवलयम उत्पादने खरेदी करण्याची 

परिानगी वदली िाईल िी वकंमत मयासदा वकंिा त्ापेक्षा कमी 

विकली िातात. 

भारत पुढील आठर्वड्यात QUAD र्वररष्ठ अजधकाऱयाांची बैठक 

आयोजित करेल. 

● तैिान र्ामुद्रधुनीिरील तणािानंतर अशी पवहली िररष्ठ 

अवधकृत बैठक निी वदल्ली आयोवित करेल, पुढील 

आठिड्ात अमेररका, िपान आवण ऑस्टर ेवलयार्ह क्वाड 

गु्रवपंगची अवधकृत-स्तरीय बैठक होईल. भारताच्या इंडो-

पॅवर्वफक भागीदारांर्ोबत 5-6 र्प्टेंबर रोिी होणारी क्वाड 

मीवटंग आठिड्ात आयोवित केली िाईल . र्प्टेंबरच्या मध्यात 

उझबेवकस्तानमधे्य होणार्या आगामी शांघाय कोऑपरेशन 

ऑगसनायझेशन (एर्र्ीओ) वशखर पररिदेर्ाठी र्रकारच्या 

"र्मतोल" हालचाली म्हणून याकडे पावहले िाते. 

 

जनयुक्ती बातम्या 
 

प्राध्यापक अनांत नारायण गोपालकृष्णन याांची सेबीचे पूणणरे्वळ 

सदस्य म्हणून जनयुक्ती 

● मंवत्रमंडळाच्या वनयुक्ती र्वमतीने (ACC) SP िैन इखिटू्यट 

ऑफ मॅनेिमेंट अँड ररर्चस (SPJIMR) मधील र्हयोगी 

प्राध्यापक अनंत नारायण गोपालकृष्णन यांची वर््ुररटीि अँड 

एक्सचेंि बोडस ऑफ इंवडया (SEBI) चे पूणसिेळ र्दस्य म्हणून 

वनयुक्ती केली आहे . त्ांनी पदाचा कायसभार स्वीकारल्याच्या 

तारखेपारू्न वकंिा पुढील आदेश येईपयांत, यापैकी िे आधी 

अरे्ल ते तीन ििे ते या पदािर राहतील. 

सांतोि अय्यर िानेर्वारी 2023 मधे्य मजसणडीि-बेंझ इांजडयाचे 

MD आजण CEO म्हणून काम करतील. 

● रं्तोि अय्यर 1 िानेिारी 2023 रोिी मवर्सडीि-बेंझ (िमसन 

लक्कझरी ऑटोमेकर) भारताच्या ऑपरेशन्सचे व्यिस्थापकीय 

रं्चालक आवण मुख्य कायसकारी अवधकारी म्हणून पदभार 

स्वीकारतील. मावटसन श्िेंक, िे मवर्सडीि-बेंझ थायलंडचे अध्यक्ष 

आवण मुख्य कायसकारी अवधकारी म्हणून कायसभार स्वीकारतील. 

रं्तोि अय्यर यांची िागा घेतली िाईल. रं्तोि अय्यर यांची 

2016 मधे्य ग्राहक रे्िा आवण वकरकोळ प्रवशक्षणार्ाठी फमसचे 

उपाध्यक्ष म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली. 

ठळक मुिे 

● रं्तोि अय्यर, 46, मवर्सडीि-बेंझ इंवडया ऑपरेशन्सचे प्रमुख 

म्हणून काम करणारे पवहले भारतीय अर्तील. ते र्ध्या विक्री 

आवण विपणनाचे उपाध्यक्ष म्हणून कायसरत आहेत. 

● मवर्सडीि-बेंझ थायलंडचे अध्यक्ष आवण मुख्य कायसकारी 

अवधकारी यांची भूवमका स्वीकारणारे मावटसन श्िेंक यांच्या िागी 

रं्तोि अय्यर यांची वनयुक्ती केली िाईल. 

झाशीचे भािप खार्दार अनुराग शमास िल्स ड बॉडी र्ीपीए 

कोिाध्यक्ष म्हणून वनिडून आले. 

● झाशी-लवलतपूर लोकर्भा मतदाररं्घातील खार्दार, अनुराग 

शमास यांची कॅनडातील हॅवलफॅक्स येथे 65 व्या कॉमनिेल्थ 

रं्र्दीय रं्घटना पररिदेत पालसमेंटरी अर्ोवर्एशन कॉन्फरन्स 

(CPA) चे आंतरराष्ट्र ीय कोिाध्यक्ष म्हणून वनिड झाली आहे. ते 

आता मुख्य कायसकारी पररिदेिर अर्तील. शमास यांच्या 

वनिडीमुळे ते िगातील र्िासत मोठ्या आवण र्िासत िुन्या 

आंतरराष्ट्र ीय रं्र्दीय रं्घटनेचे दुर्रे भारतीय पदावधकारी 

बनले. त्ाच्या वनिडीमुळे CPA मधे्य भारतात आणखी एक 

िागा िोडली गेली आवण एकूण भारतीय रं्ख्या आता चार 

कायसकारी प्रवतवनधीिंर नेली. 
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IFS नागेि जसांग याांची थायलांडमधील भारताचे पुढील रािदूत 

म्हणून जनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● 1995 च्या बॅचचे भारतीय परराष्ट्र  रे्िेतील अवधकारी नागेश 

वरं्ग यांची थायलंडमधील भारताचे पुढील रािदूत म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. ते विद्यमान रािदूत रु्वचत्रा 

दुराई यांची िागा घेतील. आवर्यान, मेकाँग गंगा र्हकायस 

आवण BIMSTEC तरे्च इतर बहुपक्षीय मंचांिर प्रादेवशक 

आवण उप-प्रादेवशक स्तरािर र्हकायासने वचन्हांवकत केलेले, 

2021 दरम्यान भारत आवण थायलंडमधील वद्वपक्षीय रं्बंध 

मिबूत होत रावहले. 

र्वसुधा गुप्ता याांची आकािर्वाणीच्या रृ्वत्तसेर्वा जर्वभागाच्या 

महासांचालकपदी जनयुक्ती 

● भारतीय मावहती रे्िा अवधकारी, िरु्धा गुप्ता यांची ऑल 

इंवडया रेवडओच्या िृत्तरे्िा विभागाच्या महारं्चालकपदी 

वनयुक्ती करण्यात आली. गुप्ता, िे पे्रर् इन्फॉमेशन बु्यरोमधे्य 

महारं्चालक होते, त्ांनी लगेचच त्ांच्या निीन पदाचा 

कायसभार स्वीकारला. ऑल इंवडया रेवडओचे महारं्चालक एन 

िेणुधर रेड्डी वनिृत्त झाले. 

रािेि कुमार श्रीर्वास्तर्व, ओएनिीसीचे हांगामी नर्वीन अध्यक्ष 

● रािेश कुमार श्रीिास्ति यांची कें द्र र्रकारने ONGC चे 

अंतररम निीन अध्यक्ष आवण व्यिस्थापकीय रं्चालक (CMD) 

म्हणून वनयुक्ती केली आहे. रािेश कुमार श्रीिास्ति हे वतर्रे 

अंतररम प्रमुख आहेत ज्यांची वनयुक्ती करण्यात आली आहे, 

कारण र्रकारने 17 मवहन्यांत अद्याप कोणतीही पूणसिेळ 

वनयुक्ती केलेली नाही. 

● श्रीिास्ति यांच्याकडे 1 र्प्टेंबर 2022 ते 31 वडर्ेंबर 2022 

पयांत वकंिा या पदािर वनयवमत पदािर अर्लेल्या व्यक्तीची 

वनयुक्ती होईपयांत वकंिा र्रकारच्या पुढील आदेशापयांत 4 

मवहन्यांर्ाठी अध्यक्ष आवण व्यिस्थापकीय रं्चालकपदाचा 

अवतररक्त कायसभार र्ोपिण्यात आला आहे. 

सप्रीत बमाण याांची "अपरकेस" इको-फ्रें डली लगेि ब्राँडचा ब्राँड 

अाँमे्बसेडर झाला. 

● िर्प्रीत बमास यांची “अपरकेर्” इको-फ्रें डली लगेि बँ्रडचा बँ्रड 

अँमे्बरे्डर म्हणून स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. िर्प्रीत 

बुमराहचे व्यिस्थापन RISE िल्स डिाइड द्वारे केले िाते िे 

ररलायन्स इवनवशएवटव्ह आवण भारतातील र्िासत मोठे क्रीडा 

आहे आवण मनोरंिन कंपनी D2C बँ्रडच्या 'नेव्हर ऑवडसनरी' 

मोवहमेचे नेतृत्व करेल. 'नेव्हर ऑवडसनरी' ही मोहीम वक्रएवटव्हची 

मावलका आहे िी अपरकेर् बॅगची िैवशष्ट्टे्य आवण USPs 

र्ांगते. या वचत्रपटात अप्परकेर् वपशव्या एक पररपूणस पयासय 

म्हणून दाखिल्या आहेत ज्या वनर्गासत पयासिरणार् अनुकूल 

आहेत. 

यमुना कुमार चौबे याांची NHPC चे CMD म्हणून जनयुक्ती 

● यमुना कुमार चौबे यांनी 1 र्प्टेंबरपारू्न तीन मवहन्यांर्ाठी 

NHPC चे अध्यक्ष आवण व्यिस्थापकीय रं्चालक म्हणून 

पदभार स्वीकारला. ते अभय कुमार वरं्ग यांच्यानंतर आले. चौबे 

र्ध्या NHPC मधे्य रं्चालक (तांवत्रक) आहेत आवण वनयवमत 

पदािर रुिू होईपयांत त्ांना 3 मवहन्यांच्या कालािधीर्ाठी 

CMD पदाचा अवतररक्त कायसभार देण्यात आला आहे. अभय 

कुमार वरं्ग यांनी रे्िावनिृत्तीचे िय पूणस केल्यािर 31 ऑगस्ट 

2022 पारू्न कंपनीचे अध्यक्ष आवण व्यिस्थापकीय रं्चालक 

(CMD) पद र्ोडले. 

मािी गोलरक्षक कल्याण चौबे याांची एआयएफएफ प्रमुखपदी 

जनर्वड 

● कोलकाता येथील मोहन बागान आवण ईस्ट बंगाल फुटबॉल 

िबमधे्य गोलरक्षक अर्लेले कल्याण चौबे यांची अखखल 

भारतीय फुटबॉल महारं्घाच्या अध्यक्षपदी वनिड झाली. विविध 

राज्य रं्घटनांच्या प्रवतवनधीचंा र्मािेश अर्लेल्या 34 र्दस्यीय 

मतदारांमधे्य चौबे यांना 33 मते वमळाली. त्ांचा विरोधक आवण 

पूिस बंगालचा मािी रं्घर्हकारी बायचंुग भुवतया, 45, यांनाही 

एकाकी मतािर र्माधान मानािे लागले. 

स्ट्ारबक्सने भारतीय र्वांिाचे कायणकारी लक्ष्मण नरजसांहन याांची 

सीईओ म्हणून जनयुक्ती केली आहे. 

● कॉफी वदग्गि स्टारबक्सने त्ांचे निीन भारतीय िंशाचे मुख्य 

कायसकारी अवधकारी लक्ष्मण नरवरं्हन यांची वनयुक्ती केली 

आहे. एवप्रल 2023 पयांत अंतररम प्रमुख म्हणून काम करणार्या 

हॉिडस शुल््झच्या िागी ते 1 ऑरोबर रोिी स्टारबक्समधे्य 

र्ामील होतील. 55 ििीय भारतीय नरवरं्हन यांनी यूके खस्थत 

रेवकट बेंवकर्र गु्रपच्या लायर्ोल आवण एन्फावमल बेबी 

फॉमु्यसलाचे मुख्य कायसकारी म्हणून काम केले आहे. 
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स्ट्ारबक्स कॉपोरेिन बिल: 

● स्टारबक्स कॉपोरेशन ही कॉफीहाऊर् आवण रोस्टरी ररझव्हसची 

अमेररकन बहुराष्ट्र ीय र्ाखळी आहे ज्याचे मुख्यालय वर्एटल, 

िॉवशंग्टन येथे आहे. ही िगातील र्िासत मोठी कॉफीहाऊर् 

र्ाखळी आहे. नोव्हेंबर 2021 पयांत, कंपनीची 80 देशांमधे्य 

33,833 स्टोअर्स होती, त्ापैकी 15,444 युनायटेड से्टट्र्मधे्य 

होती. 

 

अथणव्यर्वस्था बातम्या 
 

सर्वणकालीन नीचाांक गाठल्यानांतर, अमेररकन चलनाच्या 

ताकदीचा मागोर्वा घेत, अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने 

10 पैिाांनी 79.94 (तातु्परती) र्वर म्पस्थरार्वला. 

● र्ािसकावलक नीचांकी पातळी गाठल्यानंतर, अमेररकन 

चलनाची ताकद आवण कच्च्च्या तेलाच्या वकमती यांचा मागोिा 

घेत, रुपयाने अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत 10 पैशांनी घर्रून 

79.94 (तातु्परते) िर खस्थरािले. आंतरबँक परकीय चलन 

बािारात, स्थावनक चलन 80.10 िर उघडले आवण इंटर ा-डे 

टर ेडमधे्य यूएर् डॉलरच्या तुलनेत 80.15 च्या र्िसकालीन 

नीचांकी पातळीिर आले. स्थावनक युवनट शेिटी 79.94 प्रवत 

डॉलरिर खस्थरािले, मागील 79.84 च्या तुलनेत 10 पैशांनी 

कमी झाले. 20 िुलै रोिी, अमेररकन चलनाच्या तुलनेत रुपया 

प्रथमच 80 अंकाच्या खाली 80.05 िर बंद झाला. 

ररझव्हण बाँक ऑफ इांजडया (RBI) फ्रॉड रजिस्ट्री बॅ्लकजलस्ट् 

जर्वकजसत करत आहे. 

● पुनरािृत्ती झालेल्या गुने्हगारांना बँवकंग प्रणालीपारू्न दूर 

ठेिण्यार्ाठी, ररझव्हस बँक ऑफ इंवडया (RBI) फर्िणूक 

नोदंणी काळी यादी विकवर्त करत आहे. कायसकारी रं्चालक 

अवनल कुमार शमास यांच्या म्हणण्यानुर्ार, फर्िणूक रविस्टर ी 

फर्िणूक करण्यार्ाठी िारंिार िापरल्या िाणार्या आयपी 

(इंटरनेट प्रोटोकॉल) पते्त आवण फोन नंबर यार्ारख्या डेटाची 

नोदं करेल. विकवर्त केल्या िाणाऱया यंत्रणेद्वारे बँका हे 

तपशील भारतीय ररझव्हस बँक (RBI) ला कळिू शकतील. 

त्ामुळे या गुने्हगारांना आवथसक व्यिस्थेचा गैरिापर करून 

फर्िणूक केल्यानंतर फर्िणूक करण्यापारू्न रोखण्यात 

आरबीआयला मदत होईल. 

NPCI आजण ICICI बाँक RuPay के्रजडट काडण ऑफर 

करण्यासाठी सहयोग करतात. 

● देशांतगसत पेमेंट नेटिकस  RuPay िर विविध प्रकारचे के्रवडट 

काडस लॉन्च करण्यार्ाठी, ICICI बँकेने नॅशनल पेमेंट्र् 

कॉपोरेशन ऑफ इंवडया (NPCI) र्ह भागीदारी स्थापन केली. 

आयर्ीआयर्ीआय बँक रुपे के्रवडट काडस रु्रुिातीला बँकेच्या 

रत्न मावलकेच्या कोरल प्रकारात वदले िाते; Rubyx आवण 

Sapphiro प्रकार लिकरच फॉलो करतील. “ICICI Bank 

Coral RuPay के्रवडट काडस” म्हणून ओळखले िाणारे 

रं्पकस रवहत काडस विविध विशेिावधकार आवण फायदे देते. 

ICICI बाँक कोरल रुपे के्रजडट काडणचे फायदे आजण 

जर्विेिाजधकाराांमधे्य हे समाजर्वष्ट् आहे: 

● स्टोअर आवण रेस्टॉरंटमधे्य केलेल्या वनयवमत खरेदीिर ररिॉडस 

पॉइंट्र् 

● युवटवलटी वबल पेमेंट 

● मोफत देशांतगसत विमानतळ आवण टर ेन लाउंि प्रिेश 

● इंधन अवधभार माफ 

● िेिणाच्या आवण वचत्रपटाच्या वतवकटांिर र्िलत 

19 ऑगस्ट् रोिी सांपलेल्या आठर्वड्यात देिाचा परकीय चलन 

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

● 19 ऑगस्ट रोिी रं्पलेल्या आठिड्ात देशाचा परकीय चलन 

र्ाठा $6.69 अब्ज डॉलरने घर्रून $564 अब्ज झाला आहे, 

अरे् ररझव्हस बँक ऑफ इंवडयाने (RBI) िारी केलेल्या ताज्या 

आकडेिारीिरून वदरू्न आले आहे. ऑक्टोबर 2020 नंतरचा 

गंगािळी नीचांकी पातळीिर आहे. गेल्या दोन आठिड्ांत 

परकीय चलनाचा र्ाठा ििळपार् 9 अब्जांनी घर्रला आहे. 

शुक्रिारी आरबीआयने िारी केलेल्या आकडेिारीनुर्ार, ही 

घर्रण प्रामुख्याने परकीय चलन मालमते्तत $5.8 अब्ज आवण 

र्ोन्याच्या र्ाठ्यात $704 दशलक्षने घटल्यामुळे झाली. 

सततच्या चलनर्वाढीच्या जचांतेने अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत 

रुपया सलग जतसऱया जतमाहीत घसरला. 

● रु्रुिातीच्या व्यापारात अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 

र्िसकालीन नीचांकी पातळीिर आला . खस्थर चलनिाढ आवण 

र्तत परकीय वनधी बाहेर िाण्याच्या वचंतेमुळे अमेररकन 

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची र्लग वतर्ऱया वतमाहीत घर्रण 

झाली. आंतरबँक परकीय चलनात, रुपया डॉलरच्या तुलनेत 

80.10 िर उघडला, नंतर 80.15 िर कोट करण्यार्ाठी िमीन 

गमािली, शेिटच्या बंदच्या तुलनेत 31 पैशांची घर्रण 

नोदंिली. फेडरल ररझव्हसचे चेअर िेरोम पॉिेल यांनी 

महागाईशी लढा देण्यार्ाठी आक्रमक स्वर स्वीकारल्यानंतर 

डॉलर वनदेशांक िाढल्याचे फॉरेक्स टर ेडर्सनी र्ांवगतले. 

या आजथणक र्विाणतील भारताचा Q1 GDP र्वाढ 13.5% आहे. 

● चालू आवथसक ििासच्या (2022-23) पवहल्या वतमाहीत भारताची 

आवथसक िाढ 13.5 टक्क्ांिर पोहोचली, 2021-22 च्या 

शेिटच्या वतमाहीत नोदंिलेल्या 4.1 टक्क्ांपेक्षा मोठी उडी. 

एका ििासतील िीडीपीच्या आकडेिारीतील ही पवहली दुहेरी 

अंकी िाढ आहे, कारण शेिटची दुहेरी अंकी िाढ 2021-22 

च्या पवहल्या वतमाहीत 20.1 टके्क नोदंिली गेली होती. 

“िास्तविक िीडीपी वकंिा र्कल देशांतगसत उत्पादन (िीडीपी) 

खस्थर (2011-12) Q1 2022-23 मधे्य वकंमत 36.85 लाख 

कोटी रुपयांची पातळी गाठण्याचा अंदाि आहे, िे 2021-22 

च्या Q1 मधील 32.46 लाख कोटीचं्या तुलनेत िाढ दशसिते 

2021-22 च्या Q1 मधील 20.1 टक्क्ांच्या तुलनेत 13.5 टके्क, 

”राष्ट्र ीय र्ांखख्यकी कायासलयाने (NSO) िारी केलेल्या 

वनिेदनात म्हटले आहे. 
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उद्योग मानकाांचे उल्लां घन केल्याबिल SEBI ने आधार 

र्वेंचसणला दांड ठोठार्वला. 

● आधार व्हेंचर्स इंवडया वलवमटेड (एव्हीआयएल) आवण वतच्या 

रं्चालकांना भांडिली बािार वनयामक रे्बीने रू्चीबद्ध 

आिश्यकता आवण इनर्ाइडर टर े वडंग कायद्यांचे उल्लंघन 

केल्याबद्दल एकूण 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठािला. 

मुख्य मुिे 

● त्ाने आधार व्हेंचर्स इंवडया वलवमटेड (एव्हीआयएल) आवण 

मीना यांना इनर्ाइडर टर े वडंगच्या वनयमांचे उल्लंघन 

केल्याबद्दल रु. 5 लाख (एकवत्रतपणे आवण एकवत्रतपणे) वदले 

िातील. 

● Aadhaar Ventures India Ltd. (AVIL), मदन, मीना आवण 

मुनिेर यांनी स्टॉक एक्स्चेंिला मावहती उघड करण्यात 

अयशस्वी होऊन प्रकटीकरण तु्रटीचें उल्लंघन केले आहे. 

FY23 च्या Q1 मधे्य भारताची GDP र्वाढ 15.7% अपेजक्षत आहे. 

● SBI च्या अहिालानुर्ार, ICR नुर्ार, FY23 च्या Q1 मधे्य 

भारताचा GDP 13% ने िाढण्याची अपेक्षा आहे, ICRA नुर्ार 

Q1 FY22 मधे्य 15.7% आवण Q1 FY23 मधे्य 16.2% आहे. 

पीएमआयने गेल्या र्विी नोव्हेंबरपासून सर्वाणत िलद 

मॅनु्यफॅक्चररांग आउटपुट र्वाढ दिणर्वली आहे. 

● मागच्या िाढत्ा बळकटीच्या पररखस्थतीमुळे आवण वनयासत 

ऑडसरमधे्य िाढ झाल्यामुळे उत्पादन आवण निीन ऑडसर्स 

गेल्या नोव्हेंबरपारू्न र्िासत मिबूत अर्ल्याने भारतातील 

उत्पादन वक्रयाकलाप ऑगस्टमधे्य मिबूत रावहला . S&P 

ग्लोबल इंवडया मॅनु्यफॅक्चररंग पचेवरं्ग मॅनेिर्स इंडेक्स (PMI) 

िुलैमधे्य 56.4 च्या रीवडंगिरून ऑगस्टमधे्य 56.2 िर घर्रला. 

50 िरील िाचन विस्तार दशसिते आवण खाली छापणे आकंुचन 

दशसिते. भारतातील उत्पादन वक्रयाकलाप र्लग 14व्या 

मवहन्यात विस्तारत रावहला. 

GST सांकलन ऑगस्ट्मधे्य 28% र्वाढून 1.43 जटर जलयन रुपये 

झाले. 

● ऑगस्टमधे्य र्लग र्हाव्या मवहन्यात िीएर्टी रं्कलन रु. 

1.4-वटर वलयनच्या िर रावहले आवण आगामी र्णांचा हंगाम हा 

टर ेंड रु्रू ठेिण्यार् मदत करेल. ऑगस्ट 2022 मधे्य एकवत्रत 

GST महरू्ल 1.43 वटर वलयन रुपये आहे ज्यामधे्य CGST 

24,710 कोटी रुपये, SGST 30,951 कोटी रुपये, IGST रुपये 

77,782 कोटी (िसंू्तच्या आयातीिर गोळा केलेल्या 42,067 

कोटी रुपयांर्ह) आवण उपकर (18 कोटी रुपयांर्ह) आहे. 

SBI काडणने भारतात 'कॅिबॅक SBI काडण ' लााँच केले आहे. 

● भारतीय के्रवडट काडस िारीकतास SBI काडसने भारतात 'कॅशबॅक 

एर्बीआय काडस' लॉन्च करण्याची घोिणा केली आहे. 

कंपनीच्या दाव्यानुर्ार कॅशबॅक एर्बीआय काडस हे उद्योगातील 

पवहले कॅशबॅक-कें वद्रत के्रवडट काडस आहे िे काडसधारकांना 

कोणत्ाही व्यापारी वनबांधांवशिाय र्िस ऑनलाइन खचासिर 5 

टके्क कॅशबॅक वमळविण्यार् र्क्षम करते. वटयर 2 आवण 3 

शहरांर्ह रं्पूणस भारतातील ग्राहक 'SBI Card SPRINT' या 

वडविटल ऍखप्केशन पॅ्टफॉमसद्वारे त्वररत कॅशबॅक SBI काडस 

र्हि वमळिू शकतात. 

अलपु्पझा हा पाचर्वा पूणण जडजिटल बाँजकां ग जिल्हा म्हणून 

घोजित करण्यात आला आहे. 

● अलपु्पझा हा राज्यातील पाचिा रं्पूणस वडविटल बँवकंग विल्हा 

बनला आहे. भारतीय ररझव्हस बँक केरळ आवण लक्षद्वीपचे 

प्रादेवशक रं्चालक थॉमर् मॅरू्थ् यांनी याबाबत घोिणा केली 

आहे. उपक्रमाचा एक भाग म्हणून डेवबट काडसर्ारखी वकमान 

एक वडविटल व्यिहार रु्विधा. इंटरनेट बँवकंग, मोबाईल 

बँवकंग, युवनफाइड पेमेंट इंटरफेर् आवण इतर अनेक 

रु्विधांमुळे विल््ातील 29 बँकांमधे्य 26 लाख बचत वकंिा 

चालू बँक खाती र्क्षम करण्यात आली आहेत. 

मूडीिने भारताचा िीडीपी अांदाि 7.7 टक्क्ाांर्वर आणला 

● मूडीि इन्व्वे्हस्टर्स र्खव्हसर्ने भारताच्या GDP िाढीमधे्य 1.1 

टक्क्ांनी लक्षणीय घट केली, िागवतक विकार्ातील मंदी, 

िाढलेले व्यािदर आवण आगामी वतमाहीत अथसव्यिस्थेची 

क्षमता कमी होण्याची कारणे म्हणून अवनयवमत मानू्सन. मूडीि 

ग्लोबल मॅक्रो आउटलुक 2022-2023 अभ्यार्ानुर्ार, 

भारताची मध्यिती बँक या ििी एक अस्पष्ट् पवित्रा राखेल 

आवण 2023 मधे्य देशांतगसत चलनिाढीचा दबाि िाढण्यापारू्न 

रोखण्यार्ाठी मध्यम प्रवतबंधात्मक धोरण ठेिेल अर्ा अंदाि 

आहे. 

भारताचा 2022 GDP र्वाढीचा अांदाि गोल्डमन सॅक्सने 7.6% 

र्वरून 7% पयंत कमी केला. 

● एवप्रल ते िून या वतमाहीतील र्कल देशांतगसत उत्पादनाच्या 

आकडे बािाराच्या अपेके्षपेक्षा कमी झाल्यामुळे, गोल्डमन 

रॅ्क्सने भारतार्ाठी िाढीचा अंदाि कमी केला आहे. एवप्रल ते 

िून या कालािधीत अपेके्षपेक्षा कमी िाढीमुळे चालू आवथसक 

ििासच्या िाढीचा अंदाि 40 बेर् पॉइंट्र्ने िाढला आहे. 

2022-2023 च्या पजहल्या जतमाहीत अम्पखल भारतीय घर 

जकां मत जनदेिाांक 3.5% र्वाढला. 

● भारतीय ररझव्हस बँकेने र्ािसिवनक केलेल्या मावहतीनुर्ार, 

2022-2023 च्या पवहल्या वतमाहीत अखखल भारतीय घर 

वकंमत वनदेशांक (HPI) ििसभरात 3.5% ने िाढला आहे. . 

एचपीआय िानेिारी ते माचस दरम्यान 1.8% आवण 2021-22 

च्या एवप्रल आवण िून दरम्यान 2% ने िाढले. 
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कराराच्या बातम्या 
 

AAI आजण स्वीडन याांनी िाश्र्वत जर्वमान र्वाहतूक 

तांत्रज्ञानासाठी सामांिस्य करार केला. 

● निी वदल्ली येथील AAI कॉपोरेट मुख्यालयात, स्वीडनच्या LFV 

एअर नेखव्हगेशन रे्िा आवण भारतीय विमानतळ प्रावधकरण 

(AAI) यांनी र्ामंिस्य करारािर स्वाक्षरी केली. स्माटस 

एखव्हएशन र्ोल्यूशन्सची तपार्णी करण्यार्ाठी, स्वीडन आवण 

एअरपोट्सर् अथॉररटी ऑफ इंवडया (AAI) यांच्यातील कराराने 

भारत आवण स्वीडन या दोन हिाई नेखव्हगेशन रे्िा प्रदाते एकत्र 

आणले आहेत, ज्यांच्याकडे पयासिरणार् अनुकूल विमान 

िाहतूक तंत्रज्ञानाच्या निीन वपढीचा विकार् आवण 

अंमलबिािणी करण्याचा टर ॅक रेकॉडस आहे. 

आांध्र प्रदेि सरकारने पॅ्म्पस्ट्क-कचरा व्यर्वस्थापनासाठी काम 

करणाऱया 'पाले फॉर द ओिन' या यूएस-आधाररत 

कां पनीसोबत सामांिस्य करार केला आहे. 

● आंध्र प्रदेश र्रकारने पॅ्खस्टक-कचरा व्यिस्थापनार्ाठी काम 

करणाऱया यूएर्-आधाररत कंपनी 'पाले फॉर द ओशन'र्ोबत 

र्ामंिस्य करार केला आहे. महानगरपावलका प्रशार्न आवण 

नागरी विकार् मंत्री (MA&UD) ऑवडमुलापा रु्रेश, MAUD 

प्रधान र्वचि, िाय.श्री लक्ष्मी आवण पाले फॉर द ओशनचे 

रं्स्थापक, वर्ररल गु्श. िायएर्चे मुख्यमंत्री िगन मोहन रेड्डी 

यांच्या उपखस्थतीत या र्ामंिस्य करारािर स्वाक्षरी करण्यात 

आली. 

टाटा स्ट्ील आजण पांिाब सरकारने लुजधयानामधे्य स्ट्ील 

सुजर्वधा स्थापन करण्यासाठी सामांिस्य करार केला. 

● टाटा स्टील आवण पंिाब र्रकारने र्ामंिस्य करारािर स्वाक्षरी 

केली: टाटा स्टील कंपनी आवण पंिाबी र्रकारने सॅ्क्रपद्वारे 

र्मवथसत इलेखररक आकस  फनेर् (ईएएफ) र्ह प्रवतििस 0.75 

दशलक्ष टन (MnTPA) लांब उत्पादनांची स्टील रु्विधा स्थापन 

करण्यार् र्हमती दशसविली आहे. लुवधयानाच्या हायटेक 

वॅ्हलीमधील कवडयाना खुदस  येथे ग्रीनफील्ड रु्विधा बांधण्याचा 

टाटा स्टीलचा वनणसय हा कंपनीच्या ितुसळाकार अथसव्यिस्थेत 

गंुतिणूक करण्याच्या आवण स्टीलच्या पुनिासपराद्वारे लो-काबसन 

स्टील वनवमसतीकडे खस्वच करण्याच्या िचनबद्धतेचा एक भाग 

आहे. 
 

 

ICICI बाँक आजण NMDFC याांनी बाँजकां ग सॉफ्टरे्वअरच्या 

जर्वकासासाठी करार केला. 

● ICICI बँक आवण NMDFC यांच्यात एक करार: नॅशनल 

मायनॉररटीि डेव्हलपमेंट अँड फायनान्स कॉपोरेशन 

(NMDFC) ने िाहीर केले की त्ांनी मोबाइल ऍखप्केशन्स 

आवण आवथसक लेखा र्ॉफ्टिेअरच्या वनवमसतीर्ाठी ICICI 

बँकेर्ोबत करार केला आहे. औपचाररक घोिणेनुर्ार, 

आयर्ीआयर्ीआय बँक एनएमडीएफर्ीर्ाठी अनुप्रयोग 

विकवर्त करेल, तयार करेल आवण तैनात करेल आवण इतर 

गोष्ट्ीबंरोबरच स्त्रोत कोड आवण एखक्कझ्ुटेबल डेटाबेर् डेटा 

देईल. 

सांपूणण देिात जडजिटल सिणनिीलता क्षमता र्वाढर्वण्यासाठी 

AICTE ने Adobe सोबत भागीदारी करार केला आहे. 

● Adobe आवण AICTE र्हयोग: रं्पूणस देशात वडविटल 

र्िसनशीलता क्षमता िाढिण्यार्ाठी अखखल भारतीय तंत्रवशक्षण 

पररिद (AICTE) ने Adobe र्ोबत भागीदारी करार केला आहे. 

एका प्रवर्द्धीनुर्ार, कराराच्या अटीनुंर्ार, Adobe वशक्षकांना 

प्रवशक्षण देईल, अभ्यार्क्रम प्रदान करेल आवण वडविटल 

र्िसनशीलता मुलांना आिच्या वडविटल-प्रथम र्मािात 

यशस्वी होण्यार्ाठी आिश्यक अर्लेली मूलभूत र्िसनशील 

आवण वडविटल र्ाक्षरता कौशल्ये देण्यार्ाठी अभ्यार्क्रमात 

र्माविष्ट् करेल. 

 

सजमट आजण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

जिक्षण मांत्रालयाने स्माटण इांजडया हॅकाथॉन-2022 चे आयोिन 

केले होते. 

● वशक्षण मंत्रालयाने स्माटस इंवडया हॅकॅथलॉन-2022 चे आयोिन 

केले होते. स्माटस इंवडया हॅकाथॉन-2022 (SIH 2022) च्या भव्य 

र्मारोपाच्या िेळी पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी उपखस्थतांशी 

रं्िाद र्ाधला. पंतप्रधानांनी उपखस्थत विद्यार्थ्ाांशी खव्हवडओ 

कॉन्फरखनं्सगद्वारे रं्िाद र्ाधला. स्माटस इंवडया हॅकाथॉन 2022 

च्या दोन आिृत्त्या म्हणिे स्माटस इंवडया हॅकाथॉन (SIH) 

हाडसिेअर आवण स्माटस इंवडया हॅकाथॉन (SIH) र्ॉफ्टिेअर. 

हाडसिेअर आवण र्ॉफ्टिेअर गँ्रड फायनल अनुक्रमे 25-29 

ऑगस्ट आवण 25-26 ऑगस्ट रोिी वनयोवित होते. 

एलिी जसन्हा याांनी 8 व्या इांजडया इांटरनॅिनल MSME स्ट्ाटण-

अप एक्स्पो आजण सजमट 2022 लााँच केले. 

● 8 व्या इंवडया इंटरनॅशनल MSME स्टाटस-अप एक्स्पो आवण 

र्वमट 2022 चे निी वदल्लीत लेफ्टनंट गव्हनसर मनोि वर्न्हा 

यांच्या हसे्त अवधकृतपणे उद्घाटन करण्यात आले. 8 व्या 

इंवडया इंटरनॅशनल एमएर्एमई स्टाटस-अप एक्स्पो आवण र्वमट 

2022 SMEs, स्टाटसअप्स, व्यिर्ाय, उद्योग आवण रे्िा 

प्रदात्ांना निीन रं्भािना शोधण्यार्ाठी, खरेदीदार आवण 

विके्रत्ांशी रं्पकस  र्ाधण्यार्ाठी आवण फेडरल, राज्य आवण 

स्थावनक बद्दल मावहतीची देिाणघेिाण करण्यार्ाठी एक अतं्त 

आिश्यक व्यार्पीठ देत आहे. 
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पुरस्कार बातम्या 
 

कनाणटकातील 23 र्विीय जदजर्वता राय जहने जमस जदर्वा युजनव्हसण 

2022 चा प्रजतषे्ठचा जकताब जिांकला. 

● कनासटकातील 23 ििीय वदविता राय वहने वमर् वदिा युवनव्हर्स 

2022 चे प्रवतवष्ठत खखताब विंकले. प्रवतवष्ठत स्पधेच्या 10 व्या 

िधासपन वदनावनवमत्त आयोवित एका भव्य र्मारंभात वतला 

र्त्ताधारी वमर् युवनव्हर्स 2021, हरनाझ रं्धू यांनी मुकुट 

घातला. 71 व्या वमर् युवनव्हर्स स्पधेत, राय भारताचे प्रवतवनवधत्व 

करणार आहे, विथे गेल्या ििी हरनाझ रं्धूला वििेते म्हणून 

मुकुट देण्यात आला होता. तेलंगणाच्या प्रज्ञा अय्यागरीला वमर् 

वदिा रु्परनॅशनल 2022 घोवित करण्यात आले. 

67 र्वा जफल्मफेअर पुरस्कार 2022 िाहीर 

● टाइम्स गु्रपने र्ादर केलेल्या 67 व्या वफल्मफेअर पुरस्कार 

र्ोहळ्यात 2021 मधील र्िोतृ्कष्ट् भारतीय वहंदी भािेतील 

वचत्रपटांचा गौरि करण्यात आला. विओ िल्स ड र्ेंटर येथे 

आयोवित ६७ व्या वफल्मफेअर पुरस्कार र्ोहळ्यात 2021 

मधे्य प्रदवशसत झालेल्या वचत्रपटांचा र्न्मान करण्यात आला. 

वफल्मफेअरच्या रं्पादकाने आयोवित केलेल्या पत्रकार 

पररिदेत मावर्क, वितेश वपल्लई यांनी Wolf777news हे 

शीिसक प्रायोिक म्हणून प्रकट केले. बॉवलिूड अवभनेता रणिीर 

वरं्ग आवण अिुसन कपूर यांची र्ह-होस्ट म्हणून घोिणा 

करण्यात आली. 

लोकजप्रय पुरस्कार 

● र्िोतृ्कष्ट् वचत्रपट: शेरशाह (धमास प्रॉडक्शन) 

● र्िोतृ्कष्ट् वदग्दशसक : विषु्णिधसन (शेरशाह) 

● र्िोतृ्कष्ट् अवभनेता: रणिीर वरं्ग (83) कवपल देि म्हणून 

● र्िोतृ्कष्ट् अवभनेत्री: वक्रती रॅ्नन, वममी राठौरच्या भूवमकेत 

● र्िोतृ्कष्ट् र्हाय्यक अवभनेता: पंकि वत्रपाठी (वममी) 

64 र्वा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार 2022 िाहीर 

● रॅमन मॅगरे्रे् अिॉड्सर् फाउंडेशन (RMAF), ज्याला "आवशयाचे 

नोबेल शांतता पाररतोविक" म्हणून ओळखले िाते, अलीकडेच 

िागवतक घोिणा र्मारंभात याििीच्या पुरस्कार वििेत्ांची 

घोिणा केली. 2022 रॅमन मॅगरे्रे् पुरस्कार वििेते र्ोथेरा वछम 

(कंबोवडया), बनासडेट मावद्रद (वफलीवपन्स), तादाशी हाटोरी 

(िपान) आवण गॅरी बेंचेगीब (इंडोनेवशया) आहेत. 

रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार 2022 प्राप्तकत्यांबिल:i सोथेरा जिम- 

हे कंबोवडयातील मानवर्क आरोग्य िकील आहेत. कंबोवडयन टर ॉमा 

वरं्डर ोममधे्य तो एक प्रमुख आिाि आहे. "आपल्या लोकांचे बरे 

करणारा होण्यार्ाठी खोल आघातांिर मात करण्याच्या त्ाच्या शांत 

धैयासर्ाठी" त्ाला ओळखले िात आहे. लहानपणी, 1979 मधे्य 

त्ांची राििट रं्पेपयांत त्ांना तीन ििाांहून अवधक काळ खमेर 

रूि वशवबरांमधे्य काम करण्यार् भाग पाडले गेले. 

ii. Tadashi Hattori-तो िपानमधील दृष्ट्ी िाचिणारा 

मानितािादी आहे. एक व्यक्ती आवण व्यािर्ावयक म्हणून त्ांची 

र्ाधी माणुर्की आवण विलक्षण औदायस यार्ाठी त्ांची ओळख 

आहे. ियाच्या 15 व्या ििी डॉरर होण्याचा वनणसय घेतला िेव्हा 

त्ाने त्ाच्या ककस रोगग्रस्त िवडलांना हॉखस्पटलमधे्य वदलेली अर्भ्य 

िागणूक पावहली. 

iii. बनाणडेट िे. माजद्रद-ती: वफलीवपन्समधील मुलांचे हक्क 

धमसयुद्ध आहे. वतला "उत्तम आवण मागणी अर्लेल्या िवकलीर्ाठी 

वतची नम्र आवण दृढ िचनबद्धता म्हणून ओळखले िात आहे. 1997 

पारू्न, वतने मवनला येथील वफलीपीन िनरल हॉखस्पटलमधे्य 

देशातील पवहल्या बाल रं्रक्षण कें द्राचे नेतृत्व केले आहे. गेल्या 

ििीपयांत याने 27,000 पेक्षा िास्त मुलांना रे्िा वदली आहे. 

iv. गॅरी बेंचेगीब- हे इंडोनेवशयातील प्ाखस्टक प्रदूिण विरोधी 

योद्धा आहेत. "र्ागरी प्ाखस्टक प्रदूिणाविरुद्धच्या त्ांच्या 

पे्ररणादायी लढ्यार्ाठी इमिांट लीडरवशपर्ाठी त्ांना ओळखले 

िात आहे. 

हरदीप जसांग पुरी याांनी स्माटण सोल्युिन्स चॅलेंि आजण 

इांकु्लिीर्व पुरस्कार 2022 सादर केले. 

● गृहवनमासण आवण शहरी व्यिहार आवण पेटर ोवलयम आवण 

नैर्वगसक िायू मंत्री, हरदीप वरं्ग पुरी यांनी स्माटस र्ोल्युशन्स 

चॅलें ि आवण इंिुिीि पुरस्कार 2022 र्ादर केले. हे पुरस्कार 

भारतातील नॅशनल इखिटू्यट ऑफ अबसन अफेअर्स (NIUA) 

आवण रं्युक्त राष्ट्र  (UN) यांच्या पुढाकाराने आहेत. 

● स्माटस र्ोल्युशन्स अँड इनिुवझव्ह वर्टीि अिॉड्सर् 2022 ची 

रचना लोककें वद्रत वडझाइनला प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दशाने 

आवण कादंबरीतील घरगुती तंत्रज्ञानाच्या निकल्पनांना आवण 

र्माधानांना चालना देण्याच्या उदे्दशाने करण्यात आली आहे. 

100 हून अवधक नोदंी अिाांर्ाठी खुल्या कॉलद्वारे प्राप्त 

झाल्या, त्ापैकी टॉप 10 तंत्रज्ञान-आधाररत निकल्पनांना 7-

र्दस्यीय जु्यरी पॅनेलद्वारे स्क्रीवनंग आवण शॉटसवलखसं्टगच्या गहन 

फेरीनंतर विियी उपाय म्हणून ओळखले गेले. 

टॉप 10 तांत्रज्ञान-आधाररत उपायाांना समारे्विी िहर पुरस्कार 

2022 प्रदान करण्यात आले:शे्रणी 1: प्रारां जभक टप्प्यातील 

नर्वकल्पना 

● वफफ्थ रे्न्स द्वारे ग्लोवॅ्हवटरक्स प्रा. वल 

● ओला मोवबवलटी रं्स्थेद्वारे वडविटल मोवबवलटी र्बवर्डी 

● AxcesAble Designs LLP द्वारे AxcesAable वठकाणे 

शे्रणी 2: माकेट-रेडी सोल्यूिन्स 

● डेक्स्ट्र ोिेअर उपकरणांद्वारे माउर्िेअर 

● Signer.AI by Incluistic Pvt. वल. / र्मािेशनार्ाठी वमत्र 

● विकार् उपाध्याय, ररर्चस स्कॉलर, आयआयटी वदल्ली यांचे 

र्मािेशन नकाशे 
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शे्रणी 3: लागू केलेले उपाय 

● बहु-आयामी र्िसर्मािेशकता: बेळगािी स्माटस वर्टी वल.द्वारे 

वशक्षण आवण र्ाक्षरतेर्ाठी प्रगत तंत्रज्ञान िापरणे. 

● MyUDAAN by Tekra Solutions Pvt. वल. 

● रािधानी के्षत्र अबसन टर ान्सपोटस (CRUT), ओवडशा द्वारे 'मूखवं्हग 

विथ प्राइड' (मो बर् आवण मो ई-राइड) 

● र्ागर स्माटस वर्टी वलवमटेडचे वनभसया App. 

 

सांरक्षण बातम्या 
 

भारताने प्रथमच चीनद्वारे तैर्वान सामुद्रधुनीचे 'सैन्यीकरण' केले 

आहे. 

● भारताने प्रथमच “तैिान र्ामुद्रधुनीचे लष्करीकरण” अर्ा 

उल्लेख केला आहे, ज्यामधे्य निी वदल्ली तैिानच्या वदशेने 

चीनच्या कृतीिंर भाष्य करत अर्ल्याचे एक दुवमसळ उदाहरण 

आहे. श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तांनी एक वनिेदन प्रवर्द्ध 

केले ज्यामधे्य भारताने चीनिर “तैिान र्ामुद्रधुनीचे रै्न्यीकरण” 

केल्याचा आरोप केला. 

महत्त्वाचे मुिे: 

● चीनचे लष्करी रं्शोधन िहाि श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरात 

आठिडाभर थांबल्यानंतर भारताने हे विधान केले. 

● अलीकडेच, यूएर् हाऊर् स्पीकर नॅन्सी पेलोर्ी यांच्या तैिान 

भेटीला प्रवतर्ाद म्हणून चीनने तैिानभोिती मोठ्या प्रमाणात 

लष्करी किायती पूणस केल्या . 

● भारताने 1949 पारू्न "एक चीन धोरण" पाळले आहे आवण 

तैिानशी व्यापार आवण र्ांसृ्कवतक रं्बंध कायम ठेिले आहेत. 

2008 नंतर भारताने आपल्या अवधकृत विधानांमधे्य या 

धोरणाचा उल्लेख करणे बंद केले. 

भारत-अमेररका सांयुक्त जर्विेि सैन्याच्या र्वज्र प्रहार 2022 च्या 

13 व्या आरृ्वत्तीचा समारोप जहमाचल प्रदेिातील बकलोह येथे 

झाला. 

● भारत -अमेररका रं्युक्त विशेि रै्न्याच्या िज्र प्रहार 2022 च्या 

13 व्या आिृत्तीचा र्मारोप वहमाचल प्रदेशातील बकलोह येथे 

झाला. 21 वदिर्ांच्या रं्युक्त प्रवशक्षण र्रािात दोन्ही देशांच्या 

विशेि दलांनी भाग घेतला. रं्युक्त प्रवशक्षणामुळे दोन्ही देशांच्या 

रै्न्याला रं्युक्त राष्ट्र ांच्या चाटसर अंतगसत रं्युक्त िातािरणात 

हिाई ऑपरेशन्स, विशेि ऑपरेशन्स आवण दहशतिादविरोधी 

ऑपरेशन्समधे्य प्रवशक्षण देण्याची रं्धी वमळाली. 

र्वज्र प्रहार व्यायामाबिल: 

● र्ध्याच्या िागवतक पररखस्थतीच्या पाश्िसभूमीिर दोन्ही 

देशांर्मोरील रु्रक्षा आव्हानांच्या दृष्ट्ीने अमेररकेच्या विशेि 

दलांर्ोबत िज्र प्रहारचा र्राि महत्त्वपूणस आहे. या िाविसक 

र्रािाचे आयोिन भारत आवण युनायटेड से्टट्र् दरम्यान केले 

िाते. 12 िी आिृत्ती िॉवशंग्टन, यूएर्ए येथे ऑरोबर 2021 

मधे्य आयोवित करण्यात आली होती. 

स्वार्वलां बनाला चालना देण्यासाठी, भारतीय दलाांना जतसरी 

स्वदेिीकरण (Indigenisation List) यादी जमळाली. 

● रं्रक्षण उत्पादनात स्वािलंबनाला प्रोत्साहन देण्यार्ाठी आवण 

रं्रक्षण र्ािसिवनक के्षत्रातील उपक्रम (DPSUs) द्वारे कमीत 

कमी आयात करण्याच्या प्रयत्नांच्या अनुिंगाने, रं्रक्षण मंत्री 

रािनाथ वरं्ह यांनी 28 ऑगस्ट 2022 रोिी धोरणात्मकदृष्ट्ट्या 

महत्त्वाच्या 780 रेिा बदलण्याच्या वतर्ऱया र्कारात्मक 

स्वदेशीकरण रू्चीला (PIL) मंिुरी वदली. युवनट्र् (LRUs), उप-

प्रणाली आवण घटक ज्यांच्या पलीकडे एक टाइमलाइन आहे 

ज्यांच्या पलीकडे ते फक्त देशांतगसत उद्योगातून खरेदी केले 

िातील. र्शस्त्र दलांर्ाठी िाहीर केलेल्या तीन िनवहत 

यावचकांपेक्षा हे िेगळे आहे. 

● “ही यादी वडर्ेंबर 2021 आवण माचस 2022 मधे्य प्रकावशत 

झालेल्या LRUs, उप-प्रणाली, अर्ेंब्ली, उप-अर्ेंबली आवण 

घटकांच्या दोन िनवहत यावचकांच्या पुढे चालू आहे. या 

रू्चीमंधे्य 2,500 िसू्त आहेत ज्या आधीच स्वदेशी आहेत आवण 

458 (351+107) वदलेल्या िेळेत ज्या िसू्त स्वदेशी बनिल्या 

िातील,” अरे् मंत्रालयाच्या वनिेदनात म्हटले आहे. 

पांतप्रधान मोदी ांच्या हसे्त नर्वीन नौदलाच्या झेंडाचे अनार्वरण, 

INS जर्वक्राांत लााँच केले िाणार आहे. 

● पंतप्रधान नरें द्र मोदी 2 र्प्टेंबर रोिी विमानिाहू युद्धनौका INS 

विक्रांत कवमशवनंग र्ोहळ्यात भारतीय नौदलाचे निीन झेंडे 

(निीन नौदलाचे वचन्ह) प्रकट करतील. ते देशातील पवहल्या 

विमानिाहू युद्धनौके INS विक्रांतचे औपचाररक उद्घाटन 

करतील. भारतीय नौदलाला 2 र्प्टेंबर रोिी र्ेंट िॉिस 

क्रॉर्वशिाय निीन नौदल वचन्ह प्राप्त होईल िे वब्रवटशांनी 

स्वातंत्र्यपूिस काळात ठेिल्यापारू्न त्ाच्या ध्विािर आहे. 2001 

ते 2004 दरम्यान अटलवबहारी िािपेयी पदािर अर्ताना 

ध्विािरून क्रॉर् वचन्ह काढून टाकण्यात आले होते, परंतु 

मनमोहन वरं्ग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीएने पुन्हा र्ते्तिर 

आल्यानंतर ते पुन्हा स्थावपत करण्यात आले. 

चेन्नईमधे्य 10 र्वा राष्ट्र ीय सागरी िोध आजण बचार्व व्यायाम 

(SAREX-2022) आयोजित 

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

र्ागरी शोध आवण बचाि र्राि SAREX-22 पार पडला. इतर 

रं्स्था आवण परदेशी र्हभागीरं्ोबत, भारतीय तटरक्षक दलाचे 

प्रमुख व्ही.एर्. पठावनया यांनी "SAREX-2022" या र्रािाचे 

मूल्यांकन केले. आपत्कालीन पररखस्थतीत, ICG डॉवनसयर 

विमानाने िहािे आवण विमानातून प्रिाशांना करे् िाचिायचे हे 

दशसकांना दाखिले. 
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INS जर्वक्राांत ही स्वदेिी जर्वमानर्वाहू र्वाहक पांतप्रधान मोदी ांनी 

कजमिन केली आहे. 

● INS विक्रांत, भारताची पवहली स्वदेशी विमानिाहू युद्धनौका, 

कोचीन वशपयाडस येथे भारतीय नौदलाला पंतप्रधान नरें द्र मोदी 

यांनी वनयुक्त केले. 45,000 टन ििनाच्या देशातील र्िासत 

मोठ्या युद्धनौकेने र्मुद्रातील चाचण्यांचे एक ििस पूणस केले 

आहे. युद्धनौकेच्या बांधणीर्ाठी 20,000 कोटी रुपये खचस 

आला. निीन नौदल बोधवचन्हाचेही पंतप्रधानांच्या हसे्त 

अनािरण करण्यात आले. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

रेड बुलचा डर ायव्हर मॅक्स र्वसॅ्ट्णपेनने बेजल्ियन फॉमु्यणला 1 ग्राांड 

जप्रक्स 2022 जिांकला आहे. 

● रेड बुलचा डर ायव्हर मॅक्स िसॅ्टसपेनने बेवल्ियन फॉमु्यसला 1 ग्रां 

प्री 2022 विंकला आहे. रेड बुलचा र्विसओ पेरेझ आवण 

फेरारीचा कालोर् रे्न्व्झ अनुक्रमे दुर्ऱया आवण वतर्ऱया 

स्थानािर रावहला. िसॅ्टसपेनने आता या मोर्मातील 14 पैकी 9 

शयसती विंकल्या आहेत. हे त्ाचे 71 िे पोवडयम वफवनश होते 

आवण त्ाने या शयसतीतून 26 गुण िमा केले. िसॅ्टसपेनने 2021 

मधे्य बेवल्ियन िीपी विंकले. 

म्पव्हक्टर एके्सलसनने 2022 BWF र्वल्ण ड चॅम्पियनजिप एकेरीचे 

जर्विेतेपद पटकार्वले. 

● डेन्माकस च्या खव्हरर एके्सलरे्नने टोवकयो, िपानमधे्य 

थायलंडच्या कुनलािुत विवटडर्नसला पराभूत करून दुर्रे 

BWF िल्स ड चॅखियनवशप पुरुि एकेरीचे वििेतेपद पटकािले 

आहे. िागवतक क्रमिारीत अव्वल स्थानािर अर्लेल्या 

एके्सलरे्नने या मोर्मात फक्त एकच एकेरी र्ामना गमािला 

आहे आवण 21 ििीय उदयोनु्मख स्टार विवटडर्नसर्ाठी तो खूप 

िास्त होता, िो पवहल्या गेममधे्य उडाला होता. या विियामुळे 

एके्सलरे्नला मोर्मातील र्हािे वििेतेपद वमळाले. 
 

 

जर्वजर्वध शे्रणीतील जर्विेत्याांची यादी 

S. 

No 

शे्रणी जर्विेता धार्वपटू 

1. पुरुि एकेरी खव्हरर 

एके्सलरे्न 

कुनलािुत 

विवतदर्नस 

2. मवहला एकेरी अकाने यामागुची चेन युफेई 

3. पुरुि दुहेरी आरोन वचया र्ोह िुई वयक 

4. मवहला दुहेरी चेन वकंगचेन विया वयफन 

5. वमश्र दुहेरी झेंग वर्िेई हुआंग यावकओंग 

 

इांग्लां डचा िेम्स अाँडरसन आांतरराष्ट्र ीय जक्रकेटमधील सर्वाणत 

यिस्वी रे्वगर्वान गोलां दाि ठरला आहे. 

● इंग्लंडचा िेम्स अँडरर्न आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेटमधे्य 950 

विकेट्र् पूणस करणारा पवहला िेगिान गोलंदाि ठरला आहे. 

दवक्षण आवफ्रकेविरुद्धच्या दुर्ऱया कर्ोटीच्या वतर्ऱया वदिशी 

त्ाने ही ऐवतहावर्क कामवगरी केली. त्ाने ऑस्टर ेवलयाच्या ग्लेन 

मॅकग्राचा (949 बळी) विक्रम मोडला. आंतरराष्ट्र ीय 

वक्रकेटमधील र्िासत यशस्वी गोलंदाि म्हणिे श्रीलंकेचा 

वफरकी िादूगार, मुथय्या मुरलीधरन (1347 विकेट), वदिंगत 

ऑर्ी वफरकी महान शेन िॉनस (1000 विकेट) आवण भारतीय 

वफरकी महान अवनल कंुबळे (956 विकेट) आहेत. 

जर्वराट कोहली प्रते्यक फॉरमॅटमधे्य 100 सामने खेळणारा 

पजहला भारतीय ठरला आहे. 

● वक्रकेट वदग्गि विराट कोहली हा पवहला भारतीय आवण 

आंतरराष्ट्र ीय वक्रकेट इवतहार्ातील फक्त दुर्रा खेळाडू बनला 

आहे ज्याने खेळाच्या वतन्ही फॉरमॅटमधे्य प्रते्की 100 र्ामने 

खेळले आहेत. आवशया चिक 2022 मधील 

पावकस्तानर्ोबतच्या बहुप्रतीवक्षत र्ामन्यार्ाठी भारताच्या 

पे्इंग इलेव्हनमधे्य त्ाचे नाि अर्ताना त्ाने त्ाच्या नािात 

आणखी एक रेकॉडस केला आहे. 

● ऑगस्ट 2008 मधे्य आंतरराष्ट्र ीय पदापसण केल्यापारू्न 

कोहलीच्या नािािर आता 102 कर्ोटी आवण 262 

एकवदिर्ीय र्ामन्यांव्यवतररक्त 100 टी-20 र्ामने आहेत. या 

फॉरमॅटमधे्य भारतार्ाठी त्ाची र्िोत्तम िैयखक्तक धािरं्ख्या 

94 आहे आवण त्ाने या फॉरमॅटमधे्य 30 अधसशतके केली 

आहेत. कोहलीचा T20I वक्रकेटमधे्य टीम इंवडयार्ाठी 

अविश्िर्नीय विक्रम आहे ज्याने 50.1 च्या अविश्िर्नीय 

र्रार्रीने 3308 धािा केल्या आहेत. 
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रोजहत िमाणने माजटणन गुजप्टलला मागे टाकत T20 मधे्य सर्वाणजधक 

धार्वा करणारा फलांदाि बनला आहे. 

● भारतीय कणसधार, रोवहत शमासने नू्यझीलंडच्या मावटसन गुवप्टलला 

मागे टाकत पुरुिांच्या T20 आंतरराष्ट्र ीय र्ामन्यांमधे्य र्िासवधक 

धािा करणारा खेळाडू बनला आहे. भारतार्ाठी र्िासत लहान 

फॉरमॅटमधे्य 133 र्ामन्यांमधे्य रोवहत शमासने आतापयांत 4 

शतके आवण 26 अधसशतके केली आहेत. रोवहतच्या आता 

फॉरमॅटमधे्य 3499 धािा झाल्या आहेत. त्ाच्या खालोखाल 

मावटसन गुवप्टलने 3497 धािा केल्या आहेत. पुरुिांच्या T20 

आंतरराष्ट्र ीय र्ामन्यांमधे्य 100 र्ामन्यांत 3341 धािा करणारा 

विराट कोहली वतर्ऱया क्रमांकािर आहे. 

साम्पिकसाईराि-जचराग याांनी बॅडजमांटन र्वल्ण ड 

चॅम्पियनजिपमधे्य भारतासाठी पजहले पदक जिांकले. 

● िागवतक स्पधेत पुरुि दुहेरी स्पधेत पदक विंकणारी 

र्ाखत्वकर्ाईराि रँकीरेड्डी आवण वचराग शेट्टी ही पवहली 

भारतीय िोडी ठरली. र्ाखत्वकर्ाईराि रँकीरेड्डी आवण वचराग 

शेट्टी हे िगातील 7 व्या क्रमांकाचे कॉखम्बनेशन आहेत आवण या 

िोडीने 2022 च्या राष्ट्र कुल क्रीडा स्पधेतही रु्िणसपदक 

पटकािले आहे. कोणत्ाही दुहेरी स्पधेत भारताचे हे दुर्रे 

िागवतक चॅखियनवशप पदक आहे, िागवतक स्पधेत भारताचे 

पवहले पदक ज्वालाने वमळिले होते. गुट्टा आवण अखश्िनी 

पोनप्पा यांनी 2011 च्या मवहला दुहेरीत कांस्यपदक विंकले 

होते. 

अजदले सुमारीर्वाला याांनी भारतीय ऑजलम्पिक सांघटनेचे 

अांतररम अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. 

● भारतीय ऑवलखिक अर्ोवर्एशनने निीन वनिडणुका 

होईपयांत रं्घटनेचे अध्यक्ष म्हणून आवदल रु्मारीिाला यांची 

वनिड केली आहे. IOA चे मािी अध्यक्ष डॉ. नररंदर धु्रि बत्रा 

यांनी 18 िुलै रोिी िैयखक्तक कारणांमुळे IOA च्या 

अध्यक्षपदाचा रािीनामा वदला. त्ानंतर, IOA घटनेच्या कलम 

11.1.5 नुर्ार 31 पैकी 18 कायसकाररणी र्दस्यांनी ररक्त िागा 

भरण्यार्ाठी अधोस्वाक्षरी केलेल्या र्दस्यांची वनिड केली. 

राष्ट्र ीय क्रीडा जदनाजनजमत्त क्रीडा मांत्रालय “मीट द चॅम्पियन 

प्रोिेक्ट” आयोजित करणार आहे. 

● राष्ट्र ीय क्रीडा वदनावनवमत्त , युिा व्यिहार आवण क्रीडा मंत्रालय 

देशभरातील 26 शाळांमधे्य “मीट द चॅखियन प्रकल्प” 

आयोवित करेल. कॉमनिेल्थ गेम्स आवण िल्स ड 

चॅखियनवशपमधे्य रु्िणसपदक विंकणारी वनखत झरीन, 

पॅरावलखिकमधे्य पदक विंकणारी भािना पटेल आवण टोवकयो 

ऑवलखिकमधे्य पदक विंकणारा मनप्रीत वरं्ग हे काही नामिंत 

खेळाडू आहेत. िो मीट द चॅखियन प्रकल्पात भाग घेईल. 

AFI आजण HSBC इांजडया भजर्वष्यातील मजहला खेळाडूांना 

पाजठां बा देण्यासाठी सहयोग करतात. 

● अँथलेवटक्स फेडरेशन ऑफ इंवडया (AFI) ने भारतीय मवहला 

खेळाडंूना, विशेित: तरुणांना पावठंबा देण्यार्ाठी HSBC 

इंवडयार्ोबत र्हयोगाची घोिणा केली. र्हकायासच्या 

अटीनुंर्ार, हुशार मुलीचंी अंडर-14 आवण 16 ििासखालील 

राष्ट्र ीय आंतरविल्हा चॅखियनवशपमधून वनिड केली िाईल 

आवण त्ांना िागवतक स्तरािर स्पधास करण्यार्ाठी प्रवशवक्षत 

केले िाईल. 

मािी लेगम्पिनर राहुल िमाणने जनरृ्वत्तीची घोिणा केली. 

● भारताचा वफरकी गोलंदाि राहुल शमासने आंतरराष्ट्र ीय आवण 

देशांतगसत वक्रकेटमधून वनिृत्ती िाहीर केली आहे. 2011 मधे्य, 

उंच लेग-खस्पनर प्रकाशझोतात आला िेथे त्ाने आयपीएलमधे्य 

पुणे िॉररयर्सचे प्रवतवनवधत्व केले. राहुल शमासने 2011 मधे्य 

िीरें द्र रे्हिागच्या नेतृत्वाखाली िेस्ट इंवडिविरुद्ध एकवदिर्ीय 

वक्रकेटमधे्य पदापसण केले होते. त्ाने 2012 मधे्य एमएर् 

धोनीच्या नेतृत्वाखाली ऑस्टर ेवलयाविरुद्ध टी-20 वक्रकेटमधे्य 

पदापसण केले. त्ाच ििासच्या शेिटी, त्ाने श्रीलंका दौऱयािर 

अंवतम मावलका खेळली. या मािी वक्रकेटपटूने र्िस प्रकारच्या 

वक्रकेटमधून वनिृत्ती घेतल्यानंतर एक भािवनक पोस्ट वलवहली 

आहे. 

अमलान बोरगोहेनने ऑल इांजडया रेल्रे्व सी'जिपमधे्य 100 

मीटरचा राष्ट्र ीय जर्वक्रम मोडला. 

● 200 मीटरचा राष्ट्र ीय विक्रम करणाऱया अमलान बोरगोहेनने 

आता 100 मीटरचा विक्रम आपल्या नािािर केला आहे. 

आर्ामच्या 24 ििीय तरुणाने राय येथील 87 व्या अखखल 

भारतीय आंतर-रेल्िे ऍथलेवटक्स चॅखियनवशपमधे्य 10.25 

रे्कंद (िाऱयाचा िेग +1.8, कायदेशीर) अवमय कुमार मवल्लक 

(10.26 रे्कंद) चा र्हा ििाांचा राष्ट्र ीय विक्रम मोडला. 

भारतातील आगामी अांडर-17 मजहला जर्वश्र्वचिक 2022 मधे्य 

म्पव्हजडओ अजसस्ट्ांट रेफरी (VAR) तांत्रज्ञान र्वयोगटातील 

िोपीसमधे्य पदापणण करताना जदसेल. 

● भारतातील आगामी अंडर-17 मवहला विश्िचिक 2022 मधे्य 

खव्हवडओ अवर्सं्टट रेफरी (VAR) तंत्रज्ञान ियोगटातील 

शोपीर्मधे्य पदापसण करताना वदरे्ल, अशी िागवतक फुटबॉल 

प्रशार्कीय रं्स्था FIFA ने घोिणा केली. अखखल भारतीय 

फुटबॉल महारं्घाचे (एआयएफएफ) 11 वदिर्ांचे वनलंबन 

उठिल्यानंतर वफफाने मंिूर केलेली ही प्रवतवष्ठत स्पधास 

भुिनेश्िर (कवलंगा से्टवडयम), मडगाि (िेएलएन से्टवडयम) 

आवण निी मंुबई येथे होणार आहे. 
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WJS चॅम्पियनजिपच्या अांजतम फेरीत पोहोचणारी अपेक्षा 

फनांजडस ही पजहली भारतीय मजहला ठरली आहे. 

● अपेक्षा फनाांवडर् एकंदर आठव्या स्थानािर राहून जु्यवनयर 

िल्स ड फायनलमधे्य पोहोचणारी पवहली भारतीय मवहला ठरली. 

अपेक्षा फनाांवडर्ने 2:18.18 िेळेच्या विक्रमार्ह निीन राष्ट्र ीय 

विक्रम प्रस्थावपत केला. वतने FINA िल्स ड जु्यवनयर खस्ववमंग 

चॅखियनवशप 2022 मधे्य मवहलांच्या 200 मीटर बटरफ्लाय 

फायनलमधे्य 2:19.14 िेळ नोदंिून आठिे स्थान पटकािले. 

● मागील राष्ट्र ीय विक्रम िून 2022 मधे्य 2:18.39 िािता रे्ट 

केला होता िो अपेक्षा फनाांवडर्ने रे्ट केला होता. वतच्याकडे 

0.65s च्या िेगिान प्रवतवक्रया िेळेपैकी एक आहे. 

 

जर्वज्ञान बातम्या 
 

L&T टेक्नॉलॉिीने BMW गु्रपसोबत इन्फोटेनमेंट के्षत्रात 5 

र्विांचा करार जिांकला आहे 

● L&T टेक्नॉलॉिी र्खव्हसरे्र्, एक उच्च शे्रणीतील अवभयांवत्रकी 

रे्िा प्रदाता, अलीकडेच िाहीर केले की युरोवपयन लक्कझरी 

ऑटोमेकर BMW गु्रपने त्ाच्या इन्फोटेनमेंट कन्सोलच्या 

रं्चार्ाठी उच्च-अंवतम अवभयांवत्रकी रे्िा पुरिण्यार्ाठी पाच 

ििाांचे, बहु-दशलक्ष डॉलर्सचे कंत्राट वदले आहे. रं्कररत 

िाहनांचे कुटंुब. फमसच्या वनिेदनानुर्ार, LTTS टीममधील 

अवभयंते र्ॉफ्टिेअर वबल्ड आवण इंवटगे्रशन, इन्फोटेनमेंट 

वॅ्हवलडेशन आवण दोि व्यिस्थापन या के्षत्रांमधे्य रे्िा देतील. 

नासाचे आटेजमस 1 मून रॉकेट लॉन्च पॅडर्वर परतले. 

● नार्ाचे आटेवमर् 1 मून रॉकेट, पूिी एक्सप्ोरेशन वमशन-1 

म्हणून ओळखले िाणारे, एका ऐवतहावर्क चंद्र मोवहमेच्या 

ििळ एक पाऊल टाकण्यार्ाठी मंगळिारी रात्री लॉन्च पॅडिर 

परतले. 29 ऑगस्ट रोिी, NASA त्ाच्या अगदी निीन से्पर् 

लॉन्च वर्स्टम (SLS) लाँच करण्याचा मानर् आहे, ओररयन 

अंतराळयानार्ह िे रॉकेटच्या िर बर्लेल्या अंतराळिीरांना 

होस्ट करण्यार्ाठी वडझाइन केलेले आहे. 1972 नंतर प्रथमच 

मानिांना चंद्राच्या पृष्ठभागािर परत आणण्याच्या अंतराळ 

रं्स्थेच्या पुढाकारांमधे्य हा एक महत्त्वाचा टप्पा अरे्ल. SLS 

भव्य रॉकेट चंद्राभोिती कू्र कॅपू्सल घेऊन िाईल, मानिांर्ाठी 

बनिलेल्या कोणत्ाही अंतराळ यानापेक्षा, यापूिी कधीही केले 

नरे्ल. प्रशांत महार्ागरात स्पॅ्शडाउनर्ाठी पृथ्वीिर परत येत 

आहे. 

सीईआरटी-इन सायबर सुरक्षा एक्सरसाईि "जसनिी" 

आयोजित केले. 

● इलेरर ॉवनक्स आवण आयटी मंत्रालयाच्या अंतगसत इंवडयन 

कॉम्पु्यटर इमिसन्सी ररस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने वरं्गापूरच्या 

र्ायबर वर््ुररटी एिन्सीच्या र्हकायासने 13 देशांर्ाठी 

र्ायबर वर््ुररटी एक्सरर्ाइि “वर्निी” यशस्वीररत्ा 

वडझाइन आवण आयोवित केली आहे. राष्ट्र ीय रु्रक्षा पररिद 

र्वचिालयाच्या नेतृत्वाखाली या गटाचे नेतृत्व भारत करत आहे. 

महिाचे जदर्वस 
 

राष्ट्र ीय लघु उद्योग जदन 30 ऑगस्ट् रोिी सािरा केला िातो. 

● भारतात, राष्ट्र ीय लघु उद्योग वदन दरििी 30 ऑगस्ट रोिी 

लहान उद्योगांना त्ांच्या एकूण िाढीच्या क्षमतेर्ाठी आवण 

ििसभरात त्ांच्या विकार्ार्ाठी वमळालेल्या रं्धीरं्ाठी र्मथसन 

आवण प्रोत्साहन देण्यार्ाठी र्ािरा केला िातो. हा वदिर् 

देशाच्या विकार्ात छोट्या उद्योगांच्या योगदानाची ओळख 

करून देतो. कें द्र आवण राज्य र्रकारांर्ाठी हा वदिर् लहान 

उद्योगांना प्रोत्साहन आवण पावठंबा देण्याची रं्धी आहे. हे छोटे 

व्यिर्ाय भारतातील मोठ्या रं्खे्यने लोकांना रोिगार देतात. 

● हा वदिर् लघु-उद्योग के्षत्राची कायसक्षमता िाढविण्यार्ाठी 

र्रकारी धोरणांना पे्रररत करतो आवण आकार देतो. रू्क्ष्म, लघु 

आवण मध्यम उद्योग (एमएर्एमई) हे मूल्य र्ाखळीचा 

अविभाज्य भाग आहेत आवण इकोवर्स्टमला चालना 

देण्यार्ाठी र्रकार अथक प्रयत्न करत आहे. 

राष्ट्र ीय खेल जदर्वस 2022: 29 ऑगस्ट् 

● 1905 मधे्य या तारखेला िन्मलेल्या हॉकीचे वदग्गि मेिर 

ध्यानचंद यांना आदरांिली म्हणून 29 ऑगस्ट रोिी राष्ट्र ीय 

क्रीडा वदन वकंिा राष्ट्र ीय खेल वदिर् र्ािरा केला िातो. हा 

वदिर् 2012 मधे्य प्रथम वनयुक्त केला गेला आवण भारताचा 

राष्ट्र ीय क्रीडा वदिर् म्हणून र्ािरा केला गेला. देश आपल्या 

क्रीडा तारेचा र्न्मान करणारा वदिर् र्ािरा करतो. राष्ट्र पती 

यािेळी मेिर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार, अिुसन पुरस्कार, 

द्रोणाचायस पुरस्कार आवण ध्यानचंद पुरस्कार यार्ारखे क्रीडा 

पुरस्कार प्रदान करतात. 

● राष्ट्र ीय क्रीडा वदनाचे प्राथवमक बोधिा् म्हणिे खेळांचे महत्त्व 

आवण र्िस नागररकांच्या दैनंवदन िीिनात शारीररकदृष्ट्ट्या 

र्वक्रय राहणे याविियी िागरूकता िाढिणे आहे. 

अणुचाचण्याांजर्वरुद्ध आांतरराष्ट्र ीय जदर्वस 2022: 29 ऑगस्ट् 

● आखिक चाचण्यांविरुद्ध आंतरराष्ट्र ीय वदिर् 29 ऑगस्ट रोिी 

अिस्त्र चाचणीच्या विनाशकारी पररणामांबद्दल िागरूकता 

वनमासण करण्यार्ाठी पाळला िातो. याििी या कायसक्रमाचा 

तेरािा िधासपन वदन आहे. या वदिशी, रं्युक्त राष्ट्र  एक कायसक्रम 

आयोवित करते िे अिस्त्र चाचण्या आवण स्फोटांच्या 

पररणामांबद्दल िनिागृती वनमासण करते आवण अशा आखिक 

चाचण्या बंद करण्याच्या आिश्यकतांिर प्रकाश टाकते. 

आांतरराष्ट्र ीय वे्हल िाकण  जदर्वस 2022: 30 ऑगस्ट् 

● आंतरराष्ट्र ीय वे्हल शाकस  वदिर् 30 ऑगस्ट रोिी र्ािरा केला 

िातो आवण या प्ररं्गी (आंतरराष्ट्र ीय वे्हल शाकस  वदिर् 2022) 

ची आठिण म्हणून, उदे्दश र्मिून घेण्याचा प्रयत्न करा. 

आंतरराष्ट्र ीय वे्हल शाकस  वदन 2022 हा वे्हल शाकस च्या 

मूल्याबद्दल आवण त्ांच्या रं्िधसनाच्या गरिेबद्दल िागरुकता 

िाढिण्यार्ाठी आहे. लोक या वदिशी भव्य प्रिातीबंद्दल िाणून 

घेऊ शकतात आवण आंतरराष्ट्र ीय वे्हल शाकस  वदन 2022 रोिी 

त्ांचे रं्रक्षण करण्यार्ाठी कारिाई करू शकतात. 
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आजफ्रकन र्वांिाच्या लोकाांसाठी आांतरराष्ट्र ीय जदर्वस 31 ऑगस्ट् 

रोिी सािरा केला िातो. 

● आवफ्रकन िंशाच्या लोकांर्ाठी आंतरराष्ट्र ीय वदिर् 31 ऑगस्ट 

रोिी िगभरात र्ािरा केला िातो. हा वदिर् प्रथम 2021 मधे्य 

र्ािरा करण्यात आला, आवफ्रकन िंशाच्या लोकांर्ाठी 

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

आवण विकार्ाला चालना देण्यार्ाठी राजे्य आवण आंतरराष्ट्र ीय 

र्मुदायाच्या इतर र्दस्यांकडून ठोर् कृती करण्याची 

आिश्यकता आहे. 

राष्ट्र ीय पोिण सप्ताह 2022: 1 ते 7 सप्टेंबर 

● भारतात दरििी र्प्टेंबरचा पवहला आठिडा राष्ट्र ीय पोिण 

र्प्ताह म्हणून र्ािरा केला िातो. हा र्प्ताह दरििी 1 ते 7 

र्प्टेंबर दरम्यान र्ािरा केला िातो. वनरोगी िीिनशैली 

वटकिून ठेिण्यार्ाठी वनरोगी खाण्याच्या पद्धती आवण योग्य 

पोिण याविियी र्िसर्ामान्यांमधे्य िागरूकता वनमासण करणे हा 

या र्प्ताहाचा उदे्दश आहे. र्रकार या आठिडाभर पोिण 

िागृतीर्ाठी कायसक्रम रु्रू करते. 

● World of Flavors ही 2022 च्या राष्ट्र ीय पोिण र्प्ताहची थीम 

आहे. 

िागजतक नारळ जदर्वस 2022: 2 सप्टेंबर 

● िागवतक नारळ वदन दरििी 2 र्प्टेंबर रोिी र्ािरा केला िातो 

. नारळाचे मूल्य आवण फायदे यािर िोर देण्यार्ाठी आवण 

त्ाचा प्रर्ार करण्यार्ाठी हा वदिर् पाळला िातो. अन्न, इंधन, 

औिध, र्ौदंयस प्रर्ाधने, बांधकाम र्ावहत् आवण इतर विविध 

उपयोगांमधे्य बहुमुखी िापरामुळे नारळाच्या पामला अनेकदा 

'tree of life' म्हटले िाते. 

मजहला आजण बाल जर्वकास मांत्रालय 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 

पयंत देिभरात 5 र्वा राष्ट्र ीय पोिण माह 2022 सािरा करत 

आहे. 

● मवहला आवण बाल विकार् मंत्रालय 1 र्प्टेंबर ते 30 र्प्टेंबर 

पयांत देशभरात 5 िा राष्ट्र ीय पोिण माह 2022 र्ािरा करत 

आहे. राष्ट्र ीय पोिण माह हे पोिण आवण चांगले आरोग्य या 

विियािर लक्ष कें वद्रत करण्यार्ाठी एक व्यार्पीठ म्हणून काम 

करते. पोिण आवण चांगले आरोग्य या विियािर लक्ष कें वद्रत 

करण्यार्ाठी माह एक व्यार्पीठ म्हणून काम करते. 5 व्या 

राष्ट्र ीय पोिण माहमधे्य, रु्पोवित भारताचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूणस 

करण्यार्ाठी िनआंदोलनाचे िन भावगदारीमधे्य रूपांतर 

करण्याचा उदे्दश आहे. पोशन माह 2022 ची कें द्रीय थीम 

मवहला और स्वास्थ्य" आवण "बच्चा और वशक्षा" आहे. 

 

जनधन बातम्या 
 

प्रख्यात अथणतज्ञ अजभजित सेन याांचे जनधन 

● प्रख्यात अथसतज्ञ आवण वनयोिन आयोगाचे मािी र्दस्य, 

अवभवित रे्न यांचे ७२ व्या ििी वनधन झाले. ते पंतप्रधान 

मनमोहन वरं्ग यांच्या कायसकाळात २००४ ते २०१४ पयांत 

वनयोिन आयोगाचे र्दस्य होते. 2010 मधे्य र्ािसिवनक 

रे्िेर्ाठी त्ांना पद्मभूिण पुरस्काराने र्न्मावनत करण्यात आले. 

आपल्या कारवकदीत, त्ांनी ििाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, निी 

वदल्ली येथे अथसशास्त्र वशकिले आवण कृिी खचस आवण वकंमत 

आयोगाच्या अध्यक्षांर्ह अनेक महत्त्वाच्या र्रकारी पदांिर 

काम केले. 

िीतयुद्धाचा अांत करणारे िेर्वटचे सोम्पव्हएत नेते जमखाईल 

गोबाणचेव्ह याांचे र्वयाच्या 91 व्या र्विी जनधन 

● वमखाईल गोबासचेव्ह, ज्यांनी र्ोखव्हएत युवनयनचा शेिटचा नेता 

म्हणून ढार्ळत चाललेल्या र्ाम्राज्याला िाचिण्यार्ाठी एक 

पराभूत लढाई लढिली पण विलक्षण रु्धारणा घडिून 

आणल्या ज्यामुळे शीतयुद्धाचा अंत झाला. ते 91 ििाांचे होते. 

र्ेंटर ल खिवनकल हॉखस्पटलने एका वनिेदनात म्हटले आहे की 

गोबासचेव्ह यांचे दीघस आिारानंतर वनधन झाले. इतर तपशील 

वदलेला नाही. र्ात ििाांपेक्षा कमी काळ र्ते्तत अर्तानाही, 

गोबासचेव्ह यांनी बदलांची वचत्तथरारक मावलका रु्रू केली. 

परंतु त्ांनी त्वरीत त्ाला मागे टाकले आवण पररणामी 

हुकूमशाही र्ोखव्हएत राज्य कोर्ळले, पूिस युरोपीय राष्ट्र ांना 

रवशयन िचसस्वातून मुक्त केले आवण पूिस-पखश्चम आखिक 

रं्घिासच्या दशकांचा अंत झाला. 

ऑस्कर जर्विेते जपक्सार अाँजनमेटर राल्फ एग्लेस्ट्न याांचे जनधन 

● ऑस्कर पुरस्कार वििेते अँवनमेटर, राल्फ एगलस्टोन यांचे 

ियाच्या 56 व्या ििी कॅवलफोवनसया, युनायटेड से्टट्र् ऑफ 

अमेररका (यूएर्ए) येथे स्वादुवपंडाच्या ककस रोगाने वनधन झाले. 

त्ांचा िन्म 18 ऑरोबर 1965 रोिी लेक चाल्स र्, लुईवझयाना 

(युनायटेड से्टट्र्) येथे झाला. तो एक अमेररकन अँवनमेटर, 

कला वदग्दशसक, स्टोरीबोडस  कलाकार, लेखक, वचत्रपट 

वदग्दशसक आवण वपक्सर अँवनमेशन सु्टवडओमधे्य प्रॉडक्शन 

वडझायनर होते. 
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पुस्तके आजण लेखक बातम्या  
 

इांजडयाि इकॉनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी: अ ब्रीफ जहस्ट्री' या 

पुस्तकाचे प्रकािन होणार आहे. 

● पुलापे्र बालकृष्णन यांनी वलवहलेले 'इंवडयाि इकॉनॉमी फ्रॉम 

नेहरू टू मोदी: अ ब्रीफ वहस्टर ी' नािाचे निीन पुस्तक लिकरच 

प्रकावशत होणार आहे. इंवडयाि इकॉनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी: 

अ ब्रीफ वहस्टर ी' हे पुस्तक भारताच्या आवथसक प्रगतीबद्दल पं. 

ििाहरलाल नेहरू ते र्ध्याचे पंतप्रधान नरें द्र मोदी. 

"सायन्स जबहाजयांड सूयणनमस्कार" या पुस्तकाचे अनार्वरण डॉ. 

कालूभाई याांनी केले. 

● आयुि राज्यमंत्री, डॉ मंुिपारा महेंद्रभाई कालूभाई यांनी AIIA 

मधील र्िासत रु्प्रवर्द्ध योग आर्नांपैकी एकािरील पुराव्यािर 

आधाररत रं्शोधनाचा रं्ग्रह "र्ायन्स वबहावयंड रू्यसनमस्कार" 

या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. हे पुस्तक अखखल भारतीय आयुिेद 

रं्स्थेने (AIIA) आरोग्यिृत्त आवण योग विभागाच्या AIIA द्वारे 

रं्कवलत केले आहे. 

 

अहर्वाल आजण जनदेिाांक बातम्या  
 

कुिमन आजण रे्वकजफल्डच्या अहर्वालानुसार, टॉप टेक हबच्या 

यादीत आजिया पॅजसजफक प्रदेिात बेंगळुरू दुसऱया 

क्रमाांकार्वर आहे. 

● कुशमन आवण िेकवफल्डच्या अहिालानुर्ार, शीिस टेक 

हब्सच्या यादीत आवशया पॅवर्वफक प्रदेशात बेंगळुरू दुर्ऱया 

क्रमांकािर आहे आवण चीनच्या बीविंगच्या मागे आहे. 'टेक 

वर्टीि: द ग्लोबल इंटररे्क्शन ऑफ टॅलें ट अँड ररअल इसे्टट' 

या अहिालात िगभरातील 115 िेगिेगळ्या 'टेक शहरांचा' 

अभ्यार् करण्यात आला आहे. बीविंग आवण बेंगळुरूनंतर या 

यादीत चेन्नई, वदल्ली आवण हैदराबाद ही आणखी तीन भारतीय 

शहरे आहेत. APAC च्या 14 शहरांच्या यादीत आठव्या आवण 

निव्या क्रमांकार्ह मंुबई आवण पुण्याने टॉप-10 मधे्यही स्थान 

वमळिले आहे. 

भारताने चीन आजण यूकेला मागे टाकून िगातील 10 व्या 

क्रमाांकाचा िीर्वन जर्वमा कां पनी बनला आहे. 

● बेनोरी नॉलेि, कस्टम ररर्चस आवण अॅनावलवटक्स र्ोल्यूशन्सचे 

अत्ाधुवनक प्रदाता, द्वारे उद्योगाच्या कामवगरीचा मागोिा 

घेणारा र्िासत अलीकडील अहिाल, 2017-2022 पारू्न 11% 

च्या CAGR िर िीिन विमा के्षत्राची िाढ ठळक केली आहे 

आवण CAGR िर िाढण्याचा अंदाि आहे. पुढील पाच ििाांत 

9%. कोविड-19 महामारीच्या अवनखश्चततेमुळे ग्राहकांना 

त्ांच्या आवथसक रु्रवक्षततेला बळकटी देणाऱया िसंू्तिर पैरे् 

खचस करणे पूिीपेक्षा अवधक महत्त्वाचे बनले आहे, त्ापैकी एक 

िीिन विमा आहे. 

भारताचे गौतम अदानी आता िगातील जतसऱया क्रमाांकाचे 

श्रीमांत व्यक्ती आहेत. 

● भारताचे गौतम अदानी आता िगातील वतर्ऱया क्रमांकाचे 

श्रीमंत व्यक्ती आहेत. बू्लमबगस वबवलयनेअर्स इंडेक्सच्या 

क्रमिारीत अदानी र्मूहाच्या अध्यक्षांनी लुई खव्हटॉनचे अध्यक्ष 

बनासडस अनॉसल्टला मागे टाकले आहे. एकूण USD 137.4 अब्ज 

रं्पत्तीर्ह, 60 ििीय अदानी आता रँवकंगमधे्य उद्योगपती 

एलोन मस्क आवण िेफ बेझोर् यांच्या मागे आहेत. बू्लमबगस 

अब्जाधीश इंडेक्सच्या पवहल्या तीनमधे्य आवशयाई व्यक्तीने 

प्रिेश करण्याची ही पवहलीच िेळ आहे. 

महत्त्वाचे मुिे: 

● ताज्या बू्लमबगस अब्जाधीश वनदेशांकात, ररलायन्सचे प्रमुख 

मुकेश अंबानी एकूण USD 91.9 अब्ज रं्पत्तीर्ह 11 व्या 

क्रमांकािर आहेत. 

● हा वनदेशांक हा िगातील र्िासत श्रीमंत व्यक्तीचंी दैवनक 

क्रमिारी आहे. प्रते्क अब्जाधीशांच्या प्रोफाइल पृष्ठािरील 

वनव्वळ मूल्याच्या विश्लेिणामधे्य गणनेचे तपशील वदलेले 

आहेत. नू्ययॉकस मधील प्रते्क टर े वडंग वदिर्ाच्या शेिटी आकडे 

अद्यतवनत केले िातात. 

● एलोन मस्क आवण िेफ बेझोर् यांची एकूण रं्पत्ती र्ध्या 

अनुक्रमे USD 251 अब्ज आवण USD 153 अब्ज इतकी आहे. 

2019 पासून मजहलाांर्वरील सायबर गुन्ह्ाांमधे्य 28% र्वाढ झाली 

आहे. 

● 2021 मधे्य र्ायबर गुन्व््ांची रं्ख्या 18.4 टक्क्ांपयांत िाढली 

आहे आवण नॅशनल क्राईम रेकॉडस बु्यरोने िारी केलेल्या 

अहिालात मवहलांविरुद्धच्या अशा प्रकरणांमधे्य 28 टके्क िाढ 

झाली आहे. मवहलांविरुद्धच्या र्ायबर गुन्व््ांमधे्य र्ायबर-

धमकािणे आवण बॅ्लकमेवलंग, र्ायबर पोनोग्राफी, अश्लील 

र्ावहत् पोस्ट करणे, सॅ्टवकंग, बदनामी, मॉवफां ग इत्ादीचंा 

र्मािेश होतो. मवहलांविरुद्धच्या र्ायबर गुन्व््ांमधे्य 61 टके्क 

िाटा अर्लेली शीिस पाच राजे्य 2,243 प्रकरणांर्ह कनासटक 

पवहल्या क्रमांकािर आहेत. 2021, महाराष्ट्र ात 1,687 प्रकरणे 

आवण उत्तर प्रदेशात 958 प्रकरणे आहेत .मवहलांिरील र्ायबर 

गुन्व््ांर्ह र्िस र्ायबर गुन्व््ांमधे्य तेलंगणाचा र्िासवधक िाटा 

आहे, िो 2019 मधे्य 2,691 िरून 2021 मधे्य 10,303 पयांत 

िाढून 282 टके्क झाला आहे. 

NCRB ने भारतातील अपघाती मृतू्य आजण आत्महत्या 2021 या 

िीिणकाचा अहर्वाल प्रकाजित केला. 

● नॅशनल क्राइम रेकॉडस बु्यरो (NCRB) ने अपघाती मृतू् आवण 

आत्महत्ांचा अहिाल िारी केला, त्ानुर्ार 2021 मधे्य 

भारतातील आत्महते्शी रं्बंवधत मृतंू्ची रं्ख्या र्िसकालीन 
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उच्चांकािर पोहोचली. 2017 मधे्य 1.64 लाख लोकांनी 

आत्महत्ा केल्या, त्ा तुलनेत 7.2% िाढ 2020, िेव्हा 1.53 

लाख लोकांनी अरे् केले होते. 1967 पारू्न, ज्या पवहल्या ििी 

आकडेिारी उपलब्ध आहे, त्ाआधीच्या तुलनेत आत्महते्शी 

रं्बंवधत मृतू्चे प्रमाण अवधक आहे. अपघाती मृतू् आवण 

आत्महत्ा अहिालानुर्ार, यािेळेपयांत प्रवत 100,000 

व्यक्तीमंागे 11.3 आत्महत्ा झाल्या आहेत. 

लाइफ इन्हिुरन्स कां पनी (LIC) माकेट कॅजपटलायझेिननुसार 

पजहल्या 10 कां पन्याांच्या बाहेर आहे कारण जतची िागा बिाि 

फायनान्स आजण अदानी टर ान्सजमिनने घेतली आहे. 

● लाइफ इन्व्शुरन्स कंपनी (LIC) ही बािार भांडिलानुर्ार 

पवहल्या 10 कंपन्यांच्या बाहेर आहे कारण वतची िागा बिाि 

फायनान्स आवण अदानी टर ान्सवमशनने घेतली आहे. एलआयर्ी 

यादीत 11 व्या स्थानािर, बिाि फायनान्स 10 व्या आवण 

अदानी टर ान्सवमशन 9व्या स्थानािर आहे. अदानी टर ान्सवमशनने 

BSE िर ₹4.43 लाख कोटीच्या बािार मूल्यार्ह शीिस 10 

यादीत प्रिेश केला, िो बिाि फायनान्सच्या ₹4.42 लाख 

कोटी आवण LIC च्या ₹4.26 लाख कोटीचं्या एकूण एमकॅपपेक्षा 

िास्त आहे. 

Forbes Asia ने 'Forbes Asia-100 to Watch 2022' या 

यादीची दुसरी आरृ्वत्ती प्रजसद्ध केली.  

Forbes Asia ने 'Forbes Asia-100 to Watch 2022' या यादीची 

दुर्री आिृत्ती प्रवर्द्ध केली. ही यादी आवशया-पॅवर्वफक प्रदेशात 

िाढणाऱया छोट्या कंपन्या आवण स्टाटसअप्सिर प्रकाश टाकते. 2022 

च्या यादीत भारतातील 11 स्टाटस-अप कंपन्यांर्ह वरं्गापूरमधील 19 

कंपन्यांचा र्मािेश आहे, त्ानंतर हाँगकाँगमधील 16, दवक्षण 

कोररयातील 15 आवण चीनमधील 13 कंपन्यांचा र्मािेश आहे. 

फोब्ससच्या मते, िैितंत्रज्ञान आवण आरोग्यरे्िा, ई-कॉमर्स आवण 

ररटेल आवण वित्त यांचा र्मािेश अर्लेल्या 11 शे्रणीमंधे्य 15 देश 

आवण प्रदेशांचे प्रवतवनवधत्व केले िाते. 
 

 

भारतीय स्ट्ाटणअप्स 'फोर्ब्ण एजिया-100 टू र्वॉच' यादी 

Compa

ny 

CEO Founde

d Year 

Category 

TartanS

ense 

Jaisimha Rao 2015 Agriculture 

Gramhe

et 

Pankaj Prakash 2020 Agriculture 

Bijak Nakul Upadhye 2019 Agriculture 

Animall Neetu Yadav 2019 Agriculture 

Agrosta

r 

Shardul Sheth 2013 Agriculture 

Pocket 

FM 

Rohan Nayak 2018 Entertainment 

& Media 

Euler 

Motors 

Saurav Kumar 2018 Logistics & 

Transportation 

Park+ Amit Lakhotia 2019 Logistics & 

Transportation 

FRND Bhanu Pratap 

Singh 

Tanwar 

2018 Consumer 

Technology 

Bijnis Siddharth Vij 2015 E-commerce & 

Retail 

GoKwik Chirag Taneja 2020 E-commerce & 

Retail 

िागजतक बाँकेने COVID-19 सांकट धोरणाांना भारताच्या 

प्रभार्वी प्रजतसादाचे कौतुक केले. 

● िागवतक बँकेने कोविड-19 ला भारताच्या प्रभािी प्रवतर्ादाचे 

कौतुक केले: िागवतक बँकेने कें द्रीकृत खरेदी, दीघसकालीन 

बािार विकार्ार्ाठी र्मथसन आवण आपत्कालीन िैद्यकीय 

उपकरणे (EME) च्या उत्पादनार्ाठी भारत र्रकारच्या 

वनणसयाची कबुली वदली. "India Covid-19 Procurement: 

Challenges, Innovations, and Lessons" या शीिसकाच्या 

पेपरमधे्य देशातील र्ािसिवनक आरोग्य आणीबाणीच्या काळात 

वनयासतीच्या रु्रुिातीच्या वनबांधांनी त्ाच्या बािूने काम केले. 

 

जर्वजर्वध बातम्या 
 

भ्रष्ट् अजधकाऱयाांना जिक्षा करण्याचे जनदेि नाकारल्याबिल 

CVC च्या यादीत रेल्रे्व अव्वल आहे. 

● भ्रष्ट् अवधकारी आवण कमसचार्यांविरुद्ध CVC च्या 

वशफारशीकंडे दुलस क्ष करणार्या आवण त्ांच्या स्वतः च्या 

अनुशार्नात्मक प्रवक्रयेनुर्ार प्रकरणांचे वनराकरण करणार्या 

र्रकारी रं्स्थांच्या यादीत रेल्िे मंत्रालय अव्वल आहे. 2021 

च्या िाविसक अहिालात अशाच प्रकारच्या 55 घटना र्रकारी 

रं्स्थांमधे्य आढळून आल्या होत्ा, त्ापैकी 11 रेल्िेमधे्य 

होत्ा. 
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महत्त्वाचे मुिे 

● रेल्िेर्ह, भारतीय लघु उद्योग विकार् बँक (SIDBI), बँक ऑफ 

इंवडया आवण वदल्ली िल बोडस  यांच्याकडे प्रते्की चार प्रकरणे 

होती आवण CVC नुर्ार, महानदी कोलवफल्ड्र् वलवमटेडने 

अशा पररखस्थतीत त्ांच्या तीन कामगारांचे रं्रक्षण केले. 

● इंवडयन ओव्हरर्ीि बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र , मद्रार् 

फवटसलायझर्स वलवमटेड, इंवदरा गांधी नॅशनल ओपन 

युवनव्हवर्सटी, आवण उत्तर वदल्ली महानगरपावलका (िी आता 

वदल्लीच्या युवनफाइड महानगरपावलकेचा भाग आहे) या 

प्रकरणांमधे्य गंुतलेल्या दोन रं्स्था म्हणून रू्चीबद्ध आहेत, 

 

सर्वण िधाण परीक्षाांसाठी महत्त्वाचे मुिे: 
 

● नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष: रु्मन बेरी; 

● नीती आयोग र्ीईओ: परमेश्िरन अय्यर. 

● मारुती रु्झुकी इंवडयाचे व्यिस्थापकीय रं्चालक आवण मुख्य 

कायसकारी अवधकारी: वहर्ाशी ताकेउची; 

● मारुती रु्झुकी इंवडयाची स्थापना: 24 फेबु्रिारी 1981, गुरुग्राम; 

● मारुती रु्झुकी इंवडया मुख्यालय: निी वदल्ली. 

● विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना: 1956; 

● विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे मुख्यालय: निी वदल्ली; 

● विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष: मवमदला िगदेश कुमार. 

● िमू्म आवण काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हनसर: मनोि वर्न्हा. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/15309/-mpsc-combined-group-c-batch-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article?utm_source=marathiadda&utm_medium=article
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/16398/pcmc-online-live-classes-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/16468/maharashtra-technical-services-combined-pre-examination-online-live-classes-special-batch-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/16591/thane-district-central-cooperative-bank-marathi-online-live-classes-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article

