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राष्ट्र ीय बातम्या 

आयुरे्वदातील नावर्वन्यपूर्ण संशोधनाला पाव ंबा देण्यासा ी CCRAS 

'स्पार्ण ' र्ायणक्रम जाहीर रे्ला. 

● सेंट्रल कौन्सिल फॉर ररसर्च इन आयुरे्वदिक सायिेस (CCRAS) 

भारताच्या आगामी उज्ज्वल मनाच्या संशोधन प्रयत्ांना पाद ंबा 

िेण्यासा ी एक अनोखा पुढाकार घेते. CCRAS ने मान्यताप्राप्त 

आयुरे्वि महादर्वद्यालयांमधे्य आयुरे्वि दर्वद्यार्थ्ाांसा ी (BAMS) 

आयुरे्वि संशोधन केन (SPARK) सा ी दर्वद्यार्थीत्व कायचक्रम 

दर्वकदसत केला आहे. 

महत्वाचे मुदे्द 

● दर्वद्यार्थ्ाांच्या तरुण मनांना आधार िेण्यासा ी आदण आयुरे्विाच्या 

के्षत्रात पुराव्यार्वर आधाररत रै्वज्ञादनक संशोधनाच्या संसृ्कतीला 

र्ालना िेण्यासा ी CCRAS द्वारे स्पाकच  कायचक्रम दर्वकदसत 

करण्यात आला आहे. 

● स्पाकच  कायचक्रम दर्वद्यार्थ्ाांना संशोधनासा ी कौशल्य दर्वकदसत 

करण्यास आदण त्ांच्या संशोधन कल्पनांना पाद ंबा िेण्यासा ी 

मित करेल. 

● स्पाकच  प्रोग्रामर्ा उदे्दश भारतातील सर्वच आयुरे्वि 

महादर्वद्यालयांमधील तरुण आगामी दर्वद्यार्थ्ाांच्या संशोधन 

कल्पनांना पाद ंबा िेणे आहे. 

● स्पाकच  प्रोग्रामसा ी अर्च प्रदक्रया ऑनलाइन पद्धतीने केली र्ाईल. 

बालमृतू्य झाल्यास र्ें द्र सरर्ारच्या मवहला र्मणचाऱयांना 60 

वदर्वसांची प्रसूती रजा वमळर्ार आहे. 

● कें द्र सरकारच्या मदहला कमचर्ाऱयांना 60 दिर्वसांर्ी दर्वशेष प्रसूती 

रर्ा दमळेल. प्रसूतीपूर्वी दकंर्वा िरम्यान बाळ हरर्वल्यास दकंर्वा 

र्न्मानंतर लगेर्र् बाळारे् दनधन झाल्यास रर्ा मंरू्र केली 

र्ाईल. कादमचक आदण प्रदशक्षण दर्वभागाने यासंिभाचत एक दनिेश 

र्ारी केला आहे. कादमचक, सार्वचर्दनक तक्रार आदण दनरृ्वत्ती रे्वतन 

मंत्रालयाच्या अनुषंगाने हा दनणचय घेण्यात आला आहे. 

नर्वी वदल्लीचा प्रवतवित राजपथ (राष्ट्रपती भर्वन ते इंविया गेट या 

रस्त्याचे) र्ातणव्य पथ असे नामर्रर् र्रण्यात येर्ार आहे. 

● नर्वी दिल्लीतील प्रदतदित रार्पर्थ, राष्ट्र पती भर्वन ते इंदिया गेट् या 

रस्त्यारे् नार्व बिलून कतचव्य पर्थ (कतचव्य पर्थ) असे  ेर्वण्यात आले 

आहे. 15 ऑगस्ट 2022 रोर्ी, भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी 

लाल दकल्ल्यार्वरून राष्ट्र ाला संबोदधत करताना, पीएम मोिीनंी 

र्वसाहतर्वािी मानदसकतेतून दनमाचण झालेली नारे्व आदण दर्ने्ह 

काढून ट्ाकण्यार्वर भर दिला होता. 

भारतातील आरोग्य के्षत्र 2025 पयंत $50 अब्ांपयंत पोहोचेल. 

● भारतातील आरोग्य सेर्वा उद्योग 2025 पयांत 50 अब्ज िॉलसचपयांत 

र्वाढण्यार्ी अपेक्षा आहे, असे कें द्रीय मंत्री दर्तेंद्र दसंह यांनी 

सांदगतले. 14व्या CII ग्लोबल मेिटे्क सदमट्ला संबोदधत करताना, 

“र्ागदतक संधीर्ा फायिा घेत”, मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र 

मोिी यांच्या नेतृत्वाखाली, आरोग्यसेर्वा गेल्या िोन र्वषाांमधे्य 

नर्वकल्पना आदण तंत्रज्ञानार्वर अदधक कें दद्रत झाली आहे. सुमारे 

80% आरोग्य सेर्वा प्रणालीरे् उदद्दष्ट् येत्ा पार् र्वषाचत दिदर्ट्ल 

हेल्र्थकेअर टू्ल्समधे्य गंुतर्वणूक र्वाढर्वण्यारे् आहे. 

पंतप्रधान मोदी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पुतळ्याचे अनार्वरर् 

र्रर्ार आहे. 

● पंतप्रधान मोिी नेतार्ी सुभाषरं्द्र बोस यांच्या पुतळ्यारे् अनार्वरण 

करतील : राष्ट्र पती भर्वन ते इंदिया गेट्पयांत र्ाणारा आदण 

र्हुबारंू्नी झािे असलेले लाल गॅ्रनाइट् पिपर्थ, नूतनीकरण केलेले 

कालरे्व, राज्य-दर्वदशष्ट् खाद्यपिार्थाांरे् स्टॉल, नर्वीन युदट्दलट्ी ब्लॉक्स 

आदण र्वेंदिंग अशा नर्वीन नार्वार्ा कतचव्य पर्थ दकयोस्करे् अनार्वरण 

पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या हसे्त होणार आहे. 

NEP ला पुढे नेण्यासा ी वशक्षर् मंत्रालयाने वशक्षर् पर्वण सुरू रे्ले. 

● दशक्षण मंत्रालयाने दशक्षक पर्वच सुरू केले: दशक्षकांर्ा सन्मान 

करण्यासा ी आदण नर्वीन राष्ट्र ीय शैक्षदणक धोरण (NEP) पुढे 

नेण्यासा ी कें द्रीय मंत्री अन्नपूणाच िेर्वी आदण रार्कुमार रंर्न दसंह 

यांनी दशक्षक पर्वच सुरू केले. दशक्षण मंत्रालय, CBSE, AICTE आदण 

कौशल्य दर्वकास आदण उद्योर्कता मंत्रालय यांनी आयोदर्त 

केलेल्या उि्घाट्न संभाषणातून दशक्षक पर्वचर्ी सुरुर्वात झाली. 

प्रमुख मुदे्द 

● दशक्षण राज्यमंत्री (MoS) अन्नपूणाच िेर्वी यांच्या मते, NEP 2020 

अंतगचत, दशक्षकांना एकान्सिक आदण आंतरदर्वद्याशाखीय 

दृदष्ट्कोनाच्या कल्पनेनुसार भदर्वष्यातील कृती आराखड्यार्वर काम 

करारे्व लागेल. 

● दर्वद्यार्थ्ाांर्ी रै्वदशष्ट्ये दर्वकदसत करण्यासा ी आदण NEP सह 

संरेन्सखत मूल्य-आधाररत समार् दनमाचण करण्यासा ी दशक्षक 

महत्त्वपूणच आहेत. 

● दशक्षकांर्ा मर्बूत समन्वय आदण सहकायच हे दर्वद्यार्थ्ाांना त्ांच्या 

क्षमता आदण र्ाररत्र्य दर्वकदसत करण्यात मित करते. 

● मंत्र्यांनी CBSE-संलग्न शाळांमधील 19 मुख्याध्यापक आदण 

दशक्षकांना “CBSE Honor for Excellence in Teaching and 

School Leadership 2021-22 पुरस्कार” दिले. 

● राज्यमंत्री रार्कुमार रंर्न दसंग यांच्या मते दशक्षक, शाळा असोत 

दकंर्वा उच्च दशक्षण असो, त्ांरे् एक सामादयक धे्यय असते आदण 

या सन्मानांरे् उदद्दष्ट् अनुकरणीय सरार्व, शैक्षदणक नेतृत्व आदण 

संस्र्था दनमाचण करणे हे आहे. 
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अँप-आधाररत टोर्न-मुक्त वतर्ीट प्रर्ाली र्वापरर्ारा भारतातील 

पवहला RRTS र्ॉररिॉर 

● िेशार्ी पदहली प्रािेदशक रॅदपि ट्र ान्सझझट् दसस्टीम (भारतार्ा पदहला 

RRTS कॉररिॉर), दिल्ली-मेर  RRTS लाइन, स्वायत्त भािे 

संकलन (AFC) प्रणाली आदण स्वारांसा ी QR कोि असलेली 

दतदकटे् समादर्वष्ट् करेल. 

● EMV (Europay, Mastercard, Visa) NCMC मानकांर्वर 

आधाररत ओपन लूप कॉनॅ्टक्टलेस कािच िेखील दिल्ली-मेर  

RRTS मागाचर्वर स्वीकारले र्ातील. भारतीय मेट्र ो नेट्र्वकच , र्वाहतूक 

अदधकारी आदण बँदकंग संस्र्थांद्वारे र्ारी केलेली सर्वच NCMC कािे 

RRTS प्रर्वाशांकिून स्वीकारली र्ातील. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुमूण 'टीबी मुक्त भारत अवभयान' सुरू र्रर्ार 

आहे. 

● राष्ट्र पती द्रौपिी मुमूच 9 सप्टेंबर 2022 रोर्ी प्रधानमंत्री ट्ीबी मुक्त 

भारत अदभयान अक्षरशः सुरू करतील. प्रधानमंत्री ट्ीबी मुक्त 

भारत अदभयानारे् उदद्दष्ट् 2025 पयांत भारतातून क्षयरोगारे् 

उच्चाट्न करण्यारे् आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी भारतातील 

क्षयरोग संपदर्वण्यारे् दर्वदशष्ट् आर्वाहन केले आहे. 

राष्ट्र ीय वर्वधी सेर्वा प्रावधर्रर् (NALSA) नागररर् सेर्वा र्ें द्राचे 

उद्घाटन भारताचे सरन्यायाधीश उदय उमेश लवलत यांच्या हसे्त 

झाले. 

● राष्ट्र ीय दर्वधी सेर्वा प्रादधकरण (NALSA) नागररक सेर्वा कें द्रारे् 

उि्घाट्न भारतारे् सरन्यायाधीश उिय उमेश लदलत यांच्या हसे्त 

झाले. NALSA ला प्रिान करण्यात आलेल्या रै्सलमेर 

हाऊसमधील र्ागा नागररकांसा ी कायिेशीर सहाय्य कें द्र, 

अदनर्वासी भारतीयांसा ी कायिेशीर सहाय्य कें द्र, प्रदशक्षण कें द्र 

आदण िेशभरात भदर्वष्यातील कायिेशीर सेर्वा प्रिान करण्यासा ी 

दिदर्ट्ल कमांि सेंट्रच्या स्र्थापनेसा ी र्वापरली र्ाईल. यापूर्वी 

र्ामनगर हाऊस येरे्थ असलेले NALSA कायाचलय 9 नोव्हेंबर 

2021 रोर्ी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अदतररक्त दबदल्िंग 

कॉम्प्लेक्समधे्य स्र्थलांतररत करण्यात आले होते. 

 I-STEM पुढार्ाराने रू्वमन, इंवजनीअररंग, सायन्स आवर् 

टेक्नोलॉजी (WEST) उपक्रमाची सुरर्वात 

● रू्वमन, इंदर्नीअररंग, सायि आदण टे्क्नोलॉर्ी (WEST) हा एक 

नर्वीन I-STEM (भारतीय दर्वज्ञान तंत्रज्ञान आदण अदभयांदत्रकी 

सुदर्वधा नकाशा) उपक्रम आहे. भारत सरकारच्या प्रधान रै्वज्ञादनक 

सल्लागार (PSA) कायाचलयारे् रै्वज्ञादनक सदर्र्व िॉ. प्रदरं्विर मैनी 

यांनी WEST उपक्रम सुरू केला. WEST कायचक्रमारे् उदद्दष्ट् 

मदहलांना दर्वज्ञान, तंत्रज्ञान आदण नादर्वन्यपूणच प्रणालीमधे्य योगिान 

िेण्यासा ी सक्षम करणे आहे 

 2021 मधे्य प्रवतबंधात्मर् अटरे्त र्वाढ झाली. 

● नॅशनल क्राईम रेकॉिच बु्यरोने र्ारी केलेल्या ताज्या गुझ्ांच्या 

आकिेर्वारीनुसार, 2021 मधे्य प्रदतबंधािक अट्केमधे्य मागील 

र्वषाचच्या तुलनेत 23.7% र्ी र्वाढ झाली आहे, 1.1 लाखांहून अदधक 

लोकांना प्रदतबंधािक अट्केत  ेर्वण्यात आले आहे. यापैकी 483 

राष्ट्र ीय सुरक्षा कायद्यांतगचत ताब्यात घेण्यात आले होते, त्ापैकी 

र्र्वळपास दनमे्म (241) एकतर को िीत होते दकंर्वा 2021 च्या 

अखेरीस अद्याप ताब्यात घेण्यात आले होते. एकूण 24,500 हून 

अदधक लोकांना प्रदतबंधािक नर्रकैिेत  ेर्वण्यात आले होते 

दकंर्वा अद्यापही ताब्यात घेण्यात आले होते.  

बू्ल एनजी मोटसणने भारतातील पवहली एलएनजी टरर् सुवर्वधा सुरू 

रे्ली. 

● बू्ल एनर्ी मोट्सचरे् लांब पल्ल्याच्या, हेर्वी-डु्यट्ी ट्रक, रे् स्वच्छ 

ऊर्ाच, र्र्वळर्र्वळ शून्य उत्सर्चन करणारी र्वाहने तयार करून 

भारतीय ट्र दकंग व्यर्वसायाला र्ालना िेऊ इन्सच्छत आहेत, 

एलएनर्ीर्वर र्ालतील. या व्यर्वसायारे् उि्घाट्न कें द्रीय मंत्री 

दनतीन गिकरी यांच्या हसे्त करण्यात आले. बू्ल एनर्ी मोट्सचर्ा 

FPT इंिन्सस्टरयल, इट्ादलयन इव्हको गु्रपर्ा र्ागदतक पॉर्वरट्र ेन बँ्रि, 

BS VI-अनुरूप FPT इंिन्सस्टरयल इंदर्नसह पदहला LNG ट्रक 

लॉन्च करण्यासा ी करार झाला आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14500 शाळा अपगे्रि र्रण्यासा ी 

PM-SHRI योजनेची घोषर्ा रे्ली. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी प्रधानमंत्री सू्कल फॉर रायदझंग इंदिया 

(PM-SHRI) योर्नेंतगचत िेशभरातील 14 हर्ार 500 शाळांर्ा 

दर्वकास आदण अपगे्रिेशन या नर्वीन उपक्रमार्ी घोषणा केली 

आहे. PM-SHRI शाळा आिशच शाळा बनतील ज्यात राष्ट्र ीय 

शैक्षदणक धोरणार्ा संपूणच आिा अंतभूचत होईल. कें द्र सरकार, 

राजे्य, कें द्रशादसत प्रिेश आदण स्र्थादनक स्वराज्य संस्र्थांद्वारे 

व्यर्वस्र्थादपत केलेल्या शाळांमधून दनर्विलेल्या दर्वद्यमान शाळांना 

बळकट् करून कें द्र पुरसृ्कत योर्ना लागू केली र्ाईल. 

र्ें द्रीय मंवत्रमंिळाने रेल्रे्वच्या जवमनी दीघणर्ालीन भािेतत्त्वार्वर 

देण्याच्या धोरर्ाला तसेच पुढील पाच र्वषांत 300 गवतशक्ती र्ागो 

टवमणनल वर्वर्वसत र्रण्याच्या प्रस्तार्वाला मंजुरी वदली आहे 

● कें द्रीय मंदत्रमंिळाने रेल्रे्वच्या र्दमनी िीघचकालीन भािेतत्त्वार्वर 

िेण्याच्या धोरणाला तसेर् पुढील पार् र्वषाांत 300 गदतशक्ती कागो 

ट्दमचनल दर्वकदसत करण्याच्या प्रस्तार्वाला मंरु्री दिली आहे. एका 

र्वररि अदधकाऱयाने गुरुर्वारी सांदगतले की, रे्व्हा 300 गती शक्ती 

कागो ट्दमचनल्स कायचरत होतील तेव्हा रेल्रे्वला मालर्वाहतूक 

सेरे्वतून िरर्वषी दकमान ₹ 30,000 कोट्ीचं्या र्वाढीर्व उत्पन्नार्ी 

अपेक्षा आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वदल्लीच्या सेंटरल व्हिस्टाच्या नर्वीन 

रूपाचे अनार्वरर् रे्ले. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी दिल्लीच्या सेंट्रल न्सव्हस्टाच्या नर्वीन 

रूपारे् अनार्वरण केले. दिसेंबर 2020 पासून, भारताच्या पॉर्वर 

कॉररिॉरच्या मोठ्या बिलामुळे संसिेर्ी नर्वीन इमारत, एक 

एकीकृत कें द्रीय सदर्र्वालय आदण राष्ट्र पती भर्वन आदण इंदिया गेट् 

िरम्यानच्या तीन दकलोमीट्र लांबीच्या कातचव्य मागाचर्ी अद्ययार्वत 

आरृ्वत्ती तयार केली र्ाईल. 

अदानी समूह 2030 पयंत स्वच्छ ऊजेमधे्य $70 अब् 

गंुतर्वरु्र्ीचा भाग म्हरू्न वगगा र्ारखाने उभारर्ार आहे. 

● आदशयातील सर्वाचत श्रीमंत व्यक्ती गौतम अिानी, पोट्च-टू्-पॉर्वर 

समूह 2030 पयांत स्वच्छ ऊरे्मधे्य USD 70 अब्ज गंुतर्वणुकीर्ा 

एक भाग म्हणून सौर मॉडू्यल, पर्वन ट्बाचइन आदण हायिर ोर्न 

इलेक्टर ोलायझसच तयार करण्यासा ी तीन गीगा कारखाने तयार 

करेल. अिानी समूह सर्वचत्र गंुतर्वणूक र्वाढर्वत आहे. ग्रीन एनर्ी 

वॅ्हल्यू रे्न 2030 पयांत र्गातील सर्वोच्च अक्षय ऊर्ाच उत्पािक 

बनण्यारे् उदद्दष्ट् आहे. 

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


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 04 त े10 सप्टेंबर 2022  

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

Agribazaar ही खाजगी के्षत्रातील इलेक्ट्र ॉवनर् रृ्षी मंिी आहे, 

ज्याने 'Agribazaar वर्सान Safalta Card' लाँच रे्ले आहे. 

● आगरीबार्ार ही खार्गी के्षत्रातील इलेक्टर ॉदनक कृषी मंिई आहे, 

ज्याने 'अ ॅग्रीबार्ार दकसान सफालता कािच' लाँर् केले आहे. 

Agribazaar Kisan Safalta Card हे शेतकऱयांना त्ांच्या 

कापणीपूर्वच आदण काढणीनंतरच्या शेतीच्या गरर्ा आदण संबंदधत 

खर्च पूणच करण्यासा ी मित करण्यार्ा एक र्लि आदण सोपा 

मागच आहे. शेतकरी कृषी बार्ार दकसान सफाल्ट्ा कािचर्ा र्वापर 

करून दर्वत्तपुरर्व ा करू शकतात. प्रिान केलेला दनधी केर्वळ 

शेती दनदर्विा आदण गरर्ा खरेिी करण्यासा ी र्वापरला र्ाऊ 

शकतो. 

WRI द्वारे भारतातील पवहले राष्ट्र ीय इलेव्हक्ट्रर् फे्रट पॅ्लटफॉमण सुरू 

रे्ले. 

● NITI आयोग आदण र्ागदतक संसाधन संस्र्था (WRI), यांनी 

भारतातील पदहले राष्ट्र ीय इलेन्सक्टरक फे्रट् लॅट्फॉमच- E-FAST 

India (Electric Freight Accelerator for Sustainable 

Transport-India) लाँर् केले. नॅशनल इलेन्सक्टरक फे्रट् लॅट्फॉमच 

दर्वदर्वध भागधारकांना र्वल्च ि इकॉनॉदमक फोरम, CALSTART 

आदण RMI इंदियाच्या समर्थचनासह एकत्र आणले. 

ई-फास्ट इंवियाशी संबंवधत महत्त्वाचे मुदे्द 

● ऑन-ग्राउंि प्रात्दक्षक पायलट् आदण पुराव्यार्वर आधाररत 

संशोधनाद्वारे र्वाढलेल्या मालर्वाहतुकीच्या दर्वि्युतीकरणाबाबत 

र्ागरूकता र्वाढर्वणे हे व्यासपी ारे् उदद्दष्ट् आहे. 

● हे से्कलेबल रै्वमादनकांना समर्थचन िेईल आदण भारतातील 

मालर्वाहतूक दर्वि्युतीकरणाला गती िेण्याच्या उदे्दशाने धोरणे 

सूदर्त करेल. 

● ई-फास्ट इंदियाच्या लॉन्चमधे्य प्रमुख ऑट्ोमोबाईल उद्योग, 

लॉदर्न्सस्टक कंपन्या, दर्वकास बँका आदण दफन-टे्क कंपन्यांर्ा 

सहभाग दिसून आला. 

● हे भागीिारी मर्बूत करण्यास आदण मालर्वाहतूक उपाय 

ओळखण्यास आदण त्ांना समर्थचन करण्यास मित करेल. 

● ई-फास्ट इंदियार्ा शुभारंभ WRI इंदियाच्या ट्ोट्ल कॉस्ट ऑफ 

ओनरदशप (TCO) इवॅ्हल्युएट्रच्या लाँर्नंतर झाला. 

● ट्ीसीओ इवॅ्हल्युएट्र हा एक अंतज्ञाचनी एके्सल-आधाररत 

अनुप्रयोग आहे, र्ो दकमतीरे् घट्क आदण कायचप्रिशचन मापिंिांरे् 

दर्वश्लेषण करण्यात मित करतो. 
 

 

● पॅरामीट्सचमधे्य हलके, मध्यम आदण हेर्वी-डु्यट्ी मालर्वाहतूक 

समादर्वष्ट् आहे आदण त्ांच्या दिझेल, पेट्र ोल आदण CNG 

समकक्षांशी इलेन्सक्टरक रे्वररएंट्र्ी तुलना प्रदत दकमी TCO र्वर त्ांर्ा 

प्रभार्व ओळखण्यासा ी आहे. 

 

राज्य बातम्या 

लिाखमधील लेह पवहल्या-र्ववहल्या माउंटन सायर्ल 

वर्वश्र्वचषर्ाचे आयोजन र्रण्यासा ी सज्ज आहे. 

● लेह हे भारतातील पदहल्यार्वदहल्या माउंट्न सायकल, MTB, 

दर्वश्र्वर्षक- 'UCI MTB एदलदमनेट्र दर्वश्र्वर्षक स्पधेरे् आयोर्न 

करण्यासा ी सज्ज आहे. कें द्रशादसत प्रिेश लिाखरे् प्रशासन 

आदण भारतीय सायकदलंग असोदसएशन यांच्या सहकायाचने 'UCI 

MTB एदलदमनेट्र र्वल्च ि कप' आयोदर्त केला र्ाईल. एदलदमनेट्र 

र्वल्च ि कपर्ा लिाख लेग हा र्गभरातील दर्वदर्वध शहरांमधे्य 

आयोदर्त केलेल्या िहा व्यार्वसादयक शयचतीचं्या मादलकेर्ा भाग 

आहे. 

प्रते्यर् घरात आरओ पार्ी असर्ारे भरतौल हे राज्यातील पवहले 

गार्व  रले आहे. 

● भरतौल हे उत्तर प्रिेशातील पदहले गार्व  रले आहे ज्याने प्रते्क 

घराला आरओ पाणी पुरर्व ा करण्यार्ा मान दमळर्वला आहे. 

भरतौल हे बरेलीच्या दबदर्थरी रै्नपूर ब्लॉकमधे्य आहे. येरे्थ सुमारे 

7,000 लोक आहेत आदण प्रते्क घराला स्वच्छ आदण सुरदक्षत RO 

पाणी पुरर्वले र्ाते. आरओर्ी स्र्थापना आिशच ग्रामपंर्ायत 

उपक्रमांतगचत करण्यात आली आहे ज्यामुळे गार्वाला दपण्यारे् शुद्ध 

पाणी दमळू शकते. 

मेघालयाचे मुख्यमंत्री र्ॉनराि रे् संगमा यांनी 'ग्रामीर् बॅर्यािण 

िुक्कर पालन योजना' सुरू रे्ली. 

● मेघालयारे् मुख्यमंत्री कॉनराि के संगमा यांनी 'ग्रामीण बॅकयािच 

िुक्कर योर्ना' लाँर् केली आहे रे्णेकरून शेतकऱयांना दर्वदर्वध 

पशुपालन दक्रयाकलापांद्वारे शाश्र्वत उपर्ीदर्वका दमळेल. 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार दर्वदर्वध कल्याणकारी योर्नांच्या 

माध्यमातून शेतकऱयांना उत्पन्नाच्या संधी आदण आदर्थचक समृद्धी 

यशस्वीपणे उपलब्ध करून िेत आहे. 

ई-प्रोवसकु्यशन पोटणलच्या र्वापरात उत्तर प्रदेश अव्वल 

● 9.12 िशलक्ष प्रकरणांसह उत्तर प्रिेश, कें द्र सरकारच्या दिदर्ट्ल 

इंदिया दमशन अंतगचत व्यर्वस्र्थादपत केलेल्या ई-प्रोदसकु्यशन 

पोट्चलद्वारे खट्ले दनकाली काढण्यात आदण िाखल होण्याच्या 

संखे्यत आघािीर्वर आहे. ऑगस्ट अखेरपयांतच्या 

आकिेर्वारीनुसार, मध्य प्रिेश 2.31 िशलक्ष, दबहार 859,000, 

गुर्रात 487,000 आदण छत्तीसगि 383,000 प्रकरणांसह िुसऱया 

स्र्थानार्वर आहे. या पोट्चलर्वर ऑनलाइन प्रकरणे दनकाली 

काढण्यात UP िेखील अव्वल स्र्थानार्वर आहे, सुमारे 470,000 

नोिंी, त्ानंतर मध्यप्रिेशासा ी 170,000 आदण गुर्रातसा ी 

125,000 नोिंी आहेत. िोन र्वषाांपूर्वी राज्यांनी सुरू केलेले पोट्चल 

हे र्घन्य गुझ्ांमधील फौर्िारी खट्ल्यांना गती िेण्यासा ी 

न्यायालये आदण अदभयोर्न यंत्रणेला मित करण्यासा ी गृह, 

आयट्ी आदण कायिा मंत्रालयांर्ा एक उपक्रम आहे. 
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मोहला-मानपूर-अंबाग चौर्ी हा छत्तीसगिचा 29 र्वा वजल्हा 

बनला आहे. 

● छत्तीसगिरे् मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल यांनी राज्यातील 29 र्वा 

दर्ल्हा म्हणून नव्याने स्र्थापन झालेल्या मोहला-मानपूर-अंबागि 

र्ौकीरे् उि्घाट्न केले. यारे्वळी त्ांनी दर्ल््ाच्या नकाशारे् 

अनार्वरणही केले. नव्याने स्र्थापन झालेला दर्ल्हा मोहला-मानपूर-

अंबागि र्ौकी हा रार्नांिगार्व दर्ल््ातून एक नर्वीन प्रशासकीय 

एकक म्हणून तयार करण्यात आला आहे. 

तावमळनािू सरर्ारने वर्वद्यावथणनीसंा ी "पुधुमाई पेन योजना" 

सुरू रे्ली. 

● तादमळनािूरे् मुख्यमंत्री एमके सॅ्टदलन यांनी दिल्लीरे् मुख्यमंत्री 

अरदरं्वि केर्रीर्वाल यांच्या उपन्सस्र्थतीत रे्न्नई येर्थील एका 

कायचक्रमात 'पुधुमाई पेन' नार्वाने मूर्वलूर राममीर्थचम अमै्मयार उच्च 

दशक्षण हमी योर्नेर्ा शुभारंभ केला. श्री केर्रीर्वाल यांनी 

दिल्लीतील त्ांच्या AAP सरकारने केलेल्या मॉिेलरे् अनुकरण 

करून तादमळनािू सरकारने स्र्थापन केलेल्या 26 उतृ्कष्ट् शाळा 

आदण 15 मॉिेल सू्कलरे् अनार्वरण केले. 

राजस्थानने 100 वदर्वसांची शहरी रोजगार हमी योजना सुरू 

रे्ली. 

● रार्स्र्थान सरकारने ग्रामीण रोर्गार हमी योर्नेच्या MGNREGA 

च्या धतीर्वर शहरी भागातील गररू् कुटंु्बांना 100 दिर्वसांर्ा 

रोर्गार िेण्यासा ी महत्त्वाकांक्षी योर्ना सुरू केली आहे. 

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी यार्वषीच्या राज्याच्या 

अर्थचसंकल्पात प्रस्तादर्वत केलेल्या इंदिरा गांधी शहरी रोर्गार 

योर्नेसा ी 2.25 लाखांहून अदधक कुटंु्बांनी आधीर् नोिंणी केली 

आहे. 

ओविशा सरर्ारने 'छटा' नार्वाने रेन र्वॉटर हारे्वव्हसं्टग योजना सुरू 

रे्ली. 

● ओदिशा सरकारने 'कमु्यदनट्ी हानेदसंग अँि हारे्वन्ससं्टग रेनर्वॉट्र 

आदट्चदफदशयल टू् टे्रेस टू् अँन्सिफर (CHHATA) नार्वार्ी रेन र्वॉट्र 

हारे्वन्ससं्टग योर्ना सुरू केली आहे. या नव्या योर्नेला गेल्या 

मदहन्यात मंदत्रमंिळाने मंरु्री दिली होती. त्ार्ी अंमलबर्ार्वणी 

पार् र्वषाांच्या कालार्वधीसा ी केली र्ाणार आहे. 

योजनेबद्दल: 

● राज्य के्षत्र योर्ना पार्वसाच्या पाण्यारे् संरक्षण करण्यासा ी आदण 

शहरी स्र्थादनक स्वराज्य संस्र्था (ULB) आदण पाण्यार्ी कमतरता 

असलेल्या ब्लॉक्समधे्य पाण्यार्ी गुणर्वत्ता सुधारण्यासा ी कायच 

करेल. 

● 2020 मधे्य केलेल्या भूर्ल संसाधनाच्या मूल्यांकनार्वर आधाररत 

व्यर्वहायचतेनुसार, 29,500 खार्गी इमारती आदण 1,925 सरकारी 

इमारतीचं्या छतार्वर पार्वसारे् पाणी सा र्वण संरर्ना बांधल्या 

र्ातील ज्यामधे्य 52 पाण्यार्ा ताण असलेले ब्लॉक आदण 27 

शहरी स्र्थादनक स्वराज्य संस्र्थांर्ा समारे्वश असेल. 

छत्तीसगि येथे मनेंद्रगि-वचरवमरी-भरतपूर आवर् सक्ती हे नर्वीन 

वजल्हे आहेत. 

● छत्तीसगिरे् मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी राज्यातील 32व्या आदण 

33व्या दर्ल््ांरे् उि्घाट्न केले. मनेंद्रगि-दर्रदमरी-भरतपूर 

आदण सक्ती हे छत्तीसगिरे् 32रे्व आदण 33रे्व दर्ल्हे म्हणून घोदषत 

करण्यात आले. रं्र्गीर -र्ांपा येरू्थन शक्ती कोरलेली आहे आदण 

कोररया दर्ल््ातून मनेंद्रगि-दर्रदमरी-भरतपूर कोरलेली आहे. 

वबहारच्या मुख्यमंत्र्ांनी फाल्गु नदीर्वरील भारतातील सर्वाणत लांब 

रबर धरर्ाचे उद्घाटन रे्ले. 

● दबहाररे् मुख्यमंत्री दनतीश कुमार यांनी गया येरे्थ फाल्गु निीर्वरील 

भारतातील सर्वाचत लांब रबर िॅम 'गयार्ी िॅम'रे् उि्घाट्न केले. हे 

धरण 324 कोट्ी रुपये खरू्चन बांधण्यात आले आहे. आयआयट्ी 

(रुरकी) मधील तज्ज्ांर्ा या प्रकल्पात सहभाग होता. याते्रकरंूच्या 

सोयीसा ी धरणात र्वषचभर पुरेल एर्वढा पाणीसा ा असेल. त्ाच्या 

बांधकामामुळे आता दर्वषु्णपि घाट्ार्र्वळील फाल्गु निीत 

दपंििान करण्यासा ी येणाऱया भादर्वकांसा ी र्वषचभर दकमान िोन 

फूट् पाणी उपलब्ध होणार आहे 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

राजनाथ वसंह पवहल्यांदाच मंगोवलयाला जार्ार आहेत. 

● िोन्ही िेशांमधील संरक्षण सहकायच अदधक दृढ करण्यासा ी 

संरक्षण मंत्री दद्वपक्षीय र्र्ाच करणार आहेत. 2+2 मंत्रीस्तरीय 

संर्वािासा ी ते र्पानलाही र्ाणार आहेत. प्रर्थमतः, कें द्रीय संरक्षण 

मंत्री रार्नार्थ दसंह 5 ते 7 सप्टेंबर या कालार्वधीत मंगोदलयाला भेट् 

िेणार आहेत. “आगामी िौरा हा भारतीय संरक्षण मंत्र्यांर्ा 

मंगोदलयार्ा पदहला िौरा आहे आदण िोन्ही िेशांमधील संरक्षण 

सहकायच आदण धोरणािक भागीिारी आणखी मर्बूत करेल. 

मेरी एवलझाबेथ टरस, युनायटेि वरं्गिमच्या वतसऱया पंतप्रधान 

बनर्ार आहेत. 

● मेरी एदलझाबेर्थ ट्रस, 26 रु्लै 1975 रोर्ी र्न्मलेल्या दब्रदट्श 

रार्कारणी, आता कंझवे्हदट्व्ह पक्षाच्या नेत्ा आहेत आदण 6 

सप्टेंबर 2022 रोर्ी यूकेच्या पंतप्रधानपिी दर्वरार्मान होणार 

आहेत. 

महागाईचे संर्ट र्वाढत असताना युरोप मंदीच्या वदशेने जात आहे. 

● युरो झोन र्र्वळर्र्वळ दनन्सश्र्तपणे मंिीमधे्य प्ररे्वश करत आहे, 

आर्च्या सरे्वक्षणांमधे्य र्ीर्वन संकट्ार्ा र्वाढता खर्च आदण एक 

दनराशार्नक दृष्ट्ीकोन िशचदर्वला आहे र्ो ग्राहकांना खर्च 

करण्यापासून सार्वध करत आहे. दकमतीतील िबार्व काही 

प्रमाणात हलका झाला असताना, सरे्वक्षणानुसार, ते उच्च रादहले. 

युरोदपयन सेंट्रल बँक िबार्वाखाली आहे कारण महागाई त्ाच्या 

2% लक्ष्यापेक्षा र्ार पट् र्ास्त आहे, गेल्या मदहन्यात दर्वक्रमी 

9.1% पयांत पोहोर्ली आहे. 

चीनमधील अवधर्ाऱयांनी नोदंी सुरू झाल्यापासून देशातील 

सर्वाणत उष्ण ऑगस्टची नोदं रे्ली आहे. 

● र्ीनमधील अदधकाऱयांनी नोिंी सुरू झाल्यापासून िेशातील सर्वाचत 

उष्ण ऑगस्टर्ी नोिं केली आहे, राज्य माध्यमांनुसार, दर्वलक्षण 

तीव्र उन्हाळ्याच्या उष्णतेच्या लाटे्मुळे नद्या कोरड्या पिल्या, 

दपके र्ळून गेली आदण रे्वगळ्या बॅ्लकआउट् सुरू झाल्या. 

दसरु्आन प्रांताच्या काही भागांमधे्य आदण र्ोगंदकंगच्या मेगादसट्ीरे् 

तापमान 40 अंश सेदल्सअस (104 फॅरेनहाइट्) पेक्षा र्ास्त 

दिर्वसांपयांत र्वाढल्याने, तज्ञांच्या मते िदक्षण र्ीन गेल्या मदहन्यात 

र्ागदतक इदतहासातील सर्वाचत र्वाईट् उष्णतेच्या लाट्ांपैकी एक 

असू शकतो. 
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UN ने श्रीलंरे्च्या मानर्वी हक्कांच्या रेर्ॉिणची वनंदा रे्ली. 

● संयुक्त राष्ट्र ांच्या मानर्वादधकार पररषिेने 27 मे रोर्ी श्रीलंकेर्वर एक 

गंभीर सिोष  रार्व मंरू्र केला ज्यामधे्य अलीकिील लढाई 

िरम्यान कदर्थत गैरर्वतचन आदण मानर्वी हक्कांच्या इतर गंभीर 

समस्ांबाबत आंतरराष्ट्र ीय र्ौकशीच्या मागणीकिे िुलच क्ष केले 

गेले, असे ह्यूमन राइट््स र्वॉर्ने म्हट्ले आहे. सरकारी सैन्याने 

दलबरेशन ट्ायगसच ऑफ तदमळ इलम (LTTE) च्या पराभर्वानंतर 

एका िशकानंतर श्रीलंकेतील मानर्वी हक्कांच्या पररन्सस्र्थतीर्वर 26 

आदण 27 मे 2009 रोर्ी पररषिेने दर्वशेष सत्र आयोदर्त केले होते. 

सुएला बे्रिरमन या भारतीय रं्वशाच्या र्वर्ील यांना देशाचे नर्वीन 

गृहसवचर्व म्हरू्न वनयुक्त रे्ले आहे. 

● सुएला बे्रव्हरमन यूकेच्या नर्वीन गृहसदर्र्व आहेत: दलझ ट्रस, नर्वीन 

दब्रट्ीश पंतप्रधान, सुएला बे्रव्हरमन या भारतीय रं्वशाच्या र्वकील 

यांना िेशारे् नर्वीन गृहसदर्र्व म्हणून दनयुक्त केले आहे. भारतीय 

रं्वशाच्या दप्रती पटे्ल यांच्या र्ागी सुएला बे्रव्हरमन यांर्ी दनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. आगे्नय इंग्लंिमधील फरेहॅम येर्थील 42 

र्वषीय कंझवे्हदट्व्ह पक्षाच्या सिस्ा सुएला बे्रव्हरमन यांनी यापूर्वी 

अँट्नी र्नरल म्हणून बोररस र्ॉिन प्रशासनासा ी काम केले 

होते. 

अमेरररे्ने पावर्स्तानला 450 दशलक्ष िॉलसणचे पॅरे्ज जाहीर 

रे्ले. 

● दबिेन प्रशासनाने पादकस्तानला तब्बल USD 450 िशलक्ष F-16 

फायट्र रे्ट् फ्लीट् दट्कार्व कायचक्रम मंरू्र केला आहे. यूएस 

काँगे्रसला सूर्ना म्हणून, परराष्ट्र  खात्ाने 450 िशलक्ष िॉलसचच्या 

अंिारे् खर्ाचसा ी F-16 केस आदण संबंदधत उपकरणांर्ी संभाव्य 

दर्विेशी लष्करी दर्वक्री मंरू्र करण्यार्ा दनधाचर केला आहे, असा 

युन्सक्तर्वाि केला आहे की यामुळे इस्लामाबािर्ी र्वतचमान पररन्सस्र्थती 

पूणच करण्यार्ी क्षमता दट्कून राहील. 

मंगोवलयाचे राष्ट्रपती उखनागीन खुरेलसुख यांनी राजनाथ वसंह 

यांना 'तेजस' घोिा भेट वदला. 

● मंगोदलयाला भेट् िेणारे पदहले भारतीय संरक्षण मंत्री, रार्नार्थ दसंह 

यांना राष्ट्र पती उखनागीन खुरेलसुख यांनी “तेर्स” हा भव्य घोिा 

भेट् म्हणून दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांना सात र्वषाांनंतर या 

िेशाच्या नेतृत्वाकिून अशीर् भेट् दमळाली आहे. 2015 मधे्य 

पंतप्रधान मोिीनंा त्ांच्या या िेशाच्या ऐदतहादसक भेट्ीिरम्यान 

त्ांरे् तत्कालीन मंगोदलयन समकक्ष दर्मेि सैखानदबलेग 

यांच्याकिून दर्वशेष भेट् म्हणून एक तपदकरी घोिा दमळाला होता. 

त्ारे् नार्व कंर्थक असे होते. 

यूएसने युरोपसा ी 2 अब् िॉलरची लष्करी मदत जाहीर रे्ली. 

● युके्रन आदण रदशयाकिून धोक्यात आलेल्या इतर युरोपीय 

िेशांसा ी दबिेन प्रशासनाने $2 अब्ज पेक्षा र्ास्त दकमतीर्ी मो ी 

नर्वीन लष्करी मित र्ाहीर केल्यामुळे अमेररकेरे् परराष्ट्र  मंत्री 

अँट्नी न्सबं्लकन यांनी कीर्वला अदनयोदर्त भेट् दिली . र्वररि 

युके्रदनयन अदधकाऱ यांशी झालेल्या बै कीमंधे्य, न्सबं्लकेन म्हणाले 

की, दबिेन प्रशासनाने युके्रन आदण नाट्ो सिस् आदण प्रािेदशक 

सुरक्षा भागीिारांसह त्ाच्या 18 शेर्ारी िेशांना िीघचकालीन 

परकीय लष्करी दर्वत्तपुरर्व ा करण्यासा ी $2 अब्ज प्रिान 

करण्याच्या आपल्या इराद्याबद्दल कॉंगे्रसला सूदर्त केले आहे. 

वचप पुरर्व ा सुधारल्यामुळे र्वाहनांचे विसॅ्पच 21% र्वाढले. 

● सोसायट्ी ऑफ इंदियन ऑट्ोमोबाईल मॅनु्यफॅक्चरसचच्या 

म्हणण्यानुसार, सेमीकंिक्टरर्ा सुधाररत पुरर्व ा आदण 

सणासुिीर्ी मागणी यामुळे ऑगस्टमधे्य भारतातील प्रर्वासी 

र्वाहनांच्या घाऊक दर्वक्रीत 21 ट्के्क र्वादषचक र्वाढ झाली आहे. 

सोसायट्ी ऑफ इंदियन ऑट्ोमोबाईल मॅनु्यफॅक्चरसच (दसयाम) द्वारे 

र्ारी केलेल्या ताज्या आकिेर्वारीनुसार, ऑगस्ट 2021 मधे्य 

2,32,224 युदनट््सच्या तुलनेत पॅसेंर्र र्वाहन (पीव्ही) िीलसचना 

पा र्वले गेले 2,81,210 युदनट् होते. प्रर्वासी कार घाऊक दर्वक्री 23 

र्वर होती. गेल्या मदहन्यात 1,33,477 युदनट््सर्वर ट्क्का होता. 

र्वोल्र्र तुर्ण  हे संयुक्त राष्ट्र ांचे पुढील मानर्वावधर्ार प्रमुख बनर्ार 

आहेत. 

● संयुक्त राष्ट्र  (UN) महासभेने ऑन्सस्टरयारे् र्वोल्कर तुकच  यांना संयुक्त 

राष्ट्र ारे् सरदर्ट्णीस अँट्ोदनयो गुटे्रेस यांनी र्ागदतक संस्रे्थरे् 

मानर्वादधकार प्रमुख म्हणून मान्यता दिली. व्होल्कर तुकच  यांनी 

2018 ते 2022 या कालार्वधीत UN उच्चायुक्त फॉर ह्यूमन 

राइट््स (OHCHR) च्या कायाचलयात काम केलेल्या दर्लीच्या 

रार्कारणी रे्वरोदनका दमशेल बॅरे्लेट् रे्ररया यांर्ी र्ागा घेतली. 

तुकच , सध्या धोरणासा ी सहाय्यक महासदर्र्व म्हणून कायचरत 

आहेत. 

लॉि्णस मार्ण  इन्शुरन्सला IRDAI र्िून थेट वर्वमा ब्रोर्रचा 

परर्वाना वमळतो. 

● भारतीय दर्वमा दनयामक आदण दर्वकास प्रादधकरण (IRDAI) ने 

लॉि्चस माकच  इझशुरि ब्रोकरेर् प्रायवे्हट् दलदमटे्ि, लॉि्चस माकच  

इंिस्टर ीर्र्ा दर्वमा दर्वभाग, र्ीर्वन आदण सामान्य दर्वमा 

उत्पािनांसा ी रे्थट् दर्वमा ब्रोदकंग परर्वाना दिला आहे. या रे्थट् 

ब्रोदकंग लायसिसह, लॉि्चस माकच  इझशुरि इंिस्टर ीर् दर्वमा के्षत्रात 

प्ररे्वश करण्यासा ी पाया घालते. 

 

वनयुक्ती बातम्या 

सध्या लोर्सभेचे महासवचर्वपद भूषर्वर्ारे उत्पल रु्मार वसंह हे 

संसद टीिीचे सीईओ म्हरू्नही र्ाम पाहतील. 

● राज्यसभेरे् अध्यक्ष आदण लोकसभा अध्यक्षांनी संयुक्तपणे दनणचय 

घेतला की सध्या लोकसभेरे् महासदर्र्व पिार्वर असलेले उत्पल 

कुमार दसंह हे संसि ट्ीव्हीरे् सीईओ म्हणून अदतररक्त कायचभार 

सांभाळतील. रर्वी कपूर यांना संसि ट्ीव्हीरे् मुख्य कायचकारी 

अदधकारी (CEO) म्हणून त्ांच्या कतचव्यातून मुक्त करण्यात आले 

आहे. 
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भारतीय वशवपंग र्ॉपोरेशनचे नरे्व सीएमिी म्हरू्न रॅ्प्टन बीरे् 

त्यागी यांनी वनयुक्ती 

● कॅप्टन दबनेश कुमार त्ागी यांर्ी दशदपंग कॉपोरेशन ऑफ इंदिया 

दलदमटे्ि (SCI) रे् नर्वीन अध्यक्ष आदण व्यर्वस्र्थापकीय संर्ालक 

म्हणून दनयुक्ती करण्याच्या प्रस्तार्वार्वर कॅदबनेट्च्या दनयुक्ती 

सदमतीने (ACC) स्वाक्षरी केली आहे. कादमचक आदण प्रदशक्षण 

दर्वभागाने र्ारी केलेल्या कायाचलयीन आिेशानुसार ही दनयुक्ती 

पिार्ा कायचभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून पार् र्वषाांसा ी, 

दकंर्वा त्ाच्या सेर्वादनरृ्वत्तीच्या तारखेपयांत दकंर्वा पुढील आिेश 

येईपयांत, यापैकी रे् लर्वकरात लर्वकर असेल. 

वत्रपुराने भारतातील पवहले जैर्व-खेिे उभारले. 

● दत्रपुरा हे भारतातील पदहले सुधाररत रै्र्व-गार्व असलेले पदहले 

राज्य  रले आहे. दत्रपुरारे् िासपारा गार्व दनसगाचर्वर आधाररत 

र्ीर्वनशैली आदण उपर्ीदर्वकेत रूपांतररत झाले आहे आदण 

रासायदनक खतांर्ा र्वापर कमी केला आहे. िशपारा हे 64 

कुटंु्बांरे् घर आहे रे् शेती आदण मत्स्यव्यर्वसायार्वर अर्वलंबून 

आहेत. भार्प सते्तत आल्यानंतर आदण पंतप्रधान नरेंद्र मोिी 

यांच्या हर्वामान बिल कमी करण्यार्ा प्रयत् स्वीकारल्यानंतर 

दत्रपुरामधे्य संकदल्पत केलेल्या पार् यशस्वी बायो-न्सव्हलेर् 2.0 

पैकी िसपारा एक आहे. 

SC न्यायाधीश िीर्वाय चंद्रचूि यांची NALSA चे नरे्व अध्यक्ष म्हरू्न 

वनयुक्ती र्रण्यात आली आहे 

● सर्वोच्च न्यायालयारे् न्यायमूती िीर्वाय रं्द्ररू्ि यांर्ी राष्ट्र ीय दर्वधी 

सेर्वा प्रादधकरण (NALSA) रे् पुढील कायचकारी अध्यक्ष म्हणून 

दनयुक्ती करण्यात आली आहे. हे पि यापूर्वी भारतारे् 

सरन्यायाधीश यूयू लदलत यांच्याकिे होते. अध्यक्ष द्रौपिी मुमूच यांनी 

न्यायमूती िीर्वाय रं्द्ररू्ि यांर्ी NALSA रे् कायचकारी अध्यक्ष 

म्हणून दनयुक्ती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयारे् न्यायाधीश म्हणून 

पिोन्नती होण्यापूर्वी, न्यायमूती रं्द्ररू्ि यांनी अलाहाबाि उच्च 

न्यायालयारे् मुख्य न्यायाधीश आदण त्ापूर्वी मंुबई उच्च 

न्यायालयारे् न्यायाधीश म्हणून काम केले होते. 

NALSA बद्दल: 

● NALSA र्ी स्र्थापना दर्वधी सेर्वा प्रादधकरण कायिा, 1987 अंतगचत 

समार्ातील िुबचल घट्कांना मोफत कायिेशीर सेर्वा प्रिान 

करण्यासा ी करण्यात आली आहे. 

● पात्र उमेिर्वारांना मोफत कायिेशीर सेर्वा प्रिान करणे आदण 

खट्ल्यांरे् र्लि दनपट्ारा करण्यासा ी लोकअिालती आयोदर्त 

करणे हा त्ार्ा उदे्दश आहे. 

● CJI हे संरक्षक-इन-र्ीफ असताना, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयारे् 

िुसरे सर्वाचत र्वररि न्यायाधीश हे प्रादधकरणारे् कायचकारी अध्यक्ष 

आहेत. 

● राज्य आदण दर्ल्हा स्तरार्वर अनुक्रमे उच्च न्यायालयांरे् मुख्य 

न्यायाधीश आदण दर्ल्हा न्यायालयांरे् मुख्य न्यायाधीश यांच्या 

नेतृत्वाखालील अशार् यंत्रणेर्ी तरतूि आहे. खट्ल्यांर्ा र्लि 

दनपट्ारा आदण न्यायव्यर्वस्रे्थर्ा भार कमी करणे हे NALSA रे् 

प्रमुख उदद्दष्ट् आहे. 

तावमळनाि मरं्टाइल बँरे्ने रृ्ष्णन शंर्रसुब्रमण्यम यांची नर्वीन 

एमिी आवर् सीईओ म्हरू्न वनयुक्ती रे्ली आहे. 

● तुतीकोरीन न्सस्र्थत तदमळनाि मकां ट्ाइल बँक (TMB) दलदमटे्ि ने 

कृष्णन शंकरसुब्रमण्यम यांर्ी व्यर्वस्र्थापकीय संर्ालक आदण 

मुख्य कायचकारी अदधकारी म्हणून तीन र्वषाांसा ी दनयुक्ती र्ाहीर 

केली आहे. त्ांच्या दनयुक्तीला ररझव्हच बँक ऑफ इंदियाने (RBI) 

18 ऑगस्ट 2022 रोर्ी दिलेल्या मंरु्रीच्या पत्रानुसार मान्यता 

दिली. 

महानगर गॅस वलवमटेिने महेश िी अय्यर यांची नर्वीन अध्यक्ष 

म्हरू्न वनयुक्ती रे्ली. 

● महानगर गॅस दलदमटे्ि (MGL) या सरकारी शहर गॅस युदट्दलट्ीने 

महेश दर्वश्र्वनार्थन अय्यर यांर्ी कंपनीरे् नर्वीन अध्यक्ष म्हणून 

दनयुक्ती केली आहे. अय्यर गेल्या मदहन्यापयांत गेल (इंदिया) 

दलदमटे्िमधे्य संर्ालक (व्यर्वसाय दर्वकास) होते. गेल हे 

एमर्ीएलरे् प्रर्वतचक आहेत. अय्यर हे इलेन्सक्टरकल अदभयंता आहेत 

ज्यांना गॅस पाइपलाइन, एलएनर्ी ट्दमचनल्स, शहर गॅस दर्वतरण 

प्रकल्प, नर्वीकरणीय ऊर्ाच इत्ािी के्षत्रातील प्रकल्पांच्या 

अंमलबर्ार्वणीर्ा 36 र्वषाांहून अदधक अनुभर्व आहे. 

संजय र्वमाण यांची रॅ्निात भारताचे पुढील उच्चायुक्त म्हरू्न 

वनयुक्ती 

● र्वररि मुत्सद्दी संर्य कुमार र्वमाच यांर्ी कॅनिामधील भारतारे् 

पुढील उच्चायुक्त म्हणून दनयुक्ती करण्यात आली आहे. ते प्रभारी 

उच्चायुक्त अंशुमन गौर यांच्यानंतर पिार्वर आहेत. र्वमाच हे भारतीय 

परराष्ट्र  सेरे्वरे् 1988 च्या बॅर्रे् अदधकारी आहेत आदण सध्या ते 

र्पानमधे्य भारतारे् रार्िूत आहेत. तो लर्वकरर् कॅनिा 

असाइनमेंट् स्वीकारेल अशी अपेक्षा आहे. इतर पोन्ससं्टगमधे्य, र्वमाच 

यांनी हाँगकाँग, र्ीन, न्सव्हएतनाम आदण तुकीमधील भारतीय 

दमशनमधे्य काम केले आहे. त्ांनी इट्लीतील दमलान येरे्थ भारतारे् 

महार्वादणज्यिूत म्हणूनही काम केले आहे. 

पीटर एल्बसण यांनी इंविगोच्या मुख्य र्ायणर्ारी अवधर्ारी पदाचा 

र्ायणभार स्वीर्ारला. 

● पीट्र एल्बसच यांनी इंदिगोच्या मुख्य कायचकारी अदधकारी पिार्ा 

कायचभार स्वीकारला, तीन मदहन्यांत त्ांना आउट्गोइंग सीईओ 

रोनोर्ॉय ित्ता यांर्ी बिली म्हणून घोदषत करण्यात आले. KLM 

रॉयल िर् एअरलाइिरे् मार्ी मुख्य कायचकारी एल्बसच यांना 18 

मे 2022 रोर्ी IndiGo ने पुढील CEO म्हणून दनयुक्त केले. ते 

2014 पासून KLM रे् प्रमुख आहेत. 52 र्वषीय हे कायचकारी सिस् 

िेखील आहेत. 

अवजत रु्मार सके्सना यांची MOIL वलवमटेि मधे्य CMD 

पदासा ी वनर्वि 

● सार्वचर्दनक उपक्रमाच्या दनर्वि मंिळाने (PESB) अदर्त कुमार 

सके्सना यांर्ी “A” दमनीरत् शे्रणी-I कंपनी, MOIL दलदमटे्िच्या 

अध्यक्ष आदण व्यर्वस्र्थापकीय संर्ालक पिासा ी दनर्वि केली 

आहे. ते सध्या RINL-दर्वशाखापट्टणम स्टील लांट्रे् संर्ालक 

(ऑपरेशि) म्हणून कायचरत आहेत. त्ांनी 17 ऑक्टोबर 2019 

रोर्ी संर्ालक (ऑपरेशि) म्हणून पिभार स्वीकारला होता. 
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भारतीय FMCG रं्पनी वपंटोलाने सुनील छेत्रीची बँ्रि अँमे्बसेिर 

म्हरू्न वनयुक्ती रे्ली आहे. 

● भारतीय सुपरफूि बँ्रि दपंट्ोला, फास्टमून्सवं्हग कंझु्यमर गुि्स 

(FMCG) कंपनीने प्रदसद्ध भारतीय फुट्बॉल कणचधार सुनील छेत्री 

यांर्ी बँ्रि अँमे्बसेिर म्हणून घोषणा केली. या दपढीपयांत दनरोगी 

भारताच्या कल्पनेर्ा प्रर्ार करण्यासा ी कंपनीसोबत सातत् 

आदण पररपूणचतेच्या समान मूल्यांसा ी त्ांर्ी दपंट्ोला बँ्रि 

अँमे्बसेिर म्हणून दनयुक्ती करण्यात आली. 

वदनेश रु्मार बत्रा यांनी भारत इलेक्ट्र ॉवनक्स वलवमटेिचे सीएमिी 

म्हरू्न पदभार स्वीर्ारला. 

●  दिनेश कुमार बत्रा, संर्ालक (दर्वत्त) आदण सीएफओ यांनी नर्वरत् 

दिफेि पीएसयू भारत इलेक्टर ॉदनक्स दलदमटे्ि (बीईएल) रे् अध्यक्ष 

आदण व्यर्वस्र्थापकीय संर्ालक (सीएमिी) म्हणून 1 सप्टेंबर, 2022 

पासून अदतररक्त पिभार स्वीकारला आहे. कंपनीच्या धिाक्यात 

त्ांर्ी भूदमका महत्त्वार्ी होती. इलेक्टर ो-स्फोट्क दर्वभागात. भारत 

सरकारच्या ई-मोदबदलट्ी कायचक्रमाला पाद ंबा िेण्यासा ी 

ऑट्ोमोबाईल्ससा ी बीईएलने दल-ऑन बॅट्री पॅकमधे्य प्ररे्वश 

केल्यारे् शे्रयही त्ांना र्ाते 

 

अथणव्यर्वस्था बातम्या 

2029 पयंत भारत जगातील वतसरी सर्वाणत मो ी अथणव्यर्वस्था 

म्हरू्न उदयास येईल. 

● भारत 2029 पयांत र्गातील दतसरी सर्वाचत मो ी अर्थचव्यर्वस्र्था 

बनणार आहे. से्टट् बँक ऑफ इंदियाच्या अहर्वालात म्हट्ले आहे 

की भारत 2027 मधे्य र्मचनीला आदण 2029 पयांत र्पानला 

सध्याच्या र्वाढीच्या िराने मागे ट्ाकेल. अहर्वालात म्हट्ले आहे की 

2014 पासून िेशाने मोठ्या प्रमाणात संरर्नािक बिल केले 

आहेत आदण आता युनायटे्ि दकंगिमला मागे ट्ाकत 5र्वी सर्वाचत 

मो ी अर्थचव्यर्वस्र्था आहे. 2014 पासून भारताने घेतलेल्या 

मागाचर्वरून िेशाला 2029 मधे्य दतसरी सर्वाचत मो ी अर्थचव्यर्वस्र्था 

म्हणून टॅ्ग दमळण्यार्ी शक्यता आहे, 2014 पासून भारत 10 व्या 

क्रमांकार्वर होता तेव्हापासून 7 स्र्थानांनी र्वरर्ी र्वाट्र्ाल, असे त्ात 

म्हट्ले आहे. 
 

 

भारतातील 15 र्वषे र्व त्याहून अवधर् र्वयोगटातील लोर्ांसा ी 

शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर एवप्रल-जून 2022 मधे्य 7.6 

टक्कक्यांर्वर घसरला आहे, जो एर्ा र्वषाणपूर्वी 12.6 टके्क होता. 

● 31 ऑगस्ट रोर्ी राष्ट्र ीय सांन्सख्यकी कायाचलय (NSO) ने 31 ऑगस्ट 

रोर्ी सांदगतले की, एदप्रल-रू्न 2022 िरम्यान शहरी भागातील 15 

र्वषे आदण त्ाहून अदधक र्वयोगट्ातील लोकांसा ी बेरोर्गारीर्ा 

िर 7.6 ट्क्कक्यांर्वर घसरला आहे. एदप्रल-रू्न 2021 मधे्य, 

प्रामुख्याने कोदर्वि-संबंदधत दनबांधांच्या आश्र्यचकारक प्रभार्वामुळे 

िेशात बेरोर्गारी र्ास्त होती. ताज्या िेट्ाने सुधाररत कामगार 

शक्ती सहभाग गुणोत्तरामधे्य बेरोर्गारीच्या िरात घट् अधोरेन्सखत 

केली आहे, सार्थीच्या आर्ाराच्या सार्वलीतून शाश्र्वत आदर्थचक 

पुनप्राचप्तीकिे दनिेश केला आहे 

भारतातील प्रबळ सेर्वा उद्योग ऑगस्टमधे्य अनुरू्ल मागर्ी 

पररव्हस्थती आवर् वर्मतीच्या दबार्वात र्ाही प्रमार्ात र्मी 

झाल्याने अपेके्षपेक्षा रे्वगाने र्वाढला. 

● भारतातील प्रबळ सेर्वा उद्योग ऑगस्टमधे्य अनुकूल मागणी 

पररन्सस्र्थती आदण दकमतीच्या िबार्वात काही प्रमाणात कमी 

झाल्याने अपेके्षपेक्षा रे्वगाने र्वाढला. S&P ग्लोबल इंदिया सन्सव्हचसेस 

परे्दसंग मॅनेर्सच इंिेक्स दकंर्वा पीएमआय इंिेक्स ऑगस्टमधे्य 

57.2 र्वर पोहोर्ला आहे र्ो रु्लैमधे्य 55.5 च्या र्ार मदहन्यांच्या 

नीर्ांकी होता, ज्याने रॉयट्सचच्या सरे्वक्षणात 55.0 च्या अंिार्ाला 

मागे ट्ाकले. सलग 13व्या मदहन्यात ते आकंुर्नापासून रे्वगळे 

करणाऱ या र्वाढीच्या 50 अंकांच्या र्वर रादहले. सरे्वक्षणात असे दिसून 

आले आहे की नर्वीन व्यर्वसायातील मर्बूत दर्वस्तारामुळे कंपन्यांना 

14 र्वषाांपेक्षा र्ास्त रे्वगाने कामार्वर घेण्यास प्रोत्साहन दमळाले. 

भारताच्या बाह्य र्जण (India’s External Debt) 2021-22 र्वरील 

व्हस्थती अहर्वालाची 28 र्वी आरृ्वत्ती प्रवसद्ध झाली. 

● अर्थच मंत्रालयाच्या आदर्थचक व्यर्वहार दर्वभागातील बा् कर्च 

व्यर्वस्र्थापन युदनट् (EDMU) ने भारताच्या बा् कर्च 2021-22 

र्वरील न्सस्र्थती अहर्वालार्ी 28 र्वी आरृ्वत्ती प्रदसद्ध केली आहे. 

भारतारे् बा् कर्च, मार्च 2022 च्या अखेरीस US$ 620.7 अब्ज 

होते, रे् मार्च 2021 च्या अखेरीस US$ 573.7 दबदलयनच्या तुलनेत 

8.2 ट्क्कक्यांनी र्वाढले. त्ातील 53.2 ट्के्क यूएस िॉलरमधे्य होते, 

तर भारतीय रुपयारे् कर्च, अंिारे् 31.2 ट्के्क, िुसरा सर्वाचत मो ा 

होता. र्ीिीपीरे् गुणोत्तर म्हणून बा् कर्च मार्च 2022 च्या 

अखेरीस 19.9 ट्क्कक्यांपयांत घसरले आहे रे् एका र्वषाचपूर्वी 21.2 

ट्के्क होते. 

CCI ने PayU Payment द्वारे BillDesk च्या संपादनास मान्यता 

वदली. 

● भारतीय स्पधाच आयोगाने (CCI) PayU Payments द्वारे 

Indiaideas.com (Billdesk) र्ी 100 ट्के्क इन्सिट्ी संपािन 

करण्यास मान्यता दिली. प्रस्तादर्वत संयोर्न PayU India द्वारे 

India Ideas Ltd (IIL) च्या 100 ट्के्क इन्सिट्ी शेअर भांिर्वलाच्या 

संपािनाशी संबंदधत आहे. Prosus NV-समदर्थचत PayU ने ऑगस्ट 

2021 मधे्य घोषणा केली की ते दिदर्ट्ल पेमेंट् प्रिाता दबलिेस्क 

USD 4.7 दबदलयन मधे्य खरेिी करेल. 

र्राराबद्दल: 

● हे भारतीय ग्राहक इंट्रनेट् से्पसमधील सर्वाचत मोठ्या िीलपैकी 

एक बनरे्वल. प्रस्तादर्वत संयोर्न CPL CPEC होदल्िंग दलदमटे्ि 

किून CDPQ द्वारे Aprava मधे्य अदतररक्त 10 ट्के्क से्टक 

संपािन करण्याशी संबंदधत आहे. 
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● CDPQ आदण CPL ने रु्लैमधे्य र्ाहीर केले की त्ांनी Apraava 

Energy मधील 10 ट्के्क भागभांिर्वल CDPQ ला दर्वकण्यासा ी 

करार केला आहे, ज्यामुळे कंपनीतील त्ांरे् संबंदधत से्टक 50 

ट्के्क झाले आहेत. 

ररटेल पेमेंट चाचर्ी टप्प्यासा ी RBI ने HDFC बँरे्ची वनर्वि 

रे्ली. 

● भारतीय ररझव्हच बँकेने र्ाहीर केले आहे की एर्िीएफसी बँक 

(स्वीिनन्सस्र्थत कं्रर्दफश अँन्सक्टबोलॅगसह भागीिारीत) आदण 

दप्रदसर्न बायोमेदट्रक इंदिया प्रा. दनयामक सँिबॉक्स अंतगचत 

'ररटे्ल पेमेंट््स' या दर्वषयासा ी 'ऑन टॅ्प' ऍन्सलकेशन 

रै्वदशष्ट्यांअंतगचत त्ांच्या 'ऑफलाइन ररटे्ल पेमेंट््स' आदण 

'बँदकंगसा ी InnaIT की सोल्युशि दल.' उत्पािनांच्या र्ार्णी 

ट्प्प्यासा ी र्ी दनर्वि झाली आहे. 

PSU बँर्ा विसेंबर 2022 पयंत बँर् नसलेल्या भागात सुमारे 300 

शाखा उघिर्ार आहेत. 

● आदर्थचक समारे्वशन मोदहमेर्ा एक भाग म्हणून, सार्वचर्दनक 

के्षत्रातील बँका दिसेंबर 2022 पयांत दर्वदर्वध राज्यांतील बँक 

नसलेल्या भागात सुमारे 300 शाखा उघितील. या नर्वीन 

शाखांमधे्य 3,000 पेक्षा र्ास्त लोकसंख्या असलेल्या उर्वचररत सर्वच 

बँदकंग नसलेल्या गार्वांर्ा समारे्वश असेल. रार्स्र्थानमधे्य र्ास्तीत 

र्ास्त 95 शाखा उघिल्या र्ातील आदण त्ानंतर मध्य प्रिेशात 

54 शाखा उघिल्या र्ातील. सार्वचर्दनक के्षत्रातील बँका 

गुर्रातमधे्य 38, महाराष्ट्र ात 33, झारखंिमधे्य 32 आदण उत्तर 

प्रिेशमधे्य 31 शाखा उघिणार आहेत. 

HDFC बँरे्ने आपल्या ग्राहर्ांसा ी नर्वीन एसएमएस बँवरं्ग 

सुवर्वधा सुरू रे्ली आहे. 

● खार्गी के्षत्रातील एर्िीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकांसा ी नर्वीन 

एसएमएस बँदकंग सुदर्वधा सािर केली आहे. बँकेर्ा िार्वा आहे की 

आता ग्राहक कु ेही असले तरीही 24 तास, 24/7 x 365 बँदकंग 

सेर्वांच्या दर्वसृ्तत शे्रणीत प्ररे्वश करू शकतात. नर्वीन एसएमएस 

बँदकंग सुदर्वधेसह, ग्राहक आता खात्ातील दशल्लक आदण सारांश 

तपासू शकतात, कर्ाचसा ी अर्च करू शकतात, के्रदिट् कािच 

व्यर्वस्र्थादपत करू शकतात, रे्कबुक दर्वनंत्ांसा ी अर्च करू 

शकतात, 

सेंटरल बँर् विवजटल चलन (CBDC), या र्वषी लॉन्च रे्ले जार्ार 

आहे. 

● सेंट्रल बँक दिदर्ट्ल र्लन (CBDC), या र्वषी लॉन्च केले र्ाणार 

आहे, ते सीमापार व्यर्वहारांसा ी रे्वळ आदण खर्च कमी करण्यारे् 

साधन बनू शकते, असे ररझव्हच बँकेरे् िेयुट्ी गव्हनचर ट्ी रबी 

शंकर म्हणाले. अर्थचमंत्री दनमचला सीतारामन यांनी अर्थचसंकल्पात 

र्ाहीर केल्यानुसार आरबीआयने यार्वषी प्रायोदगक तत्त्वार्वर लॉन्च 

करण्यार्ा प्रस्तार्व दिला आहे. 

HDFC ERGO Google Cloud र्वर ऑनलाइन वर्वमा पॅ्लटफॉमण 

तयार र्रर्ार आहे. 

● HDFC ERGO र्नरल इझशुरिने दर्वमा दर्वक्रीसा ी ऑनलाइन 

लॅट्फॉमच तयार करण्यासा ी Google Cloud मधे्य सहभाग 

घेतला आहे. HDFC ERGO र्ी 2024 पयांत क्लाउिर्वर पूणचपणे 

स्र्थलांतर करण्यार्ी योर्ना आहे. दर्वमा दर्वक्रीसा ी, ग्राहकांना 

अनुकूल दिदर्ट्ल अनुभर्व ऑफर करण्यासा ी, दनयामक 

बिलांना र्लि प्रदतसाि िेण्यासा ी आदण िेट्ा दर्वश्लेषण आदण 

मशीन लदनांग (ML) र्वापरून दर्वमा र्ोखीम ओळखण्यासा ी हे 

ऑनलाइन व्यासपी  आहे. 

लाइफ इन्शुरन्स रं्पनी (LIC) ने एर् नर्वीन योजना, LIC New 

Pension Plus 867 सादर रे्ली आहे. LIC New Pension Plus 

867 ही नॉन-पावटणवसपेटेि, युवनट-वलंक्कि वर्वमा योजना आहे. 

● लाइफ इझशुरि कंपनी (LIC) ने LIC New Pension Plus 867 

ही नर्वीन योर्ना सािर केली आहे. LIC नू्य पेझशन लस 867 ही 

एक नॉन-पादट्चदसपेि, युदनट्-दलंक्कि दर्वमा योर्ना आहे र्ी पुन्हा 

"guaranteed addition" सह येते. योर्ना सूदर्त करते की LIC 

नू्य पेझशन लस 867 र्वादषचक प्रीदमयमच्या 5% ते 15% िरम्यान 

हमी र्ोि िेईल. 

पालन र्रण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल RBI तीन संस्थांना दंि 

 ो ार्वला. 

● भारतीय ररझव्हच बँक (RBI) तीन संस्र्थांना िंि करते: इंिन्सस्टरयल 

बँक ऑफ कोररयासह तीन संस्र्थांना दनयमांरे् उल्लंघन 

केल्याबद्दल ररझव्हच बँकेकिून िंि प्राप्त झाला आहे. नो युर्वर 

कस्टमर (KYC) मागचिशचक तत्त्वांरे् पालन न केल्यामुळे 

इंिन्सस्टरयल बँक ऑफ कोररयाला 36 लाख रुपयांर्ा िंि 

 ो ार्वण्यात आल्यार्ी घोषणा भारतीय ररझव्हच बँकेने केली आहे. 

भारताच्या अथणमंत्री वनमणला सीतारामन यांनी बेर्ायदेशीर र्जण 

देर्ाऱया अँप्सच्या ऑपरेशनचे वनयमन र्रण्यासा ी अनेर् पार्वले 

उचलण्याचे मान्य रे्ले आहे. 

● भारताच्या अर्थचमंत्री दनमचला सीतारामन यांनी दिदर्ट्ल 

फसर्वणुकीच्या घट्नांमधे्य र्वाढ झाल्याच्या पाश्र्वचभूमीर्वर, एका 

बै कीत अनेक संबंदधत समस्ांर्वर र्र्ाच केल्यानंतर बेकायिेशीर 

कर्च िेणाऱ या अँप्सच्या ऑपरेशनरे् दनयमन करण्यासा ी अनेक 

पार्वले उर्लण्यारे् मान्य केले आहे. बहुतांश दिदर्ट्ल कर्च िेणारी 

अँप्स स्वतंत्रपणे आदण कें द्रीय बँकेच्या नोिंणीदशर्वाय र्ालतात.. 

 

र्राराच्या बातम्या 

IndusInd बँर् आवर् ADB पुरर्व ादार साखळीसंा ी वर्वत्तपुरर्व ा 

सुधारण्यासा ी र्रार रे्ला. 

● IndusInd बँर् आवर् ADB सहयोग: IndusInd बँर्, खार्गी 

बँकेने, भारतातील सलाय रे्न फायनाि (SCF) सोल्यूशिना 

समर्थचन िेण्यासा ी आदण प्रोत्साहन िेण्यासा ी Asian 

Development Bank (ADB) सोबत भागीिारीर्ी घोषणा केली. 

560 कोट्ी रुपयांच्या सुरुर्वातीच्या गंुतर्वणुकीसह, IndusInd बँकेने 

िार्वा केला की त्ांनी आदशयाई दर्वकास बँक (ADB) सोबत 

आंदशक हमी कायचक्रमार्वर स्वाक्षरी केली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● एदशयन िेव्हलपमेंट् बँक (ADB) रे् सहकायच या के्षत्रातील अनेक 

IndusInd बँकेच्या उपक्रमांना समर्थचन िेईल कारण ती MSME 

कर्ाचमधे्य आपली उपन्सस्र्थती र्वाढर्वण्यार्ा प्रयत् करते. 

● IndusInd बँकेने SCF ला कें द्रस्र्थानी  ेरू्वन अनेक धोरणािक 

उपक्रम सुरू केले आहेत, ज्यात SCF सा ी नर्वीन उत्पािन 

संरर्नांर्ा समारे्वश आहे. 

● IndusInd बँकेने अलीकिेर् SCF सा ी अत्ाधुदनक दिदर्ट्ल 

साइट्, अली के्रदिट् िेबू्य केले आहे, ज्यामुळे व्यर्वसाय, 

पुरर्व ािार आदण िीलसचसा ी SCF व्यर्वहारांर्ी 24-7 अखंि 

प्रदक्रया सक्षम करते 
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भारत इलेक्ट्र ॉवनक्स वलवमटेि (BEL) ने व्हिथ विटेक्शन सोबत 

सामंजस्य र्रारार्वर स्वाक्षरी रे्ली आहे. 

● भारत इलेक्टर ॉदनक्स दलदमटे्ि (BEL) ने भारतीय बार्ारपे ेत प्रगत, 

उच्च-ऊर्ाच सॅ्कदनंग प्रणाली ऑफर करण्यासा ी, धोका शोधणे 

आदण सुरक्षा तपासणी तंत्रज्ञानातील र्ागदतक आघािीर्वर 

असलेल्या Smiths Detection सोबत सामंर्स् करार (MoU) 

केला आहे . हा सामंर्स् करार, पार् र्वषाांच्या कालार्वधीसा ी 

स्वाक्षरी केलेला आदण परस्पर संमतीने पुढे र्वाढर्वला र्ाऊ शकतो, 

भारताच्या िेशांतगचत सुरके्षच्या गरर्ा पूणच करण्यासा ी िोन्ही 

कंपन्यांच्या उच्च-स्तरीय, तांदत्रक क्षमतांर्ा लाभ घेईल. 

भारत आवर् बांगलादेश लर्वर्रच वद्वपक्षीय CEPA र्वर र्वाटाघाटी 

सुरू र्रतील. 

● बांगलािेशच्या िौऱयार्वर आलेल्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी 

झालेल्या भेट्ीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोिी म्हणाले की, भारत आदण 

बांगलािेश लर्वकरर् दद्वपक्षीय व्यापक आदर्थचक भागीिारी 

करारार्वर (सीईपीए) र्वाट्ाघाट्ी सुरू करतील. कोदर्वि महामारी 

आदण अलीकिच्या र्ागदतक घिामोिीमंधून धिा घेऊन आपण 

आपली अर्थचव्यर्वस्र्था अदधक मर्बूत करणे आर्वश्यक आहे यार्वर 

आम्हा िोघांर्ा दर्वश्र्वास आहे, असे मोिी म्हणाले. 

वबल पेमेंट सोल्यूशन ऑफर र्रण्यासा ी एअरटेलने 

ओविशासह भागीदारी रे्ली. 

● Bharti Airtel ने TP नॉिचनच ओदिशा दिन्सस्टर बु्यशनच्या भागीिारीत 

2 िशलक्षाहून अदधक ग्राहकांना दबल पेमेंट् सोल्यूशि ऑफर 

करण्यासा ी एक पायलट् प्रोरे्क्ट सुरू केला आहे. दबल पेमेंट् 

सुलभ करण्यासा ी पायलट् प्रोरे्क्ट उत्तर ओदिशातील 4000 

एअरटे्ल पेमेंट् बँक्स (APBs) मधे्य एकदत्रत केला र्ाईल. कंपनीर्ी 

महत्त्वाकांक्षा संपूणच ओदिशामधे्य प्रकल्पार्ी व्याप्ती र्वाढर्वण्यार्ी 

आहे आदण अखेरीस तत्सम उपायांसा ी इतर राज्य र्वीर् 

मंिळांशी भागीिारी करण्यार्ी आहे, असे Airtel IQ व्यर्वसायारे् 

प्रमुख अदभषेक दबस्वाल यांनी सांदगतले. 

NIESBUD, IIE आवर् ISB ने भारतातील तरुर्ांना उद्योजर्ीय 

र्ायणक्रम ऑफर र्रण्यासा ी सामंजस्य र्रारार्वर स्वाक्षरी रे्ली. 

● कौशल्य दर्वकास आदण उद्योर्कता मंत्रालय (MSDE) अंतगचत 

राष्ट्र ीय उद्योर्कता आदण लघु व्यर्वसाय दर्वकास संस्र्था 

(NIESBUD) आदण इंदियन इन्सियूट् ऑफ एंट्रपे्रन्योरदशप 

(IIE), यांनी रै्वयन्सक्तकररत्ा इंदियन सू्कल ऑफ दबझनेस (एमओयू) 

सह सामंर्स् करारार्वर स्वाक्षरी केली. रे् तरुण आदण नोकरी 

शोधणाऱ या उद्योर्कांसा ी उदद्दष्ट् असलेल्या उद्योर्कीय 

कायचक्रमांद्वारे र्ागदतक िर्ाचरे् व्यर्वस्र्थापन दशक्षण िेणारी उच्च 

शे्रणीर्ी र्ागदतक दबझनेस सू्कल आहे. 
 

 

सवमट आवर् र्ॉन्फरन्स बातम्या 

दुबईत प्रथम होवमओपॅथी आंतरराष्ट्र ीय आरोग्य वशखर पररषद 

आयोवजत रे्ली आहे. 

● िुबईने आयोदर्त केलेल्या पदहल्या होदमओपॅर्थी इंट्रनॅशनल 

हेल्र्थ सदमट्रे् उदद्दष्ट् होदमओपॅदर्थक पद्धती, औषधे आदण पद्धती 

दशकर्वणे आदण प्रोत्साहन िेणे हे आहे. बनेट् होदमओपॅर्थी प्रायवे्हट् 

दलदमटे्ि, होदमओपॅदर्थक िायल्युशि, मिर दटं्र्र, लोअर 

दट्र युरेशन टॅ्बे्लट्, र्थेंब, दसरप, न्सस्कनकेअर, केसांर्ी काळर्ी 

आदण इतर होदमओपॅर्थी उपायांसह अदद्वतीय औषधे हाताळणारी 

कंपनी, या सदमट्रे् आयोर्न करते. 

मुख्य मुदे्द 

● होदमओपॅर्थी हे कोणत्ाही आर्ारार्वर दकंर्वा आर्ारार्वर उपर्ार 

करण्यासा ी एक उत्तम तंत्र आहे कारण त्ारे् नकारािक 

पररणाम इतरांच्या तुलनेत खूपर् कमी आहेत. 

● पदहल्या र्ागदतक होदमओपॅर्थी हेल्र्थ सदमट्मधे्य भारत आदण 

र्गभरातील प्रमुख िॉक्टरांनी मोठ्या संखे्यने हरे्री लार्वली होती. 

● र्गभरातील लोकांसा ी सर्वाचत मोठ्या आरोग्य धोक्यांपैकी एक 

म्हणरे् हर्वामान बिल. 

● 2030 पयांत, पदहल्या र्ागदतक होदमओपॅर्थी हेल्र्थ सदमट्मधे्य 

र्र्ाच केल्याप्रमाणे, हर्वामान बिलामुळे आरोग्य उद्योगाला र्वादषचक 

200 ते 400 कोट्ी रुपये खर्च करारे्व लागतील असा अंिार् आहे. 

● या समसे्मुळे गररबी कमी करण्यासा ी आदण र्ागदतक आरोग्य 

सुधारण्यात झालेल्या पन्नास र्वषाांच्या प्रगतीला मागे ट्ाकण्यार्ा 

तसेर् समुिायांमधे्य आदण त्ामधे्य आधीर् अन्सस्तत्वात असलेली 

आरोग्य दर्वषमता र्वाढर्वण्यार्ा धोका दनमाचण झाला आहे. 

● भारत सरकार होदमओपॅदर्थक रै्वद्यकीय पद्धती पुढे नेण्यासा ी 

पुढाकार घेत आहे. 

गिर्री बेंगळुरू येथे मंथन पररषदेचे उद्घाटन र्रर्ार आहेत. 

● कें द्रीय रसे्त, र्वाहतूक आदण महामागच मंत्री, श्री दनतीन गिकरी 

बेंगळुरूमधे्य 'मंर्थन' रे् उि्घाट्न करतील. त्ांच्यासोबत र्नरल 

िॉ. व्ही.के. दसंग, कें द्रीय RT&H आदण नागरी दर्वमान र्वाहतूक 

राज्यमंत्री आदण श्री बसर्वरार् बोम्मई, मुख्यमंत्री, कनाचट्क हे 

असतील. रसे्त, र्वाहतूक आदण महामागच मंत्रालयाने मंर्थन 

आयोदर्त केले आहे, ही तीन दिर्वसीय दनमंत्रण पररषि आदण 

सार्वचर्दनक एक्सपो आहे. रसे्त, र्वाहतूक आदण लॉदर्न्सस्टक 

के्षत्रातील अनेक समस्ा आदण संधी यार्वर र्र्ाच करणे आदण 

राज्याशी संलग्न राहणे हे मार्थनरे् उदद्दष्ट् आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 

अमेरररे्चे माजी राष्ट्र ाध्यक्ष बरार् ओबामा यांना नेटव्हिक्स 

िॉकु्यमेंटरीमधील त्यांच्या र्थनासा ी एमी पुरस्कार वमळाला. 

● युनायटे्ि से्टट््सरे् मार्ी राष्ट्र ाध्यक्ष बराक ओबामा यांना 

नेट्न्सफ्लक्स िॉकु्यमेंट्री "अर्वर गे्रट् नॅशनल पाक्सच" मधील त्ांच्या 

कर्थनासा ी एमी पुरस्कार दमळाला. ओबामा यांच्याकिे आधीर् 

िोन गॅ्रमी आहेत आदण ते आता ईर्ीओट्ीच्या अध्याच र्वाटे्र्वर 

आहेत. 

● बराक आदण दमशेल ओबामा यांच्या प्रोिक्शन कंपनीच्या “हायर 

ग्राउंि” प्रॉिक्शनद्वारे दनदमचत नेट्न्सफ्लक्स िॉकु्यमेंट्रीमधे्य 

र्गभरातील राष्ट्र ीय उद्याने आहेत. बराक ओबामा यांना यापूर्वी 

त्ांच्या "ि ऑिेदसट्ी ऑफ होप" आदण "अ प्रॉदमस्ि लँि" या 

आ र्वणीचं्या ऑदिओबुक र्वार्नासा ी गॅ्रमी पुरस्कार दमळाले 

आहेत. 
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राष्ट्रपती द्रौपदी मुमूण यांनी प्रवतवित वशक्षर्ांना राष्ट्र ीय पुरस्कार 

प्रदान रे्ले. 

● दशक्षक दिनादनदमत्त राष्ट्र पती द्रौपिी मुमूच यांनी दर्वज्ञान भर्वन नर्वी 

दिल्ली येरे्थ िेशभरातील दनर्विक 45 दशक्षकांना राष्ट्र ीय पुरस्कार 

िेऊन गौरदर्वले आहे. भारत आपला 50 र्वा राष्ट्र ीय दशक्षक दिन 

सार्रा करत आहे. हा दिर्वस िरर्वषी 5 सप्टेंबर रोर्ी सार्रा केला 

र्ातो र्ो भारतारे् िुसरे राष्ट्र पती िॉ सर्वचपल्ली राधाकृष्णन यांर्ी 

र्यंती आहे, रे् एक दर्वद्वान, तत्त्वज्ञ आदण भारतरत् पुरस्कार प्राप्त 

िेखील होते. 

महादेवर्वर्ािू र्विल थेके्कवथल चंुदनने नेहरू टर ॉफी बोट रेस 

वजंर्ली. 

● पल्लरु्थरुर्थी बोट् क्लब, महािेदर्वकािू कदट्टल रे्थके्कदर्थल रंु्िन 

यांनी अलापु्पझा येर्थील पुन्नमिा तलार्वात साप बोट्ीचं्या नेहरू 

करंिक बोट् शयचतीत पदहला दर्वर्य पट्कार्वला आहे. संतोष 

र्ाकोच्या नेतृत्वाखालील क्लबने दर्वर्यार्ी हॅदट्टर क पूणच केली. 

यंिाच्या नेहरू करंिक स्पधेत 20 से्नक बोट्ीसंह एकूण 77 

बोट्ीनंी भाग घेतला. 

इतर शे्रर्ीतील वर्वजेते:  

● रे्थक्कानोिी र्थारा र्वल्लम (मदहला): साराधी (पोदलस क्लब, 

अलपु्पझा) 

● रे्थक्कनोिी केट््टू् र्वल्लम (मदहला): रे्दल्लकिान (रै्र्थर-आम 

कुिुम्बश्री क्लब, पुल्लंगािी) 

● रु्रुलन: कोिीमार्था (कोिुपु्पन्ना क्लब) 

● रे्वपू्प ए गे्रि: मनाली (पोदलस क्लब, अलपु्पझा) 

● रे्वपू्प बी गे्रि: दर्रामेल र्थोट््टु्किार्वन (एसएसबीसी दर्वररपु्पकला, 

कुमारकोम) 

● इरुतु्तकु ी ए गे्रि: मूनू र्थाक्कल (अरपूकारा क्लब, कोट्टायम) 

● इरुतु्तकु ी बी गे्रि: रु्थरुदर्थपु्परम (रु्थरुदर्थपु्परम क्लब) 

● इरुतु्तकु ी सी गे्रि: गोरु्थरुरु्थ (GBC, गोरु्थरुरु्थ) 

मलेवशयन बुव्हद्धबळ स्पधेत अवनष्का वबयार्ीने सुर्वर्णपदर् 

वजंर्ले. 

● सहा र्वषीय अदनष्का दबयाणीने िालालंपूर येरे्थ झालेल्या 

मलेदशयन र्वयोगट्ातील र्लि बुन्सद्धबळ स्पधेत सुर्वणचपिक 

पट्कार्वले आहे. धीरूभाई अंबानी शाळेतील प्रर्थम शे्रणीतील 

दर्वद्यादर्थचनी अदनष्काने 6 र्वषाांखालील खुल्या गट्ात मुलीचं्या गट्ात 

दर्वरे्तेपि पट्कार्वत संभाव्य सहा पैकी र्ार गुण दमळरू्वन ही 

कामदगरी केली. 

● या र्वषाचच्या सुरुर्वातीला, युसुफगुिा, हैिराबाि येरे्थ झालेल्या 

अन्सखल भारतीय FIDE रेदटं्ग बुन्सद्धबळ स्पधेत अदनष्का 7 

र्वषाचखालील सर्वोतृ्कष्ट् खेळािंूपैकी एक म्हणून पात्र  रली. रु्लै 

2022 मधे्य, अदनष्का हैिराबाि येरे्थ झालेल्या अन्सखल भारतीय 

FIDE रेदटं्ग बुन्सद्धबळ स्पधेत 7 र्वषाचखालील सर्वोतृ्कष्ट् खेळािंूपैकी 

एक म्हणून पात्र  रली. 

पव्हश्चम बंगालला 'संसृ्कतीसा ी सर्वोतृ्कष्ट् गंतव्यस्थान' सा ी 

आंतरराष्ट्र ीय प्रर्वास पुरस्कार 2023 वमळाला. 

● युनायटे्ि नेशि र्वल्च ि टु्ररझम ऑगचनायझेशन (UNWTO) च्या 

संलग्न सिस् असलेल्या पॅदसदफक एररया ट्र ॅव्हल रायट्सच 

असोदसएशन (PATWA) द्वारे पन्सश्र्म बंगालला संसृ्कतीसा ी 

सर्वोत्तम गंतव्यस्र्थानासा ी आंतरराष्ट्र ीय प्रर्वास पुरस्कार 2023 

मान्यताप्राप्त आहे. हा पुरस्कार 9 मार्च 2023 रोर्ी बदलच न, र्मचनी 

येरे्थ होणाऱया र्ागदतक पयचट्न आदण दर्वमानर्ालन नेत्ांच्या दशखर 

पररषिेत प्रिान केला र्ाईल. सलग िुसऱया र्वषी, र्वल्च ि ट्र ॅव्हल 

अर्वॉि्चसने 2022 मधे्य कू्यबा प्रर्ासत्ताकर्ी कॅररदबयनरे् प्रमुख 

सांसृ्कदतक स्र्थळ म्हणून दनर्वि केली. 

वहंदी लेखर् िॉ. असगर र्वजाहत यांना 31 व्या व्यास सन्मानाने 

सन्मावनत र्रण्यात आले. 

● 31 र्वा व्यास सन्मान सुप्रदसद्ध दहंिी लेखक िॉ असगर र्वर्ाहत 

यांना नर्वी दिल्ली येरे्थ एका कायचक्रमात प्रिान करण्यात आला. 

त्ांच्या महाबली नाट्कासा ी प्रदतिेच्या पुरस्कारासा ी त्ांर्ी 

दनर्वि झाली आहे. त्ांच्या महाबली नाट्कात िॉ. र्वर्ाहत यांनी 

मुघल सम्राट् अकबर आदण कर्वी तुलसीिास यांच्यार्वर प्रकाश 

ट्ाकला आहे. खरा महाबली, कर्वी की सम्राट् कोण, यारे् उत्तर 

िेण्यार्ा प्रयत् तो नाट्काच्या माध्यमातून करतो. 

व्यास सन्मान बद्दल: 

● केके दबलाच फाऊंिेशनतफे गेल्या 10 र्वषाचत प्रकादशत झालेल्या 

एका भारतीय नागररकाने केलेल्या दहंिीतील उतृ्कष्ट् सादहन्सत्क 

कायाचसा ी व्यास सन्मान दिला र्ातो . 

● सन्मानदर्न्ह आदण सन्मानदर्न्हासह 4 लाख रुपयांर्ा पुरस्कार 

आहे . यार्ी सुरुर्वात 1991 मधे्य झाली. 

● रामदर्वलास शमाच यांना त्ांच्या 'भारत के प्रर्ीन भाषा पररर्वार और 

दहंिी' या कायाचसा ी 1991 मधे्य व्यास सन्मान दमळाला. 

● 'पाट्लीपुत्र की समृद्धी' या कािंबरीसा ी प्राध्यापक शरि पगारे 

यांना 30 व्या व्यास सन्मानाने सन्मादनत करण्यात आले. 

वसंगापूरने भारताचे माजी नौदल प्रमुख लांबा यांना 'मेररटोररयस 

सव्हिणस मेिल' प्रदान रे्ले. 

● भारतारे् मार्ी नौिल प्रमुख, अँिदमरल सुनील लांबा यांना 

दसंगापूरर्ा प्रदतदित लष्करी पुरस्कार, दपंगट् र्ासा गेदमलंग 

(ट्ेंतेरा) दकंर्वा मेररट्ोररयस सन्सव्हचस मेिल (दमदलट्री) (MSM(M)), 

राष्ट्र पती हलीमह याकोब यांच्या हसे्त प्रिान करण्यात आला आहे. 

भारतीय नौिल आदण प्रर्ासत्ताक दसंगापूर नौिल यांच्यातील 

मर्बूत आदण िीघचकालीन दद्वपक्षीय संरक्षण संबंध रृ्वन्सदं्धगत 

करण्यात अतुलनीय योगिानासा ी अॅिदमरल लांबा यांना हा 

पुरस्कार प्रिान करण्यात आला आहे. 
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संरक्षर् बातम्या 

वहंदुस्तान एरोनॉवटक्स वलवमटेि, HAL-L&T र्न्सोवटणयमने 5 

PSLV रॉरे्ट तयार र्रण्यासा ी NewSpace India Limited 

र्िून 860 र्ोटी रुपयांचे रं्त्राट वमळर्वले आहे. 

● HAL-L&T द्वारे 5 PSLV रॉकेट््स बांधले र्ातील: दहंिुस्तान 

एरोनॉदट्क्स दलदमटे्ि, HAL-L&T किोदट्चयम, धु्रर्वीय उपग्रह 

प्रके्षपण र्वाहनांच्या एंि-टू्-एंि उत्पािनात उद्योगारे् पदहले 

प्ररे्वशद्वार बनरू्वन, नू्यर्से्पस इंदिया दलदमटे्िकिून 860 कोट्ी 

रुपयांरे् कंत्राट् दमळर्वले आहे. 

भारतीय लष्करप्रमुख मनोज पांिे यांना नेपाळ लष्कराच्या 

जनरलची मानद पदर्वी प्रदान रे्ली. 

● नेपाळच्या राष्ट्र पती दर्वद्यािेर्वी भंिारी यांच्या हसे्त का मांिू येरे्थ 

भारतीय लष्करप्रमुख र्नरल मनोर् पांिे यांना नेपाळी लष्करारे् 

मानि र्नरल ही पिर्वी प्रिान करण्यात आली. नेपाळर्ी रार्धानी 

असलेल्या राष्ट्र पतीरें् शासकीय दनर्वासस्र्थान 'दशतल दनर्वास' येरे्थ 

एका दर्वशेष समारंभात र्नरल पांिे यांना सन्मादनत करण्यात 

आले. या सोहळ्यात त्ांनी तलर्वार आदण गंुिाळीही सािर केली 

आहे. 

आमीने अरुर्ाचलमधे्य LAC र्वर मो ी इन्फ्रा िर ाइि सुरु रे्ला. 

● अरुणार्ल प्रिेशातील तर्वांग सेक्टरमधे्य प्रत्क्ष दनयंत्रण रेषेर्वर 

(LAC) अदग्नशमन शक्ती आदण पायाभूत सुदर्वधांमधे्य लक्षणीय 

सुधारणा केल्यानंतर, लष्कर उर्वचररत अरुणार्ल प्रिेशमधे्य क्षमता 

आदण पायाभूत सुदर्वधांच्या दर्वकासासा ी मोठ्या मोदहमेर्वर आहे. 

यामधे्य रसे्त, पूल, बोगिे, दनर्वासस्र्थान आदण सा र्वण सुदर्वधा, 

दर्वमान र्वाहतूक सुदर्वधा आदण िळणर्वळण आदण पाळत  ेर्वणे 

यांर्ा समारे्वश आहे. 

भारत आवर् वचनी सैन्याने पूर्वण लिाखच्या गोगरा-हॉटव्हरंग 

प्रदेशातील पेटर ोवलंग वपलर (15) येथे वर्वचवलत (िीसएंगेज) 

होण्यास सुरुर्वात रे्ली आहे. 

● भारत आदण दर्नी सैन्याने  पूर्वच लिाखच्या गोगरा-हॉट्न्सरंग 

प्रिेशातील पेट्र ोदलंग  दपलर (15) येरे्थ दर्वर्दलत होण्यास सुरुर्वात 

केली आहे, असे सरकारने सांदगतले. एदप्रल 2020 पासून िोन्ही 

िेशांच्या सैन्याने या भागात संघषाचच्या न्सस्र्थतीत बंदिस्त केले आहे. 

“8 सप्टेंबर 2022 रोर्ी, भारत र्ीन कॉप्सच कमांिर स्तरार्वरील 

बै कीच्या 16 व्या फेरीत झालेल्या सहमतीनुसार, भारतीय आदण 

दर्नी सैन्याने या भागात गोगरा-हॉट्न्सरंग्स (PP-15) समन्सन्वत 

आदण दनयोदर्त मागाचने दर्वस्कळीत होण्यास सुरुर्वात झाली आहे, 

DRDO आवर् भारतीय सैन्याने ओविशाच्या वर्नारपिीर्वर 

QRSAM च्या सहा उड्डार्-चाचण्या यशस्वीपरे् घेतल्या. 

● संरक्षण संशोधन आदण दर्वकास संस्र्था (DRDO) आदण भारतीय 

सैन्याने मूल्यांकन र्ार्ण्यांर्ा भाग म्हणून ओदिशा 

दकनारपट्टीर्वरील एकान्सिक र्ार्णी शे्रणी (ITR), र्ांिीपूर येरू्थन 

न्सिक ररअँक्शन सरफेस टू् एअर दमसाइल (QRSAM) प्रणालीच्या 

सहा उड्डाण र्ार्ण्या पूणच केल्या. 

 

क्रीिा बातम्या 

रेि बुलचा िर ायिर Max Verstappen याने िच फॉमु्यणला 1 गँ्रि 

वप्रक्स 2022 वजंर्ला आहे. 

● रेि बुलर्ा िर ायव्हर मॅक्स व्हसॅ्टचपेनने िर् फॉमु्यचला 1 गँ्रि दप्रक्स 

2022 दरं्कला आहे. मदसचिीर्रे् र्ॉर्च रसेल आदण फेरारीरे् 

र्ाल्च स लेके्लकच  अनुक्रमे िुसरे आदण दतसऱया स्र्थानार्वर आहेत. 

र्वसॅ्टचपेनने आता या मोसमातील 15 शयचतीपैंकी 10 शयचती 

दरं्कल्या आहेत. हे त्ारे् 72 रे्व पोदियम दफदनश होते आदण त्ाने 

या शयचतीतून 26 गुण र्मा केले. र्वसॅ्टचपेनने 2021 मधे्य िर् र्ीपी 

दरं्कले. त्ाने आता एकूण 30 शयचती दरं्कल्या आहेत. 

अलीर्िील 2022 गँ्रि वप्रक्स वर्वजेते: 

● एदमदलया-रोमाग्ना गँ्रि दप्रक्स 2022: मॅक्स र्वसॅ्टचपेन (नेिरलँि) 

● सौिी अरेदबया गँ्रि दप्रक्स 2022: मॅक्स र्वसॅ्टचपेन (नेिरलँि) 

● अझरबैर्ान गँ्रि दप्रक्स 2022: मॅक्स र्वसॅ्टचपेन (नेिरलँि) 

● कॅनेदियन गँ्रि दप्रक्स 2022: मॅक्स र्वसॅ्टचपेन (नेिरलँि) 

● अझरबैर्ान गँ्रि दप्रक्स 2022: मॅक्स र्वसॅ्टचपेन (नेिरलँि) 

● दमयामी गँ्रि दप्रक्स 2022: मॅक्स र्वसॅ्टचपेन (नेिरलँि) 

● फ्रें र् गँ्रि दप्रक्स 2022: मॅक्स र्वसॅ्टचपेन (नेिरलँि) 

● हंगेररयन गँ्रि दप्रक्स 2022: मॅक्स र्वसॅ्टचपेन (नेिरलँि) 

● बेदल्र्यन गँ्रि दप्रक्स 2022: मॅक्स र्वसॅ्टचपेन (नेिरलँि) 

● मोनॅको गँ्रि दप्रक्स मोनॅको 2022: सदर्चओ पेरेझ (मेन्सक्सको दसट्ी) 

● ऑस्टर ेदलयन गँ्रि दप्रक्स 2022: र्ाल्च स लेके्लकच  (मोनॅको) 

● बहरीन गँ्रि दप्रक्स 2022: र्ाल्च स लेके्लकच  (मोनॅको) 

● ऑन्सस्टरयन गँ्रि दप्रक्स 2022: र्ाल्च स लेके्लकच  (मोनॅको) 

IIT मद्रास नावर्वन्यपूर्ण बॉव्हकं्सग वर्वश्लेषर् सॉफ्टरे्वअरसा ी 

Inspire Institute of Sports मधे्य सामील झाले. 

● IIT मद्रास इझस्पायर इन्सियूट् ऑफ स्पोट््चसमधे्य सामील झाले. 

IIT मद्रासरे् संशोधक आदण कनाचट्कातील इझस्पायर इन्सियूट् 

ऑफ स्पोट््चस हे दर्वश्लेषण लॅट्फॉमच “स्माट्चबॉक्सर” तयार 

करण्यासा ी सामील झाले आहेत. 2024 ऑदलन्सिकमधे्य 

भारताच्या बॉन्सकं्सग पिकांना र्ालना िेण्यासा ी, प्रगत बॉन्सकं्सग 

दर्वश्लेषण सॉफ्टरे्वअर तयार केले र्ात आहे. IIT मद्रासरे् सेंट्र 

ऑफ एक्सलि फॉर स्पोट््चस सायि अँि अँनादलदट्क्स हे मल्ट्ी-

व्हर्चन सॉफ्टरे्वअर तयार करण्यासा ी र्बाबिार आहे. 
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सुरेश रैनाने इंवियन प्रीवमयर लीगमधून वनरृ्वत्तीची घोषर्ा रे्ली. 

● सुरेश रैनाने, मार्ी भारतीय फलंिार्, इंदियन प्रीदमयर लीग (IPL) 

मधून दनरृ्वत्तीर्ी घोषणा केली. सुरेश रैनाला रे्न्नई सुपर दकंग्सने 

कायम  ेर्वले नाही दकंर्वा त्ाला यंिाच्या आयपीएल 2022 मेगा 

ऑदिशनमधे्य कोणत्ाही संघाने दनर्विले नाही. तो सीएसकेकिून 

खेळत आहे आदण त्ाने आयपीएलच्या इदतहासात प्रशंसनीय 

कामदगरी केली आहे. रैनाने आयपीएल 2015 मधे्य 32.5 च्या 

सरासरीने आदण 136.7 च्या स्टर ाइक रेट्ने 5528 धार्वा केल्या. रैना 

आतापासून कोणतीही िेशांतगचत दक्रकेट् स्पधाच खेळणार नाही. 

2019 मधे्य, रैनाने 15 ऑगस्ट 2020 रोर्ी एमएस धोनीप्रमाणेर् 

आंतरराष्ट्र ीय दक्रकेट्मधून दनरृ्वत्ती घेतली. 

मुशवफर्र रहीमने T20 आंतरराष्ट्र ीय वक्ररे्टमधून वनरृ्वत्तीची 

घोषर्ा रे्ली. 

● मुशदफकर रहीमने T20 आंतरराष्ट्र ीय दक्रकेट्मधून दनरृ्वत्तीर्ी 

घोषणा केली. बांगलािेशर्ा यदष्ट्रक्षक मुशदफकर रहीमने 4 

सप्टेंबर रोर्ी दनरृ्वत्ती र्ाहीर केली. आदशया र्षक 2022 मधे्य 

श्रीलंकेदर्वरुद्ध झालेल्या सामन्यात बांगलािेशर्ा पराभर्व 

झाल्यानंतर हा दनणचय घेण्यात आला. त्ाने शॉट्च फॉरमॅट्च्या 

खेळातून दनरृ्वत्ती र्ाहीर केली आदण तो एकदिर्वसीय आंतरराष्ट्र ीय 

आदण कसोट्ी दक्रकेट् खेळत राहील. 

भारतीय जीएम अरवरं्वद वचथंबरम यांनी दुबई ओपन बुव्हद्धबळ 

स्पधाण वजंर्ली. 

● गँ्रिमास्टर अरदरं्वि दर्रं्थबरमने २२ र्वी िुबई खुली बुन्सद्धबळ स्पधाच 

7.5 गुणांसह दरं्कली. सात भारतीयांनी ट्ॉप 10 मधे्य स्र्थान 

दमळदर्वले, तर आर. प्रज्ञानंध पार् इतरांसह िुसऱया स्र्थानार्वर होते. 

नर्वव्या आदण अंदतम सामन्यात अरदरं्वि दर्रं्थबरम आदण आर. 

प्रग्नानंि यांनी बरोबरी साधली, ज्यामुळे अरदरं्वि दर्रं्थबरमला 

उर्वचररत मैिानापेक्षा सािेसात गुणांनी सामना संपर्वता आला. 

मास्टरर्ािणने सर्वण BCCI आंतरराष्ट्र ीय आवर् देशांतगणत 

सामन्यांसा ी शीषणर् प्रायोजर्त्व अवधर्ार प्राप्त रे्ले. 

● मास्टरकािचने भारतीय पे्रक्षकांपयांत आपली धोरणािक पोहोर् 

र्वाढर्वण्यासा ी भारतीय दक्रकेट् दनयामक मंिळासोबत (BCCI) 

सहयोगार्ी घोषणा केली आहे. Mastercard आदण BCCI 

यांच्यातील सहकायाचिरम्यान, Mastercard हे घरच्या मैिानार्वर 

होणाऱया पुरुष आदण मदहलांसह सर्वच आंतरराष्ट्र ीय सामने, िुलीप 

ट्र ॉफी, रणर्ी ट्र ॉफी आदण इराणी ट्र ॉफी सारख्या िेशांतगचत दक्रकेट् 

सामन्यांरे् शीषचक प्रायोर्क असेल. 

जपानच्या र्ें टा वनवशमोटोने जपान ओपन 2022 मधे्य पुरुष 

एरे्री वजंर्ली. 

● र्पानने ओसाका येरे्थ 2022 च्या र्पान ओपन बॅिदमंट्न स्पधेर्ी 

एकेरीर्ी अंदतम फेरी दरं्कली. र्पान 2022 र्पान ओपन 

बॅिदमंट्न स्पधेर्ा यर्मान िेश आहे. 28 र्वषाांच्या दनदशमोतो 

कें ट्ाने पुरुषांच्या कारदकिीत पदहले दर्वरे्तेपि पट्कार्वले. 

यामागुर्ी अकाने, र्वल्च ि रॅ्न्सियनने मदहलांमधे्य सलग िुसऱया 

आ र्वड्यात दर्वरे्तेपि पट्कार्वले. तीन र्वषाांनंतर, महामारीमुळे 

र्पान ओपन प्रर्थमर् आयोदर्त करण्यात आले आदण केर्वळ 

यामागुर्ीलार् दतच्या दर्वरे्तेपिार्ा बर्ार्व करता आला. 

नीरज चोप्राने झुररचमधे्य िायमंि लीग फायनल वजंर्ली. 

● नीरर् र्ोप्राने झुररर्मधे्य िायमंि लीग फायनल दरं्कल्यार्वर 

आणखी एक यश दमळर्वले. नीरर् र्ोप्राने आता िायमंि लीग 

ट्र ॉफी दरं्कली आहे, ज्यामुळे तो अशी कामदगरी करणारा पदहला 

भारतीय बनला आहे. नीरर् र्ोप्राने त्ाच्या िुसऱया प्रयत्ात 88.44 

मीट्र फेक नोिंर्वला, र्ो त्ाला स्पधाच दरं्कण्यासा ी पुरेसा होता. 

ऑस्टरेवलयाचा र्र्णधार अँरॉन वफंच एर्वदर्वसीय वक्ररे्टमधून 

वनरृ्वत्त होर्ार आहे. 

● ऑस्टर ेदलयार्ा कणचधार अँरॉन दफंर्ने नू्यझीलंिदर्वरुद्धच्या दतसऱया 

आदण शेर्वट्च्या एकदिर्वसीय सामन्यानंतर एकदिर्वसीय 

आंतरराष्ट्र ीय दक्रकेट्मधून दनरृ्वत्तीर्ी घोषणा केली. दफंर् ट्ी-20 

सा ी ऑस्टर ेदलयन दक्रकेट् संघार्ा कणचधार असेल आदण 

ऑस्टर ेदलयात ऑक्टोबर आदण नोव्हेंबरमधे्य होणाऱया ट्ी-20 

दर्वश्र्वर्षकात त्ाच्या दर्वश्र्वदर्वरे्तेपिाच्या रक्षणासा ी त्ारे् नेतृत्व 

करेल. 

● दफंर् हा र्गातील सर्वाचत हानीकारक सलामीर्वीर म्हणून 

ओळखला र्ातो, दफंर्ने र्वनिे फॉरमॅट्मधे्य 40 आदण 17 

शतकांच्या र्र्वळपास सरासरीने 5,401 धार्वा केल्या आहेत. 

 

वर्वज्ञान बातम्या 

मंगळ आवर् शुक्र ग्रहार्वर पेलोि उतरर्वण्यासा ी ISRO ने IAD 

तंत्रज्ञानाचा यशस्वीपरे् र्वापर रे्ला. 

● Inflatable Aerodynamic Decelerator (IAD), रे् मंगळ आदण 

शुक्रासह भदर्वष्यातील मोदहमांसा ी अनेक पररणामांसह गेम र्ेंर्र 

असल्यारे् ISRO म्हणते, त्ार्ी यशस्वी र्ार्णी घेण्यात आली. 

ISRO दर्वभागातील दर्वक्रम साराभाई से्पस सेंट्र (VSSC) ने रंु्थबा 

इिेट्ोररयल रॉकेट् लॉन्सनं्चग से्टशनर्वरून “रोदहणी” ध्वनी रॉकेट् 

(TERLS) र्वर IAD रे् यशस्वी उड्डाण केले. 

मुख्य मुदे्द 

● नर्वीन तंत्रज्ञानारे् प्रात्दक्षक उिदर्वण्यासा ी भारतातील आदण 

त्ापलीकिील शास्त्रज्ञ, तसेर् इस्रो, र्वारंर्वार रोदहणी ध्वनी रॉकेट् 

र्वापरतात. 

● IAD सोबत, IAD रे् बू्लम आदण फ्लाइट् रेकॉिच करणारी मायक्रो 

न्सव्हदिओ इमेदरं्ग दसस्टीम, एक लहान सॉफ्टरे्वअर पररभादषत 

रेदिओ टे्लीमेट्र ी ट्र ािमीट्र, एक MEMS (मायक्रो-

इलेक्टर ोमेकॅदनकल दसस्टम) आधाररत ध्वदनक सेिर आदण दर्वदर्वध 

प्रकारच्या नर्वीन पद्धतीरं्ा समारे्वश असलेले नर्वीन घट्क होते. 

भारत बायोटेर्च्या भारतातील पवहल्या इंटर ानासल र्ोवर्वि 

लसीला DCGI मंजूरी वमळाली आहे. 

● भारत बायोटे्कच्या भारतातील पदहल्या इंट्र ानासल कोदर्वि 

लसीला भारतातील औषध दनयंत्रक र्नरल (DCGI) किून 18 

र्वषाांपेक्षा र्ास्त र्वयाच्या लोकांसा ी इंरे्क्शनच्या दर्वरूद्ध प्रार्थदमक 

लसीकरणासा ी मंरु्री दमळाली आहे. कोदर्वि-19 सा ी ही 

भारतातील पदहली अनुनादसक लस आहे . कें द्रीय आरोग्य आदण 

कुटंु्ब कल्याण मंत्री मनसुख मांिदर्वया यांनी ही लस भारताच्या 

कोदर्वि-19 दर्वरुद्धच्या लढाईला 'मो ा प्रोत्साहन' असल्यारे् 

म्हट्ले आहे. 
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NASA चा MOXIE चा प्रयोग मंगळार्वर ऑव्हक्सजन तयार र्रतो. 

● लंर्बॉक्सच्या आकारारे् गॅझेट् (NASA द्वारे MOXIE) पृथ्वीपासून 

सुमारे 100 िशलक्ष मैल अंतरार्वर असलेल्या मंगळाच्या लाल 

आदण धुळीच्या पृिभागार्वर एका लहान झािारे् काम सातत्ाने 

पार पािण्यार्ी क्षमता िाखर्वत आहे. एदप्रल 2021 पासून, NASA 

च्या Perseverance रोव्हर आदण मासच 2020 दमशनर्ा एक भाग 

म्हणून मंगळाच्या पृिभागार्वर उतरल्यानंतर सुमारे िोन 

मदहन्यांनंतर, MIT-नेतृत्वाखालील मासच ऑन्सक्सर्न इन-दसटू् 

ररसोसच युदट्लायझेशन एक्सपेररमेंट्, दकंर्वा MOXIE, रेि लॅनेट्च्या 

कारमधून ऑन्सक्सर्न तयार करत आहे. 

राष्ट्र ीय सुरक्षा पररषद सवचर्वालय (NSCS) आवर् यूरे् सरर्ारने 

संयुक्तपरे् 26 देशांसा ी आभासी सायबर सुरक्षा सरार्व 

आयोवजत रे्ला आहे. 

● राष्ट्र ीय सुरक्षा पररषि सदर्र्वालय (NSCS) आदण यूके सरकारने 

संयुक्तपणे 26 िेशांसा ी आभासी सायबर सुरक्षा सरार्व आयोदर्त 

केला आहे. हा सरार्व भारताच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्र ीय 

काउंट्र रॅिमरे्वअर इदनदशएदट्व्ह- रेदझदलयि र्वदकां ग गु्रपर्ा एक 

भाग आहे, ज्याला दब्रदट्श एरोसे्पस (BAE) दसस्टीमद्वारे सुदर्वधा 

िेण्यात आली आहे. हा सरार्व भारताच्या नेतृत्वाखालील 

आंतरराष्ट्र ीय काउंट्र रॅिमरे्वअर इदनदशएदट्व्ह- रेदझदलयि 

र्वदकां ग गु्रपर्ा एक भाग आहे, ज्याला दब्रदट्श एरोसे्पस (BAE) 

दसस्टीमद्वारे सुदर्वधा िेण्यात आली आहे. 

 

महत्वाचे वदर्वस 

5 सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्र ीय धमाणदाय वदन साजरा रे्ला जातो. 

● आंतरराष्ट्र ीय धमाचिाय दिन 5 सप्टेंबर रोर्ी सार्रा केला र्ातो. या 

दिर्वशी, कोणत्ाही प्रकारच्या परोपकारी आदण मानर्वतार्वािी 

प्रयत्ांर्ा सन्मान केला र्ातो. 5 सप्टेंबर हा दिर्वस सार्रा 

करण्यासा ी दनर्विण्यात आला कारण तो मिर तेरेसा यांर्ी 

पुण्यदतर्थी आहे. दतने आपले र्ीर्वन परोपकारासा ी आदण गररू् 

लोकांना मित करण्यासा ी समदपचत केले. दतच्या ियाळू 

स्वभार्वामुळे आदण िेणगीमुळे ती र्गभरात एक आिरणीय व्यक्ती 

बनली होती. मिर तेरेसा यांना 1979 मधे्य "गररबी आदण 

संकट्ार्वर मात करण्याच्या संघषाचत केलेल्या कायाचसा ी, रे् 

शांततेला धोका आहे" यासा ी नोबेल शांतता पुरस्कार दमळाला. 

वनळ्या आर्ाशासा ी स्वच्छ हरे्वचा आंतरराष्ट्र ीय वदर्वस: 7 सप्टेंबर 

● हरे्वर्ी गुणर्वत्ता सुधारण्यासा ी कृतीनंा प्रोत्साहन िेण्यासा ी आदण 

सुलभ करण्यासा ी दनळ्या आकाशासा ी आंतरराष्ट्र ीय स्वच्छ 

हरे्वर्ा दिर्वस 07 सप्टेंबर रोर्ी र्ागदतक स्तरार्वर सार्रा केला 

र्ातो. हे र्वायू प्रिूषणाच्या सीमापार स्वरूपार्वर लक्ष कें दद्रत करते 

रे् सामूदहक उत्तरिादयत्व आदण सामूदहक कृतीर्ी आर्वश्यकता 

अधोरेन्सखत करते. हा एक संयुक्त राष्ट्र -मान्यता असलेला दिर्वस 

आहे ज्यार्ा उदे्दश सर्वच स्तरांर्वर (व्यक्ती, समुिाय, कॉपोरेट् आदण 

सरकार) सार्वचर्दनक र्ागरूकता र्वाढर्वणे आहे की स्वच्छ हर्वा 

आरोग्य, उत्पािकता, अर्थचव्यर्वस्र्था आदण पयाचर्वरणासा ी महत्त्वार्ी 

आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय साक्षरता वदर्वस 2022: 08 सप्टेंबर 

● आंतरराष्ट्र ीय साक्षरता दिर्वस (International Literacy Day- 

ILD) िरर्वषी 8 सप्टेंबर रोर्ी संपूणच र्गभरात सार्रा केला र्ातो 

ज्यामुळे लोकांना व्यक्ती आदण समार्ासा ी साक्षरतेर्ा अर्थच आदण 

महत्त्व यार्ी र्ाणीर्व करून दिली र्ाते. 

● Transforming Literacy Learning Spaces ही 2022 च्या 

आंतरराष्ट्र ीय साक्षरता दिनार्ी र्थीम आहे. 

हल्ल्यापासून वशक्षर्ाचे संरक्षर् र्रण्यासा ी आंतरराष्ट्र ीय 

वदर्वस: 09 सप्टेंबर 

● 2020 मधे्य संयुक्त राष्ट्र ांच्या आमसभेच्या सर्वाचनुमते दनणचयाद्वारे 

स्र्थादपत करण्यात आलेला आंतरराष्ट्र ीय दिर्वस हा हल्ल्यापासून 

दशक्षणारे् संरक्षण करण्यासा ी आंतरराष्ट्र ीय दिन आहे. तो िरर्वषी 

9 सप्टेंबर रोर्ी सार्रा केला र्ातो. दर्वद्यार्थी आदण दशक्षकांसा ी 

संरक्षण आदण सुरके्षर्ी द काणे म्हणून शाळांरे् रक्षण करण्यारे् 

महत्त्व आदण सार्वचर्दनक अर्ेंिाच्या शीषचस्र्थानी दशक्षण  ेर्वण्यार्ी 

गरर् यादर्वषयी र्ागरुकता र्वाढर्वणे हा या दिर्वसार्ा उदे्दश आहे. 

जागवतर् EV वदर्वस 2022 9 सप्टेंबर रोजी साजरा रे्ला जातो. 

● र्ागदतक EV दिर्वस 2022 9 सप्टेंबर रोर्ी सार्रा केला र्ातो. ई-

मोदबदलट्ीरे् महत्त्व पट्रू्वन िेण्यासा ी र्ागदतक ईव्ही दिन पाळला 

र्ातो. र्ागदतक EV दिर्वस लोकांपयांत शाश्र्वत र्वाहतूक 

सुदर्वधांबद्दल र्ागरूकता पसरर्वण्यास मित करतो. र्वायू प्रिूषण 

प्रामुख्याने र्वाहतुकीमुळे होते आदण र्वायु प्रिूषण कमी 

करण्यासा ी EVs हा एक प्रमुख पयाचय आहे. 

र्वल्ण ि सुसाईट वप्रिेंशन िे: 10 सप्टेंबर 

● र्वल्च ि सुसाईट् दप्रव्हेंशन िे (WSPD), िरर्वषी 10 सप्टेंबर रोर्ी 

सार्रा केला र्ातो, हे आंतरराष्ट्र ीय आिहत्ा प्रदतबंधक संघट्ना 

(IASP) द्वारे आयोदर्त केले र्ाते आदण र्ागदतक आरोग्य 

संघट्नेने (WHO) मान्यता दिली आहे. या दिर्वसारे् एकंिर उदद्दष्ट् 

र्गभरात आिहत्ा रोखण्याबाबत र्नर्ागृती करणे हे आहे. 

उदद्दष्ट्ांमधे्य प्रदतबंधािक कारर्वाईद्वारे स्वत: र्ी हानी आदण 

आिहते्ला संबोदधत करण्यासा ी भागधारकांच्या सहकायाचला 

प्रोत्साहन िेणे आदण आि-सक्षमीकरण यांर्ा समारे्वश आहे. 

● Creating hope through action ही र्वल्च ि सुसाईट् दप्रव्हेंशन िे 

2022 र्ी र्थीम आहे. 
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वनधन बातम्या 

टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष सायरस वमस्त्री यांचे वनधन 

● ट्ाट्ा सिरे् मार्ी अध्यक्ष सायरस दमस्त्री यांर्ा अहमिाबािहून 

मंुबईला र्ात असताना झालेल्या अपघातात मृतू् झाला. दमस्त्री हे 

54 र्वषाांरे् होते. र्हांगीर दिनशॉ पंिोल, अनादहता पंिोल आदण 

िाररयस पंिोल यांच्यासोबत ते प्रर्वास करत होते. दमस्त्री यांच्या 

पश्र्ात पत्ी रोदहका आदण त्ांर्ी िोन मुले असा पररर्वार आहे. 

प्रख्यात इवतहासर्ार बी. शेख अली यांचे नुर्तेच वनधन झाले. 

● प्रख्यात इदतहासकार आदण मंगलोर आदण गोर्वा दर्वद्यापी ांरे् 

पदहले कुलगुरू प्राध्यापक बी. शेख अली यांरे् दनधन झाले. 1986 

मधे्य भारतीय इदतहास काँगे्रसच्या 47 व्या अदधरे्वशनात ते 

सरदर्ट्णीस आदण 1985 मधे्य िदक्षण भारत इदतहास काँगे्रसरे् 

संस्र्थापक अध्यक्ष होते. ते राज्योत्सर्व पुरस्कार प्राप्तकते आहेत 

आदण त्ांनी इंग्रर्ीमधे्य एकूण 23 पुस्तके दलदहली आहेत. 

भारतीय बॉक्सर वबरजू साह यांचे वनधन 

● भारतीय बॉक्सर, दबररू् साह यांरे् नुकतेर् दनधन झाले, ते 

आदशयाई आदण राष्ट्र कुल या िोन्ही खेळांमधे्य पिक दरं्कणारे 

पदहले भारतीय बॉक्सर होते. तो 48 र्वषाांर्ा होता. त्ाने 1994 मधे्य 

कॉमनरे्वल्र्थ आदण आदशयाई खेळांमधे्य कांस्पिक दरं्कले. 

साहरे् पदहले महत्त्वपूणच आंतरराष्ट्र ीय यश 1993 मधे्य बँकॉक, 

र्थायलंि येरे्थ झालेल्या आदशयाई जु्यदनयर रॅ्न्सियनदशपमधे्य 19 

व्या र्वषी दमळाले. लाइट् फ्लायरे्वट् (45-48 दकलो) दर्वभागात त्ाने 

कांस्पिक दमळर्वले. 

र्नाणटर्ातील गायर् टीिी शंर्रनारायर्न यांचे वनधन 

● प्रदसद्ध कनाचट्क संगीतकार, ट्ीव्ही शंकरनारायण यांरे् दनधन 

झाले. ते 77 र्वषाांरे् होते. कनाचट्क संगीताच्या मिुराई मणी अय्यर 

शैलीरे् ते मशालर्वाहक होते. त्ांनी मिुराई मणी अय्यर 

यांच्यासोबत अनेक ट्पे्प शेअर केले होते. त्ांनी 2003 मधे्य मद्रास 

संगीत अकािमीर्ा संगीता कलादनधी पुरस्कार दरं्कला आदण 

2003 मधे्य त्ांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मादनत करण्यात आले. 

ते संगीतकार दतरुर्वलंगल रे्वमू्ब अय्यर आदण गोमती अम्मल यांरे् 

पुत्र होते. 

पद्मश्री पुरस्कार वर्वजेते र्लार्ार रामचंद्र मांझी यांचे वनधन 

● आ  िशके भोर्पुरी लोकनृत् 'नार्'मधे्य कामदगरी करणारे 

पद्मश्री पुरस्कार दर्वरे्ते रामरं्द्र मांझी यांरे् दनधन झाले. ते 'लौिंा 

नार्'र्ा एक प्रदसद्ध कलाकार होते, नृत्ाच्या त्ांच्या आर्विीमुळे 

त्ांना संगीत नाट्क अकािमी पुरस्कार (2017) आदण पद्मश्री 

(2021) यासह अनेक सन्मान दमळाले आहेत. 

रार्ी एवलझाबेथ II यांचे वनधन: रार्ी एवलझाबेथ II यांचे र्वयाच्या 

96 व्या र्वषी बालमोरल येथे वनधन झाले. 

● 70 र्वषे यूकेर्वर राज्य करणाऱया राणी एदलझाबेर्थ II यांरे् र्वयाच्या 

96 व्या र्वषी बालमोरल येरे्थ दनधन झाले. त्ांच्या प्रकृतीर्ी दरं्ता 

लर्वकर र्वाढल्यानंतर, त्ांरे् कुटंु्ब त्ांच्या स्कॉदट्श इसे्टट्मधे्य 

र्मले. राणी एदलझाबेर्थ II यांनी 1952 मधे्य दसंहासनार्वर आरूढ 

झाल्यानंतर महत्त्वपूणच सामादर्क बिल पादहले. रार्ा आदण राणी 

पत्ी लंिनला रर्वाना होण्यापूर्वी आर् (08.09.2022) आदण उद्या 

(09.09.22) बालमोरलमधे्य खर्च करतील. 
 

पुस्तरे् आवर् लेखर् बातम्या  

सौम्या सके्सना यांचे 'Divorce and Democracy: A History of 

Personal Law in Post-Independence India' हे पुस्तर् 

● इंदिया इंट्रनॅशनल सेंट्र येरे्थ घट्स्फोट् कायिे आदण र्वसाहतोत्तर 

काळातील दर्वदर्वध धमाांर्वरील नर्वीन पुस्तक प्रकादशत करण्यात 

आले. 'Divorce and Democracy: A History of Personal 

Law in Post-Independence India' हे पुस्तक भारतातील 

कौटंु्दबक कायिा, धमच आदण लैं दगक रार्कारण याबद्दल बोलतो. 

कें दब्रर् दर्वद्यापी ाच्या इदतहास दर्वद्याशाखेतील दब्रदट्श अकािमी 

फेलो सौम्या सके्सना यांनी हे पुस्तक दलदहले आहे, हे पुस्तक 

घट्स्फोट्ाबाबत भारतीय राज्याच्या क ीण संर्वािाबद्दल बोलते, रे् 

मुख्यते्व धमाचद्वारे समेट् होते. 

जे्यि पत्रर्ार पर्वन सी लाल यांनी 'फोवजंग मेटल: नृपेंद्र रार्व अँि 

द पेन्नार स्टोरी' हे नर्वीन पुस्तर् वलवहले आहे, जे सप्टेंबर 2022 

मधे्य ररलीज होर्ार आहे. 

● जे्यि पत्रकार पर्वन सी लाल यांनी 'फोदर्ांग मेट्ल: नृपेंद्र रार्व अँि 

ि पेन्नार स्टोरी' हे नर्वीन पुस्तक दलदहले आहे, रे् सप्टेंबर 2022 

मधे्य प्रकादशत होणार आहे. हे पुस्तक हापचरकॉदलि पन्सब्लशसच 

इंदिया द्वारे प्रकादशत केले र्ाईल. मूल्ये आदण दट्काऊपणाच्या 

पायार्वर व्यर्वसाय मोठ्या संस्रे्थत कसा तयार केला र्ातो यार्वर 

पुस्तक कें दद्रत आहे 

 

अहर्वाल आवर् वनदेशांर् बातम्या  

UIDAI ऑगस्ट 2022 मधे्य अव्वल स्थानार्वर आहे. 

● भारतीय दर्वदशष्ट् ओळख प्रादधकरण (UIDAI) सार्वचर्दनक तक्रारीरें् 

दनराकरण करण्यासा ी सर्वच मंत्रालये/दर्वभागांमधे्य अव्वल 

स्र्थानार्वर आहे. प्रशासकीय सुधारणा आदण सार्वचर्दनक तक्रार 

दर्वभागाने (DARPG) हा अहर्वाल प्रकादशत केला आहे. 

इलेक्टर ॉदनक्स आदण आयट्ी मंत्रालयाने र्ारी केलेल्या दनरे्विनात 

असे म्हट्ले आहे की UIDAI भारतातील लोकांच्या सेरे्वसा ी 

आणखी कदट्बद्ध आहे आदण राहणीमान आदण व्यर्वसाय 

िोन्हीसा ी एक उते्प्ररक आहे. 

र्ें द्राच्या प्रमुख पोशन अवभयानाच्या एरू्र् अंमलबजार्वर्ीच्या 

बाबतीत महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश आवर् गुजरात मोठ्या राज्यांमधे्य 

पवहल्या तीन राज्यांमधे्य स्थान वमळर्वले आहे. 

● नीती आयोगाच्या अहर्वालानुसार, कें द्राच्या प्रमुख पोशन 

अदभयानाच्या एकूण अंमलबर्ार्वणीच्या बाबतीत महाराष्ट्र , आंध्र 

प्रिेश आदण गुर्रात मोठ्या राज्यांमधे्य पदहल्या तीन राज्यांमधे्य 

स्र्थान दमळर्वले आहे. छोया राज्यांमधे्य दसक्कीमने सर्वोत्तम 

कामदगरी केली. 'भारतातील पोषणार्वरील प्रगती र्तन करणे: 

पांिेदमक ट्ाइम्समधे्य पोशन अदभयान' या शीषचकाच्या अहर्वालात 

पुढे म्हट्ले आहे की 19 मोठ्या राज्यांपैकी 12 राज्यांमधे्य 70 

ट्क्कक्यांहून अदधक अंमलबर्ार्वणी गुण आहेत. कें द्रशादसत 

प्रिेशांमधे्य िािर आदण नगर हरे्वली आदण िमण आदण िीर्व 

आघािीर्वर आहेत, तर पंर्ाब आदण दबहार सर्वाचत कमी कामदगरी 

करणारे आहेत. 
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2021 मानर्व वर्वर्ास वनदेशांर् (HDI) र्वरील अहर्वाल हा संयुक्त 

राष्ट्र  वर्वर्ास र्ायणक्रमाद्वारे जाहीर र्रण्यात आला. 

● 2021 मानर्व दर्वकास दनिेशांक (HDI) र्वरील अहर्वाल हा संयुक्त 

राष्ट्र  दर्वकास कायचक्रमाद्वारे र्ारी करण्यात आलेल्या मानर्व दर्वकास 

अहर्वाल 2021-2022 र्ा भाग आहे. एर्िीआय मानर्वी 

दर्वकासाच्या तीन मूलभूत पररमाणांमधे्य िेशार्ी सरासरी उपलब्धी 

मोर्ते. यात भारतार्ा 132 क्रमांक आहे. 

2021 मानर्व वर्वर्ास वनदेशांर्: यादीतील शीषण आवर् महत्त्वाचे 

देश 

HDI rank Country HDI Value 2021 

1 Switzerland 0.962 

2 Norway 0.961 

3 Iceland 0.959 

4 Hong Kong, China (SAR) 0.952 

5 Australia 0.951 

6 Denmark 0.948 

7 Sweden 0.947 

8 Ireland 0.945 

9 Germany 0.942 

10 Netherlands 0.941 

18 United Kingdom 0.929 

19 Japan 0.925 

21 United States 0.921 

79 China 0.768 

132 India 0.633 

फॉचू्यणन इंवियाच्या 2022 च्या 'भारतातील सर्वाणत श्रीमंत' 

यादीनुसार, भारतातील 142 अब्ाधीशांची संपत्ती एर्वत्रतपरे् 

USD 832 अब् (रु. 66.36 वटर वलयन) आहे. 

● फॉचू्यचन इंदियाच्या 2022 च्या 'भारतातील सर्वाचत श्रीमंत' 

यािीनुसार, भारतातील 142 अब्जाधीशांर्ी संपत्ती एकदत्रतपणे 

USD 832 अब्ज (66.36 दट्र दलयन रुपये) इतकी आहे. 

र्वॉट्रफील्ि अँिव्हायझसच या संपत्ती व्यर्वस्र्थापन फमचच्या 

सहकायाचने तयार केलेली पदहली यािी प्रामुख्याने सूर्ीबद्ध 

कंपन्यांच्या उद्योर्कांच्या संपत्तीर्वर आधाररत आहे. 

2022 मधील भारतातील दहा श्रीमंत व्यक्ती 

Rank Name $Billion 

1 Gautam Adani 129.16 

2 Mukesh Ambani 94.57 

3 
Shapoor Mistry and Cyrus 

Mistry family 
32.35 

4 Radhakrishna Damani 27.53 

5 Azim Premji 21.94 

6 Cyrus S. Poonawalla 20.42 

7 Shiv Nadar 19.73 

8 Kumar Mangalam Birla 19.25 

9 Adi Godrej Family 17.60 

10 
Shekhar Bajaj, Neeraj Bajaj, 

Rajiv Bajaj and Sanjiv Bajaj 
15.21 

 

वर्ववर्वध बातम्या  

भारत सरर्ारने र्वषणभर "हैदराबाद वलबरेशन िे" साजरा 

र्रण्यास मान्यता वदली. 

● भारत सरकारने 2022 ते 2023 या र्वषाांसा ी "हैिराबाि दलबरेशन 

िे" च्या र्वादषचक स्मरणार्थच मंरू्र केले आहे. 17 सप्टेंबर, 2022 रोर्ी, 

सांसृ्कदतक मंत्रालय हैिराबाि मुन्सक्त दिनाच्या र्वषचभराच्या 

उत्सर्वासा ी उि्घाट्न कायचक्रम आयोदर्त करेल. संपूणच 

भारतातील तसेर् अभ्यासाधीन प्रिेशातील सध्याच्या दपढीमधे्य 

बदलिान, र्वीरता आदण प्रदतकार या करे्थबद्दल र्ागरुकता दनमाचण 

करणे हे धे्यय आहे. 

लिाखमधे्य राष्ट्र ाचे पवहले “नाईट स्काय अभयारण्य” स्थापन रे्ले 

जार्ार आहे. 

● कें द्रीय दर्वज्ञान आदण तंत्रज्ञान मंत्री दर्तेंद्र दसंह यांनी सांदगतले की, 

लिाखमधील हानले येरे्थ भारतातील पदहले 'रात्रीरे् आकाश 

अभयारण्य' पुढील तीन मदहन्यांत उभारले र्ाणार आहे. भारत 

सरकारर्ा हा एक अनोखा आदण पदहलार् उपक्रम आहे. कें द्रीय 

दर्वज्ञान आदण तंत्रज्ञान मंत्रालयाने र्ारी केलेल्या दनरे्विनानुसार 

प्रस्तादर्वत गिि आकाश राखीर्व हानले, लिाख येरे्थ न्सस्र्थत असेल 

आदण भारतातील खगोल-पयचट्नाला र्ालना िेईल. 

यूपीच्या फारुखाबादमधे्य, 'जेल र्ा खाना'ला 5-स्टार FSSAI 

रेवटंग वमळाले. 

● उत्तर प्रिेशातील फरुखाबाि दर्ल््ातील फतेहगढ मध्यर्वती 

कारागृहाला भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्रादधकरण (FSSAI) 

किून कैद्यांना दिल्या र्ाणाऱया अन्नाच्या गुणर्वते्तसा ी 

पंर्तारांदकत रेदटं्ग दमळाले आहे. FSSAI द्वारे पॅनेल केलेल्या 

तृतीय-पक्ष ऑदिट्ने कारागृहाला पंर्तारांदकत 'इट् राइट् 

सदट्चदफकेट्' प्रिान केले. हे अन्न गुणर्वत्ता आदण स्वच्छतेर्ी ओळख 

आहे, यार्ा अर्थच कैद्यांना तुरंुगात िरे्िार अन्नपिार्थच दमळत आहेत. 

3 भारतीय शहरे युनेस्कोच्या शैक्षवर्र् शहरांच्या नेटर्वर्ण मधे्य 

सामील झाली आहेत. 

● र्वारंगल आदण केरळमधील िोन शहरे UNESCO ग्लोबल नेट्र्वकच  

ऑफ लदनांग दसट्ीर् (GNLC) मधे्य सामील झाली आहेत ज्यांनी 

स्र्थादनक स्तरार्वर सर्वाांसा ी आयुष्यभर दशक्षण प्रत्क्षात 

आणण्याच्या त्ांच्या उतृ्कष्ट् प्रयत्ांर्ी िखल घेतली आहे. या 

र्ागदतक संस्रे्थच्या नेट्र्वकच मधे्य सामील झालेल्या 44 िेशांतील 77 

शहरांमधे्य तेलंगणातील र्वारंगल, दत्रशूर आदण दनलांबूर यांर्ा 

समारे्वश आहे. 
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सर्वण स्पधाण परीक्षांसा ी महत्त्वाचे मुदे्द: 

● दशदपंग कॉपोरेशन ऑफ इंदिया दलदमटे्ि मुख्यालय: मंुबई; 

● दशदपंग कॉपोरेशन ऑफ इंदिया दलदमटे्ि स्र्थापना: 2 ऑक्टोबर 

1961, मंुबई. 

● मेघालय रार्धानी: दशलाँग; 

● मेघालयरे् मुख्यमंत्री: कॉनरॅि कोगंकल संगमा; 

● मेघालयरे् राज्यपाल: सत्पाल मदलक 

● इस्रोरे् अध्यक्ष: एस सोमनार्थ 

● इस्रोरे् संस्र्थापक: दर्वक्रम साराभाई 

● इस्रोर्ी स्र्थापना र्वषच: 15 ऑगस्ट 1969 

● भारत इलेक्टर ॉदनक्स दलदमटे्ि (BEL) स्र्थापना: 1954; 

● भारत इलेक्टर ॉदनक्स दलदमटे्ि (BEL) मुख्यालय: बेंगळुरू. 

● तादमळनाि मकां ट्ाइल बँकेर्ी स्र्थापना: 11 मे 1921; 

● तदमळनाि मकां ट्ाइल बँकेरे् मुख्यालय: रु्थरु्थकुिी, तदमळनािू. 

● NALSA र्ी स्र्थापना: 9 नोव्हेंबर 1995 

● NALSA मुख्यालय: नर्वी दिल्ली 

● UNEP मुख्यालय: नैरोबी, केदनया; 

● UNEP प्रमुख: इंगर अँिरसन; 

● UNEP संस्र्थापक: मॉररस स्टर ाँग; 

● UNEP र्ी स्र्थापना: 5 रू्न 1972. 

● HDFC ERGO र्नरल इझशुरिरे् CEO: ररतेश कुमार; 

● HDFC ERGO र्नरल इझशुरि मुख्यालय: मंुबई; 

● HDFC ERGO र्नरल इझशुरिर्ी स्र्थापना: 2002. 

● अिानी समूहारे् मुख्यालय: अहमिाबाि; 

● अिानी समूहारे् संस्र्थापक: गौतम अिानी; 

● अिानी समूहार्ी स्र्थापना 1988 
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