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राष्ट्र ीय बातम्या 

रेल्वेचा महसूल 38% वाढून रु. 95,486.58 कोटी झाला. 

● ऑगस्ट 22 च्या अखेरीस भारतीय रेल्वेचा एकूण महसूल ₹ 

95,486.58 कोटी होता, जो रु. 38% ची वाढ दर्शववतो. रेल्वे 

मंत्रालयाने जारी केलेल्या अविकृत नोट्स मूव्हसशनुसार, प्रवासी 

वाहतुकीतून वमळणारा महसूल रु. 25,276.54 कोटी होता, 

ज्यामधे्य गेल्या वर्षीच्या याच कालाविीत ₹ 13,574.44 कोटी 

(116%) वाढ झाली आहे. 

भारतातील उद्योजकाांना यूएस-आधाररत ग ांतवणूकदाराांशी 

जोडण्यासाठी, वाणणज्य आणण उद्योग मांत्री पीयूष गोयल याांनी 

SETU नावाचा एक काययक्रम तयार केला आहे. 

● भारतातील उद्योजकांना यूएस-आिाररत गंुतवणूकदारांर्ी 

जोडण्यासाठी, वावणज्य आवण उद्योग मंत्री पीयूर्ष गोयल यांनी 

SETU (Supporting Entrepreneurs in Transformation and 

Upskilling) नावाचा कायशक्रम तयार केला आहे. SETU सह, यूएस 

मिील मागशदर्शक जे उद्योजकतेला पावठंबा देण्यास उतु्सक आहेत 

ते नुकतेच मैदानात उतरत असलेल्या भारतीय कंपन्ांर्ी संपकश  

सािू र्कतात. भारताच्या स्टाटशअप इकोवसस्टमच्या वववर्ष्ट वचंतेवर 

कें वित चचेदरम्यान हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. 

आय ष मांत्रालयाच्या अखिल भारतीय आय वेद सांस्थेने (AIIA) 

आय वेद णदवस 2022 काययक्रम स रू केला आहे. 

● आयुर्ष मंत्रालयाच्या अखखल भारतीय आयुवेद संस्थेने (AIIA) 

आयुवेद वदवस 2022 कायशक्रम सुरू केला आहे. या वर्षी आयुवेद 

वदनावनवमत्त आयुर्ष मंत्रालयाच्या आदेर्ाला चालना देण्यासाठी 

AIIA ची नोडल एजन्सी म्हणून वनवड करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाचे म दे्द: 

● आयुर्ष मंत्रालय दरवर्षी िनं्वतरी जयंतीला आयुवेद वदवस साजरा 

करते आवण यावर्षी तो 23 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाईल. 

● 'हर वदन हर घर आयुवेद' ही या उत्सवाची थीम आहे. 

● यावर्षी मंत्रालय भारत सरकारच्या सवश मंत्रालये आवण ववभागांच्या 

सहकायाशने हा वदवस साजरा करत आहे जेणेकरून देर्ातील 

प्रते्यक व्यक्तीला पारंपाररक और्षि पद्धतीची जाणीव व्हावी. 

2013-14 पासून आरोग्यसेवेवरील दरडोई सरकारी िचायत 74% 

वाढ झाली आहे. 

● 2013-14 पासून आरोग्यसेवेवरील सरकारचा दरडोई खचश 74 

टक्क्ांनी वाढला आहे. नॅर्नल हेल्थ अकाउंट्स एखस्टमेट्स 

इंवडया 2018-19 नुसार, 2013-14 मधे्य सरकारचा दरडोई खचश 

एक हजार बेचाळीस रुपये होता, तो वाढून एक हजार आठरे् 

पंिरा रुपये झाला आहे. त्यात म्हटले आहे की, देर्ातील 

आरोग्यावरील एकूण खचाशत सरकारचा वाटा सातत्याने वाढत 

आहे. सध्याच्या आरोग्यावरील खचाशत सरकारचा वाटा 2013-14 

मिील 23.2 टक्क्ांवरून 2018-19 मधे्य 34.5 टक्क्ांपयंत 

वाढला आहे. 

रेल्वेमागय वांदे भारत 2 हाय-स्पीड टर ेनची नवीन आवृत्ती लॉन्च 

करणार आहेत. 

● भारतीय रेल्वे प्रवार्ांना सवोतृ्कष्ट सुवविा पुरववण्याच्या त्यांच्या 

सततच्या प्रयत्नात नवीन वंदे भारत एक्सपे्रस ही हाय-स्पीड टर ेन 

सुरू करणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, वंदे भारत 2 

मधे्य आणखी सुिारणा होतील, ज्यामधे्य 180 वकमी प्रवततासचा 

वेग, 0 ते 100 वकमी/तास वेग फक्त 52 सेकंदात पूणश करणे आवण 

WI-FI यांचा समावेर् आहे. 

म ख्य म दे्द 

● याव्यवतररक्त, नवीन वंदे भारत 32-इंच LCD टीव्ही खेळेल, मागील 

मॉडेलच्या 24 इंच आकारापेक्षा. 

● 15% अविक ऊजाश-कायशक्षम एअर कंवडर्नसश आवण स्वच्छ, 

िूळमुक्त हवेद्वारे टर ॅक्शन मोटर कूवलंगमुळे प्रवास अविक 

आरामदायक होईल. 

● रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नवीन वंदे भारत एके्स्प्रसमधे्य 

हवा रु्द्धीकरणासाठी छतावर माउंट केलेल्या रूफ माउंटेड 

पॅकेज युवनट (RMPU) मधे्य फोटो-कॅटॅवलवटक अल्टर ा व्हायोलेट 

वायु रु्द्धीकरण तंत्रज्ञान स्थावपत केले आहे. 

● सवश प्रवासी वगांना आता साइड ररखिनर सीट वैवर्ष्ट्यात प्रवेर् 

असेल जे सध्या फक्त एखक्कझ्ुवटव्ह िासच्या अवतथीनंा वदले 

जाते. 

राष्ट्रपती द्रौपदी म मूय याांनी ग लाम अली ांना जमू्म-काश्मीरमधून 

राज्यसभेवर उमेदवारी णदली. 

● जमू्म-काश्मीरमिील गुजशर मुखिम गुलाम अली यांची कें ि 

सरकारच्या वर्फारर्ीवरून राष्टर पती िौपदी मुमूश यांनी 

राज्यसभेवर वनयुक्ती केली आहे. 

भारत उजाय अणधशेष राष्ट्र  बनला. 

● भारत एका ग्रीडमधे्य जोडला गेला आहे आवण भारतात ववजेची 

ववतरण व्यवस्था मजबूत केली आहे. या पावलांमुळे ग्रामीण भागात 

22 तास आवण र्हरी भागात 23.5 तास वीज उपलब्धता वाढली 

आहे. परवडणाऱ्या वकमतीत 24X7 गॅरंटीड वीज पुरवठ्यापयंत 

नेणे ही पुढील पायरी आहे. 
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कें द्र सरकारची णचांता: 

● कें िीय मंत्री आरके वसंह यांनी वीज वनवमशती कंपन्ांची वाढती 

थकबाकी पाहता राज्यांनी आवथशकदृष्ट्या सक्षम होण्याचे आवाहन 

केले आहे. यामुळे वीज के्षत्रातील गंुतवणूक आकवर्षशत होण्यास 

मदत होईल आवण वीजेची कमी झालेली वकंमत आवण सुिाररत 

ग्राहक सेवा यांचाही फायदा ग्राहकांना होईल, असे ते म्हणाले. 

भारतात 70 वषायनांतर णचत्त्ाांचे आगमन 

● पंतप्रिान नरेंि मोदी यांच्या वाढवदवसावनवमत्त 17 सप्टेंबर रोजी 

मध्य प्रदेर्ातील कुनो नॅर्नल पाकश मिील आठ आविकन वचत्ता 

नावमवबयातून त्यांच्या नवीन अविवासात जाण्यासाठी सज्ज झाले 

आहे. देर्ातील वन्जीव आवण अविवास यांचे पुनरुज्जीवन आवण 

वैववध्य आणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पंतप्रिानांनी 

रु्क्रवारी पाच मादी आवण तीन नर वचत्त्ांना पाकश च्या अलग 

ठेवलेल्या पररसरात सोडण्याची अपेक्षा आहे, असे पंतप्रिान 

कायाशलयाने म्हटले आहे. 

आरोग्य मांत्री डॉ मनस ि माांडणवया याांनी रक्तदान अमृत 

महोत्सवाचा श भारांभ केला. 

● पंतप्रिान नरेंि मोदी यांच्या वाढवदवसावनवमत्त कें िीय आरोग्य मंत्री 

मनसुख मांडववया यांनी 15 वदवसांच्या रक्तदान मोवहमेला सुरुवात 

केली. रक्तदान मोहीम 'रक्तदान अमृत महोत्सव' म्हणून 

ओळखली जाते. ही मोहीम 1 ऑक्टोबर 2022 पयंत चालेल जो 

राष्टर ीय सै्वखच्छक रक्तदान वदवस आहे. 

महत्त्वाचे म दे्द 

● भारतात, 5,857 वर्वबरांना मान्ता देण्यात आली आहे, 55,8959 

रक्तदात्यांनी नोदंणी केली आहे आवण 4000 लोकांनी आतापयंत 

रक्तदान केले आहे. 

● या मोवहमेचे उविष्ट एका वदवसात एक लाख युवनट रक्त गोळा 

करणे आवण वनयवमत ववनामोबदला ऐखच्छक रक्तदानाच्या 

गरजेबिल जागरूकता वाढवणे आहे. 

● दान केलेले एक युवनट 350ml रक्ताचे भार्षांतर करते. 

● या मोवहमेद्वारे ऐखच्छक रक्तदात्यांचे भांडार तयार केले जाईल 

जेणेकरून गरजंूना वेळेवर मदत वमळू र्केल आवण बदली 

रक्तदानाची गरज कमी होईल. 

● भारतातील प्रते्यक रक्तपेढीला 15 वदवसांच्या रक्तदान मोवहमेचा 

एक भाग म्हणून वकमान एक रक्तदान वर्वबर आयोवजत 

करण्यासाठी प्रोत्सावहत केले जाते. 

भारतीय णनवडणूक आयोगाने बीएलओ ई-पणत्रका स रू केली. 

● भारताच्या वनवडणूक आयोगाने 'BLO ई-पवत्रका' हे नवीन 

वडवजटल प्रकार्न भारतातील राज्यांमधे्य पसरलेल्या BLO सोबत 

आयोवजत संवादात्मक सत्रात जारी केले आहे. 350 हून अविक 

BLO मुख्य वनवडणूक अविकारी (CEO) च्या कायाशलयातून 

खव्हवडओ कॉन्फरखनं्सगद्वारे बैठकीत सामील झाले. 

महत्त्वाचे म दे्द 

● BLO देर्भरातील प्रते्यक मतदारासाठी मावहतीचे प्राथवमक स्त्रोत 

आहेत. 

● BLO ई-पवत्रका एका चांगल्या मावहती आवण पे्रररत बूथ लेव्हल 

ऑवफसरसाठी कॅसे्कवडंग मावहती मॉडेल सुवनखश्चत करण्यासाठी 

जारी केली आहे. 

● वद्वमावसक ई-पवत्रकेच्या थीममधे्य EVM-VVPAT प्रवर्क्षण, IT 

ऍखिकेर्न, ववरे्र्ष सारांर् पुनरावृत्ती, मतदान कें िावरील वकमान 

SVEEP उपक्रम, पोस्टल बॅलेट सुवविा, प्रवेर्योग्य वनवडणुका, 

वनवडणूक साक्षरता िब, अवद्वतीय मतदार जागृती उपक्रम आवण 

राष्टर ीय मतदार या ववर्षयांचा समावेर् आहे. 

एअर इांणडयाने पररवतयन योजना Vihaan.AI चे अनावरण केले. 

● एअर इंवडया, टाटा समूहाच्या मालकीची एअरलाइन, भारतीय 

वंर्ाची जागवतक दजाशची जागवतक एअरलाइन म्हणून स्वतःची 

स्थापना करण्यासाठी सवशसमावेर्क Vihaan.AI चे अनावरण 

केले. येत्या पाच वर्षाशत, एअर इंवडया देर्ांतगशत बाजारपेठेत 

वकमान 30% पयंत वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. 

योजनेचे उणद्दष्ट् 

● एअर इंवडयाचे नेटवकश  आवण फ्लीट दोन्ही वाढवणे 

● ग्राहकांच्या प्रस्तावात सुिारणा करणे 

● ववश्वासाहशता वाढवणे, 

● तंत्रज्ञान, वटकाऊपणा आवण नाववन् यामधे्य नेतृत्वाची भूवमका घेणे 

● एअरलाइन उद्योगातील सवोत्तम प्रवतभांमधे्य गंुतवणूक करणे 

 

महाराष्ट्र  राज्य बातम्या 

णहांद हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवािान्याच्या माध्यमातून 2 

ऑक्टोबरपासून मोफत आरोग्य सेवा णमळणार 

● सामान् मंुबईकरांना वहंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना 

आवण पॉवलखिवनकच्या माध्यमातून 2 ऑक्टोबरपासून मोफत 

आरोग्य सेवा वमळणार आहे. मंुबईत सुमारे 227 आरोग्य कें ि सुरू 

करण्यात येणार असून पवहल्या टप्प्यात 50 आरोग्य कें िांचा 

रु्भारंभ होणार असल्याची मावहती मुख्यमंत्री एकनाथ वरं्दे यांनी 

वदली आहे. मंुबईत 25 ते 30 हजार लोकसंखे्यकररता एक 

याप्रमाणे हे खिवनक सुरू करण्यात येणार असून 50 

पॉवलखिवनकचे काम पूणश झाले आहे.मंुबईतील पूवश आवण पखश्चम 

उपनगरांत 227 खिवनक उभारण्यात येणार आहेत. त्यामधे्य 34 

पॉवलखिवनक असणार आहेत 

स शाांत शेलार मराठी नाट्य कलाकार सांघाचे नवे अध्यक्ष 

● मराठी नाय कलाकार संघाच्या अध्यक्षपदी अवभनेता सुर्ांत 

रे्लार यांची वनवड करण्यात आली. अखखल भारतीय मराठी नाय 

पररर्षदेर्ी संलग्न असलेल्या मराठी नाय कलाकार संघाच्या 

सवशसािारण सभेत ही घोर्षणा करण्यात आली. मराठी नाय 

कलाकार संघाचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कबरे यांनी अध्यक्षपदाचा 

राजीनामा वदला आहे. प्रदीप कबरे 10 वरे्ष मराठी नाय कलाकार 

संघाचे अध्यक्ष होते. प्रदीप कबरे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा 

वदल्यानंतर सुर्ांत यांची अध्यक्षपदी वनवड करण्यात आली. 

त्यांच्या नावाला उपाध्यक्ष र्रद पोकें्ष यांनी अनुमोदन वदले. अखखल 

भारतीय मराठी नाय पररर्षदेच्या वनमाशता संघ, रंगमंच कामगार 

संघ आवण मराठी नाय कलाकार संघ अर्ा तीन घटक संस्था 

आहेत. 

अण्णाभाऊ साठेंच्या प तळ्याचे रणशयात अनावरण 

● रवर्यातील मॉस्को येथे उभारण्यात आलेल्या लोकशाहीर 

अण्णाभाऊ साठेंच्या पुतळ्याचे अनावरण उपम ख्यमांत्री देवेंद्र 

फडणवीस यांच्या हसे्त करण्यात आले. या कायशक्रमास 

वविानसभा अध्यक्ष राहुल नावेकर हे देखील उपखस्थत होते. 

सावहत्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांच्या सावहत्याच्या कतृशत्वाचा आवण 

भारत-रवर्या संबंिांच्या दृढीकरणाचा हेतू आहे. त्या अनुरं्षगाने 

अण्णा भाऊंनी केलेल्या महान कायाशला सलामी म्हणून मॉस्को 

येथील मागाशररटा रुडोवमनो ऑल रवर्या से्टट लायब्ररी फॉर फॉरेन 

वलटरेचर या प्रवसद्ध गं्रथालय संस्थेने अिाशकृती पुतळा आंतरराष्टर ीय 

ववभूतीचं्यासोबत बसववला आहे. या पुतळ्याचे व तैलवचत्राचे आज 

अनावरण करण्यात आले आहे. रवर्याच्या मॉस्कोमधे्य 

वडिोमॅवटक ररलेर्न्सन इन आटश कल्चर अँड वलटरेचर येथे 

आंतरराष्टर ीय पररर्षद पार पडली. रवर्याच्या ‘इंडो-सोखव्हएत 

कल्चरल सोसायटी’ च्या वनमंत्रणावरून ते 1961 साली रवर्याला 

गेले. तेथील अनुभवांवर आिाररत माझा रणशयाचा प्रवास हे 

प्रवास वणशन त्यांनी वलवहले. 
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अण्णाभाऊ साठे याांच्या बद्दल 

● अण्णाभाऊ साठे कथा, कादंबरी, लोकनाय, नाटक, पटकथा, 

लावणी, पोवाडे, प्रवास वणशन अर्ा वेगवेगळ्या सावहत्य प्रकारांतील 

लेखन केलेले ख्यातनाम मराठी सावहखत्यक होते. चे मूळ नाव 

तुकाराम. जन्मस्थळ वाटेगाव (ता.वाळवा वज. सांगली). त्यांचे 

र्ालेय वर्क्षण झालेले नव्हते तथावप त्यांनी प्रयत्नपूवशक अक्षरज्ञान 

वमळववले. 1932 साली ववडलांसोबत ते मंुबईला आले. ‘जग बदल 

घालुनी घाव। सांगूवन गेले मज भीमराव॥’ हे त्यांचे गीत खूप गाजले. 

त्यांनी वलवहलेल्या लावण्यांत ‘माझी मैना गावावर रावहली’ आवण 

‘मंुबईची लावणी’ या अजोड आवण अववस्मरणीय आहेत. 

राष्ट्र नेता ते राष्ट्र णपता सेवा पांधरवडा:17 सप्टेंबर ते 02 ऑक्टोबर 

2022 

● सामान् नागररकांच्या तक्रारी, अजांवर कालमयाशदेत वनपटारा 

व्हावा यासाठी राज्यात 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालाविीत 

‘राष्टर नेता ते राष्टर वपता सेवा पंिरवडा’ आयोवजत करण्याचा वनणशय 

महाराष्टर  र्ासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ वरं्दे यांनी सवश 

ववभागीय आयुक्त आवण वजल्हाविकारी यांच्यार्ी 

दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संवाद साित या पंिरवड्यामधे्य नागररकांचे 

प्रलंवबत अजश वनकाली काढण्यासाठी संपूणश प्रयत्न करण्याचे वनदेर् 

वदले. 

● या पंिरवड्याच्या अंमलबजावणीचा मंवत्रमंडळ बैठकीत आढावा 

घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंि फडणवीस यांनी यावेळी 

सांवगतले.पात्र लाभार्थ्ांना लाभ देणं, फेरफार नोदंीचा वनपटारा 

करणे,  वर्िापवत्रकांचे ववतरण आवण वववाह नोदंणी प्रमाणपत्र 

आदी ववववि ववभागांच्या 14 सेवांचा यामधे्य समावेर् आहे. 

 

राज्य बातम्या 

ग जरातमधे्य राष्ट्र ीय सागरी वारसा सांक ल बाांधले जाणार आहे. 

● बंदरे, जहाजबांिणी आवण जलमागश मंत्रालय गुजरातमिील लोथल 

येथील ऐवतहावसक वसंिू संसृ्कती प्रदेर्ात एकूण 3500 कोटी रुपये 

खचूशन राष्टर ीय सागरी वारसा संकुल बांित आहे . भारतातील अर्ा 

प्रकारचे पवहले कॉम्प्िेक्स, हे कें ि भारताचा समृद्ध आवण 

वैववध्यपूणश सागरी वारसा प्रदवर्शत करेल. NMHC प्रकल्पाची 

पायाभरणी पंतप्रिान नरेंि मोदी यांच्या हसे्त करण्यात आली 

आवण माचश 2019 मधे्य मास्टर िॅनला संमती देण्यात आली होती. 

ग जरातचे म ख्यमांत्री भूपेंद्र पटेल याांनी ग जरातचे पणहले 

'णसनेमॅणटक ट ररझम पॉणलसी' जाहीर केली. 

● गुजरातचे मुख्यमंत्री, भूपेंि पटेल यांनी अवभनेता अजय देवगण, 

राज्य सरकारचे मंत्री श्री. श्री. पूणेर् मोदी आवण श्री अरववंद रैयानी 

यांच्यासह मान्वरांच्या उपखस्थतीत गुजरातचे पवहले 'वसनेमॅवटक 

पयशटन िोरण' जाहीर केले. या नवीन िोरणामुळे गुजरातमधे्य 

वचत्रपट वनवमशतीसाठी व्यवहायश संिी वनमाशण होतील आवण स्थावनक 

लोकांना रोजगाराच्या संिीही उपलब्ध होतील. गुजरातमधे्य कच्छचे 

पांढरे वाळवंट, वर्वराजपूर बीच अर्ी अनेक वठकाणे आहेत वजथे 

रू्वटंग स्पॉट बनण्याच्या भरपूर संिी आहेत. 

भारतात 8642 अमृत सरोवर (तलाव) बाांधणारे उत्तर प्रदेश हे 

भारतातील पणहले राज्य ठरले आहे. 

● भारतात 8642 अमृत सरोवर (तलाव) बांिणारे उत्तर प्रदेर् हे 

भारतातील पवहले राज्य ठरले आहे. अमृत सरोवर हे पंतप्रिान 

नरेंि मोदी यांनी सुरू केलेले एक महत्त्वाकांक्षी वमर्न आहे, ज्याचे 

उविष्ट भववष्यासाठी पाण्याचे संविशन करणे आहे. उत्तरप्रदेर् नंतर 

दुसऱ्या क्रमांकावर मध्य प्रदेर्, वतसऱ्या क्रमांकावर जमू्म-काश्मीर, 

चौर्थ्ा क्रमांकावर राजस्थान आवण पाचव्या क्रमांकावर 

तावमळनाडू आहे. 

वेदाांत आणण फॉक्सकॉन णचप उत्पादनासाठी ग जरातमधे्य १.५४ 

लाि कोटी ांची ग ांतवणूक करणार आहे. 

● अवनल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील- वेदांत वलवमटेड आवण 

फॉक्सकॉन समूह गुजरातमधे्य सेमीकंडक्टर इकोवसस्टम 

उभारण्यासाठी रु. 1.54 लाख कोटीहून अविक गंुतवणूक करणार 

आहेत. ऑइल-टू-मेटल्स समूहाने सांवगतले की, वेदांत वडस्िे 

वलवमटेड 94500 कोटी रुपयांच्या गंुतवणुकीसह वडस्िे फॅब 

युवनटची स्थापना करेल आवण 60000 कोटी रुपयांच्या 

गंुतवणुकीसह वेदांत सेमीकंडक्टर वलवमटेड एकाखत्मक 

सेमीकंडक्टर फॅब युवनट आवण OSAT (आउटसोस्डश सेमीकंडक्टर 

असेंबली आवण चाचणी) सुवविा स्थापन करेल. 

हररयाणातील रािीगढी येथे हडप्पा सांसृ्कतीचे जगातील सवायत 

मोठे सांग्रहालय उभारले जात आहे. 

● सुमारे 5,000 वरे्ष जुन्ा वसंिू खोऱ्यातील कलाकृतीचें प्रदर्शन 

करण्यासाठी हररयाणातील राखीगढी येथे हडप्पा संसृ्कतीचे 

जगातील सवाशत मोठे संग्रहालय तयार होत आहे. राखीगढी हे गाव 

2600-1900 ईसापूवश वसंिू संसृ्कतीचा भाग होते. हररयाणा हडप्पा 

संसृ्कतीला समवपशत जगातील सवाशत मोठे संग्रहालय होस्ट करणार 

आहे. राखीगढी हे हररयाणातील वहसार वजल्यातील एक गाव 

आहे, वदल्लीपासून सुमारे 150 वकलोमीटर अंतरावर आहे. वसंिू 

संसृ्कतीच्या काळापासून ही वसाहत एक सुप्रवसद्ध पुरातत्व स्थळ 

आहे. 

इांदूर 'स्माटय अँडर ेसेस' असलेले देशातील पणहले 'स्माटय णसटी' 

ठरणार आहे. 

● इंदूर संपूणशपणे वडवजटल अँडर ेवसंग वसस्टीम लागू करून इवतहास 

रचणार आहे, असे करणारे ते भारतातील पवहले र्हर बनले आहे. 

पाटा नेखव्हगेर्न या फमशसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी 

केल्यावर स्माटश वसटीने लक्षणीय प्रगती केली. या सामंजस्य 

करारावर Pataa Navigations चे सह-संस्थापक रजत जैन आवण 

इंदूर स्माटश वसटीचे CEO ऋर्षव गुप्ता (IAS) यांनी स्वाक्षरी केली 

आहे. 
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झारिांड सरकारने एससी, एसटी, मागासवगीय आणण ओबीसी 

आणण प ढील आणथयकदृष्ट्ट्या द बयल घटकाांसाठी राज्य सरकारी 

नोकऱयाांमधे्य 77 टके्क आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता 

णदली. 

● झारखंड सरकारने एससी, एसटी, मागासवगीय आवण ओबीसी 

आवण पुढील आवथशकदृष्ट्या दुबशल घटकांसाठी राज्य सरकारी 

नोकऱ्यांमधे्य 77 टके्क आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला सहमती 

वदली . झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ओबीसी आरक्षण 

27 टके्क केले जे पूवी 14 टके्क होते. झारखंड सरकारने स्थावनक 

रवहवासी कोण आहेत हे वनखश्चत करण्यासाठी 1932 च्या 

जवमनीच्या नोदंी वापरण्याचा प्रस्ताव देखील स्वीकारला. 

णसक्कीम सरकारने णकमान वेतन 67% ने वाढवले. 

● वसक्कीम सरकारने अकुर्ल कामगारांसाठी वकमान वेतन 67 

टक्क्ांनी वाढवून 500 रुपये केले. अकुर्ल कामगारांसाठी 

दैनंवदन मजुरी 300 रुपये होती जी आता 11 जुलै 2022 पासून 

पूवशलक्षी प्रभावाने 500 रुपये झाली आहे. अिश-कुर्ल 

कामगारांसाठी दैनंवदन मजुरी होती. 320 रुपयांवरून 520 

रुपयांपयंत वाढले. कुर्ल कामगारांना वकंवा कामगारांना आता 

535 रुपये वमळतील, जे पूवी 335 रुपये होते. उच्च कुर्ल 

कामगारांना प्रवतवदन 365 रुपये ऐवजी 565 रुपये प्रवतवदन वदले 

जातील. 

तेलां गणामधे्य भारतातील पणहली फॉरेस्ट य णनव्हणसयटी स्थापन केले 

जाणार आहे. 

● भारतात पवहली फॉरेस्ट युवनव्हवसशटी तेलंगणामधे्य होणार आहे. 

वनीकरण ववद्यापीठे (UoF) कायदा 2022 तेलंगणा वविानसभेने 

मंजूर केला. युवनव्हवसशटी ऑफ फॉरेस्टर ी (UoF), हे भारतातील 

अर्ा प्रकारचे पवहले ववद्यापीठ असेल. जागवतक स्तरावर, रवर्या 

आवण चीननंतर हे वनर्ास्त्राचे वतसरे ववद्यापीठ असेल. तेलंगणा 

सरकारने हैदराबादमिील फॉरेस्टर ी कॉलेज अँड ररसचश इखियूट 

(FCRI) चा ववस्तार करण्याचा वनणशय घेतला आहे . FCRI हे पूणश 

ववद्यापीठात रूपांतररत होईल. 

सहा वषाांपेक्षा जास्त णशक्षा असलेल्या ग न्ह्ाांमधे्य फॉरेखिक 

प राव्ाांचा सांग्रह अणनवायय करणारे णदल्ली पोलीस हे भारतातील 

पणहले पोलीस दल ठरले आहे. 

● सहा वर्षांपेक्षा जास्त वर्क्षा असलेल्या गुन्हयांमधे्य फॉरेखन्सक 

पुराव्यांचा संग्रह अवनवायश करणारे वदल्ली पोलीस हे भारतातील 

पवहले पोलीस दल ठरले आहे. वदल्ली हा कें िर्ावसत प्रदेर् आहे 

आवण तो गृह मंत्रालयाच्या प्रर्ासकीय वनयंत्रणाखाली आहे. 

वदल्लीचे पोवलस आयुक्त संजय अरोरा यांनी सवश पोवलस 

युवनट्सना 'मानक आदेर्' जारी केला. 

महत्वाचे म दे्द 

● झोनल कौखन्सलच्या बैठकीत श्री. अवमत र्हा यांनी मावहती वदली 

की सरकार वब्रवटर्कालीन भारतीय दंड संवहता बदलणार आहे. 

● फौजदारी खटल्यांमधे्य न्ायवैद्यक पुरावे गोळा करणे सक्तीचे 

करण्याबाबत केलेले बदल ही सुरुवातीची पायरी होती. 

● गृहमंत्री अवमत र्हा यांनी या वसु्तखस्थतीवर जोर वदला की 

कोठडीतील छळाची मुळे वसाहतवादी भारतात आहेत, तथावप, 

फॉरेखन्सक पुराव्याच्या आिारे गुने्हगाराला दोर्षी ठरवले जाऊ 

र्कते. 

● वदल्ली पोवलसांच्या आदेर्ात असेही सूवचत केले आहे की प्रते्यक 

वजल्यात या दलाची स्वतःची 'मोबाइल क्राइम टीम वॅ्हन' आहे. 

● घटनास्थळी वैज्ञावनक आवण न्ायवैद्यकीय मदत देण्यासाठी प्रते्यक 

वजल्याला फॉरेखन्सक मोवबल वॅ्हनचे वाटप केले जाईल. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 

यूएस 9/11 च्या भीषण घटनेला 21 वा वधायपन णदन साजरा करत 

आहे. 

● अमेररकेच्या भूमीवरील सवाशत प्राणघातक दहर्तवादी हल्ल्याच्या 

21 वर्षांनंतर बळी पडलेल्यांची नावे, स्वयंसेवक कायश आवण इतर 

श्रद्धांजली वाचून अमेररकन लोकांना 11 सप्टेंबर रोजी 9/11 ची 

आठवण झाली. नू्यॉकश मिील ग्राउंड वझरो येथे टोवलंग बेल आवण 

र्ांततेच्या क्षणाने स्मरणोत्सवाला सुरुवात झाली, जेथे 11 सप्टेंबर 

2001 रोजी झालेल्या अपहरण-ववमान हल्ल्यात वल्श ड टर ेड 

सेंटरचे विन टॉवर नष्ट झाले होते. 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 आणण 16 सप्टेंबर रोजी शाांघाय 

कोऑपरेशन ऑगयनायझेशन णशिर पररषदेसाठी 

उझबेणकस्तानमधील समरकां दला जाणार आहेत. 

● पंतप्रिान नरेंि मोदी 15 आवण 16 सप्टेंबर रोजी र्ांघाय 

कोऑपरेर्न ऑगशनायझेर्न वर्खर पररर्षदेसाठी 

उझबेवकस्तानमिील समरकंद येथे जाणार आहे. जून 2019 नंतर 

वकवगशस्तानमिील वबश्केक येथे SCO वर्खर पररर्षद आयोवजत 

झाल्यानंतर ही पवहली वैयखक्तक वर्खर पररर्षद असेल. सध्याच्या 

प्रवासाच्या वेळापत्रकानुसार पंतप्रिान 14 सप्टेंबरला समरकंदला 

पोहोचण्याची आवण 16 सप्टेंबरला परतण्याची र््ता आहे. 

उत्तर कोररयाने सांरक्षण म्हणून आखिक हल्ल्याांना अणधकृत 

करणारा कायदा पास केला. 

● उत्तर कोररयाने आखिक हल्ल्यांबाबत कायदा पास केला. उत्तर 

कोररयाने एक कायदा मंजूर केला आहे जो त्याला आगाऊ 

आखिक हल्ला करण्याचा अविकार देतो. नुकत्याच पाररत 

झालेल्या कायद्यामुळे, अिस्त्रिारी राष्टर  म्हणून उत्तर कोररयाचा 

दजाश अपररवतशनीय झाला आहे. उत्तर कोररयाने या वर्षी 

आंतरखंडीय के्षपणास्त्रासह ववक्रमी र्स्त्रास्त्रांची चाचणी केली. 
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नॉवेणजयन सेंटरल बँक इथररयम वापरून राष्ट्र ीय णडणजटल चलन 

णवकणसत करते. 

● नॉजेस बँकेने, इथररयम तंत्रज्ञानावर आिाररत राष्टर ाच्या मध्यवती 

बँक वडवजटल चलन (CBDC) सँडबॉक्ससाठी मुक्त स्त्रोत कोड 

प्रकावर्त करून वडवजटल चलन ववकवसत करण्याच्या प्रयत्नांमधे्य 

महत्त्वपूणश प्रगती केली. वक्रप्टोग्रावफक तंत्रज्ञानाच्या चालू असलेल्या 

मुख्य प्रवाहात अवलंब केल्यामुळे हा ववकास र्् झाला. 

म ख्य म दे्द 

● CBDCs हा एक प्रकारचा इलेक्टर ॉवनक वफएट मनी आहे ज्याला 

मध्यवती बँकेने पावठंबा वदला आहे. जरी ते आवश्यक नसले तरी, 

CBDCs ब्लॉकचेन नेटवकश वर तयार केले जाऊ र्कतात. 

● चाचणी नेटवकश र्ी संवाद सािण्याचा मागश प्रदान करण्यासाठी 

सँडबॉक्स तयार केला आहे. 

● बँकेचे अविकृत CBDC भागीदार, Nahmii, यांनी एका ब्लॉग 

पोस्टमधे्य म्हटले आहे की त्यांनी ERC-20 टोकन्सची वमंवटंग, 

बवनंग आवण टर ान्सफर करणे यासह वैवर्ष्ट्ये देखील सक्षम केली 

आहेत. 

● इथररयम वॉलेट मेटामास्क आत्तापयंत ओपन सोसश कोडद्वारे 

समवथशत नाही. 

चीनने आपल्या पणहल्या पूणयपणे सौर उजेवर चालणारे 

मानवरणहत हवाई वाहन (UAV) ची यशस्वी चाचणी केली. 

● चीनने आपल्या पवहल्या पूणशपणे सौर उजेवर चालणारे 

मानवरवहत हवाई वाहन (UAV) ची यर्स्वी चाचणी केली आहे. 

Qimingxing-50 चे पवहले उड्डाण साध्य झाले आहे, ज्यामुळे ते 

फक्त सौर उजेवर चालणारे पवहले मोठ्या आकाराचे UAV बनले 

आहे, अर्ी मावहती एका वचनी सरकारी अविकाऱ्याने विटमधे्य 

वदली आहे. 

इराण भारताला तेल आयात प न्हा स रू करण्यास उद्य क्त करू 

शकतो. 

● अमेररकेचे वनबंि वर्वथल झाल्याच्या क्षणी भारत इराणकडून 

कच्च्च्या तेलाची खरेदी पुन्हा सुरू करण्याचा ववचार करेल, ज्यामुळे 

आयात बासे्कटमधे्य वववविता आणण्यास मदत होईल, असे एका 

वररष्ठ सरकारी अविकाऱ्याने सांवगतले. टर म्प प्रर्ासनाने पवर्शयन 

आखाती देर्ावर वनबंि लादल्यानंतर भारताने 2019 च्या मध्यात 

इराणकडून तेल आयात करणे बंद केले . इराण आखिक कराराचे 

पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अमेररका आवण इतर जागवतक र्क्ती 

खव्हएन्ना येथे बैठक घेत आहेत. 

आमेणनया-अझरबैजान सीमेवर प न्हा सांघषय स रु झाला. 

● अमेवनया आवण अझरबैजान यांच्यात संघर्षश सुरु झाला असून, 

प्रते्यक बाजूने घातपात झाला आहे. आमेवनयाने सांवगतले की 

अझरबैजानी सैन्ाने सीमेजवळील अनेक वठकाणांवर हल्ला केला 

आवण 49 आमेवनयन सैवनकांचा मृतू्य झाला. अझरबैजानने 

सांवगतले की, आमेवनयन सैन्ाने त्यांच्या स्थानांवर गोळीबार केला, 

त्यामुळे मृतांची संख्या वनखश्चत नाही. 

Google ने सायबर-स रक्षा कां पनी Mandiant $ 5.4 णबणलयन 

मधे्य णवकत घेतले. 

● Google ने $5.4 वबवलयन मधे्य ववकत घेतले सायबरवस्ुररटी 

कंपनी Mandiant चे पूणशपणे अविग्रहण केले गेले आहे, Google 

Cloud चे CEO थॉमस कुररयन यांनी सांवगतले. िम्ा, घटना 

आवण एक्सपोजर चांगल्या प्रकारे व्यवस्थावपत करण्यात संस्थांना 

मदत करण्यासाठी मंॅवडयंट Google िाउडमधे्य सामील होईल. 

िक्कादायक SolarWinds हॅक र्ोिण्यासाठी Mandiant प्रवसद्ध 

आहे. 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी व्लाणदवोस्तोक येथे आयोणजत 

रणशयाच्या ईस्टनय इकॉनॉणमक फोरम 2022 ला व्हच्य यअली 

सांबोणधत केले. 

● 8 सप्टेंबर रोजी, पंतप्रिान नरेंि मोदी यांनी व्लावदवोस्तोक येथे 

आयोवजत रवर्याच्या ईस्टनश इकॉनॉवमक फोरम 2022 ला 

व्हचु्यशअली संबोवित केले. रवर्याचे राष्टर ाध्यक्ष व्लावदमीर पुतीन, 

आमेवनयाचे पंतप्रिान वनकोल पावर्न्ान, मंगोवलयाचे पंतप्रिान 

लुवसानमशे्रन ओयुन-एडेने, म्यानमारच्या सर्स्त्र दलाचे कमांडर-

इन-चीफ वमन आंग हलेन, राष्टर ीय स्थायी सवमतीचे अध्यक्ष 

उपखस्थत होते. 

● पंतप्रिान मोदी कनेखक्टखव्हटी, चेन्नई-व्लावदवोस्तोक मेरीटाइम 

कॉररडॉर, नॉदशनश सी रूट, सुदूर पूवेतील भारतीय गंुतवणूक, 

भारताच्या पोलाद उद्योगातील रवर्यन सहभागाची क्षमता, याबिल 

ववसृ्ततपणे बोलले. 2019 मधे्य EEF मधे्य सन्माननीय पाहुणे म्हणून 

सहभागी झालेल्या मोदीनंी तेव्हा भारताच्या अ ॅक्ट सुदूर पूवश 

िोरणाची घोर्षणा केली होती. 

पांतप्रधान मोदी समरकां दमधे्य राष्ट्रपती शी णजनणपांग याांची भेट 

घेणार आहेत. 

● र्ांघाय कोऑपरेर्न ऑगशनायझेर्न (SCO) वर्खर पररर्षदेला 

उपखस्थत राहण्यासाठी पंतप्रिान नरेंि मोदी येथे आले, जे 

प्रादेवर्क सुरक्षा आव्हाने, व्यापार आवण ऊजाश पुरवठा वाढवणे 

यासह इतर मुद्द्ांवर चचाश करण्यासाठी सज्ज आहे. SCO दोन 

वर्षांनंतर उझबेवकस्तानमिील समरकंद येथे प्रथम वैयखक्तक 

वर्खर पररर्षद आयोवजत करत आहे. या पररर्षदेत रवर्याचे अध्यक्ष 

व्लावदमीर पुवतन आवण चीनचे राष्टर ाध्यक्ष र्ी वजनवपंग यांचाही 

सहभाग असणार आहे. पुतीन आवण उझबेकचे राष्टर ाध्यक्ष र्वकत 

वमझीयोयेव यांच्यासह इतर नेत्यांसह मोदी वर्खर पररर्षदेच्या 

बाजूला वद्वपक्षीय बैठका घेणार आहेत. 

णकणगयझस्तानने ताणजणकस्तानशी जोरदार लढाई स रू केली आहे. 

● वकवगशझस्तानने मध्य आवर्याई रे्जारी तावजवकस्तानर्ी "तीव्र 

लढाया" नोदंवल्या आवण सांवगतले की माजी सोखव्हएत युवनयनला 

मारण्यासाठी वहंसाचाराच्या ताज्या उिेकात 24 लोक मारले गेले. 

दोन्ही लहान गरीब लँडलॉक्कड राष्टर ांनी एकमेकांवर युद्धववराम 

करार असूनही वववावदत भागात पुन्हा लढाई सुरू केल्याचा 

आरोप केला आहे. 

● वकवगशझस्तानने तावजवकस्तानच्या उत्तरेकडील सुगद प्रदेर्ाच्या 

सीमेवर असलेल्या त्याच्या दवक्षणेकडील बटकेन प्रांतात लढाईची 

नोदं केली आहे. तावजक एक्सिेव्ह, वोरुख हे के्षत्र त्याच्या 

वजगसॉ-पझल राजकीय आवण वांवर्क भूगोलासाठी प्रवसद्ध आहे 

आवण गेल्या वर्षी अर्ाच प्रकारच्या र्तु्रत्वाचे वठकाण बनले होते. 
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जोआओ लॉरेन्को याांची अांगोलाच्या अध्यक्षपदी प न्हा णनवड झाली. 

● राष्टर ीय वनवडणूक आयोगाने 51 % मतांसह जोआओ लॉरेन्को यांना 

अध्यक्ष म्हणून घोवर्षत केले. अध्यक्ष जोआओ लॉरेन्को हे वलबरेर्न 

ऑफ अंगोला (MPLA) साठी लोकवप्रय चळवळीचे सदस्य आहेत 

आवण ते अंगोलाचे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा वनवडून आले. वनवडणूक 

वनकालांनी MPLA चे वचशस्व वाढवले, हा एकमेव पक्ष आहे ज्याने 

1975 मधे्य पोतुशगालपासून स्वतंत्र झाल्यानंतर अंगोलावर राज्य 

केले आहे. 

 

णनय क्ती बातम्या 

मद्रास उच्च न्यायालयाचे म ख्य न्यायमूती, कें द्राने न्यायमूती 

म नीश्वर नाथ भांडारी याांची मनी लाँडररांग प्रणतबांधक कायदा 

(PMLA) अांतगयत अपीलीय न्यायाणधकरणाचे अध्यक्ष म्हणून 

णनय क्ती केली. 

● मिास उच्च न्ायालयाचे मुख्य न्ायमूती, कें िाने न्ायमूती 

मुनीश्वर नाथ भंडारी यांची पी ररव्हेंर्न ऑफ मनी लाँडररंग अँक्ट 

(PMLA) अंतगशत अपीलीय न्ायाविकरणाचे अध्यक्ष म्हणून 

वनयुक्ती केली. न्ायमूती भंडारी हे 12 सप्टेंबर रोजी वनवृत्त होणार 

आहेत. अथश मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील महसूल ववभागाने हा 

आदेर् जारी केला आहे. SAFEMA अंतगशत मालमत्ता जप्तीसाठी 

न्ायाविकरण आवण PMLA अपीलीय न्ायाविकरण 2016 मधे्य 

ववत्त कायदा, 2016 द्वारे ववलीन करण्यात आले. न्ायाविकरणाच्या 

अध्यक्षाचे पद सप्टेंबर 2019 पासून ररक्त होते. 

अमेररकन एक्सपे्रस बँणकां ग कॉपय इांणडयाने सांजय िन्ना याांची नवीन 

सीईओ म्हणून णनय क्ती केली आहे. 

● अमेररकन एक्सपे्रस बँवकंग कॉपश इंवडयाने संजय खन्ना यांची मुख्य 

कायशकारी अविकारी (CEO) आवण देर् व्यवस्थापक म्हणून 

वनयुक्ती केली आहे. खन्ना हे अमेररकन एक्सपे्रससाठी अनेक 

व्यवसाय ववकास उपक्रमांचे नेतृत्व करणार आहेत, तसेच 

भारतातील ववववि व्यवसायांमधे्य सहयोगाचे नेतृत्व करत आहेत, 

आवण देर्ातील कंपनीचे िोरणात्मक फोकस बळकट 

करण्यासाठी त्यांचे स्थान महत्त्वाचे असेल. 
 

 

णसक्य ररटीज अँड एक्स्चेंज बोडय ऑफ इांणडया (SEBI) ने सणचन 

बिलच्या णफनटेक व्वसाय नवी टेक्नॉलॉजीजला IPO साठी 

परवानगी णदली आहे. 

● भारतीय वस्ुररटीज अँड एक्स्चेंज बोडश (SEBI) ने सवचन 

बन्सलच्या वफनटेक व्यवसाय नवी टेक्नॉलॉजीजला इवनवर्यल 

पखब्लक ऑफररंग (IPO) साठी पुढे जाण्याची परवानगी वदली आहे. 

ज्यामुळे खफ्लपकाटशच्या सह-संस्थापकांना त्याच्या उभारणीच्या 

प्रयत्नांमधे्य मदत होईल.. 

ब जील होणल्डांग्सने SRK ला बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून णनय क्त केले. 

● बुजील होवल्डंग्ज, MENA के्षत्रातील खाजगी आरोग्य सेवा प्रदाता 

कंपनीने बॉलीवूड अवभनेता र्ाहरुख खानला नवीन बँ्रड 

अँमे्बसेडर म्हणून साइन केले आहे. कंपनी UAE खस्थत भारतीय 

उद्योजक र्मर्ीर वायलील यांच्या मालकीची आहे. येत्या 

आठवड्यात अनावरण केले जाणाऱ् या गटासाठी हा अवभनेता 

प्रदेर्ातील बहु-िॅटफॉमश जावहरात मोवहमेत वदसेल. अवभनेत्याची 

ही पवहली हेल्थकेअर अँमे्बसेडरची भूवमका असेल. 

जे्यष्ठ वकील म क ल रोहतगी भारताचे प ढील महाणधवक्ता असतील. 

● केके वेणुगोपाल यांनी पद सोडल्यानंतर वररष्ठ अविवक्ता मुकुल 

रोहतगी यांची भारताचे 14 वे महाविवक्ता म्हणून वनयुक्ती केली 

जाणार आहे. जून 2014 ते जून 2017 दरम्यानच्या पवहल्या 

कायशकाळानंतर रोहतगी यांची एजी म्हणून ही दुसरी वेळ असेल. 

या वर्षाशच्या जूनच्या रे्वटी, एजी वेणुगोपाल यांचा कायशकाळ तीन 

मवहन्ांसाठी वकंवा “पुढील आदेर्ापयंत” वाढवण्यात आला. 

एम. दामोदरन व्हेंचर कॅणपटल आणण प्रायवे्हट इखिटी 

ग ांतवण कीवरील पॅनेलचे नेतृत्व करणार आहे 

● ववत्त मंत्रालयाने 13 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या पररपत्रकानुसार, 

VC/PE गंुतवणुकीत वाढ करण्याचे मागश सुचवण्यासाठी सरकारने 

तज्ञांची सवमती स्थापन केली आहे. SEBI चे माजी अध्यक्ष एम 

दामोदरन यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय सवमती असेल. 

व्हेंचर कॅवपटल आवण प्रायवे्हट इखिटी इन्हवे्हस्टमेंट द्वारे गंुतवणूक 

वाढवण्यासाठी वनयामक आवण इतर समस्यांचे वनराकरण 

करण्यासाठी तज्ञांची सवमती तपासणी करेल आवण योग्य 

उपाययोजना सुचवेल. 

सांजय क मार राकेश, माजी IAS अणधकारी, याांची CSC ई-गव्हनयि 

इांणडया SPV चे व्वस्थापकीय सांचालक म्हणून णनय क्ती करण्यात 

आली आहे. 

● संजय कुमार राकेर्, माजी IAS अविकारी, यांची CSC ई-गव्हनशन्स 

इंवडया SPV चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून वनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. वदनेर् त्यागी यांनी पदाचा राजीनामा वदल्यानंतर ही 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यांनी 2014 मधे्य CSC ची संख्या 

60,000 वरून 5 लाखांपयंत वाढवण्यात महत्त्वाची भूवमका 

बजावली होती. 
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वररष्ठ IAS BVR स ब्रह्मण्यम याांची प ढील CMD, ITPO म्हणून 

णनय क्ती 

● BVR सुब्रह्मण्यम (lAS) यांची इंवडया टर ेड प्रमोर्न ऑगशनायझेर्न 

(ITPO) चे नवीन अध्यक्ष आवण व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. ते एलसी गोयल यांची जागा घेतील. 

मंवत्रमंडळाच्या वनयुक्ती सवमतीने 15 सप्टेंबर रोजी सुब्रह्मण्यम 

यांच्या वनयुक्तीला मान्ता वदली. छत्तीसगड केडरचे 1987 च्या 

बॅचचे भारतीय प्रर्ासकीय सेवा अविकारी, ते सध्या वावणज्य आवण 

उद्योग मंत्रालयाच्या वावणज्य ववभागाचे सवचव म्हणून कायशरत 

आहेत. वररष्ठ आयएएस सुब्रह्मण्यम यांची दोन वर्षांसाठी कंत्राटी 

पद्धतीने या पदावर वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

25 वषीय हवामान काययकर्त्ाय वे्हनेसा नकाते याांची य णनसेफ 

सणदच्छा दूत म्हणून णनय क्ती 

● युनायटेड नेर्न्स इंटरनॅर्नल वचल्डर ेन्स इमजशन्सी फंड (UNICEF) 

ने युगांडातील 25 वर्षीय हवामान कायशकत्याश वे्हनेसा नकाते यांची 

UN वचल्डर ेन्स फंड (UNICEF) ची सवदच्छा दूत म्हणून वनयुक्ती 

केली आहे. 

 

अथयव्वस्था बातम्या 

PhonePe ने 14 दशलक्ष डेणबट आणण के्रणडट काडय टोकन केले. 

● PhonePe ने घोर्षणा केली की त्यांनी डेटा सुरवक्षततेसाठी RBI च्या 

(ररझव्हश बँक ऑफ इंवडया) मागशदर्शक तत्त्वांनुसार त्याच्या 

नेटवकश वर 14 दर्लक्ष के्रवडट आवण डेवबट काडश टोकन केले 

आहेत. वडसेंबर 2021 मधे्य ही सराव सुरू झाल्यापासून, 

वॉलमाटश-समवथशत कंपनीने आपल्या सवक्रय वापरकत्यांच्या 80% 

पेक्षा जास्त काडश टोकन केल्याचा दावा केला आहे. 

म ख्य म दे्द 

● टोकनकरणासह वास्तववक काडश क्रमांकाच्या जागी “टोकन” ही 

नवीन संज्ञा वापरली जाईल. 

● व्यवहारादरम्यान व्यापाऱ् याला काडशचे खरे तपर्ील उघड केले 

जात नाहीत, टोकनाइज्ड व्यवहार सुरवक्षत असतो आवण डेटा लीक 

होण्याची र््ता कमी असते. 

● PhonePe ने सांवगतले की ते Visa, Mastercard आवण RuPay 

या तीन सवाशत मोठ्या काडश नेटवकश  सोबत सहयोग करत आहे, 

ज्यामुळे वनयामकाची 30 सप्टेंबरची टोकनायझेर्न अंवतम मुदत 

पूणश होईल. 

● या वर्षाशच्या एवप्रलपासून, जेव्हा कंपनीने टोकन-आिाररत 

व्यवहारांवर प्रवक्रया करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा जवळजवळ 

सवश पात्र व्यवहार टोकनद्वारे हाताळले जातात. 

● PhonePe वर टोकनद्वारे प्रवक्रया केलेल्या व्यवहारांच्या यर्ाच्या 

दराने काडश-आिाररत व्यवहारांच्या तुलनेत सुमारे 2 टक्क्ांनी 

सुिारणा दर्शववली आहे. 

● RBI ने जुलैमधे्य काडश-ऑन-फाइल टोकनायझेर्नची अंवतम मुदत 

30 सप्टेंबरपयंत उर्ीर केली कारण टोकन-आिाररत व्यवहार 

प्रवक्रयेला अद्याप यर् वमळालेले नाही. हा त्याच्या प्रकारातील 

वतसरा आवण कदावचत अंवतम होता. 

● RBI ने सांवगतले होते की उद्योगाने मुदत वाढवताना टोकनाइज्ड 

व्यवहार हाताळण्यासाठी सवश भागिारकांना मदत करण्यासाठी 

अवतररक्त वेळेचा वापर करावा. 

● काडश तपर्ील साठवण्याबाबत आरबीआयच्या आदेर्ानंतर इतर 

अनेक पेमेंट िॅटफॉमशने टोकनायझेर्न सोल्यूर्न्स ववकवसत 

केले होते. 

● PayU, ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूर्न प्रदाता, "PayU टोकन हब" 

लाँच केले, जे एकाच हब अंतगशत नेटवकश  टोकन आवण जारीकताश 

टोकन दोन्ही ऑफर करते. “Razorpay TokenHQ”, एक मल्टी-

नेटवकश  काडश-ऑन-फाइल टोकनायझेर्न सोल्यूर्न, Razorpay 

द्वारे तयार केले गेले आहे. 

बँक ऑफ महाराष्ट्र  (BoM) ने कां पनीच्या णवस्तारासाठी 

बॉण््डसद्वारे 710 कोटी रुपये उभारले. 

● सरकारी मालकीच्या बँक ऑफ महाराष्टर  (BoM) ने कंपनीच्या 

ववस्तारासाठी बॉण््डसद्वारे 710 कोटी रुपये उभारले. बँकेच्या एका 

वनवेदनानुसार, 8.74 टके्क कूपन दराने 710 कोटी रुपयांच्या (ग्रीन 

रू् पयाशयासाठी 610 कोटी रुपयांसह) बेसल III अनुरूप अवतररक्त 

वटयर 1 (AT1) बाँडद्वारे पैसे उभे केले गेले. 

अन्नधान्याच्या णकमती वाढल्याने णकरकोळ महागाई 7% वर 

आली. 

● वकरकोळ चलनवाढीचा दर जुलैमधे्य पाच मवहन्ांच्या नीचांकी 

पातळीवर गेल्यानंतर 7% पयंत वाढून ऑगस्टमधे्य भारतीय 

अथशव्यवस्थेवर वकमतीचा दबाव परत आला. खाद्यपदाथांच्या 

वकमतीचं्या नेतृत्वात झालेल्या वाढीमुळे आठव्या मवहन्ात 

वकरकोळ चलनवाढ RBI च्या 6% मयाशदेच्या वर रावहली आहे. 

RBI ने रुपयाला 80 वर ठेवण्यासाठी ऑगस्टमधे्य $13 अब्ज 

णवकले. 

● 12 ऑगस्ट रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताच्या परकीय 

चलनाच्या गंगाजळीत $2 अब्ज पेक्षा जास्त घसरण झाली, कारण 

भारतीय ररझव्हश बँकेने रुपयाला वर आणण्यासाठी आवण चलन 

प्रवत डॉलर 80 च्या खाली ठेवण्यासाठी हस्तके्षप केला. हा एक 

प्रयत्न आहे जो RBI ने अत्यावश्यक असल्याचे म्हटले आहे, आवण 

अतं्यत अखस्थर चलन बाजार असूनही कोणत्याही जंगली खसं्वगला 

मयाशवदत करून, रुपयाची खस्थरता राखण्यासाठी RBI ने हे पाऊल 

उचलले. 

भारताच्या ताांदूळ णनयायतीवरील णनबांधाांम ळे आणशयातील व्ापार 

ठप्प झाला आहे. 

● भारताच्या तांदळाच्या वनयाशतीवरील वनबंिांमुळे आवर्यातील 

व्यापार ठप्प झाला आहे, खरेदीदार खव्हएतनाम, थायलंड आवण 

म्यानमारमिून पयाशयी पुरवठ्यासाठी र्ोि घेत आहेत जेथे वकमती 

वाढल्याने ववके्रता सौदे रोखत आहेत, असे उद्योग अविकाऱ्यांनी 

सांवगतले. िान्ाचा जगातील सवाशत मोठा वनयाशतदार असलेल्या 

भारताने तुटलेल्या तांदळाच्या वर्पमेंटवर बंदी घातली आहे. 
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HDFC बँक भारतातील पणहली इलेक्टर ॉणनक बँक गॅरांटी जारी 

करते. 

● HDFC बँक, भारतातील सवाशत मोठी खाजगी के्षत्रातील बँक, 

नॅर्नल ई-गव्हनशन्स सखव्हशसेस वलवमटेड (NeSL) च्या भागीदारीत 

इलेक्टर ॉवनक बँक गॅरंटी (e-BG) जारी करणारी देर्ातील पवहली 

बँक बनली आहे. कागदावर आिाररत, वेळ घेणारी प्रवक्रया नवीन 

इलेक्टर ॉवनक बँक हमीनंी काढून टाकली आहे ज्यावर प्रवक्रया, 

मुिांक, सत्यावपत आवण सुिाररत सुरवक्षततेसह त्वररत ववतररत 

केले जाऊ र्कते. हा एक कायापालट करणारा बदल आहे, आवण 

बँक वतच्या सवश ग्राहकांना लाभ देण्यासाठी e-BG मधे्य स्थलांतररत 

करेल. 

घाऊक महागाई ऑगस्टमधे्य 12.4% वर 11 मणहन्याांच्या नीचाांकी 

पातळीवर आली. 

● घाऊक वकंमत वनदेर्ांक- (WPI-) ऑगस्टचा महागाई दर सलग 

वतसऱ्या मवहन्ात 11 मवहन्ांच्या नीचांकी 12.41 टक्क क्क यांवर 

घसरला कारण खाद्यपदाथांच्या महागाईत वाढ होऊनही उत्पावदत 

आवण इंिन वसंू्तवरील वकमतीचा दबाव कमी झाला. कोर WPI 

महागाई ऑगस्टमधे्य 7.9 टक्क्ांच्या 17 मवहन्ांच्या नीचांकी 

पातळीवर गेली. 

चालू आणथयक वषायच्या पणहल्या णतमाहीत णनरोगी 22 टक्कक्याांनी 

वाढ झाल्यानांतर, र्त्ानांतरच्या काही मणहन्याांत भारताच्या व्ापारी 

मालाच्या णनयायतीत झपाट्याने घट झाली आहे. 

● चालू आवथशक वर्षाशच्या पवहल्या वतमाहीत वनरोगी 22 टके्क वाढ 

झाल्यानंतर, त्यानंतरच्या काही मवहन्ांत भारताच्या व्यापारी 

मालाच्या वनयाशतीत झपायाने घट झाली आहे. हे जागवतक मागणी 

आवण वकंमती सुिारणांचे मंद प्रवतवबंब आहे. वावणज्य आवण उद्योग 

मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असे वदसून आले आहे की वनयाशत 

वाढ जुलैमधे्य 2.1 टक्क्ांवर घसरली, ऑगस्टमधे्य 1.2 टक्क्ांनी 

घसरून $33 अब्ज डॉलरच्या नऊ मवहन्ांच्या नीचांकी पातळीवर 

पोहोचली. 

कॅनरा एचएसबीसी लाइफ इन्हश रिने iSelect हमी भावी योजना 

स रू केली. 

● कॅनरा एचएसबीसी लाइफ इन्हरु्रन्सने iSelect गॅरंटीड फु्यचर 

लाँच केले. iSelect ही कंपनीच्या वडवजटल िॅटफॉमशवर 

वैयखक्तक, नॉन-वलंक्कड, गैर-सहभागी, बचत आवण संरक्षण जीवन 

ववमा योजना आहे. हा प्रकल्प नवीन वयाच्या ग्राहकांना लक्ष्य 

करतो जे इंटरनेटवर सवाशविक सवक्रय असतात आवण वडवजटल 

िॅटफॉमशला प्रािान् देतात. 

महत्त्वाचे म दे्द 

● कॅनरा एचएसबीसी लाइफ इन्हरु्रन्सच्या वडवजटल उपखस्थतीचा 

फायदा घेण्यासाठी iSelect मदत करेल. 

● ग्राहकांना सवशसमावेर्क ववमा उत्पादन प्रदान करणे हे त्यांचे 

उविष्ट आहे जे त्यांच्या वप्रयजनांना आवथशक सुरक्षा प्रदान करताना 

बचत करण्यास सक्षम करते . 

● ही योजना ग्राहकांना त्यांच्या टपे्प आवण आवथशक उविषे्ट साध्य 

करण्यासाठी जास्तीत जास्त बचत करण्यास अनुमती देईल. 

● योजना अनेक वैवर्ष्ट्यांसह येते आवण अल्प आवण दीघशकालीन 

आवथशक आवश्यकता प्रदान करण्यासाठी वडझाइन केली गेली 

आहे. 

Axis Bank आणण Square Yards ने को-बँ्रडेड घर िरेदीदार 

इकोणसस्टम लाँच केली. 

● Axis Bank आवण Square Yards ने 'ओपन डोअसश' लाँच केले, 

एक सह-बँ्रडेड होम बायर इकोवसस्टम. 'ओपन डोअसश' िॅटफॉमश 

हे सुवनखश्चत करेल की एखाद्याच्या स्वप्नातील घर र्ोिण्यापासून ते 

खरेदी करण्यापयंतचा संपूणश प्रवास ग्राहकांसाठी एक कायशक्षम 

आवण आनंददायी अनुभव बनेल. Axis Bank आवण Square 

Yards ने ग्राहकांचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी वडवजटल-फस्टश 

सोल्यूर्न तयार केले आहे. 

एसबीआयचे बाजार भाांडवल रु. 5 णटर णलयन झाले. 

● एसबीआयचे बाजार भांडवल रु. 5 वटर वलयनचे झाले आहे त्यांच्या 

समभागांनी नवीन उच्चांकावर पोहोचल्यानंतर प्रथमच $5 

वटर वलयनच्या पुढे गेले. बॉमे्ब स्टॉक एक्सचेंज (BSE) च्या 

आकडेवारीनुसार, से्टट बँक ऑफ इंवडया (SBI) बुिवार, 10:30 

वाजेपयंत कॉपोरेर्नमधे्य एकूण सातव्या क्रमांकावर आहे, ज्याचे 

बाजार मूल्य 5.03 वटर वलयन आहे. 

HDFC लाइफ इन्हश रि पॉणलसीने स पर टमय इन्हश रिसाठी 

Click2Protect स रू केले. 

● HDFC Life, भारतातील टॉप लाइफ इन्हरु्रन्सपैकी एक, ने 

Click2Protect सुपर टमश इन्हरु्रन्स योजना सादर केली आहे, जी 

तुमच्या संरक्षण गरजांवर आिाररत सानुकूलनास अनुमती देते 

आवण तुम्ही वनवडलेल्या फायद्यांसाठी आवण योजना 

पयाशयांसाठीच रु्ल्क आकारते. Click2Protect ही नॉन-वलंक 

केलेली, गैर-सहभागी, वैयखक्तक, रु्द्ध जोखीम प्रीवमयम/बचत 

जीवन ववमा योजना आहे. 

SBI ने बेंचमाकय  लें णडांग रेट 0.7% ने वाढवला. 

● देर्ातील सवाशत मोठी कजश देणारी से्टट बँक ऑफ इंवडया (SBI) ने 

बेंचमाकश  प्राइम लें वडंग रेट (BPLR) 70 बेस पॉइंट्स (वकंवा 0.7 

टके्क) ने वाढवून 13.45 टके्क केला आहे. या घोर्षणेमुळे 

बीपीएलआरर्ी वनगडीत कजाशची परतफेड महाग होईल. सध्याचा 

BPLR दर 12.75 टके्क आहे. गेल्या जूनमधे्य त्यात सुिारणा 

करण्यात आली होती. 
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णफच रेणटांग्सने णवत्तीय वषय 2023 साठी भारताचा GDP वाढीचा 

अांदाज 7 टक्कक्याांपयांत राहील असे साांणगतले. 

● वफच रेवटंग्सने ववत्तीय वर्षश 2023 साठी भारताचा GDP वाढीचा 

अंदाज 7 टक्क्ांपयंत कमी केला आहे, असे म्हटले आहे की 

जागवतक अथशव्यवस्था, वाढलेली चलनवाढ आवण उच्च-व्याज 

दराच्या पाश्वशभूमीवर अथशव्यवस्था मंद होण्याची अपेक्षा आहे. 

जूनमधे्य भारतासाठी 7.8 टके्क वाढीचा अंदाज वतशवला होता. 

अविकृत GDP अंदाजानुसार, भारतीय अथशव्यवस्थेचा जून 

वतमाहीत 13.5 टके्क ववस्तार झाला, जो जानेवारी-माचशमधे्य 

घडलेल्या 4.10 टके्क वाढीपेक्षा जास्त आहे. चालू आवथशक वर्षाशत 

अथशव्यवस्था 7.2 टक्क्ांनी वाढेल अर्ी आरबीआयची अपेक्षा 

आहे. 

इांणडया रेणटांगने FY23 GDP वाढीचा अांदाज 6.9% पयांत कमी 

केला. 

● इंवडया रेवटंग्ज वतचा FY23 सकल देर्ांतगशत उत्पादन अंदाज कमी 

करणारी नवीनतम एजन्सी बनली आहे. रेवटंग एजन्सीने अंदाज 7 

टक्क्ांवरून 6.9 टक्क्ांपयंत कमी केला, ज्यांनी एवप्रल-जून 

वतमाही GDP डेटा ररलीझ झाल्यापासून त्यांचे अंदाज 7 

टक्क्ांपेक्षा कमी केले आहेत. 

● जागवतक रेवटंग एजन्सी Fitch ने देखील FY23 साठी भारताचा 

आवथशक वाढीचा अंदाज जून 2022 च्या 7.8 टक्क्ांवरून 7 

टक्क्ांवर आणला आहे. आता GDP 7.4 टक्क्ांच्या आिीच्या 

अंदाजाच्या तुलनेत FY24 मधे्य आणखी 6.7 टक्क्ांपयंत कमी 

होण्याची अपेक्षा आहे 

 

कराराच्या बातम्या 

IBM आणण IIT मद्रास भारतात िाांटम कां प्य णटांगला चालना 

देण्यासाठी करार केला. 

● भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मिास (IIT-Madras) आवण इंटरनॅर्नल 

वबझनेस मर्ीन्स (IBM) यांनी भारतातील िांटम कॉम्प्युवटंग 

संर्ोिन आवण प्रवतभा ववकास सुिारण्यासाठी सहकायश केले आहे. 

IIT मिास या कराराद्वारे IBM िांटम नेटवकश च्या 180 हून अविक 

संस्थांच्या जागवतक सदस्यत्वात सामील झाले. 

MeitY स्टाटयअप हब आणण मेटा भारतातील XR तांत्रज्ञान 

स्टाटयअपला गती देण्यासाठी सहयोग करतात. 

● Meta च्या सहकायाशने, MeitY Startup Hub (MSH) भारतातील 

XR तंत्रज्ञान उद्योजकांना मदत करण्यासाठी आवण गती देण्यासाठी 

एक कायशक्रम सादर करेल. कायशक्रमाची घोर्षणा 13 सप्टेंबर 2022 

रोजी झाली आहे. कायशक्रमात जोएल कॅिान, उपाध्यक्ष, ग्लोबल 

पॉवलसी, मेटा आवण श्री राजीव चंिरे्खर माननीय इलेक्टर ॉवनक्स 

आवण मावहती तंत्रज्ञान, कौर्ल्य ववकास आवण उद्योजकता 

राज्यमंत्री उपखस्थत होते. 

द गयम शहराांमधे्य आणथयक समावेशकता वाढवण्यासाठी IPPB 

सोबत कू (Koo) सोबत करार केला. 

● इंवडया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB), इंवडया पोस्टचा एक ववभाग, 

देर्ातील पोस्टल वदग्गज, भारतीय मायक्रोब्लॉवगंग िॅटफॉमश Koo 

सह भागीदारी केली आहे. IPPB ने देर्ामधे्य आवथशक समावेर्न 

आवण साक्षरतेला चालना देण्यासाठी Koo सोबत एक सामंजस्य 

करार (MoU) केला आहे. आयपीपीबी आवण कू टायर-2, वटयर-

3, दुगशम आवण अंतराळ भागात आवथशक वर्क्षणाला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी एकत्र काम करतील. 

सणमट आणण कॉन्फरि बातम्या 

सायबर क्राइम इन्हवे्हखस्टगेशन आणण इांटेणलजि सणमट 2022 

● सायबर गुन्हयांना प्रभावीपणे प्रवतबंि करण्यासाठी मध्य प्रदेर् 

पोवलसांद्वारे पोवलस उपवनरीक्षक आवण वररष्ठ तपास अविकाऱ्यांचे 

ज्ञान आवण क्षमता सुिारण्यासाठी चौथी सायबर गुने्ह अने्वर्षण 

आवण गुप्तचर सवमट-2022 आयोवजत केली जात आहे. राज्य 

सायबर पोलीस मुख्यालयाचे अवतररक्त पोलीस महासंचालक 

योगेर् देर्मुख यांनी सांवगतले की 6000 हून अविक लोकांनी 

उपखस्थत राहण्यासाठी नोदंणी केली होती. 

भारताने 'वल्य ड वॉटर काँगे्रस अँड एक्सणहणबशन 2022' मधे्य 

डेन्माकय सह 'अबयन वेस्टवॉटर णसनररओ इन इांणडया' लाँच केले. 

● वल्श ड वॉटर काँगे्रस अँड एक्सवहवबर्न 2022 मधे्य डेन्माकश सह 

'भारतातील नागरी सांडपाणी पररखस्थती' या ववर्षयावर संयुक्त 

श्वेतपवत्रका सुरू केली आहे. 'अबशन वेस्टवॉटर वसनररओ इन 

इंवडया' या ववर्षयावर डेन्माकश  सोबत संयुक्त श्वेतपवत्रका सुरू 

केली आहे. भववष्यातील उपचार संरचना, सह-वनवमशती आवण 

सहयोग यासाठी संभाव्य मागश तयार करणे हे त्याचे उविष्ट आहे. 

श्वेतपवत्रका इंडो-डॅवनर् वद्वपक्षीय ग्रीन स्टर ॅटेवजक पाटशनरवर्पचा 

पररणाम आहे, जी ग्रीन हायडर ोजन, अक्षय ऊजाश आवण सांडपाणी 

व्यवस्थापन यावर लक्ष कें वित करते. 

 

प रस्कार बातम्या 

साउथ इांणडयन इांटरनॅशनल मूव्ही अवॉड्यस 2022 (SIIMA) 

बेंगळ रू, कनायटक येथे आयोणजत करण्यात आला होता. 

● दवक्षण भारतीय आंतरराष्टर ीय वचत्रपट पुरस्कार 2022 (SIIMA) 

बेंगळुरू, कनाशटक येथे आयोवजत करण्यात आला होता. अल्लू 

अजुशन, वसलम्बरासन टीआर, पूजा हेगडे, ववजय देवरकोडंा, कमल 

हसन आवण इतर अनेकांसह दवक्षणेतील अनेक वदग्गजांनी 

पुरस्काराच्या रात्री उपखस्थती लावली. तेलुगू आवण कन्नड 

वचत्रपटांच्या पुरस्कारांची घोर्षणा करण्यात आली आहे. अल्लू 

अजुशन, रणवीर वसंग ते यर् पयंत अनेकांनी SIIMA मधे्य मोठे यर् 

वमळवले. 

74 वा प्राइमटाइम एमी अवॉड्यस 2022 

● 2022 च्या मध्यापयंत काही उल्लेखनीय अमेररकन टेवलखव्हजन 

परफॉमशन्ससाठी 74 व्या प्राइमटाइम एमी पुरस्कारांचे आयोजन 

करण्यात आले होते. एकूणच, 40 पेक्षा जास्त शे्रणी आहेत, वजथे 

लेखक, अवभनेते, वदग्दर्शक आवण संपादकांना त्यांच्या उल्लेखनीय 

कायाशसाठी 1 जून 2021 ते 31 मे 2022 या कालाविीत पुरसृ्कत 

करण्यात आले. पुरस्कत्यांची यादी पाहण्यासाठी खाली वदलेल्या 

वलंक वर खिक करा. 

अणलरेझा णफरोज्जाने णसांकणफल्ड कप आणण गँ्रड चेस टूर णजांकले. 

● इराणी-िें च बुखद्धबळ गँ्रडमास्टर, अवलरेझा वफरोज्जाने िे-

ऑफमधे्य इयान नेपोवियाचीचा पराभव करून वसंकवफल्ड 

कपच्या नवव्या आवृत्तीचे ववजेतेपद पटकावले. वफरोज्जाने या 

वर्षीचा गँ्रड चेस टूर वजंकण्यासाठी अवतररक्त $100,000 देखील 

वमळवले. वेिी सो आवण मॅखक्सम वॅ्हवचयर-लॅगे्रव्ह अनुक्रमे 

दुसऱ्या आवण वतसऱ्या स्थानावर आले. गँ्रड चेस टूरची पाचवी लीग, 

वसंकवफल्ड कप सेंट लुईस, वमसूरी, यूएस येथे आयोवजत 

करण्यात आली होती. 
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सांरक्षण बातम्या 

'ताराणगरी', भारतीय नौदलाच्या प्रकल्प 17A चे णतसरे से्टल्थ 

णिगेट, म ांबईत लाँच करण्यात आले. 

● 'तारावगरी', भारतीय नौदलाच्या प्रकल्प 17A चे वतसरे से्टल्थ 

विगेट, मंुबईत लाँच करण्यात आले, असे मजॅगॉन डॉक 

वर्पवबल्डसश (MDL) ने सांवगतले. हे जहाज एकाखत्मक बांिकाम 

पद्धतीचा वापर करून तयार केले गेले आहे ज्यात वेगवेगळ्या 

भौगोवलक स्थानांमधे्य हुल ब्लॉकचे बांिकाम आवण MDL येथे 

खिपवेवर एकीकरण आवण उभारणीचा समावेर् आहे, असे एका 

वनवेदनात म्हटले आहे. 

भारतीय लष्कराच्या िरगा कॉर्प्य आणण भारतीय हवाई दलाने 

पांजाबमधे्य 'गगन स्टराइक' हा सांय क्त सराव केला आहे. 

● भारतीय लष्कराच्या खरगा कॉर्प्श आवण भारतीय हवाई दलाने 

पंजाबमधे्य 'गगन स्टर ाइक' हा संयुक्त सराव केला आहे. चार वदवस 

चाललेल्या या सरावात भूदलाच्या समथशनासाठी हवाई हात म्हणून 

हल्ला करणारे हेवलकॉप्टर तैनात करणे, र्तू्रच्या संरक्षणाचा 

नायनाट करण्याचा सराव करणे आवण खोलवर प्रवेर् करणे यांचा 

समावेर् आहे. तसेच जवमनीवरील सैन्ाच्या यांवत्रक सं्तभांच्या 

समन्वयाने हल्ला करणाऱ्या हेवलकॉप्टरची अचूक अवग्नर्क्क ती 

दाखवली. 

नवी णदल्लीतील आमी हॉखस्पटलने अली इांटरव्हेंशन सेंटर 

"प्रयास" उघडले. 

● देर्ाच्या राजिानीतील आमी हॉखस्पटल (संर्ोिन आवण संदभश) 

येथे, “अली इंटरवे्हन्हर्न सेंटर- पे्रयस” हे एक मॉडेल तयार 

करण्यात आले आहे ज्याचे उविष्ट ववरे्र्ष आहे अर्ा मुलांर्ी 

व्यवहार करताना दुःख कमी करणे आवण पालकांमधे्य 

आत्मववश्वास वाढवणे. अली इंटरव्हेंर्न सेंटर ही एक ववस्तीणश, 

अत्यािुवनक सुवविा आहे जी ववरे्र्षत: अपवादात्मक गरजा 

असलेल्या मुलांसाठी तयार केली आहे. 

भारतीय नौदलाने आयोणजत केलेल्या जपान-भारत सागरी सराव 

2022 (JIMEX 22) ची सहावी आवृत्ती बांगालच्या उपसागरात 

स रू झाली. 

● भारतीय नौदलाने आयोवजत केलेल्या जपान -भारत सागरी सराव 

2022 (JIMEX 22) ची सहावी आवृत्ती बंगालच्या उपसागरात सुरू 

झाली. जपान मेररटाइम सेल्फ वडफेन्स फोसश (JMSDF) जहाजांचे 

नेतृत्व ररअर अँडवमरल वहराता तोवर्युकी, कमांडर एस्कॉटश 

फ्लोवटला फोर आवण भारतीय नौदल जहाजांचे नेतृत्व पूवश फ्लीटचे 

फॅ्लग ऑवफसर ररअर अँडवमरल संजय भल्ला करत आहेत. 

दोन णदवसीय नॅशनल णडफेि एमएसएमई कॉन्हलेव्ह आणण 

प्रदशयन कोटा, राजस्थान येथे स रू झाले. 

● दोन वदवसीय नॅर्नल वडफेन्स एमएसएमई कॉन्हिेव्ह आवण 

प्रदर्शन कोटा, राजस्थान येथे सुरू झाले. प्रदर्शनात, T-90 आवण 

BMP-2 रणगाड्यांसह संरक्षण उपकरणे, तोफखाना, असंख्य 

विपर आवण मर्ीन गनचे प्रकार आवण लष्करी पूल प्रदर्शनात 

आहेत. 

अरुणाचल प्रदेशातील प्रर्त्क्ष णनयांत्रण रेषेच्या (LAC) अगदी जवळ 

असलेल्या णकणबथू गॅररसन येथील लष्करी छावणीचे नाव बदलून 

'जनरल णबणपन रावत लष्करी चौकी' असे ठेवण्यात आले आहे. 

● अरुणाचल प्रदेर्ातील प्रत्यक्ष वनयंत्रण रेरे्षच्या (LAC) अगदी जवळ 

असलेल्या वकवबथू गॅररसन येथील लष्करी छावणीचे देर्ाचे पवहले 

चीफ ऑफ वडफेन्स स्टाफ (CDS) यांच्या सन्मानाथश 'जनरल वबवपन 

रावत वमवलटरी गॅरीसन' असे नामकरण करण्यात आले आहे. 

गेल्या वडसेंबरमधे्य हेवलकॉप्टर अपघातात ठार. एक तरुण कनशल 

म्हणून, रावत यांनी 1999-2000 पयंत वकवबथू येथे 5/11 गोरखा 

रायफल्सच्या बटावलयनचे नेतृत्व केले आवण या भागातील सुरक्षा 

संरचना मजबूत करण्यात मोठे योगदान वदले. 

 

क्रीडा बातम्या 

श्रीलां केने आणशया कप 2022 णजांकला. 

● श्रीलंकेने पावकस्तानवर 23 िावांनी ववजय वमळवला. श्रीलंकेने 

पावकस्तानला ऑल आउट केले. पावकस्तानने नाणेफेक वजंकून 

प्रथम गोलंदाजी करण्याचा वनणशय घेतला. श्रीलंकेने 20 र्षटकांत 6 

गडी गमावून 170 िावा केल्या. डब््लयू हसरंगाने 21 चेंडूत 36 तर 

िनंजया डी वसल्वाने 21 चेंडूत 28 िावा केल्या. श्रीलंकेकडून 

पथुम वनसांका आवण कुसल मेंवडस सलामीवीर होते. 

यूएस ओपन 2022 सांपूणय णवजेर्त्ाांची यादी 

● पुरुर्षांच्या गटात, सॅ्पवनर् खेळाडू सी. अल्काराज गावसशयाने सी. 

रुडला पराभूत करून आपली पवहली गँ्रड िॅम टर ॉफी वजंकली 

आवण अवघ्या 19 वर्षांच्या वयात जागवतक क्रमवारीत क्रमांक 1 

वर पोहोचणारा सवाशत तरुण खेळाडू बनला. नू्यॉकश मिील आथशर 

अॅरे् से्टवडयममधे्य हा कायशक्रम पार पडला. मवहलांच्या गटात, 

पोलंडची टेवनसपटू I. Świątek वहने O. Jabeur चा पराभव 

करून 2022 US Open मवहला एकेरीचे अंवतम ववजेतेपद 

वजंकले. 
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णवणवध शे्रणीतील णवजेर्त्ाांची सांपूणय यादी येथे आहे: 

अ. 

क्र. 
शे्रणी णवजेता धावपटू 

1. 
प रुष 

एकेरी 

सी. अल्काराज 

गारवफया 
सी. रुड 

2. 
मणहला 

एकेरी 
इगा खस्वयातेक ओ. जबेउर 

3. 
प रुष 

द हेरी 

आर. राम आवण जे. 

सॅवलस्बरी 

डब््लयू. कुलहॉफ 

आवण एन. सु्कप्प्स्की 

4. 
मणहला 

द हेरी 

के. वसवनयाकोवा आवण 

बी. के्रवजकोवा 

सी. मॅकनॅली 

आवण टी. टाऊनसेंड 

5. 
णमश्र 

द हेरी 

एस. सँडर एस आवण 

जे. पीअसश 

के. खफ्लपकेन्स आवण 

ई. रॉजर-वॅ्हसेवलन 

मॅक्स वसॅ्टयपेनने सलग पाचव्ा णवजयासाठी मॉन्हझामधील चाल्य स 

लेलेकय ला नकार णदला. 

● मॅक्स वसॅ्टशपेनने फॉमु्यशला वन इटावलयन ग्रांड प्रीक्स वजंकली. मॅक्स 

व्हसॅ्टशपेनने वग्रडवर सातव्या क्रमांकापासून लढल्यानंतर चाल्श स 

लेिेकश ला हरवल्यानंतर मोन्हझा येथे पवहला ववजय वकंवा पोवडयम 

वफवनर्चा दावा केला. डॅवनयल ररकाडो रुळावरून घसरल्यानंतर 

सेफ्टी कारसह अंवतम सहा लॅर्प् चालवण्यात आलेली र्यशत 

वजंकून तो डर ायव्हरच्या क्रमवारीत चाल्श स लेिेकश पेक्षा 116 

गुणांनी पुढे आहे. 

णसक्कीम प्रथमच 3 रणजी टर ॉफी सामन्याांचे आयोजन करणार 

आहे. 

● वसक्कीम वडसेंबरमधे्य प्रथमच तीन रणजी टर ॉफी सामने खेळणार 

आहे. वसक्कीमला घरच्या मैदानावर तीन रणजी सामने आयोवजत 

करण्याची परवानगी देण्याचा बीसीसीआयचा वनणशय 

वसक्कीममिील वक्रकेटच्या प्रचारात गेम चेंजर म्हणून काम करेल. 

रणजी टर ॉफी सामन्ांसोबत, वसक्कीम दोन कूचवबहार टर ॉफी सामने 

आवण तीन कनशल सीके नायडू टर ॉफीचे सामने खाण येथे खेळणार 

आहे. 

णवराट कोहली आता णिटरवर 50 णमणलयन फॉलोअसय णमळवणारा 

पणहला णक्रकेटर बनला आहे. 

● ववराट कोहली आता विटरवर 50 वमवलयन फॉलोअसश वमळवणारा 

पवहला वक्रकेटर बनला आहे. टीम इंवडयाचा स्टार वक्रकेटर आवण 

माजी कणशिार ववराट कोहलीने आता आणखी एक मोठी कामवगरी 

केली आहे, मात्र यावेळी सोर्ल मीवडयावर िुमाकूळ घातला आहे. 

ववराट कोहलीची सोर्ल मीवडयाच्या सवश िॅटफॉमशवर लोकवप्रयता 

आहे ज्यात इंस्टाग्रामवर 211 दर्लक्ष फॉलोअसश आवण 

फेसबुकवर 49 दर्लक्ष फॉलोअसश आहेत. 

णवनेश फोगटने जागणतक क स्ती स्पधेत काांस्यपदक णजांकले. 

● ववनेर् फोगटने जागवतक कुस्ती चॅखम्पयनवर्प 2022 मधे्य 

मवहलांच्या 53 वकलो गटात कांस्यपदक वजंकले. ववनेर् फोगट ही 

जागवतक स्पिेत दोन पदके वजंकणारी पवहली भारतीय मवहला 

कुस्तीपटू ठरली. राष्टर कुल आवण आवर्याई क्रीडा स्पिेत 

सुवणशपदक वजंकणारी ती पवहली भारतीय मवहला ठरली. 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मधे्य वतने मवहलांच्या 53 वकलो िीस्टाइल 

कुस्ती प्रकारात सुवणशपदक वजंकले. 

रॉणबन उथप्पाने भारतीय णक्रकेटच्या सवय प्रकारातून णनवृत्ती जाहीर 

केली आहे. 

● रॉवबन उथप्पाने भारतीय वक्रकेटच्या सवश प्रकारातून वनवृत्ती जाहीर 

केली आहे. गेल्या हंगामातील आयपीएलमधे्य, उथप्पाने चेन्नई 

सुपर वकंग्जकडून 12 सामने खेळले आवण 230 िावा केल्या 

ज्यात त्याची सवोच्च िावसंख्या 88 होती. तो 2004 च्या अंडर-19 

ववश्वचर्षक संघाचा भाग होता. त्याने दोन वर्षांनंतर भारतात 

पदापशण केले आवण भारतासाठी 46 एकवदवसीय आवण 13 टी-20 

सामने खेळले. त्याने वनडे आवण टी-20 मधे्य 934 आवण 249 

िावा केल्या. त्याच्याकडे 9446 प्रथम शे्रणी आवण 6534 वलस्ट ए 

त्याच्या पट्ट्याखाली िावतात. त्याचा रे्वटचा एकवदवसीय सामना 

2015 मधे्य वझम्बाबे्वववरुद्ध होता, वजथे त्याने 44 चेंडूत 31 िावा 

केल्या होत्या. 

रॉजर फेडररने प्रोफेशनल टेणनसमधून णनवृत्तीची घोषणा केली. 

● रॉजर फेडरर, 41, लंडनमिील लेव्हर चर्षकानंतर वनवृत्तीची 

घोर्षणा करेल तेव्हा महान क्रीडा कारकीदीपैकी एक संपेल. 20 

वेळा गँ्रड िॅम चॅखम्पयन असलेल्या फेडररने सोर्ल मीवडयावर 

घोवर्षत केले की त्यांचा रे्वटचा आठवडा LAver चर्षकातील 

व्यावसावयक खेळ असेल. 

● रॉजर फेडरर ववम्बल्डनच्या उपांत्यपूवश फेरीत हुबटश 

हुरकाझकडून 6-3, 7-6(4), 6-0 असा पराभूत झाल्यापासून तो 

खेळलेला नाही. 

SAFF U-17 चॅखियनणशपच्या णवजेतेपदाच्या फायनलमधे्य 

भारताने नेपाळचा 4-0 ने पराभव केला. 

● SAFF U-17 चॅखम्पयनवर्प ववजेतेपदाच्या अंवतम फेरीत भारताने 

नेपाळचा 4-0 असा पराभव केला. SAFF U-17 चॅखम्पयनवर्पची 

अंवतम फेरी रेसकोसश इंटरनॅर्नल से्टवडयम, कोलंबो, श्रीलंका येथे 

झाली. गु्रप लीगमधे्य भारताने नेपाळचा 3-1 असा पराभव केला. 

णसकां दर रझा आणण ताहणलया मॅकग्रा याांना ऑगस्ट 2022 साठी 

ICC पे्लयर ऑफ द मांथ प रस्कार णमळाला. 

● वझम्बाबे्वचा अष्टपैलू खेळाडू वसकंदर रझा आवण ऑस्टर ेवलयन 

अष्टपैलू ताहवलया मॅकग्रा यांना त्यांच्या संबंवित शे्रणीमंधे्य ऑगस्ट 

2022 साठी ICC िेयर ऑफ द मंथ पुरस्काराचे ववजेते घोवर्षत 

करण्यात आले आहे. रझा हा सन्मान वमळवणारा पवहला वझम्बाबे्व 

आंतरराष्टर ीय बनला आहे. दरम्यान, ऑगस्टमधे्य ऑस्टर ेवलयन 

संघाच्या प्रवासात मॅकग्राही यांची भूवमका महत्त्वाची ठरली आहे. 

णसकां दर रझा 

● रझाने बांगलादेर् आवण भारताववरुद्ध र्तके झळकावली आवण 

काही ववकेट्सही काढल्या. बांगलादेर्ववरुद्धच्या तीन सामन्ांच्या 

मावलकेत त्याने केलेल्या दोन र्तकांमुळे वझम्बाबे्वने बांगला 

टायगसशचा 2-1 ने पराभव केला. रझाने भारताववरुद्ध तीन 

एकवदवसीय सामन्ांमधे्य र्तक झळकावले. त्याने सात 

ववकेट्सही घेतल्या आहेत. 
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ताहणलया मॅकग्रा 

● बवमंगहॅम राष्टर कुल स्पिेत ताहवलया मॅकग्राच्या संघाला सुवणशपदक 

वजंकून देण्यात ताहवलया मॅकग्राचा मोलाचा वाटा आहे. मॅकग्राने 

वतच्या संघाच्या वपवळ्या िातूच्या प्रवासात 128 िावा केल्या आहेत 

आवण स्पिेदरम्यान आठ पाच फलंदाज पॅवकंग केले आहेत. 

बेंगळ रू, कनायटक येथील 15 वषीय प्रणव आनांद भारताचा 76 वा 

ब खिबळ गँ्रडमास्टर (GM) बनला. 

● 15 वर्षीय, बेंगळुरू, कनाशटक येथील प्रणव आनंद आमेवनयाच्या 

इंटरनॅर्नल मास्टर (IM) एमीन ओयान ववरुद्ध वजंकून भारताचा 

76 वा बुखद्धबळ गँ्रडमास्टर (GM) बनला. रोमावनयातील मामाया 

येथे सुरू असलेल्या जागवतक युवा बुखद्धबळ चॅखम्पयनवर्पमधे्य 

त्याने 2,500 एलो गुण पार केल्यानंतर त्याला हे ववजेतेपद 

वमळाले. प्रणव आनंद भारताचा 76वा जीएम बनण्याच्या एक 

मवहना आिी, प्रणव वं्यकटेर् भारताचा 75वा गँ्रडमास्टर बनला. 

फेडरल बँक 2022 मधे्य आणशयातील सवोतृ्कष्ट् काययस्थळाांमधे्य 

63 व्ा क्रमाांकावर आहे. 

● फेडरल बँक 2022 मिील आवर्यातील सवोतृ्कष्ट कायशस्थळांमधे्य 

63 व्या क्रमांकावर होती आवण गे्रट िेस टू वकश , कायशस्थळ 

संसृ्कतीवरील जागवतक प्राविकरणाने सूचीबद्ध केलेली भारतातील 

एकमेव बँक बनली आहे. ही यादी संपूणश आवर्या आवण पखश्चम 

आवर्यातील 10 लाखांहून अविक सवेक्षण प्रवतसादांवर आिाररत 

आहे, जी प्रदेर्ातील 4.7 दर्लक्षाहून अविक कमशचाऱ् यांच्या 

अनुभवाचे प्रवतवनवित्व करते 

 

णवज्ञान बातम्या 

अणिक ल कॉसमॉसने 3D-म णद्रत रॉकेट इांणजनसाठी पणहले पेटांट 

णमळवले. 

● भारतातील खाजगी से्पस स्टाटशअपपैकी एक असलेल्या अवग्नकुल 

कॉसमॉसने त्याच्या 3D-वपं्रटेड रॉकेट इंवजनच्या वडझाइन आवण 

वनवमशतीसाठी पवहले पेटंट वमळवले आहे. कंपनीला त्याच्या 

अवग्नलेट रॉकेट इंवजनसाठी बक्षीस देण्यात आले आहे, जे 

कंपनीच्या अवग्नबाण रॉकेटला उजाश देईल जे या वर्षाशच्या रे्वटी 

लॉन्च होणार आहे. 

अणिलेट बद्दल: 

● अवग्नलेट, असेच एक वसंगल-पीस इंवजन, संपूणशपणे वडझाइन 

केलेले आवण भारतात तयार केलेले जगातील पवहले वसंगल-पीस 

3D वपं्रटेड रॉकेट इंवजन आहे. 2021 च्या सुरुवातीला त्याची 

यर्स्वी चाचणी घेण्यात आली. 

● अवग्नलेटची रचना अर्ा प्रकारे केली गेली आहे की हे सवश 

हाडशवेअरच्या एका तुकड्यामधे्य समाववष्ट केले जाईल आवण त्यात 

रू्न् असेम्बल भाग आहेत. 

● अवग्नकुलने हे इंवजन IAC 2021, दुबई येथे प्रदवर्शत केले, जे 

जगातील सवाशत प्रवतवष्ठत अंतराळ तंत्रज्ञान संमेलन आहे. 

● आजपयंत, Agnikul ने मेवफल्ड इंवडया, pi Ventures, Speciale 

Invest आवण 2019 पासून आनंद मवहंिा आवण नवल रववकांत 

यांसारख्या प्रख्यात देवदूत गंुतवणूकदारांसह इतर अनेकांकडून 

105 कोटी रुपये ($15 दर्लक्ष) उभे केले आहेत. 
 

महत्वाचे णदवस 

राष्ट्र ीय वन शहीद णदन 2022: 11 सप्टेंबर 

● 11 सप्टेंबर रोजी राष्टर ीय वन र्हीद वदन पाळला जातो ज्यांनी जंगल 

आवण वन्जीवांचे संरक्षण करण्यासाठी बवलदान वदले त्यांना 

श्रद्धांजली अपशण केली जाते. राष्टर ीय वन र्हीदांचे स्मरण अनेक 

कायशक्रमांद्वारे वचन्हांवकत केले जाते ज्याचा उिेर् मोठ्या प्रमाणावर 

जंगले आवण पयाशवरणाचे रक्षण करण्याबिल जागरूकता वनमाशण 

करणे आहे. सध्याच्या पररखस्थतीत या वदवसाला खूप महत्त्व आहे, 

जेव्हा वहरवे आच्छादन कमी करणे हे जगासमोरील सवाशत मोठे 

आव्हान आहे. 

य नाईटेड नेशि डे फॉर साउथ-साउथ कॉपोरेशन: 12 सप्टेंबर 

● युनाईटेड नेर्न्स डे फॉर साउथ-साउथ कॉपोरेर्न 2 सप्टेंबर रोजी 

जागवतक दवक्षणेतील लोक आवण देर्ांमिील सहकायाशचे महत्त्व 

अिोरेखखत करण्यासाठी पाळला जातो. दवक्षणेकडील प्रदेर्ात 

झालेल्या सामावजक, आवथशक आवण राजकीय घडामोडीवंर 

जागरूकता पसरवणे हा देखील या वदवसाचा उिेर् आहे. 

उणद्दषे्ट् 

● ववकसनर्ील देर्ांच्या ववकासाच्या समस्यांवर उपाय आवण तांवत्रक 

क्षमता र्ोिण्यासाठी त्यांची सजशनर्ील क्षमता वाढवून त्यांच्या 

स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देणे आवण त्यांना बळकट करणे आवण 

त्या सोडववण्यासाठी आवश्यक िोरणे तयार करणे; 

● अनुभवांच्या देवाणघेवाणीद्वारे ववकसनर्ील देर्ांमिील सामूवहक 

स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देणे आवण बळकट करणे ज्यामुळे 

सामान् समस्यांबिल अविक जागरूकता वनमाशण होते आवण 

उपलब्ध ज्ञानाचा व्यापक प्रवेर् होतो. 

जागणतक प्रथमोपचार णदन (वल्ड फस्ट एड डे) दरवषी सप्टेंबर 

मणहन्याच्या द सऱया शणनवारी साजरा केला जातो. 

● जागवतक प्रथमोपचार वदन दरवर्षी सप्टेंबर मवहन्ाच्या दुसऱ्या 

र्वनवारी साजरा केला जातो. या वर्षी, जागवतक प्रथमोपचार वदन 

2022 10 सप्टेंबर 2022 रोजी येतो. प्रथमोपचाराचे महत्त्व, जे एक 

महत्त्वाचे मूलभूत कौर्ल्य आहे, आवण ते मौल्यवान जीव कसे 

वाचवू र्कते याबिल जागवतक स्तरावर जागरूकता वनमाशण 

करण्यासाठी हा वदवस जगभरात ओळखला जातो. इंटरनॅर्नल 

फेडरेर्न ऑफ रेड क्रॉस अँड रेड वक्रसेंट सोसायटीज (IFRC) द्वारे 

हा वदवस प्रथम सुरू करण्यात आला. 
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सप्टेंबर मणहना आांतरराष्ट्र ीय PCOS जागरूकता मणहना म्हणून 

ओळिला जातो. 

● सप्टेंबर मवहना आंतरराष्टर ीय PCOS जागरूकता मवहना म्हणून 

ओळखला जातो . पॉलीवसखस्टक ओव्हरी वसंडर ोम (पीसीओएस) हा 

खस्त्रयांमधे्य एक सामान् हामोनल ववकार आहे जो मवहला 

वंध्यत्वाचे प्रमुख कारण आहे. पॉलीवसखस्टक अंडार्य वसंडर ोम 

(पीसीओएस) हा एक गंभीर अनुवांवर्क, संपे्ररक, चयापचय आवण 

पुनरुत्पादक ववकार आहे जो मवहला आवण मुलीनंा प्रभाववत 

करतो. हे मवहला वंध्यत्वाचे प्रमुख कारण आहे आवण लठ्ठपणा, 

टाईप 2 मिुमेह, हृदय व रक्तवावहन्ासंबंिी रोग आवण 

एंडोमेवटर यल ककश रोग यासह इतर गंभीर पररखस्थतीसंाठी एक 

अग्रदूत आहे. 

भारताची अणधकृत भाषा म्हणून णहांदीची लोकणप्रयता 

दशयणवण्यासाठी दरवषी 14 सप्टेंबर रोजी णहांदी णदवस साजरा केला 

जातो. 

● भारताची अविकृत भार्षा म्हणून वहंदीची लोकवप्रयता 

दर्शववण्यासाठी दरवर्षी 14 सप्टेंबर रोजी वहंदी वदवस साजरा केला 

जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 343 अंतगशत ही भार्षा 

स्वीकारण्यात आली पवहला वहंदी वदवस 14 सप्टेंबर 1953 रोजी 

साजरा करण्यात आला. देर्ातील लोकसंखे्यचा मोठा भाग ही 

भार्षा जाणतो आवण वापरतो म्हणून वहंदी ही भारतातील प्रमुख 

भार्षांपैकी एक आहे. 

राष्ट्र ीय अणभयांता णदन 2022: 15 सप्टेंबर 

● भारतात दरवर्षी 15 सप्टेंबरला अवभयंता वदन साजरा केला जातो. 

देर्ाच्या ववकासात अवभयंत्यांच्या योगदानाची दखल घेण्यासाठी हा 

वदवस साजरा केला जातो. हा वदवस भारतातील महान 

अवभयंत्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ् या सर मोक्ष गंुडम 

ववश्वेश्वरयांच्या जयंती स्मरणाथश साजरा केला जातो. भारत, 

श्रीलंका आवण टांझावनयामधे्य सामील होऊन 15 सप्टेंबर 2022 

रोजी सर मोक्ष गंुडम ववश्वेश्वरय्या यांच्या सन्मानाथश अवभयंता वदन 

साजरा केला जातो. 

आांतरराष्ट्र ीय लोकशाही णदन 2022 15 सप्टेंबर रोजी साजरा 

करण्यात आला. 

● 15 सप्टेंबर हा आंतरराष्टर ीय लोकर्ाही वदनाचा 15 वा विाशपन वदन 

आहे. लोकर्ाही बळकट करण्यासाठी आवण त्याची मूल्ये आवण 

तते्त्व अिोरेखखत करण्यासाठी हा वदवस दरवर्षी जगभरात साजरा 

केला जातो. यावर्षी लोकर्ाही वदन, लोकर्ाही, र्ांतता आवण 

र्ाश्वत ववकास उविषे्ट साध्य करण्यासाठी मीवडया स्वातंत्र्याचे 

महत्त्व यावर लक्ष कें वित करेल. 

जागणतक णलम्फोमा अवेअरनेस डे: 15 सप्टेंबर 

● जागवतक वलम्प्फोमा अवेअरनेस डे (WLAD) दरवर्षी 15 सप्टेंबर 

रोजी आयोवजत केला जातो आवण हा वदवस कॅन्सरच्या वाढत्या 

प्रमाणात सामान् असलेल्या वलम्प्फोमाबिल जागरूकता 

वाढवण्यासाठी समवपशत आहे. वलम्प्फोमा कोवलर्नने आयोवजत 

केलेला हा जागवतक उपक्रम आहे. हा वदवस वलम्प्फोमा आवण 

वलम्प्फोमाच्या ववववि प्रकारांनी ग्रस्त रुग्ण आवण काळजीवाहू 

यांच्यासमोरील वववर्ष्ट भाववनक आवण मनोसामावजक 

आव्हानांबिल जागरूकता वाढवण्यासाठी समवपशत आहे 

जागणतक ओझोन णदवस 16 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

● जागवतक ओझोन वदवस 16 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

सूयाशपासून बाहेर पडणाऱ्या अवतनील वकरणांपासून पृथ्वीवरील 

एकमेव संरक्षण असलेल्या ओझोन थराचे महत्त्व आवण गरज 

याबिल जागरूकता वनमाशण करणे हा या वदवसाचा उिेर् आहे. 

● Global Cooperation Protecting Life on Earth ही 2022 

च्या जागवतक ओझोन वदनाची थीम आहे. 

17 सप्टेंबर रोजी जागणतक रुग्ण स रक्षा णदवस साजरा केला जातो. 

● जागवतक रुग्ण सुरक्षा वदवस दरवर्षी 17 सप्टेंबर रोजी पाळला 

जातो ज्यामुळे रुग्णांची सुरवक्षतता सुवनखश्चत करण्यासाठी ववववि 

सुरक्षा उपायांबिल जागरूकता वनमाशण केली जाते. हा वदवस 

रुग्णांना होणारे िोके, चुका आवण हानी टाळण्यासाठी आवण कमी 

करण्यावर लक्ष कें वित करतो. आिुवनक समाजात, वनष्काळजी 

रूग्ण सेवेचे पररणाम समजून घेणे आवण रूग्ण सेवेबाबत आिुवनक 

मानकांनुसार कायश करणे महत्वाचे आहे. 

● दरवर्षी जागवतक रुग्ण सुरक्षा वदन एका वववर्ष्ट थीम अंतगशत 

साजरा केला जातो. या वर्षी, जागवतक रुग्ण सुरक्षा वदन 2022 ची 

थीम 'Medication Safety' आहे 'Medication Without 

Harm' हे घोर्षवा् आहे. 

 

णनधन बातम्या 

भारताचे सवायत कमी काययकाळ असलेले सरन्यायाधीश कमल 

नारायण णसांह याांचे णनधन 

● भारताचे माजी सरन्ायािीर् कमल नारायण वसंह यांचे वयाच्या 

95 व्या वर्षी वनिन झाले. न्ायमूती नारायण यांचा मुख्य न्ायािीर् 

म्हणून केवळ 17 वदवसांचा कायशकाळ होता, ज्यामुळे ते सवाशत 

कमी कायशकाळ असलेले मुख्य न्ायािीर् बनले. 25 नोव्हेंबर 

1991 ते 12 वडसेंबर 1991 या कालाविीत ते भारताचे 22 वे 

सरन्ायािीर् होते. 

स्वामी स्वरूपानांद सरस्वती याांचे वयाच्या 99 वषी णनधन 

● द्वारका-र्ारदा पीठ रं्कराचायश स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांचे 

मध्य प्रदेर्ातील नरवसंगपूर येथे वनिन झाले. ते 99 वर्षांचे होते. 

नरवसंगपूर येथील श्रीिाम झोतेश्वर आश्रमात त्यांनी अखेरचा श्वास 

घेतला. स्वामी स्वरूपानंद यांचा जन्म मध्य प्रदेर्ातील वसवानी 

वजल्यातील वदघोरी गावात झाला. वयाच्या 9 व्या वर्षी त्यांनी 

आपले घर सोडले. नंतर ते उत्तर प्रदेर्ातील कार्ी येथे गेले, वजथे 

त्यांना स्वामी कपाशत्री महाराज यांच्याकडून आध्याखत्मक ज्ञान आवण 

िावमशक ज्ञान प्राप्त झाले. 

पाणकस्तानचे माजी पांच असद रौफ याांचे णनधन 

● पावकस्तानचे माजी पंच असद रौफ यांचे हृदयववकाराच्या 

संर्यामुळे वनिन झाले आहे. वयाच्या 66 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा 

श्वास घेतला. अलीम दार यांच्या सारख्या वदग्गज पंचांसह ते 

पावकस्तानने आजवर वनमाशण केलेल्या वदग्गज पंचांपैकी एक होते. 

2006 मधे्य, रौफला आयसीसीच्या पंचांच्या एवलट पॅनेलमधे्य 

समाववष्ट करण्यात आले, त्यानंतर त्यांनी 47 कसोटी, 98 

एकवदवसीय आवण 23 टी-20 सामने खेळले. 
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भारताचे माजी टेणनसपटू आणण डेखव्हस कपचे कणयधार नरेश 

क मार याांचे वयाच्या 93 व्ा वषी णनधन झाले. 

● माजी भारतीय टेवनसपटू आवण डेखव्हस कप कणशिार, नरेर् कुमार 

यांचे नुकतेच वयाच्या 93 व्या वर्षी वनिन झाले. त्यांचा जन्म 22 

वडसेंबर 1928 रोजी लाहोर येथे झाला, नरेर् कुमार स्वातंत्र्यानंतर 

भारतीय टेवनसमधे्य वदग्गज खेळाडू होते. 

● नरेर् कुमारने 1952 मधे्य डेखव्हस कप संघात स्थान वमळवले. 

त्यांनी सलग आठ वरे्ष देर्ाचे प्रवतवनवित्व केले आवण नंतर 

कणशिार बनले. गँ्रड िॅम खेळण्याआिी, ते 1952 आवण 1953 

मधे्य आयररर् चॅखम्पयनवर्पमधे्य दोन एकेरी खखताब वजंकले. 

त्यांनी वेल्र् चॅखम्पयनवर्पमधे्य एकेरी ववजेतेपद वजंकले. 

 

प स्तके आणण लेिक बातम्या  

माजी प्रणशक्षक स्जोडय माररजने याांनी णलणहलेले “णवल पॉवर” 

नावाचे नवीन प स्तक प्रकाणशत 

● माजी डच फील्ड हॉकीपटू आवण माजी भारतीय मवहला हॉकी 

प्रवर्क्षक, स्जोडश माररजने यांनी “ववल पॉवर: द इनसाइड स्टोरी 

ऑफ द इनके्रवडबल टनशराउंड इन इंवडयन वुमेन्स हॉकी” हे नवीन 

पुस्तक वलवहले आहे. HarperCollins Publishers India ने 

प्रकावर्त केलेले पुस्तक सप्टेंबर 2022 मधे्य लाँच केले जाईल. 

स्जोडय माररजने बादल 

● 2017 मधे्य त्यांची भारतीय मवहला हॉकी संघाचे मुख्य प्रवर्क्षक 

म्हणून वनयुक्ती करण्यात आली आवण नंतर, सप्टेंबर 2017 मधे्य 

त्यांना पुरुर्ष हॉकी संघाची जबाबदारी देण्यात आली. मे 2018 मधे्य 

त्यांना पुन्हा मवहला हॉकीचे प्रवर्क्षक म्हणून वनयुक्त करण्यात 

आले होते. 

उद्योजक, लेिक, PC बालस ब्रमण्यम (PC बाला) याांनी इांग्रजीमधे्य 

“रजनीज मांत्र: लाइफ लेसन िॉम इांणडयाज मोस्ट लव्हड 

स परस्टार” हे नवीन प स्तक णलणहले आहे. 

● उद्योजक, लेखक, PC बालसुब्रमण्यम (PC बाला) यांनी इंग्रजीमधे्य 

“रजनीज मंत्र: लाइफ लेसन िॉम इंवडयाज मोस्ट लव्हड 

सुपरस्टार” हे नवीन पुस्तक वलवहले आहे. हे पुस्तक जैको 

पखब्लवरं्ग हाऊस (इंवडया) ने प्रकावर्त केले. पीसी बाला यांचे 

पवहले पुस्तक रजनीचे पंचतंत्र आवण राजा कृष्णमूती हे होते, जे 

राष्टर ीय बेस्टसेलर ठरले. गँ्रड बँ्रड रजनी आवण राम एन रामकृष्णन 

वडसेंबर 2022 रोजी प्रकावर्त झाले. 
 

 

अहवाल आणण णनदेशाांक बातम्या  

2022 च्या पणहल्या सात मणहन्याांत औद्योणगक ग ांतवणूक आकणषयत 

करणाऱया राज्याांच्या यादीत आांध्र प्रदेश पणहल्या क्रमाांकावर आहे. 

● 2022 च्या पवहल्या सात मवहन्ांत औद्योवगक गंुतवणूक आकवर्षशत 

करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत आंध्र प्रदेर् पवहल्या क्रमांकावर आहे. 

वडपाटशमेंट फॉर प्रमोर्न ऑफ इंडस्टर ी अँण्ड इंटरनल टर ेड (DPIIT) 

नुसार, आंध्र प्रदेर्मधे्य 40,361 कोटी रुपयांची गंुतवणूक आली 

आहे. जानेवारी ते जुलै 2022 पयंत संपूणश देर्ाला वमळालेल्या 

एकूण गंुतवणुकीच्या 45 टके्क आंध्र प्रदेर्ात होते. 

डीपीआयआयटीच्या आकडेवारीनुसार जुलै अखेरीस भारतात 

एकूण 1,71,285 कोटी रुपयांची गंुतवणूक झाली. 

TCS आता भारतातील सवायत मौल्यवान बँ्रड आहे. 

● IT सेवा फमश टाटा कन्सल्टन्सी सखव्हशसेस 2022 मधे्य भारतातील 

सवाशत मौल्यवान बँ्रड बनली आहे, माकेट डेटा आवण 

अॅनावलवटक्स फमश कंतारच्या अहवालानुसार, दीघश काळातील 

अव्वल HDFC बँकेला ववस्थावपत करत आहे. 2022 मधे्य $45.5 

अब्ज बँ्रड मूल्यासह TCS, त्यानंतर HDFC बँक $32.7 अब्ज 

आहे. 2014 मधे्य रँवकंग जाहीर झाल्यापासून एचडीएफसी बँकेने 

पवहल्या क्रमांकावर आहे. 

Kantar BrandZ Top 10 Most Valuable Indian Brands 

2022 

Rank Brand Category 
Brand 

Value 2022 
(USD mil) 

1 
Tata 

Consultancy 
Services 

Business 
Solutions & 
Technology 
Providers 

45,519 

2 HDFC Bank Banks 32,747 

3 Infosys 

Business 
Solutions & 
Technology 
Providers 

29,223 

4 Airtel 
Telecom 

Providers 
17,448 

5 Asian Paints Paints 15,350 

6 
State Bank of 

India 
Banks 13,631 

7 LIC Insurance 12,387 

8 
Kotak 

Mahindra 
Bank 

Banks 11,905 

9 ICICI Bank Banks 11,006 

10 Jio 
Telecom 

Providers 
10,707 

दाणजयणलां गमधील पद्मजा नायडू णहमालयन झऑूलॉणजकल पाकय ला 

सवोतृ्कष्ट् प्राणीसांग्रहालय म्हणून ओळिले जाते. 

● पखश्चम बंगालच्या दावजशवलंगमिील पद्मजा नायडू वहमालयन प्राणी 

उद्यान (PNHZP) ला देर्ातील सवोतृ्कष्ट प्राणीसंग्रहालय म्हणून 

गौरवण्यात आले आहे, तर कोलकाताच्या अलीपूर प्राणी उद्यानाने 

चौथे स्थान पटकावले आहे. देर्भरात सुमारे 150 प्राणीसंग्रहालये 

आहेत. यादीनुसार, चेन्नईतील अररग्नार अण्णा प्राणी उद्यानाने दुसरे 

स्थान पटकावले आहे, त्यानंतर कनाशटकातील मै्हसूर येथील श्री 

चामराजेंि प्राणी उद्यानाने दुसरे स्थान पटकावले आहे. 
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ग्लोबल णक्रप्टो अँडॉप्शन इांडेक्स 2022 मधे्य भारत चौथ्या 

क्रमाांकावर आहे. 

● ब्लॉकचेन ववश्लेर्षण िॅटफॉमश चैनॅवलवससने 2022 साठी सवाशविक 

वक्रप्टोकरन्सी दत्तक दर असलेल्या राष्टर ांचा जागवतक वक्रप्टो दत्तक 

वनदेर्ांक प्रकावर्त केला आहे आवण भारत यादीत चौर्थ्ा 

क्रमांकावर आहे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दोन स्थानांनी खाली आहे. 

या वर्षी ग्लोबल वक्रप्टो अँडॉप्प्र्न इंडेक्सवर उदयोनु्मख 

बाजारपेठांचे वचशस्व असल्याचे चेनॅवलवसस अहवालात नमूद 

करण्यात आले आहे 

 

णवणवध बातम्या  

व्हील प्लाांट तयार करण्यासाठी रेल्वेने िाजगी िेळाडूांना 

आमांणत्रत केले. 

● भारतीय रेल्वेने व्हील िांट बांिण्यासाठी खासगी कंपन्ांना 

आमंवत्रत करण्यासाठी पवहल्यांदा वनववदा काढल्या. भारतीय 

रेल्वेचा हा उपक्रम भारताला स्वावलंबी बनवेल तसेच व्हीलचा 

वनयाशतदार बनण्यासाठी बू्ल वपं्रट तयार करेल. भारतातील सुपर-

फास्ट वंदे भारत एक्सपे्रस टर ेन्ससाठी दरवर्षी वकमान 80,000 चाके 

तयार करण्याचे या िांटचे उविष्ट आहे. 

व्हील प्लाांटशी सांबांणधत महत्त्वाचे म दे्द 

● वर्षशभरात 80000 चाकांचे उत्पादन सक्षम करण्याचे संयंत्राचे उविष्ट 

आहे . 

● भारतीय पोलाद प्राविकरण (सेल) एक लाख चाकांचा पुरवठा 

करत आहे आवण उवशररत चाकांचे उत्पादन नवीन िांटद्वारे केले 

जाईल. 

● 15 ऑगस्ट 2021 रोजी पंतप्रिान नरेंि मोदी यांनी आझादी का 

अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी 75 'वंदे भारत' गाड्या 

देर्ाच्या ववववि भागांना 75 आठवड्यांत जोडण्याचे स्वप्न जाहीर 

केले. 

लेफ्टनांट गव्हनयर आर के माथूर याांच्या हसे्त लडाि पटकथा 

लेिक मेळ्याचे उद्घाटन करण्यात आले. 

● लेहमधे्य, लडाखचे लेफ्टनंट गव्हनशर आर के माथूर यांनी पाच 

वदवसीय लडाख पटकथा लेखक मेळा प्रभावीपणे उघडला. श्री. 

माथूर यांनी दावा केला की लडाखचे तंत्रज्ञ आवण सामग्री 

पुरवठादार मोर्न वपक्चर व्यवसायार्ी पररवचत आहेत. लडाख, 

नैसवगशकररत्या आश्चयशकारक दृश्ये आवण समृद्ध संसृ्कतीने 

उद्योगात योगदान वदले आहे, असा दावा त्यांनी केला. वचत्रपट 

माध्यमात लडाखचे वचत्रण करण्यासाठी त्यांनी उपखस्थतांना 

वचत्रपट उद्योग व्यावसावयकांच्या सल्ल्यापासून वर्कण्याचे आवण 

त्यांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. 

लॉस एां जेणलसने 17 सप्टेंबरला 'खिड गेम' णदवस म्हणून नाव 

णदले. 

● दवक्षण कोररयन नेटखफ्लक्स मावलकेतील यर्ाची ओळख म्हणून 

लॉस एंजेवलस वसटीने अविकृतपणे सप्टेंबर 17 खिड गेम डे म्हणून 

वनयुक्त केले आहे. “खिड गेम” ला जुलैमधे्य 14 एमी 

अवॉड्शससाठी नामांकन वमळाले होते आवण उतृ्कष्ट नाटक 

मावलकेसाठी नामांकन वमळवणारी ही पवहली नॉन-इंग्रजी 

भारे्षतील मावलका आहे. स्क्रीन अ ॅक्टसश वगल्ड अवॉडश वजंकणारी 

ही पवहली कोररयन आवण पवहली गैर-इंग्रजी भारे्षतील मावलका 

होती. 

EKI Energy Services Ltd द्वारे सूचीबि केलेला भारतातील 

पणहला प्लाखस्टक प्रकल्प आहे. 

● EKI एनजी सखव्हशसेस, एक ववकासक आवण काबशन के्रवडट्सचा 

ववके्रता, ने जाहीर केले की जागवतक मान्ता मानकांखाली 

भारतीय िाखस्टक प्रकल्प (भारताचा पवहला िाखस्टक प्रकल्प) 

सूचीबद्ध करणारी ती पवहली कंपनी आहे. यासह, इंदूर-आिाररत 

काबशन के्रवडट से्पर्ावलस्ट, EKI एनजी सखव्हशसेस, ज्यांनी 16 

देर्ांमधे्य गेल्या 14 वर्षांपासून हवामान कृती आवण ऑफसेट 

सोल्यूर्न्सच्या के्षत्रात काम केले आहे, ती देर्ातील िाखस्टक 

प्रकल्पाची यादी करणारी पवहली कंपनी बनली आहे.  

 

सवय स्पधाय परीक्षाांसाठी महत्त्वाचे म दे्द: 

● वावणज्य आवण उद्योग मंत्री, भारत सरकार: श्री पीयूर्ष गोयल 

● युनायटेड से्टट्सचे अध्यक्ष: जो वबडेन 

● युनायटेड से्टट्सची राजिानी: वॉवरं्ग्टन, डीसी 

● उत्तर कोररयाचा सवोच्च नेता: वकम जोगं-उन 

● दवक्षण कोररयाचे अध्यक्ष: यून सुक-येओल 

● युवनसेफची स्थापना: 1946; 

● युवनसेफ मुख्यालय: नू्यॉकश  र्हर, यूएसए; 

● युवनसेफ महासंचालक: कॅथरीन एम. रसेल; 

● युवनसेफ सदस्यत्व: 192 
 

 

 

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/16398/pcmc-online-live-classes-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article

