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राष्ट्र ीय बातम्या 
 

धर्मेंद्र प्रधान याांनी रार्मकृष्ण मर्मशनच्या प्रबोधन काययक्रर्माचा 

शुभारांभ केला. 

● कें द्रीय शिक्षण आशण कौिल्य शिकास आशण उद्योजकता मंत्री श्री 

धमेंद्र प्रधान यांनी इयत्ता पशिली ते पाचिीच्या शिद्यार्थ्ाांसाठी 

रामकृष्ण शमिन 'जागरण' काययक्रम सुरू केला. यािेळी रामकृष्ण 

शमिनचे सशचि स्वामी िांतात्मनादा, CBSE चेअरपसयन, श्रीमती 

शनधी शिब्बर आशण KVS, NVS आशण मंत्रालयाचे इतर अशधकारी 

उपस्थित िोते. 

र्महत्त्वाचे रु्मदे्द 

● श्री धमेंद्र प्रधान म्हणाले की NEP 2020 िे स्वामी शििेकानंदांच्या 

तत्वज्ञानाने पे्रररत आिे. 

● सामाशजक पररितयन िे शिक्षणाच्या प्रमुख उशिष्ांपैकी एक आिे 

आशण भौशतक संपत्तीपेक्षा मूल्ये आशण ििाणपण अशधक मित्त्वाचे 

आिे. 

● रामकृष्ण शमिनला उपयोशजत शिक्षण देण्याचा िारसा आिे. 

● NEP 2020 9िी आशण 12िी साठी मूल्य-आधाररत िैक्षशणक 

काययक्रम तयार करण्यासोबतच इयत्ता पशिली ते आठिी साठी 

काययक्रम तयार करण्यािर भर देते. 

● िा उपक्रम NEP 2020 च्या तत्त्वज्ञानािी संरेस्खत मुलाचा सिाांगीण 

व्यस्िमत्व शिकास सुशनस्चचत करेल. 

● श्री धमेंद्र प्रधान यांनी या मुद्द्यािर भर शदला की आपली शिक्षण 

व्यिथिा राष्र ीय प्राधान्यक्रमांिी जुळली पाशिजे. 

सांरक्षण र्मांत्री राजनाथ मसांह 2 मिवसाांच्या इमजप्त िौऱ्यावर जाणार 

आहेत. 

● शिपक्षीय संरक्षण संबंध बळकट करण्यासाठी निीन उपक्रमांचा 

िोध घेण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाि शसंि 18/09/22 पासून 

इशजप्तला 2-शदिसीय भेट देतील. संरक्षण मंत्रालयाने सांशगतले की, 

शसंग यांच्या दौऱ्यात भारत आशण इशजप्तमधील संरक्षण सिकायय 

िाढिण्यासाठी आणखी प्रोत्सािन देण्यासाठी सामंजस्य 

करारािरिी स्वाक्षरी केली जाईल. 

पांतप्रधान नरेंद्र र्मोिी याांनी जगातील पमहल्या मचत्ता पुनवयसन 

प्रकल्पाचा शुभारांभ केला. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुनो नॅिनल पाकय मधे्य जंगली शचत्ता 

सोडले आशण जगातील पशिल्या शचत्ता पुनियसन प्रकल्पाचा 

िुभारंभ केला. नाशमशबयातून आणलेले शचते्त भारतात प्रोजेक्ट शचत्ता 

अंतगयत आणले जात आिेत, िा जगातील पशिला आंतरखंडीय 

मोठा िन्य मांसािारी टर ान्सलोकेिन प्रकल्प आिे. पंतप्रधानांनी 

िन्य शचत्ता सोडणे िा भारतातील िन्यजीि आशण त्याच्या 

अशधिासाचे पुनरुज्जीिन आशण िैशिध्य आणण्याच्या त्यांच्या 

प्रयत्ांचा एक भाग आिे. 

भारतातील र्मानू्सनचा हांगार्म पुढील िोन मिवसाांत र्माघारीच्या 

टप्प्यात प्रवेश करणार आहे. 

● भारतातील मानू्सनचा िंगाम पुढील दोन शदिसांत माघारीच्या 

टप्प्यात प्रिेि करणार आिे, असे राज्य-संचाशलत ििामान 

कायायलयाने म्हटले आिे, चार मशिन्यांच्या िंगामाच्या िेिटच्या 

शदिेने पािसाच्या जोरदार से्पलनंतर. िायवे्यकडील कािी 

भागांतून मानू्सन माघारीसाठी अनुकूल पररस्थिती शनमायण िोत 

आिे, असे राज्य संचाशलत भारतीय ििामान शिभागाने म्हटले आिे. 

मानू्सन, भारतासाठी मित्त्वाचा आिे कारण त्याच्या जिळपास 

शनम्म्या िेतजशमनीला शसंचनाचा अभाि आिे, सिसा सप्टेंबरच्या 

मध्यापयांत पस्चचमेकडील राजथिानच्या िाळिंटातून माघार घेणे 

सुरू िोते. 

AIBD चे भारताचे अध्यक्षपि आणखी एक वर्ायसाठी वाढवण्यात 

आले आहे. 

● एशिया-पॅशसशिक इस्िटू्यट ऑि ब्रॉडकास्टंग डेव्हलपमेंट 

(AIBD) चे भारताचे अध्यक्षपद आणखी एक िर्ायसाठी िाढिण्यात 

आले आिे. प्रसार भारतीचे मुख्य काययकारी अशधकारी आशण 

दूरदियनचे मिासंचालक मयंक कुमार अग्रिाल िे AIBD चे अध्यक्ष 

आिेत. 

● एआयबीडीचा शिस्तार करण्याचा शनणयय निी शदल्ली येिे झालेल्या 

एआयबीडीच्या दोन शदिसीय सियसाधारण पररर्देत घेण्यात आला. 

कें द्रीय माशिती आशण प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या िसे्त 

पररर्देचे उद्घाटन झाले. 

नॅशनल लॉमजस्टिक पॉमलसी 2022 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे राष्र ीय लॉशजस्टक धोरण 

2022 चे अनािरण केले. पीयूर् गोयल, िाशणज्य आशण उद्योग मंत्री 

यांच्या मते, राष्र ीय लॉशजस्टक पॉशलसी 2022 चे प्रािशमक उशिष् 

िसंू्तच्या मुि प्रिािाला प्रोत्सािन देणे आशण देिभरातील के्षत्राची 

स्पधायत्मकता िाढिणे िे आिे. प्रशक्रया री-इंशजशनअररंग, 

शडशजटायझेिन आशण मल्टी-मॉडल टर ान्सपोटेिन िी कािी 

प्रािशमक के्षते्र असतील. 
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प्ररु्मख रु्मदे्द 

● रसे्त, रेल्िे, सीमािुल्क, शिमान िाितूक, आंतरराष्र ीय व्यापार 

आशण िाशणज्य मंत्रालये िी सात शिभागांपैकी आिेत ज्यांच्या 30 

िेगळ्या प्रणाली IDS चा भाग म्हणून शडशजटली समाकशलत केल्या 

जातील. 

● लिान मालिाहू िालचाल सुधारली जाईल. 

● ULIP, शकंिा युशनिाइड लॉशजस्टक इंटरिेस पॅ्लटिॉमय, सुलभ 

कागो िस्तांतरण सुलभ करेल. 

● इज ऑि लॉशजस्टक (ईएलओजी) उपस्थित असेल. शनयमांमधे्य 

सुसूत्रता आणण्यासाठी आशण लॉशजस्टक उद्योग सुलभ 

करण्यासाठी िे धोरण लागू केले जाईल. 

● शसटम इमू्प्रव्हमेंट गु्रप (SIG) ला िेळोिेळी सिय लॉशजस्टक-

संबंशधत प्रकल्पांचे मूल्यांकन करणे आशण कोणतेिी अडिळे दूर 

करण्याचे काम शदले जाते. 

● तरुणांना काम करण्याची संधी देणे आशण त्यांच्या कलागुणांचा 

शिकास करणे िे धोरणाचे उशिष् आिे. 

कें द्रीय र्मांमत्रर्मांडळाने परफॉर्मयन्स मलां क्ड इन्सेंमटव्ह (PLI) योजनेच्या 

'उच्च काययक्षर्मता सोलर पीव्ही र्मॉडू्यल्सवरील राष्ट्र ीय काययक्रर्म' 

या योजनेच्या िुसऱ्या टप्प्याला र्मांजुरी मिली. 

● कें द्रीय मंशत्रमंडळाने भारतातील सौर िोटोव्होल्टेइक (PV) 

मॉडू्यल्सच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी गीगा िॅट (GW) 

से्कलची उत्पादन क्षमता साध्य करण्यासाठी 'उच्च काययक्षमतेच्या 

सोलर पीव्ही मॉडू्यल्सिर राष्र ीय काययक्रम' या काययप्रदियन शलंक्ड 

प्रोत्सािन (PLI) योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी शदली. कें द्रीय 

मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार पररर्देत िी माशिती शदली. 

● सध्या भारतातील सौरऊजाय के्षत्रातील सिय उत्पादन केिळ सेल 

आशण मॉडू्यल्सपुरते मयायशदत आिे. भारतात सध्या सौर िेिसय 

आशण पॉशलशसशलकॉनचे कोणतेिी उत्पादन नािी. या योजनेिारे, 

सरकार तीन शे्रणीमंधे्य सौर पाट्यसच्या शनशमयतीसाठी जोर देईल 

ज्यात मोठ्या प्रमाणात एकास्त्मक युशनट्सच्या उत्पादनािर लक्ष 

कें शद्रत केले जाईल 

धर्मेंद्र प्रधान याांनी चर्मोद्योग कौशल्य प्रगत करण्यासाठी SCALE 

अँप सािर केले. 

● SCALE (लेदर कमयचार्यांसाठी कौिल्य प्रमाणन मूल्यांकन) 

अपचे अनािरण 20 सप्टेंबर रोजी शिक्षण आशण कौिल्य शिकास 

मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी िैज्ञाशनक आशण औद्योशगक संिोधन 

पररर्देत (CSIR)-कें द्रीय लेदर ररसचय इस्िटू्यट (CLRI) येिे केले. 

चेन्नई मधे्य. िे अँप लेदर सेक्टरच्या शिक्षण, चाचणी आशण 

रोजगाराच्या गरजांसाठी िन-टॉप सोल्यूिन प्रदान करते. 

रु्मख्य रु्मदे्द 

● 44 लाखांहून अशधक लोकांना रोजगार देणारा चमोद्योग देिातील 

व्यापक रोजगाराच्या शिकासासाठी मित्त्वाचा आिे, असा दािा 

कें द्रीय मंत्र्ांनी या काययक्रमात केलेल्या भार्णादरयान केला. 

● या के्षत्राच्या शिस्तारासाठी आशण िैक्षशणक आशण कौिल्य 

शिकासामधे्य पररपूणय संतुलन साधण्यासाठी त्यांनी CSIR-CLRI ची 

मित्त्वपूणय भूशमका बजािल्याबिल त्यांचे कौतुक केले. 

भारताचा 5 वर्ाांखालील रृ्मतू्यिर 3 अांकाांनी घसरला. 

● भारताचा 5 िर्ायखालील मृतू्यदर 3 अंकांनी घसरला. नमुना नोदंणी 

प्रणाली (SRS) सांस्ख्यकी अििाल 2020 नुसार, भारताचा 5 

िर्ाांखालील मृतू्य दर 2019 मधे्य 35 प्रशत 1,000 शजिंत जन्ांमागे 

32 पयांत घटला आिे, 2020 मधे्य 32 पयांत उत्तर प्रदेि (UP) 

आशण कनायटकमधे्य सिायत मोठी घसरण शदसून आली. 2030 पयांत 

िाचित शिकास उशिषे् (SDG) साध्य करण्याच्या शदिेने, देिात 

बालमृतू्य दर (IMR), 5 िर्ायखालील मृतू्य दर (U5MR) आशण नि-

मृतू्य दर (NMR) मधे्य प्रगतीिील घट िोत आिे, असे एका 

अििालात म्हटले आिे. 

रु्मख्य रु्मदे्द 

● कें द्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडशिया यांनी बालमृतू्य कमी 

करण्यासाठी अिक प्रयत् केल्याबिल सिय काळजीिाहू, आरोग्य 

व्यािसाशयक आशण समुदाय सदस्यांचे आभार व्यि केले. 

● भारताचा 5 िर्ाांखालील मृतू्य दर 2019 पासून तीन गुणांनी 

लक्षणीय घटला आिे (िाशर्यक घट दर: -8.6%). (2020 मधे्य प्रशत 

1,000 शजिंत जन्ांमागे 32 शिरुद्ध 2019 मधे्य 35 प्रशत 1000 

शजिंत जन्) ग्रामीण भागात िे प्रमाण 36 आिे; ििरी भागात िे 

प्रमाण 21 आिे. 

REC मलमर्मटेड ला 'र्महारत्न' कें द्रीय सावयजमनक के्षत्रातील 

उपक्रर्माचा िजाय िेण्यात आला आहे. 

● पॉिर सेक्टर-कें शद्रत नॉन-बँशकंग िायनान्स कंपनी (NBFC) REC 

शल. ला 'मिारत्' कें द्रीय साियजशनक के्षत्रातील उपक्रमाचा दजाय 

देण्यात आला आिे, ज्यामुळे शतला अशधक पररचालन आशण 

आशियक स्वायत्तता शमळते. 'मिारत्' दजाय शदल्याने आशियक शनणयय 

घेताना कंपनीच्या बोडायला िशधयत अशधकार प्राप्त िोतील. आरईसी 

शलशमटेड िी मिारत् दजाय देणारी 12िी कंपनी आिे. 

कें द्रीय अथयर्मांत्री मनर्मयला सीतारार्मन भारत मवद्या लाँच करतील. 

 कें द्रीय अियमंत्री शनमयला सीतारामन भारत शिद्या लाँच करतील, जी 

ओररएंटल आशण दशक्षण आशियाई अभ्यासांसाठी एक ऑनलाइन 

शिक्षण मंच आिे. भारत शिद्या िी भांडारकर प्राच्यशिद्या संिोधन 

संथिा (BORI) िारे शडझाइन आशण शिकशसत केली आिे. 

 भारत शिद्या िे अिा प्रकारचे पशिले ऑनलाइन पॅ्लटिॉमय आिे, जे 

कला, थिापत्य, तत्त्वज्ञान, भार्ा आशण शिज्ञान यांशिर्यी 

इंडोलॉजीच्या शिशिध पैलंूचा अंतभायि करणारे शिनामूल्य आशण 

सिुल्क अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देईल. भारत शिद्यामधे्य 

सुरुिातीला िेद शिद्या, भारतीय दियनिास्त्र, संसृ्कत शिक्षण, 

मिाभारताचे 18 पिय, पुरातत्विास्त्राची मूलभूत तते्त्व आशण 

काशलदास आशण भार्ा असे सिा अभ्यासक्रम असतील. 
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र्महाराष्ट्र  राज्य बातम्या 
 

र्महाराष्ट्र ातील िौलताबाि मकल्ल्याचे नाव बिलून 'िेवमगरी' 

मकल्ला करण्यात येणार आहे. 

● मिाराष्र ाच्या पययटन मंत्रालयाने औरंगाबादजिळ असलेल्या 

दौलताबाद शकल्ल्याचे नाि बदलून देिशगरी करण्याचा शनणयय 

घेतला आिे. शििसेना पक्षप्रमुख उद्धि ठाकरे यांनी िा शनणयय 

घेतला आिे. िे एक राष्र ीय िारसा स्मारक आिे. 

● दौलतपूर शकल्ला िा मिाराष्र ातील औरंगाबाद जिळील देिशगरी 

गािात स्थित एक ऐशतिाशसक तटबंदी आिे. ती पूिी यादि िंिाची 

राजधानी शदल्ली सल्तनतची कािी काळासाठी राजधानी िोती. 

14व्या ितकात मोिम्मद तुघलक यांनी शकल्ल्याचे नाि 

दौलताबाद ठेिले िोते. 

र्महाराष्ट्र  नीती आयोगासारखी सांस्था स्थापन करणार आहे. 

● नीती आयोगाच्या धतीिर राज्यात टर ान्सिॉमेिन इस्िटू्यट एक 

पररितयन संथिा थिापन करायला मुख्यमंत्री एकनाि शिंदे यांनी 

तत्वत: मान्यता शदली आिे. उपमुख्यमंत्री देिेंद्र िडनिीस यांनी 

आज नीती आयोगासोबत झालेल्या बैठकीनंतर िी माशिती शदली. 

● सियसमािेिक डेटाचे शिचलेर्ण करण्यासाठी आशण शिशिध 

के्षत्रातील अभ्यासपूणय शनणयय घेण्यासाठी शनती आयोगाच्या धतीिर 

एक संथिा मिाराष्र ात थिापन केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री 

देिेंद्र िडणिीस यांनी 18 सप्टेंबर 2022 रोजी सांशगतले. 

िडणिीस म्हणाले की, संथिेचे नाि मिाराष्र  इस्िटू्यिन िॉर 

टर ान्सिॉमेिन (Maharashtra Institute of Transformation  

(MITRA)) असेल. 

नवी मिल्लीत जयांता बरुआ याांनी पांतप्रधान नरेंद्र र्मोिी याांना 

बे्रलर्मधील आसार्मी शब्दकोश हेर्मकोशची प्रत मिली. 

● निी शदल्लीत जयंता बरुआ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनंा 

बे्रलमधील आसामी िब्दकोि िेमकोिची प्रत शदली. जयंता 

बरुआ आशण त्यांच्या सिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रयत्ांबिल मोदीकंडून 

कौतुक केले. आसामी िब्दकोि िेमकोि िा एकोशणसाव्या 

ितकात प्रकाशित झालेल्या पशिल्या आसामी िब्दकोिांपैकी 

एक िोता. बंदरे, जिाजबांधणी आशण जलमागय मंत्री सबायनंद 

सोनोिाल तसेच इतर अशधकारी यािेळी उपस्थित िोते. 

नवीन आष्ट्ी-अहर्मिनगर नवीन रेल्वे र्मागायचे रु्मख्यर्मांत्री एकनाथ 

मशांिे याांच्या हसे्त उि्घाटन 

● अिमदनगर – बीड – परळी िैजनाि या 261 शक.मी. रेल्िे 

मागायचा पशिला टप्पा असलेल्या निीन आष्ी – अिमदनगर 66 

शक.मी. मागायचे उद्घाटन आशण डेमू सेिेचा प्रारंभ झाला आिे. िीन 

आष्ी – अिमदनगर िा निीन रेल्िेमागय बीड आशण अिमदनगर 

या दोन्ही शजल््ांच्या शिकासाची भाग्यरेखा ठरेल, असा शिचिास 

मुख्यमंत्री एकनाि शिंदे यांनी उद्घाटन प्रसंगी व्यि केला. 

काययक्रमथिळी उपमुख्यमंत्री देिेंद्र िडणिीस, मिसूल, 

पिुसंिधयन आशण दुग्धशिकास मंत्री राधाकृष्ण शिखे पाटील, रेल्िे, 

कोळसा आशण खाण राज्यमंत्री रािसािेब दानिे यांची प्रमुख 

उपस्थिती िोते. माजी मंत्री पंकजा मंुडे, खासदार डॉ. प्रीतम मंुडे, 

खासदार डॉ. सुजय शिखे पाटील, आमदार सियश्री बाळासािेब 

आजबे, लक्ष्मण पिार, सुरेि धस, आष्ीच्या नगराध्यक्षा श्रीमती 

पल्लिी धोडें प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित िोते. 

नवीन आष्ट्ी – अहर्मिनगर नवीन र्मागायमवर्यी 

● 66 शकमी निीन आष्ी-अिमदनगर ब्रॉडगेज लाईन िा 

अिमदनगर – बीड – परळी िैजनाि या 261 शक.मी. निीन 

ब्रॉडगेज लाईन प्रकल्पाचा एक भाग आिे ज्यामधे्य कें द्र आशण 

राज्य सरकार यांच्यात समसमान म्हणजे प्रते्यकी 50 टके्क खचायचा 

िाटा आिे. 

● डेमू (DEMU) सेिा निीन आष्ी – अिमदनगर पट्ट्यातील 

रशििािांना आशण जिळपासच्या भागातील रशििािांना सुलभ 

ठरेल. यामुळे थिाशनक व्यापार आशण उद्योगांना चालना शमळेल 

आशण त्यामुळे मराठिाडा के्षत्राच्या सामाशजक – आशियक 

शिकासाला चालना शमळेल. 

● डेमू टर ेन अिमदनगरहून सकाळी 07.45 िाजता सुटेल आशण नू्य 

आष्ीला सकाळी 10.30 िाजता पोिोचेल आशण परतीच्या प्रिासात 

नू्य आष्ी येिून सकाळी 11.00 िाजता सुटेल आशण दुपारी 1.55 

िाजता अिमदनगर येिे पोिोचेल. िी गाडी रशििार िगळता 

आठिड्यात दररोज धािणार आिे. 

● कडा, निीन धानोरा, सोलापूरिाडी, निीन लोणी आशण 

नारायणडोिो येिे िांबेल. 

र्महाराष्ट्र ात नवीन 18 वन्यजीव सांवधयन राखीव के्षत्राला र्मांजुरी 

● 18 निीन आशण 7 प्रस्ताशित संिधयन राखीि के्षत्र घोर्ीत करायला 

मुख्यमंत्री एकनाि शिंदे यांनी आज मान्यता शदली. त्यामुळे 

मिाराष्र ात संिधयन राखीि के्षत्रांची संख्या 52 िोणार आिे. 

त्यामाध्यमातून राज्यात सुमारे 13 िजार चौरस शकलोमीटर के्षत्र 

संरशक्षत व्हायला मदत िोणार आिे. 

● अभयारण्य, पयायिरण संिेदनिील के्षत्र आशण व्याघ्रभ्रमण मागायत 

ज्या प्रकल्पांना िन्यजीि मान्यता आिचयक आिे त्यांच्या कडून 

बाशधत के्षत्रातल्या प्रकल्प शकंमतीच्या दोन टके्क रक्कम 

िन्यजीिांच्या संियधनासाठी जमा केली जाते. िी रक्कम आता 4 

टके्क िोणार आिे. यातला 1 टक्का शनधी िा राज्यातल्या जैि-

शिशिधतेसाठी िापरण्याचे शनदेि िनमंत्री सुधीर मुनगंटीिार यांनी 

शदले. 

18 नवीन सांवधयन राखीव के्षत्र 

● 18 निीन संिधयन राखीि के्षत्रात पुणे आशण रायगड शजल््ातील 

िेल्िे-मुळिी (87.41 चौरस शक.मी.) आशण लोणािळा (121.20 

चौरस शक.मी.), पुणे-ठाणे शजल््ातील नानेघाट ( 98.78 चौरस 

शक.मी.), पुणे शजल्िा भोरशगरीगड (37.64 चौरस शक.मी.), नाशिक 

शजल््ातील शदंडोरी (62.10 चौरस शक.मी.) सुरगाणा (86.28 

चौरस शक.मी.), तािाराबाद (122.44 चौरस शक.मी.), नंदूरबार 

शजल््ातील कारेघाट (97.45चौरस शक.मी.), शचंचपाडा (93.91 

चौरस शक.मी.), रायगड शजल््ातील घेरा माशणकगड (53.25 

चौरस शक.मी.) ि अशलबाग (60.03 चौरस शक.मी.), पुणे 

शजल््ातील राजमाची (83.15 चौरस शक.मी.), ठाणे शजल््ातील 

गुमतारा (125.50 चौरस शक.मी.), पालघर शजल््ातील जव्हार 

(118.28 चौरस शक.मी.), धामणी (49.15चौरस शक.मी.), अिेरीगड 

(80.95 चौरस शक.मी.), सांगली शजल््ातील आटपाडी (9.48 

चौरस शक.मी.), चंद्रपूर शजल््ातील एकारा (102.99 चौरस 

शक.मी.) या सिय के्षत्रांचा समािेि करण्यात आला आिे 
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2022 चा मवषु्णिास भावे पुरस्कार सतीश आळेकर याांना जाहीर 

● नाटय़के्षत्रात मानाचे समजले जाणारे शिषु्णदास भािे गौरि पदक 

यंदा जे्यष्ठ नाटककार, शदग्दियक, अशभनेते, पटकिा लेखक पद्यश्री 

सतीि आळेकर यांना जािीर करण्यात आले. गौरिपदक, 25  

िजार रुपये रोख, सृ्मशतशचन्ह, िाल, श्रीिळ असे या पुरस्काराचे 

स्वरूप आिे. या पुरस्काराचे शितरण 5 नोव्हेंबर 2022 रोजी जे्यष्ठ 

शदग्दियक जब्बार पटेल यांच्या िसे्त िोणार आिे. सतीि आळेकर 

िे शिख्यात शदग्दियक,अशभनेते, पटकिाकार, संिाद लेखक आिेत. 

सतीश आळेकर याच्याबद्दल 

● आळेकरांचे नाि नाटककार म्हणून आंतरराष्र ीय स्तरािर शिजय 

तेंडुलकर, मिेि एलकंुचिार यांच्या जोडीने घेतले जाते. 

आंतरराष्र ीय स्तरािरील नाटक अनुिाद प्रकल्पासाठी त्यांनी काम 

केले आिे. पे्ल-राइट्स डेव्हलपमेन्ट स्कीम आशण रीजनल शिएटर 

गु्रप डेव्हलपमेन्ट या प्रकल्पांसाठी त्यांना िोडय िाउंडेिनची 

शिष्यिृत्ती शमळाली िोती. अमेररका, इंग्लंड, ग्रीस, जमयनी आदी 

अनेक देिांत त्यांनी रंगभूमीशिर्यक अध्यापन, काययिाळा आशण 

संिोधन प्रकल्पांिर काम केले आिे. पुण्याच्या लशलत कला 

कें द्राचे ते दीघयकाळ संचालकिी िोते 

 

राज्य बातम्या 

 

रु्मख्यर्मांत्री के चांद्रशेखर राव याांनी तेलां गणच्या नवीन समचवालयाला 

डॉ भीर्मराव रार्मजी आांबेडकर याांचे नाव िेण्याचा मनणयय घेतला. 

● मुख्यमंत्री के चंद्रिेखर राि यांनी तेलंगणच्या निीन सशचिालयाला 

डॉ भीमराि रामजी आंबेडकर यांचे नाि देण्याचा शनणयय घेतला. 

तेलंगणा शिधानसभेने कें द्र सरकारला निी शदल्लीतील निीन 

संसद भिनाला घटनेच्या मुख्य शिल्पकाराचे नाि देण्याचे 

आिािन करणारा ठराि एकमताने मंजूर केल्यानंतर िे पाऊल 

पुढे आले आिे. निीन एकास्त्मक सशचिालय संकुलाचे बांधकाम 

येत्या दसऱ्याच्या सणापयांत पूणय करण्याचे उशिष् ठेिून िेगाने काम 

सुरू आिे. 

 

 

काश्र्मीरचे पमहले र्ममल्टपे्लक्स श्रीनगरर्मधे्य होणार आहे. 

● जमू्म आशण काचमीरचे लेफ्टनंट गव्हनयर मनोज शसन्हा यांच्या िसे्त 

काचमीरमधील पशिले मशल्टपे्लक्स आज श्रीनगरमधे्य उघडण्यात 

येणार आिे  तीन दिकांच्या प्रयत्ानंतर, काचमीरमधे्य पुन्हा एकदा 

शचत्रपटगृिे असतील. INOX-शडझाइन केलेल्या मशल्टपे्लक्सच्या 

तीन शचत्रपटगृिांची एकशत्रत बसण्याची क्षमता 520 असेल. 

आांध्र प्रिेशर्मधे्य भारतातील पमहल्या मलमथयर्म-आयन सेल 

कारखान्याचे उि्घाटन झाले. 

● इलेक्टर ॉशनक्स आशण माशिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, राजीि चंद्रिेखर 

यांनी शतरुपती, आंध्र प्रदेि येिे भारतातील पशिल्या शलशियम-

आयन सेल शनशमयती सुशिधेची प्री-प्रॉडक्शन रन सुरू केली आिे. िी 

अत्याधुशनक सुशिधा चेन्नईस्थित मुनोि इंडटर ीज शलशमटेडने 165 

कोटी रुपये खचूयन उभारली आिे. 

र्महत्त्वाचे रु्मदे्द: 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मधे्य मंशदराच्या ििरात थिापन 

केलेल्या दोन इलेक्टर ॉशनक्स मॅनु्यिॅक्चररंग क्लटसयपैकी एकामधे्य 

िी सुशिधा आिे. 

● सध्या प्लांटची थिाशपत क्षमता 270 MWH आिे आशण दररोज 

10Ah क्षमतेचे 20,000 सेल तयार करू िकतात. िे सेल पॉिर 

बँकमधे्य िापरले जातात आशण िी क्षमता भारताच्या सध्याच्या 

गरजेच्या जिळपास 60 टके्क आिे. 

● मोबाईल िोन, ऐकता येण्याजोगे आशण घालता येण्याजोग्या 

उपकरणांसारख्या इतर ग्रािक इलेक्टर ॉशनक्ससाठी सेल देखील 

तयार केले जातील. 

● सध्या, भारत प्रामुख्याने चीन, दशक्षण कोररया, स्व्हएतनाम आशण 

िाँगकाँगमधून शलशियम-आयन सेलची आयात करतो. 

मप्रकॉशनरी डोसचे 100 टके्क कव्हरेज प्राप्त करणारे A&N हे 

भारतातील पमहले राज्य/UT बनले. 

● अंदमान आशण शनकोबार बेटे िे शप्रकॉिनरी डोसचे 100 टके्क 

कव्हरेज प्राप्त करणारे पशिले भारतीय राज्य/कें द्रिाशसत प्रदेि 

बनले आिेत. 18 िरे् ियोगटातील 2,87,216 पेक्षा जास्त 

लाभार्थ्ाांना शप्रकॉिनरी डोससि लसीकरण करण्यात आले आिे. 

15 जुलैनंतर, सरकारने 'आझादी का अमृत मिोत्सिा'च्या 

शनशमत्ताने मोित खबरदारीचे डोस देण्याचा शनणयय घेतल्याने 

लसीकरणाच्या दरात िाढ झाली आिे. 

र्महत्त्वाचे रु्मदे्द 

● आरोग्यसेिा कमयचार्यांनी घरोघरी पोिोचून मोिीम अशधक तीव्र 

करण्यासाठी अनेक शिशबरे आयोशजत केली. 

● ििरी तसेच ग्रामीण भागात या शिशबरांचे आयोजन करण्यात आले 

असून त्याला चांगला प्रशतसाद शमळाला. 

● 30 सप्टेंबरच्या शनधायररत िेळेपूिी शनधायररत उशिष् पूणय करण्यात 

आले आिे. 

● शनकोबार शजल््ात सािधशगरीच्या डोससि पूणयपणे लसीकरण 

करण्यात आले आिे. 
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● नंतर उत्तर आशण मध्य अंदमान आशण दशक्षण अंदमान शजल््ांना 

पूणयपणे लसीकरण करण्यात आले. 

● शप्रकॉिनरी डोसमधे्य Corbevax आशण Covishield यांचा 

समािेि आिे. 

र्ममणपूरचे रु्मख्यर्मांत्री एन. मबरेन मसांग याांनी 'सीएर्म िा हैसी' हे वेब 

पोटयल सुरू केले. 

● मशणपूरचे मुख्यमंत्री एन. शबरेन शसंग यांनी इंिाळ येिे सामान्य 

लोकांच्या तक्रारी आशण शचंता एकशत्रत करण्यासाठी िेब सुशिधा 

सुरू केली. िेब पोटयलला “सीएम दा िैसी” असे म्हणतात, ज्याचे 

भार्ांतर “मुख्यमंत्र्ांना माशिती देण्यासाठी” असे केले जाते. 

www.cmdahaisi.mn.gov.in िर जाऊन लोक त्यांच्या तक्रारी 

व्यि करू िकतात. तक्रारदारांकडून तक्रारीचंी स्थितीिी 

तपासली जाऊ िकते. 

जमू्म आमण काश्र्मीरर्मधील शेतकरी आता काश्र्मीरर्मधील 

केशरच्या GI टॅगद्वारे िेशाांतगयत आमण आांतरराष्ट्र ीय बाजारपेठेत 

त्याांची उत्पािने मवकू शकतात. 

● जमू्म आशण काचमीर कें द्रिाशसत प्रदेिातील िेतकरी आता 

कास्चमरी केिरच्या GI लेबशलंगमुळे त्यांची उत्पादने देिांतगयत 

आशण आंतरराष्र ीय बाजारपेठेत शिकण्यास सक्षम आिेत. असे 

काचमीरमधील कृर्ी संचालक चौधरी मोिम्मद इक्बाल यांनी 

सांशगतले, त्यांनी आज दशक्षण काचमीरमधील पुलिामा शजल््ातील 

पंपोर िेजारील दुसू्स येिील काचमीर टर ेड सेंटर येिून इंशडया 

इंटरनॅिनल केिरला भेट शदली. 

गुजराती मचत्रपट 'छेलो शो' हा ऑस्कर 2023 साठी भारताचा 

अमधकृत प्रवेश ठरला आहे. 

● गुजराती शचत्रपट “िेल्लो िो”, सौराष्र ातील एका खेडेगािातील 

एका तरुण मुलाच्या शसनेमासोबतच्या पे्रमसंबंधांिर आधाररत 

नाटक, 95 व्या अकादमी पुरस्कार शकंिा ऑस्कर पुरस्कारांसाठी 

भारताचा अशधकृत प्रिेि आिे, असे शिल्म िेडरेिन ऑि 

इंशडयाने (FFI) जािीर केले. इंग्रजीमधे्य “लाट शिल्म िो” असे 

िीर्यक असलेला, पॅन नशलन शदग्दशियत िा शचत्रपट 14 ऑक्टोबर 

रोजी देिभरातील शचत्रपटगृिांमधे्य प्रदशियत िोईल. 95 िा 

अकादमी पुरस्कार 12 माचय 2023 रोजी लॉस एंजेशलस येिे िोणार 

आिेत. 

मिल्लीचे लेफ्टनांट जनरल व्हीके सके्सना याांनी 'वी केअर' 

कमु्यमनटी पोमलमसांग उपक्रर्म सुरू केला. 

● लेफ्टनंट जनरल व्ही के सके्सना यांनी लोकांमधे्य शदल्ली 

पोशलसांच्या शिशिध योजनांबिल जागरूकता पसरिण्याच्या 

उिेिाने 'िी केअर' या कयुशनटी पोशलशसंग उपक्रमाचे उद्घाटन 

केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 72व्या िाढशदिसाशनशमत्त 

साजऱ्या िोणाऱ्या ‘सेिा शदिसा’च्या शनशमत्ताने इंशडया गेट येिील 

कतयव्य पि येिे आयोशजत काययक्रमात या उपक्रमाचे उद्घाटन 

करण्यात आले. समन्वय राखण्यासाठी आशण पोशलस-पस्िक 

इंटरिेस थिाशपत करण्यासाठी शदल्ली पोशलसांच्या शिशिध 

योजनांबिल लोकांमधे्य जागरूकता पसरिणे िा या उपक्रमाचा 

उिेि आिे. 

'वी केअर' उपक्रर्म 

● 'िी केअर' उपक्रमात, सिय डीसीपी पुढील तीन मशिने प्रते्यक 

िशनिार आशण रशििारी आपापल्या भागात कयुशनटी पोशलशसंग 

उपक्रम आयोशजत करतील. 

● ते िाळकरी मुले आशण RWA सदस्यांच्या पोलीस टेिनला 30 

शनिडक शठकाणी भेटी देतील आशण प्रचनमंजुर्ा सत्रांिारे आशण 

सामुदाशयक चचेिारे माशिती प्रसाररत करून त्यांच्यािी संिाद 

साधतील. 

● या उपक्रमांमुळे मुले, मशिला, जे्यष्ठ नागररक आशण परदेिी 

पययटकांना संरक्षण देण्यात मदत िोते. 

नागालँड तुरुां ग मवभाग कारागृहातील कर्मयचाऱ्याांसाठी र्मोबाइल 

हजेरी अजय सािर करून मडमजटल झाला आहे. 

● नागालँड तुरंुग शिभाग कारागृिातील कमयचाऱ्यांसाठी मोबाइल 

िजेरी अजय सादर करून शडशजटल झाला आिे. कारागृि, मुद्रण 

आशण लेखनसामग्रीचे सल्लागार एच. िैशयंग यांनी शजल्िा कारागृि 

कोशिमा येिे कारागृि कमयचारी उपस्थिती अँप लाँच केले. राज्य 

कारागृि शिभागाने एक्सलॉशजक्स टेक्नॉलॉजी सोल्युिन प्रायवे्हट 

शलशमटेडच्या सिकायायने मोबाइल अँप सुरू केले आिे. 

तामर्मळनाडूने पाल्क बेर्मधे्य िेशातील पमहले 'डुगॉन्ग कां झवेशन 

ररझव्हय' अमधसूमचत केले आहे. 

● ताशमळनाडूने 448 चौरस शकलोमीटर के्षत्रिळ असलेल्या तंजािर 

आशण पुडुकोट्टई शजल््ांच्या शकनारपट्टीच्या पाण्याला कव्हर 

करणार्या पाल्क बेमधे्य देिातील पशिले 'डुगॉन्ग कंझवे्हिन 

ररझव्हय' अशधसूशचत केले आिे. सप्टेंबर 2021 मधे्य ताशमळनाडू 

सरकारने (GoTN) ताशमळनाडूमधील लुप्त िोत चाललेल्या 

डुगॉन्ग प्रजाती आशण त्यांच्या सागरी अशधिासांचे संरक्षण 

करण्यासाठी, पाल्क बे प्रदेिात 'डुगॉन्ग कंझवे्हिन ररझव्हय' 

थिापन करण्याचा शिचार करत आिे. 

जमू्म-काश्र्मीर प्रशासनाने र्महाराजा हररमसांह याांच्या जयांतीमनमर्मत्त 

सावयजमनक सुट्टी जाहीर करण्याचा मनणयय घेतला आहे. 

● जमू्म -काचमीर प्रिासनाने मिाराजा िररशसंि यांच्या जयंतीशनशमत्त 

साियजशनक सुट्टी जािीर करण्याचा शनणयय घेतला आिे. लेफ्टनंट 

गव्हनयर मनोज शसन्हा यांनी प्रमुख राजकीय नेते, युिा राजपूत 

सभेचे सदस्य, नागरी समाजाचे सदस्य, जमू्म आशण काचमीर 

टर ान्सपोटय युशनयनचे प्रमुख यांचा समािेि असलेल्या 

शिष्मंडळाच्या भेटीनंतर िी घोर्णा केली. 

 

आांतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

टायफून नानर्माडोल हे जपानर्मधे्य अनेक वर्ायत आलेले सवायत 

र्मोठे वािळ आहे. 

● नानमाडोल या टायिूनने जपानच्या अनेक भागांमधे्य जोरदार िारे 

आशण पािसाची नोदं केली आिे. टायिून नानमाडोल िे 

जपानमधे्य अनेक िर्ायत आलेले सिायत मोठे िादळ आिे. जपान 

मेटोलॉशजकल एजन्सी (JMA) ने लोकांना अतं्यत सतकय  रािण्याचा 

सल्ला शदला आिे आशण मुसळधार पाऊस, उंच लाटा, िादळ 

आशण िादळासाठी तयार रािण्याचा सल्ला शदला आिे. 
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नानर्माडोल टायफूनशी सांबांमधत र्महत्त्वाचे रु्मदे्द 

● टायिून नानमाडोल िे जपानमधील 14 िे चक्रीिादळ आिे. 

● नानमाडोल या िादळाने कागोशिमा ििराजिळ धडक शदली 

आशण नंतर या िादळाने कु्यिूच्या पस्चचमेकडील बेट आशण 

िोन्िूच्या मुख्य बेटाकडे सरकले. 

● नानमाडोल िादळात नदीला पूर आल्याने आतापयांत एकाचा मृतू्य 

झाला असून 69 जण जखमी झाले आिेत. 

● कु्यिू रेल्िे कंपनीने कु्यिूमधील कामकाज िांबिले. 

● जपान एअरलाइन्स कंपनी शलशमटेड आशण एएनए िोशल्डंग्सने 

सुमारे 800 उड्डाणे रि केली. 

चीन आमण UAE रू्मन रोव्हर मर्मशनसाठी हातमर्मळवणी करणार 

आहेत. 

● चीन आशण संयुि अरब अशमराती (UAE) ने नंतरच्या अंतराळ 

मित्त्वाकांके्षला पुढे मदत करण्यासाठी िातशमळिणी करण्याचे 

मान्य केले आिे. UAE चे मोिम्मद शबन रिीद से्पस सेंटर 

(MBRSC) आशण चायना नॅिनल से्पस एजन्सी (CNSA) यांनी 

UAE च्या चंद्र मोशिमांिर एकत्र काम करण्यासाठी सामंजस्य 

करारािर स्वाक्षरी केली आिे. िा करार दोन्ही देिांमधील पशिला 

संयुि अिकाि प्रकल्प आिे. 

मवांडसर कॅसल येथे एका खाजगी सर्मारांभात मब्रटनच्या राणी 

एमलझाबेथ II याांना मनरोप मिला. 

● जघराण्याने शिंडसर कॅसल येिे एका खाजगी समारंभात शब्रटनची 

प्रदीघय काळ सत्ता गाजिणाऱ्या राणी एशलझाबेि II यांना शनरोप 

शदला. त्याशदििी लंडनच्या िेटशमिर अँबे येिे अशधकृत 

दिनशिधी झाल्यानंतर सेंट जॉजय चॅपलमधे्य राणी एशलझाबेि II 

ला शनरोप शदला, जेिे जागशतक नेते, युरोशपयन राजघराण्यांचे 

सदस्य आशण सामान्य लोक एकत्र आले िोते. 

चीनला र्मागे टाकत भारत श्रीलां केचा सवायत र्मोठा मद्वपक्षीय 

ऋणिाता म्हणून उियास आला आहे. 

● 2022 च्या चार मशिन्यांत, भारताने श्रीलंकेला एकूण 968 दिलक्ष 

यूएस डॉलसयचे कजय शदले आिे. 2017-2021 या पाच िर्ाांपासून 

चीन श्रीलंकेला सिायत मोठा शिपक्षीय कजय देणारा आिे. कजय 

देण्याच्या बाबतीत भारताने चीनला मागे टाकले. 

श्रीलां केच्या मद्वपक्षीय कजयिाराशी सांबांमधत र्महत्त्वाचे रु्मदे्द 

● आशियाई शिकास बँक (ADB) िी गेल्या पाच िर्ाांत सिायत मोठी 

शिपक्षीय कजय देणारी बँक आिे. 

● 2021 मधे्य, आशियाई शिकास बँकेने (ADB) श्रीलंकेला एकूण 

610 दिलक्ष डॉलसय शदले. 

● भारताने श्रीलंकेला 4 अब्ज डॉलसयचे अन्न आशण आशियक मदत 

शदली आिे. 

● भारताने ऑगट 2022 रोजी 21,000 टन खत श्रीलंकेला शदले. 

● 2022 च्या सुरुिातीपासून, श्रीलंका आशियक संकटाने त्रस्त आिे 

आशण सरकारच्या शडिॉल्टमुळे पररस्थिती आणखी शबकट झाली 

आिे. 

RBI ने आमथयक गुणोत्तराांर्मधे्य सुधारणा िशयमवल्यानांतर PCA 

फे्रर्मवकय र्मधून सेंटर ल बँक ऑफ इांमडया काढून टाकले. 

● ररझव्हय बँक ऑि इंशडया (RBI) ने सेंटर ल बँक ऑि इंशडयाला 

त्याच्या प्रॉम्म्प्ट करेस्क्टव्ह अँक्शन फे्रमिकय  (PCAF) मधून काढून 

टाकले जेव्हा कजयदात्याने शकमान शनयामक भांडिल आशण 

शनव्वळ नॉन-परिॉशमांग अँसेट्स (NNPAs) यासि शिशिध आशियक 

गुणोत्तरांमधे्य सुधारणा दियशिल्या. RBI ने जून 2017 मधे्य बँकेच्या 

उच्च शनव्वळ NPA आशण मालमत्तांच्या नकारात्मक परताव्यामुळे 

(RoA) PCA शनयम लागू केले िोते. सेंटर ल बँक ऑि इंशडयाच्या 

कामशगरीचा आढािा घेतल्यानंतर आरबीआयने बँकेिरील शनबांध 

िटिण्याचा शनणयय घेतला. 

2022-23 र्मधे्य एकूण प्रत्यक्ष कर सांकलनात 30% ची वाढ झाली. 

● सेंटर ल बोडय ऑि डायरेक्ट टॅके्सस (CBDT) ने एका शनिेदनात 

म्हटले आिे की, या आशियक िर्ायत आतापयांत शनव्वळ प्रत्यक्ष कर 

संकलन ₹ 700,669 कोटी आिे, जे संबंशधत आशियक िर्ायच्या 

समान कालािधीपयांत ₹ 568,147 कोटीचं्या तुलनेत 23% अशधक 

आिे. यात एकूण ₹ 368,484 कोटी कॉपोरेिन कर आशण ₹ 

330,490 कोटी शकमतीचा िैयस्िक आयकर (शसकु्यररटीज 

व्यििार करासि) समाशिष् आिे. 

Elets BFSI आमण Union Bank of India ने मकसान के्रमडट 

काडयचे मडमजटलायझेशन जाहीर केले. 

● प्रमुख शडशजटल पररितयन उपक्रम “समभाि” चा एक भाग म्हणून 

युशनयन बँक ऑि इंशडयाने िेतकरी-कें शद्रत असलेल्या शकसान 

के्रशडट काडय उत्पादनाचे उद्योग-प्रिम, एंड-टू-एंड 

शडशजटलायझेिन घोशर्त केले. KCC शित्तपुरिठा प्रशक्रयेचे 

शडशजटलीकरण करून, कंपनीला त्याची पररणामकारकता आशण 

िेतकरी शमत्रत्व िाढिण्याची आिा आिे. 

खाद्यपिाथय आमण काही उत्पामित वसू्तांच्या वाढत्या मकर्मती ांरु्मळे 10 

सप्टेंबर रोजी सांपलेल्या आठवड्यात र्महागाई िर एक 

टक्क्याांच्या पुढे जाऊन 1.21 टक्क्याांवर पोहोचला आहे. 

● खाद्यपदािय आशण कािी उत्पाशदत िसंू्तच्या िाढत्या शकमतीमुंळे 10 

सप्टेंबर रोजी संपलेल्या आठिड्यात मिागाईचा दर एक 

टक्क्यांच्या ओलांडून 1.21 टक्क्यांिर पोिोचला आिे, जो 

मागील आठिड्यात 0.92 टक्क्यांिर िोता. 

● शनयायतीिर बंदी असतानािी, उष्णतेच्या लाटेमुळे नुकसान 

झालेल्या शपकाची मजबूत मागणी आशण घटणारा पुरिठा यामुळे 

भारतीय गव्हाच्या शकमती शिक्रमी उच्चांकािर पोिोचल्या. 

दुसरीकडे, रशिया-युके्रन युद्धामुळे जागशतक पुरिठा साखळी 

शिस्कळीत झाली आशण िसंू्तच्या शकमती िाढल्या. 

बीमजांग स्टस्थत जीन फर्मयने जगात प्रथर्मच जांगली आस्टटयक 

लाांडग्याचे यशस्वी क्लोमनांग केले. 

● बीशजंग स्थित जीन िमयने जगात प्रिमच जंगली आस्क्टयक 

लांडग्याचे यिस्वी क्लोशनंग केले. आस्क्टयक लांडग्याचे क्लोशनंग, 

ज्याला पांढरा लांडगा शकंिा धु्रिीय लांडगा म्हणूनिी ओळखले 

जाते, जे कॅनडाच्या राणी एशलझाबेि बेटांच्या उच्च आस्क्टयक टंुडर ाचे 

मूळ आिे. 
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र्महत्वाचे रु्मदे्द 

● कंपनीचे डेयुटी जनरल मॅनेजर झाओ शजयानशपंग यांच्या 

म्हणण्यानुसार, एनु्यके्लटेड (पेिीतून नू्यस्क्लयस काढून टाकण्याची 

प्रशक्रया) oocytes आशण सोमाशटक पेिीपंासून 137 निीन भू्रण 

तयार करण्यापासून प्रशक्रया सुरू झाली आशण त्यानंतर 85 भू्रण 

सात बीगलच्या गभायियात िस्तांतररत केले गेले. ज्याचा जन् 

शनरोगी लांडगा म्हणून झाला िोता. 

● क्लोशनंग, पेिी, ऊती इत्यादीसंि सजीिांच्या प्रती तयार करण्याची 

प्रशक्रया, प्रिम स्कॉशटि िास्त्रज्ञाने 1996 मधे्य प्राणी तयार 

करण्यासाठी िापरली िोती. डॉली नािाची मेंढी िा प्राणी प्रौढ 

मेंढीच्या कासेचा िापर करून तयार करण्यात आला िोता. 

5 िमक्षण आमशयाई िेशाांनी पार्म ऑइल अलायन्सची स्थापना 

केली. 

● दशक्षण आशियातील भारत, पाशकस्तान, श्रीलंका, बांगलादेि आशण 

नेपाळ या पाच पाम तेल आयात करणाऱ्या देिांतील खाद्यतेल 

व्यापार संघटनांनी एशियन पाम ऑइल अलायन्स (APOA) थिापन 

करण्याची घोर्णा केली. सौदेबाजीची ििी गोळा करणे आशण 

आयात िाचित करणे िी कल्पना आिे. 

● APOA शिधानानुसार, पाम तेल उच्च-गुणिते्तचे, शकिायतिीर 

आशण शनरोगी िनस्पती तेल म्हणून ओळखले जािे आशण पाम 

तेलाची नकारात्मक प्रशतमा बदलण्यासाठी युती कायय करेल. 

चतुिेदी म्हणाले की APOA च्या सदस्यत्वाचा शिस्तार करून संपूणय 

खंडातील पाम तेलाचे उत्पादन शकंिा िुद्धीकरणािी संबंशधत 

कंपन्या शकंिा उद्योग संथिांचा समािेि केला जाईल. 

 

मनयुक्ती बातम्या 
 

भारतीय ररझव्हय बँकेने CSB बँकेचे CEO म्हणून प्रलय र्मोांडल याांची 

मनयुक्ती केली आहे. 

● भारतीय ररझव्हय बँकेने प्रलय मोडंल यांची CSB बँकेचे 

व्यिथिापकीय संचालक आशण मुख्य काययकारी अशधकारी म्हणून 

तीन िर्ाांसाठी शनयुिी करण्यास मान्यता शदली आिे. 17 िेबु्रिारी 

2022 पासून ते बँकेचे उपव्यिथिापकीय संचालक िोते आशण 

त्यानंतर त्यांची 1 एशप्रल 2022 पासून अंतररम एमडी आशण सीईओ 

म्हणून शनयुिी करण्यात आली िोती. सीएसबी बँकेत रुजू 

िोण्यापूिी मोडंल िे एस्क्सस येिे ररटेल बँशकंगचे काययकारी 

संचालक आशण प्रमुख िोते. 
 

 

मसयार्मचे नवे अध्यक्ष म्हणून मवनोि अग्रवाल याांची मनवड 

● ऑटो उद्योग संथिा, सोसायटी ऑि इंशडयन ऑटोमोबाइल 

मॅनु्यिॅक्चरसय (SIAM) ने 2022-23 साठी शिनोद अग्रिाल यांची 

निीन अध्यक्ष म्हणून शनिड केली आिे. Volvo Eicher 

Commercial Vehicles चे MD आशण CEO, अग्रिाल, मारुती 

सुझुकी इंशडयाचे काययकारी उपाध्यक्ष केशनची आयुकािा यांची 

जागा घेत आिेत. शसयामने टाटा मोटसय पॅसेंजर वे्हइकल्सचे 

व्यिथिापकीय संचालक िैलेि चंद्र यांची सत्यकम आयय यांची 

उपाध्यक्ष म्हणून शनिड केली. 

NHRC प्ररु्मखाची एमशया पॅमसमफक फोरर्मच्या गव्हनयन्स कमर्मटीचे 

सिस्य म्हणून मनवड झाली. 

● भारतीय राष्र ीय मानिाशधकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूती (शनिृत्त) 

अरुण कुमार शमश्रा यांची एशिया पॅशसशिक िोरम (APF) च्या 

गव्हनयन्स कशमटीचे सदस्य म्हणून शनिड झाली आिे. APF च्या 27 

व्या िाशर्यक सियसाधारण सभेत त्यांची ग्लोबल अलायन्स ऑि 

नॅिनल ि्युमन राइट्स इस्िटू्यिन्स (GANHRI) बु्यरोचे सदस्य 

म्हणूनिी शनिड झाली आिे. 

सरकारने उद्योगपती रतन टाटा याांची मवश्वस्त म्हणून मनयुक्ती 

केली. 

● पंतप्रधान कायायलयाने शदलेल्या माशितीनुसार, जे्यष्ठ उद्योगपती 

रतन टाटा, सिोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीि केटी िॉमस 

आशण लोकसभेचे माजी उपसभापती काररया मंुडा यांची पीएम 

केअसय िंडाचे शिचिस्त म्हणून नामांकन करण्यात आले आिे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पीएम केअर िंडाच्या 

शिचिस्त मंडळाच्या बैठकीला कें द्रीय गृिमंत्री अशमत ििा आशण 

कें द्रीय अियमंत्री शनमयला सीतारामन उपस्थित िोते. 

● िाि आशण सीतारामन िे दोघेिी पीएम केअर िंडाचे शिचिस्त 

आिेत. बैठकीदरयान टाटा सन्सचे अध्यक्ष रतन टाटा, न्यायमूती 

केटी िॉमस, माजी उपसभापती यांची पीएम केअसय िंडचे 

निशनयुि शिचिस्त म्हणून शनयुिी करण्यात आली आिे. 

नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हनयन्सचे नवे डीजी म्हणून भारत लाल 

याांची मनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● गुजरात केडरचे सेिाशनिृत्त अशधकारी, भरत लाल यांची नॅिनल 

सेंटर िॉर गुड गव्हनयन्स (NCGG) चे मिासंचालक म्हणून शनयुिी 

करण्यात आली आिे. गुजरात केडरचे 1988 च्या बॅचचे भारतीय 

िन अशधकारी भरत लाल यांनी शदल्लीत गुजरात सरकारचे 

शनिासी आयुि म्हणून काम केले िोते आशण ते राज्याचे 

तत्कालीन मुख्यमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जिळचे म्हणून 

ओळखले जातात. यापूिी शडसेंबर 2021 मधे्य लाल यांची 

लोकपालचे सशचि म्हणून शनयुिी करण्यात आली िोती. 

रॅ्मक्स लाइफ इन्शुरन्सने मक्रकेटर रोमहत शर्माय आमण ररमतका 

सजिेह याांची बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून मनयुक्ती केली आहे. 

● मॅक्स लाइि इन्िुरन्स कंपनी शलशमटेडने स्पोट्यस आयकॉन आशण 

पुरुर्ांच्या भारतीय शक्रकेट संघाचा कणयधार रोशित िमाय आशण 

त्याची पत्ी ररशतका सजदेि यांची बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून घोर्णा 

केली आिे. मॅक्स लाइिने शक्रकेट टार आशण त्याच्या 

जोडीदारासोबत दोन िर्ाांची भागीदारी केली आिे, जे एकत्र 

ऑनस्क्रीन पदापयण करत आिेत. 
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अथयव्यवस्था बातम्या 
 

भारताचा CAD, GDP च्या 3% च्या आत राहण्याची शक्यता आहे. 

● कमकुित रुपया आशण िाढलेल्या इंधनाच्या शकमतीमुंळे भारताची 

चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit-CAD) 

दबािाखाली रािील कारण शिचलेर्कांनी ती आशियक िर्य 22 

मधील 1.2% च्या तुलनेत आशियक िर्य 23 मधे्य जीडीपीच्या 3% 

एिढी ठेिली असली तरीिी यामुळे सरकारी शित्तािर दबाि 

शनमायण िोईल. अनुदानाचा खचय अंदाजापेक्षा लक्षणीय पातळीिर 

िाढलेला शदसतो. कमकुित रुपयामुळे तेल आयातीचे उच्च शबल 

खते आशण धातंूसि अनेक के्षत्रांना त्रस्त करेल आशण पररणामी 

सरकारी इंधन शकरकोळ शिके्रत्यांकडून कमी लाभांि प्राप्त िोईल 

ज्यांच्या माशजयनला िटका बसेल. 

मवत्त र्मांत्रालयाने प्रािेमशक ग्रार्मीण बँकाांसाठी (RRBs) भाांडवली 

बाजारातून सांसाधने उभारण्यासाठी र्मसुिा र्मागयिशयक तते्त्व जारी 

केली आहेत. 

● शित्त मंत्रालयाने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी (RRBs) भांडिली 

बाजारातून संसाधने उभारण्यासाठी मसुदा मागयदियक तते्त्व जारी 

केली आिेत, अशधकार इचयूिारे शनधी उभारण्याचा मागय मोकळा 

केला आिे. 

● मागयदियक तत्त्वांनुसार, आयपीओ मागायिारे जनतेला िेअसय जारी 

करण्यापूिी, RRBs ने बोनस समभाग जारी करण्याचा शिचार केला 

पाशिजे (आतापयांत लाभांि शदलेला नसलेल्या आशण शिद्यमान 

राखीि रकमेिर पशिला दािा असलेल्या शिद्यमान भागधारकांना 

बक्षीस देण्यासाठी) आशण ए. मचांट बँकसय आशण प्रायोजक बँक 

यांच्यािी सल्लामसलत करून िक्क जारी करणे. 

● मंत्रालयाने सांशगतले की आदियपणे, इचयूचे संपूणय मूल्य प्रिम 

राइट्स ऑिरिारे ठेिले जाऊ िकते ज्यामधे्य प्रितयक 

भागधारकांना ऑिरचे सदस्यत्व घेण्यास/त्यागण्याची सुशिधा 

प्रदान केली जाऊ िकते. 

WhatsApp आमण IDFC FIRST बँकेने FASTag ररचाजय सक्षर्म 

केले. 

● ग्रािकांसाठी IDFC FIRST Bank, “WhatsApp िर पेमेंट” सि 

त्याचे एकत्रीकरण सुरू केल्याने जलद आशण सुरशक्षत FASTags 

ररचाजय करणे िक्य िोईल. या सिकायायमुळे, IDFC FIRST चे 

िापरकते त्यांचे FASTags िेट IDFC FIRST च्या WhatsApp 

चॅटबॉटिरून ररचाजय करू िकतील आशण चॅट थे्रडमधून व्यििार 

पूणय करू िकतील. 

FinMin ने जागमतक बँकेला भारताला कजय िेण्याचे आवाहन 

केले. 

● जागशतक बँकेने कोशिड-19 मिामारीमुळे गंभीरपणे प्रभाशित 

झालेल्या गरीब आशण असुरशक्षत कुटंुबांना सामाशजक सिाय्य 

प्रदान करण्याच्या भारताच्या प्रयत्ांना पाशठंबा देण्यासाठी USD 1 

अब्ज कजय मंजूर केले. “एक्सलेरेशटंग इंशडयाज कोशिड-19 सोिल 

प्रोटेक्शन ररस्पॉन्स प्रोग्राम” राज्याच्या सीमा ओलांडून ग्रामीण 

आशण ििरी लोकसंखे्यसाठी अशधक एकशत्रत शितरण 

पॅ्लटिॉमयच्या शदिेने सरकारच्या प्रयत्ांना समियन देईल. 

● भारतातील आपत्कालीन COVID-19 प्रशतसादासाठी जागशतक 

बँकेची एकूण िचनबद्धता USD 2 अब्ज इतकी आिे. भारताच्या 

आरोग्य के्षत्राला तात्काळ मदत करण्यासाठी गेल्या मशिन्यात 

USD 1 शबशलयन सिाय्याची घोर्णा करण्यात आली िोती. 

देिातील सूक्ष्म, लघु आशण मध्यम उद्योगांना सिाय्य देण्यासाठी 

बहुपक्षीय कजय देणारी एजन्सी सरकारिी चचाय करत आिे 

आमशयाई मवकास बँकेने (ADB) भारताच्या अथयव्यवस्थेसाठी 

2022-23 च्या वाढीचा अांिाज एमप्रलर्मधे्य अांिामजत 7.5% वरून 

7% केला आहे. 

● आशियाई शिकास बँकेने (ADB) भारताच्या अियव्यिथिेसाठी 

2022-23 च्या िाढीचा अंदाज एशप्रलमधे्य अंदाशजत 7.5% िरून 

7% केला आिे. बँकेने चालू खात्यातील तूट (CAD) अंदाज िाढिून 

GDP च्या 3.8% पयांत िाढिताना या िर्ायसाठी भारतासाठी 

मिागाईचा अंदाज 6.7% पयांत िाढिला आिे. 2023-24 मधे्य 

CAD GDP च्या 2.1% पयांत घसरण्याची अपेक्षा आिे तर मिागाई 

5.8% पयांत मध्यम रािील असे सांशगतले. 

शक्तीकाांत िास याांनी ग्लोबल मफनटेक फेि 2022 र्मधे्य तीन 

प्ररु्मख मडमजटल पेर्मेंट उपक्रर्म सुरू केले. 

● ररझव्हय बँक ऑि इंशडया (RBI) गव्हनयर, ििीकांत दास यांनी 

ग्लोबल शिनटेक िेट 2022 मधे्य तीन प्रमुख शडशजटल पेमेंट 

उपक्रम सुरू केले  RBI ने लाँच केलेले तीन शडशजटल पेमेंट 

उपक्रम RuPay के्रशडट काडय ऑन युशनिाइड पेमेंट्स इंटरिेस 

(UPI), UPI Lite आशण Bharat BillPay क्रॉस-बॉडयर शबल पेमेंट्स 

आिेत. 

र्मांिीचा भारताला फटका बसण्याची शक्यता नाही. 

● जागशतक रेशटंग एजन्सी S&P ने म्हटले आिे की जरी यूएस आशण 

युरो झोन मंदीच्या शदिेने जात असले तरी, जागशतक 

अियव्यिथिेसि त्याच्या अियव्यिथिेचे “not so coupled" स्वरूप 

लक्षात घेता भारतािर पररणाम िोण्याची िक्यता नािी. यूएस 

आशण युरोपीय मंदी मध्यिती बँका मंदािलेल्या िाढीकडे दुलय क्ष 

करतात आशण त्याऐिजी मिागाईिी लढण्याचा पयायय शनिडतात 

यािर अिलंबून आिे. 

● आपण (भारत) ऊजेचा शनव्वळ आयातदार असला तरीिी, शतची 

मोठी देिांतगयत मागणी लक्षात घेता भारतीय अियव्यिथिा िी 

जागशतक अियव्यिथिेपासून बरीच दुरािलेली आिे. पण एकीकडे 

तुमच्याकडे पुरेसा परकीय चलन साठा आिे. 

US Fed नांतर, India Inc ला 35-50 bps RBI रेट वाढीची अपेक्षा 

आहे. 

● मिागाई आशण भू-राजकीय तणािामुळे जागशतक अियव्यिथिा 

डळमळीत झाली आिे, ज्यामुळे अशधक कें द्रीय बँकांना व्याजदर 

िाढिण्यासाठी यूएस िेडरल ररझव्हयमधे्य सामील िोण्यास भाग 

पाडले आिे. िेडने 0.75% दर िाढीसि 3% ते 3.25% पयांत गती 

सेट केली. या िर्ीची िी पाचिी दरिाढ आिे आशण िर्ायच्या 

सुरुिातीला िून्यािर आली आिे. बाजारातील तज्ज्ांच्या मते, येत्या 

आठिड्यात भारतात ररझव्हय बँक ऑि इंशडया (RBI) िारे 

आक्रमक दरात िाढ िोऊ िकते. RBI चा धोरणात्मक शनणयय 30 

सप्टेंबर रोजी िोणार आिे, बहुतेक बाजार सिभागीनंी 35-50 बेस 

पॉइंट्सने दर िाढिण्याची अपेक्षा केली आिे. 
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रुपयाने 80.79 च्या सावयकामलक नीचाांकी पातळी गाठली. 

● रुपया 83 पैिांनी घसरला. जिळपास सात मशिन्यांतील त्याचा 

सिायत मोठा एकशदिसीय तोटा - अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत 

80.79 च्या सियकालीन नीचांकी पातळीिर पोिोचला. रुपयाने प्रशत 

डॉलर 80 च्या मानसिास्त्रीय पातळीला स्पिय केला, परंतु शिदेिी 

शनधीचा प्रिाि आशण कच्च्च्या तेलाच्या शकमतीत िाढ यामुळे तो त्या 

शचन्हाच्या खाली 79.98 िर बंद झाला. 

UCO बँकेला भारतीय रुपयात व्यापार सेटलर्मेंटसाठी रमशयाच्या 

Gazprom बँकेत मवशेर् व्होिरो खाते उघडण्यासाठी भारतीय 

ररझव्हय बँकेची र्मांजुरी मर्मळाली आहे. 

 UCO बँकेला भारतीय रुपयात व्यापार सेटलमेंटसाठी 

रशियाच्या Gazprom बँकेत शििेर् व्होटर ो खाते 

उघडण्यासाठी भारतीय ररझव्हय बँकेची मंजुरी शमळाली 

आिे. UCO बँक जी कोलकाता-आधाररत सािकार आिे ती 

भारतीय बँकांना जुलैमधे्य भारतीय चलनात व्यापार सेटल 

करण्याची परिानगी देण्याच्या RBI च्या शनणययानंतर शनयामकाची 

मान्यता प्राप्त करणारी पशिली बँक आिे. 

आरबीआयने र्महाराष्ट्र स्टस्थत लक्ष्मी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द 

केला आहे. 

 ररझव्हय बँकेने सोलापूरस्थित लक्ष्मी को-ऑपरेशटव्ह बँक 

शलशमटेडचा परिाना रि केला आिे कारण सािकाराकडे पुरेसे 

भांडिल आशण कमाईची िक्यता नािी. लक्ष्मी को-ऑपरेशटव्ह बँक 

शलशमटेडने डेटा सादर केला आिे, जे दाखिते की 99 टक्क्यांहून 

अशधक ठेिीदार त्यांच्या ठेिीचंी संपूणय रक्कम ठेि शिमा आशण 

के्रशडट गॅरंटी कॉपोरेिन (DICGC) कडून प्राप्त करण्यास पात्र 

आिेत. 

रु्मख्य रु्मदे्द 

 DICGC ने 13 सप्टेंबर 2022 रोजी एकूण शिमा उतरिलेल्या 

ठेिीपैंकी 193.68 कोटी रुपये आधीच भरले आिेत. 

 व्यिसाय बंद झाल्यापासून लक्ष्मी सिकारी बँकेने बँशकंग व्यिसाय 

करणे बंद केले. 

 लक्ष्मी सिकारी बँक शलशमटेड बँशकंग शनयमन कायदा 1949 च्या 

आिचयकतांचे पालन करण्यात अयिस्वी ठरली आिे. 
 

 

 परिाना रि केल्यानंतर, लक्ष्मी को-ऑपरेशटव्ह बँक शलशमटेडला 

बँशकंगचा व्यिसाय करण्यास मनाई आिे, ज्यामधे्य ठेिी स्वीकारणे 

आशण ठेिीचंी परतिेड करणे आशण इतर गोष्ीचंा समािेि आिे. 

 मिामंडळाचे आयुि आशण सिकारी संथिांचे शनबंधक, मिाराष्र  

यांनािी बँक बंद करण्याचा आदेि जारी करून बँकेसाठी 

शलस्िडेटर नेमण्याची शिनंती करण्यात आली आिे. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

भारतीय नौिलाने एमर्मटी युमनव्हमसयटीसोबत शैक्षमणक 

सहकायायसाठी सार्मांजस्य करार केला. 

● एशमटी युशनव्हशसयटी उत्तर प्रदेिने भारतीय नौदलासोबत िैक्षशणक 

सिकायायसाठी दीघयकालीन संबंध शनमायण करण्यासाठी सामंजस्य 

करार केला. एशमटी युशनव्हशसयटी आशण भारतीय नौदल यांच्यातील 

सामंजस्य करारामुळे िैक्षशणक पात्रता िाढेल ज्यामुळे 'सेिेत' योग्य 

नॉशटकल असाइनमेंट आशण भारतीय नौदलाकडून सेिाशनिृत्तीमधे्य 

अशधक चांगल्या पे्लसमेंटची िक्यता िाढेल. 

र्महत्त्वाचे रु्मदे्द 

● एशमटी युशनव्हशसयटी आशण भारतीय नौदल यांच्यातील सामंजस्य 

करार भारतीय नौदलासाठी शिशिष् डोमेनमधे्य सानुकूशलत 

अभ्यासक्रम आयोशजत करेल. 

● शिशिध डोमेनमधे्य 5G तंत्रज्ञान आशण IoT, कंटर ोल शसटम 

इंशटगे्रिन, AI, िॉकचेन, मिीन लशनांग, शक्रप्टोलॉजी, डेटा सायन्स, 

शबग डेटा अँनाशलशसस, शडशजटल माकेशटंग, कॉम्म्युटर नेटिक्सय, 

अँटी डर ोन िॉरिेअर, सायबरिारिेअर, सुरक्षा, ऑटोमेिन, पाळत 

ठेिणे आशण टर ॅ शकंग यांचा समािेि आिे. 

● िे 'शििान िॉररयसय' िाढशिण्यात देखील योगदान देईल, जे चांगले 

शिचार करू िकतात आशण संघर्ायच्या भशिष्यातील आव्हानांिी 

जुळिून घेऊ िकतात. 

● या अभ्यासक्रमांमुळे नौदलातील कमयचार्यांची अशधक चांगली 

शनयुिी िोईल. 

र्मॉनेटरी अथॉररटी ऑफ मसांगापूर (MAS) आमण इांटरनॅशनल 

फायनास्टन्शयल सस्टव्हयसेस सेंटसय अथॉररटी (IFSCA) याांनी 

FinTech को-ऑपरेशन करारावर स्वाक्षरी केली 

● मॉनेटरी अिॉररटी ऑि शसंगापूर (MAS) आशण इंटरनॅिनल 

िायनास्न्ियल सस्व्हयसेस सेंटसय अिॉररटी (IFSCA) यांनी FinTech 

तंत्रज्ञानामधे्य शनयामक सियोग आशण भागीदारी सुलभ 

करण्यासाठी FinTech को-ऑपरेिन करारािर स्वाक्षरी केली. 

तंत्रज्ञान निकल्पनांच्या प्रयोगांना समियन देण्यासाठी त्यांच्या 

संबंशधत अशधकारके्षत्रात शिद्यमान शनयामक सँडबॉके्ससचा लाभ 

घेणे करारािारे अपेशक्षत आिे. 

● यामधे्य कंपन्यांना एकमेकांच्या शनयामक सँडबॉके्ससचा संदभय देणे 

आशण दोन्ही अशधकारके्षत्रांमधे्य नाशिन्यपूणय क्रॉस-बॉडयर प्रयोग 

सक्षम करणे समाशिष् असेल. करारामुळे दोन्ही संथिांना िापर 

प्रकरणांच्या योग्यतेचे मूल्यमापन करण्याची अनुमती शमळेल 

ज्यांना अनेक अशधकारके्षत्रांमधे्य सिकायायचा िायदा िोऊ िकतो 

आशण जागशतक शनयामक सँडबॉक्समधे्य सिभागी िोण्यासाठी 

संबंशधत अशधकारके्षत्रांना आमंशत्रत केले जाईल. 
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एां टर ी-लेव्हल क्लाउड नोकऱ्याांसाठी कौशल्य मवद्यार्थ्ाांशी Google 

Cloud आमण Nasscom टाय-अप केले. 

● गुगल क्लाउडने घोर्णा केली आिे की त्यांनी फु्यचरस्स्कल प्राइम, 

आयटी मंत्रालय आशण नॅसकॉम शडशजटल कौिल्य उपक्रम यांच्या 

सिकायायने कुबरनेटेस कोसयसि संगणकीय प्रशतष्ठानचा पशिला 

समूि सुरू केला आिे. निशिक्या-स्तरीय कोसयचा उिेि 

सिभागीनंा क्लाउड कॉम्म्युशटंग, क्लाउड बेशसक्स, शबग डेटा आशण 

मिीन लशनांग (ML) अनुभिण्याची संधी प्रदान करणे आिे. 

Google क्लाउड प्रमाणपते्र व्यिीनंा त्यांचे क्लाउड कौिल्य 

प्रमाशणत करण्यात, त्यांचे कररअर उंचािण्यास आशण क्लाउड 

तंत्रज्ञानासि व्यिसायांमधे्य पररितयन करण्यात मदत करतील. 

भारत आमण इमजप्त याांनी परस्पर महताच्या के्षत्रात सांरक्षण 

सहकायय वाढवण्यासाठी सार्मांजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. 

● भारत आशण इशजप्तने संरक्षण सिकायायला बळ देण्यासाठी 

सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली आिे आशण संयुि लष्करी 

सराि, प्रशिक्षण, सि-उत्पादन आशण उपकरणांची देखभाल 

िाढिण्याचा शनणयय घेतला आिे. कैरो येिे झालेल्या बैठकीत 

भारताचे संरक्षण मंत्रालय राजनाि शसंि आशण इशजप्तचे जनरल 

मोिम्मद झाकी यांनी या सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. 

ईव्ही चामजांग पायाभूत सुमवधा उभारण्यासाठी महरो र्मोटोकॉपयने 

एचपीसीएलसोबत करार केला आहे. 

● Hero MotoCorp ने देिात इलेस्क्टर क टू-व्हीलरसाठी चाशजांग 

पायाभूत सुशिधा उभारण्यासाठी शिंदुस्तान पेटर ोशलयम कॉपोरेिन 

शलशमटेडिी िातशमळिणी केली आिे. उपक्रमाचा एक भाग 

म्हणून, दोन्ही कंपन्या प्रिम शिंदुस्तान पेटर ोशलयम कॉपोरेिनच्या 

(HPCL) शिद्यमान थिानकांच्या नेटिकय िर चाशजांग पायाभूत 

सुशिधांची थिापना करतील. 

● चाशजांग टेिन शनिडक ििरांमधे्य थिाशपत केले जातील, ज्याचा 

नंतर देिभरात ईव्ही चाशजांग टेिन नेटिकय ची उच्च घनता थिाशपत 

करण्याच्या उिेिाने इतर प्रमुख बाजारपेठांमधे्य शिस्तार केला 

जाईल. 

● टू-व्हीलर मेजर प्रते्यक चाशजांग टेिनसि अनेक िेगिान 

चाजयसयसि चाशजांग नेटिकय साठी पायाभूत सुशिधांच्या शिकासाचे 

नेतृत्व करेल, ज्यामधे्य डीसी आशण एसी चाजयसय समाशिष् आिेत जे 

सिय दुचाकी ईव्हीसाठी उपलब्ध असतील. 

● कॅिलेस व्यििार मॉडेलिर आधाररत, संपूणय िापरकताय चाशजांग 

अनुभि Hero MotoCorp मोबाइल App िारे शनयंशत्रत केला 

जाईल. 

सांरक्षण र्मांत्र्ाांच्या उपस्टस्थतीत NCC आमण UNEP याांनी करारावर 

स्वाक्षरी केली. 

● संरक्षण मंत्री राजनाि शसंि यांनी नॅिनल कॅडेट कॉर्प्य (NCC) 

आशण संयुि राष्र  पयायिरण काययक्रम (UNEP) यांच्यातील 

सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. टाइड टनयसय प्लास्टक चॅलें ज 

काययक्रम आशण पुनीत सागर अशभयान पॅ्लस्टक प्रदूर्णाचा सामना 

करण्यासाठी आशण स्वच्छ पाण्याचे उशिष् साध्य करण्यासाठी 

सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी करण्यात आली. स्वच्छ जलस्रोतांना 

चालना देण्यासाठी तरुणांना सिभागी करून घेण्याच्या 

उपक्रमांमधे्य समन्वय साधणे िे त्याचे उशिष् आिे 

SPARSH काययक्रर्माांतगयत, सांरक्षण र्मांत्रालयाने BoB आमण HDFC 

सोबत सार्मांजस्य करार केला. 

● देिभरातील सतरा लाख संरक्षण शनिृत्तीिेतनधारकांपयांत 

पोिोचण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने SPARSH - System for 

Pension Administration काययक्रमाचा भाग म्हणून बँक ऑि 

बडोदा (BoB) आशण HDFC बँकेसोबत सामंजस्य करार केला 

आिे. डॉ. अजय कुमार, संरक्षण सशचि यांनी सांशगतले की, या 

मशिन्याच्या अखेरीस, बत्तीस लाख संरक्षण शनिृत्ती िेतनधारकांपैकी 

सतरा लाख SPARSH िी जोडले जातील. 

भारतीय तरुणाांना प्रमशक्षण िेण्यासाठी ESSCI ने सॅर्मसांग 

इांमडयासोबत भागीिारी केली. 

● इलेक्टर ॉशनक्स सेक्टर स्स्कल कौस्न्सल ऑि इंशडया (ESSCI) ने 

तरुणांना उद्योग-संबंशधत कौिल्यांसि सक्षम करण्यासाठी 

सॅमसंग इंशडयासोबत एक सामंजस्य करार (MoU) केला. िा 

सरकारच्या 'स्स्कल इंशडया' उपक्रमाचा एक भाग असेल ज्याचा 

उिेि तरुणांना कृशत्रम बुस्द्धमत्ता, इंटरनेट ऑि शिंग्ज, शबग डेटा 

आशण कोशडंग आशण प्रोग्राशमंग यांसारख्या उदयोनु्ख तंत्रज्ञानामधे्य 

उद्योग-संबंशधत कौिल्यांसि सिि बनिण्याचा उिेि आिे. 

काययक्रर्माबद्दल: 

● 'सॅमसंग इनोवे्हिन कॅम्पस' या काययक्रमाचे उशिष् 18-25 िरे् 

ियोगटातील 3,000 बेरोजगार तरुणांना भशिष्यातील तंत्रज्ञानामधे्य, 

सरकारच्या स्स्कल इंशडया उपक्रमाच्या भागीदारीत िाढिण्याचे 

आिे. 

● AI कोसयची शनिड करणाऱ्यांना 270 तासांचे शसद्धांत प्रशिक्षण 

आशण 80 तासांचे प्रकल्प कायय पूणय केले जाईल, तर IoT शकंिा 

शबग डेटा कोसय करणाऱ्यांना 160 तासांचे प्रशिक्षण आशण 80 

तासांचे प्रकल्प कायय पूणय केले जाईल. 

● कोशडंग आशण प्रोग्राशमंग कोसय शनिडणारे सिभागी 80 तासांचे 

प्रशिक्षण घेतील आशण 4 शदिसांच्या िॅकािॉनचा भाग असतील. 

 

समर्मट आमण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

उझबेमकस्तानर्मधील सर्मरकां ि येथे शाांघाय कोऑपरेशन 

ऑगयनायझेशनचे रोटेशनल अध्यक्षपि भारताकडे सुपूिय करण्यात 

आले आहे. 

● उझबेशकस्तानमधील समरकंद येिे िांघाय कोऑपरेिन 

ऑगयनायझेिनचे रोटेिनल अध्यक्षपद भारताकडे सुपूदय करण्यात 

आले आिे. सप्टेंबर 2023 पयांत एका िर्ायसाठी या गटाचे 

अध्यक्षपद शदल्लीकडे रािील. आशण पुढील िर्ी, भारत SCO 

शिखर पररर्देचे आयोजन करेल. जािीरनायात असे म्हटले आिे 

की आगामी कालािधीसाठी एससीओचे अध्यक्षपद भारताकडे 

जाईल. SCO कौस्न्सल ऑि िेड ऑि टेटची पुढील बैठक 

भारतात 2023 मधे्य िोणार आिे. 
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ग्लोबल क्लीन एनजी ऍक्शन फोरर्मसाठी कें द्रीय र्मांत्री मजतेंद्र मसांग 

अरे्मररकेला मशष्ट्र्मांडळाचे नेतृत्व करणार आहेत. 

● कें द्रीय शिज्ञान आशण तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आशण पृथ्वी 

शिज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री शजतेंद्र शसंग ऊजाय, निीन आशण 

निीकरणीय ऊजाय आशण शिज्ञान मंत्रालयाच्या संयुि भारतीय 

मंशत्रस्तरीय अशधकृत शिष्मंडळाचे नेतृत्व करतील. 

रु्मख्य रु्मदे्द 

● ग्लोबल क्लीन एनजी ऍक्शन िोरममधे्य सिभागी िोण्यासाठी, 

ऊजाय, निीन आशण निीकरणीय ऊजाय आशण शिज्ञान आशण तंत्रज्ञान 

मंत्रालयातील भारतीय अशधकारी पाच शदिसांच्या भेटीसाठी 

युनायटेड टेट्सला जाणार आिेत. 

● 2070 पयांत नेट शझरोचे लक्ष्य गाठण्यासाठी COP26 बैठकीत 

भारताच्या िचनाप्रती पंतप्रधान मोदीचं्या िचनबद्धतेिरिी त्यांनी 

भर शदला. 

● शििाय, मंत्री शसंि यांच्या नेतृत्वाखालील गट शपट्सबगय आशण 

िॉशिंग्टनमधे्य शिक्षणतज्ज्, प्रशतशष्ठत िास्त्रज्ञ आशण व्यािसाशयक 

नेत्यांना भेटेल. 

नू्ययॉकय र्मधे्य 10वी IBSA मत्रपक्षीय र्मांत्री आयोग पररर्ि आयोमजत 

केली आहे. 

● 10िी IBSA शत्रपक्षीय मंत्रीस्तरीय आयोग पररर्द बुधिारी 

नू्ययॉकय मधे्य आयोशजत करण्यात आली िोती. डॉ. ए.एस. परराष्र  

व्यििार मंत्री एस. जयिंकर यांनी या बैठकीचे अध्यक्षथिान केले. 

याशििाय पररर्देला उपस्थित डॉ. जो िािला, दशक्षण आशफ्रकेचे 

आरोग्य मंत्री आशण कालोस अल्बटो फँ्रको फ्रान्स, ब्राझीलचे 

परराष्र  व्यििार मंत्री. मंत्र्ांनी IBSA सिकायायच्या प्रते्यक पैलूचा 

आढािा घेतला. 

प्ररु्मख रु्मदे्द 

● दशक्षण-दशक्षण सिकायय, UNSC सुधारणा, 2030 अजेंडा, िाचित 

शिकास उशिषे्, ििामान बदल, दिितिाद प्रशतबंध आशण 

शिकासात्मक ऑपरेिन्ससाठी शनधी यासि परस्पर शिताच्या 

शिर्यांिर त्यांनी संभार्ण केले. 

● आशफ्रकन युशनयन, मध्य पूिय िांतता प्रशक्रया, युके्रनमधील 

पररस्थिती यासारख्या प्रादेशिक शिर्यांिरिी चचाय झाली. 

● संयुि राष्र  सुरक्षा पररर्देत आशफ्रकन राष्र ांना कायमस्वरूपी 

प्रशतशनशधत्व शमळािे यािर मंत्र्ांनी सिमती दियिली. 

● याव्यशतररि, त्यांनी सुरक्षा पररर्देत कायमस्वरूपी जागांसाठी 

ब्राझील आशण भारताच्या मोशिमांना पाशठंबा शदला. 

● या िर्ी नोव्हेंबरमधे्य G20 शिखर पररर्देसोबतच भारत 6व्या 

IBSA शिखर पररर्देचे आयोजन करेल. 

G-4 िेशाांनी UNSC सुधारणाांचा पुनरुच्चार केला. 

● भारत, जपान, जमयनी आशण ब्राझीलचा समािेि असलेल्या G4 

गटाने UN सुरक्षा पररर्देच्या (UNSC) दीघयकाळ प्रलंशबत 

सुधारणांबाबत कोणतीिी “meaningful” िाटचाल न झाल्याबिल 

शचंता व्यि केली आशण या मुद्द्यािर तातडीची मागणी केली. 

● यूएन जनरल असेंिीच्या 75 व्या सत्राच्या अनुरं्गाने जी 4 

देिांच्या परराष्र  मंत्र्ांनी एक आभासी बैठक घेतली ज्या दरयान 

त्यांनी UNSC मधे्य तातडीने सुधारणा करण्याच्या गरजेिर शिसृ्तत 

चचाय केली. संयुि पे्रस शनिेदनात म्हटले आिे की, मंत्र्ांनी 

समकालीन िास्तशिकता अशधक चांगल्या प्रकारे प्रशतशबंशबत 

करण्यासाठी UN मधे्य सुधारणा करण्याची आशण त्याच्या मुख्य 

शनणयय घेणार्या संथिा अद्ययाित करण्याच्या शनकडीिर प्रकाि 

टाकला. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

कें द्रीय र्मांत्री डॉ मजतेंद्र मसांह याांनी 60 िाटयअप्सना इनस्पायर 

पुरस्कार प्रिान केले. 

● कें द्रीय मंत्री डॉ शजतेंद्र शसंि यांनी शिज्ञान आशण तंत्रज्ञान 

मंत्रालयाच्या 53,021 शिद्यार्थ्ाांना आशियक सिाय्यासि 60 

टाटयअर्प्ना INSPIRE पुरस्कार प्रदान केले आिेत. िा पुरस्कार 

भारत सरकारच्या शिज्ञान आशण तंत्रज्ञान शिभागाने (DST) थिाशपत 

केला आिे. 

● MANAK (शमशलयन माइंड्स ऑगमेंशटंग नॅिनल एस्स्परेिन अँड 

नॉलेज) स्पधेने 2020-21 मधे्य देिातील सिय राजे्य आशण 

कें द्रिाशसत प्रदेिांमधून 6.53 लाख कल्पना आशण निकल्पना 

आकशर्यत केल्या. 

र्महत्त्वाचे रु्मदे्द 

● 6.53 लाखांपैकी, एकूण 53,021 शिद्यार्थ्ाांना प्रते्यकी 10,000 

रुपयांच्या आशियक सिाय्यासाठी ओळखण्यात आले जेणेकरुन 

त्यांनी योजनेसाठी सादर केलेल्या कल्पनांचे प्रोटोटाइप शिकशसत 

करता येतील. 

● त्यांनी शजल्िा-स्तरीय प्रदियन आशण प्रकल्प स्पधाय (DLEPCs) 

आशण राज्य-स्तरीय प्रदियन आशण प्रकल्प स्पधाय (SLEPCs) मधे्य 

भाग घेतला. 

● एकूण 556 शिद्यािी 9व्या राष्र ीय स्तरािरील प्रदियन आशण प्रकल्प 

स्पधेसाठी (NLEPC) प्रगत झाले. 

● शिज्ञान आशण तंत्रज्ञान R&D पाया मजबूत करण्यासाठी, शिस्ताररत 

करण्यासाठी आशण िाढिण्यासाठी एक मित्त्वपूणय मानि संसाधन 

पूल तयार करण्यात मदत करणे िे या योजनेचे उशिष् आिे. 
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GRSE ने 2021-22 साठी प्रमतमित 'राजभार्ा कीती पुरस्कार' 

प्रिान केला. 

● गाडयन रीच शिपशबल्डसय अँड इंशजनीअररंग शलशमटेड (GRSE), 

कोलकाता, यांना भारत सरकारच्या गृि मंत्रालयाने 'राजभार्ा 

कीती पुरस्कार' देऊन सन्ाशनत केले आिे. GRSE ला भारत 

सरकारने 2021-22 या िर्ायसाठी 'C' के्षत्रामधे्य साियजशनक 

के्षत्रातील उपक्रमांतगयत अशधकृत भारे्च्या उतृ्कष् 

अंमलबजािणीसाठी पुरस्कार शदला. 

GRSE शी सांबांमधत र्महत्त्वाचे रु्मदे्द  

● माननीय कें द्रीय गृि राज्यमंत्री श्री अजय कुमार शमश्रा यांना 

'राजभार्ा कीती पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. 

● सुरत येिे आयोशजत शिंदी शदिस सोिळ्यात िा पुरस्कार प्रदान 

करण्यात आला. 

● कें द्रीय गृि आशण मिामंडळ मंत्री श्री अशमत िाि यांच्या 

अध्यक्षतेखाली शिंदी शदिस सोिळा आयोशजत करण्यात आला 

िोता. 

● या काययक्रमाला गुजरातचे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल, 

माननीय कें द्रीय गृिराज्यमंत्री श्री शनिीि प्रामाशणक आशण इतर 

कें द्रीय आशण राज्य कॅशबनेट मंत्री, खासदार आशण आमदार 

उपस्थित िोते. 

● GRSE ला 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-

2016, आशण 2016-2017 दरयान सिोतृ्कष् अशधकृत भारे्च्या 

अंमलबजािणीसाठी 'राजभार्ा कीती पुरस्कार' प्राप्त झाला आिे. 

स्वाती मपरार्मल याांना सवोच्च फ्रें च नागरी सन्मानाने सन्मामनत 

करण्यात आले. 

● स्वाती शपरामल, उपाध्यक्ष, शपरामल गु्रप यांना िेिेशलयर डी ला 

शलशजयन डी'ऑनर (नाइट ऑि द लीजन ऑि ऑनर) ने 

सन्ाशनत करण्यात आले आिे. सिोच्च फ्रें च नागरी पुरस्कार 

शपरामल यांच्या उतृ्कष् कामशगरी आशण व्यिसाय आशण उद्योग, 

शिज्ञान, िैद्यक, कला आशण संसृ्कती या के्षत्रातील योगदानाबिल 

राष्र ीय आशण आंतरराष्र ीय स्तरािर शदला जातो. राष्र ाध्यक्ष इमॅनु्यएल 

मॅक्रॉन यांच्या ितीने त्यांना िा पुरस्कार फ्रान्सच्या युरोप आशण 

परराष्र  व्यििार मंत्री एच. ई. कॅिरीन कोलोना यांनी प्रदान केला. 

डॉ स्वाती मपरार्मल बद्दल: 

● त्या एक भारतीय िास्त्रज्ञ आशण उद्योगपती आिे आशण साियजशनक 

आरोग्य आशण निकल्पना यािर लक्ष कें शद्रत करून आरोग्य 

सेिेमधे्य गंुतलेली आिे. 

● त्या शपरामल गु्रपच्या उपाध्यक्षा आिेत, ज्याला िामायसु्यशटकल्स, 

शित्तीय सेिा, ररअल इटेट आशण ग्लास पॅकेशजंगमधे्य स्वारस्य 

आिे. 

● त्यांनी पंतप्रधान भारताच्या व्यापार सल्लागार पररर्द आशण 

िैज्ञाशनक सल्लागार पररर्देच्या सदस्या म्हणूनिी काम केले. सध्या 

त्या िाियडय ग्लोबलअँडव्हायझरी कौस्न्सलमधे्य काययरत आिे. 

आमलया भट्टला प्रमतमित “मप्रयिशयनी अकािर्मीचा स्टिता पाटील 

िृती पुरस्कार” मर्मळाला. 

● 29 िर्ीय अशभनेत्री आशलया भट्टला प्रशतशष्ठत शप्रयदियनी अकादमी 

स्स्मता पाटील मेमोररयल अिॉडयमधे्य सिोतृ्कष् अशभनेत्याचा 

पुरस्कार जािीर झाला आिे. शप्रयदियनी अकादमी या प्रमुख ना-

निा, सामाशजक-सांसृ्कशतक आशण िैक्षशणक संथिेच्या 38 व्या 

िधायपन शदन समारंभात भारतीय शचत्रपटसृष्ीतील शतच्या प्रिंसनीय 

योगदानाबिल िा पुरस्कार शदला जातो. 

मबल आमण रे्ममलां डा गेट्स फाउांडेशनने 2022 गोलकीपसय ग्लोबल 

गोल्स अवॉडयसह चार नेत्याांचा सन्मान केला. 

● शबल आशण मेशलंडा गेट्स िाऊंडेिनने त्यांच्या िाशर्यक गोलकीपर 

मोशिमेचा एक भाग म्हणून 4 चेंजमेकसयना 2022 गोलकीपसय 

ग्लोबल गोल्स अिॉड्यस देऊन सन्ाशनत केले. िा पुरस्कार त्यांच्या 

समुदायांमधे्य आशण जगभरातील संयुि राष्र ांच्या (UN) िाचित 

शिकास उशिष्ांच्या (SDGs) शदिेने प्रगती करण्यासाठी त्यांच्या 

प्रयत्ांना मान्यता देतो. 

Name of 

the Award 

Presented 

by 
Awardee Country 

2022 Global 

Goalkeeper 

Award 

Bill Gates and 

Melinda 

French 

Gates 

Ursula von 

der 

Leyen 

Germany 

2022 

Campaign 

Award 

Malala 

Yousafzai 

Vanessa 

Nakate 
Uganda 

2022 

Changemak

er 

Award 

Angelina Jolie Zahra Joya 
Afghanist

an 

2022 

Progress 

Award 

Lilly Singh 
Dr. Radhika 

Batra 
India 

इांमडया हायपरटेन्शन कां टर ोल इमनमशएमटव्हने हायपरटेन्शन 

मनयांत्रण आमण प्रमतबांध करण्यासाठी UN पुरस्कार मजांकला. 

● भारताने 'इंशडया िायपरटेन्िन कंटर ोल इशनशिएशटव्ह (IHCI)' साठी 

संयुि राष्र ाचा (UN) पुरस्कार शजंकला आिे, राष्र ीय आरोग्य 

अशभयान (NHM) अंतगयत मोठ्या प्रमाणात उच्च रिदाब िस्तके्षप 

केला आिे ज्यामधे्य 3.4 दिलक्ष उच्च रिदाब असलेल्या 

लोकांना ओळखले गेले आशण शिशिध सरकारी पातळीिर उपचार 

केले गेले. 

भारतीय लेस्टखका आमण कवमयत्री र्मीना कां डासार्मी याांना जर्मयन 

पेन पुरस्कार मर्मळाला. 

● भारतीय लेस्खका आशण किशयत्री मीना कंडासामी यांना जमयनीच्या 

डामयटॅडमधील पेन सेंटरने यंदाचा िरमन केटेन पुरस्कार जािीर 

केला आिे. 
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● मीना कंडासामीयांचा जन् 1984 मधे्य चेन्नई येिे झाला िोता, 

कंडासामी एक स्त्रीिादी आशण जातीशिरोधी काययकत्याय आिेत 

ज्यांचे कायय शलंग, जात, लैं शगकता, शपतृसत्ता आशण ब्राह्मणिादी 

व्यिथिेिारे िोणारे अत्याचार या शिर्याभोिती शिरते. 

 

सांरक्षण बातम्या 
 

सीर्मा सुरक्षा िल (BSF) चे पमहले र्ममहला उांट स्वार पथक 

राजस्थान आमण गुजरातर्मधे्य भारत-पामकस्तान सीरे्मवर तैनात 

केले जाईल. 

● सीमा सुरक्षा दल (BSF) चे पशिले मशिला उंट स्वार पिक 

राजथिान आशण गुजरातमधे्य भारत-पाशकस्तान सीमेिर तैनात 

केले जाईल. 1 शडसेंबर रोजी बीएसएि रेशझंग डे परेडमधे्य िे 

पिक प्रिमच सिभागी िोणार आिे. िे पिक जगातील अिा 

प्रकारचे पशिले पिक असेल. िी माशिती देताना डीआयजी 

बीएसएि शबकानेर, पुष्पेंद्र शसंि राठोड म्हणाले की, या पिकाला 

बीएसएिच्या शबकानेर प्रादेशिक मुख्यालयात कुिल 

प्रशिक्षकांच्या देखरेखीखाली सखोल प्रशिक्षण देण्यात आले. 

रे्मक इन इांमडया काययक्रर्माांतगयत भारतीय हवाई िलाच्या प्रोजेट 

मचत्ताचा भाग म्हणून इस्रायली हेरॉन डर ोन िराइक क्षर्मतेने सुसज्ज 

असतील. 

● मेक इन इंशडया काययक्रमांतगयत भारतीय ििाई दलाच्या प्रोजेक्ट 

शचत्ताचा भाग म्हणून इस्रायली िेरॉन डर ोन टर ाइक क्षमतेने सुसज्ज 

असतील. प्रोजेक्ट चीता िे भारतीय िायुसेनेच्या ताफ्यात इस्त्रायली 

बनािटीच्या िेरॉन मानिरशित ििाई िािनांच्या ताफ्यात सुधारणा 

करण्याचे उशिष् आिे ज्यात मजबूत दळणिळण क्षमता आशण 

ितू्रच्या शठकाणांिर मारा करू िकणारी लांब पल्ल्याची 

के्षपणासे्त्र आिेत. 

रु्मख्य रु्मदे्द 

● िा प्रकल्प इस्त्रायली िस्त्रास्त्र शनमायत्यांसोबत शनयोशजत प्रमाणे 

पूणय व्हायचा िोता. 

● इस्रायली िायुसेना (IAF) िी या प्रकल्पामागील प्रमुख पे्ररक ििी 

आिे जी इस्त्रायली नेव्ही आशण आमीच्या डर ोनला टर ाइक क्षमता 

आशण िशधयत पाळत ठेिणे आशण टोिी पॉड्ससि अपगे्रड केलेले 

शदसेल. 

● तीन सेिा इस्त्रायली ििाई दलाकडून िोधक II आशण िेरॉन 

UAVs िर पाळत ठेिण्यासाठी आशण टोपणीसाठी िर्ायनुिरे् 

अिलंबून आिेत. 

लष्करप्ररु्मख जनरल र्मनोज पाांडे याांनी कारमगल आांतरराष्ट्र ीय 

रॅ्मरेथॉनचे उि्घाटन केले. 

● लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी लडाखमधे्य कारशगल 

आंतरराष्र ीय मॅरेिॉनचे उद्घाटन केले. लडाख ऑटोनॉमस शिल 

डेव्हलपमेंट कौस्न्सल (LAHDC), कारशगल आशण लडाख 

पोशलसांनी सरिद पुणे यांच्या सिकायायने या काययक्रमांचे आयोजन 

केले आिे. या मॅरेिॉनमधे्य 2000 हून अशधक धािपटंूनी भाग 

घेतला. 

भारतीय हवाई िल अमभनांिनच्या मर्मग-21 स्क्वॉडर नला मनवृत्त 

करणार आहे. 

● भारतीय ििाई दल आपल्या श्रीनगरस्थित शमग-21 स्क्वॉडर न 'स्वाडय 

आर्म्य' या शिंग कमांडर अशभनंदन िधयमानला शनिृत्त करणार आिे. 

शमग-21 स्क्वॉडर न 'स्वाडय आर्म्य' िा एक भाग िोता जेव्हा त्याने 

िेबु्रिारी 2019 मधे्य बालाकोट िल्ल्याच्या एका शदिसानंतर 

पाशकस्तानचे F-16 लढाऊ शिमान पाडले िोते. 'स्वोडय आर्म्य' िे 

शमग-21 च्या िृद्धत्वाच्या चार उियररत स्क्वॉडर नपैकी एक आिे. 

शमग-21 चे उियररत तीन स्क्वॉडर न्स 2025 पयांत टप्प्याटप्प्याने शनिृत्त 

केले जातील. 

भारतीय नौिलाने मवशाखापट्टणर्म येथे ENC नौकानयन स्पधाय 

आयोमजत केली. 

● शििाखापट्टणम येिे HQENC च्या नेतृत्वाखाली INWTC, INS 

Circas िारे ENC यॉशटंग चॅस्म्पयनशिप आयोशजत करण्यात आली. 

एंटरप्राइज शडंघली, ILCA 6, ILCA 7 िगय आशण BicNova शिंड 

सिय रमधे्य एकूण 38 िययती घेण्यात आल्या. ईएनसी यॉशटंग 

चॅस्म्पयनशिपमधे्य एकूण 46 नौका आशण 8 मशिलांनी भाग घेतला. 

भारतीय लष्कराने जगातील सवायत उांच युद्धभूर्मी असलेल्या 

मसयाचीन ग्लेमशयरवर उपग्रह-आधाररत इांटरनेट सेवा समक्रय 

केली. 

● जगातील सिायत उंच युद्धभूमी असलेल्या शसयाचीन ग्लेशियरिर 

उपग्रि-आधाररत इंटरनेट सेिा सशक्रय करून भारतीय लष्कराने 

उल्लेखनीय कामशगरी केली आिे. शसयाचीन ग्लेशियर िे भारतीय 

लष्करासाठी खूप मित्वाचे आिे कारण ते शचंतेचे शठकाण आिे 

आशण चीन आशण पाशकस्तान या दोन्ही ितू्र देिांकडून सतत िल्ले 

िोत असतात. 

र्महत्त्वाचे रु्मदे्द 

● भारतीय लष्कराने भारत ब्रॉडबँड नेटिकय  शलशमटेड (BBNL) सोबत 

सिकायय केले आिे, जी पूणयपणे सरकारी मालकीची ब्रॉडबँड 

इन्फ्राटरक्चर प्रदाता कंपनी आिे. बीबीएनएल सैशनकांना इंटरनेट 

सेिा पुरिण्यात मदत करते. 

● BBNL भारत नेट योजनेिर काम करत आिे ज्याचा उिेि 7000-

ग्रामपंचायतीसंि ग्रामीण दुगयम भागात उपग्रि िापरून इंटरनेट 

कनेस्क्टस्व्हटी प्रदान करणे आिे. यापैकी 4000 हून अशधक 

ग्रामपंचायती यापूिीच BBNL िी इंटरनेटिी जोडल्या गेल्या 

आिेत. 

सर्मथय हे गस्ती जहाज भारतीय तटरक्षक िलासह कायायस्टित झाले. 

● कोची येिे भारतीय तटरक्षक दलासाठी निीन जिाज समुद्रातील 

भारतीय तटरक्षक दलाच्या काययक्षमतेत शनशियिादपणे सुधारणा 

करेल. गोव्याहून कोची येिे मुख्यालय असताना िे जिाज तटरक्षक 

दल शजल्िा मुख्यालय-4 च्या पररचालन शनयंत्रणाखाली काययरत 

िोते. शकनारी सुरक्षा व्यिथिा सुधारण्यासाठी, भारतीय तटरक्षक 

दलाने (ICG) आपल्या ताफ्यात पेटर ोल वे्हसेल समियचा समािेि 

केला. 105-मीटर-लांब ICGS समिय 23 नॉट्स (अंदाजे 43 शकमी 

प्रशततास) िेगाने प्रिास करू िकते. 
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भारत आमण युनायटेड िेट्सच्या तटरक्षक िलाांनी चेन्नईच्या 

मकनारपट्टीवर भव्य अभ्यास कवायती मकां वा अभ्यास सांयुक्त 

कवायतीर्मधे्य भाग घेतला. 

● भारत आशण युनायटेड टेट्सच्या तटरक्षक दलांनी चेन्नईच्या 

शकनारपट्टीिर भव्य अभ्यास किायती शकंिा अभ्यास संयुि 

किायतीमधे्य भाग घेतला. युनायटेड टेट्स कोट गाडय (USCG) 

कटर शमजेटचा चार शदिसांचा दौरा संपला. 

रु्मख्य रु्मदे्द 

● संयुि प्रशिक्षण सरािांचा उिेि “free and open” इंडो-

पॅशसशिक प्रदेिाला प्रोत्सािन देणे आशण दोन्ही राष्र ांच्या 

तटरक्षकांना एकमेकांच्या क्षमतेची ओळख करून देणे. 

● जिाजाचे अपिरण आशण त्यानंतरच्या शनयोशजत सिकारी अँटी-

पायरेसी ऑपरेिनमधे्य जिाजाच्या कू्रची सुटका करण्याचे नक्कल 

करणारे फ्लीट मॅनु्यव्हसय िे िोचे उच्च मुिे आिेत. 

● सरािाच्या इतर उच्च मुद्द्यांमधे्य पायरेटेड जिाजाचा अडिळा, 

एक सुव्यिस्थित एकशत्रत बोशडांग ऑपरेिन, एक SAR प्रात्यशक्षक 

आशण जळत्या जिाजांना िाचिण्यासाठी बा् अशििमन यांचा 

समािेि िोता. 

● USCG जिाज 16 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर या कालािधीत भेट-बोडय-

िोध-जप्ती ऑपरेिन्स, क्रॉस-डेक भेटी आशण व्हॉलीबॉल 

सामन्यादरयान भारतीय कोट गाडयच्या समकक्षांिी व्यािसाशयक 

देिाणघेिाण करत िोते. 

भारतीय नौिलाने मवझागर्मधे्य 2 डायस्टव्हांग सपोटय वे्हसल्स 

(मनस्तार आमण मनपुन) लाँच केले. 

● भारतीय नौदलाने शििाखापट्टणममधे्य दोन स्वदेिी शडझाइन 

केलेले आशण बांधलेले डायस्वं्हग सपोटय वे्हसल्स (DSVs), शनस्तार 

आशण शनपुन लाँच केले. शिंदुस्तान शिपयाडय शल.ने बांधलेल्या या 

जिाजांचे लोकापयण कला िरी कुमार यांच्या िसे्त, प्रमुख पाहुणे 

म्हणून समारंभाच्या अध्यक्षथिानी असलेले नौदल प्रमुख 

अॅॅडशमरल आर िरी कुमार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. िा 

प्रकल्प भारतीय उद्योग, प्रामुख्याने MSME कंपन्यांच्या पाशठंब्याने 

कायायस्न्वत करण्यात आला ज्यांनी याडय साशित्य, उपकरणे आशण 

सेिांचा पुरिठा केला आिे. भारतातील 120 हून अशधक 

एमएसएमई शिके्रत्यांनी या प्रकल्पात सशक्रय सिभाग घेतला. 
 

 

क्रीडा बातम्या 
 

सुनील छेत्रीच्या नेतृत्वाखालील बेंगळुरू एफसीने पमहले डु्यरांड 

चर्क मजांकले. 

● सुनील िेत्रीच्या नेतृत्वाखालील बेंगळुरू एिसीने कोलकाता 

येिील शििेकानंद युिा भारती क्रीडांगण येिे 131व्या डु्यरंड 

कपच्या अंशतम िेरीत मंुबई शसटी एिसीचा 2-1 असा पराभि 

केला. 10व्या शमशनटाला शििा ििीने केलेले गोल आशण 61व्या 

शमशनटाला अँलन कोटाने केलेले गोल बेंगळुरूच्या शिजयासाठी 

पुरेसे ठरले. अपुइयाने मनोरंजक सामन्यात मंुबई संघासाठी 

एकमेि गोल केला. 

बजरांग पुमनयाने जागमतक कुस्ती चॅस्टियनमशप 2022 च्या अांमतर्म 

मिवशी पुरुर्ाांच्या 65 मकलोर्मधे्य काांस्यपिक मजांकले. 

● भारतीय कुस्तीपटू बजरंग पुशनयाने जागशतक कुस्ती चॅस्म्पयनशिप 

2022 मधे्य पुरुर्ांच्या फ्रीटाइल 65kg गटात कझाकस्तानच्या 

दौलेट शनयाझबेकोव्हचा पराभि करून कांस्यपदक शजंकले. 

बजरंगचे िे जागशतक स्पधेत चौिे पदक िोते. 2018 मधे्य रौय 

आशण 2013 आशण 2019 मधे्य कांस्य पदकांसि, तो या आिृत्तीत 

येणार्या जागशतक चॅस्म्पयनशिपमधे्य आधीच भारताचा सिायत 

यिस्वी कुस्तीपटू िोता. 

चेक प्रजासत्ताकच्या मलां डा फु्रमवतोव्हाने चेन्नई ओपन 2022 चे 

मवजेतेपि पटकावले. 

● झेक प्रजासत्ताकच्या 17 िर्ीय शलंडा फु्रशितोव्हाने चेन्नई ओपन 

2022 WTA 250 टेशनस एकेरी शजंकण्यासाठी िानदार पुनरागमन 

केले. या शकिोरने अंशतम िेरीत शतसऱ्या मानांशकत पोलंडच्या 

मॅग्डा शलनेटचा पराभि केला. 17 िरे् आशण 141 शदिसांची, ती 

WTA टूरिरील िंगामातील सिायत तरुण िीर्यक यादी आिे. कोको 

गॉिने गेल्या िर्ी 17 िरे्, 70 शदिसांच्या ियात पमाय 

शजंकल्यापासून ती दौऱ्यािरील सिायत तरुण एकेरी चॅस्म्पयन आिे. 

भारत 2023 र्मधे्य गे्रटर नोएडा येथील बुद्ध इांटरनॅशनल समकय ट 

येथे आपली पमहली र्मोटोजीपी वल्य ड चॅस्टियनमशप शययत 

आयोमजत करणार आहे. 

● भारत 2023 मधे्य गे्रटर नोएडा येिील बुद्ध इंटरनॅिनल सशकय ट येिे 

आपली पशिली मोटोजीपी िल्य ड चॅस्म्पयनशिप िययत आयोशजत 

करणार आिे. मोटोजीपी व्यािसाशयक िक्क मालक डोरना आशण 

नोएडा-आधाररत रेस प्रितयक िेअरटर ीट स्पोट्यस यांनी प्रीशमयर टू-

व्हील िोट करण्यासाठी सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. 

भारतात पुढील सात िर्ाांसाठी रेशसंग स्पधाय. या स्पधेत तब्बल 19 

देिांतील रायडसय सिभागी िोतील, ज्यामुळे रोजगार 

शनशमयतीसोबतच देिातील व्यापार आशण पययटनाला चालना शमळेल. 

वल्य ड टेि चॅस्टियनमशप 2023 ची फायनल जून 2023 र्मधे्य 

ओव्हलर्मधे्य आयोमजत केली जाईल तर 2025 ची फायनल लॉड्यस 

येथे खेळली जाईल. 

● आंतरराष्र ीय शक्रकेट पररर्देने जािीर केले आिे की िल्य ड टेट 

चॅस्म्पयनशिप 2023 ची िायनल जून 2023 मधे्य ओव्हलमधे्य 

आयोशजत केली जाईल तर 2025 ची िायनल लॉड्यसिर खेळली 

जाईल. 2021 मधे्य नू्यझीलंड आशण भारत यांच्यातील उद्घाटन 

िायनलचे यजमानपद साउििॅम्म्प्टनच्या नंतर लंडनमधील दोन 

शठकाणे िोतील. पशिल्या आिृत्तीत नू्यझीलंड शिजयी झाला. 
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र्महत्त्वाचे रु्मदे्द: 

● जागशतक कसोटी चॅस्म्पयनशिप क्रमिारीतील अव्वल दोन संघ 

अंशतम िेरीत पोिोचतील आशण सध्या ऑटर ेशलया आशण दशक्षण 

आशफ्रका आघाडीिर आिेत. 

● ऑटर ेशलया आशण दशक्षण आशफ्रका सध्या शडसेंबर-जानेिारीमधे्य 

तीन सामन्यांच्या माशलकेत एकमेकांशिरुद्ध शभडतील, ज्याचा 

अंशतम गुण टेबलिर मोठा पररणाम िोऊ िकतो. 

● श्रीलंका, भारत आशण पाशकस्तान क्रमिारीत पशिल्या पाचमधे्य 

आिेत. 

● थिळांची घोर्णा झाली असताना, 2023 आशण 2025 ICC िल्य ड 

टेट चॅस्म्पयनशिप िायनलच्या तारखा अद्याप शनस्चचत झालेल्या 

नािीत. 

 

मवज्ञान बातम्या 
 

इस्रोने हायमब्रड र्मोटसयची यशस्वी चाचणी केली. 

● भारतीय अंतराळ संिोधन संथिा (ISRO) ने संकररत मोटरची 

यिस्वी चाचणी केली. यामुळे पुढील प्रके्षपण िािनांसाठी निीन 

प्रोपल्िन प्रणाली शिकशसत िोऊ िकते. ताशमळनाडूतील 

मिेंद्रशगरी येिील ISRO प्रोपल्िन कॉम्म्पे्लक्स (IPRC) येिे चाचणी 

करण्यात आलेली 30 kN िायब्रीड मोटर टॅक करण्यायोग्य आशण 

से्कलेबल असल्याचा दािा बेंगळुरूस्थित अंतराळ संथिेने केला 

आिे. 

26 सप्टेंबर रोजी नासाचे DART मर्मशन लघुग्रहाशी टक्कर िेणार 

आहे. 

● पृथ्वीच्या शदिेने जाणार्या लघुग्रिांना िळिण्यासाठी िापरल्या 

जाणार्या मित्त्वपूणय तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्यासाठी, दुिेरी लघुग्रि 

पुनशनयदेिन चाचणी (Double Asteroid Redirection Test -

DART) मोिीम, जी त्याच्या आयुष्याच्या िेिटच्या टप्प्यािर आिे. 

26 सप्टेंबर रोजी, अंतराळ यान तािी 24,000 शकलोमीटर िेगाने 

प्रिास करेल कारण ते शडशडमॉस बायनरी लघुग्रि प्रणालीला 

(Didymos binary asteroid system) धडकणार आिे. 

रु्मख्य रु्मदे्द 

● अंतराळयानाने आपल्या सूययमालेतून स्वगीय शदिेने प्रिास केला 

आिे, ग्रिाच्या जिळ प्रिास केला आिे आशण दूरच्या ताऱ्यांकडे 

शनदेि केला आिे. 

● त्याच्या लक्ष्यापयांत मागय काढण्यासाठी, त्याने दूरच्या तारे आशण 

ग्रिांची िायाशचते्र त्याच्या Didymos Reconnaissance आशण 

Asteroid Camera for Optical Navigation (DRACO) ने 

घेतली. 

● शडमॉिोसमधे्य अंतराळ यानाच्या गतीिील प्रभािापयांत नेणाऱ्या 

अंतराळ यान चाचणी आशण तालीमांना समियन देण्यासाठी, नासाने 

डाटय मोशिमेिारे घेतलेल्या चार चंद्रांसि गुरूचे िे िायाशचत्र प्रशसद्ध 

केले. 

● गुरूचा चंद्र युरोपा ग्रिाच्या मागून उदयास आल्याने, शमिन टीमने 

SMART Nav प्रणालीची चाचणी घेण्यासाठी DRACO इमेजरला 

ग्रिािर कें शद्रत केले. 

र्महत्वाचे मिवस 
 

18 सप्टेंबर रोजी आांतरराष्ट्र ीय सर्मान वेतन मिन साजरा केला 

जातो. 

● 18 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जाणारा आंतरराष्र ीय समान िेतन 

शदिस, समान मूल्याच्या कामासाठी समान िेतन शमळशिण्यासाठी 

दीघयकाळ चाललेल्या प्रयत्ांचे प्रशतशनशधत्व करतो. प्रशतकात्मक 

शदिसाचे उशिष् लैं शगक िेतनातील अंतरािी संबंशधत समस्यांिर 

प्रकाि टाकणे आशण जगभरात जागरूकता िाढिणे आिे. या 

काययक्रमाचे मुख्य उशिष् म्हणजे शलंगभेदाचा इशतिास संपिणे िा 

आिे ज्याचा मशिलांना त्यांच्या पुरुर् समकक्षांपेक्षा कमी मोबदला 

शमळतो. 

जागमतक बाांबू मिन 2022 18 सप्टेंबर रोजी साजरा करण्यात 

आला. 

● 18 सप्टेंबर रोजी जागशतक बांबू शदन 2022 साजरा केला जातो. 

जागशतक बांबू संघटना (WBO) िारे संकशल्पत, िा शदिस बांबू 

उद्योगाला त्याच्या समस्यांिर प्रकाि टाकून प्रोत्सािन देतो. बांबूचे 

लाकूड बयायच काळापासून जगभरातील देिांमधे्य, शििेर्त: पूिय 

आशण आिेय आशियामधे्य शिशिध कारणांसाठी िापरले जात आिे. 

बांबू त्याच्यािर िाढतो आशण त्याला पुनलायिणीची आिचयकता 

नसते, ज्यामुळे ते सिज उपलब्ध िोते. 

इांटरनॅशनल वीक ऑफ डेफ (कणयबमधर) पीपल 2022: 19 ते 25 

सप्टेंबर 2022 

● दरिर्ी, सप्टेंबरच्या िेिटच्या रशििारी संपणारा पूणय आठिडा 

इंटरनॅिनल िीक ऑि द डेि (IWD) म्हणून पाळला जातो. 

2022 मधे्य, IWD 19 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर 2022 या कालािधीत 

साजरा केला जात आिे. 2022 आंतरराष्र ीय कणयबशधर सप्तािाची 

िीम "Building Inclusive Communities for All" आिे. 

21 सप्टेंबर रोजी जागमतक शाांतता मिन साजरा केला जातो. 

● 21 सप्टेंबर रोजी जागशतक स्तरािर आंतरराष्र ीय िांतता शदिस 

साजरा केला जातो. संयुि राष्र ीय मिासभा 24 तास अशिंसा आशण 

युद्धशिराम पाळून राष्र  े आशण लोकांमधे्य िांततेच्या आदिाांचा 

प्रचार करून िा शदिस शचन्हांशकत करते. या िर्ीची िीम आिे 

“End racism. Build peace” संयुि राष्र  मिासभेने िा शदिस 24 

तास अशिंसा आशण युद्धशिराम पाळण्यािारे िांततेच्या आदिाांना 

बळकट करण्यासाठी समशपयत शदिस म्हणून घोशर्त केले आिे. 

जागमतक अल्झायर्मर मिवस 21 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

● नू्यरोलॉशजकल शिकारांबिल जागरुकता शनमायण करण्यासाठी 

दरिर्ी 21 सप्टेंबर रोजी जागशतक अल्झायमर शदिस पाळला 

जातो. अल्झायमर रोग िे सृ्मशतभं्रिाचे सिायत सामान्य कारण आिे 

आशण व्यिीची स्मरणििी, मानशसक क्षमता आशण साधी काये 

पार पाडण्याची क्षमता प्रभाशित करते. जागशतक अल्झायमर 

शदनाशनशमत्त, आरोग्य सेिा संथिा अल्झायमरच्या िाटचालीस 

पाशठंबा देतात तर अल्झायमरबिल जागरुकता शनमायण 

करण्यासाठी जगभरातील समुदायांमधे्य सेशमनार आशण 

साियजशनक उपक्रम आयोशजत केले जातात. 
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जागमतक गेंडा मिवस 2022: 22 सप्टेंबर 

● गेंड्यांच्या शिशिध प्रजाती आशण त्यांना भेडसािणाऱ्या धोक्यांशिर्यी 

जागरुकता शनमायण करण्यासाठी 22 सप्टेंबर रोजी जागशतक गेंडा 

शदिस पाळला जातो. िा शदिस सुमात्रन, काळ्या, गे्रटर िन-शिंग, 

जािान आशण पांढर्या गेंड्याच्या सिय पाच प्रजातीचंा देखील साजरा 

करतो. 

जगभरात ककय रोगाच्या रुग्ाांच्या कल्याणासाठी जागमतक गुलाब 

मिन िरवर्ी 22 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

● जगभरात ककय रोगाच्या रुग्ांच्या कल्याणासाठी जागशतक गुलाब 

शदन दरिर्ी 22 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. ककय रोगाशिरुद्ध 

लढा देत असलेल्या लोकांना प्रोत्सािन देणे आशण त्यांना पाशठंबा 

देणे िा या शदिसाचा उिेि आिे. अिा रूग्ांच्या जीिनात आनंद 

आशण आिा आणणे आशण दृढशनचचय आशण सकारात्मकतेिारे 

ककय रोगाशिरूद्धच्या लढाईत ते शिजयी िोऊ िकतात याची 

आठिण करून देणे िा या शदिसाचा उिेि आिे. 

राष्ट्र ीय मचत्रपट मिन 2022: 23 सप्टेंबर 

● राष्र ीय शचत्रपट शदन यापूिी 16 सप्टेंबर रोजी साजरा करण्याची 

घोर्णा करण्यात आली िोती, तिाशप, शिशिध भागधारकांच्या 

शिनंतीिरून आशण जास्तीत जास्त सिभागासाठी, तो 23 सप्टेंबर 

रोजी शनस्चचत करण्यात आला. मशल्टपे्लक्स असोशसएिन ऑि 

इंशडया (MAI) ने िा शदिस शनस्चचत केला आिे. 

र्मल्टीपे्लक्स असोमसएशन ऑफ इांमडया (MAI) बद्दल: 

● मल्टीपे्लक्स असोशसएिन ऑि इंशडया (MAI) िा शसनेमा 

ऑपरेटसयचा एक राष्र व्यापी गट आिे जो शसनेमा प्रदियन के्षत्राच्या 

ितीने माशिती देतो, शिशक्षत करतो आशण िशकली करतो. 

● 2022 मधे्य िेडरेिन ऑि इंशडयन चेंबर ऑि कॉमसय अँड 

इंडटर ी (FICCI) च्या नेतृत्वाखाली आघाडीच्या शसनेमा 

ऑपरेटसयिारे थिापन करण्यात आले. 

● भारतातील मशल्टपे्लक्स उद्योगातील सुमारे 75% भाग असलेला, 

मल्टीपे्लक्स असोशसएिन ऑि इंशडया (MAI) 11 हून अशधक 

शसनेमा साखळीचें प्रशतशनशधत्व करते जे देिभरात सुमारे 2500+ 

स्क्रीनसि 500 पेक्षा जास्त मशल्टपे्लक्स चालिते. 

राष्ट्र  अांत्योिय मिवस 2022: 25 सप्टेंबर 

● भारतात दरिर्ी 25 सप्टेंबर रोजी अंत्योदय शदिस साजरा केला 

जातो. िे भारतीय नेते पंशडत दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती 

आिे आशण त्यांचे जीिन आशण िारसा लक्षात ठेिण्यासाठी त्यांच्या 

सन्ानािय साजरा केला जातो. भारतीय राजकारणाच्या 

इशतिासातील ते एक प्रमुख व्यस्िमत्व िोते. या िर्ी अंत्योदय 

शदिस उपाध्याय यांची 105 िी जयंती आिे. ते भारतीय जनसंघ 

(BJS) चे सिसंथिापक आशण राष्र ीय स्वयंसेिक संघ (RSS) 

शिचारिंत िोते. 

 

मनधन बातम्या 
 

कॉरे्ममडयन राजू श्रीवास्तव याांचे वयाच्या 58 व्या वर्ी मनधन झाले. 

● कॉमेशडयन राजू श्रीिास्ति यांचे ियाच्या 58 व्या िर्ी शदल्लीत 

शनधन झाले. 10 ऑगट रोजी व्यायाम करत असताना त्यांना 

हृदयशिकाराचा झटका आला. एका अििालानुसार राजू अजूनिी 

िुद्धीत िोता आशण िरीराची िालचाल सामान्य िोती. कॉमेशडयन 

पूिी ऑस्क्सजन सपोटयशििाय 80 टके्क ते 90 टके्क Spo2 पातळी 

नोदंित िोता. 

राष्ट्र ीय स्वयांसेवक सांघाचे जे्यि प्रचारक केशवराव ित्ताते्रय िीमक्षत 

याांचे मनधन झाले आहे. 

● राष्र ीय स्वयंसेिक संघाचे जे्यष्ठ प्रचारक केििराि दत्ताते्रय दीशक्षत 

यांचे शनधन झाले आिे. ते 98 िर्ाांचे िोते. मिाराष्र ातील िधाय 

शजल््ातील पुलगाि गािात 1925 मधे्य जन्लेले केिि राि 

1950 मधे्य बंगालमधे्य प्रचारक म्हणून काम करण्यासाठी आले. ते 

सिय संघ पररिारात आदरणीय िोते. केिि राि यांचे पाशियि राज्य 

मुख्यालय, केिि भिन येिे ठेिण्यात आले. त्यांच्या शनधनाबिल 

प्रदेिाध्यक्ष सुकांता मजुमदार आशण पक्षाच्या इतर िररष्ठ नेत्यांनी 

िोक व्यि केला आिे. 

सांसृ्कत पांमडत पद्मश्री आचायय रार्मायतन शुक्ल याांचे मनधन 

● पद्मश्री पुरस्कार शिजेते, संसृ्कतचे अभ्यासक आशण कािी शिित 

पररर्देचे माजी अध्यक्ष प्रा. आचायय राम यत् िुक्ल यांचे ियाच्या 

90 व्या िर्ी शनधन झाले. संसृ्कत व्याकरण आशण िेदांत अध्यापन 

आशण आधुशनकीकरणाच्या निीन पद्धती िोधून काढण्यात त्यांच्या 

योगदानामुळे त्यांना "अशभनि पाशणनी" म्हणून ओळखले जाते. 

अांतराळवीर वॅ्हलेरी पॉलीकोव्ह याांचे वयाच्या 80 व्या वर्ी मनधन 

झाले. 

● सिायत लांब अंतराळ उड्डाणाचा शिक्रम करणाऱ्या रशियन 

कॉस्मोनॉट वॅ्हलेरी व्लाशदशमरोशिच पॉशलकोव्ह यांचे ियाच्या 80 

व्या िर्ी शनधन झाले आिे. रोसकॉसमॉसच्या मते, पोल्याकोव्ह 

यांनी त्यांच्या कारशकदीत एकूण 678 शदिस आशण 16 तासांच्या 

दोन अंतराळ मोशिमांमधे्य भाग घेतला आिे. 

वॅ्हलेरी व्लामिमर्मरोमवच पॉमलकोव्हची कारकीिय: 

● पॉलीकोव्ह यांनी 1988 मधे्य त्यांच्या अंतराळातील पशिल्या 

मोशिमेत भाग घेतला आशण आठ मशिन्यांनंतर 1989 मधे्य ते 

परतले. त्याच िर्ी त्यांना बायोमेशडकल समस्या संथिेचे 

उपसंचालक म्हणून शनयुि करण्यात आले. 

● वॅ्हलेरी पॉलीकोव्ह यांनी 1994 ते 1995 दरयान मीर से्पस 

टेिनिर पृथ्वीभोिती संपूणय 437 शदिस पररभ्रमण केले. 

पॉलीकोव्ह यांनी यापूिी 1988-89 मधे्य शमिनिर 288 शदिस 

अंतराळात घालिले िोते. 

● मंगळािर लांबचा प्रिास करण्यासाठी लोक त्यांचे मानशसक 

आरोग्य राखू िकतात का िे पािण्यासाठी त्यांनी प्रयोगांिर काम 

केले. मीर से्पस टेिन 1986 मधे्य प्रिम सोस्व्हएत युशनयनच्या 

शनयंत्रणाखाली आशण नंतर रशियाच्या कके्षत ठेिण्यात आले. 
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पुस्तके आमण लेखक बातम्या  
 

र्माजी राष्ट्र पती रार्मनाथ कोमवांि याांच्या हसे्त "आांबेडकर आमण 

र्मोिी" या पुस्तकाचे प्रकाशन 

● माजी राष्र पती राम नाि कोशिंद यांच्या िसे्त 'आंबेडकर आशण 

मोदी: ररिॉमयसय आयशडयाज परिॉमयसय इस्म्म्प्लमेंटेिन' या 

पुस्तकाचे प्रकािन करण्यात आले. िूक्राफ्ट शडशजटल 

िाऊंडेिनने संकशलत केलेले िे पुस्तक डॉ. बी.आर. आंबेडकरांचे 

जीिन आशण कायय यांचा िोध घेते आशण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 

समाजसुधारकांच्या आदिाांची अंमलबजािणी करण्यासाठी 

घेतलेल्या पुढाकार आशण सुधारणांिी समांतर शचत्र रेखाटते. 

र्मनोज बाजपेयी याांचे “रु्मसु्करते चाांि लमे्ह और कुछ खार्मोमशयाां” 

या पुस्तकाचे प्रकाशन 

● निी शदल्ली येिे एका समारंभात, सुप्रशसद्ध अशभनेते मनोज 

बाजपेयी यांनी माशिती आशण प्रसारण सशचि अपूिय चंद्रा यांच्या 

उपस्थितीत मसु्करते चांद लमे्ह और कुि खामोशियां या पुस्तकाचे 

प्रकािन केले. पुस्तकात शिशिध कशिता सादर केल्या आिेत. 

शजिेि नंदन िे त्याचे लेखक आिेत. श्री अपूिय चंद्रा यांनी यािेळी 

आपले मनोगत व्यि केले आशण िे पुस्तक शिनोद आशण 

तत्वज्ञानािर कें शद्रत आिे. 

एर्म व्यांकय्या नायडू याांनी पांतप्रधान र्मोिी ांच्या मनवडक 

भार्णाांवरील पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

● माजी उपराष्र पती एम वं्यकय्या नायडू यांनी निी शदल्लीतील 

आकाििाणी भिन येिे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शनिडक 

भार्णांचा संग्रि प्रकाशित केल. माशिती आशण प्रसारण मंत्रालयाने 

आयोशजत केलेल्या काययक्रमात केरळचे राज्यपाल आररि 

मोिम्मद खान यांच्या उपस्थितीत “सबका साि सबका शिकास 

सबका शिचिास” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्पीक्स (मे 2019-मे 2020) 

या पुस्तकाचे प्रकािन करण्यात आले. 

र्महत्त्वाचे रु्मदे्द: 

● या पुस्तकात पंतप्रधान मोदीचंी मे 2019 ते मे 2020 पयांतची 86 

भार्णे आिेत ज्यात शिशिध शिर्यांचा समािेि आिे. िे दिा 

िीमॅशटक भागात शिभागलेले आिे. 

● दिा िीमॅशटक भाग – आत्मशनभयर भारत: अियव्यिथिा, लोक-प्रिम 

िासन, कोशिड-19 शिरुद्ध लढा, उदयोनु्ख भारत: परराष्र  

व्यििार, जय शकसान, टेक इंशडया-नू्य इंशडया, िररत भारत-

लचकतापूणय भारत-स्वच्छ भारत, शिट इंशडया-काययक्षम भारत, 

िाचित भारत-आधुशनक भारत: सांसृ्कशतक िारसा आशण मन की 

बात. 

● समारंभात ई-बुक आिृत्तीचे प्रकािनिी करण्यात आले. 

● िे पुस्तक शिंदी आशण इंग्रजी भार्ांमधे्य उपलब्ध असेल आशण 

देिभरातील प्रकािन शिभागाच्या शिक्री कें द्रांिर आशण सोचा 

भिन, सीजीओ कॉम्म्पे्लक्स, निी शदल्ली येिील बुक गॅलरी येिे 

उपलब्ध असेल. 

 

अहवाल आमण मनिेशाांक बातम्या  
 

के्रमडट सुईस ग्लोबल वेल्थ ररपोटय 2022 नुसार 2021 र्मधे्य 

जागमतक सांपत्ती 9.8% वामर्यक वाढ $463.6 मटर मलयन झाली. 

● 2021 च्या अखेरीस जागशतक संपत्ती $463.6tn िोती, जी 

$41.4tn (9.8%) िाढली आिे , असे अििालात म्हटले आिे. 

िर्यभरात प्रशत प्रौढ संपत्ती $6,800 (8.4%) ने िाढून $87,489 

पयांत पोिोचली, जे ितकाच्या िेिटी नोदंिलेल्या पातळीच्या 

शतप्पट आिे. 

IIFL वेल्थ हुरुन इांमडया श्रीर्मांत यािी प्रमसद्ध 

● IIFL िेल्ि हुरुन इंशडया ररच शलट 2022 नुसार, गौतम अदानी 

आशण कुटंुबाची अंदाजे रु. 10,94,400 कोटी. त्यांची दैनंशदन 

संपत्ती शनशमयती अंदाजे रु. 1,612 कोटी ज्याने 2021 च्या यादीच्या 

तुलनेत 116 टके्क िाढ दियशिली. मुकेि अंबानी आशण 

कुटंुबीयांची अंदाजे संपत्ती रु. 7,94,700 कोटी आिे. 

 

मवमवध बातम्या 
 

मफग्मा मडझाइन पॅ्लटफॉर्मय Adobe ने $20 मबमलयन र्मधे्य मवकत 

घेतले. 

● Adobe ने घोर्णा केली की ते अंदाजे $20 अब्ज रोख आशण 

इस्िटीमधे्य शडझाइन सॉफ्टिेअर कंपनी Figma घेणार आिे. 

Adobe च्या टॉकमधे्य 17% घसरण झाली, 2010 नंतरची सिायत 

िाईट घसरण आिे. Dylan Field, Figma चे सि-संथिापक आशण 

CEO, करार पूणय झाल्यानंतर त्या स्थितीत राितील. Adobe च्या 

शडशजटल मीशडया शिभागाचे अध्यक्ष डेस्व्हड िाधिानी िे त्यांचे 

तात्काळ पययिेक्षक असतील. 

USAID आमण UNICEF ने 'िूर से नर्मसे्त' ही र्मामलका सुरू केली. 

● यूएस एजन्सी िॉर इंटरनॅिनल डेव्हलपमेंट आशण युशनसेि यांनी 

निी शदल्ली येिे आयोशजत एका काययक्रमात दूरदियन आशण 

यूटू्यब माशलका “दूर से नमसे्त” लाँच केली. या काययक्रमात दुर से 

नमसे्त या शिर्यािरील एक नाट्यशचत्रपट दाखिण्यात आला, जो 

मुख्य किेतून पे्रक्षकांना घेऊन गेला आशण मनोरंजन शिक्षण 

माशलकेत लस प्रचार आशण कोशिड-19 योग्य ितयन (CAB) चे 

संदेि कसे गंुिले गेले आिेत िे दाखिण्यात आले. 
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िूर से नर्मसे्त र्मामलकेबद्दल: 

● दूर से नमसे्त िी एक निीन टेशलस्व्हजन माशलका आिे जी 

सािीच्या रोगानंतरच्या जगात शनरोगी ितयनांना प्रोत्सािन देते. िी 

एक काल्पशनक शिंदी माशलका आिे जी मनोरंजन शिक्षणाच्या 

स्वरूपात शिकशसत केली गेली आिे जी मिामारीनंतरच्या जगाच्या 

आव्हानांिर प्रकाि टाकते आशण शनरोगी ितयन आशण पद्धतीचंा 

अिलंब करण्यास प्रोत्सािन देते. 

● िा काययक्रम दर रशििारी सकाळी 11 ते दुपारी 12 या िेळेत 

प्रसाररत िोणार आिे. 

आसार्मी जलतरणपटू, एमल्वस अली हजाररका नॉथय चॅनेल 

ओलाांडणारे ईशाने्यकडील पमहले ठरले आहेत. 

● आसामी जलतरणपटू, एशल्िस अली िजाररका नॉिय चॅनेल 

ओलांडणारे ईिाने्यकडील पशिले ठरले आिेत. नॉिय चॅनेल िी 

उत्तर-पूिय उत्तर आयलां ड आशण दशक्षण-पस्चचम स्कॉटलंडमधील 

सामुद्रधुनी आिे. एशल्िस आशण त्याच्या टीमने िी कामशगरी 

करण्यासाठी 14 तास 38 शमशनटांची िेळ नोदंिली. यासि एशल्िस 

िे नॉिय चॅनल पार करणारा सिायत ियस्कर भारतीय जलतरणपटू 

ठरले आिे. 

एमल्वस अलीचे इतर रेकॉडय: 

● गेल्या िर्ी एशल्िसने धरमतर जेटी ते मंुबईतील गेटिे ऑि 

इंशडयापयांत पोिणारा पशिले आसामी िोण्याचा पराक्रम केला. 

● चार िर्ाांपूिी, त्याने 34-शकमी इंस्ग्लि चॅनेलचे 29 शकलोमीटर 

पोिले आशण िा पराक्रम गाजिणारा तो पशिला आसामी ठरले. 

● ऑगट 2019 मधे्य, कॅटाशलना चॅनल यिस्वीपणे पार करणारा ते 

पशिला आसामी जलतरणपटू ठरला. त्याने युनायटेड टेट्समधून 

आपला प्रिास सुरू केला आशण कॅटाशलना चॅनेल ओलांडून 10 

तास 59 शमशनटांत 80 शकमी अंतर कापून मेस्क्सकोला पोिोचले 

सवय स्पधाय परीक्षाांसाठी र्महत्त्वाचे रु्मदे्द: 

 

● शदल्लीचे मुख्यमंत्री: अरशिंद केजरीिाल 

● नौदल प्रमुख: अँडशमरल आर िरी कुमार 

● लष्करप्रमुख: जनरल मनोज मुकंुद नरिणे 

● ििाई दल प्रमुख: एअर चीि माियल व्ही आर चौधरी 

● ताशमळनाडू राजधानी: चेन्नई; 

● ताशमळनाडूचे मुख्यमंत्री : एमके टॅशलन; 

● ताशमळनाडूचे राज्यपाल: आर एन रिी. 

● मॅक्स लाइि इन्िुरन्सचे एमडी आशण सीईओ: प्रिांत शत्रपाठी 

● मॅक्स लाइि इन्िुरन्सची थिापना: 2001 

● मॅक्स लाइि इन्िुरन्सचे मुख्यालय: निी शदल्ली, शदल्ली 

● Hero MotoCorp ची थिापना:19 जानेिारी 1984; 

● Hero MotoCorp संथिापक: शब्रजमोिन लाल मंुजाल; 

● Hero MotoCorp मुख्यालय: निी शदल्ली; 

● Hero MotoCorp CEO: पिन मंुजाल. 

● संरक्षण मंत्री, भारत: श्री राजनाि शसंि 

● संरक्षण सशचि, संरक्षण मंत्रालय: डॉ. अजय कुमार 

● एचडीएिसी बँकेचे अध्यक्ष : अतनु चक्रिती 

● बँक ऑि बडोदा (BoB) चे अध्यक्ष : िसमुख अशधया 

● नासा मुख्यालय: िॉशिंग्टन, डीसी, युनायटेड टेट्स 

● नासा प्रिासक: शबल नेल्सन 
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