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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | िप्टेंबर 2022 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

सिद्यापीठ अनुदान आयोग तक्रारी ींचे सनराकरण करण्यािाठी 

'ई-िमाधान' पोर्टल िुरू करणार आहे. 

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

कें द्रीकृत पोर्टलद्वारे विद्यापीठाांमधील विद्यार्थी आवि 

कमटचाऱयाांच्या सिट तक्रारी ांचे वनरीक्षि करेल आवि त्ाांचे 

वनराकरि करेल . हे व्यासपीठ पारदर्टकता सुवनवित करते, 

उच्च वर्क्षि सांसर्थाांमधील अनुवचत पद्धती ांना प्रवतबांध करते 

आवि तक्रारी ांचे वनिारि करण्यासाठी कालबद्ध यांत्रिा प्रदान 

करते, UGC नुसार. आयोगाने अँर्ी-रॅवगांग हेल्पलाइन िगळता 

सध्याचे पोर्टल आवि हेल्पलाइन विलीन करून निीन पोर्टल 

विकवसत केले आहे. 

भारतीय रेले्वने मुींबई स्थानकाींिर 'मेघदूत' मसशन बििली. 

● भारतीय रेले्वने दादर, ठािे आवि मुांबई विभागातील इतर 

सर्थानकाांिर 'मेघदूत' मवर्न उभारल्या आहेत. हिेतील 

पाण्याच्या बाष्पाचे वपण्यायोग्य पाण्यात रूपाांतर करण्यासाठी 

अनोखे 'मेघदूत' मर्ीन नाविन्यपूिट तांत्रज्ञानाचा िापर करतात. 

NINFRIS धोरिाांतगटत 5 िर्ाांच्या कालािधीसाठी मध्य रेले्वच्या 

मुांबई विभागात 17 'मेघदूत', अँर्मॉसे्फररक िॉर्र जनरेर्र 

वकयॉस्क उभारण्याचे कां त्रार् मैत्री अँक्वारे्क प्रायवे्हर् 

वलवमरे्डला देण्यात आले आहे. 

जगातील ििाटत मोठ्या धासमटक स्मारकािाठी $100 दशलक्ष 

खचट अपेसक्षत आहे. 

● जगातील सिाटत मोठ्या धावमटक स्मारकासाठी $100 दर्लक्ष 

खचट अपेवक्षत आहे आवि कां बोवडयाच्या 400 एकर-मोठ्या 

अांगकोर िार् मांवदर सांकुलाची जागा घेईल. जगातील सिाटत 

मोठे धावमटक स्मारक बनण्याव्यवतररक्त, पविम बांगालमधील 

िैवदक ताराांगिाचे मांवदर, जे इांर्रनॅर्नल सोसायर्ी ऑफ कृष्णा 

चेतना (इस्कॉन) चे मुख्यालय म्हिून काम करेल, जगातील 

सिाटत मोठा घुमर् देखील असेल. िैवदक ताराांगि पाहुण्याांना 

िैविक सृष्टीच्या विविध भागाांचा फेरफर्का दाखिेल. 
 

 

ररलायन्स इींडस्ट्रीज जगातील ििाटत मोठा काबटन फायबर 

प्ाींर् तयार करणार आहे. 

● ररलायन्स इांडस्ट्र ीजचे अध्यक्ष मुकेर् अांबानी याांनी गुजरातमधील 

हजीरा येरे्थ भारतातील पवहला आवि जगातील सिाटत मोठा 

काबटन फायबर प्ाांर् उभारण्याची घोर्िा केली आहे. 

ऍवक्रलोवनवर्र ल फीडस्ट्ॉकिर आधाररत 20,000 MTPA ची 

क्षमता या िनस्पती ांची असेल. एकूिच, ऑइल रू् केवमकल 

सेगमेंर् (O2C) मधे्य, अांबानी अांबानी याांनी विद्यमान आवि 

निीन मूल्य साखळी ांमधे्य क्षमता िाढिण्यासाठी पुढील पाच 

िर्ाांमधे्य 75,000 कोर्ी रुपयाांची गुांतििूक करण्याची घोर्िा 

केली. या मूल्य साखळ्या आहेत – पॉवलस्ट्र मूल्य साखळी, 

विनाइल साखळी आवि निीन सावहत्. प्ाांर्चा पवहला र्प्पा 

2025 मधे्य पूिट होईल. 

सिमान सनमाटत्या बोईींगला भारताची हिाई िाहतूक 2040 पयंत 

दरिर्षी िुमारे 7 र्क्क्ाींनी िाढण्याची अपेक्षा आहे. 

● विमान वनमाटत्ा बोईांगला भारताची हिाई िाहतूक 2040 पयांत 

दरिर्ी सुमारे 7 र्क्क्ाांनी िाढण्याची अपेक्षा आहे आवि एअर 

कागो से्पसमधील "मोठ्या सांभाव्यतेिर" उत्साही आहे. नागरी 

आवि सांरक्षि एरोसे्पस या दोन्ही विभागाांमधे्य महत्त्वाची 

भूवमका बजाििारी ही कां पनी देर्ातून कच्च्च्या मालाची सोवसांग 

िाढिण्याचा विचार करत आहे. बोईांगचे व्यिसर्थापकीय 

सांचालक (माकेवर्ांग) डेव्हव्हड रु्ले्ट म्हिाले की, भारतीय विमान 

िाहतूक के्षत्रात मजबूत पुनप्राटप्ती आिखी िेग घेत आहे आवि 

ती सिाटत िेगाने िाढिाऱया बाजारपेठाांपैकी एक आहे. 

बेरोजगारीचा दर 8.3% च्या 1 िर्षाटच्या उच्ाींकािर िाढला. 

● सेंर्र फॉर मॉवनर्ररां ग इां वडयन इकॉनॉमी (CMIE) च्या 

आकडेिारीनुसार, भारतातील बेरोजगारीचा दर ऑगस्ट्मधे्य 

8.3 र्क्क्ाांच्या एका िर्ाटतील उच्चाांकािर पोहोचला कारि 

रोजगार अनुक्रमे 2 दर्लक्षने घसरून 394.6 दर्लक्ष झाला. 

जुलैमधे्य बेरोजगारीचा दर 6.8 र्के्क होता आवि रोजगार 397 

दर्लक्ष होता, असे CMIE डेर्ा जोडले आहे. 

गभाटशयाच्या मुखाच्या ककट रोगासिरूद्ध भारतातील पसहली 

लि लााँच झाली. 

● भारत 1 सप्टेंबर 2022 रोजी सीरम इव्हिटू्यर् ऑफ इां वडया 

(SII) आवि वडपार्टमेंर् ऑफ बायोरे्क्नॉलॉजी (DBT) याांच्या 

मदतीने गभाटर्याच्या ग्रीिेच्या ककट रोगाविरूद्ध आपली पवहली 

स्वदेर्ी विकवसत क्वावडर वॅ्हलेंर् ह्युमन पॅवपलोमाव्हायरस लस 

(qHPV) लाँच करिार आहे. गभाटर्याच्या मुखाच्या ककट रोगाची 

लस “CERVAVAC”, कें द्रीय विज्ञान आवि तांत्रज्ञान राज्यमांत्री 

वजतेंद्र वसांह याांच्या हसे्त लॉन्च करण्यात येिार आहे. या 

लसीसाठी प्रवत डोस सुमारे 200-400 खचट येण्याची र््ता 

आहे. 
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गृहमींत्री असमत शाह सदल्लीत “CAPF eAwas” िेब पोर्टलचे 

अनािरण करतील. 

● गृहमांत्री अवमत र्ाह याांनी कें द्रीय सर्स्त्र पोवलस दलाांसाठी 

CAPF eAwas िेब पोर्टलचे अनािरि केले. कें द्रीय सर्स्त्र 

पोलीस दल हे नेहमीच देर्ाच्या अांतगटत सुरके्षचा मजबूत किा 

आहे, असे श्री र्ाह याांनी यािेळी केलेल्या भाष्यात नमूद केले. 

अांतगटत सुरक्षा राखताना स्वातांत्र्यवदनापासून आतापयांत 35,000 

हून अवधक पोलीस अवधकारी मरि पािले आहेत, त्ाांनी नमूद 

केले आवि त्ाांच्या बवलदानाचा पररिाम म्हिून लोक रात्री 

चाांगली झोपू र्कतात आवि सुरवक्षत िारू् र्कतात. 

िप्टेंबरमधे्य िरािरीपेक्षा जास्त पाििाचा अींदाज आयएमडीने 

ितटिला आहे. 

● भारतीय हिामानर्ास्त्र विभागाने (IMD) या मवहन्यासाठी 

ितटिलेल्या अांदाजापेक्षा 24 र्के्क कमी पाऊस झाल्यामुळे 

ऑगस्ट्मधे्य पाऊस कमी झाला असला तरी, सप्टेंबरमधे्य 

पािसाचा जोर िाढण्याची अपेक्षा आहे. IMD च्या अांदाजानुसार, 

या मवहन्यात देर्ात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडेल. 

मुसळधार पािसामुळे राष्टर ीय राजधानी विभागातील अनेक भाग 

जलमय असतानाही हा इर्ारा देण्यात आला आहे. वदल्लीत 

ऑगस्ट्मधे्य फक्त 10 पािसाळी वदिसाांची नोांद झाली, जो सात 

िर्ाांतील सिाटत कमी आहे आवि एकूि 214.5 वममी पाऊस 

पडला, जो सरासरी 247 वममीपेक्षा कमी आहे, IMD नुसार. 21 

ऑगस्ट् रोजी एका वदिसात एकूि पािसाच्या जिळपास दोन 

तृतीयाांर् (138.8 वममी) पािसाची नोांद झाली. हा ऑगस्ट्मधे्य 

14 िर्ाांतील एका वदिसातील सिाटवधक पाऊस होता. 

लॉ सू्कल ही भारतातील पसहली NEP 2020 अनुरूप लॉ सू्कल 

आहे. 

● IILM विद्यापीठाने देर्ातील पवहले राष्टर ीय रै्क्षविक धोरि 

2020 (NEP 2020) तक्रार कायदा र्ाळा सुरू केली. IILM 

विद्यापीठाला उत्तर प्रदेर् सरकारची मान्यता आवि बार 

कौव्हन्सल ऑफ इां वडया (BCI) ची मान्यता देखील वमळाली. IILM 

लॉ सू्कल त्ाच्या अत्ाधुवनक पायाभूत सुविधाांसाठी देखील 

ओळखले जाते. IILM युवनव्हवसटर्ीचे आांतरविद्यार्ाखीय वर्क्षि 

आवि प्रवर्क्षि तांत्र NEP 2020 चे पालन करतात जे IILM लॉ 

सू्कलला विविध व्यािहाररक उपक्रमाांद्वारे त्ाांची उविषे्ट आवि 

वनयोवजत अनुभिात्मक वर्क्षि साध्य करण्यासाठी वनदेवर्त 

करते. 

NPPA ने व्यििायाची िुलभता िाढसिण्यािाठी Apps लााँच 

केले. 

 नॅर्नल फामाटसु्यवर्कल प्राइवसांग अर्थॉररर्ी (NPPA) ने 29 

ऑगस्ट् 2022 रोजी रौप्यमहोत्सिी उत्सिादरम्यान 

फामाटसु्यवर्कल डेर्ाबेस मॅनेजमेंर् वसस्ट्म 2.0 आवि फामाट 

सही दाम 2.0 अॅप लाँच केले. नॅर्नल फामाटसु्यवर्कल प्राइवसांग 

ऑर्थॉररर्ीने िर्ाटनुिरे् दजेदार उत्पादने प्रदान केली आहेत. 

कें द्रीय आरोग्य मांत्री मनसुख माांडविया याांनी एनपीपीएला 

व्यािसावयक कारिावर्िाय इतर लोकाांचे आरोग्य आवि 

कल्याि सुवनवित करण्यासाठी और्धाांचे उत्पादन आवि 

नाविन्यपूिट सांर्ोधन करण्याचे आिाहन केले. उद्घार्न 

कायटक्रमादरम्यान फामाटसु्यवर्कल डेर्ाबेस मॅनेजमेंर् वसस्ट्म 

2.0 आवि फामाट सही दाम 2.0 अॅप लाँच करण्यात आले 

आयुिेदातील नासिन्यपूणट िींशोधनाला पासठीं बा देण्यािाठी 

CCRAS 'स्पाकट ' कायटक्रम जाहीर केला. 

● सेंर्र ल कौव्हन्सल फॉर ररसचट इन आयुिेवदक सायने्सस (CCRAS) 

भारताच्या आगामी उज्ज्वल मनाच्या सांर्ोधन प्रयत्ाांना पावठां बा 

देण्यासाठी एक अनोखा पुढाकार घेते. CCRAS ने मान्यताप्राप्त 

आयुिेद महाविद्यालयाांमधे्य आयुिेद विद्यार्थ्ाांसाठी (BAMS) 

आयुिेद सांर्ोधन केन (SPARK) साठी विद्यार्थीत्व कायटक्रम 

विकवसत केला आहे. 

महत्वाचे मुदे्द 

● विद्यार्थ्ाांच्या तरुि मनाांना आधार देण्यासाठी आवि 

आयुिेदाच्या के्षत्रात पुराव्यािर आधाररत िैज्ञावनक सांर्ोधनाच्या 

सांसृ्कतीला चालना देण्यासाठी CCRAS द्वारे स्पाकट  कायटक्रम 

विकवसत करण्यात आला आहे. 

● स्पाकट  कायटक्रम विद्यार्थ्ाांना सांर्ोधनासाठी कौर्ल्य विकवसत 

करण्यास आवि त्ाांच्या सांर्ोधन कल्पनाांना पावठां बा देण्यासाठी 

मदत करेल. 

● स्पाकट  प्रोग्रामचा उिेर् भारतातील सिट आयुिेद 

महाविद्यालयाांमधील तरुि आगामी विद्यार्थ्ाांच्या सांर्ोधन 

कल्पनाांना पावठां बा देिे आहे. 

● स्पाकट  प्रोग्रामसाठी अजट प्रवक्रया ऑनलाइन पद्धतीने केली 

जाईल. 

बालमृतू्य झाल्याि कें द्र िरकारच्या मसहला कमटचाऱयाींना 60 

सदििाींची प्रिूती रजा समळणार आहे. 

● कें द्र सरकारच्या मवहला कमटचाऱयाांना 60 वदिसाांची विरे्र् 

प्रसूती रजा वमळेल. प्रसूतीपूिी वकां िा दरम्यान बाळ हरिल्यास 

वकां िा जन्मानांतर लगेचच बाळाचे वनधन झाल्यास रजा मांजूर 

केली जाईल. कावमटक आवि प्रवर्क्षि विभागाने यासांदभाटत एक 

वनदेर् जारी केला आहे. कावमटक, सािटजवनक तक्रार आवि 

वनिृत्ती िेतन मांत्रालयाच्या अनुर्ांगाने हा वनिटय घेण्यात आला 

आहे. 

निी सदल्लीचा प्रसतसित राजपथ (राष्ट्रपती भिन ते इींसडया गेर् 

या रस्त्याचे) कातटव्य पथ अिे नामकरण करण्यात येणार आहे. 

● निी वदल्लीतील प्रवतवित राजपर्थ, राष्टर पती भिन ते इां वडया गेर् 

या रस्त्याचे नाि बदलून कतटव्य पर्थ (कतटव्य पर्थ) असे ठेिण्यात 

आले आहे. 15 ऑगस्ट् 2022 रोजी, भारताच्या 75 व्या 

स्वातांत्र्यवदनी लाल वकल्ल्यािरून राष्टर ाला सांबोवधत करताना, 

पीएम मोदी ांनी िसाहतिादी मानवसकतेतून वनमाटि झालेली नािे 

आवि वचने्ह काढून र्ाकण्यािर भर वदला होता. 
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भारतातील आरोग्य के्षत्र 2025 पयंत $50 अब्ाींपयंत पोहोचेल. 

● भारतातील आरोग्य सेिा उद्योग 2025 पयांत 50 अब्ज 

डॉलसटपयांत िाढण्याची अपेक्षा आहे, असे कें द्रीय मांत्री वजतेंद्र 

वसांह याांनी साांवगतले. 14व्या CII ग्लोबल मेडरे्क सवमर्ला 

सांबोवधत करताना, “जागवतक सांधीचा फायदा घेत”, मांत्री 

म्हिाले की, पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या नेतृत्वाखाली, 

आरोग्यसेिा गेल्या दोन िर्ाांमधे्य निकल्पना आवि तांत्रज्ञानािर 

अवधक कें वद्रत झाली आहे. सुमारे 80% आरोग्य सेिा प्रिालीचे 

उविष्ट येत्ा पाच िर्ाटत वडवजर्ल हेल्थकेअर रू्ल्समधे्य 

गुांतििूक िाढिण्याचे आहे. 

पींतप्रधान मोदी नेताजी िुभार्षचींद्र बोि याींच्या पुतळ्याचे 

अनािरण करणार आहे. 

● पांतप्रधान मोदी नेताजी सुभार्चांद्र बोस याांच्या पुतळ्याचे 

अनािरि करतील : राष्टर पती भिन ते इां वडया गेर्पयांत जािारा 

आवि चहुबाजूांनी झाडे असलेले लाल गॅ्रनाइर् पदपर्थ, 

नूतनीकरि केलेले कालिे, राज्य-विवर्ष्ट खाद्यपदार्थाांचे स्ट्ॉल, 

निीन युवर्वलर्ी ब्लॉक्स आवि िेंवडांग अर्ा निीन नािाचा 

कतटव्य पर्थ वकयोस्कचे अनािरि पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या 

हसे्त होिार आहे. 

NEP ला पुढे नेण्यािाठी सशक्षण मींत्रालयाने सशक्षक पिट िुरू 

केले. 

● वर्क्षि मांत्रालयाने वर्क्षक पिट सुरू केले: वर्क्षकाांचा सन्मान 

करण्यासाठी आवि निीन राष्टर ीय रै्क्षविक धोरि (NEP) पुढे 

नेण्यासाठी कें द्रीय मांत्री अन्नपूिाट देिी आवि राजकुमार रांजन 

वसांह याांनी वर्क्षक पिट सुरू केले. वर्क्षि मांत्रालय, CBSE, 

AICTE आवि कौर्ल्य विकास आवि उद्योजकता मांत्रालय याांनी 

आयोवजत केलेल्या उद्घार्न सांभार्िातून वर्क्षक पिटची 

सुरुिात झाली. 

प्रमुख मुदे्द 

● वर्क्षि राज्यमांत्री (MoS) अन्नपूिाट देिी याांच्या मते, NEP 2020 

अांतगटत, वर्क्षकाांना एकाव्हत्मक आवि आांतरविद्यार्ाखीय 

दृवष्टकोनाच्या कल्पनेनुसार भविष्यातील कृती आराखड्यािर 

काम करािे लागेल. 

● विद्यार्थ्ाांची िैवर्ष्ट्टे्य विकवसत करण्यासाठी आवि NEP सह 

सांरेव्हखत मूल्य-आधाररत समाज वनमाटि करण्यासाठी वर्क्षक 

महत्त्वपूिट आहेत. 

● वर्क्षकाांचा मजबूत समन्वय आवि सहकायट हे विद्यार्थ्ाांना 

त्ाांच्या क्षमता आवि चाररत्र्य विकवसत करण्यात मदत करते. 

● मांत्र्याांनी CBSE-सांलग्न र्ाळाांमधील 19 मुख्याध्यापक आवि 

वर्क्षकाांना “CBSE Honor for Excellence in Teaching 

and School Leadership 2021-22 पुरस्कार” वदले. 

● राज्यमांत्री राजकुमार रांजन वसांग याांच्या मते वर्क्षक, र्ाळा 

असोत वकां िा उच्च वर्क्षि असो, त्ाांचे एक सामावयक धे्यय 

असते आवि या सन्मानाांचे उविष्ट अनुकरिीय सराि, रै्क्षविक 

नेतृत्व आवि सांसर्था वनमाटि करिे हे आहे. 

अाँप-आधाररत र्ोकन-मुक्त सतकीर् प्रणाली िापरणारा 

भारतातील पसहला RRTS कॉररडॉर 

● देर्ाची पवहली प्रादेवर्क रॅवपड र्र ाव्हझझर् वसस्ट्ीम (भारताचा 

पवहला RRTS कॉररडॉर), वदल्ली-मेरठ RRTS लाइन, स्वायत्त 

भाडे सांकलन (AFC) प्रिाली आवि स्वाराांसाठी QR कोड 

असलेली वतवकरे् समाविष्ट करेल. 

● EMV (Europay, Mastercard, Visa) NCMC मानकाांिर 

आधाररत ओपन लूप कॉनॅ्टक्टलेस काडट देखील वदल्ली-मेरठ 

RRTS मागाटिर स्वीकारले जातील. भारतीय मेर्र ो नेर्िकट , 

िाहतूक अवधकारी आवि बँवकां ग सांसर्थाांद्वारे जारी केलेली सिट 

NCMC काडे RRTS प्रिार्ाांकडून स्वीकारली जातील. 

राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूट 'र्ीबी मुक्त भारत असभयान' िुरू करणार 

आहे. 

● राष्टर पती द्रौपदी मुमूट 9 सप्टेंबर 2022 रोजी प्रधानमांत्री र्ीबी मुक्त 

भारत अवभयान अक्षरर्ः  सुरू करतील. प्रधानमांत्री र्ीबी मुक्त 

भारत अवभयानाचे उविष्ट 2025 पयांत भारतातून क्षयरोगाचे 

उच्चार्न करण्याचे आहे. पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी भारतातील 

क्षयरोग सांपविण्याचे विवर्ष्ट आिाहन केले आहे. 

राष्ट्र ीय सिधी िेिा प्रासधकरण (NALSA) नागररक िेिा कें द्राचे 

उद्घार्न भारताचे िरन्यायाधीश उदय उमेश लसलत याींच्या 

हसे्त झाले. 

● राष्टर ीय विधी सेिा प्रावधकरि (NALSA) नागररक सेिा कें द्राचे 

उद्घार्न भारताचे सरन्यायाधीर् उदय उमेर् लवलत याांच्या 

हसे्त झाले. NALSA ला प्रदान करण्यात आलेल्या जैसलमेर 

हाऊसमधील जागा नागररकाांसाठी कायदेर्ीर सहाय्य कें द्र, 

अवनिासी भारतीयाांसाठी कायदेर्ीर सहाय्य कें द्र, प्रवर्क्षि कें द्र 

आवि देर्भरात भविष्यातील कायदेर्ीर सेिा प्रदान 

करण्यासाठी वडवजर्ल कमाांड सेंर्रच्या सर्थापनेसाठी िापरली 

जाईल. यापूिी जामनगर हाऊस येरे्थ असलेले NALSA 

कायाटलय 9 नोव्हेंबर 2021 रोजी भारताच्या सिोच्च 

न्यायालयाच्या अवतररक्त वबव्हडांग कॉम्प्पे्क्समधे्य सर्थलाांतररत 

करण्यात आले होते. 

 I-STEM पुढाकाराने िूमन, इींसजनीअररींग, िायन्स आसण 

रे्क्नोलॉजी (WEST) उपक्रमाची िुरिात 

● िूमन, इां वजनीअररां ग, सायन्स आवि रे्क्नोलॉजी (WEST) हा एक 

निीन I-STEM (भारतीय विज्ञान तांत्रज्ञान आवि अवभयाांवत्रकी 

सुविधा नकार्ा) उपक्रम आहे. भारत सरकारच्या प्रधान 

िैज्ञावनक सल्लागार (PSA) कायाटलयाचे िैज्ञावनक सवचि डॉ. 

प्रविांदर मैनी याांनी WEST उपक्रम सुरू केला. WEST 

कायटक्रमाचे उविष्ट मवहलाांना विज्ञान, तांत्रज्ञान आवि नाविन्यपूिट 

प्रिालीमधे्य योगदान देण्यासाठी सक्षम करिे आहे 
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 2021 मधे्य प्रसतबींधात्मक अर्केत िाढ झाली. 

● नॅर्नल क्राईम रेकॉडट बु्यरोने जारी केलेल्या ताज्या गुझ्ाांच्या 

आकडेिारीनुसार, 2021 मधे्य प्रवतबांधात्मक अर्केमधे्य मागील 

िर्ाटच्या तुलनेत 23.7% ची िाढ झाली आहे, 1.1 लाखाांहून 

अवधक लोकाांना प्रवतबांधात्मक अर्केत ठेिण्यात आले आहे. 

यापैकी 483 राष्टर ीय सुरक्षा कायद्याांतगटत ताब्यात घेण्यात आले 

होते, त्ापैकी जिळपास वनमे्म (241) एकतर कोठडीत होते 

वकां िा 2021 च्या अखेरीस अद्याप ताब्यात घेण्यात आले होते. 

एकूि 24,500 हून अवधक लोकाांना प्रवतबांधात्मक नजरकैदेत 

ठेिण्यात आले होते वकां िा अद्यापही ताब्यात घेण्यात आले होते.  

बू्ल एनजी मोर्िटने भारतातील पसहली एलएनजी र्रक िुसिधा 

िुरू केली. 

● बू्ल एनजी मोर्सटचे लाांब पल्ल्याच्या, हेिी-डु्यर्ी र्र क, जे स्वच्छ 

ऊजाट, जिळजिळ रू्न्य उत्सजटन करिारी िाहने तयार करून 

भारतीय र्र वकां ग व्यिसायाला चालना देऊ इव्हच्छत आहेत, 

एलएनजीिर चालतील. या व्यिसायाचे उद्घार्न कें द्रीय मांत्री 

वनतीन गडकरी याांच्या हसे्त करण्यात आले. बू्ल एनजी मोर्सटचा 

FPT इांडव्हस्ट्रयल, इर्ावलयन इव्हको गु्रपचा जागवतक पॉिरर्र ेन 

बँ्रड, BS VI-अनुरूप FPT इांडव्हस्ट्रयल इां वजनसह पवहला LNG 

र्र क लॉन्च करण्यासाठी करार झाला आहे. 

पींतप्रधान नरेंद्र मोदी याींनी 14500 शाळा अपगे्रड करण्यािाठी 

PM-SHRI योजनेची घोर्षणा केली. 

● पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी प्रधानमांत्री सू्कल फॉर रायवझांग 

इां वडया (PM-SHRI) योजनेंतगटत देर्भरातील 14 हजार 500 

र्ाळाांचा विकास आवि अपगे्रडेर्न या निीन उपक्रमाची 

घोर्िा केली आहे. PM-SHRI र्ाळा आदर्ट र्ाळा बनतील 

ज्यात राष्टर ीय रै्क्षविक धोरिाचा सांपूिट आत्मा अांतभूटत होईल. 

कें द्र सरकार, राजे्य, कें द्रर्ावसत प्रदेर् आवि सर्थावनक स्वराज्य 

सांसर्थाांद्वारे व्यिसर्थावपत केलेल्या र्ाळाांमधून वनिडलेल्या 

विद्यमान र्ाळाांना बळकर् करून कें द्र पुरसृ्कत योजना लागू 

केली जाईल. 

कें द्रीय मींसत्रमींडळाने रेले्वच्या जसमनी दीघटकालीन भाडेतत्त्वािर 

देण्याच्या धोरणाला तिेच पुढील पाच िर्षांत 300 गसतशक्ती 

कागो र्समटनल सिकसित करण्याच्या प्रस्तािाला मींजुरी सदली 

आहे 

● कें द्रीय मांवत्रमांडळाने रेले्वच्या जवमनी दीघटकालीन भाडेतत्त्वािर 

देण्याच्या धोरिाला तसेच पुढील पाच िर्ाांत 300 गवतर्क्ती 

कागो र्वमटनल विकवसत करण्याच्या प्रस्तािाला मांजुरी वदली 

आहे. एका िररि अवधकाऱयाने गुरुिारी साांवगतले की, जेव्हा 

300 गती र्क्ती कागो र्वमटनल्स कायटरत होतील तेव्हा रेले्वला 

मालिाहतूक सेिेतून दरिर्ी वकमान ₹ 30,000 कोर्ी ांच्या 

िाढीि उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. 

पींतप्रधान नरेंद्र मोदी याींनी सदल्लीच्या िेंर्रल व्हिस्ट्ाच्या निीन 

रूपाचे अनािरण केले. 

● पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी वदल्लीच्या सेंर्र ल व्हव्हस्ट्ाच्या निीन 

रूपाचे अनािरि केले. वडसेंबर 2020 पासून, भारताच्या पॉिर 

कॉररडॉरच्या मोठ्या बदलामुळे सांसदेची निीन इमारत, एक 

एकीकृत कें द्रीय सवचिालय आवि राष्टर पती भिन आवि इां वडया 

गेर् दरम्यानच्या तीन वकलोमीर्र लाांबीच्या कातटव्य मागाटची 

अद्ययाित आिृत्ती तयार केली जाईल. 

अदानी िमूह 2030 पयंत स्वच्छ ऊजेमधे्य $70 अब् 

गुींतिणुकीचा भाग म्हणून सगगा कारखाने उभारणार आहे. 

● आवर्यातील सिाटत श्रीमांत व्यक्ती गौतम अदानी, पोर्ट-रू्-पॉिर 

समूह 2030 पयांत स्वच्छ ऊजेमधे्य USD 70 अब्ज 

गुांतििुकीचा एक भाग म्हिून सौर मॉडू्यल, पिन र्बाटइन 

आवि हायडर ोजन इलेक्टर ोलायझसट तयार करण्यासाठी तीन 

गीगा कारखाने तयार करेल. अदानी समूह सिटत्र गुांतििूक 

िाढित आहे. ग्रीन एनजी वॅ्हलू्य चेन 2030 पयांत जगातील 

सिोच्च अक्षय ऊजाट उत्पादक बनण्याचे उविष्ट आहे. 

Agribazaar ही खाजगी के्षत्रातील इलेक्ट्र ॉसनक कृर्षी मींडी 

आहे, ज्याने 'Agribazaar सकिान Safalta Card' लााँच केले 

आहे. 

● आगरीबाजार ही खाजगी के्षत्रातील इलेक्टर ॉवनक कृर्ी मांडई 

आहे, ज्याने 'अॅॅग्रीबाजार वकसान सफालता काडट' लाँच केले 

आहे. Agribazaar Kisan Safalta Card हे रे्तकऱयाांना 

त्ाांच्या कापिीपूिट आवि काढिीनांतरच्या रे्तीच्या गरजा आवि 

सांबांवधत खचट पूिट करण्यासाठी मदत करण्याचा एक जलद 

आवि सोपा मागट आहे. रे्तकरी कृर्ी बाजार वकसान सफाल्टा 

काडटचा िापर करून वित्तपुरिठा करू र्कतात. प्रदान केलेला 

वनधी केिळ रे्ती वनवििा आवि गरजा खरेदी करण्यासाठी 

िापरला जाऊ र्कतो. 

WRI द्वारे भारतातील पसहले राष्ट्र ीय इलेव्हक्ट्रक फे्रर् पॅ्र्फॉमट 

िुरू केले. 

● NITI आयोग आवि जागवतक सांसाधन सांसर्था (WRI), याांनी 

भारतातील पवहले राष्टर ीय इलेव्हक्टरक फे्रर् पॅ्र्फॉमट- E-FAST 

India (Electric Freight Accelerator for Sustainable 

Transport-India) लाँच केले. नॅर्नल इलेव्हक्टरक फे्रर् 

पॅ्र्फॉमट विविध भागधारकाांना िडट इकॉनॉवमक फोरम, 

CALSTART आवि RMI इां वडयाच्या समर्थटनासह एकत्र आिले. 

ई-फास्ट् इींसडयाशी िींबींसधत महत्त्वाचे मुदे्द 

● ऑन-ग्राउांड प्रात्वक्षक पायलर् आवि पुराव्यािर आधाररत 

सांर्ोधनाद्वारे िाढलेल्या मालिाहतुकीच्या विद्युतीकरिाबाबत 

जागरूकता िाढििे हे व्यासपीठाचे उविष्ट आहे. 

● हे से्कलेबल िैमावनकाांना समर्थटन देईल आवि भारतातील 

मालिाहतूक विद्युतीकरिाला गती देण्याच्या उिेर्ाने धोरिे 

सूवचत करेल. 
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● ई-फास्ट् इां वडयाच्या लॉन्चमधे्य प्रमुख ऑर्ोमोबाईल उद्योग, 

लॉवजव्हस्ट्क कां पन्या, विकास बँका आवि वफन-रे्क कां पन्याांचा 

सहभाग वदसून आला. 

● हे भागीदारी मजबूत करण्यास आवि मालिाहतूक उपाय 

ओळखण्यास आवि त्ाांना समर्थटन करण्यास मदत करेल. 

● ई-फास्ट् इां वडयाचा रु्भारांभ WRI इां वडयाच्या र्ोर्ल कॉस्ट् ऑफ 

ओनरवर्प (TCO) इवॅ्हलु्यएर्रच्या लाँचनांतर झाला. 

● र्ीसीओ इवॅ्हलु्यएर्र हा एक अांतज्ञाटनी एके्सल-आधाररत 

अनुप्रयोग आहे, जो वकमतीचे घर्क आवि कायटप्रदर्टन 

मापदांडाांचे विशे्लर्ि करण्यात मदत करतो. 

● पॅरामीर्सटमधे्य हलके, मध्यम आवि हेिी-डु्यर्ी मालिाहतूक 

समाविष्ट आहे आवि त्ाांच्या वडझेल, पेर्र ोल आवि CNG 

समकक्षाांर्ी इलेव्हक्टरक िेररएां र्ची तुलना प्रवत वकमी TCO िर 

त्ाांचा प्रभाि ओळखण्यासाठी आहे. 

रेले्वचा महिूल 38% िाढून रु. 95,486.58 कोर्ी झाला. 

● ऑगस्ट् 22 च्या अखेरीस भारतीय रेले्वचा एकूि महसूल ₹ 

95,486.58 कोर्ी होता, जो रु. 38% ची िाढ दर्टवितो. रेले्व 

मांत्रालयाने जारी केलेल्या अवधकृत नोर््स मूव्हसटनुसार, प्रिासी 

िाहतुकीतून वमळिारा महसूल रु. 25,276.54 कोर्ी होता, 

ज्यामधे्य गेल्या िर्ीच्या याच कालािधीत ₹ 13,574.44 कोर्ी 

(116%) िाढ झाली आहे. 

भारतातील उद्योजकाींना यूएि-आधाररत गुींतिणूकदाराींशी 

जोडण्यािाठी, िासणज्य आसण उद्योग मींत्री पीयूर्ष गोयल याींनी 

SETU नािाचा एक कायटक्रम तयार केला आहे. 

● भारतातील उद्योजकाांना यूएस-आधाररत गुांतििूकदाराांर्ी 

जोडण्यासाठी, िाविज्य आवि उद्योग मांत्री पीयूर् गोयल याांनी 

SETU (Supporting Entrepreneurs in Transformation 

and Upskilling) नािाचा कायटक्रम तयार केला आहे. SETU 

सह, यूएस मधील मागटदर्टक जे उद्योजकतेला पावठां बा देण्यास 

उतु्सक आहेत ते नुकतेच मैदानात उतरत असलेल्या भारतीय 

कां पन्याांर्ी सांपकट  साधू र्कतात. भारताच्या स्ट्ार्टअप 

इकोवसस्ट्मच्या विवर्ष्ट वचांतेिर कें वद्रत चचेदरम्यान हा उपक्रम 

सुरू करण्यात आला. 

आयुर्ष मींत्रालयाच्या अव्हखल भारतीय आयुिेद िींस्थेने (AIIA) 

आयुिेद सदिि 2022 कायटक्रम िुरू केला आहे. 

● आयुर् मांत्रालयाच्या अव्हखल भारतीय आयुिेद सांसरे्थने (AIIA) 

आयुिेद वदिस 2022 कायटक्रम सुरू केला आहे. या िर्ी 

आयुिेद वदनावनवमत्त आयुर् मांत्रालयाच्या आदेर्ाला चालना 

देण्यासाठी AIIA ची नोडल एजन्सी म्हिून वनिड करण्यात 

आली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● आयुर् मांत्रालय दरिर्ी धन्वांतरी जयांतीला आयुिेद वदिस 

साजरा करते आवि यािर्ी तो 23 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला 

जाईल. 

● 'हर वदन हर घर आयुिेद' ही या उत्सिाची र्थीम आहे. 

● यािर्ी मांत्रालय भारत सरकारच्या सिट मांत्रालये आवि 

विभागाांच्या सहकायाटने हा वदिस साजरा करत आहे जेिेकरून 

देर्ातील प्रते्क व्यक्तीला पारां पाररक और्ध पद्धतीची जािीि 

व्हािी. 

2013-14 पािून आरोग्यिेिेिरील दरडोई िरकारी खचाटत 

74% िाढ झाली आहे. 

● 2013-14 पासून आरोग्यसेिेिरील सरकारचा दरडोई खचट 74 

र्क्क्ाांनी िाढला आहे. नॅर्नल हेल्थ अकाउांर््स एव्हस्ट्मेर््स 

इां वडया 2018-19 नुसार, 2013-14 मधे्य सरकारचा दरडोई 

खचट एक हजार बेचाळीस रुपये होता, तो िाढून एक हजार 

आठरे् पांधरा रुपये झाला आहे. त्ात म्हर्ले आहे की, देर्ातील 

आरोग्यािरील एकूि खचाटत सरकारचा िार्ा सातत्ाने िाढत 

आहे. सध्याच्या आरोग्यािरील खचाटत सरकारचा िार्ा 2013-

14 मधील 23.2 र्क्क्ाांिरून 2018-19 मधे्य 34.5 

र्क्क्ाांपयांत िाढला आहे. 

रेले्वमागट िींदे भारत 2 हाय-स्पीड र्र ेनची निीन आिृत्ती लॉन्च 

करणार आहेत. 

● भारतीय रेले्व प्रिार्ाांना सिोतृ्कष्ट सुविधा पुरविण्याच्या त्ाांच्या 

सततच्या प्रयत्ात निीन िांदे भारत एक्सपे्रस ही हाय-स्पीड र्र ेन 

सुरू करिार आहे. रेले्व मांत्रालयाच्या म्हिण्यानुसार, िांदे भारत 

2 मधे्य आिखी सुधारिा होतील, ज्यामधे्य 180 वकमी 

प्रवततासचा िेग, 0 ते 100 वकमी/तास िेग फक्त 52 सेकां दात 

पूिट करिे आवि WI-FI याांचा समािेर् आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

● याव्यवतररक्त, निीन िांदे भारत 32-इांच LCD र्ीव्ही खेळेल, 

मागील मॉडेलच्या 24 इांच आकारापेक्षा. 

● 15% अवधक ऊजाट-कायटक्षम एअर कां वडर्नसट आवि स्वच्छ, 

धूळमुक्त हिेद्वारे र्र ॅक्शन मोर्र कूवलांगमुळे प्रिास अवधक 

आरामदायक होईल. 

● रेले्व मांत्रालयाच्या म्हिण्यानुसार, निीन िांदे भारत एके्स्प्रसमधे्य 

हिा रु्द्धीकरिासाठी छतािर माउांर् केलेल्या रूफ माउां रे्ड 

पॅकेज युवनर् (RMPU) मधे्य फोर्ो-कॅरॅ्वलवर्क अल्टर ा व्हायोलेर् 

िायु रु्द्धीकरि तांत्रज्ञान सर्थावपत केले आहे. 

● सिट प्रिासी िगाांना आता साइड ररव्हिनर सीर् िैवर्ष्ट्ट्यात 

प्रिेर् असेल जे सध्या फक्त एव्हक्कझ्ुवर्व्ह िासच्या अवतर्थी ांना 

वदले जाते. 

राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूट याींनी गुलाम अली ींना जमू्म-काश्मीरमधून 

राज्यिभेिर उमेदिारी सदली. 

● जमू्म-काश्मीरमधील गुजटर मुव्हिम गुलाम अली याांची कें द्र 

सरकारच्या वर्फारर्ीिरून राष्टर पती द्रौपदी मुमूट याांनी 

राज्यसभेिर वनयुक्ती केली आहे. 

भारत उजाट असधशेर्ष राष्ट्र  बनला. 

● भारत एका ग्रीडमधे्य जोडला गेला आहे आवि भारतात विजेची 

वितरि व्यिसर्था मजबूत केली आहे. या पािलाांमुळे ग्रामीि 

भागात 22 तास आवि र्हरी भागात 23.5 तास िीज 

उपलब्धता िाढली आहे. परिडिाऱया वकमतीत 24X7 गॅरां र्ीड 

िीज पुरिठ्यापयांत नेिे ही पुढील पायरी आहे. 

कें द्र िरकारची सचींता: 

● कें द्रीय मांत्री आरके वसांह याांनी िीज वनवमटती कां पन्याांची िाढती 

र्थकबाकी पाहता राज्याांनी आवर्थटकदृष्ट्ट्या सक्षम होण्याचे 

आिाहन केले आहे. यामुळे िीज के्षत्रातील गुांतििूक आकवर्टत 

होण्यास मदत होईल आवि िीजेची कमी झालेली वकां मत आवि 

सुधाररत ग्राहक सेिा याांचाही फायदा ग्राहकाांना होईल, असे ते 

म्हिाले. 

भारतात 70 िर्षाटनींतर सचत्त्ाींचे आगमन 

● पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या िाढवदिसावनवमत्त 17 सप्टेंबर रोजी 

मध्य प्रदेर्ातील कुनो नॅर्नल पाकट मधील आठ आवफ्रकन 

वचत्ता नावमवबयातून त्ाांच्या निीन अवधिासात जाण्यासाठी सज्ज 

झाले आहे. देर्ातील िन्यजीि आवि अवधिास याांचे 

पुनरुज्जीिन आवि िैविध्य आिण्याच्या त्ाांच्या प्रयत्ाांचा एक 

भाग म्हिून पांतप्रधानाांनी रु्क्रिारी पाच मादी आवि तीन नर 

वचत्त्ाांना पाकट च्या अलग ठेिलेल्या पररसरात सोडण्याची अपेक्षा 

आहे, असे पांतप्रधान कायाटलयाने म्हर्ले आहे. 

आरोग्य मींत्री डॉ मनिुख माींडसिया याींनी रक्तदान अमृत 

महोत्सिाचा शुभारींभ केला. 

● पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या िाढवदिसावनवमत्त कें द्रीय आरोग्य 

मांत्री मनसुख माांडविया याांनी 15 वदिसाांच्या रक्तदान मोवहमेला 

सुरुिात केली. रक्तदान मोहीम 'रक्तदान अमृत महोत्सि' 

म्हिून ओळखली जाते. ही मोहीम 1 ऑक्टोबर 2022 पयांत 

चालेल जो राष्टर ीय सै्वव्हच्छक रक्तदान वदिस आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● भारतात, 5,857 वर्वबराांना मान्यता देण्यात आली आहे, 

55,8959 रक्तदात्ाांनी नोांदिी केली आहे आवि 4000 लोकाांनी 

आतापयांत रक्तदान केले आहे. 

● या मोवहमेचे उविष्ट एका वदिसात एक लाख युवनर् रक्त गोळा 

करिे आवि वनयवमत विनामोबदला ऐव्हच्छक रक्तदानाच्या 

गरजेबिल जागरूकता िाढििे आहे. 

● दान केलेले एक युवनर् 350ml रक्ताचे भार्ाांतर करते. 

● या मोवहमेद्वारे ऐव्हच्छक रक्तदात्ाांचे भाांडार तयार केले जाईल 

जेिेकरून गरजूांना िेळेिर मदत वमळू र्केल आवि बदली 

रक्तदानाची गरज कमी होईल. 

● भारतातील प्रते्क रक्तपेढीला 15 वदिसाांच्या रक्तदान 

मोवहमेचा एक भाग म्हिून वकमान एक रक्तदान वर्वबर 

आयोवजत करण्यासाठी प्रोत्सावहत केले जाते. 

भारतीय सनिडणूक आयोगाने बीएलओ ई-पसत्रका िुरू केली. 

● भारताच्या वनिडिूक आयोगाने 'BLO ई-पवत्रका' हे निीन 

वडवजर्ल प्रकार्न भारतातील राज्याांमधे्य पसरलेल्या BLO 

सोबत आयोवजत सांिादात्मक सत्रात जारी केले आहे. 350 हून 

अवधक BLO मुख्य वनिडिूक अवधकारी (CEO) च्या 

कायाटलयातून व्हव्हवडओ कॉन्फरव्हन्सांगद्वारे बैठकीत सामील झाले. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● BLO देर्भरातील प्रते्क मतदारासाठी मावहतीचे प्रार्थवमक 

स्त्रोत आहेत. 

● BLO ई-पवत्रका एका चाांगल्या मावहती आवि पे्रररत बूर्थ लेव्हल 

ऑवफसरसाठी कॅसे्कवडांग मावहती मॉडेल सुवनवित 

करण्यासाठी जारी केली आहे. 

● वद्वमावसक ई-पवत्रकेच्या र्थीममधे्य EVM-VVPAT प्रवर्क्षि, IT 

ऍव्हप्केर्न, विरे्र् साराांर् पुनरािृत्ती, मतदान कें द्रािरील 

वकमान SVEEP उपक्रम, पोस्ट्ल बॅलेर् सुविधा, प्रिेर्योग्य 

वनिडिुका, वनिडिूक साक्षरता िब, अवद्वतीय मतदार 

जागृती उपक्रम आवि राष्टर ीय मतदार या विर्याांचा समािेर् 

आहे. 

एअर इींसडयाने पररितटन योजना Vihaan.AI चे अनािरण केले. 

● एअर इां वडया, र्ार्ा समूहाच्या मालकीची एअरलाइन, भारतीय 

िांर्ाची जागवतक दजाटची जागवतक एअरलाइन म्हिून स्वतः ची 

सर्थापना करण्यासाठी सिटसमािेर्क Vihaan.AI चे अनािरि 

केले. येत्ा पाच िर्ाटत, एअर इां वडया देर्ाांतगटत बाजारपेठेत 

वकमान 30% पयांत िाढिण्याचा प्रयत् करेल. 
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योजनेचे उसद्दष्ट् 

● एअर इां वडयाचे नेर्िकट  आवि फ्लीर् दोन्ही िाढििे 

● ग्राहकाांच्या प्रस्तािात सुधारिा करिे 

● वििासाहटता िाढििे, 

● तांत्रज्ञान, वर्काऊपिा आवि नाविन्य यामधे्य नेतृत्वाची भूवमका 

घेिे 

● एअरलाइन उद्योगातील सिोत्तम प्रवतभाांमधे्य गुांतििूक करिे 

धमेंद्र प्रधान याींनी रामकृष्ण समशनच्या प्रबोधन कायटक्रमाचा 

शुभारींभ केला. 

● कें द्रीय वर्क्षि आवि कौर्ल्य विकास आवि उद्योजकता मांत्री 

श्री धमेंद्र प्रधान याांनी इयत्ता पवहली ते पाचिीच्या विद्यार्थ्ाांसाठी 

रामकृष्ण वमर्न 'जागरि' कायटक्रम सुरू केला. यािेळी 

रामकृष्ण वमर्नचे सवचि स्वामी र्ाांतात्मनादा, CBSE 

चेअरपसटन, श्रीमती वनधी वछब्बर आवि KVS, NVS आवि 

मांत्रालयाचे इतर अवधकारी उपव्हसर्थत होते. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● श्री धमेंद्र प्रधान म्हिाले की NEP 2020 हे स्वामी 

वििेकानांदाांच्या तत्वज्ञानाने पे्रररत आहे. 

● सामावजक पररितटन हे वर्क्षिाच्या प्रमुख उविष्टाांपैकी एक आहे 

आवि भौवतक सांपत्तीपेक्षा मूले्य आवि र्हािपि अवधक 

महत्त्वाचे आहे. 

● रामकृष्ण वमर्नला उपयोवजत वर्क्षि देण्याचा िारसा आहे. 

● NEP 2020 9िी आवि 12िी साठी मूल्य-आधाररत रै्क्षविक 

कायटक्रम तयार करण्यासोबतच इयत्ता पवहली ते आठिी साठी 

कायटक्रम तयार करण्यािर भर देते. 

● हा उपक्रम NEP 2020 च्या तत्त्वज्ञानार्ी सांरेव्हखत मुलाचा 

सिाांगीि व्यव्हक्तमत्व विकास सुवनवित करेल. 

● श्री धमेंद्र प्रधान याांनी या मुद्द्यािर भर वदला की आपली वर्क्षि 

व्यिसर्था राष्टर ीय प्राधान्यक्रमाांर्ी जुळली पावहजे. 

िींरक्षण मींत्री राजनाथ सिींह 2 सदििाींच्या इसजप्त दौऱयािर 

जाणार आहेत. 

● वद्वपक्षीय सांरक्षि सांबांध बळकर् करण्यासाठी निीन उपक्रमाांचा 

र्ोध घेण्यासाठी सांरक्षि मांत्री राजनार्थ वसांह 18/09/22 पासून 

इवजप्तला 2-वदिसीय भेर् देतील. सांरक्षि मांत्रालयाने साांवगतले 

की, वसांग याांच्या दौऱयात भारत आवि इवजप्तमधील सांरक्षि 

सहकायट िाढिण्यासाठी आिखी प्रोत्साहन देण्यासाठी 

सामांजस्य करारािरही स्वाक्षरी केली जाईल. 

पींतप्रधान नरेंद्र मोदी याींनी जगातील पसहल्या सचत्ता पुनिटिन 

प्रकल्पाचा शुभारींभ केला. 

● पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी कुनो नॅर्नल पाकट मधे्य जांगली वचत्ता 

सोडले आवि जगातील पवहल्या वचत्ता पुनिटसन प्रकल्पाचा 

रु्भारांभ केला. नावमवबयातून आिलेले वचते्त भारतात प्रोजेक्ट 

वचत्ता अांतगटत आिले जात आहेत, हा जगातील पवहला 

आांतरखांडीय मोठा िन्य माांसाहारी र्र ान्सलोकेर्न प्रकल्प आहे. 

पांतप्रधानाांनी िन्य वचत्ता सोडिे हा भारतातील िन्यजीि आवि 

त्ाच्या अवधिासाचे पुनरुज्जीिन आवि िैविध्य आिण्याच्या 

त्ाांच्या प्रयत्ाांचा एक भाग आहे. 

भारतातील मानू्सनचा हींगाम पुढील दोन सदििाींत माघारीच्या 

र्प्प्यात प्रिेश करणार आहे. 

● भारतातील मानू्सनचा हांगाम पुढील दोन वदिसाांत माघारीच्या 

र्प्प्प्यात प्रिेर् करिार आहे, असे राज्य-सांचावलत हिामान 

कायाटलयाने म्हर्ले आहे, चार मवहन्याांच्या हांगामाच्या रे्िर्च्या 

वदरे्ने पािसाच्या जोरदार से्पलनांतर . िायवे्यकडील काही 

भागाांतून मानू्सन माघारीसाठी अनुकूल पररव्हसर्थती वनमाटि होत 

आहे, असे राज्य सांचावलत भारतीय हिामान विभागाने म्हर्ले 

आहे. मानू्सन, भारतासाठी महत्त्वाचा आहे कारि त्ाच्या 

जिळपास वनम्प्म्या रे्तजवमनीला वसांचनाचा अभाि आहे, सहसा 

सप्टेंबरच्या मध्यापयांत पविमेकडील राजसर्थानच्या िाळिांर्ातून 

माघार घेिे सुरू होते. 

AIBD चे भारताचे अध्यक्षपद आणखी एक िर्षाटिाठी 

िाढिण्यात आले आहे. 

● एवर्या-पॅवसवफक इव्हिटू्यर् ऑफ ब्रॉडकाव्हस्ट्ांग डेव्हलपमेंर् 

(AIBD) चे भारताचे अध्यक्षपद आिखी एक िर्ाटसाठी 

िाढिण्यात आले आहे. प्रसार भारतीचे मुख्य कायटकारी 

अवधकारी आवि दूरदर्टनचे महासांचालक मयांक कुमार 

अग्रिाल हे AIBD चे अध्यक्ष आहेत. 

● एआयबीडीचा विस्तार करण्याचा वनिटय निी वदल्ली येरे्थ 

झालेल्या एआयबीडीच्या दोन वदिसीय सिटसाधारि पररर्देत 

घेण्यात आला. कें द्रीय मावहती आवि प्रसारि मांत्री अनुराग 

ठाकूर याांच्या हसे्त पररर्देचे उद्घार्न झाले. 

नॅशनल लॉसजव्हस्ट्क पॉसलिी 2022 

● पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी भारताचे राष्टर ीय लॉवजव्हस्ट्क धोरि 

2022 चे अनािरि केले. पीयूर् गोयल, िाविज्य आवि उद्योग 

मांत्री याांच्या मते, राष्टर ीय लॉवजव्हस्ट्क पॉवलसी 2022 चे प्रार्थवमक 

उविष्ट िसू्तांच्या मुक्त प्रिाहाला प्रोत्साहन देिे आवि 

देर्भरातील के्षत्राची स्पधाटत्मकता िाढििे हे आहे. प्रवक्रया री-

इां वजवनअररां ग, वडवजर्ायझेर्न आवि मल्टी-मॉडल र्र ान्सपोरे्र्न 

ही काही प्रार्थवमक के्षते्र असतील. 

प्रमुख मुदे्द 

● रसे्त, रेले्व, सीमारु्ल्क, विमान िाहतूक, आांतरराष्टर ीय व्यापार 

आवि िाविज्य मांत्रालये ही सात विभागाांपैकी आहेत ज्याांच्या 30 

िेगळ्या प्रिाली IDS चा भाग म्हिून वडवजर्ली समाकवलत 

केल्या जातील. 

● लहान मालिाहू हालचाल सुधारली जाईल. 

● ULIP, वकां िा युवनफाइड लॉवजव्हस्ट्क इांर्रफेस पॅ्र्फॉमट, सुलभ 

कागो हस्ताांतरि सुलभ करेल. 
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● इज ऑफ लॉवजव्हस्ट्क (ईएलओजी) उपव्हसर्थत असेल. 

वनयमाांमधे्य सुसूत्रता आिण्यासाठी आवि लॉवजव्हस्ट्क उद्योग 

सुलभ करण्यासाठी हे धोरि लागू केले जाईल. 

● वसस्ट्म इमू्प्रव्हमेंर् गु्रप (SIG) ला िेळोिेळी सिट लॉवजव्हस्ट्क-

सांबांवधत प्रकल्पाांचे मूल्याांकन करिे आवि कोितेही अडर्थळे 

दूर करण्याचे काम वदले जाते. 

● तरुिाांना काम करण्याची सांधी देिे आवि त्ाांच्या कलागुिाांचा 

विकास करिे हे धोरिाचे उविष्ट आहे. 

कें द्रीय मींसत्रमींडळाने परफॉमटन्स सलींक्कड इन्सेंसर्ि (PLI) 

योजनेच्या 'उच् कायटक्षमता िोलर पीिी मॉडू्यल्सिरील 

राष्ट्र ीय कायटक्रम' या योजनेच्या दुिऱया र्प्प्याला मींजुरी सदली. 

● कें द्रीय मांवत्रमांडळाने भारतातील सौर फोर्ोव्होले्टइक (PV) 

मॉडू्यल्सच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी गीगा िॅर् (GW) 

से्कलची उत्पादन क्षमता साध्य करण्यासाठी 'उच्च 

कायटक्षमतेच्या सोलर पीव्ही मॉडू्यल्सिर राष्टर ीय कायटक्रम' या 

कायटप्रदर्टन वलांक्कड प्रोत्साहन (PLI) योजनेच्या दुसऱया र्प्प्प्याला 

मांजुरी वदली. कें द्रीय मांत्री अनुराग ठाकूर याांनी पत्रकार पररर्देत 

ही मावहती वदली. 

● सध्या भारतातील सौरऊजाट के्षत्रातील सिट उत्पादन केिळ सेल 

आवि मॉडू्यल्सपुरते मयाटवदत आहे. भारतात सध्या सौर िेफसट 

आवि पॉवलवसवलकॉनचे कोितेही उत्पादन नाही. या योजनेद्वारे, 

सरकार तीन शे्रिी ांमधे्य सौर पार््टसच्या वनवमटतीसाठी जोर देईल 

ज्यात मोठ्या प्रमािात एकाव्हत्मक युवनर््सच्या उत्पादनािर लक्ष 

कें वद्रत केले जाईल 

धमेंद्र प्रधान याींनी चमोद्योग कौशल्य प्रगत करण्यािाठी 

SCALE अाँप िादर केले. 

● SCALE (लेदर कमटचार्याांसाठी कौर्ल्य प्रमािन मूल्याांकन) 

अपचे अनािरि 20 सप्टेंबर रोजी वर्क्षि आवि कौर्ल्य 

विकास मांत्री धमेंद्र प्रधान याांनी िैज्ञावनक आवि औद्योवगक 

सांर्ोधन पररर्देत (CSIR)-कें द्रीय लेदर ररसचट इव्हिटू्यर् 

(CLRI) येरे्थ केले. चेन्नई मधे्य. हे अँप लेदर सेक्टरच्या वर्क्षि, 

चाचिी आवि रोजगाराच्या गरजाांसाठी िन-स्ट्ॉप सोलू्यर्न 

प्रदान करते. 

मुख्य मुदे्द 

● 44 लाखाांहून अवधक लोकाांना रोजगार देिारा चमोद्योग 

देर्ातील व्यापक रोजगाराच्या विकासासाठी महत्त्वाचा आहे, 

असा दािा कें द्रीय मांत्र्याांनी या कायटक्रमात केलेल्या 

भार्िादरम्यान केला. 

● या के्षत्राच्या विस्तारासाठी आवि रै्क्षविक आवि कौर्ल्य 

विकासामधे्य पररपूिट सांतुलन साधण्यासाठी त्ाांनी CSIR-CLRI 

ची महत्त्वपूिट भूवमका बजािल्याबिल त्ाांचे कौतुक केले. 

भारताचा 5 िर्षांखालील मृतू्यदर 3 अींकाींनी घिरला. 

● भारताचा 5 िर्ाटखालील मृतू्दर 3 अांकाांनी घसरला. नमुना 

नोांदिी प्रिाली (SRS) साांव्हख्यकी अहिाल 2020 नुसार, 

भारताचा 5 िर्ाांखालील मृतू् दर 2019 मधे्य 35 प्रवत 1,000 

वजिांत जन्माांमागे 32 पयांत घर्ला आहे, 2020 मधे्य 32 पयांत 

उत्तर प्रदेर् (UP) आवि कनाटर्कमधे्य सिाटत मोठी घसरि 

वदसून आली. 2030 पयांत र्ाित विकास उविषे्ट (SDG) साध्य 

करण्याच्या वदरे्ने, देर्ात बालमृतू् दर (IMR), 5 िर्ाटखालील 

मृतू् दर (U5MR) आवि नि-मृतू् दर (NMR) मधे्य प्रगतीर्ील 

घर् होत आहे, असे एका अहिालात म्हर्ले आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● कें द्रीय आरोग्य मांत्री मनसुख माांडविया याांनी बालमृतू् कमी 

करण्यासाठी अर्थक प्रयत् केल्याबिल सिट काळजीिाहू, 

आरोग्य व्यािसावयक आवि समुदाय सदस्याांचे आभार व्यक्त 

केले. 

● भारताचा 5 िर्ाांखालील मृतू् दर 2019 पासून तीन गुिाांनी 

लक्षिीय घर्ला आहे (िावर्टक घर् दर: -8.6%). (2020 मधे्य 

प्रवत 1,000 वजिांत जन्माांमागे 32 विरुद्ध 2019 मधे्य 35 प्रवत 

1000 वजिांत जन्म) ग्रामीि भागात हे प्रमाि 36 आहे; र्हरी 

भागात हे प्रमाि 21 आहे. 

REC सलसमरे्ड ला 'महारत्न' कें द्रीय िािटजसनक के्षत्रातील 

उपक्रमाचा दजाट देण्यात आला आहे. 

● पॉिर सेक्टर-कें वद्रत नॉन-बँवकां ग फायनान्स कां पनी (NBFC) 

REC वल. ला 'महारत्' कें द्रीय सािटजवनक के्षत्रातील उपक्रमाचा 

दजाट देण्यात आला आहे, ज्यामुळे वतला अवधक पररचालन 

आवि आवर्थटक स्वायत्तता वमळते. 'महारत्' दजाट वदल्याने 

आवर्थटक वनिटय घेताना कां पनीच्या बोडाटला िवधटत अवधकार प्राप्त 

होतील. आरईसी वलवमरे्ड ही महारत् दजाट देिारी 12िी कां पनी 

आहे. 

कें द्रीय अथटमींत्री सनमटला िीतारामन भारत सिद्या लााँच करतील. 

 कें द्रीय अर्थटमांत्री वनमटला सीतारामन भारत विद्या लाँच करतील, 

जी ओररएां र्ल आवि दवक्षि आवर्याई अभ्यासाांसाठी एक 

ऑनलाइन वर्क्षि मांच आहे . भारत  विद्या ही भाांडारकर 

प्राच्यविद्या सांर्ोधन सांसर्था (BORI) द्वारे वडझाइन आवि 

विकवसत केली आहे. 

 भारत विद्या हे अर्ा प्रकारचे पवहले ऑनलाइन पॅ्र्फॉमट आहे, 

जे कला, सर्थापत्, तत्त्वज्ञान, भार्ा आवि विज्ञान याांविर्यी 

इांडोलॉजीच्या विविध पैलूांचा अांतभाटि करिारे विनामूल्य आवि 

सरु्ल्क अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देईल . भारत  विद्यामधे्य 

सुरुिातीला िेद विद्या, भारतीय दर्टनर्ास्त्र, सांसृ्कत वर्क्षि, 

महाभारताचे 18 पिट, पुरातत्वर्ास्त्राची मूलभूत तते्त्व आवि 

कावलदास आवि भार्ा असे सहा अभ्यासक्रम असतील. 
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मेक इन इींसडयाला 8 िरे्ष पूणट झाले. 

● मेक इन इां वडया, हा भारत सरकारचा प्रमुख कायटक्रम जो 

गुांतििुकीची सुविधा, निकल्पना िाढििे, कौर्ल्य विकास 

िाढििे आवि उतृ्कष्ट उत्पादन पायाभूत सुविधा वनमाटि 

करण्याची महत्वाचा कायटक्रम आहे, 25 सप्टेंबर 2022 रोजी 

मेक इन इां वडयाला 8 िरे् पूिट झाली. 2014 पांतप्रधान नरें द्र 

मोदी याांच्या नेतृत्वाखाली, 'मेक इन इां वडया' ची सुरिात 

करण्यात आली होती. हा उपक्रम जगभरातील सांभाव्य 

गुांतििूकदार आवि भागीदाराांना 'नू्य इां वडया'च्या िाढीच्या करे्थत 

सहभागी होण्यासाठी खुले आमांत्रि देतो. मेक इन इां वडयाने 27 

के्षत्राांमधे्य भरीि कामवगरी केली आहे 

प्रते्यक गािात 4G, 5G कनेव्हक्ट्व्हिर्ीिाठी भारत 30 अब् 

डॉलरची गुींतिणूक करणार आहे. 

● आयर्ी मांत्री अविनी िैष्णि म्हिाले की, देर्भरातील प्रते्क 

गािात 4G आवि 5G साठी रे्िर्च्या र्प्प्प्यािर नेर्िकट  सुलभता 

सुवनवित करण्यासाठी आवि ग्रामीि भागात मजबूत वडवजर्ल 

पायाभूत सुविधा वनमाटि करण्यासाठी सरकार जिळपास $30 

अब्ज गुांतििूक करत आहे. 

● “आम्ही आता गािातील उद्योजकाांची सांपूिट इकोवसस्ट्म तयार 

करत आहोत, तरुिाांच्या ऊजेला चाांगल्या दजाटची, हाय-स्पीड 

डेर्ा कनेव्हक्टव्हव्हर्ी देर्ातील प्रते्क गािापयांत 

पोहोचिण्यासाठी त्ाांना विकासाच्या प्रिासाचा एक भाग बनित 

आहोत,” असे अविनी िैष्णि म्हिाले. 

असमत शहा गींगर्ोकमधे्य डेअरी कोऑपरेसर्ि कॉन्क्लेिचे 

उद्घार्न करणार आहेत 

● कें द्रीय गृह आवि सहकार मांत्री अवमत र्हा हे 7 ऑक्टोबर 

रोजी वसक्कीममधे्य पूिट आवि ईर्ान्य झोनच्या वदिसभर 

चालिाऱया डेअरी को-ऑपरेवर्व्ह कॉझिेव्हचे उद्घार्न 

करण्याची र््ता आहे. 

● हे कॉझिेव्ह नॅर्नल कोऑपरेवर्व्ह डेअरी फेडरेर्न ऑफ 

इां वडया (NCDFI) द्वारे आयोवजत केले जात आहे. 
 

 

कें द्रीय मींत्री जी सकशन रेड्डी याींनी पयटर्न के्षत्राला चालना 

देण्यािाठी िचु्यटअल कॉन्फरन्स ‘सिम्फोन’ लााँच केली 

● कें द्रीय मांत्री जी वकर्न रेड्डी, जी वकर्न रेड्डी याांनी दोन वदिसीय 

आभासी पररर्द 'SymphoNE' लाँच केली आहे. 

● जागवतक पयटर्न वदनावनवमत्त ईर्ान्य के्षत्राच्या विकास 

मांत्रालयातफे 24 आवि 27 सप्टेंबर 2022 रोजी आभासी पररर्द 

‘वसम्प्फोन’ आयोवजत करण्यात आली आहे. 

भारतीय रेले्वने ISRO द्वारे सिकसित केलेली RTIS प्रणाली 

स्थासपत केली आहे 

● भारतीय रेले्वने ररअल-र्ाइम र्र ेन इन्फॉमेर्न वसस्ट्ीम (RTIS) 

सर्थावपत करत आहे, जी भारतीय अांतराळ सांर्ोधन सांसर्था 

(ISRO) च्या सहकायाटने विकवसत केली गेली आहे. 

● ही वसस्ट्ीम लोकोमोवर्व्हिर "सर्थानकाांिर र्र ेनच्या हालचालीची 

िेळ स्वयांचवलतपिे प्राप्त करेल र्र ेनच्या आगमन आवि प्रसर्थान 

वकां िा धािण्याच्या िेळेसह". 

भारत िरकारने "िाइन लनट" स्मार्टफोन अाँप िादर केले 

● कें द्राने भारतीय साांकेवतक भारे्साठी (ISL) 10,000 र्ब्ाांचा 

र्ब्कोर् असलेले “साइन लनट” स्मार्टफोन अँप जारी केले. 

● सामावजक न्याय आवि सक्षमीकरि राज्यमांत्री प्रवतमा भौवमक 

याांनी अँपची ओळख करून वदली. 

● 10,000 र्ब्ाांचे भारतीय साांकेवतक भार्ा सांर्ोधन आवि 

प्रवर्क्षि कें द्र (ISLRTC) र्ब्कोर् साइन लनटचा पाया आहे. 

● आयएसएल वडक्शनरीमधील सिट र्ब् अँपिर वहांदी वकां िा 

इांग्रजी िापरून र्ोधले जाऊ र्कतात, जे Android आवि iOS 

आिृत्त्ाांमधे्य प्रिेर्योग्य आहेत. 

CBI ने ऑपरेशन मेघा चक्र अींतगटत बाल लैंसगक शोर्षण 

िामग्रीच्या सिरोधात देशभरात छापे र्ाकले 

● ऑपरेर्न मेघा चक्राचा एक भाग म्हिून, कें द्रीय अने्वर्ि बू्यरो 

(CBI) ने बाल लैंवगक र्ोर्ि सामग्रीच्या इांर्रनेर् वितरिाच्या 

प्रकरिाांसांदभाटत 20 राजे्य आवि कें द्रर्ावसत प्रदेर्ाांमधे्य 56 

वठकािे र्ोधली आहेत. 

ग्रामीण सिकाि मींत्रालयाने जलदूत अाँप लााँच केले. 

● कें द्रीय मांत्री साध्वी वनरांजन ज्योती आवि राज्यमांत्री पांचायत राज 

कवपल मोरेिर पार्ील याांच्या समक्ष, जलदूत अँप आवि जलदूत 

अँप ई-ब्रोर्र ग्रामीि विकास आवि स्ट्ील राज्यमांत्री फग्गन 

वसांग कुलसे्त याांनी सादर केले. JALDOOT अँप विकवसत 

करण्यासाठी पांचायती राज आवि ग्रामीि विकास मांत्रालयाने 

सहकायट केले. ग्राम रोजगार सहाय्यक या अँपचा िापर करून 

पािसाळ्यापूिी आवि नांतर िर्ाटतून दोनदा विवहरीची पािी 

पातळी मोजू र्कतील. 
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● अँप लॉन्च इव्हेंर्मधे्य उपव्हसर्थत जनसमुदायार्ी बोलताना, 

फग्गन वसांग कुलसे्त याांनी राज्य सरकार, कें द्रर्ावसत प्रदेर् 

आवि ग्राम पांचायती ांना नव्याने जारी केलेल्या जलदूर् अँपचा 

िापर करून भूजल पातळीचा डेर्ा सांकलन आवि 

विशे्लर्िासाठी कें द्रीय वडवजर्ल डेर्ाबेसमधे्य एकवत्रत 

करण्यात गुांतण्याचे आिाहन केले. 

● पािलोर् विकास, िनीकरि, पािलोर् विकास आवि देखभाल 

आवि पािसाचे पािी गोळा करण्यासारख्या उपाययोजनाांना 

चालना देण्यासाठी प्रयत् करूनही देर्ातील अनेक भागाांमधे्य 

भूजल पातळी कमी झाली आहे. 

MoHUA ने स्वच्छ अमृत महोत्सि अींतगटत स्वच्छ र्ॉयकॅथॉन 

लााँच केले. 

● गृहवनमाटि आवि र्हरी व्यिहार मांत्रालयाने (MoHUA) स्वच्छ 

अमृत महोत्सि अांतगटत स्वच्छ र्ॉयकॅर्थॉन सुरू केली. 

खेळण्याांच्या वनवमटतीमधे्य वकां िा वनवमटतीमधे्य कचऱयाच्या 

िापरासाठी उपाय र्ोधिे हे स्पधेचे उविष्ट आहे. MoHUA चे 

सवचि, मनोज जोर्ी याांनी MyGov पोर्टलिर कायटक्रम सुरू 

केला आवि रू्लवकर् जारी केले. 

● या प्रसांगी सांबोवधत करताना जोर्ी म्हिाले की, सजटनर्ील 

मनाांनी एकीकडे खेळण्याांची िाढती मागिी पूिट करिार्या 

आवि दुसरीकडे घनकचर्याचे दुष्पररिाम दूर करिारे 

नाविन्यपूिट उपाय र्ोधले पावहजेत. खेळिी ही 

कल्पनार्क्तीच्या प्रिासात सुरू करिाऱया मुलाांसाठी आियट 

आवि आनांदाचा स्रोत रावहली पावहजेत. घरातील र्ाकाऊ िसू्त 

मुलाांना विज्ञानाच्या मूलभूत तत्त्वाांबिल वर्कििाऱया 

खेळण्याांमधे्य बदलल्या जाऊ र्कतात, असे IIT 

गाांधीनगरमधील सेंर्र फॉर वक्रएवर्व्ह लवनांगचे मुख्य समन्वयक 

मनीर् जैन याांनी साांवगतले. 

गृह मींत्रालयाने PFI िर पाच िर्षांिाठी बींदी घातली आहे. 

● Popular Front of India (PFI) आवि त्ाच्या सहयोगी ांिर 

कें द्राने पाच िर्ाांच्या कालािधीसाठी बांदी घातली होती, 

कायद्याची अांमलबजाििी करिार्या एजांर्ाांनी गर्ाच्या 

वक्रयाकलापाांना दडपण्याचा प्रयत् केल्यानांतर काही वदिसाांनी. 

पॉपु्यलर फ्रां र् ऑफ इां वडया (PFI) आवि त्ाच्या सहयोगी 

सांघर्ना "देर्ाच्या अांतगटत सुरके्षला मोठा धोका" आहेत आवि 

दहर्तिादी सांघर्नाांर्ी सांबांवधत आहेत असा दािा करून गृह 

मांत्रालयाने बांदी लागू करण्यासाठी बेकायदेर्ीर वक्रयाकलाप 

(प्रवतबांध) कायद्याचा िापर केला. 

ििोच् न्यायालयाने घोसर्षत केले आहे की ििट मसहलाींना त्याींची 

िैिासहक व्हस्थती काहीही अिो, गभटधारणेच्या 24 

आठिड्याींपयंत िुरसक्षत आसण कायदेशीर गभटपात करण्याचा 

असधकार आहे. 

● सिोच्च न्यायालयाने घोवर्त केले आहे की सिट मवहलाांना त्ाांची 

िैिावहक व्हसर्थती काहीही असो, गभटधारिेच्या 24 

आठिड्याांपयांत सुरवक्षत आवि कायदेर्ीर गभटपात करण्याचा 

अवधकार आहे. न्यायमूती डीिाय चांद्रचूड, जेबी पाडीिाला 

आवि एएस बोपण्णा याांच्या खांडपीठाच्या म्हिण्यानुसार, 

वििावहत आवि अवििावहत मवहलाांमधे्य फरक करिारा 

गभटपात वनयमन “कृवत्रम आवि घर्नात्मकदृष्ट्ट्या वर्काऊ” 

होता. 

प्रमुख मुदे्द 

● खांडपीठाने ठरिले की 20 ते 24 आठिड्याांच्या दरम्यान 

गभटधारिा असलेल्या अवििावहत आवि अवििावहत मवहलाांना 

सुरवक्षत आवि कायदेर्ीर गभटपाताचा प्रिेर् नाकारला जाऊ 

र्कत नाही. 

● 1971 च्या मेवडकल र्वमटनेर्न ऑफ पे्रग्नन्सी कायद्याने 20-24 

आठिड्याांच्या गरोदर असलेल्या अवििावहत मवहलाांना सांमतीने 

सांभोग केल्यानांतर कायदेर्ीर गभटपात करिे बेकायदेर्ीर 

ठरिले होते. 

 पींतप्रधान मोदी याींनी गाींधीनगर-मुींबई िींदे भारत एक्सपे्रिला 

सहरिा झेंडा दाखिला. 

● गाांधीनगर-मुांबई सेंर्र ल िांदे भारत एक्सपे्रस र्र ेन 30 सप्टेंबर 

2022 रोजी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी गाांधीनगर येरे्थ वहरिा 

झेंडा दाखिला. पांतप्रधान मोदी दोन वदिस गुजरातमधे्य आहेत. 

देर्ातील ही वतसरी िांदे भारत र्र ेन आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● निी िांदे भारत एक्सपे्रस र्र ेन गुजरात आवि महाराष्टर ाला 

गाांधीनगर आवि मुांबई दरम्यान जोडेल. 

● रवििार िगळता आठिड्यातून सहा वदिस ही र्र ेन धाििार 

आहे. 

● अवधकाऱयाांनी वदलेल्या मावहतीनुसार, िांदे भारत र्र ेन 20901 

मुांबई सेंर्र ल येरू्थन सकाळी 6.10 िाजता सुरे्ल आवि दुपारी 

12.30 िाजता गाांधीनगरला पोहोचेल. परतीची र्र ेन, 20902, 

गाांधीनगर कॅवपर्ल से्ट्र्निरून दुपारी 2.05 िाजता सुरे्ल 

आवि मुांबई सेंर्र ल येरे्थ रात्री 8.35 िाजता पोहोचेल 
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महाराष्ट्र  राज्य बातम्या 
 

सहींदुहृदयिम्रार् बाळािाहेब ठाकरे दिाखान्याच्या माध्यमातून 

2 ऑक्ट्ोबरपािून मोफत आरोग्य िेिा समळणार 

● सामान्य मुांबईकराांना वहांदुहृदयसम्रार् बाळासाहेब ठाकरे 

दिाखाना आवि पॉवलव्हिवनकच्या माध्यमातून 2 

ऑक्टोबरपासून मोफत आरोग्य सेिा वमळिार आहे. मुांबईत 

सुमारे 227 आरोग्य कें द्र सुरू करण्यात येिार असून पवहल्या 

र्प्प्प्यात 50 आरोग्य कें द्राांचा रु्भारांभ होिार असल्याची मावहती 

मुख्यमांत्री एकनार्थ वर्ांदे याांनी वदली आहे. मुांबईत 25 ते 30 

हजार लोकसांखे्यकररता एक याप्रमािे हे व्हिवनक सुरू 

करण्यात येिार असून 50 पॉवलव्हिवनकचे काम पूिट झाले 

आहे.मुांबईतील पूिट आवि पविम उपनगराांत 227 व्हिवनक 

उभारण्यात येिार आहेत. त्ामधे्य 34 पॉवलव्हिवनक असिार 

आहेत 

िुशाींत शेलार मराठी नाट्य कलाकार िींघाचे निे अध्यक्ष 

● मराठी नाट्य कलाकार सांघाच्या अध्यक्षपदी अवभनेता सुर्ाांत 

रे्लार याांची वनिड करण्यात आली. अव्हखल भारतीय मराठी 

नाट्य पररर्देर्ी सांलग्न असलेल्या मराठी नाट्य कलाकार 

सांघाच्या सिटसाधारि सभेत ही घोर्िा करण्यात आली. मराठी 

नाट्य कलाकार सांघाचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कबरे याांनी 

अध्यक्षपदाचा राजीनामा वदला आहे. प्रदीप कबरे 10 िरे् मराठी 

नाट्य कलाकार सांघाचे अध्यक्ष होते. प्रदीप कबरे याांनी 

अध्यक्षपदाचा राजीनामा वदल्यानांतर सुर्ाांत याांची अध्यक्षपदी 

वनिड करण्यात आली. त्ाांच्या नािाला उपाध्यक्ष र्रद पोांके्ष 

याांनी अनुमोदन वदले. अव्हखल भारतीय मराठी नाट्य पररर्देच्या 

वनमाटता सांघ, रां गमांच कामगार सांघ आवि मराठी नाट्य 

कलाकार सांघ अर्ा तीन घर्क सांसर्था आहेत. 

अण्णाभाऊ िाठेंच्या पुतळ्याचे रसशयात अनािरण 

● रवर्यातील मॉस्को येरे्थ उभारण्यात आलेल्या लोकशाहीर 

अण्णाभाऊ िाठेंच्या पुतळ्याचे अनािरि उपमुख्यमींत्री देिेंद्र 

फडणिीि याांच्या हसे्त करण्यात आले. या कायटक्रमास 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नािेकर हे देखील उपव्हसर्थत होते. 

सावहत्रत् अण्णा भाऊ साठे याांच्या सावहत्ाच्या कतृटत्वाचा 

आवि भारत-रवर्या सांबांधाांच्या दृढीकरिाचा हेतू आहे. त्ा 

अनुर्ांगाने अण्णा भाऊां नी केलेल्या महान कायाटला सलामी 

म्हिून मॉस्को येर्थील मागाटररर्ा रुडोवमनो ऑल रवर्या से्ट्र् 

लायब्ररी फॉर फॉरेन वलर्रेचर या प्रवसद्ध ग्रांर्थालय सांसरे्थने 

अधाटकृती पुतळा आांतरराष्टर ीय विभूती ांच्यासोबत बसविला आहे. 

या पुतळ्याचे ि तैलवचत्राचे आज अनािरि करण्यात आले 

आहे. रवर्याच्या मॉस्कोमधे्य वडप्ोमॅवर्क ररलेर्न्सन इन आर्ट 

कल्चर अँड वलर्रेचर येरे्थ आांतरराष्टर ीय पररर्द पार पडली. 

रवर्याच्या ‘इांडो-सोव्हव्हएत कल्चरल सोसायर्ी’ च्या 

वनमांत्रिािरून ते 1961 साली रवर्याला गेले. तेर्थील 

अनुभिाांिर आधाररत माझा रसशयाचा प्रिाि हे प्रिास ििटन 

त्ाांनी वलवहले. 

अण्णाभाऊ िाठे याींच्या बद्दल 

● अण्णाभाऊ साठे कर्था, कादांबरी, लोकनाट्य, नार्क, पर्कर्था, 

लाििी, पोिाडे, प्रिास ििटन अर्ा िेगिेगळ्या सावहत् 

प्रकाराांतील लेखन केलेले ख्यातनाम मराठी सावहव्हत्क होते. चे 

मूळ नाि तुकाराम. जन्मसर्थळ िारे्गाि (ता.िाळिा वज. 

साांगली). त्ाांचे र्ालेय वर्क्षि झालेले नव्हते तर्थावप त्ाांनी 

प्रयत्पूिटक अक्षरज्ञान वमळविले. 1932 साली िवडलाांसोबत ते 

मुांबईला आले. ‘जग बदल घालुनी घाि। साांगूवन गेले मज 

भीमराि॥’ हे त्ाांचे गीत खूप गाजले. त्ाांनी वलवहलेल्या 

लािण्याांत ‘माझी मैना गािािर रावहली’ आवि ‘मुांबईची लाििी’ 

या अजोड आवि अविस्मरिीय आहेत. 

राष्ट्र नेता ते राष्ट्र सपता िेिा पींधरिडा:17 िप्टेंबर ते 02 ऑक्ट्ोबर 

2022 

● सामान्य नागररकाांच्या तक्रारी, अजाांिर कालमयाटदेत वनपर्ारा 

व्हािा यासाठी राज्यात 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या 

कालािधीत ‘राष्टर नेता ते राष्टर वपता सेिा पांधरिडा’ आयोवजत 

करण्याचा वनिटय महाराष्टर  र्ासनाने घेतला आहे. मुख्यमांत्री 

एकनार्थ वर्ांदे याांनी सिट विभागीय आयुक्त आवि वजल्हावधकारी 

याांच्यार्ी दूरदृष्यप्रिालीद्वारे सांिाद साधत या पांधरिड्यामधे्य 

नागररकाांचे प्रलांवबत अजट वनकाली काढण्यासाठी सांपूिट प्रयत् 

करण्याचे वनदेर् वदले. 

● या पांधरिड्याच्या अांमलबजाििीचा मांवत्रमांडळ बैठकीत 

आढािा घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमांत्री देिेंद्र फडििीस 

याांनी यािेळी साांवगतले.पात्र लाभार्थ्ाांना लाभ देिां, फेरफार 

नोांदीचा वनपर्ारा करिे, वर्धापवत्रकाांचे वितरि आवि वििाह 

नोांदिी प्रमािपत्र आदी विविध विभागाांच्या 14 सेिाांचा यामधे्य 

समािेर् आहे. 

महाराष्ट्र ातील दौलताबाद सकल्ल्याचे नाि बदलून 'देिसगरी' 

सकल्ला करण्यात येणार आहे. 

● महाराष्टर ाच्या पयटर्न मांत्रालयाने औरांगाबादजिळ असलेल्या 

दौलताबाद वकल्ल्याचे नाि बदलून देिवगरी करण्याचा वनिटय 

घेतला आहे. वर्िसेना पक्षप्रमुख उद्धि ठाकरे याांनी हा वनिटय 

घेतला आहे. हे एक राष्टर ीय िारसा स्मारक आहे. 

● दौलतपूर वकल्ला हा महाराष्टर ातील औरांगाबाद जिळील देिवगरी 

गािात व्हसर्थत एक ऐवतहावसक तर्बांदी आहे . ती पूिी यादि 

िांर्ाची राजधानी वदल्ली सल्तनतची काही काळासाठी 

राजधानी होती. 14व्या र्तकात मोहम्मद तुघलक याांनी 

वकल्ल्याचे नाि दौलताबाद ठेिले होते. 

महाराष्ट्र  नीती आयोगािारखी िींस्था स्थापन करणार आहे. 

● नीती आयोगाच्या धतीिर राज्यात र्र ान्सफॉमेर्न इव्हिटू्यर् 

एक पररितटन सांसर्था सर्थापन करायला मुख्यमांत्री एकनार्थ वर्ांदे 

याांनी तत्वत: मान्यता वदली आहे. उपमुख्यमांत्री देिेंद्र फडनिीस 

याांनी आज नीती आयोगासोबत झालेल्या बैठकीनांतर ही मावहती 

वदली. 
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● सिटसमािेर्क डेर्ाचे विशे्लर्ि करण्यासाठी आवि विविध 

के्षत्रातील अभ्यासपूिट वनिटय घेण्यासाठी वनती आयोगाच्या 

धतीिर एक सांसर्था महाराष्टर ात सर्थापन केली जाईल, असे 

उपमुख्यमांत्री देिेंद्र फडििीस याांनी 18 सप्टेंबर 2022 रोजी 

साांवगतले. फडििीस म्हिाले की, सांसरे्थचे नाि महाराष्टर  

इव्हिटू्यर्न फॉर र्र ान्सफॉमेर्न (Maharashtra Institute of 

Transformation (MITRA)) असेल. 

निी सदल्लीत जयींता बरुआ याींनी पींतप्रधान नरेंद्र मोदी याींना 

बे्रलमधील आिामी शब्दकोश हेमकोशची प्रत सदली. 

● निी वदल्लीत जयांता बरुआ याांनी पांतप्रधान नरें द्र मोदी ांना 

बे्रलमधील आसामी र्ब्कोर् हेमकोर्ची प्रत वदली. जयांता 

बरुआ आवि त्ाांच्या सहकाऱयाांनी त्ाांच्या प्रयत्ाांबिल 

मोदी ांकडून कौतुक केले. आसामी र्ब्कोर् हेमकोर् हा 

एकोविसाव्या र्तकात प्रकावर्त झालेल्या पवहल्या आसामी 

र्ब्कोर्ाांपैकी एक होता. बांदरे, जहाजबाांधिी आवि जलमागट 

मांत्री सबाटनांद सोनोिाल तसेच इतर अवधकारी यािेळी उपव्हसर्थत 

होते. 

निीन आष्ट्ी-अहमदनगर निीन रेले्व मागाटचे मुख्यमींत्री 

एकनाथ सशींदे याींच्या हसे्त उद्घार्न 

● अहमदनगर – बीड – परळी िैजनार्थ या 261 वक.मी. रेले्व 

मागाटचा पवहला र्प्पा असलेल्या निीन आष्टी – अहमदनगर 66 

वक.मी. मागाटचे उद्घार्न आवि डेमू सेिेचा प्रारांभ झाला आहे. 

िीन आष्टी – अहमदनगर हा निीन रेले्वमागट बीड आवि 

अहमदनगर या दोन्ही वजल््ाांच्या विकासाची भाग्यरेखा ठरेल, 

असा वििास मुख्यमांत्री एकनार्थ वर्ांदे याांनी उद्घार्न प्रसांगी 

व्यक्त केला. कायटक्रमसर्थळी उपमुख्यमांत्री देिेंद्र फडििीस, 

महसूल, परु्सांिधटन आवि दुग्धविकास मांत्री राधाकृष्ण 

● विखे पार्ील, रेले्व, कोळसा आवि खाि राज्यमांत्री रािसाहेब 

दानिे याांची प्रमुख उपव्हसर्थती होते. माजी मांत्री पांकजा मुांडे, 

खासदार डॉ. प्रीतम मुांडे, खासदार डॉ. सुजय विखे पार्ील, 

आमदार सिटश्री बाळासाहेब आजबे, लक्ष्मि पिार, सुरेर् धस, 

आष्टीच्या नगराध्यक्षा श्रीमती पल्लिी धोांडे प्रमुख पाहुिे म्हिून 

उपव्हसर्थत होते. 
 

 

निीन आष्ट्ी – अहमदनगर निीन मागाटसिर्षयी 

● 66 वकमी निीन आष्टी-अहमदनगर ब्रॉडगेज लाईन हा 

अहमदनगर – बीड – परळी िैजनार्थ या 261 वक.मी. निीन 

ब्रॉडगेज लाईन प्रकल्पाचा एक भाग आहे ज्यामधे्य कें द्र आवि 

राज्य सरकार याांच्यात समसमान म्हिजे प्रते्की 50 र्के्क 

खचाटचा िार्ा आहे. 

● डेमू (DEMU) सेिा निीन आष्टी – अहमदनगर पट्ट्यातील 

रवहिार्ाांना आवि जिळपासच्या भागातील रवहिार्ाांना सुलभ 

ठरेल. यामुळे सर्थावनक व्यापार आवि उद्योगाांना चालना वमळेल 

आवि त्ामुळे मराठिाडा के्षत्राच्या सामावजक – आवर्थटक 

विकासाला चालना वमळेल. 

● डेमू र्र ेन अहमदनगरहून सकाळी 07.45 िाजता सुरे्ल आवि 

नू्य आष्टीला सकाळी 10.30 िाजता पोहोचेल आवि परतीच्या 

प्रिासात नू्य आष्टी येरू्थन सकाळी 11.00 िाजता सुरे्ल आवि 

दुपारी 1.55 िाजता अहमदनगर येरे्थ पोहोचेल. ही गाडी 

रवििार िगळता आठिड्यात दररोज धाििार आहे. 

● कडा, निीन धानोरा, सोलापूरिाडी, निीन लोिी आवि 

नारायिडोहो येरे्थ र्थाांबेल. 

महाराष्ट्र ात निीन 18 िन्यजीि िींिधटन राखीि के्षत्राला मींजुरी 

● 18 निीन आवि 7 प्रस्तावित सांिधटन राखीि के्षत्र घोर्ीत 

करायला मुख्यमांत्री एकनार्थ वर्ांदे याांनी आज मान्यता वदली. 

त्ामुळे महाराष्टर ात सांिधटन राखीि के्षत्राांची सांख्या 52 होिार 

आहे. त्ामाध्यमातून राज्यात सुमारे 13 हजार चौरस 

वकलोमीर्र के्षत्र सांरवक्षत व्हायला मदत होिार आहे. 

● अभयारण्य, पयाटिरि सांिेदनर्ील के्षत्र आवि व्याघ्रभ्रमि 

मागाटत ज्या प्रकल्पाांना िन्यजीि मान्यता आिश्यक आहे त्ाांच्या 

कडून बावधत के्षत्रातल्या प्रकल्प वकां मतीच्या दोन र्के्क रक्कम 

िन्यजीिाांच्या सांिटधनासाठी जमा केली जाते. ही रक्कम आता 4 

र्के्क होिार आहे. यातला 1 र्क्का वनधी हा राज्यातल्या जैि-

विविधतेसाठी िापरण्याचे वनदेर् िनमांत्री सुधीर मुनगांर्ीिार 

याांनी वदले. 

18 निीन िींिधटन राखीि के्षत्र 

● 18 निीन सांिधटन राखीि के्षत्रात पुिे आवि रायगड वजल््ातील 

िेले्ह-मुळर्ी (87.41 चौरस वक.मी.) आवि लोिािळा (121.20 

चौरस वक.मी.), पुिे-ठािे वजल््ातील नानेघार् ( 98.78 चौरस 

वक.मी.), पुिे वजल्हा भोरवगरीगड (37.64 चौरस वक.मी.), 

नावर्क वजल््ातील वदांडोरी (62.10 चौरस वक.मी.) सुरगािा 

(86.28 चौरस वक.मी.), ताहाराबाद (122.44 चौरस वक.मी.), 

नांदूरबार वजल््ातील कारेघार् (97.45चौरस वक.मी.), वचांचपाडा 

(93.91 चौरस वक.मी.), रायगड वजल््ातील घेरा माविकगड 

(53.25 चौरस वक.मी.) ि अवलबाग (60.03 चौरस वक.मी.), पुिे 

वजल््ातील राजमाची (83.15 चौरस वक.मी.), ठािे वजल््ातील 

गुमतारा (125.50 चौरस वक.मी.), पालघर वजल््ातील जव्हार 
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(118.28 चौरस वक.मी.), धामिी (49.15चौरस वक.मी.), 

अरे्रीगड (80.95 चौरस वक.मी.), साांगली वजल््ातील 

आर्पाडी (9.48 चौरस वक.मी.), चांद्रपूर वजल््ातील एकारा 

(102.99 चौरस वक.मी.) या सिट के्षत्राांचा समािेर् करण्यात 

आला आहे 

2022 चा सिषु्णदाि भािे पुरस्कार ितीश आळेकर याींना 

जाहीर 

● नार्य़के्षत्रात मानाचे समजले जािारे विषु्णदास भािे गौरि पदक 

यांदा जे्यि नार्ककार, वदग्दर्टक, अवभनेते, पर्कर्था लेखक 

पद्यश्री सतीर् आळेकर याांना जाहीर करण्यात आले. 

गौरिपदक, 25 हजार रुपये रोख, सृ्मवतवचन्ह, र्ाल, श्रीफळ 

असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. या पुरस्काराचे वितरि 5 

नोव्हेंबर 2022 रोजी जे्यि वदग्दर्टक जब्बार परे्ल याांच्या हसे्त 

होिार आहे. सतीर् आळेकर हे विख्यात वदग्दर्टक,अवभनेते, 

पर्कर्थाकार, सांिाद लेखक आहेत. 

ितीश आळेकर याच्याबद्दल 

● आळेकराांचे नाि नार्ककार म्हिून आांतरराष्टर ीय स्तरािर विजय 

तेंडुलकर, महेर् एलकुां चिार याांच्या जोडीने घेतले जाते. 

आांतरराष्टर ीय स्तरािरील नार्क अनुिाद प्रकल्पासाठी त्ाांनी 

काम केले आहे. पे्-राइर््स डेव्हलपमेन्ट स्कीम आवि रीजनल 

वर्थएर्र गु्रप डेव्हलपमेन्ट या प्रकल्पाांसाठी त्ाांना फोडट  

फाउांडेर्नची वर्ष्यिृत्ती वमळाली होती. अमेररका, इांग्लांड, ग्रीस, 

जमटनी आदी अनेक देर्ाांत त्ाांनी रां गभूमीविर्यक अध्यापन, 

कायटर्ाळा आवि सांर्ोधन प्रकल्पाांिर काम केले आहे. 

पुण्याच्या लवलत कला कें द्राचे ते दीघटकाळ सांचालकही होते 

महाराष्ट्र ातील महत्त्वाच्या पयटर्नस्थळी लोकिहभागातून 

स्वच्छता असभयान िुरु करण्यात आला. 

● महाराष्टर ातील महत्त्वाच्या पयटर्नसर्थळी लोकसहभागातून 

स्वच्छता अवभयानास सुरुिात होत आहे. त्ा अनुर्ांगाने 

ऐवतहावसक ि पयटर्काांच्या आकर्टिाचे कें द्र असलेल्या गेर्-िे 

ऑफ इां वडया पररसरात पयटर्न वदनाच्या पुिटसांधे्यला स्वच्छता 

अवभयान राबविण्यात येिार आहे. गेर्-िे ऑफ इां वडया येरे्थ वद. 

26 सप्टेंबर, 2022 रोजी दुपारी 3.00 ते सायां.6.00 या िेळेत 

होिाऱया स्वच्छता अवभयानात नागररक, स्वयांसेिी सांसर्था ि 

पयटर्नपे्रमी ांनी मोठ्या प्रमािात सहभागी होिार आहेत. 

● 27 सप्टेंबर, 2022 या वदिर्ी जागवतक पयटर्न वदन जगभरात 

साजरा केला जातो. पयटर्न वदनाचे औवचत् साधून पयटर्न मांत्री, 

मांगल प्रभात लोढा याांच्या सांकल्पनेतून सुप्रवसद्ध असिाऱया 

मुांबईतील गेर्-िे ऑफ इां वडया पररसरात पयटर्न विभाग ि 

वदव्याज फाऊां डेर्न याांच्या सहभागातून हा उपक्रम राबविला 

जात आहे. 

लता मींगेशकर आींतरराष्ट्र ीय िींगीत महासिद्यालयाचे उद्घार्न 

● भारतरत् लता मांगेर्कर आांतरराष्टर ीय सांगीत महाविद्यालयाचे 

मुख्यमांत्री एकनार्थ वर्ांदे आवि उपमुख्यमांत्री देिेंद्र फडििीस 

याांच्य हसे्त उद्घार्न करण्यात आले. या महाविद्यालयासाठी 

सध्या तातु्परत्ा स्वरुपात पु.ल.देर्पाांडे कला अकादमीची जागा 

उपलब्ध करून वदली असून ग्रांर्थालय सांचालनालयाची कावलना 

येर्थील 7 हजार चौरस मीर्र जागा कला सांचालकाांकडे सुपूदट  

करण्यात येत असल्याचे मुख्यमांत्र्याांनी यािेळी जाहीर केले.  

उर्षा मींगेशकर आसण पीं हररप्रिाद चौरसिया याींना लता 

मींगेशकर पुरस्कार समळाला. 

● महाराष्टर  र्ासनाच्या साांसृ्कवतक कायट विभागामाफट त दरिर्ी 

गायन ि िादन या के्षत्रात अतुलनीय कामवगरी करिाऱया जे्यि 

कलाकाराांस गानसम्राज्ञी लता मांगेर्कर पुरस्काराने सन्मावनत 

करण्यात येते. रविांद्र नाट्यमांवदर येरे्थ आयोवजत कायटक्रमात 

मुख्यमांत्री एकनार्थ वर्ांदे आवि उपमुख्यमांत्री देिेंद्र फडििीस 

याांच्या हसे्त सन 2020 चा गानसम्राज्ञी लता मांगेर्कर पुरस्कार 

जे्यि गावयका उर्ा मांगेर्या पुरस्कार सोहळयाच्या वनवमत्ताने 

साांसृ्कवतक कायट विभागामाफट त ‘स्वर-लता’ या साांसृ्कवतक 

कायटक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेकर याांना तर सन 2021 

चा पुरस्कार जे्यि बासरीिादक पां.हरीप्रसाद चौरवसया याांना 

प्रदान करण्यात आले होते. 

● उर्ा मांगेर्कर याांनी केिळ वहांदी आवि मराठीच नाही तर 

िेगिेगळ्या प्राांताांतल्या िेगिेगळ्या भार्ाांमधून गािी गावयली 

आहेत. पांवडत हररप्रसाद चौरवसया याांच्या बासरीनां सांपूिट 

वििाला मोवहनी घातली आहे. त्ाांच्या बासरीचे सूर ही केिळ 

त्ाांचीच नाही तर सगळ्या वहांदुस्तानची ओळख आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

सदल्लीचे मुख्यमींत्री केजरीिाल याींनी िचु्यटअल सू्कल िुरू केले. 

● वदल्लीचे मुख्यमांत्री अरविांद केजरीिाल याांनी व्हचु्यटअल सू्कल 

सुरू केले असून देर्भरातील विद्यार्थी प्रिेर्ासाठी पात्र 

असतील. वदल्ली मॉडेल व्हचु्यटअल सू्कल (DMVS) साठी अजट 

प्रवक्रया 31 ऑगस्ट्पासून सुरू झाली. र्ाळा 9-12 च्या 

िगाांसाठी आहे. र्ालेय वर्क्षि पॅ्र्फॉमटिर प्रिेर् 

भारतभरातील विद्यार्थ्ाांसाठी खुला असेल आवि त्ाांना 

कौर्ल्य-आधाररत प्रवर्क्षिासह NEET, CUET आवि JEE 

सारख्या प्रिेर् परीक्षाांसाठी तज्ञाांकडून तयार केले जाईल. 
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जमू्म आसण काश्मीर पोसलिाींनी एक ऑनलाइन मोबाईल 

ऍव्हप्केशन "JK Ecop" लााँच केले आहे. 

● जमू्म आवि काश्मीर पोवलसाांनी एक ऑनलाइन मोबाईल 

ऍव्हप्केर्न "JK Ecop" लाँच केले आहे. हे ऍव्हप्केर्न 

सिटसामान्य नागररकाांना तक्रार नोांदिण्यापासून एफआयआरची 

प्रत डाउनलोड करण्यापयांतच्या अनेक सेिा िापरण्यास सक्षम 

करते. नागररक या ऍव्हप्केर्न द्वारे चाररत्र्य प्रमािपत्र, कमटचारी 

पडताळिी वकां िा भाडेकरू पडताळिी याांसारख्या विनांत्ाही 

करू र्कतात. बेपत्ता व्यक्ती आवि अनोळखी मृतदेह 

इत्ादी ांचा तपर्ीलही या पोर्टलद्वारे वमळू र्कतो. 

पसिम ओसडशामधे्य नुआखाई उत्सि िाजरा केला जात आहे. 

● नुआखाई हा ओवडर्ातील िावर्टक कापिी उत्सि आहे. 

निाखाई हा निीन हांगामाच्या स्वागतासाठी आवि हांगामाच्या 

निीन ताांदळाचे स्वागत करण्यासाठी साजरा केला जातो. नुखाई 

हा गिेर् चतुर्थीच्या एका वदिसानांतर साजरा केला जातो आवि 

तो ओवडर्ातील सिाटत प्रलांबीत सिाांपैकी एक आहे. एका 

विवर्ष्ट िेळी समलेर््िरी देिीला नबान्न अपटि करून हा सि 

साजरा केला जातो. नुआखाई हा दोन र्ब्ाांपासून बनलेला 

आहे, नुआ म्हिजे निीन आवि खाई म्हिजे अन्न. सि म्हिजे 

सांपूिटपिे कष्टकरी रे्तकऱयाांनी कापिी केलेल्या हांगामातील 

निीन ताांदूळ साजरा करिे. ओवडर्ाच्या पविम भागातील लोक 

नुआखाई उत्साहाने आवि उत्साहाने साजरे करतात. 

नागपुरात राष्ट्र ीय ियोश्री आसण असदप योजनेअींतगटत 

कायटक्रमाचे आयोजन 

● कें द्र सरकारच्या राष्टर ीय ियोश्री आवि अदीप (अपांग व्यक्ती ांना 

सहाय्य) योजनेंतगटत कें द्रीय रसे्त िाहतूक आवि महामागट मांत्री 

वनतीन गडकरी याांनी वदनाांक 01 सप्टेंबर 2022 रोजी नागपुरात 

जे्यि नागररक आवि वदव्याांग व्यक्ती ांना मोफत उपकरिे आवि 

सावहत् प्रदान केले. केन्द्र सरकारने, 2016 मधे पांतप्रधान नरें द्र 

मोदी याांच्या नेतृत्वाखाली अपांग व्यक्ती ांचे हक्क कायदा लागू 

केला. याअांतगटत 27 फेबु्रिारी ते 23 एवप्रल 2022 या 

कालािधीत राष्टर ीय ियोश्री योजनेंतगटत जे्यि नागररक आवि 

वदव्याांग व्यक्ती ांसाठी वर्वबराचे आयोजन करण्यात आले होते. 

यात नागपूर र्हरातील 28,000 आवि नागपूर ग्रामीिमधील 

8,000 अर्ा सुमारे 36,000 लोकाांची पडताळिी करण्यात 

आली. 

कनाटर्कने VentuRISE ग्लोबल स्ट्ार्टअप चॅलेंज िादर केले. 

● कनाटर्क सरकारने जागवतक स्ट्ार्टअप स्पधाट VentuRISE 

ग्लोबल स्ट्ार्टअप चॅलेंजची घोर्िा केली, ज्याचा उिेर् 

उद्योजकाांना उत्पादन आवि वर्काऊपिा-सांबांवधत उद्योगाांमधे्य 

मदत करिे आहे. जागवतक स्ट्ार्टअप्स जगभरातील व्यिसाय 

मालकाांना त्ाांच्या अत्ाधुवनक िसू्त वकां िा उपाय सादर 

करण्यासाठी आवि सांभाव्य गुांतििूकदाराांर्ी सांपकट  

साधण्यासाठी एक मांच देईल. 

ओसडशा िरकारने कासलया योजनेंतगटत शेतकऱयाींिाठी 869 

कोर्ी रुपये सितररत केले. 

● ओवडर्ा सरकारने कृर्क अवसस्ट्न्स फॉर वलव्हलीहुड अँड 

इनकम ऑगमेंरे्र्न (KALIA) योजनेंतगटत 41.85 राज्यातील 

रे्तकऱयाांना ₹ 869 कोर्ी वितररत केले आवि त्ाांना राज्यातील 

पुरामुळे झालेल्या वपकाांच्या नुकसानीसाठी अवतररक्त मदतीचे 

आिासन वदले. कावलया योजनेंतगटत प्रते्की ₹2000 41 लाख 

रे्तकरी आवि 85,000 भूवमहीन रे्तकऱयाांच्या बँक खात्ात 

रे्थर् हस्ताांतररत करण्यात आले. 

लडाखमधील लेह पसहल्या-िसहल्या माउींर्न िायकल 

सिश्वचर्षकाचे आयोजन करण्यािाठी िज्ज आहे. 

● लेह हे भारतातील पवहल्यािवहल्या माउांर्न सायकल, MTB, 

वििचर्क- 'UCI MTB एवलवमनेर्र वििचर्क स्पधेचे आयोजन 

करण्यासाठी सज्ज आहे. कें द्रर्ावसत प्रदेर् लडाखचे प्रर्ासन 

आवि भारतीय सायकवलांग असोवसएर्न याांच्या सहकायाटने 

'UCI MTB एवलवमनेर्र िडट कप' आयोवजत केला जाईल. 

एवलवमनेर्र िडट कपचा लडाख लेग हा जगभरातील विविध 

र्हराांमधे्य आयोवजत केलेल्या दहा व्यािसावयक र्यटती ांच्या 

मावलकेचा भाग आहे. 

प्रते्यक घरात आरओ पाणी अिणारे भरतौल हे राज्यातील 

पसहले गाि ठरले आहे. 

● भरतौल हे उत्तर प्रदेर्ातील पवहले गाि ठरले आहे ज्याने 

प्रते्क घराला आरओ पािी पुरिठा करण्याचा मान वमळिला 

आहे. भरतौल हे बरेलीच्या वबवर्थरी चैनपूर ब्लॉकमधे्य आहे. येरे्थ 

सुमारे 7,000 लोक आहेत आवि प्रते्क घराला स्वच्छ आवि 

सुरवक्षत RO पािी पुरिले जाते. आरओची सर्थापना आदर्ट 

ग्रामपांचायत उपक्रमाांतगटत करण्यात आली आहे ज्यामुळे 

गािाला वपण्याचे रु्द्ध पािी वमळू र्कते. 

मेघालयाचे मुख्यमींत्री कॉनराड के िींगमा याींनी 'ग्रामीण 

बॅकयाडट  डुक्कर पालन योजना' िुरू केली. 

● मेघालयाचे मुख्यमांत्री कॉनराड के सांगमा याांनी 'ग्रामीि बॅकयाडट  

डुक्कर योजना' लाँच केली आहे जेिेकरून रे्तकऱयाांना विविध 

परु्पालन वक्रयाकलापाांद्वारे र्ाित उपजीविका वमळेल. 

मुख्यमांत्री म्हिाले की, सरकार विविध कल्यािकारी योजनाांच्या 

माध्यमातून रे्तकऱयाांना उत्पन्नाच्या सांधी आवि आवर्थटक समृद्धी 

यर्स्वीपिे उपलब्ध करून देत आहे. 

ई-प्रोसि्ुशन पोर्टलच्या िापरात उत्तर प्रदेश अव्वल 

● 9.12 दर्लक्ष प्रकरिाांसह उत्तर प्रदेर्, कें द्र सरकारच्या 

वडवजर्ल इां वडया वमर्न अांतगटत व्यिसर्थावपत केलेल्या ई-

प्रोवस्ुर्न पोर्टलद्वारे खर्ले वनकाली काढण्यात आवि दाखल 

होण्याच्या सांखे्यत आघाडीिर आहे. ऑगस्ट् अखेरपयांतच्या 

आकडेिारीनुसार, मध्य प्रदेर् 2.31 दर्लक्ष, वबहार 859,000, 

गुजरात 487,000 आवि छत्तीसगड 383,000 प्रकरिाांसह 
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दुसऱया सर्थानािर आहे. या पोर्टलिर ऑनलाइन प्रकरिे 

वनकाली काढण्यात UP देखील अव्वल सर्थानािर आहे, सुमारे 

470,000 नोांदी, त्ानांतर मध्यप्रदेर्ासाठी 170,000 आवि 

गुजरातसाठी 125,000 नोांदी आहेत. दोन िर्ाांपूिी राज्याांनी 

सुरू केलेले पोर्टल हे जघन्य गुझ्ाांमधील फौजदारी खर्ल्याांना 

गती देण्यासाठी न्यायालये आवि अवभयोजन यांत्रिेला मदत 

करण्यासाठी गृह, आयर्ी आवि कायदा मांत्रालयाांचा एक 

उपक्रम आहे. 

मोहला-मानपूर-अींबाग चौकी हा छत्तीिगडचा 29 िा सजल्हा 

बनला आहे. 

● छत्तीसगडचे मुख्यमांत्री, भूपेर् बघेल याांनी राज्यातील 29 िा 

वजल्हा म्हिून नव्याने सर्थापन झालेल्या मोहला-मानपूर-अांबागड 

चौकीचे उद्घार्न केले. यािेळी त्ाांनी वजल््ाच्या नकार्ाचे 

अनािरिही केले. नव्याने सर्थापन झालेला वजल्हा मोहला-

मानपूर-अांबागड चौकी हा राजनाांदगाि वजल््ातून एक निीन 

प्रर्ासकीय एकक म्हिून तयार करण्यात आला आहे. 

तासमळनाडू िरकारने सिद्यासथटनी ींिाठी "पुधुमाई पेन योजना" 

िुरू केली. 

● तावमळनाडूचे मुख्यमांत्री एमके सॅ्ट्वलन याांनी वदल्लीचे मुख्यमांत्री 

अरविांद केजरीिाल याांच्या उपव्हसर्थतीत चेन्नई येर्थील एका 

कायटक्रमात 'पुधुमाई पेन' नािाने मूिलूर राममीर्थटम अमै्मयार 

उच्च वर्क्षि हमी योजनेचा रु्भारांभ केला. श्री केजरीिाल याांनी 

वदल्लीतील त्ाांच्या AAP सरकारने केलेल्या मॉडेलचे अनुकरि 

करून तावमळनाडू सरकारने सर्थापन केलेल्या 26 उतृ्कष्ट 

र्ाळा आवि 15 मॉडेल सू्कलचे अनािरि केले. 

राजस्थानने 100 सदििाींची शहरी रोजगार हमी योजना िुरू 

केली. 

● राजसर्थान सरकारने ग्रामीि रोजगार हमी योजनेच्या 

MGNREGA च्या धतीिर र्हरी भागातील गरजू कुरु्ांबाांना 100 

वदिसाांचा रोजगार देण्यासाठी महत्त्वाकाांक्षी योजना सुरू केली 

आहे. मुख्यमांत्री अर्ोक गेहलोत याांनी यािर्ीच्या राज्याच्या 

अर्थटसांकल्पात प्रस्तावित केलेल्या इां वदरा गाांधी र्हरी रोजगार 

योजनेसाठी 2.25 लाखाांहून अवधक कुरु्ांबाांनी आधीच नोांदिी 

केली आहे. 

ओसडशा िरकारने 'छर्ा' नािाने रेन िॉर्र हािेव्हस्ट्ींग योजना 

िुरू केली. 

● ओवडर्ा सरकारने 'कमु्यवनर्ी हानेवसांग अँड हािेव्हस्ट्ांग रेनिॉर्र 

आवर्टवफवर्यल रू् रे्रेस रू् अँव्हक्वफर (CHHATA) नािाची रेन 

िॉर्र हािेव्हस्ट्ांग योजना सुरू केली आहे. या नव्या योजनेला 

गेल्या मवहन्यात मांवत्रमांडळाने मांजुरी वदली होती. त्ाची 

अांमलबजाििी पाच िर्ाांच्या कालािधीसाठी केली जािार आहे. 

योजनेबद्दल: 

● राज्य के्षत्र योजना पािसाच्या पाण्याचे सांरक्षि करण्यासाठी 

आवि र्हरी सर्थावनक स्वराज्य सांसर्था (ULB) आवि पाण्याची 

कमतरता असलेल्या ब्लॉक्समधे्य पाण्याची गुिित्ता 

सुधारण्यासाठी कायट करेल. 

● 2020 मधे्य केलेल्या भूजल सांसाधनाच्या मूल्याांकनािर 

आधाररत व्यिहायटतेनुसार, 29,500 खाजगी इमारती आवि 

1,925 सरकारी इमारती ांच्या छतािर पािसाचे पािी साठिि 

सांरचना बाांधल्या जातील ज्यामधे्य 52 पाण्याचा ताि असलेले 

ब्लॉक आवि 27 र्हरी सर्थावनक स्वराज्य सांसर्थाांचा समािेर् 

असेल. 

छत्तीिगड येथे मनेंद्रगड-सचरसमरी-भरतपूर आसण िक्ती हे 

निीन सजले्ह आहेत. 

● छत्तीसगडचे मुख्यमांत्री भूपेर् बघेल याांनी राज्यातील 32व्या 

आवि 33व्या वजल््ाांचे उद्घार्न केले. मनेंद्रगड-वचरवमरी-

भरतपूर आवि सक्ती हे छत्तीसगडचे 32िे आवि 33िे वजले्ह 

म्हिून घोवर्त करण्यात आले. जांजगीर -चाांपा येरू्थन र्क्ती 

कोरलेली आहे आवि कोररया वजल््ातून मनेंद्रगड-वचरवमरी-

भरतपूर कोरलेली आहे. 

सबहारच्या मुख्यमींत्र्ाींनी फालु्ग नदीिरील भारतातील ििाटत 

लाींब रबर धरणाचे उद्घार्न केले. 

● वबहारचे मुख्यमांत्री वनतीर् कुमार याांनी गया येरे्थ फालु्ग 

नदीिरील भारतातील सिाटत लाांब रबर डॅम 'गयाजी डॅम'चे 

उद्घार्न केले. हे धरि 324 कोर्ी रुपये खचूटन बाांधण्यात आले 

आहे. आयआयर्ी (रुरकी) मधील तज्ज्ाांचा या प्रकल्पात 

सहभाग होता. याते्रकरूां च्या सोयीसाठी धरिात िर्टभर पुरेल 

एिढा पािीसाठा असेल. त्ाच्या बाांधकामामुळे आता विषु्णपद 

घार्ाजिळील फालु्ग नदीत वपांडदान करण्यासाठी येिाऱया 

भाविकाांसाठी िर्टभर वकमान दोन फूर् पािी उपलब्ध होिार 

आहे 

गुजरातमधे्य राष्ट्र ीय िागरी िारिा िींकुल बाींधले जाणार आहे. 

● बांदरे, जहाजबाांधिी आवि जलमागट मांत्रालय गुजरातमधील 

लोर्थल येर्थील ऐवतहावसक वसांधू सांसृ्कती प्रदेर्ात एकूि 3500 

कोर्ी रुपये खचूटन राष्टर ीय सागरी िारसा सांकुल बाांधत आहे . 

भारतातील अर्ा प्रकारचे पवहले कॉम्प्पे्क्स, हे कें द्र भारताचा 

समृद्ध आवि िैविध्यपूिट सागरी िारसा प्रदवर्टत करेल. NMHC 

प्रकल्पाची पायाभरिी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या हसे्त 

करण्यात आली आवि माचट 2019 मधे्य मास्ट्र पॅ्नला सांमती 

देण्यात आली होती. 
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गुजरातचे मुख्यमींत्री भूपेंद्र परे्ल याींनी गुजरातचे पसहले 

'सिनेमॅसर्क रु्ररझम पॉसलिी' जाहीर केली. 

● गुजरातचे मुख्यमांत्री, भूपेंद्र परे्ल याांनी अवभनेता अजय देिगि, 

राज्य सरकारचे मांत्री श्री. श्री. पूिेर् मोदी आवि श्री अरविांद 

रैयानी याांच्यासह मान्यिराांच्या उपव्हसर्थतीत गुजरातचे पवहले 

'वसनेमॅवर्क पयटर्न धोरि' जाहीर केले. या निीन धोरिामुळे 

गुजरातमधे्य वचत्रपर् वनवमटतीसाठी व्यिहायट सांधी वनमाटि होतील 

आवि सर्थावनक लोकाांना रोजगाराच्या सांधीही उपलब्ध होतील. 

गुजरातमधे्य कच्छचे पाांढरे िाळिांर्, वर्िराजपूर बीच अर्ी 

अनेक वठकािे आहेत वजरे्थ रू्वर्ांग स्पॉर् बनण्याच्या भरपूर 

सांधी आहेत. 

भारतात 8642 अमृत िरोिर (तलाि) बाींधणारे उत्तर प्रदेश हे 

भारतातील पसहले राज्य ठरले आहे. 

● भारतात 8642 अमृत सरोिर (तलाि) बाांधिारे उत्तर प्रदेर् हे 

भारतातील पवहले राज्य ठरले आहे. अमृत सरोिर हे पांतप्रधान 

नरें द्र मोदी याांनी सुरू केलेले एक महत्त्वाकाांक्षी वमर्न आहे, 

ज्याचे उविष्ट भविष्यासाठी पाण्याचे सांिधटन करिे आहे. 

उत्तरप्रदेर् नांतर दुसऱया क्रमाांकािर मध्य प्रदेर्, वतसऱया 

क्रमाांकािर जमू्म-काश्मीर, चौर्थ्ा क्रमाांकािर राजसर्थान आवि 

पाचव्या क्रमाांकािर तावमळनाडू आहे. 

िेदाींत आसण फॉक्सकॉन सचप उत्पादनािाठी गुजरातमधे्य १.५४ 

लाख कोर्ी ींची गुींतिणूक करणार आहे. 

● अवनल अग्रिाल याांच्या नेतृत्वाखालील- िेदाांत वलवमरे्ड आवि 

फॉक्सकॉन समूह गुजरातमधे्य सेमीकां डक्टर इकोवसस्ट्म 

उभारण्यासाठी रु. 1.54 लाख कोर्ीहून अवधक गुांतििूक 

करिार आहेत. ऑइल-रू्-मेर्ल्स समूहाने साांवगतले की, िेदाांत 

वडसपे् वलवमरे्ड 94500 कोर्ी रुपयाांच्या गुांतििुकीसह वडसपे् 

फॅब युवनर्ची सर्थापना करेल आवि 60000 कोर्ी रुपयाांच्या 

गुांतििुकीसह िेदाांत सेमीकां डक्टर वलवमरे्ड एकाव्हत्मक 

सेमीकां डक्टर फॅब युवनर् आवि OSAT (आउर्सोसडट 

सेमीकां डक्टर असेंबली आवि चाचिी) सुविधा सर्थापन करेल. 

हररयाणातील राखीगढी येथे हडप्पा िींसृ्कतीचे जगातील ििाटत 

मोठे िींग्रहालय उभारले जात आहे. 

● सुमारे 5,000 िरे् जुन्या वसांधू खोऱयातील कलाकृती ांचे प्रदर्टन 

करण्यासाठी हररयािातील राखीगढी येरे्थ हडप्पा सांसृ्कतीचे 

जगातील सिाटत मोठे सांग्रहालय तयार होत आहे. राखीगढी हे 

गाि 2600-1900 ईसापूिट वसांधू सांसृ्कतीचा भाग होते. हररयािा 

हडप्पा सांसृ्कतीला समवपटत जगातील सिाटत मोठे सांग्रहालय 

होस्ट् करिार आहे. राखीगढी हे हररयािातील वहसार 

वजल््ातील एक गाि आहे, वदल्लीपासून सुमारे 150 

वकलोमीर्र अांतरािर आहे. वसांधू सांसृ्कतीच्या काळापासून ही 

िसाहत एक सुप्रवसद्ध पुरातत्व सर्थळ आहे. 

इींदूर 'स्मार्ट अाँडर े िेि' अिलेले देशातील पसहले 'स्मार्ट सिर्ी' 

ठरणार आहे. 

● इां दूर सांपूिटपिे वडवजर्ल अँडर े वसांग वसस्ट्ीम लागू करून 

इवतहास रचिार आहे, असे करिारे ते भारतातील पवहले र्हर 

बनले आहे. पार्ा नेव्हव्हगेर्न या फमटसोबत सामांजस्य करारािर 

स्वाक्षरी केल्यािर स्मार्ट वसर्ीने लक्षिीय प्रगती केली. या 

सामांजस्य करारािर Pataa Navigations चे सह-सांसर्थापक 

रजत जैन आवि इां दूर स्मार्ट वसर्ीचे CEO ऋर्ि गुप्ता (IAS) 

याांनी स्वाक्षरी केली आहे. 

झारखींड िरकारने एििी, एिर्ी, मागाििगीय आसण 

ओबीिी आसण पुढील आसथटकदृष्ट्ट्या दुबटल घर्काींिाठी राज्य 

िरकारी नोकऱयाींमधे्य 77 र्के्क आरक्षण देण्याच्या प्रस्तािाला 

मान्यता सदली. 

● झारखांड सरकारने एससी, एसर्ी, मागासिगीय आवि ओबीसी 

आवि पुढील आवर्थटकदृष्ट्ट्या दुबटल घर्काांसाठी राज्य सरकारी 

नोकऱयाांमधे्य 77 र्के्क आरक्षि देण्याच्या प्रस्तािाला सहमती 

वदली . झारखांडचे मुख्यमांत्री हेमांत सोरेन याांनी ओबीसी आरक्षि 

27 र्के्क केले जे पूिी 14 र्के्क होते. झारखांड सरकारने 

सर्थावनक रवहिासी कोि आहेत हे वनवित करण्यासाठी 1932 

च्या जवमनीच्या नोांदी िापरण्याचा प्रस्ताि देखील स्वीकारला. 

सिक्कीम िरकारने सकमान िेतन 67% ने िाढिले. 

● वसक्कीम सरकारने अकुर्ल कामगाराांसाठी वकमान िेतन 67 

र्क्क्ाांनी िाढिून 500 रुपये केले. अकुर्ल कामगाराांसाठी 

दैनांवदन मजुरी 300 रुपये होती जी आता 11 जुलै 2022 पासून 

पूिटलक्षी प्रभािाने 500 रुपये झाली आहे. अधट-कुर्ल 

कामगाराांसाठी दैनांवदन मजुरी होती. 320 रुपयाांिरून 520 

रुपयाांपयांत िाढले. कुर्ल कामगाराांना वकां िा कामगाराांना आता 

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

कामगाराांना प्रवतवदन 365 रुपये ऐिजी 565 रुपये प्रवतवदन 

वदले जातील. 
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तेलींगणामधे्य भारतातील पसहली फॉरेस्ट् युसनिसिटर्ी स्थापन 

केले जाणार आहे. 

● भारतात पवहली फॉरेस्ट् युवनव्हवसटर्ी तेलांगिामधे्य होिार आहे. 

िनीकरि विद्यापीठे (UoF) कायदा 2022 तेलांगिा विधानसभेने 

मांजूर केला. युवनव्हवसटर्ी ऑफ फॉरेस्ट्र ी (UoF), हे भारतातील 

अर्ा प्रकारचे पवहले विद्यापीठ असेल. जागवतक स्तरािर, 

रवर्या आवि चीननांतर हे िनर्ास्त्राचे वतसरे विद्यापीठ असेल. 

तेलांगिा सरकारने हैदराबादमधील फॉरेस्ट्र ी कॉलेज अँड ररसचट 

इव्हिटू्यर् (FCRI) चा विस्तार करण्याचा वनिटय घेतला आहे . 

FCRI हे पूिट विद्यापीठात रूपाांतररत होईल. 

िहा िर्षांपेक्षा जास्त सशक्षा अिलेल्या गुन्क््ाींमधे्य फॉरेव्हन्सक 

पुराव्याींचा िींग्रह असनिायट करणारे सदल्ली पोलीि हे भारतातील 

पसहले पोलीि दल ठरले आहे. 

● सहा िर्ाांपेक्षा जास्त वर्क्षा असलेल्या गुझ्ाांमधे्य फॉरेव्हन्सक 

पुराव्याांचा सांग्रह अवनिायट करिारे वदल्ली पोलीस हे भारतातील 

पवहले पोलीस दल ठरले आहे. वदल्ली हा कें द्रर्ावसत प्रदेर् 

आहे आवि तो गृह मांत्रालयाच्या प्रर्ासकीय वनयांत्रिाखाली 

आहे. वदल्लीचे पोवलस आयुक्त सांजय अरोरा याांनी सिट पोवलस 

युवनर््सना 'मानक आदेर्' जारी केला. 

महत्वाचे मुदे्द 

● झोनल कौव्हन्सलच्या बैठकीत श्री. अवमत र्हा याांनी मावहती 

वदली की सरकार वब्रवर्र्कालीन भारतीय दांड सांवहता बदलिार 

आहे. 

● फौजदारी खर्ल्याांमधे्य न्यायिैद्यक पुरािे गोळा करिे सक्तीचे 

करण्याबाबत केलेले बदल ही सुरुिातीची पायरी होती. 

● गृहमांत्री अवमत र्हा याांनी या िसु्तव्हसर्थतीिर जोर वदला की 

कोठडीतील छळाची मुळे िसाहतिादी भारतात आहेत, तर्थावप, 

फॉरेव्हन्सक पुराव्याच्या आधारे गुने्हगाराला दोर्ी ठरिले जाऊ 

र्कते. 

● वदल्ली पोवलसाांच्या आदेर्ात असेही सूवचत केले आहे की 

प्रते्क वजल््ात या दलाची स्वतः ची 'मोबाइल क्राइम र्ीम वॅ्हन' 

आहे. 

● घर्नासर्थळी िैज्ञावनक आवि न्यायिैद्यकीय मदत देण्यासाठी 

प्रते्क वजल््ाला फॉरेव्हन्सक मोवबल वॅ्हनचे िार्प केले जाईल. 

मुख्यमींत्री के चींद्रशेखर राि याींनी तेलींगणच्या निीन 

िसचिालयाला डॉ भीमराि रामजी आींबेडकर याींचे नाि 

देण्याचा सनणटय घेतला. 

● मुख्यमांत्री के चांद्ररे्खर राि याांनी तेलांगिच्या निीन 

सवचिालयाला डॉ भीमराि रामजी आांबेडकर याांचे नाि देण्याचा 

वनिटय घेतला. तेलांगिा विधानसभेने कें द्र सरकारला निी 

वदल्लीतील निीन सांसद भिनाला घर्नेच्या मुख्य वर्ल्पकाराचे 

नाि देण्याचे आिाहन करिारा ठराि एकमताने मांजूर 

केल्यानांतर हे पाऊल पुढे आले आहे. निीन एकाव्हत्मक 

सवचिालय सांकुलाचे बाांधकाम येत्ा दसऱयाच्या सिापयांत पूिट 

करण्याचे उविष्ट ठेिून िेगाने काम सुरू आहे. 

काश्मीरचे पसहले मव्हिपे्क्स श्रीनगरमधे्य होणार आहे. 

● जमू्म आवि काश्मीरचे लेफ्टनांर् गव्हनटर मनोज वसन्हा याांच्या 

हसे्त काश्मीरमधील पवहले मव्हल्टपे्क्स आज श्रीनगरमधे्य 

उघडण्यात येिार आहे तीन दर्काांच्या प्रयत्ानांतर, 

काश्मीरमधे्य पुन्हा एकदा वचत्रपर्गृहे असतील. INOX-

वडझाइन केलेल्या मव्हल्टपे्क्सच्या तीन वचत्रपर्गृहाांची एकवत्रत 

बसण्याची क्षमता 520 असेल. 

आींध्र प्रदेशमधे्य भारतातील पसहल्या सलसथयम-आयन िेल 

कारखान्याचे उद्घार्न झाले. 

● इलेक्टर ॉवनक्स आवि मावहती तांत्रज्ञान राज्यमांत्री, राजीि 

चांद्ररे्खर याांनी वतरुपती, आांध्र प्रदेर् येरे्थ भारतातील पवहल्या 

वलवर्थयम-आयन सेल वनवमटती सुविधेची प्री-प्रॉडक्शन रन सुरू 

केली आहे. ही अत्ाधुवनक सुविधा चेन्नईव्हसर्थत मुनोर्थ इांडस्ट्र ीज 

वलवमरे्डने 165 कोर्ी रुपये खचूटन उभारली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी 2015 मधे्य मांवदराच्या र्हरात 

सर्थापन केलेल्या दोन इलेक्टर ॉवनक्स मॅनु्यफॅक्चररां ग िस्ट्सटपैकी 

एकामधे्य ही सुविधा आहे. 

● सध्या प्ाांर्ची सर्थावपत क्षमता 270 MWH आहे आवि दररोज 

10Ah क्षमतेचे 20,000 सेल तयार करू र्कतात. हे सेल पॉिर 

बँकमधे्य िापरले जातात आवि ही क्षमता भारताच्या सध्याच्या 

गरजेच्या जिळपास 60 र्के्क आहे. 

● मोबाईल फोन, ऐकता येण्याजोगे आवि घालता येण्याजोग्या 

उपकरिाांसारख्या इतर ग्राहक इलेक्टर ॉवनक्ससाठी सेल देखील 

तयार केले जातील. 

● सध्या, भारत प्रामुख्याने चीन, दवक्षि कोररया, व्हव्हएतनाम आवि 

हाँगकाँगमधून वलवर्थयम-आयन सेलची आयात करतो. 

सप्रकॉशनरी डोिचे 100 र्के्क किरेज प्राप्त करणारे A&N हे 

भारतातील पसहले राज्य/UT बनले. 

● अांदमान आवि वनकोबार बेरे् हे वप्रकॉर्नरी डोसचे 100 र्के्क 

कव्हरेज प्राप्त करिारे पवहले भारतीय राज्य/कें द्रर्ावसत प्रदेर् 

बनले आहेत. 18 िरे् ियोगर्ातील 2,87,216 पेक्षा जास्त 

लाभार्थ्ाांना वप्रकॉर्नरी डोससह लसीकरि करण्यात आले 

आहे. 15 जुलैनांतर, सरकारने 'आझादी का अमृत महोत्सिा'च्या 

वनवमत्ताने मोफत खबरदारीचे डोस देण्याचा वनिटय घेतल्याने 

लसीकरिाच्या दरात िाढ झाली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● आरोग्यसेिा कमटचार्याांनी घरोघरी पोहोचून मोहीम अवधक तीव्र 

करण्यासाठी अनेक वर्वबरे आयोवजत केली. 

● र्हरी तसेच ग्रामीि भागात या वर्वबराांचे आयोजन करण्यात 

आले असून त्ाला चाांगला प्रवतसाद वमळाला. 

● 30 सप्टेंबरच्या वनधाटररत िेळेपूिी वनधाटररत उविष्ट पूिट करण्यात 

आले आहे . 
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● वनकोबार वजल््ात सािधवगरीच्या डोससह पूिटपिे लसीकरि 

करण्यात आले आहे. 

● नांतर उत्तर आवि मध्य अांदमान आवि दवक्षि अांदमान 

वजल््ाांना पूिटपिे लसीकरि करण्यात आले. 

● वप्रकॉर्नरी डोसमधे्य Corbevax आवि Covishield याांचा 

समािेर् आहे. 

मसणपूरचे मुख्यमींत्री एन. सबरेन सिींग याींनी 'िीएम दा हैिी' हे 

िेब पोर्टल िुरू केले. 

● मविपूरचे मुख्यमांत्री एन. वबरेन वसांग याांनी इांफाळ येरे्थ सामान्य 

लोकाांच्या तक्रारी आवि वचांता एकवत्रत करण्यासाठी िेब सुविधा 

सुरू केली. िेब पोर्टलला “सीएम दा हैसी” असे म्हितात, ज्याचे 

भार्ाांतर “मुख्यमांत्र्याांना मावहती देण्यासाठी” असे केले जाते. 

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

व्यक्त करू र्कतात. तक्रारदाराांकडून तक्रारी ांची व्हसर्थतीही 

तपासली जाऊ र्कते. 

जमू्म आसण काश्मीरमधील शेतकरी आता काश्मीरमधील 

केशरच्या GI रॅ्गद्वारे देशाींतगटत आसण आींतरराष्ट्र ीय बाजारपेठेत 

त्याींची उत्पादने सिकू शकतात. 

● जमू्म आवि काश्मीर कें द्रर्ावसत प्रदेर्ातील रे्तकरी आता 

काव्हश्मरी केर्रच्या GI लेबवलांगमुळे त्ाांची उत्पादने देर्ाांतगटत 

आवि आांतरराष्टर ीय बाजारपेठेत विकण्यास सक्षम आहेत. असे 

काश्मीरमधील कृर्ी सांचालक चौधरी मोहम्मद इक्कबाल याांनी 

साांवगतले, त्ाांनी आज दवक्षि काश्मीरमधील पुलिामा 

वजल््ातील पांपोर रे्जारील दुसू्स येर्थील काश्मीर र्र ेड सेंर्र 

येरू्थन इां वडया इांर्रनॅर्नल केर्रला भेर् वदली. 

गुजराती सचत्रपर् 'छेलो शो' हा ऑस्कर 2023 िाठी भारताचा 

असधकृत प्रिेश ठरला आहे. 

● गुजराती वचत्रपर् “छेल्लो र्ो”, सौराष्टर ातील एका खेडेगािातील 

एका तरुि मुलाच्या वसनेमासोबतच्या पे्रमसांबांधाांिर आधाररत 

नार्क, 95 व्या अकादमी पुरस्कार वकां िा ऑस्कर 

पुरस्काराांसाठी भारताचा अवधकृत प्रिेर् आहे, असे वफल्म 

फेडरेर्न ऑफ इां वडयाने (FFI) जाहीर केले. इांग्रजीमधे्य “लास्ट् 

वफल्म र्ो” असे र्ीर्टक असलेला, पॅन नवलन वदग्दवर्टत हा 

वचत्रपर् 14 ऑक्टोबर रोजी देर्भरातील वचत्रपर्गृहाांमधे्य 

प्रदवर्टत होईल. 95 िा अकादमी पुरस्कार 12 माचट 2023 रोजी 

लॉस एां जेवलस येरे्थ होिार आहेत. 

सदल्लीचे लेफ्टनींर् जनरल िीके िके्सना याींनी 'िी केअर' 

कमु्यसनर्ी पोसलसिींग उपक्रम िुरू केला. 

● लेफ्टनांर् जनरल व्ही के सके्सना याांनी लोकाांमधे्य वदल्ली 

पोवलसाांच्या विविध योजनाांबिल जागरूकता पसरिण्याच्या 

उिेर्ाने 'िी केअर' या कमु्यवनर्ी पोवलवसांग उपक्रमाचे 

उद्घार्न केले. पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या 72व्या 

िाढवदिसावनवमत्त साजऱया होिाऱया ‘सेिा वदिसा’च्या वनवमत्ताने 

इां वडया गेर् येर्थील कतटव्य पर्थ येरे्थ आयोवजत कायटक्रमात या 

उपक्रमाचे उद्घार्न करण्यात आले. समन्वय राखण्यासाठी 

आवि पोवलस-पव्हब्लक इांर्रफेस सर्थावपत करण्यासाठी वदल्ली 

पोवलसाांच्या विविध योजनाांबिल लोकाांमधे्य जागरूकता 

पसरििे हा या उपक्रमाचा उिेर् आहे. 

'िी केअर' उपक्रम 

● 'िी केअर' उपक्रमात, सिट डीसीपी पुढील तीन मवहने प्रते्क 

र्वनिार आवि रवििारी आपापल्या भागात कमु्यवनर्ी पोवलवसांग 

उपक्रम आयोवजत करतील. 

● ते र्ाळकरी मुले आवि RWA सदस्याांच्या पोलीस से्ट्र्नला 30 

वनिडक वठकािी भेर्ी देतील आवि प्रश्नमांजुर्ा सत्राांद्वारे आवि 

सामुदावयक चचेद्वारे मावहती प्रसाररत करून त्ाांच्यार्ी सांिाद 

साधतील. 

● या उपक्रमाांमुळे मुले, मवहला, जे्यि नागररक आवि परदेर्ी 

पयटर्काांना सांरक्षि देण्यात मदत होते. 

नागालाँड तुरुीं ग सिभाग कारागृहातील कमटचाऱयाींिाठी मोबाइल 

हजेरी अजट िादर करून सडसजर्ल झाला आहे. 

● नागालँड तुरुां ग विभाग कारागृहातील कमटचाऱयाांसाठी मोबाइल 

हजेरी अजट सादर करून वडवजर्ल झाला आहे. कारागृह, मुद्रि 

आवि लेखनसामग्रीचे सल्लागार एच. हैवयांग याांनी वजल्हा 

कारागृह कोवहमा येरे्थ कारागृह कमटचारी उपव्हसर्थती अँप लाँच 

केले. राज्य कारागृह विभागाने एक्सलॉवजक्स रे्क्नॉलॉजी 

सोलु्यर्न प्रायवे्हर् वलवमरे्डच्या सहकायाटने मोबाइल अँप सुरू 

केले आहे. 

तासमळनाडूने पाल्क बेमधे्य देशातील पसहले 'डुगॉन्क्ग कीं झिेशन 

ररझिट' असधिूसचत केले आहे. 

● तावमळनाडूने 448 चौरस वकलोमीर्र के्षत्रफळ असलेल्या 

तांजािर आवि पुडुकोट्टई वजल््ाांच्या वकनारपट्टीच्या पाण्याला 

कव्हर करिार्या पाल्क बेमधे्य देर्ातील पवहले 'डुगॉझग 

कां झवे्हर्न ररझव्हट' अवधसूवचत केले आहे. सप्टेंबर 2021 मधे्य 

तावमळनाडू सरकारने (GoTN) तावमळनाडूमधील लुप्त होत 

चाललेल्या डुगॉझग प्रजाती आवि त्ाांच्या सागरी अवधिासाांचे 

सांरक्षि करण्यासाठी, पाल्क बे प्रदेर्ात 'डुगॉझग कां झवे्हर्न 

ररझव्हट' सर्थापन करण्याचा विचार करत आहे. 

जमू्म-काश्मीर प्रशािनाने महाराजा हररसिींह याींच्या 

जयींतीसनसमत्त िािटजसनक िुट्टी जाहीर करण्याचा सनणटय घेतला 

आहे. 

● जमू्म -काश्मीर प्रर्ासनाने महाराजा हररवसांह याांच्या 

जयांतीवनवमत्त सािटजवनक सुट्टी जाहीर करण्याचा वनिटय घेतला 

आहे . लेफ्टनांर् गव्हनटर मनोज वसन्हा याांनी प्रमुख राजकीय नेते, 

युिा राजपूत सभेचे सदस्य, नागरी समाजाचे सदस्य, जमू्म आवि 

काश्मीर र्र ान्सपोर्ट युवनयनचे प्रमुख याांचा समािेर् असलेल्या 

वर्ष्टमांडळाच्या भेर्ीनांतर ही घोर्िा केली. 
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लेहने बाँसकीं ग ऑपरेशन्सचे 100 र्के्क सडसजर्ायझेशन िाध्य 

केले आहे. 

● भारतातील सिाटवधक व्हसर्थत असलेल्या वजल्हा, लेहने बँवकां ग 

ऑपरेर्न्सचे 100 र्के्क वडवजर्ायझेर्न साध्य केले आहे. 

कें द्रर्ावसत प्रदेर् स्तरीय बँकसट सवमती लडाख, भारतीय 

ररझव्हट बँकेने वजल््ातील बँकसटचा सत्कार केला आहे. लेह 

वजल््ाने एका िर्ाटच्या अल्प कालािधीत सिट कायटरत बँकाांचे 

वडवजर्ायझेर्न पूिट केले आहे. ऑगस्ट् 2021 मधे्य केरळचा 

वत्ररू्र वजल्हा हा देर्ातील पवहला पूिटतः  वडवजर्ल बँवकां ग 

वजल्हा बनला होता. 

छत्तीिगडचे मुख्यमींत्री भूपेश बघेल याींनी 'हमार बेर्ी हमारा 

मान' मोहीम िुरू केली. 

● छत्तीसगड सरकारने मवहला सुरके्षसाठी 'हमार बेर्ी हमारा 

मान' (आमची बेर्ी, आमचा सन्मान) नािाची मोहीम सुरू 

करण्याचा वनिटय घेतला आहे. र्ाळा-महाविद्यालयात जािाऱया 

मुली ांमधे्य सुरके्षच्या उपाययोजनाांबाबत जागरूकता वनमाटि 

करिे आवि मवहलाांर्ी सांबांवधत गुझ्ाांची नोांदिी आवि तपास 

याला प्राधान्य देिे हा या मोवहमेचा कें द्रवबांदू आहे. या 

अवभयानाचा रु्भारांभ मुख्यमांत्री भूपेर् बघेल याांच्या हसे्त 

करण्यात आला. 

● या मोवहमेअांतगटत मवहला पोलीस अवधकारी आवि कमटचारी 

राज्यातील र्ाळा आवि महाविद्यालयाांना भेर् देऊन कायदेर्ीर 

हक्क, चाांगला स्पर्ट-िाईर् स्पर्ट आवि लैंवगक छळ आवि 

र्ोर्ि, सायबर गुने्ह आवि सोर्ल मीवडयार्ी सांबांवधत गुने्हगारी 

विरुद्ध प्रवतबांधात्मक उपाय याविर्यी मागटदर्टन करतील. हमर 

बेर्ी हमारा मान मोवहमेअांतगटत एक हेल्पलाइन क्रमाांकही जारी 

केला जाईल 

उत्तराखींडला पयटर्न मींत्रालयाकडून ििोतृ्कष्ट् िाहिी पयटर्न 

स्थळ आसण पयटर्नाच्या ििांगीण सिकािािाठी दोन शे्रणी ींमधे्य 

प्रथम पाररतोसर्षक समळाले. 

● जागवतक पयटर्न वदनावनवमत्त, उत्तराखांडला पयटर्न 

मांत्रालयाकडून सिोतृ्कष्ट साहसी पयटर्न सर्थळ आवि 

पयटर्नाच्या सिाांगीि विकासासाठी दोन शे्रिी ांमधे्य प्रर्थम 

पाररतोवर्क वमळाले. राज्याचे पयटर्न आवि साांसृ्कवतक मांत्री 

सतपाल महाराज याांनी निी वदल्ली येरे्थ राष्टर ीय पयटर्न पुरस्कार 

2018-19 च्या सादरीकरिादरम्यान उपराष्टर पती जगदीप 

धनकर याांच्या हसे्त पुरस्कार स्वीकारले. 

● वहिाळी पयटर्नाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोवजत केलेल्या 

अनेक कायटक्रमाांपैकी प्रमुख कायटक्रमाांमधे्य र्र ेक ऑफ द इयर 

- बागेिर वजल््ातील वपांडारी गे्लवर्यर 1 ऑक्टोबर ते 15 

नोव्हेंबर आवि चमोली वजल््ातील बागची बुग्याल र्र ेक 1 

वडसेंबर ते 15 जानेिारी, मसुरीमधील विांर्रलाइन कावनटव्हल 

याांचा समािेर् आहे. 

बुींदेलखींडच्या पसहल्या व्याघ्र प्रकल्पाला उत्तर प्रदेश िरकारने 

मींजुरी सदली आहे. 

● बुांदेलखांड प्रदेर्ातील पवहल्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासाला 

उत्तर प्रदेर् मांवत्रमांडळाने मांजुरी वदली आहे. राज्याच्या वचत्रकूर् 

वजल््ातील रािीपूर िन्यजीि अभयारण्य म्हिून आधीच 

अवधसूवचत केलेल्या 29,958.863 हेक्टर बफर के्षत्र आवि 

23,031.00 हेक्टर के्षत्रासह व्याघ्र प्रकल्प 52,989.863 हेक्टर 

जवमनीिर असेल. उत्तरेकडील उष्णकवर्बांधीय कोरड्या 

पानझडी जांगलाांनी व्यापलेले रािीपूर व्याघ्र प्रकल्प हे िाघ, 

वबबट्या, अस्वल, वठपकेदार हरीि, साांभर, वचांकारा, सरपर्िारे 

प्रािी आवि इतर सस्तन प्राण्याांचे घर आहे. 

Hitachi Astemo ने भारतात पसहला िौरऊजाट प्रकल्प स्थापन 

केला. 

● Hitachi Astemo ने त्ाांच्या जळगाि उत्पादन प्रकल्पात 3 

मेगािॅर् (MW) चा भारतातील पवहला ग्राउांड-माउां रे्ड सोलर 

पॉिर प्ाांर् सर्थावपत केला. 3 मेगािार् (MW) सौर ऊजाट प्रकल्प 

43301 चौरस मीर्र के्षत्रात बाांधला जाईल. ग्राउांड-माउां रे्ड 

सोलर पॉिर प्ाांर्मधे्य 7128 ग्राउांड-माउां रे्ड सोलर पॅनेल 

आवि 10 इनव्हर्टर असतील. Hitachi Astemo ऑर्ोमोवर्व्ह 

आवि िाहतूक घर्काांच्या विकासासाठी, उत्पादनासाठी, 

विक्रीसाठी आवि सेिेसाठी ओळखले जाते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● Hitachi काबटन उत्सजटन कमी करण्यासाठी आवि 2050 पयांत 

काबटन नू्यर्र ल होण्यासाठी काम करत आहे. या प्ाांर्सह, 

कां पनी दरिर्ी सुमारे 4000 र्न काबटन डायऑक्साइड उत्सजटन 

दूर करू र्केल. हे सुमारे 1,50,000 झाडे लािण्याइतके 

असेल. 

● 3-मेगािॅर् सौर ऊजाट प्रकल्पाची सर्थापना ही कां पनीच्या 

योजनेची फक्त सुरुिात आहे ज्यामधे्य ती माचट 2023 पयांत 

अवतररक्त 1.5-मेगािॅर् सौर ऊजाट प्रकल्प सुरू करेल. 

● कां पनीच्या जळगाि प्ाांर्मधे्य 3-चाकी आवि 4-चाकी 

िाहनाांसाठी बे्रक वसव्हस्ट्म तयार करते. त्ामधे्य मॅनु्यफॅक्चररां ग 

वडस्क बे्रक आवि डर म बे्रकचा समािेर् आहे. यासोबतच हा 

प्ाांर् फाउांडर ी ऑपरेर्न्समधे्यही गुांतलेला आहे. 

● वहताची एसे्ट्मो या जपानी फमटच्या उपकां पन्याांपैकी एक, 2021 

मधे्य सर्थापन करण्यात आली. कां पनी ऑर्ोमोबाईल उद्योगात 

कायटक्षम सुधारिा प्रदान करण्यासाठी सतत कायटरत आहे. 

गुजरात दौऱयात पींतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक पायाभूत िुसिधा 

आसण सिकाि प्रकल्पाींचे उद्घार्न करतील. 

● पांतप्रधान नरें द्र मोदी एकूि 29,000 कोर्ी रुपयाांपेक्षा जास्त 

असलेल्या अनेक पायाभूत सुविधा आवि विकास प्रकल्पाांना 

समवपटत करतील. अहमदाबाद मेर्र ोचा पवहला र्प्पा आवि 

सूरतमधील डायमांड ररसचट अँड मकें र्ाइल (डर ीम) वसर्ीच्या 

फेज 1 सह जगातील पवहल्या सीएनजी (सांकुवचत नैसवगटक 

िायू) र्वमटनलचे उद्घार्न होिार आहे. 
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महत्वाचे मुदे्द 

● पांतप्रधान गुजरातमधे्य पवहल्याांदाच आयोवजत होत असलेल्या 

36 व्या राष्टर ीय खेळाांचे उद्घार्न करतील आवि प्रिासात 

असताना गाांधीनगर-मुांबई सेंर्र ल िांदे भारत एक्सपे्रस र्र ेनला 

वहरिा झेंडा दाखितील. 

● डर ीम वसर्ीच्या पवहल्या र्प्प्प्यासह एकूि 3,400 कोर्ी रुपयाांच्या 

प्रकल्पाांच्या अनािरिानांतर, मोदी 29 सप्टेंबर रोजी सुरतच्या 

वलांबायत पररसरात एका जनसमुदायाला सांबोवधत करतील. 

● सुरत नांतर, पांतप्रधान भािनगरला जातील आवि अवधकृतपिे 

एकूि 6,000 कोर्ी रुपयाांच्या प्रकल्पाांना सुरुिात करतील, 

ज्यामधे्य जगातील पवहल्या CNG र्वमटनल आवि ब्राउनफीड 

पोर्टची कोनवर्ला ठेिण्याचा समािेर् आहे. 

● याव्यवतररक्त, अहमदाबादच्या मोरे्रा रे्जारच्या नरें द्र मोदी 

से्ट्वडयममधे्य एका भव्य कायटक्रमात, पांतप्रधान मोदी 

औपचाररकपिे 36 व्या राष्टर ीय खेळाांची घोर्िा करतील. 

 

आींतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

िप्टेंबर मसहन्याच्या िुरुिातीला यूएि आसण यूके जहाजाींना 

त्याच्या बींदराींिर प्रिेश नाकारल्यानींतर, िोलोमन बेर्ाींनी आता 

ििट नौदल भेर्ी तातु्परत्या थाींबिल्या आहेत. 

● या मवहन्याच्या सुरुिातीला यूएस आवि यूके जहाजाांना त्ाच्या 

बांदराांिर प्रिेर् नाकारल्यानांतर, सोलोमन बेर्ाांनी आता सिट 

नौदल भेर्ी तातु्परत्ा र्थाांबिल्या आहेत. पॅवसवफक बेर् देर्ाचे 

पांतप्रधान मनसेह सोगिारे याांनी कॅनबेरा, ऑस्ट्र ेवलयातील यूएस 

दूतािासाच्या काही तासाांनांतर ही घोर्िा केली, असे साांवगतले 

की यूएस नौदलाच्या जहाजाांना देर्ाच्या बांदराांमधे्य डॉवकां ग 

करण्यापासून प्रवतबांवधत केले जाईल. वनरीक्षकाांचा असा वििास 

आहे की देर्ाचे पाऊल हे सिटसामान्य प्रमािापासून दूर आहे 

आवि चीनच्या देर्ात आवि मोठ्या प्रमािािर या प्रदेर्ात 

िाढत्ा प्रभािाबिल वचांता वनमाटि करते. 
 

 

IMF श्रीलींकेला 2.9 अब् डॉलर देणार आहे.. 

● वदिाळखोर श्रीलांकेने आांतरराष्टर ीय नािेवनधीच्या िाताटकाराांसह 

सर्तट $2.9 अब्ज बेलआउर्िर सहमती दर्टविली, कारि बेर् 

राष्टर  एक गांभीर आवर्थटक सांकर्ािर मात करण्याचा प्रयत् करीत 

आहे ज्यामुळे त्ाचे अध्यक्ष देर् सोडून पळून गेले. अत्ांत 

आिश्यक आयातीसाठी वित्तपुरिठा करण्यासाठी डॉलसट 

सांपल्याने अनेक मवहने तीव्र अन्न, इांधन आवि और्धाांचा 

तुर्िडा, विस्ताररत बॅ्लकआउर् आवि धािपळीच्या महागाईने 

देर् त्रस्त झाला आहे. 

कॅनडाच्या माकट हम सिर्ीने एका रस्त्याचे नाि िींगीतकार ए 

आर रहमान याींच्या नािािर ठेिले आहे. 

● ऑस्कर-विजेता मु्यवझक आयकॉन, एआर रहमान याांना 

नुकतेच कॅनडातील माकट हम र्हरातील रस्त्याचे नाि त्ाांच्या 

नािािर ठेिण्याचा मान वमळाला. तो जगभरातील सिाटत वप्रय 

सांगीतकाराांपैकी एक आहे. 'मोझार्ट ऑफ मद्रास' म्हिून 

ओळखल्या जािार्या रहमानने अनेक वहर् गािी आवि रचना 

वदली आहेत जी कायम स्मरिात राहतील. त्ाने मविरत्मच्या 

रोजा या वचत्रपर्ातून आपल्या कररअरची सुरुिात केली होती 

आवि तेव्हापासूनच त्ाने उतृ्कष्ट कामवगरी केली आहे. त्ाच्या 

काही वहर् आवि पुरस्कार-विजेत्ा रचनाांमधे्य वदल से, जय हो, 

एक हो गये हम और तुम, रां ग दे बसांती आवि आय हैरारे्थ याांचा 

समािेर् आहे. 

भारत यूकेला मागे र्ाकून जगातील 5िी ििाटत मोठी 

अथटव्यिस्था बनला आहे. 

● भारताने वब्रर्नला मागे र्ाकून जगातील पाचिी सिाटत मोठी 

अर्थटव्यिसर्था बनली आहे, असे बू्लमबगटने िृत्त वदले आहे. 

रँवकां गमधील बदलाने युनायरे्ड वकां गडमला सहाव्या सर्थानािर 

ढकलले आहे कारि देर् वनदटयी खचट-ऑफ-वलव्हव्हांग रॅ्कमधे्य 

अडकत आहे. भारतीय अर्थटव्यिसर्था यांदा ७ र्क्क्ाांहून अवधक 

िाढण्याचा अांदाज आहे. 

G-7 देशाींनी रसशयन तेलािाठी सकीं मत मयाटदा प्रणालीला 

िहमती सदली. 

● युके्रनमधील युद्धाला वित्तपुरिठा करण्याच्या मॉस्कोच्या 

क्षमतेला धक्का देण्यासाठी G7 च्या सदस्याांनी रवर्यन तेलािर 

वकां मत मयाटदा लादण्याचे मान्य केले आहे. कच्च्च्या तेल आवि 

पेर्र ोवलयम उत्पादनाांिरील मयाटदा जागवतक ऊजेच्या वकमती 

कमी करण्यास मदत करेल. ताांवत्रक इनपुर्च्या शे्रिीिर 

आधाररत कॅप एका स्तरािर सेर् केली जाईल. "आम्ही 

युके्रनच्या पाठीर्ी उभे राहू, जोपयांत तो लागेल," असे G7 

म्हिाले. 

● रवर्यन तेलािर वकां मत मयाटदा लागू करिे म्हिजे पॉवलसीिर 

साइन अप करिार्या देर्ाांना केिळ समुद्रमागे िाहतूक केलेले 

रवर्यन तेल आवि पेर्र ोवलयम उत्पादने खरेदी करण्याची 

परिानगी वदली जाईल जी वकां मत मयाटदा वकां िा त्ापेक्षा कमी 

विकली जातात. 
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भारत पुढील आठिड्यात QUAD िररि असधकाऱयाींची बैठक 

आयोसजत करेल. 

● तैिान सामुद्रधुनीिरील तिािानांतर अर्ी पवहली िररि 

अवधकृत बैठक निी वदल्ली आयोवजत करेल, पुढील 

आठिड्यात अमेररका, जपान आवि ऑस्ट्र ेवलयासह क्वाड 

गु्रवपांगची अवधकृत-स्तरीय बैठक होईल. भारताच्या इांडो-

पॅवसवफक भागीदाराांसोबत 5-6 सप्टेंबर रोजी होिारी क्वाड 

मीवर्ांग आठिड्यात आयोवजत केली जाईल . सप्टेंबरच्या मध्यात 

उझबेवकस्तानमधे्य होिार्या आगामी र्ाांघाय कोऑपरेर्न 

ऑगटनायझेर्न (एससीओ) वर्खर पररर्देसाठी सरकारच्या 

"समतोल" हालचाली म्हिून याकडे पावहले जाते. 

राजनाथ सिींह पसहल्याींदाच मींगोसलयाला जाणार आहेत. 

● दोन्ही देर्ाांमधील सांरक्षि सहकायट अवधक दृढ करण्यासाठी 

सांरक्षि मांत्री वद्वपक्षीय चचाट करिार आहेत. 2+2 मांत्रीस्तरीय 

सांिादासाठी ते जपानलाही जािार आहेत. प्रर्थमतः , कें द्रीय 

सांरक्षि मांत्री राजनार्थ वसांह 5 ते 7 सप्टेंबर या कालािधीत 

मांगोवलयाला भेर् देिार आहेत. “आगामी दौरा हा भारतीय 

सांरक्षि मांत्र्याांचा मांगोवलयाचा पवहला दौरा आहे आवि दोन्ही 

देर्ाांमधील सांरक्षि सहकायट आवि धोरिात्मक भागीदारी 

आिखी मजबूत करेल. 

मेरी एसलझाबेथ र्र ि, युनायरे्ड सकीं गडमच्या सतिऱया पींतप्रधान 

बनणार आहेत. 

● मेरी एवलझाबेर्थ र्र स, 26 जुलै 1975 रोजी जन्मलेल्या वब्रवर्र् 

राजकारिी, आता कां झवे्हवर्व्ह पक्षाच्या नेत्ा आहेत आवि 6 

सप्टेंबर 2022 रोजी यूकेच्या पांतप्रधानपदी विराजमान होिार 

आहेत. 

महागाईचे िींकर् िाढत अिताना युरोप मींदीच्या सदशेने जात 

आहे. 

● युरो झोन जिळजिळ वनवितपिे मांदीमधे्य प्रिेर् करत आहे, 

आजच्या सिेक्षिाांमधे्य जीिन सांकर्ाचा िाढता खचट आवि एक 

वनरार्ाजनक दृष्टीकोन दर्टविला आहे जो ग्राहकाांना खचट 

करण्यापासून सािध करत आहे. वकमतीतील दबाि काही 

प्रमािात हलका झाला असताना, सिेक्षिानुसार, ते उच्च 

रावहले. युरोवपयन सेंर्र ल बँक दबािाखाली आहे कारि महागाई 

त्ाच्या 2% लक्ष्यापेक्षा चार पर् जास्त आहे, गेल्या मवहन्यात 

विक्रमी 9.1% पयांत पोहोचली आहे. 

चीनमधील असधकाऱयाींनी नो ींदी िुरू झाल्यापािून देशातील 

ििाटत उष्ण ऑगस्ट्ची नो ींद केली आहे. 

● चीनमधील अवधकाऱयाांनी नोांदी सुरू झाल्यापासून देर्ातील 

सिाटत उष्ण ऑगस्ट्ची नोांद केली आहे, राज्य माध्यमाांनुसार, 

विलक्षि तीव्र उन्हाळ्याच्या उष्णतेच्या लारे्मुळे नद्या कोरड्या 

पडल्या, वपके जळून गेली आवि िेगळ्या बॅ्लकआउर् सुरू 

झाल्या. वसचुआन प्राांताच्या काही भागाांमधे्य आवि चोांगवकां गच्या 

मेगावसर्ीचे तापमान 40 अांर् सेव्हल्सअस (104 फॅरेनहाइर्) पेक्षा 

जास्त वदिसाांपयांत िाढल्याने, तज्ञाांच्या मते दवक्षि चीन गेल्या 

मवहन्यात जागवतक इवतहासातील सिाटत िाईर् उष्णतेच्या 

लार्ाांपैकी एक असू र्कतो. 

UN ने श्रीलींकेच्या मानिी हक्काींच्या रेकॉडटची सनींदा केली. 

● सांयुक्त राष्टर ाांच्या मानिावधकार पररर्देने 27 मे रोजी श्रीलांकेिर 

एक गांभीर सदोर् ठराि मांजूर केला ज्यामधे्य अलीकडील 

लढाई दरम्यान कवर्थत गैरितटन आवि मानिी हक्काांच्या इतर 

गांभीर समस्याांबाबत आांतरराष्टर ीय चौकर्ीच्या मागिीकडे दुलटक्ष 

केले गेले, असे ह्यूमन राइर््स िॉचने म्हर्ले आहे. सरकारी 

सैन्याने वलबरेर्न र्ायगसट ऑफ तवमळ इलम (LTTE) च्या 

पराभिानांतर एका दर्कानांतर श्रीलांकेतील मानिी हक्काांच्या 

पररव्हसर्थतीिर 26 आवि 27 मे 2009 रोजी पररर्देने विरे्र् सत्र 

आयोवजत केले होते. 

िुएला बे्रिरमन या भारतीय िींशाच्या िकील याींना देशाचे 

निीन गृहिसचि म्हणून सनयुक्त केले आहे. 

● सुएला बे्रव्हरमन यूकेच्या निीन गृहसवचि आहेत: वलझ र्र स, 

निीन वब्रर्ीर् पांतप्रधान, सुएला बे्रव्हरमन या भारतीय िांर्ाच्या 

िकील याांना देर्ाचे निीन गृहसवचि म्हिून वनयुक्त केले आहे. 

भारतीय िांर्ाच्या वप्रती परे्ल याांच्या जागी सुएला बे्रव्हरमन 

याांची वनयुक्ती करण्यात आली आहे. आगे्नय इांग्लांडमधील 

फरेहॅम येर्थील 42 िर्ीय कां झवे्हवर्व्ह पक्षाच्या सदस्या सुएला 

बे्रव्हरमन याांनी यापूिी अँर्नी जनरल म्हिून बोररस जॉन्सन 

प्रर्ासनासाठी काम केले होते. 

अमेररकेने पासकस्तानला 450 दशलक्ष डॉलिटचे पॅकेज जाहीर 

केले. 

● वबडेन प्रर्ासनाने पावकस्तानला तब्बल USD 450 दर्लक्ष F-

16 फायर्र जेर् फ्लीर् वर्काि कायटक्रम मांजूर केला आहे. 

यूएस काँगे्रसला सूचना म्हिून, परराष्टर  खात्ाने 450 दर्लक्ष 

डॉलसटच्या अांदाजे खचाटसाठी F-16 केस आवि सांबांवधत 

उपकरिाांची सांभाव्य विदेर्ी लष्करी विक्री मांजूर करण्याचा 

वनधाटर केला आहे, असा युव्हक्तिाद केला आहे की यामुळे 

इिामाबादची ितटमान पररव्हसर्थती पूिट करण्याची क्षमता वर्कून 

राहील. 

मींगोसलयाचे राष्ट्र पती उखनागीन खुरेलिुख याींनी राजनाथ सिींह 

याींना 'तेजि' घोडा भेर् सदला. 

● मांगोवलयाला भेर् देिारे पवहले भारतीय सांरक्षि मांत्री, राजनार्थ 

वसांह याांना राष्टर पती उखनागीन खुरेलसुख याांनी “तेजस” हा भव्य 

घोडा भेर् म्हिून वदला. पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांना सात 

िर्ाांनांतर या देर्ाच्या नेतृत्वाकडून अर्ीच भेर् वमळाली आहे. 

2015 मधे्य पांतप्रधान मोदी ांना त्ाांच्या या देर्ाच्या ऐवतहावसक 

भेर्ीदरम्यान त्ाांचे तत्कालीन मांगोवलयन समकक्ष वचमेद 

सैखानवबलेग याांच्याकडून विरे्र् भेर् म्हिून एक तपवकरी 

घोडा वमळाला होता. त्ाचे नाि कां र्थक असे होते. 
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यूएिने युरोपिाठी 2 अब् डॉलरची लष्करी मदत जाहीर 

केली. 

● युके्रन आवि रवर्याकडून धो्ात आलेल्या इतर युरोपीय 

देर्ाांसाठी वबडेन प्रर्ासनाने $2 अब्ज पेक्षा जास्त वकमतीची 

मोठी निीन लष्करी मदत जाहीर केल्यामुळे अमेररकेचे परराष्टर  

मांत्री अँर्नी व्हब्लांकन याांनी कीिला अवनयोवजत भेर् वदली . िररि 

युके्रवनयन अवधकार्याांर्ी झालेल्या बैठकी ांमधे्य, व्हब्लांकेन म्हिाले 

की, वबडेन प्रर्ासनाने युके्रन आवि नार्ो सदस्य आवि 

प्रादेवर्क सुरक्षा भागीदाराांसह त्ाच्या 18 रे्जारी देर्ाांना 

दीघटकालीन परकीय लष्करी वित्तपुरिठा करण्यासाठी $2 

अब्ज प्रदान करण्याच्या आपल्या इराद्याबिल कॉांगे्रसला सूवचत 

केले आहे. 

सचप पुरिठा िुधारल्यामुळे िाहनाींचे सडसॅ्पच 21% िाढले. 

● सोसायर्ी ऑफ इां वडयन ऑर्ोमोबाईल मॅनु्यफॅक्चरसटच्या 

म्हिण्यानुसार, सेमीकां डक्टरचा सुधाररत पुरिठा आवि 

सिासुदीची मागिी यामुळे ऑगस्ट्मधे्य भारतातील प्रिासी 

िाहनाांच्या घाऊक विक्रीत 21 र्के्क िावर्टक िाढ झाली आहे. 

सोसायर्ी ऑफ इां वडयन ऑर्ोमोबाईल मॅनु्यफॅक्चरसट (वसयाम) 

द्वारे जारी केलेल्या ताज्या आकडेिारीनुसार, ऑगस्ट् 2021 

मधे्य 2,32,224 युवनर््सच्या तुलनेत पॅसेंजर िाहन (पीव्ही) 

डीलसटना पाठिले गेले 2,81,210 युवनर् होते. प्रिासी कार 

घाऊक विक्री 23 िर होती. गेल्या मवहन्यात 1,33,477 

युवनर््सिर र्क्का होता. 

िोल्कर तुकट  हे िींयुक्त राष्ट्र ाींचे पुढील मानिासधकार प्रमुख 

बनणार आहेत. 

● सांयुक्त राष्टर  (UN) महासभेने ऑव्हस्ट्रयाचे िोल्कर तुकट  याांना 

सांयुक्त राष्टर ाचे सरवचर्िीस अँर्ोवनयो गुरे्रेस याांनी जागवतक 

सांसरे्थचे मानिावधकार प्रमुख म्हिून मान्यता वदली. व्होल्कर तुकट  

याांनी 2018 ते 2022 या कालािधीत UN उच्चायुक्त फॉर 

ह्यूमन राइर््स (OHCHR) च्या कायाटलयात काम केलेल्या 

वचलीच्या राजकारिी िेरोवनका वमरे्ल बॅचेलेर् जेररया याांची 

जागा घेतली. तुकट , सध्या धोरिासाठी सहाय्यक महासवचि 

म्हिून कायटरत आहेत. 

लॉड्टि माकट  इन्क्शुरन्सला IRDAI कडून थेर् सिमा ब्रोकरचा 

परिाना समळतो. 

 भारतीय विमा वनयामक आवि विकास प्रावधकरि (IRDAI) ने 

लॉड्टस माकट  इझरु्रन्स ब्रोकरेज प्रायवे्हर् वलवमरे्ड, लॉड्टस माकट  

इांडस्ट्र ीजचा विमा विभाग, जीिन आवि सामान्य विमा 

उत्पादनाांसाठी रे्थर् विमा ब्रोवकां ग परिाना वदला आहे. या रे्थर् 

ब्रोवकां ग लायसन्ससह, लॉड्टस माकट  इझरु्रन्स इांडस्ट्र ीज विमा 

के्षत्रात प्रिेर् करण्यासाठी पाया घालते. 

यूएि 9/11 च्या भीर्षण घर्नेला 21 िा िधाटपन सदन िाजरा 

करत आहे. 

● अमेररकेच्या भूमीिरील सिाटत प्रािघातक दहर्तिादी 

हल्ल्याच्या 21 िर्ाांनांतर बळी पडलेल्याांची नािे, स्वयांसेिक कायट 

आवि इतर श्रद्धाांजली िाचून अमेररकन लोकाांना 11 सप्टेंबर 

रोजी 9/11 ची आठिि झाली. नू्ययॉकट मधील ग्राउांड वझरो येरे्थ 

र्ोवलांग बेल आवि र्ाांततेच्या क्षिाने स्मरिोत्सिाला सुरुिात 

झाली, जेरे्थ 11 सप्टेंबर 2001 रोजी झालेल्या अपहरि-विमान 

हल्ल्यात िडट र्र ेड सेंर्रचे विन र्ॉिर नष्ट झाले होते. 

पींतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 आसण 16 िप्टेंबर रोजी शाींघाय 

कोऑपरेशन ऑगटनायझेशन सशखर पररर्षदेिाठी 

उझबेसकस्तानमधील िमरकीं दला जाणार आहेत. 

● पांतप्रधान नरें द्र मोदी 15 आवि 16 सप्टेंबर रोजी र्ाांघाय 

कोऑपरेर्न ऑगटनायझेर्न वर्खर पररर्देसाठी 

उझबेवकस्तानमधील समरकां द येरे्थ जािार आहे. जून 2019 

नांतर वकवगटस्तानमधील वबशे्कक येरे्थ SCO वर्खर पररर्द 

आयोवजत झाल्यानांतर ही पवहली िैयव्हक्तक वर्खर पररर्द 

असेल. सध्याच्या प्रिासाच्या िेळापत्रकानुसार पांतप्रधान 14 

सप्टेंबरला समरकां दला पोहोचण्याची आवि 16 सप्टेंबरला 

परतण्याची र््ता आहे. 

उत्तर कोररयाने िींरक्षण म्हणून आव्हिक हल्ल्याींना असधकृत 

करणारा कायदा पाि केला. 

● उत्तर कोररयाने आव्हिक हल्ल्याांबाबत कायदा पास केला. उत्तर 

कोररयाने एक कायदा मांजूर केला आहे जो त्ाला आगाऊ 

आव्हिक हल्ला करण्याचा अवधकार देतो. नुकत्ाच पाररत 

झालेल्या कायद्यामुळे, अिस्त्रधारी राष्टर  म्हिून उत्तर कोररयाचा 

दजाट अपररितटनीय झाला आहे. उत्तर कोररयाने या िर्ी 

आांतरखांडीय के्षपिास्त्रासह विक्रमी र्स्त्रास्त्राांची चाचिी केली. 

नॉिेसजयन िेंर्र ल बाँक इथररयम िापरून राष्ट्र ीय सडसजर्ल चलन 

सिकसित करते. 

● नॉजेस बँकेने, इर्थररयम तांत्रज्ञानािर आधाररत राष्टर ाच्या मध्यिती 

बँक वडवजर्ल चलन (CBDC) सँडबॉक्ससाठी मुक्त स्त्रोत कोड 

प्रकावर्त करून वडवजर्ल चलन विकवसत करण्याच्या 

प्रयत्ाांमधे्य महत्त्वपूिट प्रगती केली. वक्रप्टोग्रावफक तांत्रज्ञानाच्या 

चालू असलेल्या मुख्य प्रिाहात अिलांब केल्यामुळे हा विकास 

र्् झाला. 

मुख्य मुदे्द 

● CBDCs हा एक प्रकारचा इलेक्टर ॉवनक वफएर् मनी आहे ज्याला 

मध्यिती बँकेने पावठां बा वदला आहे. जरी ते आिश्यक नसले 

तरी, CBDCs ब्लॉकचेन नेर्िकट िर तयार केले जाऊ र्कतात. 

● चाचिी नेर्िकट र्ी सांिाद साधण्याचा मागट प्रदान करण्यासाठी 

सँडबॉक्स तयार केला आहे. 
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● बँकेचे अवधकृत CBDC भागीदार, Nahmii, याांनी एका ब्लॉग 

पोस्ट्मधे्य म्हर्ले आहे की त्ाांनी ERC-20 र्ोकन्सची वमांवर्ांग, 

बवनांग आवि र्र ान्सफर करिे यासह िैवर्ष्ट्टे्य देखील सक्षम 

केली आहेत. 

● इर्थररयम िॉलेर् मेर्ामास्क आत्तापयांत ओपन सोसट कोडद्वारे 

समवर्थटत नाही. 

चीनने आपल्या पसहल्या पूणटपणे िौर उजेिर चालणारे 

मानिरसहत हिाई िाहन (UAV) ची यशस्वी चाचणी केली. 

● चीनने आपल्या पवहल्या पूिटपिे सौर उजेिर चालिारे 

मानिरवहत हिाई िाहन (UAV) ची यर्स्वी चाचिी केली आहे. 

Qimingxing-50 चे पवहले उड्डाि साध्य झाले आहे, ज्यामुळे 

ते फक्त सौर उजेिर चालिारे पवहले मोठ्या आकाराचे UAV 

बनले आहे, अर्ी मावहती एका वचनी सरकारी अवधकाऱयाने 

विर्मधे्य वदली आहे. 

इराण भारताला तेल आयात पुन्हा िुरू करण्याि उद्युक्त 

करू शकतो. 

● अमेररकेचे वनबांध वर्वर्थल झाल्याच्या क्षिी भारत इरािकडून 

कच्च्च्या तेलाची खरेदी पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करेल, 

ज्यामुळे आयात बासे्कर्मधे्य विविधता आिण्यास मदत होईल, 

असे एका िररि सरकारी अवधकाऱयाने साांवगतले. र्र म्प 

प्रर्ासनाने पवर्टयन आखाती देर्ािर वनबांध लादल्यानांतर 

भारताने 2019 च्या मध्यात इरािकडून तेल आयात करिे बांद 

केले . इराि आव्हिक कराराचे पुनरुज्जीिन करण्यासाठी 

अमेररका आवि इतर जागवतक र्क्ती व्हव्हएन्ना येरे्थ बैठक घेत 

आहेत. 

आमेसनया-अझरबैजान िीमेिर पुन्हा िींघर्षट िुरु झाला. 

● अमेवनया आवि अझरबैजान याांच्यात सांघर्ट सुरु झाला असून, 

प्रते्क बाजूने घातपात झाला आहे. आमेवनयाने साांवगतले की 

अझरबैजानी सैन्याने सीमेजिळील अनेक वठकािाांिर हल्ला 

केला आवि 49 आमेवनयन सैवनकाांचा मृतू् झाला. अझरबैजानने 

साांवगतले की, आमेवनयन सैन्याने त्ाांच्या सर्थानाांिर गोळीबार 

केला, त्ामुळे मृताांची सांख्या वनवित नाही. 

Google ने िायबर-िुरक्षा कीं पनी Mandiant $ 5.4 सबसलयन 

मधे्य सिकत घेतले. 

● Google ने $5.4 वबवलयन मधे्य विकत घेतले सायबरवस्ुररर्ी 

कां पनी Mandiant चे पूिटपिे अवधग्रहि केले गेले आहे, 

Google Cloud चे CEO र्थॉमस कुररयन याांनी साांवगतले. 

धम्ा, घर्ना आवि एक्सपोजर चाांगल्या प्रकारे व्यिसर्थावपत 

करण्यात सांसर्थाांना मदत करण्यासाठी मॅांवडयांर् Google 

िाउडमधे्य सामील होईल. धक्कादायक SolarWinds हॅक 

र्ोधण्यासाठी Mandiant प्रवसद्ध आहे. 

पींतप्रधान नरेंद्र मोदी याींनी व्लासदिोस्तोक येथे आयोसजत 

रसशयाच्या ईस्ट्नट इकॉनॉसमक फोरम 2022 ला िचु्यटअली 

िींबोसधत केले. 

● 8 सप्टेंबर रोजी, पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी व्लावदिोस्तोक येरे्थ 

आयोवजत रवर्याच्या ईस्ट्नट इकॉनॉवमक फोरम 2022 ला 

व्हचु्यटअली सांबोवधत केले. रवर्याचे राष्टर ाध्यक्ष व्लावदमीर पुतीन, 

आमेवनयाचे पांतप्रधान वनकोल पावर्न्यान, मांगोवलयाचे पांतप्रधान 

लुिसानमशे्रन ओयुन-एडेने, म्यानमारच्या सर्स्त्र दलाचे 

कमाांडर-इन-चीफ वमन आांग हलेन, राष्टर ीय सर्थायी सवमतीचे 

अध्यक्ष उपव्हसर्थत होते. 

● पांतप्रधान मोदी कनेव्हक्टव्हव्हर्ी, चेन्नई-व्लावदिोस्तोक मेरीर्ाइम 

कॉररडॉर, नॉदटनट सी रूर्, सुदूर पूिेतील भारतीय गुांतििूक, 

भारताच्या पोलाद उद्योगातील रवर्यन सहभागाची क्षमता, 

याबिल विसृ्ततपिे बोलले. 2019 मधे्य EEF मधे्य सन्माननीय 

पाहुिे म्हिून सहभागी झालेल्या मोदी ांनी तेव्हा भारताच्या 

अॅॅक्ट सुदूर पूिट धोरिाची घोर्िा केली होती. 

पींतप्रधान मोदी िमरकीं दमधे्य राष्ट्र पती शी सजनसपींग याींची भेर् 

घेणार आहेत. 

● र्ाांघाय कोऑपरेर्न ऑगटनायझेर्न (SCO) वर्खर पररर्देला 

उपव्हसर्थत राहण्यासाठी पांतप्रधान नरें द्र मोदी येरे्थ आले, जे 

प्रादेवर्क सुरक्षा आव्हाने, व्यापार आवि ऊजाट पुरिठा िाढििे 

यासह इतर मुद्द्याांिर चचाट करण्यासाठी सज्ज आहे. SCO दोन 

िर्ाांनांतर उझबेवकस्तानमधील समरकां द येरे्थ प्रर्थम िैयव्हक्तक 

वर्खर पररर्द आयोवजत करत आहे. या पररर्देत रवर्याचे 

अध्यक्ष व्लावदमीर पुवतन आवि चीनचे राष्टर ाध्यक्ष र्ी वजनवपांग 

याांचाही सहभाग असिार आहे. पुतीन आवि उझबेकचे 

राष्टर ाध्यक्ष र्िकत वमझीयोयेि याांच्यासह इतर नेत्ाांसह मोदी 

वर्खर पररर्देच्या बाजूला वद्वपक्षीय बैठका घेिार आहेत. 

सकसगटझस्तानने तासजसकस्तानशी जोरदार लढाई िुरू केली 

आहे. 

● वकवगटझस्तानने मध्य आवर्याई रे्जारी तावजवकस्तानर्ी "तीव्र 

लढाया" नोांदिल्या आवि साांवगतले की माजी सोव्हव्हएत 

युवनयनला मारण्यासाठी वहांसाचाराच्या ताज्या उदे्रकात 24 लोक 

मारले गेले. दोन्ही लहान गरीब लँडलॉक्कड राष्टर ाांनी एकमेकाांिर 

युद्धविराम करार असूनही वििावदत भागात पुन्हा लढाई सुरू 

केल्याचा आरोप केला आहे. 

● वकवगटझस्तानने तावजवकस्तानच्या उत्तरेकडील सुगद प्रदेर्ाच्या 

सीमेिर असलेल्या त्ाच्या दवक्षिेकडील बर्केन प्राांतात 

लढाईची नोांद केली आहे. तावजक एक्सिेव्ह, िोरुख हे के्षत्र 

त्ाच्या वजगसॉ-पझल राजकीय आवि िाांवर्क भूगोलासाठी 

प्रवसद्ध आहे आवि गेल्या िर्ी अर्ाच प्रकारच्या र्तु्रत्वाचे 

वठकाि बनले होते. 
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जोआओ लॉरेन्को याींची अींगोलाच्या अध्यक्षपदी पुन्हा सनिड 

झाली. 

● राष्टर ीय वनिडिूक आयोगाने 51 % मताांसह जोआओ लॉरेन्को 

याांना अध्यक्ष म्हिून घोवर्त केले. अध्यक्ष जोआओ लॉरेन्को हे 

वलबरेर्न ऑफ अांगोला (MPLA) साठी लोकवप्रय चळिळीचे 

सदस्य आहेत आवि ते अांगोलाचे अध्यक्ष म्हिून पुन्हा वनिडून 

आले. वनिडिूक वनकालाांनी MPLA चे िचटस्व िाढिले, हा 

एकमेि पक्ष आहे ज्याने 1975 मधे्य पोतुटगालपासून स्वतांत्र 

झाल्यानांतर अांगोलािर राज्य केले आहे. 

र्ायफून नानमाडोल हे जपानमधे्य अनेक िर्षाटत आलेले ििाटत 

मोठे िादळ आहे. 

● नानमाडोल या र्ायफूनने जपानच्या अनेक भागाांमधे्य जोरदार 

िारे आवि पािसाची नोांद केली आहे. र्ायफून नानमाडोल हे 

जपानमधे्य अनेक िर्ाटत आलेले सिाटत मोठे िादळ आहे. 

जपान मेर्ोलॉवजकल एजन्सी (JMA) ने लोकाांना अत्ांत सतकट  

राहण्याचा सल्ला वदला आहे आवि मुसळधार पाऊस, उांच 

लार्ा, िादळ आवि िादळासाठी तयार राहण्याचा सल्ला वदला 

आहे. 

नानमाडोल र्ायफूनशी िींबींसधत महत्त्वाचे मुदे्द 

● र्ायफून नानमाडोल हे जपानमधील 14 िे चक्रीिादळ आहे. 

● नानमाडोल या िादळाने कागोवर्मा र्हराजिळ धडक वदली 

आवि नांतर या िादळाने ्ुरू्च्या पविमेकडील बेर् आवि 

होझरू्च्या मुख्य बेर्ाकडे सरकले. 

● नानमाडोल िादळात नदीला पूर आल्याने आतापयांत एकाचा 

मृतू् झाला असून 69 जि जखमी झाले आहेत. 

● ्ुरू् रेले्व कां पनीने ्ुरू्मधील कामकाज र्थाांबिले. 

● जपान एअरलाइन्स कां पनी वलवमरे्ड आवि एएनए होव्हडांग्सने 

सुमारे 800 उड्डािे रि केली. 

चीन आसण UAE मून रोिर समशनिाठी हातसमळिणी करणार 

आहेत. 

● चीन आवि सांयुक्त अरब अवमराती (UAE) ने नांतरच्या अांतराळ 

महत्त्वाकाांके्षला पुढे मदत करण्यासाठी हातवमळििी करण्याचे 

मान्य केले आहे. UAE चे मोहम्मद वबन रर्ीद से्पस सेंर्र 

(MBRSC) आवि चायना नॅर्नल से्पस एजन्सी (CNSA) याांनी 

UAE च्या चांद्र मोवहमाांिर एकत्र काम करण्यासाठी सामांजस्य 

करारािर स्वाक्षरी केली आहे. हा करार दोन्ही देर्ाांमधील 

पवहला सांयुक्त अिकार् प्रकल्प आहे. 

सिींडिर कॅिल येथे एका खाजगी िमारींभात सब्रर्नच्या राणी 

एसलझाबेथ II याींना सनरोप सदला. 

● जघराण्याने विांडसर कॅसल येरे्थ एका खाजगी समारांभात 

वब्रर्नची प्रदीघट काळ सत्ता गाजििाऱया रािी एवलझाबेर्थ II 

याांना वनरोप वदला. त्ावदिर्ी लांडनच्या िेस्ट्वमिर अँबे येरे्थ 

अवधकृत दफनविधी झाल्यानांतर सेंर् जॉजट चॅपलमधे्य रािी 

एवलझाबेर्थ II ला वनरोप वदला, जेरे्थ जागवतक नेते, युरोवपयन 

राजघराण्याांचे सदस्य आवि सामान्य लोक एकत्र आले होते. 

चीनला मागे र्ाकत भारत श्रीलींकेचा ििाटत मोठा सद्वपक्षीय 

ऋणदाता म्हणून उदयाि आला आहे. 

● 2022 च्या चार मवहन्याांत, भारताने श्रीलांकेला एकूि 968 

दर्लक्ष यूएस डॉलसटचे कजट वदले आहे. 2017-2021 या पाच 

िर्ाांपासून चीन श्रीलांकेला सिाटत मोठा वद्वपक्षीय कजट देिारा 

आहे. कजट देण्याच्या बाबतीत भारताने चीनला मागे र्ाकले. 

श्रीलींकेच्या सद्वपक्षीय कजटदाराशी िींबींसधत महत्त्वाचे मुदे्द 

● आवर्याई विकास बँक (ADB) ही गेल्या पाच िर्ाांत सिाटत 

मोठी वद्वपक्षीय कजट देिारी बँक आहे. 

● 2021 मधे्य, आवर्याई विकास बँकेने (ADB) श्रीलांकेला एकूि 

610 दर्लक्ष डॉलसट वदले. 

● भारताने श्रीलांकेला 4 अब्ज डॉलसटचे अन्न आवि आवर्थटक मदत 

वदली आहे. 

● भारताने ऑगस्ट् 2022 रोजी 21,000 र्न खत श्रीलांकेला वदले. 

● 2022 च्या सुरुिातीपासून, श्रीलांका आवर्थटक सांकर्ाने त्रस्त आहे 

आवि सरकारच्या वडफॉल्टमुळे पररव्हसर्थती आिखी वबकर् 

झाली आहे. 

RBI ने आसथटक गुणोत्तराींमधे्य िुधारणा दशटसिल्यानींतर PCA 

फे्रमिकट मधून िेंर्र ल बाँक ऑफ इींसडया काढून र्ाकले. 

● ररझव्हट बँक ऑफ इां वडया (RBI) ने सेंर्र ल बँक ऑफ इां वडयाला 

त्ाच्या प्रॉम्प्प्ट करेव्हक्टव्ह अँक्शन फे्रमिकट  (PCAF) मधून काढून 

र्ाकले जेव्हा कजटदात्ाने वकमान वनयामक भाांडिल आवि 

वनव्वळ नॉन-परफॉवमांग अँसेर््स (NNPAs) यासह विविध 

आवर्थटक गुिोत्तराांमधे्य सुधारिा दर्टविल्या. RBI ने जून 2017 

मधे्य बँकेच्या उच्च वनव्वळ NPA आवि मालमत्ताांच्या 

नकारात्मक परताव्यामुळे (RoA) PCA वनयम लागू केले होते. 

सेंर्र ल बँक ऑफ इां वडयाच्या कामवगरीचा आढािा घेतल्यानांतर 

आरबीआयने बँकेिरील वनबांध हर्िण्याचा वनिटय घेतला. 

2022-23 मधे्य एकूण प्रत्यक्ष कर िींकलनात 30% ची िाढ 

झाली. 

● सेंर्र ल बोडट ऑफ डायरेक्ट रॅ्के्सस (CBDT) ने एका वनिेदनात 

म्हर्ले आहे की, या आवर्थटक िर्ाटत आतापयांत वनव्वळ प्रत्क्ष 

कर सांकलन ₹ 700,669 कोर्ी आहे, जे सांबांवधत आवर्थटक 

िर्ाटच्या समान कालािधीपयांत ₹ 568,147 कोर्ी ांच्या तुलनेत 

23% अवधक आहे. यात एकूि ₹ 368,484 कोर्ी कॉपोरेर्न 

कर आवि ₹ 330,490 कोर्ी वकमतीचा िैयव्हक्तक आयकर 

(वस्ुररर्ीज व्यिहार करासह) समाविष्ट आहे. 

Elets BFSI आसण Union Bank of India ने सकिान के्रसडर् 

काडटचे सडसजर्लायझेशन जाहीर केले. 

● प्रमुख वडवजर्ल पररितटन उपक्रम “समभाि” चा एक भाग 

म्हिून युवनयन बँक ऑफ इां वडयाने रे्तकरी-कें वद्रत असलेल्या 

वकसान के्रवडर् काडट उत्पादनाचे उद्योग-प्रर्थम, एां ड-रू्-एां ड 

वडवजर्लायझेर्न घोवर्त केले. KCC वित्तपुरिठा प्रवक्रयेचे 

वडवजर्लीकरि करून, कां पनीला त्ाची पररिामकारकता 

आवि रे्तकरी वमत्रत्व िाढिण्याची आर्ा आहे. 
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खाद्यपदाथट आसण काही उत्पासदत िसू्तींच्या िाढत्या सकमती ींमुळे 

10 िप्टेंबर रोजी िींपलेल्या आठिड्यात महागाई दर एक 

र्क्क्याींच्या पुढे जाऊन 1.21 र्क्क्याींिर पोहोचला आहे. 

● खाद्यपदार्थट आवि काही उत्पावदत िसू्तांच्या िाढत्ा वकमती ांमुळे 

10 सप्टेंबर रोजी सांपलेल्या आठिड्यात महागाईचा दर एक 

र्क्क्याांच्या ओलाांडून 1.21 र्क्क्याांिर पोहोचला आहे, जो 

मागील आठिड्यात 0.92 र्क्क्याांिर होता. 

● वनयाटतीिर बांदी असतानाही, उष्णतेच्या लारे्मुळे नुकसान 

झालेल्या वपकाची मजबूत मागिी आवि घर्िारा पुरिठा 

यामुळे भारतीय गव्हाच्या वकमती विक्रमी उच्चाांकािर 

पोहोचल्या. दुसरीकडे, रवर्या-युके्रन युद्धामुळे जागवतक 

पुरिठा साखळी विस्कळीत झाली आवि िसू्तांच्या वकमती 

िाढल्या. 

बीसजींग व्हस्थत जीन फमटने जगात प्रथमच जींगली आव्हक्ट्टक 

लाींडग्याचे यशस्वी लोसनींग केले. 

● बीवजांग व्हसर्थत जीन फमटने जगात प्रर्थमच जांगली आव्हक्टटक 

लाांडग्याचे यर्स्वी िोवनांग केले. आव्हक्टटक लाांडग्याचे िोवनांग, 

ज्याला पाांढरा लाांडगा वकां िा धु्रिीय लाांडगा म्हिूनही ओळखले 

जाते, जे कॅनडाच्या रािी एवलझाबेर्थ बेर्ाांच्या उच्च आव्हक्टटक 

रु्ांडर ाचे मूळ आहे. 

महत्वाचे मुदे्द 

● कां पनीचे डेपु्यर्ी जनरल मॅनेजर झाओ वजयानवपांग याांच्या 

म्हिण्यानुसार, एनु्यिेरे्ड (पेर्ीतून नू्यव्हियस काढून 

र्ाकण्याची प्रवक्रया) oocytes आवि सोमावर्क पेर्ी ांपासून 137 

निीन भू्रि तयार करण्यापासून प्रवक्रया सुरू झाली आवि 

त्ानांतर 85 भू्रि सात बीगलच्या गभाटर्यात हस्ताांतररत केले 

गेले. ज्याचा जन्म वनरोगी लाांडगा म्हिून झाला होता. 

● िोवनांग, पेर्ी, ऊती इत्ादी ांसह सजीिाांच्या प्रती तयार 

करण्याची प्रवक्रया, प्रर्थम स्कॉवर्र् र्ास्त्रज्ञाने 1996 मधे्य प्रािी 

तयार करण्यासाठी िापरली होती. डॉली नािाची मेंढी हा प्रािी 

प्रौढ मेंढीच्या कासेचा िापर करून तयार करण्यात आला होता. 

5 दसक्षण आसशयाई देशाींनी पाम ऑइल अलायन्सची स्थापना 

केली. 

● दवक्षि आवर्यातील भारत, पावकस्तान, श्रीलांका, बाांगलादेर् 

आवि नेपाळ या पाच पाम तेल आयात करिाऱया देर्ाांतील 

खाद्यतेल व्यापार सांघर्नाांनी एवर्यन पाम ऑइल अलायन्स 

(APOA) सर्थापन करण्याची घोर्िा केली. सौदेबाजीची र्क्ती 

गोळा करिे आवि आयात र्ाित करिे ही कल्पना आहे. 

● APOA विधानानुसार, पाम तेल उच्च-गुििते्तचे, वकफायतर्ीर 

आवि वनरोगी िनस्पती तेल म्हिून ओळखले जािे आवि पाम 

तेलाची नकारात्मक प्रवतमा बदलण्यासाठी युती कायट करेल. 

चतुिेदी म्हिाले की APOA च्या सदस्यत्वाचा विस्तार करून 

सांपूिट खांडातील पाम तेलाचे उत्पादन वकां िा रु्द्धीकरिार्ी 

सांबांवधत कां पन्या वकां िा उद्योग सांसर्थाांचा समािेर् केला जाईल. 

सब्रसर्श पाउींड डॉलरच्या तुलनेत नीचाींकी पातळीिर घिरला. 

● यूकेच्या 50 िर्ाांतील सिाटत मोठ्या कर कपातीला बाजाराच्या 

प्रवतसादामुळे, डॉलरच्या तुलनेत पौांड विक्रमी नीचाांकी 

पातळीिर पोहोचला आहे. स्ट्वलांगने सुरुिातीच्या आवर्याई 

व्यापारात जिळजिळ $1.03 िर घसरि केली. 

मुख्य मुदे्द 

● डॉलरच्या तुलनेत पौांड हे कमी रावहल्यास, डॉलरमधे्य वकां मत 

असलेल्या तेल आवि िायूसारख्या िसू्तांची आयात अवधक 

महाग होईल. 

● याव्यवतररक्त, इतर आयात केलेल्या िसू्त लक्षिीयरीत्ा महाग 

होऊ र्कतात, ज्यामुळे महागाई िाढू र्कते, जी आधीच 

दर्कातील सिोच्च दराने चालू आहे. 

● याव्यवतररक्त, अर्ी वचांता आहे की सरकारच्या अब्जािधी कजट 

घेण्याच्या आवि कर कमी करण्याच्या योजनाांमुळे िाढत्ा 

महागाईला चालना वमळेल आवि बँक ऑफ इांग्लांडला व्याजदर 

आिखी िाढण्यास चालना वमळेल. 

● यूकेच्या अर्थटव्यिसरे्थच्या वचांतेमुळे पौांडिर पररिाम झाला आहे, 

परां तु डॉलरच्या िाढीमुळे पौांडिरही दबाि वदसून आला आहे. 

● इतर चलने डॉलरच्या तुलनेत कमी होत आहेत आवि मांदीच्या 

र््तेच्या वचांतेमुळे, युरोने यूएस चलनाच्या तुलनेत निीन 20 

िर्ाांच्या नीचाांकी पातळी गाठली आहे. 

चींदीगड सिमानतळाला भगतसिींग याींचे नाि देण्यात येणार आहे 

● महान स्वातांत्र्यसैवनकाांना आदराांजली म्हिून चांदीगड 

विमानतळाचे नामकरि र्हीद भगतवसांग याांच्या नािाने 

करण्यात येिार असल्याची घोर्िा पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी 

केली आहे. 

● पांजाब आवि हररयािा सरकारने गेल्या मवहन्यात (ऑगस्ट् 

2022) विमानतळाला स्वातांत्र्य सैवनक र्हीद-ए-आझम 

भगतवसांग याांचे नाि देण्याचे मान्य केले होते. 

● 485 कोर्ी रुपयाांचा विमानतळ प्रकल्प भारतीय विमानतळ 

प्रावधकरि (AAI) आवि पांजाब आवि हररयािा सरकार याांचा 

सांयुक्त उपक्रम आहे. 

निजात मृतू्य रोखण्यािाठी आिाम पोरे्बल उपकरण 

‘SAANS’ िापरणार आहे 

● आसाम सरकारने बेंगळुरू-आधाररत स्ट्ार्ट-अपने विकवसत 

केलेले SAANS हे एअर पे्रर्र मर्ीन राज्यभरातील सरकारी 

रुग्णालयाांमधे्य िापरण्याचा वनिटय घेतला आहे. 

● ‘SAANS’ ही एक पोरे्बल निजात वर्रु् सतत सकारात्मक 

िायु दाब (CPAP-Continuous Positive Air Pressure) 

प्रिाली आहे जी रुग्णालयाच्या प्रवक्रयेमधे्य तसेच 

प्रिासादरम्यान लहान मुलाांना जीिनरक्षक िासोच्छिासाचा 

आधार देऊ र्कते. 

● विरे्र् उपकरिाांसह निजात मृतू्दर कमी करण्यासाठी 

पायलर् प्रोजेक्टच्या यर्ानांतर हा वनिटय घेण्यात आला आहे. 
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बथुकम्मा: राज्यभरात तेलींगणा महोत्सिाला िुरुिात, 

पींतप्रधानाींनी ििांना शुभेच्छा सदल्या 

● तेलांगिामधे्य बरु्थकम्मा नािाने ओळखला जािारा राज्य 

पुष्पोत्सि सुरू झाला असून त्ात मवहला मोठ्या सांखे्यने 

सहभागी होत आहेत. 

जॉसजटया मेलोनी इर्लीच्या पसहल्या मसहला पींतप्रधान 

बनण्याच्या तयारीत आहेत. 

● वनिडिुकीत विजय वमळिण्यासाठी पुरािमतिादी युतीचे 

नेतृत्व केल्यानांतर जॉवजटया मेलोनी दुसऱया महायुद्धानांतरच्या 

सिाटत उजव्या विचारसरिीच्या सरकारच्या प्रमुखपदी 

इर्लीच्या पवहल्या मवहला पांतप्रधान बनण्याच्या तयारीत आहेत. 

मेलोनी पांतप्रधान माररयो द्राघी, युरोवपयन सेंर्र ल बँकेचे माजी 

प्रमुख याांच्याकडून पदभार स्वीकारतील, ज्याांनी पॅररस आवि 

बवलटन याांच्यार्ी घवनि सांबांध प्रसर्थावपत करून त्ाांच्या 18 

मवहन्याांच्या कायटकाळात रोमला EU धोरि-वनधाटरिाच्या 

कें द्रसर्थानी आिले. इर्ावलयन अवतउजव्या नेत्ा मेलोनी पक्ष 

सािटवत्रक वनिडिुकीत आघाडीिर आहे. 

व्लासदमीर पुसतन याींनी एडिडट  स्नोडेनला रसशयन नागररकत्व 

सदले. 

● नॅर्नल वस्ुररर्ी एजन्सी (NSA) च्या गुप्त पाळत ठेिण्याच्या 

कारिायाांचे प्रमाि उघड केल्यानांतर नऊ िर्ाांनांतर राष्टर ाध्यक्ष 

व्लावदमीर पुवतन याांनी अमेररकेचे माजी गुप्तचर कां त्रार्दार 

एडिडट स्नोडेन याांना रवर्यन नागररकत्व बहाल केले आहे. 

हेरवगरीच्या आरोपाांिरील फौजदारी खर्ल्याला सामोरे जािे 

यासाठी अमेररकन अवधकाऱयाांची अनेक िर्ाांपासून इच्छा होती. 

जोिेफ गेव्हिया, Airbnb चे िह-िींस्थापक याींचा, रे्स्ला बोडाटत 

िमािेश झाला. 

● रे्िा INC. ने साांवगतले की, एअरबीएनबीचे सह-सांसर्थापक 

जोसेफ गेवबया सांचालक मांडळात सामील झाले आहेत. 

ऑरेकल इांक.चे सह-सांसर्थापक लॅरी एवलसन ऑगस्ट्मधे्य वनघून 

गेल्यानांतर, रे्िाने जूनमधे्य जाहीर केले की त्ाांच्याकडे फक्त 

सात बोडट जागा असतील, स्वतांत्र बोडट सदस्याांच्या 

अनुपव्हसर्थतीबिल भागधारक सांघर्नेकडून र्ीका करण्यात 

आली. 

िौदी अरेसबयाचे क्राउन सप्रन्स मोहम्मद सबन िलमान याींची 

पींतप्रधानपदी सनयुक्ती करण्यात आली. 

● सौदी अरेवबयाचे र्व्हक्तर्ाली क्राउन वप्रन्स मोहम्मद वबन 

सलमान याांची एका र्ाही फमाटनाद्वारे पांतप्रधान म्हिून वनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. वकां ग सलमानच्या वसांहासनाचा िारस 

असलेला क्राउन वप्रन्स, त्ाच्याकडे आधीच व्यापक अवधकार 

आहेत. त्ाांची पांतप्रधान म्हिून वनयुक्ती करिारा र्ाही हुकूम 

सौदी पे्रस एजन्सीने जारी केला होता. 

यूएि अथटव्यिस्था एसप्रल-जूनमधे्य 0.6% कमी झाली. 

● िाढत्ा ग्राहकाांच्या वकमती आवि िाढत्ा व्याजदराांमुळे त्रस्त, 

यूएस अर्थटव्यिसर्था एवप्रल ते जून या कालािधीत 0.6% िावर्टक 

दराने कमी झाली, हे आवर्थटक सांकुवचततेचे सलग दुसरे वतमाही 

म्हिून वचन्हाांवकत केले. 

 

सनयुक्ती बातम्या 
 

IFS नागेश सिींग याींची थायलींडमधील भारताचे पुढील राजदूत 

म्हणून सनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● 1995 च्या बॅचचे भारतीय परराष्टर  सेिेतील अवधकारी नागेर् 

वसांग याांची र्थायलांडमधील भारताचे पुढील राजदूत म्हिून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. ते विद्यमान राजदूत सुवचत्रा 

दुराई याांची जागा घेतील. आवसयान, मेकाँग गांगा सहकायट आवि 

BIMSTEC तसेच इतर बहुपक्षीय मांचाांिर प्रादेवर्क आवि उप-

प्रादेवर्क स्तरािर सहकायाटने वचन्हाांवकत केलेले, 2021 

दरम्यान भारत आवि र्थायलांडमधील वद्वपक्षीय सांबांध मजबूत 

होत रावहले. 

ििुधा गुप्ता याींची आकाशिाणीच्या िृत्तिेिा सिभागाच्या 

महािींचालकपदी सनयुक्ती 

● भारतीय मावहती सेिा अवधकारी, िसुधा गुप्ता याांची ऑल 

इां वडया रेवडओच्या िृत्तसेिा विभागाच्या महासांचालकपदी 

वनयुक्ती करण्यात आली. गुप्ता, जे पे्रस इन्फॉमेर्न बु्यरोमधे्य 

महासांचालक होते, त्ाांनी लगेचच त्ाांच्या निीन पदाचा 

कायटभार स्वीकारला. ऑल इां वडया रेवडओचे महासांचालक एन 

िेिुधर रेड्डी वनिृत्त झाले. 

राजेश कुमार श्रीिास्ति, ओएनजीिीचे हींगामी निीन अध्यक्ष 

● राजेर् कुमार श्रीिास्ति याांची कें द्र सरकारने ONGC चे 

अांतररम निीन अध्यक्ष आवि व्यिसर्थापकीय सांचालक (CMD) 

म्हिून वनयुक्ती केली आहे. राजेर् कुमार श्रीिास्ति हे वतसरे 

अांतररम प्रमुख आहेत ज्याांची वनयुक्ती करण्यात आली आहे, 

कारि सरकारने 17 मवहन्याांत अद्याप कोितीही पूिटिेळ 

वनयुक्ती केलेली नाही. 
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● श्रीिास्ति याांच्याकडे 1 सप्टेंबर 2022 ते 31 वडसेंबर 2022 

पयांत वकां िा या पदािर वनयवमत पदािर असलेल्या व्यक्तीची 

वनयुक्ती होईपयांत वकां िा सरकारच्या पुढील आदेर्ापयांत 4 

मवहन्याांसाठी अध्यक्ष आवि व्यिसर्थापकीय सांचालकपदाचा 

अवतररक्त कायटभार सोपिण्यात आला आहे. 

िप्रीत बमाट याींची "अपरकेि" इको-फ्रें डली लगेज ब्राँडचा ब्राँड 

अाँमे्बिेडर झाला. 

● जसप्रीत बमाट याांची “अपरकेस” इको-फ्रें डली लगेज बँ्रडचा बँ्रड 

अँमे्बसेडर म्हिून स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. जसप्रीत 

बुमराहचे व्यिसर्थापन RISE िडटिाइड द्वारे केले जाते जे 

ररलायन्स इवनवर्एवर्व्ह आवि भारतातील सिाटत मोठे क्रीडा 

आहे आवि मनोरांजन कां पनी D2C बँ्रडच्या 'नेव्हर ऑवडटनरी' 

मोवहमेचे नेतृत्व करेल. 'नेव्हर ऑवडटनरी' ही मोहीम वक्रएवर्व्हची 

मावलका आहे जी अपरकेस बॅगची िैवर्ष्ट्टे्य आवि USPs 

साांगते. या वचत्रपर्ात अप्परकेस वपर्व्या एक पररपूिट पयाटय 

म्हिून दाखिल्या आहेत ज्या वनसगाटत पयाटिरिास अनुकूल 

आहेत. 

यमुना कुमार चौबे याींची NHPC चे CMD म्हणून सनयुक्ती 

● यमुना कुमार चौबे याांनी 1 सप्टेंबरपासून तीन मवहन्याांसाठी 

NHPC चे अध्यक्ष आवि व्यिसर्थापकीय सांचालक म्हिून 

पदभार स्वीकारला. ते अभय कुमार वसांग याांच्यानांतर आले. चौबे 

सध्या NHPC मधे्य सांचालक (ताांवत्रक) आहेत आवि वनयवमत 

पदािर रुजू होईपयांत त्ाांना 3 मवहन्याांच्या कालािधीसाठी 

CMD पदाचा अवतररक्त कायटभार देण्यात आला आहे. अभय 

कुमार वसांग याांनी सेिावनिृत्तीचे िय पूिट केल्यािर 31 ऑगस्ट् 

2022 पासून कां पनीचे अध्यक्ष आवि व्यिसर्थापकीय सांचालक 

(CMD) पद सोडले. 

माजी गोलरक्षक कल्याण चौबे याींची एआयएफएफ प्रमुखपदी 

सनिड 

● कोलकाता येर्थील मोहन बागान आवि ईस्ट् बांगाल फुर्बॉल 

िबमधे्य गोलरक्षक असलेले कल्याि चौबे याांची अव्हखल 

भारतीय फुर्बॉल महासांघाच्या अध्यक्षपदी वनिड झाली. विविध 

राज्य सांघर्नाांच्या प्रवतवनधी ांचा समािेर् असलेल्या 34 सदस्यीय 

मतदाराांमधे्य चौबे याांना 33 मते वमळाली. त्ाांचा विरोधक आवि 

पूिट बांगालचा माजी सांघसहकारी बायचुांग भुवतया, 45, याांनाही 

एकाकी मतािर समाधान मानािे लागले. 

स्ट्ारबक्सने भारतीय िींशाचे कायटकारी लक्ष्मण नरसिींहन याींची 

िीईओ म्हणून सनयुक्ती केली आहे. 

● कॉफी वदग्गज स्ट्ारबक्सने त्ाांचे निीन भारतीय िांर्ाचे मुख्य 

कायटकारी अवधकारी लक्ष्मि नरवसांहन याांची वनयुक्ती केली 

आहे. एवप्रल 2023 पयांत अांतररम प्रमुख म्हिून काम करिार्या 

हॉिडट रु्ल््झच्या जागी ते 1 ऑक्टोबर रोजी स्ट्ारबक्समधे्य 

सामील होतील. 55 िर्ीय भारतीय नरवसांहन याांनी यूके व्हसर्थत 

रेवकर् बेंवकसर गु्रपच्या लायसोल आवि एन्फावमल बेबी 

फॉमु्यटलाचे मुख्य कायटकारी म्हिून काम केले आहे. 

स्ट्ारबक्स कॉपोरेशन बद्दल: 

● स्ट्ारबक्स कॉपोरेर्न ही कॉफीहाऊस आवि रोस्ट्री ररझव्हटची 

अमेररकन बहुराष्टर ीय साखळी आहे ज्याचे मुख्यालय वसएर्ल, 

िॉवर्ांग्र्न येरे्थ आहे. ही जगातील सिाटत मोठी कॉफीहाऊस 

साखळी आहे. नोव्हेंबर 2021 पयांत, कां पनीची 80 देर्ाांमधे्य 

33,833 स्ट्ोअसट होती, त्ापैकी 15,444 युनायरे्ड से्ट्र््समधे्य 

होती. 

िध्या लोकिभेचे महािसचिपद भूर्षिणारे उत्पल कुमार सिींह हे 

िींिद र्ीिीचे िीईओ म्हणूनही काम पाहतील. 

● राज्यसभेचे अध्यक्ष आवि लोकसभा अध्यक्षाांनी सांयुक्तपिे 

वनिटय घेतला की सध्या लोकसभेचे महासवचि पदािर असलेले 

उत्पल कुमार वसांह हे सांसद र्ीव्हीचे सीईओ म्हिून अवतररक्त 

कायटभार साांभाळतील. रिी कपूर याांना सांसद र्ीव्हीचे मुख्य 

कायटकारी अवधकारी (CEO) म्हिून त्ाांच्या कतटव्यातून मुक्त 

करण्यात आले आहे. 

भारतीय सशसपींग कॉपोरेशनचे निे िीएमडी म्हणून कॅप्टन बीके 

त्यागी याींनी सनयुक्ती 

● कॅप्टन वबनेर् कुमार त्ागी याांची वर्वपांग कॉपोरेर्न ऑफ 

इां वडया वलवमरे्ड (SCI) चे निीन अध्यक्ष आवि व्यिसर्थापकीय 

सांचालक म्हिून वनयुक्ती करण्याच्या प्रस्तािािर कॅवबनेर्च्या 

वनयुक्ती सवमतीने (ACC) स्वाक्षरी केली आहे. कावमटक आवि 

प्रवर्क्षि विभागाने जारी केलेल्या कायाटलयीन आदेर्ानुसार ही 

वनयुक्ती पदाचा कायटभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून पाच 

िर्ाांसाठी, वकां िा त्ाच्या सेिावनिृत्तीच्या तारखेपयांत वकां िा 

पुढील आदेर् येईपयांत, यापैकी जे लिकरात लिकर असेल. 

सत्रपुराने भारतातील पसहले जैि-खेडे उभारले. 

● वत्रपुरा हे भारतातील पवहले सुधाररत जैि-गाि असलेले पवहले 

राज्य ठरले आहे. वत्रपुराचे दासपारा गाि वनसगाटिर आधाररत 

जीिनरै्ली आवि उपजीविकेत रूपाांतररत झाले आहे आवि 

रासायवनक खताांचा िापर कमी केला आहे. दर्पारा हे 64 

कुरु्ांबाांचे घर आहे जे रे्ती आवि मत्स्यव्यिसायािर अिलांबून 

आहेत. भाजप सते्तत आल्यानांतर आवि पांतप्रधान नरें द्र मोदी 

याांच्या हिामान बदल कमी करण्याचा प्रयत् स्वीकारल्यानांतर 

वत्रपुरामधे्य सांकव्हल्पत केलेल्या पाच यर्स्वी बायो-व्हव्हलेज 2.0 

पैकी दसपारा एक आहे. 

SC न्यायाधीश डीिाय चींद्रचूड याींची NALSA चे निे अध्यक्ष 

म्हणून सनयुक्ती करण्यात आली आहे 

● सिोच्च न्यायालयाचे न्यायमूती डीिाय चांद्रचूड याांची राष्टर ीय विधी 

सेिा प्रावधकरि (NALSA) चे पुढील कायटकारी अध्यक्ष म्हिून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. हे पद यापूिी भारताचे 

सरन्यायाधीर् यूयू लवलत याांच्याकडे होते. अध्यक्ष द्रौपदी मुमूट 

याांनी न्यायमूती डीिाय चांद्रचूड याांची NALSA चे कायटकारी 

अध्यक्ष म्हिून वनयुक्ती केली आहे. सिोच्च न्यायालयाचे 

न्यायाधीर् म्हिून पदोन्नती होण्यापूिी, न्यायमूती चांद्रचूड याांनी 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीर् आवि त्ापूिी 

मुांबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीर् म्हिून काम केले होते. 
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NALSA बद्दल: 

● NALSA ची सर्थापना विधी सेिा प्रावधकरि कायदा, 1987 

अांतगटत समाजातील दुबटल घर्काांना मोफत कायदेर्ीर सेिा 

प्रदान करण्यासाठी करण्यात आली आहे. 

● पात्र उमेदिाराांना मोफत कायदेर्ीर सेिा प्रदान करिे आवि 

खर्ल्याांचे जलद वनपर्ारा करण्यासाठी लोकअदालती 

आयोवजत करिे हा त्ाचा उिेर् आहे. 

● CJI हे सांरक्षक-इन-चीफ असताना, भारताच्या सिोच्च 

न्यायालयाचे दुसरे सिाटत िररि न्यायाधीर् हे प्रावधकरिाचे 

कायटकारी अध्यक्ष आहेत. 

● राज्य आवि वजल्हा स्तरािर अनुक्रमे उच्च न्यायालयाांचे मुख्य 

न्यायाधीर् आवि वजल्हा न्यायालयाांचे मुख्य न्यायाधीर् याांच्या 

नेतृत्वाखालील अर्ाच यांत्रिेची तरतूद आहे. खर्ल्याांचा जलद 

वनपर्ारा आवि न्यायव्यिसरे्थचा भार कमी करिे हे NALSA चे 

प्रमुख उविष्ट आहे. 

तासमळनाड मकंर्ाइल बाँकेने कृष्णन शींकरिुब्रमण्यम याींची 

निीन एमडी आसण िीईओ म्हणून सनयुक्ती केली आहे. 

● तुतीकोरीन व्हसर्थत तवमळनाड मकां र्ाइल बँक (TMB) वलवमरे्ड 

ने कृष्णन र्ांकरसुब्रमण्यम याांची व्यिसर्थापकीय सांचालक आवि 

मुख्य कायटकारी अवधकारी म्हिून तीन िर्ाांसाठी वनयुक्ती 

जाहीर केली आहे. त्ाांच्या वनयुक्तीला ररझव्हट बँक ऑफ 

इां वडयाने (RBI) 18 ऑगस्ट् 2022 रोजी वदलेल्या मांजुरीच्या 

पत्रानुसार मान्यता वदली. 

महानगर गॅि सलसमरे्डने महेश िी अय्यर याींची निीन अध्यक्ष 

म्हणून सनयुक्ती केली. 

● महानगर गॅस वलवमरे्ड (MGL) या सरकारी र्हर गॅस 

युवर्वलर्ीने महेर् वििनार्थन अय्यर याांची कां पनीचे निीन अध्यक्ष 

म्हिून वनयुक्ती केली आहे. अय्यर गेल्या मवहन्यापयांत गेल 

(इां वडया) वलवमरे्डमधे्य सांचालक (व्यिसाय विकास) होते. गेल 

हे एमजीएलचे प्रितटक आहेत. अय्यर हे इलेव्हक्टरकल अवभयांता 

आहेत ज्याांना गॅस पाइपलाइन, एलएनजी र्वमटनल्स, र्हर गॅस 

वितरि प्रकल्प, निीकरिीय ऊजाट इत्ादी के्षत्रातील 

प्रकल्पाांच्या अांमलबजाििीचा 36 िर्ाांहून अवधक अनुभि आहे. 

िींजय िमाट याींची कॅनडात भारताचे पुढील उच्ायुक्त म्हणून 

सनयुक्ती 

● िररि मुत्सिी सांजय कुमार िमाट याांची कॅनडामधील भारताचे 

पुढील उच्चायुक्त म्हिून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. ते 

प्रभारी उच्चायुक्त अांरु्मन गौर याांच्यानांतर पदािर आहेत. िमाट 

हे भारतीय परराष्टर  सेिेचे 1988 च्या बॅचचे अवधकारी आहेत 

आवि सध्या ते जपानमधे्य भारताचे राजदूत आहेत. तो 

लिकरच कॅनडा असाइनमेंर् स्वीकारेल अर्ी अपेक्षा आहे. 

इतर पोव्हस्ट्ांगमधे्य, िमाट याांनी हाँगकाँग, चीन, व्हव्हएतनाम आवि 

तुकीमधील भारतीय वमर्नमधे्य काम केले आहे. त्ाांनी 

इर्लीतील वमलान येरे्थ भारताचे महािाविज्यदूत म्हिूनही काम 

केले आहे. 

पीर्र एल्बिट याींनी इींसडगोच्या मुख्य कायटकारी असधकारी 

पदाचा कायटभार स्वीकारला. 

● पीर्र एल्बसट याांनी इां वडगोच्या मुख्य कायटकारी अवधकारी 

पदाचा कायटभार स्वीकारला, तीन मवहन्याांत त्ाांना आउर्गोइांग 

सीईओ रोनोजॉय दत्ता याांची बदली म्हिून घोवर्त करण्यात 

आले. KLM रॉयल डच एअरलाइन्सचे माजी मुख्य कायटकारी 

एल्बसट याांना 18 मे 2022 रोजी IndiGo ने पुढील CEO म्हिून 

वनयुक्त केले. ते 2014 पासून KLM चे प्रमुख आहेत. 52 िर्ीय 

हे कायटकारी सदस्य देखील आहेत. 

असजत कुमार िके्सना याींची MOIL सलसमरे्ड मधे्य CMD 

पदािाठी सनिड 

● सािटजवनक उपक्रमाच्या वनिड मांडळाने (PESB) अवजत कुमार 

सके्सना याांची “A” वमनीरत् शे्रिी-I कां पनी, MOIL वलवमरे्डच्या 

अध्यक्ष आवि व्यिसर्थापकीय सांचालक पदासाठी वनिड केली 

आहे. ते सध्या RINL-विर्ाखापट्टिम स्ट्ील प्ाांर्चे सांचालक 

(ऑपरेर्न्स) म्हिून कायटरत आहेत. त्ाांनी 17 ऑक्टोबर 2019 

रोजी सांचालक (ऑपरेर्न्स) म्हिून पदभार स्वीकारला होता. 

भारतीय FMCG कीं पनी सपींर्ोलाने िुनील छेत्रीची ब्राँड 

अाँमे्बिेडर म्हणून सनयुक्ती केली आहे. 

● भारतीय सुपरफूड बँ्रड वपांर्ोला, फास्ट्मूव्हव्हांग कां झु्यमर गुड्स 

(FMCG) कां पनीने प्रवसद्ध भारतीय फुर्बॉल किटधार सुनील 

छेत्री याांची बँ्रड अँमे्बसेडर म्हिून घोर्िा केली. या वपढीपयांत 

वनरोगी भारताच्या कल्पनेचा प्रचार करण्यासाठी कां पनीसोबत 

सातत् आवि पररपूिटतेच्या समान मूल्याांसाठी त्ाांची वपांर्ोला 

बँ्रड अँमे्बसेडर म्हिून वनयुक्ती करण्यात आली. 

सदनेश कुमार बत्रा याींनी भारत इलेक्ट्र ॉसनक्स सलसमरे्डचे 

िीएमडी म्हणून पदभार स्वीकारला. 

●  वदनेर् कुमार बत्रा, सांचालक (वित्त) आवि सीएफओ याांनी 

निरत् वडफेन्स पीएसयू भारत इलेक्टर ॉवनक्स वलवमरे्ड (बीईएल) 

चे अध्यक्ष आवि व्यिसर्थापकीय सांचालक (सीएमडी) म्हिून 1 

सप्टेंबर, 2022 पासून अवतररक्त पदभार स्वीकारला आहे. 

कां पनीच्या धडा्ात त्ाांची भूवमका महत्त्वाची होती. इलेक्टर ो-

स्फोर्क विभागात. भारत सरकारच्या ई-मोवबवलर्ी 

कायटक्रमाला पावठां बा देण्यासाठी ऑर्ोमोबाईल्ससाठी बीईएलने 

वल-ऑन बॅर्री पॅकमधे्य प्रिेर् केल्याचे शे्रयही त्ाांना जाते 

मद्राि उच् न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूती, कें द्राने न्यायमूती 

मुनीश्वर नाथ भींडारी याींची मनी लााँडररींग प्रसतबींधक कायदा 

(PMLA) अींतगटत अपीलीय न्यायासधकरणाचे अध्यक्ष म्हणून 

सनयुक्ती केली. 

● मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूती, कें द्राने न्यायमूती 

मुनीिर नार्थ भांडारी याांची पी ररव्हेंर्न ऑफ मनी लाँडररां ग 

अँक्ट (PMLA) अांतगटत अपीलीय न्यायावधकरिाचे अध्यक्ष 

म्हिून वनयुक्ती केली. न्यायमूती भांडारी हे 12 सप्टेंबर रोजी 
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वनिृत्त होिार आहेत. अर्थट मांत्रालयाच्या अखत्ारीतील महसूल 

विभागाने हा आदेर् जारी केला आहे. SAFEMA अांतगटत 

मालमत्ता जप्तीसाठी न्यायावधकरि आवि PMLA अपीलीय 

न्यायावधकरि 2016 मधे्य वित्त कायदा, 2016 द्वारे विलीन 

करण्यात आले. न्यायावधकरिाच्या अध्यक्षाचे पद सप्टेंबर 2019 

पासून ररक्त होते. 

अमेररकन एक्सपे्रि बाँसकीं ग कॉपट इींसडयाने िींजय खन्ना याींची 

निीन िीईओ म्हणून सनयुक्ती केली आहे. 

● अमेररकन एक्सपे्रस बँवकां ग कॉपट इां वडयाने सांजय खन्ना याांची 

मुख्य कायटकारी अवधकारी (CEO) आवि देर् व्यिसर्थापक 

म्हिून वनयुक्ती केली आहे. खन्ना हे अमेररकन एक्सपे्रससाठी 

अनेक व्यिसाय विकास उपक्रमाांचे नेतृत्व करिार आहेत, 

तसेच भारतातील विविध व्यिसायाांमधे्य सहयोगाचे नेतृत्व करत 

आहेत, आवि देर्ातील कां पनीचे धोरिात्मक फोकस बळकर् 

करण्यासाठी त्ाांचे सर्थान महत्त्वाचे असेल. 

सि्ुररर्ीज अाँड एक्स्चेंज बोडट  ऑफ इींसडया (SEBI) ने िसचन 

बन्सलच्या सफनरे्क व्यििाय निी रे्क्नॉलॉजीजला IPO िाठी 

परिानगी सदली आहे. 

● भारतीय वस्ुररर्ीज अँड एक्स्चेंज बोडट (SEBI) ने सवचन 

बन्सलच्या वफनरे्क व्यिसाय निी रे्क्नॉलॉजीजला इवनवर्यल 

पव्हब्लक ऑफररांग (IPO) साठी पुढे जाण्याची परिानगी वदली 

आहे. ज्यामुळे व्हफ्लपकार्टच्या सह-सांसर्थापकाांना त्ाच्या 

उभारिीच्या प्रयत्ाांमधे्य मदत होईल.. 

बुजील होव्हडींग्सने SRK ला ब्राँड अाँमे्बिेडर म्हणून सनयुक्त केले. 

● बुजील होव्हडांग्ज, MENA के्षत्रातील खाजगी आरोग्य सेिा प्रदाता 

कां पनीने बॉलीिूड अवभनेता र्ाहरुख खानला निीन बँ्रड 

अँमे्बसेडर म्हिून साइन केले आहे. कां पनी UAE व्हसर्थत भारतीय 

उद्योजक र्मर्ीर िायलील याांच्या मालकीची आहे. येत्ा 

आठिड्यात अनािरि केले जािार्या गर्ासाठी हा अवभनेता 

प्रदेर्ातील बहु-पॅ्र्फॉमट जावहरात मोवहमेत वदसेल. 

अवभनेत्ाची ही पवहली हेल्थकेअर अँमे्बसेडरची भूवमका 

असेल. 
 

 

जे्यि िकील मुकुल रोहतगी भारताचे पुढील महासधिक्ता 

अितील. 

● केके िेिुगोपाल याांनी पद सोडल्यानांतर िररि अवधिक्ता मुकुल 

रोहतगी याांची भारताचे 14 िे महावधिक्ता म्हिून वनयुक्ती केली 

जािार आहे. जून 2014 ते जून 2017 दरम्यानच्या पवहल्या 

कायटकाळानांतर रोहतगी याांची एजी म्हिून ही दुसरी िेळ 

असेल. या िर्ाटच्या जूनच्या रे्िर्ी, एजी िेिुगोपाल याांचा 

कायटकाळ तीन मवहन्याांसाठी वकां िा “पुढील आदेर्ापयांत” 

िाढिण्यात आला. 

एम. दामोदरन िेंचर कॅसपर्ल आसण प्रायिेर् इव्हिर्ी 

गुींतिणुकीिरील पॅनेलचे नेतृत्व करणार आहे 

● वित्त मांत्रालयाने 13 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या पररपत्रकानुसार, 

VC/PE गुांतििुकीत िाढ करण्याचे मागट सुचिण्यासाठी 

सरकारने तज्ञाांची सवमती सर्थापन केली आहे. SEBI चे माजी 

अध्यक्ष एम दामोदरन याांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय 

सवमती असेल. व्हेंचर कॅवपर्ल आवि प्रायवे्हर् इव्हक्वर्ी 

इझवे्हस्ट्मेंर् द्वारे गुांतििूक िाढिण्यासाठी वनयामक आवि इतर 

समस्याांचे वनराकरि करण्यासाठी तज्ञाांची सवमती तपासिी 

करेल आवि योग्य उपाययोजना सुचिेल. 

िींजय कुमार राकेश, माजी IAS असधकारी, याींची CSC ई-

गिनटन्स इींसडया SPV चे व्यिस्थापकीय िींचालक म्हणून 

सनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● सांजय कुमार राकेर्, माजी IAS अवधकारी, याांची CSC ई-

गव्हनटन्स इां वडया SPV चे व्यिसर्थापकीय सांचालक म्हिून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. वदनेर् त्ागी याांनी पदाचा 

राजीनामा वदल्यानांतर ही वनयुक्ती करण्यात आली आहे, ज्याांनी 

2014 मधे्य CSC ची सांख्या 60,000 िरून 5 लाखाांपयांत 

िाढिण्यात महत्त्वाची भूवमका बजािली होती. 

िररि IAS BVR िुब्रह्मण्यम याींची पुढील CMD, ITPO म्हणून 

सनयुक्ती 

● BVR सुब्रह्मण्यम (lAS) याांची इां वडया र्र ेड प्रमोर्न 

ऑगटनायझेर्न (ITPO) चे निीन अध्यक्ष आवि व्यिसर्थापकीय 

सांचालक म्हिून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. ते एलसी गोयल 

याांची जागा घेतील. मांवत्रमांडळाच्या वनयुक्ती सवमतीने 15 सप्टेंबर 

रोजी सुब्रह्मण्यम याांच्या वनयुक्तीला मान्यता वदली. छत्तीसगड 

केडरचे 1987 च्या बॅचचे भारतीय प्रर्ासकीय सेिा अवधकारी, 

ते सध्या िाविज्य आवि उद्योग मांत्रालयाच्या िाविज्य विभागाचे 

सवचि म्हिून कायटरत आहेत. िररि आयएएस सुब्रह्मण्यम याांची 

दोन िर्ाांसाठी कां त्रार्ी पद्धतीने या पदािर वनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 
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25 िर्षीय हिामान कायटकत्याट िेनेिा नकाते याींची युसनिेफ 

िसदच्छा दूत म्हणून सनयुक्ती 

● युनायरे्ड नेर्न्स इांर्रनॅर्नल वचडर ेन्स इमजटन्सी फां ड 

(UNICEF) ने युगाांडातील 25 िर्ीय हिामान कायटकत्ाट वे्हनेसा 

नकाते याांची UN वचडर ेन्स फां ड (UNICEF) ची सवदच्छा दूत 

म्हिून वनयुक्ती केली आहे. 

भारतीय ररझिट बाँकेने CSB बाँकेचे CEO म्हणून प्रलय मो ींडल 

याींची सनयुक्ती केली आहे. 

● भारतीय ररझव्हट बँकेने प्रलय मोांडल याांची CSB बँकेचे 

व्यिसर्थापकीय सांचालक आवि मुख्य कायटकारी अवधकारी 

म्हिून तीन िर्ाांसाठी वनयुक्ती करण्यास मान्यता वदली आहे. 

17 फेबु्रिारी 2022 पासून ते बँकेचे उपव्यिसर्थापकीय सांचालक 

होते आवि त्ानांतर त्ाांची 1 एवप्रल 2022 पासून अांतररम एमडी 

आवि सीईओ म्हिून वनयुक्ती करण्यात आली होती. सीएसबी 

बँकेत रुजू होण्यापूिी मोांडल हे एव्हक्सस येरे्थ रररे्ल बँवकां गचे 

कायटकारी सांचालक आवि प्रमुख होते. 

सियामचे निे अध्यक्ष म्हणून सिनोद अग्रिाल याींची सनिड 

● ऑर्ो उद्योग सांसर्था, सोसायर्ी ऑफ इां वडयन ऑर्ोमोबाइल 

मॅनु्यफॅक्चरसट (SIAM) ने 2022-23 साठी विनोद अग्रिाल याांची 

निीन अध्यक्ष म्हिून वनिड केली आहे. Volvo Eicher 

Commercial Vehicles चे MD आवि CEO, अग्रिाल, मारुती 

सुझुकी इां वडयाचे कायटकारी उपाध्यक्ष केवनची आयुकािा याांची 

जागा घेत आहेत. वसयामने र्ार्ा मोर्सट पॅसेंजर वे्हइकल्सचे 

व्यिसर्थापकीय सांचालक रै्लेर् चांद्र याांची सत्कम आयट याांची 

उपाध्यक्ष म्हिून वनिड केली. 

NHRC प्रमुखाची एसशया पॅसिसफक फोरमच्या गिनटन्स 

कसमर्ीचे िदस्य म्हणून सनिड झाली. 

● भारतीय राष्टर ीय मानिावधकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूती 

(वनिृत्त) अरुि कुमार वमश्रा याांची एवर्या पॅवसवफक फोरम 

(APF) च्या गव्हनटन्स कवमर्ीचे सदस्य म्हिून वनिड झाली आहे. 

APF च्या 27 व्या िावर्टक सिटसाधारि सभेत त्ाांची ग्लोबल 

अलायन्स ऑफ नॅर्नल ह्युमन राइर््स इव्हिटू्यर्न्स 

(GANHRI) बु्यरोचे सदस्य म्हिूनही वनिड झाली आहे. 

िरकारने उद्योगपती रतन र्ार्ा याींची सिश्वस्त म्हणून सनयुक्ती 

केली. 

● पांतप्रधान कायाटलयाने वदलेल्या मावहतीनुसार, जे्यि उद्योगपती 

रतन र्ार्ा, सिोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीर् केर्ी र्थॉमस 

आवि लोकसभेचे माजी उपसभापती काररया मुांडा याांची पीएम 

केअसट फां डाचे वििस्त म्हिून नामाांकन करण्यात आले आहे. 

पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या अध्यक्षतेखाली पीएम केअर 

फां डाच्या वििस्त मांडळाच्या बैठकीला कें द्रीय गृहमांत्री अवमत 

र्हा आवि कें द्रीय अर्थटमांत्री वनमटला सीतारामन उपव्हसर्थत होते. 

● र्ाह आवि सीतारामन हे दोघेही पीएम केअर फां डाचे वििस्त 

आहेत. बैठकीदरम्यान र्ार्ा सन्सचे अध्यक्ष रतन र्ार्ा, 

न्यायमूती केर्ी र्थॉमस, माजी उपसभापती याांची पीएम केअसट 

फां डचे निवनयुक्त वििस्त म्हिून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

नॅशनल िेंर्र फॉर गुड गिनटन्सचे निे डीजी म्हणून भारत 

लाल याींची सनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● गुजरात केडरचे सेिावनिृत्त अवधकारी, भरत लाल याांची नॅर्नल 

सेंर्र फॉर गुड गव्हनटन्स (NCGG) चे महासांचालक म्हिून 

वनयुक्ती करण्यात आली आहे. गुजरात केडरचे 1988 च्या 

बॅचचे भारतीय िन अवधकारी भरत लाल याांनी वदल्लीत गुजरात 

सरकारचे वनिासी आयुक्त म्हिून काम केले होते आवि ते 

राज्याचे तत्कालीन मुख्यमांत्री पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या 

जिळचे म्हिून ओळखले जातात. यापूिी वडसेंबर 2021 मधे्य 

लाल याांची लोकपालचे सवचि म्हिून वनयुक्ती करण्यात आली 

होती. 

मॅक्स लाइफ इन्क्शुरन्सने सक्रकेर्र रोसहत शमाट आसण ररसतका 

िजदेह याींची ब्राँड अाँमे्बिेडर म्हणून सनयुक्ती केली आहे. 

● मॅक्स लाइफ इझरु्रन्स कां पनी वलवमरे्डने स्पोर््टस आयकॉन 

आवि पुरुर्ाांच्या भारतीय वक्रकेर् सांघाचा किटधार रोवहत र्माट 

आवि त्ाची पत्ी ररवतका सजदेह याांची बँ्रड अँमे्बसेडर म्हिून 

घोर्िा केली आहे. मॅक्स लाइफने वक्रकेर् स्ट्ार आवि त्ाच्या 

जोडीदारासोबत दोन िर्ाांची भागीदारी केली आहे, जे एकत्र 

ऑनस्क्रीन पदापटि करत आहेत. 

डॉ. राजीि बहल याींची ICMR चे महािींचालक म्हणून सनयुक्ती 

करण्यात आली. 

● डॉ राजीि बहल (आरोग्य सांर्ोधन विभागाचे सवचि) याांची 

भारतीय िैद्यकीय सांर्ोधन पररर्द (ICMR) चे निीन 

महासांचालक म्हिून तीन िर्ाांच्या कालािधीसाठी वनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. बहल सध्या वजवनव्हा येर्थील जागवतक 

आरोग्य सांघर्नेत (WHO) माता, निजात बालक आवि 

वकर्ोरियीन आरोग्य आवि निजात बालक, माता, निजात 

बालक आवि वकर्ोरियीन आरोग्य आवि िृद्धत्व विभागािरील 

सांर्ोधनाचे प्रमुख आहेत. 

रेलरे्लचे निे अध्यक्ष आसण एमडी म्हणून िींजय कुमार याींची 

सनयुक्ती करण्यात आली. 

● रेलरे्लचे निे अध्यक्ष आवि व्यिसर्थापकीय सांचालक म्हिून 

सांजय कुमार याांची वनयुक्ती करण्यात आली.. सांजय कुमार 

याांनी यापूिी RailTel येरे्थ सांचालक (नेर्िकट  पॅ्वनांग आवि 

माकेवर्ांग/NPM) होते, तसेच सांचालक (प्रकल्प, ऑपरेर्न्स 

आवि मेंरे्नन्स/POM) ही अवतररक्त जबाबदारी होती. 

अलाहाबाद विद्यापीठाने कुमार याांना इलेक्टर ॉवनक आवि 

दूरसांचार अवभयाांवत्रकीमधे्य बॅचलर ऑफ रे्क्नॉलॉजीची पदिी 

वदली, तर गुरुग्राममधील व्यिसर्थापन विकास सांसरे्थने त्ाांना 

व्यिसर्थापनातील पदवु्यत्तर पदविका प्रदान केली. 
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मुख्य मुदे्द 

● त्ाांना सुमारे 30 िर्ाांचा रेले्वमागट सांचालन, प्रकल्प व्यिसर्थापन 

आवि विपिनाचा विविध अनुभि आहे. ते इां वडयन रेले्व सव्हव्हटस 

ऑफ वसग्नल इां वजवनअसट (IRSSE) चे अवधकारी आहेत. 

● सेिा वनयाटत करिे आवि आांतरराष्टर ीय बोली आवि कराराांमधे्य 

भाग घेिे यासह आांतरराष्टर ीय स्तरािर व्यिसाय करण्यािर 

त्ाांना लक्ष कें वद्रत करायचे आहे असे त्ाांनी नमूद केले. 

● RailTel साठी त्ाांच्या भविष्यातील उविष्टाांबिल, कुमार म्हिाले 

की ते त्ाांच्या सेिा आवि प्रकल्पाांच्या ऑफरचा विस्तार 

करण्यासाठी चालू िाढ, विविधीकरि आवि आधुवनकीकरिाची 

गती कायम ठेितील. 

भारताचे माजी हॉकी कणटधार सदलीप सतकी याींची सबनसिरोध 

हॉकी इींसडयाच्या अध्यक्षपडी सनिड करण्यात आली. 

● हॉकी इां वडयाच्या अध्यक्षपदासाठी आघाडीिर असलेले भारताचे 

माजी किटधार वदलीप वतकी याांची सिोच्च पदासाठी वबनविरोध 

वनिड झाली. उत्तर प्रदेर् हॉकी प्रमुख राकेर् कात्ाल आवि 

हॉकी झारखांडचे भोला नार्थ वसांग, जे अध्यक्षपदासाठी ररां गिात 

होते, त्ाांनी अजट मागे घेतल्याने त्ाांची वनिड करण्यात आली. 

इांर्रनॅर्नल हॉकी फेडरेर्नने (FIH) वर्की आवि त्ाच्या 

र्ीमच्या वनयुक्तीला मान्यता वदली आहे. भोला नार्थ याांची 

सरवचर्िीसपदी वबनविरोध वनिड झाली आहे. 

डॉ एम श्रीसनिाि याींची निी सदल्लीच्या ऑल इींसडया इव्हिटू्यर् 

ऑफ मेसडकल िायने्सि (AIIMS ) च्या िींचालकपदी सनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

● एम्प्प्ॉइज से्ट्र् इझरु्रन्स कां पनी (ESIC) हॉव्हस्पर्ल आवि 

मेवडकल कॉलेज, हैदराबादचे डीन, डॉ एम श्रीवनिास याांची निी 

वदल्लीच्या ऑल इां वडया इव्हिटू्यर् ऑफ मेवडकल सायने्सस 

(AIIMS) च्या सांचालकपदी वनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

पदाचा कायटभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून, वकां िा 65 िरे् 

ियाची पूिट होईपयांत वकां िा पुढील आदेर् येईपयांत याांची 

वनयुक्ती करण्यात आली. 

● डॉ श्रीवनिास हे यापूिी एम्स-वदल्ली येरे्थ प्राध्यापक होते. 2016 

मधे्य हैदराबादमधील ESIC हॉव्हस्पर्ल आवि मेवडकल 

कॉलेजमधे्य रुजू होण्यापूिी ते प्रीवमयर इव्हिटू्यर्मधे्य बालरोग 

र्स्त्रवक्रया विभागाचे प्राध्यापक होते. 

िररि IAS असधकारी राजेंद्र कुमार याींची ESIC महािींचालक 

म्हणून सनयुक्ती 

● िररि bureaucrat राजेंद्र कुमार याांची कमटचारी राज्य विमा 

महामांडळाच्या महासांचालकपदी (director general) वनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

सिनायक गोडिे हे डेर्ा सि्ुररर्ी कौव्हन्सल ऑफ इींसडयाचे 

निे िीईओ अितील. 

● डेर्ा वस्ुररर्ी कौव्हन्सल ऑफ इां वडया (DSCI), NASSCOM ने 

सर्थापन केलेली एक आघाडीची उद्योग सांसर्था, िररि उपाध्यक्ष 

विनायक गोडसे याांची पदोन्नती करून त्ाांना सांसरे्थचे निीन 

CEO म्हिून वनयुक्त केले. विनायक गोडसे हे रमा िेदश्रीचे 

उत्तरावधकारी होतील, ज्याांनी डेर्ा वस्ुररर्ी कौव्हन्सल ऑफ 

इां वडया (DSCI) चे जिळपास सहा िरे् देखरेख केले. 

● विनायक गोडसे 1 ऑक्टोबरपासून डेर्ा वस्ुररर्ी कौव्हन्सल 

ऑफ इां वडया (DSCI) चे CEO म्हिून काम करण्यास सुरुिात 

करतील. डेर्ा वस्ुररर्ी कौव्हन्सल ऑफ इां वडया (DSCI) 

बोडाटची वनिड सवमती, ज्याचे नेतृत्व सध्याचे अध्यक्ष राजेंद्र एस. 

पिार, माजी डेर्ा वस्ुररर्ी कौव्हन्सल ऑफ इां वडया (DSCI) चे 

अध्यक्ष डॉ. एन. बालकृष्णन, NASSCOM चे अध्यक्ष आवि 

इतर बोडट सदस्याांनी हा वनिटय घेतला. 

बेकरी फूड्ि कीं पनी सब्रर्ासनया इींडस्ट्रीजने रजनीत कोहलीची 

िीईओ म्हणून सनयुक्ती केली आहे. 

● भारतातील सिाटत मोठी बेकरी फूड्स कां पनी, वब्रर्ावनया 

इांडस्ट्र ीजने रजनीत कोहलीची कायटकारी सांचालक आवि मुख्य 

कायटकारी अवधकारी म्हिून 26 सप्टेंबर 2022 पासून वनयुक्ती 

केली आहे. त्ाांनी एवर्यन पेंर््स आवि कोका-कोलामधील 

त्ाांच्या 25 िर्ाांच्या दीघट कारकीदीत अनेक िररि नेतृत्वाच्या 

भूवमकेत काम केले आहे. 

● बोडाटने िरुि बेरी याांची कायटकारी उपाध्यक्ष आवि 

व्यिसर्थापकीय सांचालकपदी तत्काळ प्रभािाने पदोन्नती केली 

आहे. त्ाांना वहांदुस्तान युवनवलव्हर, पेव्हप्सको इत्ादी प्रमुख 

कां पन्याांमधे्य 27 िर्ाांचा कामाचा अनुभि आहे. 

सॅ्ट्शसफनचे िींचालक म्हणून सिजय जािुजा याींची सनयुक्ती 

करण्यात आली. 

● अग्रगण्य वफनरे्क पॅ्र्फॉमट सॅ्ट्र्वफनने BFSI (Banking, 

Financial Services and Insurance) तज्ञ आवि SBI 

काड्टसचे माजी MD आवि CEO, विजय जासुजा याांची गैर-

कायटकारी स्वतांत्र सांचालक म्हिून वनयुक्ती केली आहे. त्ाांनी 

पीएनबी काड्टसमधे्य सांचालक म्हिूनही काम केले आहे. 

लेफ्टनींर् जनरल असनल चौहान याींची कें द्र िरकारने निीन 

चीफ ऑफ सडफेन्स स्ट्ाफ (CDS) म्हणून सनयुक्ती केली आहे. 

● लेफ्टनांर् जनरल अवनल चौहान, वनिृत्त जनरल, याांची कें द्राने 

निीन चीफ ऑफ वडफेन्स स्ट्ाफ (CDS) म्हिून वनयुक्ती केली 

आहे. वनिृत्त लेफ्टनांर् जनरल हे भारत सरकारच्या लष्करी 

व्यिहार विभागाचे सवचि म्हिून काम करतील, असे सांरक्षि 

मांत्रालयाच्या वनिेदनात म्हर्ले आहे. 
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लेफ्टनींर् जनरल असनल चौहान याींच्या बद्दल 

● लेफ्टनांर् जनरल अवनल चौहान, 18 मे 1961 रोजी जन्मलेले, 

1981 मधे्य भारतीय लष्कराच्या 11 गोरखा रायफल्समधे्य 

सामील झाले. 

● डेहराडूनमधील इां वडयन वमवलर्री अकादमी तसेच 

खडकिासला येर्थील राष्टर ीय सांरक्षि अकादमीचे पदिीधर. 

● लेफ्टनांर् जनरल अवनल चौहान याांनी त्ाांच्या 40 िर्ाांच्या 

कारवकदीत अनेक कमाांड, कमटचारी पदे, महत्त्वाच्या वनयुक्त्या 

आवि बरेच काही भूर्िले. 

आर िेंकर्रामानी याींची भारताचे निे महासधिक्ता म्हणून 

सनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● जे्यि िकील आर िेंकर्रामानी याांची भारताचे निे महावधिक्ता 

म्हिून वनयुक्ती करण्यात आली आहे. राष्टर पती ांनी श्री 

िेंकर्रामानी याांची 1 ऑक्टोबरपासून तीन िर्ाांच्या 

कालािधीसाठी निीन ऍर्नी जनरल म्हिून वनयुक्ती केली आहे. 

िेंकर्रामानी याांची भारताच्या महावधिक्ता म्हिून वनयुक्ती 

करण्याबाबतची अवधसूचना आज कें द्रीय कायदा आवि न्याय 

मांत्रालयाच्या विधी व्यिहार विभागाकडून जारी करण्यात आली. 

बींडारू सिल्सनबाबू याींची मादागास्करमधे्य भारतीय राजदूत 

म्हणून सनयुक्ती 

 परराष्टर  मांत्रालयाने (MEA) जाहीर केले की IFS अवधकारी 

बांडारू विल्सनबाबू, जे आता परराष्टर  मांत्रालयात सांयुक्त सवचि 

आहेत, याांना मादागास्कर प्रजासत्ताकमधे्य भारताचे निीन 

राजदूत म्हिून वनयुक्त करण्यात आले आहे. तो लिकरच 

असाइनमेंर् सुरू करेल असा अांदाज आहे. विल्सनबाबू याांच्या 

जागी अभय कुमार याांची वनयुक्ती केली जाईल, ज्याांनी नुकतेच 

युरेवर्या विभागाचे सहसवचि म्हिून काम केले आहे. 

 

अथटव्यिस्था बातम्या 
 

या आसथटक िर्षाटतील भारताचा Q1 GDP िाढ 13.5% आहे. 

● चालू आवर्थटक िर्ाटच्या (2022-23) पवहल्या वतमाहीत भारताची 

आवर्थटक िाढ 13.5 र्क्क्ाांिर पोहोचली, 2021-22 च्या 

रे्िर्च्या वतमाहीत नोांदिलेल्या 4.1 र्क्क्ाांपेक्षा मोठी उडी. 

एका िर्ाटतील जीडीपीच्या आकडेिारीतील ही पवहली दुहेरी 

अांकी िाढ आहे, कारि रे्िर्ची दुहेरी अांकी िाढ 2021-22 

च्या पवहल्या वतमाहीत 20.1 र्के्क नोांदिली गेली होती. 

“िास्तविक जीडीपी वकां िा सकल देर्ाांतगटत उत्पादन (जीडीपी) 

व्हसर्थर (2011-12) Q1 2022-23 मधे्य वकां मत 36.85 लाख 

कोर्ी रुपयाांची पातळी गाठण्याचा अांदाज आहे, जे 2021-22 

च्या Q1 मधील 32.46 लाख कोर्ी ांच्या तुलनेत िाढ दर्टिते 

2021-22 च्या Q1 मधील 20.1 र्क्क्ाांच्या तुलनेत 13.5 र्के्क, 

”राष्टर ीय साांव्हख्यकी कायाटलयाने (NSO) जारी केलेल्या वनिेदनात 

म्हर्ले आहे. 

उद्योग मानकाींचे उल्लींघन केल्याबद्दल SEBI ने आधार िेंचिटला 

दींड ठोठािला. 

● आधार व्हेंचसट इां वडया वलवमरे्ड (एव्हीआयएल) आवि वतच्या 

सांचालकाांना भाांडिली बाजार वनयामक सेबीने सूचीबद्ध 

आिश्यकता आवि इनसाइडर र्र े वडांग कायद्याांचे उल्लांघन 

केल्याबिल एकूि 25 लाख रुपयाांचा दांड ठोठािला. 

मुख्य मुदे्द 

● त्ाने आधार व्हेंचसट इां वडया वलवमरे्ड (एव्हीआयएल) आवि 

मीना याांना इनसाइडर र्र े वडांगच्या वनयमाांचे उल्लांघन केल्याबिल 

रु. 5 लाख (एकवत्रतपिे आवि एकवत्रतपिे) वदले जातील. 

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

मुनिेर याांनी स्ट्ॉक एक्स्चेंजला मावहती उघड करण्यात 

अयर्स्वी होऊन प्रकर्ीकरि तु्रर्ी ांचे उल्लांघन केले आहे. 

FY23 च्या Q1 मधे्य भारताची GDP िाढ 15.7% अपेसक्षत आहे. 

● SBI च्या अहिालानुसार, ICR नुसार, FY23 च्या Q1 मधे्य 

भारताचा GDP 13% ने िाढण्याची अपेक्षा आहे, ICRA नुसार 

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

पीएमआयने गेल्या िर्षी नोिेंबरपािून ििाटत जलद 

मॅनु्यफॅक्चररींग आउर्पुर् िाढ दशटिली आहे. 

● मागच्या िाढत्ा बळकर्ीच्या पररव्हसर्थतीमुळे आवि वनयाटत 

ऑडटरमधे्य िाढ झाल्यामुळे उत्पादन आवि निीन ऑडटसट गेल्या 

नोव्हेंबरपासून सिाटत मजबूत असल्याने भारतातील उत्पादन 

वक्रयाकलाप ऑगस्ट्मधे्य मजबूत रावहला . S&P ग्लोबल इां वडया 

मॅनु्यफॅक्चररां ग पचेवसांग मॅनेजसट इांडेक्स (PMI) जुलैमधे्य 56.4 

च्या रीवडांगिरून ऑगस्ट्मधे्य 56.2 िर घसरला. 50 िरील 

िाचन विस्तार दर्टिते आवि खाली छापिे आकुां चन दर्टिते. 

भारतातील उत्पादन वक्रयाकलाप सलग 14व्या मवहन्यात 

विस्तारत रावहला. 
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GST िींकलन ऑगस्ट्मधे्य 28% िाढून 1.43 सर्र सलयन रुपये 

झाले. 

● ऑगस्ट्मधे्य सलग सहाव्या मवहन्यात जीएसर्ी सांकलन रु. 1.4-

वर्र वलयनच्या िर रावहले आवि आगामी सिाांचा हांगाम हा र्र ेंड 

सुरू ठेिण्यास मदत करेल. ऑगस्ट् 2022 मधे्य एकवत्रत GST 

महसूल 1.43 वर्र वलयन रुपये आहे ज्यामधे्य CGST 24,710 

कोर्ी रुपये, SGST 30,951 कोर्ी रुपये, IGST रुपये 77,782 

कोर्ी (िसू्तांच्या आयातीिर गोळा केलेल्या 42,067 कोर्ी 

रुपयाांसह) आवि उपकर (18 कोर्ी रुपयाांसह) आहे. 

SBI काडटने भारतात 'कॅशबॅक SBI काडट ' लााँच केले आहे. 

● भारतीय के्रवडर् काडट जारीकताट SBI काडटने भारतात 'कॅर्बॅक 

एसबीआय काडट' लॉन्च करण्याची घोर्िा केली आहे. 

कां पनीच्या दाव्यानुसार कॅर्बॅक एसबीआय काडट हे उद्योगातील 

पवहले कॅर्बॅक-कें वद्रत के्रवडर् काडट आहे जे काडटधारकाांना 

कोित्ाही व्यापारी वनबांधाांवर्िाय सिट ऑनलाइन खचाटिर 5 

र्के्क कॅर्बॅक वमळविण्यास सक्षम करते. वर्यर 2 आवि 3 

र्हराांसह सांपूिट भारतातील ग्राहक 'SBI Card SPRINT' या 

वडवजर्ल ऍव्हप्केर्न पॅ्र्फॉमटद्वारे त्वररत कॅर्बॅक SBI काडट  

सहज वमळिू र्कतात. 

अलपु्पझा हा पाचिा पूणट सडसजर्ल बाँसकीं ग सजल्हा म्हणून घोसर्षत 

करण्यात आला आहे. 

● अलपु्पझा हा राज्यातील पाचिा सांपूिट वडवजर्ल बँवकां ग वजल्हा 

बनला आहे. भारतीय ररझव्हट बँक केरळ आवि लक्षद्वीपचे 

प्रादेवर्क सांचालक र्थॉमस मॅरू्थ् याांनी याबाबत घोर्िा केली 

आहे. उपक्रमाचा एक भाग म्हिून डेवबर् काडटसारखी वकमान 

एक वडवजर्ल व्यिहार सुविधा. इांर्रनेर् बँवकां ग, मोबाईल 

बँवकां ग, युवनफाइड पेमेंर् इांर्रफेस आवि इतर अनेक 

सुविधाांमुळे वजल््ातील 29 बँकाांमधे्य 26 लाख बचत वकां िा 

चालू बँक खाती सक्षम करण्यात आली आहेत. 

मूडीजने भारताचा जीडीपी अींदाज 7.7 र्क्क्ाींिर आणला 

● मूडीज इझवे्हस्ट्सट सव्हव्हटसने भारताच्या GDP िाढीमधे्य 1.1 

र्क्क्ाांनी लक्षिीय घर् केली, जागवतक विकासातील मांदी, 

िाढलेले व्याजदर आवि आगामी वतमाहीत अर्थटव्यिसरे्थची 

क्षमता कमी होण्याची कारिे म्हिून अवनयवमत मानू्सन. मूडीज 

ग्लोबल मॅक्रो आउर्लुक 2022-2023 अभ्यासानुसार, भारताची 

मध्यिती बँक या िर्ी एक अस्पष्ट पवित्रा राखेल आवि 2023 

मधे्य देर्ाांतगटत चलनिाढीचा दबाि िाढण्यापासून 

रोखण्यासाठी मध्यम प्रवतबांधात्मक धोरि ठेिेल असा अांदाज 

आहे. 

भारताचा 2022 GDP िाढीचा अींदाज गोडमन िॅक्सने 7.6% 

िरून 7% पयंत कमी केला. 

● एवप्रल ते जून या वतमाहीतील सकल देर्ाांतगटत उत्पादनाच्या 

आकडे बाजाराच्या अपेके्षपेक्षा कमी झाल्यामुळे, गोडमन 

सॅक्सने भारतासाठी िाढीचा अांदाज कमी केला आहे. एवप्रल ते 

जून या कालािधीत अपेके्षपेक्षा कमी िाढीमुळे चालू आवर्थटक 

िर्ाटच्या िाढीचा अांदाज 40 बेस पॉइां र््सने िाढला आहे. 

2022-2023 च्या पसहल्या सतमाहीत अव्हखल भारतीय घर सकीं मत 

सनदेशाींक 3.5% िाढला. 

● भारतीय ररझव्हट बँकेने सािटजवनक केलेल्या मावहतीनुसार, 

2022-2023 च्या पवहल्या वतमाहीत अव्हखल भारतीय घर 

वकां मत वनदेर्ाांक (HPI) िर्टभरात 3.5% ने िाढला आहे. . 

एचपीआय जानेिारी ते माचट दरम्यान 1.8% आवि 2021-22 

च्या एवप्रल आवि जून दरम्यान 2% ने िाढले.. 

2029 पयंत भारत जगातील सतिरी ििाटत मोठी अथटव्यिस्था 

म्हणून उदयाि येईल. 

● भारत 2029 पयांत जगातील वतसरी सिाटत मोठी अर्थटव्यिसर्था 

बनिार आहे. से्ट्र् बँक ऑफ इां वडयाच्या अहिालात म्हर्ले 

आहे की भारत 2027 मधे्य जमटनीला आवि 2029 पयांत 

जपानला सध्याच्या िाढीच्या दराने मागे र्ाकेल. अहिालात 

म्हर्ले आहे की 2014 पासून देर्ाने मोठ्या प्रमािात 

सांरचनात्मक बदल केले आहेत आवि आता युनायरे्ड 

वकां गडमला मागे र्ाकत 5िी सिाटत मोठी अर्थटव्यिसर्था आहे. 

2014 पासून भारताने घेतलेल्या मागाटिरून देर्ाला 2029 मधे्य 

वतसरी सिाटत मोठी अर्थटव्यिसर्था म्हिून रॅ्ग वमळण्याची र््ता 

आहे, 2014 पासून भारत 10 व्या क्रमाांकािर होता तेव्हापासून 

7 सर्थानाांनी िरची िार्चाल, असे त्ात म्हर्ले आहे. 

भारतातील 15 िरे्ष ि त्याहून असधक ियोगर्ातील लोकाींिाठी 

शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर एसप्रल-जून 2022 मधे्य 7.6 

र्क्क्ाींिर घिरला आहे, जो एका िर्षाटपूिी 12.6 र्के्क होता. 

● 31 ऑगस्ट् रोजी राष्टर ीय साांव्हख्यकी कायाटलय (NSO) ने 31 

ऑगस्ट् रोजी साांवगतले की, एवप्रल-जून 2022 दरम्यान र्हरी 

भागातील 15 िरे् आवि त्ाहून अवधक ियोगर्ातील 

लोकाांसाठी बेरोजगारीचा दर 7.6 र्क्क्ाांिर घसरला आहे. 

एवप्रल-जून 2021 मधे्य, प्रामुख्याने कोविड-सांबांवधत वनबांधाांच्या 

आियटकारक प्रभािामुळे देर्ात बेरोजगारी जास्त होती. ताज्या 

डेर्ाने सुधाररत कामगार र्क्ती सहभाग गुिोत्तरामधे्य 

बेरोजगारीच्या दरात घर् अधोरेव्हखत केली आहे, सार्थीच्या 

आजाराच्या सािलीतून र्ाित आवर्थटक पुनप्राटप्तीकडे वनदेर् 

केला आहे 

भारतातील प्रबळ िेिा उद्योग ऑगस्ट्मधे्य अनुकूल मागणी 

पररव्हस्थती आसण सकमतीच्या दबािात काही प्रमाणात कमी 

झाल्याने अपेके्षपेक्षा िेगाने िाढला. 

● भारतातील प्रबळ सेिा उद्योग ऑगस्ट्मधे्य अनुकूल मागिी 

पररव्हसर्थती आवि वकमतीच्या दबािात काही प्रमािात कमी 

झाल्याने अपेके्षपेक्षा िेगाने िाढला. S&P ग्लोबल इां वडया 

सव्हव्हटसेस पचेवसांग मॅनेजसट इांडेक्स वकां िा पीएमआय इांडेक्स 

ऑगस्ट्मधे्य 57.2 िर पोहोचला आहे जो जुलैमधे्य 55.5 च्या 

चार मवहन्याांच्या नीचाांकी होता, ज्याने रॉयर्सटच्या सिेक्षिात 

55.0 च्या अांदाजाला मागे र्ाकले. सलग 13व्या मवहन्यात ते 
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आकुां चनापासून िेगळे करिार्या िाढीच्या 50 अांकाांच्या िर 

रावहले. सिेक्षिात असे वदसून आले आहे की निीन 

व्यिसायातील मजबूत विस्तारामुळे कां पन्याांना 14 िर्ाांपेक्षा 

जास्त िेगाने कामािर घेण्यास प्रोत्साहन वमळाले. 

भारताच्या बा् कजट (India’s External Debt) 2021-22 

िरील व्हस्थती अहिालाची 28 िी आिृत्ती प्रसिद्ध झाली. 

● अर्थट मांत्रालयाच्या आवर्थटक व्यिहार विभागातील बा् कजट 

व्यिसर्थापन युवनर् (EDMU) ने भारताच्या बा् कजट 2021-22 

िरील व्हसर्थती अहिालाची 28 िी आिृत्ती प्रवसद्ध केली आहे. 

भारताचे बा् कजट, माचट 2022 च्या अखेरीस US$ 620.7 

अब्ज होते, जे माचट 2021 च्या अखेरीस US$ 573.7 

वबवलयनच्या तुलनेत 8.2 र्क्क्ाांनी िाढले. त्ातील 53.2 र्के्क 

यूएस डॉलरमधे्य होते, तर भारतीय रुपयाचे कजट, अांदाजे 31.2 

र्के्क, दुसरा सिाटत मोठा होता. जीडीपीचे गुिोत्तर म्हिून बा् 

कजट माचट 2022 च्या अखेरीस 19.9 र्क्क्ाांपयांत घसरले आहे 

जे एका िर्ाटपूिी 21.2 र्के्क होते. 

 CCI ने PayU Payment द्वारे BillDesk च्या िींपादनाि 

मान्यता सदली. 

● भारतीय स्पधाट आयोगाने (CCI) PayU Payments द्वारे 

Indiaideas.com (Billdesk) ची 100 र्के्क इव्हक्वर्ी सांपादन 

करण्यास मान्यता वदली. प्रस्तावित सांयोजन PayU India द्वारे 

India Ideas Ltd (IIL) च्या 100 र्के्क इव्हक्वर्ी रे्अर 

भाांडिलाच्या सांपादनार्ी सांबांवधत आहे. Prosus NV-समवर्थटत 

PayU ने ऑगस्ट् 2021 मधे्य घोर्िा केली की ते वडवजर्ल 

पेमेंर् प्रदाता वबलडेस्क USD 4.7 वबवलयन मधे्य खरेदी करेल. 

कराराबद्दल: 

● हे भारतीय ग्राहक इांर्रनेर् से्पसमधील सिाटत मोठ्या डीलपैकी 

एक बनिेल. प्रस्तावित सांयोजन CPL CPEC होव्हडांग वलवमरे्ड 

कडून CDPQ द्वारे Aprava मधे्य अवतररक्त 10 र्के्क से्ट्क 

सांपादन करण्यार्ी सांबांवधत आहे. 

● CDPQ आवि CPL ने जुलैमधे्य जाहीर केले की त्ाांनी 

Apraava Energy मधील 10 र्के्क भागभाांडिल CDPQ ला 

विकण्यासाठी करार केला आहे, ज्यामुळे कां पनीतील त्ाांचे 

सांबांवधत से्ट्क 50 र्के्क झाले आहेत. 

रररे्ल पेमेंर् चाचणी र्प्प्यािाठी RBI ने HDFC बाँकेची सनिड 

केली. 

● भारतीय ररझव्हट बँकेने जाहीर केले आहे की एचडीएफसी बँक 

(स्वीडनव्हसर्थत क्रां चवफर् अँव्हक्टबोलॅगसह भागीदारीत) आवि 

वप्रवसजन बायोमेवर्र क इां वडया प्रा. वनयामक सँडबॉक्स अांतगटत 

'रररे्ल पेमेंर््स' या विर्यासाठी 'ऑन रॅ्प' ऍव्हप्केर्न 

िैवर्ष्ट्ट्याांअांतगटत त्ाांच्या 'ऑफलाइन रररे्ल पेमेंर््स' आवि 

'बँवकां गसाठी InnaIT की सोलु्यर्न्स वल.' उत्पादनाांच्या चाचिी 

र्प्प्प्यासाठी ची वनिड झाली आहे. 

PSU बाँका सडिेंबर 2022 पयंत बाँक निलेल्या भागात िुमारे 

300 शाखा उघडणार आहेत. 

● आवर्थटक समािेर्न मोवहमेचा एक भाग म्हिून, सािटजवनक 

के्षत्रातील बँका वडसेंबर 2022 पयांत विविध राज्याांतील बँक 

नसलेल्या भागात सुमारे 300 र्ाखा उघडतील. या निीन 

र्ाखाांमधे्य 3,000 पेक्षा जास्त लोकसांख्या असलेल्या उिटररत 

सिट बँवकां ग नसलेल्या गािाांचा समािेर् असेल. राजसर्थानमधे्य 

जास्तीत जास्त 95 र्ाखा उघडल्या जातील आवि त्ानांतर मध्य 

प्रदेर्ात 54 र्ाखा उघडल्या जातील. सािटजवनक के्षत्रातील 

बँका गुजरातमधे्य 38, महाराष्टर ात 33, झारखांडमधे्य 32 आवि 

उत्तर प्रदेर्मधे्य 31 र्ाखा उघडिार आहेत. 

HDFC बाँकेने आपल्या ग्राहकाींिाठी निीन एिएमएि बाँसकीं ग 

िुसिधा िुरू केली आहे. 

● खाजगी के्षत्रातील एचडीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकाांसाठी 

निीन एसएमएस बँवकां ग सुविधा सादर केली आहे. बँकेचा दािा 

आहे की आता ग्राहक कुठेही असले तरीही 24 तास, 24/7 x 

365 बँवकां ग सेिाांच्या विसृ्तत शे्रिीत प्रिेर् करू र्कतात. निीन 

एसएमएस बँवकां ग सुविधेसह, ग्राहक आता खात्ातील वर्ल्लक 

आवि साराांर् तपासू र्कतात, कजाटसाठी अजट करू र्कतात, 

के्रवडर् काडट व्यिसर्थावपत करू र्कतात, चेकबुक विनांत्ाांसाठी 

अजट करू र्कतात, 

िेंर्र ल बाँक सडसजर्ल चलन (CBDC), या िर्षी लॉन्च केले जाणार 

आहे. 

● सेंर्र ल बँक वडवजर्ल चलन (CBDC), या िर्ी लॉन्च केले जािार 

आहे, ते सीमापार व्यिहाराांसाठी िेळ आवि खचट कमी 

करण्याचे साधन बनू र्कते, असे ररझव्हट बँकेचे डेपु्यर्ी गव्हनटर 

र्ी रबी र्ांकर म्हिाले. अर्थटमांत्री वनमटला सीतारामन याांनी 

अर्थटसांकल्पात जाहीर केल्यानुसार आरबीआयने यािर्ी 

प्रायोवगक तत्त्वािर लॉन्च करण्याचा प्रस्ताि वदला आहे. 

HDFC ERGO Google Cloud िर ऑनलाइन सिमा पॅ्र्फॉमट 

तयार करणार आहे. 

● HDFC ERGO जनरल इझरु्रन्सने विमा विक्रीसाठी ऑनलाइन 

पॅ्र्फॉमट तयार करण्यासाठी Google Cloud मधे्य सहभाग 

घेतला आहे. HDFC ERGO ची 2024 पयांत िाउडिर पूिटपिे 

सर्थलाांतर करण्याची योजना आहे. विमा विक्रीसाठी, ग्राहकाांना 

अनुकूल वडवजर्ल अनुभि ऑफर करण्यासाठी, वनयामक 

बदलाांना जलद प्रवतसाद देण्यासाठी आवि डेर्ा विशे्लर्ि 

आवि मर्ीन लवनांग (ML) िापरून विमा जोखीम 

ओळखण्यासाठी हे ऑनलाइन व्यासपीठ आहे. 
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लाइफ इन्क्शुरन्स कीं पनी (LIC) ने एक निीन योजना, LIC New 

Pension Plus 867 िादर केली आहे. LIC New Pension 

Plus 867 ही नॉन-पासर्टसिपेरे्ड, युसनर्-सलींक्कड सिमा योजना 

आहे. 

● लाइफ इझरु्रन्स कां पनी (LIC) ने LIC New Pension Plus 

867 ही निीन योजना सादर केली आहे. LIC नू्य पेझर्न प्स 

867 ही एक नॉन-पावर्टवसपेड, युवनर्-वलांक्कड विमा योजना आहे 

जी पुन्हा "guaranteed addition" सह येते. योजना सूवचत 

करते की LIC नू्य पेझर्न प्स 867 िावर्टक प्रीवमयमच्या 5% ते 

15% दरम्यान हमी जोड देईल. 

पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल RBI तीन िींस्थाींना दींड 

ठोठािला. 

● भारतीय ररझव्हट बँक (RBI) तीन सांसर्थाांना दांड करते: इांडव्हस्ट्रयल 

बँक ऑफ कोररयासह तीन सांसर्थाांना वनयमाांचे उल्लांघन 

केल्याबिल ररझव्हट बँकेकडून दांड प्राप्त झाला आहे. नो युिर 

कस्ट्मर (KYC) मागटदर्टक तत्त्वाांचे पालन न केल्यामुळे 

इांडव्हस्ट्रयल बँक ऑफ कोररयाला 36 लाख रुपयाांचा दांड 

ठोठािण्यात आल्याची घोर्िा भारतीय ररझव्हट बँकेने केली 

आहे. 

भारताच्या अथटमींत्री सनमटला िीतारामन याींनी बेकायदेशीर कजट 

देणार्या अाँप्सच्या ऑपरेशनचे सनयमन करण्यािाठी अनेक 

पािले उचलण्याचे मान्य केले आहे. 

● भारताच्या अर्थटमांत्री वनमटला सीतारामन याांनी वडवजर्ल 

फसििुकीच्या घर्नाांमधे्य िाढ झाल्याच्या पािटभूमीिर, एका 

बैठकीत अनेक सांबांवधत समस्याांिर चचाट केल्यानांतर 

बेकायदेर्ीर कजट देिार्या अँप्सच्या ऑपरेर्नचे वनयमन 

करण्यासाठी अनेक पािले उचलण्याचे मान्य केले आहे. 

बहुताांर् वडवजर्ल कजट देिारी अँप्स स्वतांत्रपिे आवि कें द्रीय 

बँकेच्या नोांदिीवर्िाय चालतात.. 

PhonePe ने 14 दशलक्ष डेसबर् आसण के्रसडर् काडट  र्ोकन 

केले. 

● PhonePe ने घोर्िा केली की त्ाांनी डेर्ा सुरवक्षततेसाठी RBI 

च्या (ररझव्हट बँक ऑफ इां वडया) मागटदर्टक तत्त्वाांनुसार त्ाच्या 

नेर्िकट िर 14 दर्लक्ष के्रवडर् आवि डेवबर् काडट र्ोकन केले 

आहेत. वडसेंबर 2021 मधे्य ही सराि सुरू झाल्यापासून, 

िॉलमार्ट-समवर्थटत कां पनीने आपल्या सवक्रय िापरकत्ाांच्या 

80% पेक्षा जास्त काडट र्ोकन केल्याचा दािा केला आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● र्ोकनकरिासह िास्तविक काडट क्रमाांकाच्या जागी “र्ोकन” ही 

निीन सांज्ञा िापरली जाईल. 

● व्यिहारादरम्यान व्यापार्याला काडटचे खरे तपर्ील उघड केले 

जात नाहीत, र्ोकनाइज्ड व्यिहार सुरवक्षत असतो आवि डेर्ा 

लीक होण्याची र््ता कमी असते. 

● PhonePe ने साांवगतले की ते Visa, Mastercard आवि 

RuPay या तीन सिाटत मोठ्या काडट नेर्िकट  सोबत सहयोग 

करत आहे, ज्यामुळे वनयामकाची 30 सप्टेंबरची र्ोकनायझेर्न 

अांवतम मुदत पूिट होईल. 

● या िर्ाटच्या एवप्रलपासून, जेव्हा कां पनीने र्ोकन-आधाररत 

व्यिहाराांिर प्रवक्रया करण्यास सुरुिात केली, तेव्हा जिळजिळ 

सिट पात्र व्यिहार र्ोकनद्वारे हाताळले जातात. 

● PhonePe िर र्ोकनद्वारे प्रवक्रया केलेल्या व्यिहाराांच्या 

यर्ाच्या दराने काडट-आधाररत व्यिहाराांच्या तुलनेत सुमारे 2 

र्क्क्ाांनी सुधारिा दर्टविली आहे. 

● RBI ने जुलैमधे्य काडट-ऑन-फाइल र्ोकनायझेर्नची अांवतम 

मुदत 30 सप्टेंबरपयांत उर्ीर केली कारि र्ोकन-आधाररत 

व्यिहार प्रवक्रयेला अद्याप यर् वमळालेले नाही. हा त्ाच्या 

प्रकारातील वतसरा आवि कदावचत अांवतम होता. 

● RBI ने साांवगतले होते की उद्योगाने मुदत िाढिताना र्ोकनाइज्ड 

व्यिहार हाताळण्यासाठी सिट भागधारकाांना मदत करण्यासाठी 

अवतररक्त िेळेचा िापर करािा. 

● काडट तपर्ील साठिण्याबाबत आरबीआयच्या आदेर्ानांतर 

इतर अनेक पेमेंर् पॅ्र्फॉमटने र्ोकनायझेर्न सोलू्यर्न्स 

विकवसत केले होते. 

● PayU, ऑनलाइन पेमेंर् सोलू्यर्न प्रदाता, "PayU र्ोकन हब" 

लाँच केले, जे एकाच हब अांतगटत नेर्िकट  र्ोकन आवि 

जारीकताट र्ोकन दोन्ही ऑफर करते. “Razorpay 

TokenHQ”, एक मल्टी-नेर्िकट  काडट-ऑन-फाइल 

र्ोकनायझेर्न सोलू्यर्न, Razorpay द्वारे तयार केले गेले 

आहे. 

बाँक ऑफ महाराष्ट्र  (BoM) ने कीं पनीच्या सिस्तारािाठी 

बॉण््डिद्वारे 710 कोर्ी रुपये उभारले. 

● सरकारी मालकीच्या बँक ऑफ महाराष्टर  (BoM) ने कां पनीच्या 

विस्तारासाठी बॉण््डसद्वारे 710 कोर्ी रुपये उभारले. बँकेच्या 

एका वनिेदनानुसार, 8.74 र्के्क कूपन दराने 710 कोर्ी 

रुपयाांच्या (ग्रीन रू् पयाटयासाठी 610 कोर्ी रुपयाांसह) बेसल III 

अनुरूप अवतररक्त वर्यर 1 (AT1) बाँडद्वारे पैसे उभे केले गेले. 

अन्नधान्याच्या सकमती िाढल्याने सकरकोळ महागाई 7% िर 

आली. 

● वकरकोळ चलनिाढीचा दर जुलैमधे्य पाच मवहन्याांच्या नीचाांकी 

पातळीिर गेल्यानांतर 7% पयांत िाढून ऑगस्ट्मधे्य भारतीय 

अर्थटव्यिसरे्थिर वकमतीचा दबाि परत आला. खाद्यपदार्थाांच्या 

वकमती ांच्या नेतृत्वात झालेल्या िाढीमुळे आठव्या मवहन्यात 

वकरकोळ चलनिाढ RBI च्या 6% मयाटदेच्या िर रावहली आहे. 
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RBI ने रुपयाला 80 िर ठेिण्यािाठी ऑगस्ट्मधे्य $13 अब् 

सिकले. 

● 12 ऑगस्ट् रोजी सांपलेल्या आठिड्यात भारताच्या परकीय 

चलनाच्या गांगाजळीत $2 अब्ज पेक्षा जास्त घसरि झाली, 

कारि भारतीय ररझव्हट बँकेने रुपयाला िर आिण्यासाठी 

आवि चलन प्रवत डॉलर 80 च्या खाली ठेिण्यासाठी हस्तके्षप 

केला. हा एक प्रयत् आहे जो RBI ने अत्ािश्यक असल्याचे 

म्हर्ले आहे, आवि अत्ांत अव्हसर्थर चलन बाजार असूनही 

कोित्ाही जांगली व्हस्वांगला मयाटवदत करून, रुपयाची व्हसर्थरता 

राखण्यासाठी RBI ने हे पाऊल उचलले. 

भारताच्या ताींदूळ सनयाटतीिरील सनबंधाींमुळे आसशयातील 

व्यापार ठप्प झाला आहे. 

● भारताच्या ताांदळाच्या वनयाटतीिरील वनबांधाांमुळे आवर्यातील 

व्यापार ठप्प झाला आहे, खरेदीदार व्हव्हएतनाम, र्थायलांड आवि 

म्यानमारमधून पयाटयी पुरिठ्यासाठी र्ोध घेत आहेत जेरे्थ 

वकमती िाढल्याने विके्रता सौदे रोखत आहेत, असे उद्योग 

अवधकाऱयाांनी साांवगतले. धान्याचा जगातील सिाटत मोठा 

वनयाटतदार असलेल्या भारताने तुर्लेल्या ताांदळाच्या वर्पमेंर्िर 

बांदी घातली आहे. 

HDFC बाँक भारतातील पसहली इलेक्ट्र ॉसनक बाँक गॅरींर्ी जारी 

करते. 

● HDFC बँक, भारतातील सिाटत मोठी खाजगी के्षत्रातील बँक, 

नॅर्नल ई-गव्हनटन्स सव्हव्हटसेस वलवमरे्ड (NeSL) च्या 

भागीदारीत इलेक्टर ॉवनक बँक गॅरां र्ी (e-BG) जारी करिारी 

देर्ातील पवहली बँक बनली आहे. कागदािर आधाररत, िेळ 

घेिारी प्रवक्रया निीन इलेक्टर ॉवनक बँक हमी ांनी काढून र्ाकली 

आहे ज्यािर प्रवक्रया, मुद्राांक, सत्ावपत आवि सुधाररत 

सुरवक्षततेसह त्वररत वितररत केले जाऊ र्कते. हा एक 

कायापालर् करिारा बदल आहे, आवि बँक वतच्या सिट 

ग्राहकाांना लाभ देण्यासाठी e-BG मधे्य सर्थलाांतररत करेल. 
 

 

घाऊक महागाई ऑगस्ट्मधे्य 12.4% िर 11 मसहन्याींच्या 

नीचाींकी पातळीिर आली. 

● घाऊक वकां मत वनदेर्ाांक- (WPI-) ऑगस्ट्चा महागाई दर 

सलग वतसऱया मवहन्यात 11 मवहन्याांच्या नीचाांकी 12.41 

र्क्क्याांिर घसरला कारि खाद्यपदार्थाांच्या महागाईत िाढ 

होऊनही उत्पावदत आवि इांधन िसू्तांिरील वकमतीचा दबाि 

कमी झाला. कोर WPI महागाई ऑगस्ट्मधे्य 7.9 र्क्क्ाांच्या 17 

मवहन्याांच्या नीचाांकी पातळीिर गेली. 

चालू आसथटक िर्षाटच्या पसहल्या सतमाहीत सनरोगी 22 र्क्क्ाींनी 

िाढ झाल्यानींतर, त्यानींतरच्या काही मसहन्याींत भारताच्या 

व्यापारी मालाच्या सनयाटतीत झपाट्याने घर् झाली आहे. 

● चालू आवर्थटक िर्ाटच्या पवहल्या वतमाहीत वनरोगी 22 र्के्क िाढ 

झाल्यानांतर, त्ानांतरच्या काही मवहन्याांत भारताच्या व्यापारी 

मालाच्या वनयाटतीत झपाट्याने घर् झाली आहे. हे जागवतक 

मागिी आवि वकां मती सुधारिाांचे मांद प्रवतवबांब आहे. िाविज्य 

आवि उद्योग मांत्रालयाच्या आकडेिारीिरून असे वदसून आले 

आहे की वनयाटत िाढ जुलैमधे्य 2.1 र्क्क्ाांिर घसरली, 

ऑगस्ट्मधे्य 1.2 र्क्क्ाांनी घसरून $33 अब्ज डॉलरच्या नऊ 

मवहन्याांच्या नीचाांकी पातळीिर पोहोचली. 

कॅनरा एचएिबीिी लाइफ इन्क्शुरन्सने iSelect हमी भािी 

योजना िुरू केली. 

● कॅनरा एचएसबीसी लाइफ इझरु्रन्सने iSelect गॅरां र्ीड फु्यचर 

लाँच केले. iSelect ही कां पनीच्या वडवजर्ल पॅ्र्फॉमटिर 

िैयव्हक्तक, नॉन-वलांक्कड, गैर-सहभागी, बचत आवि सांरक्षि 

जीिन विमा योजना आहे. हा प्रकल्प निीन ियाच्या ग्राहकाांना 

लक्ष्य करतो जे इांर्रनेर्िर सिाटवधक सवक्रय असतात आवि 

वडवजर्ल पॅ्र्फॉमटला प्राधान्य देतात. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● कॅनरा एचएसबीसी लाइफ इझरु्रन्सच्या वडवजर्ल उपव्हसर्थतीचा 

फायदा घेण्यासाठी iSelect मदत करेल. 

● ग्राहकाांना सिटसमािेर्क विमा उत्पादन प्रदान करिे हे त्ाांचे 

उविष्ट आहे जे त्ाांच्या वप्रयजनाांना आवर्थटक सुरक्षा प्रदान 

करताना बचत करण्यास सक्षम करते . 

● ही योजना ग्राहकाांना त्ाांच्या र्पे्प आवि आवर्थटक उविषे्ट साध्य 

करण्यासाठी जास्तीत जास्त बचत करण्यास अनुमती देईल. 

● योजना अनेक िैवर्ष्ट्ट्याांसह येते आवि अल्प आवि दीघटकालीन 

आवर्थटक आिश्यकता प्रदान करण्यासाठी वडझाइन केली गेली 

आहे. 
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Axis Bank आसण Square Yards ने को-ब्राँडेड घर खरेदीदार 

इकोसिस्ट्म लााँच केली. 

● Axis Bank आवि Square Yards ने 'ओपन डोअसट' लाँच 

केले, एक सह-बँ्रडेड होम बायर इकोवसस्ट्म. 'ओपन डोअसट' 

पॅ्र्फॉमट हे सुवनवित करेल की एखाद्याच्या स्वप्नातील घर 

र्ोधण्यापासून ते खरेदी करण्यापयांतचा सांपूिट प्रिास 

ग्राहकाांसाठी एक कायटक्षम आवि आनांददायी अनुभि बनेल. 

Axis Bank आवि Square Yards ने ग्राहकाांचा प्रिास सुलभ 

करण्यासाठी वडवजर्ल-फस्ट्ट सोलू्यर्न तयार केले आहे. 

एिबीआयचे बाजार भाींडिल रु. 5 सर्र सलयन झाले. 

● एसबीआयचे बाजार भाांडिल रु. 5 वर्र वलयनचे झाले आहे 

त्ाांच्या समभागाांनी निीन उच्चाांकािर पोहोचल्यानांतर प्रर्थमच 

$5 वर्र वलयनच्या पुढे गेले. बॉमे्ब स्ट्ॉक एक्सचेंज (BSE) च्या 

आकडेिारीनुसार, से्ट्र् बँक ऑफ इां वडया (SBI) बुधिार, 10:30 

िाजेपयांत कॉपोरेर्नमधे्य एकूि सातव्या क्रमाांकािर आहे, 

ज्याचे बाजार मूल्य 5.03 वर्र वलयन आहे. 

HDFC लाइफ इन्क्शुरन्स पॉसलिीने िुपर र्मट इन्क्शुरन्सिाठी 

Click2Protect िुरू केले. 

● HDFC Life, भारतातील र्ॉप लाइफ इझरु्रन्सपैकी एक, ने 

Click2Protect सुपर र्मट इझरु्रन्स योजना सादर केली आहे, 

जी तुमच्या सांरक्षि गरजाांिर आधाररत सानुकूलनास अनुमती 

देते आवि तुम्ही वनिडलेल्या फायद्याांसाठी आवि योजना 

पयाटयाांसाठीच रु्ल्क आकारते. Click2Protect ही नॉन-वलांक 

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

जीिन विमा योजना आहे. 

SBI ने बेंचमाकट  लेंसडींग रेर् 0.7% ने िाढिला. 

● देर्ातील सिाटत मोठी कजट देिारी से्ट्र् बँक ऑफ इां वडया 

(SBI) ने बेंचमाकट  प्राइम लेंवडांग रेर् (BPLR) 70 बेस पॉइां र््स 

(वकां िा 0.7 र्के्क) ने िाढिून 13.45 र्के्क केला आहे. या 

घोर्िेमुळे बीपीएलआरर्ी वनगडीत कजाटची परतफेड महाग 

होईल. सध्याचा BPLR दर 12.75 र्के्क आहे. गेल्या जूनमधे्य 

त्ात सुधारिा करण्यात आली होती. 

सफच रेसर्ींग्सने सित्तीय िर्षट 2023 िाठी भारताचा GDP िाढीचा 

अींदाज 7 र्क्क्ाींपयंत राहील अिे िाींसगतले. 

● वफच रेवर्ांग्सने वित्तीय िर्ट 2023 साठी भारताचा GDP िाढीचा 

अांदाज 7 र्क्क्ाांपयांत कमी केला आहे, असे म्हर्ले आहे की 

जागवतक अर्थटव्यिसर्था, िाढलेली चलनिाढ आवि उच्च-व्याज 

दराच्या पािटभूमीिर अर्थटव्यिसर्था मांद होण्याची अपेक्षा आहे. 

जूनमधे्य भारतासाठी 7.8 र्के्क िाढीचा अांदाज ितटिला होता. 

अवधकृत GDP अांदाजानुसार, भारतीय अर्थटव्यिसरे्थचा जून 

वतमाहीत 13.5 र्के्क विस्तार झाला, जो जानेिारी-माचटमधे्य 

घडलेल्या 4.10 र्के्क िाढीपेक्षा जास्त आहे. चालू आवर्थटक 

िर्ाटत अर्थटव्यिसर्था 7.2 र्क्क्ाांनी िाढेल अर्ी आरबीआयची 

अपेक्षा आहे. 

इींसडया रेसर्ींगने FY23 GDP िाढीचा अींदाज 6.9% पयंत कमी 

केला. 

● इां वडया रेवर्ांग्ज वतचा FY23 सकल देर्ाांतगटत उत्पादन अांदाज 

कमी करिारी निीनतम एजन्सी बनली आहे. रेवर्ांग एजन्सीने 

अांदाज 7 र्क्क्ाांिरून 6.9 र्क्क्ाांपयांत कमी केला, ज्याांनी 

एवप्रल-जून वतमाही GDP डेर्ा ररलीझ झाल्यापासून त्ाांचे 

अांदाज 7 र्क्क्ाांपेक्षा कमी केले आहेत. 

● जागवतक रेवर्ांग एजन्सी Fitch ने देखील FY23 साठी भारताचा 

आवर्थटक िाढीचा अांदाज जून 2022 च्या 7.8 र्क्क्ाांिरून 7 

र्क्क्ाांिर आिला आहे. आता GDP 7.4 र्क्क्ाांच्या आधीच्या 

अांदाजाच्या तुलनेत FY24 मधे्य आिखी 6.7 र्क्क्ाांपयांत कमी 

होण्याची अपेक्षा आहे 

भारताचा CAD, GDP च्या 3% च्या आत राहण्याची श्ता 

आहे. 

● कमकुित रुपया आवि िाढलेल्या इांधनाच्या वकमती ांमुळे 

भारताची चालू खात्ातील तूर् (Current Account Deficit-

CAD) दबािाखाली राहील कारि विशे्लर्काांनी ती आवर्थटक िर्ट 

22 मधील 1.2% च्या तुलनेत आवर्थटक िर्ट 23 मधे्य जीडीपीच्या 

3% एिढी ठेिली असली तरीही यामुळे सरकारी वित्तािर दबाि 

वनमाटि होईल. अनुदानाचा खचट अांदाजापेक्षा लक्षिीय 

पातळीिर िाढलेला वदसतो. कमकुित रुपयामुळे तेल 

आयातीचे उच्च वबल खते आवि धातूांसह अनेक के्षत्राांना त्रस्त 

करेल आवि पररिामी सरकारी इांधन वकरकोळ विके्रत्ाांकडून 

कमी लाभाांर् प्राप्त होईल ज्याांच्या मावजटनला फर्का बसेल. 

सित्त मींत्रालयाने प्रादेसशक ग्रामीण बाँकाींिाठी (RRBs) भाींडिली 

बाजारातून िींिाधने उभारण्यािाठी मिुदा मागटदशटक तते्त्व 

जारी केली आहेत. 

● वित्त मांत्रालयाने प्रादेवर्क ग्रामीि बँकाांसाठी (RRBs) भाांडिली 

बाजारातून सांसाधने उभारण्यासाठी मसुदा मागटदर्टक तते्त्व 

जारी केली आहेत, अवधकार इशू्यद्वारे वनधी उभारण्याचा मागट 

मोकळा केला आहे. 

● मागटदर्टक तत्त्वाांनुसार, आयपीओ मागाटद्वारे जनतेला रे्असट 

जारी करण्यापूिी, RRBs ने बोनस समभाग जारी करण्याचा 

विचार केला पावहजे (आतापयांत लाभाांर् वदलेला नसलेल्या 

आवि विद्यमान राखीि रकमेिर पवहला दािा असलेल्या 

विद्यमान भागधारकाांना बक्षीस देण्यासाठी) आवि ए. मचांर् 

बँकसट आवि प्रायोजक बँक याांच्यार्ी सल्लामसलत करून 

हक्क जारी करिे. 

● मांत्रालयाने साांवगतले की आदर्टपिे, इशू्यचे सांपूिट मूल्य प्रर्थम 

राइर््स ऑफरद्वारे ठेिले जाऊ र्कते ज्यामधे्य प्रितटक 

भागधारकाांना ऑफरचे सदस्यत्व घेण्यास/त्ागण्याची सुविधा 

प्रदान केली जाऊ र्कते. 
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WhatsApp आसण IDFC FIRST बाँकेने FASTag ररचाजट िक्षम 

केले. 

● ग्राहकाांसाठी IDFC FIRST Bank, “WhatsApp िर पेमेंर्” सह 

त्ाचे एकत्रीकरि सुरू केल्याने जलद आवि सुरवक्षत 

FASTags ररचाजट करिे र्् होईल. या सहकायाटमुळे, IDFC 

FIRST चे िापरकते त्ाांचे FASTags रे्थर् IDFC FIRST च्या 

WhatsApp चॅर्बॉर्िरून ररचाजट करू र्कतील आवि चॅर् 

थे्रडमधून व्यिहार पूिट करू र्कतील. 

FinMin ने जागसतक बाँकेला भारताला कजट देण्याचे आिाहन 

केले. 

● जागवतक बँकेने कोविड-19 महामारीमुळे गांभीरपिे प्रभावित 

झालेल्या गरीब आवि असुरवक्षत कुरु्ांबाांना सामावजक सहाय्य 

प्रदान करण्याच्या भारताच्या प्रयत्ाांना पावठां बा देण्यासाठी USD 

1 अब्ज कजट मांजूर केले. “एक्सलेरेवर्ांग इां वडयाज कोविड-19 

सोर्ल प्रोरे्क्शन ररस्पॉन्स प्रोग्राम” राज्याच्या सीमा ओलाांडून 

ग्रामीि आवि र्हरी लोकसांखे्यसाठी अवधक एकवत्रत वितरि 

पॅ्र्फॉमटच्या वदरे्ने सरकारच्या प्रयत्ाांना समर्थटन देईल. 

● भारतातील आपत्कालीन COVID-19 प्रवतसादासाठी जागवतक 

बँकेची एकूि िचनबद्धता USD 2 अब्ज इतकी आहे. 

भारताच्या आरोग्य के्षत्राला तात्काळ मदत करण्यासाठी गेल्या 

मवहन्यात USD 1 वबवलयन सहाय्याची घोर्िा करण्यात आली 

होती. देर्ातील सूक्ष्म, लघु आवि मध्यम उद्योगाांना सहाय्य 

देण्यासाठी बहुपक्षीय कजट देिारी एजन्सी सरकारर्ी चचाट 

करत आहे 

आसशयाई सिकाि बाँकेने (ADB) भारताच्या अथटव्यिस्थेिाठी 

2022-23 च्या िाढीचा अींदाज एसप्रलमधे्य अींदासजत 7.5% 

िरून 7% केला आहे. 

● आवर्याई विकास बँकेने (ADB) भारताच्या अर्थटव्यिसरे्थसाठी 

2022-23 च्या िाढीचा अांदाज एवप्रलमधे्य अांदावजत 7.5% 

िरून 7% केला आहे. बँकेने चालू खात्ातील तूर् (CAD) 

अांदाज िाढिून GDP च्या 3.8% पयांत िाढिताना या िर्ाटसाठी 

भारतासाठी महागाईचा अांदाज 6.7% पयांत िाढिला आहे. 

2023-24 मधे्य CAD GDP च्या 2.1% पयांत घसरण्याची 

अपेक्षा आहे तर महागाई 5.8% पयांत मध्यम राहील असे 

साांवगतले. 

शक्तीकाींत दाि याींनी ग्लोबल सफनरे्क फेस्ट् 2022 मधे्य तीन 

प्रमुख सडसजर्ल पेमेंर् उपक्रम िुरू केले. 

● ररझव्हट बँक ऑफ इां वडया (RBI) गव्हनटर, र्क्तीकाांत दास याांनी 

ग्लोबल वफनरे्क फेस्ट् 2022 मधे्य तीन प्रमुख वडवजर्ल पेमेंर् 

उपक्रम सुरू केले RBI ने लाँच केलेले तीन वडवजर्ल पेमेंर् 

उपक्रम RuPay के्रवडर् काडट ऑन युवनफाइड पेमेंर््स 

इांर्रफेस (UPI), UPI Lite आवि Bharat BillPay क्रॉस-बॉडटर 

वबल पेमेंर््स आहेत. 

मींदीचा भारताला फर्का बिण्याची श्ता नाही. 

● जागवतक रेवर्ांग एजन्सी S&P ने म्हर्ले आहे की जरी यूएस 

आवि युरो झोन मांदीच्या वदरे्ने जात असले तरी, जागवतक 

अर्थटव्यिसरे्थसह त्ाच्या अर्थटव्यिसरे्थचे “not so coupled" 

स्वरूप लक्षात घेता भारतािर पररिाम होण्याची र््ता नाही. 

यूएस आवि युरोपीय मांदी मध्यिती बँका मांदािलेल्या िाढीकडे 

दुलटक्ष करतात आवि त्ाऐिजी महागाईर्ी लढण्याचा पयाटय 

वनिडतात यािर अिलांबून आहे. 

● आपि (भारत) ऊजेचा वनव्वळ आयातदार असला तरीही, वतची 

मोठी देर्ाांतगटत मागिी लक्षात घेता भारतीय अर्थटव्यिसर्था ही 

जागवतक अर्थटव्यिसरे्थपासून बरीच दुरािलेली आहे . पि 

एकीकडे तुमच्याकडे पुरेसा परकीय चलन साठा आहे. 

US Fed नींतर, India Inc ला 35-50 bps RBI रेर् िाढीची 

अपेक्षा आहे. 

● महागाई आवि भू-राजकीय तिािामुळे जागवतक अर्थटव्यिसर्था 

डळमळीत झाली आहे, ज्यामुळे अवधक कें द्रीय बँकाांना 

व्याजदर िाढिण्यासाठी यूएस फेडरल ररझव्हटमधे्य सामील 

होण्यास भाग पाडले आहे. फेडने 0.75% दर िाढीसह 3% ते 

3.25% पयांत गती सेर् केली. या िर्ीची ही पाचिी दरिाढ आहे 

आवि िर्ाटच्या सुरुिातीला रू्न्यािर आली आहे. बाजारातील 

तज्ज्ाांच्या मते, येत्ा आठिड्यात भारतात ररझव्हट बँक ऑफ 

इां वडया (RBI) द्वारे आक्रमक दरात िाढ होऊ र्कते. RBI चा 

धोरिात्मक वनिटय 30 सप्टेंबर रोजी होिार आहे, बहुतेक 

बाजार सहभागी ांनी 35-50 बेस पॉइां र््सने दर िाढिण्याची 

अपेक्षा केली आहे. 

रुपयाने 80.79 च्या िािटकासलक नीचाींकी पातळी गाठली. 

● रुपया 83 पैर्ाांनी घसरला. जिळपास सात मवहन्याांतील त्ाचा 

सिाटत मोठा एकवदिसीय तोर्ा - अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत 

80.79 च्या सिटकालीन नीचाांकी पातळीिर पोहोचला. रुपयाने 

प्रवत डॉलर 80 च्या मानसर्ास्त्रीय पातळीला स्पर्ट केला, परां तु 

विदेर्ी वनधीचा प्रिाह आवि कच्च्च्या तेलाच्या वकमतीत िाढ 

यामुळे तो त्ा वचन्हाच्या खाली 79.98 िर बांद झाला. 

UCO बाँकेला भारतीय रुपयात व्यापार िेर्लमेंर्िाठी 

रसशयाच्या Gazprom बाँकेत सिशेर्ष िोस्ट्रो खाते 

उघडण्यािाठी भारतीय ररझिट बाँकेची मींजुरी समळाली आहे. 

 UCO बँकेला भारतीय रुपयात व्यापार सेर्लमेंर्साठी 

रवर्याच्या Gazprom बँकेत विरे्र् व्होस्ट्र ो खाते 

उघडण्यासाठी भारतीय ररझव्हट बँकेची मांजुरी वमळाली आहे. 

UCO बँक जी कोलकाता -आधाररत  सािकार आहे ती भारतीय 

बँकाांना जुलैमधे्य भारतीय चलनात व्यापार सेर्ल करण्याची 

परिानगी देण्याच्या RBI च्या वनिटयानांतर वनयामकाची मान्यता 

प्राप्त करिारी पवहली बँक आहे. 
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आरबीआयने महाराष्ट्र व्हस्थत लक्ष्मी िहकारी बाँकेचा परिाना रद्द 

केला आहे. 

 ररझव्हट बँकेने सोलापूरव्हसर्थत लक्ष्मी को -ऑपरेवर्व्ह  बँक 

वलवमरे्डचा परिाना रि केला आहे कारि सािकाराकडे पुरेसे 

भाांडिल आवि कमाईची र््ता नाही. लक्ष्मी  को-ऑपरेवर्व्ह  

बँक वलवमरे्डने डेर्ा सादर केला आहे, जे दाखिते की 99 

र्क्क्ाांहून अवधक ठेिीदार त्ाांच्या ठेिी ांची सांपूिट रक्कम ठेि 

विमा आवि के्रवडर् गॅरां र्ी कॉपोरेर्न (DICGC) कडून प्राप्त 

करण्यास पात्र आहेत. 

मुख्य मुदे्द 

 DICGC ने 13 सप्टेंबर 2022 रोजी एकूि विमा उतरिलेल्या 

ठेिी ांपैकी 193.68 कोर्ी रुपये आधीच भरले आहेत. 

 व्यिसाय बांद झाल्यापासून लक्ष्मी सहकारी बँकेने बँवकां ग 

व्यिसाय करिे बांद केले. 

 लक्ष्मी सहकारी बँक वलवमरे्ड बँवकां ग वनयमन कायदा 1949 

च्या आिश्यकताांचे पालन करण्यात अयर्स्वी ठरली आहे. 

 परिाना रि केल्यानांतर, लक्ष्मी को -ऑपरेवर्व्ह  बँक वलवमरे्डला 

बँवकां गचा व्यिसाय करण्यास मनाई आहे, ज्यामधे्य ठेिी 

स्वीकारिे आवि ठेिी ांची परतफेड करिे आवि इतर गोष्टी ांचा 

समािेर् आहे. 

 महामांडळाचे आयुक्त आवि सहकारी सांसर्थाांचे वनबांधक, 

महाराष्टर  याांनाही बँक बांद करण्याचा आदेर् जारी करून 

बँकेसाठी वलव्हक्वडेर्र नेमण्याची विनांती करण्यात आली आहे. 

आसथटक िुधारणा आसण व्यििाय िुलभतेमुळे चालू आसथटक 

िर्षाटत भारत 100 अब् डॉलिटची थेर् सिदेशी गुींतिणूक (FDI) 

आकसर्षटत करण्याच्या मागाटिर अिल्याचे कें द्र िरकारने म्हर्ले 

आहे. 

● आवर्थटक सुधारिा आवि व्यिसाय सुलभतेमुळे चालू आवर्थटक 

िर्ाटत भारत 100 अब्ज डॉलसटची रे्थर् विदेर्ी गुांतििूक (FDI) 

आकवर्टत करण्याच्या मागाटिर असल्याचे कें द्र सरकारने म्हर्ले 

आहे. 2021-22 मधे्य, भारताला USD 83.6 अब्ज 

(आतापयांतची सिाटवधक रे्थर् विदेर्ी गुांतििूक (FDI)) गुांतििूक 

प्राप्त झाली आहे. 

एफडीआय: 

● परकीय रे्थर् गुांतििूक (FDI) म्हिजे जेव्हा एखादी कां पनी 

दुसर्या देर्ातील व्यािसावयक घर्कामधे्य मालकी वनयांवत्रत 

करते. एफडीआयमुळे, परदेर्ी कां पन्या इतर देर्ातील दैनांवदन 

कामकाजात रे्थर् सहभागी होतात. याचा अर्थट ते केिळ पैसेच 

सोबत आित नाहीत तर ज्ञान, कौर्ले्य आवि तांत्रज्ञान देखील 

आित आहेत. सामान्यतः , जेव्हा एखादा गुांतििूकदार परदेर्ी 

व्यिसाय ऑपरेर्न्स सर्थावपत करतो वकां िा परदेर्ी कां पनीमधे्य 

मालकी सर्थावपत करिे वकां िा स्वारस्य वनयांवत्रत करिे यासह 

परदेर्ी व्यिसाय मालमत्ता सांपादन करतो तेव्हा एफडीआय 

होते. 

रुपया 81.67 िर घिरला, बाजार अव्हस्थर 

● अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 58 पैर्ाांनी घसरून 81.67 

या सािटकावलक नीचाांकी पातळीिर. 

S&P ने FY23 िाढीचा अींदाज 7.3% आसण OECD ने 6.9% िर 

कायम ठेिला 

● भारतीय िसू्त आवि सेिाांची बा् मागिी कमी होत असताना, 

आवर्थटक सहकायट आवि विकास सांघर्ना (OECD) आवि S&P 

ने िाढत्ा नकारात्मक जोखमी ांिर प्रकार् र्ाकताना, FY23 

साठी भारतासाठी त्ाांचा विकास अांदाज अनुक्रमे 6.9 र्के्क 

आवि 7.3 र्के्क असा कायम ठेिला. 

● S&P ने आवर्या-पॅवसवफकसाठी आपल्या ताज्या दृष्टीकोनात 

म्हर्ले आहे की, सेिाांचा िापर सतत होत रावहल्याने आवि 

गुांतििुकीत जोरदार िाढ झाल्यामुळे भारतात मजबूत 

पुनरागमन झाले. 

चीनच्या मींदीमुळे पूिट आसशया आसण पॅसिसफकमधील आसथटक 

िाढ 2022 मधे्य झपाट्याने कमकुित होईल अिे जागसतक 

बाँकेने जाहीर केले. 

● चीनच्या मांदीमुळे 2022 मधे्य पूिट आवर्या आवि 

पॅवसवफकमधील आवर्थटक िाढ झपाट्याने कमकुित होईल, परां तु 

पुढील िर्ी विस्ताराची गती िाढेल, असे जागवतक बँकेने म्हर्ले 

आहे. िॉवर्ांग्र्नव्हसर्थत कजटदात्ाने एका अहिालात म्हर्ले आहे 

की 2022 मधे्य पूिट आवर्या आवि पॅवसवफक प्रदेर्ातील िाढ 

अपेवक्षत आहे, ज्यामधे्य चीनचा समािेर् आहे, एवप्रलमधील 

5.0% अांदाजापेक्षा कमी होऊन 3.2% पयांत कमी होईल आवि 

मागील िर्ी 7.2% िाढ होईल. 

आसशया-पॅसिसफकमधील अन्न िींकर् कमी करण्यािाठी ADB 

$14 अब् देणार आहे. 

● आवर्याई विकास बँकेने म्हर्ले आहे की, आवर्या-

पॅवसवफकमधील अन्न सांकर् कमी करण्यासाठी 2025 पयांत 

वकमान $14 अब्ज खचट करिार आहे. दाररद्र्य आवि 

अन्नधान्याच्या िाढत्ा वकमती ांमुळे वनरोगी आहाराचा अभाि 

असलेल्या प्रदेर्ातील 1.1 अब्ज लोकाांना मदत करण्यासाठी 

सिटसमािेर्क कायटक्रमाची योजना आखत असल्याचे विकास 

कजटदाराने साांवगतले. मवनला, वफलीवपन्स व्हसर्थत ADB ने 

आपल्या िावर्टक बैठकीत ही घोर्िा केली. 
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जागसतक बाँक आसण स्मॉल इींडस्ट्रीज डेिलपमेंर् बाँक ऑफ 

इींसडया (SIDBI) याींच्या िहकायाटने िरकार लिकरच $1 

सबसलयन फीं ड िुरू करू शकते. 

● जागवतक बँक आवि स्मॉल इांडस्ट्र ीज डेव्हलपमेंर् बँक ऑफ 

इां वडया (SIDBI) याांच्या सहकायाटने सरकारकडून लिकरच $1 

अब्ज वनधी सुरू केला जाऊ र्कतो . इलेव्हक्टरक दुचाकी वकां िा 

तीन चाकी िाहने खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कजाटिरील 

र्थकबाकीविरूद्ध हमी देण्यासाठी हा वनधी िापरला जाईल. 

NITI आयोग ही प्रकल्पाची सुविधा देिारी सांसर्था असेल. ईव्हीचे 

जलद आवि सुलभ वित्तपुरिठा सुलभ करण्याचे उविष्ट असेल. 

िासणज्य मींत्रालयाने सिद्यमान परकीय व्यापार धोरण िहा 

मसहन्याींनी िाढिण्याची घोर्षणा केली. 

● िाविज्य मांत्रालयाने विद्यमान परकीय व्यापार धोरि सहा 

मवहन्याांनी िाढिण्याची घोर्िा केली. िाविज्य मांत्रालयाने म्हर्ले 

आहे की, चलनातील अव्हसर्थरता आवि जागवतक अवनविततेमुळे 

विद्यमान विदेर्ी व्यापार धोरि सहा मवहन्याांनी िाढविण्यात 

आले आहे. दीघटकालीन विदेर्ी व्यापार धोरिासाठी भौगोवलक-

राजकीय पररव्हसर्थती योग्य नाही. यापूिी, सरकारने परकीय 

व्यापार धोरि 2015-20 ची अांवतम तारीख 30 सप्टेंबर 2022 

पयांत िाढिली होती. 

युसनयन बाँक ऑफ इींसडयाने इसथकल हॅसकीं ग लॅबचे उद्घार्न 

केले. 

● युवनयन बँक ऑफ इां वडयाने हैदराबादमधील सायबर वस्ुररर्ी 

सेंर्र ऑफ एक्सलन्स (CCoE) येरे्थ इवर्थकल हॅवकां ग लॅबचे 

उद्घार्न केले . सायबर सांरक्षि यांत्रिा असलेली लॅब बँकेची 

मावहती प्रिाली, वडवजर्ल मालमत्ता आवि चॅनेलचे सांभाव्य 

सायबर धो्ाांपासून सांरक्षि करेल. बँकेचे व्यिसर्थापकीय 

सांचालक आवि मुख्य कायटकारी अवधकारी ए. मविमेखलाई 

याांच्या हसे्त या लॅबचे उद्घार्न करण्यात आले. युवनयन बँक 

मोठ्या प्रमािात वडवजर्ल उत्पादने स्वीकारत आहे. वडवजर्ल 

फूर्वप्रांर््स िाढिण्यासाठी बँकेकडून विविध निीन उपक्रम 

राबिले जातात. आयर्ी मालमते्तचा इांर्रनेर्च्या सांपकाटत िाढ 

होत आहे. 

BSE ला त्याच्या पॅ्र्फॉमटिर EGR लााँच करण्यािाठी SEBI ची 

अींसतम मींजुरी समळाली. 

●  स्ट्ॉक एक्स्चेंज BSE ला त्ाच्या पॅ्र्फॉमटिर इलेक्टर ॉवनक गोड 

ररसीर् (EGR) विभाग सादर करण्यासाठी भाांडिली बाजार 

वनयामक वस्ुररर्ीज अँड एक्सचेंज बोडट  ऑफ इां वडया (SEBI) 

कडून अांवतम मांजुरी वमळाली आहे. एक्सचेंजला फेबु्रिारीमधे्य 

सेबीकडून तत्वतः  मान्यता वमळाली होती, त्ानांतर एक्सचेंजने 

ईजीआरमधे्य व्यापार सुलभ करण्यासाठी एक्सचेंज 

सदस्याांसाठी चाचिी िातािरिात अनेक मॉक र्र े वडांग केले. 

EGR बद्दल 

● सोन्याचे प्रवतवनवधत्व करिार्या साधनाांना ईजीआर म्हर्ले 

जाईल आवि सध्या भारतात उपलब्ध असलेल्या इतर 

वस्ुररर्ीज प्रमािेच र्र े वडांग, व्हिअररां ग आवि सेर्लमेंर् 

िैवर्ष्ट्ट्याांसह वस्ुररर्ीज म्हिून सूवचत केले जाईल. सेबी 

बोडाटने यापूिी सोन्याच्या देिािघेिािीचा प्रस्ताि मांजूर केला 

होता, 

आसथटक िर्षाटच्या पसहल्या सतमाहीत भारताची चालू खात्यातील 

तूर्, देयकाच्या सशल्लक व्हस्थतीचे िूचक, जीडीपीच्या 2.8 

र्क्क्ाींपयंत िाढून USD 23.9 अब् झाली. 

● भारताची चालू खात्ातील तूर्, आवर्थटक िर्ाटच्या पवहल्या 

वतमाहीत, देयकाच्या वर्ल्लक व्हसर्थतीचे सूचक, जीडीपीच्या 2.8 

र्क्क्ाांपयांत िाढून USD 23.9 अब्ज झाली आहे. 2021-22 

च्या पवहल्या वतमाहीत (एवप्रल-जून) चालू खात्ात USD 6.6 

अब्ज, जीडीपीच्या 0.9 र्क्क्ाांच्या समतुल्य होते. 

● ररझव्हट बँकेने 2022-23 च्या पवहल्या वतमाहीत (एवप्रल-जून) 

भारताच्या देयकाांच्या वर्लकीिर जारी केलेल्या 

आकडेिारीनुसार, चालू खात्ातील वर्ल्लक पवहल्या वतमाहीत 

USD 23.9 अब्ज (जीडीपीच्या 2.8 र्के्क) ची तूर् नोांदिली 

गेली. 

RBI रेपो रेर् 50 bps ने 5.9% पयंत िाढिले. 

● RBI गव्हनटर र्क्तीकाांत दास याांच्या अध्यक्षतेखालील सहा 

सदस्यीय चलनविर्यक धोरि सवमती (MPC) याांचा वनिटय 

जाहीर करण्यात आला आहे. ररझव्हट बँक ऑफ इां वडया (RBI) ने 

रेपो दरात 50 आधार अांकाांनी िाढ करून 5.90% केली आहे, 

जी चालू चक्रातील सलग चौर्थी िाढ आहे, कायमस्वरूपी 

वकरकोळ महागाई दराच्या िरच्या लक्ष्यािर वनयांत्रि 

ठेिण्यासाठी. कोविड-पे्रररत लॉकडाऊनचा प्रभाि कमी 

करण्याच्या उिेर्ाने आरबीआयने माचट 2020 मधे्य रेपो दरात 

कपात केली होती आवि 4 मे 2022 रोजी िाढ करण्यापूिी 

बेंचमाकट  व्याजदरात जिळजिळ दोन िरे् यर्थाव्हसर्थती कायम 

ठेिली होती. 

RBI चे इतर दर 

● Policy Repo Rate: 5.90% 

● Standing Deposit Facility (SDF): 5.65% 

● Marginal Standing Facility Rate: 6.15% 

● Bank Rate: 6.15% 

● Fixed Reverse Repo Rate: 3.35% 

● CRR: 4.50% 

● SLR: 18.00% 
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सित्तीय िर्षट 2023 िाठी RBI 7% GDP िाढीचा अींदाज, 

महागाई 6.7% राहील. 

● भारतीय ररझव्हट बँक (RBI) ने आवर्थटक िर्ट 2023 (FY23) साठी 

7% िास्तविक GDP िाढीचा अांदाज ितटिला आहे. भारतातील 

महागाई 6.7% राहण्याचा अांदाज आहे. पररिामी, िाढती 

चलनिाढ, जागवतक हेळसाांड, आवि रुपयाचे मूल्य ऐवतहावसक 

नीचाांकी पातळीिर घसरल्याबिल िाढत्ा वचांतेला प्रवतसाद 

म्हिून RBI ने आपला धोरि दर 50 आधार अांकाांनी (bps) 

िाढिला. 

कें द्र िरकारच्या कमटचार्याींिाठी 4% महागाई भत्ता 

िाढिण्याि मींसत्रमींडळाने मींजुरी सदली. 

● कें द्रीय मांवत्रमांडळाने 1 जुलै 2022 पासून महागाई भत्ता (DA) 

आवि महागाई ररलीफ (DR) मधे्य 4% िाढ केली, ज्यामुळे 

6.97 दर्लक्ष वनिृत्तीिेतनधारक आवि 4.18 दर्लक्ष कें द्रीय 

सरकारी कमटचाऱयाांना फायदा झाला. 

प्रमुख मुदे्द 

● DA आवि महागाई ररलीफ (DR) पेमेंर् मूळ िेतन/पेझर्नच्या 

सध्याच्या 34% दरापेक्षा 4% िाढ आहे. 

● महागाई भत्ता (DA) आवि महागाई सुर्का (DR) या दोन्ही ांचा 

एकवत्रत पररिाम होईल आवि वतजोरीिर प्रवत िर्ट 12,852.5 

कोर्ी रुपये होतील. 

● कें द्र सरकारचे कमटचारी आवि वनिृत्तीिेतनधारकाांना प्रते्की 1 

जुलै 2022 पासून महागाई भत्ता (DA) आवि महागाई सुर्का 

(DR) वमळण्याचा अवधकार असेल. 

● जून 2022 मधे्य सांपलेल्या कालािधीसाठी अव्हखल भारतीय 

ग्राहक वकां मत वनदेर्ाांकाच्या 12 मवहन्याांच्या सरासरीच्या 

र्के्किारीच्या िाढीिर आधाररत, महागाई भत्ता (DA) आवि 

महागाई सुर्का (DR) िाढिण्यात आली आहे. 

● कमटचाऱयाांसाठी िाढलेल्या महागाई भत्त्ामुळे सरकारी 

वतजोरीिर िावर्टक 6,591.36 अब्ज रुपये आवि 2022-2023 

मधे्य (जुलै, 2022 ते फेबु्रिारी, 2023 पयांतचे 8 मवहने) 

4,394.24 अब्ज रुपये खचट होण्याची अपेक्षा आहे. 

 

िसमर् आसण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

सशक्षण मींत्रालयाने स्मार्ट इींसडया हॅकाथॉन-2022 चे आयोजन 

केले होते. 

● वर्क्षि मांत्रालयाने स्मार्ट इां वडया हॅकॅर्थलॉन-2022 चे आयोजन 

केले होते. स्मार्ट इां वडया हॅकार्थॉन-2022 (SIH 2022) च्या भव्य 

समारोपाच्या िेळी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी उपव्हसर्थताांर्ी 

सांिाद साधला. पांतप्रधानाांनी उपव्हसर्थत विद्यार्थ्ाांर्ी व्हव्हवडओ 

कॉन्फरव्हन्सांगद्वारे सांिाद साधला. स्मार्ट इां वडया हॅकार्थॉन 2022 

च्या दोन आिृत्त्ा म्हिजे स्मार्ट इां वडया हॅकार्थॉन (SIH) 

हाडटिेअर आवि स्मार्ट इां वडया हॅकार्थॉन (SIH) सॉफ्टिेअर. 

हाडटिेअर आवि सॉफ्टिेअर गँ्रड फायनल अनुक्रमे 25-29 

ऑगस्ट् आवि 25-26 ऑगस्ट् रोजी वनयोवजत होते. 

एलजी सिन्हा याींनी 8 व्या इींसडया इींर्रनॅशनल MSME स्ट्ार्ट-

अप एक्स्पो आसण िसमर् 2022 लााँच केले. 

● 8 व्या इां वडया इांर्रनॅर्नल MSME स्ट्ार्ट-अप एक्स्पो आवि 

सवमर् 2022 चे निी वदल्लीत लेफ्टनांर् गव्हनटर मनोज वसन्हा 

याांच्या हसे्त अवधकृतपिे उद्घार्न करण्यात आले. 8 व्या 

इां वडया इांर्रनॅर्नल एमएसएमई स्ट्ार्ट-अप एक्स्पो आवि सवमर् 

2022 SMEs, स्ट्ार्टअप्स, व्यिसाय, उद्योग आवि सेिा 

प्रदात्ाांना निीन सांभािना र्ोधण्यासाठी, खरेदीदार आवि 

विके्रत्ाांर्ी सांपकट  साधण्यासाठी आवि फेडरल, राज्य आवि 

सर्थावनक बिल मावहतीची देिािघेिाि करण्यासाठी एक अत्ांत 

आिश्यक व्यासपीठ देत आहे. 

दुबईत प्रथम होसमओपॅथी आींतरराष्ट्र ीय आरोग्य सशखर पररर्षद 

आयोसजत केली आहे. 

● दुबईने आयोवजत केलेल्या पवहल्या होवमओपॅर्थी इांर्रनॅर्नल 

हेल्थ सवमर्चे उविष्ट होवमओपॅवर्थक पद्धती, और्धे आवि पद्धती 

वर्कििे आवि प्रोत्साहन देिे हे आहे. बनेर् होवमओपॅर्थी 

प्रायवे्हर् वलवमरे्ड, होवमओपॅवर्थक डायलु्यर्न्स, मदर वर्ांचर, 

लोअर वर्र टु्यरेर्न रॅ्बे्लर्, र्थेंब, वसरप, व्हस्कनकेअर, केसाांची 

काळजी आवि इतर होवमओपॅर्थी उपायाांसह अवद्वतीय और्धे 

हाताळिारी कां पनी, या सवमर्चे आयोजन करते. 

मुख्य मुदे्द 

● होवमओपॅर्थी हे कोित्ाही आजारािर वकां िा आजारािर उपचार 

करण्यासाठी एक उत्तम तांत्र आहे कारि त्ाचे नकारात्मक 

पररिाम इतराांच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. 

● पवहल्या जागवतक होवमओपॅर्थी हेल्थ सवमर्मधे्य भारत आवि 

जगभरातील प्रमुख डॉक्टराांनी मोठ्या सांखे्यने हजेरी लािली 

होती. 

● जगभरातील लोकाांसाठी सिाटत मोठ्या आरोग्य धो्ाांपैकी एक 

म्हिजे हिामान बदल. 

● 2030 पयांत, पवहल्या जागवतक होवमओपॅर्थी हेल्थ सवमर्मधे्य 

चचाट केल्याप्रमािे, हिामान बदलामुळे आरोग्य उद्योगाला 

िावर्टक 200 ते 400 कोर्ी रुपये खचट करािे लागतील असा 

अांदाज आहे. 

● या समसे्यमुळे गररबी कमी करण्यासाठी आवि जागवतक 

आरोग्य सुधारण्यात झालेल्या पन्नास िर्ाांच्या प्रगतीला मागे 

र्ाकण्याचा तसेच समुदायाांमधे्य आवि त्ामधे्य आधीच 

अव्हस्तत्वात असलेली आरोग्य विर्मता िाढिण्याचा धोका 

वनमाटि झाला आहे. 

● भारत सरकार होवमओपॅवर्थक िैद्यकीय पद्धती पुढे नेण्यासाठी 

पुढाकार घेत आहे. 
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गडकरी बेंगळुरू येथे मींथन पररर्षदेचे उद्घार्न करणार 

आहेत. 

● कें द्रीय रसे्त, िाहतूक आवि महामागट मांत्री, श्री वनतीन गडकरी 

बेंगळुरूमधे्य 'मांर्थन' चे उद्घार्न करतील. त्ाांच्यासोबत 

जनरल डॉ. व्ही.के. वसांग, कें द्रीय RT&H आवि नागरी विमान 

िाहतूक राज्यमांत्री आवि श्री बसिराज बोम्मई, मुख्यमांत्री, 

कनाटर्क हे असतील. रसे्त, िाहतूक आवि महामागट मांत्रालयाने 

मांर्थन आयोवजत केले आहे, ही तीन वदिसीय वनमांत्रि पररर्द 

आवि सािटजवनक एक्सपो आहे. रसे्त, िाहतूक आवि 

लॉवजव्हस्ट्क के्षत्रातील अनेक समस्या आवि सांधी यािर चचाट 

करिे आवि राज्यार्ी सांलग्न राहिे हे मार्थनचे उविष्ट आहे. 

िायबर क्राइम इन्क्िेव्हस्ट्गेशन आसण इींरे्सलजन्स िसमर् 2022 

● सायबर गुझ्ाांना प्रभािीपिे प्रवतबांध करण्यासाठी मध्य प्रदेर् 

पोवलसाांद्वारे पोवलस उपवनरीक्षक आवि िररि तपास 

अवधकाऱयाांचे ज्ञान आवि क्षमता सुधारण्यासाठी चौर्थी सायबर 

गुने्ह अने्वर्ि आवि गुप्तचर सवमर्-2022 आयोवजत केली जात 

आहे. राज्य सायबर पोलीस मुख्यालयाचे अवतररक्त पोलीस 

महासांचालक योगेर् देर्मुख याांनी साांवगतले की 6000 हून 

अवधक लोकाांनी उपव्हसर्थत राहण्यासाठी नोांदिी केली होती. 

भारताने 'िडट िॉर्र कााँगे्रि अाँड एक्ससहसबशन 2022' मधे्य 

डेन्माकट िह 'अबटन िेस्ट्िॉर्र सिनररओ इन इींसडया' लााँच केले. 

● िडट िॉर्र काँगे्रस अँड एक्सवहवबर्न 2022 मधे्य डेन्माकट सह 

'भारतातील नागरी साांडपािी पररव्हसर्थती' या विर्यािर सांयुक्त 

िेतपवत्रका सुरू केली आहे. 'अबटन िेस्ट्िॉर्र वसनररओ इन 

इां वडया' या विर्यािर डेन्माकट  सोबत सांयुक्त िेतपवत्रका सुरू 

केली आहे. भविष्यातील उपचार सांरचना, सह-वनवमटती आवि 

सहयोग यासाठी सांभाव्य मागट तयार करिे हे त्ाचे उविष्ट आहे. 

िेतपवत्रका इांडो-डॅवनर् वद्वपक्षीय ग्रीन स्ट्र ॅरे्वजक पार्टनरवर्पचा 

पररिाम आहे, जी ग्रीन हायडर ोजन, अक्षय ऊजाट आवि 

साांडपािी व्यिसर्थापन यािर लक्ष कें वद्रत करते. 

उझबेसकस्तानमधील िमरकीं द येथे शाींघाय कोऑपरेशन 

ऑगटनायझेशनचे रोरे्शनल अध्यक्षपद भारताकडे िुपूदट 

करण्यात आले आहे. 

● उझबेवकस्तानमधील समरकां द येरे्थ र्ाांघाय कोऑपरेर्न 

ऑगटनायझेर्नचे रोरे्र्नल अध्यक्षपद भारताकडे सुपूदट  

करण्यात आले आहे. सप्टेंबर 2023 पयांत एका िर्ाटसाठी या 

गर्ाचे अध्यक्षपद वदल्लीकडे राहील. आवि पुढील िर्ी, भारत 

SCO वर्खर पररर्देचे आयोजन करेल. जाहीरनाम्यात असे 

म्हर्ले आहे की आगामी कालािधीसाठी एससीओचे अध्यक्षपद 

भारताकडे जाईल. SCO कौव्हन्सल ऑफ हेड ऑफ से्ट्र्ची 

पुढील बैठक भारतात 2023 मधे्य होिार आहे. 

ग्लोबल लीन एनजी ऍक्शन फोरमिाठी कें द्रीय मींत्री सजतेंद्र 

सिींग अमेररकेला सशष्ट्मींडळाचे नेतृत्व करणार आहेत. 

● कें द्रीय विज्ञान आवि तांत्रज्ञान मांत्रालयाचे राज्यमांत्री आवि पृथ्वी 

विज्ञान मांत्रालयाचे राज्यमांत्री वजतेंद्र वसांग ऊजाट, निीन आवि 

निीकरिीय ऊजाट आवि विज्ञान मांत्रालयाच्या सांयुक्त भारतीय 

मांवत्रस्तरीय अवधकृत वर्ष्टमांडळाचे नेतृत्व करतील. 

मुख्य मुदे्द 

● ग्लोबल िीन एनजी ऍक्शन फोरममधे्य सहभागी होण्यासाठी, 

ऊजाट, निीन आवि निीकरिीय ऊजाट आवि विज्ञान आवि 

तांत्रज्ञान मांत्रालयातील भारतीय अवधकारी पाच वदिसाांच्या 

भेर्ीसाठी युनायरे्ड से्ट्र््सला जािार आहेत. 

● 2070 पयांत नेर् वझरोचे लक्ष्य गाठण्यासाठी COP26 बैठकीत 

भारताच्या िचनाप्रती पांतप्रधान मोदी ांच्या िचनबद्धतेिरही त्ाांनी 

भर वदला. 

● वर्िाय, मांत्री वसांह याांच्या नेतृत्वाखालील गर् वपर््सबगट आवि 

िॉवर्ांग्र्नमधे्य वर्क्षितज्ज्, प्रवतवित र्ास्त्रज्ञ आवि 

व्यािसावयक नेत्ाांना भेरे्ल. 

नू्ययॉकट मधे्य 10िी IBSA सत्रपक्षीय मींत्री आयोग पररर्षद 

आयोसजत केली आहे. 

● 10िी IBSA वत्रपक्षीय मांत्रीस्तरीय आयोग पररर्द बुधिारी 

नू्ययॉकट मधे्य आयोवजत करण्यात आली होती. डॉ. ए.एस. परराष्टर  

व्यिहार मांत्री एस. जयर्ांकर याांनी या बैठकीचे अध्यक्षसर्थान 

केले. यावर्िाय पररर्देला उपव्हसर्थत डॉ. जो फाहला, दवक्षि 

आवफ्रकेचे आरोग्य मांत्री आवि कालोस अल्बर्ो फँ्रको फ्रान्स, 

ब्राझीलचे परराष्टर  व्यिहार मांत्री. मांत्र्याांनी IBSA सहकायाटच्या 

प्रते्क पैलूचा आढािा घेतला. 

प्रमुख मुदे्द 

● दवक्षि-दवक्षि सहकायट, UNSC सुधारिा, 2030 अजेंडा, 

र्ाित विकास उविषे्ट, हिामान बदल, दहर्तिाद प्रवतबांध 

आवि विकासात्मक ऑपरेर्न्ससाठी वनधी यासह परस्पर 

वहताच्या विर्याांिर त्ाांनी सांभार्ि केले. 

● आवफ्रकन युवनयन, मध्य पूिट र्ाांतता प्रवक्रया, युके्रनमधील 

पररव्हसर्थती यासारख्या प्रादेवर्क विर्याांिरही चचाट झाली. 

● सांयुक्त राष्टर  सुरक्षा पररर्देत आवफ्रकन राष्टर ाांना कायमस्वरूपी 

प्रवतवनवधत्व वमळािे यािर मांत्र्याांनी सहमती दर्टिली. 

● याव्यवतररक्त, त्ाांनी सुरक्षा पररर्देत कायमस्वरूपी जागाांसाठी 

ब्राझील आवि भारताच्या मोवहमाांना पावठां बा वदला. 

● या िर्ी नोव्हेंबरमधे्य G20 वर्खर पररर्देसोबतच भारत 6व्या 

IBSA वर्खर पररर्देचे आयोजन करेल. 
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G-4 देशाींनी UNSC िुधारणाींचा पुनरुच्ार केला. 

● भारत, जपान, जमटनी आवि ब्राझीलचा समािेर् असलेल्या G4 

गर्ाने UN सुरक्षा पररर्देच्या (UNSC) दीघटकाळ प्रलांवबत 

सुधारिाांबाबत कोितीही “meaningful” िार्चाल न 

झाल्याबिल वचांता व्यक्त केली आवि या मुद्द्यािर तातडीची 

मागिी केली. 

● यूएन जनरल असेंब्लीच्या 75 व्या सत्राच्या अनुर्ांगाने जी 4 

देर्ाांच्या परराष्टर  मांत्र्याांनी एक आभासी बैठक घेतली ज्या 

दरम्यान त्ाांनी UNSC मधे्य तातडीने सुधारिा करण्याच्या 

गरजेिर विसृ्तत चचाट केली. सांयुक्त पे्रस वनिेदनात म्हर्ले आहे 

की, मांत्र्याांनी समकालीन िास्तविकता अवधक चाांगल्या प्रकारे 

प्रवतवबांवबत करण्यासाठी UN मधे्य सुधारिा करण्याची आवि 

त्ाच्या मुख्य वनिटय घेिार्या सांसर्था अद्ययाित करण्याच्या 

वनकडीिर प्रकार् र्ाकला. 

कें द्रीय आरोग्य मींत्री श्री. मनिुख मींडिीय याींच्या हसे्त आरोग्य 

मींथन 2022 कायटक्रमाची िुरिात झाली. 

● आयुष्मान भारत-प्रधानमांत्री जन आरोग्य योजना ( AB PM-JAY 

) लाँच झाल्यापासून एक िर्ट पूिट झाल्याच्या स्मरिार्थट आरोग्य 

मांर्थन 2022 इव्हेंर्चा अवधकृतपिे भारत सरकारमधील कें द्रीय 

आरोग्य मांत्री डॉ. मनसुख माांडविया याांनी रु्भारांभ केला. 

आरोग्य मींथन 2022 बद्दल: 

● या दोन वदिसीय आरोग्य मांर्थन 2022 कायटक्रमात एकूि 12 

सते्र होतील. 

● आरोग्य मांर्थन 2022 चा पवहला वदिर्ी, भारतातील सािटवत्रक 

आरोग्य कव्हरेज, वडवजर्ल आरोग्यामधे्य इांर्रऑपरेवबवलर्ीला 

प्रोत्साहन देिे, PM-JAY कायटक्षमतेत सुधारिा करिे, वडवजर्ल 

आरोग्याचा अिलांब करिे, PM-JAY वनिटयाांसाठी आरोग्य 

तांत्रज्ञान मूल्याांकन, आवि वडवजर्ल आरोग्यार्ी सांबांवधत 

गोपनीयता आवि सुरक्षा समस्या या विर्याांिर प्रकार् र्ाकेल. 
 

 

● ABDM ची अांमलबजाििी करिार्या राज्याांद्वारे सिोत्तम 

पद्धती, भारतातील वडवजर्ल आरोग्य विमा, PM-JAY सिोत्तम 

पद्धती, वडवजर्ल आरोग्यामधील आांतरराष्टर ीय सिोत्तम पद्धती, 

PM-JAY द्वारे आरोग्यसेिेमधे्य प्रिेर्, परिडिारीता आवि 

गुिित्ता सुवनवित करिे, आवि िे फॉरिड्टस याविर्यी दुसऱया 

वदिर्ी सते्र होतील.  

 

कराराच्या बातम्या 
 

आींध्र प्रदेश िरकारने पॅ्व्हस्ट्क-कचरा व्यिस्थापनािाठी काम 

करणाऱया 'पाले फॉर द ओशन' या यूएि-आधाररत 

कीं पनीिोबत िामींजस्य करार केला आहे. 

● आांध्र प्रदेर् सरकारने पॅ्व्हस्ट्क-कचरा व्यिसर्थापनासाठी काम 

करिाऱया यूएस-आधाररत कां पनी 'पाले फॉर द ओर्न'सोबत 

सामांजस्य करार केला आहे. महानगरपावलका प्रर्ासन आवि 

नागरी विकास मांत्री (MA&UD) ऑवडमुलापा सुरेर्, MAUD 

प्रधान सवचि, िाय.श्री लक्ष्मी आवि पाले फॉर द ओर्नचे 

सांसर्थापक, वसररल गु्र्. िायएसचे मुख्यमांत्री जगन मोहन रेड्डी 

याांच्या उपव्हसर्थतीत या सामांजस्य करारािर स्वाक्षरी करण्यात 

आली. 

र्ार्ा स्ट्ील आसण पींजाब िरकारने लुसधयानामधे्य स्ट्ील 

िुसिधा स्थापन करण्यािाठी िामींजस्य करार केला. 

● र्ार्ा स्ट्ील आवि पांजाब सरकारने सामांजस्य करारािर स्वाक्षरी 

केली: र्ार्ा स्ट्ील कां पनी आवि पांजाबी सरकारने सॅ्क्रपद्वारे 

समवर्थटत इलेव्हक्टरक आकट  फनेस (ईएएफ) सह प्रवतिर्ट 0.75 

दर्लक्ष र्न (MnTPA) लाांब उत्पादनाांची स्ट्ील सुविधा सर्थापन 

करण्यास सहमती दर्टविली आहे. लुवधयानाच्या हायरे्क 

वॅ्हलीमधील कवडयाना खुदट  येरे्थ ग्रीनफीड सुविधा बाांधण्याचा 

र्ार्ा स्ट्ीलचा वनिटय हा कां पनीच्या ितुटळाकार अर्थटव्यिसरे्थत 

गुांतििूक करण्याच्या आवि स्ट्ीलच्या पुनिाटपराद्वारे लो-काबटन 

स्ट्ील वनवमटतीकडे व्हस्वच करण्याच्या िचनबद्धतेचा एक भाग 

आहे. 

ICICI बाँक आसण NMDFC याींनी बाँसकीं ग िॉफ्टिेअरच्या 

सिकािािाठी करार केला. 

● ICICI बँक आवि NMDFC याांच्यात एक करार: नॅर्नल 

मायनॉररर्ीज डेव्हलपमेंर् अँड फायनान्स कॉपोरेर्न 

(NMDFC) ने जाहीर केले की त्ाांनी मोबाइल ऍव्हप्केर्न्स 

आवि आवर्थटक लेखा सॉफ्टिेअरच्या वनवमटतीसाठी ICICI 

बँकेसोबत करार केला आहे. औपचाररक घोर्िेनुसार, 

आयसीआयसीआय बँक एनएमडीएफसीसाठी अनुप्रयोग 

विकवसत करेल, तयार करेल आवि तैनात करेल आवि इतर 

गोष्टी ांबरोबरच स्त्रोत कोड आवि एव्हक्कझ्ुरे्बल डेर्ाबेस डेर्ा 

देईल. 
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िींपूणट देशात सडसजर्ल िजटनशीलता क्षमता िाढिण्यािाठी 

AICTE ने Adobe िोबत भागीदारी करार केला आहे. 

● Adobe आवि AICTE सहयोग: सांपूिट देर्ात वडवजर्ल 

सजटनर्ीलता क्षमता िाढिण्यासाठी अव्हखल भारतीय तांत्रवर्क्षि 

पररर्द (AICTE) ने Adobe सोबत भागीदारी करार केला आहे. 

एका प्रवसद्धीनुसार, कराराच्या अर्ी ांनुसार, Adobe वर्क्षकाांना 

प्रवर्क्षि देईल, अभ्यासक्रम प्रदान करेल आवि वडवजर्ल 

सजटनर्ीलता मुलाांना आजच्या वडवजर्ल-प्रर्थम समाजात 

यर्स्वी होण्यासाठी आिश्यक असलेली मूलभूत सजटनर्ील 

आवि वडवजर्ल साक्षरता कौर्ले्य देण्यासाठी अभ्यासक्रमात 

समाविष्ट करेल. 

IndusInd बाँक आसण ADB पुरिठादार िाखळी ींिाठी 

सित्तपुरिठा िुधारण्यािाठी करार केला. 

● IndusInd बाँक आसण ADB िहयोग: IndusInd बाँक, 

खाजगी बँकेने, भारतातील सप्ाय चेन फायनान्स (SCF) 

सोलू्यर्न्सना समर्थटन देण्यासाठी आवि प्रोत्साहन देण्यासाठी 

Asian Development Bank (ADB) सोबत भागीदारीची 

घोर्िा केली. 560 कोर्ी रुपयाांच्या सुरुिातीच्या गुांतििुकीसह, 

IndusInd बँकेने दािा केला की त्ाांनी आवर्याई विकास बँक 

(ADB) सोबत आांवर्क हमी कायटक्रमािर स्वाक्षरी केली आहे. 

मुख्य मुदे्द 

● एवर्यन डेव्हलपमेंर् बँक (ADB) चे सहकायट या के्षत्रातील 

अनेक IndusInd बँकेच्या उपक्रमाांना समर्थटन देईल कारि ती 

MSME कजाटमधे्य आपली उपव्हसर्थती िाढिण्याचा प्रयत् करते. 

● IndusInd बँकेने SCF ला कें द्रसर्थानी ठेिून अनेक धोरिात्मक 

उपक्रम सुरू केले आहेत, ज्यात SCF साठी निीन उत्पादन 

सांरचनाांचा समािेर् आहे. 

● IndusInd बँकेने अलीकडेच SCF साठी अत्ाधुवनक वडवजर्ल 

साइर्, अली के्रवडर् डेबू्य केले आहे, ज्यामुळे व्यिसाय, 

पुरिठादार आवि डीलसटसाठी SCF व्यिहाराांची 24-7 अखांड 

प्रवक्रया सक्षम करते 

भारत इलेक्ट्र ॉसनक्स सलसमरे्ड (BEL) ने व्हस्मथ सडरे्क्शन िोबत 

िामींजस्य करारािर स्वाक्षरी केली आहे. 

● भारत इलेक्टर ॉवनक्स वलवमरे्ड (BEL) ने भारतीय बाजारपेठेत 

प्रगत, उच्च-ऊजाट सॅ्कवनांग प्रिाली ऑफर करण्यासाठी, धोका 

र्ोधिे आवि सुरक्षा तपासिी तांत्रज्ञानातील जागवतक 

आघाडीिर असलेल्या Smiths Detection सोबत सामांजस्य 

करार (MoU) केला आहे . हा सामांजस्य करार, पाच िर्ाांच्या 

कालािधीसाठी स्वाक्षरी केलेला आवि परस्पर सांमतीने पुढे 

िाढिला जाऊ र्कतो, भारताच्या देर्ाांतगटत सुरके्षच्या गरजा 

पूिट करण्यासाठी दोन्ही कां पन्याांच्या उच्च-स्तरीय, ताांवत्रक 

क्षमताांचा लाभ घेईल. 

भारत आसण बाींगलादेश लिकरच सद्वपक्षीय CEPA िर 

िार्ाघार्ी िुरू करतील. 

● बाांगलादेर्च्या दौऱयािर आलेल्या पांतप्रधान रे्ख हसीना 

याांच्यार्ी झालेल्या भेर्ीनांतर पांतप्रधान नरें द्र मोदी म्हिाले की, 

भारत आवि बाांगलादेर् लिकरच वद्वपक्षीय व्यापक आवर्थटक 

भागीदारी करारािर (सीईपीए) िार्ाघार्ी सुरू करतील. कोविड 

महामारी आवि अलीकडच्या जागवतक घडामोडी ांमधून धडा 

घेऊन आपि आपली अर्थटव्यिसर्था अवधक मजबूत करिे 

आिश्यक आहे यािर आम्हा दोघाांचा वििास आहे, असे मोदी 

म्हिाले. 

सबल पेमेंर् िोलू्यशन ऑफर करण्यािाठी एअररे्लने 

ओसडशािह भागीदारी केली. 

● Bharti Airtel ने TP नॉदटनट ओवडर्ा वडव्हस्ट्र बु्यर्नच्या 

भागीदारीत 2 दर्लक्षाहून अवधक ग्राहकाांना वबल पेमेंर् 

सोलू्यर्न्स ऑफर करण्यासाठी एक पायलर् प्रोजेक्ट सुरू 

केला आहे. वबल पेमेंर् सुलभ करण्यासाठी पायलर् प्रोजेक्ट 

उत्तर ओवडर्ातील 4000 एअररे्ल पेमेंर् बँक्स (APBs) मधे्य 

एकवत्रत केला जाईल. कां पनीची महत्त्वाकाांक्षा सांपूिट 

ओवडर्ामधे्य प्रकल्पाची व्याप्ती िाढिण्याची आहे आवि 

अखेरीस तत्सम उपायाांसाठी इतर राज्य िीज मांडळाांर्ी 

भागीदारी करण्याची आहे, असे Airtel IQ व्यिसायाचे प्रमुख 

अवभरे्क वबस्वाल याांनी साांवगतले. 

NIESBUD, IIE आसण ISB ने भारतातील तरुणाींना उद्योजकीय 

कायटक्रम ऑफर करण्यािाठी िामींजस्य करारािर स्वाक्षरी 

केली. 

● कौर्ल्य विकास आवि उद्योजकता मांत्रालय (MSDE) अांतगटत 

राष्टर ीय उद्योजकता आवि लघु व्यिसाय विकास सांसर्था 

(NIESBUD) आवि इां वडयन इव्हिटू्यर् ऑफ एां र्रपे्रन्योरवर्प 

(IIE), याांनी िैयव्हक्तकररत्ा इां वडयन सू्कल ऑफ वबझनेस 

(एमओयू) सह सामांजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. जे तरुि 

आवि नोकरी र्ोधिार्या उद्योजकाांसाठी उविष्ट असलेल्या 

उद्योजकीय कायटक्रमाांद्वारे जागवतक दजाटचे व्यिसर्थापन वर्क्षि 

देिारी उच्च शे्रिीची जागवतक वबझनेस सू्कल आहे. 

IBM आसण IIT मद्राि भारतात िाींर्म कीं युसर्ींगला चालना 

देण्यािाठी करार केला. 

● भारतीय तांत्रज्ञान सांसर्था, मद्रास (IIT-Madras) आवि 

इांर्रनॅर्नल वबझनेस मर्ीन्स (IBM) याांनी भारतातील क्वाांर्म 

कॉम्प्पु्यवर्ांग सांर्ोधन आवि प्रवतभा विकास सुधारण्यासाठी 

सहकायट केले आहे. IIT मद्रास या कराराद्वारे IBM क्वाांर्म 

नेर्िकट च्या 180 हून अवधक सांसर्थाांच्या जागवतक सदस्यत्वात 

सामील झाले. 
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MeitY स्ट्ार्टअप हब आसण मेर्ा भारतातील XR तींत्रज्ञान 

स्ट्ार्टअपला गती देण्यािाठी िहयोग करतात. 

● Meta च्या सहकायाटने, MeitY Startup Hub (MSH) 

भारतातील XR तांत्रज्ञान उद्योजकाांना मदत करण्यासाठी आवि 

गती देण्यासाठी एक कायटक्रम सादर करेल. कायटक्रमाची 

घोर्िा 13 सप्टेंबर 2022 रोजी झाली आहे. कायटक्रमात जोएल 

कॅप्ान, उपाध्यक्ष, ग्लोबल पॉवलसी, मेर्ा आवि श्री राजीि 

चांद्ररे्खर माननीय इलेक्टर ॉवनक्स आवि मावहती तांत्रज्ञान, 

कौर्ल्य विकास आवि उद्योजकता राज्यमांत्री उपव्हसर्थत होते. 

दुगटम शहराींमधे्य आसथटक िमािेशकता िाढिण्यािाठी IPPB 

िोबत कू (Koo) िोबत करार केला. 

● इां वडया पोस्ट् पेमेंर््स बँक (IPPB), इां वडया पोस्ट्चा एक विभाग, 

देर्ातील पोस्ट्ल वदग्गज, भारतीय मायक्रोब्लॉवगांग पॅ्र्फॉमट 

Koo सह भागीदारी केली आहे. IPPB ने देर्ामधे्य आवर्थटक 

समािेर्न आवि साक्षरतेला चालना देण्यासाठी Koo सोबत 

एक सामांजस्य करार (MoU) केला आहे. आयपीपीबी आवि कू 

र्ायर-2, वर्यर-3, दुगटम आवि अांतराळ भागात आवर्थटक 

वर्क्षिाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्र काम करतील. 

भारतीय नौदलाने एसमर्ी युसनिसिटर्ीिोबत शैक्षसणक 

िहकायाटिाठी िामींजस्य करार केला. 

● एवमर्ी युवनव्हवसटर्ी उत्तर प्रदेर्ने भारतीय नौदलासोबत 

रै्क्षविक सहकायाटसाठी दीघटकालीन सांबांध वनमाटि 

करण्यासाठी सामांजस्य करार केला. एवमर्ी युवनव्हवसटर्ी आवि 

भारतीय नौदल याांच्यातील सामांजस्य करारामुळे रै्क्षविक 

पात्रता िाढेल ज्यामुळे 'सेिेत' योग्य नॉवर्कल असाइनमेंर् 

आवि भारतीय नौदलाकडून सेिावनिृत्तीमधे्य अवधक चाांगल्या 

पे्समेंर्ची र््ता िाढेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● एवमर्ी युवनव्हवसटर्ी आवि भारतीय नौदल याांच्यातील सामांजस्य 

करार भारतीय नौदलासाठी विवर्ष्ट डोमेनमधे्य सानुकूवलत 

अभ्यासक्रम आयोवजत करेल. 

● विविध डोमेनमधे्य 5G तांत्रज्ञान आवि IoT, कां र्र ोल वसस्ट्म 

इां वर्गे्रर्न, AI, ब्लॉकचेन, मर्ीन लवनांग, वक्रप्टोलॉजी, डेर्ा 

सायन्स, वबग डेर्ा अँनावलवसस, वडवजर्ल माकेवर्ांग, कॉम्प्पु्यर्र 

नेर्िक्सट, अँर्ी डर ोन िॉरफेअर, सायबरिारफेअर, सुरक्षा, 

ऑर्ोमेर्न, पाळत ठेििे आवि र्र ॅ वकां ग याांचा समािेर् आहे. 

● हे 'विद्वान िॉररयसट' िाढविण्यात देखील योगदान देईल, जे 

चाांगले विचार करू र्कतात आवि सांघर्ाटच्या भविष्यातील 

आव्हानाांर्ी जुळिून घेऊ र्कतात. 

● या अभ्यासक्रमाांमुळे नौदलातील कमटचार्याांची अवधक चाांगली 

वनयुक्ती होईल. 

मॉनेर्री अथॉररर्ी ऑफ सिींगापूर (MAS) आसण इींर्रनॅशनल 

फायनाव्हन्क्शयल िव्हिटिेि िेंर्िट अथॉररर्ी (IFSCA) याींनी 

FinTech को-ऑपरेशन करारािर स्वाक्षरी केली 

● मॉनेर्री अर्थॉररर्ी ऑफ वसांगापूर (MAS) आवि इांर्रनॅर्नल 

फायनाव्हझर्यल सव्हव्हटसेस सेंर्सट अर्थॉररर्ी (IFSCA) याांनी 

FinTech तांत्रज्ञानामधे्य वनयामक सहयोग आवि भागीदारी 

सुलभ करण्यासाठी FinTech को-ऑपरेर्न करारािर स्वाक्षरी 

केली . तांत्रज्ञान निकल्पनाांच्या प्रयोगाांना समर्थटन देण्यासाठी 

त्ाांच्या सांबांवधत अवधकारके्षत्रात विद्यमान वनयामक 

सँडबॉके्ससचा लाभ घेिे कराराद्वारे अपेवक्षत आहे. 

● यामधे्य कां पन्याांना एकमेकाांच्या वनयामक सँडबॉके्ससचा सांदभट 

देिे आवि दोन्ही अवधकारके्षत्राांमधे्य नाविन्यपूिट क्रॉस-बॉडटर 

प्रयोग सक्षम करिे समाविष्ट असेल. करारामुळे दोन्ही सांसर्थाांना 

िापर प्रकरिाांच्या योग्यतेचे मूल्यमापन करण्याची अनुमती 

वमळेल ज्याांना अनेक अवधकारके्षत्राांमधे्य सहकायाटचा फायदा 

होऊ र्कतो आवि जागवतक वनयामक सँडबॉक्समधे्य सहभागी 

होण्यासाठी सांबांवधत अवधकारके्षत्राांना आमांवत्रत केले जाईल. 

एीं र्र ी-लेिल लाउड नोकऱयाींिाठी कौशल्य सिद्यार्थ्ांशी 

Google Cloud आसण Nasscom र्ाय-अप केले. 

● गुगल िाउडने घोर्िा केली आहे की त्ाांनी फु्यचरव्हस्कल 

प्राइम, आयर्ी मांत्रालय आवि नॅसकॉम वडवजर्ल कौर्ल्य 

उपक्रम याांच्या सहकायाटने कुबरनेरे्स कोसटसह सांगिकीय 

प्रवतिानचा पवहला समूह सुरू केला आहे. निवर््ा-स्तरीय 

कोसटचा उिेर् सहभागी ांना िाउड कॉम्प्पु्यवर्ांग, िाउड 

बेवसक्स, वबग डेर्ा आवि मर्ीन लवनांग (ML) अनुभिण्याची 

सांधी प्रदान करिे आहे. Google िाउड प्रमािपते्र व्यक्ती ांना 

त्ाांचे िाउड कौर्ल्य प्रमावित करण्यात, त्ाांचे कररअर 

उांचािण्यास आवि िाउड तांत्रज्ञानासह व्यिसायाांमधे्य 

पररितटन करण्यात मदत करतील. 

भारत आसण इसजप्त याींनी परस्पर सहताच्या के्षत्रात िींरक्षण 

िहकायट िाढिण्यािाठी िामींजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. 

● भारत आवि इवजप्तने सांरक्षि सहकायाटला बळ देण्यासाठी 

सामांजस्य करारािर स्वाक्षरी केली आहे आवि सांयुक्त लष्करी 

सराि, प्रवर्क्षि, सह-उत्पादन आवि उपकरिाांची देखभाल 

िाढिण्याचा वनिटय घेतला आहे. कैरो येरे्थ झालेल्या बैठकीत 

भारताचे सांरक्षि मांत्रालय राजनार्थ वसांह आवि इवजप्तचे जनरल 

मोहम्मद झाकी याांनी या सामांजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. 

ईिी चासजंग पायाभूत िुसिधा उभारण्यािाठी सहरो मोर्ोकॉपटने 

एचपीिीएलिोबत करार केला आहे. 

● Hero MotoCorp ने देर्ात इलेव्हक्टरक रू्-व्हीलरसाठी चावजांग 

पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वहांदुस्तान पेर्र ोवलयम 

कॉपोरेर्न वलवमरे्डर्ी हातवमळििी केली आहे. उपक्रमाचा 

एक भाग म्हिून, दोन्ही कां पन्या प्रर्थम वहांदुस्तान पेर्र ोवलयम 

कॉपोरेर्नच्या (HPCL) विद्यमान सर्थानकाांच्या नेर्िकट िर 

चावजांग पायाभूत सुविधाांची सर्थापना करतील. 
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● चावजांग से्ट्र्न वनिडक र्हराांमधे्य सर्थावपत केले जातील, 

ज्याचा नांतर देर्भरात ईव्ही चावजांग से्ट्र्न नेर्िकट ची उच्च 

घनता सर्थावपत करण्याच्या उिेर्ाने इतर प्रमुख बाजारपेठाांमधे्य 

विस्तार केला जाईल. 

● रू्-व्हीलर मेजर प्रते्क चावजांग से्ट्र्नसह अनेक िेगिान 

चाजटसटसह चावजांग नेर्िकट साठी पायाभूत सुविधाांच्या विकासाचे 

नेतृत्व करेल, ज्यामधे्य डीसी आवि एसी चाजटसट समाविष्ट आहेत 

जे सिट दुचाकी ईव्हीसाठी उपलब्ध असतील. 

● कॅर्लेस व्यिहार मॉडेलिर आधाररत, सांपूिट िापरकताट चावजांग 

अनुभि Hero MotoCorp मोबाइल App द्वारे वनयांवत्रत केला 

जाईल. 

िींरक्षण मींत्र्ाींच्या उपव्हस्थतीत NCC आसण UNEP याींनी 

करारािर स्वाक्षरी केली. 

● सांरक्षि मांत्री राजनार्थ वसांह याांनी नॅर्नल कॅडेर् कॉप्सट (NCC) 

आवि सांयुक्त राष्टर  पयाटिरि कायटक्रम (UNEP) याांच्यातील 

सामांजस्य करारािर स्वाक्षरी केली. र्ाइड र्नटसट प्ाव्हस्ट्क 

चॅलेंज कायटक्रम आवि पुनीत सागर अवभयान पॅ्व्हस्ट्क 

प्रदूर्िाचा सामना करण्यासाठी आवि स्वच्छ पाण्याचे उविष्ट 

साध्य करण्यासाठी सामांजस्य करारािर स्वाक्षरी करण्यात 

आली. स्वच्छ जलस्रोताांना चालना देण्यासाठी तरुिाांना सहभागी 

करून घेण्याच्या उपक्रमाांमधे्य समन्वय साधिे हे त्ाचे उविष्ट 

आहे 

SPARSH कायटक्रमाींतगटत, िींरक्षण मींत्रालयाने BoB आसण 

HDFC िोबत िामींजस्य करार केला. 

● देर्भरातील सतरा लाख सांरक्षि वनिृत्तीिेतनधारकाांपयांत 

पोहोचण्यासाठी सांरक्षि मांत्रालयाने SPARSH - System for 

Pension Administration कायटक्रमाचा भाग म्हिून बँक 

ऑफ बडोदा (BoB) आवि HDFC बँकेसोबत सामांजस्य करार 

केला आहे. डॉ. अजय कुमार, सांरक्षि सवचि याांनी साांवगतले 

की, या मवहन्याच्या अखेरीस, बत्तीस लाख सांरक्षि वनिृत्ती 

िेतनधारकाांपैकी सतरा लाख SPARSH र्ी जोडले जातील. 

भारतीय तरुणाींना प्रसशक्षण देण्यािाठी ESSCI ने िॅमिींग 

इींसडयािोबत भागीदारी केली. 

● इलेक्टर ॉवनक्स सेक्टर व्हस्कल कौव्हन्सल ऑफ इां वडया (ESSCI) ने 

तरुिाांना उद्योग-सांबांवधत कौर्ल्याांसह सक्षम करण्यासाठी 

सॅमसांग इां वडयासोबत एक सामांजस्य करार (MoU) केला. हा 

सरकारच्या 'व्हस्कल इां वडया' उपक्रमाचा एक भाग असेल ज्याचा 

उिेर् तरुिाांना कृवत्रम बुव्हद्धमत्ता, इांर्रनेर् ऑफ वर्थांग्ज, वबग 

डेर्ा आवि कोवडांग आवि प्रोग्रावमांग याांसारख्या उदयोनु्मख 

तांत्रज्ञानामधे्य उद्योग-सांबांवधत कौर्ल्याांसह सर्क्त बनिण्याचा 

उिेर् आहे. 

कायटक्रमाबद्दल: 

● 'सॅमसांग इनोवे्हर्न कॅम्पस' या कायटक्रमाचे उविष्ट 18-25 िरे् 

ियोगर्ातील 3,000 बेरोजगार तरुिाांना भविष्यातील 

तांत्रज्ञानामधे्य, सरकारच्या व्हस्कल इां वडया उपक्रमाच्या 

भागीदारीत िाढिण्याचे आहे. 

● AI कोसटची वनिड करिाऱयाांना 270 तासाांचे वसद्धाांत प्रवर्क्षि 

आवि 80 तासाांचे प्रकल्प कायट पूिट केले जाईल, तर IoT वकां िा 

वबग डेर्ा कोसट करिाऱयाांना 160 तासाांचे प्रवर्क्षि आवि 80 

तासाांचे प्रकल्प कायट पूिट केले जाईल. 

● कोवडांग आवि प्रोग्रावमांग कोसट वनिडिारे सहभागी 80 तासाांचे 

प्रवर्क्षि घेतील आवि 4 वदिसाांच्या हॅकार्थॉनचा भाग असतील. 

Amazon ने Amp Energy िोबत भारतातील पसहला िौर 

प्रकल्प स्थापन करण्यािाठी करार केला आहे. 

● ऍमेझॉन भारतात आपला पवहला सौर प्रकल्प सर्थापन करत 

आहे: ऍमेझॉनने साांवगतले की त्ाचे पवहले सौर फामट भारतात 

व्हसर्थत असेल. राजसर्थानमधे्य 420 मेगािॅर् क्षमतेचे 3 सौर ऊजाट 

प्रकल्प बाांधले जातील. Amazon ने अनुक्रमे 210 MW आवि 

110 MW च्या प्रकल्पाांना ReNew Power आवि Brookfield 

Renewables सोबत करार केला आहे. 

● Amp Energy India, अक्षय ऊजाट (RE) उत्पादक कां पनीने 

Amazon च्या भारतासाठीच्या योजनाांचा एक भाग म्हिून 

राजसर्थानमधील 100 MW सौर ऊजाट सुविधेतून Amazon ला 

RE विकण्यासाठी िीज खरेदी करार (PPA) केला आहे. 

● 2023 च्या अखेरीस, भावदया, राजसर्थान येर्थील सुविधा पूिटपिे 

कायाटव्हन्वत होईल. एक वगगािॅर् (GW) उपयुक्तता आकाराचे 

प्रकल्प देखील Amp द्वारे विकवसत केले जात आहेत. या सौर 

उजाट सुविधेमुळे 1,13,645 र्न घातक CO2 उत्सजटन कमी 

होईल. 

एअर इींसडयाने सिमान इींसजनाींिाठी सिसलि लीजिोबत करार 

केला 

● एअर इां वडयाने जाहीर केले की त्ाांनी नॅसडॅक-वलसे्ट्ड विवलस 

लीज फायनान्स कॉपोरेर्नसोबत त्ाांच्या Airbus A320 

फॅवमली फ्लीर्िर सर्थावपत केलेल्या 34 CFM56-5B 

इां वजनाांसाठी वनवित विक्री आवि लीज बॅक करारािर स्वाक्षरी 

केली आहे. 

● कां पनीच्या विधानानुसार, इां वजने विवलस लीजच्या 

ConstantThrust अांतगटत कव्हर केली जातील, जे पारां पाररक 

MRO (Maintenance, Repair and Operations) र्ॉप 

व्हव्हवजर् प्रोग्रामच्या तुलनेत महत्त्वपूिट वििासाहटता आवि खचाटत 

बचत करेल. 
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रॉयल िोिायर्ी ऑफ केसमस्ट्री आसण CSIR भारतीय 

शाळाींमधे्य रिायनशास्त्रािाठी िहकायट 

● रॉयल सोसायर्ी ऑफ केवमस्ट्र ी आवि कौव्हन्सल फॉर इांडस्ट्र ी 

अँड सायांवर्वफक ररसचट (CSIR) याांच्यातील भागीदारीद्वारे 

र्ाळा आवि विद्यापीठाांमधे्य रासायवनक विज्ञानाला चालना 

देण्याच्या उपक्रमाला पावठां बा वदला जात आहे. 

Ageas हा भारतीय जीिन सिमा कीं पनीच्या 74% मालकीचा 

पसहला परदेशी व्यििाय बनला आहे 

● Ageas Federal Life Insurance (AFLI) ने जाहीर केले की 

बेव्हियम-आधाररत Ageas Insurance International ने 

IDBI बँकेकडून जीिन विमा सांयुक्त उपक्रम (JV) मधे्य 25% 

अवधक गुांतििूक यर्स्वीपिे सांपादन केल्यानांतर, ती 74% सह 

भारतातील पवहली जीिन विमा कां पनी बनली आहे वजचा 

परकीय भागीदाराकडे एिढा वहस्सा आहे. 

 

रॅक्स आसण अहिाल बातम्या 
 

2019 पािून मसहलाींिरील िायबर गुन्क््ाींमधे्य 28% िाढ झाली 

आहे. 

● 2021 मधे्य सायबर गुझ्ाांची सांख्या 18.4 र्क्क्ाांपयांत िाढली 

आहे आवि नॅर्नल क्राईम रेकॉडट बु्यरोने जारी केलेल्या 

अहिालात मवहलाांविरुद्धच्या अर्ा प्रकरिाांमधे्य 28 र्के्क िाढ 

झाली आहे. मवहलाांविरुद्धच्या सायबर गुझ्ाांमधे्य सायबर-

धमकाििे आवि बॅ्लकमेवलांग, सायबर पोनोग्राफी, अश्लील 

सावहत् पोस्ट् करिे, सॅ्ट्वकां ग, बदनामी, मॉवफां ग इत्ादी ांचा 

समािेर् होतो. मवहलाांविरुद्धच्या सायबर गुझ्ाांमधे्य 61 र्के्क 

िार्ा असलेली र्ीर्ट पाच राजे्य 2,243 प्रकरिाांसह कनाटर्क 

पवहल्या क्रमाांकािर आहेत. 2021, महाराष्टर ात 1,687 प्रकरिे 

आवि उत्तर प्रदेर्ात 958 प्रकरिे आहेत .मवहलाांिरील सायबर 

गुझ्ाांसह सिट सायबर गुझ्ाांमधे्य तेलांगिाचा सिाटवधक िार्ा 

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

िाढून 282 र्के्क झाला आहे. 

NCRB ने भारतातील अपघाती मृतू्य आसण आत्महत्या 2021 या 

शीर्षटकाचा अहिाल प्रकासशत केला. 

● नॅर्नल क्राइम रेकॉडट बु्यरो (NCRB) ने अपघाती मृतू् आवि 

आत्महत्ाांचा अहिाल जारी केला, त्ानुसार 2021 मधे्य 

भारतातील आत्महते्र्ी सांबांवधत मृतू्ांची सांख्या सिटकालीन 

उच्चाांकािर पोहोचली. 2017 मधे्य 1.64 लाख लोकाांनी 

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

लाख लोकाांनी असे केले होते. 1967 पासून, ज्या पवहल्या िर्ी 

आकडेिारी उपलब्ध आहे, त्ाआधीच्या तुलनेत आत्महते्र्ी 

सांबांवधत मृतू्चे प्रमाि अवधक आहे. अपघाती मृतू् आवि 

आत्महत्ा अहिालानुसार, यािेळेपयांत प्रवत 100,000 

व्यक्ती ांमागे 11.3 आत्महत्ा झाल्या आहेत. 

लाइफ इन्क्शुरन्स कीं पनी (LIC) माकेर् कॅसपर्लायझेशननुिार 

पसहल्या 10 कीं पन्याींच्या बाहेर आहे कारण सतची जागा बजाज 

फायनान्स आसण अदानी र्र ान्ससमशनने घेतली आहे. 

● लाइफ इझरु्रन्स कां पनी (LIC) ही बाजार भाांडिलानुसार 

पवहल्या 10 कां पन्याांच्या बाहेर आहे कारि वतची जागा बजाज 

फायनान्स आवि अदानी र्र ान्सवमर्नने घेतली आहे. एलआयसी 

यादीत 11 व्या सर्थानािर, बजाज फायनान्स 10 व्या आवि 

अदानी र्र ान्सवमर्न 9व्या सर्थानािर आहे. अदानी र्र ान्सवमर्नने 

BSE िर ₹4.43 लाख कोर्ीच्या बाजार मूल्यासह र्ीर्ट 10 

यादीत प्रिेर् केला, जो बजाज फायनान्सच्या ₹4.42 लाख कोर्ी 

आवि LIC च्या ₹4.26 लाख कोर्ी ांच्या एकूि एमकॅपपेक्षा जास्त 

आहे. 

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

यादीची दुिरी आिृत्ती प्रसिद्ध केली.  

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

दुसरी आिृत्ती प्रवसद्ध केली. ही यादी आवर्या-पॅवसवफक प्रदेर्ात 

िाढिाऱया छोट्या कां पन्या आवि स्ट्ार्टअप्सिर प्रकार् र्ाकते. 2022 

च्या यादीत भारतातील 11 स्ट्ार्ट-अप कां पन्याांसह वसांगापूरमधील 19 

कां पन्याांचा समािेर् आहे, त्ानांतर हाँगकाँगमधील 16, दवक्षि 

कोररयातील 15 आवि चीनमधील 13 कां पन्याांचा समािेर् आहे. 

फोर्ब्टच्या मते, जैितांत्रज्ञान आवि आरोग्यसेिा, ई-कॉमसट आवि 

रररे्ल आवि वित्त याांचा समािेर् असलेल्या 11 शे्रिी ांमधे्य 15 देर् 

आवि प्रदेर्ाांचे प्रवतवनवधत्व केले जाते. 

भारतीय स्ट्ार्टअप्स 'फोर्ब्ट एसशया-100 रू् िॉच' यादी 

Company CEO 
Founded 

Year 
Category 

TartanSe
nse 

Jaisimha Rao 2015 Agriculture 

Gramheet 
Pankaj 

Prakash 
2020 Agriculture 

Bijak Nakul Upadhye 2019 Agriculture 

Animall Neetu Yadav 2019 Agriculture 

Agrostar Shardul Sheth 2013 Agriculture 

Pocket 
FM 

Rohan Nayak 2018 
Entertainment 

& Media 

Euler 
Motors 

Saurav Kumar 2018 
Logistics & 

Transportation 

Park+ Amit Lakhotia 2019 
Logistics & 

Transportation 

FRND 

Bhanu Pratap 
Singh 

Tanwar 
2018 

Consumer 

Technology 

Bijnis Siddharth Vij 2015 
E-commerce & 

Retail 

GoKwik Chirag Taneja 2020 
E-commerce & 

Retail 
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जागसतक बाँकेने COVID-19 िींकर् धोरणाींना भारताच्या 

प्रभािी प्रसतिादाचे कौतुक केले. 

● जागवतक बँकेने कोविड-19 ला भारताच्या प्रभािी प्रवतसादाचे 

कौतुक केले: जागवतक बँकेने कें द्रीकृत खरेदी, दीघटकालीन 

बाजार विकासासाठी समर्थटन आवि आपत्कालीन िैद्यकीय 

उपकरिे (EME) च्या उत्पादनासाठी भारत सरकारच्या 

वनिटयाची कबुली वदली. "India Covid-19 Procurement: 

Challenges, Innovations, and Lessons" या र्ीर्टकाच्या 

पेपरमधे्य देर्ातील सािटजवनक आरोग्य आिीबािीच्या काळात 

वनयाटतीच्या सुरुिातीच्या वनबांधाांनी त्ाच्या बाजूने काम केले. 

UIDAI ऑगस्ट् 2022 मधे्य अव्वल स्थानािर आहे. 

● भारतीय विवर्ष्ट ओळख प्रावधकरि (UIDAI) सािटजवनक 

तक्रारी ांचे वनराकरि करण्यासाठी सिट मांत्रालये/विभागाांमधे्य 

अव्वल सर्थानािर आहे. प्रर्ासकीय सुधारिा आवि सािटजवनक 

तक्रार विभागाने (DARPG) हा अहिाल प्रकावर्त केला आहे. 

इलेक्टर ॉवनक्स आवि आयर्ी मांत्रालयाने जारी केलेल्या वनिेदनात 

असे म्हर्ले आहे की UIDAI भारतातील लोकाांच्या सेिेसाठी 

आिखी कवर्बद्ध आहे आवि राहिीमान आवि व्यिसाय 

दोन्हीसाठी एक उते्प्ररक आहे. 

कें द्राच्या प्रमुख पोशन असभयानाच्या एकूण अींमलबजािणीच्या 

बाबतीत महाराष्ट्र , आींध्र प्रदेश आसण गुजरात मोठ्या राज्याींमधे्य 

पसहल्या तीन राज्याींमधे्य स्थान समळिले आहे. 

● नीती आयोगाच्या अहिालानुसार, कें द्राच्या प्रमुख पोर्न 

अवभयानाच्या एकूि अांमलबजाििीच्या बाबतीत महाराष्टर , आांध्र 

प्रदेर् आवि गुजरात मोठ्या राज्याांमधे्य पवहल्या तीन राज्याांमधे्य 

सर्थान वमळिले आहे. छोट्या राज्याांमधे्य वसक्कीमने सिोत्तम 

कामवगरी केली. 'भारतातील पोर्िािरील प्रगती जतन करिे: 

पाांडेवमक र्ाइम्समधे्य पोर्न अवभयान' या र्ीर्टकाच्या 

अहिालात पुढे म्हर्ले आहे की 19 मोठ्या राज्याांपैकी 12 

राज्याांमधे्य 70 र्क्क्ाांहून अवधक अांमलबजाििी गुि आहेत. 

कें द्रर्ावसत प्रदेर्ाांमधे्य दादर आवि नगर हिेली आवि दमि 

आवि दीि आघाडीिर आहेत, तर पांजाब आवि वबहार सिाटत 

कमी कामवगरी करिारे आहेत. 

2021 मानि सिकाि सनदेशाींक (HDI) िरील अहिाल हा 

िींयुक्त राष्ट्र  सिकाि कायटक्रमाद्वारे जाहीर करण्यात आला. 

● 2021 मानि विकास वनदेर्ाांक (HDI) िरील अहिाल हा 

सांयुक्त राष्टर  विकास कायटक्रमाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या 

मानि विकास अहिाल 2021-2022 चा भाग आहे. एचडीआय 

मानिी विकासाच्या तीन मूलभूत पररमािाांमधे्य देर्ाची सरासरी 

उपलब्धी मोजते. यात भारताचा 132 क्रमाांक आहे. 

2021 मानि सिकाि सनदेशाींक: यादीतील शीर्षट आसण महत्त्वाचे 

देश 

HDI rank Country HDI Value 2021 

1 Switzerland 0.962 

2 Norway 0.961 

3 Iceland 0.959 

4 Hong Kong, China 

(SAR) 

0.952 

5 Australia 0.951 

6 Denmark 0.948 

7 Sweden 0.947 

8 Ireland 0.945 

9 Germany 0.942 

10 Netherlands 0.941 

18 United Kingdom 0.929 

19 Japan 0.925 

21 United States 0.921 

79 China 0.768 

132 India 0.633 
 

फॉचू्यटन इींसडयाच्या 2022 च्या 'भारतातील ििाटत श्रीमींत' 

यादीनुिार, भारतातील 142 अब्ाधीशाींची िींपत्ती एकसत्रतपणे 

USD 832 अब् (रु. 66.36 सर्र सलयन) आहे. 

● फॉचू्यटन इां वडयाच्या 2022 च्या 'भारतातील सिाटत श्रीमांत' 

यादीनुसार, भारतातील 142 अब्जाधीर्ाांची सांपत्ती एकवत्रतपिे 

USD 832 अब्ज (66.36 वर्र वलयन रुपये) इतकी आहे. 

िॉर्रफीड अँडव्हायझसट या सांपत्ती व्यिसर्थापन फमटच्या 

सहकायाटने तयार केलेली पवहली यादी प्रामुख्याने सूचीबद्ध 

कां पन्याांच्या उद्योजकाांच्या सांपत्तीिर आधाररत आहे. 

2022 मधील भारतातील दहा श्रीमींत व्यक्ती 

Rank Name $Billion 

1 Gautam Adani 129.16 

2 Mukesh Ambani 94.57 

3 Shapoor Mistry and Cyrus 

Mistry family 

32.35 

4 Radhakrishna Damani 27.53 

5 Azim Premji 21.94 

6 Cyrus S. Poonawalla 20.42 

7 Shiv Nadar 19.73 

8 Kumar Mangalam Birla 19.25 

9 Adi Godrej Family 17.60 

10 Shekhar Bajaj, Neeraj Bajaj, 

Rajiv Bajaj and Sanjiv Bajaj 

15.21 
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2022 च्या पसहल्या िात मसहन्याींत औद्योसगक गुींतिणूक 

आकसर्षटत करणाऱया राज्याींच्या यादीत आींध्र प्रदेश पसहल्या 

क्रमाींकािर आहे. 

● 2022 च्या पवहल्या सात मवहन्याांत औद्योवगक गुांतििूक 

आकवर्टत करिाऱया राज्याांच्या यादीत आांध्र प्रदेर् पवहल्या 

क्रमाांकािर आहे. वडपार्टमेंर् फॉर प्रमोर्न ऑफ इांडस्ट्र ी अँण्ड 

इांर्रनल र्र ेड (DPIIT) नुसार, आांध्र प्रदेर्मधे्य 40,361 कोर्ी 

रुपयाांची गुांतििूक आली आहे. जानेिारी ते जुलै 2022 पयांत 

सांपूिट देर्ाला वमळालेल्या एकूि गुांतििुकीच्या 45 र्के्क आांध्र 

प्रदेर्ात होते. डीपीआयआयर्ीच्या आकडेिारीनुसार जुलै 

अखेरीस भारतात एकूि 1,71,285 कोर्ी रुपयाांची गुांतििूक 

झाली. 

TCS आता भारतातील ििाटत मौल्यिान ब्राँड आहे. 

● IT सेिा फमट र्ार्ा कन्सल्टन्सी सव्हव्हटसेस 2022 मधे्य भारतातील 

सिाटत मौल्यिान बँ्रड बनली आहे, माकेर् डेर्ा आवि 

अॅनावलवर्क्स फमट कां तारच्या अहिालानुसार, दीघट काळातील 

अव्वल HDFC बँकेला विसर्थावपत करत आहे. 2022 मधे्य 

$45.5 अब्ज बँ्रड मूल्यासह TCS, त्ानांतर HDFC बँक $32.7 

अब्ज आहे. 2014 मधे्य रँवकां ग जाहीर झाल्यापासून 

एचडीएफसी बँकेने पवहल्या क्रमाांकािर 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 

दासजटसलींगमधील पद्मजा नायडू सहमालयन झऑूलॉसजकल 

पाकट ला ििोतृ्कष्ट् प्राणीिींग्रहालय म्हणून ओळखले जाते. 

● पविम बांगालच्या दावजटवलांगमधील पद्मजा नायडू वहमालयन 

प्रािी उद्यान (PNHZP) ला देर्ातील सिोतृ्कष्ट प्रािीसांग्रहालय 

म्हिून गौरिण्यात आले आहे, तर कोलकाताच्या अलीपूर प्रािी 

उद्यानाने चौरे्थ सर्थान पर्कािले आहे. देर्भरात सुमारे 150 

प्रािीसांग्रहालये आहेत. यादीनुसार, चेन्नईतील अररग्नार अण्णा 

प्रािी उद्यानाने दुसरे सर्थान पर्कािले आहे, त्ानांतर 

कनाटर्कातील मै्हसूर येर्थील श्री चामराजेंद्र प्रािी उद्यानाने दुसरे 

सर्थान पर्कािले आहे. 

ग्लोबल सक्रप्टो अाँडॉप्प्शन इींडेक्स 2022 मधे्य भारत चौर्थ्ा 

क्रमाींकािर आहे. 

● ब्लॉकचेन विशे्लर्ि पॅ्र्फॉमट चैनॅवलवससने 2022 साठी 

सिाटवधक वक्रप्टोकरन्सी दत्तक दर असलेल्या राष्टर ाांचा जागवतक 

वक्रप्टो दत्तक वनदेर्ाांक प्रकावर्त केला आहे आवि भारत 

यादीत चौर्थ्ा क्रमाांकािर आहे, गेल्या िर्ीच्या तुलनेत दोन 

सर्थानाांनी खाली आहे. या िर्ी ग्लोबल वक्रप्टो अँडॉप्प्र्न 

इांडेक्सिर उदयोनु्मख बाजारपेठाांचे िचटस्व असल्याचे 

चेनॅवलवसस अहिालात नमूद करण्यात आले आहे 

के्रसडर् िुईि ग्लोबल िेल्थ ररपोर्ट 2022 नुिार 2021 मधे्य 

जागसतक िींपत्ती 9.8% िासर्षटक िाढ $463.6 सर्र सलयन झाली. 

● 2021 च्या अखेरीस जागवतक सांपत्ती $463.6tn होती, जी 

$41.4tn (9.8%) िाढली आहे , असे अहिालात म्हर्ले आहे. 

िर्टभरात प्रवत प्रौढ सांपत्ती $6,800 (8.4%) ने िाढून $87,489 

पयांत पोहोचली, जे र्तकाच्या रे्िर्ी नोांदिलेल्या पातळीच्या 

वतप्पर् आहे. 

IIFL िेल्थ हुरुन इींसडया श्रीमींत यादी प्रसिद्ध 

● IIFL िेल्थ हुरुन इां वडया ररच वलस्ट् 2022 नुसार, गौतम अदानी 

आवि कुरु्ांबाची अांदाजे रु. 10,94,400 कोर्ी. त्ाांची दैनांवदन 

सांपत्ती वनवमटती अांदाजे रु. 1,612 कोर्ी ज्याने 2021 च्या 

यादीच्या तुलनेत 116 र्के्क िाढ दर्टविली. मुकेर् अांबानी 

आवि कुरु्ांबीयाांची अांदाजे सांपत्ती रु. 7,94,700 कोर्ी आहे. 

MoEFCC राष्ट्र ीय स्वच्छ िायु कायटक्रम 2019 (NCAP) अींतगटत 

शहराींच्या कृती ींिर आधाररत 'स्वच्छ िायु ििेक्षण' कायटक्रम 

िुरू करणार आहे. 

● पयाटिरि, िन आवि हिामान बदल मांत्रालय (Ministry of 

Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) 

राष्टर ीय स्वच्छ िायु कायटक्रम 2019 (NCAP) अांतगटत 'स्वच्छ िायु 

सिेक्षि' कायटक्रम सुरू करिार आहे, ज्याद्वारे र्हराांना हिेची 

गुिित्ता सुधारण्यासाठी त्ाांच्या कृती ांिर आधाररत क्रमिारी 

लािली जाईल. रँवकां ग केिळ िेगिेगळ्या डोमेनमधील हिेची 

गुिित्ता सुधारण्यासाठी र्हराांनी केलेल्या कृती ांिर आधाररत 

असेल. 
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● 2025-26 पयांत िायू प्रदूर्ि 40 र्क्क्ाांपयांत कमी 

करण्यासाठी एनसीएपीचा एक भाग म्हिून तयार केलेल्या 

र्हर कृती योजना लागू करण्यासाठी स्वच्छ िायु सिेक्षि 

देर्ातील 131 र्हराांची क्रमिारी लािल्या जाईल. 

'हुरुन इींसडया 40 आसण अींडर िेल्फ मेड ररच सलस्ट् 2022' 

झेरोधाचा सनव्हखल कामथ अव्वल स्थान समळिले. 

● वझरोधाचे सहसांसर्थापक वनव्हखल कामर्थ याांनी 17,500 कोर्ी 

रुपयाांच्या सांपत्तीसह 'IIFL िेल्थ हुरुन इां वडया 40 आवि अांडर 

सेल्फ-मेड ररच वलस्ट् 2022' मधे्य अव्वल सर्थान पर्कािले . 

ओलाचे सांसर्थापक भाविर् अग्रिाल दुसऱया सर्थानािर 

(रु.11,700 कोर्ी), आवि मीवडया.नेर्चे वदव्याांक तुरव्हखया 

वतसऱया सर्थानािर (11,200 कोर्ी रुपये) आले. 

The Top 10 in IIFL Wealth Hurun India 

Rank Name 
Wealth 

INR Cr 
Company 

1 
Nikhil 

Kamath 
17,500 Zerodha 

2 
Bhavish 

Aggarwal 
11,700 Ola Electric 

3 
Divyank 

Turakhia 
11,200 Investments 

4 
Nakul 

Aggarwal 
9,900 BrowserStack 

5 Ritesh Arora 9,900 BrowserStack 

6 Binny Bansal 8,100 Flipkart 

7 
Ritesh 

Agarwal 
6,300 OYO 

8 
Harshil 

Mathur 
5,500 Razorpay 

9 
Shashank 

Kumar 
5,500 Razorpay 

10 

Neha 

Narkhede & 

family 

4,700 Confluent 

 

जागसतक बौव्हद्धक िींपदा िींघर्नेच्या ग्लोबल इनोिेशन 

इींडेक्समधे्य भारत 40 व्या क्रमाींकािर पोहोचला आहे. 

● ग्लोबल इनोवे्हर्न इांडेक्स 2022: जागवतक बौव्हद्धक सांपदा 

सांघर्नेच्या ग्लोबल इनोवे्हर्न इांडेक्समधे्य भारत 40 व्या 

क्रमाांकािर पोहोचला आहे. भारताने 2015 मधे्य 81 व्या 

सर्थानािरून ग्लोबल इनोवे्हर्न इांडेक्स (GII) 2022 मधे्य 40 

व्या सर्थानािर झेप घेतली आहे. पायाभूत सुविधाांचा अपिाद 

िगळता भारताची निोने्मर्ाची कामवगरी उच्च-मध्यम-उत्पन्न 

गर्ासाठी जिळजिळ प्रते्क निकल्पना स्तांभामधे्य 

सरासरीपेक्षा जास्त आहे. 

Global Innovation Index 2022 

Ranking Country 

1 Switzerland 

2 United States 

3 Sweden 

4 United Kingdom 

5 Netherlands 

6 Republic of Korea 

7 Singapore 

8 Germany 

9 Finland 

10 Denmark 
 

ररलायन्स सजओचे अध्यक्ष आकाश अींबानी र्ाईमच्या 100 

उदयोनु्मख नेत्याींच्या यादीत िमािेश 

 ररलायन्स वजओचे अध्यक्ष आकार् अांबानी, अब्जाधीर् मुकेर् 

अांबानी याांचा मुलगा, याला TIME मावसकाने TIME100 नेक्स्ट 

यादीत नाि वदले आहे जे “उद्योग आवि जगभरातील उगित्ा 

तारे ओळखतात. विरे्र् म्हिजे या िर्ी या यादीत सर्थान 

वमळालेले ते एकमेि भारतीय आहेत. तर्थावप, या यादीत 

आिखी एक भारतीय िांर्ाचा अमेररकन व्यािसावयक नेता, 

सबव्हस्क्रप्प्र्न सोर्ल पॅ्र्फॉमट OnlyFans'ची भारतीय िांर्ाची 

सीईओ आम्रपाली गान देखील आहे. 

 

सिज्ञान आसण तींत्रज्ञान बातम्या 
 

िीईआरर्ी-इन िायबर िुरक्षा एक्सरिाईज "सिनजी" 

आयोसजत केले. 

● इलेक्टर ॉवनक्स आवि आयर्ी मांत्रालयाच्या अांतगटत इां वडयन 

कॉम्प्पु्यर्र इमजटन्सी ररस्पॉन्स र्ीम (CERT-In) ने वसांगापूरच्या 

सायबर वस्ुररर्ी एजन्सीच्या सहकायाटने 13 देर्ाांसाठी 

सायबर वस्ुररर्ी एक्सरसाइज “वसनजी” यर्स्वीररत्ा 

वडझाइन आवि आयोवजत केली आहे. राष्टर ीय सुरक्षा पररर्द 

सवचिालयाच्या नेतृत्वाखाली या गर्ाचे नेतृत्व भारत करत आहे. 

मींगळ आसण शुक्र ग्रहािर पेलोड उतरिण्यािाठी ISRO ने IAD 

तींत्रज्ञानाचा यशस्वीपणे िापर केला. 

● Inflatable Aerodynamic Decelerator (IAD), जे मांगळ 

आवि रु्क्रासह भविष्यातील मोवहमाांसाठी अनेक पररिामाांसह 

गेम चेंजर असल्याचे ISRO म्हिते, त्ाची यर्स्वी चाचिी 

घेण्यात आली. ISRO विभागातील विक्रम साराभाई से्पस सेंर्र 

(VSSC) ने रु्थांबा इके्वर्ोररयल रॉकेर् लॉव्हन्चांग से्ट्र्निरून 

“रोवहिी” ध्वनी रॉकेर् (TERLS) िर IAD चे यर्स्वी उड्डाि 

केले. 

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


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi |September 2022 

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

मुख्य मुदे्द 

● निीन तांत्रज्ञानाचे प्रात्वक्षक उडविण्यासाठी भारतातील आवि 

त्ापलीकडील र्ास्त्रज्ञ, तसेच इस्रो, िारांिार रोवहिी ध्वनी 

रॉकेर् िापरतात. 

● IAD सोबत, IAD चे बू्लम आवि फ्लाइर् रेकॉडट करिारी 

मायक्रो व्हव्हवडओ इमेवजांग वसस्ट्ीम, एक लहान सॉफ्टिेअर 

पररभावर्त रेवडओ रे्लीमेर्र ी र्र ान्समीर्र, एक MEMS (मायक्रो-

इलेक्टर ोमेकॅवनकल वसस्ट्म) आधाररत ध्ववनक सेन्सर आवि 

विविध प्रकारच्या निीन पद्धती ांचा समािेर् असलेले निीन 

घर्क होते. 

भारत बायोरे्कच्या भारतातील पसहल्या इींर्र ानािल कोसिड 

लिीला DCGI मींजूरी समळाली आहे. 

● भारत बायोरे्कच्या भारतातील पवहल्या इांर्र ानासल कोविड 

लसीला भारतातील और्ध वनयांत्रक जनरल (DCGI) कडून 18 

िर्ाांपेक्षा जास्त ियाच्या लोकाांसाठी इांजेक्शनच्या विरूद्ध 

प्रार्थवमक लसीकरिासाठी मांजुरी वमळाली आहे. कोविड-19 

साठी ही भारतातील पवहली अनुनावसक लस आहे . कें द्रीय 

आरोग्य आवि कुरु्ांब कल्याि मांत्री मनसुख माांडविया याांनी ही 

लस भारताच्या कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईला 'मोठा 

प्रोत्साहन' असल्याचे म्हर्ले आहे. 

NASA चा MOXIE चा प्रयोग मींगळािर ऑव्हक्सजन तयार 

करतो. 

● लांचबॉक्सच्या आकाराचे गॅझेर् (NASA द्वारे MOXIE) 

पृथ्वीपासून सुमारे 100 दर्लक्ष मैल अांतरािर असलेल्या 

मांगळाच्या लाल आवि धुळीच्या पृिभागािर एका लहान 

झाडाचे काम सातत्ाने पार पाडण्याची क्षमता दाखित आहे. 

एवप्रल 2021 पासून, NASA च्या Perseverance रोव्हर आवि 

मासट 2020 वमर्नचा एक भाग म्हिून मांगळाच्या पृिभागािर 

उतरल्यानांतर सुमारे दोन मवहन्याांनांतर, MIT-नेतृत्वाखालील 

मासट ऑव्हक्सजन इन-वसरू् ररसोसट युवर्लायझेर्न एक्सपेररमेंर्, 

वकां िा MOXIE, रेड पॅ्नेर्च्या कारमधून ऑव्हक्सजन तयार 

करत आहे. 

राष्ट्र ीय िुरक्षा पररर्षद िसचिालय (NSCS) आसण यूके िरकारने 

िींयुक्तपणे 26 देशाींिाठी आभािी िायबर िुरक्षा िराि 

आयोसजत केला आहे. 

● राष्टर ीय सुरक्षा पररर्द सवचिालय (NSCS) आवि यूके सरकारने 

सांयुक्तपिे 26 देर्ाांसाठी आभासी सायबर सुरक्षा सराि 

आयोवजत केला आहे. हा सराि भारताच्या नेतृत्वाखालील 

आांतरराष्टर ीय काउांर्र रॅन्समिेअर इवनवर्एवर्व्ह- रेवझवलयन्स 

िवकां ग गु्रपचा एक भाग आहे, ज्याला वब्रवर्र् एरोसे्पस (BAE) 

वसस्ट्ीमद्वारे सुविधा देण्यात आली आहे. हा सराि भारताच्या 

नेतृत्वाखालील आांतरराष्टर ीय काउांर्र रॅन्समिेअर इवनवर्एवर्व्ह- 

रेवझवलयन्स िवकां ग गु्रपचा एक भाग आहे, ज्याला वब्रवर्र् 

एरोसे्पस (BAE) वसस्ट्ीमद्वारे सुविधा देण्यात आली आहे. 

असिकुल कॉिमॉिने 3D-मुसद्रत रॉकेर् इींसजनिाठी पसहले 

पेर्ींर् समळिले. 

● भारतातील खाजगी से्पस स्ट्ार्टअपपैकी एक असलेल्या 

अवग्नकुल कॉसमॉसने त्ाच्या 3D-वप्रांरे्ड रॉकेर् इां वजनच्या 

वडझाइन आवि वनवमटतीसाठी पवहले पेर्ांर् वमळिले आहे. 

कां पनीला त्ाच्या अवग्नलेर् रॉकेर् इां वजनसाठी बक्षीस देण्यात 

आले आहे, जे कां पनीच्या अवग्नबाि रॉकेर्ला उजाट देईल जे या 

िर्ाटच्या रे्िर्ी लॉन्च होिार आहे. 

असिलेर् बद्दल: 

● अवग्नलेर्, असेच एक वसांगल-पीस इां वजन, सांपूिटपिे वडझाइन 

केलेले आवि भारतात तयार केलेले जगातील पवहले वसांगल-

पीस 3D वप्रांरे्ड रॉकेर् इां वजन आहे. 2021 च्या सुरुिातीला 

त्ाची यर्स्वी चाचिी घेण्यात आली. 

● अवग्नलेर्ची रचना अर्ा प्रकारे केली गेली आहे की हे सिट 

हाडटिेअरच्या एका तुकड्यामधे्य समाविष्ट केले जाईल आवि 

त्ात रू्न्य असेम्बल भाग आहेत. 

● अवग्नकुलने हे इां वजन IAC 2021, दुबई येरे्थ प्रदवर्टत केले, जे 

जगातील सिाटत प्रवतवित अांतराळ तांत्रज्ञान सांमेलन आहे. 

● आजपयांत, Agnikul ने मेवफड इां वडया, pi Ventures, 

Speciale Invest आवि 2019 पासून आनांद मवहांद्रा आवि 

निल रविकाांत याांसारख्या प्रख्यात देिदूत गुांतििूकदाराांसह 

इतर अनेकाांकडून 105 कोर्ी रुपये ($15 दर्लक्ष) उभे केले 

आहेत. 

इस्रोने हायसब्रड मोर्िटची यशस्वी चाचणी केली. 

● भारतीय अांतराळ सांर्ोधन सांसर्था (ISRO) ने सांकररत मोर्रची 

यर्स्वी चाचिी केली. यामुळे पुढील प्रके्षपि िाहनाांसाठी निीन 

प्रोपल्र्न प्रिाली विकवसत होऊ र्कते. तावमळनाडूतील 

महेंद्रवगरी येर्थील ISRO प्रोपल्र्न कॉम्प्पे्क्स (IPRC) येरे्थ 

चाचिी करण्यात आलेली 30 kN हायब्रीड मोर्र सॅ्ट्क 

करण्यायोग्य आवि से्कलेबल असल्याचा दािा बेंगळुरूव्हसर्थत 

अांतराळ सांसरे्थने केला आहे. 

26 िप्टेंबर रोजी नािाचे DART समशन लघुग्रहाशी र्क्कर 

देणार आहे. 

● पृथ्वीच्या वदरे्ने जािार्या लघुग्रहाांना िळिण्यासाठी िापरल्या 

जािार्या महत्त्वपूिट तांत्रज्ञानाची चाचिी घेण्यासाठी, दुहेरी 

लघुग्रह पुनवनटदेर्न चाचिी (Double Asteroid Redirection 

Test -DART) मोहीम, जी त्ाच्या आयुष्याच्या रे्िर्च्या 

र्प्प्प्यािर आहे. 26 सप्टेंबर रोजी, अांतराळ यान तार्ी 24,000 

वकलोमीर्र िेगाने प्रिास करेल कारि ते वडवडमॉस बायनरी 

लघुग्रह प्रिालीला (Didymos binary asteroid system) 

धडकिार आहे. 
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मुख्य मुदे्द 

● अांतराळयानाने आपल्या सूयटमालेतून स्वगीय वदरे्ने प्रिास केला 

आहे, ग्रहाच्या जिळ प्रिास केला आहे आवि दूरच्या ताऱयाांकडे 

वनदेर् केला आहे. 

● त्ाच्या लक्ष्यापयांत मागट काढण्यासाठी, त्ाने दूरच्या तारे आवि 

ग्रहाांची छायावचते्र त्ाच्या Didymos Reconnaissance आवि 

Asteroid Camera for Optical Navigation (DRACO) ने 

घेतली. 

● वडमॉफोसमधे्य अांतराळ यानाच्या गतीर्ील प्रभािापयांत 

नेिाऱया अांतराळ यान चाचिी आवि तालीमाांना समर्थटन 

देण्यासाठी, नासाने डार्ट मोवहमेद्वारे घेतलेल्या चार चांद्राांसह 

गुरूचे हे छायावचत्र प्रवसद्ध केले. 

● गुरूचा चांद्र युरोपा ग्रहाच्या मागून उदयास आल्याने, वमर्न 

र्ीमने SMART Nav प्रिालीची चाचिी घेण्यासाठी DRACO 

इमेजरला ग्रहािर कें वद्रत केले. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

64 िा रॅमन मॅगिेिे पुरस्कार 2022 जाहीर 

● रॅमन मॅगसेसे अिॉड्टस फाउांडेर्न (RMAF), ज्याला "आवर्याचे 

नोबेल र्ाांतता पाररतोवर्क" म्हिून ओळखले जाते, अलीकडेच 

जागवतक घोर्िा समारांभात यािर्ीच्या पुरस्कार विजेत्ाांची 

घोर्िा केली. 2022 रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोरे्थरा वछम 

(कां बोवडया), बनाटडेर् मावद्रद (वफलीवपन्स), तादार्ी हार्ोरी 

(जपान) आवि गॅरी बेंचेगीब (इांडोनेवर्या) आहेत. 

रॅमन मॅगिेिे पुरस्कार 2022 प्राप्तकत्यांबद्दल:i िोथेरा सछम- 

हे कां बोवडयातील मानवसक आरोग्य िकील आहेत. कां बोवडयन र्र ॉमा 

वसांडर ोममधे्य तो एक प्रमुख आिाज आहे. "आपल्या लोकाांचे बरे 

करिारा होण्यासाठी खोल आघाताांिर मात करण्याच्या त्ाच्या र्ाांत 

धैयाटसाठी" त्ाला ओळखले जात आहे. लहानपिी, 1979 मधे्य 

त्ाांची राजिर् सांपेपयांत त्ाांना तीन िर्ाांहून अवधक काळ खमेर 

रूज वर्वबराांमधे्य काम करण्यास भाग पाडले गेले. 

ii. Tadashi Hattori-तो जपानमधील दृष्टी िाचििारा 

मानितािादी आहे. एक व्यक्ती आवि व्यािसावयक म्हिून त्ाांची 

साधी मािुसकी आवि विलक्षि औदायट यासाठी त्ाांची ओळख 

आहे. ियाच्या 15 व्या िर्ी डॉक्टर होण्याचा वनिटय घेतला जेव्हा 

त्ाने त्ाच्या ककट रोगग्रस्त िवडलाांना हॉव्हस्पर्लमधे्य वदलेली असभ्य 

िागिूक पावहली. 

iii बनाटडेर् जे. मासद्रद-ती: वफलीवपन्समधील मुलाांचे हक्क धमटयुद्ध 

आहे. वतला "उत्तम आवि मागिी असलेल्या िवकलीसाठी वतची नम्र 

आवि दृढ िचनबद्धता म्हिून ओळखले जात आहे. 1997 पासून, 

वतने मवनला येर्थील वफलीपीन जनरल हॉव्हस्पर्लमधे्य देर्ातील 

पवहल्या बाल सांरक्षि कें द्राचे नेतृत्व केले आहे. गेल्या िर्ीपयांत याने 

27,000 पेक्षा जास्त मुलाांना सेिा वदली आहे. 

iv गॅरी बेंचेगीब- हे इांडोनेवर्यातील प्ाव्हस्ट्क प्रदूर्ि विरोधी योद्धा 

आहेत. "सागरी प्ाव्हस्ट्क प्रदूर्िाविरुद्धच्या त्ाांच्या पे्ररिादायी 

लढ्यासाठी इमजांर् लीडरवर्पसाठी त्ाांना ओळखले जात आहे. 

हरदीप सिींग पुरी याींनी स्मार्ट िोलु्यशन्स चॅलेंज आसण इींलुजीि 

पुरस्कार 2022 िादर केले. 

● गृहवनमाटि आवि र्हरी व्यिहार आवि पेर्र ोवलयम आवि 

नैसवगटक िायू मांत्री, हरदीप वसांग पुरी याांनी स्मार्ट सोलु्यर्न्स 

चॅलेंज आवि इांिुजीि पुरस्कार 2022 सादर केले. हे पुरस्कार 

भारतातील नॅर्नल इव्हिटू्यर् ऑफ अबटन अफेअसट (NIUA) 

आवि सांयुक्त राष्टर  (UN) याांच्या पुढाकाराने आहेत. 

● स्मार्ट सोलु्यर्न्स अँड इनिुवझव्ह वसर्ीज अिॉड्टस 2022 ची 

रचना लोककें वद्रत वडझाइनला प्रोत्साहन देण्याच्या उिेर्ाने 

आवि कादांबरीतील घरगुती तांत्रज्ञानाच्या निकल्पनाांना आवि 

समाधानाांना चालना देण्याच्या उिेर्ाने करण्यात आली आहे. 

100 हून अवधक नोांदी अजाांसाठी खुल्या कॉलद्वारे प्राप्त झाल्या, 

त्ापैकी र्ॉप 10 तांत्रज्ञान-आधाररत निकल्पनाांना 7-सदस्यीय 

जु्यरी पॅनेलद्वारे स्क्रीवनांग आवि र्ॉर्टवलव्हस्ट्ांगच्या गहन फेरीनांतर 

विजयी उपाय म्हिून ओळखले गेले. 

र्ॉप 10 तींत्रज्ञान-आधाररत उपायाींना िमािेशी शहर पुरस्कार 

2022 प्रदान करण्यात आले:शे्रणी 1: प्रारीं सभक र्प्प्यातील 

निकल्पना 

● वफफ्र्थ सेन्स द्वारे ग्लोवॅ्हवर्र क्स प्रा. वल 

● ओला मोवबवलर्ी सांसरे्थद्वारे वडवजर्ल मोवबवलर्ी सबवसडी 

● AxcesAble Designs LLP द्वारे AxcesAable वठकािे 

शे्रणी 2: माकेर्-रेडी िोलू्यशन्स 

● डेक्स्टर ोिेअर उपकरिाांद्वारे माउसिेअर 

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

● विकास उपाध्याय, ररसचट स्कॉलर, आयआयर्ी वदल्ली याांचे 

समािेर्न नकारे् 

शे्रणी 3: लागू केलेले उपाय 

● बहु-आयामी सिटसमािेर्कता: बेळगािी स्मार्ट वसर्ी वल.द्वारे 

वर्क्षि आवि साक्षरतेसाठी प्रगत तांत्रज्ञान िापरिे. 

● MyUDAAN by Tekra Solutions Pvt. वल. 

● राजधानी के्षत्र अबटन र्र ान्सपोर्ट (CRUT), ओवडर्ा द्वारे 'मूव्हव्हांग 

विर्थ प्राइड' (मो बस आवि मो ई-राइड) 

● सागर स्मार्ट वसर्ी वलवमरे्डचे वनभटया App. 

अमेररकेचे माजी राष्ट्र ाध्यक्ष बराक ओबामा याींना नेर्व्हिक्स 

डॉ्ुमेंर्रीमधील त्याींच्या कथनािाठी एमी पुरस्कार समळाला. 

● युनायरे्ड से्ट्र््सचे माजी राष्टर ाध्यक्ष बराक ओबामा याांना 

नेर्व्हफ्लक्स डॉ्ुमेंर्री "अिर गे्रर् नॅर्नल पाक्सट" मधील 

त्ाांच्या कर्थनासाठी एमी पुरस्कार वमळाला. ओबामा याांच्याकडे 

आधीच दोन गॅ्रमी आहेत आवि ते आता ईजीओर्ीच्या अध्याट 

िारे्िर आहेत. 
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● बराक आवि वमरे्ल ओबामा याांच्या प्रोडक्शन कां पनीच्या 

“हायर ग्राउांड” प्रॉडक्शनद्वारे वनवमटत नेर्व्हफ्लक्स 

डॉ्ुमेंर्रीमधे्य जगभरातील राष्टर ीय उद्याने आहेत. बराक 

ओबामा याांना यापूिी त्ाांच्या "द ऑडेवसर्ी ऑफ होप" आवि 

"अ प्रॉवमसड लँड" या आठििी ांच्या ऑवडओबुक िाचनासाठी 

गॅ्रमी पुरस्कार वमळाले आहेत. 

राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूट याींनी प्रसतसित सशक्षकाींना राष्ट्र ीय पुरस्कार 

प्रदान केले. 

● वर्क्षक वदनावनवमत्त राष्टर पती द्रौपदी मुमूट याांनी विज्ञान भिन निी 

वदल्ली येरे्थ देर्भरातील वनिडक 45 वर्क्षकाांना राष्टर ीय पुरस्कार 

देऊन गौरविले आहे. भारत आपला 50 िा राष्टर ीय वर्क्षक वदन 

साजरा करत आहे. हा वदिस दरिर्ी 5 सप्टेंबर रोजी साजरा 

केला जातो जो भारताचे दुसरे राष्टर पती डॉ सिटपल्ली राधाकृष्णन 

याांची जयांती आहे, जे एक विद्वान, तत्त्वज्ञ आवि भारतरत् 

पुरस्कार प्राप्त देखील होते. 

महादेसिकाडू कसट्टल थेके्कसथल चुींदनने नेहरू र्र ॉफी बोर् रेि 

सजींकली. 

● पल्लरु्थरुर्थी बोर् िब, महादेविकाडू कवट्टल रे्थके्कवर्थल चुांदन 

याांनी अलापु्पझा येर्थील पुन्नमडा तलािात साप बोर्ी ांच्या नेहरू 

करांडक बोर् र्यटतीत पवहला विजय पर्कािला आहे. सांतोर् 

चाकोच्या नेतृत्वाखालील िबने विजयाची हॅवट्टर क पूिट केली. 

यांदाच्या नेहरू करांडक स्पधेत 20 से्नक बोर्ी ांसह एकूि 77 

बोर्ी ांनी भाग घेतला. 

इतर शे्रणीतील सिजेते:  

● रे्थक्कानोडी र्थारा िल्लम (मवहला): साराधी (पोवलस िब, 

अलपु्पझा) 

● रे्थक्कनोडी केर््रू् िल्लम (मवहला): चेव्हल्लकदान (चैर्थर-आम 

कुदुम्बश्री िब, पुल्लांगाडी) 

● चुरुलन: कोडीमार्था (कोडुपु्पन्ना िब) 

● िेपू्प ए गे्रड: मनाली (पोवलस िब, अलपु्पझा) 

● िेपू्प बी गे्रड: वचरामेल र्थोर््रु्कदािन (एसएसबीसी विररपु्पकला, 

कुमारकोम) 

● इरुतु्तकुठी ए गे्रड: मूनू र्थाक्कल (अरपूकारा िब, कोट्टायम) 

● इरुतु्तकुठी बी गे्रड: रु्थरुवर्थपु्परम (रु्थरुवर्थपु्परम िब) 

● इरुतु्तकुठी सी गे्रड: गोरु्थरुरु्थ (GBC, गोरु्थरुरु्थ) 

मलेसशयन बुव्हद्धबळ स्पधेत असनष्का सबयाणीने िुिणटपदक 

सजींकले. 

● सहा िर्ीय अवनष्का वबयािीने क्वालालांपूर येरे्थ झालेल्या 

मलेवर्यन ियोगर्ातील जलद बुव्हद्धबळ स्पधेत सुििटपदक 

पर्कािले आहे. धीरूभाई अांबानी र्ाळेतील प्रर्थम शे्रिीतील 

विद्यावर्थटनी अवनष्काने 6 िर्ाांखालील खुल्या गर्ात मुली ांच्या 

गर्ात विजेतेपद पर्काित सांभाव्य सहा पैकी चार गुि वमळिून 

ही कामवगरी केली. 

● या िर्ाटच्या सुरुिातीला, युसुफगुडा, हैदराबाद येरे्थ झालेल्या 

अव्हखल भारतीय FIDE रेवर्ांग बुव्हद्धबळ स्पधेत अवनष्का 7 

िर्ाटखालील सिोतृ्कष्ट खेळाडूांपैकी एक म्हिून पात्र ठरली. जुलै 

2022 मधे्य, अवनष्का हैदराबाद येरे्थ झालेल्या अव्हखल भारतीय 

FIDE रेवर्ांग बुव्हद्धबळ स्पधेत 7 िर्ाटखालील सिोतृ्कष्ट 

खेळाडूांपैकी एक म्हिून पात्र ठरली. 

पसिम बींगालला 'िींसृ्कतीिाठी ििोतृ्कष्ट् गींतव्यस्थान' िाठी 

आींतरराष्ट्र ीय प्रिाि पुरस्कार 2023 समळाला. 

● युनायरे्ड नेर्न्स िडट रु्ररझम ऑगटनायझेर्न (UNWTO) च्या 

सांलग्न सदस्य असलेल्या पॅवसवफक एररया र्र ॅव्हल रायर्सट 

असोवसएर्न (PATWA) द्वारे पविम बांगालला सांसृ्कतीसाठी 

सिोत्तम गांतव्यसर्थानासाठी आांतरराष्टर ीय प्रिास पुरस्कार 2023 

मान्यताप्राप्त आहे. हा पुरस्कार 9 माचट 2023 रोजी बवलटन, 

जमटनी येरे्थ होिाऱया जागवतक पयटर्न आवि विमानचालन 

नेत्ाांच्या वर्खर पररर्देत प्रदान केला जाईल. सलग दुसऱया 

िर्ी, िडट र्र ॅव्हल अिॉड्टसने 2022 मधे्य ्ूबा प्रजासत्ताकची 

कॅररवबयनचे प्रमुख साांसृ्कवतक सर्थळ म्हिून वनिड केली. 

सहींदी लेखक डॉ. अिगर िजाहत याींना 31 व्या व्याि िन्मानाने 

िन्मासनत करण्यात आले. 

● 31 िा व्यास सन्मान सुप्रवसद्ध वहांदी लेखक डॉ असगर िजाहत 

याांना निी वदल्ली येरे्थ एका कायटक्रमात प्रदान करण्यात आला. 

त्ाांच्या महाबली नार्कासाठी प्रवतिेच्या पुरस्कारासाठी त्ाांची 

वनिड झाली आहे. त्ाांच्या महाबली नार्कात डॉ. िजाहत याांनी 

मुघल सम्रार् अकबर आवि किी तुलसीदास याांच्यािर प्रकार् 

र्ाकला आहे. खरा महाबली, किी की सम्रार् कोि, याचे उत्तर 

देण्याचा प्रयत् तो नार्काच्या माध्यमातून करतो. 
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व्याि िन्मान बद्दल: 

● केके वबलाट फाऊां डेर्नतफे गेल्या 10 िर्ाटत प्रकावर्त झालेल्या 

एका भारतीय नागररकाने केलेल्या वहांदीतील उतृ्कष्ट सावहव्हत्क 

कायाटसाठी व्यास सन्मान वदला जातो . 

● सन्मानवचन्ह आवि सन्मानवचन्हासह 4 लाख रुपयाांचा पुरस्कार 

आहे . याची सुरुिात 1991 मधे्य झाली. 

● रामविलास र्माट याांना त्ाांच्या 'भारत के प्रचीन भार्ा पररिार 

और वहांदी' या कायाटसाठी 1991 मधे्य व्यास सन्मान वमळाला. 

● 'पार्लीपुत्र की समृद्धी' या कादांबरीसाठी प्राध्यापक र्रद पगारे 

याांना 30 व्या व्यास सन्मानाने सन्मावनत करण्यात आले. 

सिींगापूरने भारताचे माजी नौदल प्रमुख लाींबा याींना 

'मेररर्ोररयि िव्हिटि मेडल' प्रदान केले. 

 भारताचे माजी नौदल प्रमुख, अँडवमरल सुनील लाांबा याांना 

वसांगापूरचा प्रवतवित लष्करी पुरस्कार, वपांगर् जासा गेवमलांग 

(र्ेंतेरा) वकां िा मेररर्ोररयस सव्हव्हटस मेडल (वमवलर्री) 

(MSM(M)), राष्टर पती हलीमह याकोब याांच्या हसे्त प्रदान 

करण्यात आला आहे. भारतीय नौदल आवि प्रजासत्ताक 

वसांगापूर नौदल याांच्यातील मजबूत आवि दीघटकालीन वद्वपक्षीय 

सांरक्षि सांबांध िृव्हद्धांगत करण्यात अतुलनीय योगदानासाठी 

अॅडवमरल लाांबा याांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे 

िाउथ इींसडयन इींर्रनॅशनल मूिी अिॉड्टि 2022 (SIIMA) 

बेंगळुरू, कनाटर्क येथे आयोसजत करण्यात आला होता. 

● दवक्षि भारतीय आांतरराष्टर ीय वचत्रपर् पुरस्कार 2022 (SIIMA) 

बेंगळुरू, कनाटर्क येरे्थ आयोवजत करण्यात आला होता. अलू्ल 

अजुटन, वसलम्बरासन र्ीआर, पूजा हेगडे, विजय देिरकोांडा, 

कमल हसन आवि इतर अनेकाांसह दवक्षिेतील अनेक 

वदग्गजाांनी पुरस्काराच्या रात्री उपव्हसर्थती लािली. तेलुगू आवि 

कन्नड वचत्रपर्ाांच्या पुरस्काराांची घोर्िा करण्यात आली आहे. 

अलू्ल अजुटन, रििीर वसांग ते यर् पयांत अनेकाांनी SIIMA मधे्य 

मोठे यर् वमळिले. 

74 िा प्राइमर्ाइम एमी अिॉड्टि 2022 

● 2022 च्या मध्यापयांत काही उले्लखनीय अमेररकन रे्वलव्हव्हजन 

परफॉमटन्ससाठी 74 व्या प्राइमर्ाइम एमी पुरस्काराांचे आयोजन 

करण्यात आले होते. एकूिच, 40 पेक्षा जास्त शे्रिी आहेत, वजरे्थ 

लेखक, अवभनेते, वदग्दर्टक आवि सांपादकाांना त्ाांच्या 

उले्लखनीय कायाटसाठी 1 जून 2021 ते 31 मे 2022 या 

कालािधीत पुरसृ्कत करण्यात आले. पुरस्कत्ाांची यादी 

पाहण्यासाठी खाली वदलेल्या वलांक िर व्हिक करा. 

असलरेझा सफरोज्जाने सिींकसफड कप आसण ग्राँड चेि रू्र 

सजींकले. 

● इरािी-फ्रें च बुव्हद्धबळ गँ्रडमास्ट्र, अवलरेझा वफरोज्जाने पे्-

ऑफमधे्य इयान नेपोवियाचीचा पराभि करून वसांकवफड 

कपच्या निव्या आिृत्तीचे विजेतेपद पर्कािले. वफरोज्जाने या 

िर्ीचा गँ्रड चेस रू्र वजांकण्यासाठी अवतररक्त $100,000 

देखील वमळिले. िेिी सो आवि मॅव्हक्सम वॅ्हवचयर-लॅगे्रव्ह 

अनुक्रमे दुसऱया आवि वतसऱया सर्थानािर आले. गँ्रड चेस रू्रची 

पाचिी लीग, वसांकवफड कप सेंर् लुईस, वमसूरी, यूएस येरे्थ 

आयोवजत करण्यात आली होती. 

कें द्रीय मींत्री डॉ सजतेंद्र सिींह याींनी 60 स्ट्ार्टअप्सना इनस्पायर 

पुरस्कार प्रदान केले. 

● कें द्रीय मांत्री डॉ वजतेंद्र वसांह याांनी विज्ञान आवि तांत्रज्ञान 

मांत्रालयाच्या 53,021 विद्यार्थ्ाांना आवर्थटक सहाय्यासह 60 

स्ट्ार्टअप्सना INSPIRE पुरस्कार प्रदान केले आहेत. हा 

पुरस्कार भारत सरकारच्या विज्ञान आवि तांत्रज्ञान विभागाने 

(DST) सर्थावपत केला आहे. 

● MANAK (वमवलयन माइांड्स ऑगमेंवर्ांग नॅर्नल एव्हस्परेर्न 

अँड नॉलेज) स्पधेने 2020-21 मधे्य देर्ातील सिट राजे्य आवि 

कें द्रर्ावसत प्रदेर्ाांमधून 6.53 लाख कल्पना आवि निकल्पना 

आकवर्टत केल्या. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● 6.53 लाखाांपैकी, एकूि 53,021 विद्यार्थ्ाांना प्रते्की 10,000 

रुपयाांच्या आवर्थटक सहाय्यासाठी ओळखण्यात आले जेिेकरुन 

त्ाांनी योजनेसाठी सादर केलेल्या कल्पनाांचे प्रोर्ोर्ाइप 

विकवसत करता येतील. 

● त्ाांनी वजल्हा-स्तरीय प्रदर्टन आवि प्रकल्प स्पधाट (DLEPCs) 

आवि राज्य-स्तरीय प्रदर्टन आवि प्रकल्प स्पधाट (SLEPCs) 

मधे्य भाग घेतला. 

● एकूि 556 विद्यार्थी 9व्या राष्टर ीय स्तरािरील प्रदर्टन आवि 

प्रकल्प स्पधेसाठी (NLEPC) प्रगत झाले. 

● विज्ञान आवि तांत्रज्ञान R&D पाया मजबूत करण्यासाठी, 

विस्ताररत करण्यासाठी आवि िाढिण्यासाठी एक महत्त्वपूिट 

मानि सांसाधन पूल तयार करण्यात मदत करिे हे या योजनेचे 

उविष्ट आहे. 

GRSE ने 2021-22 िाठी प्रसतसित 'राजभार्षा कीती पुरस्कार' 

प्रदान केला. 

● गाडटन रीच वर्पवबडसट अँड इां वजनीअररां ग वलवमरे्ड (GRSE), 

कोलकाता, याांना भारत सरकारच्या गृह मांत्रालयाने 'राजभार्ा 

कीती पुरस्कार' देऊन सन्मावनत केले आहे. GRSE ला भारत 

सरकारने 2021-22 या िर्ाटसाठी 'C' के्षत्रामधे्य सािटजवनक 

के्षत्रातील उपक्रमाांतगटत अवधकृत भारे्च्या उतृ्कष्ट 

अांमलबजाििीसाठी पुरस्कार वदला. 
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GRSE शी िींबींसधत महत्त्वाचे मुदे्द  

● माननीय कें द्रीय गृह राज्यमांत्री श्री अजय कुमार वमश्रा याांना 

'राजभार्ा कीती पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. 

● सुरत येरे्थ आयोवजत वहांदी वदिस सोहळ्यात हा पुरस्कार प्रदान 

करण्यात आला . 

● कें द्रीय गृह आवि महामांडळ मांत्री श्री अवमत र्ाह याांच्या 

अध्यक्षतेखाली वहांदी वदिस सोहळा आयोवजत करण्यात आला 

होता . 

● या कायटक्रमाला गुजरातचे माननीय मुख्यमांत्री श्री भूपेंद्रभाई 

परे्ल, माननीय कें द्रीय गृहराज्यमांत्री श्री वनर्ीर्थ प्रामाविक 

आवि इतर कें द्रीय आवि राज्य कॅवबनेर् मांत्री, खासदार आवि 

आमदार उपव्हसर्थत होते. 

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

2016, आवि 2016-2017 दरम्यान सिोतृ्कष्ट अवधकृत 

भारे्च्या अांमलबजाििीसाठी 'राजभार्ा कीती पुरस्कार' प्राप्त 

झाला आहे. 

स्वाती सपरामल याींना ििोच् फ्रें च नागरी िन्मानाने िन्मासनत 

करण्यात आले. 

● स्वाती वपरामल, उपाध्यक्ष, वपरामल गु्रप याांना रे्िेवलयर डी ला 

वलवजयन डी'ऑनर (नाइर् ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर) ने 

सन्मावनत करण्यात आले आहे. सिोच्च फ्रें च नागरी पुरस्कार 

वपरामल याांच्या उतृ्कष्ट कामवगरी आवि व्यिसाय आवि उद्योग, 

विज्ञान, िैद्यक, कला आवि सांसृ्कती या के्षत्रातील योगदानाबिल 

राष्टर ीय आवि आांतरराष्टर ीय स्तरािर वदला जातो. राष्टर ाध्यक्ष 

इमॅनु्यएल मॅक्रॉन याांच्या ितीने त्ाांना हा पुरस्कार फ्रान्सच्या 

युरोप आवि परराष्टर  व्यिहार मांत्री एच. ई. कॅर्थरीन कोलोना 

याांनी प्रदान केला. 

डॉ स्वाती सपरामल बद्दल: 

● त्ा एक भारतीय र्ास्त्रज्ञ आवि उद्योगपती आहे आवि 

सािटजवनक आरोग्य आवि निकल्पना यािर लक्ष कें वद्रत करून 

आरोग्य सेिेमधे्य गुांतलेली आहे. 

● त्ा वपरामल गु्रपच्या उपाध्यक्षा आहेत, ज्याला फामाटसु्यवर्कल्स, 

वित्तीय सेिा, ररअल इसे्ट्र् आवि ग्लास पॅकेवजांगमधे्य स्वारस्य 

आहे. 

● त्ाांनी पांतप्रधान भारताच्या व्यापार सल्लागार पररर्द आवि 

िैज्ञावनक सल्लागार पररर्देच्या सदस्या म्हिूनही काम केले. 

सध्या त्ा हािटडट  ग्लोबलअँडव्हायझरी कौव्हन्सलमधे्य कायटरत 

आहे. 

आसलया भट्टला प्रसतसित “सप्रयदशटनी अकादमीचा व्हस्मता 

पार्ील सृ्मती पुरस्कार” समळाला. 

● 29 िर्ीय अवभनेत्री आवलया भट्टला प्रवतवित वप्रयदर्टनी 

अकादमी व्हस्मता पार्ील मेमोररयल अिॉडटमधे्य सिोतृ्कष्ट 

अवभनेत्ाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. वप्रयदर्टनी अकादमी 

या प्रमुख ना-नफा, सामावजक-साांसृ्कवतक आवि रै्क्षविक 

सांसरे्थच्या 38 व्या िधाटपन वदन समारांभात भारतीय 

वचत्रपर्सृष्टीतील वतच्या प्रर्ांसनीय योगदानाबिल हा पुरस्कार 

वदला जातो. 

सबल आसण मेसलींडा गेर््ि फाउींडेशनने 2022 गोलकीपिट 

ग्लोबल गोल्स अिॉडटिह चार नेत्याींचा िन्मान केला. 

● वबल आवि मेवलांडा गेर््स फाऊां डेर्नने त्ाांच्या िावर्टक 

गोलकीपर मोवहमेचा एक भाग म्हिून 4 चेंजमेकसटना 2022 

गोलकीपसट ग्लोबल गोल्स अिॉड्टस देऊन सन्मावनत केले. हा 

पुरस्कार त्ाांच्या समुदायाांमधे्य आवि जगभरातील सांयुक्त 

राष्टर ाांच्या (UN) र्ाित विकास उविष्टाांच्या (SDGs) वदरे्ने प्रगती 

करण्यासाठी त्ाांच्या प्रयत्ाांना 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 

Afghanis

tan 

2022 

Progress 

Award 

Lilly Singh 
Dr. Radhika 

Batra 
India 

 

इींसडया हायपररे्न्क्शन कीं र्र ोल इसनसशएसर्िने हायपररे्न्क्शन 

सनयींत्रण आसण प्रसतबींध करण्यािाठी UN पुरस्कार सजींकला. 

● भारताने 'इां वडया हायपररे्झर्न कां र्र ोल इवनवर्एवर्व्ह (IHCI)' 

साठी सांयुक्त राष्टर ाचा (UN) पुरस्कार वजांकला आहे, राष्टर ीय 

आरोग्य अवभयान (NHM) अांतगटत मोठ्या प्रमािात उच्च 

रक्तदाब हस्तके्षप केला आहे ज्यामधे्य 3.4 दर्लक्ष उच्च 

रक्तदाब असलेल्या लोकाांना ओळखले गेले आवि विविध 

सरकारी पातळीिर उपचार केले गेले. 

भारतीय लेव्हखका आसण किसयत्री मीना कीं डािामी याींना जमटन 

पेन पुरस्कार समळाला. 

● भारतीय लेव्हखका आवि किवयत्री मीना कां डासामी याांना 

जमटनीच्या डामटसॅ्ट्डमधील पेन सेंर्रने यांदाचा हरमन केसे्ट्न 

पुरस्कार जाहीर केला आहे. 

● मीना कां डासामीयाांचा जन्म 1984 मधे्य चेन्नई येरे्थ झाला होता, 

कां डासामी एक स्त्रीिादी आवि जातीविरोधी कायटकत्ाट आहेत 

ज्याांचे कायट वलांग, जात, लैंवगकता, वपतृसत्ता आवि ब्राह्मििादी 

व्यिसरे्थद्वारे होिारे अत्ाचार या विर्याभोिती वफरते. 
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डॅसनयल स्पीलमन याींना गसणतातील बे्रकथू्र पुरस्कार 2023 

प्रदान करण्यात आला. 

● 2023 बे्रकथू्र पुरस्कार विजेते, मूलभूत भौवतकर्ास्त्र, जीिन 

विज्ञान आवि गवितातील त्ाांच्या खेळ बदलिाऱया र्ोधाांसाठी 

ओळखले गेले, तसेच त्ाांच्या के्षत्रात महत्त्वपूिट योगदान डॅवनयल 

ए. स्पीलमन याांना सैद्धाांवतक सांगिक विज्ञान आवि गवितातील 

अनेक र्ोधाांसाठी गवितातील 2023 च्या बे्रकथू्र पुरस्काराने 

सन्मावनत करण्यात आले आहे. बे्रकथू्र पुरस्कार 2023 बिल 

अवधक मावहतीसाठी खाली वदलेल्या वलांक िर व्हिक करा. 

राष्ट्र पतीनी राष्ट्र ीय िेिा योजना पुरस्कार 2020-21 सदले 

● राष्टर ीय सेिा योजना पुरस्कार 2020-21: 24 सप्टेंबर रोजी, 

राष्टर पती भिन येरे्थ, राष्टर पती द्रौपदी मुमूट याांनी 2020-21 

रै्क्षविक िर्ाटसाठी राष्टर ीय सेिा योजना NSS पुरस्कार प्रदान 

केले, असे युिा व्यिहार आवि क्रीडा मांत्रालयाकडून प्रवसद्ध 

करण्यात आले आहे. 

● एकूि 42 बवक्षसे देण्यात आली. दोन सांसर्था, दहा NSS युवनर््स, 

त्ाांचे कायटक्रम अवधकारी आवि तीस NSS स्वयांसेिक हे 

सन्मान प्राप्तकते होते. 

आशा पारेख याींना 52 िा दादािाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान 

करण्यात येणार आहे 

● जे्यि अवभनेत्री आर्ा पारेख याांना 2020 च्या दादासाहेब 

फाळके पुरस्काराच्या प्राप्तकत्ाट म्हिून घोवर्त करण्यात आले 

आहे, ज्यामुळे त्ा या सन्मानाच्या 52व्या पुरस्कारप्राप्त झाल्या 

आहेत. 

● कें द्रीय मावहती आवि प्रसारि मांत्री अनुराग ठाकूर याांनी त्ाांच्या 

नािाची घोर्िा केली. 

● त्ाांनी 95 हून अवधक वचत्रपर्ाांमधे्य काम केले आवि 1998-

2001 पयांत सेंर्र ल बोडट ऑफ वफल्म सवर्टवफकेर्नच्या अध्यक्षा 

होत्ा. 

● त्ाांना 1992 मधे्य भारत सरकारने वसनेमातील सेिेसाठी पद्मश्री 

पुरस्काराने सन्मावनत केले होते. 

कोचीन आींतरराष्ट्र ीय सिमानतळाला 'समशन िेफगासडंग'िाठी 

ASQ पुरस्कार प्रदान 

● कोचीन इांर्रनॅर्नल एअरपोर्ट वलवमरे्ड (CIAL) ला एअरपोर्ट  

कौव्हन्सल इांर्रनॅर्नल (ACI) द्वारे एअरपोर्ट सव्हव्हटस क्वावलर्ी 

(ASQ) पुरस्कार 2022 प्रदान करण्यात आला आहे. हा 

पुरस्कार जागवतक विमान िाहतूक के्षत्रातील सिोच्च सन्मान 

मानला जातो. आवर्या-पॅवसवफक प्रदेर्ात कायटरत असलेल्या 

विमानतळाांच्या 5-15 दर्लक्ष प्रिासी शे्रिीमधे्य CIAL ला हा 

पुरस्कार वमळाला आहे. 

भारतीय िींशाच्या िुएला बे्रिरमनने पसहला राणी एसलझाबेथ II 

पुरस्कार समळाला. 

● वब्रर्नच्या भारतीय िांर्ाच्या गृहसवचि, सुएला बे्रव्हरमन याांना 

लांडनमधील एका समारांभात पवहल्या- िवहल्या क्वीन एवलझाबेर्थ 

II िुमन ऑफ द इयर पुरस्कारासाठी वनिडण्यात आले आहे. 

42 िर्ीय बॅररस्ट्र, ज्याांची या मवहन्याच्या सुरुिातीला वब्रर्नचे 

पांतप्रधान वलझ र्र स याांनी मांवत्रमांडळात वनयुक्ती केली होती. 

उत्तर प्रदेशने आयुष्मान उतृ्कि पुरस्कार 2022 सजींकला. 

● आरोग्य सुविधा नोांदिीमधे्य अनेक आरोग्य सुविधा 

जोडल्याबिल आयुष्मान उतृ्कि पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेर्ला 

देण्यात आला आहे. राष्टर ीय आरोग्य सुविधा नोांदिीमधे्य 28728 

निीन आरोग्य सुविधा जोडल्या गेल्याने, उत्तर प्रदेर् हे देर्ातील 

सिोत्तम कामवगरी करिारे राज्य आहे. 2 कोर्ी ांहून अवधक 

आयुष्मान भारत आरोग्य खाती तयार करण्यातही राज्य हे दुसरे 

सिोत्तम राज्य आहे. 

कुमार िानू, शैलेंद्र सिींग, आनींद-समसलींद याींना लता मींगेशकर 

पुरस्कार 

● प्रवसद्ध पािटगायक कुमार सानू आवि रै्लेंद्र वसांग आवि सांगीत-

सांगीतकार जोडी आनांद-वमवलांद याांना िेगिेगळ्या िर्ाांसाठी 

राष्टर ीय लता मांगेर्कर पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात आले. 

त्ाांना प्रवतवित पुरस्कार (28 सप्टेंबर रोजी) वदिांगत वदग्गज 

गावयकेच्या जयांतीवदनी, त्ाांच्या जन्मसर्थानी इां दूर येरे्थ प्रदान 

केला जाईल. राज्याच्या साांसृ्कवतक मांत्री उर्ा ठाकूर याांनी 

रै्लेंद्र वसांग, आनांद-वमवलांद आवि कुमार सानू याांना अनुक्रमे 

2019, 2020 आवि 2021 या िर्ाांसाठीचा पुरस्कार प्रदान 

केला. 

68िे राष्ट्र ीय सचत्रपर् पुरस्कार राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूट याींच्या हसे्त 

प्रदान करण्यात येणार आहे. 

● 68िे राष्टर ीय वचत्रपर् पुरस्कार आज सांध्याकाळी निी वदल्ली येरे्थ 

राष्टर पती द्रौपदी मुमूट याांच्या हसे्त प्रदान करण्यात येिार आहेत. 

वदग्गज अवभनेत्री आर्ा पारेख याांना भारतीय वचत्रपर्सृष्टीतील 

त्ाांच्या अतुलनीय योगदानाबिल 2020 चा दादासाहेब फाळके 

पुरस्कार प्रदान करण्यात येिार आहे. कोविड-19 महामारीमुळे 

हे पुरस्कार पुढे ढकलण्यात आले होते. 

68th National Film Awards: Golden Lotus Award 

Table 

Award Film Language 

Best Feature Film Soorarai Pottru Tamil 

Best Direction Ayyappanum 

Koshiyum 

Malayalam 

Best Popular Film 

Providing Wholesome 

Entertainment 

Tanhaji: The 

Unsung Warrior 

Hindi 

Best Children’s Film Sumi (film) Marathi 

Best Debut Film of a 

Director 

Mandela Tamil 
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क्रीडा बातम्या 
 

माजी लेगव्हस्पनर राहुल शमाटने सनिृत्तीची घोर्षणा केली. 

● भारताचा वफरकी गोलांदाज राहुल र्माटने आांतरराष्टर ीय आवि 

देर्ाांतगटत वक्रकेर्मधून वनिृत्ती जाहीर केली आहे. 2011 मधे्य, 

उांच लेग-व्हस्पनर प्रकार्झोतात आला जेरे्थ त्ाने आयपीएलमधे्य 

पुिे िॉररयसटचे प्रवतवनवधत्व केले. राहुल र्माटने 2011 मधे्य 

िीरें द्र सेहिागच्या नेतृत्वाखाली िेस्ट् इां वडजविरुद्ध एकवदिसीय 

वक्रकेर्मधे्य पदापटि केले होते. त्ाने 2012 मधे्य एमएस 

धोनीच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्र ेवलयाविरुद्ध र्ी-20 वक्रकेर्मधे्य 

पदापटि केले. त्ाच िर्ाटच्या रे्िर्ी, त्ाने श्रीलांका दौऱयािर 

अांवतम मावलका खेळली. या माजी वक्रकेर्परू्ने सिट प्रकारच्या 

वक्रकेर्मधून वनिृत्ती घेतल्यानांतर एक भािवनक पोस्ट् वलवहली 

आहे. 

अमलान बोरगोहेनने ऑल इींसडया रेले्व िी'सशपमधे्य 100 

मीर्रचा राष्ट्र ीय सिक्रम मोडला. 

● 200 मीर्रचा राष्टर ीय विक्रम करिाऱया अमलान बोरगोहेनने 

आता 100 मीर्रचा विक्रम आपल्या नािािर केला आहे. 

आसामच्या 24 िर्ीय तरुिाने राय येर्थील 87 व्या अव्हखल 

भारतीय आांतर-रेले्व ऍर्थलेवर्क्स चॅव्हम्पयनवर्पमधे्य 10.25 

सेकां द (िाऱयाचा िेग +1.8, कायदेर्ीर) अवमय कुमार मव्हल्लक 

(10.26 सेकां द) चा सहा िर्ाांचा राष्टर ीय विक्रम मोडला. 

भारतातील आगामी अींडर-17 मसहला सिश्वचर्षक 2022 मधे्य 

व्हिसडओ असिस्ट्ींर् रेफरी (VAR) तींत्रज्ञान ियोगर्ातील 

शोपीिमधे्य पदापटण करताना सदिेल. 

● भारतातील आगामी अांडर-17 मवहला वििचर्क 2022 मधे्य 

व्हव्हवडओ अवसस्ट्ांर् रेफरी (VAR) तांत्रज्ञान ियोगर्ातील 

र्ोपीसमधे्य पदापटि करताना वदसेल, अर्ी जागवतक फुर्बॉल 

प्रर्ासकीय सांसर्था FIFA ने घोर्िा केली. अव्हखल भारतीय 

फुर्बॉल महासांघाचे (एआयएफएफ) 11 वदिसाांचे वनलांबन 

उठिल्यानांतर वफफाने मांजूर केलेली ही प्रवतवित स्पधाट भुिनेिर 

(कवलांगा से्ट्वडयम), मडगाि (जेएलएन से्ट्वडयम) आवि निी 

मुांबई येरे्थ होिार आहे. 
 

 

WJS चॅव्हियनसशपच्या अींसतम फेरीत पोहोचणारी अपेक्षा 

फनांसडि ही पसहली भारतीय मसहला ठरली आहे. 

● अपेक्षा फनाांवडस एकां दर आठव्या सर्थानािर राहून जु्यवनयर 

िडट फायनलमधे्य पोहोचिारी पवहली भारतीय मवहला ठरली. 

अपेक्षा फनाांवडसने 2:18.18 िेळेच्या विक्रमासह निीन राष्टर ीय 

विक्रम प्रसर्थावपत केला. वतने FINA िडट जु्यवनयर व्हस्ववमांग 

चॅव्हम्पयनवर्प 2022 मधे्य मवहलाांच्या 200 मीर्र बर्रफ्लाय 

फायनलमधे्य 2:19.14 िेळ नोांदिून आठिे सर्थान पर्कािले. 

● मागील राष्टर ीय विक्रम जून 2022 मधे्य 2:18.39 िाजता सेर् 

केला होता जो अपेक्षा फनाांवडसने सेर् केला होता. वतच्याकडे 

0.65s च्या िेगिान प्रवतवक्रया िेळेपैकी एक आहे. 

रेड बुलचा डर ायिर Max Verstappen याने डच फॉमु्यटला 1 

ग्राँड सप्रक्स 2022 सजींकला आहे. 

● रेड बुलचा डर ायव्हर मॅक्स व्हसॅ्ट्टपेनने डच फॉमु्यटला 1 गँ्रड वप्रक्स 

2022 वजांकला आहे. मवसटडीजचे जॉजट रसेल आवि फेरारीचे 

चाल्सट लेिेकट  अनुक्रमे दुसरे आवि वतसऱया सर्थानािर आहेत. 

िसॅ्ट्टपेनने आता या मोसमातील 15 र्यटती ांपैकी 10 र्यटती 

वजांकल्या आहेत. हे त्ाचे 72 िे पोवडयम वफवनर् होते आवि 

त्ाने या र्यटतीतून 26 गुि जमा केले. िसॅ्ट्टपेनने 2021 मधे्य 

डच जीपी वजांकले. त्ाने आता एकूि 30 र्यटती वजांकल्या 

आहेत. 

अलीकडील 2022 ग्राँड सप्रक्स सिजेते: 

● एवमवलया-रोमाग्ना गँ्रड वप्रक्स 2022: मॅक्स िसॅ्ट्टपेन (नेदरलँड) 

● सौदी अरेवबया गँ्रड वप्रक्स 2022: मॅक्स िसॅ्ट्टपेन (नेदरलँड) 

● अझरबैजान गँ्रड वप्रक्स 2022: मॅक्स िसॅ्ट्टपेन (नेदरलँड) 

● कॅनेवडयन गँ्रड वप्रक्स 2022: मॅक्स िसॅ्ट्टपेन (नेदरलँड) 

● अझरबैजान गँ्रड वप्रक्स 2022: मॅक्स िसॅ्ट्टपेन (नेदरलँड) 

● वमयामी गँ्रड वप्रक्स 2022: मॅक्स िसॅ्ट्टपेन (नेदरलँड) 

● फ्रें च गँ्रड वप्रक्स 2022: मॅक्स िसॅ्ट्टपेन (नेदरलँड) 

● हांगेररयन गँ्रड वप्रक्स 2022: मॅक्स िसॅ्ट्टपेन (नेदरलँड) 

● बेव्हियन गँ्रड वप्रक्स 2022: मॅक्स िसॅ्ट्टपेन (नेदरलँड) 

● मोनॅको गँ्रड वप्रक्स मोनॅको 2022: सवजटओ पेरेझ (मेव्हक्सको 

वसर्ी) 

● ऑस्ट्र ेवलयन गँ्रड वप्रक्स 2022: चाल्सट लेिेकट  (मोनॅको) 

● बहरीन गँ्रड वप्रक्स 2022: चाल्सट लेिेकट  (मोनॅको) 

● ऑव्हस्ट्रयन गँ्रड वप्रक्स 2022: चाल्सट लेिेकट  (मोनॅको) 

IIT मद्राि नासिन्यपूणट बॉव्हक्सींग सिशे्लर्षण िॉफ्टिेअरिाठी 

Inspire Institute of Sports मधे्य िामील झाले. 

● IIT मद्रास इझस्पायर इव्हिटू्यर् ऑफ स्पोर््टसमधे्य सामील 

झाले. IIT मद्रासचे सांर्ोधक आवि कनाटर्कातील इझस्पायर 

इव्हिटू्यर् ऑफ स्पोर््टस हे विशे्लर्ि पॅ्र्फॉमट “स्मार्टबॉक्सर” 

तयार करण्यासाठी सामील झाले आहेत. 2024 ऑवलव्हम्पकमधे्य 

भारताच्या बॉव्हक्सांग पदकाांना चालना देण्यासाठी, प्रगत बॉव्हक्सांग 

विशे्लर्ि सॉफ्टिेअर तयार केले जात आहे. IIT मद्रासचे सेंर्र 

ऑफ एक्सलन्स फॉर स्पोर््टस सायन्स अँड अँनावलवर्क्स हे 

मल्टी-व्हजटन सॉफ्टिेअर तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे. 
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िुरेश रैनाने इींसडयन प्रीसमयर लीगमधून सनिृत्तीची घोर्षणा 

केली. 

● सुरेर् रैनाने, माजी भारतीय फलांदाज, इां वडयन प्रीवमयर लीग 

(IPL) मधून वनिृत्तीची घोर्िा केली. सुरेर् रैनाला चेन्नई सुपर 

वकां ग्सने कायम ठेिले नाही वकां िा त्ाला यांदाच्या आयपीएल 

2022 मेगा ऑवडर्नमधे्य कोित्ाही सांघाने वनिडले नाही. तो 

सीएसकेकडून खेळत आहे आवि त्ाने आयपीएलच्या 

इवतहासात प्रर्ांसनीय कामवगरी केली आहे. रैनाने आयपीएल 

2015 मधे्य 32.5 च्या सरासरीने आवि 136.7 च्या स्ट्र ाइक रेर्ने 

5528 धािा केल्या. रैना आतापासून कोितीही देर्ाांतगटत 

वक्रकेर् स्पधाट खेळिार नाही. 2019 मधे्य, रैनाने 15 ऑगस्ट् 

2020 रोजी एमएस धोनीप्रमािेच आांतरराष्टर ीय वक्रकेर्मधून 

वनिृत्ती घेतली. 

मुशसफकर रहीमने T20 आींतरराष्ट्र ीय सक्रकेर्मधून सनिृत्तीची 

घोर्षणा केली. 

● मुर्वफकर रहीमने T20 आांतरराष्टर ीय वक्रकेर्मधून वनिृत्तीची 

घोर्िा केली. बाांगलादेर्चा यवष्टरक्षक मुर्वफकर रहीमने 4 

सप्टेंबर रोजी वनिृत्ती जाहीर केली. आवर्या चर्क 2022 मधे्य 

श्रीलांकेविरुद्ध झालेल्या सामन्यात बाांगलादेर्चा पराभि 

झाल्यानांतर हा वनिटय घेण्यात आला. त्ाने र्ॉर्ट फॉरमॅर्च्या 

खेळातून वनिृत्ती जाहीर केली आवि तो एकवदिसीय 

आांतरराष्टर ीय आवि कसोर्ी वक्रकेर् खेळत राहील. 

भारतीय जीएम अरसिींद सचथींबरम याींनी दुबई ओपन बुव्हद्धबळ 

स्पधाट सजींकली. 

● गँ्रडमास्ट्र अरविांद वचर्थांबरमने २२ िी दुबई खुली बुव्हद्धबळ 

स्पधाट 7.5 गुिाांसह वजांकली. सात भारतीयाांनी र्ॉप 10 मधे्य 

सर्थान वमळविले, तर आर. प्रज्ञानांध पाच इतराांसह दुसऱया 

सर्थानािर होते. निव्या आवि अांवतम सामन्यात अरविांद 

वचर्थांबरम आवि आर. प्रग्नानांद याांनी बरोबरी साधली, ज्यामुळे 

अरविांद वचर्थांबरमला उिटररत मैदानापेक्षा साडेसात गुिाांनी 

सामना सांपिता आला. 

मास्ट्रकाडटने ििट BCCI आींतरराष्ट्र ीय आसण देशाींतगटत 

िामन्याींिाठी शीर्षटक प्रायोजकत्व असधकार प्राप्त केले. 

● मास्ट्रकाडटने भारतीय पे्रक्षकाांपयांत आपली धोरिात्मक पोहोच 

िाढिण्यासाठी भारतीय वक्रकेर् वनयामक मांडळासोबत (BCCI) 

सहयोगाची घोर्िा केली आहे. Mastercard आवि BCCI 

याांच्यातील सहकायाटदरम्यान, Mastercard हे घरच्या मैदानािर 

होिाऱया पुरुर् आवि मवहलाांसह सिट आांतरराष्टर ीय सामने, 

दुलीप र्र ॉफी, रिजी र्र ॉफी आवि इरािी र्र ॉफी सारख्या 

देर्ाांतगटत वक्रकेर् सामन्याांचे र्ीर्टक प्रायोजक असेल. 

जपानच्या कें र्ा सनसशमोर्ोने जपान ओपन 2022 मधे्य पुरुर्ष 

एकेरी सजींकली. 

● जपानने ओसाका येरे्थ 2022 च्या जपान ओपन बॅडवमांर्न 

स्पधेची एकेरीची अांवतम फेरी वजांकली. जपान 2022 जपान 

ओपन बॅडवमांर्न स्पधेचा यजमान देर् आहे. 28 िर्ाांच्या 

वनवर्मोतो कें र्ाने पुरुर्ाांच्या कारवकदीत पवहले विजेतेपद 

पर्कािले. यामागुची अकाने, िडट चॅव्हम्पयनने मवहलाांमधे्य 

सलग दुसऱया आठिड्यात विजेतेपद पर्कािले. तीन िर्ाांनांतर, 

महामारीमुळे जपान ओपन प्रर्थमच आयोवजत करण्यात आले 

आवि केिळ यामागुचीलाच वतच्या विजेतेपदाचा बचाि करता 

आला. 

नीरज चोप्राने झुररचमधे्य डायमींड लीग फायनल सजींकली. 

● नीरज चोप्राने झुररचमधे्य डायमांड लीग फायनल वजांकल्यािर 

आिखी एक यर् वमळिले. नीरज चोप्राने आता डायमांड लीग 

र्र ॉफी वजांकली आहे, ज्यामुळे तो अर्ी कामवगरी करिारा 

पवहला भारतीय बनला आहे. नीरज चोप्राने त्ाच्या दुसऱया 

प्रयत्ात 88.44 मीर्र फेक नोांदिला, जो त्ाला स्पधाट 

वजांकण्यासाठी पुरेसा होता. 

ऑस्ट्रे सलयाचा कणटधार अाँरॉन सफीं च एकसदििीय सक्रकेर्मधून 

सनिृत्त होणार आहे. 

● ऑस्ट्र ेवलयाचा किटधार अँरॉन वफां चने नू्यझीलांडविरुद्धच्या 

वतसऱया आवि रे्िर्च्या एकवदिसीय सामन्यानांतर एकवदिसीय 

आांतरराष्टर ीय वक्रकेर्मधून वनिृत्तीची घोर्िा केली. वफां च र्ी-20 

साठी ऑस्ट्र ेवलयन वक्रकेर् सांघाचा किटधार असेल आवि 

ऑस्ट्र ेवलयात ऑक्टोबर आवि नोव्हेंबरमधे्य होिाऱया र्ी-20 

वििचर्कात त्ाच्या वििविजेतेपदाच्या रक्षिासाठी त्ाचे नेतृत्व 

करेल. 

● वफां च हा जगातील सिाटत हानीकारक सलामीिीर म्हिून 

ओळखला जातो, वफां चने िनडे फॉरमॅर्मधे्य 40 आवि 17 

र्तकाांच्या जिळपास सरासरीने 5,401 धािा केल्या आहेत. 

श्रीलींकेने आसशया कप 2022 सजींकला. 

● श्रीलांकेने पावकस्तानिर 23 धािाांनी विजय वमळिला. श्रीलांकेने 

पावकस्तानला ऑल आउर् केले. पावकस्तानने नािेफेक वजांकून 

प्रर्थम गोलांदाजी करण्याचा वनिटय घेतला. श्रीलांकेने 20 र्र्काांत 

6 गडी गमािून 170 धािा केल्या. डबू्ल्य हसरांगाने 21 चेंडूत 36 

तर धनांजया डी वसल्वाने 21 चेंडूत 28 धािा केल्या. 

श्रीलांकेकडून परु्थम वनसाांका आवि कुसल मेंवडस सलामीिीर 

होते. 
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यूएि ओपन 2022 िींपूणट सिजेत्याींची यादी 

● पुरुर्ाांच्या गर्ात, सॅ्पवनर् खेळाडू सी. अल्काराज गावसटयाने सी. 

रुडला पराभूत करून आपली पवहली गँ्रड िॅम र्र ॉफी वजांकली 

आवि अिघ्या 19 िर्ाांच्या ियात जागवतक क्रमिारीत क्रमाांक 1 

िर पोहोचिारा सिाटत तरुि खेळाडू बनला. नू्ययॉकट मधील 

आर्थटर अॅरे् से्ट्वडयममधे्य हा कायटक्रम पार पडला. मवहलाांच्या 

गर्ात, पोलांडची रे्वनसपरू् I. Świątek वहने O. Jabeur चा 

पराभि करून 2022 US Open मवहला एकेरीचे अांवतम 

विजेतेपद वजांकले. 

सिसिध शे्रणीतील सिजेत्याींची िींपूणट यादी येथे आहे: 

अ. क्र. शे्रणी सिजेता धािपरू् 

1. 
पुरुर्ष 

एकेरी 

सी. अल्काराज 

गारवफया 
सी. रुड 

2. 
मसहला 

एकेरी 
इगा व्हस्वयातेक ओ. जबेउर 

3. 
पुरुर्ष 

दुहेरी 

आर. राम आवि 

जे. सॅवलस्बरी 

डबू्ल्य. कुलहॉफ 

आवि एन. सु्कप्प्स्की 

4. 
मसहला 

दुहेरी 

के. वसवनयाकोिा 

आवि बी. 

के्रवजकोिा 

सी. मॅकनॅली 

आवि र्ी. र्ाऊनसेंड 

5. 
समश्र 

दुहेरी 

एस. सँडर एस 

आवि जे. पीअसट 

के. व्हफ्लपकेन्स आवि 

ई. रॉजर-वॅ्हसेवलन 
 

मॅक्स िसॅ्ट्टपेनने िलग पाचव्या सिजयािाठी मॉन्क्झामधील चाल्सट 

लेलेकट ला नकार सदला. 

● मॅक्स िसॅ्ट्टपेनने फॉमु्यटला िन इर्ावलयन ग्राांड प्रीक्स वजांकली. 

मॅक्स व्हसॅ्ट्टपेनने वग्रडिर सातव्या क्रमाांकापासून लढल्यानांतर 

चाल्सट लेिेकट ला हरिल्यानांतर मोझझा येरे्थ पवहला विजय वकां िा 

पोवडयम वफवनर्चा दािा केला. डॅवनयल ररकाडो रुळािरून 

घसरल्यानांतर सेफ्टी कारसह अांवतम सहा लॅप्स चालिण्यात 

आलेली र्यटत वजांकून तो डर ायव्हरच्या क्रमिारीत चाल्सट 

लेिेकट पेक्षा 116 गुिाांनी पुढे आहे. 

सिक्कीम प्रथमच 3 रणजी र्र ॉफी िामन्याींचे आयोजन करणार 

आहे. 

● वसक्कीम वडसेंबरमधे्य प्रर्थमच तीन रिजी र्र ॉफी सामने 

खेळिार आहे. वसक्कीमला घरच्या मैदानािर तीन रिजी 

सामने आयोवजत करण्याची परिानगी देण्याचा बीसीसीआयचा 

वनिटय वसक्कीममधील वक्रकेर्च्या प्रचारात गेम चेंजर म्हिून 

काम करेल. रिजी र्र ॉफी सामन्याांसोबत, वसक्कीम दोन 

कूचवबहार र्र ॉफी सामने आवि तीन कनटल सीके नायडू र्र ॉफीचे 

सामने खाि येरे्थ खेळिार आहे. 

सिरार् कोहली आता सिर्रिर 50 समसलयन फॉलोअिट 

समळिणारा पसहला सक्रकेर्र बनला आहे. 

● विरार् कोहली आता विर्रिर 50 वमवलयन फॉलोअसट 

वमळििारा पवहला वक्रकेर्र बनला आहे. र्ीम इां वडयाचा स्ट्ार 

वक्रकेर्र आवि माजी किटधार विरार् कोहलीने आता आिखी 

एक मोठी कामवगरी केली आहे, मात्र यािेळी सोर्ल मीवडयािर 

धुमाकूळ घातला आहे. विरार् कोहलीची सोर्ल मीवडयाच्या 

सिट पॅ्र्फॉमटिर लोकवप्रयता आहे ज्यात इांस्ट्ाग्रामिर 211 

दर्लक्ष फॉलोअसट आवि फेसबुकिर 49 दर्लक्ष फॉलोअसट 

आहेत. 

सिनेश फोगर्ने जागसतक कुस्ती स्पधेत काींस्यपदक सजींकले. 

● विनेर् फोगर्ने जागवतक कुस्ती चॅव्हम्पयनवर्प 2022 मधे्य 

मवहलाांच्या 53 वकलो गर्ात काांस्यपदक वजांकले. विनेर् फोगर् 

ही जागवतक स्पधेत दोन पदके वजांकिारी पवहली भारतीय 

मवहला कुस्तीपरू् ठरली. राष्टर कुल आवि आवर्याई क्रीडा स्पधेत 

सुििटपदक वजांकिारी ती पवहली भारतीय मवहला ठरली. 

कॉमनिेल्थ गेम्स 2022 मधे्य वतने मवहलाांच्या 53 वकलो 

फ्रीस्ट्ाइल कुस्ती प्रकारात सुििटपदक वजांकले. 

रॉसबन उथप्पाने भारतीय सक्रकेर्च्या ििट प्रकारातून सनिृत्ती 

जाहीर केली आहे. 

● रॉवबन उर्थप्पाने भारतीय वक्रकेर्च्या सिट प्रकारातून वनिृत्ती 

जाहीर केली आहे. गेल्या हांगामातील आयपीएलमधे्य, उर्थप्पाने 

चेन्नई सुपर वकां ग्जकडून 12 सामने खेळले आवि 230 धािा 

केल्या ज्यात त्ाची सिोच्च धािसांख्या 88 होती. तो 2004 च्या 

अांडर-19 वििचर्क सांघाचा भाग होता. त्ाने दोन िर्ाांनांतर 

भारतात पदापटि केले आवि भारतासाठी 46 एकवदिसीय 

आवि 13 र्ी-20 सामने खेळले. त्ाने िनडे आवि र्ी-20 मधे्य 

934 आवि 249 धािा केल्या. त्ाच्याकडे 9446 प्रर्थम शे्रिी 

आवि 6534 वलस्ट् ए त्ाच्या पट्ट्याखाली धाितात. त्ाचा 

रे्िर्चा एकवदिसीय सामना 2015 मधे्य वझम्बाबे्वविरुद्ध होता, 

वजरे्थ त्ाने 44 चेंडूत 31 धािा केल्या होत्ा. 

रॉजर फेडररने प्रोफेशनल रे्सनिमधून सनिृत्तीची घोर्षणा केली. 

● रॉजर फेडरर, 41, लांडनमधील लेव्हर चर्कानांतर वनिृत्तीची 

घोर्िा करेल तेव्हा महान क्रीडा कारकीदीपैकी एक सांपेल. 20 

िेळा गँ्रड िॅम चॅव्हम्पयन असलेल्या फेडररने सोर्ल मीवडयािर 

घोवर्त केले की त्ाांचा रे्िर्चा आठिडा LAver चर्कातील 

व्यािसावयक खेळ असेल. 

● रॉजर फेडरर विम्बडनच्या उपाांत्पूिट फेरीत हुबर्ट 

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

खेळलेला नाही. 
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SAFF U-17 चॅव्हियनसशपच्या सिजेतेपदाच्या फायनलमधे्य 

भारताने नेपाळचा 4-0 ने पराभि केला. 

● SAFF U-17 चॅव्हम्पयनवर्प विजेतेपदाच्या अांवतम फेरीत 

भारताने नेपाळचा 4-0 असा पराभि केला. SAFF U-17 

चॅव्हम्पयनवर्पची अांवतम फेरी रेसकोसट इांर्रनॅर्नल से्ट्वडयम, 

कोलांबो, श्रीलांका येरे्थ झाली. गु्रप लीगमधे्य भारताने नेपाळचा 3-

1 असा पराभि केला. 

सिकीं दर रझा आसण ताहसलया मॅकग्रा याींना ऑगस्ट् 2022 

िाठी ICC पे्यर ऑफ द मींथ पुरस्कार समळाला. 

● वझम्बाबे्वचा अष्टपैलू खेळाडू वसकां दर रझा आवि ऑस्ट्र ेवलयन 

अष्टपैलू ताहवलया मॅकग्रा याांना त्ाांच्या सांबांवधत शे्रिी ांमधे्य 

ऑगस्ट् 2022 साठी ICC पे्यर ऑफ द मांर्थ पुरस्काराचे विजेते 

घोवर्त करण्यात आले आहे. रझा हा सन्मान वमळििारा पवहला 

वझम्बाबे्व आांतरराष्टर ीय बनला आहे. दरम्यान, ऑगस्ट्मधे्य 

ऑस्ट्र ेवलयन सांघाच्या प्रिासात मॅकग्राही याांची भूवमका 

महत्त्वाची ठरली आहे. 

सिकीं दर रझा 

● रझाने बाांगलादेर् आवि भारताविरुद्ध र्तके झळकािली आवि 

काही विकेर््सही काढल्या. बाांगलादेर्विरुद्धच्या तीन 

सामन्याांच्या मावलकेत त्ाने केलेल्या दोन र्तकाांमुळे 

वझम्बाबे्वने बाांगला र्ायगसटचा 2-1 ने पराभि केला. रझाने 

भारताविरुद्ध तीन एकवदिसीय सामन्याांमधे्य र्तक झळकािले. 

त्ाने सात विकेर््सही घेतल्या आहेत. 

ताहसलया मॅकग्रा 

● बवमांगहॅम राष्टर कुल स्पधेत ताहवलया मॅकग्राच्या सांघाला 

सुििटपदक वजांकून देण्यात ताहवलया मॅकग्राचा मोलाचा िार्ा 

आहे. मॅकग्राने वतच्या सांघाच्या वपिळ्या धातूच्या प्रिासात 128 

धािा केल्या आहेत आवि स्पधेदरम्यान आठ पाच फलांदाज 

पॅवकां ग केले आहेत. 

बेंगळुरू, कनाटर्क येथील 15 िर्षीय प्रणि आनींद भारताचा 76 

िा बुव्हद्धबळ ग्राँडमास्ट्र (GM) बनला. 

● 15 िर्ीय, बेंगळुरू, कनाटर्क येर्थील प्रिि आनांद आमेवनयाच्या 

इांर्रनॅर्नल मास्ट्र (IM) एमीन ओ्ान विरुद्ध वजांकून 

भारताचा 76 िा बुव्हद्धबळ गँ्रडमास्ट्र (GM) बनला. 

रोमावनयातील मामाया येरे्थ सुरू असलेल्या जागवतक युिा 

बुव्हद्धबळ चॅव्हम्पयनवर्पमधे्य त्ाने 2,500 एलो गुि पार 

केल्यानांतर त्ाला हे विजेतेपद वमळाले. प्रिि आनांद भारताचा 

76िा जीएम बनण्याच्या एक मवहना आधी, प्रिि व्यांकरे्र् 

भारताचा 75िा गँ्रडमास्ट्र बनला. 

फेडरल बाँक 2022 मधे्य आसशयातील ििोतृ्कष्ट् 

कायटस्थळाींमधे्य 63 व्या क्रमाींकािर आहे. 

● फेडरल बँक 2022 मधील आवर्यातील सिोतृ्कष्ट 

कायटसर्थळाांमधे्य 63 व्या क्रमाांकािर होती आवि गे्रर् पे्स रू् 

िकट , कायटसर्थळ सांसृ्कतीिरील जागवतक प्रावधकरिाने सूचीबद्ध 

केलेली भारतातील एकमेि बँक बनली आहे. ही यादी सांपूिट 

आवर्या आवि पविम आवर्यातील 10 लाखाांहून अवधक 

सिेक्षि प्रवतसादाांिर आधाररत आहे, जी प्रदेर्ातील 4.7 

दर्लक्षाहून अवधक कमटचार्याांच्या अनुभिाचे प्रवतवनवधत्व करते 

िुनील छेत्रीच्या नेतृत्वाखालील बेंगळुरू एफिीने पसहले डु्यरींड 

चर्षक सजींकले. 

● सुनील छेत्रीच्या नेतृत्वाखालील बेंगळुरू एफसीने कोलकाता 

येर्थील वििेकानांद युिा भारती क्रीडाांगि येरे्थ 131व्या डु्यरांड 

कपच्या अांवतम फेरीत मुांबई वसर्ी एफसीचा 2-1 असा पराभि 

केला. 10व्या वमवनर्ाला वर्िा र्क्तीने केलेले गोल आवि 

61व्या वमवनर्ाला अँलन कोस्ट्ाने केलेले गोल बेंगळुरूच्या 

विजयासाठी पुरेसे ठरले. अपुइयाने मनोरांजक सामन्यात मुांबई 

सांघासाठी एकमेि गोल केला. 

बजरींग पुसनयाने जागसतक कुस्ती चॅव्हियनसशप 2022 च्या 

अींसतम सदिशी पुरुर्षाींच्या 65 सकलोमधे्य काींस्यपदक सजींकले. 

● भारतीय कुस्तीपरू् बजरांग पुवनयाने जागवतक कुस्ती 

चॅव्हम्पयनवर्प 2022 मधे्य पुरुर्ाांच्या फ्रीस्ट्ाइल 65kg गर्ात 

कझाकस्तानच्या दौलेर् वनयाझबेकोव्हचा पराभि करून 

काांस्यपदक वजांकले. बजरांगचे हे जागवतक स्पधेत चौरे्थ पदक 

होते. 2018 मधे्य रौप्य आवि 2013 आवि 2019 मधे्य काांस्य 

पदकाांसह, तो या आिृत्तीत येिार्या जागवतक 

चॅव्हम्पयनवर्पमधे्य आधीच भारताचा सिाटत यर्स्वी कुस्तीपरू् 

होता. 

चेक प्रजाित्ताकच्या सलींडा फु्रसितोिाने चेन्नई ओपन 2022 चे 

सिजेतेपद पर्कािले. 

● झेक प्रजासत्ताकच्या 17 िर्ीय वलांडा फु्रवितोव्हाने चेन्नई ओपन 

2022 WTA 250 रे्वनस एकेरी वजांकण्यासाठी र्ानदार 

पुनरागमन केले. या वकर्ोरने अांवतम फेरीत वतसऱया मानाांवकत 

पोलांडच्या मॅग्डा वलनेर्चा पराभि केला. 17 िरे् आवि 141 

वदिसाांची, ती WTA रू्रिरील हांगामातील सिाटत तरुि र्ीर्टक 

यादी आहे. कोको गॉफने गेल्या िर्ी 17 िरे्, 70 वदिसाांच्या 

ियात पमाट वजांकल्यापासून ती दौऱयािरील सिाटत तरुि एकेरी 

चॅव्हम्पयन आहे. 
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भारत 2023 मधे्य गे्रर्र नोएडा येथील बुद्ध इींर्रनॅशनल िसकट र् 

येथे आपली पसहली मोर्ोजीपी िडट चॅव्हियनसशप शयटत 

आयोसजत करणार आहे. 

● भारत 2023 मधे्य गे्रर्र नोएडा येर्थील बुद्ध इांर्रनॅर्नल सवकट र् 

येरे्थ आपली पवहली मोर्ोजीपी िडट चॅव्हम्पयनवर्प र्यटत 

आयोवजत करिार आहे. मोर्ोजीपी व्यािसावयक हक्क मालक 

डोरना आवि नोएडा-आधाररत रेस प्रितटक फेअरस्ट्र ीर् स्पोर््टस 

याांनी प्रीवमयर रू्-व्हील होस्ट् करण्यासाठी सामांजस्य करारािर 

स्वाक्षरी केली. भारतात पुढील सात िर्ाांसाठी रेवसांग स्पधाट. या 

स्पधेत तब्बल 19 देर्ाांतील रायडसट सहभागी होतील, ज्यामुळे 

रोजगार वनवमटतीसोबतच देर्ातील व्यापार आवि पयटर्नाला 

चालना वमळेल. 

िडट रे्स्ट् चॅव्हियनसशप 2023 ची फायनल जून 2023 मधे्य 

ओिलमधे्य आयोसजत केली जाईल तर 2025 ची फायनल 

लॉड्टि येथे खेळली जाईल. 

● आांतरराष्टर ीय वक्रकेर् पररर्देने जाहीर केले आहे की िडट रे्स्ट् 

चॅव्हम्पयनवर्प 2023 ची फायनल जून 2023 मधे्य ओव्हलमधे्य 

आयोवजत केली जाईल तर 2025 ची फायनल लॉड्टसिर 

खेळली जाईल. 2021 मधे्य नू्यझीलांड आवि भारत याांच्यातील 

उद्घार्न फायनलचे यजमानपद साउर्थहॅम्प्प्टनच्या नांतर 

लांडनमधील दोन वठकािे होतील. पवहल्या आिृत्तीत नू्यझीलांड 

विजयी झाला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● जागवतक कसोर्ी चॅव्हम्पयनवर्प क्रमिारीतील अव्वल दोन सांघ 

अांवतम फेरीत पोहोचतील आवि सध्या ऑस्ट्र ेवलया आवि दवक्षि 

आवफ्रका आघाडीिर आहेत. 

● ऑस्ट्र ेवलया आवि दवक्षि आवफ्रका सध्या वडसेंबर-जानेिारीमधे्य 

तीन सामन्याांच्या मावलकेत एकमेकाांविरुद्ध वभडतील, ज्याचा 

अांवतम गुि रे्बलिर मोठा पररिाम होऊ र्कतो. 

● श्रीलांका, भारत आवि पावकस्तान क्रमिारीत पवहल्या पाचमधे्य 

आहेत. 

● सर्थळाांची घोर्िा झाली असताना, 2023 आवि 2025 ICC िडट 

रे्स्ट् चॅव्हम्पयनवर्प फायनलच्या तारखा अद्याप वनवित झालेल्या 

नाहीत. 

झुलन गोस्वामी, भारतीय सदग्गज खेळाडू याींची ििट 

फॉरमॅर्मधून सनिृत्ती 

● वदग्गज मवहला वक्रकेर्परू्, झुलन गोस्वामीने 25 सप्टेंबर रोजी 

सिट फॉरमॅर्मधून वनिृत्तीची घोर्िा केली. 

● झुलनने 24 तारखेला लॉड्टसिर वतचा रे्िर्चा आांतरराष्टर ीय 

सामना खेळला. 

2022 बसलटन मॅरेथॉन: एलु्यड सकपचोगेने जागसतक सिक्रम 

मोडला 

● एवलउड वकपचोगेने 25 सप्टेंबर रोजी बवलटन मॅरेर्थॉन 

वजांकण्यासाठी 2:01:09 िेळेसह स्वतः चा वििविक्रम मोडला. 

● केवनयाच्या धािपरू्ने जमटन राजधानीतील र्यटतीत अवधकृत 

पुरुर्ाांचा वििविक्रम करण्याची ही दुसरी िेळ आहे. 

● 2018 मधे्य याच कोसटिर वकपचोगेची अवधकृत 42.2km र्यटत 

2:01:39 अर्ी याआधीची सिोतृ्कष्ट होती. 

िेस्ट् झोनने दुलीप र्र ॉफी 2022 सजींकली. 

● कोईम्बतूरच्या SNR कॉलेज वक्रकेर् मैदानािर 2022 दुलीप 

करांडक स्पधेच्या अांवतम वदिर्ी पविम विभागाने दवक्षि 

विभागाचा 294 धािाांनी पराभि करून त्ाांचे 19 िे विजेतेपद 

पर्कािले आहे. 2022 दुलीप र्र ॉफी हा दुलीप र्र ॉफीचा 59 िा 

हांगाम होता. सरफराज खानने 178 चेंडूत 127 धािा केल्या 

आवि पविम विभागाचा जयदेि उनाडकर् मावलकेतील 

सिोत्तम खेळाडू ठरला. पविम विभागाच्या यर्स्वी जैस्वालने 

दुसऱया डािात 265 धािा केल्या ज्यामुळे पविम विभागाला 

विजय वमळिून देण्यात मदत झाली तर केरळचा सलामीिीर 

रोहन कुन्नम्मलने दवक्षि विभागाच्या दुसऱया डािात 93 धािा 

केल्या. 

मॅिि कालटिनने भारतीय ग्राँडमास्ट्र अजुटन एररगायिीला 

हरिले. 

● जु्यवलयस बेअर जनरेर्न कप ऑनलाइन जलद बुव्हद्धबळ 

स्पधेच्या अांवतम फेरीत भारताचा वकर्ोरियीन गँ्रडमास्ट्र 

अजुटन एररगाईसी जागवतक क्रमिारीत अव्वल क्रमाांकािर 

असलेल्या मॅग्नस कालटसनविरुद्ध पराभूत झाला आवि दुसरा 

सामना 0-2 असा गमािला. पवहला सामना वजांकल्यामुळे, 

नॉिेवजयनला फायदा झाला आवि त्ाने दुसऱया सामन्यातील 

पवहले दोन गेम वजांकून अांवतम फेरी लिकर सांपिली. 

र्ीम िडटने लेिर कप इनडोअर रे्सनि स्पधाट 2020 सजींकली. 

 र्ीम िडटने र्ीम युरोपचा पराभि करून प्रर्थमच लेव्हर कप 

2022 वजांकला. र्ीम िडटने र्ीम युरोपचा 13-8 असा पराभि 

करून लेव्हर कप इनडोअर रे्वनस स्पधाट वजांकली. र्ीम 

िडटच्या फ्राव्हन्सस वर्याफो आवि फेवलक्स ऑगर याांनी र्ीम 

युरोपच्या से्ट्फानोस वसव्हत्सपास आवि नोव्हाक जोकोविचचा 

पराभि करून स्पधाट वजांकली. लेव्हर कप ही र्ीम युरोप आवि 

र्ीम िडट याांच्यातील आांतरराष्टर ीय इनडोअर हाडट कोर्ट स्पधाट 

आहे. युरोप व्यवतररक्त सिट खांडातील खेळाडू र्ीम िडटचे 

प्रवतवनवधत्व करतात. 
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पुस्तके आसण लेखक बातम्या 
 

"िायन्स सबहासयींड िूयटनमस्कार" या पुस्तकाचे अनािरण डॉ. 

कालूभाई याींनी केले. 

● आयुर् राज्यमांत्री, डॉ मुांजपारा महेंद्रभाई कालूभाई याांनी AIIA 

मधील सिाटत सुप्रवसद्ध योग आसनाांपैकी एकािरील पुराव्यािर 

आधाररत सांर्ोधनाचा सांग्रह "सायन्स वबहावयांड सूयटनमस्कार" 

या पुस्तकाचे प्रकार्न केले. हे पुस्तक अव्हखल भारतीय आयुिेद 

सांसरे्थने (AIIA) आरोग्यिृत्त आवि योग विभागाच्या AIIA द्वारे 

सांकवलत केले आहे. 

िौम्या िके्सना याींचे 'Divorce and Democracy: A History 

of Personal Law in Post-Independence India' हे पुस्तक 

● इां वडया इांर्रनॅर्नल सेंर्र येरे्थ घर्स्फोर् कायदे आवि 

िसाहतोत्तर काळातील विविध धमाांिरील निीन पुस्तक 

प्रकावर्त करण्यात आले. 'Divorce and Democracy: A 

History of Personal Law in Post-Independence India' 

हे पुस्तक भारतातील कौरु्ांवबक कायदा, धमट आवि लैंवगक 

राजकारि याबिल बोलतो. कें वब्रज विद्यापीठाच्या इवतहास 

विद्यार्ाखेतील वब्रवर्र् अकादमी फेलो सौम्या सके्सना याांनी हे 

पुस्तक वलवहले आहे, हे पुस्तक घर्स्फोर्ाबाबत भारतीय 

राज्याच्या कठीि सांिादाबिल बोलते, जे मुख्यते्व धमाटद्वारे 

समेर् होते. 

जे्यि पत्रकार पिन िी लाल याींनी 'फोसजंग मेर्ल: नृपेंद्र राि 

अाँड द पेन्नार स्ट्ोरी' हे निीन पुस्तक सलसहले आहे, जे िप्टेंबर 

2022 मधे्य ररलीज होणार आहे. 

● जे्यि पत्रकार पिन सी लाल याांनी 'फोवजांग मेर्ल: नृपेंद्र राि 

अँड द पेन्नार स्ट्ोरी' हे निीन पुस्तक वलवहले आहे, जे सप्टेंबर 

2022 मधे्य प्रकावर्त होिार आहे. हे पुस्तक हापटरकॉवलन्स 

पव्हब्लर्सट इां वडया द्वारे प्रकावर्त केले जाईल. मूले्य आवि 

वर्काऊपिाच्या पायािर व्यिसाय मोठ्या सांसरे्थत कसा तयार 

केला जातो यािर पुस्तक कें वद्रत आहे 

माजी प्रसशक्षक स्जोडट  माररजने याींनी सलसहलेले “सिल पॉिर” 

नािाचे निीन पुस्तक प्रकासशत 

● माजी डच फीड हॉकीपरू् आवि माजी भारतीय मवहला हॉकी 

प्रवर्क्षक, स्जोडट माररजने याांनी “विल पॉिर: द इनसाइड स्ट्ोरी 

ऑफ द इनके्रवडबल र्नटराउांड इन इां वडयन िुमेन्स हॉकी” हे 

निीन पुस्तक वलवहले आहे. HarperCollins Publishers 

India ने प्रकावर्त केलेले पुस्तक सप्टेंबर 2022 मधे्य लाँच केले 

जाईल. 

स्जोडट  माररजने बादल 

● 2017 मधे्य त्ाांची भारतीय मवहला हॉकी सांघाचे मुख्य प्रवर्क्षक 

म्हिून वनयुक्ती करण्यात आली आवि नांतर, सप्टेंबर 2017 मधे्य 

त्ाांना पुरुर् हॉकी सांघाची जबाबदारी देण्यात आली. मे 2018 

मधे्य त्ाांना पुन्हा मवहला हॉकीचे प्रवर्क्षक म्हिून वनयुक्त 

करण्यात आले होते. 

उद्योजक, लेखक, PC बालिुब्रमण्यम (PC बाला) याींनी 

इींग्रजीमधे्य “रजनीज मींत्र: लाइफ लेिन फ्रॉम इींसडयाज मोस्ट् 

लिड िुपरस्ट्ार” हे निीन पुस्तक सलसहले आहे. 

● उद्योजक, लेखक, PC बालसुब्रमण्यम (PC बाला) याांनी 

इांग्रजीमधे्य “रजनीज मांत्र: लाइफ लेसन फ्रॉम इां वडयाज मोस्ट् 

लव्हड सुपरस्ट्ार” हे निीन पुस्तक वलवहले आहे. हे पुस्तक 

जैको पव्हब्लवर्ांग हाऊस (इां वडया) ने प्रकावर्त केले. पीसी बाला 

याांचे पवहले पुस्तक रजनीचे पांचतांत्र आवि राजा कृष्णमूती हे 

होते, जे राष्टर ीय बेस्ट्सेलर ठरले. गँ्रड बँ्रड रजनी आवि राम एन 

रामकृष्णन वडसेंबर 2022 रोजी प्रकावर्त झाले. 

माजी राष्ट्र पती रामनाथ कोसिींद याींच्या हसे्त "आींबेडकर आसण 

मोदी" या पुस्तकाचे प्रकाशन 

● माजी राष्टर पती राम नार्थ कोविांद याांच्या हसे्त 'आांबेडकर आवि 

मोदी: ररफॉमटसट आयवडयाज परफॉमटसट इव्हम्प्प्मेंरे्र्न' या 

पुस्तकाचे प्रकार्न करण्यात आले. बू्लक्राफ्ट वडवजर्ल 

फाऊां डेर्नने सांकवलत केलेले हे पुस्तक डॉ. बी.आर. 

आांबेडकराांचे जीिन आवि कायट याांचा र्ोध घेते आवि पांतप्रधान 

नरें द्र मोदी याांनी समाजसुधारकाांच्या आदर्ाांची अांमलबजाििी 

करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकार आवि सुधारिाांर्ी समाांतर 

वचत्र रेखार्ते. 

मनोज बाजपेयी याींचे “मुसु्करते चाींद लमे्ह और कुछ 

खामोसशयाीं” या पुस्तकाचे प्रकाशन 

● निी वदल्ली येरे्थ एका समारांभात, सुप्रवसद्ध अवभनेते मनोज 

बाजपेयी याांनी मावहती आवि प्रसारि सवचि अपूिट चांद्रा याांच्या 

उपव्हसर्थतीत मसु्करते चाांद लमे्ह और कुछ खामोवर्याां या 

पुस्तकाचे प्रकार्न केले. पुस्तकात विविध कविता सादर केल्या 

आहेत. वजिेर् नांदन हे त्ाचे लेखक आहेत. श्री अपूिट चांद्रा याांनी 

यािेळी आपले मनोगत व्यक्त केले आवि हे पुस्तक विनोद 

आवि तत्वज्ञानािर कें वद्रत आहे. 

एम व्यींकय्या नायडू याींनी पींतप्रधान मोदी ींच्या सनिडक 

भार्षणाींिरील पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

● माजी उपराष्टर पती एम व्यांकय्या नायडू याांनी निी वदल्लीतील 

आकार्िािी भिन येरे्थ पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांच्या वनिडक 

भार्िाांचा सांग्रह प्रकावर्त केल . मावहती आवि प्रसारि 

मांत्रालयाने आयोवजत केलेल्या कायटक्रमात केरळचे राज्यपाल 

आररफ मोहम्मद खान याांच्या उपव्हसर्थतीत “सबका सार्थ सबका 

विकास सबका वििास” पांतप्रधान नरें द्र मोदी स्पीक्स (मे 2019-

मे 2020) या पुस्तकाचे प्रकार्न करण्यात आले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

● या पुस्तकात पांतप्रधान मोदी ांची मे 2019 ते मे 2020 पयांतची 

86 भार्िे आहेत ज्यात विविध विर्याांचा समािेर् आहे. हे दहा 

र्थीमॅवर्क भागात विभागलेले आहे. 
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● दहा र्थीमॅवर्क भाग – आत्मवनभटर भारत: अर्थटव्यिसर्था, लोक-

प्रर्थम र्ासन, कोविड-19 विरुद्ध लढा, उदयोनु्मख भारत: 

परराष्टर  व्यिहार, जय वकसान, रे्क इां वडया-नू्य इां वडया, हररत 

भारत-लचकतापूिट भारत-स्वच्छ भारत, वफर् इां वडया-कायटक्षम 

भारत, र्ाित भारत-आधुवनक भारत: साांसृ्कवतक िारसा आवि 

मन की बात. 

● समारांभात ई-बुक आिृत्तीचे प्रकार्नही करण्यात आले. 

● हे पुस्तक वहांदी आवि इांग्रजी भार्ाांमधे्य उपलब्ध असेल आवि 

देर्भरातील प्रकार्न विभागाच्या विक्री कें द्राांिर आवि सोचा 

भिन, सीजीओ कॉम्प्पे्क्स, निी वदल्ली येर्थील बुक गॅलरी येरे्थ 

उपलब्ध असेल. 

श्री जगदीप धनखर याींच्या हसे्त निी सदल्ली येथे "पीं. दीनदयाल 

उपाध्याय - जीिन दशटन और िींयुव्हक्तकता" (खींड 5) या 

पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

● उपराष्टर पती श्री जगदीप धनखर याांच्या हसे्त “पां. दीनदयाल 

उपाध्याय – जीिन दर्टन और सांयुव्हक्तकता” (खांड 5) निी 

वदल्ली येरे्थ आवि त्ावनवमत्ताने पां दीनदयाळ याांच्या विचाराांचे 

समकालीन काळात महत्त्व अधोरेव्हखत केले. सांरक्षि मांत्री 

राजनार्थ वसांह, माजी कें द्रीय मांत्री डॉ मुरली मनोहर जोर्ी आवि 

इतर मान्यिर या कायटक्रमाला उपव्हसर्थत होते. 

● पुस्तकाचे मुख्य सांपादक डॉ. बजरांगलाल गुप्ता आवि त्ाांच्या 

र्ीमच्या आधुवनक भारतातील आघाडीच्या नेत्ाांिरील हे चाांगले 

सांर्ोधन केलेले पाच खांड प्रकावर्त केल्याबिल उपराष्टर पती ांनी 

त्ाांचे कौतुक केले. 

 'लता: िूर-गाथा' चा इींग्रजी अनुिाद जानेिारी 2023 मधे्य 

ररलीज होणार आहे. 

 "लता: सूर-गार्था" या पुरस्कारप्राप्त पुस्तकाचे इांग्रजी भार्ाांतर 

जानेिारी 2023 मधे्य प्रकावर्त होिार आहे. लेखक-किी 

यती ांद्र वमश्रा याांनी मूळ वहांदीत वलवहलेले "लता: अ लाइफ इन 

मु्यवझक", प्रवसद्ध लेखक आवि अनुिादक याांनी अनुिावदत 

केले आहे. 

 

िींरक्षण बातम्या  
 

INS सिक्राींत ही स्वदेशी सिमानिाहू िाहक पींतप्रधान मोदी ींनी 

कसमशन केली आहे. 

● INS विक्राांत, भारताची पवहली स्वदेर्ी विमानिाहू युद्धनौका, 

कोचीन वर्पयाडट  येरे्थ भारतीय नौदलाला पांतप्रधान नरें द्र मोदी 

याांनी वनयुक्त केले. 45,000 र्न िजनाच्या देर्ातील सिाटत 

मोठ्या युद्धनौकेने समुद्रातील चाचण्याांचे एक िर्ट पूिट केले 

आहे. युद्धनौकेच्या बाांधिीसाठी 20,000 कोर्ी रुपये खचट 

आला. निीन नौदल बोधवचन्हाचेही पांतप्रधानाांच्या हसे्त 

अनािरि करण्यात आले. 

सहींदुस्तान एरोनॉसर्क्स सलसमरे्ड, HAL-L&T कन्सोसर्टयमने 5 

PSLV रॉकेर् तयार करण्यािाठी NewSpace India Limited 

कडून 860 कोर्ी रुपयाींचे कीं त्रार् समळिले आहे. 

● HAL-L&T द्वारे 5 PSLV रॉकेर््स बाांधले जातील: वहांदुस्तान 

एरोनॉवर्क्स वलवमरे्ड, HAL-L&T कन्सोवर्टयम, धु्रिीय उपग्रह 

प्रके्षपि िाहनाांच्या एां ड-रू्-एां ड उत्पादनात उद्योगाचे पवहले 

प्रिेर्द्वार बनिून, नू्यजसे्पस इां वडया वलवमरे्डकडून 860 कोर्ी 

रुपयाांचे कां त्रार् वमळिले आहे. 

भारतीय लष्करप्रमुख मनोज पाींडे याींना नेपाळ लष्कराच्या 

जनरलची मानद पदिी प्रदान केली. 

● नेपाळच्या राष्टर पती विद्यादेिी भांडारी याांच्या हसे्त काठमाांडू येरे्थ 

भारतीय लष्करप्रमुख जनरल मनोज पाांडे याांना नेपाळी 

लष्कराचे मानद जनरल ही पदिी प्रदान करण्यात आली. 

नेपाळची राजधानी असलेल्या राष्टर पती ांचे र्ासकीय वनिाससर्थान 

'वर्तल वनिास' येरे्थ एका विरे्र् समारांभात जनरल पाांडे याांना 

सन्मावनत करण्यात आले. या सोहळ्यात त्ाांनी तलिार आवि 

गुांडाळीही सादर केली आहे. 

आमीने अरुणाचलमधे्य LAC िर मोठी इन्क्फ्रा डर ाइि िुरु केला. 

● अरुिाचल प्रदेर्ातील तिाांग सेक्टरमधे्य प्रत्क्ष वनयांत्रि रेरे्िर 

(LAC) अवग्नर्मन र्क्ती आवि पायाभूत सुविधाांमधे्य लक्षिीय 

सुधारिा केल्यानांतर, लष्कर उिटररत अरुिाचल प्रदेर्मधे्य 

क्षमता आवि पायाभूत सुविधाांच्या विकासासाठी मोठ्या 

मोवहमेिर आहे. यामधे्य रसे्त, पूल, बोगदे, वनिाससर्थान आवि 

साठिि सुविधा, विमान िाहतूक सुविधा आवि दळििळि 

आवि पाळत ठेििे याांचा समािेर् आहे. 

भारत आसण सचनी िैन्याने पूिट लडाखच्या गोगरा-हॉर्व्हरींग 

प्रदेशातील पेर्र ोसलींग सपलर (15) येथे सिचसलत (डीिएीं गेज) 

होण्याि िुरुिात केली आहे. 

● भारत आवि वचनी सैन्याने पूिट लडाखच्या गोगरा-हॉर्व्हरांग 

प्रदेर्ातील पेर्र ोवलांग वपलर (15) येरे्थ विचवलत होण्यास सुरुिात 

केली आहे, असे सरकारने साांवगतले. एवप्रल 2020 पासून दोन्ही 

देर्ाांच्या सैन्याने या भागात सांघर्ाटच्या व्हसर्थतीत बांवदस्त केले 

आहे. “8 सप्टेंबर 2022 रोजी, भारत चीन कॉप्सट कमाांडर 

स्तरािरील बैठकीच्या 16 व्या फेरीत झालेल्या सहमतीनुसार, 

भारतीय आवि वचनी सैन्याने या भागात गोगरा-हॉर्व्हरांग्स (PP-

15) समव्हन्वत आवि वनयोवजत मागाटने विस्कळीत होण्यास 

सुरुिात झाली आहे, 

DRDO आसण भारतीय िैन्याने ओसडशाच्या सकनारपट्टीिर 

QRSAM च्या िहा उड्डाण-चाचण्या यशस्वीपणे घेतल्या. 

● सांरक्षि सांर्ोधन आवि विकास सांसर्था (DRDO) आवि भारतीय 

सैन्याने मूल्याांकन चाचण्याांचा भाग म्हिून ओवडर्ा 

वकनारपट्टीिरील एकाव्हत्मक चाचिी शे्रिी (ITR), चाांदीपूर येरू्थन 

व्हक्वक ररअँक्शन सरफेस रू् एअर वमसाइल (QRSAM) 

प्रिालीच्या सहा उड्डाि चाचण्या पूिट केल्या. 
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'तारासगरी', भारतीय नौदलाच्या प्रकल्प 17A चे सतिरे से्ट्ल्थ 

सफ्रगेर्, मुींबईत लााँच करण्यात आले. 

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

वफ्रगेर्, मुांबईत लाँच करण्यात आले, असे मजॅगॉन डॉक 

वर्पवबडसट (MDL) ने साांवगतले. हे जहाज एकाव्हत्मक बाांधकाम 

पद्धतीचा िापर करून तयार केले गेले आहे ज्यात िेगिेगळ्या 

भौगोवलक सर्थानाांमधे्य हुल ब्लॉकचे बाांधकाम आवि MDL येरे्थ 

व्हिपिेिर एकीकरि आवि उभारिीचा समािेर् आहे, असे 

एका वनिेदनात म्हर्ले आहे. 

भारतीय लष्कराच्या खरगा कॉप्सट आसण भारतीय हिाई दलाने 

पींजाबमधे्य 'गगन स्ट्राइक' हा िींयुक्त िराि केला आहे. 

● भारतीय लष्कराच्या खरगा कॉप्सट आवि भारतीय हिाई दलाने 

पांजाबमधे्य 'गगन स्ट्र ाइक' हा सांयुक्त सराि केला आहे. चार 

वदिस चाललेल्या या सरािात भूदलाच्या समर्थटनासाठी हिाई 

हात म्हिून हल्ला करिारे हेवलकॉप्टर तैनात करिे, र्तू्रच्या 

सांरक्षिाचा नायनार् करण्याचा सराि करिे आवि खोलिर 

प्रिेर् करिे याांचा समािेर् आहे. तसेच जवमनीिरील सैन्याच्या 

याांवत्रक स्तांभाांच्या समन्वयाने हल्ला करिाऱया हेवलकॉप्टरची 

अचूक अवग्नर्क्ती दाखिली. 

निी सदल्लीतील आमी हॉव्हस्पर्लने अली इींर्रिेंशन िेंर्र 

"प्रयाि" उघडले. 

● देर्ाच्या राजधानीतील आमी हॉव्हस्पर्ल (सांर्ोधन आवि सांदभट) 

येरे्थ, “अली इांर्रवे्हझर्न सेंर्र- पे्रयस” हे एक मॉडेल तयार 

करण्यात आले आहे ज्याचे उविष्ट विरे्र् आहे अर्ा मुलाांर्ी 

व्यिहार करताना दुः ख कमी करिे आवि पालकाांमधे्य 

आत्मवििास िाढििे. अली इांर्रव्हेंर्न सेंर्र ही एक विस्तीिट, 

अत्ाधुवनक सुविधा आहे जी विरे्र्त: अपिादात्मक गरजा 

असलेल्या मुलाांसाठी तयार केली आहे. 

भारतीय नौदलाने आयोसजत केलेल्या जपान-भारत िागरी 

िराि 2022 (JIMEX 22) ची िहािी आिृत्ती बींगालच्या 

उपिागरात िुरू झाली. 

● भारतीय नौदलाने आयोवजत केलेल्या जपान -भारत सागरी 

सराि 2022 (JIMEX 22) ची सहािी आिृत्ती बांगालच्या 

उपसागरात सुरू झाली. जपान मेररर्ाइम सेल्फ वडफेन्स फोसट 

(JMSDF) जहाजाांचे नेतृत्व ररअर अँडवमरल वहराता तोवर्युकी, 

कमाांडर एस्कॉर्ट फ्लोवर्ला फोर आवि भारतीय नौदल 

जहाजाांचे नेतृत्व पूिट फ्लीर्चे फॅ्लग ऑवफसर ररअर अँडवमरल 

सांजय भल्ला करत आहेत. 

दोन सदििीय नॅशनल सडफेन्स एमएिएमई कॉन्क्लेि आसण 

प्रदशटन कोर्ा, राजस्थान येथे िुरू झाले. 

● दोन वदिसीय नॅर्नल वडफेन्स एमएसएमई कॉझिेव्ह आवि 

प्रदर्टन कोर्ा, राजसर्थान येरे्थ सुरू झाले. प्रदर्टनात, T-90 आवि 

BMP-2 रिगाड्याांसह सांरक्षि उपकरिे, तोफखाना, असांख्य 

वस्नपर आवि मर्ीन गनचे प्रकार आवि लष्करी पूल प्रदर्टनात 

आहेत. 

अरुणाचल प्रदेशातील प्रत्यक्ष सनयींत्रण रेरे्षच्या (LAC) अगदी 

जिळ अिलेल्या सकसबथू गॅररिन येथील लष्करी छािणीचे नाि 

बदलून 'जनरल सबसपन राित लष्करी चौकी' अिे ठेिण्यात 

आले आहे. 

● अरुिाचल प्रदेर्ातील प्रत्क्ष वनयांत्रि रेरे्च्या (LAC) अगदी 

जिळ असलेल्या वकवबरू्थ गॅररसन येर्थील लष्करी छाििीचे 

देर्ाचे पवहले चीफ ऑफ वडफेन्स स्ट्ाफ (CDS) याांच्या 

सन्मानार्थट 'जनरल वबवपन राित वमवलर्री गॅरीसन' असे 

नामकरि करण्यात आले आहे. गेल्या वडसेंबरमधे्य हेवलकॉप्टर 

अपघातात ठार. एक तरुि कनटल म्हिून, राित याांनी 1999-

2000 पयांत वकवबरू्थ येरे्थ 5/11 गोरखा रायफल्सच्या 

बर्ावलयनचे नेतृत्व केले आवि या भागातील सुरक्षा सांरचना 

मजबूत करण्यात मोठे योगदान वदले. 

िीमा िुरक्षा दल (BSF) चे पसहले मसहला उींर् स्वार पथक 

राजस्थान आसण गुजरातमधे्य भारत-पासकस्तान िीमेिर तैनात 

केले जाईल. 

● सीमा सुरक्षा दल (BSF) चे पवहले मवहला उांर् स्वार पर्थक 

राजसर्थान आवि गुजरातमधे्य भारत-पावकस्तान सीमेिर तैनात 

केले जाईल. 1 वडसेंबर रोजी बीएसएफ रेवझांग डे परेडमधे्य हे 

पर्थक प्रर्थमच सहभागी होिार आहे. हे पर्थक जगातील अर्ा 

प्रकारचे पवहले पर्थक असेल. ही मावहती देताना डीआयजी 

बीएसएफ वबकानेर, पुष्पेंद्र वसांह राठोड म्हिाले की, या 

पर्थकाला बीएसएफच्या वबकानेर प्रादेवर्क मुख्यालयात कुर्ल 

प्रवर्क्षकाांच्या देखरेखीखाली सखोल प्रवर्क्षि देण्यात आले. 

मेक इन इींसडया कायटक्रमाींतगटत भारतीय हिाई दलाच्या प्रोजेक्ट् 

सचत्ताचा भाग म्हणून इस्रायली हेरॉन डर ोन स्ट्राइक क्षमतेने 

िुिज्ज अितील. 

● मेक इन इां वडया कायटक्रमाांतगटत भारतीय हिाई दलाच्या प्रोजेक्ट 

वचत्ताचा भाग म्हिून इस्रायली हेरॉन डर ोन स्ट्र ाइक क्षमतेने 

सुसज्ज असतील. प्रोजेक्ट चीता हे भारतीय िायुसेनेच्या ताफ्यात 

इस्त्रायली बनािर्ीच्या हेरॉन मानिरवहत हिाई िाहनाांच्या 

ताफ्यात सुधारिा करण्याचे उविष्ट आहे ज्यात मजबूत 

दळििळि क्षमता आवि र्तू्रच्या वठकािाांिर मारा करू 

र्किारी लाांब पल्ल्याची के्षपिासे्त्र आहेत. 
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मुख्य मुदे्द 

● हा प्रकल्प इस्त्रायली र्स्त्रास्त्र वनमाटत्ाांसोबत वनयोवजत प्रमािे 

पूिट व्हायचा होता. 

● इस्रायली िायुसेना (IAF) ही या प्रकल्पामागील प्रमुख पे्ररक 

र्क्ती आहे जी इस्त्रायली नेव्ही आवि आमीच्या डर ोनला स्ट्र ाइक 

क्षमता आवि िवधटत पाळत ठेििे आवि र्ोही पॉड्ससह 

अपगे्रड केलेले वदसेल. 

● तीन सेिा इस्त्रायली हिाई दलाकडून र्ोधक II आवि हेरॉन 

UAVs िर पाळत ठेिण्यासाठी आवि र्ोपिीसाठी िर्ाटनुिरे् 

अिलांबून आहेत. 

लष्करप्रमुख जनरल मनोज पाींडे याींनी कारसगल आींतरराष्ट्र ीय 

मॅरेथॉनचे उद्घार्न केले. 

● लष्करप्रमुख जनरल मनोज पाांडे याांनी लडाखमधे्य कारवगल 

आांतरराष्टर ीय मॅरेर्थॉनचे उद्घार्न केले. लडाख ऑर्ोनॉमस वहल 

डेव्हलपमेंर् कौव्हन्सल (LAHDC), कारवगल आवि लडाख 

पोवलसाांनी सरहद पुिे याांच्या सहकायाटने या कायटक्रमाांचे 

आयोजन केले आहे. या मॅरेर्थॉनमधे्य 2000 हून अवधक 

धािपरू्ांनी भाग घेतला. 

भारतीय हिाई दल असभनींदनच्या समग-21 स्क्वॉडर नला सनिृत्त 

करणार आहे. 

● भारतीय हिाई दल आपल्या श्रीनगरव्हसर्थत वमग-21 स्क्वॉडर न 

'स्वाडट आम्सट' या विांग कमाांडर अवभनांदन िधटमानला वनिृत्त 

करिार आहे. वमग-21 स्क्वॉडर न 'स्वाडट आम्सट' हा एक भाग 

होता जेव्हा त्ाने फेबु्रिारी 2019 मधे्य बालाकोर् हल्ल्याच्या 

एका वदिसानांतर पावकस्तानचे F-16 लढाऊ विमान पाडले 

होते. 'स्वोडट आम्सट' हे वमग-21 च्या िृद्धत्वाच्या चार उिटररत 

स्क्वॉडर नपैकी एक आहे. वमग-21 चे उिटररत तीन स्क्वॉडर न्स 

2025 पयांत र्प्प्प्यार्प्प्प्याने वनिृत्त केले जातील. 

भारतीय नौदलाने सिशाखापट्टणम येथे ENC नौकानयन स्पधाट 

आयोसजत केली. 

● विर्ाखापट्टिम येरे्थ HQENC च्या नेतृत्वाखाली INWTC, INS 

Circas द्वारे ENC यॉवर्ांग चॅव्हम्पयनवर्प आयोवजत करण्यात 

आली. एां र्रप्राइज वडांघली, ILCA 6, ILCA 7 िगट आवि 

BicNova विांड सफट रमधे्य एकूि 38 र्यटती घेण्यात आल्या. 

ईएनसी यॉवर्ांग चॅव्हम्पयनवर्पमधे्य एकूि 46 नौका आवि 8 

मवहलाांनी भाग घेतला. 

भारतीय लष्कराने जगातील ििाटत उींच युद्धभूमी अिलेल्या 

सियाचीन गे्लसशयरिर उपग्रह-आधाररत इींर्रनेर् िेिा िसक्रय 

केली. 

● जगातील सिाटत उांच युद्धभूमी असलेल्या वसयाचीन गे्लवर्यरिर 

उपग्रह-आधाररत इांर्रनेर् सेिा सवक्रय करून भारतीय 

लष्कराने उले्लखनीय कामवगरी केली आहे. वसयाचीन गे्लवर्यर 

हे भारतीय लष्करासाठी खूप महत्वाचे आहे कारि ते वचांतेचे 

वठकाि आहे आवि चीन आवि पावकस्तान या दोन्ही र्तू्र 

देर्ाांकडून सतत हले्ल होत असतात. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● भारतीय लष्कराने भारत ब्रॉडबँड नेर्िकट  वलवमरे्ड (BBNL) 

सोबत सहकायट केले आहे, जी पूिटपिे सरकारी मालकीची 

ब्रॉडबँड इझफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कां पनी आहे. बीबीएनएल 

सैवनकाांना इांर्रनेर् सेिा पुरिण्यात मदत करते. 

● BBNL भारत नेर् योजनेिर काम करत आहे ज्याचा उिेर् 

7000-ग्रामपांचायती ांसह ग्रामीि दुगटम भागात उपग्रह िापरून 

इांर्रनेर् कनेव्हक्टव्हव्हर्ी प्रदान करिे आहे. यापैकी 4000 हून 

अवधक ग्रामपांचायती यापूिीच BBNL र्ी इांर्रनेर्र्ी जोडल्या 

गेल्या आहेत. 

िमथट हे गस्ती जहाज भारतीय तर्रक्षक दलािह कायाटव्हित 

झाले. 

● कोची येरे्थ भारतीय तर्रक्षक दलासाठी निीन जहाज 

समुद्रातील भारतीय तर्रक्षक दलाच्या कायटक्षमतेत 

वनविटिादपिे सुधारिा करेल. गोव्याहून कोची येरे्थ मुख्यालय 

असताना हे जहाज तर्रक्षक दल वजल्हा मुख्यालय-4 च्या 

पररचालन वनयांत्रिाखाली कायटरत होते. वकनारी सुरक्षा व्यिसर्था 

सुधारण्यासाठी, भारतीय तर्रक्षक दलाने (ICG) आपल्या 

ताफ्यात पेर्र ोल वे्हसेल समर्थटचा समािेर् केला. 105-मीर्र-

लाांब ICGS समर्थट 23 नॉर््स (अांदाजे 43 वकमी प्रवततास) िेगाने 

प्रिास करू र्कते. 

भारत आसण युनायरे्ड से्ट्र््िच्या तर्रक्षक दलाींनी चेन्नईच्या 

सकनारपट्टीिर भव्य अभ्याि किायती सकीं िा अभ्याि िींयुक्त 

किायतीमधे्य भाग घेतला. 

● भारत आवि युनायरे्ड से्ट्र््सच्या तर्रक्षक दलाांनी चेन्नईच्या 

वकनारपट्टीिर भव्य अभ्यास किायती वकां िा अभ्यास सांयुक्त 

किायतीमधे्य भाग घेतला. युनायरे्ड से्ट्र््स कोस्ट् गाडट  

(USCG) कर्र वमजेर्चा चार वदिसाांचा दौरा सांपला. 

मुख्य मुदे्द 

● सांयुक्त प्रवर्क्षि सरािाांचा उिेर् “free and open” इांडो-

पॅवसवफक प्रदेर्ाला प्रोत्साहन देिे आवि दोन्ही राष्टर ाांच्या 

तर्रक्षकाांना एकमेकाांच्या क्षमतेची ओळख करून देिे. 

● जहाजाचे अपहरि आवि त्ानांतरच्या वनयोवजत सहकारी अँर्ी-

पायरेसी ऑपरेर्नमधे्य जहाजाच्या कू्रची सुर्का करण्याचे 

नक्कल करिारे फ्लीर् मॅनु्यव्हसट हे र्ोचे उच्च मुिे आहेत. 

● सरािाच्या इतर उच्च मुद्द्याांमधे्य पायरेरे्ड जहाजाचा अडर्थळा, 

एक सुव्यिव्हसर्थत एकवत्रत बोवडांग ऑपरेर्न, एक SAR 

प्रात्वक्षक आवि जळत्ा जहाजाांना िाचिण्यासाठी बा् 

अवग्नर्मन याांचा समािेर् होता. 

● USCG जहाज 16 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर या कालािधीत भेर्-

बोडट-र्ोध-जप्ती ऑपरेर्न्स, क्रॉस-डेक भेर्ी आवि व्हॉलीबॉल 

सामन्यादरम्यान भारतीय कोस्ट् गाडटच्या समकक्षाांर्ी 

व्यािसावयक देिािघेिाि करत होते. 
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भारतीय नौदलाने सिझागमधे्य 2 डायव्हिींग िपोर्ट िेिल्स 

(सनस्तार आसण सनपुन) लााँच केले. 

● भारतीय नौदलाने विर्ाखापट्टिममधे्य दोन स्वदेर्ी वडझाइन 

केलेले आवि बाांधलेले डायव्हव्हांग सपोर्ट वे्हसल्स (DSVs), 

वनस्तार आवि वनपुन लाँच केले. वहांदुस्तान वर्पयाडट वल.ने 

बाांधलेल्या या जहाजाांचे लोकापटि कला हरी कुमार याांच्या हसे्त, 

प्रमुख पाहुिे म्हिून समारांभाच्या अध्यक्षसर्थानी असलेले नौदल 

प्रमुख अॅॅडवमरल आर हरी कुमार याांच्या उपव्हसर्थतीत करण्यात 

आले. हा प्रकल्प भारतीय उद्योग, प्रामुख्याने MSME 

कां पन्याांच्या पावठां ब्याने कायाटव्हन्वत करण्यात आला ज्याांनी याडट  

सावहत्, उपकरिे आवि सेिाांचा पुरिठा केला आहे. भारतातील 

120 हून अवधक एमएसएमई विके्रत्ाांनी या प्रकल्पात सवक्रय 

सहभाग घेतला. 

भारतातील पसहले सहमस्खलन-सनरीक्षण रडार सिक्कीममधे्य 

स्थासपत केले गेले 

● भारतीय लष्कर आवि वडफेन्स वजओइन्फॉरमॅवर्क्स अँड ररसचट 

एसॅ्ट्व्हब्लर्मेंर् (DGRE) याांनी सांयुक्तपिे उत्तर वसक्कीममधे्य 

भारतातील अर्ा प्रकारचे पवहले वहमस्खलन मॉवनर्ररां ग रडार 

सर्थावपत केले आहे. वहमस्खलन र्ोधण्यासाठी िापरल्या 

जािार्या या रडारचा िापर भूस्खलन र्ोधण्यासाठी देखील 

केला जाऊ र्कतो. वहमालयीन प्रदेर्ात भारतीय सैन्याला 

भेडसाििाऱया वहमस्खलनाच्या धो्ाांचा अांदाज आवि कमी 

करण्यात गुांतलेल्या सांरक्षि सांर्ोधन आवि विकास सांसरे्थच्या 

र्ाखा DGRE द्वारे वहमस्खलन रडार कायाटव्हन्वत केले गेले. 

● वहमस्खलन सुरू झाल्यास स्वयांचवलत वनयांत्रि आवि चेताििी 

उपाय सक्षम करिाऱया अलामट वसस्ट्मर्ी रडार देखील 

जोडलेले आहे. तज्ञाांद्वारे भविष्यातील विशे्लर्िासाठी 

कायटक्रमाच्या प्रवतमा आवि व्हव्हवडओ स्वयांचवलतपिे रेकॉडट 

केले जातात. 

HAL क्रायोजेसनक इींसजन्स सनसमटती िुसिधेचे राष्ट्र पती मुमूट याींच्या 

हसे्त उद्घार्न करण्यात आले. 

● वहांदुस्तान एरोनॉवर्क्स वलवमरे्ड (एचएएल) एकाव्हत्मक 

क्रायोजेवनक इां वजन वनवमटती सुविधेचे उद्घार्न भारताच्या 

राष्टर पती श्रीमती एम. द्रौपदी मुमूट. यािेळी अध्यक्षा द्रौपदी मुमूट 

याांनी साऊर्थ झोन झोनल इव्हिटू्यर् ऑफ व्हायरोलॉजीची 

व्हाचुटअली कोनवर्ला ठेिली. 

मुख्य मुदे्द 

● जनसमुदायार्ी बोलताना, राष्टर पती ांनी घोवर्त केले की 

एकाव्हत्मक क्रायोजेवनक इां वजन वनवमटती सुविधेचे उद्घार्न 

केिळ एचएएल आवि इस्रोसाठीच नवे्ह तर सांपूिट देर्ासाठी 

एक ऐवतहावसक प्रसांग आहे. 

● द्रौपदी मुमूट याांनी वहांदुस्तान एरोनॉवर्क्स वलवमरे्ड (HAL) चे 

कौतुक केले की HAL ने भारताच्या सांरक्षि स्वातांत्र्यात 

महत्त्वपूिट योगदान वदले आहे. 

● इस्रो हे राष्टर ीय अवभमानाचे स्रोत आहे. अत्ांत गररबी आवि 

वनरक्षरता याांसारख्या समस्याांर्ी सांघर्ट करत या सांसरे्थने 1960 

च्या दर्कात कायट करण्यास सुरुिात केली तेव्हा भारत 

अजूनही एक तरुि प्रजासत्ताक होता. 

● तर्थावप, एक र्न क्षमता होती. अगदी अत्ाधुवनक आवि 

ताांवत्रकदृष्ट्ट्या प्रगत राष्टर ाांनीही इस्रोचा वकती िेगाने विकास केला 

आहे याची दखल घेतली आहे. 

स्वीसडश सडफेन्स मेकर िाब भारतात कालट-गुस्ताफ एम4 

रॉकेर् लााँचिटची सनसमटती करणार आहे. 

● स्वदेर्ी सांरक्षि वनवमटतीला चालना देण्यासाठी NDA 

सरकारच्या 'मेक इन इां वडया' उपक्रमाांतगटत कालट-गुस्ताफ एम4 

र्ोडर-फायर र्स्त्रास्त्र प्रिालीसाठी भारतात उत्पादन सुविधा 

उभारण्याची स्वीवडर् वडफेन्स फमट साबने आपली योजना 

जाहीर केली. 

 

महत्वाचे सदिि  
 

राष्ट्र ीय पोर्षण िप्ताह 2022: 1 ते 7 िप्टेंबर 

● भारतात दरिर्ी सप्टेंबरचा पवहला आठिडा राष्टर ीय पोर्ि 

सप्ताह म्हिून साजरा केला जातो. हा सप्ताह दरिर्ी 1 ते 7 

सप्टेंबर दरम्यान साजरा केला जातो. वनरोगी जीिनरै्ली वर्किून 

ठेिण्यासाठी वनरोगी खाण्याच्या पद्धती आवि योग्य पोर्ि 

याविर्यी सिटसामान्याांमधे्य जागरूकता वनमाटि करिे हा या 

सप्ताहाचा उिेर् आहे. सरकार या आठिडाभर पोर्ि 

जागृतीसाठी कायटक्रम सुरू करते. 

● World of Flavors ही 2022 च्या राष्टर ीय पोर्ि सप्ताहची र्थीम 

आहे. 

जागसतक नारळ सदिि 2022: 2 िप्टेंबर 

● जागवतक नारळ वदन दरिर्ी 2 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो 

. नारळाचे मूल्य आवि फायदे यािर जोर देण्यासाठी आवि 

त्ाचा प्रसार करण्यासाठी हा वदिस पाळला जातो. अन्न, इांधन, 

और्ध, सौांदयट प्रसाधने, बाांधकाम सावहत् आवि इतर विविध 

उपयोगाांमधे्य बहुमुखी िापरामुळे नारळाच्या पामला अनेकदा 

'tree of life' म्हर्ले जाते. 

मसहला आसण बाल सिकाि मींत्रालय 1 िप्टेंबर ते 30 िप्टेंबर 

पयंत देशभरात 5 िा राष्ट्र ीय पोर्षण माह 2022 िाजरा करत 

आहे. 

● मवहला आवि बाल विकास मांत्रालय 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 

पयांत देर्भरात 5 िा राष्टर ीय पोर्ि माह 2022 साजरा करत 

आहे. राष्टर ीय पोर्ि माह हे पोर्ि आवि चाांगले आरोग्य या 

विर्यािर लक्ष कें वद्रत करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हिून काम 

करते. पोर्ि आवि चाांगले आरोग्य या विर्यािर लक्ष कें वद्रत 

करण्यासाठी माह एक व्यासपीठ म्हिून काम करते. 5 व्या 
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राष्टर ीय पोर्ि माहमधे्य, सुपोवर्त भारताचे पांतप्रधानाांचे स्वप्न पूिट 

करण्यासाठी जनआांदोलनाचे जन भावगदारीमधे्य रूपाांतर 

करण्याचा उिेर् आहे. पोर्न माह 2022 ची कें द्रीय र्थीम 

मवहला और स्वास्थ्य" आवि "बच्चा और वर्क्षा" आहे. 

5 िप्टेंबर रोजी आींतरराष्ट्र ीय धमाटदाय सदन िाजरा केला जातो. 

● आांतरराष्टर ीय धमाटदाय वदन 5 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

या वदिर्ी, कोित्ाही प्रकारच्या परोपकारी आवि 

मानितािादी प्रयत्ाांचा सन्मान केला जातो. 5 सप्टेंबर हा वदिस 

साजरा करण्यासाठी वनिडण्यात आला कारि तो मदर तेरेसा 

याांची पुण्यवतर्थी आहे. वतने आपले जीिन परोपकारासाठी आवि 

गरजू लोकाांना मदत करण्यासाठी समवपटत केले. वतच्या दयाळू 

स्वभािामुळे आवि देिगीमुळे ती जगभरात एक आदरिीय 

व्यक्ती बनली होती. मदर तेरेसा याांना 1979 मधे्य "गररबी 

आवि सांकर्ािर मात करण्याच्या सांघर्ाटत केलेल्या कायाटसाठी, 

जे र्ाांततेला धोका आहे" यासाठी नोबेल र्ाांतता पुरस्कार 

वमळाला. 

सनळ्या आकाशािाठी स्वच्छ हिेचा आींतरराष्ट्र ीय सदिि: 7 

िप्टेंबर 

● हिेची गुिित्ता सुधारण्यासाठी कृती ांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 

आवि सुलभ करण्यासाठी वनळ्या आकार्ासाठी आांतरराष्टर ीय 

स्वच्छ हिेचा वदिस 07 सप्टेंबर रोजी जागवतक स्तरािर साजरा 

केला जातो. हे िायू प्रदूर्िाच्या सीमापार स्वरूपािर लक्ष 

कें वद्रत करते जे सामूवहक उत्तरदावयत्व आवि सामूवहक कृतीची 

आिश्यकता अधोरेव्हखत करते. हा एक सांयुक्त राष्टर -मान्यता 

असलेला वदिस आहे ज्याचा उिेर् सिट स्तराांिर (व्यक्ती, 

समुदाय, कॉपोरेर् आवि सरकार) सािटजवनक जागरूकता 

िाढििे आहे की स्वच्छ हिा आरोग्य, उत्पादकता, अर्थटव्यिसर्था 

आवि पयाटिरिासाठी महत्त्वाची आहे. 

आींतरराष्ट्र ीय िाक्षरता सदिि 2022: 08 िप्टेंबर 

● आांतरराष्टर ीय साक्षरता वदिस (International Literacy Day- 

ILD) दरिर्ी 8 सप्टेंबर रोजी सांपूिट जगभरात साजरा केला 

जातो ज्यामुळे लोकाांना व्यक्ती आवि समाजासाठी साक्षरतेचा 

अर्थट आवि महत्त्व याची जािीि करून वदली जाते. 

● Transforming Literacy Learning Spaces ही 2022 च्या 

आांतरराष्टर ीय साक्षरता वदनाची र्थीम आहे. 

हल्ल्यापािून सशक्षणाचे िींरक्षण करण्यािाठी आींतरराष्ट्र ीय 

सदिि: 09 िप्टेंबर 

● 2020 मधे्य सांयुक्त राष्टर ाांच्या आमसभेच्या सिाटनुमते वनिटयाद्वारे 

सर्थावपत करण्यात आलेला आांतरराष्टर ीय वदिस हा हल्ल्यापासून 

वर्क्षिाचे सांरक्षि करण्यासाठी आांतरराष्टर ीय वदन आहे. तो 

दरिर्ी 9 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. विद्यार्थी आवि 

वर्क्षकाांसाठी सांरक्षि आवि सुरके्षची वठकािे म्हिून र्ाळाांचे 

रक्षि करण्याचे महत्त्व आवि सािटजवनक अजेंडाच्या र्ीर्टसर्थानी 

वर्क्षि ठेिण्याची गरज याविर्यी जागरुकता िाढििे हा या 

वदिसाचा उिेर् आहे. 

जागसतक EV सदिि 2022 9 िप्टेंबर रोजी िाजरा केला जातो. 

● जागवतक EV वदिस 2022 9 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

ई-मोवबवलर्ीचे महत्त्व पर्िून देण्यासाठी जागवतक ईव्ही वदन 

पाळला जातो. जागवतक EV वदिस लोकाांपयांत र्ाित िाहतूक 

सुविधाांबिल जागरूकता पसरिण्यास मदत करतो. िायू 

प्रदूर्ि प्रामुख्याने िाहतुकीमुळे होते आवि िायु प्रदूर्ि कमी 

करण्यासाठी EVs हा एक प्रमुख पयाटय आहे. 

िडट िुिाईर् सप्रिेंशन डे: 10 िप्टेंबर 

● िडट सुसाईर् वप्रव्हेंर्न डे (WSPD), दरिर्ी 10 सप्टेंबर रोजी 

साजरा केला जातो, हे आांतरराष्टर ीय आत्महत्ा प्रवतबांधक 

सांघर्ना (IASP) द्वारे आयोवजत केले जाते आवि जागवतक 

आरोग्य सांघर्नेने (WHO) मान्यता वदली आहे. या वदिसाचे 

एकां दर उविष्ट जगभरात आत्महत्ा रोखण्याबाबत जनजागृती 

करिे हे आहे. उविष्टाांमधे्य प्रवतबांधात्मक कारिाईद्वारे स्वत: ची 

हानी आवि आत्महते्ला सांबोवधत करण्यासाठी भागधारकाांच्या 

सहकायाटला प्रोत्साहन देिे आवि आत्म-सक्षमीकरि याांचा 

समािेर् आहे. 

● Creating hope through action ही िडट सुसाईर् वप्रव्हेंर्न 

डे 2022 ची र्थीम आहे. 

राष्ट्र ीय िन शहीद सदन 2022: 11 िप्टेंबर 

● 11 सप्टेंबर रोजी राष्टर ीय िन र्हीद वदन पाळला जातो ज्याांनी 

जांगल आवि िन्यजीिाांचे सांरक्षि करण्यासाठी बवलदान वदले 

त्ाांना श्रद्धाांजली अपटि केली जाते. राष्टर ीय िन र्हीदाांचे स्मरि 

अनेक कायटक्रमाांद्वारे वचन्हाांवकत केले जाते ज्याचा उिेर् मोठ्या 

प्रमािािर जांगले आवि पयाटिरिाचे रक्षि करण्याबिल 

जागरूकता वनमाटि करिे आहे. सध्याच्या पररव्हसर्थतीत या 

वदिसाला खूप महत्त्व आहे, जेव्हा वहरिे आच्छादन कमी करिे 

हे जगासमोरील सिाटत मोठे आव्हान आहे. 

युनाईरे्ड नेशन्स डे फॉर िाउथ-िाउथ कॉपोरेशन: 12 िप्टेंबर 

● युनाईरे्ड नेर्न्स डे फॉर साउर्थ-साउर्थ कॉपोरेर्न 2 सप्टेंबर 

रोजी जागवतक दवक्षिेतील लोक आवि देर्ाांमधील सहकायाटचे 

महत्त्व अधोरेव्हखत करण्यासाठी पाळला जातो. दवक्षिेकडील 

प्रदेर्ात झालेल्या सामावजक, आवर्थटक आवि राजकीय 

घडामोडी ांिर जागरूकता पसरििे हा देखील या वदिसाचा 

उिेर् आहे. 

उसद्दषे्ट् 

● विकसनर्ील देर्ाांच्या विकासाच्या समस्याांिर उपाय आवि 

ताांवत्रक क्षमता र्ोधण्यासाठी त्ाांची सजटनर्ील क्षमता िाढिून 

त्ाांच्या स्वािलांबनाला प्रोत्साहन देिे आवि त्ाांना बळकर् 

करिे आवि त्ा सोडविण्यासाठी आिश्यक धोरिे तयार 

करिे; 

● अनुभिाांच्या देिािघेिािीद्वारे विकसनर्ील देर्ाांमधील 

सामूवहक स्वािलांबनाला प्रोत्साहन देिे आवि बळकर् करिे 

ज्यामुळे सामान्य समस्याांबिल अवधक जागरूकता वनमाटि होते 

आवि उपलब्ध ज्ञानाचा व्यापक प्रिेर् होतो. 
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जागसतक प्रथमोपचार सदन (िड फस्ट् एड डे) दरिर्षी िप्टेंबर 

मसहन्याच्या दुिऱया शसनिारी िाजरा केला जातो. 

● जागवतक प्रर्थमोपचार वदन दरिर्ी सप्टेंबर मवहन्याच्या दुसऱया 

र्वनिारी साजरा केला जातो. या िर्ी, जागवतक प्रर्थमोपचार 

वदन 2022 10 सप्टेंबर 2022 रोजी येतो. प्रर्थमोपचाराचे महत्त्व, 

जे एक महत्त्वाचे मूलभूत कौर्ल्य आहे, आवि ते मौल्यिान 

जीि कसे िाचिू र्कते याबिल जागवतक स्तरािर जागरूकता 

वनमाटि करण्यासाठी हा वदिस जगभरात ओळखला जातो. 

इांर्रनॅर्नल फेडरेर्न ऑफ रेड क्रॉस अँड रेड वक्रसेंर् 

सोसायर्ीज (IFRC) द्वारे हा वदिस प्रर्थम सुरू करण्यात आला. 

िप्टेंबर मसहना आींतरराष्ट्र ीय PCOS जागरूकता मसहना म्हणून 

ओळखला जातो. 

● सप्टेंबर मवहना आांतरराष्टर ीय PCOS जागरूकता मवहना म्हिून 

ओळखला जातो . पॉलीवसव्हस्ट्क ओव्हरी वसांडर ोम (पीसीओएस) 

हा व्हस्त्रयाांमधे्य एक सामान्य हामोनल विकार आहे जो मवहला 

िांध्यत्वाचे प्रमुख कारि आहे. पॉलीवसव्हस्ट्क अांडार्य वसांडर ोम 

(पीसीओएस) हा एक गांभीर अनुिाांवर्क, सांपे्ररक, चयापचय 

आवि पुनरुत्पादक विकार आहे जो मवहला आवि मुली ांना 

प्रभावित करतो. हे मवहला िांध्यत्वाचे प्रमुख कारि आहे आवि 

लठ्ठपिा, र्ाईप 2 मधुमेह, हृदय ि रक्तिावहन्यासांबांधी रोग 

आवि एां डोमेवर्र यल ककट रोग यासह इतर गांभीर पररव्हसर्थती ांसाठी 

एक अग्रदूत आहे. 

भारताची असधकृत भार्षा म्हणून सहींदीची लोकसप्रयता 

दशटसिण्यािाठी दरिर्षी 14 िप्टेंबर रोजी सहींदी सदिि िाजरा 

केला जातो. 

● भारताची अवधकृत भार्ा म्हिून वहांदीची लोकवप्रयता 

दर्टविण्यासाठी दरिर्ी 14 सप्टेंबर रोजी वहांदी वदिस साजरा 

केला जातो. भारतीय राज्यघर्नेच्या कलम 343 अांतगटत ही 

भार्ा स्वीकारण्यात आली पवहला वहांदी वदिस 14 सप्टेंबर 1953 

रोजी साजरा करण्यात आला. देर्ातील लोकसांखे्यचा मोठा 

भाग ही भार्ा जाितो आवि िापरतो म्हिून वहांदी ही भारतातील 

प्रमुख भार्ाांपैकी एक आहे. 
 

 

राष्ट्र ीय असभयींता सदन 2022: 15 िप्टेंबर 

● भारतात दरिर्ी 15 सप्टेंबरला अवभयांता वदन साजरा केला 

जातो. देर्ाच्या विकासात अवभयांत्ाांच्या योगदानाची दखल 

घेण्यासाठी हा वदिस साजरा केला जातो. हा वदिस भारतातील 

महान अवभयांत्ाांपैकी एक मानल्या जािार्या सर मोक्ष गुांडम 

वििेिरयाांच्या जयांती स्मरिार्थट साजरा केला जातो. भारत, 

श्रीलांका आवि र्ाांझावनयामधे्य सामील होऊन 15 सप्टेंबर 2022 

रोजी सर मोक्ष गुांडम वििेिरय्या याांच्या सन्मानार्थट अवभयांता वदन 

साजरा केला जातो. 

आींतरराष्ट्र ीय लोकशाही सदन 2022 15 िप्टेंबर रोजी िाजरा 

करण्यात आला. 

● 15 सप्टेंबर हा आांतरराष्टर ीय लोकर्ाही वदनाचा 15 िा िधाटपन 

वदन आहे. लोकर्ाही बळकर् करण्यासाठी आवि त्ाची मूले्य 

आवि तते्त्व अधोरेव्हखत करण्यासाठी हा वदिस दरिर्ी 

जगभरात साजरा केला जातो. यािर्ी लोकर्ाही वदन, 

लोकर्ाही, र्ाांतता आवि र्ाित विकास उविषे्ट साध्य 

करण्यासाठी मीवडया स्वातांत्र्याचे महत्त्व यािर लक्ष कें वद्रत 

करेल. 

जागसतक सलम्फोमा अिेअरनेि डे: 15 िप्टेंबर 

● जागवतक वलम्प्फोमा अिेअरनेस डे (WLAD) दरिर्ी 15 सप्टेंबर 

रोजी आयोवजत केला जातो आवि हा वदिस कॅन्सरच्या िाढत्ा 

प्रमािात सामान्य असलेल्या वलम्प्फोमाबिल जागरूकता 

िाढिण्यासाठी समवपटत आहे. वलम्प्फोमा कोवलर्नने आयोवजत 

केलेला हा जागवतक उपक्रम आहे. हा वदिस वलम्प्फोमा आवि 

वलम्प्फोमाच्या विविध प्रकाराांनी ग्रस्त रुग्ण आवि काळजीिाहू 

याांच्यासमोरील विवर्ष्ट भािवनक आवि मनोसामावजक 

आव्हानाांबिल जागरूकता िाढिण्यासाठी समवपटत आहे 

जागसतक ओझोन सदिि 16 िप्टेंबर रोजी िाजरा केला जातो. 

● जागवतक ओझोन वदिस 16 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

सूयाटपासून बाहेर पडिाऱया अवतनील वकरिाांपासून पृथ्वीिरील 

एकमेि सांरक्षि असलेल्या ओझोन र्थराचे महत्त्व आवि गरज 

याबिल जागरूकता वनमाटि करिे हा या वदिसाचा उिेर् आहे. 

● Global Cooperation Protecting Life on Earth ही 2022 

च्या जागवतक ओझोन वदनाची र्थीम आहे. 

17 िप्टेंबर रोजी जागसतक रुग्ण िुरक्षा सदिि िाजरा केला 

जातो. 

● जागवतक रुग्ण सुरक्षा वदिस दरिर्ी 17 सप्टेंबर रोजी पाळला 

जातो ज्यामुळे रुग्णाांची सुरवक्षतता सुवनवित करण्यासाठी विविध 

सुरक्षा उपायाांबिल जागरूकता वनमाटि केली जाते. हा वदिस 

रुग्णाांना होिारे धोके, चुका आवि हानी र्ाळण्यासाठी आवि 

कमी करण्यािर लक्ष कें वद्रत करतो. आधुवनक समाजात, 

वनष्काळजी रूग्ण सेिेचे पररिाम समजून घेिे आवि रूग्ण 

सेिेबाबत आधुवनक मानकाांनुसार कायट करिे महत्वाचे आहे. 
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● दरिर्ी जागवतक रुग्ण सुरक्षा वदन एका विवर्ष्ट र्थीम अांतगटत 

साजरा केला जातो. या िर्ी, जागवतक रुग्ण सुरक्षा वदन 2022 

ची र्थीम 'Medication Safety' आहे 'Medication Without 

Harm' हे घोर्िा् आहे. 

18 िप्टेंबर रोजी आींतरराष्ट्र ीय िमान िेतन सदन िाजरा केला 

जातो. 

● 18 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जािारा आांतरराष्टर ीय समान िेतन 

वदिस, समान मूल्याच्या कामासाठी समान िेतन 

वमळविण्यासाठी दीघटकाळ चाललेल्या प्रयत्ाांचे प्रवतवनवधत्व 

करतो. प्रवतकात्मक वदिसाचे उविष्ट लैंवगक िेतनातील अांतरार्ी 

सांबांवधत समस्याांिर प्रकार् र्ाकिे आवि जगभरात जागरूकता 

िाढििे आहे. या कायटक्रमाचे मुख्य उविष्ट म्हिजे वलांगभेदाचा 

इवतहास सांपििे हा आहे ज्याचा मवहलाांना त्ाांच्या पुरुर् 

समकक्षाांपेक्षा कमी मोबदला वमळतो. 

जागसतक बाींबू सदन 2022 18 िप्टेंबर रोजी िाजरा करण्यात 

आला. 

● 18 सप्टेंबर रोजी जागवतक बाांबू वदन 2022 साजरा केला जातो. 

जागवतक बाांबू सांघर्ना (WBO) द्वारे सांकव्हल्पत, हा वदिस बाांबू 

उद्योगाला त्ाच्या समस्याांिर प्रकार् र्ाकून प्रोत्साहन देतो. 

बाांबूचे लाकूड बयाटच काळापासून जगभरातील देर्ाांमधे्य, 

विरे्र्त: पूिट आवि आगे्नय आवर्यामधे्य विविध कारिाांसाठी 

िापरले जात आहे. बाांबू त्ाच्यािर िाढतो आवि त्ाला 

पुनलाटििीची आिश्यकता नसते, ज्यामुळे ते सहज उपलब्ध 

होते. 

इींर्रनॅशनल िीक ऑफ डेफ (कणटबसधर) पीपल 2022: 19 ते 

25 िप्टेंबर 2022 

● दरिर्ी, सप्टेंबरच्या रे्िर्च्या रवििारी सांपिारा पूिट आठिडा 

इांर्रनॅर्नल िीक ऑफ द डेफ (IWD) म्हिून पाळला जातो. 

2022 मधे्य, IWD 19 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर 2022 या 

कालािधीत साजरा केला जात आहे. 2022 आांतरराष्टर ीय 

किटबवधर सप्ताहाची र्थीम "Building Inclusive 

Communities for All" आहे. 

21 िप्टेंबर रोजी जागसतक शाींतता सदन िाजरा केला जातो. 

● 21 सप्टेंबर रोजी जागवतक स्तरािर आांतरराष्टर ीय र्ाांतता वदिस 

साजरा केला जातो. सांयुक्त राष्टर ीय महासभा 24 तास अवहांसा 

आवि युद्धविराम पाळून राष्टर े आवि लोकाांमधे्य र्ाांततेच्या 

आदर्ाांचा प्रचार करून हा वदिस वचन्हाांवकत करते. या िर्ीची 

र्थीम आहे “End racism. Build peace” सांयुक्त राष्टर  महासभेने 

हा वदिस 24 तास अवहांसा आवि युद्धविराम पाळण्याद्वारे 

र्ाांततेच्या आदर्ाांना बळकर् करण्यासाठी समवपटत वदिस 

म्हिून घोवर्त केले आहे. 

जागसतक अल्झायमर सदिि 21 िप्टेंबर रोजी िाजरा केला 

जातो. 

● नू्यरोलॉवजकल विकाराांबिल जागरुकता वनमाटि करण्यासाठी 

दरिर्ी 21 सप्टेंबर रोजी जागवतक अल्झायमर वदिस पाळला 

जातो. अल्झायमर रोग हे सृ्मवतभ्रांर्ाचे सिाटत सामान्य कारि 

आहे आवि व्यक्तीची स्मरिर्क्ती, मानवसक क्षमता आवि 

साधी काये पार पाडण्याची क्षमता प्रभावित करते. जागवतक 

अल्झायमर वदनावनवमत्त, आरोग्य सेिा सांसर्था अल्झायमरच्या 

िार्चालीस पावठां बा देतात तर अल्झायमरबिल जागरुकता 

वनमाटि करण्यासाठी जगभरातील समुदायाांमधे्य सेवमनार आवि 

सािटजवनक उपक्रम आयोवजत केले जातात. 

जागसतक गेंडा सदिि 2022: 22 िप्टेंबर 

● गेंड्याांच्या विविध प्रजाती आवि त्ाांना भेडसाििाऱया 

धो्ाांविर्यी जागरुकता वनमाटि करण्यासाठी 22 सप्टेंबर रोजी 

जागवतक गेंडा वदिस पाळला जातो. हा वदिस सुमात्रन, काळ्या, 

गे्रर्र िन-वर्ांग, जािान आवि पाांढर्या गेंड्याच्या सिट पाच 

प्रजाती ांचा देखील साजरा करतो. 

जगभरात ककट रोगाच्या रुग्णाींच्या कल्याणािाठी जागसतक 

गुलाब सदन दरिर्षी 22 िप्टेंबर रोजी िाजरा केला जातो. 

● जगभरात ककट रोगाच्या रुग्णाांच्या कल्यािासाठी जागवतक 

गुलाब वदन दरिर्ी 22 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

ककट रोगाविरुद्ध लढा देत असलेल्या लोकाांना प्रोत्साहन देिे 

आवि त्ाांना पावठां बा देिे हा या वदिसाचा उिेर् आहे. अर्ा 

रूग्णाांच्या जीिनात आनांद आवि आर्ा आििे आवि दृढवनिय 

आवि सकारात्मकतेद्वारे ककट रोगाविरूद्धच्या लढाईत ते विजयी 

होऊ र्कतात याची आठिि करून देिे हा या वदिसाचा 

उिेर् आहे. 

राष्ट्र ीय सचत्रपर् सदन 2022: 23 िप्टेंबर 

● राष्टर ीय वचत्रपर् वदन यापूिी 16 सप्टेंबर रोजी साजरा करण्याची 

घोर्िा करण्यात आली होती, तर्थावप, विविध भागधारकाांच्या 

विनांतीिरून आवि जास्तीत जास्त सहभागासाठी, तो 23 

सप्टेंबर रोजी वनवित करण्यात आला. मव्हल्टपे्क्स असोवसएर्न 

ऑफ इां वडया (MAI) ने हा वदिस वनवित केला आहे. 

मिीपे्क्स अिोसिएशन ऑफ इींसडया (MAI) बद्दल: 

● मल्टीपे्क्स असोवसएर्न ऑफ इां वडया (MAI) हा वसनेमा 

ऑपरेर्सटचा एक राष्टर व्यापी गर् आहे जो वसनेमा प्रदर्टन 

के्षत्राच्या ितीने मावहती देतो, वर्वक्षत करतो आवि िवकली 

करतो. 

● 2022 मधे्य फेडरेर्न ऑफ इां वडयन चेंबर ऑफ कॉमसट अँड 

इांडस्ट्र ी (FICCI) च्या नेतृत्वाखाली आघाडीच्या वसनेमा 

ऑपरेर्सटद्वारे सर्थापन करण्यात आले. 

● भारतातील मव्हल्टपे्क्स उद्योगातील सुमारे 75% भाग असलेला, 

मल्टीपे्क्स असोवसएर्न ऑफ इां वडया (MAI) 11 हून अवधक 

वसनेमा साखळी ांचे प्रवतवनवधत्व करते जे देर्भरात सुमारे 

2500+ स्क्रीनसह 500 पेक्षा जास्त मव्हल्टपे्क्स चालिते. 
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राष्ट्र  अींत्योदय सदिि 2022: 25 िप्टेंबर 

● भारतात दरिर्ी 25 सप्टेंबर रोजी अांत्ोदय वदिस साजरा केला 

जातो. हे भारतीय नेते पांवडत दीनदयाळ उपाध्याय याांची जयांती 

आहे आवि त्ाांचे जीिन आवि िारसा लक्षात ठेिण्यासाठी 

त्ाांच्या सन्मानार्थट साजरा केला जातो. भारतीय राजकारिाच्या 

इवतहासातील ते एक प्रमुख व्यव्हक्तमत्व होते. या िर्ी अांत्ोदय 

वदिस उपाध्याय याांची 105 िी जयांती आहे. ते भारतीय जनसांघ 

(BJS) चे सहसांसर्थापक आवि राष्टर ीय स्वयांसेिक सांघ (RSS) 

विचारिांत होते. 

दरिर्षी 25 िप्टेंबर रोजी जागसतक फामाटसिस्ट् सदन िाजरा 

केल्या जातो. 

● दरिर्ी 25 सप्टेंबर रोजी जागवतक फामाटवसस्ट् वदन आरोग्य 

सुधारण्यासाठी फामाटवसस्ट्च्या योगदानािर प्रकार् र्ाकण्याच्या 

आवि समर्थटन देण्याच्या उिेर्ाने साजरा केला जातो. 

फामाटवसस्ट् फामाटसु्यवर्कल्सची उपलब्धता आवि सुरवक्षत 

और्धाांच्या िापराबाबत मागटदर्टन करतात. फामाटवसस्ट् हा एक 

आरोग्यसेिा व्यािसावयक असतो जो और्धे साठिण्यासाठी, 

हाताळण्यासाठी आवि वितरिासाठी जबाबदार असतो. 

आरोग्यसेिा के्षत्रात डॉक्टराांप्रमािेच फामाटवसस्ट्चीही मोठी 

भूवमका असते. 

● जागवतक फामाटवसस्ट् वदन 2022 ची र्थीम Pharmacy united 

in action for a healthier world ही आहे. 

आींतरराष्ट्र ीय कन्या सदिि 25 िप्टेंबर 2022 रोजी िाजरा केल्या 

गेला. 

● दरिर्ी सप्टेंबर मवहन्याच्या चौर्थ्ा रवििारी आांतरराष्टर ीय कन्या 

वदन साजरा केला जातो. यािर्ी, हा वदिस 25 सप्टेंबर रोजी 

साजरा केला जात आहे. हा वदिस हा मुली ांबिलच्या काही 

ऐवतहावसक चुकाांिर एक मान्यताप्राप्त उपाय म्हिून ओळखला 

जातो. 

िींयुक्त राष्ट्र  िींघाद्वारे दरिर्षी 26 िप्टेंबर हा सदिि अिस्त्राींच्या 

िींपूणट सनमूटलनािाठी आींतरराष्ट्र ीय सदिि िाजरा केल्या जातो. 

● सांयुक्त राष्टर  सांघाद्वारे दरिर्ी 26 सप्टेंबर हा वदिस अिस्त्राांच्या 

सांपूिट वनमूटलनासाठी आांतरराष्टर ीय वदिस साजरा केल्या जातो. 

अिस्त्राांमुळे मानितेला वनमाटि होिारा धोका आवि त्ाांचे 

सांपूिट उच्चार्न करण्याची गरज याबिल जनजागृती करिे हा 

या वदिसाचा उिेर् आहे. अर्ी र्से्त्र काढून र्ाकण्याचे खरे 

फायदे आवि त्ाांना कायम ठेिण्याच्या सामावजक आवि 

आवर्थटक खचाांबिल जनतेला आवि त्ाांच्या नेत्ाांना वर्वक्षत 

करण्याची सांधी हे प्रदान करते. 

जागसतक गभटसनरोधक सदन: 26 िप्टेंबर 2022 

● जागवतक गभटवनरोधक वदन 26 सप्टेंबर रोजी गभटवनरोधक ज्ञान 

आवि कुरु्ांब वनयोजनाबिल जागरूकता वनमाटि करण्यािर 

लक्ष कें वद्रत करून साजरा केला जातो. तरुि वपढीला 

गभटवनरोधक उपायाांबिल वर्वक्षत करिे. या कायटक्रमात 

लोकाांना गभटधारिा रोखण्याविर्यी साांवगतले जाते. प्रजनन 

आरोग्याचे महत्त्व साांगून गभटवनरोधक पद्धती ांिर प्रकार् 

र्ाकण्यासाठी दरिर्ी आयोवजत करण्यात येिारी ही जागवतक 

मोहीम आहे. 

● "2030 पयांत, कुरु्ांब वनयोजन, मावहती आवि वर्क्षि आवि 

राष्टर ीय धोरिे आवि कायटक्रमाांमधे्य पुनरुत्पादक आरोग्याचे 

एकत्रीकरि यासह लैंवगक आवि पुनरुत्पादक आरोग्य 

सेिाांमधे्य सािटवत्रक प्रिेर् सुवनवित करिे." हे जागवतक 

गभटवनरोधक वदनाचे उविि आहे. 

जागसतक पयटर्न सदन 2022 27 िप्टेंबर रोजी िाजरा केला 

जातो 

● जगातील विविध भागात पयटर्नाला चालना देण्यासाठी दरिर्ी 

हा वदिस साजरा केला जातो. हे सांयुक्त राष्टर ाांच्या जागवतक 

पयटर्न सांघर्नेने (UNWTO) सुरू केले होते. 

● जागवतक पयटर्न वदन 2022 ची र्थीम: ‘Rethinking 

Tourism’ म्हिजेच पयटर्नाचा पुनविटचार. 

UNESCO ने 28 िप्टेंबर हा मासहती िािटसत्रक प्रिेशािाठी 

आींतरराष्ट्र ीय सदिि म्हणून घोसर्षत केला आहे. 

● UN रै्क्षविक, िैज्ञावनक आवि साांसृ्कवतक सांघर्ना 

(UNESCO) ने 28 सप्टेंबर हा मावहती सािटवत्रक प्रिेर्ासाठी 

आांतरराष्टर ीय वदिस म्हिून घोवर्त केला आहे. मावहतीिर प्रिेर् 

करण्याच्या अवधकाराची हमी देण्याच्या उिेर्ाने मावहतीच्या 

सािटवत्रक प्रिेर्ासाठी आांतरराष्टर ीय वदिस (IDUAI) ची 2022 

आिृत्ती ही ई-गव्हनटन्स आवि आवर्टवफवर्यल इां रे्वलजन्सिर 

चचाट करण्याची सांधी असेल. 

● 2022 मधील मावहतीच्या सािटवत्रक प्रिेर्ािरील जागवतक 

पररर्देची र्थीम Artificial Intelligence, e-Governance 

and Access to Information ही आहे. 

िड रेबीज डे: 28 िप्टेंबर 2022 

● जगातील पवहल्या प्रभािी रेबीज लसीचे र्ोधक लुई पािर याांना 

श्रद्धाांजली म्हिून दरिर्ी 28 सप्टेंबर रोजी जागवतक रेबीज वदन 

साजरा केला जातो. रेबीज विरुद्धच्या लढ्याला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी, त्ाच्या प्रवतबांधाबिल जागरूकता वनमाटि 

करण्यासाठी आवि या प्रािघातक आजाराविरुद्ध जगाने 

केलेल्या कामवगरीचा उत्सि साजरा करण्यासाठी हा वदिस 

साजरा केल्या जातो. 

● Rabies: One Health, Zero Deaths ही िडट रेबीज डे ची 

र्थीम आहे. 
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29 िप्टेंबर 2022 रोजी जागसतक स्तरािर अन्नाचे नुकिान 

आसण कचऱयाबद्दल जागरुकता सदन िाजरा केला जातो. 

● 29 सप्टेंबर 2022 रोजी जागवतक स्तरािर अन्नाचे नुकसान 

आवि कचऱयाबिल जागरुकता वदन साजरा केला जातो. 

अन्नाची हानी आवि अपव्यय कमी करिे महत्त्वाचे आहे कारि 

ते अन्न सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, अन्न गुिित्ता सुधारिे आवि पौवष्टक 

पररिाम प्रदान करण्यासाठी कृर्ी-अन्न प्रिाली ांमधे्य व्यापक 

सुधारिाांच्या अनुभूतीसाठी योगदान देते. 

दरिर्षी 29 िप्टेंबर रोजी जगभरातील लोक जागसतक हृदय सदन 

िाजरा करतात. 

● दरिर्ी 29 सप्टेंबर रोजी जगभरातील लोक जागवतक हृदय वदन 

पाळतात. हृदयाचे आरोग्य, हृदय ि रक्तिावहन्यासांबांधीचे 

आजार, अवतव्यायाम केल्याने हृदयािर होिारा पररिाम आवि 

हृदयाची काळजी घेिे वकती महत्त्वाचे आहे याविर्यी 

जागरुकता वनमाटि करण्यासाठी हा वदिस साजरा केल्या जातो. 

● USE HEART FOR EVERY HEART ही जगातील हृदय वदन 

2022 ची र्थीम आहे.  

जागसतक िागरी सदन 2022: 29 िप्टेंबर 2022 

● आांतरराष्टर ीय सागरी सांघर्नेने सप्टेंबरच्या रे्िर्च्या गुरुिारी 

जागवतक सागरी वदन साजरा केला. यािर्ी हा वदिस 29 सप्टेंबर 

रोजी साजरा केला जािार आहे. सागरी सुरक्षा आवि सागरी 

पयाटिरिाकडे लोकाांचे लक्ष िेधण्यािर हा वदिस कें वद्रत आहे. 

12 ते 14 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान डबटन, दवक्षि आवफ्रकेत 

जागवतक सागरी वदन 2022 समाांतर कायटक्रम आयोवजत केला 

जाईल. 

● जागवतक सागरी वदन 2022 ची र्थीम New technologies for 

greener shipping ही आहे. 

आींतरराष्ट्र ीय अनुिाद सदिि 2022: 30 िप्टेंबर 

● अनुिाद आवि समाजाच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूवमका 

बजाििाऱया भार्ाांबिल जागरूकता वनमाटि करण्यासाठी 

दरिर्ी 30 सप्टेंबर रोजी आांतरराष्टर ीय अनुिाद वदन साजरा केला 

जातो. भार्ा व्यािसावयकाांच्या कायाटला श्रद्धाांजली िाहण्याची 

सांधी म्हिून हा वदिस साजरा केला जातो, जे राष्टर ाांना एकत्र 

आिण्यात, सांिाद, समजूतदारपिा आवि सहकायट सुलभ 

करण्यासाठी, विकासात योगदान आवि जागवतक र्ाांतता आवि 

सुरक्षा मजबूत करण्यात महत्त्वपूिट भूवमका बजाितात. 

 

सनधन बातम्या 
 

र्ार्ा िन्सचे माजी अध्यक्ष िायरि समस्त्री याींचे सनधन 

● र्ार्ा सन्सचे माजी अध्यक्ष सायरस वमस्त्री याांचा अहमदाबादहून 

मुांबईला जात असताना झालेल्या अपघातात मृतू् झाला. वमस्त्री 

हे 54 िर्ाांचे होते. जहाांगीर वदनर्ॉ पांडोल, अनावहता पांडोल 

आवि दाररयस पांडोल याांच्यासोबत ते प्रिास करत होते. वमस्त्री 

याांच्या पिात पत्ी रोवहका आवि त्ाांची दोन मुले असा पररिार 

आहे. 

प्रख्यात इसतहािकार बी. शेख अली याींचे नुकतेच सनधन झाले. 

● प्रख्यात इवतहासकार आवि मांगलोर आवि गोिा विद्यापीठाांचे 

पवहले कुलगुरू प्राध्यापक बी. रे्ख अली याांचे वनधन झाले. 

1986 मधे्य भारतीय इवतहास काँगे्रसच्या 47 व्या अवधिेर्नात 

ते सरवचर्िीस आवि 1985 मधे्य दवक्षि भारत इवतहास 

काँगे्रसचे सांसर्थापक अध्यक्ष होते. ते राज्योत्सि पुरस्कार 

प्राप्तकते आहेत आवि त्ाांनी इांग्रजीमधे्य एकूि 23 पुस्तके 

वलवहली आहेत. 

भारतीय बॉक्सर सबरजू िाह याींचे सनधन 

● भारतीय बॉक्सर, वबरजू साह याांचे नुकतेच वनधन झाले, ते 

आवर्याई आवि राष्टर कुल या दोन्ही खेळाांमधे्य पदक वजांकिारे 

पवहले भारतीय बॉक्सर होते. तो 48 िर्ाांचा होता. त्ाने 1994 

मधे्य कॉमनिेल्थ आवि आवर्याई खेळाांमधे्य काांस्यपदक 

वजांकले. साहचे पवहले महत्त्वपूिट आांतरराष्टर ीय यर् 1993 मधे्य 

बँकॉक, र्थायलांड येरे्थ झालेल्या आवर्याई जु्यवनयर 

चॅव्हम्पयनवर्पमधे्य 19 व्या िर्ी वमळाले. लाइर् फ्लायिेर् (45-

48 वकलो) विभागात त्ाने काांस्यपदक वमळिले. 

कनाटर्कातील गायक र्ीिी शींकरनारायणन याींचे सनधन 

● प्रवसद्ध कनाटर्क सांगीतकार, र्ीव्ही र्ांकरनारायि याांचे वनधन 

झाले. ते 77 िर्ाांचे होते. कनाटर्क सांगीताच्या मदुराई मिी 

अय्यर रै्लीचे ते मर्ालिाहक होते. त्ाांनी मदुराई मिी अय्यर 

याांच्यासोबत अनेक र्पे्प रे्अर केले होते. त्ाांनी 2003 मधे्य 

मद्रास सांगीत अकादमीचा सांगीता कलावनधी पुरस्कार वजांकला 

आवि 2003 मधे्य त्ाांना पद्मभूर्ि पुरस्काराने सन्मावनत 

करण्यात आले. ते सांगीतकार वतरुिलांगल िेमू्ब अय्यर आवि 

गोमती अम्मल याांचे पुत्र होते. 

पद्मश्री पुरस्कार सिजेते कलाकार रामचींद्र माींझी याींचे सनधन 

● आठ दर्के भोजपुरी लोकनृत् 'नाच'मधे्य कामवगरी करिारे 

पद्मश्री पुरस्कार विजेते रामचांद्र माांझी याांचे वनधन झाले. ते 'लौांडा 

नाच'चा एक प्रवसद्ध कलाकार होते, नृत्ाच्या त्ाांच्या 

आिडीमुळे त्ाांना सांगीत नार्क अकादमी पुरस्कार (2017) 

आवि पद्मश्री (2021) यासह अनेक सन्मान वमळाले आहेत. 

राणी एसलझाबेथ II याींचे सनधन: राणी एसलझाबेथ II याींचे 

ियाच्या 96 व्या िर्षी बालमोरल येथे सनधन झाले. 

● 70 िरे् यूकेिर राज्य करिाऱया रािी एवलझाबेर्थ II याांचे ियाच्या 

96 व्या िर्ी बालमोरल येरे्थ वनधन झाले. त्ाांच्या प्रकृतीची वचांता 

लिकर िाढल्यानांतर, त्ाांचे कुरु्ांब त्ाांच्या स्कॉवर्र् इसे्ट्र्मधे्य 

जमले. रािी एवलझाबेर्थ II याांनी 1952 मधे्य वसांहासनािर 

आरूढ झाल्यानांतर महत्त्वपूिट सामावजक बदल पावहले. राजा 

आवि रािी पत्ी लांडनला रिाना होण्यापूिी आज 

(08.09.2022) आवि उद्या (09.09.22) बालमोरलमधे्य खचट 

करतील. 
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भारताचे ििाटत कमी कायटकाळ अिलेले िरन्यायाधीश कमल 

नारायण सिींह याींचे सनधन 

● भारताचे माजी सरन्यायाधीर् कमल नारायि वसांह याांचे ियाच्या 

95 व्या िर्ी वनधन झाले. न्यायमूती नारायि याांचा मुख्य 

न्यायाधीर् म्हिून केिळ 17 वदिसाांचा कायटकाळ होता, 

ज्यामुळे ते सिाटत कमी कायटकाळ असलेले मुख्य न्यायाधीर् 

बनले. 25 नोव्हेंबर 1991 ते 12 वडसेंबर 1991 या कालािधीत 

ते भारताचे 22 िे सरन्यायाधीर् होते. 

स्वामी स्वरूपानींद िरस्वती याींचे ियाच्या 99 िर्षी सनधन 

● द्वारका-र्ारदा पीठ र्ांकराचायट स्वामी स्वरूपानांद सरस्वती 

याांचे मध्य प्रदेर्ातील नरवसांगपूर येरे्थ वनधन झाले. ते 99 िर्ाांचे 

होते. नरवसांगपूर येर्थील श्रीधाम झोतेिर आश्रमात त्ाांनी 

अखेरचा िास घेतला. स्वामी स्वरूपानांद याांचा जन्म मध्य 

प्रदेर्ातील वसिानी वजल््ातील वदघोरी गािात झाला. ियाच्या 9 

व्या िर्ी त्ाांनी आपले घर सोडले. नांतर ते उत्तर प्रदेर्ातील 

कार्ी येरे्थ गेले, वजरे्थ त्ाांना स्वामी कपाटत्री महाराज याांच्याकडून 

आध्याव्हत्मक ज्ञान आवि धावमटक ज्ञान प्राप्त झाले. 

पासकस्तानचे माजी पींच अिद रौफ याींचे सनधन 

● पावकस्तानचे माजी पांच असद रौफ याांचे हृदयविकाराच्या 

सांर्यामुळे वनधन झाले आहे. ियाच्या 66 व्या िर्ी त्ाांनी 

अखेरचा िास घेतला. अलीम दार याांच्या सारख्या वदग्गज 

पांचाांसह ते पावकस्तानने आजिर वनमाटि केलेल्या वदग्गज 

पांचाांपैकी एक होते. 2006 मधे्य, रौफला आयसीसीच्या पांचाांच्या 

एवलर् पॅनेलमधे्य समाविष्ट करण्यात आले, त्ानांतर त्ाांनी 47 

कसोर्ी, 98 एकवदिसीय आवि 23 र्ी-20 सामने खेळले. 

भारताचे माजी रे्सनिपरू् आसण डेव्हिि कपचे कणटधार नरेश 

कुमार याींचे ियाच्या 93 व्या िर्षी सनधन झाले. 

● माजी भारतीय रे्वनसपरू् आवि डेव्हव्हस कप किटधार, नरेर् 

कुमार याांचे नुकतेच ियाच्या 93 व्या िर्ी वनधन झाले. त्ाांचा 

जन्म 22 वडसेंबर 1928 रोजी लाहोर येरे्थ झाला, नरेर् कुमार 

स्वातांत्र्यानांतर भारतीय रे्वनसमधे्य वदग्गज खेळाडू होते. 

● नरेर् कुमारने 1952 मधे्य डेव्हव्हस कप सांघात सर्थान वमळिले. 

त्ाांनी सलग आठ िरे् देर्ाचे प्रवतवनवधत्व केले आवि नांतर 

किटधार बनले. गँ्रड िॅम खेळण्याआधी, ते 1952 आवि 1953 

मधे्य आयररर् चॅव्हम्पयनवर्पमधे्य दोन एकेरी व्हखताब वजांकले. 

त्ाांनी िेल्र् चॅव्हम्पयनवर्पमधे्य एकेरी विजेतेपद वजांकले. 

कॉमेसडयन राजू श्रीिास्ति याींचे ियाच्या 58 व्या िर्षी सनधन 

झाले. 

● कॉमेवडयन राजू श्रीिास्ति याांचे ियाच्या 58 व्या िर्ी वदल्लीत 

वनधन झाले. 10 ऑगस्ट् रोजी व्यायाम करत असताना त्ाांना 

हृदयविकाराचा झर्का आला. एका अहिालानुसार राजू 

अजूनही रु्द्धीत होता आवि र्रीराची हालचाल सामान्य होती. 

कॉमेवडयन पूिी ऑव्हक्सजन सपोर्टवर्िाय 80 र्के्क ते 90 र्के्क 

Spo2 पातळी नोांदित होता. 

राष्ट्र ीय स्वयींिेिक िींघाचे जे्यि प्रचारक केशिराि दत्ताते्रय 

दीसक्षत याींचे सनधन झाले आहे. 

● राष्टर ीय स्वयांसेिक सांघाचे जे्यि प्रचारक केर्िराि दत्ताते्रय 

दीवक्षत याांचे वनधन झाले आहे. ते 98 िर्ाांचे होते. महाराष्टर ातील 

िधाट वजल््ातील पुलगाि गािात 1925 मधे्य जन्मलेले केर्ि 

राि 1950 मधे्य बांगालमधे्य प्रचारक म्हिून काम करण्यासाठी 

आले. ते सिट सांघ पररिारात आदरिीय होते. केर्ि राि याांचे 

पावर्थटि राज्य मुख्यालय, केर्ि भिन येरे्थ ठेिण्यात आले. 

त्ाांच्या वनधनाबिल प्रदेर्ाध्यक्ष सुकाांता मजुमदार आवि 

पक्षाच्या इतर िररि नेत्ाांनी र्ोक व्यक्त केला आहे. 

िींसृ्कत पींसडत पद्मश्री आचायट रामायतन शुल याींचे सनधन 

● पद्मश्री पुरस्कार विजेते, सांसृ्कतचे अभ्यासक आवि कार्ी विद्वत 

पररर्देचे माजी अध्यक्ष प्रा. आचायट राम यत् रु्ि याांचे ियाच्या 

90 व्या िर्ी वनधन झाले. सांसृ्कत व्याकरि आवि िेदाांत 

अध्यापन आवि आधुवनकीकरिाच्या निीन पद्धती र्ोधून 

काढण्यात त्ाांच्या योगदानामुळे त्ाांना "अवभनि पाविनी" 

म्हिून ओळखले जाते. 

अींतराळिीर िॅलेरी पॉलीकोि याींचे ियाच्या 80 व्या िर्षी 

सनधन झाले. 

● सिाटत लाांब अांतराळ उड्डािाचा विक्रम करिाऱया रवर्यन 

कॉस्मोनॉर् वॅ्हलेरी व्लावदवमरोविच पॉवलकोव्ह याांचे ियाच्या 80 

व्या िर्ी वनधन झाले आहे. रोसकॉसमॉसच्या मते, पोल्याकोव्ह 

याांनी त्ाांच्या कारवकदीत एकूि 678 वदिस आवि 16 तासाांच्या 

दोन अांतराळ मोवहमाांमधे्य भाग घेतला आहे. 

िॅलेरी व्लासदसमरोसिच पॉसलकोिची कारकीदट: 

● पॉलीकोव्ह याांनी 1988 मधे्य त्ाांच्या अांतराळातील पवहल्या 

मोवहमेत भाग घेतला आवि आठ मवहन्याांनांतर 1989 मधे्य ते 

परतले. त्ाच िर्ी त्ाांना बायोमेवडकल समस्या सांसरे्थचे 

उपसांचालक म्हिून वनयुक्त करण्यात आले. 
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● वॅ्हलेरी पॉलीकोव्ह याांनी 1994 ते 1995 दरम्यान मीर से्पस 

से्ट्र्निर पृथ्वीभोिती सांपूिट 437 वदिस पररभ्रमि केले. 

पॉलीकोव्ह याांनी यापूिी 1988-89 मधे्य वमर्निर 288 वदिस 

अांतराळात घालिले होते. 

● मांगळािर लाांबचा प्रिास करण्यासाठी लोक त्ाांचे मानवसक 

आरोग्य राखू र्कतात का हे पाहण्यासाठी त्ाांनी प्रयोगाांिर 

काम केले. मीर से्पस से्ट्र्न 1986 मधे्य प्रर्थम सोव्हव्हएत 

युवनयनच्या वनयांत्रिाखाली आवि नांतर रवर्याच्या कके्षत 

ठेिण्यात आले. 

ऑस्कर सिजेती असभनेत्री लुईि िेचर याींचे सनधन 

● अमेररकेतील ऑस्कर विजेती अवभनेत्री लुईस फे्लचर याांचे 

ियाच्या 88 व्या िर्ी फ्रान्समधे्य वनधन झाले. 

● िन फू्ल ओव्हर द कुकूज नेस्ट् (1975) मधे्य नसट रॅच्च्ड या 

भूवमकेसाठी त्ाांना 1976 मधे्य ऑस्कर देण्यात आला. 

● त्ाांना बाफ्टा पुरस्कार आवि गोडन ग्लोब पुरस्कार देखील 

वमळाला होता. 

केरळचे माजी मींत्री आसण कााँगे्रिचे जे्यि नेते आयटदान मोहम्मद 

याींचे ियाच्या ८७ व्या िर्षी सनधन झाले. 

● केरळचे माजी मांत्री आवि काँगे्रसचे जे्यि नेते, आयटदान मुहम्मद 

याांचे ियाच्या 87 व्या िर्ी वनधन झाले. केरळमधील काँगे्रसचा 

एक प्रमुख मुव्हिम चेहरा मोहम्मद हे मलापु्परममधील वनलाांबूर 

मतदारसांघातून आठ िेळा विधानसभेिर वनिडून आले होते. 

त्ाांनी चार िेळा मांत्रीपद भूर्िले होते. 2011 ते 2016 या 

काँगे्रसच्या राजिर्ीत ते ओमन चांडी सरकारमधे्य ऊजाटमांत्री 

होते. 

आयटदान मोहम्मदची कारकीदट: 

● मोहम्मद 1952 मधे्य कॉांगे्रसमधे्य सामील झाले आवि 1958 

मधे्य केरळ प्रदेर् कॉांगे्रस कवमर्ीचे सदस्य झाले. नांतर, त्ाांनी 

मलपु्परम वजल्हा कॉांगे्रस कवमर्ीचे अध्यक्ष म्हिून काम केले 

आवि कॉांगे्रसच्या र्र ेड युवनयन विांग INTUC चे राज्य नेते होते. 

● काँगे्रसमधे्य, मोहम्मद हे एके अँर्ोनी याांच्या नेतृत्वाखालील ए 

गर्ार्ी सांबांवधत एक प्रमुख नेते होते. 1980 मधे्य जेव्हा 

काँगे्रसच्या एका गर्ाने CPI(M) सोबत सांधान साधले होते, तेव्हा 

मोहम्मद EK Nayanar याांच्या नेतृत्वाखालील CPI(M) 

सरकारमधे्य मांत्री झाले होते. 

● के करुिाकरन याांच्या राजीनाम्यानांतर अँर्नी मुख्यमांत्री 

झाल्यािर 1995 मधे्य ते पुन्हा काँगे्रसच्या मांवत्रमांडळात मांत्री 

झाले. 2004 मधे्य, जेव्हा ओमन चांडी मुख्यमांत्री झाले, तेव्हा 

मोहम्मद याांना ऊजाट मांत्री म्हिून सामील करण्यात आले. 

राष्ट्र ीय मसहला आयोगाच्या पसहल्या अध्यक्षा जयींती पर्नायक 

याींचे सनधन 

● राष्टर ीय मवहला आयोगाच्या पवहल्या अध्यक्षा आवि माजी सांसद 

सदस्य जयांती पर्नायक याांचे ओवडर्ाची राजधानी भुिनेिर 

येरे्थ वनधन झाले. त्ा वदिांगत जानकी बल्लि पर्नायक याांच्या 

पत्ी होत्ा. 

सिसिध बातम्या 
 

भ्रष्ट् असधकाऱयाींना सशक्षा करण्याचे सनदेश नाकारल्याबद्दल 

CVC च्या यादीत रेले्व अव्वल आहे. 

● भ्रष्ट अवधकारी आवि कमटचार्याांविरुद्ध CVC च्या 

वर्फारर्ी ांकडे दुलटक्ष करिार्या आवि त्ाांच्या स्वतः च्या 

अनुर्ासनात्मक प्रवक्रयेनुसार प्रकरिाांचे वनराकरि करिार्या 

सरकारी सांसर्थाांच्या यादीत रेले्व मांत्रालय अव्वल आहे. 2021 

च्या िावर्टक अहिालात अर्ाच प्रकारच्या 55 घर्ना सरकारी 

सांसर्थाांमधे्य आढळून आल्या होत्ा, त्ापैकी 11 रेले्वमधे्य होत्ा. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

● रेले्वसह, भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI), बँक ऑफ 

इां वडया आवि वदल्ली जल बोडट  याांच्याकडे प्रते्की चार प्रकरिे 

होती आवि CVC नुसार, महानदी कोलवफड्स वलवमरे्डने 

अर्ा पररव्हसर्थतीत त्ाांच्या तीन कामगाराांचे सांरक्षि केले. 

● इां वडयन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्टर , मद्रास 

फवर्टलायझसट वलवमरे्ड, इां वदरा गाांधी नॅर्नल ओपन 

युवनव्हवसटर्ी, आवि उत्तर वदल्ली महानगरपावलका (जी आता 

वदल्लीच्या युवनफाइड महानगरपावलकेचा भाग आहे) या 

प्रकरिाांमधे्य गुांतलेल्या दोन सांसर्था म्हिून सूचीबद्ध आहेत, 

भारत िरकारने िर्षटभर "हैदराबाद सलबरेशन डे" िाजरा 

करण्याि मान्यता सदली. 

● भारत सरकारने 2022 ते 2023 या िर्ाांसाठी "हैदराबाद 

वलबरेर्न डे" च्या िावर्टक स्मरिार्थट मांजूर केले आहे. 17 

सप्टेंबर, 2022 रोजी, साांसृ्कवतक मांत्रालय हैदराबाद मुव्हक्त 

वदनाच्या िर्टभराच्या उत्सिासाठी उद्घार्न कायटक्रम आयोवजत 

करेल. सांपूिट भारतातील तसेच अभ्यासाधीन प्रदेर्ातील 

सध्याच्या वपढीमधे्य बवलदान, िीरता आवि प्रवतकार या 

करे्थबिल जागरुकता वनमाटि करिे हे धे्यय आहे. 

लडाखमधे्य राष्ट्र ाचे पसहले “नाईर् स्काय अभयारण्य” स्थापन 

केले जाणार आहे. 

● कें द्रीय विज्ञान आवि तांत्रज्ञान मांत्री वजतेंद्र वसांह याांनी साांवगतले 

की, लडाखमधील हानले येरे्थ भारतातील पवहले 'रात्रीचे आकार् 

अभयारण्य' पुढील तीन मवहन्याांत उभारले जािार आहे. भारत 

सरकारचा हा एक अनोखा आवि पवहलाच उपक्रम आहे. 

कें द्रीय विज्ञान आवि तांत्रज्ञान मांत्रालयाने जारी केलेल्या 

वनिेदनानुसार प्रस्तावित गडद आकार् राखीि हानले, लडाख 

येरे्थ व्हसर्थत असेल आवि भारतातील खगोल-पयटर्नाला चालना 

देईल. 
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यूपीच्या फारुखाबादमधे्य, 'जेल का खाना'ला 5-स्ट्ार FSSAI 

रेसर्ींग समळाले. 

● उत्तर प्रदेर्ातील फरुखाबाद वजल््ातील फतेहगढ मध्यिती 

कारागृहाला भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्रावधकरि (FSSAI) 

कडून कैद्याांना वदल्या जािाऱया अन्नाच्या गुििते्तसाठी 

पांचताराांवकत रेवर्ांग वमळाले आहे. FSSAI द्वारे पॅनेल केलेल्या 

तृतीय-पक्ष ऑवडर्ने कारागृहाला पांचताराांवकत 'इर् राइर् 

सवर्टवफकेर्' प्रदान केले. हे अन्न गुिित्ता आवि स्वच्छतेची 

ओळख आहे, याचा अर्थट कैद्याांना तुरुां गात दजेदार अन्नपदार्थट 

वमळत आहेत. 

3 भारतीय शहरे युनेस्कोच्या शैक्षसणक शहराींच्या नेर्िकट मधे्य 

िामील झाली आहेत. 

● िारां गल आवि केरळमधील दोन र्हरे UNESCO ग्लोबल 

नेर्िकट  ऑफ लवनांग वसर्ीज (GNLC) मधे्य सामील झाली 

आहेत ज्याांनी सर्थावनक स्तरािर सिाांसाठी आयुष्यभर वर्क्षि 

प्रत्क्षात आिण्याच्या त्ाांच्या उतृ्कष्ट प्रयत्ाांची दखल घेतली 

आहे. या जागवतक सांसरे्थच्या नेर्िकट मधे्य सामील झालेल्या 44 

देर्ाांतील 77 र्हराांमधे्य तेलांगिातील िारां गल, वत्ररू्र आवि 

वनलाांबूर याांचा समािेर् आहे. 

िील प्ाींर् तयार करण्यािाठी रेले्वने खाजगी खेळाडूींना 

आमींसत्रत केले. 

● भारतीय रेले्वने व्हील प्ाांर् बाांधण्यासाठी खासगी कां पन्याांना 

आमांवत्रत करण्यासाठी पवहल्याांदा वनविदा काढल्या. भारतीय 

रेले्वचा हा उपक्रम भारताला स्वािलांबी बनिेल तसेच व्हीलचा 

वनयाटतदार बनण्यासाठी बू्ल वप्रांर् तयार करेल. भारतातील सुपर-

फास्ट् िांदे भारत एक्सपे्रस र्र ेन्ससाठी दरिर्ी वकमान 80,000 

चाके तयार करण्याचे या प्ाांर्चे उविष्ट आहे. 

 

 

िील प्ाींर्शी िींबींसधत महत्त्वाचे मुदे्द 

● िर्टभरात 80000 चाकाांचे उत्पादन सक्षम करण्याचे सांयांत्राचे 

उविष्ट आहे . 

● भारतीय पोलाद प्रावधकरि (सेल) एक लाख चाकाांचा पुरिठा 

करत आहे आवि उिटररत चाकाांचे उत्पादन निीन प्ाांर्द्वारे 

केले जाईल. 

● 15 ऑगस्ट् 2021 रोजी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी आझादी का 

अमृत महोत्सि साजरा करण्यासाठी 75 'िांदे भारत' गाड्या 

देर्ाच्या विविध भागाांना 75 आठिड्याांत जोडण्याचे स्वप्न 

जाहीर केले. 

लेफ्टनींर् गिनटर आर के माथूर याींच्या हसे्त लडाख पर्कथा 

लेखक मेळ्याचे उद्घार्न करण्यात आले. 

● लेहमधे्य, लडाखचे लेफ्टनांर् गव्हनटर आर के मारू्थर याांनी पाच 

वदिसीय लडाख पर्कर्था लेखक मेळा प्रभािीपिे उघडला. श्री. 

मारू्थर याांनी दािा केला की लडाखचे तांत्रज्ञ आवि सामग्री 

पुरिठादार मोर्न वपक्चर व्यिसायार्ी पररवचत आहेत. लडाख, 

नैसवगटकररत्ा आियटकारक दृशे्य आवि समृद्ध सांसृ्कतीने 

उद्योगात योगदान वदले आहे, असा दािा त्ाांनी केला. वचत्रपर् 

माध्यमात लडाखचे वचत्रि करण्यासाठी त्ाांनी उपव्हसर्थताांना 

वचत्रपर् उद्योग व्यािसावयकाांच्या सल्ल्यापासून वर्कण्याचे 

आवि त्ाांचे पालन करण्याचे आिाहन केले. 

लॉि एीं जेसलिने 17 िप्टेंबरला 'व्हस्क्वड गेम' सदिि म्हणून नाि 

सदले. 

● दवक्षि कोररयन नेर्व्हफ्लक्स मावलकेतील यर्ाची ओळख म्हिून 

लॉस एां जेवलस वसर्ीने अवधकृतपिे सप्टेंबर 17 व्हस्क्वड गेम डे 

म्हिून वनयुक्त केले आहे. “व्हस्क्वड गेम” ला जुलैमधे्य 14 एमी 

अिॉड्टससाठी नामाांकन वमळाले होते आवि उतृ्कष्ट नार्क 

मावलकेसाठी नामाांकन वमळििारी ही पवहली नॉन-इांग्रजी 

भारे्तील मावलका आहे. स्क्रीन अॅॅक्टसट वगड अिॉडट  

वजांकिारी ही पवहली कोररयन आवि पवहली गैर-इांग्रजी 

भारे्तील मावलका होती. 

EKI Energy Services Ltd द्वारे िूचीबद्ध केलेला भारतातील 

पसहला प्ाव्हस्ट्क प्रकल्प आहे. 

 EKI एनजी सव्हव्हटसेस, एक विकासक आवि काबटन के्रवडर््सचा 

विके्रता, ने जाहीर केले की जागवतक मान्यता मानकाांखाली 

भारतीय प्ाव्हस्ट्क प्रकल्प (भारताचा पवहला प्ाव्हस्ट्क प्रकल्प) 

सूचीबद्ध करिारी ती पवहली कां पनी आहे. यासह, इां दूर-

आधाररत काबटन के्रवडर् से्पर्ावलस्ट्, EKI एनजी सव्हव्हटसेस, 

ज्याांनी 16 देर्ाांमधे्य गेल्या 14 िर्ाांपासून हिामान कृती आवि 

ऑफसेर् सोलू्यर्न्सच्या के्षत्रात काम केले आहे, ती देर्ातील 

प्ाव्हस्ट्क प्रकल्पाची यादी करिारी पवहली कां पनी बनली आहे. 
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सफग्मा सडझाइन पॅ्र्फॉमट Adobe ने $20 सबसलयन मधे्य 

सिकत घेतले. 

● Adobe ने घोर्िा केली की ते अांदाजे $20 अब्ज रोख आवि 

इव्हक्वर्ीमधे्य वडझाइन सॉफ्टिेअर कां पनी Figma घेिार आहे. 

Adobe च्या स्ट्ॉकमधे्य 17% घसरि झाली, 2010 नांतरची 

सिाटत िाईर् घसरि आहे. Dylan Field, Figma चे सह-

सांसर्थापक आवि CEO, करार पूिट झाल्यानांतर त्ा व्हसर्थतीत 

राहतील. Adobe च्या वडवजर्ल मीवडया विभागाचे अध्यक्ष 

डेव्हव्हड िाधिानी हे त्ाांचे तात्काळ पयटिेक्षक असतील. 

USAID आसण UNICEF ने 'दूर िे नमसे्त' ही मासलका िुरू 

केली. 

● यूएस एजन्सी फॉर इांर्रनॅर्नल डेव्हलपमेंर् आवि युवनसेफ 

याांनी निी वदल्ली येरे्थ आयोवजत एका कायटक्रमात दूरदर्टन 

आवि यूटू्यब मावलका “दूर से नमसे्त” लाँच केली. या 

कायटक्रमात दुर से नमसे्त या विर्यािरील एक नाट्यवचत्रपर् 

दाखिण्यात आला, जो मुख्य करे्थतून पे्रक्षकाांना घेऊन गेला 

आवि मनोरांजन वर्क्षि मावलकेत लस प्रचार आवि कोविड-19 

योग्य ितटन (CAB) चे सांदेर् कसे गुांफले गेले आहेत हे 

दाखिण्यात आले. 

दूर िे नमसे्त मासलकेबद्दल: 

● दूर से नमसे्त ही एक निीन रे्वलव्हव्हजन मावलका आहे जी 

सार्थीच्या रोगानांतरच्या जगात वनरोगी ितटनाांना प्रोत्साहन देते. ही 

एक काल्पवनक वहांदी मावलका आहे जी मनोरांजन वर्क्षिाच्या 

स्वरूपात विकवसत केली गेली आहे जी महामारीनांतरच्या 

जगाच्या आव्हानाांिर प्रकार् र्ाकते आवि वनरोगी ितटन आवि 

पद्धती ांचा अिलांब करण्यास प्रोत्साहन देते. 

● हा कायटक्रम दर रवििारी सकाळी 11 ते दुपारी 12 या िेळेत 

प्रसाररत होिार आहे. 

आिामी जलतरणपरू्, एव्हल्वि अली हजाररका नॉथट चॅनेल 

ओलाींडणारे ईशाने्यकडील पसहले ठरले आहेत. 

● आसामी जलतरिपरू्, एव्हल्वस अली हजाररका नॉर्थट चॅनेल 

ओलाांडिारे ईर्ाने्यकडील पवहले ठरले आहेत. नॉर्थट चॅनेल ही 

उत्तर-पूिट उत्तर आयलांड आवि दवक्षि-पविम स्कॉर्लांडमधील 

सामुद्रधुनी आहे. एव्हल्वस आवि त्ाच्या र्ीमने ही कामवगरी 

करण्यासाठी 14 तास 38 वमवनर्ाांची िेळ नोांदिली. यासह 

एव्हल्वस हे नॉर्थट चॅनल पार करिारा सिाटत ियस्कर भारतीय 

जलतरिपरू् ठरले आहे. 

एव्हल्वि अलीचे इतर रेकॉडट : 

● गेल्या िर्ी एव्हल्वसने धरमतर जेर्ी ते मुांबईतील गेर्िे ऑफ 

इां वडयापयांत पोहिारा पवहले आसामी होण्याचा पराक्रम केला. 

● चार िर्ाांपूिी, त्ाने 34-वकमी इां व्हग्लर् चॅनेलचे 29 वकलोमीर्र 

पोहले आवि हा पराक्रम गाजििारा तो पवहला आसामी ठरले. 

 

ििट स्पधाट परीक्षाींिाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● वर्वपांग कॉपोरेर्न ऑफ इां वडया वलवमरे्ड मुख्यालय: मुांबई; 

● वर्वपांग कॉपोरेर्न ऑफ इां वडया वलवमरे्ड सर्थापना: 2 ऑक्टोबर 

1961, मुांबई. 

● मेघालय राजधानी: वर्लाँग; 

● मेघालयचे मुख्यमांत्री: कॉनरॅड कोांगकल सांगमा; 

● मेघालयचे राज्यपाल: सत्पाल मवलक 

● इस्रोचे अध्यक्ष: एस सोमनार्थ 

● इस्रोचे सांसर्थापक: विक्रम साराभाई 

● इस्रोची सर्थापना िर्ट: 15 ऑगस्ट् 1969 

● भारत इलेक्टर ॉवनक्स वलवमरे्ड (BEL) सर्थापना: 1954; 

● भारत इलेक्टर ॉवनक्स वलवमरे्ड (BEL) मुख्यालय: बेंगळुरू. 

● तावमळनाड मकां र्ाइल बँकेची सर्थापना: 11 मे 1921; 

● तवमळनाड मकां र्ाइल बँकेचे मुख्यालय: रु्थरु्थकुडी, तवमळनाडू. 

● NALSA ची सर्थापना: 9 नोव्हेंबर 1995 

● NALSA मुख्यालय: निी वदल्ली 

● UNEP मुख्यालय: नैरोबी, केवनया; 

● UNEP प्रमुख: इांगर अँडरसन; 

● UNEP सांसर्थापक: मॉररस स्ट्र ाँग; 

● UNEP ची सर्थापना: 5 जून 1972. 

● HDFC ERGO जनरल इझरु्रन्सचे CEO: ररतेर् कुमार; 

● HDFC ERGO जनरल इझरु्रन्स मुख्यालय: मुांबई; 

● HDFC ERGO जनरल इझरु्रन्सची सर्थापना: 2002. 

● अदानी समूहाचे मुख्यालय: अहमदाबाद; 

● अदानी समूहाचे सांसर्थापक: गौतम अदानी; 

● अदानी समूहाची सर्थापना 1988 

● िाविज्य आवि उद्योग मांत्री, भारत सरकार: श्री पीयूर् गोयल 

● युनायरे्ड से्ट्र््सचे अध्यक्ष: जो वबडेन 

● युनायरे्ड से्ट्र््सची राजधानी: िॉवर्ांग्र्न, डीसी 

● उत्तर कोररयाचा सिोच्च नेता: वकम जोांग-उन 

● दवक्षि कोररयाचे अध्यक्ष: यून सुक-येओल 

● युवनसेफची सर्थापना: 1946; 

● युवनसेफ मुख्यालय: नू्ययॉकट  र्हर, यूएसए; 

● युवनसेफ महासांचालक: कॅर्थरीन एम. रसेल; 

● युवनसेफ सदस्यत्व: 192 

● वदल्लीचे मुख्यमांत्री: अरविांद केजरीिाल 

● नौदल प्रमुख: अँडवमरल आर हरी कुमार 

● लष्करप्रमुख: जनरल मनोज मुकुां द नरििे 

● हिाई दल प्रमुख: एअर चीफ मार्टल व्ही आर चौधरी 

● तावमळनाडू राजधानी: चेन्नई; 

● तावमळनाडूचे मुख्यमांत्री : एमके सॅ्ट्वलन; 
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● तावमळनाडूचे राज्यपाल: आर एन रिी. 

● मॅक्स लाइफ इझरु्रन्सचे एमडी आवि सीईओ: प्रर्ाांत वत्रपाठी 

● मॅक्स लाइफ इझरु्रन्सची सर्थापना: 2001 

● मॅक्स लाइफ इझरु्रन्सचे मुख्यालय: निी वदल्ली, वदल्ली 

● Hero MotoCorp ची सर्थापना:19 जानेिारी 1984; 

● Hero MotoCorp सांसर्थापक: वब्रजमोहन लाल मुांजाल; 

● Hero MotoCorp मुख्यालय: निी वदल्ली; 

● Hero MotoCorp CEO: पिन मुांजाल. 

● सांरक्षि मांत्री, भारत: श्री राजनार्थ वसांह 

● सांरक्षि सवचि, सांरक्षि मांत्रालय: डॉ. अजय कुमार 

● एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष : अतनु चक्रिती 

● बँक ऑफ बडोदा (BoB) चे अध्यक्ष : हसमुख अवधया 

● नासा मुख्यालय: िॉवर्ांग्र्न, डीसी, युनायरे्ड से्ट्र््स 

● नासा प्रर्ासक: वबल नेल्सन 

● छत्तीसगड राजधानी: रायपूर; 

● छत्तीसगडचे मुख्यमांत्री: भूपेर् बघेल; 

● छत्तीसगडचे राज्यपाल: अनुसुईया उईके 

● ICMR मुख्यालय: निी वदल्ली; 

● ICMR सांसर्थापक: भारत सरकार; 

● ICMR ची सर्थापना: 1911. 

● RailTel चे अध्यक्ष आवि व्यिसर्थापकीय सांचालक: सांजय कुमार 

● आांतरराष्टर ीय हॉकी महासांघाचे अध्यक्ष: डॉ. नररां दर धु्रि बत्रा; 

● आांतरराष्टर ीय हॉकी फेडरेर्नचे मुख्यालय: लॉसने, व्हस्व्झलांड; 

● इांर्रनॅर्नल हॉकी फेडरेर्नचे सीईओ: वर्थयरी िेइल; 

● आांतरराष्टर ीय हॉकी फेडरेर्नची सर्थापना : 7 जानेिारी 1924, 

पॅररस, फ्रान्स. 

● AIIMS वदल्लीची सर्थापना: 1956 

● AIIMS वदल्ली प्रर्थम सांचालक: बी.बी. दीवक्षत 

● ऍमेझॉन सांसर्थापक: जेफ बेझोस 

● ऍमेझॉन सीईओ: अँडी जॅसी 

● वसक्कीम राजधानी: गांगर्ोक; 

● वसक्कीमचे मुख्यमांत्री: पे्रमवसांग तमाांग; 

● वसक्कीमचे राज्यपाल: गांगा प्रसाद. 

● जागवतक आरोग्य सांघर्नेचे मुख्यालय: वजवनव्हा, व्हस्व्झलांड; 

● जागवतक आरोग्य सांघर्नेची सर्थापना: 7 एवप्रल 1948; 

● जागवतक आरोग्य सांघर्नेचे महासांचालक: रे्डर ोस अधानोम 

● इस्रोचे अध्यक्ष: एस. सोमनार्थ; 

● इस्रोची सर्थापना तारीख: 15 ऑगस्ट् 1969; 

● इस्रोचे सांसर्थापक: डॉ. विक्रम साराभाई. 

● कें द्रीय अने्वर्ि बु्यरो (CBI) चे महासांचालक: सुबोध कुमार 

जयस्वाल 

● कें द्रीय अने्वर्ि बू्यरो (CBI) चे मुख्यालय: निी वदल्ली 

● आसामची राजधानी: वदसपूर 

● आसामचे मुख्यमांत्री: डॉ. वहमांता वबस्वा सरमा 

● आसामचे राज्यपाल: प्रा. जगदीर् मुखी 

● तेलांगिाची राजधानी: हैदराबाद 

● तेलांगिाचे मुख्यमांत्री: कलिकुां तला चांद्ररे्खर राि 

● तेलांगिाचे राज्यपाल: डॉ. तवमवलसाई सुांदरराजन 

● कमटचारी राज्य विमा महामांडळाची सर्थापना: 25 फेबु्रिारी 

1952; 

● कमटचारी राज्य विमा वनगम मालक: श्रम आवि रोजगार 

मांत्रालय, भारत सरकार. 

● कें द्रीय युिा व्यिहार आवि क्रीडा मांत्री: श्री अनुराग वसांह ठाकूर 

● कें द्रीय युिा व्यिहार आवि क्रीडा राज्यमांत्री: श्री वनवसर्थ 

प्रामाविक 

● युिा कायट सवचि: श्री सांजय कुमार 

● Ageas Federal Life Insurance चे MD आवि CEO: विघे्नर् 

र्हािे 

● जागवतक पयटर्न सांघर्नेची सर्थापना: 1946; 

● जागवतक पयटर्न सांघर्नेचे मुख्यालय: मावद्रद, से्पन; 

● जागवतक पयटर्न सांघर्नेचे महासवचि; झुरब पोलोवलकेर्विली. 
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