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राष्ट्र ीय बातम्या 

मेक इन इंडियाला 8 वरे्ष पूर्ण झाले. 

● मेक इन इंडिया, हा भारत सरकारचा प्रमुख काययक्रम जो 

गंुतवणुकीची सुडवधा, नवकल्पना वाढवणे, कौशल्य डवकास 

वाढवणे आडण उतृ्कष्ट उत्पादन पायाभूत सुडवधा डनमायण करण्याची 

महत्वाचा काययक्रम आहे, 25 सप्टेंबर 2022 रोजी मेक इन 

इंडियाला 8 वरे्ष पूणय झाली. 2014 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 

नेतृत्वाखाली, 'मेक इन इंडिया' ची सुरवात करण्यात आली होती. 

हा उपक्रम जगभरातील संभाव्य गंुतवणूकदार आडण भागीदारांना 

'नू्य इंडिया'च्या वाढीच्या कथेत सहभागी होण्यासाठी खुले आमंत्रण 

देतो. मेक इन इंडियाने 27 के्षत्रांमधे्य भरीव कामडगरी केली आहे 

प्रते्यक गावात 4G, 5G कनेक्टिक्टिटीसाठी भारत 30 अब्ज 

िॉलरची ग ंतवरू्क करर्ार आहे. 

● आयटी मंत्री अश्ववनी वैष्णव म्हणाले की, देशभरातील प्रते्यक 

गावात 4G आडण 5G साठी शेवटच्या टप्प्यावर नेटवकय  सुलभता 

सुडनश्वचत करण्यासाठी आडण ग्रामीण भागात मजबूत डिडजटल 

पायाभूत सुडवधा डनमायण करण्यासाठी सरकार जवळपास $30 

अब्ज गंुतवणूक करत आहे. 

● “आम्ही आता गावातील उद्योजकांची संपूणय इकोडसस्टम तयार 

करत आहोत, तरुणांच्या ऊजेला चांगल्या दजायची, हाय-स्पीि 

िेटा कनेश्िश्िटी देशातील प्रते्यक गावापयंत पोहोचवण्यासाठी 

त्यांना डवकासाच्या प्रवासाचा एक भाग बनवत आहोत,” असे 

अश्ववनी वैष्णव म्हणाले. 

अडमत शहा गंगटोकमधे्य िेअरी कोऑपरेडटि कॉन्क्लेिचे 

उद्घाटन करर्ार आहेत 

● कें द्रीय गृह आडण सहकार मंत्री अडमत शहा हे 7 ऑिोबर रोजी 

डसक्कीममधे्य पूवय आडण ईशान्य झोनच्या डदवसभर चालणाऱ्या 

िेअरी को-ऑपरेडटि कॉन्क्लेिचे उद्घाटन करण्याची शक्यता 

आहे. 

● हे कॉन्क्लेि नॅशनल कोऑपरेडटि िेअरी फेिरेशन ऑफ इंडिया 

(NCDFI) द्वारे आयोडजत केले जात आहे. 

कें द्रीय मंत्री जी डकशन रेड्डी यांनी पयणटन के्षत्राला चालना 

देण्यासाठी िर्च् णअल कॉन्फरन्स ‘डसम्फोन’ लााँच केली 

● कें द्रीय मंत्री जी डकशन रेड्डी, जी डकशन रेड्डी यांनी दोन डदवसीय 

आभासी पररर्षद 'SymphoNE' लााँच केली आहे. 

● जागडतक पययटन डदनाडनडमत्त ईशान्य के्षत्राच्या डवकास 

मंत्रालयातफे 24 आडण 27 सप्टेंबर 2022 रोजी आभासी पररर्षद 

‘डसम्फोन’ आयोडजत करण्यात आली आहे. 

भारतीय रेल्वेने ISRO द्वारे डवकडसत केलेली RTIS प्रर्ाली 

स्थाडपत केली आहे 

● भारतीय रेल्वेने ररअल-टाइम टर ेन इन्फॉमेशन डसस्टीम (RTIS) 

स्थाडपत करत आहे, जी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) 

च्या सहकायायने डवकडसत केली गेली आहे. 

● ही डसस्टीम लोकोमोडटिवर "स्थानकांवर टर ेनच्या हालचालीची 

वेळ स्वयंचडलतपणे प्राप्त करेल टर ेनच्या आगमन आडण प्रस्थान 

डकंवा धावण्याच्या वेळेसह". 

भारत सरकारने "साइन लनण" स्माटणफोन अाँप सादर केले 

● कें द्राने भारतीय सांकेडतक भारे्षसाठी (ISL) 10,000 शब्ांचा 

शब्कोश असलेले “साइन लनय” स्माटयफोन अाँप जारी केले. 

● सामाडजक न्याय आडण सक्षमीकरण राज्यमंत्री प्रडतमा भौडमक 

यांनी अाँपची ओळख करून डदली. 

● 10,000 शब्ांचे भारतीय सांकेडतक भार्षा संशोधन आडण प्रडशक्षण 

कें द्र (ISLRTC) शब्कोर्ष साइन लनयचा पाया आहे. 

● आयएसएल डिक्शनरीमधील सवय शब् अाँपवर डहंदी डकंवा इंग्रजी 

वापरून शोधले जाऊ शकतात, जे Android आडण iOS 

आवृत्त्ांमधे्य प्रवेशयोग्य आहेत. 

CBI ने ऑपरेशन मेघा चक्र अंतगणत बाल लैं डगक शोर्षर् सामग्रीर्च्ा 

डवरोधात देशभरात छापे टाकले 

● ऑपरेशन मेघा चक्राचा एक भाग म्हणून, कें द्रीय अने्वर्षण बू्यरो 

(CBI) ने बाल लैं डगक शोर्षण सामग्रीच्या इंटरनेट डवतरणाच्या 

प्रकरणांसंदभायत 20 राजे्य आडण कें द्रशाडसत प्रदेशांमधे्य 56 

डठकाणे शोधली आहेत. 

ग्रामीर् डवकास मंत्रालयाने जलदूत अाँप लााँच केले. 

● कें द्रीय मंत्री साध्वी डनरंजन ज्योती आडण राज्यमंत्री पंचायत राज 

कडपल मोरेववर पाटील यांच्या समक्ष, जलदूत अाँप आडण जलदूत 

अाँप ई-ब्रोशर ग्रामीण डवकास आडण स्टील राज्यमंत्री फग्गन डसंग 

कुलसे्त यांनी सादर केले. JALDOOT अाँप डवकडसत करण्यासाठी 

पंचायती राज आडण ग्रामीण डवकास मंत्रालयाने सहकायय केले. ग्राम 

रोजगार सहाय्यक या अाँपचा वापर करून पावसाळ्यापूवी आडण 

नंतर वर्षायतून दोनदा डवडहरीची पाणी पातळी मोजू शकतील. 

● अाँप लॉन्च इिेंटमधे्य उपश्स्थत जनसमुदायाशी बोलताना, फग्गन 

डसंग कुलसे्त यांनी राज्य सरकार, कें द्रशाडसत प्रदेश आडण ग्राम 

पंचायतीनंा नव्याने जारी केलेल्या जलदूट अाँपचा वापर करून 

भूजल पातळीचा िेटा संकलन आडण डववलेर्षणासाठी कें द्रीय 

डिडजटल िेटाबेसमधे्य एकडत्रत करण्यात गंुतण्याचे आवाहन केले. 

● पाणलोट डवकास, वनीकरण, पाणलोट डवकास आडण देखभाल 

आडण पावसाचे पाणी गोळा करण्यासारख्या उपाययोजनांना 

चालना देण्यासाठी प्रयत्न करूनही देशातील अनेक भागांमधे्य 

भूजल पातळी कमी झाली आहे. 
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MoHUA ने स्वच्छ अमृत महोत्सव अंतगणत स्वच्छ टॉयकॅथॉन लााँच 

केले. 

● गृहडनमायण आडण शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) स्वच्छ 

अमृत महोत्सव अंतगयत स्वच्छ टॉयकॅथॉन सुरू केली. खेळण्यांच्या 

डनडमयतीमधे्य डकंवा डनडमयतीमधे्य कचऱ्याच्या वापरासाठी उपाय 

शोधणे हे स्पधेचे उडिष्ट आहे. MoHUA चे सडचव, मनोज जोशी 

यांनी MyGov पोटयलवर काययक्रम सुरू केला आडण टूलडकट जारी 

केले. 

● या प्रसंगी संबोडधत करताना जोशी म्हणाले की, सजयनशील मनांनी 

एकीकिे खेळण्यांची वाढती मागणी पूणय करणाऱ्या आडण 

दुसरीकिे घनकचऱ्याचे दुष्पररणाम दूर करणारे नाडवन्यपूणय उपाय 

शोधले पाडहजेत. खेळणी ही कल्पनाशक्तीच्या प्रवासात सुरू 

करणाऱ्या मुलांसाठी आवचयय आडण आनंदाचा स्रोत राडहली 

पाडहजेत. घरातील टाकाऊ वसू्त मुलांना डवज्ञानाच्या मूलभूत 

तत्त्ांबिल डशकवणाऱ्या खेळण्यांमधे्य बदलल्या जाऊ शकतात, 

असे IIT गांधीनगरमधील सेंटर फॉर डक्रएडटि लडनंगचे मुख्य 

समन्वयक मनीर्ष जैन यांनी सांडगतले. 

गृह मंत्रालयाने PFI वर पाच वर्षाांसाठी बंदी घातली आहे. 

● Popular Front of India (PFI) आडण त्याच्या सहयोगीवंर कें द्राने 

पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी बंदी घातली होती, कायद्याची 

अंमलबजावणी करणाऱ्या एजंटांनी गटाच्या डक्रयाकलापांना 

दिपण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर काही डदवसांनी. पॉयुलर फं्रट ऑफ 

इंडिया (PFI) आडण त्याच्या सहयोगी संघटना "देशाच्या अंतगयत 

सुरके्षला मोठा धोका" आहेत आडण दहशतवादी संघटनांशी 

संबंडधत आहेत असा दावा करून गृह मंत्रालयाने बंदी लागू 

करण्यासाठी बेकायदेशीर डक्रयाकलाप (प्रडतबंध) कायद्याचा वापर 

केला. 

सवोच्च न्यायालयाने घोडर्षत केले आहे की सवण मडहलांना त्यांची 

वैवाडहक क्टस्थती काहीही असो, गभणधाररे्र्च्ा 24 आठवड्ांपयांत 

स रडक्षत आडर् कायदेशीर गभणपात करण्याचा अडधकार आहे. 

● सवोच्च न्यायालयाने घोडर्षत केले आहे की सवय मडहलांना त्यांची 

वैवाडहक श्स्थती काहीही असो, गभयधारणेच्या 24 आठवड्ांपयंत 

सुरडक्षत आडण कायदेशीर गभयपात करण्याचा अडधकार आहे. 

न्यायमूती िीवाय चंद्रचूि, जेबी पािीवाला आडण एएस बोपण्णा 

यांच्या खंिपीठाच्या म्हणण्यानुसार, डववाडहत आडण अडववाडहत 

मडहलांमधे्य फरक करणारा गभयपात डनयमन “कृडत्रम आडण 

घटनात्मकदृष्ट्या डटकाऊ” होता. 

प्रम ख म दे्द 

● खंिपीठाने ठरवले की 20 ते 24 आठवड्ांच्या दरम्यान 

गभयधारणा असलेल्या अडववाडहत आडण अडववाडहत मडहलांना 

सुरडक्षत आडण कायदेशीर गभयपाताचा प्रवेश नाकारला जाऊ 

शकत नाही. 

● 1971 च्या मेडिकल टडमयनेशन ऑफ पे्रग्नन्सी कायद्याने 20-24 

आठवड्ांच्या गरोदर असलेल्या अडववाडहत मडहलांना संमतीने 

संभोग केल्यानंतर कायदेशीर गभयपात करणे बेकायदेशीर ठरवले 

होते. 

पंतप्रधान मोदी यांनी गांधीनगर-म ंबई वंदे भारत एक्सपे्रसला 

डहरवा झेंिा दाखवला. 

● गांधीनगर-मंुबई सेंटरल वंदे भारत एक्सपे्रस टर ेन 30 सप्टेंबर 2022 

रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांधीनगर येथे डहरवा झेंिा 

दाखवला. पंतप्रधान मोदी दोन डदवस गुजरातमधे्य आहेत. 

देशातील ही डतसरी वंदे भारत टर ेन आहे. 

म ख्य म दे्द 

● नवी वंदे भारत एक्सपे्रस टर ेन गुजरात आडण महाराष्टर ाला गांधीनगर 

आडण मंुबई दरम्यान जोिेल. 

● रडववार वगळता आठवड्ातून सहा डदवस ही टर ेन धावणार आहे. 

● अडधकाऱ्यांनी डदलेल्या माडहतीनुसार, वंदे भारत टर ेन 20901 मंुबई 

सेंटरल येथून सकाळी 6.10 वाजता सुटेल आडण दुपारी 12.30 

वाजता गांधीनगरला पोहोचेल. 

● परतीची टर ेन, 20902, गांधीनगर कॅडपटल से्टशनवरून दुपारी 

2.05 वाजता सुटेल आडण मंुबई सेंटरल येथे रात्री 8.35 वाजता 

पोहोचेल. 

1 ऑिोबर 2022 रोजी देशातील 5G सेवांचे अडधकृतपरे् 

उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांर्च्ा हसे्त करण्यात आले. 

● पंतप्रधान कायायलयाने डदलेल्या डनवेदनानुसार, 1 ऑिोबर 2022 

रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त राष्टर ाच्या 5G सेवांचे 

अडधकृतपणे उद्घाटन करण्यात आले, ज्यामुळे अल्टर ा-हाय-

स्पीि मोबाइल इंटरनेटचा कालावधी सुरू झाला. इंडिया मोबाईल 

कााँगे्रसच्या सहाव्या पुनरावृत्तीचा शुभारंभही पंतप्रधान मोदीचं्या 

हसे्त करण्यात आला. 

प्रम ख म दे्द 

● जनसमुदायाशी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की सरकार 

आडण देशातील दूरसंचार उद्योग 130 कोटी भारतीयांना 5G च्या 

रूपात एक डवलक्षण भेट देत आहे. 

● 5G च्या आगमनाने देशात एक नवीन युग सुरू होत आहे. 5G सह 

पयाययांचे अमयायद आकाश उघिेल. 

● नवीन भारत तंत्रज्ञानाचा ग्राहक बनण्यापेक्षा त्याच्या डनडमयती आडण 

वापरामधे्य सडक्रयपणे सहभागी होईल, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. 

● भडवष्यातील वायरलेस तंत्रज्ञान डिझाइन आडण संबंडधत 

उत्पादनाचा भारतावर खूप प्रभाव पिेल. 

 

महाराष्ट्र  राज्य बातम्या 

महाराष्ट्र ातील महत्त्वार्च्ा पयणटनस्थळी लोकसहभागातून स्वच्छता 

अडभयान स रु करण्यात आला. 

● महाराष्टर ातील महत्त्ाच्या पययटनस्थळी लोकसहभागातून स्वच्छता 

अडभयानास सुरुवात होत आहे. त्या अनुरं्षगाने ऐडतहाडसक व 

पययटकांच्या आकर्षयणाचे कें द्र असलेल्या गेट-वे ऑफ इंडिया 

पररसरात पययटन डदनाच्या पुवयसंधे्यला स्वच्छता अडभयान 

राबडवण्यात येणार आहे. गेट-वे ऑफ इंडिया येथे डद. 26 सप्टेंबर, 

2022 रोजी दुपारी 3.00 ते सायं.6.00 या वेळेत होणाऱ्या स्वच्छता 

अडभयानात नागररक, स्वयंसेवी संस्था व पययटनपे्रमीनंी मोठ्या 

प्रमाणात सहभागी होणार आहेत. 

● 27 सप्टेंबर, 2022 या डदवशी जागडतक पययटन डदन जगभरात 

साजरा केला जातो. पययटन डदनाचे औडचत्य साधून पययटन मंत्री, 

मंगल प्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून सुप्रडसद्ध असणाऱ्या 

मंुबईतील गेट-वे ऑफ इंडिया पररसरात पययटन डवभाग व डदव्याज 

फाऊंिेशन यांच्या सहभागातून हा उपक्रम राबडवला जात आहे. 
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लता मंगेशकर आंतरराष्ट्र ीय संगीत महाडवद्यालयाचे उद्घाटन 

● भारतरत्न लता मंगेशकर आंतरराष्टर ीय संगीत महाडवद्यालयाचे 

मुख्यमंत्री एकनाथ डशंदे आडण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फिणवीस 

यांच्य हसे्त उद्घाटन करण्यात आले. या महाडवद्यालयासाठी सध्या 

तातु्परत्या स्वरुपात पु.ल.देशपांिे कला अकादमीची जागा उपलब्ध 

करून डदली असून गं्रथालय संचालनालयाची काडलना येथील 7 

हजार चौरस मीटर जागा कला संचालकांकिे सुपूदय  करण्यात येत 

असल्याचे मुख्यमंत्र्ांनी यावेळी जाहीर केले.  

उर्षा मंगेशकर आडर् पं हररप्रसाद चौरडसया यांना लता मंगेशकर 

प रस्कार डमळाला. 

● महाराष्टर  शासनाच्या सांसृ्कडतक कायय डवभागामाफय त दरवर्षी गायन 

व वादन या के्षत्रात अतुलनीय कामडगरी करणाऱ्या जे्यष्ठ 

कलाकारांस गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराने सन्माडनत 

करण्यात येते. रडवंद्र नायमंडदर येथे आयोडजत काययक्रमात 

मुख्यमंत्री एकनाथ डशंदे आडण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फिणवीस 

यांच्या हसे्त सन 2020 चा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 

जे्यष्ठ गाडयका उर्षा मंगेशया पुरस्कार सोहळयाच्या डनडमत्ताने 

सांसृ्कडतक कायय डवभागामाफय त ‘स्वर-लता’ या सांसृ्कडतक 

काययक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेकर यांना तर सन 2021 चा 

पुरस्कार जे्यष्ठ बासरीवादक पं.हरीप्रसाद चौरडसया यांना प्रदान 

करण्यात आले होते. 

● उर्षा मंगेशकर यांनी केवळ डहंदी आडण मराठीच नाही तर 

वेगवेगळ्या प्रांतांतल्या वेगवेगळ्या भार्षांमधून गाणी गाडयली 

आहेत. पंडित हररप्रसाद चौरडसया यांच्या बासरीनं संपूणय डवववाला 

मोडहनी घातली आहे. त्यांच्या बासरीचे सूर ही केवळ त्यांचीच नाही 

तर सगळ्या डहंदुस्तानची ओळख आहे. 

महाराष्ट्र ार्च्ा माडहती व जनसंपकण  महासंचालकपदी जयश्री भोज 

यांची डनय क्ती करण्यात आली. 

● महाराष्टर  शासनाचे काम जनतेपयंत आडण जनतेच्या भावना 

शासनापयंत पोहचवणारा  दुवा म्हणून माडहती व जनसंपकय  

महासंचालनालयाचे काम महत्त्पूणय ठरणारे आहे. शासन 

योजनांच्या अडधक व्यापक आडण गडतमान प्रडसद्धीचे काम 

संघडटतपणे करण्याचे आवाहन नवडनयुक्त माडहती व जनसंपकय  

महासंचालक जयश्री भोज यांनी आज येथे केले. माडहती व 

जनसंपकय  महासंचालनालयाच्या महासंचालक पदाचा काययभार 

श्रीमती जयश्री भोज यांनी दीपक कपूर यांच्याकिून स्वीकारला. 

महासंचालक श्रीमती जयश्री भोज यांर्च्ाडवर्षयी 

● भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 2003 मधील तुकिीच्या  अडधकारी 

असलेल्या  जयश्री भोज यांनी यापूवी नागपूर डजल्याच्या सहाय्यक 

डजल्हाडधकारी, चंद्रपूर डजल्यात उप डवभागीय अडधकारी, नागपूर 

डजल्याच्या अडतररक्त डजल्हाडधकारी, भंिारा डजल्हा पररर्षदेच्या 

मुख्य काययकारी अडधकारी, कोल्हापूर डजल्हा पररर्षदेच्या मुख्य 

काययकारी अडधकारी आडण वधाय येथे डजल्हाडधकारी, महाराष्टर  

डचत्रपट, रंगभूमी 

आडण सांसृ्कडतक डवकास महामंिळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक, 

महाराष्टर  पययटन डवकास महामंिळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक 

म्हणून त्यांनी कामकाज सांभाळलेले आहे. 

राज्य बातम्या 

लेहने बाँडकंग ऑपरेशन्सचे 100 टके्क डिडजटायझेशन साध्य केले 

आहे. 

● भारतातील सवायडधक श्स्थत असलेल्या डजल्हा, लेहने बाँडकंग 

ऑपरेशन्सचे 100 टके्क डिडजटायझेशन साध्य केले आहे. 

कें द्रशाडसत प्रदेश स्तरीय बाँकसय सडमती लिाख, भारतीय ररझिय 

बाँकेने डजल्यातील बाँकसयचा सत्कार केला आहे. लेह डजल्याने 

एका वर्षायच्या अल्प कालावधीत सवय काययरत बाँकांचे 

डिडजटायझेशन पूणय केले आहे. ऑगस्ट 2021 मधे्य केरळचा 

डत्रशूर डजल्हा हा देशातील पडहला पूणयतः डिडजटल बाँडकंग डजल्हा 

बनला होता. 

छत्तीसगिचे म ख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी 'हमार बेटी हमारा मान' 

मोहीम स रू केली. 

● छत्तीसगि सरकारने मडहला सुरके्षसाठी 'हमार बेटी हमारा मान' 

(आमची बेटी, आमचा सन्मान) नावाची मोहीम सुरू करण्याचा 

डनणयय घेतला आहे. शाळा-महाडवद्यालयात जाणाऱ्या मुलीमंधे्य 

सुरके्षच्या उपाययोजनांबाबत जागरूकता डनमायण करणे आडण 

मडहलांशी संबंडधत गुन्क्यांची नोदंणी आडण तपास याला प्राधान्य देणे 

हा या मोडहमेचा कें द्रडबंदू आहे. या अडभयानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री 

भूपेश बघेल यांच्या हसे्त करण्यात आला. 

● या मोडहमेअंतगयत मडहला पोलीस अडधकारी आडण कमयचारी 

राज्यातील शाळा आडण महाडवद्यालयांना भेट देऊन कायदेशीर 

हक्क, चांगला स्पशय-वाईट स्पशय आडण लैं डगक छळ आडण शोर्षण, 

सायबर गुने्ह आडण सोशल मीडियाशी संबंडधत गुने्हगारी डवरुद्ध 

प्रडतबंधात्मक उपाय याडवर्षयी मागयदशयन करतील. हमर बेटी 

हमारा मान मोडहमेअंतगयत एक हेल्पलाइन क्रमांकही जारी केला 

जाईल 

उत्तराखंिला पयणटन मंत्रालयाकिून सवोतृ्कष्ट् साहसी पयणटन 

स्थळ आडर् पयणटनार्च्ा सवाांगीर् डवकासासाठी दोन शे्रर्ीमंधे्य 

प्रथम पाररतोडर्षक डमळाले. 

● जागडतक पययटन डदनाडनडमत्त, उत्तराखंिला पययटन मंत्रालयाकिून 

सवोतृ्कष्ट साहसी पययटन स्थळ आडण पययटनाच्या सवांगीण 

डवकासासाठी दोन शे्रणीमंधे्य प्रथम पाररतोडर्षक डमळाले. राज्याचे 

पययटन आडण सांसृ्कडतक मंत्री सतपाल महाराज यांनी नवी डदल्ली 

येथे राष्टर ीय पययटन पुरस्कार 2018-19 च्या सादरीकरणादरम्यान 

उपराष्टर पती जगदीप धनकर यांच्या हसे्त पुरस्कार स्वीकारले. 

● डहवाळी पययटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोडजत केलेल्या 

अनेक काययक्रमांपैकी प्रमुख काययक्रमांमधे्य टर ेक ऑफ द इयर - 

बागेववर डजल्यातील डपंिारी ग्लेडशयर 1 ऑिोबर ते 15 नोिेंबर 

आडण चमोली डजल्यातील बागची बुग्याल टर ेक 1 डिसेंबर ते 15 

जानेवारी, मसुरीमधील डवंटरलाइन काडनयिल यांचा समावेश आहे. 

ब ंदेलखंिर्च्ा पडहल्या व्याघ्र प्रकल्पाला उत्तर प्रदेश सरकारने 

मंज री डदली आहे. 

● बंुदेलखंि प्रदेशातील पडहल्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या डवकासाला उत्तर 

प्रदेश मंडत्रमंिळाने मंजुरी डदली आहे. राज्याच्या डचत्रकूट 

डजल्यातील राणीपूर वन्यजीव अभयारण्य म्हणून आधीच 

अडधसूडचत केलेल्या 29,958.863 हेिर बफर के्षत्र आडण 

23,031.00 हेिर के्षत्रासह व्याघ्र प्रकल्प 52,989.863 हेिर 

जडमनीवर असेल. उत्तरेकिील उष्णकडटबंधीय कोरड्ा पानझिी 

जंगलांनी व्यापलेले राणीपूर व्याघ्र प्रकल्प हे वाघ, डबबया, 

अस्वल, डठपकेदार हरीण, सांभर, डचंकारा, सरपटणारे प्राणी आडण 

इतर सस्तन प्राण्यांचे घर आहे. 
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Hitachi Astemo ने भारतात पडहला सौरऊजाण प्रकल्प स्थापन 

केला. 

● Hitachi Astemo ने त्यांच्या जळगाव उत्पादन प्रकल्पात 3 

मेगावॅट (MW) चा भारतातील पडहला ग्राउंि-माउंटेि सोलर पॉवर 

प्ांट स्थाडपत केला. 3 मेगावाट (MW) सौर ऊजाय प्रकल्प 43301 

चौरस मीटर के्षत्रात बांधला जाईल. ग्राउंि-माउंटेि सोलर पॉवर 

प्ांटमधे्य 7128 ग्राउंि-माउंटेि सोलर पॅनेल आडण 10 इनिटयर 

असतील. Hitachi Astemo ऑटोमोडटि आडण वाहतूक 

घटकांच्या डवकासासाठी, उत्पादनासाठी, डवक्रीसाठी आडण 

सेवेसाठी ओळखले जाते. 

महत्त्वाचे म दे्द: 

● Hitachi काबयन उत्सजयन कमी करण्यासाठी आडण 2050 पयंत 

काबयन नू्यटरल होण्यासाठी काम करत आहे. या प्ांटसह, कंपनी 

दरवर्षी सुमारे 4000 टन काबयन िायऑक्साइि उत्सजयन दूर करू 

शकेल. हे सुमारे 1,50,000 झािे लावण्याइतके असेल. 

● 3-मेगावॅट सौर ऊजाय प्रकल्पाची स्थापना ही कंपनीच्या योजनेची 

फक्त सुरुवात आहे ज्यामधे्य ती माचय 2023 पयंत अडतररक्त 1.5-

मेगावॅट सौर ऊजाय प्रकल्प सुरू करेल. 

● कंपनीच्या जळगाव प्ांटमधे्य 3-चाकी आडण 4-चाकी वाहनांसाठी 

बे्रक डसश्स्टम तयार करते. त्यामधे्य मॅनु्यफॅक्चररंग डिस्क बे्रक 

आडण िर म बे्रकचा समावेश आहे. यासोबतच हा प्ांट फाउंिर ी 

ऑपरेशन्समधे्यही गंुतलेला आहे. 

● डहताची एसे्टमो या जपानी फमयच्या उपकंपन्यांपैकी एक, 2021 

मधे्य स्थापन करण्यात आली. कंपनी ऑटोमोबाईल उद्योगात 

काययक्षम सुधारणा प्रदान करण्यासाठी सतत काययरत आहे. 

ग जरात दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक पायाभूत स डवधा 

आडर् डवकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकूण 29,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त 

असलेल्या अनेक पायाभूत सुडवधा आडण डवकास प्रकल्पांना 

समडपयत करतील. अहमदाबाद मेटर ोचा पडहला टप्पा आडण 

सूरतमधील िायमंि ररसचय अाँि मकें टाइल (िर ीम) डसटीच्या फेज 1 

सह जगातील पडहल्या सीएनजी (संकुडचत नैसडगयक वायू) 

टडमयनलचे उद्घाटन होणार आहे. 

महत्वाचे म दे्द 

● पंतप्रधान गुजरातमधे्य पडहल्यांदाच आयोडजत होत असलेल्या 36 

व्या राष्टर ीय खेळांचे उद्घाटन करतील आडण प्रवासात असताना 

गांधीनगर-मंुबई सेंटरल वंदे भारत एक्सपे्रस टर ेनला डहरवा झेंिा 

दाखवतील. 

● िर ीम डसटीच्या पडहल्या टप्प्यासह एकूण 3,400 कोटी रुपयांच्या 

प्रकल्पांच्या अनावरणानंतर, मोदी 29 सप्टेंबर रोजी सुरतच्या 

डलंबायत पररसरात एका जनसमुदायाला संबोडधत करतील. 

● सुरत नंतर, पंतप्रधान भावनगरला जातील आडण अडधकृतपणे 

एकूण 6,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना सुरुवात करतील, 

ज्यामधे्य जगातील पडहल्या CNG टडमयनल आडण ब्राउनफील्ि 

पोटयची कोनडशला ठेवण्याचा समावेश आहे. 

● याव्यडतररक्त, अहमदाबादच्या मोटेरा शेजारच्या नरेंद्र मोदी 

से्टडियममधे्य एका भव्य काययक्रमात, पंतप्रधान मोदी 

औपचाररकपणे 36 व्या राष्टर ीय खेळांची घोर्षणा करतील. 

ग रुग्राममधे्य जगातील सवाणत मोठे सफारी पाकण  डवकडसत केले 

जार्ार आहे. 

● जगातील सवायत मोठे जंगल सफारी पाकय  हररयाणामधे्य डवकडसत 

केले जाणार आहे. जगातील सवायत मोठे जंगल सफारी पाकय  

गुरुग्राम आडण नूह डजल्याच्या अरवली पवयत रांगेत 10000 एकर 

के्षत्रामधे्य पसरलेले आहे. हा प्रकल्प जगातील अशा प्रकारचा 

सवायत मोठा प्रकल्प असेल. 

महत्त्वाचे म दे्द 

● जगातील सवायत मोठे जंगल सफारी पाकय  उभारण्यासाठी प्रस्ताडवत 

के्षत्र अरवली टेकड्ा आहे. 

● या उद्यानात एक मोठे हबेररअम, एक पक्षीगृह, मोठ्या कारसाठी 

चार झोन, शाकाहारी प्राण्यांसाठी एक मोठे के्षत्र, डवदेशी 

प्राणी/पक्ष्ांसाठी एक के्षत्र, पाण्याखालील जग, नैसडगयक मागय, 

अभ्यागत, पययटन के्षत्र, बोटॅडनकल गाियन, बायोम्स यांचा समावेश 

असेल. 

● जगातील सवायत मोठ्या जंगल सफारी पाकय च्या डनडमयतीसाठी 

अरवली फाउंिेशनची स्थापना केली जाईल जी प्रकल्पाचे 

व्यवस्थापन करेल. 

● डिझाइन आडण ऑपरेशन आंतरराष्टर ीय EOI आडण आंतरराष्टर ीय 

अनुभव असलेल्या आणखी दोन कंपन्यांद्वारे व्यवस्थाडपत केले 

जातील. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 

डिडटश पाउंि िॉलरर्च्ा त लनेत नीचांकी पातळीवर घसरला. 

● यूकेच्या 50 वर्षांतील सवायत मोठ्या कर कपातीला बाजाराच्या 

प्रडतसादामुळे, िॉलरच्या तुलनेत पौिं डवक्रमी नीचांकी पातळीवर 

पोहोचला आहे. स्टडलंगने सुरुवातीच्या आडशयाई व्यापारात 

जवळजवळ $1.03 वर घसरण केली. 

म ख्य म दे्द 

● िॉलरच्या तुलनेत पौिं हे कमी राडहल्यास, िॉलरमधे्य डकंमत 

असलेल्या तेल आडण वायूसारख्या वसंू्तची आयात अडधक महाग 

होईल. 

● याव्यडतररक्त, इतर आयात केलेल्या वसू्त लक्षणीयरीत्या महाग 

होऊ शकतात, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते, जी आधीच 

दशकातील सवोच्च दराने चालू आहे. 

● याव्यडतररक्त, अशी डचंता आहे की सरकारच्या अब्जावधी कजय 

घेण्याच्या आडण कर कमी करण्याच्या योजनांमुळे वाढत्या 

महागाईला चालना डमळेल आडण बाँक ऑफ इंग्लंिला व्याजदर 

आणखी वाढण्यास चालना डमळेल. 

● यूकेच्या अथयव्यवस्थेच्या डचंतेमुळे पौिंवर पररणाम झाला आहे, 

परंतु िॉलरच्या वाढीमुळे पौिंवरही दबाव डदसून आला आहे. 

● इतर चलने िॉलरच्या तुलनेत कमी होत आहेत आडण मंदीच्या 

शक्यतेच्या डचंतेमुळे, युरोने यूएस चलनाच्या तुलनेत नवीन 20 

वर्षांच्या नीचांकी पातळी गाठली आहे. 

चंदीगि डवमानतळाला भगतडसंग यांचे नाव देण्यात येर्ार आहे 

● महान स्वातंत्र्सैडनकांना आदरांजली म्हणून चंदीगि डवमानतळाचे 

नामकरण शहीद भगतडसंग यांच्या नावाने करण्यात येणार 

असल्याची घोर्षणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. 

● पंजाब आडण हररयाणा सरकारने गेल्या मडहन्यात (ऑगस्ट 2022) 

डवमानतळाला स्वातंत्र् सैडनक शहीद-ए-आझम भगतडसंग यांचे 

नाव देण्याचे मान्य केले होते. 
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● 485 कोटी रुपयांचा डवमानतळ प्रकल्प भारतीय डवमानतळ 

प्राडधकरण (AAI) आडण पंजाब आडण हररयाणा सरकार यांचा 

संयुक्त उपक्रम आहे. 

नवजात मृतू्य रोखण्यासाठी आसाम पोटेबल उपकरर् ‘SAANS’ 

वापरर्ार आहे 

● आसाम सरकारने बेंगळुरू-आधाररत स्टाटय-अपने डवकडसत केलेले 

SAANS हे एअर पे्रशर मशीन राज्यभरातील सरकारी 

रुग्णालयांमधे्य वापरण्याचा डनणयय घेतला आहे. 

● ‘SAANS’ ही एक पोटेबल नवजात डशशु सतत सकारात्मक वायु 

दाब (CPAP-Continuous Positive Air Pressure) प्रणाली आहे 

जी रुग्णालयाच्या प्रडक्रयेमधे्य तसेच प्रवासादरम्यान लहान मुलांना 

जीवनरक्षक ववासोच्छवासाचा आधार देऊ शकते. 

● डवशेर्ष उपकरणांसह नवजात मृतू्यदर कमी करण्यासाठी पायलट 

प्रोजेिच्या यशानंतर हा डनणयय घेण्यात आला आहे. 

बथ कम्मा: राज्यभरात तेलंगर्ा महोत्सवाला स रुवात, पंतप्रधानांनी 

सवाांना श भेच्छा डदल्या 

● तेलंगणामधे्य बथुकम्मा नावाने ओळखला जाणारा राज्य पुष्पोत्सव 

सुरू झाला असून त्यात मडहला मोठ्या संखे्यने सहभागी होत 

आहेत. 

जॉडजणया मेलोनी इटलीर्च्ा पडहल्या मडहला पंतप्रधान बनण्यार्च्ा 

तयारीत आहेत. 

● डनविणुकीत डवजय डमळवण्यासाठी पुराणमतवादी युतीचे नेतृत्व 

केल्यानंतर जॉडजयया मेलोनी दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सवायत 

उजव्या डवचारसरणीच्या सरकारच्या प्रमुखपदी इटलीच्या पडहल्या 

मडहला पंतप्रधान बनण्याच्या तयारीत आहेत. मेलोनी पंतप्रधान 

माररयो द्राघी, युरोडपयन सेंटरल बाँकेचे माजी प्रमुख यांच्याकिून 

पदभार स्वीकारतील, ज्यांनी पॅररस आडण बडलय न यांच्याशी घडनष्ठ 

संबंध प्रस्थाडपत करून त्यांच्या 18 मडहन्यांच्या काययकाळात 

रोमला EU धोरण-डनधायरणाच्या कें द्रस्थानी आणले. इटाडलयन 

अडतउजव्या नेत्या मेलोनी पक्ष सावयडत्रक डनविणुकीत आघािीवर 

आहे. 

व्लाडदमीर प डतन यांनी एिविण स्नोिेनला रडशयन नागररकत्व डदले. 

● नॅशनल डसकु्यररटी एजन्सी (NSA) च्या गुप्त पाळत ठेवण्याच्या 

कारवायांचे प्रमाण उघि केल्यानंतर नऊ वर्षांनंतर राष्टर ाध्यक्ष 

व्लाडदमीर पुडतन यांनी अमेररकेचे माजी गुप्तचर कंत्राटदार एिविय 

स्नोिेन यांना रडशयन नागररकत्व बहाल केले आहे. हेरडगरीच्या 

आरोपांवरील फौजदारी खटल्याला सामोरे जावे यासाठी 

अमेररकन अडधकाऱ्यांची अनेक वर्षांपासून इच्छा होती. 

जोसेफ गेक्टिया, Airbnb चे सह-संस्थापक यांचा, टेस्ला बोिाणत 

समावेश झाला. 

● टेस्ला INC. ने सांडगतले की, एअरबीएनबीचे सह-संस्थापक 

जोसेफ गेडबया संचालक मंिळात सामील झाले आहेत. ऑरेकल 

इंक.चे सह-संस्थापक लॅरी एडलसन ऑगस्टमधे्य डनघून गेल्यानंतर, 

टेस्लाने जूनमधे्य जाहीर केले की त्यांच्याकिे फक्त सात बोिय 

जागा असतील, स्वतंत्र बोिय सदस्ांच्या अनुपश्स्थतीबिल 

भागधारक संघटनेकिून टीका करण्यात आली. 

सौदी अरेडबयाचे क्राउन डप्रन्स मोहम्मद डबन सलमान यांची 

पंतप्रधानपदी डनय क्ती करण्यात आली. 

● सौदी अरेडबयाचे शश्क्तशाली क्राउन डप्रन्स मोहम्मद डबन सलमान 

यांची एका शाही फमायनाद्वारे पंतप्रधान म्हणून डनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. डकंग सलमानच्या डसंहासनाचा वारस असलेला क्राउन 

डप्रन्स, त्याच्याकिे आधीच व्यापक अडधकार आहेत. त्यांची 

पंतप्रधान म्हणून डनयुक्ती करणारा शाही हुकूम सौदी पे्रस एजन्सीने 

जारी केला होता. 

यूएस अथणव्यवस्था एडप्रल-जूनमधे्य 0.6% कमी झाली. 

● वाढत्या ग्राहकांच्या डकमती आडण वाढत्या व्याजदरांमुळे त्रस्त, 

यूएस अथयव्यवस्था एडप्रल ते जून या कालावधीत 0.6% वाडर्षयक 

दराने कमी झाली, हे आडथयक संकुडचततेचे सलग दुसरे डतमाही 

म्हणून डचन्हांडकत केले. 

कझाकस्तानचे अध्यक्ष देशाची राजधानी अस्तानाचे पूवीचे नाव 

प नसांचडयत करर्ार आहेत. 

● कझाकस्तानचे अध्यक्ष देशाची राजधानी अस्तानाचे पूवीचे नाव 

पुनसंचडयत करणार आहेत. राष्टर पती पदाच्या अटी मयायडदत 

करणाऱ्या आडण मध्य आडशयाई कझाकस्तान देशाच्या 

राजधानीच्या जुन्या नावावर परत जाण्याच्या कायद्यावर त्यांनी 

स्वाक्षरी केली आहे. 

य रोसॅ्टटर्च्ा ताज्या फॅ्लश अंदाजान सार, 19 सदस्यीय 

य रोझोनमधील महागाई सप्टेंबरमधे्य 10% पयांत पोहोचली. 

● 19-सदस्ीय युरोझोनमधील चलनवाढ सप्टेंबरमधे्य 10% पयंत 

पोहोचली आहे, जी सामान्य युरोडपयन चलनाच्या इडतहासात 

आतापयंतची सवोच्च आहे, EU सांश्ख्यकी एजन्सी युरोसॅ्टटच्या 

नवीनतम फॅ्लश अंदाजानुसार. हे ऑगस्टमधील 9.1% पेक्षा जास्त 

आहे. एक वर्षायपूवी महागाई 3.2% होती. 

व्लाडदमीर प डतन यांनी रडशयाद्वारे 4 य के्रडनयन प्रदेशांना 

जोिण्याची घोर्षर्ा केली. 

● व्लाडदमीर पुडतन यांनी रडशयाद्वारे िोनेस्तक, लुहान्क्स्क, खेरसन 

आडण झापोररडझया या 4 युके्रडनयन प्रदेशांचे संलग्नीकरण घोडर्षत 

केले आहे. रडशयाचे अध्यक्ष व्लाडदमीर पुडतन यांनी करारांवर 

स्वाक्षरी केल्यानंतर पश्वचमेने रडशयाने व्यापलेल्या युके्रडनयन 

भूभागाचा बेकायदेशीरपणे भूखंि हिप केल्याचा डनरे्षध युके्रनने 

केला आहे 

 

डनय क्ती बातम्या 

िॉ. राजीव बहल यांची ICMR चे महासंचालक म्हरू्न डनय क्ती 

करण्यात आली. 

● िॉ राजीव बहल (आरोग्य संशोधन डवभागाचे सडचव) यांची भारतीय 

वैद्यकीय संशोधन पररर्षद (ICMR) चे नवीन महासंचालक म्हणून 

तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी डनयुक्ती करण्यात आली आहे. बहल 

सध्या डजडनिा येथील जागडतक आरोग्य संघटनेत (WHO) माता, 

नवजात बालक आडण डकशोरवयीन आरोग्य आडण नवजात 

बालक, माता, नवजात बालक आडण डकशोरवयीन आरोग्य आडण 

वृद्धत्व डवभागावरील संशोधनाचे प्रमुख आहेत. 
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रेलटेलचे नवे अध्यक्ष आडर् एमिी म्हरू्न संजय क मार यांची 

डनय क्ती करण्यात आली. 

● रेलटेलचे नवे अध्यक्ष आडण व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून संजय 

कुमार यांची डनयुक्ती करण्यात आली.. संजय कुमार यांनी यापूवी 

RailTel येथे संचालक (नेटवकय  पॅ्डनंग आडण माकेडटंग/NPM) 

होते, तसेच संचालक (प्रकल्प, ऑपरेशन्स आडण मेंटेनन्स/POM) 

ही अडतररक्त जबाबदारी होती. अलाहाबाद डवद्यापीठाने कुमार 

यांना इलेिर ॉडनक आडण दूरसंचार अडभयांडत्रकीमधे्य बॅचलर ऑफ 

टेक्नॉलॉजीची पदवी डदली, तर गुरुग्राममधील व्यवस्थापन डवकास 

संस्थेने त्यांना व्यवस्थापनातील पदवु्यत्तर पदडवका प्रदान केली. 

म ख्य म दे्द 

● त्यांना सुमारे 30 वर्षांचा रेल्वेमागय संचालन, प्रकल्प व्यवस्थापन 

आडण डवपणनाचा डवडवध अनुभव आहे. ते इंडियन रेल्वे सश्ियस 

ऑफ डसग्नल इंडजडनअसय (IRSSE) चे अडधकारी आहेत. 

● सेवा डनयायत करणे आडण आंतरराष्टर ीय बोली आडण करारांमधे्य भाग 

घेणे यासह आंतरराष्टर ीय स्तरावर व्यवसाय करण्यावर त्यांना लक्ष 

कें डद्रत करायचे आहे असे त्यांनी नमूद केले. 

● RailTel साठी त्यांच्या भडवष्यातील उडिष्टांबिल, कुमार म्हणाले की 

ते त्यांच्या सेवा आडण प्रकल्पांच्या ऑफरचा डवस्तार करण्यासाठी 

चालू वाढ, डवडवधीकरण आडण आधुडनकीकरणाची गती कायम 

ठेवतील. 

भारताचे माजी हॉकी कर्णधार डदलीप डतकी यांची डबनडवरोध 

हॉकी इंडियार्च्ा अध्यक्षपिी डनवि करण्यात आली. 

● हॉकी इंडियाच्या अध्यक्षपदासाठी आघािीवर असलेले भारताचे 

माजी कणयधार डदलीप डतकी यांची सवोच्च पदासाठी डबनडवरोध 

डनवि झाली. उत्तर प्रदेश हॉकी प्रमुख राकेश कात्याल आडण 

हॉकी झारखंिचे भोला नाथ डसंग, जे अध्यक्षपदासाठी ररंगणात 

होते, त्यांनी अजय मागे घेतल्याने त्यांची डनवि करण्यात आली. 

इंटरनॅशनल हॉकी फेिरेशनने (FIH) डटकी आडण त्याच्या टीमच्या 

डनयुक्तीला मान्यता डदली आहे. भोला नाथ यांची सरडचटणीसपदी 

डबनडवरोध डनवि झाली आहे. 

िॉ एम श्रीडनवास यांची नवी डदल्लीर्च्ा ऑल इंडिया इक्टिटू्यट 

ऑफ मेडिकल सायने्सस (AIIMS ) र्च्ा संचालकपदी डनय क्ती 

करण्यात आली आहे. 

● एम्प्ॉइज से्टट इन्क्शुरन्स कंपनी (ESIC) हॉश्स्पटल आडण मेडिकल 

कॉलेज, हैदराबादचे िीन, िॉ एम श्रीडनवास यांची नवी डदल्लीच्या 

ऑल इंडिया इश्ियूट ऑफ मेडिकल सायने्सस (AIIMS) च्या 

संचालकपदी डनयुक्ती करण्यात आली आहे. पदाचा काययभार 

स्वीकारल्याच्या तारखेपासून, डकंवा 65 वरे्ष वयाची पूणय होईपयंत 

डकंवा पुढील आदेश येईपयंत यांची डनयुक्ती करण्यात आली. 

● िॉ श्रीडनवास हे यापूवी एम्स-डदल्ली येथे प्राध्यापक होते. 2016 

मधे्य हैदराबादमधील ESIC हॉश्स्पटल आडण मेडिकल कॉलेजमधे्य 

रुजू होण्यापूवी ते प्रीडमयर इश्ियूटमधे्य बालरोग शस्त्रडक्रया 

डवभागाचे प्राध्यापक होते. 

वररष्ठ IAS अडधकारी राजेंद्र क मार यांची ESIC महासंचालक 

म्हरू्न डनय क्ती 

● वररष्ठ bureaucrat राजेंद्र कुमार यांची कमयचारी राज्य डवमा 

महामंिळाच्या महासंचालकपदी (director general) डनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

डवनायक गोिसे हे िेटा डसक्य ररटी कौक्टन्सल ऑफ इंडियाचे नवे 

सीईओ असतील. 

● िेटा डसकु्यररटी कौश्न्सल ऑफ इंडिया (DSCI), NASSCOM ने 

स्थापन केलेली एक आघािीची उद्योग संस्था, वररष्ठ उपाध्यक्ष 

डवनायक गोिसे यांची पदोन्नती करून त्यांना संस्थेचे नवीन CEO 

म्हणून डनयुक्त केले. डवनायक गोिसे हे रमा वेदश्रीचे उत्तराडधकारी 

होतील, ज्यांनी िेटा डसकु्यररटी कौश्न्सल ऑफ इंडिया (DSCI) चे 

जवळपास सहा वरे्ष देखरेख केले. 

● डवनायक गोिसे 1 ऑिोबरपासून िेटा डसकु्यररटी कौश्न्सल ऑफ 

इंडिया (DSCI) चे CEO म्हणून काम करण्यास सुरुवात करतील. 

िेटा डसकु्यररटी कौश्न्सल ऑफ इंडिया (DSCI) बोिायची डनवि 

सडमती, ज्याचे नेतृत्व सध्याचे अध्यक्ष राजेंद्र एस. पवार, माजी िेटा 

डसकु्यररटी कौश्न्सल ऑफ इंडिया (DSCI) चे अध्यक्ष िॉ. एन. 

बालकृष्णन, NASSCOM चे अध्यक्ष आडण इतर बोिय सदस्ांनी हा 

डनणयय घेतला. 

बेकरी फूि्स कंपनी डिटाडनया इंिस्टरीजने रजनीत कोहलीची 

सीईओ म्हरू्न डनय क्ती केली आहे. 

● भारतातील सवायत मोठी बेकरी फूि्स कंपनी, डब्रटाडनया 

इंिस्टर ीजने रजनीत कोहलीची काययकारी संचालक आडण मुख्य 

काययकारी अडधकारी म्हणून 26 सप्टेंबर 2022 पासून डनयुक्ती केली 

आहे. त्यांनी एडशयन पेंट्स आडण कोका-कोलामधील त्यांच्या 25 

वर्षांच्या दीघय कारकीदीत अनेक वररष्ठ नेतृत्वाच्या भूडमकेत काम 

केले आहे. 

● बोिायने वरुण बेरी यांची काययकारी उपाध्यक्ष आडण व्यवस्थापकीय 

संचालकपदी तत्काळ प्रभावाने पदोन्नती केली आहे. त्यांना 

डहंदुस्तान युडनडलिर, पेश्िको इत्यादी प्रमुख कंपन्यांमधे्य 27 

वर्षांचा कामाचा अनुभव आहे. 

सॅ्टशडफनचे संचालक म्हरू्न डवजय जास जा यांची डनय क्ती 

करण्यात आली. 

● अग्रगण्य डफनटेक पॅ्टफॉमय सॅ्टशडफनने BFSI (Banking, 

Financial Services and Insurance) तज्ञ आडण SBI काि्यसचे 

माजी MD आडण CEO, डवजय जासुजा यांची गैर-काययकारी स्वतंत्र 

संचालक म्हणून डनयुक्ती केली आहे. त्यांनी पीएनबी काि्यसमधे्य 

संचालक म्हणूनही काम केले आहे. 

लेफ्टनंट जनरल अडनल चौहान यांची कें द्र सरकारने नवीन चीफ 

ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) म्हरू्न डनय क्ती केली आहे. 

● लेफ्टनंट जनरल अडनल चौहान, डनवृत्त जनरल, यांची कें द्राने नवीन 

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) म्हणून डनयुक्ती केली आहे. 

डनवृत्त लेफ्टनंट जनरल हे भारत सरकारच्या लष्करी व्यवहार 

डवभागाचे सडचव म्हणून काम करतील, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या 

डनवेदनात म्हटले आहे. 

लेफ्टनंट जनरल अडनल चौहान यांर्च्ा बद्दल 

● लेफ्टनंट जनरल अडनल चौहान, 18 मे 1961 रोजी जन्मलेले, 

1981 मधे्य भारतीय लष्कराच्या 11 गोरखा रायफल्समधे्य सामील 

झाले. 

● िेहरािूनमधील इंडियन डमडलटरी अकादमी तसेच खिकवासला 

येथील राष्टर ीय संरक्षण अकादमीचे पदवीधर. 

● लेफ्टनंट जनरल अडनल चौहान यांनी त्यांच्या 40 वर्षांच्या 

कारडकदीत अनेक कमांि, कमयचारी पदे, महत्त्ाच्या डनयुक्त्या 

आडण बरेच काही भूर्षवले. 
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आर वेंकटरामानी यांची भारताचे नवे महाडधवक्ता म्हरू्न डनय क्ती 

करण्यात आली आहे. 

● जे्यष्ठ वकील आर वेंकटरामानी यांची भारताचे नवे महाडधवक्ता 

म्हणून डनयुक्ती करण्यात आली आहे. राष्टर पतीनंी श्री वेंकटरामानी 

यांची 1 ऑिोबरपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नवीन ऍटनी 

जनरल म्हणून डनयुक्ती केली आहे. वेंकटरामानी यांची भारताच्या 

महाडधवक्ता म्हणून डनयुक्ती करण्याबाबतची अडधसूचना आज 

कें द्रीय कायदा आडण न्याय मंत्रालयाच्या डवधी व्यवहार 

डवभागाकिून जारी करण्यात आली. 

बंिारू डवल्सनबाबू यांची मादागास्करमधे्य भारतीय राजदूत 

म्हरू्न डनय क्ती 

● परराष्टर  मंत्रालयाने (MEA) जाहीर केले की IFS अडधकारी बंिारू 

डवल्सनबाबू, जे आता परराष्टर  मंत्रालयात संयुक्त सडचव आहेत, 

यांना मादागास्कर प्रजासत्ताकमधे्य भारताचे नवीन राजदूत म्हणून 

डनयुक्त करण्यात आले आहे. तो लवकरच असाइनमेंट सुरू करेल 

असा अंदाज आहे. डवल्सनबाबू यांच्या जागी अभय कुमार यांची 

डनयुक्ती केली जाईल, ज्यांनी नुकतेच युरेडशया डवभागाचे सहसडचव 

म्हणून काम केले आहे. 

Hero MotoCrop ने अडभनेता राम चरर् यांची नवीन िाँि 

अाँमे्बसेिर म्हरू्न डनय क्ती केली. 

● Hero MotoCrop ने अडभनेता राम चरण यांची नवीन ब्राँि 

अाँमे्बसेिर म्हणून डनयुक्ती केली आहे. देशातील सवायत मोठी 

दुचाकी डनमायता कंपनी Hero MotoCrop ने Hero GIFT 

काययक्रम लााँच केला आहे. (डहरो GIFT म्हणजे ग्राँि इंडियन 

फेश्स्टिल ऑफ टरस्ट) या उपक्रमामधे्य आकर्षयक मॉिेल 

ररफे्रशसय, डकरकोळ लाभ, अनेक डवत्तपुरवठा योजना, प्री-बुडकंग 

ऑफर आडण बरेच काही समाडवष्ट आहे. 

ASCI चे नवे अध्यक्ष म्हरू्न NS राजन यांची डनय क्ती करण्यात 

आली. 

● NS राजन, ऑगस्ट One Partners LLP चे संचालक, यांची 

Advertising Standards Council of India (ASCI) च्या बोिय 

ऑफ गिनयसयच्या अध्यक्षपदी डनवि झाली. ASCI च्या 36 व्या 

वाडर्षयक सवयसाधारण सभेच्या (AGM) नंतर झालेल्या बोिायच्या 

बैठकीत, सौगता गुप्ता, CEO, Marico Limited, यांची 

उपाध्यक्षपदी डनवि करण्यात आली. 
 

 

अथणव्यवस्था बातम्या 

आडथणक स धारर्ा आडर् व्यवसाय स लभतेम ळे चालू आडथणक वर्षाणत 

भारत 100 अब्ज िॉलसणची थेट डवदेशी ग ंतवरू्क (FDI) आकडर्षणत 

करण्यार्च्ा मागाणवर असल्याचे कें द्र सरकारने म्हटले आहे. 

● आडथयक सुधारणा आडण व्यवसाय सुलभतेमुळे चालू आडथयक वर्षायत 

भारत 100 अब्ज िॉलसयची थेट डवदेशी गंुतवणूक (FDI) आकडर्षयत 

करण्याच्या मागायवर असल्याचे कें द्र सरकारने म्हटले आहे. 

2021-22 मधे्य, भारताला USD 83.6 अब्ज (आतापयंतची 

सवायडधक थेट डवदेशी गंुतवणूक (FDI)) गंुतवणूक प्राप्त झाली आहे. 

एफिीआय: 

● परकीय थेट गंुतवणूक (FDI) म्हणजे जेिा एखादी कंपनी दुसऱ्या 

देशातील व्यावसाडयक घटकामधे्य मालकी डनयंडत्रत करते. 

एफिीआयमुळे, परदेशी कंपन्या इतर देशातील दैनंडदन 

कामकाजात थेट सहभागी होतात. याचा अथय ते केवळ पैसेच 

सोबत आणत नाहीत तर ज्ञान, कौशल्ये आडण तंत्रज्ञान देखील 

आणत आहेत. सामान्यतः, जेिा एखादा गंुतवणूकदार परदेशी 

व्यवसाय ऑपरेशन्स स्थाडपत करतो डकंवा परदेशी कंपनीमधे्य 

मालकी स्थाडपत करणे डकंवा स्वारस् डनयंडत्रत करणे यासह 

परदेशी व्यवसाय मालमत्ता संपादन करतो तेिा एफिीआय होते. 

रुपया 81.67 वर घसरला, बाजार अक्टस्थर 

● अमेररकन िॉलरच्या तुलनेत रुपया 58 पैशांनी घसरून 81.67 या 

सावयकाडलक नीचांकी पातळीवर. 

S&P ने FY23 वाढीचा अंदाज 7.3% आडर् OECD ने 6.9% वर 

कायम ठेवला 

● भारतीय वसू्त आडण सेवांची बाय मागणी कमी होत असताना, 

आडथयक सहकायय आडण डवकास संघटना (OECD) आडण S&P ने 

वाढत्या नकारात्मक जोखमीवंर प्रकाश टाकताना, FY23 साठी 

भारतासाठी त्यांचा डवकास अंदाज अनुक्रमे 6.9 टके्क आडण 7.3 

टके्क असा कायम ठेवला. 

● S&P ने आडशया-पॅडसडफकसाठी आपल्या ताज्या दृष्टीकोनात 

म्हटले आहे की, सेवांचा वापर सतत होत राडहल्याने आडण 

गंुतवणुकीत जोरदार वाढ झाल्यामुळे भारतात मजबूत पुनरागमन 

झाले. 

चीनर्च्ा मंदीम ळे पूवण आडशया आडर् पॅडसडफकमधील आडथणक 

वाढ 2022 मधे्य झपाट्याने कमक वत होईल असे जागडतक बाँकेने 

जाहीर केले. 

● चीनच्या मंदीमुळे 2022 मधे्य पूवय आडशया आडण पॅडसडफकमधील 

आडथयक वाढ झपायाने कमकुवत होईल, परंतु पुढील वर्षी 

डवस्ताराची गती वाढेल, असे जागडतक बाँकेने म्हटले आहे. 

वॉडशंग्टनश्स्थत कजयदात्याने एका अहवालात म्हटले आहे की 

2022 मधे्य पूवय आडशया आडण पॅडसडफक प्रदेशातील वाढ अपेडक्षत 

आहे, ज्यामधे्य चीनचा समावेश आहे, एडप्रलमधील 5.0% 

अंदाजापेक्षा कमी होऊन 3.2% पयंत कमी होईल आडण मागील 

वर्षी 7.2% वाढ होईल. 
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आडशया-पॅडसडफकमधील अन्न संकट कमी करण्यासाठी ADB 

$14 अब्ज देर्ार आहे. 

● आडशयाई डवकास बाँकेने म्हटले आहे की, आडशया-

पॅडसडफकमधील अन्न संकट कमी करण्यासाठी 2025 पयंत 

डकमान $14 अब्ज खचय करणार आहे. दाररद्र्य आडण अन्नधान्याच्या 

वाढत्या डकमतीमुंळे डनरोगी आहाराचा अभाव असलेल्या 

प्रदेशातील 1.1 अब्ज लोकांना मदत करण्यासाठी सवयसमावेशक 

काययक्रमाची योजना आखत असल्याचे डवकास कजयदाराने 

सांडगतले. मडनला, डफलीडपन्स श्स्थत ADB ने आपल्या वाडर्षयक 

बैठकीत ही घोर्षणा केली. 

जागडतक बाँक आडर् स्मॉल इंिस्टरीज िेिलपमेंट बाँक ऑफ 

इंडिया (SIDBI) यांर्च्ा सहकायाणने सरकार लवकरच $1 डबडलयन 

फंि स रू करू शकते. 

● जागडतक बाँक आडण स्मॉल इंिस्टर ीज िेिलपमेंट बाँक ऑफ 

इंडिया (SIDBI) यांच्या सहकायायने सरकारकिून लवकरच $1 

अब्ज डनधी सुरू केला जाऊ शकतो . इलेश्िरक दुचाकी डकंवा 

तीन चाकी वाहने खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कजायवरील 

थकबाकीडवरूद्ध हमी देण्यासाठी हा डनधी वापरला जाईल. NITI 

आयोग ही प्रकल्पाची सुडवधा देणारी संस्था असेल. ईिीचे जलद 

आडण सुलभ डवत्तपुरवठा सुलभ करण्याचे उडिष्ट असेल. 

वाडर्ज्य मंत्रालयाने डवद्यमान परकीय व्यापार धोरर् सहा 

मडहन्यांनी वाढवण्याची घोर्षर्ा केली. 

● वाडणज्य मंत्रालयाने डवद्यमान परकीय व्यापार धोरण सहा 

मडहन्यांनी वाढवण्याची घोर्षणा केली. वाडणज्य मंत्रालयाने म्हटले 

आहे की, चलनातील अश्स्थरता आडण जागडतक अडनश्वचततेमुळे 

डवद्यमान डवदेशी व्यापार धोरण सहा मडहन्यांनी वाढडवण्यात आले 

आहे. दीघयकालीन डवदेशी व्यापार धोरणासाठी भौगोडलक-

राजकीय पररश्स्थती योग्य नाही. यापूवी, सरकारने परकीय व्यापार 

धोरण 2015-20 ची अंडतम तारीख 30 सप्टेंबर 2022 पयंत 

वाढवली होती. 

य डनयन बाँक ऑफ इंडियाने इडथकल हॅडकंग लॅबचे उद्घाटन केले. 

● युडनयन बाँक ऑफ इंडियाने हैदराबादमधील सायबर डसकु्यररटी 

सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CCoE) येथे इडथकल हॅडकंग लॅबचे 

उद्घाटन केले . सायबर संरक्षण यंत्रणा असलेली लॅब बाँकेची 

माडहती प्रणाली, डिडजटल मालमत्ता आडण चॅनेलचे संभाव्य सायबर 

धोक्यांपासून संरक्षण करेल. बाँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आडण 

मुख्य काययकारी अडधकारी ए. मडणमेखलाई यांच्या हसे्त या लॅबचे 

उद्घाटन करण्यात आले. युडनयन बाँक मोठ्या प्रमाणात डिडजटल 

उत्पादने स्वीकारत आहे. डिडजटल फूटडपं्रट्स वाढवण्यासाठी 

बाँकेकिून डवडवध नवीन उपक्रम राबवले जातात. आयटी 

मालमते्तचा इंटरनेटच्या संपकायत वाढ होत आहे. 

BSE ला त्यार्च्ा पॅ्लटफॉमणवर EGR लााँच करण्यासाठी SEBI ची 

अंडतम मंज री डमळाली. 

●  स्टॉक एक्स्चेंज BSE ला त्याच्या पॅ्टफॉमयवर इलेिर ॉडनक गोल्ि 

ररसीट (EGR) डवभाग सादर करण्यासाठी भांिवली बाजार 

डनयामक डसकु्यररटीज अाँि एक्सचेंज बोिय ऑफ इंडिया (SEBI) 

किून अंडतम मंजुरी डमळाली आहे. एक्सचेंजला फेबु्रवारीमधे्य 

सेबीकिून तत्वतः मान्यता डमळाली होती, त्यानंतर एक्सचेंजने 

ईजीआरमधे्य व्यापार सुलभ करण्यासाठी एक्सचेंज सदस्ांसाठी 

चाचणी वातावरणात अनेक मॉक टर ेडिंग केले. 

EGR बद्दल 

● सोन्याचे प्रडतडनडधत्व करणाऱ्या साधनांना ईजीआर म्हटले जाईल 

आडण सध्या भारतात उपलब्ध असलेल्या इतर डसकु्यररटीज 

प्रमाणेच टर ेडिंग, श्लअररंग आडण सेटलमेंट वैडशष्ट्यांसह 

डसकु्यररटीज म्हणून सूडचत केले जाईल. सेबी बोिायने यापूवी 

सोन्याच्या देवाणघेवाणीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता, 

आडथणक वर्षाणर्च्ा पडहल्या डतमाहीत भारताची चालू खात्यातील 

तूट, देयकार्च्ा डशल्लक क्टस्थतीचे सूचक, जीिीपीर्च्ा 2.8 

टक्कक्यांपयांत वाढून USD 23.9 अब्ज झाली. 

● भारताची चालू खात्यातील तूट, आडथयक वर्षायच्या पडहल्या 

डतमाहीत, देयकाच्या डशल्लक श्स्थतीचे सूचक, जीिीपीच्या 2.8 

टक्कक्यांपयंत वाढून USD 23.9 अब्ज झाली आहे. 2021-22 च्या 

पडहल्या डतमाहीत (एडप्रल-जून) चालू खात्यात USD 6.6 अब्ज, 

जीिीपीच्या 0.9 टक्कक्यांच्या समतुल्य होते. 

● ररझिय बाँकेने 2022-23 च्या पडहल्या डतमाहीत (एडप्रल-जून) 

भारताच्या देयकांच्या डशलकीवर जारी केलेल्या आकिेवारीनुसार, 

चालू खात्यातील डशल्लक पडहल्या डतमाहीत USD 23.9 अब्ज 

(जीिीपीच्या 2.8 टके्क) ची तूट नोदंवली गेली. 

RBI रेपो रेट 50 bps ने 5.9% पयांत वाढवले. 

● RBI गिनयर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा 

सदस्ीय चलनडवर्षयक धोरण सडमती (MPC) यांचा डनणयय जाहीर 

करण्यात आला आहे. ररझिय बाँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो 

दरात 50 आधार अंकांनी वाढ करून 5.90% केली आहे, जी चालू 

चक्रातील सलग चौथी वाढ आहे, कायमस्वरूपी डकरकोळ 

महागाई दराच्या वरच्या लक्ष्ावर डनयंत्रण ठेवण्यासाठी. कोडवि-

पे्रररत लॉकिाऊनचा प्रभाव कमी करण्याच्या उिेशाने 

आरबीआयने माचय 2020 मधे्य रेपो दरात कपात केली होती आडण 

4 मे 2022 रोजी वाढ करण्यापूवी बेंचमाकय  व्याजदरात 

जवळजवळ दोन वरे्ष यथाश्स्थती कायम ठेवली 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% 

डवत्तीय वर्षण 2023 साठी RBI 7% GDP वाढीचा अंदाज, महागाई 

6.7% राहील. 

● भारतीय ररझिय बाँक (RBI) ने आडथयक वर्षय 2023 (FY23) साठी 

7% वास्तडवक GDP वाढीचा अंदाज वतयवला आहे. भारतातील 

महागाई 6.7% राहण्याचा अंदाज आहे. पररणामी, वाढती 

चलनवाढ, जागडतक हेळसांि, आडण रुपयाचे मूल्य ऐडतहाडसक 

नीचांकी पातळीवर घसरल्याबिल वाढत्या डचंतेला प्रडतसाद म्हणून 

RBI ने आपला धोरण दर 50 आधार अंकांनी (bps) वाढवला. 

कें द्र सरकारर्च्ा कमणचाऱ्य्ांसाठी 4% महागाई भत्ता वाढवण्यास 

मंडत्रमंिळाने मंज री डदली. 

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

आडण महागाई ररलीफ (DR) मधे्य 4% वाढ केली, ज्यामुळे 6.97 

दशलक्ष डनवृत्तीवेतनधारक आडण 4.18 दशलक्ष कें द्रीय सरकारी 

कमयचाऱ्यांना फायदा झाला. 
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प्रम ख म दे्द 

● DA आडण महागाई ररलीफ (DR) पेमेंट मूळ वेतन/पेन्क्शनच्या 

सध्याच्या 34% दरापेक्षा 4% वाढ आहे. 

● महागाई भत्ता (DA) आडण महागाई सुटका (DR) या दोन्हीचंा 

एकडत्रत पररणाम होईल आडण डतजोरीवर प्रडत वर्षय 12,852.5 

कोटी रुपये होतील. 

● कें द्र सरकारचे कमयचारी आडण डनवृत्तीवेतनधारकांना प्रते्यकी 1 

जुलै 2022 पासून महागाई भत्ता (DA) आडण महागाई सुटका 

(DR) डमळण्याचा अडधकार असेल. 

● जून 2022 मधे्य संपलेल्या कालावधीसाठी अश्खल भारतीय ग्राहक 

डकंमत डनदेशांकाच्या 12 मडहन्यांच्या सरासरीच्या टके्कवारीच्या 

वाढीवर आधाररत, महागाई भत्ता (DA) आडण महागाई सुटका 

(DR) वाढवण्यात आली आहे. 

● कमयचाऱ्यांसाठी वाढलेल्या महागाई भत्त्ामुळे सरकारी डतजोरीवर 

वाडर्षयक 6,591.36 अब्ज रुपये आडण 2022-2023 मधे्य (जुलै, 

2022 ते फेबु्रवारी, 2023 पयंतचे 8 मडहने) 4,394.24 अब्ज रुपये 

खचय होण्याची अपेक्षा आहे. 

ररजवण बाँकेने प न्हा 50 बेस पॉइंट्सने दर वाढवले. 

● महागाई आडण राजकीय तणावामुळे जागडतक अथयव्यवस्था 

िळमळीत झाली आहे. ज्यामुळे सवय मध्यवती बाँकांना व्याजदर 

वाढडवण्यात यूएस फेिरल ररझियमधे्य सामील होण्यास भाग 

पािले आहे. त्यामुळे, भारतीय ररझिय बाँक (RBI) ने सलग 

चौथ्ांदा रेपो दर वाढवला. RBI च्या चलनडवर्षयक धोरण सडमतीने 

(MPC) पॉडलसी रेट 50 बेडसस पॉइंट्सने वाढवण्याचा डनणयय 

घेतला. 

● रेपो रेट हा व्याज दराचा संदभय देतो ज्यावर व्यावसाडयक बाँका 

ररझिय बाँकेला त्यांचे डसकु्यररटीज डवकून आरबीआयकिून 

अल्पकालीन डनधी घेतात. या घोर्षणेनंतर, नवीन रेपो दर 5.9 

टके्क आहे. 

ररजवण बाँकेर्च्ा र्च्ा नवीन डनयमांम ळे के्रडिट कािणची थकबाकी 

ज लैमधे्य 80 दशलक्षांवरून ऑगस्टमधे्य 77.99 दशलक्षवर 

घसरली. 

● ररझिय बाँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नवीन डनयमांमुळे, जे एका 

वर्षायसाठी डनश्िय असलेले कािय डनश्िय करण्याची हमी देतात, 

त्यामुळं जुलैमधे्य 80 दशलक्षहून अडधक थकबाकी के्रडिट कािय 

बेस ऑगस्टमधे्य 77.99 दशलक्षांवर घसरला. ऑगस्टमधे्य 

month-on-month (MoM) आधारावर डनव्वळ कािय 

जोिण्यांमधे्य 2.8 टक्कक्यांची घट झाली होती, तर अनेक 

मडहन्यांतील प्रथम, के्रडिट काियचा खचय उच्च आधारावर 3 

टक्कक्यांनी घसरला. तरीही, सलग सहाव्या मडहन्यात खचय 1-

डटर डलयन रुपयांच्या वर पोहोचला आहे. 

मास्टरकािण भारतीय ग्राहकांसाठी 'काबणन कॅल्क्य लेटर' लााँच 

करर्ार आहे. 

● मास्टरकािय , एक जागडतक पेमेंट आडण तंत्रज्ञान कंपनी काबयन 

कॅल्कु्यलेटर वैडशष्ट्ये लॉन्च करण्यासाठी सज्ज आहे. काबयन 

कॅल्कु्यलेटर वैडशष्ट्य सुरू करण्यासाठी मास्टरकािय भारतीय 

बाँकांशी चचाय करत आहे जे ग्राहकांना त्यांच्या प्रते्यक खरेदीसाठी 

अंदाजे काबयन फूटडपं्रट ऑफर करेल. 

● काबयन कॅल्कु्यलेटर ही एक सेवा आहे जी बाँकांना डदली जाईल. हा 

एक वैयश्क्तक काबयन फूटडपं्रट टर ॅकर आहे जो एका मडहन्यात 

डवडवध खचय शे्रणीमंधे्य काबयन फूटडपं्रटचा एकडत्रत पररणाम 

ग्राहकांना सांगू शकतो. हे आधीच अनेक देशांमधे्य लॉन्च केले गेले 

आहे, आता ते भारतात देखील लॉन्च केले जाईल. मास्टरकािय 

काबयन कॅल्कु्यलेटर हे स्वीडिश डफन-टेक िॉकनॉमीच्या 

सहकायायने डवकडसत केले आहे आडण ते सध्या 25 देशांमधे्य 

वापरले जाते. 

बाँक ऑफ बिोदा (BOB) ने 'ख डशयो ंका त्योहार' लॉन्च करण्याची 

घोर्षर्ा केली आहे. 

● बाँक ऑफ बिोदा (BOB) ने 'खुडशयो ंका त्योहार' लॉन्च करण्याची 

घोर्षणा केली आहे. 'खुडशयो ं का त्योहार' मधे्य वाडर्षयक उत्सव 

मोहीम म्हणून ऑफसयची माडलका समाडवष्ट आहे. 'खुडशयो ं का 

त्योहार' मोडहमेदरम्यान बाँक गृहकजय, कार कजय, शैक्षडणक कजय 

आडण इतर अनेकांवर आकर्षयक व्याजदर देऊ करेल. 

महत्त्वाचे म दे्द 

● BOB ग्राहकांना ' खुडशयो ंका त्योहार' मोडहमेद्वारे अनेक फायदे 

डमळतील. 

● ऑफर आडण फायद्यांमधे्य प्री-पेमेंट, पाटय-पेमेंट शुल्क, सवलतीचे 

प्रडक्रया शुल्क आडण सात वर्षांचा दीघय कालावधी समाडवष्ट आहे. 

● बाँक ऑफ बिोदा (BOB) गृहकजय कोणत्याही प्रडक्रया 

शुल्काडशवाय प्रडतवर्षी 7.95% दराने सुरू होणाऱ्या स्पधायत्मक 

व्याजदराने उपलब्ध आहेत. 

● BOB ग्राहकांना BOB कार कजायवर वाडर्षयक 7.95% पासून डवशेर्ष 

दर डदला जाईल. 

एअरटेल पेमेंट्स बाँक चालू आडथणक वर्षाणत 1.5 लाख मायक्रो 

एटीएम स रु करर्ार आहे. 

● एअरटेल पेमेंट्स बाँकेने आपल्या ग्राहकांना रोख पैसे काढण्याची 

सुडवधा देण्यासाठी डटयर 2 शहरे आडण अधय-शहरी के्षत्रांमधे्य 

टप्प्याटप्प्याने 1.5 लाख मायक्रो एटीएम आणण्यास सुरुवात केली 

आहे. बाँक टप्प्याटप्प्याने अडधक बाँडकंग पॉइंट किर करण्यासाठी 

हळूहळू आपल्या सेवेचा डवस्तार करेल. 
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मायक्रो एटीएमचे फायदे: 

● एअरटेल पेमेंट्स बाँकेचे ग्राहक मायक्रो एटीएमद्वारे प्रडत व्यवहार 

10000 रुपये काढू शकतील. 

● मायक्रो एटीएम बाँडकंग करस्पॉनं्डट्स (बीसी) द्वारे हाताळले 

जातील जे पैसे काढण्याची रक्कम प्रडवष्ट करून व्यवहार सुरू 

करतील. 

● त्यानंतर ग्राहक त्यांचे िेडबट कािय डििाइसमधे्य घालेल आडण 

व्यवहाराची पुष्टी करण्यासाठी डपन प्रडवष्ट करेल. 

 

करारार्च्ा बातम्या 

Amazon ने Amp Energy सोबत भारतातील पडहला सौर 

प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी करार केला आहे. 

● ऍमेझॉन भारतात आपला पडहला सौर प्रकल्प स्थापन करत आहे: 

ऍमेझॉनने सांडगतले की त्याचे पडहले सौर फामय भारतात श्स्थत 

असेल. राजस्थानमधे्य 420 मेगावॅट क्षमतेचे 3 सौर ऊजाय प्रकल्प 

बांधले जातील. Amazon ने अनुक्रमे 210 MW आडण 110 MW 

च्या प्रकल्पांना ReNew Power आडण Brookfield 

Renewables सोबत करार केला आहे. 

● Amp Energy India, अक्षय ऊजाय (RE) उत्पादक कंपनीने 

Amazon च्या भारतासाठीच्या योजनांचा एक भाग म्हणून 

राजस्थानमधील 100 MW सौर ऊजाय सुडवधेतून Amazon ला RE 

डवकण्यासाठी वीज खरेदी करार (PPA) केला आहे. 

● 2023 च्या अखेरीस, भाडदया, राजस्थान येथील सुडवधा पूणयपणे 

कायायश्न्वत होईल. एक डगगावॅट (GW) उपयुक्तता आकाराचे 

प्रकल्प देखील Amp द्वारे डवकडसत केले जात आहेत. या सौर 

उजाय सुडवधेमुळे 1,13,645 टन घातक CO2 उत्सजयन कमी होईल. 

एअर इंडियाने डवमान इंडजनांसाठी डवडलस लीजसोबत करार 

केला 

● एअर इंडियाने जाहीर केले की त्यांनी नॅस्िॅक-डलसे्टि डवडलस लीज 

फायनान्स कॉपोरेशनसोबत त्यांच्या Airbus A320 फॅडमली 

फ्लीटवर स्थाडपत केलेल्या 34 CFM56-5B इंडजनांसाठी डनश्वचत 

डवक्री आडण लीज बॅक करारावर स्वाक्षरी केली आहे. 

● कंपनीच्या डवधानानुसार, इंडजने डवडलस लीजच्या 

ConstantThrust अंतगयत किर केली जातील, जे पारंपाररक 

MRO (Maintenance, Repair and Operations) शॉप श्िडजट 

प्रोग्रामच्या तुलनेत महत्त्पूणय डवववासाहयता आडण खचायत बचत 

करेल. 

रॉयल सोसायटी ऑफ केडमस्टरी आडर् CSIR भारतीय शाळांमधे्य 

रसायनशास्त्रासाठी सहकायण 

● रॉयल सोसायटी ऑफ केडमस्टर ी आडण कौश्न्सल फॉर इंिस्टर ी अाँि 

सायंडटडफक ररसचय (CSIR) यांच्यातील भागीदारीद्वारे शाळा आडण 

डवद्यापीठांमधे्य रासायडनक डवज्ञानाला चालना देण्याच्या उपक्रमाला 

पाडठंबा डदला जात आहे. 

Ageas हा भारतीय जीवन डवमा कंपनीर्च्ा 74% मालकीचा 

पडहला परदेशी व्यवसाय बनला आहे 

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

बेडल्जयम-आधाररत Ageas Insurance International ने IDBI 

बाँकेकिून जीवन डवमा संयुक्त उपक्रम (JV) मधे्य 25% अडधक 

गंुतवणूक यशस्वीपणे संपादन केल्यानंतर, ती 74% सह 

भारतातील पडहली जीवन डवमा कंपनी बनली आहे डजचा परकीय 

भागीदाराकिे एवढा डहस्सा आहे. 

● 580 कोटी रुपयांच्या एकूण रोख मोबदल्यासाठी, Ageas ने 

Ageas फेिरल लाइफ इन्क्शुरन्समधे्य IDBI बाँकेची अडतररक्त 

25% मालकी डवकत घेतली आहे. 

 

सडमट आडर् कॉन्फरन्स बातम्या 

कें द्रीय आरोग्य मंत्री श्री. मनस ख मंिवीय यांर्च्ा हसे्त आरोग्य 

मंथन 2022 कायणक्रमाची स रवात झाली. 

● आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( AB PM-JAY ) 

लााँच झाल्यापासून एक वर्षय पूणय झाल्याच्या स्मरणाथय आरोग्य 

मंथन 2022 इिेंटचा अडधकृतपणे भारत सरकारमधील कें द्रीय 

आरोग्य मंत्री िॉ. मनसुख मांिडवया यांनी शुभारंभ केला. 

आरोग्य मंथन 2022 बद्दल: 

● या दोन डदवसीय आरोग्य मंथन 2022 काययक्रमात एकूण 12 सते्र 

होतील. 

● आरोग्य मंथन 2022 चा पडहला डदवशी, भारतातील सावयडत्रक 

आरोग्य किरेज, डिडजटल आरोग्यामधे्य इंटरऑपरेडबडलटीला 

प्रोत्साहन देणे, PM-JAY काययक्षमतेत सुधारणा करणे, डिडजटल 

आरोग्याचा अवलंब करणे, PM-JAY डनणययांसाठी आरोग्य तंत्रज्ञान 

मूल्यांकन, आडण डिडजटल आरोग्याशी संबंडधत गोपनीयता आडण 

सुरक्षा समस्ा या डवर्षयांवर प्रकाश टाकेल. 

● ABDM ची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांद्वारे सवोत्तम पद्धती, 

भारतातील डिडजटल आरोग्य डवमा, PM-JAY सवोत्तम पद्धती, 

डिडजटल आरोग्यामधील आंतरराष्टर ीय सवोत्तम पद्धती, PM-JAY 

द्वारे आरोग्यसेवेमधे्य प्रवेश, परविणारीता आडण गुणवत्ता 

सुडनश्वचत करणे, आडण वे फॉरवि्यस याडवर्षयी दुसऱ्या डदवशी सते्र 

होतील. 

सांसृ्कडतक राज्यमंत्री अज णन राम मेघवाल मेक्टक्सकोमधे्य 

UNESCO-MONDIACULT 2022 मधे्य उपक्टस्थत होते. 

● सांसृ्कडतक राज्यमंत्री श्री अजुयन राम मेघवाल यांच्या नेतृत्वाखालील 

भारतीय डशष्टमंिळाने 28 ते 30 सप्टेंबर 2022 दरम्यान मेश्क्सको 

डसटी येथे आयोडजत UNESCO -MONDIACULT 2022 

जागडतक पररर्षदेत प्रडतडनडधत्व केले. मंत्री महोदयांनी या पररर्षदेला 

सांसृ्कडतक के्षत्रातील ज्वलंत समस्ा आडण डचंता यावर संबोडधत 

केले. के्षत्र धोरणे. पररर्षदेत, जागडतक सांसृ्कडतक प्रवचनावर डनणयय 

घेण्यासाठी या बहुपक्षीय मंचावर 100 हून अडधक देशांचे 

सांसृ्कडतक मंत्री सहभागी झाले होते. 

 

प रस्कार बातम्या 

िॅडनयल स्पीलमन यांना गडर्तातील िेकथू्र प रस्कार 2023 प्रदान 

करण्यात आला. 

● 2023 बे्रकथू्र पुरस्कार डवजेते, मूलभूत भौडतकशास्त्र, जीवन डवज्ञान 

आडण गडणतातील त्यांच्या खेळ बदलणाऱ्या शोधांसाठी ओळखले 

गेले, तसेच त्यांच्या के्षत्रात महत्त्पूणय योगदान िॅडनयल ए. स्पीलमन 

यांना सैद्धांडतक संगणक डवज्ञान आडण गडणतातील अनेक 

शोधांसाठी गडणतातील 2023 च्या बे्रकथू्र पुरस्काराने सन्माडनत 

करण्यात आले आहे. बे्रकथू्र पुरस्कार 2023 बिल अडधक 

माडहतीसाठी खाली डदलेल्या डलंक वर श्लक करा. 

राष्ट्रपतीनी राष्ट्र ीय सेवा योजना प रस्कार 2020-21 डदले 

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

भवन येथे, राष्टर पती द्रौपदी मुमूय यांनी 2020-21 शैक्षडणक वर्षायसाठी 

राष्टर ीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान केले, असे युवा व्यवहार 

आडण क्रीिा मंत्रालयाकिून प्रडसद्ध करण्यात आले आहे. 
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● एकूण 42 बडक्षसे देण्यात आली. दोन संस्था, दहा NSS युडनट्स, 

त्यांचे काययक्रम अडधकारी आडण तीस NSS स्वयंसेवक हे सन्मान 

प्राप्तकते होते. 

आशा पारेख यांना 52 वा दादासाहेब फाळके प रस्कार प्रदान 

करण्यात येर्ार आहे 

● जे्यष्ठ अडभनेत्री आशा पारेख यांना 2020 च्या दादासाहेब फाळके 

पुरस्काराच्या प्राप्तकत्याय म्हणून घोडर्षत करण्यात आले आहे, 

ज्यामुळे त्या या सन्मानाच्या 52व्या पुरस्कारप्राप्त झाल्या आहेत. 

● कें द्रीय माडहती आडण प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी त्यांच्या 

नावाची घोर्षणा केली. 

● त्यांनी 95 हून अडधक डचत्रपटांमधे्य काम केले आडण 1998-2001 

पयंत सेंटरल बोिय ऑफ डफल्म सडटयडफकेशनच्या अध्यक्षा होत्या. 

● त्यांना 1992 मधे्य भारत सरकारने डसनेमातील सेवेसाठी पद्मश्री 

पुरस्काराने सन्माडनत केले होते. 

कोचीन आंतरराष्ट्र ीय डवमानतळाला 'डमशन सेफगाडिांग'साठी 

ASQ प रस्कार प्रदान 

● कोचीन इंटरनॅशनल एअरपोटय डलडमटेि (CIAL) ला एअरपोटय 

कौश्न्सल इंटरनॅशनल (ACI) द्वारे एअरपोटय सश्ियस क्वाडलटी 

(ASQ) पुरस्कार 2022 प्रदान करण्यात आला आहे. हा पुरस्कार 

जागडतक डवमान वाहतूक के्षत्रातील सवोच्च सन्मान मानला जातो. 

आडशया-पॅडसडफक प्रदेशात काययरत असलेल्या डवमानतळांच्या 

5-15 दशलक्ष प्रवासी शे्रणीमधे्य CIAL ला हा पुरस्कार डमळाला 

आहे. 

भारतीय वंशार्च्ा स एला िेिरमनने पडहला रार्ी एडलझाबेथ II 

प रस्कार डमळाला. 

● डब्रटनच्या भारतीय वंशाच्या गृहसडचव, सुएला बे्रिरमन यांना 

लंिनमधील एका समारंभात पडहल्या- वडहल्या क्वीन एडलझाबेथ 

II वुमन ऑफ द इयर पुरस्कारासाठी डनविण्यात आले आहे. 42 

वर्षीय बॅररस्टर, ज्यांची या मडहन्याच्या सुरुवातीला डब्रटनचे 

पंतप्रधान डलझ टरस यांनी मंडत्रमंिळात डनयुक्ती केली होती. 

उत्तर प्रदेशने आय ष्मान उतृ्कष्ठ प रस्कार 2022 डजंकला. 

● आरोग्य सुडवधा नोदंणीमधे्य अनेक आरोग्य सुडवधा जोिल्याबिल 

आयुष्मान उतृ्कष्ठ पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेशला देण्यात आला 

आहे. राष्टर ीय आरोग्य सुडवधा नोदंणीमधे्य 28728 नवीन आरोग्य 

सुडवधा जोिल्या गेल्याने, उत्तर प्रदेश हे देशातील सवोत्तम 

कामडगरी करणारे राज्य आहे. 2 कोटीहंून अडधक आयुष्मान भारत 

आरोग्य खाती तयार करण्यातही राज्य हे दुसरे सवोत्तम राज्य 

आहे. 

क मार सानू, शैलें द्र डसंग, आनंद-डमडलंद यांना लता मंगेशकर 

प रस्कार 

● प्रडसद्ध पाववयगायक कुमार सानू आडण शैलें द्र डसंग आडण संगीत-

संगीतकार जोिी आनंद-डमडलंद यांना वेगवेगळ्या वर्षांसाठी राष्टर ीय 

लता मंगेशकर पुरस्काराने सन्माडनत करण्यात आले. त्यांना 

प्रडतडष्ठत पुरस्कार (28 सप्टेंबर रोजी) डदवंगत डदग्गज गाडयकेच्या 

जयंतीडदनी, त्यांच्या जन्मस्थानी इंदूर येथे प्रदान केला जाईल. 

राज्याच्या सांसृ्कडतक मंत्री उर्षा ठाकूर यांनी शैलें द्र डसंग, आनंद-

डमडलंद आडण कुमार सानू यांना अनुक्रमे 2019, 2020 आडण 

2021 या वर्षांसाठीचा पुरस्कार प्रदान केला. 

68वे राष्ट्र ीय डचत्रपट प रस्कार राष्ट्रपती द्रौपदी म मूण यांर्च्ा हसे्त 

प्रदान करण्यात येर्ार आहे. 

● 68वे राष्टर ीय डचत्रपट पुरस्कार आज संध्याकाळी नवी डदल्ली येथे 

राष्टर पती द्रौपदी मुमूय यांच्या हसे्त प्रदान करण्यात येणार आहेत. 

डदग्गज अडभनेत्री आशा पारेख यांना भारतीय डचत्रपटसृष्टीतील 

त्यांच्या अतुलनीय योगदानाबिल 2020 चा दादासाहेब फाळके 

पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. कोडवि-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 

भारतीय मडहला हक्क कायणकत्याण सृष्ट्ी बक्षी यांना 'चेंजमेकर' 

प रस्कार डमळाला. 

● भारतातील मडहला हक्क काययकत्याय, सृष्टी बक्षी यांनी जमयनीतील 

बॉन येथे आयोडजत केलेल्या UN SDG (युनायटेि नेशन्स 

ससे्टनेबल िेिलपमेंट गोल्स) कृती पुरस्कारांमधे्य 'चेंजमेकर' 

पुरस्कार डजंकला आहे. सृष्टी बक्षी यांच्या डलंग-आधाररत डहंसा 

आडण असमानतेबिल जागरुकता डनमायण करण्यासाठी केलेल्या 

प्रयत्नांची दखल घेऊन त्यांना हा पुरस्कार डदल्या गेला. 

● सृष्टी बक्षी, एक माकेटर टनय वुमन हक्क काययकत्याय आडण क्रॉसबो 

माईल्स चळवळीच्या संस्थाडपका आहे. त्यांनी मडहलांवरील 

डहंसाचाराच्या कारणांवर प्रकाश टाकण्यासाठी आडण मडहलांना 

सक्षम करण्यासाठी आडण डिडजटल आडण आडथयक साक्षरतेसह 

लवडचकतेच्या कथा उघि करण्यासाठी त्यांनी मडहलांच्या सुरके्षवर 

लक्ष कें डद्रत केलेल्या 100 पेक्षा जास्त काययशाळा घेतल्या. 

● WOMB: Women Of My Billion, हा डतचा प्रवास डटपणारा एक 

माडहतीपट भारतातील श्स्त्रयांच्या कच्च्च्या भावना आडण वास्तव 

उलगिून दाखवतो. 

 

संरक्षर् बातम्या 

भारतातील पडहले डहमस्खलन-डनरीक्षर् रिार डसक्कीममधे्य 

स्थाडपत केले गेले 

● भारतीय लष्कर आडण डिफेन्स डजओइन्फॉरमॅडटक्स अाँि ररसचय 

एसॅ्टश्िशमेंट (DGRE) यांनी संयुक्तपणे उत्तर डसक्कीममधे्य 

भारतातील अशा प्रकारचे पडहले डहमस्खलन मॉडनटररंग रिार 

स्थाडपत केले आहे. डहमस्खलन शोधण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 

या रिारचा वापर भूस्खलन शोधण्यासाठी देखील केला जाऊ 

शकतो. डहमालयीन प्रदेशात भारतीय सैन्याला भेिसावणाऱ्या 

डहमस्खलनाच्या धोक्यांचा अंदाज आडण कमी करण्यात गंुतलेल्या 

संरक्षण संशोधन आडण डवकास संस्थेच्या शाखा DGRE द्वारे 

डहमस्खलन रिार कायायश्न्वत केले गेले. 

● डहमस्खलन सुरू झाल्यास स्वयंचडलत डनयंत्रण आडण चेतावणी 

उपाय सक्षम करणाऱ्या अलामय डसस्टमशी रिार देखील जोिलेले 

आहे. तज्ञांद्वारे भडवष्यातील डववलेर्षणासाठी काययक्रमाच्या प्रडतमा 

आडण श्िडिओ स्वयंचडलतपणे रेकॉिय केले जातात. 
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HAL क्रायोजेडनक इंडजन्स डनडमणती स डवधेचे राष्ट्रपती म मूण यांर्च्ा 

हसे्त उद्घाटन करण्यात आले. 

● डहंदुस्तान एरोनॉडटक्स डलडमटेि (एचएएल) एकाश्त्मक क्रायोजेडनक 

इंडजन डनडमयती सुडवधेचे उद्घाटन भारताच्या राष्टर पती श्रीमती एम. 

द्रौपदी मुमूय. यावेळी अध्यक्षा द्रौपदी मुमूय यांनी साऊथ झोन झोनल 

इश्ियूट ऑफ िायरोलॉजीची िाचुयअली कोनडशला ठेवली. 

म ख्य म दे्द 

● जनसमुदायाशी बोलताना, राष्टर पतीनंी घोडर्षत केले की एकाश्त्मक 

क्रायोजेडनक इंडजन डनडमयती सुडवधेचे उद्घाटन केवळ एचएएल 

आडण इस्रोसाठीच निे तर संपूणय देशासाठी एक ऐडतहाडसक प्रसंग 

आहे. 

● द्रौपदी मुमूय यांनी डहंदुस्तान एरोनॉडटक्स डलडमटेि (HAL) चे कौतुक 

केले की HAL ने भारताच्या संरक्षण स्वातंत्र्ात महत्त्पूणय योगदान 

डदले आहे. 

● इस्रो हे राष्टर ीय अडभमानाचे स्रोत आहे. अतं्यत गररबी आडण 

डनरक्षरता यांसारख्या समस्ांशी संघर्षय करत या संस्थेने 1960 च्या 

दशकात कायय करण्यास सुरुवात केली तेिा भारत अजूनही एक 

तरुण प्रजासत्ताक होता. 

● तथाडप, एक टन क्षमता होती. अगदी अत्याधुडनक आडण 

तांडत्रकदृष्ट्या प्रगत राष्टर ांनीही इस्रोचा डकती वेगाने डवकास केला 

आहे याची दखल घेतली आहे. 

स्वीडिश डिफेन्स मेकर साब भारतात कालण -ग स्ताफ एम4 रॉकेट 

लााँचसणची डनडमणती करर्ार आहे. 

● स्वदेशी संरक्षण डनडमयतीला चालना देण्यासाठी NDA सरकारच्या 

'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतगयत कालय -गुस्ताफ एम4 शोल्िर-

फायर शस्त्रास्त्र प्रणालीसाठी भारतात उत्पादन सुडवधा 

उभारण्याची स्वीडिश डिफेन्स फमय साबने आपली योजना जाहीर 

केली. 

● साब एफएफिी इंडिया ही नवीन कंपनी, जगभरातील शस्त्र 

प्रणाली वापरकत्यांसाठी घटकांसह भारतीय सशस्त्र दलांसाठी 

भारतात नवीनतम रॉकेट लााँचसय बनवेल, असे कंपनीने म्हटले 

आहे. ही सुडवधा स्वीिनच्या बाहेर कालय -गुस्ताफ M4 शस्त्र 

प्रणालीसाठी फमयची पडहली उत्पादन सुडवधा असेल . हा प्रस्ताव 

पुढे नेण्यासाठी साब सध्या लष्कराशी चचाय करत आहेत. 

 

क्रीिा बातम्या 

झ लन गोस्वामी, भारतीय डदग्गज खेळािू यांची सवण फॉरमॅटमधून 

डनवृत्ती 

● डदग्गज मडहला डक्रकेटपटू, झुलन गोस्वामीने 25 सप्टेंबर रोजी सवय 

फॉरमॅटमधून डनवृत्तीची घोर्षणा केली. 

● झुलनने 24 तारखेला लॉि्यसवर डतचा शेवटचा आंतरराष्टर ीय सामना 

खेळला. 

2022 बडलण न मॅरेथॉन: एल्य ि डकपचोगेने जागडतक डवक्रम मोिला 

● एडलउि डकपचोगेने 25 सप्टेंबर रोजी बडलय न मॅरेथॉन डजंकण्यासाठी 

2:01:09 वेळेसह स्वतःचा डवववडवक्रम मोिला. 

● केडनयाच्या धावपटूने जमयन राजधानीतील शययतीत अडधकृत 

पुरुर्षांचा डवववडवक्रम करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. 

● 2018 मधे्य याच कोसयवर डकपचोगेची अडधकृत 42.2km शययत 

2:01:39 अशी याआधीची सवोतृ्कष्ट होती. 

वेस्ट झोनने द लीप टर ॉफी 2022 डजंकली. 

● कोईम्बतूरच्या SNR कॉलेज डक्रकेट मैदानावर 2022 दुलीप 

करंिक स्पधेच्या अंडतम डदवशी पश्वचम डवभागाने दडक्षण 

डवभागाचा 294 धावांनी पराभव करून त्यांचे 19 वे डवजेतेपद 

पटकावले आहे. 2022 दुलीप टर ॉफी हा दुलीप टर ॉफीचा 59 वा 

हंगाम होता. सरफराज खानने 178 चेंिूत 127 धावा केल्या आडण 

पश्वचम डवभागाचा जयदेव उनािकट माडलकेतील सवोत्तम 

खेळािू ठरला. पश्वचम डवभागाच्या यशस्वी जैस्वालने दुसऱ्या 

िावात 265 धावा केल्या ज्यामुळे पश्वचम डवभागाला डवजय 

डमळवून देण्यात मदत झाली तर केरळचा सलामीवीर रोहन 

कुन्नम्मलने दडक्षण डवभागाच्या दुसऱ्या िावात 93 धावा केल्या. 

मॅग्नस कालणसनने भारतीय ग्राँिमास्टर अज णन एररगायसीला हरवले. 

● जु्यडलयस बेअर जनरेशन कप ऑनलाइन जलद बुश्द्धबळ स्पधेच्या 

अंडतम फेरीत भारताचा डकशोरवयीन ग्राँिमास्टर अजुयन एररगाईसी 

जागडतक क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर असलेल्या मॅग्नस 

कालयसनडवरुद्ध पराभूत झाला आडण दुसरा सामना 0-2 असा 

गमावला. पडहला सामना डजंकल्यामुळे, नॉवेडजयनला फायदा 

झाला आडण त्याने दुसऱ्या सामन्यातील पडहले दोन गेम डजंकून 

अंडतम फेरी लवकर संपवली. 

टीम वल्ण िने लेिर कप इनिोअर टेडनस स्पधाण 2020 डजंकली. 

● टीम वल्य िने टीम युरोपचा पराभव करून प्रथमच लेिर कप 

2022 डजंकला. टीम वल्य िने टीम युरोपचा 13-8 असा पराभव 

करून लेिर कप इनिोअर टेडनस स्पधाय डजंकली. टीम वल्य िच्या 

फ्राश्न्सस डटयाफो आडण फेडलक्स ऑगर यांनी टीम युरोपच्या 

से्टफानोस डसश्त्सपास आडण नोिाक जोकोडवचचा पराभव करून 

स्पधाय डजंकली. लेिर कप ही टीम युरोप आडण टीम वल्य ि 

यांच्यातील आंतरराष्टर ीय इनिोअर हािय कोटय स्पधाय आहे. युरोप 

व्यडतररक्त सवय खंिातील खेळािू टीम वल्य िचे प्रडतडनडधत्व 

करतात 

 

महत्वाचे डदवस 

दरवर्षी 25 सप्टेंबर रोजी जागडतक फामाणडसस्ट डदन साजरा केल्या 

जातो. 

● दरवर्षी 25 सप्टेंबर रोजी जागडतक फामायडसस्ट डदन आरोग्य 

सुधारण्यासाठी फामायडसस्टच्या योगदानावर प्रकाश टाकण्याच्या 

आडण समथयन देण्याच्या उिेशाने साजरा केला जातो. फामायडसस्ट 

फामायसु्डटकल्सची उपलब्धता आडण सुरडक्षत और्षधांच्या 

वापराबाबत मागयदशयन करतात. फामायडसस्ट हा एक आरोग्यसेवा 

व्यावसाडयक असतो जो और्षधे साठवण्यासाठी, हाताळण्यासाठी 

आडण डवतरणासाठी जबाबदार असतो. आरोग्यसेवा के्षत्रात 

िॉिरांप्रमाणेच फामायडसस्टचीही मोठी भूडमका असते. 

● जागडतक फामायडसस्ट डदन 2022 ची थीम Pharmacy united in 

action for a healthier world ही आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय कन्या डदवस 25 सप्टेंबर 2022 रोजी साजरा केल्या 

गेला. 

● दरवर्षी सप्टेंबर मडहन्याच्या चौथ्ा रडववारी आंतरराष्टर ीय कन्या डदन 

साजरा केला जातो. यावर्षी, हा डदवस 25 सप्टेंबर रोजी साजरा 

केला जात आहे. हा डदवस हा मुलीबंिलच्या काही ऐडतहाडसक 

चुकांवर एक मान्यताप्राप्त उपाय म्हणून ओळखला जातो. 
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संय क्त राष्ट्र  संघाद्वारे दरवर्षी 26 सप्टेंबर हा डदवस अण्वस्त्रांर्च्ा 

संपूर्ण डनमूणलनासाठी आंतरराष्ट्र ीय डदवस साजरा केल्या जातो. 

● संयुक्त राष्टर  संघाद्वारे दरवर्षी 26 सप्टेंबर हा डदवस अण्वस्त्रांच्या 

संपूणय डनमूयलनासाठी आंतरराष्टर ीय डदवस साजरा केल्या जातो. 

अण्वस्त्रांमुळे मानवतेला डनमायण होणारा धोका आडण त्यांचे संपूणय 

उच्चाटन करण्याची गरज याबिल जनजागृती करणे हा या 

डदवसाचा उिेश आहे. अशी शसे्त्र काढून टाकण्याचे खरे फायदे 

आडण त्यांना कायम ठेवण्याच्या सामाडजक आडण आडथयक 

खचांबिल जनतेला आडण त्यांच्या नेत्यांना डशडक्षत करण्याची संधी 

हे प्रदान करते. 

जागडतक गभणडनरोधक डदन: 26 सप्टेंबर 2022 

● जागडतक गभयडनरोधक डदन 26 सप्टेंबर रोजी गभयडनरोधक ज्ञान 

आडण कुटंुब डनयोजनाबिल जागरूकता डनमायण करण्यावर लक्ष 

कें डद्रत करून साजरा केला जातो. तरुण डपढीला गभयडनरोधक 

उपायांबिल डशडक्षत करणे. या काययक्रमात लोकांना गभयधारणा 

रोखण्याडवर्षयी सांडगतले जाते. प्रजनन आरोग्याचे महत्त् सांगून 

गभयडनरोधक पद्धतीवंर प्रकाश टाकण्यासाठी दरवर्षी आयोडजत 

करण्यात येणारी ही जागडतक मोहीम आहे. 

● "2030 पयंत, कुटंुब डनयोजन, माडहती आडण डशक्षण आडण राष्टर ीय 

धोरणे आडण काययक्रमांमधे्य पुनरुत्पादक आरोग्याचे एकत्रीकरण 

यासह लैं डगक आडण पुनरुत्पादक आरोग्य सेवांमधे्य सावयडत्रक 

प्रवेश सुडनश्वचत करणे." हे जागडतक गभयडनरोधक डदनाचे उडिष्ठ 

आहे. 

जागडतक पयणटन डदन 2022 27 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो 

● जगातील डवडवध भागात पययटनाला चालना देण्यासाठी दरवर्षी हा 

डदवस साजरा केला जातो. हे संयुक्त राष्टर ांच्या जागडतक पययटन 

संघटनेने (UNWTO) सुरू केले होते. 

● जागडतक पययटन डदन 2022 ची थीम: ‘Rethinking Tourism’ 

म्हणजेच पययटनाचा पुनडवयचार. 

UNESCO ने 28 सप्टेंबर हा माडहती सावणडत्रक प्रवेशासाठी 

आंतरराष्ट्र ीय डदवस म्हरू्न घोडर्षत केला आहे. 

● UN शैक्षडणक, वैज्ञाडनक आडण सांसृ्कडतक संघटना (UNESCO) ने 

28 सप्टेंबर हा माडहती सावयडत्रक प्रवेशासाठी आंतरराष्टर ीय डदवस 

म्हणून घोडर्षत केला आहे. माडहतीवर प्रवेश करण्याच्या 

अडधकाराची हमी देण्याच्या उिेशाने माडहतीच्या सावयडत्रक 

प्रवेशासाठी आंतरराष्टर ीय डदवस (IDUAI) ची 2022 आवृत्ती ही ई-

गिनयन्स आडण आडटयडफडशयल इंटेडलजन्सवर चचाय करण्याची 

संधी असेल. 

● 2022 मधील माडहतीच्या सावयडत्रक प्रवेशावरील जागडतक 

पररर्षदेची थीम Artificial Intelligence, e-Governance and 

Access to Information ही आहे. 

वल्ि रेबीज िे: 28 सप्टेंबर 2022 

● जगातील पडहल्या प्रभावी रेबीज लसीचे शोधक लुई पावचर यांना 

श्रद्धांजली म्हणून दरवर्षी 28 सप्टेंबर रोजी जागडतक रेबीज डदन 

साजरा केला जातो. रेबीज डवरुद्धच्या लढ्याला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी, त्याच्या प्रडतबंधाबिल जागरूकता डनमायण 

करण्यासाठी आडण या प्राणघातक आजाराडवरुद्ध जगाने केलेल्या 

कामडगरीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी हा डदवस साजरा केल्या 

जातो. 

● Rabies: One Health, Zero Deaths ही वल्य ि रेबीज िे ची थीम 

आहे. 

29 सप्टेंबर 2022 रोजी जागडतक स्तरावर अन्नाचे न कसान आडर् 

कचऱ्याबद्दल जागरुकता डदन साजरा केला जातो. 

● 29 सप्टेंबर 2022 रोजी जागडतक स्तरावर अन्नाचे नुकसान आडण 

कचऱ्याबिल जागरुकता डदन साजरा केला जातो. अन्नाची हानी 

आडण अपव्यय कमी करणे महत्त्ाचे आहे कारण ते अन्न सुरक्षा, 

अन्न सुरक्षा, अन्न गुणवत्ता सुधारणे आडण पौडष्टक पररणाम प्रदान 

करण्यासाठी कृर्षी-अन्न प्रणालीमंधे्य व्यापक सुधारणांच्या 

अनुभूतीसाठी योगदान देते. 

दरवर्षी 29 सप्टेंबर रोजी जगभरातील लोक जागडतक हृदय डदन 

साजरा करतात. 

● दरवर्षी 29 सप्टेंबर रोजी जगभरातील लोक जागडतक हृदय डदन 

पाळतात. हृदयाचे आरोग्य, हृदय व रक्तवाडहन्यासंबंधीचे आजार, 

अडतव्यायाम केल्याने हृदयावर होणारा पररणाम आडण हृदयाची 

काळजी घेणे डकती महत्त्ाचे आहे याडवर्षयी जागरुकता डनमायण 

करण्यासाठी हा डदवस साजरा केल्या जातो. 

● USE HEART FOR EVERY HEART ही जगातील हृदय डदन 

2022 ची थीम आहे.  

जागडतक सागरी डदन 2022: 29 सप्टेंबर 2022 

● आंतरराष्टर ीय सागरी संघटनेने सप्टेंबरच्या शेवटच्या गुरुवारी 

जागडतक सागरी डदन साजरा केला. यावर्षी हा डदवस 29 सप्टेंबर 

रोजी साजरा केला जाणार आहे. सागरी सुरक्षा आडण सागरी 

पयायवरणाकिे लोकांचे लक्ष वेधण्यावर हा डदवस कें डद्रत आहे. 12 

ते 14 ऑिोबर 2022 दरम्यान िबयन, दडक्षण आडफ्रकेत जागडतक 

सागरी डदन 2022 समांतर काययक्रम आयोडजत केला जाईल. 

● जागडतक सागरी डदन 2022 ची थीम New technologies for 

greener shipping ही आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय अन वाद डदवस 2022: 30 सप्टेंबर 

● अनुवाद आडण समाजाच्या डवकासासाठी महत्त्ाची भूडमका 

बजावणाऱ्या भार्षांबिल जागरूकता डनमायण करण्यासाठी दरवर्षी 

30 सप्टेंबर रोजी आंतरराष्टर ीय अनुवाद डदन साजरा केला जातो. 

भार्षा व्यावसाडयकांच्या कायायला श्रद्धांजली वाहण्याची संधी म्हणून 

हा डदवस साजरा केला जातो, जे राष्टर ांना एकत्र आणण्यात, संवाद, 

समजूतदारपणा आडण सहकायय सुलभ करण्यासाठी, डवकासात 

योगदान आडण जागडतक शांतता आडण सुरक्षा मजबूत करण्यात 

महत्त्पूणय भूडमका बजावतात. 

1 ऑिोबर हा डदवस जगभरात वृद्ध व्यक्तीचंा आंतरराष्ट्र ीय डदवस 

म्हरू्न साजरा केला जातो. 

● 1 ऑिोबर हा डदवस जगभरात वृद्ध व्यक्तीचंा आंतरराष्टर ीय डदवस 

म्हणून साजरा केला जातो. वृद्ध व्यक्तीचं्या योगदानाचा सन्मान 

करण्यासाठी आडण त्यांना भेिसावणाऱ्या समस्ांकिे लक्ष 

देण्याच्या उिेशाने संयुक्त राष्टर  महासभेने हा डदवस सुरू केला. 

● 2022 मधील संयुक्त राष्टर ांच्या आंतरराष्टर ीय वृद्ध व्यक्ती डदनाची 

थीम Resilience of Older Persons in a Changing World ही 

आहे. 

जागडतक शाकाहारी डदवस ऑिोबरर्च्ा पडहल्या डदवशी साजरा 

केला जातो. 

● जागडतक शाकाहारी डदवस ऑिोबरच्या पडहल्या डदवशी साजरा 

केला जातो. शाकाहाराच्या फायद्यांडवर्षयी जागरुकता डनमायण 

करण्यासाठी हा डदवस साजरा केला जातो. शाकाहाराच्या अनेक 

फायद्यांबिल जागरुकता डनमायण करणे आडण जगभरातील 

शाकाहारीसंाठी समथयन नेटवकय  हे या डदवसाचे मुख्य उडिष्ट आहे. 

मोठ्या प्रमाणावर प्राण्यांच्या कत्तलीसाठी भरपूर पाणी आडण इतर 

मयायडदत संसाधनांची आववयकता असते. 
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● जागडतक शाकाहार डदन 1977 मधे्य नॉथय अमेररकन िेडजटेररयन 

सोसायटी (NAVS) द्वारे प्राण्यांचे जीवन वाचवण्यासह शाकाहाराचे 

फायदे अधोरेश्खत करण्यासाठी स्थाडपत केले गेले. त्यानंतर 1978 

मधे्य आंतरराष्टर ीय शाकाहारी संघाने याला मान्यता डदली. 

1 ऑिोबर रोजी आंतरराष्ट्र ीय कॉफी डदवस साजरा केल्या गेला. 

● दरवर्षी, 1 ऑिोबर रोजी आंतरराष्टर ीय कॉफी डदवस साजरा केला 

जातो आडण कॉफीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी साजरा केला 

जातो. कॉफी पे्रमीसंाठी पेयावरील त्यांचे पे्रम शेअर करण्याची 

आडण ज्या शेतकऱ्यांची उपजीडवका सुगंधी डपकावर अवलंबून 

आहे त्यांना पाडठंबा देण्याची ही संधी आहे. 

 

डनधन बातम्या 

ऑस्कर डवजेती अडभनेत्री ल ईस फे्लचर यांचे डनधन 

● अमेररकेतील ऑस्कर डवजेती अडभनेत्री लुईस फे्लचर यांचे वयाच्या 

88 व्या वर्षी फ्रान्समधे्य डनधन झाले. 

● वन फू्ल ओिर द कुकूज नेस्ट (1975) मधे्य नसय रॅच्च्ि या 

भूडमकेसाठी त्यांना 1976 मधे्य ऑस्कर देण्यात आला. 

● त्यांना बाफ्टा पुरस्कार आडण गोल्िन ग्लोब पुरस्कार देखील 

डमळाला होता. 

केरळचे माजी मंत्री आडर् कााँगे्रसचे जे्यष्ठ नेते आयणदान मोहम्मद 

यांचे वयार्च्ा ८७ व्या वर्षी डनधन झाले. 

● केरळचे माजी मंत्री आडण कााँगे्रसचे जे्यष्ठ नेते, आययदान मुहम्मद 

यांचे वयाच्या 87 व्या वर्षी डनधन झाले. केरळमधील कााँगे्रसचा एक 

प्रमुख मुश्स्लम चेहरा मोहम्मद हे मलापु्परममधील डनलांबूर 

मतदारसंघातून आठ वेळा डवधानसभेवर डनविून आले होते. त्यांनी 

चार वेळा मंत्रीपद भूर्षवले होते. 2011 ते 2016 या कााँगे्रसच्या 

राजवटीत ते ओमन चंिी सरकारमधे्य ऊजायमंत्री होते. 

आयणदान मोहम्मदची कारकीदण: 

● मोहम्मद 1952 मधे्य कॉंगे्रसमधे्य सामील झाले आडण 1958 मधे्य 

केरळ प्रदेश कॉंगे्रस कडमटीचे सदस् झाले. नंतर, त्यांनी मलपु्परम 

डजल्हा कॉंगे्रस कडमटीचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आडण 

कॉंगे्रसच्या टर ेि युडनयन डवंग INTUC चे राज्य नेते होते. 

● कााँगे्रसमधे्य, मोहम्मद हे एके अाँटोनी यांच्या नेतृत्वाखालील ए 

गटाशी संबंडधत एक प्रमुख नेते होते. 1980 मधे्य जेिा कााँगे्रसच्या 

एका गटाने CPI(M) सोबत संधान साधले होते, तेिा मोहम्मद EK 

Nayanar यांच्या नेतृत्वाखालील CPI(M) सरकारमधे्य मंत्री झाले 

होते. 

● के करुणाकरन यांच्या राजीनाम्यानंतर अाँटनी मुख्यमंत्री झाल्यावर 

1995 मधे्य ते पुन्हा कााँगे्रसच्या मंडत्रमंिळात मंत्री झाले. 2004 

मधे्य, जेिा ओमन चंिी मुख्यमंत्री झाले, तेिा मोहम्मद यांना 

ऊजाय मंत्री म्हणून सामील करण्यात आले. 

राष्ट्र ीय मडहला आयोगार्च्ा पडहल्या अध्यक्षा जयंती पटनायक यांचे 

डनधन 

● राष्टर ीय मडहला आयोगाच्या पडहल्या अध्यक्षा आडण माजी संसद 

सदस् जयंती पटनायक यांचे ओडिशाची राजधानी भुवनेववर येथे 

डनधन झाले. त्या डदवंगत जानकी बल्लव पटनायक यांच्या पत्नी 

होत्या. 

महत्त्वाचे म दे्द 

● डदवंगत जयंती पटनाईक या राजकारणात आडण समाजात सडक्रय 

असण्यासोबतच एक लेश्खका होत्या, असे सांगून कें द्रीय मंत्री धमेंद्र 

प्रधान यांनी दु:ख व्यक्त केले. 

● ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी मडहला सक्षमीकरण 

आडण ओडिया साडहत्यातील योगदानाबिल त्यांचे स्मरण केले 

जाईल असे म्हटले आहे 

 

प स्तके आडर् लेखक बातम्या  

श्री जगदीप धनखर यांर्च्ा हसे्त नवी डदल्ली येथे "पं. दीनदयाल 

उपाध्याय - जीवन दशणन और संय क्टक्तकता" (खंि 5) या प स्तकाचे 

प्रकाशन करण्यात आले. 

● उपराष्टर पती श्री जगदीप धनखर यांच्या हसे्त “पं. दीनदयाल 

उपाध्याय – जीवन दशयन और संयुश्क्तकता” (खंि 5) नवी डदल्ली 

येथे आडण त्याडनडमत्ताने पं दीनदयाळ यांच्या डवचारांचे समकालीन 

काळात महत्त् अधोरेश्खत केले. संरक्षण मंत्री राजनाथ डसंह, माजी 

कें द्रीय मंत्री िॉ मुरली मनोहर जोशी आडण इतर मान्यवर या 

काययक्रमाला उपश्स्थत होते. 

● पुस्तकाचे मुख्य संपादक िॉ. बजरंगलाल गुप्ता आडण त्यांच्या 

टीमच्या आधुडनक भारतातील आघािीच्या नेत्यांवरील हे चांगले 

संशोधन केलेले पाच खंि प्रकाडशत केल्याबिल उपराष्टर पतीनंी 

त्यांचे कौतुक केले. 

'लता: सूर-गाथा' चा इंग्रजी अन वाद जानेवारी 2023 मधे्य ररलीज 

होर्ार आहे. 

● "लता: सूर-गाथा" या पुरस्कारप्राप्त पुस्तकाचे इंग्रजी भार्षांतर 

जानेवारी 2023 मधे्य प्रकाडशत होणार आहे. लेखक-कवी यतीदं्र 

डमश्रा यांनी मूळ डहंदीत डलडहलेले "लता: अ लाइफ इन मु्यडझक", 

प्रडसद्ध लेखक आडण अनुवादक यांनी अनुवाडदत केले आहे. 

कााँगे्रस नेते शशी थरूर यांनी प ढील मडहन्यात बीआर आंबेिकर 

यांचे चररत्र डलडहण्याची घोर्षर्ा केली. 

● कााँगे्रस नेते शशी थरूर यांनी पुढील मडहन्यात बीआर आंबेिकर 

यांचे चररत्र डलडहण्याची घोर्षणा केली. हे पुस्तक Aleph द्वारे 

प्रकाडशत केले जाईल आडण ते डदग्गज नेत्याचे जीवन आडण काळ 

याबिल अंतदृयष्टी प्रदान करेल 
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अहवाल आडर् डनदेशांक बातम्या  

MoEFCC राष्ट्र ीय स्वच्छ वाय  कायणक्रम 2019 (NCAP) अंतगणत 

शहरांर्च्ा कृतीवंर आधाररत 'स्वच्छ वाय  सवेक्षर्' कायणक्रम स रू 

करर्ार आहे. 

● पयायवरण, वन आडण हवामान बदल मंत्रालय (Ministry of 

Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) 

राष्टर ीय स्वच्छ वायु काययक्रम 2019 (NCAP) अंतगयत 'स्वच्छ वायु 

सवेक्षण' काययक्रम सुरू करणार आहे, ज्याद्वारे शहरांना हवेची 

गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्यांच्या कृतीवंर आधाररत क्रमवारी लावली 

जाईल. राँ डकंग केवळ वेगवेगळ्या िोमेनमधील हवेची गुणवत्ता 

सुधारण्यासाठी शहरांनी केलेल्या कृतीवंर आधाररत असेल. 

● 2025-26 पयंत वायू प्रदूर्षण 40 टक्कक्यांपयंत कमी करण्यासाठी 

एनसीएपीचा एक भाग म्हणून तयार केलेल्या शहर कृती योजना 

लागू करण्यासाठी स्वच्छ वायु सवेक्षण देशातील 131 शहरांची 

क्रमवारी लावल्या जाईल. 

'हुरुन इंडिया 40 आडर् अंिर सेल्फ मेि ररच डलस्ट 2022' 

झेरोधाचा डनक्टखल कामथ अव्वल स्थान डमळवले. 

● डझरोधाचे सहसंस्थापक डनश्खल कामथ यांनी 17,500 कोटी 

रुपयांच्या संपत्तीसह 'IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया 40 आडण अंिर 

सेल्फ-मेि ररच डलस्ट 2022' मधे्य अव्वल स्थान पटकावले . 

ओलाचे संस्थापक भाडवश अग्रवाल दुसऱ्या स्थानावर (रु.11,700 

कोटी), आडण मीडिया.नेटचे डदव्यांक तुरश्खया डतसऱ्या स्थानावर 

(11,200 कोटी 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 
BrowserStac

k 

5 Ritesh Arora 9,900 
BrowserStac

k 

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 

जागडतक बौक्टद्धक संपदा संघटनेर्च्ा ग्लोबल इनोिेशन 

इंिेक्समधे्य भारत 40 व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. 

● ग्लोबल इनोिेशन इंिेक्स 2022: जागडतक बौश्द्धक संपदा 

संघटनेच्या ग्लोबल इनोिेशन इंिेक्समधे्य भारत 40 व्या 

क्रमांकावर पोहोचला आहे. भारताने 2015 मधे्य 81 व्या 

स्थानावरून ग्लोबल इनोिेशन इंिेक्स (GII) 2022 मधे्य 40 व्या 

स्थानावर झेप घेतली आहे. पायाभूत सुडवधांचा अपवाद वगळता 

भारताची नवोने्मर्षाची कामडगरी उच्च-मध्यम-उत्पन्न गटासाठी 

जवळजवळ प्रते्यक नवकल्पना सं्तभामधे्य 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 डजओचे अध्यक्ष आकाश अंबानी टाईमर्च्ा 100 

उदयोन्म ख नेत्यांर्च्ा यादीत समावेश 

● ररलायन्स डजओचे अध्यक्ष आकाश अंबानी, अब्जाधीश मुकेश 

अंबानी यांचा मुलगा, याला TIME माडसकाने TIME100 नेक्स्ट 

यादीत नाव डदले आहे जे “उद्योग आडण जगभरातील उगवत्या तारे 

ओळखतात. डवशेर्ष म्हणजे या वर्षी या यादीत स्थान डमळालेले ते 

एकमेव भारतीय आहेत. तथाडप, या यादीत आणखी एक भारतीय 

वंशाचा अमेररकन व्यावसाडयक नेता, सबश्िप्प्शन सोशल 

पॅ्टफॉमय OnlyFans'ची भारतीय वंशाची सीईओ आम्रपाली गान 

देखील आहे. 

 

सवण स्पधाण परीक्षांसाठी महत्त्वाचे म दे्द: 

● छत्तीसगि राजधानी: रायपूर; 

● छत्तीसगिचे मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल; 

● छत्तीसगिचे राज्यपाल: अनुसुईया उईके 

● ICMR मुख्यालय: नवी डदल्ली; 

● ICMR संस्थापक: भारत सरकार; 

● ICMR ची स्थापना: 1911. 

● RailTel चे अध्यक्ष आडण व्यवस्थापकीय संचालक: संजय कुमार 

● आंतरराष्टर ीय हॉकी महासंघाचे अध्यक्ष: िॉ. नररंदर धु्रव बत्रा; 

● आंतरराष्टर ीय हॉकी फेिरेशनचे मुख्यालय: लॉसने, श्स्वत्झलंि; 

● इंटरनॅशनल हॉकी फेिरेशनचे सीईओ: डथयरी वेइल; 

● आंतरराष्टर ीय हॉकी फेिरेशनची स्थापना : 7 जानेवारी 1924, 

पॅररस, फ्रान्स. 

● AIIMS डदल्लीची स्थापना: 1956 

● AIIMS डदल्ली प्रथम संचालक: बी.बी. दीडक्षत 

● ऍमेझॉन संस्थापक: जेफ बेझोस 

● ऍमेझॉन सीईओ: अाँिी जॅसी 

● डसक्कीम राजधानी: गंगटोक; 

● डसक्कीमचे मुख्यमंत्री: पे्रमडसंग तमांग; 

● डसक्कीमचे राज्यपाल: गंगा प्रसाद. 

● जागडतक आरोग्य संघटनेचे मुख्यालय: डजडनिा, श्स्वत्झलंि; 

● जागडतक आरोग्य संघटनेची स्थापना: 7 एडप्रल 1948; 

● जागडतक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक: टेिर ोस अधानोम 

● इस्रोचे अध्यक्ष: एस. सोमनाथ; 

● इस्रोची स्थापना तारीख: 15 ऑगस्ट 1969; 

● इस्रोचे संस्थापक: िॉ. डवक्रम साराभाई. 
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● कें द्रीय अने्वर्षण बु्यरो (CBI) चे महासंचालक: सुबोध कुमार 

जयस्वाल 

● कें द्रीय अने्वर्षण बू्यरो (CBI) चे मुख्यालय: नवी डदल्ली 

● आसामची राजधानी: डदसपूर 

● आसामचे मुख्यमंत्री: िॉ. डहमंता डबस्वा सरमा 

● आसामचे राज्यपाल: प्रा. जगदीश मुखी 

● तेलंगणाची राजधानी: हैदराबाद 

● तेलंगणाचे मुख्यमंत्री: कलवकंुतला चंद्रशेखर राव 

● तेलंगणाचे राज्यपाल: िॉ. तडमडलसाई संुदरराजन 

● कमयचारी राज्य डवमा महामंिळाची स्थापना: 25 फेबु्रवारी 1952; 

● कमयचारी राज्य डवमा डनगम मालक: श्रम आडण रोजगार मंत्रालय, 

भारत सरकार. 

● कें द्रीय युवा व्यवहार आडण क्रीिा मंत्री: श्री अनुराग डसंह ठाकूर 

● कें द्रीय युवा व्यवहार आडण क्रीिा राज्यमंत्री: श्री डनडसथ प्रामाडणक 

● युवा कायय सडचव: श्री संजय कुमार 

● Ageas Federal Life Insurance चे MD आडण CEO: डवघे्नश 

शहाणे 

● जागडतक पययटन संघटनेची स्थापना: 1946; 

● जागडतक पययटन संघटनेचे मुख्यालय: माडद्रद, से्पन; 

● जागडतक पययटन संघटनेचे महासडचव; झुरब पोलोडलकेशडवली. 

● एअरटेल पेमेंट्स बाँकेची स्थापना: जानेवारी 2017 

● एअरटेल पेमेंट्स बाँकेचे मुख्यालय: नवी डदल्ली; 

● एअरटेल पेमेंट्स बाँक व्यवस्थापकीय संचालक आडण मुख्य 

काययकारी अडधकारी:अनुब्रता डबस्वास. 
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