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DCA 03.02.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

कझाकस्तानने राजधानीचे नाव नूर-सुलतानवरून बदलून अस्ताना केले 

  

बातम्यांमधे्य का: 

• कझाककस्तानच्या राजधानीचे नूर सुलतानचे नाव बदलून कझाककस्तानचे राष्ट्र ाध्यक्ष कॅकसम-जोमार्ट तोकायेव याांनी 

'अस्ताना' असे ठेवले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कझाकस्तानच्या राष्ट्र पती ांनी आपल्या राजधानीचे जुने नाव परत करण्यासाठी कायद्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली 

आहे. 

• माचट 2019 मधे्य कझाकस्तानच्या राजधानीचे नामकरण 'नूर-सुलतान', अध्यक्ष नुरसुलतान नजरबायेव याांच्या 

सन्मानार्ट करण्यात आले. 

• अस्ताना ककां वा नूर सुलतान हे कझाकस्तानची राजधानी असल्याने देशातील दुसरे मोठे शहर आहे. 

• अस्ताना हे शहर अकमोला प्ाांताने चारही बाजूांनी वेढलेले आहे, परां तु प्शासकीयदृष्ट्या त्याला स्वतांत्र सांघराज्य 

शहराचा दजाट आहे. 

• अस्ताना हे 1961 पयंत सोव्हिएत युकनयनच्या काळात अकमोला म्हणून ओळखले जात असे आकण त्यानांतर 1990 

पयंत ते्सकलनोग्राड. 

• कझाककस्तानच्या स्वातांत्र्यानांतर, अस्ताना 1998 पयंत अकमोला म्हणून ओळखले जात होते. 

स्रोत: इंडियन एक्सपे्रस 

सुरक्षा पररषदेत रडियाडवरुद्धच्या प्रस्तावावर भारत तटस्थ 

 

• युके्रनवरील आक्रमण आकण तेर्ील चार प्ाांताांत घेतलेले सावटमत अवैध ठरवून, त्याचा कनषेध करणारा प्स्ताव अमेररका 

आकण अल्बाकनयाद्वारे शुक्रवारी सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या सुरक्षा पररषदेत माांडण्यात आला.  
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• मात्र, त्यावेळी भारत तर्स्र् राकहला. युके्रनमधून रकशयाचे सैन्य तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणीही या प्स्तावात 

होती.  

• सुरक्षा पररषदेतील पाच स्र्ायी आकण दहा अस्र्ायी सदस्य राष्ट्र ाांनी त्यावर मतदान करणे अपेकक्षत होते. मात्र, यावेळी 

भारताने मतदानात भाग घेतला नाही.  

• सुरक्षा पररषदेचे स्र्ायी सदस्य रकशयाने या प्स्तावावर आपला नकाराकधकार वापरल्याने हा प्स्ताव मांजूर होऊ शकला 

नाही. या प्स्तावाच्या बाजूने दहा देशाांनी मतदान केले. भारत, चीन, ब्राकझल आकण आकिकेतील देश गॅबन या चार 

देशाांनी मतदान केले नाही. 

• शुक्रवारी रकशयाचे अध्यक्ष व्लाकदकमर पुकतन याांनी युके्रनमधील डोनेस्क, लुहान्स्स्क, खेरसन आकण झोपोरीकझया हे प्ाांत 

रकशयात कवलीन करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.  

Source: Loksatta 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

मास्टरकािड  भारतीय ग्राहकांसाठी 'काबडन कॅलु्क्यलेटर' लााँच करणार आहे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 'काबटन कॅलु्क्यलेर्र' हे फीचसट मास्टरकाडट या जागकतक पेमेंर््स आकण तांत्रज्ञान कां पनीद्वारे लााँच केले जाणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मास्टरकाडट काबटन कॅलु्क्यलेर्र, जे 2021 मधे्य सादर केले गेले होते आकण आता 25 पेक्षा जास्त देशाांमधे्य वापरले 

जाते, स्वीकडश कफनरे्क डोकॉन्स्गीच्या भागीदारीत तयार केले गेले . 

• काबटन कॅलु्क्यलेर्र र्र ॅ ककां ग रू्ल बाँककां ग भागीदाराांद्वारे त्याांच्या वेबसाइर् ककां वा मोबाइल अनुप्योगाांवर एमे्बड केले जाऊ 

शकते. 

• काबटन कॅलु्क्यलेर्र र्र ॅकर कवकवध खचट शे्रणी ांसाठी एका मकहन्याच्या काबटन फूर्कप्ांर् डेर्ाची गणना करू शकतो. 

• पयाटवरणीय प्भावाकवषयी माकहती आकण आकडेवारीचा प्वेश हा काबटन कॅलु्क्यलेर्रचा आणखी एक घर्क आहे. 

स्रोत: Livemint 

देिात ‘5G’ सेवा सुरू 
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• देशाच्या सांपकट के्षत्रात क्राांकतकारी ठरणाऱ्या ‘5G’ सेवेचे उद्घार्न पांतप्धान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त शकनवारी झाले.  

• ही सांपूणट स्वदेशी बनावर्ीची पकहलीच प्णाली आहे.  

• कवशेष म्हणजे ही ‘5G’ प्णाली वापरून पांतप्धानाांनी परदेशात गाडीही चालवली. भारतीय मोबाइल पररषदेच्या 

(आयएमसी) व्यासपीठावरून पांतप्धान नरेंद्र मोदी याांनी ‘5G’ प्णालीचे उद्घार्न केले.  

• ‘‘या नव्या स्वदेशी यांत्रणेमुळे नव्या युगाची पहार् झाली आहे,’’ असे प्कतपादन त्याांनी केले. ‘‘आज 130 कोर्ी 

भारतीयाांना 5जीच्या रूपात एक सुांदर भेर्वसू्त कमळाली आहे. यामुळे अमयाटद सांधी उपलब्ध होणार आहेत,’’ असे 

मोदी म्हणाले. 

• भारती-एअररे्ल’ने मुांबई, कदल्ली, बांगळूरु आकण वाराणसीसह आठ शहराांमधे्य लगेच सेवा सुरू करण्यात आल्याचे 

जाहीर केले. 

• आघाडीच्या ररलायन्स ‘कजओ’ने चार महानगराांमधे्य याच मकहन्यात सेवा सुरू होईल, असे जाहीर केले. ‘िोडाफोन-

आयकडया’ने मात्र अद्याप तारीख जाहीर केलेली नाही. 

• ‘कजओ’ने कडसेंबर 2023 पयंत, तर ‘एअररे्ल’ने माचट 2024 पयंत सांपूणट देश ‘5जी’च्या जाळयात आणण्याचे उकिष्ट् 

ठेवले. 

• 2जी, 3जी आकण 4जी प्णाली ांसाठी आपल्याला अन्य देशाांवर अवलांबून राहावे लागत होते. सांपूणट स्वदेशी बनावर्ीची 

5जी प्णाली कवककसत करून भारताने इकतहास घडवला आहे. 

Source: Loksatta 

महत्वाच्या बातम्या राज्य 

डदल्ली डहवाळी कृती योजना 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कदल्ली सरकारने वायू प्दूषणाचा सामना करण्यासाठी कहवाळी कृती योजना जाहीर केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 15 कलमी कदल्ली कहवाळी कृती योजनेद्वारे राष्ट्र ीय राजधानीतील हवेची गुणवत्ता सुधारली जाईल. 

• कवकशष्ट् कालावधीत प्दूषणाचे प्माण आकण त्याचे स्रोत यावर अभ्यास करण्यासाठी आयआयर्ी कानपूरसोबत काम 

करणे या धोरणात समाकवष्ट् आहे. 

• कदल्ली कहवाळी कृती योजनेंतगटत, प्दूषण कनयांत्रण (PUC) प्माणपत्र असलेल्या वाहनाांचे मूल्यमापन 10 वषांपेक्षा जुन्या 

कडझेल वाहनाांसाठी आकण 15 वषांपेक्षा जुन्या पेर्र ोल वाहनाांसाठी केले जाईल. 

• कदल्ली कहवाळी कृती योजनेत मोर्ारी ांचे प्दूषण कमी करण्यासाठी जास्त प्वास करणाऱ्या रस्त्ाांसाठी पयाटयी मागट 

तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

• फर्ाक्ाांच्या स्फोर्ाच्या सांपूणट प्कतबांधासोबतच, या योजनेत फर्ाक्ाांचे उत्पादन, साठवण, कवतरण आकण कवक्रीवरही 

बांदी घालण्यात आली आहे. 

• कदल्ली सरकारने प्दूषण हॉर्स्पॉर् म्हणून 13 के्षत्राांची कनवड केली आहे आकण या भागाांवर सकक्रयपणे लक्ष कदले जाईल. 
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स्रोत: इंडियन एक्सपे्रस 

गुरुग्राममधे्य जगातील सवाडत मोठे सफारी पाकड  डवकडसत केले जाणार आहे  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जगातील सवाटत मोठे सफारी पाकट  हररयाणातील गुरुग्राम आकण नूह कजल्ह्ाांच्या अरवली पवटत राांगेत सुमारे 10,000 

एकर के्षत्रफळात उभारले जाणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सध्या आकिकेबाहेरचे सवाटत मोठे कु्रेरे्ड सफारी पाकट  शारजाहमधे्य आहे, जे फेबु्रवारी 2022 मधे्य सुमारे दोन 

हजार एकर के्षत्रफळात उघडले आहे. 

• हा प्कल्प जगातील अशा प्कारचा सवाटत मोठा प्कल्प असेल, प्स्ताकवत योजनेमधे्य एक मोठे सपेंरे्ररयम, पक्षी 

उद्यान, मोठ्या माांजरी ांसाठी चार झोन, शाकाहारी प्ाण्याांसाठी एक मोठे के्षत्र, कवदेशी प्ाणी आकण पक्ष्ाांसाठी एक के्षत्र 

समाकवष्ट् असेल. 

• जांगल सफारी योजना लागू झाल्यानांतर एनसीआरमधे्य पयटर्नाला मोठी चालना कमळणार असून स्र्ाकनकाांसाठी 

रोजगाराच्या सांधी कनमाटण होणार आहेत. 

• हररयाणाचा जांगल सफारी प्कल्प हा भारत सरकार आकण हररयाणा सरकारच्या पयाटवरण, वन आकण हवामान बदल 

मांत्रालयाचा सांयुक्त प्कल्प असेल. 

• काही वषांपूवी केलेल्या सवेक्षणानुसार, अरवली पवटत राांगेत 180 प्जाती ांचे पक्षी, सस्तन प्ाणी, 15 प्जाती ांचे सस्तन 

प्ाणी, वन्यजीव, 29 प्जाती ांचे सरपर्णारे प्ाणी आकण 57 प्जाती ांचे जलचर प्ाणी आकण फुलपाखरे आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंडिया 

महत्त्वाचे पुरस्कार 

भारतीय मडहला हक्क कायडकर्त्ाड सृष्ट्ी बक्षी यांना 'चेंजमेकर' पुरस्कार 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• सृष्ट्ी बक्षी याांना जमटनीतील बॉन येरे् आयोकजत समारांभात सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या SDGs (युनायरे्ड नेशन्स ससे्टनेबल 

डेिलपमेंर् गोल्स) कृती पुरस्काराांमधे्य 'चेंजमेकर' पुरस्कार प्दान करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बक्षी याांच्या कलांग-आधाररत कहांसा आकण असमानता याकवषयी जागरूकता कनमाटण करण्याच्या प्यत्ाांना मान्यता 

देण्याच्या उिेशाने हा पुरस्कार प्दान करण्यात आला आहे . 

• सृष्ट्ी बक्षी, एक माकेर्र वुमेन राइर््स अॅव्हिव्हिस्ट आकण क्रॉसबो माइल्स चळवळीची सांस्र्ापक, कन्याकुमारी ते 

काश्मीर पयंत 12 भारतीय राज्याांमधून 3,800 ककमीची पायी याते्रला सुरुवात केली होती.  

• या प्वासात सृष्ट्ी बक्षी याांनी ताकमळनाडू, आांध्र प्देश, तेलांगणा, कनाटर्क, महाराष्ट्र , मध्य प्देश, राजस्र्ान, उत्तर प्देश, 

कदल्ली, हररयाणा, पांजाब आकण जमू्म-काश्मीर या राज्याांमधून प्वास केला आहे. 

• मकहलाांच्या सुरके्षवर लक्ष कें कद्रत करणाऱ्या 100 हून अकधक कायटशाळा सृष्ट्ी बक्षी याांनी आयोकजत केल्या आहेत , 

ज्याचा उिेश मकहलाांवरील कहांसाचाराची कारणे आकण मकहला सक्षमीकरणासाठीच्या उपाययोजनाांवर प्काश र्ाकणे 

आहे. 

स्रोत: द डहंदू 

महत्वाचे डदवस 

NPS डदवस 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पेन्स्शन फां ड कनयामक आकण कवकास प्ाकधकरण (PFRDA) द्वारे 'आझादी का अमृत महोत्सव' अांतगटत एक मोहीम 

सुरू करण्यात आली आहे, ज्या अांतगटत 1 ऑिोबर 2021 हा राष्ट्र ीय पेन्िन प्रणाली डदवस (NPS कदवस) म्हणून 

साजरा केला जाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• PFRDA ने त्याांच्या सोशल मीकडया पॅ्लर्फॉमटवर #npsdiwas हॅशरॅ्गसह NPS कदवसाचा प्चार केला आहे. 

• कनवृकत्तवेतन आकण सेवाकनवृत्ती कनयोजनाला NPS कदवसाद्वारे प्ोत्साहन देण्याचे सरकारचे उकिष्ट् आहे. 

• NPS कदनाचा उिेश लोकाांमधे्य पेन्स्शन योजनेबिल जागरूकता पसरवणे हा आहे. 

• पेन्स्शन फां ड रेगु्यलेर्री अाँड डेिलपमेंर् अर्ॉररर्ी ही भारतातील पेन्स्शनचे सांपूणट देखरेख आकण कनयमन करण्यासाठी 

भारत सरकारच्या कवत्त मांत्रालयाच्या अखत्यारीतील कनयामक सांस्र्ा आहे. 

• पेन्स्शन फां ड कनयामक आकण कवकास प्ाकधकरण कायदा 19 सप्टेंबर 2013 रोजी पास झाला आकण 1 फेबु्रवारी 2014 

रोजी अकधसूकचत करण्यात आला. 

स्रोत: पीआयबी 
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1 ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्र ीय वृद्ध व्यक्ती डदवस साजरा केला जातो 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 1 ऑिोबर हा International Day of Older Persons म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• वृद्ध व्यक्ती ांच्या योगदानाचा सन्मान करण्याच्या आकण त्याांना येणाऱ्या समस्याांकडे लक्ष देण्याच्या उिेशाने सांयुक्त राष्ट्र  

महासभेने या कदवसाची सुरुवात केली. 

• सन 2022 साठी सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या आांतरराष्ट्र ीय वृद्ध व्यक्ती कदनाची र्ीम "बदलत्या जगात वृद्ध व्यक्ती ांची लवकचकता 

(Resilience of Older Persons in a Changing World)" आहे. 

•  यावषी 2022 मधे्य 32 वा आांतरराष्ट्र ीय वृद्ध कदवस साजरा केला जात आहे.  

वृद्ध व्यक्तीचं्या आंतरराष्ट्र ीय डदवसाचे महत्त्व:  

• जगभरात राहणाऱ्या वृद्ध आकण वृद्ध लोकाांवरील भेदभाव, अपमानास्पद वागणूक, दुलटक्ष आकण अन्याय र्ाांबवण्याच्या 

उिेशाने हा कदवस साजरा केला जातो. या कदवशी, कवशेषत कवकवध कायटक्रमाांद्वारे, अनेक स्वयांसेवी सांस्र्ा देशातील 

सवांसमोर वृद्ध लोकाांबिल आदर कनमाटण करण्यासाठी जनजागृती मोहीम देखील चालवतात. 

• सांयुक्त राष्ट्र  महासभेने ( United Nations General Assembly ) 14 कडसेंबर 1990 रोजी 1 ऑिोबर हा 

आांतरराष्ट्र ीय वृद्ध कदवस म्हणून कनयुक्त केला. 

Source:etvbharat 

महत्त्वाच्या बातम्या: महाराष्ट्र  

जीएसटी’ संकलन 1.47 लाख कोटीवंर 

 

• सप्टेंबरमधे्य जीएसर्ी सांकलन 26 र्क् क् याांनी वाढून 1.47 लाख कोर्ी रुपयाांवर पोहोचले आहे, असे कवत्त मांत्रालयाने 

शकनवारी साांकगतले. गेले सलग सात मकहने जीएसर्ी कलेक् शन 1 लाख 40 हजार कोर्ी रूपयाांपेक्षा जास्त आहे. 
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• सप्टेंबर 2022 मधे्य एकूण जीएसर्ी महसूल 1,47,686 कोर्ी रुपये इतका झाला. ज्यामधे्य कें द्रीय जीएसर्ी 25,271 

कोर्ी रुपये, राज्य जीएसर्ी 31,813 कोर्ी रुपये तसेच एकाव्हिक जीएसर्ी 80,464 कोर्ी रुपये आहे असे कलेक् शन 

झाले आहे. आकण सेस 10,137 कोर्ी रुपये इतका आहे. 

• हा सेस राज्याांना जीएसर्ी कलेक् शन मधे्य येणाऱ्या तुर्ीबिल नुकसान भरपाई म्हणून कदला जाणार आहे. त्या नुकसान 

भरपाईच्या सोयीसाठीच हा सेस लागू करण्यात आला होता असे साांगण्यात येते. वाढीव जीएसर्ी कलेक् शन हे आकर्टक 

उलाढाल वाढीची कनदशटक मानली जाते. 

राज्यातील संकलनात अिीच हजार कोटीनंी वाढ 

• राज्यातील वसू्त आकण सेवा कराच्या (जीएसर्ी) सांकलनात ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमधे्य अडीच हजार कोर्ी ांनी वाढ 

झाली आहे.  

• राज्यात सप्टेंबरमधे्य वसू्त आकण सेवा कराचे 21,403 कोर्ी रुपये एवढे सांकलन झाले. ऑगस्टमधे्य 18,863 कोर्ी 

रुपयाांचे सांकलन झाले होते.  

• जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमधील सांकलनात सुमारे तीन हजार कोर्ी ांनी घर्ले होते, परां तु सप्टेंबरमधे्य पुन्हा सांकलन चाांगले 

झाले आहे. राज्यात सरासरी 20 हजार कोर्ी ांपेक्षा अकधक माकसक सांकलन होते.  

• वसू्त आकण सेवा कराच्या सांकलनात देशात महाराष्ट्र  नेहमीच आघाडीवर आहे. सप्टेंबरमधे्य कनाटर्क (9760 कोर्ी), 

गुजरात (9020 कोर्ी), तकमळनाडू ( 8637 कोर्ी) सांकलन झाले आहे. 

Source:Loksatta & DainikPrabhat 

िहर स्वच्छतेत महाराष्ट्र  देिात डतसरा 

 

• कें द्र सरकारच्या वाकषटक स्वच्छ सवेक्षणात इांदूर शहराने सलग सहाव्याांदा प्र्म क्रमाांक कायम राखला, तर सुरत 

आकण नवी मुांबई याांनी अनुक्रमे दुसरा आकण कतसरा क्रमाांक पर्कावला. 

• तसेच महाराष्ट्र  देशातील कतसरे स्वच्छ राज्य ठरले. ‘स्वच्छ भारत कमशन (नागरी)’ अांतगटत ‘स्वच्छ सवेक्षण 2022’चा 

कनकाल शकनवारी जाहीर करण्यात आला.  

• त्यानुसार, ‘स्वच्छतेबाबतची उत्तम कामकगरी’ या शे्रणीत आपले पकहले स्र्ान मध्य प्देशने कायम राखले. तर छत्तीसगड 

आकण महाराष्ट्र  अनुक्रमे दुसऱ्या आकण कतसऱ्या क्रमाांकाची स्वच्छ राजे्य ठरली.  

• दुसरीकडे शांभरहून कमी स्वराज्य सांस्र्ा असलेल्या राज्याांच्या शे्रणीत कत्रपुरा अव्वल ठरले. 

• मोठया शहराांच्या शे्रणीत मध्य प्देशातील इांदूर आकण गुजरातमधील सुरतने अनुक्रमे पकहले आकण दुसरे स्र्ान यांदाही 

कायम राखले.  

• आांध्र प्देशातील कवजयवाडा शहराने मात्र आपले कतसरे स्र्ान गमावले. यांदा कवजयवाडाला मागे र्ाकत नवी मुांबईने 

कतसरा क्रमाांक पर्कावला.  
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• स्वच्छ सवेक्षण पुरस्कार कवजेत्याांना राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूट याांच्या हसे्त पाररतोकषके प्दान करण्यात आली. 

राज्याची कामडगरी 

• उत्तम कामकगरी करणाऱ्या राज्याांत महाराष्ट्र  कतसरा. 

• एक लाखापेक्षा कमी लोकसांखे्यच्या शहरशे्रणीत पाचगणी प्र्म, कराड तृतीय. 

• देवळाली हे देशातील सवाटत स्वच्छ कॅन्टोन्मेंर् बोडट . 

Source: Loksatta 

“गोष्ट् एका पैठणीची” ला सवोत्तम मराठी डचत्रपटाचा राष्ट्र ीय पुरस्कार प्रदान 

 

• ‘गोष्ट् एका पैठणीची’ या कचत्रपर्ास सवोत्तम मराठी कचत्रपर्ाचा राष्ट्र ीय पुरस्कार राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूट याांच्या हसे्त प्दान 

करण्यात आला.  

• कचत्रपर्ाचे कदग्दशटक शांतनू गणेश रोडे याांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी कवकवध शे्रणीत मराठी कचत्रपर्ाांना ‘राष्ट्र ीय 

कचत्रपर् पुरस्कारा’ ने गौरकवण्यात आले. 

•  प्कसद्ध अकभनेत्री आशा पारेख याांना भारतीय कचत्रपर् सृष्ट्ीतील उले्लखनीय योगदानासाठी दादासाहेब फाळके 

पुरस्काराने राष्ट्र पती ांच्या हसे्त गौरकवण्यात आले. 

• माकहती व प्सारण मांत्रालयाच्यावतीने येर्ील कवज्ञान भवनात आज 68 वा ‘राष्ट्र ीय कचत्रपर् पुरस्कार’ प्दान सोहळा पार 

पडला. 

 “फनरल” या मराठी डचत्रपटाला सामाडजक डवषयाच्या शे्रणीत राष्ट्र ीय पुरस्कार 

• मकहला व बालकाांच्या सक्षमीकरणावर आधाररत तसेच अकनष्ट् चालीरीती ांवर बोर् ठेवणारा “फनरल” या मराठी 

कचत्रपर्ाला सामाकजक कवषयावरील शे्रणीतील पुरस्कार प्दान करण्यात आला. या कचत्रपर्ाचे कनमाटते बीफोर – आफ्टर 

एां र्ररे्ने्मर् व कदग्दशटक कववेक दुबे याांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.  

“टकटक” आडण “सुमी” डचत्रपटातील बाल कलाकार राष्ट्र ीय पुरस्काराने सन्माडनत 

• “र्कर्क” आकण “सुमी” या मराठी कचत्रपर्ातील बाल कलाकाराांना उतृ्कष्ट् बाल कलाकाराांचा पुरस्कार जाहीर झाला 

होता. “सुमी” कसनेमातील आकाांक्षा कपांगळे आकण कदवे्यश इांदुलकर या बालकाांना तर “र्कर्क” या कसनेमासाठी अकनष 

मांगेश गोसावी याांना रजत कमळ प्दान करण्यात आले. 

‘सुमी’ ठरला उतृ्कष्ट् बाल डचत्रपट 

• “सुमी” या कचत्रपर्ाला उतृ्कष्ट् बालकचत्रपर्ाचा पुरस्कार प्दान करण्यात आला. या कचत्रपर्ाची कनकमटती हषटला कामत 

एां र्ररे्न्मेंर् याांनी केली आहे, तर कदग्दशटक अमोल गोळे याांनी केलेले आहे. या दोघाांनाही सुवणट कमळ आकण प्ते्यकी 

1 लाख 50 हजार रोख राशी देवून सन्माकनत करण्यात आले. 
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तीन मराठी डचत्रपटांना डविेष परीक्षक पुरस्कार प्रदान 

• कवशेष परीक्षक पुरस्काराांचे मानकरी ठरलेल्या ‘जून‘, ‘गोदाकाठ‘ आकण ‘अवाांकछत‘ या तीन पुरस्काराांनाही गौरकवण्यात 

आले. जून कचत्रपर्ासाठी कसद्धार्ट मेनन याांना तर ‘गोदाकाठ’ व ‘अवाांकछत’ या दोन्ही कचत्रपर्ाांसाठी अकभनेते ककशोर 

कदम याांना प्माणपत्र देऊन गौरकवण्यात आले. 

Source: Mahasamvad 

“चला जाणूया नदीला” या अडभयानाअंतगडत डनयोजन आडण अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सडचव यांच्या 

अध्यक्षतेखाली सडमती 

 

•  भारतीय स्वातांत्र्याचा अमृत महोत्सव याअांतगटत “चला जाणूया नदीला” हे अकभयान येत्या 2 ऑिोबर म्हणजेच महािा 

गाांधी याांच्या जयांतीकदनी सुरु होत आहे.  

• या अकभयानाचे कनयोजन आकण अांमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सकचव याांच्या अध्यक्षतेखाली सकमती गठीत 

करण्यात आली असून याबाबतचा शासन कनणटय पयटर्न आकण साांसृ्ककतक कायट कवभागाने कनगटकमत केला आहे.  

• राज्यातील नद्याांचे सांरक्षण आकण सांवधटन िावे यासाठी साांसृ्ककतक कायट मांत्री सुधीर मुनगांर्ीवार याांनी या अकभनव 

उपक्रमाचे कनयोजन केले आहे. 

• गठीत करण्यात आलेलया सकमतीत मुख्य सकचव हे अध्यक्ष असतील. महसूल कवभागाचे आकण ग्राम कवकास कवभागाचे 

अपर मुख्य सकचव हे सदस्य असतील. वने कवभागाचे प्धान सकचव या सकमतीचे कायाटध्यक्ष असतील. जलसांपदा, 

जलसांधारण, कृषी, शालेय कशक्षण, नगरकवकास -2, पयाटवरण, उद्योग, पशुसांवधटन, मत्स्य व्यवसाय, पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता या कवभागाचे प्धान सकचव या सकमतीमधे्य सदस्य असतील. 

• या सकमतीचा कायटकाळ एक वषट अर्वा शासनाचे पुढील आदेश होईपयंत असेल. 

Source: Mahasamvad 

मातृवंदना योजनेच्या अंमलबजावणीत धुळे महापाडलका आरोग्य डवभागाला राज्यात दुसरा क्रमांक 
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• गरोदर माता आकण बालमृतू्यचां प्माण रोखण्यासाठी शासनाकडून राबकवण्यात येणाऱ् या मातृवांदना योजनेच्या 

अांमलबजावणीत धुळे महापाकलका आरोग्य कवभागाला राज्यात दुसरा क्रमाांक कमळाला आहे.  

• पकहल्या क्रमाांकावर अहमदनगर तर कतसऱ् या क्रमाांकावर साांगली महापाकलका आहे. 

•  या योजनेसाठी धुळे मनपा आरोग्य कें द्राकडून 1 जानेवारी 2022 पासून घरोघरी जाऊन नोांदणी केली जात आहे. 

2022-23 साठी 8 हजार 937 लाभार्थ्ांचे उकिष्ट् देण्यात आले होते. धुळे मनपा आरोग्य कवभागाने 10 हजार 672 

गरोदर माताांना योजनेचा लाभ देत 119 र्के्क काम केलां आहे.  

Source: Newsonair 
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