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मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

राज्यातल्या रेशनकाडडधारक सुमारे पावणे 2 कोटी कुटुुंबाुंना 100 रुपयाुंचुं हिवाळीच्या फराळाचुं साहित्य 

िेण्याचा राज्य सरकारचा हनणडय 

 

• दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या पावणे 2 कोटी कुटुुंबाुंना अवघ्या 100 रुपयात फराळासाठी आवश्यक सादित्य 

िेण्याचा दनणवय राज्य सरकारनुं घेतला आिे. 

• दिधापदिकाधारकाुंना रवा, चणाडाळ आदण साखर प्रते्यकी एक दकलो आदण 1 दलटर पामतेल दिलुं जाणार आिे.  

• यासाठी 513 कोटी ुंहून अदधक खचव अपेदित आिे. 

• या दनणवयाचा राज्यातील 1 कोटी 70 लाख कुटुुंबाुंना म्हणजेच सुमारे 7 कोटी लोकाुंना प्रत्यि लाभ िोणार आिे.  

Source: AIR 

जमू्म-काश्मीरमधे्य गुजडर, बकरवाल, पिाडी समाजाला आरक्षण 

 

• ‘‘जमू्म-काश्मीरमधील गुजवर, बकरवाल आदण पिाडी समाजाला िमाव आयोगाच्या दिफारिी ुंनुसार आरिणाचा लाभ 

दमळेल,’’ अिी घोषणा कें द्रीय गृिमुंिी अदमत ििा याुंनी मुंगळवारी केली िोती.  

• 2019 मधे्य राज्यघटनेतील अनुचे्छि 370 रद्द करण्यात आल्याने जमू्म-काश्मीरमधील समाजातील वुंदचत घटकाुंना 

आरिणाचा लाभ िेण्याचा मागव मोकळा झाला. 
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• न्यायमूती िमाव आयोगाने या सुंिभावत दिफारस केली असून त्यात पिाडी, बकरवाल आदण गुजवर याुंचा अनुसूदचत 

जाती आरिणाचा त्यात समावेि आिे.  

पररसीमनानुंतर एसटीसाठी 10 टके्क आरक्षण 

• नुकत्याच पार पडलेल्या पररसीमन कवायतीनुंतर, प्रथमच, जमू्म आदण काश्मीर दवधानसभेत अनुसूदचत जमाती ुंना 10 

टके्क आरिण िेण्यात आले आिे. 

• अनुसूदचत जमातीसाठी नऊ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आिेत, तर सात जागा अनुसूदचत जातीसाठी (SC) राखीव 

आिेत. 

Source: Loksatta 

2021 मधे्य ताहमळनाडू आहण मिाराष्ट्र  सवाडहधक परिेशी पयडटक 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

भारतीय पयवटन साुंख्यिकी 2022 ने जारी केलेल्या भारत अिवालानुसार तादमळनाडू आदण मिाराष्ट्र  िी दविेिी पयवटकाुंसाठी 

सवावदधक लोकदप्रय राजे्य आिेत.  

मुख्य मुदे्द: 

• इुंदडयन टूररझम सॅ्टदटख्यस्टक्स 2022 ने जारी केलेल्या अिवालानुसार, 2021-2022 मधे्य मिाराष्ट्र  आदण 

तादमळनाडूमधे्य परिेिी पयवटकाुंची सुंिा अनुक्रमे 1.26 ििलि आदण 1.23 ििलि िोती. 

• जागदतक पयवटन दिनादनदमत्त (27 सप्टेंबर 2022) भारताचे उपराष्ट्र पती जगिीप धनखड याुंच्या िसे्त 'इुंहडयन टुररझम 

सॅ्टहटस्टस्टक्स 2022' या अिवालाचे प्रकािन करण्यात आले. 

• सरकारी आकडेवारीनुसार, 2021-2022 मधे्य भारतात 677.63 ििलि िेिी पयवटक िोते, जे 2020 मधील 610.22 

ििलि वरून 11.05% वाढले आिे. 

• 2021-22 या वषावसाठी एकूण परिेिी पाहुण्याुंची सुंिा 3,18,673 िोती, जी 2020-21 मधील 4,15,859 वरून 

23.4% कमी झाली आिे. 

• अिवालानुसार, िेिाुंतगवत पयवटकाुंची सवावदधक सुंिा असलेली िोन राजे्य अनुक्रमे 140.65 ििलि आदण 86.12 

ििलि तदमळनाडू आदण उत्तर प्रिेि आिेत. 

स्रोत: इुंहडयन एक्सपे्रस 

“चला जाणूया निीला” या अहियानाअुंतगडत हनयोजन आहण अुंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सहचव याुंच्या 

अध्यक्षतेखाली सहमती 
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•  भारतीय स्वातुंत्र्याचा अमृत मिोत्सव याअुंतगवत “चला जाणूया निीला” िे अदभयान येत्या 2 ऑक्टोबर म्हणजेच मिात्मा 

गाुंधी याुंच्या जयुंतीदिनी सुरु िोत आिे.  

• या अदभयानाचे दनयोजन आदण अुंमलबजावणी करण्यासाठी मुि सदचव याुंच्या अध्यितेखाली सदमती गठीत 

करण्यात आली असून याबाबतचा िासन दनणवय पयवटन आदण साुंसृ्कदतक कायव दवभागाने दनगवदमत केला आिे.  

• राज्यातील नद्ाुंचे सुंरिण आदण सुंवधवन व्हावे यासाठी साुंसृ्कदतक कायव मुंिी सुधीर मुनगुंटीवार याुंनी या अदभनव 

उपक्रमाचे दनयोजन केले आिे. 

• गठीत करण्यात आलेलया सदमतीत मुि सदचव िे अध्यि असतील. मिसूल दवभागाचे आदण ग्राम दवकास दवभागाचे 

अपर मुि सदचव िे सिस्य असतील. वने दवभागाचे प्रधान सदचव या सदमतीचे कायावध्यि असतील. जलसुंपिा, 

जलसुंधारण, कृषी, िालेय दििण, नगरदवकास -2, पयाववरण, उद्ोग, पिुसुंवधवन, मत्स्य व्यवसाय, पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता या दवभागाचे प्रधान सदचव या सदमतीमधे्य सिस्य असतील. 

• या सदमतीचा कायवकाळ एक वषव अथवा िासनाचे पुढील आिेि िोईपयंत असेल. 

Source: Mahasamvad 

शिर स्वच्छतेत मिाराष्ट्र  िेशात हतसरा 

 

• कें द्र सरकारच्या वादषवक स्वच्छ सवेिणात इुंिूर ििराने सलग सिाव्याुंिा प्रथम क्रमाुंक कायम राखला, तर सुरत 

आदण नवी मुुंबई याुंनी अनुक्रमे िुसरा आदण दतसरा क्रमाुंक पटकावला. 

• तसेच मिाराष्ट्र  िेिातील दतसरे स्वच्छ राज्य ठरले. ‘स्वच्छ भारत दमिन (नागरी)’ अुंतगवत ‘स्वच्छ सवेिण 2022’चा 

दनकाल िदनवारी जािीर करण्यात आला.  

• त्यानुसार, ‘स्वच्छतेबाबतची उत्तम कामदगरी’ या शे्रणीत आपले पदिले स्थान मध्य प्रिेिने कायम राखले. तर छत्तीसगड 

आदण मिाराष्ट्र  अनुक्रमे िुसऱ्या आदण दतसऱ्या क्रमाुंकाची स्वच्छ राजे्य ठरली.  

• िुसरीकडे िुंभरहून कमी स्वराज्य सुंस्था असलेल्या राज्याुंच्या शे्रणीत दिपुरा अव्वल ठरले. 
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• मोठया ििराुंच्या शे्रणीत मध्य प्रिेिातील इुंिूर आदण गुजरातमधील सुरतने अनुक्रमे पदिले आदण िुसरे स्थान युंिािी 

कायम राखले.  

• आुंध्र प्रिेिातील दवजयवाडा ििराने माि आपले दतसरे स्थान गमावले. युंिा दवजयवाडाला मागे टाकत नवी मुुंबईने 

दतसरा क्रमाुंक पटकावला.  

• स्वच्छ सवेिण पुरस्कार दवजेत्याुंना राष्ट्र पती द्रौपिी मुमूव याुंच्या िसे्त पाररतोदषके प्रिान करण्यात आली. 

राज्याची कामहगरी 

• उत्तम कामदगरी करणाऱ्या राज्याुंत मिाराष्ट्र  दतसरा. 

• एक लाखापेिा कमी लोकसुंिेच्या ििरशे्रणीत पाचगणी प्रथम, कराड तृतीय. 

• िेवळाली िे िेिातील सवावत स्वच्छ कॅन्टोन्मेंट बोडव. 

Source: Loksatta 

हिल्ली हिवाळी कृती योजना 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• दिल्ली सरकारने वायू प्रिूषणाचा सामना करण्यासाठी दिवाळी कृती योजना जािीर केली आिे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 15 कलमी दिल्ली दिवाळी कृती योजनेद्वारे राष्ट्र ीय राजधानीतील िवेची गुणवत्ता सुधारली जाईल. 

• दवदिष्ट् कालावधीत प्रिूषणाचे प्रमाण आदण त्याचे स्रोत यावर अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी कानपूरसोबत काम 

करणे या धोरणात समादवष्ट् आिे. 

• दिल्ली दिवाळी कृती योजनेंतगवत, प्रिूषण दनयुंिण (PUC) प्रमाणपि असलेल्या वािनाुंचे मूल्यमापन 10 वषांपेिा जुन्या 

दडझेल वािनाुंसाठी आदण 15 वषांपेिा जुन्या पेटर ोल वािनाुंसाठी केले जाईल. 

• दिल्ली दिवाळी कृती योजनेत मोटारी ुंचे प्रिूषण कमी करण्यासाठी जास्त प्रवास करणाऱ्या रस्त्ाुंसाठी पयावयी मागव 

तयार करण्याचे आवािन करण्यात आले आिे. 

• फटाक्ाुंच्या स्फोटाच्या सुंपूणव प्रदतबुंधासोबतच, या योजनेत फटाक्ाुंचे उत्पािन, साठवण, दवतरण आदण दवक्रीवरिी 

बुंिी घालण्यात आली आिे. 

• दिल्ली सरकारने प्रिूषण िॉटस्पॉट म्हणून 13 िेिाुंची दनवड केली आिे आदण या भागाुंवर सदक्रयपणे लि दिले जाईल. 

स्रोत: इुंहडयन एक्सपे्रस 

गुरुग्राममधे्य जगातील सवाडत मोठे सफारी पाकड  हवकहसत केले जाणार आिे  

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• जगातील सवावत मोठे सफारी पाकव  िररयाणातील गुरुग्राम आदण नूि दजल्ह्ाुंच्या अरवली पववत राुंगेत सुमारे 10,000 

एकर िेिफळात उभारले जाणार आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सध्या आदिकेबािेरचे सवावत मोठे कु्रेटेड सफारी पाकव  िारजािमधे्य आिे, जे फेबु्रवारी 2022 मधे्य सुमारे िोन 

िजार एकर िेिफळात उघडले आिे. 

• िा प्रकल्प जगातील अिा प्रकारचा सवावत मोठा प्रकल्प असेल, प्रस्तादवत योजनेमधे्य एक मोठे सपेंटेररयम, पिी 

उद्ान, मोठ्या माुंजरी ुंसाठी चार झोन, िाकािारी प्राण्याुंसाठी एक मोठे िेि, दविेिी प्राणी आदण पक्ष्ाुंसाठी एक िेि 

समादवष्ट् असेल. 

• जुंगल सफारी योजना लागू झाल्यानुंतर एनसीआरमधे्य पयवटनाला मोठी चालना दमळणार असून स्थादनकाुंसाठी 

रोजगाराच्या सुंधी दनमावण िोणार आिेत. 

• िररयाणाचा जुंगल सफारी प्रकल्प िा भारत सरकार आदण िररयाणा सरकारच्या पयाववरण, वन आदण िवामान बिल 

मुंिालयाचा सुंयुक्त प्रकल्प असेल. 

• कािी वषांपूवी केलेल्या सवेिणानुसार, अरवली पववत राुंगेत 180 प्रजाती ुंचे पिी, सस्तन प्राणी, 15 प्रजाती ुंचे सस्तन 

प्राणी, वन्यजीव, 29 प्रजाती ुंचे सरपटणारे प्राणी आदण 57 प्रजाती ुंचे जलचर प्राणी आदण फुलपाखरे आिेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इुंहडया 

 

मित्वाच्या बातम्या: िारत 

हनवडणूक आयोगाकडून आचारसुंहितेत सुधारणाुंचा प्रस्ताव 

 

• दनवडणुकीत मतिाराुंना आकदषवत करण्यासाठी मोफत भेट, योजनाुंची आर्श्ासने, घोषणाुंबाबत दनवडणूक आयोगाने 

आचारसुंदितेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव राजकीय पिाुंसमोर ठेवला आिे. दनवडणूक आर्श्ासनाुंतील आदथवक 

व्यविायवता आदण तथ्ाुंबाबत मतिाराुंना सुंपूणव मादिती िेण्याबाबत आयोगाने पिाुंचे मत मागवले आिे. 
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• ‘‘दनवडणूक आर्श्ासनाुंबाबत अपुरी मादिती आदण त्यामुळे अथवव्यवस्थेवर िोणाऱ्या िुष्पररणामाुंकडे िुलवि करता 

येणार नािी. या पोकळ दनवडणूक आर्श्ासनाुंचे िूरगामी पररणाम िोतात. दनवडणूक जािीरनाम्यातील 

आर्श्ासनाुंमागील औदचत्य दिसले पादिजे. आर्श्ासनाुंत पारििवकता, दवर्श्ासािवता िवी.  

• ती पूणव करण्यासाठी आदथवक तरतूि किी आदण कोणत्या माध्यमातून केली जाईल, िे मतिाराुंना साुंदगतले पादिजे. 

त्यामुळे आर्श्ासनाुंची पूतवता करताना िोणाऱ्या आदथवक पररणामाची मादिती दमळाल्यानुंतर मतिार योग्य दनणवय घेऊ 

िकतील’’, असे आयोगाने राजकीय पिाुंना पाठवलेल्या पिात म्हटले आिे. 

•  आयोगाने सवव मान्यताप्राप्त राष्ट्र ीय आदण राज्यस्तरीय पिाुंना १९ ऑक्टोबपयंत आपली मते माुंडण्यास साुंदगतले 

आिे.  

Source: Loksatta 

साखर हनयाडतीत िारत बनला जगातील िुसऱ्या क्रमाुंकाचा िेश 

 

• भारत िा साखरेचा जगातला सवावत मोठा उत्पािक, आदण िुसऱ्या क्रमाकाुंचा दनयावतिार िेि ठरला आिे. 

• साखर िुंगाम (ऑक्टोबर -सप्टेंबर) 2021-22 मधे्य, िेिात 5000 लाख मेदटर क टन (एलएमटी) पेिा जास्त उसाचे 

दवक्रमी उत्पािन झाले.  

• त्यापैकी सुमारे 3574 एलएमटी उसाचे गाळप साखर कारखान्याुंनी केले आदण सुमारे 394 एलएमटी सुक्रोजचे दकुं वा 

नैसदगवक साखरेचे उत्पािन घेतले.  

• यापैकी 35 एलएमटी साखर इथेनॉल उत्पािनासाठी वळवण्यात आली आदण साखर कारखान्याुंकडून 359 एलएमटी 

साखर तयार करण्यात आली. 

•  यामुळे भारत िा जगातील सवावत मोठा साखर उत्पािक आदण सवावदधक ग्रािक असलेला तसेच जगातील िुसऱ्या 

क्रमाुंकाचा साखर दनयावतिार िेि ठरला आिे. 

• िुंगामातील आणखी एक ठळक वैदिष्ट्य म्हणजे कुठल्यािी आदथवक सािाय्यादिवाय आत्तापयंतची सवावदधक म्हणजे 

सुमारे 109.8 एलएमटी इतकी दवक्रमी साखर दनयावत झाली.  

• आधारभूत आुंतरराष्ट्र ीय दकमती आदण भारत सरकारच्या धोरणामुळे भारतीय साखर उद्ोगाने िे यि साध्य केले.  

• या दनयावतीतून िेिासाठी 40,000 कोटी रुपयाुंचे परकीय चलन प्राप्त झाले. 

• इथेनॉलच्या दवक्रीतून 2021-22 मधे्य साखर कारखानिार/दडख्यस्टलरी ुंनी सुमारे 18,000 कोटी रुपयाुंचा मिसूल 

कमावला. यामुळे िेतकऱ्याुंची उसाची थकबाकी लवकरात लवकर िेण्यात मोठी मित झाली आिे.  

• उसाची मळी /साखर-आधाररत दडख्यस्टलरीजची इथेनॉल उत्पािन िमता वषावला 605 कोटी दलटरपयंत वाढली आिे 

आदण पेटर ोलसोबत इथेनॉल दमश्रण कायवक्रमाुंतगवत 2025 पयंत 20% दमश्रणाचे उदद्दष्ट् पूणव िोण्याच्या दििेने प्रगती 

सुरू आिे. 

Source: hindusthanpost 

" मतिाता जुंक्शन" 
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बातम्याुंमधे्य का: 

• भारताचे मुि दनवडणूक आयुक्त राजीव कुमार याुंनी "Matdata Junction" िी रेदडओ मादलका सुरू केली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• Matdata Junction िा भारतीय दनवडणूक आयोग (ECI) आदण ऑल इुंदडया रेदडओ (AIR) याुंनी सुंयुक्तपणे सुरू 

केलेला एक वषावचा मतिार जागृती कायवक्रम आिे. 

• मतिाता जुंक्शन रेदडओ मादलका ईसीआयने ऑल इुंदडया रेदडओच्या सिकायावने तयार केली आिे. 

• मतिाता जुंक्शनचे उदद्दष्ट् ििरी लोकसुंिेची मतिानाप्रती असलेली उिासीनता िूर करणे आदण लोकिािीच्या 

रिणासाठी दनवडणुकीच्या मित्त्वाबाबत जागरूकता दनमावण करणे िे आिे. 

• मतिाता जुंक्शन 15 दमदनटाुंसाठी चालेल आदण िर िुक्रवारी सुंध्याकाळी 7 ते 9 च्या स्लॉट िरम्यान ऑल इुंदडया 

रेदडओ नेटवकव वर प्रसाररत केले जाईल. 

• मतिाता जुंक्शन दिुंिी, इुंग्रजी आदण इतर प्रािेदिक भाषाुंसि 23 भाषाुंमधे्य प्रसाररत केले जाईल. 

• मतिाता जुंक्शन अुंतगवत कव्हर केलेले भाग मतिार नोुंिणी, ईव्हीएम, मादितीपूणव आदण नैदतक मतिान, मताचे मूल्य, 

सववसमावेिक आदण प्रवेियोग्य दनवडणुका, दनवडणूक अदधकाऱ्याुंच्या कथा, आििव आचारसुंदिता, आयटी 

ऍख्यिकेिन्स इत्यािी दवषयाुंवर आधाररत असतील. 

• जुंक्शनने दसटीझन कॉनवरचािी समावेि केला आिे, ज्यामुळे नागररकाुंना प्रश्न दवचारता येतात आदण दनवडणूक 

प्रदक्रया अदधक सिभागी आदण सववसमावेिक बनवण्यासाठी सुधारण्यासाठी सूचना िेऊ िकतात. 

• पदिल्या भागाची थीम " Matdata Junction" आिे आदण यावषी 7 ऑक्टोबर रोजी प्रसाररत िोईल. 

• िा कायवक्रम दिटर, बातम्या आकािवाणी अॅप आदण यूयूबवर िेखील प्रसाररत केला जाईल. 

स्रोत: पीआयबी 

सीबीआयचे ‘ऑपरेशन गरुडा’ अमली पिार्ाांहवरोधात िेशव्यापी कारवाई 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• कें द्रीय अने्वषण बु्यरो (CBI) कडून बहु-स्तरीय 'ऑपरेिन गरुड' सुरू करण्यात आले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• अुंमली पिाथांच्या तस्करीवरील गुने्हगारी गुप्तचराुंची जलि िेवाणघेवाण आदण इुंटरपोलच्या माध्यमातून आुंतरराष्ट्र ीय 

न्यायालयाुंमधे्य समख्यन्वत कायद्ाची अुंमलबजावणी करून आुंतरराष्ट्र ीय सुंबुंधाुंसि नेटवकव  दवस्कळीत, अधोगती 

आदण नष्ट् करण्यात ऑपरेिन गरुडा मित्त्वपूणव ठरेल. 

• ऑपरेिन गरुडा िे एक जागदतक ऑपरेिन आिे जे इुंटरपोल आदण नाकोदटक्स कुं टर ोल बु्यरोच्या दनकट समन्वयाने 

सुरू करण्यात आले. 

• दिुंि मिासागर िेिावर दविेष लि कें दद्रत करून अवैध डर ग्ज आदण सायकोटर ॉदपक पिाथांच्या तस्करीचा सामना 

करण्यासाठी ऑपरेिन गरुड सुरू करण्यात आले. 

• ऑपरेिन गरुड अुंतगवत, भारतातील अनेक राज्याुंमधे्य आतापयंत अनेक अटक, िोध आदण जप्ती करण्यात आल्या 

आिेत. 

• या दविेष मोदिमेिरम्यान 6600 सुंिदयताुंची चौकिी करण्यात आली असून 127 नवीन गुने्ह िाखल करण्यात आले 

आिेत तसेच 6 फरारी गुने्हगाराुंसि 175 जणाुंना अटक करण्यात आली आिे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इुंहडया 

YUVA 2.0 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• तरूण आदण िोतकरू लेखकाुंना मागवििवन करून त्याुंना घडवण् यासाठी, पुंतप्रधानाुंची योजना म्हणजेच ‘युवा-2.0' 

(Young, Upcoming and Versatile Authors) योजना सुरू केली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 30 वषावच्या आतील तरूण आदण उियोनु्मख लेखकाुंना प्रदििणाप्रमाणे मागवििवन करण् याची िी योजना असून िेिात 

वाचन, लेखन आदण पुस्तक सुंसृ्कतीला प्रोत्सािन िेण्यात येणार आिे.  

• तसेच भारत आदण भारतीय लेखनाला जागदतक स्तरावर पुढे नेण्याचा या योजनेचा उदे्दष्य आिे.  

• युवाच्या पदिल्या आवृत्तीत 22 भारतीय भाषा आदण इुंग्रजीतून लेखन करणा-या तरूण आदण उियोनु्मख लेखकाुंनी 

मोठ्या प्रमाणावर सिभाग घेतल्यामुळे िी योजना प्रभावी ठरली.  

• त्यामुळे आता युवा 2.0 म्हणजेच (वाययूव् िीए - तरूण, िोतकरू आदण अष्ट्पैलू- ब हुमुखी लेखक) िा योजनेचा िुसरा 

टप्पा सुरू करण्यात आला आिे. 

युवा 2.0 (YUVA 2.0) योजनेचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आिे: 

• योजनेची घोषणा 2 ऑक्टोबर 2022. 

• 2 ऑक्टोबर 2022 - 30 नोव्हेंबर 2022 िरम्यान https://www.mygov.in/ द्वारे आयोदजत केलेल्या अख्यखल भारतीय 

स्पधेद्वारे एकूण 75 लेखकाुंची दनवड केली जाईल. 

• प्राप्त प्रस्तावाुंचे मूल्यमापन 1 दडसेंबर 2022 ते 31 जानेवारी 2023 पयंत केले जाईल. 

• 28 फेबु्रवारी 2023 रोजी दवजेत्याुंची घोषणा केली जाईल. 
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• तरुण लेखकाुंना 1 माचव 2023 ते 31 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत सुदविात लेखक/गुरूुं कडून प्रदििण दिले 

जाईल. 

• त्याुंच्या मागवििवनाखाली, प्रकादित पुस्तकाुंचा पदिला सुंच 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी प्रकादित केला जाईल. 

• युवा 2.0 ची थीम 'लोकिािी (सुंस्था, घटना, लोक, घटनात्मक मूले्य - भूतकाळ, वतवमान, भदवष्य)' आिे. 

• युवा 2.0 योजनेअुंतगवत अख्यखल भारतीय स्पधेद्वारे एकूण 75 लेखकाुंची दनवड केली जाईल. 

• योजनेंतगवत दनवडलेल्या तरुण लेखकाुंना प्रिात लेखक/मागवििवकाुंकडून प्रदिदित केले जाईल. 

स्रोत: PIB 

 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

कझाकस्तानने राजधानीचे नाव नूर-सुलतानवरून बिलून अस्ताना केले 

  

बातम्याुंमधे्य का: 

• कझादकस्तानच्या राजधानीचे नूर सुलतानचे नाव बिलून कझादकस्तानचे राष्ट्र ाध्यि कॅदसम-जोमाटव तोकायेव याुंनी 

'अस्ताना' असे ठेवले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कझाकस्तानच्या राष्ट्र पती ुंनी आपल्या राजधानीचे जुने नाव परत करण्यासाठी कायद्ावर स्वािरी करण्यात आली 

आिे. 

• माचव 2019 मधे्य कझाकस्तानच्या राजधानीचे नामकरण 'नूर-सुलतान', अध्यि नुरसुलतान नजरबायेव याुंच्या 

सन्मानाथव करण्यात आले. 

• अस्ताना दकुं वा नूर सुलतान िे कझाकस्तानची राजधानी असल्याने िेिातील िुसरे मोठे ििर आिे. 

• अस्ताना िे ििर अकमोला प्राुंताने चारिी बाजूुंनी वेढलेले आिे, परुं तु प्रिासकीयदृष्ट्या त्याला स्वतुंि सुंघराज्य 

ििराचा िजाव आिे. 

• अस्ताना िे 1961 पयंत सोख्यव्हएत युदनयनच्या काळात अकमोला म्हणून ओळखले जात असे आदण त्यानुंतर 1990 

पयंत ते्सदलनोग्राड. 

• कझादकस्तानच्या स्वातुंत्र्यानुंतर, अस्ताना 1998 पयंत अकमोला म्हणून ओळखले जात िोते. 

स्रोत: इुंहडयन एक्सपे्रस 

सुरक्षा पररषिेत रहशयाहवरुद्धच्या प्रस्तावावर िारत तटस्र् 
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• युके्रनवरील आक्रमण आदण तेथील चार प्राुंताुंत घेतलेले साववमत अवैध ठरवून, त्याचा दनषेध करणारा प्रस्ताव अमेररका 

आदण अल्बादनयाद्वारे िुक्रवारी सुंयुक्त राष्ट्र ाुंच्या सुरिा पररषिेत माुंडण्यात आला.  

• माि, त्यावेळी भारत तटस्थ रादिला. युके्रनमधून रदियाचे सैन्य तातडीने मागे घ्यावे, अिी मागणीिी या प्रस्तावात 

िोती.  

• सुरिा पररषिेतील पाच स्थायी आदण ििा अस्थायी सिस्य राष्ट्र ाुंनी त्यावर मतिान करणे अपेदित िोते. माि, यावेळी 

भारताने मतिानात भाग घेतला नािी.  

• सुरिा पररषिेचे स्थायी सिस्य रदियाने या प्रस्तावावर आपला नकारादधकार वापरल्याने िा प्रस्ताव मुंजूर िोऊ िकला 

नािी. या प्रस्तावाच्या बाजूने ििा िेिाुंनी मतिान केले. भारत, चीन, ब्रादझल आदण आदिकेतील िेि गॅबन या चार 

िेिाुंनी मतिान केले नािी. 

• िुक्रवारी रदियाचे अध्यि व्लादिदमर पुदतन याुंनी युके्रनमधील डोनेस्क, लुिान्स्स्क, खेरसन आदण झोपोरीदझया िे प्राुंत 

रदियात दवलीन करण्याच्या करारावर स्वािऱ्या केल्या.  

Source: Loksatta 

 

मित्वाच्या बातम्या: अर्डव्यवस्र्ा 

बँक ग्रािकाुंना ‘सोवा’ व्हायरसचा धोका 

 

• िेिातील आघाडीच्या बँकाुंकडून त्याुंच्या ग्रािकाुंना पैिाुंच्या सुरदिततेबाबत सुंिेि पाठवला जात आिे. मौल्यवान 

मालमते्तवर ‘सोवा’ व्हायरस िल्ला करू िकतो असे एसबीआय, पीएनबी आदण कॅनेरा बँकेने ग्रािकाुंना पाठवलेल्या 

सुंिेिात म्हटले आिे. “सोवा व्हायरस तुमची सुंपत्ती चोरू िकतो.  

• त्यामुळे नेिमी दवर्श्सनीय िॅटफॉमववरुनच अ ॅप्स डाऊनलोड करा’ अिा आियाचे िीट एसबीआयने केले आिे. 

‘सोवा’ व्हायरस काय आिे? 

• सोवा’ िे एक ‘अँन्ड्र ाईड बँदकुं ग टर ोजन मॅलवेअर’ आिे. िा मॅलवेअर बँकेच्या अ ॅप्समधून ग्रािकाुंची वैयख्यक्तक मादिती 

चोरत असल्याचे एसबीआयने साुंदगतले आिे.  
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• जेव्हा वापरकते नेट बँदकुं गच्या अ ॅपमधे्य लॉग इन करतात तेव्हा या मॅलवेअरकडून ग्रािकाुंचा तपिील चोरून बँक 

खात्याुंवर दनयुंिण दमळवले जाते.  

• िा मॅलवेअर एकिा इुंस्टॉल झाल्यानुंतर त्याला काढून टाकणे अिक् आिे. 

‘सोवा’ टर ोजन कसुं काम करतो? 

• इतर बँदकुं ग टर ोजनप्रमाणेच ‘सोवा’ मॅलवेअर एसएमएसद्वारे ग्रािकाुंच्या फोनवर पाठवला जातो.  

• िे बनावट अ ॅप एकिा फोनवर इुंस्टॉल झाल्यानुंतर फोनमधील अ ॅप्सची यािी कमाुंड आदण कुं टर ोल सव्हवरला पाठवली 

जाते.  

• िे सव्हवर सायबर िले्लखोराुंच्या दनयुंिणात असते. या प्रदक्रयेतून सायबर िले्लखोराुंना ग्रािकाुंच्या फोनमधील अ ॅप्सची 

यािी दमळते.  

• िी यािी दमळाल्यानुंतर ग्रािकाुंच्या खात्यावरुन आदथवक गैरव्यविार केले जातात. 

Source: Loksatta 

एचडीएफसी लाइफने इन्शुअर इुं हडया मोिीम सुरू केली 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• एचडीएफसी लाइफ इन्स्िुरन्स कुं पनी दलदमटेड (एचडीएफसी लाइफ) द्वारे ' इन्स्िुअर इुंदडया' लाँच करण्यात आले 

आिे.   

मुख्य मुदे्द: 

• या मोदिमेचा उदे्दि भारतीयाुंना जीवन दवम्याबद्दल दिदित करणे आदण सुंरिण आदण िीघवकालीन बचतीचे िुिेरी 

फायिे िेणाऱ् या दवमा भारत आदथवक उत्पािनासि त्याुंचे भदवष्य सुरदित करण्यासाठी पे्रररत करणे आिे. 

• सध्या भारतात दवम्याचे कव्हरेज सुमारे 3 टके्क आिे. 

• एआरडीएन (मॉररिस िोख्यडुंग्स) 2006 दलदमटेड, (एक जागदतक गुुंतवणूक कुं पनी) याुंच्यातील सुंयुक्त उपक्रम आिे 

. 

• एचडीएफसी लाइफचे उदद्दष्ट् ग्रािकाुंना भौदतक आदण दडदजटल मागांद्वारे नादवन्यपूणव उत्पािने आदण उच्च स्तरावरील 

सेवा प्रिान करणे आिे. 

• दवमा कुं पनीकडे उत्पािनाुंची दवसृ्तत शे्रणी आिे जी ग्रािकाुंना त्याुंच्या रािणीमानाच्या गरजेनुसार सुंरिणाच्या िुिेरी 

फायद्ाुंसि िीघवकालीन बचत िेतात. 

स्रोत: ि हिुंिू 

काडड  टोकनायझेशनची अुंमलबजावणी 
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बातम्याुंमधे्य का: 

• ररझव्हव बँक ऑफ इुंदडयाच्या म्हणण्यानुसार, 1 ऑक्टोबर 2022 पासून काडव-आधाररत पेमेंटचे टोकनीकरण लागू 

केले जाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• काडव टोकनीकरणाची मुित यापूवी िोनिा वाढवण्यात आली आिे. 

• सुमारे 35 कोटी टोकन आधीच तयार केले गेले आिेत आदण सप्टेंबरमधे्य एकूण 63 कोटी रुपयाुंचे सुमारे 40 टके्क 

व्यविार टोकन वापरून केले गेले. 

• RBI ने सवव व्यापाऱ्याुंना 1 ऑक्टोबरपूवी ग्रािकाुंचे डेदबट आदण के्रदडट काडव तपिील िटवण्याचे आदण काडव 

पेमेंट्सच्या जागी युदनक टोकन िेण्याचे दनिेि दिले आिेत. 

• 16-अुंकी काडव क्रमाुंक, नाव, कालबा्ता तारीख आदण टोकन नावाचा एक अदद्वतीय काडव क्रमाुंक यासारिा सवव 

सुंवेिनिील तपिीलाुंसि कोड मास्क करून काडव टोकनायझेिन अदधक सुरदित करते. 

• काडव टोकनायझेिन दनयम काडव जारीकताव आदण काडव नेटवकव  वगळता सवव भागधारकाुंना लागू िोईल. 

• टोकनायझेिन िी काडवचे तपिील एका अदद्वतीय कोड दकुं वा टोकनने बिलण्याची प्रदक्रया आिे, ज्यामुळे व्यक्ती ुंना 

काडवचे सुंवेिनिील तपिील उघड न करता ऑनलाइन खरेिी करता येते. 

स्रोत: ि हिुंिू 

जीएसटी’ सुंकलन 1.47 लाख कोटी ुंवर 

 

• सप्टेंबरमधे्य जीएसटी सुंकलन 26 टक् क् याुंनी वाढून 1.47 लाख कोटी रुपयाुंवर पोिोचले आिे, असे दवत्त मुंिालयाने 

िदनवारी साुंदगतले. गेले सलग सात मदिने जीएसटी कलेक् िन 1 लाख 40 िजार कोटी रूपयाुंपेिा जास्त आिे. 

• सप्टेंबर 2022 मधे्य एकूण जीएसटी मिसूल 1,47,686 कोटी रुपये इतका झाला. ज्यामधे्य कें द्रीय जीएसटी 25,271 

कोटी रुपये, राज्य जीएसटी 31,813 कोटी रुपये तसेच एकाख्यत्मक जीएसटी 80,464 कोटी रुपये आिे असे कलेक् िन 

झाले आिे. आदण सेस 10,137 कोटी रुपये इतका आिे. 
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• िा सेस राज्याुंना जीएसटी कलेक् िन मधे्य येणाऱ्या तुटीबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून दिला जाणार आिे. त्या नुकसान 

भरपाईच्या सोयीसाठीच िा सेस लागू करण्यात आला िोता असे साुंगण्यात येते. वाढीव जीएसटी कलेक् िन िे आदथवक 

उलाढाल वाढीची दनििवक मानली जाते. 

राज्यातील सुंकलनात अडीच िजार कोटी ुंनी वाढ 

• राज्यातील वसू्त आदण सेवा कराच्या (जीएसटी) सुंकलनात ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमधे्य अडीच िजार कोटी ुंनी वाढ 

झाली आिे.  

• राज्यात सप्टेंबरमधे्य वसू्त आदण सेवा कराचे 21,403 कोटी रुपये एवढे सुंकलन झाले. ऑगस्टमधे्य 18,863 कोटी 

रुपयाुंचे सुंकलन झाले िोते.  

• जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमधील सुंकलनात सुमारे तीन िजार कोटी ुंनी घटले िोते, परुं तु सप्टेंबरमधे्य पुन्हा सुंकलन चाुंगले 

झाले आिे. राज्यात सरासरी 20 िजार कोटी ुंपेिा अदधक मादसक सुंकलन िोते.  

• वसू्त आदण सेवा कराच्या सुंकलनात िेिात मिाराष्ट्र  नेिमीच आघाडीवर आिे. सप्टेंबरमधे्य कनावटक (9760 कोटी), 

गुजरात (9020 कोटी), तदमळनाडू ( 8637 कोटी) सुंकलन झाले आिे. 

Source:Loksatta & DainikPrabhat 

मास्टरकाडड  िारतीय ग्रािकाुंसाठी 'काबडन कॅलु्क्यलेटर' लाँच करणार आिे 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• 'काबवन कॅलु्क्यलेटर' िे फीचसव मास्टरकाडव या जागदतक पेमेंट्स आदण तुंिज्ञान कुं पनीद्वारे लाँच केले जाणार आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मास्टरकाडव काबवन कॅलु्क्यलेटर, जे 2021 मधे्य सािर केले गेले िोते आदण आता 25 पेिा जास्त िेिाुंमधे्य वापरले 

जाते, स्वीदडि दफनटेक डोकॉन्स्गीच्या भागीिारीत तयार केले गेले . 

• काबवन कॅलु्क्यलेटर टर ॅ दकुं ग टूल बँदकुं ग भागीिाराुंद्वारे त्याुंच्या वेबसाइट दकुं वा मोबाइल अनुप्रयोगाुंवर एमे्बड केले जाऊ 

िकते. 

• काबवन कॅलु्क्यलेटर टर ॅकर दवदवध खचव शे्रणी ुंसाठी एका मदिन्याच्या काबवन फूटदप्रुंट डेटाची गणना करू िकतो. 

• पयाववरणीय प्रभावादवषयी मादिती आदण आकडेवारीचा प्रवेि िा काबवन कॅलु्क्यलेटरचा आणखी एक घटक आिे. 

स्रोत: Livemint 

िेशात ‘5G’ सेवा सुरू 
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• िेिाच्या सुंपकव िेिात क्राुंदतकारी ठरणाऱ्या ‘5G’ सेवेचे उि्घाटन पुंतप्रधान नरेंद्र मोिी याुंच्या िसे्त िदनवारी झाले.  

• िी सुंपूणव स्विेिी बनावटीची पदिलीच प्रणाली आिे.  

• दविेष म्हणजे िी ‘5G’ प्रणाली वापरून पुंतप्रधानाुंनी परिेिात गाडीिी चालवली. भारतीय मोबाइल पररषिेच्या 

(आयएमसी) व्यासपीठावरून पुंतप्रधान नरेंद्र मोिी याुंनी ‘5G’ प्रणालीचे उि्घाटन केले.  

• ‘‘या नव्या स्विेिी युंिणेमुळे नव्या युगाची पिाट झाली आिे,’’ असे प्रदतपािन त्याुंनी केले. ‘‘आज 130 कोटी 

भारतीयाुंना 5जीच्या रूपात एक सुुंिर भेटवसू्त दमळाली आिे. यामुळे अमयावि सुंधी उपलब्ध िोणार आिेत,’’ असे 

मोिी म्हणाले. 

• भारती-एअरटेल’ने मुुंबई, दिल्ली, बुंगळूरु आदण वाराणसीसि आठ ििराुंमधे्य लगेच सेवा सुरू करण्यात आल्याचे 

जािीर केले. 

• आघाडीच्या ररलायन्स ‘दजओ’ने चार मिानगराुंमधे्य याच मदिन्यात सेवा सुरू िोईल, असे जािीर केले. ‘व्होडाफोन-

आयदडया’ने माि अद्ाप तारीख जािीर केलेली नािी. 

• ‘दजओ’ने दडसेंबर 2023 पयंत, तर ‘एअरटेल’ने माचव 2024 पयंत सुंपूणव िेि ‘5जी’च्या जाळयात आणण्याचे उदद्दष्ट् 

ठेवले. 

• 2जी, 3जी आदण 4जी प्रणाली ुंसाठी आपल्याला अन्य िेिाुंवर अवलुंबून रािावे लागत िोते. सुंपूणव स्विेिी बनावटीची 

5जी प्रणाली दवकदसत करून भारताने इदतिास घडवला आिे. 

Source: Loksatta 

 

मित्वाच्या बातम्या: सुंरक्षण 

फस्टड टर े हनुंग स्क्वाडर न कुवैतमधे्य िाखल 

 

• आयएनएस तीर, सुजाता आदण सीजीएस सारथी या जिाजाुंचा समावेि असलेली पदिली टर े दनुंग स्क्वॉडर न (1TS) 04 

ऑक्टोबर 22 रोजी पोटव अल-िुवैख, कुवेत येथे िाखल झाले. िी जिाजे आपल्या प्रदििणाचा एक भाग म्हणून पदिवयन 

आखाताला भेट िेत आिेत. 
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• कुवैती नौिल िलातील वररष्ठ अदधकारी, सीमा सुरिा िल, भारतीय िूतावासाचे अदधकारी आदण िाळकरी मुलाुंनी 

या जिाजाुंचे भव्य स्वागत केले. या जिाजाुंच्या तीन दिवसाुंच्या बुंिर भेटीमधे्य व्यावसादयक चचाव, परस्पराुंच्या 

जिाजाुंना भेटी, स्थादनक समुिायाबरोबर भेट आदण सामादजक सुंवाि अिा कायवक्रमाुंचा समावेि आिे. 

• फस्टव टर े दनुंग स्क्वॉडर नची जिाजे कोची येथे ख्यस्थत भारतीय नौिलाच्या प्रदििण कमाुंडच्या िदिणी नौिल कमाुंडचा 

भाग आिेत. 

• प्रदििणाथींना समुद्रातील दवदवध प्रकारच्या घडामोडी आदण बुंिराुंचा पररचय करून िेणे िे फस्टव टर े दनुंग स्क्वॉडर नच्या 

भेटीचे उदद्दष्ट् आिे. या भेटीमुळे प्रदििणाथींना िेिाच्या सागरी िेिातील िेजारील दमि राष्ट्र ाुंिी भारताचे सामादजक 

राजकीय, लष्करी आदण सागरी सुंबुंध जाणून घेण्याची सुंधी दमळणार आिे. 

Source: PIB 

स्विेशी बनावटीचे आहण िेशातच हवकहसत केलेले लाइट कॉमॅ्बट िेहलकॉप्टर (एलसीएच) िारतीय िवाई िलात 

िाखल 

 

• सुंरिण िेिातील आत्मदनभवरतेला मोठे प्रोत्सािन िेणारे, लाइट कॉमॅ्बट िेदलकॉप्टर (एलसीएच-तुलनेने िलक्ा वजनाचे 

लढाऊ िेदलकॉप्टर) 3 ऑक् टोबर 2022 रोजी भारतीय िवाई िलात औपचाररकररत्या िाखल झाले. 

• एका औपचाररक सोिळयात सुंरिणमुंिी राजनाथ दसुंि याुंनी या िेदलकॉप्टरचे ‘प्रचुंड’ असे नामकरण केले.  

• दिुंिुस्तान एरोनॉदटक्स दलदमटेडने (एचएएल) याची सुंरचना केली असून ते दवकदसतिी केले आिे. एचएएलने सुंरचना 

आदण दवकदसत केलेले एलसीएच पदिले स्विेिी बहुउपयोगी लढाऊ िेदलकॉप्टर आिे. 

• युंिा माचवमधे्य, पुंतप्रधान नरेंद्र मोिी ुंच्या अध्यितेखालील सुरिादवषयक मुंदिमुंडळ सदमतीने स्विेिी बनावटीची 15 

िेदलकॉप्टर दवकदसत करण्यासाठी तीन िजार 887 कोटी ुंचा दनधी मुंजूर केला िोता. यापैकी ििा िेदलकॉप्टर िवाई 

िल आदण पाच लष्करात सामील करण्यात येतील. 

वैहशष्ट्ये काय? 

• ‘दिुंिूस्थान एरोनॉदटक्स दलदमटेड’कडून (एचएएल) दवकदसत. 

• अदधक उुंचीवरून कामदगरी बजावण्याची िमता. 

• 5.8 टन वजन आदण िोन इुंदजन, दवदवध िस्त्ाुंच्या वापराची सज्जता.   

• रािी िल्ला करण्याची िमता, आपत्कालीन ख्यस्थतीत सुरदित उतरवण्याची सोय. 

Source: Loksatta 

 

हवज्ञान आहण तुंत्रज्ञान 
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मित्वाच्या बातम्या: पयाडवरण 

िारतीय महिला िक्क कायडकत्याड सृष्ट्ी बक्षी याुंना 'चेंजमेकर' पुरस्कार 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• सृष्ट्ी बिी याुंना जमवनीतील बॉन येथे आयोदजत समारुंभात सुंयुक्त राष्ट्र ाुंच्या SDGs (युनायटेड नेिन्स ससे्टनेबल 

डेव्हलपमेंट गोल्स) कृती पुरस्काराुंमधे्य 'चेंजमेकर' पुरस्कार प्रिान करण्यात आला आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बिी याुंच्या दलुंग-आधाररत दिुंसा आदण असमानता यादवषयी जागरूकता दनमावण करण्याच्या प्रयत्ाुंना मान्यता 

िेण्याच्या उदे्दिाने िा पुरस्कार प्रिान करण्यात आला आिे . 

• सृष्ट्ी बिी, एक माकेटर वुमेन राइट्स अॅख्यक्टख्यव्हस्ट आदण क्रॉसबो माइल्स चळवळीची सुंस्थापक, कन्याकुमारी ते 

काश्मीर पयंत 12 भारतीय राज्याुंमधून 3,800 दकमीची पायी यािेला सुरुवात केली िोती.  

• या प्रवासात सृष्ट्ी बिी याुंनी तादमळनाडू, आुंध्र प्रिेि, तेलुंगणा, कनावटक, मिाराष्ट्र , मध्य प्रिेि, राजस्थान, उत्तर प्रिेि, 

दिल्ली, िररयाणा, पुंजाब आदण जमू्म-काश्मीर या राज्याुंमधून प्रवास केला आिे. 

• मदिलाुंच्या सुरिेवर लि कें दद्रत करणाऱ्या 100 हून अदधक कायविाळा सृष्ट्ी बिी याुंनी आयोदजत केल्या आिेत , 

ज्याचा उदे्दि मदिलाुंवरील दिुंसाचाराची कारणे आदण मदिला सिमीकरणासाठीच्या उपाययोजनाुंवर प्रकाि टाकणे 

आिे. 

स्रोत: ि हिुंिू 

 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

सार्डक योजना 

 

बातम्याुंमधे्य का: 
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• वृद्ाुंचे मानदसक कल्याण व्हावे यासाठी दनमिुंस आदण िेल्पएज इुंदडया सुंयुक्तपणे साथवकची अुंमलबजावणी करत 

आिेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• साथवक िा एक समुिाय-आधाररत उपक्रम आिे जो पररचाररका, आरोग्य सेवा कमवचारी आदण स्वयुंसेवकाुंना 

वृद्ापकाळातील मानदसक आरोग्यावर प्रदििण िेतो. 

• नॅिनल इख्यियूट ऑफ मेंटल िेल्थ अँड नू्यरोसायन्स (NIMHANS) आदण िेल्पएज इुंदडया नावाच्या एनजीओने 

साथवक उपक्रम राबदवण्यासाठी सिकायव केले. 

• साथवक उपक्रमाुंतगवत, 10,000 मानदसक आरोग्य कमवचाऱ् याुंना वृद् लोकाुंना भेडसावणाऱ्या मानदसक आरोग्य समस्या 

ओळखण्यासाठी आदण त्याुंचा सामना करण्यासाठी प्रदिदित केले जाईल. 

• नॉन-से्पिदलस्ट िेल्थ वकव  फोसव, अनौपचाररक काळजीवाहू आदण सुंस्थात्मक काळजीवािक यासारिा दवदिष्ट् 

शे्रणी ुंवर लि कें दद्रत करणार् या सानुकूदलत ऑनलाइन मॉडू्यलद्वारे नॉन-से्पिलाइज्ड िेल्थ वकव सव आदण समुिाय 

काळजीवािकाुंसाठी िे प्रदििण दिले जाईल. 

• िेल्पएज या स्वयुंसेवी सुंस्थेच्या मते, 60 आदण त्याहून अदधक वयाच्या 20 टक्क्ाुंहून अदधक प्रौढाुंना सृ्मदतभ्रुंि आदण 

नैराश्य यासारिा मानदसक दकुं वा नू्यरोलॉदजकल दवकाराुंनी ग्रासले आिे. 

• लाँदगयुदडनल एदजुंग स्टडी ऑफ इुंदडया (LASI) अिवालाचा अुंिाज आिे की 2050 पयंत भारतातील 14 ििलि 

जे्यष्ठ नागररकाुंना मानदसक आरोग्याच्या समस्याुंना सामोरे जावे लागेल. 

• बेंगळुरूख्यस्थत नॅिनल इख्यियूट ऑफ मेंटल िेल्थ अँड नू्यरोसायने्सस (NIMHANS) िे मानदसक आरोग्य आदण 

नू्यरोसायन्स दििणासाठी भारतातील सवोच्च कें द्र आिे. 

• NIMHANS कें द्रीय आरोग्य मुंिालयाच्या अदधपत्याखाली कायव करते आदण राष्ट्र ीय मित्त्वाची सुंस्था म्हणून स्वायत्तपणे 

कायव करते. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडड 

एसबीआयने 'ग्रामसेवा कायडक्रम' सुरू केला 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• गाुंधी जयुंती दनदमत्त, िररयाणा, गुजरात, मिाराष्ट्र , पुंजाब, तादमळनाडू (TN) आदण पदिम बुंगाल (WB) या 6 भारतीय 

राज्याुंमधील मित्वाकाुंिी दजल्ह्ाुंमधील 30 िुगवम गावे से्टट बँक ऑफ इुंदडया (SBI) ने ित्तक घेतली आिेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रामसेवा कायवक्रम एकूण 130 गावाुंपयंत पोिोचेल, त्यापैकी 75 गावे NITI आयोग (राष्ट्र ीय सुंस्था) द्वारे अदधसूदचत 

केलेल्या मित्त्वाकाुंिी दजल्ह्ाुंतील आिेत. 
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• SBI ग्राम सेवा, SBI फाउुंडेिनची प्रमुख योजना, बँकेच्या कॉपोरेट सोिल ररस्पॉख्यन्सदबदलटी (CSR) अुंतगवत 2017 

मधे्य सुरू करण्यात आली. 

• ग्रामसेवा कायवक्रमात दििण, आरोग्यसेवा, उपजीदवका आदण पायाभूत सुदवधा यासारिा िेिाुंमधे्य सदक्रय िस्तिेप 

करून गावाुंचा सववसमावेिक दवकास करणे अपेदित आिे. 

• आतापयंत 16 राज्याुंतील 100 गावे ग्रामसेवा कायवक्रमाुंतगवत 3 टप्प्ाुंत ित्तक घेण्यात आली आिेत. 

स्रोत: इुंहडयन एक्सपे्रस 

मातृवुंिना योजनेच्या अुंमलबजावणीत धुळे मिापाहलका आरोग्य हविागाला राज्यात िुसरा क्रमाुंक 

 

• गरोिर माता आदण बालमृतू्यचुं प्रमाण रोखण्यासाठी िासनाकडून राबदवण्यात येणाऱ् या मातृवुंिना योजनेच्या 

अुंमलबजावणीत धुळे मिापादलका आरोग्य दवभागाला राज्यात िुसरा क्रमाुंक दमळाला आिे.  

• पदिल्या क्रमाुंकावर अिमिनगर तर दतसऱ् या क्रमाुंकावर साुंगली मिापादलका आिे. 

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

2022-23 साठी 8 िजार 937 लाभाथ्ांचे उदद्दष्ट् िेण्यात आले िोते. धुळे मनपा आरोग्य दवभागाने 10 िजार 672 

गरोिर माताुंना योजनेचा लाभ िेत 119 टके्क काम केलुं आिे.  

Source: Newsonair 

पुरस्कार आहण सन्मान 

ऍसे्पक्ट, क्लॉजर आहण झेहलुंगर याुंना िौहतकशास्त्राचे नोबेल 

 

• भौदतकिास्त्ातील युंिाचा नोबेल पुरस्कार तीन िास्त्नाुंना दवभागून जािीर झाला आिे. त्याुंनी क् वाुंटम इनफॉरमेिन 

सायन्समधे्य केलेल्या सुंिोधनासाठी त्याुंना िा पुरस्कार मुंगळवारी जािीर केला आिे. 
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• अ ॅलेन ऍसे्पक्ट, जॉन एफ क्लॉजर आदण अँटोन झेदलुंगर, अिी पुरस्कार दवजेत्या िास्त्ज्ञाुंची नावे आिेत. रॉयल 

स्वीदडि अ ॅकेडमी ऑफ सायन्सचे सदचव िान्स एलग्रीन दवजेत्याुंची नावे मुंगळावारी जािीर केली.  

• त्याुंच्या सुंिोधनाचा फायिा गुप्प तचर िेिासाठी मोठा िोणार आिे. िरम्यान, सोमवारी मानवी उत्क्ाुंतीच्या सुंिोधनाचे 

नोबेल स्वीडनचे स्वाुंते पाबो याुंना जािीर झाले िोते. त्यानुंतर मुंगळवारी भौदतकिास्त्ातील नोबेल पुरस्काराुंची घोषणा 

करण्यात आली. 

• अॅलेन आसे्पक्ट िे िान्सचे आिे.  

• ते पॅररस आदण से्कले यूदनवदसवटीमधे्य प्राध्यापक आिेत. जॉन एफ क्लॉजर िे अमेररकन सुंिोधक आदण प्राध्यापक 

आिेत. अँटोन झेदलुंगर िे ऑख्यस्टर यातील ख्यव्हएन दवद्ापीठातील भौदतकिास्त् दवभागाचे प्रमुख आदण सुंिोधक आिेत. 

2021 मधे्य िेखील तीन वैज्ञाहनकाुंना हमळाला िोता पुरस्कार  

• 2021 मधे्य िेखील भौदतक िास्त्ाचा नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञादनकाुंना दमळाला िोता. सू्यकुरो मानेबे, क्लॉस िॅसलमॅन 

आदण दजयोदजवयो पेररसी याुंना गेल्यावषी भौदतक िास्त्ाचे नोबेल पाररतोदषक िेण्यात आले िोते. 

Source: ABP MAZA 

रसायनशास्त्रातला नोबेल पुरस्कार कॅरोहलन बटोझ्झी , मॉटडन मेल्डल, आहण बॅरी शापडलेस याुंना जािीर 

 

• ख्यक्लक केदमस्टर ी आदण बायोऑथोगोनल केदमस्टर ीचा दवकास या दवषयात केलेल्या सुंिोधनासाठी तीन िास्त्ज्ञाुंना 

नोबेल पुरस्काराची घोषणा झालेली आिे. 

• कॅरोदलन आर. बटोझी, मॉटवन मेडल आदण के. बॅरी िापवलेस याुंना िा नोबेल पुरस्कार दवभागून िेण्यात आला. रॉयल 

स्वीदडि अॅकॅडमी ऑफ सायने्ससनुं या पुरस्काराची घोषणा केलेली आिे. 

• कॅरोदलन ्ा रसायनिास्त् आदण जीविास्त्ातील अभ्यासक म्हणून ओळखल्या जातात. िापवलेस िे अमेररकेतील 

िास्त्ज्ञ आिेत. ख्यस्टररओसेलेख्यक्टव्ह ररअॅक्शन आदण ख्यक्लक केदमस्टर ीचे अभ्यासक म्हणून त्याुंची िाती आिे. तर माटवन 

मेडल िे डेन्माकव  येथील कोपनिेगन दवद्ापीठात रसायनिास्त्ाचे प्राध्यापक आिेत. 

• िापवलेस िे 81 वषीय आिेत. त्याुंना यापूवी 2001 मधे्य इतर िोन िास्त्ज्ञाुंसि या पुरस्काराने गौरदवण्यात आलेले िोते. 

बायोथोगोनल प्रणालीमुळे ककव रोगावरील सुंिोधन सुकर िोऊ िकले असल्याचुं पुरस्कार िेणाऱ्या सुंस्थेनुं म्हटलुं 

आिे. एक पिक, 10 ििलि स्वीदडन क्राऊन दकुं वा $915,072 पुरस्कार स्वरुपात प्रिान केले जातात. िदनवार, दि. 

10 दडसेंबर रोजी पुरस्कार प्रिान करण्यात येणार आिे. 

Source: Sakal 
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बातम्याुंमधे्य का: 

• जमवनीच्या माजी चॅन्सलर अँजेला मकेल याुंना नॅनसेन िरणाथी पुरस्कार (Nansen Refugee Award) जािीर झाला 

आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• माजी जमवन चान्सलर अँजेला मकेल याुंना पिावर असताना दनवावदसताुंना आश्रय दिल्याबद्दल UNHCR नॅनसेन 

पुरस्काराने सन्मादनत करण्यात आले आिे. 

• आश्रय िोधणाऱ् याुंचे सुंरिण करण्याचा मकेलचा दनधावर UNHCR ने ओळखला आिे, त्याुंना युद्ाचा सामना 

केल्यानुंतर जगण्यासाठी आदण पुनबांधणी करण्यात मित केली आिे. 

• नॅनसेन पुरस्कार सदमतीनेिी चार प्रािेदिक दवजेत्याुंना सन्मादनत केले. यामधे्य अमेररकेतील कोस्टा ररका येथील 

दनवावदसताुंचे सािाय्य करणारे कोकाओ सिकारी, पदिम आदिकेतील मॉररिा येथील स्वयुंसेवक दनवावदसत 

अदििामक गट, आदिया व पॅदसदफकमधील अुंतगवत दवस्थादपताुंना मित करणारी मानवतावािी सुंघटना मीके्स 

म्यानमार आदण उत्तर आदिका व मध्यपूवेतील यदझिी मुली व मदिलाुंना वैद्कीय व मानदसक मित िेण्यासाठी 

प्रदसद् असलेले इराकी स्त्ीरोगतज्ज्ञ याुंचा समावेि आिे. 

• 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी ख्यस्वत्झलंडमधील दजदनव्हा येथे एका समारुंभात मकेल आदण इतर दवजेत्याुंना नॅनसेन 

पाररतोदषके प्रिान केली जातील. 

• िरणाथी, राज्यदविीन दकुं वा दवस्थादपत लोकाुंच्या मितीसाठी केलेल्या योगिानासाठी सुंयुक्त राष्ट्र सुंघाच्या 

दनवावदसताुंसाठी (UNHCR) उच्चायुक्त (UNHCR) द्वारे िरवषी नॅनसेन पुरस्कार एखाद्ा व्यक्ती, गट दकुं वा सुंस्थेला 

दिला जातो. 

• नॅनसेन पुरस्कार 1954 मधे्य दनवावदसताुंसाठी प्रथम सुंयुक्त राष्ट्र  उच्चायुक्त, आख्यक्टवक एक्सिोरर आदण मानवतावािी 

दिडजॉफ नॅनसेन याुंच्या सन्मानाथव तयार करण्यात आला. 

• एलेनॉर रुझवेल्ट िी नॅनसेन पाररतोदषक दमळवणारी पदिली व्यक्ती िोती. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इुंहडया 

 

स्वीहडश शास्त्रज्ञ स्वाने्त पाबो याुंना वैद्यकशास्त्रातले नोबेल 
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• स्वीदडि िास्त्ज्ञ स्वुंते पाबो(Svante Pabo) याुंना नोबेल पुरस्कारने( Nobel Prize) सन्मादनत करण्यात आले आिे. 

2022 वैद्किास्त्ातील नोबेल पुरस्कार पाबो याुंना प्रिान करण्यात आला आिे. पाबो याुंनी 40 िजार वषांपूवी 

नामिेष झालेल्या मानवाुंच्या प्रजातीचे यिस्वी सुंिोधन केले आिे. नोबेल पुरस्कार िा जगातील सवावत प्रदतषे्ठच्या 

पुरस्काराुंपैकी एक आिे. 

• स्वुंते पाबो याुंना दवलुप्त िोदमदनन आदण मानवी उत्क्ाुंतीच्या अनुवाुंदिक (जीनोम) सुंबुंदधत िोधाुंसाठी त्याुंना िा 

पुरस्कार िेण्यात आला आिे. पाबो िे पॅलेओजेनेदटक्सच्या सुंस्थापकाुंपैकी एक आिेत, ज्याुंनी दनएुं डरथल जीनोमवर 

सखोल सुंिोधन केले आिे. 

• जमवनीतील लीपदझुंग येथील मॅक्स िँक इख्यियूट फॉर इव्होलू्यिनरी एन्स्रोपोलॉजी येथील मेंजेनेदटक्स दवभागाचे 

सुंचालक म्हणून त्याुंनी काम पादिले आिे. 

• पाबो िे एक आनुवुंदिकिास्त्ज्ञ आिे. उत्क्ाुंतीदवषयक अनुवाुंदिक िेिातील ते तज्ञ आिे. त्याुंनी दनएुं डरथल जीनोमवर 

बरेच काम केले. 

स्वुंते पाबो याुंनी केलेले सुंशोधन 

• दनएुं डरथल या मानवी प्रजातीचे त्याुंनी सुंिोधन केले. िा मानवी वुंिाची नामिेष झालेली प्रजाती आिे. जमवनीतील 

दनएुं डर वॅ्हलीमधे्य आिी मानवाची कािी िाडे सापडली िोती, त्या आधारावर त्याुंना दनएुं डरथल मानव असे नाव 

िेण्यात आले. 

• या मानवी प्रजातीची उुंची इतर मानवाुंपेिा लिान िोती. याुंची उुंची 4.5 ते 5.5 फूट िोती. याुंच्या केसाुंचा रुंग काळा 

आदण त्वचा दपवळी िोती. िे पदिम युरोप, पदिम आदिया आदण आदिकेत राित िोते. िे मानव सुमारे 1.60 लाख 

वषांपूवी पृथ्वीवर वास्तव्य करत करत असल्याचा पुरातत्विास्त्ज्ञाुंचा िावा आिे. 

Source: TV9Marathi 

“गोष्ट् एका पैठणीची” ला सवोत्तम मराठी हचत्रपटाचा राष्ट्र ीय पुरस्कार प्रिान 
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• ‘गोष्ट् एका पैठणीची’ या दचिपटास सवोत्तम मराठी दचिपटाचा राष्ट्र ीय पुरस्कार राष्ट्र पती द्रौपिी मुमूव याुंच्या िसे्त प्रिान 

करण्यात आला.  

• दचिपटाचे दिग्दिवक िुंतनू गणेि रोडे याुंनी िा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी दवदवध शे्रणीत मराठी दचिपटाुंना ‘राष्ट्र ीय 

दचिपट पुरस्कारा’ ने गौरदवण्यात आले. 

•  प्रदसद् अदभनेिी आिा पारेख याुंना भारतीय दचिपट सृष्ट्ीतील उले्लखनीय योगिानासाठी िािासािेब फाळके 

पुरस्काराने राष्ट्र पती ुंच्या िसे्त गौरदवण्यात आले. 

• मादिती व प्रसारण मुंिालयाच्यावतीने येथील दवज्ञान भवनात आज 68 वा ‘राष्ट्र ीय दचिपट पुरस्कार’ प्रिान सोिळा पार 

पडला. 

 “फनरल” या मराठी हचत्रपटाला सामाहजक हवषयाच्या शे्रणीत राष्ट्र ीय पुरस्कार 

• मदिला व बालकाुंच्या सिमीकरणावर आधाररत तसेच अदनष्ट् चालीरीती ुंवर बोट ठेवणारा “फनरल” या मराठी 

दचिपटाला सामादजक दवषयावरील शे्रणीतील पुरस्कार प्रिान करण्यात आला. या दचिपटाचे दनमावते बीफोर – आफ्टर 

एुं टरटेने्मट व दिग्दिवक दववेक िुबे याुंनी िा पुरस्कार स्वीकारला.  

“टकटक” आहण “सुमी” हचत्रपटातील बाल कलाकार राष्ट्र ीय पुरस्काराने सन्माहनत 

• “टकटक” आदण “सुमी” या मराठी दचिपटातील बाल कलाकाराुंना उतृ्कष्ट् बाल कलाकाराुंचा पुरस्कार जािीर झाला 

िोता. “सुमी” दसनेमातील आकाुंिा दपुंगळे आदण दिवे्यि इुंिुलकर या बालकाुंना तर “टकटक” या दसनेमासाठी अदनष 

मुंगेि गोसावी याुंना रजत कमळ प्रिान करण्यात आले. 

‘सुमी’ ठरला उतृ्कष्ट् बाल हचत्रपट 

• “सुमी” या दचिपटाला उतृ्कष्ट् बालदचिपटाचा पुरस्कार प्रिान करण्यात आला. या दचिपटाची दनदमवती िषवला कामत 

एुं टरटेन्मेंट याुंनी केली आिे, तर दिग्दिवक अमोल गोळे याुंनी केलेले आिे. या िोघाुंनािी सुवणव कमळ आदण प्रते्यकी 

1 लाख 50 िजार रोख रािी िेवून सन्मादनत करण्यात आले. 

तीन मराठी हचत्रपटाुंना हवशेष परीक्षक पुरस्कार प्रिान 

• दविेष परीिक पुरस्काराुंचे मानकरी ठरलेल्या ‘जून‘, ‘गोिाकाठ‘ आदण ‘अवाुंदछत‘ या तीन पुरस्काराुंनािी गौरदवण्यात 

आले. जून दचिपटासाठी दसद्ाथव मेनन याुंना तर ‘गोिाकाठ’ व ‘अवाुंदछत’ या िोन्ही दचिपटाुंसाठी अदभनेते दकिोर 

किम याुंना प्रमाणपि िेऊन गौरदवण्यात आले. 

Source: Mahasamvad 

 

पुस्तके 

 

मित्वाचे हिवस 

आुंतरराष्ट्र ीय िरड धान्य वषड 2023 
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• आुंतरराष्ट्र ीय भरड धान्य वषव - 2023 साजरे करण्याच्या दृष्ट्ीने, भरड धान्याच्या वापराला प्रोत्सािन िेण्यासाठी 

पुंतप्रधान नरेंद्र मोिी याुंच्या दृदष्ट्कोनातून आखण्यात आलेल्या उपक्रमाुंना चालना िेण्याच्या अनुषुंगाने, कृषी आदण 

कृषक कल्याण दवभाग आदण भारतीय राष्ट्र ीय कृषी सिकारी पणन मिासुंघ मयावदित - नाफेड, याुंच्यातील सामुंजस्य 

करारावर काल नवी दिल्ली इथे स्वािऱ्या करण्यात आल्या. 

• भारत सरकारने सुंयुक्त राष्ट्र ाुंसमोर प्रस्तादवत केलेला आदण जगभरात साजरा िोणारा “आुंतरराष्ट्र ीय भरड धान्य वषव 

(आयवायओएम) - 2023” िा उपक्रम लिात घेऊन, भरड धान्य - आधाररत उत्पािनाुंच्या प्रचार आदण दवपणनासाठी 

िोन्ही सुंस्था एकि काम करतील, या अनुषुंगाने िा करार करण्यात आला आिे. जगभरात भरड धान्याुंच्या वापराला 

प्रोत्सािन िेण्यासाठी भारत तयारी करत असून िेिभरातील भरड धान्यावर आधाररत उत्पािनाुंच्या वापरात जास्तीत 

जास्त वाढ करण्याच्या दृष्ट्ीने, या िोन्ही सुंस्था भरड धान्य - आधाररत उत्पािनाुंना पाठबळ िेतील, व्यवस्थापन, प्रचार 

करतील आदण बाजारपेठा उपलब्ध करून िेतील. 

Source: PIB 

7 ऑक्टोबर - जागहतक कापूस हिवस 

 

• कापसाचे मित्त्व ओळखण्यासाठी िरवषी 7 ऑक्टोबर रोजी जागदतक कापूस दिन साजरा केला जातो. कापसाची 

जागरूकता वाढवणे िा या दिवसाचा उदे्दि आिे. 

• जागदतक कापूस दिवस 2021 ची थीम: ‘Cotton for Good.’ 

• 2019 रोजी पदिला जागदतक कापूस दिवस साजरा केला गेला. या वेळी मिात्मा गाुंधी याुंना जागदतक कापूस दिनाचे 

‘आयकॉन’ म्हणून दनवडले गेले िोते आदण पदिल्या जागदतक कापूस दिनाचे औदचत्य साधून भारत ‘डबू्ल्यटीओ’ला 

मिात्मा गाुंधी ुंच्या चरिाची प्रदतकृती िेली िोती. 

• जगातील सवावत मोठा कापूस उत्पािक भारत आिे, म्हणून जागदतक कापूस दिनाचे समथवन िेत जागदतक बाजारपेठ 

म्हणून कापसाचे मित्त्व ओळखण्याची सुंधी आदण त्यािी मित्त्वाचे म्हणजे लाखो लघु व सीमाुंत िेतकऱ्याुंच्या रोजी 

रोटीचे स्रोत आिे. िु 

• सऱ्या जागदतक कापूस दिनी भारतीय कापसासाठी प्रथमच बँ्रड आदण लोगोचा िुभारुंभ केला गेला. जागदतक कापूस 

बाजारात आता भारताचे प्रमुख सूत ‘कसु्तरी सूत’ म्हणून ओळखले जाईल. 

Source: marathisrushti 

जागहतक अुंतराळ आठवडा 2022 
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बातम्याुंमधे्य का: 

• जागदतक अुंतराळ सप्ताि िरवषी 4 ते 10 ऑक्टोबर िरम्यान साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• अुंतराळ दक्रयाकलापाुंबद्दल जागरूकता दनमावण करणे, पुढील दपढीला त्या दक्रयाकलापाुंमधे्य योगिान िेण्यासाठी 

प्रवृत्त करणे आदण अुंतराळ प्रसार आदण दििणामधे्य आुंतरराष्ट्र ीय सिकायावस प्रोत्सािन िेणे या उदे्दिाने जागदतक 

अुंतराळ सप्ताि पाळला जातो. 

• या वषीच्या जागदतक अुंतराळ सप्तािाची थीम "अुंतराळ आदण िार्श्तता" आिे. 

• जागदतक अुंतराळ सप्ताि मानवजाती, दविेषत: पृथ्वीभोवतीच्या पररभ्रमण िेिाचा वापर किा प्रकारे करते याच्यािी 

अवकािातील दटकावूपणा कसा सुंबुंदधत आिे यावर लि कें दद्रत करतो. 

• 17 िार्श्त दवकास उदद्दषे्ट् (SDGs) अुंतगवत 169 उदद्दष्ट्ाुंपैकी 65 थेट पृथ्वी दनरीिण उपग्रि आदण सुंबुंदधत तुंिज्ञानाद्वारे 

साध्य केले जातात. 

• 6 दडसेंबर 1999 रोजी सुंयुक्त राष्ट्र  मिासभेने मानव दवकासासाठी अवकाि दवज्ञान आदण तुंिज्ञानाचे योगिान साजरे 

करण्यासाठी जागदतक अुंतराळ सप्ताि स्वीकारला. 

• युनायटेड नेिन्स ऑदफस ऑफ आऊटर से्पस अफेयसव (UNOOSA) िे युनायटेड नेिन्स सदचवालयातील एक 

कायावलय आिे जे बा् अवकािाच्या िाुंततापूणव वापरास प्रोत्सािन आदण सुदवधा िेते. 

स्रोत: इुंहडयन एक्सपे्रस 

जागहतक हशक्षक हिन 2022 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• दििक दिन िा जगभरातील कायवक्रम आिे आदण सुंयुक्त राष्ट्र सुंघ (UN) द्वारे िरवषी 5 ऑक्टोबर रोजी जागदतक 

दििक दिन साजरा केला जातो. 
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मुख्य मुदे्द: 

• सववपल्ली राधाकृष्णन याुंच्या जयुंतीदनदमत्त 5 सप्टेंबर रोजी दििक दिन साजरा केला जातो , तर जागदतक दििक दिन 

5 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. 

• िरवषी जागदतक दििक दिन वेगळ्या थीमसि साजरा केला जातो, या वषी जागदतक दििक दिन 2022 ची थीम 

आिे "दििणाचे पररवतवन दििकाुंपासून सुरू िोते". 

• पदिला जागदतक दििक दिन 5 ऑक्टोबर 1994 रोजी UNESCO द्वारे दििकाुंच्या सिभागावर आदण दवकासावर 

लि कें दद्रत करण्यासाठी तसेच दििणातील दििकाुंची आव्हाने आदण उदद्दषे्ट् अधोरेख्यखत करण्यासाठी स्थापन 

करण्यात आला. 

• जागदतक दििक दिनी, दििकाुंचे दििणातील योगिान आदण त्याुंचे मूल्य तसेच वाढत्या दवद्ाथी आदण समाजात 

त्याुंची भूदमका ओळखली जाते. 

• दििकाुंचा सन्मान करणे, त्याुंच्या व्यवसायावर पररणाम करणाऱ्या कािी अडचणी िूर करणे आदण प्रदतभावान 

तरुणाुंना अध्यापनात कररअर करण्यास प्रोत्सादित करणे िे दििक दिनाचे धे्यय आिे. 

स्रोत: Livemint 

02 ते 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी 68 वा राष्ट्र ीय वन्यजीव सप्ताि साजरा करण्यात येईल 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• 68 वा राष्ट्र ीय वन्यजीव सप्ताि 2 ते 8 ऑक्टोबर 2022 िरम्यान भारतभर साजरा केला जाणार आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय वन्यजीव सप्ताि मोदिमेचा मुि उदे्दि प्राणी जीवाुंचे सुंवधवन आदण सुंरिण करणे िा आिे. 

• राष्ट्र ीय वन्यजीव सप्तािाचे उदद्दष्ट् लोकाुंना प्राण्याुंच्या जीवनादवषयी जागरुक करणे आदण मोठ्या सुंिेने प्राण्याुंना 

त्याुंच्या अन्नासाठी दकुं वा इतर कारणाुंसाठी न मारता वाचवण्यासाठी प्रोत्सादित करणे आिे. 

• राष्ट्र ीय वन्यजीव सप्तािाचे उदद्दष्ट् वन्यजीवाुंचे सुंवधवन आदण सुंरिण याबद्दल जागरुकता वाढवणे आदण वन्यजीवाुंच्या 

सुंरिणासाठी अदतररक्त सेवा स्थापन करणे िे आिे. 

• भारतातील वन्यजीव सुंवधवनाच्या िीघवकालीन उदद्दष्ट्ाुंबद्दल जागरूकता दनमावण करण्यासाठी भारतीय वन्यजीव 

मुंडळाने 1952 मधे्य वन्यजीव सप्तािाची स्थापना केली. 

• वन्यजीव दिन प्रथम 1955 मधे्य साजरा करण्यात आला, परुं तु नुंतर 1957 मधे्य त्याचे नाव बिलून वन्यजीव सप्ताि 

असे करण्यात आले. 

• वन्यजीवाुंच्या जीवनाचे रिण करण्यासाठीच्या मित्त्वाच्या उपाययोजनाुंबाबत जनतेला जागरूक करण्याच्या उदे्दिाने 

वन्यजीव सप्ताि सुरू करण्यात आला. 

• वन्यजीवाुंच्या सुंरिणासाठी भारत सरकारने वन्यजीव पररषिेची स्थापना केली आिे, जी वन्यजीवाुंच्या सुंवधवनाबाबत 

जागरूकता दनमावण करण्यासाठी वचनबद् आिे. 
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स्रोत: इुंहडयन एक्सपे्रस 

जागहतक अहधवास हिन 2022 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• जागदतक अदधवास दिन ऑक्टोबर मदिन्याच्या पदिल्या सोमवारी साजरा केला जातो, यावषी जागदतक अदधवास दिन 

3 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 3 ऑक्टोबर रोजी बादलकेदसर , तुकी येथे जागदतक अदधवास दिन 2022 जागदतक स्तरावर साजरा केला जाईल. 

• जागदतक अदधवास दिन प्रते्यक व्यक्तीला योग्य रािणीमान प्रिान करण्यासाठी साजरा केला जातो. 

• जागदतक दनवास दिन 2022 ची थीम माइुंड ि गॅप आिे. 

• जागदतक अदधवास दिन साजरा करण्यामागचा उदे्दि िा आिे की, येणाऱ्या दपढ्ाुंना जगाचा अदभमान वाटेल असे 

दठकाण बनवावे. 

• सन 1985 मधे्य सुंयुक्त राष्ट्र ाुंच्या मिासभेने जागदतक अदधवास दिन साजरा करण्याचा ठराव मुंजूर केला. 

• नैरोबी, केदनया येथे 1986 मधे्य पदिला जागदतक अदधवास दिन आयोदजत करण्यात आला िोता. 

• या पृथ्वीतलावरील प्रते्यक व्यक्तीला दनवारा दमळण्याचा मूलभूत अदधकार आिे, या पृथ्वीवरील प्रते्यक व्यक्ती योग्य 

घरासाठी पाि आिे याची लोकाुंना जाणीव करून िेण्यासाठी जागदतक दनवास दिन साजरा केला जातो. 

स्रोत: जनसत्ता 

NPS हिवस 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• पेन्स्िन फुं ड दनयामक आदण दवकास प्रादधकरण (PFRDA) द्वारे 'आझािी का अमृत मिोत्सव' अुंतगवत एक मोिीम 

सुरू करण्यात आली आिे, ज्या अुंतगवत 1 ऑक्टोबर 2021 िा राष्ट्र ीय पेन्शन प्रणाली हिवस (NPS दिवस) म्हणून 

साजरा केला जाईल. 
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मुख्य मुदे्द: 

• PFRDA ने त्याुंच्या सोिल मीदडया िॅटफॉमववर #npsdiwas िॅिटॅगसि NPS दिवसाचा प्रचार केला आिे. 

• दनवृदत्तवेतन आदण सेवादनवृत्ती दनयोजनाला NPS दिवसाद्वारे प्रोत्सािन िेण्याचे सरकारचे उदद्दष्ट् आिे. 

• NPS दिनाचा उदे्दि लोकाुंमधे्य पेन्स्िन योजनेबद्दल जागरूकता पसरवणे िा आिे. 

• पेन्स्िन फुं ड रेगु्यलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉररटी िी भारतातील पेन्स्िनचे सुंपूणव िेखरेख आदण दनयमन करण्यासाठी 

भारत सरकारच्या दवत्त मुंिालयाच्या अखत्यारीतील दनयामक सुंस्था आिे. 

• पेन्स्िन फुं ड दनयामक आदण दवकास प्रादधकरण कायिा 19 सप्टेंबर 2013 रोजी पास झाला आदण 1 फेबु्रवारी 2014 

रोजी अदधसूदचत करण्यात आला. 

स्रोत: पीआयबी 

1 ऑक्टोबर रोजी आुंतरराष्ट्र ीय वृद्ध व्यक्ती हिवस साजरा केला जातो 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

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

मुख्य मुदे्द: 

• वृद् व्यक्ती ुंच्या योगिानाचा सन्मान करण्याच्या आदण त्याुंना येणाऱ्या समस्याुंकडे लि िेण्याच्या उदे्दिाने सुंयुक्त राष्ट्र  

मिासभेने या दिवसाची सुरुवात केली. 

• सन 2022 साठी सुंयुक्त राष्ट्र ाुंच्या आुंतरराष्ट्र ीय वृद् व्यक्ती दिनाची थीम "बिलत्या जगात वृद् व्यक्ती ुंची लवदचकता 

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

•  यावषी 2022 मधे्य 32 वा आुंतरराष्ट्र ीय वृद् दिवस साजरा केला जात आिे.  

वृद्ध व्यक्ती ुंच्या आुंतरराष्ट्र ीय हिवसाचे मित्त्व:  

• जगभरात रािणाऱ्या वृद् आदण वृद् लोकाुंवरील भेिभाव, अपमानास्पि वागणूक, िुलवि आदण अन्याय थाुंबवण्याच्या 

उदे्दिाने िा दिवस साजरा केला जातो. या दिविी, दविेषत दवदवध कायवक्रमाुंद्वारे, अनेक स्वयुंसेवी सुंस्था िेिातील 

सवांसमोर वृद् लोकाुंबद्दल आिर दनमावण करण्यासाठी जनजागृती मोिीम िेखील चालवतात. 

• सुंयुक्त राष्ट्र  मिासभेने ( United Nations General Assembly ) 14 दडसेंबर 1990 रोजी 1 ऑक्टोबर िा 

आुंतरराष्ट्र ीय वृद् दिवस म्हणून दनयुक्त केला. 

Source:etvbharat 

 

खेळ 

राष्ट्र कुल स्पधेतून कुस्तीला वगळले! ; 2026च्या स्पधेसाठी नेमबाजीचा समावेश 
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• ऑस्टर ेदलयातील ख्यव्हक्टोररया येथे 2026 साली िोणाऱ्या राष्ट्र कुल क्रीडा स्पधेत नेमबाजीचे पुनरागमन िोणार असून 

कुस्ती आदण दतरुंिाजी या खेळाुंना माि स्पधेतून वगळण्यात आले आिे. 

• राष्ट्र कुल क्रीडा मिासुंघ (सीजीएफ) आदण राष्ट्र कुल क्रीडा ऑस्टर ेदलयाने दमळून बुधवारी 2026 च्या स्पधेसाठीच्या 

खेळाुंची यािी जािीर केली. यात 20 खेळ आदण 26 क्रीडा प्रकाराुंचा समावेि करण्यात आला आिे. 

• या वषी बदमवगिॅम येथे झालेल्या राष्ट्र कुल क्रीडा स्पधेतून नेमबाजीला वािग्रस्तरीत्या वगळण्यात आले िोते. माि, 

2026च्या स्पधेत नेमबाजीचे पुनरागमन िोणे िी भारतासाठी सकारात्मक बाब आिे.  

• राष्ट्र कुल स्पधावमधे्य भारताला सवावदधक 135 पिके (63 सुवणव, 44 रौ् व 28 काुंस्य) िी नेमबाजीत दमळाली आिे.  

• 2018 च्या गोड कोस्ट राष्ट्र कुल स्पधेत भारताला एकूण पिकाुंपैकी 25 टके्क पिके िी नेमबाजाुंनी दमळवून दिली 

िोती. या स्पधेत भारताने एकूण 66 पिके दजुंकली िोती, ज्यापैकी 16 पिके (7 सुवणव, 4 रौ्, 5 काुंस्य) नेमबाजीत 

दमळाली िोती.   

• कुस्तीला राष्ट्र कुल स्पधेतून वगळण्यात येणे िा भारतासाठी खूप मोठा धक्का आिे. युंिाच्या राष्ट्र कुल स्पधेत भारताच्या 

पुरुष व मदिला कुस्तीपटूुंनी वचवस्व गाजवताना सवव 12 वजनी गटाुंत पिके (6 सुवणव, 1 रौ्, 5 काुंस्य) पटकावली 

िोती. 2010 पासून सलग चार पवावमधे्य कुस्तीचा समावेि िोता.  

Source: Loksatta 

श्रीजेश, सहवता सवोतृ्कष्ट् गोलरक्षक ; ‘एफआयएच’कडून सलग िुसऱ्या वषी सन्मान 

 

•  भारतीय िॉकी सुंघाुंचे गोलरिक पीआर श्रीजेि आदण सदवता पुदनयाची आुंतरराष्ट्र ीय िॉकी मिासुंघाकडून 

(एफआयएच) सलग िुसऱ्या वषी सवोतृ्कष्ट् गोलरिक म्हणून दनवड करण्यात आली. ‘एफआयएच’ने बुधवारी या 

पुरस्काराुंची घोषणा केली. 

• श्रीजेिने ‘एफआयएच’ प्रो लीग िॉकी मधील सवव 16 सामने खेळताना आपले मित्त्व पुन्हा एकिा दसद् केले. भारताने 

या स्पधेत दतसरे स्थान दमळदवले. तसेच राष्ट्र कुल क्रीडा स्पधेत भारताने रौ्पिकाची कमाई केली आदण या स्पधेतिी 

श्रीजेि सिािी सामने खेळला िोता.  
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• एफआयएच’ने घेतलेल्या मतिानात श्रीजेिला सवावदधक 39.9 टके्क मते दमळाली. त्याने बेख्यियमचा लॉईक वॅ्हन 

डोरेन (26.3 गुण), नेिरलँड्सचा दप्रदमन ब्लाक (23.2 गुणे) याुंना मागे टाकले.  

• या पुरस्काराला 2014 पासून सुरुवात झाली आदण त्यानुंतर िा सन्मान दमळदवणारी सदवता दतसरी भारतीय खेळाडू 

ठरली.  

Source: Loksatta 

36 व्या राष्ट्र ीय खेळ 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• गुजरातमधील अिमिाबाि येथे पुंतप्रधान नरेंद्र मोिी याुंच्या िसे्त 36 व्या राष्ट्र ीय खेळाुंचे उि्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताचे 2022 राष्ट्र ीय खेळ यावषी 29 सप्टेंबर ते 12 ऑक्टोबर िरम्यान िोणार आिेत. 

• 36 व्या राष्ट्र ीय खेळ ज्याुंना गुजरात 2022 म्हणून ओळखले जाते, 36 व्या राष्ट्र ीय खेळाुंचे आयोजन अिमिाबाि, 

गाुंधीनगर, सुरत, वडोिरा, राजकोट आदण भावनगर येथे केले जाईल. 

• अॅथलेदटक्स, फीड िॉकी, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, टेबल टेदनस, से्कटबोदडंग, कबड्डी, मलखाुंभा यासारखे खेळ 

इत्यािी ुंचा 36 व्या राष्ट्र ीय क्रीडा स्पधेत समावेि करण्यात आला आिे, ज्यामधे्य 28 राजे्य आदण 8 कें द्रिादसत 

प्रिेिातील सुंघ सिभागी िोणार आिेत. 

• लडाख आदण िािरा आदण नगर िवेली आदण िमण आदण िीव या नवीन कें द्रिादसत प्रिेिाुंद्वारे या वषी 36 व्या 

राष्ट्र ीय खेळाुंचे पिापवण िोईल. 

• राष्ट्र ीय खेळाुंची िेवटची आवृत्ती केरळमधे्य 2015 साली झाली िोती. 

• सुरुवातीच्या काळात भारताचे राष्ट्र ीय खेळ भारतीय ऑदलख्यिक खेळ म्हणून आयोदजत केले गेले. 

• लािोर येथे 1924 च्या भारतीय ऑदलख्यिक खेळाुंच्या 9व्या आवृत्तीपासून, िे खेळ भारतातील प्रमुख ििराुंमधे्य िर 

िोन वषांनी आयोदजत केले जातात. 

• सन 1940 मधे्य, भारतीय ऑदलख्यिक खेळ राष्ट्र ीय खेळ म्हणून आयोदजत करण्यात आले िोते, ज्यामधे्य िेिाच्या 

दवदवध भागाुंतील खेळाडूुंमधील स्पधांचा समावेि िोता. 

• ऑदलख्यिक खेळ, आदियाई खेळ आदण इतर आुंतरराष्ट्र ीय क्रीडा स्पधांमधे्य भारताचे प्रदतदनदधत्व करण्यासाठी 

भारतीय ऑदलख्यिक सुंघटनेद्वारे खेळाडूुंची दनवड केली जाते. 

स्रोत: Livemint 
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अिवाल व हनिेशाुंक 

UNCTAD वाहषडक व्यापार आहण हवकास अिवाल 

 

बातम्याुंमधे्य का: 

• UNCTAD ने आपला वादषवक व्यवसाय आदण दवकास अिवाल 2022 प्रदसद् केला आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• युनायटेड नेिन्सचा अिवाल ििवदवतो की 2022 मधे्य जागदतक अथवव्यवस्था 2.6% िराने वाढेल, मागील वषावच्या 

अुंिादजत िरापेिा 0.9 टके्क कमी आिे. 

• UNCTAD च्या वादषवक व्यापार आदण दवकास अिवालानुसार, रदिया-युके्रन युद् तसेच वेगाने वाढणारे व्याजिर 

आदण प्रगत अथवव्यवस्थाुंमधील दवत्तीय कमतरता यामुळे जागदतक मुंिीचे जागदतक आदथवक मुंिीत रूपाुंतर झाले 

आिे. 

• UNCTAD च्या वादषवक व्यापार आदण दवकास अिवालानुसार, 2008 च्या आदथवक सुंकटापेिा आदण 2020 च्या 

COVID-19 मुळे पररख्यस्थती आणखी वाईट िोऊ िकते. 

• UNCTAD वादषवक व्यापार आदण दवकास अिवालानुसार, भारतीय अथवव्यवस्था, जी या िेिातील सवावत मोठी आिे, 

2022 मधे्य 5.7% आदण 2023 मधे्य 4.7% वाढेल. 

• 1981 पासून दजदनव्हा-आधाररत UN सुंस्था िा अिवाल प्रदसद् करत आिे जेणेकरुन प्रमुख आदथवक टर ेंड आदण 

जागदतक दचुंतेच्या धोरणात्मक समस्याुंचे दवशे्लषण केले जाईल. 

• िे जागदतक अथवव्यवस्थेला चालना िेण्यासाठी दिफारसी प्रिान करते. 

स्रोत: ि हिुंिू 

 

हनयुक्ती  

इस्रोचे शास्त्रज्ञ अहनल कुमार याुंची IAF च्या उपाध्यक्षपिी हनवड 
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बातम्याुंमधे्य का: 

• भारतीय अुंतराळ सुंिोधन सुंस्थेचे प्रदतदष्ठत सुंिोधक अदनल कुमार याुंची आुंतरराष्ट्र ीय अुंतराळवीर मिासुंघ (IAF) चे 

उपाध्यि म्हणून दनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• सध्या, डॉ. अदनल कुमार ISRO टेलीमेटर ी, टर ॅदकुं ग आदण कमाुंड नेटवकव  असोदसएट डायरेक्टर (ISTRAC) आिेत. 

• 1951 मधे्य इुंटरनॅिनल एस्टर ोनॉदटकल फेडरेिनची स्थापना झाली. 

• IAF चे 72 िेिाुंमधे्य 433 सिस्य आिेत, ज्यामुळे ती अुंतराळ वदकलीसाठी जगातील िीषव सुंघटनाुंपैकी एक आिे. 

• आयएएफ इुंटरनॅिनल एस्टर ोनॉदटकल फेडरेिन काँगे्रस (IAC) आयोदजत करते. 

• सुंिोधन आदण अने्वषण, ऑपरेिन्स आदण ऍख्यिकेिन्स, तुंिज्ञान, पायाभूत सुदवधा आदण अवकाि आदण समाजातील 

दवकासाुंवरील ताुंदिक कायवक्रम आुंतरराष्ट्र ीय अुंतराळवीर फेडरेिन काँगे्रसचा भाग आिेत.  

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडड 

 

मित्वाचे व्यक्ती  

 

इतर मित्वाच्या बातम्या 
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