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दैनिक चालू घडामोडी 28.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: जग 

बुखारेस्ट िाइि (B9) 

 

बातम्याांमधे्य का 

• अलिकडेच बुखारेस्ट नाइनने नाटोच्या (नॉर्थ अटिाांलटक टर ीटी ऑर्थनायझेशन) पूरे्वकडीि 'लर्वस्तारा'लर्वषयीचा रलशयन 

दार्वा फेटाळून िार्विा. 

• उत्तर अटिाांलटक करार सांघटना ही पूरे्वकडे "लर्वस्तार" करणारी सांघटना नाही, तर हे देश स्वतांत्र युरोलपयन राजे्य 

म्हणून आहेत ज्याांनी स्वत: पलिमेकडे जाण्याचा लनणथय घेतिा आहे, हे त्ाांनी अधोरेखखत केिे. 

बुखारेस्ट िाइि (B9) बद्दल: 

• शीतयुद्धाच्या समाप्तीनांतर अमेररकेच्या नेतृत्वाखािीि िष्करी युतीचा भार् बनिेल्या पूर्वथ युरोपमधीि नऊ NATO 

देशाांचा हा र्ट आहे. 

• त्ाची स्र्ापना 4 नोव्हेंबर 2015 रोजी झािी आलण रोमालनयाची राजधानी बुखारेस्ट येरू्न लतचे नार्व घेतिे रे्िे. 

• बुखारेस्ट येरे् मध्य आलण पूर्वथ युरोपमधीि राज्याांच्या उच्च-स्तरीय बैठकीत 2014 पासून रोमालनयाचे अध्यक्ष असिेिे 

क्लॉस इओहालनस आलण ऑर्स्ट 2015 मधे्य पोिांडचे अध्यक्ष बनिेिे आांदे्रज डुडा याांच्या पुढाकाराने हा र्ट तयार 

करण्यात आिा. 

रचिा: 

• B9 सदस्य राष्टर ाांमधे्य रोमालनया, पोिांड, हांरे्री, बले्गररया, झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हालकया आलण एस्टोलनया, िॅटखव्हया 

आलण लिरु्आलनया या तीन बाखिक प्रजासत्ताकाांचा समारे्वश आहे. 

• B9 चे सर्वथ सदस्य युरोलपयन युलनयन (EU) आलण नॉर्थ अटिाांलटक टर ीटी ऑर्थनायझेशन (NATO) चा भार् आहेत. 

• Source: Indian Express 

WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ टर ॅ नडशिल मेनडनसि 
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बातम्याांमधे्य का 

• रु्जरातमधीि जामनर्र येरे् भारतात डबू्ल्यएचओ ग्लोबि सेंटर फॉर टर ॅ लडशनि मेलडसीन (डबू्ल्यएचओ-जीसीटीएम) 

स्र्ापन करण्यासाठी आयुष मांत्राियाने जार्लतक आरोग्य सांघटनेशी (डबू्ल्यएचओ) यजमान देश करारार्वर स्वाक्षऱ्या 

केल्या आहेत, रु्जरातमधीि इखिटू्यट ऑफ टर ेलनांर् अँड ररसचथ इन आयुरे्वद (आयटीआरए) येरे् अांतररम 

कायाथियासह.  

• आयुष मांत्राियाचे सलचर्व रै्वद्य राजेश कोटेचा आलण डबू्ल्यएचओचे महासांचािक डॉ. टेडर ोस अधानोम घेबे्रयेसस याांनी 

लजलनव्हा येरे् या करारार्वर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

मुख्य मुदे्द 

• या कें द्रािा भारत सरकारकडून सुमारे USD 250 दशिक्ष रु्ांतर्वणुकीचे समर्थन केिे जाईि. 

• GCTM हे जर्भरातीि पारांपाररक औषधाांसाठी पलहिे आलण एकमेर्व ग्लोबि सेंटर (कायाथिय) असेि. 

• हे पारांपाररक औषध पद्धती आलण उत्पादनाांर्वरीि धोरणे आलण मानकाांसाठी एक ठोस पुरार्वा आधार तयार करण्यार्वर 

िक्ष कें लद्रत करेि आलण देशाांना त्ाांच्या आरोग्य प्रणािी ांमधे्य योग्य ते समाकलित करण्यात मदत करेि आलण चाांर्ल्या 

आलण शाश्वत प्रभार्वासाठी त्ाची रु्णर्वत्ता आलण सुरलक्षतता लनयांलत्रत करेि. 

• 21 एलप्रि 2022 रोजी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या उपखस्र्तीत भूलमपूजन समारांभ होईि.  

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

निर्ाात तर्ारी निदेशाांक 2021 

 

बातमीत का 

• NITI आयोर्ाने, स्पधाथत्मकता सांस्रे्च्या भार्ीदारीत, लनयाथत तयारी लनदेशाांक (EPI) 2021 ची दुसरी आरृ्वत्ती जारी 

केिी. 

• या आरृ्वत्तीने दाखर्विे आहे की बहुताांश ‘कोस्टि से्टट्स’ सर्वोत्तम कामलर्री करणारे आहेत, ज्यामधे्य रु्जरात अव्वि 

कामलर्री करणारा आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• NITI आयोर्ाच्या लनयाथत पूर्वथतयारी लनदेशाांक 2021 च्या दुसऱ्या आरृ्वत्तीमधे्य रु्जरातने अव्वि स्र्ान कायम ठेर्विे 

असून त्ानांतर महाराष्टर , कनाथटक, तालमळनाडू, हररयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पांजाब, आांध्र प्रदेश आलण तेिांर्णा 

या राज्याांनी शीषथ 10 कामलर्री केिी आहे. 
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• कें द्रशालसत प्रदेशाांमधे्य, लदल्ली लनदेशाांकात अव्वि आहे, त्ानांतर र्ोर्वा, जमू्म आलण काश्मीर, चांदीर्ड आलण पुदुचेरी 

आहेत तर उत्तराखांड, लहमाचि प्रदेश, लत्रपुरा, लसक्कीम आलण मलणपूर लहमाियातीि राज्याांमधे्य पलहल्या पाच रे्वर्ाने 

आहेत. 

• हा अहर्वाि भारताच्या लनयाथतीतीि यशाांचे सर्वथसमारे्वशक लर्वशे्लषण आहे. 

• राजे्य आलण कें द्रशालसत प्रदेश (UTs) द्वारे लनदेशाांकाचा र्वापर त्ाांच्या समर्वयस्ाांच्या लर्वरूद्ध त्ाांच्या कामलर्रीचे 

बेंचमाकथ  करण्यासाठी आलण उपराष्टर ीय स्तरार्वर लनयाथत-नेतृत्व र्वाढीस चािना देण्यासाठी उत्तम धोरण यांत्रणा 

लर्वकलसत करण्यासाठी सांभाव्य आव्हानाांचे लर्वशे्लषण करण्यासाठी केिा जाऊ शकतो. 

निर्ाात पूर्ातर्ारी निदेशाांक (ईपीआर्) नर्षर्ी: 

• लनयाथत पूर्वथतयारी लनदेशाांक हा उपराष्टर ीय लनयाथत प्रोत्साहनासाठी महत्त्वाच्या असिेल्या मूिभूत के्षत्राांची ओळख 

पटलर्वण्याचा डेटा-आधाररत प्रयत्न आहे. 

• ईपीआयमधे्य राजे्य आलण कें द्रशालसत प्रदेशाांना चार मुख्य स्तांभाांर्वर स्र्ान देण्यात आिे आहे—धोरण; लबजनेस 

इकोलसस्टम; लनयाथत इकोलसस्टम; लनयाथत कामलर्री—आलण ११ उपस्तांभ—लनयाथत प्रोत्साहन धोरण; सांस्र्ात्मक चौकट; 

व्यार्वसालयक र्वातार्वरण; पायाभूत सुलर्वधा; टर ान्सपोटथ कनेखिलर्वटी; फायनान्समधे्य प्ररे्वश; लनयाथत पायाभूत सुलर्वधा; 

व्यापार समर्थन; सांशोधन आलण लर्वकास पायाभूत सुलर्वधा; लनयाथत लर्वलर्वधीकरण; आलण ग्रोर् ओररएां टेशन. 

Source: PIB 

भारताच्या राष्ट्र पती ांिी आर्एिएस र्लसुराला राष्ट्र पती ांचा रांग सादर केला 

 

बातमीत का 

• भारताचे राष्टर पती राम नार् कोलर्वांद याांनी INS र्वािसुरािा प्रलतलित राष्टर पती रांर् प्रदान केिा. 

राष्ट्र पती ांच्या रांगाबद्दल: 

• शाांतता आलण युद्धात राष्टर ासाठी केिेल्या अपर्वादात्मक सेरे्वच्या सन्मानार्थ िष्करी तुकडीिा राष्टर पती ांचा रांर् लदिा 

जातो. 

• 27 मे 1951 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद याांनी राष्टर पती रांर्ाने सन्मालनत केिेिे भारतीय नौदि हे पलहिे भारतीय सशस्त्र 

दि होते. 

आर्एिएस र्लसुराबद्दल: 

• आयएनएस र्विसुराचा र्वारसा १९४२ सािचा आहे, जेव्हा ऑपरेशनि आर्वश्यकतेमुळे दुसर् या महायुद्धादरम्यान 

रॉयि इांलडयन नेव्हीची मारक क्षमता र्वाढलर्वण्यासाठी प्रर्त टॉपेडो प्रलशक्षण सुलर्वधा तयार करणे अलनर्वायथ केिे होते.   

• भारत प्रजासत्ताक झाल्यानांतर ०१ जुिै १९५० रोजी या युलनटचे नार्व आयएनएस र्विसुरा असे ठेर्वण्यात आिे.   

Source: PIB 
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5 ऑक्टोबर हा राष्ट्र ीर् डॉल्फिि नदर्स म्हणूि साजरा केला जाईल 

 

बातमीत का 

• कें द्रीय पयाथर्वरण मांत्राियाने 5 ऑिोबर हा राष्टर ीय डॉखिन लदर्वस म्हणून लनयुक्त केिा आहे, जो या र्वषीपासून 

दरर्वषी साजरा केिा जाईि. 

• राष्टर ीय डॉखिन लदन लनयुक्त करण्याचा लनणथय राष्टर ीय र्वन्यजीर्व मांडळाच्या (NBWL) स्र्ायी सलमतीने घेतिा. 

मुख्य मुदे्द 

• डॉखिन हे लनरोर्ी जिीय पररसांस्रे्चे आदशथ पयाथर्वरणीय लनदेशक म्हणून काम करतात आलण डॉखिनचे सांर्वधथन 

केल्याने, प्रजाती ांच्या अखस्तत्वासाठी आलण त्ाांच्या उपजीलर्वकेसाठी जिचर प्रणािीर्वर अर्विांबून असिेल्या िोकाांना 

देखीि फायदा होईि. 

• र्ांरे्चे डॉखिन ही एक सूचक प्रजाती आहे, लजची खस्र्ती र्ांर्ा पररसांस्रे्साठी आलण त्ा पररसांस्रे्च्या पररसांस्रे्तीि 

इतर प्रजाती ांच्या एकूण खस्र्तीबद्दि मालहती प्रदान करते आलण पाण्याच्या रु्णर्वते्तत आलण प्रर्वाहातीि बदिाांसाठी 

अत्ांत असुरलक्षत असते. 

• इांटरनॅशनि युलनयन फॉर कॉन्झवे्हशन ऑफ नेचर रेड लिस्टमधे्य हे धोक्यात म्हणून र्वर्ीकृत आहे. 

• 2012 आलण 2015 मधे्य WWF-भारत आलण उत्तर प्रदेश र्वन लर्वभार्ाच्या मूल्याांकनात र्ांर्ा, यमुना, चांबळ, केन, 

बेतर्वा, सोन, शारदा, रे्रुर्वा, घार्रा, र्ांडक आलण राप्तीमधे्य 1,272 डॉखिनची नोांद झािी. 

• Source: HT 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

िागपूरात पनहल्ाांदाच एरोमॉडेनलांग शोचे आर्ोजि 

 

• स्वातांत्र्याच्या अमृत महोत्सर्वालनलमत्त नार्पूरात राष्टर ीय छात्र सेना, तसेच लर्वलर्वध हौशी एरोमॉडेिसथ सांस्र्ाांच्या सहकायाथने 

पलहल्याांदाच एरोमॉडेलिांर् शोचे आयोजन करण्यात आिे होते. 
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• एरोमोडीलिांर् शो चे उदघाटन क्रीडा मांत्री सुनीि केदार याांचा हसे्त करण्यात आिे. यारे्वळी हॉसथ रायलडांर् ची आर्वड 

मुिाांमधे्य लनमाथण व्हार्वी यासाठी हॉसथ रायडी ांर्चे प्रात्लक्षक एनसीसी पर्काद्वारे सादर करण्यात आिे . 

• या मधे्य लर्वलर्वध प्रकारच्या 20 एरोमॉडेल्सचे प्रात्लक्षक एनसीसी आलण हौशी एरोमॉडेलिांर्चा मुिाांनी यारे्वळी सादर 

केिे.  

Source: AIR 

र्ोगी आनदत्यिाथ र्ाांिी दुसऱर्ाांदा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमांनिपदाची शपथ घेतली 

 

बातमीत का 

• िखनौ येर्ीि अटिलबहारी र्वाजपेयी एकना लक्रकेट से्टलडयमर्वर योर्ी आलदत्नार् याांनी सिर् दुसऱ्याांदा उत्तर 

प्रदेशच्या मुख्यमांत्रीपदाची शपर् घेतिी. 

• केशर्व प्रसाद मौयथ आलण ब्रजेश पाठक याांनीही उत्तर प्रदेशच्या उपमुख्यमांलत्रपदाची शपर् घेतिी. 

मुख्य मुदे्द 

• राज्यपाि आनांदीबेन पटेि याांनी त्ाांना शपर् लदिी. 

• आलदत्नार् हे उत्तर प्रदेशचे ३३ रे्व मुख्यमांत्री आहेत. सांपूणथ पाच र्वषाांचा कायथकाळ पूणथ केल्यानांतर सिर् दुसऱ्याांदा 

लर्वजय लमळर्वणारे ते उत्तर प्रदेशचे पलहिे मुख्यमांत्री आहेत. 

• 403 पैकी 255 जार्ा लजांकून भाजपने उत्तर प्रदेशात सत्ता कायम ठेर्विी. 

• Source: India Today 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारण 

नदल्ली महािगरपानलका (सुधारणा) नर्धेर्क, 2022 
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बातमीत का 

• अिीकडेच, लदल्ली महानर्रपालिका (दुरुस्ती) लर्वधेयक, 2022 िोकसभेत सादर करण्यात आिे. 

मुख्य मुदे्द 

• सांसदेने पाररत केिेल्या लदल्ली महानर्रपालिका अलधलनयम, 1957 मधे्य सुधारणा करण्याचा या लर्वधेयकाचा प्रयत्न 

आहे. 

• लदल्ली लर्वधानसभेने 2011 मधे्य लदल्लीच्या पूर्वीच्या महानर्रपालिकेचे लर्वभाजन करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा 

केिी: (i) उत्तर लदल्ली महानर्रपालिका, (ii) दलक्षण लदल्ली महानर्रपालिका आलण (iii) पूर्वथ लदल्ली महानर्रपालिका. 

• या लर्वधेयकात लतन्ही कॉपोरेशन एकत्र करण्याचा प्रयत्न आहे. 

महािगरपानलका बद्दल: 

• भारतात, महानर्रपालिका ही शहरी स्र्ालनक सरकार आहे जी 10 िाखाांपेक्षा जास्त िोकसांख्या असिेल्या कोणत्ाही 

महानर्र शहराच्या लर्वकासासाठी जबाबदार असते. 

• भारतातीि पलहिी महानर्रपालिका 1688 मधे्य मद्रासमधे्य तयार करण्यात आिी, त्ानांतर 1726 मधे्य मुांबई आलण 

किकत्ता येरे् महानर्रपालिका लनमाथण झािी. 

Source: Indian Express 

 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

SAFF U-18 मनहला फुटबॉल चॅल्फिर्िनशप 2022 

 

बातमीत का 

• झारखांडमधीि जमशेदपूर येरे् आयोलजत SAFF U-18 मलहिा फुटबॉि चॅखियनलशप 2022 चे लर्वजेतेपद भारतीय 

सांघाने लजांकिे आहे. 

मुख्य मुदे्द 

• भारतािा बाांर्िादेशकडून ०-१ ने पराभर्व पत्करार्वा िार्िा पण तरीही चाांर्ल्या र्ोि फरकामुळे तो स्पधेचा चॅखियन 

बनिा. 

• स्पधेतीि मौल्यर्वान खेळाडू आलण स्पधेतीि सर्वाथलधक र्ोि करणारा लिांडा कोम ही होती, लजने स्पधेत पाच र्ोि केिे. 

• Source: TOI 
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महत्त्वाच्या बातम्या: पुस्तके 

दलाई लामा आनण डेसमांड टुटू र्ाांिी नलनहलेले लहाि मुलाांचे पुस्तक ‘द नलटल बुक ऑफ जॉर्’ 

 

बातमीत का 

• नोबेि शाांतता पाररतोलषक लर्वजेते दिाई िामा (14रे्व दिाई िामा- तेखन्झन ग्यात्सो) आलण आचथलबशप डेसमांड टुटू 

याांनी लिलहिेल्या बेस्टसेिरची लचत्र-पुस्तक आरृ्वत्ती, ‘द लिटि बुक ऑफ जॉय’ या शीषथकाने प्रकालशत केिी जाईि. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• रँडम हाऊस लचल्ड्र न्स बुक्सने जाहीर केिे की सप्टेंबर २०२२ मधे्य "द लिलटि बुक ऑफ जॉय" प्रकालशत होईि, ज्यात 

राहेि नू्यमन आलण डग्लस अब्राम्स याांनी मजकूर आलण किाकार रफाएि िोपेझ याांनी लदिेिी लचते्र एकत्र येतीि.  

• Source: Indian Express 
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