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मासिक चालू घडामोडी 

ऑगस्ट 2022 

महत्वाच्या बातम्या: राज्य 

उत्तर प्रदेश िरकार कन्नौजला पर्यटन स्थळ म्हणून सिकसित करणार  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेश सरकार कन्नौजला पर्यटन स्थळ म्हणून विकवसत करणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील परफू्यम उद्योगाचे महत्त्व पटिून देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने हा वनणयर् घेतला आहे. 

• र्ाअंतगयत उत्तर प्रदेश सरकारने विसेंबरमधे्य कन्नौजमधे्य आंतरराष्ट्र ीर् परफू्यम फेअर आर्ोवजत करण्याचा वनणयर् 

घेतला आहे. 

• र्ा र्ोजनेअंतगयत वजल्ह्यात स्थापन होत असलेल्या परफु्यम पाकय चा पवहला टप्पा १५ नोव्हेंबर २०२२ परं्त पूणय 

करण्यात रे्णार आहे. 

• उत्तर प्रदेश सरकारने आर्ोवजत केलेल्या र्ा उपक्रमात परफु्यमचा व्यिसार् २५० कोटीिंरून २५,००० कोटी 

रुपर्ांपरं्त नेण्याचे उविष्ट् आहे. 

• र्ा प्रकल्ांतगयत आंतरराष्ट्र ीर् परफू्यम फेअर मधे्य कोणत्याही व्यापाऱ्र्ाने सहभाग घेतल्यास िाहतूक, प्रिासासवहत 

खचय सरकार उचलणार असल्याचे राज्य सरकारतफे जाहीर करण्यात आले आहे. 

• र्ा प्रकल्ांतगयत उत्पादन विकास सुविधा, चाचणी, प्रमाणीकरण, माकेवटंग, बँ्रविंग, पॅकेवजंग र्ासह विविध सुविधा 

राज्य सरकारकिून व्यापाऱ्र्ांना उपलब्ध करून देण्यात रे्णार आहेत. 

• र्ा प्रकल्ात सेंटर ल इन्स्टिटू्यट ऑफ मेविवसनल अँि अरोमॅवटक प्ांट्स (सीआर्एमएपी) चाही समािेश असेल. 

• Source: Times of India 

िाबरमती नदीिरील पादचाऱर्ाांिाठी 'अटल सिज'चे उद्घाटन 
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बातम्याांमधे्य का: 

• गुजरातमधील अहमदाबाद शहरात, साबरमती नदीिरील केिळ पादचाऱ्र्ांसाठी असलेल्या "अटल पुलाचे" पंतप्रधान 

नरेंद्र मोदी र्ांच्या हसे्त अवधकृत उद्घाटन होणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधान मोदी दोन वदिसीर् गुजरातच्या गृहराज्य दौऱ्र्ािर आहेत, वजथे अटल पुलाचे पंतप्रधान मोदीचं्या हसे्त 

उद्घाटन होणार आहे. 

• अटल पूल सुमारे 300 मीटर लांब आवण 14 मीटर रंुद आहे. 

• अहमदाबाद महानगरपावलकेने पादचारी ओव्हरपास (अटल पूल) विकवसत केला आहे. 

• अटल वब्रजची रचना खालच्या आवण िरच्या ररव्हरफं्रट िॉक वकंिा प्रोमेनेि्स र्ा दोन्ीनंा जोिण्यासाठी करण्यात 

आली आहे. 

• अटल पुलाला माजी पंतप्रधान अटलवबहारी िाजपेर्ी र्ांचे नाि देण्यात आले आहे 

• 300 मीटरचा अटल पूल अहमदाबाद महानगरपावलकेने बांधला असून त्याला माजी पंतप्रधान अटलवबहारी िाजपेर्ी 

र्ांचे नाि देण्यात आले आहे. 

• अटल वब्रज नदीच्या पूिेकिील फु्यचररन्स्टिक आट्यस अँि कल्ह्चर सेंटर हे वठकाण आवण त्याच्या पविमेकिील फ्लॉिर 

पाकय ला जोिलेले आहे. 

• अटल वब्रज, त्याच्या आकर्यक विझाईनसाठी प्रशंवसत, बहु-स्तरीर् पावकंग लॉटला देखील जोिेल. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

नागालँडला 119 िर्ाांत दुिरे रेले्व स्थानक समळाले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• शोखुिी रे्थे निीन सुविधा पूणय झाल्यामुळे, नागालँिच्या ईशाने्यकिील राज्यामधे्य 119 िर्ांहून अवधक कालािधीनंतर 

आता दुसरे रेले्व स्थानक आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• नागालँि राज्याचा व्यापारी वजल्हा वदमापूर रेले्व िेशनचे घर आहे, ज्याने 1903 मधे्य आपले दरिाजे उघिले. 

• मुख्यमंत्री नेवफरु् ररओ र्ांनी शोखुिी रेले्व स्थानकािर िोनी पोलो एक्सपे्रसला वहरिा झेंिा दाखिला. 

• सध्या वदमापूरपासून काही वकलोमीटर अंतरािर असलेल्या शोखुिीपरं्त निीन रेले्व मागायचा विस्तार करण्यात आला 

आहे. िोनी पोलो एके्स्प्रस पूिी आसाममधील गुिाहाटी आवण अरुणाचल प्रदेशातील नाहरलागुन दरम्यान दररोज 

धाित होती. 

• िोनी पोलो एके्स्प्रसचा विस्तार शोखुिी रेले्व िेशनपरं्त केल्यामुळे नागालँि आवण अरुणाचल प्रदेशला थेट रेले्व सेिा 

उपलब्ध होईल. 

• प्रशासनाला शक्य वततक्या लिकर सिय ईशाने्यकिील राज्यांच्या राजधान्यांशी रेले्वमागय जोिण्याची इच्छा आहे. 

• आसाममधील धनवसरी ते नागालँिच्या कोवहमा प्रदेशातील जुब्जा हा 90 वकमी लांबीचा रंुद गेज मागय 2016 मधे्य 

तर्ार करण्यात आला होता आवण आता त्यािर बांधकाम सुरू आहे. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• नागालँिची राजधानी कोवहमा राज्य आहे आवण त्याचे राज्यपाल आवण सध्याचे मुख्यमंत्री नेवफरू् ररओ आवण जगदीश 

मुखी आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

उत्तर प्रदेश लखनौमधे्य देशातील पसहली नाईट िफारी िुरू करणार  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मुख्यमंत्री र्ोगी आवदत्यनाथ र्ांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंवत्रमंिळाच्या बैठकीत राजधानी लखनऊमधे्य देशातील 

पवहली नाईट सफारी सुरू करण्याच्या उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाच्या प्रस्तािाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• वसंगापूरमधे्य असलेल्या जगातील पवहल्या नाईट सफारीच्या धतीिर लखनौमधील ही नाईट सफारी कुकरेल 

िनपररके्षत्रात 2027.46 हेक्टर के्षत्रफळात 350 एकरिर उभारली जाणार आहे. 

• र्ा प्रकल्ांतगयत वसंगापूरच्या धतीिर 150 एकर पररसरात प्राणीशास्त्र उद्यानही बांधले जाणार आहे. 

• ही देशातील पवहली नाईट सफारी आहे, सध्या देशात 13 ओपन िे सफारी आहेत, परंतु त्यापैकी एकही नाईट सफारी 

नाही. 

• र्ा र्ोजनेंतगयत नाईट सफारीचे प्रिेशद्वार भव्य आवण आकर्यक असेल, त्यात इंटरवप्रटेशन सेंटर आवण बटरफ्लार् 

इंटरवप्रटेशन सेंटरही बांधले जाणार आहे. 

• र्ा प्रकल्ांतगयत ७५ एकरांिर लेपिय सफारी, ६० एकरांिर बेअर सफारी आवण ७५ एकरांिर टार्गर सफारी 

उभारण्याच्या र्ोजनांचाही समािेश करण्यात आला आहे. 

• जागवतक दजायच्या सुविधांमधे्य रात्रीच्या सफारीसह रेले्वच्या प्रिासाचा आवण स्थावनक मागयदशयकांसह जीपचा समािेश 

आहे. 

• उद्यानाला अवधक आकर्यक बनिण्यासाठी सरकारने कॅनोपी िॉक, कॅन्स्टपंग अ ॅन्स्टक्टन्स्टव्हटी, माउंटन बाइक टर ॅक, िॉल 

क्लाइंवबंग, टर ी टॉप रेिॉरंट, नेचर टर ेल आवण फूि कोटय र्ासारख्या सुविधांचाही समािेश केला आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

पांतप्रधान मोदी ांनी मोहालीत होमी भाभा कॅन्सर हॉस्पिटलचे उद्घाटन केले 
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बातम्याांमधे्य का: 

• 300 खाटांचे होमी भाभा कॅन्सर हॉन्स्टिटल आवण ररसचय सेंटरचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांच्या हसे्त मुल्लानपूर, मोहाली, 

चंदीगि रे्थे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• होमी भाभा कॅन्सर हॉन्स्टिटल अँि ररसचय सेंटर टाटा मेमोररर्ल सेंटरने 660 कोटी रुपर्ांपेक्षा जास्त खचय करून बांधले 

आहे जी अणुऊजाय विभागाच्या अंतगयत एक सहाय्यक संस्था आहे. 

• हे हॉन्स्टिटल अत्याधुवनक सुविधांनी सुसज्ज आहे ज्यात मॅगे्नवटक रेझोनान्स इमेवजंग (MRI), मॅमोग्राफी, विवजटल 

रेविओग्राफी आवण बॅ्रचीथेरपीचा समािेश आहे, ज्यामुळे भारतातील सिय प्रकारच्या ककय रोगािर उपचार वमळतील. 

• भारत सरकारने देशात 1.50 लाख आरोग्य आवण वनरोगीपणा कें दे्र उघिण्याची र्ोजना आखली आहे आवण सध्या 

1.50 लाखांपैकी 1.25 लाख कें दे्र कार्यरत आहेत. 

• भारत सरकारने देशातील पॅरामेविक्स आवण िॉक्टरांची संख्या िाढिण्यासाठी प्रते्यक शहरात एक िैद्यकीर् 

महाविद्यालर् सुवनवित करण्यासाठी काम केले आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

रू्पी िरकार भारतातील पसहली शैक्षसणक टाउनसशप तर्ार करणार  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेश सरकार राज्यात एजु्यकेशन टाऊनवशप तर्ार करण्याचा विचार करत आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• उत्तर प्रदेश सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 'वसंगल एंटर ी, मन्स्टिपल एन्स्टझझट' र्ा कल्नेिर एजु्यकेशन टाऊनवशप 

विकवसत केली जाईल. 

• एजु्यकेशन टाऊनवशपचे उविष्ट् तरुणांना उच्च दजायचे वशक्षण देणे तसेच त्यांना एकाच वठकाणी विविध व्यािसावर्क 

कौशल्यांनी सुसज्ज करणे हे आहे. 

• एजु्यकेशन टाऊनवशप अंतगयत, विद्याथी आवण वशक्षक दोघांसाठी राहण्याची सोर् आवण इतर अनेक सुविधा उपलब्ध 

करून वदल्या जाणार आहेत. 

• 'वसंगल एंटर ी, मन्स्टिपल एन्स्टझझट' र्ा कल्नेिर बांधलेल्या र्ा टाऊनवशपचा भर उच्च दजायच्या वशक्षणािर असेल, 

ज्यामधे्य भारत तसेच आवफ्रका, लॅवटन अमेररकन आवण मध्य आवशर्ाई देशांतील विद्यार्थ्ांना कव्हर केले जाईल. 

• टाऊनवशपमधे्य, देशातील आवण जगातील प्रवतवित सरकारी आवण खाजगी विद्यापीठे त्यांचे कॅपस उघिण्यास सक्षम 

असतील. 

• एजु्यकेशन टाऊनवशपमधे्य कौशल्य विकास विद्यापीठांचाही समािेश करण्यात आला असून, तेथे तरुणांना विविध 

प्रकारच्या कौशल्यांचे प्रवशक्षण वदले जाणार आहे. 

• र्ासोबतच र्ा शैक्षवणक शहरांमधे्य अभु्यदर् सारख्या इतर अनेक कोवचंग इन्स्टिटू्यटही सुरू केल्या जातील 

जेणेकरून अवधकावधक विद्यार्थ्ांना िधायत्मक र्श वमळू शकेल. 
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• NEET, IIT, कें द्रीर् लोकसेिा आर्ोग इत्यादी परीक्षा देशात आवण राज्यात होणार आहेत. 

• राज्यात 'वसंगल एंटर ी, मन्स्टिपल एन्स्टझझट' प्रणाली सुरू झाल्याने विद्यार्थ्ांना परििणारे शैक्षवणक कजयही वमळू शकते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

फररदाबाद, हररर्ाणातील अमृता हॉस्पिटल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• हररर्ाणातील फररदाबाद रे्थे 2,600 खाटांच्या अमृता रुग्णालर्ाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांच्या हसे्त उद्घाटन 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• अमृता हॉन्स्टिटल, 2,600 खाटांचे, अत्याधुवनक तंत्रज्ञानासह आवशर्ातील सिायत मोठे हॉन्स्टिटल आहे, ज्यामधे्य 

मध्यिती न्स्टस्थत, पूणयपणे स्वरं्चवलत प्रर्ोगशाळा देखील आहे. 

• अत्याधुवनक अमृता हॉन्स्टिटल 130 एकरांच्या विस्तीणय कॅपसमधे्य वटकाऊपणा लक्षात घेऊन सहा िर्ांच्या 

कालािधीत बांधले गेले. 

• अमृता हॉन्स्टिटलमधे्य सात मजली संशोधन इमारत आहे जी माता अमृतानंदमर्ी मठ र्ांनी प्रार्ोवजत केली होती. 

• निीन सुपर-िेशावलटी अमृता हॉन्स्टिटलने 500 खाटांसह कार्य सुरू केले आवण पुढील पाच िर्ांत ते पूणय क्षमतेने 

पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. 

• फररदाबादच्या सेक्टर 88 मधील निीन मेगा अमृता हॉन्स्टिटलच्या आिारात एक िैद्यकीर् महाविद्यालर् असेल, ज्याचा 

आकार 10 दशलक्ष चौरस फूट आहे. 

• रुग्णालर्ात हार्टेक, पूणयपणे स्वरं्चवलत कें द्रीर् प्रर्ोगशाळा तसेच िॉिय आवण ओपीिी आहेत जे रुग्ण-कें वद्रत आहेत. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 

छत्तीिगड िरकार राज्यात 300 ग्रामीण औद्योसगक पाकय  उभारणार आहे 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• छत्तीसगि सरकारने राज्यात 300 ग्रामीण औद्योवगक पाकय  उभारण्याची घोर्णा केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रामीण औद्योवगक उद्यान प्रकल्ाचे उविष्ट् ग्रामीण अथयव्यिस्थेला बळकट करणे आवण "गौठण" (गुरांचा गोठा) रोजी 

उपजीविकेचे कें द्र बनिणे आहे. 

• राज्यात 2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जरं्तीवनवमत्त ग्रामीण औद्योवगक उद्यान प्रकल्ाचा शुभारंभ होणार आहे. 

• र्ा प्रकल्ांतगयत राज्यातील पवहले असे उद्यान कांकेर वजल्ह्यातील कुळगाि रे्थे उभारण्यात रे्णार असून त्याला गांधी 

ग्राम असे नाि देण्यात आले आहे. 

• गौण िनोपजांच्या मूल्यिधयनाच्या आधारे िनविभागाकिून वनिासी प्रवशक्षण कें द्र सुरू करण्यात आले आहे. 

• गांिूळ खत तर्ार करण्यासाठी राज्य सरकारकिून शेणखत दोन रुपरे् वकलो र्ा दराने खरेदी केले जात आहे. 

• राज्य सरकारद्वारे र्ा प्रकल्ांतगयत पार्ाभूत सुविधा देखील विकवसत केल्या जात आहेत, जसे की इंटरलॉवकंग, 

वसमेंट/काँक्रीट रसे्त, िसवतगृहे, वनिासी खोल्या, स्वरं्पाकघर हॉल, मवहला बचत गटांसाठी शेि आवण भूवमगत वसंचन 

पाइपलाइन. 

• र्ा प्रकल्ासाठी वजल्हा खवनज प्रवतिान (DMF) वनधी िापरण्याची सरकारची र्ोजना आहे. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 

उत्तराखांडमधील अांतराळ सिर्ाकलापाांिर नजर ठेिणारी भारतातील पसहली िेधशाळा  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अंतराळ उद्योगातील िाटयअप वदगांता, उत्तराखंिच्या गढिाल भागात भारताची पवहली व्यािसावर्क अंतराळ 

पररन्स्टस्थतीविर्र्क जागरूकता िेधशाळा तर्ार करेल, ज्यामधे्य पृथ्वीभोिती वफरणार् र्ा 10 सें.मी. आकाराच्या 

िसंू्तचा मागोिा घेण्याची क्षमता असेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• िेस वसचु्यएशनल अिेअरनेस (SSA) िेधशाळा भारताला लष्करी उपग्रहांच्या हालचाली आवण अिकाशातील 

वढगाऱ्र्ांसह सिय खगोलीर् वक्रर्ाकलापांिर लक्ष ठेिण्यास मदत करेल. 

• रु्नार्टेि िेट्स सध्या अिकाशातील वढगारा वनरीक्षण के्षत्रात एक प्रमुख खेळािू आहे, देशभर पसरलेल्या िेधशाळा 

आवण जगभरातील व्यािसावर्क उपक्रम अवतररक्त िेटाचे र्ोगदान देत आहेत. 

• विशेर्तः , भून्स्टस्थर, मध्यम-पृथ्वी आवण उच्च-पृथ्वी कक्षामधे्य, खोल-अंतराळातील घटनांचे वनरीक्षण करण्याची क्षमता 

त्याच्या भागीदार ग्राउंि-आधाररत सेन्सर नेटिकय सह उच्च-गुणिते्तच्या वनरीक्षणाद्वारे िवधयत केली जाईल. 

• उपग्रहांचे स्थान, िेग आवण प्रके्षपणाचा अवधक अचूक अंदाज ितयिून, अत्याधुवनक तंत्रज्ञान दुसऱ्र्ा अंतराळ र्ानाशी 

टक्कर होण्याची शक्यता कमी करू शकते. 

• मिी-ऑबे्जक्ट टर ॅवकंग रिार, ज्याचा SSA िेधशाळा सध्या भारतासाठी अंतराळातील िसंू्तचा मागोिा घेण्यासाठी 

िापर करत आहे, र्ा के्षत्रामधे्य लक्षणीर् प्रगती करेल. 
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स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

 "सिद्या रथ - सू्कल ऑन व्हील्स" 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आसामचे मुख्यमंत्री वहमंता वबस्वा सरमा र्ांनी 'विद्या रथ-सू्कल ऑन व्हील्स' प्रकल् सुरू केला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• विद्या रथ - सू्कल ऑन व्हील्स कार्यक्रमाचा शुभारंभ आसाममधे्य गुिाहाटी उच्च न्यार्ालर्ात झालेल्या समारंभात 

करण्यात आला. 

• विद्या रथ - सू्कल ऑन व्हील्स प्रकल्ाचे उविष्ट् आवथयकदृष्ट्ट्या िंवचत गरीब मुलांना 10 मवहन्यांचे प्राथवमक वशक्षण 

देऊन वशवक्षत करणे आहे. 

• विद्या रथ-सू्कल ऑन व्हील्स कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून िंवचत मुलांना 10 मवहन्यांसाठी प्राथवमक वशक्षणासाठी 

प्रिेश वदला जाईल, त्यानंतर त्यांना पारंपाररक वशक्षण प्रणालीमधे्य समाकवलत केले जाईल. 

• विद्या रथ - सू्कल ऑन व्हील्स प्रकल् मुलांना गणिेश आवण पाठ्यपुस्तके तसेच मोफत मध्यान् भोजन देखील देईल. 

• आसाम राज्य पररिहन महामंिळ, आसाम सरबा एजु्यकेशन वमशन, गुिाहाटी उच्च न्यार्ालर् विधी सेिा सवमती, 

वजल्हा विधी सेिा प्रावधकरण कामरूप (मेटर ो), आवण इतर अनेक गैर-सरकारी संस्था सू्कल ऑन व्हील्स कार्यक्रमातील 

सहभागी आहेत. 

स्रोत: Livemint 

सबहारच्या समसथला मखानाला GI टॅग 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्र सरकारने वमवथला मखाना हे भौगोवलक संकेत (GI) म्हणून वनरु्क्त केले आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• वमवथला मखानाला भौगोवलक संकेत (GI) टॅग जोिल्याने उत्पादकांना त्यांच्या दजेदार पुरिठ्याचे मूल्य जास्तीत जास्त 

िाढिता रे्ईल. 

• कोणीही वकंिा कॉपोरेशन हे टॅग वमळालेल्या उत्पादनासारखे काहीही विकू शकत नाही. 

• भौगोवलक संकेत (GI) लेबल दहा िर्ांसाठी िैध आहे आवण त्याचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते. 

• GI नोदंणीच्या इतर फार्द्यांमधे्य कमोविटीसाठी कार्देशीर संरक्षण, इतरांद्वारे अनवधकृत िापरािर वनबंध आवण 

वनर्ायत प्रोत्साहन र्ांचा समािेश आहे. 

• भौगोवलक संकेत, कधीकधी GI म्हणून ओळखले जाते, हे विवशष्ट् भौगोवलक स्थान वकंिा प्रदेश, शहर वकंिा देशाच्या 

उत्पत्तीशी संबंवधत असलेल्या विवशष्ट् िसंू्तना वदलेला शब्द वकंिा संकेत आहे. 

• भौगोवलक संकेतांचा िापर विवशष्ट् उत्पादनाचा पुरािा म्हणून पावहला जातो 

• पारंपाररक पद्धती िापरून उत्पावदत केले जाते, काही विवशष्ट् िैवशष्ट्टे्य आहेत वकंिा भौगोवलक उत्पत्तीमुळे विशेर् 

प्रवतिा आहे. 

• िाईन आवण न्स्टिररट विर ंक्स, पाककृती, कृर्ी उत्पादने, हस्तकला आवण औद्योवगक उत्पादने ही सिय भौगोवलक 

वनदेशकांची उदाहरणे आहेत. 

• जीआर् टॅग हे सुवनवित करते की मान्यताप्राप्त िापरकते म्हणून नोदंणी केलेल्या लोकांनंतर कोणीही लोकवप्रर् 

उत्पादनाचे नाि िापरू शकत नाही. 

स्रोत: Livemint 

झारखांड: ब्लॉक िाखळी आधाररत सबर्ाणे सितरण 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• देशातील कृर्ी के्षत्रात क्रांती घििण्याच्या उिेशाने झारखंि सरकार आवण जागवतक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कंपनी, 

सेटलमेंट र्ांनी संरु्क्तपणे शेतकऱ्र्ांना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानािर आधाररत वबर्ाणे वितरण सुरू केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• ही र्ोजना राबविण्याचा उिेश चोरी कमी करणे आवण शेतकऱ्र्ांना वबर्ाणे विवनमर् र्ोजनेसह विविध शासकीर् 

र्ोजनांतगयत वमळणाऱ्र्ा बनािट वबर्ाण्यांपासून मुक्त करणे हा आहे. 

• सध्या ब्लॉक चेन पोटयलिर 3 लाखांहून अवधक शेतकरी नोदंणीकृत आहेत, त्यापैकी 30 हजार न्स्टवंटल वबर्ाण्यांचे 

आतापरं्त िाटप करण्यात आले आहे. 

• र्ा र्ोजनेद्वारे शासनाकिून खरीप आवण रब्बी र्ा दोन्ी हंगामात 30 हून अवधक वपकांच्या 300 हून अवधक वबर्ाण्यांचे 

िाण अनुदावनत दरात वितररत करण्यात आले आहेत. 

• र्ा र्ोजनेअंतगयत, प्रते्यक शेतकऱ्र्ाची ब्लॉकचेन-आधाररत पॅ्टफॉमयिर त्यांच्या आधार क्रमांक आवण मोबाइल 

क्रमांकासह नोदंणी केली जाते आवण शेतकऱ्र्ांनी प्राप्त झालेला OTP एंटर केल्यानंतर वबर्ाणे वितरणाची मावहती 

वसिमिर अपिेट केली जाते. 
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• वबर्ाणे कंपनी राज्यातील शेतकऱ् र्ांना ब्लॉकचेन-आधाररत पॅ्टफॉमयद्वारे वबर्ाणे पाठिते तेव्हा ऑनलाइन नोदं केली 

जाते, ज्याचा सहज मागोिा घेतला जातो. 

• शासनाने राबिलेल्या ब्लॉकचेन प्रणालीद्वारे लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्र्ाची संपूणय मावहती विभागाकिे जमा केली जाते, 

त्या माध्यमातून शेतकऱ्र्ाला र्ोजनेचा लाभ वदला असेल तर त्याला कोणत्या प्रकारचे वबर्ाणे घ्यािे लागेल, हे विभागाला 

कळू शकते.  

• ब्लॉकचेन-आधाररत तंत्रज्ञानाद्वारे वबर्ाण्यांच्या वितरणािर लक्ष ठेिण्याचे सरकारचे उविष्ट् आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंविर्ा 

मांडला हा देशातील पसहला 'कार्ायत्मक िाक्षर' सजल्हा ठरला आहे 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• वबसाहुलाल वसंग, राज्यमंत्री, र्ांनी सांवगतले की, मध्य प्रदेशातील आवदिासीबहुल के्षत्र असलेला मांिला वजल्हा १००% 

साक्षर वजल्हा बनला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मध्य प्रदेश सरकारच्या मते, 2011 च्या अभ्यासानुसार वजल्ह्यातील साक्षरता दर 68 टके्क होता, परंतु 2020 मधील 

दुसऱ् र्ा अहिालात असे नमूद केले आहे की वजल्ह्यातील 2.25 लाखांहून अवधक लोक वनरक्षर आहेत, बहुतेक लोक 

जंगलात राहतात. वतथे आवदिासी समाज राहत होता. 

• "आवदिासीनंी िारंिार अवधकाऱ्र्ांकिे तक्रार केली आहे की फसिणूक करणारे त्यांच्या बँक खात्यांमधून पैसे 

चोरतात, र्ाचे मुख्य कारण म्हणजे ते कार्यक्षमपणे साक्षर नव्हते." 

• जेव्हा एखादी व्यक्ती कार्यक्षमपणे साक्षर असते, तेव्हा तो आपले नाि, मोजणी आवण वहंदीमधे्य िाचू आवण वलहू 

शकतो. 

• मध्य प्रदेश सरकार मवहला आवण िृद्ध व्यक्तीनंा वशक्षण देऊ इन्स्टच्छते; अशा प्रकारे शालेर् वशक्षण विभाग, मवहला ि 

बालविकास विभाग, अंगणिािी आवण सामावजक कार्यकत्यांच्या सहभागाने साक्षरता मोहीम सुरू करण्यात आली 

आहे. 

• त्यांनी दािा केला की, दोन िर्ांत संपूणय वजल्हा कार्यक्षमपणे साक्षर झाला आहे, मंिलातील नागररकांना त्यांची नािे 

वलवहणे, मोजणे आवण िाचणे शक्य झाले आवण असे करणारा मंिला हा देशातील पवहला वजल्हा बनला. 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 
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मुख्यमांत्री अनुप्रीती कोसचांग र्ोजना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• राजस्थान सरकारने 2022-2023 र्ा आवथयक िर्ायत "मुख्यमंत्री अनुवप्रती कोवचंग स्कीम" साठी सुमारे 17 कोटी 

रुपर्ांचे बजेट वदले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मुख्यमंत्री अनुप्रीती कोवचंग र्ोजनेंतगयत विद्यार्थ्ांना िधाय परीक्षांसाठी मोफत प्रवशक्षण वदले जाईल. 

• राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत र्ांनी 2021-2022 मधे्य मुख्यमंत्री अनुप्रीती कोवचंग र्ोजना सुरू केली. 

• कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, सरकार पात्र विद्यार्थ्ांना नामांवकत प्रवशक्षकांकिून मोफत प्रवशक्षण देईल जेणेकरून 

ते त्यांचे धे्यर् साध्य करू शकतील. 

• सरकारने र्ा कार्यक्रमांतगयत वनधी आवण िाटप केलेल्या जागांची संख्या दोन्ी दुप्पट करून एकूण 15,000 जागा 

आणल्या आहेत. 

• र्ा कार्यक्रमाच्या अनुरं्गाने, विद्यार्थ्ायला दुसऱ्र्ा शहरातील कोवचंग सुविधेसाठी वनरु्क्त केल्यास सरकार दर िर्ी 

बोविंग आवण लॉवजंगसाठी अवतररक्त 40,000 रुपरे् देईल. 

• अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती, अल्संख्याक आवण इतर मागासिगीर्, विशेर् अपंग आवण आवथयकदृष्ट्ट्या 

मागास प्रिगायतील जे विद्याथी िावर्यक 8 लाख रुपर्ांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटंुबातील आहेत, ते मुख्यमंत्री 

अनुवप्रती कोवचंग र्ोजनेच्या माध्यमातून मोफत कोवचंगसाठी पात्र आहेत. 

• र्ा कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, विद्यार्थ्ांना आर्आर्टी जेईई, नागरी सेिा, राजस्थान प्रशासकीर् सेिा, राजस्थान 

पात्रता परीक्षा फॉर टीचसय (आरईईटी) आवण िैद्यकीर् महाविद्यालर्ीन प्रिेशासह अनेक िधाय परीक्षांची तर्ारी 

वमळणार आहे. 

• राज्य सरकारने 2021-2022 र्ा शैक्षवणक िर्ायत 10,000 विद्यार्थ्ांना मोफत कोवचंग देण्याचे उविष्ट् ठेिले आवण 

त्यापैकी 9,000 विद्यार्थ्ांना एक लाखाहून अवधक अजांमधून वनििण्यात आले. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

अरुणाचलच्या सतिऱर्ा सिमानतळाचे नाि 'डोनी पोलो एअरपोटय ' 

बातम्याांमधे्य का: 

• अरुणाचल प्रदेश सरकारने राज्यातील वतसरा विमानतळ वदला आहे, जो सध्या इटानगरमधे्य बांधला जात आहे, त्याला 

‘िोनी पोलो विमानतळ’ असे नाि देण्यात आले आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मुख्यमंत्री कार्ायलर्ाच्या प्रिक्त्याने वदलेल्या मावहतीनुसार अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांिू र्ांच्या 

अध्यक्षतेखाली राज्य मंवत्रमंिळाच्या बैठकीत "िॉनी पोलो विमानतळ" र्ा विमानतळाचे नाि मंजूर करण्यात आले. 

• अवधकाऱ्र्ाच्या म्हणण्यानुसार, राजधानीतील एकमेि विमानतळाचे नाि सूर्ाय (िोनी) साठी दीघयकाळ चालत आलेली 

स्थावनक पूजा तसेच राज्याचा समृद्ध सांसृ्कवतक इवतहास आवण दीघयकालीन चालीरीती दशयिेल. 

• भारतीर् विमानतळ प्रावधकरणाने पियतीर् प्रदेशांमधे्य विमान िाहतूक कनेन्स्टक्टन्स्टव्हटीला चालना देण्याच्या उिेशाने 

विमानतळ सुधारण्यासाठी 650 कोटी रुपर्ांचा प्रकल् सुरू केला आहे. 

• पासीघाट आवण तेजू विमानतळांसोबत, इटानगरमधील "िॉनी पोलो विमानतळ" हे ईशान्य भारतातील 16 िे 

विमानतळ आवण अरुणाचल प्रदेशातील वतसरे विमानतळ असेल. 

• सध्या, ईशान्य प्रदेशात 15 विमानतळ कार्यरत आहेत: गुिाहाटी, वसलचर, वदबु्रगढ, जोरहाट, तेजपूर, लीलाबारी आवण 

रुपसी (सिय आसाममधे्य), तेजू आवण पासीघाट (दोन्ी अरुणाचल प्रदेशात), आगरतळा (वत्रपुरामधे्य) , इम्फाळ 

(मवणपूरमधे्य), वशलाँग (मेघालर्ात), वदमापूर (नागालँिमधे्य), लेंगपुई (वसक्कीममधे्य). 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

K-DISC ने रोजगाराला चालना देण्यािाठी LinkedIn िोबत िामांजस्य करार केला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• केरळ िेव्हलपमेंट अँि इनोवे्हशन िर ॅटेजी कौन्स्टन्सलने केरळ नॉलेज इकॉनॉमी वमशन (KKEM) अंतगयत LinkedIn 

सह केरळच्या ICT Academy (ICTAK) द्वारे सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• हा करार केरळ सरकारने राज्य सरकारच्या कररअर टू कॅपस कॅपेन (CCC) र्ा उपक्रमांतगयत केला आहे. 
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• कररअर टू कॅपस ही मोहीम राइट जॉब @ राइट टाइम र्ा उविष्ट्ाच्या अनुरं्गाने कार्य करते, जागवतक श्रवमक 

बाजारपेठेतील बदलांबिल तरुण जागरूकता आवण विद्यार्थ्ांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्याची आिश्यकता आहे. 

• वलंझिइनचा िापर करून संबंवधत नोकऱ्र्ा वमळिण्यासाठी केरळमधील तरुणांमधे्य र्ा भागीदारीद्वारे रोजगारक्षमता 

कौशल्यांना चालना देण्याचे केरळ सरकारचे उविष्ट् आहे. 

• र्ा र्ोजनेंतगयत केरळ राज्य सरकारतफे वलंझिइन इनसाइट्स, कु्यरेटेि वलंझिइन लवनंग कोसय आवण वलंझिइन 

जॉब्ससह वलंझिइनिरील विद्यार्थ्ांना विविध उत्पादने आवण सेिा पुरिल्या जाणार आहेत. 

• केरळ िेव्हलपमेंट अँि इनोवे्हशन िर ॅटेजी कौन्स्टन्सल ही केरळ सरकारने स्थापन केलेली एक धोरणात्मक वथंक टँक 

आवण सल्लागार संस्था आहे. 

• ICTAK हा केरळमधील तरुणांना ICT कौशले्य प्रदान करण्यासाठी साियजवनक भागीदारी मॉिेलमधे्य तर्ार केलेला 

एक सामावजक उपक्रम आहे, ज्याला केरळ सरकार आवण IT उद्योग र्ांच्या भागीदारी अंतगयत भारत सरकार द्वारे 

समवथयत आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

भारत रांग महोत्सि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मंुबईतील रिीदं्र नाट्य मंवदरात 22 व्या 'भारत रंग महोत्सिा'चे उद्घाटन महाराष्ट्र ाचे राज्यपाल र्ांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मंुबईत कें द्रीर् सांसृ्कवतक मंत्रालर् आवण पु.ल.देशपांिे महाराष्ट्र  कला अकादमी र्ांच्या संरु्क्त विद्यमाने २२ व्या भारत 

रंग महोत्सिाचे आर्ोजन करण्यात आले आहे. 

• 22 िा भारत रंग महोत्सि 9 ऑगि ते 13 ऑगि 2022 र्ा कालािधीत आपल्या स्वातंत्र्यसैवनकांना श्रद्धांजली अपयण 

करण्यासाठी पाच वदिसीर् नाट्य महोत्सि आर्ोवजत करण्यात आला आहे. 

• र्ा कार्यक्रमादरम्यान भारत वथएटरच्या मंचािर महाराष्ट्र ातील नामिंत रंगकमींचा गौरि करण्यात रे्णार आहे. 

• 22 व्या भारत रंग महोत्सि, 2022 चा एक भाग म्हणून, 16 जुलै ते 14 ऑगि 2022 र्ा कालािधीत वदल्ली, भुिनेश्वर, 

िाराणसी, अमृतसर, बेंगळुरू आवण मंुबई रे्थे 30 नाटके सादर केली जातात. 

• भारत रंग महोत्सि हा नॅशनल सू्कल ऑफ िर ामा, निी वदल्ली र्ांनी 1999 साली सुरू केलेला िावर्यक नाट्य महोत्सि 

आहे. 

• संपूणय देशभरात रंगभूमीचा विकास आवण प्रगती व्हािी हा भारत रंग मंचचा उिेश होता. 

• मूळत: भारतातील सिायत सजयनशील वथएटर कामगारांच्या कार्ायचे प्रदशयन करणारा राष्ट्र ीर् उत्सि, तो आंतरराष्ट्र ीर् 

स्तरािर िाढला आहे, जगभरातील वथएटर कंपन्यांचे आर्ोजन करत आहे आवण आता हा आवशर्ातील सिायत मोठा 

वथएटर महोत्सि आहे. 

• नॅशनल सू्कल ऑफ िर ामा, भारत सरकारद्वारे अथयसहान्स्टय्यत, आपल्या देशातील अग्रगण्य नाट्य प्रवशक्षण संस्था आहे. 

स्रोत: पीआर्बी 
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 'रेसडओ जर्घोर्' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• काकोरी टर ेन अॅक्शनच्या िधायपनवदनावनवमत्त आझादी का अमृत महोत्सि साजरा करण्याचा भाग म्हणून उत्तर प्रदेशचे 

मुख्यमंत्री र्ोगी आवदत्यनाथ र्ांनी "रेविओ जर्घोर्" लाँच केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• परफॉवमंग आट्यस, उत्तर प्रदेशची प्रादेवशक िैवशष्ट्टे्य, लोककला आवण शौर्य पुरस्कार प्राप्तकत्यांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी, राज्याच्या संसृ्कती विभागाने एक सामुदावर्क रेविओ िेशन विकवसत केले आहे ज्या अंतगयत "रेविओ 

जर्घोर्" देखील त्याचा एक भाग आहे. 

• लखनौ रे्थील संगीत नाटक अकादमीतफे “रेविओ जर्घोर्” 107.8 मेगाहट्यझिर श्रिणीर् होईल, ज्यामधे्य दररोज 

सकाळी 6 ते रात्री 10 र्ा िेळेत कार्यक्रम प्रसाररत केले जातील. 

• रेविओ जर्घोर्चे मोबाईल अॅन्स्टप्केशन आवण सोशल मीविर्ा पेजेसनेही कार्यक्रमांना प्रिेश वदला आहे. 

• "पराक्रम" आवण "शौर्य नगर" र्ा दैनंवदन रेविओ कार्यक्रमांमधे्य राज्यातील सिय 75 वजल्ह्यांतील लोककथांचा समािेश 

असेल आवण त्यामधे्य स्वातंत्र्यपूिय आवण नंतरच्या दोन्ी काळातील शूर सैवनक तसेच "रेविओ जर्घोर्" िर गार्ब 

झालेल्या िीरांना दाखिले जाईल. 

• र्ासोबतच सरकारने सुरू केलेल्या ‘रेविओ जर्घोर्’िर वशक्षणािरील वनर्वमत कार्यक्रमही उपलब्ध होणार आहेत. 

स्रोत: Livemint 

आांध्र प्रदेश िरकारने कोनिीमा सजल्ह्याचे नाि डॉ बी आर आांबेडकर र्ाांच्या नािािर ठेिले आहे  

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• आंध्र प्रदेश सरकारने कोनसीमा वजल्ह्याचे नाि बदलून िॉ. बी.आर. आंबेिकर कोनासीमा केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• आंध्र प्रदेश सरकारने गोदािरी वजल्ह्याचे विभाजन करून कोनसीमा वजल्ह्याची स्थापना केली. 

• कोणत्याही वजल्ह्याचे नाि बदलण्याचा अवधकार संबंवधत राज्य सरकारकिे आहे. 

कोणत्याही सजल्ह्याचे नाि बदलण्याचा प्रस्ताि तीन टप्प्यात केला जातो- 

1. पवहल्या टप्प्यात विधानसभेच्या कोणत्याही सदस्याने (आमदार) प्रस्तािाच्या स्वरूपात विनंती करणे समाविष्ट् आहे. 

2. दुसऱ्र्ा टप्प्यात शहर वकंिा वजल्ह्याचे नाि बदलण्याच्या विनंतीिर विचारविवनमर् करणे समाविष्ट् आहे. 

3. अंवतम टप्प्यािर, ठरािाच्या िैधतेिर मतदान केले जाते. जर प्रस्तािाच्या बाजूने बहुमत असेल, तर हा ठराि मंजूर 

झाल्याचे घोवर्त केले जाते आवण वजल्ह्याचे वकंिा शहराचे नाि बदलले जाते आवण कोणत्याही ठरािाला बहुमत न 

वमळाल्यास ठराि अर्शस्वी होतो. 

• कोणत्याही वजल्ह्याचे नाि बदलण्याचा ठराि साध्या बहुमताने पास होणे आिश्यक आहे. 

• बाबासाहेब िॉ. भीमराि आंबेिकर र्ांचा जन्म 1891 साली महू, मध्य प्रांतात झाला. 

• बाबासाहेब िॉ. भीमराि आंबेिकर र्ांना भारतीर् राज्यघटनेचे जनक मानले जाते आवण ते भारताचे पवहले कार्दा 

मंत्री तसेच संविधान वनवमयतीसाठी मसुदा सवमतीचे अध्यक्ष होते. 

स्रोत: जनित्ता 

प्रते्यक सजल्ह्यात एक िांसृ्कत भासर्क गाि  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• उत्तराखंि सरकारने राज्यातील 13 वजल्ह्यांमधे्य प्रते्यकी एक संसृ्कत भावर्क गाि विकवसत करण्याचा वनणयर् घेतला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• र्ा अवभर्ानांतगयत उत्तराखंिचे संसृ्कत वशक्षण मंत्री आवण र्ा गािांतील नागररकांना दैनंवदन संिादाचे माध्यम म्हणून 

प्राचीन भारतीर् भारे्चा िापर करण्यासाठी तज्ञांकिून प्रवशक्षण वदले जाईल. 

• र्ा र्ोजनेंतगयत, स्थावनक लोकांना भारे्त संिाद कसा साधार्चा हे वशकिण्यासाठी वनििक गािांमधे्य संसृ्कत वशक्षक 

पाठिण्याची तरतूद सरकारने समाविष्ट् केली आहे. 

• नागररकांना संसृ्कतमधे्य प्रािीण्य वमळािे र्ासाठी र्ा र्ोजनेअंतगयत िेद आवण पुराणांचे िाचनही केले जाणार आहे. 

• र्ा र्ोजनेंतगयत "संसृ्कत गाि" म्हणून ओळखले जाण्यासाठी, र्ा प्रते्यक गािाला प्राचीन भारतीर् संसृ्कतीचे कें द्र म्हणून 

वनरु्क्त केले जाईल. 

• संसृ्कत ही उत्तराखंि राज्याची दुसरी अवधकृत भार्ा आहे तर वहंदी ही राज्याची पवहली अवधकृत भार्ा आहे. 

• उत्तराखंि हे देशातील पवहले राज्य आहे ज्याने संसृ्कतच्या संिधयनासाठी असा उपक्रम सुरू केला आहे. 

• उत्तराखंि राज्यापूिी कनायटक राज्यात (मतू्तर गाि) फक्त एकच संसृ्कत भावर्क गाि आहे,  
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स्रोत: Livemint 

रु्नेस्को िारिा र्ादी 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• वबहारमधील मुझफ्फरपूर रे्थील लंगट वसंग कॉलेज रे्थील 106 िरे् जुनी िेधशाळा रु्नेस्कोने लुप्तप्रार् जागवतक 

सांसृ्कवतक िारसा असलेल्या जगातील सिायत महत्त्वाच्या िेधशाळांच्या र्ादीत समाविष्ट् केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िेधशाळा 1916 मधे्य 123 िरे् जुन्या विद्यापीठात बांधण्यात आली होती, ज्याला सध्या भीमराि आंबेिकर म्हणून 

ओळखले जाते, जे वबहार विद्यापीठाशी संलग्न आहे. 

• रु्नेस्कोच्या जागवतक िारसा र्ादीत विविध के्षते्र वकंिा िसंू्तचा समािेश करण्यात आला आहे. 

• UNESCO जागवतक िारसा र्ादी UNESCO ने 1972 मधे्य स्वीकारली होती आवण जागवतक िारसा कें द्र हे 1972 

च्या अवधिेशनाचे सवचिालर् आहे. 

• रु्नेस्कोच्या जागवतक िारसा र्ादीत तीन प्रकारच्या स्थळांचा समािेश करण्यात आला आहे 

• सांसृ्कवतक िारसा स्थळांमधे्य ऐवतहावसक इमारती, शहरातील वठकाणे, महत्त्वाची पुरातत्व स्थळे, स्मारक वशले् आवण 

वचत्रकला र्ांचा समािेश होतो. 

• नैसवगयक िारसामधे्य उतृ्कष्ट् पर्ायिरणीर् आवण उत्क्ांती प्रवक्रर्ा, अवद्वतीर् नैसवगयक घटना, दुवमयळ वकंिा लुप्तप्रार् 

प्रजातीचें वनिासस्थान इत्यादीचंा समािेश होतो. 

• वमश्र िारसा स्थळांमधे्य नैसवगयक आवण सांसृ्कवतक दोन्ी महत्त्वाच्या घटकांचा समािेश होतो. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

Google च्या EIE िरून डेटा समळिणारे भारतातील पसहले स्माटय  शहर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• गुगलच्या EIE िरून िेटा वमळिणारे औरंगाबाद हे भारतातील पवहले स्माटय वसटी ठरले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• औरंगाबाद स्माटय वसटी िेव्हलपमेंट कॉपोरेशन वलवमटेिच्या मते, गुगलचा एन्व्व्हार्नयमेंटल इनसाइट्स एक्सप्ोरर 

(EIE) िेटा औरंगाबादमधे्य अवधकृतपणे प्रवसद्ध करण्यात आला आहे आवण असे करणारे औरंगाबाद हे देशातील 

पवहले शहर आहे. निी वदल्ली रे्थे एका कार्यक्रमादरम्यान गुगलने औरंगाबादसाठी गुगलचा EIE िॅशबोिय सादर 

केला. 

• Google त्याच्या EIE िैवशष्ट्ट्यासह शहरांना काबयन उत्सजयन स्त्रोतांचे मोजमाप करण्यात, विशे्लर्ण करण्यात आवण 

उत्सजयन कमी करण्यासाठी धोरणे ओळखण्यात मदत करते, जे िारू् प्रदूर्ण कमी करण्यासाठी आिश्यक धोरणे 

तर्ार करण्यासाठी महत्त्वपूणय आहे. 

• सध्या, EIE िेटा औरंगाबाद, बंगळुरू, चेन्नई आवण पुणे राजे्य हिामान कृती र्ोजनांसाठी िापरतात, परंतु पररिहन 

उत्सजयन िेटा साियजवनक करणारे देशातील पवहले शहर म्हणून औरंगाबाद शहराची वनिि करण्यात आली आहे. 

• औरंगाबादचा निीनतम विकास हा संरु्क्त राष्ट्र ांच्या 'रेस टू वझरो' आवण 'रेस टू रेसलीर्न्स' र्ा मोवहमांशी शहराची 

बांवधलकी आहे. 

• औरंगाबादसाठी Google चे EIE पॅरामीटर आवण त्याचा अवधकृत अभ्यास लोकांसाठी उपलब्ध करून वदला जाईल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

पसिम बांगाल 7 निीन सजले्ह सनमायण करणार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• प्रशासकीर् प्रवक्रर्ा सुव्यिन्स्टस्थत करण्याच्या प्रर्त्नात पविम बंगाल सरकारने राज्यात सात निीन वजले्ह वनमायण 

करण्याचा वनणयर् घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पविम बंगालमधील संुदरबन, इचमेटी, राणाघाट, वबषु्णपूर, जंगीपूर, बेहरामपूर आवण बसीरहाट र्ा वजल्ह्यांचा नव्याने 

समािेश करण्यात आला आहे. 

• नव्याने स्थापन झालेल्या 07 राज्यांसह, पविम बंगालमधील वजल्ह्यांची संख्या 30 झाली आहे. 

• निीन वजले्ह वनमायण करणे वकंिा विद्यमान वजल्ह्यांच्या सीमा बदलणे वकंिा रि करण्याचे अवधकार राज्य सरकारकिे 

आहेत. 
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• निीन वजल्ह्याची वनवमयती राज्य सरकार कार्यकारी आदेशाद्वारे वकंिा राज्य विधानसभेने पाररत केलेल्या कार्द्याद्वारे 

करू शकते. 

• 90.3 दशलक्ष लोकसंखे्यसह पविम बंगाल हे भारतातील चौर्थ्ा क्रमांकाचे आवण के्षत्रफळाच्या बाबतीत तेरािे सिायत 

मोठे राज्य आहे. 

• पविम बंगाल पूिेला बांगलादेश, उत्तरेला नेपाळ आवण भूतानशी आंतरराष्ट्र ीर् सीमा सामावर्क करते आवण पविम 

बंगाल हा भारतीर् उपखंिातील बंगाल प्रदेशाचा एक भाग आहे. 

• आसाम, झारखंि, वबहार, वसक्कीम आवण ओविशा र्ा राज्यांसह पविम बंगालची राष्ट्र ीर् सीमा आहे. 

• 2011 च्या जनगणनेनुसार, देशात एकूण 593 वजले्ह होते, त्यापैकी 46 वजल्ह्यांची वनवमयती राज्यांनी 2001 ते 2011 

दरम्यान केली होती. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

तासमळनाडू पोसलिाांना 'राष्ट्र पसत सनशान' (पे्रसिडें ट्ि कलिय)  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• तावमळनािूचे मुख्यमंत्री एम.के. िॅवलन र्ांनी तावमळनािू पोवलसांना प्रवसद्ध "'राष्ट्र पवत वनशान' (पे्रवसिेंट्स कलसय) " 

सादर केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• तावमळनािू पोलीस हे देशातील अशा काही पोलीस विभागांपैकी एक आहे ज्यांना प्रवतवित "'राष्ट्र पवत वनशान' 

(पे्रवसिेंट्स कलसय)" पुरस्काराने सन्मावनत करण्यात आले आहे. 

• तावमळनािूचे वदिंगत नेते एम. करुणावनधी र्ांच्या काळात 19 ऑगि 2009 रोजी तावमळनािू पोवलसांना मान्यता 

वमळाली होती, परंतु त्यानंतर हा सन्मान तावमळनािू पोवलसांना देण्यात आला नाही. 

• पररर्देदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कार्द्याची अंमलबजािणी करणाऱ् र्ा अवधकाऱ् र्ांसाठी वनिासाचे पर्ायर् 

उपलब्ध करून वदल्याबिल तावमळनािू प्रशासनाचे कौतुकही केले. 

• र्ा पररर्देत उपराष्ट्र पती आवण मुख्यमंत्र्यांना राज्य आपत्ती प्रवतसाद दल, कमांिो, तटीर् सुरक्षा गट आवण वनलवगरी 

पोवलसांच्या तुकड्ांकिून गािय ऑफ ऑनर देण्यात आला. 

• उपराष्ट्र पती वं्यकय्या नार्िू र्ांच्या हसे्त तावमळनािूचे मुख्यमंत्री एम.के. िॅवलन र्ांना 'पे्रवसिेंट माकय ' प्रदान करण्यात 

आला. 
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• 'राष्ट्र पती वनशाण' हा देशासाठी वकमान 25 िर्ांच्या अपिादात्मक सेिेसाठी कोणत्याही लष्करी/राज्य पोवलसांना वदला 

जाणारा सिोच्च सन्मान आहे. हा सन्मान शौर्य, धैर्य, िचनबद्धता, व्यािसावर्कता, सचोटी आवण मानितेच्या सेिेची 

भािना दशयितो. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

छत्तीिगडच्या मुख्यमांत्र्ाांनी मसहला हक्क जागृतीिाठी 'महतरी न्यार् रथ' िुरू केला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• राज्यातील मवहलांना त्यांच्या संिैधावनक अवधकार आवण कार्द्यांबिल वशवक्षत करण्याच्या उिेशाने, छत्तीसगि मवहला 

आर्ोग आवण मुख्यमंत्र्यांनी महतरी न्यार् रथर्ात्रा काढली. 

मुख्य मुदे्द: 

• हरेली तीजच्या वनवमत्ताने मवहलांमधे्य कार्देविर्र्क ज्ञान िाढिण्याच्या उिेशाने मुख्यमंत्री महतरी न्यार् रथ सुरू 

करण्यात आला आहे. 

• मवहलांचे कार्देशीर संरक्षण आवण त्यांच्या घटनात्मक अवधकारांबिल मवहलांना वशवक्षत करणे हे महतरी न्यार् रथचे 

धे्यर् आहे. 

• महातरी न्यार् रथ र्ोजनेंतगयत मवहलांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी प्रते्यक रथािर दोन िकील स्वार होणार असून 

त्यासंबंधी मवहलांना मावहती ि सल्ला देणार आहेत. 

• महतरी न्यार् रथच्या मदतीने मवहला त्यांच्या तक्रारीचें वनिारण करण्यासाठी मवहला आर्ोगाकिे अजय करू शकतात. 

• महतरी न्यार् रथ अंतगयत राष्ट्र ीर् स्तरािर मान्यताप्राप्त वहंदी आवण छत्तीसगढी भारे्तील लघुपट मोठ्या आकाराच्या 

एलईिी स्क्रीनिर दाखिले जातील. 

• महतरी न्यार् रथसाठी, राज्य सरकारच्या DMF धोरणात विवशष्ट् समार्ोजन करण्यात आले असून, DMF च्या मदतीने 

वजल्हा न्यार् रथ चालिला जाईल. 

• महतरी न्यार् रथचा उिेश प्रते्यक स्त्रीला, मग ती वशवक्षत असो िा नसो, वतला मवहला आर्ोगासोबतच त्यांच्या 

कार्देशीर हक्कांची तसेच त्यांना लागू असलेल्या कार्दे आवण वनर्मांची जाणीि करून देणे हा आहे. 

स्रोत: निभारत 

केरळ िरकार "केरळ ििारी" ऑनलाइन कॅब िेिा िुरू करणार आहे 
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बातम्याांमधे्य का: 

• केरळ सरकारने स्वतः ची ई-टॅक्सी केरळ सिारी सेिा सुरू करण्याची घोर्णा केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• लोकवप्रर् कॉपोरेट ऑनलाइन कॅब सेिेला पर्ायर् म्हणून केरळ सरकारने केरळ सिारीची रचना केली आहे. 

• कोणत्याही राज्याकिून स्वत:ची ई-टॅक्सी सेिा हा देशातील कोणत्याही राज्य सरकारचा पवहलाच उपक्रम आहे. 

• "केरळ सिारी" हा देशातील कोणत्याही राज्य सरकारचा असा पवहला उपक्रम म्हणून ओळखला जातो, राज्याच्या 

कामगार विभागाने राज्यात विद्यमान ऑटो-टॅक्सी नेटिकय द्वारे सुरवक्षत आवण वििादमुक्त प्रिास सुवनवित करण्याच्या 

उिेशाने सुरू केला आहे. . 

• केरळ सिारी राज्यातील रवहिाशांना राज्यात स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यात रे्णार आहे. 

• केरळच्या कनकु्कनू पॅलेस रे्थे एका समारंभात केरळ सिारी सेिा सुरू केली जाईल. 

• वचंगमच्या शुभ मल्याळम मवहन्याच्या प्रारंभाच्या वदिशी 17 ऑगि रोजी सरकारद्वारे केरळ सािरी सुरू केली जाणार 

आहे. 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 

महत्वाच्या बातम्या: भारत 

नीती आर्ोगाने हररद्वारला भारतातील ििोत्तम महत्त्वाकाांक्षी सजल्हा म्हणून घोसर्त केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• उत्तराखंिचे पवित्र शहर हररद्वारला नीती आर्ोगाने पाच वनकर्ांिर सिोत्तम आकांक्षी वजल्हा म्हणून घोवर्त केले 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पार्ाभूत सुविधांच्या बाबतीत हररद्वार वजल्ह्याला प्रथम क्रमांक देण्यात आला असून, त्यासह हररद्वारच्या विकासासाठी 

नीती आर्ोगाकिून तीन कोटी रुपर्ांची अवतररक्त तरतूद करण्यात आली आहे. 

नीती आर्ोगाने सुरू केलेल्या आकांक्षी वजल्हा कार्यक्रमात पाच प्रमुख वनकर्ांच्या आधारे वजल्ह्यांच्या कामवगरीचे मूल्यमापन 

करण्यात आले आहे, ज्यात हे समाविष्ट् आहे- 

1. आरोग्य आवण पोर्ण (30%) 

2. वशक्षा (30%) 

3. कृर्ी ि जलसंपदा (२०%) 

4. आवथयक समािेशन आवण कौशल्य विकास (१०%) 

5. पार्ाभूत सुविधा (१०%) 

• नीती आर्ोगाचा महत्त्वाकांक्षी वजल्हा कार्यक्रम सन २०१८ मधे्य सुरू करण्यात आला होता. 
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• सामावजक-आवथयक विकासाच्या माध्यमातून मॉिेल ब्लॉकमधे्य विकवसत केले जाऊ शकतील अशा संभाव्य वजल्ह्यांची 

ओळख पटविणे हे र्ा महत्त्वाकांक्षी वजल्हा कार्यक्रमाचे उिीष्ट् आहे. 

• महत्त्वाकांक्षी वजल्हा कार्यक्रमांतगयत कें द्र सरकार वनििलेल्या वजल्ह्यांची सामावजक-आवथयक न्स्टस्थती सुधारण्यासाठी 

आवण सियसमािेशक आवण सिांगीण विकास सुवनवित करण्यासाठी आिश्यक ती पािले उचलनार आहे. 

• महत्त्वाकांक्षी वजल्हा कार्यक्रमासाठी आकांक्षी वजल्हा कार्यक्रमाचा (एिीपी) भाग म्हणून सुरुिातीला एकूण 117 

वजल्ह्यांची वनिि करण्यात आली होती, ज्यांचा विकास आवण कामवगरीचे मूल्यांकन वनती आर्ोगाद्वारे दर मवहन्याला 

वजल्हा प्रशासकांनी पाठविलेल्या अहिालांद्वारे केले जाते.  

• Source: Indian Express 

स्वच्छ िागर, िुरसक्षत िागर मोहीम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• स्वच्छ सागर, सुरवक्षत सागर कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून पृथ्वी विज्ञान मंत्रालर्ाने 75 वदिसांत देशभरातील 75 

समुद्रवकनारे स्वच्छ करण्यासाठी वकनारी स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्वच्छ सागर, सुरवक्षत सागर अवभर्ान र्ा जगातील पवहल्या आवण प्रदीघय काळ चाललेल्या वकनारपट्टी स्वच्छता 

उपक्रमाने सिायवधक सहभागीनंा आकवर्यत केले आहे. 

• प्ान्स्टिकच्या िापरामुळे सागरी जीि कसे नष्ट् होत आहेत, र्ाची जाणीि िाढािी, र्ासाठी स्वच्छ सागर, सुरवक्षत सागर 

अवभर्ानातफे लोकांच्या ितयनात आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रर्त्न केला जातो. 

• स्वच्छ सागर, सुरवक्षत सागर कार्यक्रमाची जनजागृती करण्यासाठी आवण बीच क्लीनअप उपक्रमात से्वचे्छने सहभागी 

होण्यासाठी सियसामान्यांना साइन अप करण्यासाठी सरकारने "इको वमत्रम" हे मोबाइल अॅन्स्टप्केशन तर्ार केले 

आहे. 

• हा उपक्रम १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी संपणार आहे, ज्याला "आंतरराष्ट्र ीर् वकनारा स्वच्छता वदन" म्हणून देखील ओळखले 

जाते. 

• आंतरराष्ट्र ीर् कोिल क्लीनअप वदिस दरिर्ी सप्टेंबर मवहन्यातील वतसऱ्र्ा शवनिारी जगभर साजरा केला जातो. 

• आंतरराष्ट्र ीर् वकनारा स्वच्छता वदनाचे उिीष्ट् म्हणजे महासागर आवण समुद्रवकनाऱ्र्ांिर कचरा साचल्यामुळे होणाऱ्र्ा 

पररणामांबिल लोकांमधे्य जागरूकता िाढविणे. 

Source: PIB 
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स्माटय  इां सडर्ा हॅकेथॉन-2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• वशक्षण मंत्रालर् स्माटय इंविर्ा हॅकेथॉन-2022 चे आर्ोजन करत आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्माटय इंविर्ा हॅकेथॉन (एसआर्एच) हाियिेअर आवण स्माटय इंविर्ा हॅकेथॉन (एसआर्एच) सॉफ्टिेअर र्ा स्माटय इंविर्ा 

हॅकेथॉनच्या दोन आिृत्त्या रं्दा होत आहेत. 

• हाियिेअर आवण सॉफ्टिेअरसाठी स्माटय इंविर्ा हॅकाथॉनची भव्य फार्नल र्ा िर्ी अनुक्रमे 25-29 ऑगि आवण 

25-26 ऑगि रोजी वनवित करण्यात आली होती. 

• उद्घाटन स्माटय इंविर्ा हॅकेथॉन (एसआर्एच) २०१७ मधे्य झाले होते. 

• मानि संसाधन विकास मंत्रालर् (एमएचआरिी) इनोवे्हशन विभाग िावर्यक स्माटय इंविर्ा हॅकेथॉनचे आर्ोजन करते, 

ज्याचे उिीष्ट् आहे की व्यिसार्, वबगर-सरकारी संस्था आवण सरकारी संस्थांद्वारे वनमायण झालेल्या समस्यांचे वनराकरण 

करण्यात विद्यार्थ्ांना मदत करणे. 

• MoE ने Smart India Hackathon-Jr देखील लाँच केले आहे. 

• स्माटय इंविर्ा हॅकेथॉनचे उिीष्ट् म्हणजे देशातील विद्यार्थ्ांना दररोज भेिसािणाऱ्र्ा सिायत महत्वाच्या समस्यांकिे लक्ष 

िेधण्यासाठी एक व्यासपीठ देणे.  

Source: Economic Times 

पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी भारताच्या पसहल्या भूकां प स्मारकाचे लोकापयण केले  

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• भारताचे पवहले भूकंप स्मारक सृ्मतीिन गुजरातमधील भूज रे्थे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांच्या हसे्त राष्ट्र ाला समवपयत 

करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सृ्मती िन हे एक आगळेिेगळे स्मारक आहे, ज्यामधे्य जानेिारी २००१ मधे्य रे्थे झालेल्या प्रलरं्कारी भूकंपात प्राण 

गमािलेल्या १२ हजारांहून अवधक लोकांच्या नािांसह एक विशाल स्मारकही बांधण्यात आले आहे. 

• सृ्मती िन रे्थील भूकंप वसमु्यलेटरमुळे पर्यटकांना भूकंपाच्या हादऱ्र्ाच्या अनुभिासारखा प्रत्यक्ष अनुभि वमळेल. 

• सृ्मती िन हे भुज शहराजिळील भुवजर्ो वहलिरील ४७० एकरमधे्य पसरलेले स्मारक आहे. 

• सृ्मती िन संग्रहालर्ात २००१ च्या भूकंपानंतर गुजरातची भौगोवलक रचना, पुनबांधणी उपक्रम आवण र्शोगाथा 

प्रदवशयत केल्या जातील आवण विविध प्रकारच्या आपत्ती आवण भविष्यातील कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीसंाठीच्या 

तर्ारीची मावहती वदली जाईल. 

• सृ्मती िनमधे्य ५िी वसमु्यलेटरच्या सहाय्याने भूकंपाचा अनुभि पुन्ा वनमायण करण्यासाठी ब्लॉकही तर्ार करण्यात 

आला आहे. 

• र्ा प्रकल्ाचे एक प्रमुख आकर्यण म्हणजे विशेर् नाट्यगृह जेथे अभ्यागतांना कंपन आवण ध्वनी प्रभािांद्वारे भूकंपाचा 

अनुभि घेता रे्ईल. 

• Source: Times of India 

जगातील ििायत मोठे धासमयक स्मारक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पविम बंगालमधील िैवदक तारांगणाचे मंवदर, जे इंटरनॅशनल सोसार्टी ऑफ कृष्णा चेतना (ISKCON) चे मुख्यालर् 

असेल, ही जगातील सिायत मोठी धावमयक रचना असेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• इस्कॉनच्या संस्थापक श्रीला प्रभुपाद र्ांनी िैवदक तारांगण मंवदर बांधले, जे अमेररकन कॅवपटॉल इमारती विझाईनच्या 

Design ची प्रवतकृती आहे.  

• ताजमहाल, वॅ्हवटकनमधील प्रवसद्ध सेंट पॉल कॅथेिर ल आवण पांढऱ्र्ा संगमरिरी घुमटाच्या इमारतीपेक्षा हे मंवदर मोठे 

आहे. 

• इंटरनॅशनल सोसार्टी ऑफ कृष्णा कॉन्व्शसनेसचे मुख्यालर् िैवदक तारांगणाच्या (इस्कॉन) मंवदरात असणार आहे. 

• सुरुिातीला सन 2022 परं्त पाहुण्यांचे स्वागत करण्याचा र्ा मंवदराचा उिेश होता, परंतु कोविि -19 साथीच्या 

रोगाच्या विलंबामुळे, उघिण्याची तारीख आता 2024 िर्ायिर हलविण्यात आली आहे. 

• ४०० एकरिरील भव्य अंग्कोर िाट मंवदर सध्या कंबोविर्ातील सिायत मोठी धावमयक रचना आहे. 

• पविम बंगालच्या मार्ापूरमधे्य िैवदक तारांगण मंवदर नावदर्ा वजल्ह्यात आहे. 

Source: News on Air 
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"एक राष्ट्र  एक खत" कार्यिम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• देशभरातील खतांचे बँ्रि प्रमावणत करण्याच्या उिेशाने सरकारने सिय व्यिसार्ांना "भारत" र्ा बँ्रि नािाने त्यांच्या 

मालाची विक्री करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• िन नेशन िन फवटयलार्झर ऑियर अंतगयत, सिय साियजवनक वकंिा खाजगी के्षत्रातील कंपन्या “भारत रू्ररर्ा,” “भारत 

िीएपी,” “भारत एमओपी” आवण “भारत एनपीके” अशी बँ्रि नािे िापरतील. 

• िन नेशन िन फवटयलार्झरच्या वनणयर्ािर खत कंपन्यांनी नकारात्मक प्रवतवक्रर्ा व्यक्त केली आवण म्हटले की ते 

"त्यांचे बँ्रि मूल्य आवण बाजारातील फरक नष्ट् होईल." 

• िन नेशन िन फवटयलार्झरचा वनणयर् खत उद्योगासाठी घातक ठरू शकतो, कारण त्यामुळे उत्पादनांचे बँ्रविंग 

करण्याबरोबरच कंपनीची प्रवतिा शेतकऱ्र्ांमधे्य प्रस्थावपत होण्यास मदत होणार आहे. 

• िन नेशन िन फवटयलार्झर अंतगयत खत कंपन्या के्षत्र-स्तरीर् प्रात्यवक्षके, पीक सिेक्षण आवण इतर कार्यक्रम ज्यामधे्य 

त्यांचे बँ्रि ठळकपणे प्रदवशयत केले जातात आवण शेतकऱ्र्ांशी संपकय  साधण्यात मदत करतात र्ासह विविध 

विस्ताराच्या प्रर्त्नांमधे्य गंुतलेले असतात. 

• िन नेशन िन फवटयलार्झर अंतगयत जारी केलेले निीन वनर्म 2 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होतील. 

• िन नेशन िन फवटयलार्झर अंतगयत, कंपन्यांना त्यांच्या पूिीच्या सिय बॅग विझाईन बाजारातून काढून टाकण्यासाठी १२ 

विसेंबरपरं्त िेळ देण्यात आला आहे. 

स्रोत: द सहांदू 

2025 पर्ांत भारतात 1.8 लाख सकमी महामागय आसण 1.2 लाख सकमी रेले्व मागय अितील 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बँक ऑफ अमेररका वसकु्यररटीज इंविर्ाच्या अहिालानुसार, 2025 परं्त भारतात 1.8 लाख वकमी महामागय आवण 

1.2 लाख वकमी रेले्व मागांचा अंदाज आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• बँक ऑफ अमेररका वसकु्यररटीज इंविर्ाने सादर केलेल्या नव्या अहिालानुसार, भारतातील सिय राष्ट्र ीर् महामागांची 

लांबी सुमारे १.८ लाख वकमीपरं्त पोहोचण्याचा अंदाज असून, भारत र्ाच गतीने काम करत रावहला तर २०२५ परं्त 

१.२ लाख वकमी रेले्वमागय टाकण्याचे उविष्ट् आहे.  

• 1950 ते 2015 दरम्यान, भारतात 4000 वकमी निीन राष्ट्र ीर् महामागय बांधण्यात आले, जे 2015 मधे्य 77,000 वकमी 

होते. 

• बँक ऑफ अमेररका वसकु्यररटीज इंविर्ाने सादर केलेल्या निीन अहिालानुसार, 2025 परं्त 1.8 लाख वकमी 

महामागायपरं्त पोहोचण्याचे लक्ष्य सध्याच्या लांबीच्या दुप्पट आहे. 

• सन 1950 मधे्य, भारतातील रेले्व नेटिकय  फक्त 10,000 वकमीचे रेले्व मागय होते जे 2015 परं्त 63,000 वकमी परं्त 

िाढले आहे. 

• बँक ऑफ अमेररका वसकु्यररटीज इंविर्ाने सादर केलेल्या ताज्या अहिालानुसार, 2025 परं्त रेले्व मागायची लांबी 1.2 

लाख वकलोमीटरपरं्त पोहोचणार आहे. 

स्रोत: Livemint 

िुपर िािुकी: भारतीर् रेले्वची ििायत लाांब मालिाहतूक टर ेन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीर् रेले्वने सुपर िासुकी नािाच्या आपल्या निीनतम टर ेनची चाचणी घेतली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुपर िासुकी भारतीर् रेले्वच्या आगे्नर् मध्य रेले्व (एसईसीआर) झोनद्वारे चालविली जाते. 

• आगे्नर् मध्य रेले्वने गेल्या िर्ी िासुकी आवण वत्रसुला रे्थे विक्रमी लांब पल्ल्याची मालगािी चालिली होती आवण 

त्यापूिी २.८ वकमी लांबीची शेर्नाग गािी चालिली होती. 

• 3.5 वकमी लांबीच्या एका रु्वनटमधे्य मालगाड्ांचे पाच रेक विलीन करून सुपर िासुकीची स्थापना करण्यात आली 

आहे. 

• चाचणी धािण्याच्या दरम्यान, टर ेनने सहा लोको, 295 िॅगन आवण एकूण िजन 25,962 टन िाहून नेले, ज्यामुळे ती 

रेले्वने चालिली जाणारी सिायत लांब आवण सिायत िजनदार मालिाहू टर ेन बनली. 

• सुपर िासुकी सध्याच्या रेले्व रेकच्या क्षमतेच्या वतप्पट आहे (प्रते्यकी 100 टनांच्या 90 गाड्ा), जे एका प्रिासात सुमारे 

9,000 टन कोळसा िाहून नेऊ शकतात. 

• चाचणी दरम्यान, सुपर िासुकी टर ेनने 267 वकमी अंतर कापण्यासाठी 11.20 तास घेतले आहेत. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 
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नौदलाने 6 खांडाांमधे्य 6 टाइम झोनमधे्य ध्वज फडकिला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अशा प्रकारच्या पवहल्या प्रर्त्नात, अमृताच्या ७५ िर्ांच्या उत्सिाचा एक भाग म्हणून भारतीर् नौदल जहाजे (INS) 

(रु्द्धनौका) ने उत्तर अमेररका, दवक्षण अमेररका, रु्रोप, आवफ्रका, आवशर्ा आवण ऑिर ेवलर्ा र्ा ६ खंिांमधे्य प्रिास 

केला.  

मुख्य मुदे्द: 

• र्ा मोवहमेदरम्यान 6 खंि, 3 महासागर आवण 6 िेगिेगळ्या टाइम झोनमधे्य भारतीर् रु्द्धनौकांनी भारताचा वतरंगा 

राष्ट्र ध्वज फिकिला. 

• भारताच्या स्वातंत्र्याच्या उत्सिाचा एक भाग म्हणून, मैत्रीपूणय राष्ट्र े आवण सागरी सहर्ोगी देशांसोबत प्रथमच र्ा 

विशालतेचा समन्स्टित प्रर्त्न केला जात आहे. 

• र्ा मोवहमेदरम्यान रु्नार्टेि िेट्स (रू्एसए) (उत्तर अमेररका), ब्राझीलमधील ररओ दी जानेरो (दवक्षण अमेररका), 

केवनर्ा (आवफ्रका)मधील मोम्बासा, ओमानमधील मस्कत आवण वसंगापूर (आवशर्ा), रु्नार्टेि वकंगिम (रू्के) 

(रु्रोप) लंिनमधे्य आवण पथयमधे्य पविम ऑिर ेवलर्ा (ऑिर ेवलर्ा) रे्थे वतरंगा फिकिण्यात आला आहे. 

र्ा मोसहमेअांतगयत ज्या देशाांमधे्य सतरांगा फडकिला गेला त्यात िमासिष्ट् आहे- 

1. ऑिर ेवलर्ा: INS सुमेधाने 17 ऑगि 2022 रोजी ऑिर ेवलर्न नौदल जहाज HMAS Anzac र्ा रॉर्ल ऑिर ेवलर्न 

नौदलाच्या Anzac शे्रणीतील रु्द्धनौकासोबत सागरी भागीदारी सराि (MPX) मधे्य भाग घेतला. 

2. आवशर्ा: INS सररू्ने 6 खंिांमधे्य वतरंगा फिकिण्याच्या भारतीर् नौदलाच्या पुढाकाराचा भाग म्हणून वसंगापूरमधील 

चांगी नौदल तळािर प्रिेश केला. 

3. आवफ्रका: तलिार-शे्रणीचे वफ्रगेट INS Tabar (F44) 14 ऑगि 2022 रोजी केवनर्ाच्या मोम्बासा रे्थे पोहोचले आवण 

ध्वजारोहण समारंभासह अनेक उपक्रमांमधे्य भाग घेतला. 

4. दवक्षण अमेररका: INS Tarkash 15 ऑगि 2022 रोजी ब्राझीलच्या ररओ वद जानेरो रे्थे िॉक केले. 

5. उत्तर अमेरीका: INS सातपुिा 13 ऑगि 2022 रोजी अमेररकेतील सॅन वदएगो हाबयर रे्थे िॉक केले. 

6. रु्रोप: ईि लंिन, रू्के रे्थील थेम्स वे रे्थे नौदलाच्या जहाज INS तरंवगनीद्वारे  

स्रोत: द सहांदू 

अटक केलेल्या नाकोि गुने्हगाराांिर भारतातील पसहले पोटयल NIDAAN 
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बातम्याांमधे्य का: 

• NIDAAN पोटयल, ताब्यात घेतलेल्या अंमली पदाथांच्या गुने्गारांचा अशा प्रकारचा पवहला िेटाबेस, देशातील और्ध 

कार्द्यांची अंमलबजािणी करण्याचे काम विविध राष्ट्र ीर् आवण राज्य अवभर्ोजन अवधकाऱ्र्ांनी िापरण्यासाठी 

विकवसत केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• नाकोवटक्स कंटर ोल बु्यरोने नॅशनल इंवटगे्रटेि िेटाबेस पोटयल-NIDAAN (NCB) तर्ार केले. 

• कें द्रीर् गृहमंत्री अवमत शहा र्ांनी 30 जुलै 2022 रोजी चंदीगि रे्थे 'िर ग टर ॅ वफवकंग आवण राष्ट्र ीर् सुरक्षा' र्ा 

विर्र्ािरील राष्ट्र ीर् पररर्देदरम्यान नाकोवटक्स कोऑवियनेशन मेकॅवनझम िेबपेज लाँच केले होते. 

• NIDAAN पॅ्टफॉमयला त्याचा िेटा इंटरऑपरेबल वक्रवमनल जन्स्टिस वसिीम आवण ई-वप्रझन ऍन्स्टप्केशन ररपॉवजटरी 

मधून वमळतो आवण तो अखेरीस क्राइम अँि वक्रवमनल टर ॅ वकंग नेटिकय  वसिीम वकंिा CCTNS शी संिाद साधण्याची 

आशा करतो. 

• इंटर-ऑपेरेबल वक्रवमनल जन्स्टिस वसिम, सिोच्च न्यार्ालर्ाच्या ई-कवमटीचा प्रर्त्न, एकाच व्यासपीठाचा िापर 

करून, फौजदारी न्यार् प्रणालीच्या अनेक खांबांमधील िेटा आवण मावहतीच्या अखंि हालचालीस अनुमती देणे हा 

आहे.  

• िार्ग्नोन्स्टिक्स हे सिय िर ग ऑफेन्डर िेटासाठी एक-िॉप शॉप आहे आवण और्ध प्रकरणांची तपासणी करताना 

कनेक्शन जोिण्यासाठी तपास संस्थांद्वारे एक उपरु्क्त साधन म्हणून िापर केला जाऊ शकतो. 

स्रोत: द सहांदू 

िरकारने मत्स्य िेतू अॅपचे एक्वा बाजार िैसशष्ट्य िुरू केले  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मत्स्यशेतकांचे वहत जपण्याच्या आवण त्यांना निीन तंत्रज्ञानाचा लाभ वमळिून देण्याच्या उिेशाने कें द्रीर् मत्स्यव्यिसार्, 

पशुसंिधयन आवण दुग्धव्यिसार् मंत्री श्री पुरुर्ोत्तम रुपाला र्ांनी "मत्स्यसेतू" मोबाईल अॅपमधे्य ऑनलाइन माकेट पे्स 

िैवशष्ट्ट्य "एवा बाजार" लाँच केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हे अॅप ICAR-सेंटर ल इन्स्टिटू्यट ऑफ फे्रशिॉटर अॅवाकल्ह्चर भुिनेश्वर द्वारे विकवसत केले गेले आहे, ज्याला राष्ट्र ीर् 

मत्स्य विकास मंिळ (NFDB), हैदराबाद किून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा र्ोजनेद्वारे वनधी पाठविण्यात आले आहे. 

• र्ा ऑनलाइन बाजारपेठेमुळे मासे उत्पादक शेतकरी आवण भागधारकांना मत्स्य वबर्ाणे, आहार, और्धे इत्यादी 

इनपुट्स स्त्रोत बनविण्यात मदत होईल. माशांसाठी लागणाऱ्र्ा सेिांबरोबरच शेतकरी माशांचीही विक्रीसाठी र्ादी 

करू शकतात. 

• एक बाजार िैवशष्ट्ट्याचा उिेश मत्स्यपालन के्षत्रातील सिय भागधारकांना जोिणे आहे. 
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• मत्स्यसेतू पॅ्टफॉमयद्वारे, कोणताही नोदंणीकृत विके्रता त्याच्या/वतच्या इनपुट सामग्रीची र्ादी करू शकतो, प्रते्यक 

सूचीमधे्य विके्रत्याच्या संपकय  तपशीलांसह उत्पादन, वकंमत, उपलब्ध प्रमाण, पुरिठा के्षत्र इत्यादी तपशीलिार मावहती 

समाविष्ट् असते. 

• मत्स्य सेतू अॅप ICAR-सेंटर ल इन्स्टिटू्यट ऑफ फे्रशिॉटर एवाकल्ह्चर, भुिनेश्वर र्ांनी विकवसत केले आहे. 

• मत्स्य अॅपमधे्य प्रजाती-वनहार् वकंिा विर्र्-वनहार् स्वरं्-वशक्षण ऑनलाइन कोसय मॉडू्ल देखील समाविष्ट् आहेत. 

स्रोत: पीआर्बी 

भारतातील पसहली इलेस्परर क डबल डेकर बि 'स्पस्वच EIV 22' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीर् पररिहन मंत्री वनतीन गिकरी र्ांनी दवक्षण मंुबईतील YB कें द्रात भारतातील पवहल्या इलेन्स्टक्टर क िबल िेकर 

बसचे अनािरण केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मंुबई नागरी िाहतूक प्रावधकरण भारतातील पवहली इलेन्स्टक्टर क िबल-िेकर बस, 'न्स्टस्वच EIV 22' सप्टेंबरपासून 

चालिणार आहे. 

• सरकारी आकिेिारीनुसार, देशातील 35% प्रदूर्णासाठी विझेल आवण पेटर ोल जबाबदार आहेत; तथावप, इलेन्स्टक्टर क 

बसच्या िापराने प्रदूर्ण कमी केले जाऊ शकते. 

• बृहनंु्मबई इलेन्स्टक्टर क सप्ार् अँि टर ान्सपोटयने आपल्या ताफ्यात दोन निीन इलेन्स्टक्टर क बसेस समाविष्ट् केल्या आहेत, 

ज्यात देशातील पवहली िातानुकूवलत िबल-िेकर बस (BEST) समाविष्ट् आहे. 

• न्स्टस्वच EIV 22 साियजवनक िाहतुकीत क्रांती घििून आणणे आवण भारतातील शहरांतगयत बस विभागामधे्य निीन 

मानके स्थावपत करण्याच्या उिेशाने तर्ार करण्यात आले. 

• न्स्टस्वच EIV 22 बस 231 kWh 2-न्स्टिर ंग वलन्स्टवि-कूल्ड बॅटरी पॅकसह विन गन चावजंग वसिमद्वारे समवथयत असेल, 

ज्यामुळे ते शहरांतगयत अनुप्रर्ोगांसाठी 250 वकमी परं्तची शे्रणी वितरीत करू शकेल. 

• न्स्टस्वच मोवबवलटी, अशोक लेलँि इलेन्स्टक्टर क बस आवण हलकी व्यािसावर्क िाहन कंपनीने भारतातील पवहली 

इलेन्स्टक्टर क िबल-िेकर िातानुकूवलत बस, Switch EIV22 तर्ार केली आहे. 

• अशोक लेलँि हे भारतीर् व्यािसावर्क िाहन के्षत्रात अगे्रसर असून त्यांनी १९६७ साली मंुबईत िबल िेकर बस सुरू 

केली होती. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 
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'पांच प्राण' लक्ष्य 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांनी 15 ऑगि 2022 रोजी केलेल्या भार्णात, भारताला एक बनिण्यासाठी त्यांच्या "पंच प्राण 

लक्ष्य" (पाच संकल्ांची) रूपरेर्ा सांवगतली. 

मुख्य मुदे्द: 

• पंचप्राणच्या मते, स्वच्छता मोवहमा, लसीकरण, िीज जोिणी, उघड्ािर शौचास जाण्याचे वनमूयलन आवण सौरऊजेचा 

िापर ही सिय प्रस्थावपत भारतीर् मानकांची उदाहरणे आहेत. 

• "गुलामवगरीच्या संकल्नेतून मुक्ती" र्ाचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे निीन राष्ट्र ीर् शैक्षवणक धोरण. 

• पंच प्राण लक्ष्यानुसार, मवहला हक्क, लैंवगक समानता आवण इंविर्ा फिय ही एकता आवण एकतेची राष्ट्र ीर् प्रतीके 

आहेत. 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ाांनी सदलेले पांचप्राण खालीलप्रमाणे आहेत. 

1. विकवसत भारतासाठी अवधक दृढवनिर्ाने आवण दृढवनिर्ाने पुढे जा 

2. गुलामवगरीच्या कोणत्याही वचन्ापासून मुक्त होण्यासाठी. 

3. भारताच्या इवतहासाचा अवभमान बाळगा. 

4. एकतेची शक्ती 

5. पंतप्रधान आवण मुख्यमंत्री र्ांसारख्या नागररकांची कतयवे्य. 

• "विश्वगुरु भारत" ची पंतप्रधानांची दृष्ट्ी देखील र्ा पाच संकल्ांपैकी एक आहे (पंच प्राण). 

• स्वातंत्र्याला 100 िरे् पूणय होत असताना, पंतप्रधान मोदीनंा भारताला "विश्वगुरु" बनिार्चे आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

मांथन पॅ्लटफॉमय 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• भारत सरकारने देशातील तंत्रज्ञान-आधाररत सामावजक प्रभाि निकल्ना आवण उपार् कार्ायन्स्टित करण्यासाठी 

उद्योग आवण संशोधन संस्थांमधील सहकार्य सुधारण्यासाठी "मंथन" मंच सुरू केला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• R&D मधे्य उद्योगांच्या सहभागाला प्रोत्साहन आवण प्रोत्साहन देण्याच्या आमच्या प्रर्त्नांना बळकटी देण्याचे िचन 

देणारे मंथन हे व्यासपीठ, UN SDG उविष्ट्ांप्रती आमचे समपयण दाखिते. 

• मंथन भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या िधायपन वदनापासून सुरू झाले होते आवण राष्ट्र ीर् आवण जागवतक समुदार्ांना 

भारताच्या तांवत्रक क्रांतीच्या जिळ आणण्याची संधी प्रदान करते. 

• मंथन पॅ्टफॉमय िेकहोल्डर संपकय  िाढिण्यासाठी, संशोधन आवण निकल्ना सुलभ करण्यासाठी आवण सामावजक 

प्रभािासह विविध विकसनशील तंत्रज्ञान आवण िैज्ञावनक हस्तके्षपांमधील समस्या सामावर्क करण्यात मदत करेल. 

• मंथन मंच देशाच्या न्स्टस्थरतेच्या उविष्ट्ांची पूतयता करण्यासाठी निीन कल्ना, सजयनशील विचार आवण साियजवनक-

खाजगी-शैक्षवणक सहकार्ायद्वारे राष्ट्र ाचा कार्ापालट करण्यासाठी पार्ा घालेल.  

• मंथन भविष्यातील विज्ञान, निकल्ना आवण तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील विकासासाठी एक फे्रमिकय  तर्ार 

करण्यासाठी मावहती देिाणघेिाण सते्र, प्रदशयने आवण कार्यक्रम आर्ोवजत करून ज्ञान प्रसार आवण परिरसंिादाला 

प्रोत्साहन देते. 

स्रोत: द सहांदू 

ऑपरेशन र्ात्री िुरक्षा" 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीर् रेले्व संरक्षण दलाने (RPF) ऑपरेशन र्ात्री सुरक्षा ही अन्स्टखल भारतीर् मोहीम सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ऑपरेशन र्ात्री सुरक्षा उपक्रमांतगयत प्रिाशांना चोिीस तास सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी अनेक पािले उचलण्यात 

आली आहेत. 

• ऑपरेशन र्ात्री सुरक्षा सुरू करण्यासाठी, प्रिाशांना लुटणाऱ्र्ा गुने्गारांविरुद्ध एक मवहनाभर चालणारी अन्स्टखल 

भारतीर् मोहीम RPF द्वारे जुलै 2022 मधे्य सुरू करण्यात आली. 

• कारिाई दरम्यान, 365 संशवर्तांना आरपीएफने पकिले, त्यांना कार्देशीर कारिाईसाठी संबंवधत जीआरपीकिे 

सोपविण्यात आले. 

• ऑपरेशन र्ात्री सुरक्षा प्रर्त्नांचा एक भाग म्हणून, स्थानकाची उपन्स्टस्थती, सीसीटीव्ही पाळत ठेिणे, सवक्रर् गुने्गारांिर 

नजर ठेिणे, गुप्तचर मावहती गोळा करणे आवण गुने्गारी कारिाई, तसेच प्रिाशांना पररपूणय संरक्षण देण्यासाठी टर ेन 

एस्कॉवटंग, "बॅ्लक िॉट्स" ओळखणे र्ासह अनेक महत्त्वपूणय घटक, "गाड्ांिरील आवण गुने्गारी प्रिण भागात 

प्रिाशांिरील गुने्गारी कमी करण्यासाठी एक कार्यक्षम धोरण विकवसत करणे आवण सुरक्षा िाढिणे र्ांचा समािेश 

करण्यात आला आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 
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भारतातील पसहला खाऱर्ा पाण्याचा कां दील 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीर् भू-विज्ञान मंत्री वजतेंद्र वसंह र्ांनी प्रकाश एवमवटंग िार्ोि (एलईिी) वदिे लािण्यासाठी समुद्राच्या पाण्याचा 

िापर करणार् र्ा देशातील पवहल्या खारट पाण्याच्या कंवदलाचे अनािरण केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• सागरी संशोधनासाठी नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी (NIOT) चेन्नई द्वारे संचावलत सागर अिेवशका र्ा 

सागरी संशोधन जहाजाच्या भेटीदरम्यान, सरकारने आपल्या प्रकारच्या पवहल्या कंदीलचे अनािरण केले. 

• LED वदिे चालू करण्यासाठी समुद्राच्या पाण्याचा िापर खाऱ्र्ा पाण्याच्या कंवदलांमधे्य खास तर्ार केलेल्या 

इलेक्टर ोि्समधे्य इलेक्टर ोलाइट म्हणून केला जातो. 

• र्ा तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे भारताच्या 7,500 वकलोमीटरच्या वकनारपट्टीिर राहणाऱ् र्ा मासेमारी समुदार्ाचे, 

विशेर्त: लोकांचे जीिन सोपे होईल. 

• खाऱ्र्ा पाण्याचा कंदील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांच्या UJALA कार्यक्रमाला देखील समथयन देईल, ज्याची स्थापना 2015 

मधे्य देशभरात एलईिी वदिे वितरीत करण्यासाठी करण्यात आली होती. 

• लक्षद्वीपच्या कें द्रशावसत प्रदेशात (UT) LTTD तंत्रज्ञानािर आधाररत तीन विसॅवलनेशन सुविधा कािरत्ती, आगती आवण 

वमवनकॉर् बेटांिर र्शस्वीररत्या विकवसत आवण प्रात्यवक्षक केल्या गेल्या आहेत. 

• UT ची बेटे जेथे समुद्राच्या पृिभागािरील पाणी आवण खोल समुद्रातील पाणी र्ांच्यातील तापमानाचा फरक 15°C 

आहे तो लक्षद्वीप वकनाऱ् र्ांच्या जिळ आढळतो ते LTTD तंत्रज्ञानासाठी र्ोग्य आहेत. 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 

स्वातांत्र्ाला ७५ िरे् पूणय झाल्यासनसमत्त अिकाशात भारतीर् ध्वज फडकिला 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• स्वातंत्र्याच्या 75 िर्ांच्या स्मरणाथय भारतीर् राष्ट्र ीर् ध्वज 30 वकलोमीटरपेक्षा जास्त उंचीिर अंतराळात फिकिण्यात 

आला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• देशासाठी तरुण शास्त्रज्ञ वनमायण करणारी एरोिेस संस्था म्हणून स्वतः चे िणयन करणाऱ्र्ा िेस वकि्स इंविर्ाने 

फुग्यािर वतरंगा फिकिला. 

• ध्वजारोहण हा आझादीच्या अमृत महोत्सिाचा एक भाग होता, ज्याने भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ िरे् पूणय झाली. 

• िेस वकि्स इंविर्ा ही एक ना-नफा संस्था आहे जी "देशासाठी तरुण िैज्ञावनक तर्ार करते आवण मुलांमधे्य 

सीमाविरवहत जगाच्या महत्त्वाबिल जागरूकता िाढिते." 

• संस्थेने लो अथय ऑवबयटमधे्य एक उपग्रह प्रके्षवपत केला आहे. 

• देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या िधायपन वदनावनवमत्त भारतभरातील ७५० विद्यावथयनीनंी AzadiSAT ची वनवमयती केली. 

• भारतीर् अमेररकन अंतराळिीर राजा चारीने आंतरराष्ट्र ीर् अंतराळ स्थानकािर (ISS) भारतीर् ध्वजाचा फोटो शेअर 

केला आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

जगातील ििायत उांच सचनाब रेले्व पुलाचे उद्घाटन 

बातम्याांमधे्य का: 

• वचनाब नदी ओलांिणाऱ्र्ा जगातील सिायत उंच रेले्व पुलाला आता सोनेरी जोि आहे. 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• वचनाब नदीच्या सिोच्च वसंगल-कमान रेले्व पुलािरील ओव्हरच िेकनंतर, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच श्रीनगर उियररत 

भारतामधे्य सामील होईल. 

• आर्फेल टॉिर नुकत्याच बांधलेल्या रेले्व पुलापेक्षा 35 मीटर कमी असेल. 

• भारताच्या वहमाचल प्रदेश राज्याच्या पविमेकिील (पंजाब) वहमालर्ामधे्य, चंद्र आवण भागा र्ा दोन प्रिाहांचे 

एकत्रीकरण होऊन वचनाब तर्ार होते. 

• जमू्म आवण काश्मीरचा कें द्रशावसत प्रदेश, जो वििावदत काश्मीर के्षत्राचा भारत-प्रशावसत भाग आहे, वचनाब नदीने 

मागयक्रमण केले आहे कारण ती कमी वहमालर् आवण दवक्षणेकिील (उत्तर) वशिावलक पियतरांगांच्या वनखळ 

चट्टानांच्या दरम्यान पविमेकिे जाते. 

• वत्रमूच्या जिळ झेलम नदी वमळाल्यानंतर वचनाब वसंधू नदीची उपनदी असलेल्या सतलज नदीला वमळते. 

• जमू्म आवण काश्मीरमधील धोकादार्क प्रदेशात कोकण रेले्व कॉपोरेशन वलवमटेि (KRCL) साठी AFCONs द्वारे 

वचनाब पूल आवण आणखी 16 रेले्व पूल बांधले जात आहेत. 

• उधमपूर, श्रीनगर आवण बारामुल्ला रेले्व वलंक बांधण्याच्या प्रकल्ात सिय पूल बांधणीचा समािेश आहे. 

स्रोत: Livemint 
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इां सडर्ा इांटरनॅशनल िीफूड शो (IISS) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 23िा इंविर्ा इंटरनॅशनल सीफूि शो (IISS) पुढील िर्ी 15 फेबु्रिारी ते 7 फेबु्रिारी दरम्यान कोलकाता, वसटी ऑफ 

जॉर् रे्थे आर्ोवजत केला जाईल. सीफूि एक्सपोटयसय असोवसएशन ऑफ इंविर्ा (SEAI) च्या सहकार्ायने सागरी 

उत्पादने वनर्ायत विकास प्रावधकरण (MPEDA) द्वारे र्ाचे आर्ोजन केले जाईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 2021-2022 र्ा िर्ांमधे्य भारताकिून आतापरं्तची सिायत मोठी वनर्ायत 13,69,264 टन सागरी उत्पादनांची होती, 

ज्याचे मूल्य US$ 7.76 अब्ज होते. 

• अवलकिच्या िर्ांत भारतासह इतर देशांमधे्यही कोळंबीचे उत्पादन िाढले आहे, वजथे ते आता दहा लाख मेवटर क 

टनांच्या पुढे गेले आहे. 

• भारताला पुढील पाच िर्ांत बहुआर्ामी धोरण िापरून $15 अब्ज वकमतीची मत्स्यपालन आवण मत्स्यपालन उत्पादने 

वनर्ायत करण्याची आशा आहे. 

• कोलकात्यातील विशाल वबस्वा बांगला मेळा मैदान हे सीफूि उद्योगातील दै्विावर्यक शोपीस इव्हेंटचे वठकाण असेल, 

जे भारताची वनर्ायत क्षमता दशयविण्याच्या उिेशाने उद्योगातील सिायत मोठे आहे, असे एमपीिीएचे अध्यक्ष िॉ. के. एन. 

राघिन र्ांनी सांवगतले. 

• भारतीर् सागरी उत्पादन वनर्ायतदार आवण जागवतक आर्ातदार र्ांच्यातील संिादासाठी ही पररर्द एक प्रमुख मंच 

म्हणून काम करेल. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 

राष्ट्र ीर् बौस्पिक िांपदा जागरूकता असभर्ान (NIPAM) 
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बातम्याांमधे्य का: 

• 15 ऑगि 2022 च्या मुदतीपूिी, सन 2021 मधे्य सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्र ीर् बौन्स्टद्धक संपदा ज्ञान वमशनने 

(एनआर्पीएएम) 10 लाख विद्यार्थ्ांना मूलभूत प्रवशक्षण आवण आर्पी जागरूकता प्रदान करण्याचे उिीष्ट् गाठले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• राष्ट्र ीर् बौन्स्टद्धक संपदा जागरुकता अवभर्ानाचे उविष्ट् 10 लाख विद्यार्थ्ांना बौन्स्टद्धक संपदा आवण त्यांच्या हक्कांबिल 

वशवक्षत करणे आहे. 

• राष्ट्र ीर् बौन्स्टद्धक संपदा जागरूकता अवभर्ानाचा उिेश महाविद्यालर्ीन आवण विद्यापीठातील विद्यार्थ्ांना त्यांच्या 

निकल्नांचे रक्षण करण्यासाठी आवण उच्च वशक्षणाच्या विद्यार्थ्ांमधे्य (इर्त्ता 8 ते 12) सजयनशीलता आवण 

नािीन्यपूणयतेची भािना िाढिण्यासाठी पे्रररत करणे हा आहे. 

• बौन्स्टद्धक संपदा कार्ायलर्, पेटंट, विझाईन आवण टर ेिमाकय चे वनरं्त्रक (CGPDTM) कार्ायलर् आवण िावणज्य आवण 

उद्योग मंत्रालर् राष्ट्र ीर् बौन्स्टद्धक संपदा जागरूकता अवभर्ान राबित आहेत. 

• व्यक्तीनंा त्यांच्या बौन्स्टद्धक मालमते्तिर वनरं्त्रण ठेिण्याचा अवधकार देण्यात आला आहे, ज्यामधे्य आविष्कार, 

सावहन्स्टत्यक, कलात्मक आवण व्यािसावर्क कामांमधे्य िापरलेली वचने्, नािे आवण वचत्रांचा समािेश आहे. 

• भारत जागवतक बौन्स्टद्धक संपदा संघटना, जी जगभरातील बौन्स्टद्धक संपदा हक्कांचे संरक्षण पुढे नेण्यासाठी कार्य करते 

आवण जागवतक व्यापार संघटना र्ा दोन्ी संस्थांचा सदस्य आहे, जे दोन्ी देश बौन्स्टद्धक संपदा (वटर प्स करार) च्या 

व्यापार-संबंवधत पैलंूच्या कराराला समवपयत आहेत. 

• भारतीर् पेटंट आवण विझाइन कार्दा 1911 ची जागा 1972 मधे्य भारताच्या पेटंट प्रणालीसाठी र्ा महत्त्वपूणय 

कार्द्याने बदलली. 

स्रोत: द सहांदू 

भारत की उडान" उपिम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताचा अटल, अमर आत्मा आवण त्याच्या र्शाचा उत्सि साजरा करण्यासाठी संसृ्कती मंत्रालर् आवण Google द्वारे 

'इंविर्ा की उिान' उपक्रम सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सांसृ्कवतक मंत्रालर् आवण Google र्ांच्यातील दशकभराच्या भागीदारीचा एक भाग म्हणून वदल्लीत एका विशेर् 

कार्यक्रमाने भारत की उिान उत्सिाची सुरुिात झाली. 

• भारत की उिान र्ोजना संरु्क्त उपक्रम आझादी का अमृत महोत्सिाच्या अंतगयत आर्ोवजत करण्यात आली आहे. 

• Google Arts & Culture द्वारे भारताच्या UDAN र्ोजनेंतगयत एक विशेर् प्रदशयनाचे अनािरण करण्यात आले, 

ज्याची रचना Google टीमने र्श वमळविणाऱ् र्ांचा आवण गेल्या 75 िर्ायत बदल घििलेल्या क्षणांचा सन्मान 

करण्यासाठी केली आहे. 
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• Google Arts & Culture द्वारे आर्ोवजत, हे प्रदशयन ऑगमेंटेि ररअॅवलटी तंत्रज्ञानाचा िापर करून देशातील सिायत 

मोठ्या कामवगरीचे प्रदशयन करते, ज्यात भारतीर् हस्तकला आवण देशासाठी काही खास करत असलेल्या मवहलांच्या 

कथांचा समािेश आहे. 

• भारताच्या उिान कार्यक्रमात इंविर्ाज गॉट टॅलेंट 2022 चे विजेते वदव्यांश आवण मनुराज र्ांचा आकर्यक कामवगरी 

आवण न्स्टकं्लटन सेरेजो आवण त्यांच्या टीमचा विशेर् परफॉमयन्स, देशाच्या विविध भागांतील कलाकारांना त्यांच्या 

प्रदेशाची संसृ्कती दाखिून आवण भारतातील िैविध्यपूणय आिाजांना वजिंत करणारे संगीत आवण 'साउंि ऑफ इंविर्ा' 

तर्ार करण्यासाठी एकत्र आणले गेले. 

स्रोत: पीआर्बी 

िाांसृ्कसतक मांत्रालर्ाची ‘बढे चलो’ मोहीम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 'बढे चलो कॅन्स्टपंग' हे भारतातील तरुणांना जोिण्याच्या आवण त्यांच्यात देशपे्रमाची भािना जागृत करण्याच्या उिेशाने 

सांसृ्कवतक मंत्रालर्ाने सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बढे चलो कॅन्स्टपंगचे उविष्ट् आझादी का अमृत महोत्सिाच्या व्यापक प्रसारासाठी 'रु्िाकें वद्रत सवक्रर्ता' तर्ार करणे 

आहे. 

• बढे चलो मोवहमेची रचना भारताच्या तरुणांना भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ िरे् साजरी करण्यासाठी पुढे रे्ण्यासाठी 

प्रोत्सावहत करण्यासाठी करण्यात आली आहे. 

• बढे चलो कॅन्स्टपंग मोवहमेचे उविष्ट् भारतातील सिय भागातील तरुण आवण लोकांना एका व्यासपीठािर आणणे आहे, 

बढे चलो मोवहमेमधे्य फॅ्लश िान्सचा देखील समािेश आहे जो 'बढे चलो' र्ा थीमिर वलवहलेला आवण बनिला आहे. 

• र्ा फॅ्लश िान्सद्वारे अमृत महोत्सिाचा संदेश आवण चैतन्य पसरिण्याचाही मंत्रालर्ाचा उिेश आहे. 

• बढे चलो मोहीम 5 ऑगि ते 10 ऑगि 2022 परं्त दररोज 10 शहरांमधे्य आर्ोवजत केली जाईल आवण मोवहमेचा 

भव्य समारोप 12 ऑगि 2022 रोजी निी वदल्लीतील तालकटोरा िेविर्मिर होईल. 

• पुरोगामी भारताची ७५ िरे् तसेच भारतीर् संसृ्कती, कतृयत्व आवण तेथील लोकांचा गौरिशाली इवतहास साजरे 

करण्यासाठी कें द्र सरकारने आझादी का अमृत महोत्सि हा उपक्रम सुरू केला. 

स्रोत: पीआर्बी 
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भारत: 2023 पर्ांत काळाआजार दूर करण्याचे लक्ष्य 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारत सरकारने 2023 परं्त देशातून कालाजारचे उच्चाटन करण्याचे उविष्ट् ठेिले आहे, जे 2030 परं्त र्ा रोगाचे 

उच्चाटन करण्याच्या जागवतक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) लक्ष्यापेक्षा पुढे आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• काला अझर हा लेशमॅवनर्ावसस म्हणून ओळखला जाणारा एक दुलयवक्षत उष्णकवटबंधीर् रोग आहे जो भारतासह 100 

हून अवधक देशांना प्रभावित करतो. 

• लीशमॅवनर्ावससच्या लक्षणांमधे्य ताप, िजन कमी होणे आवण प्ीहा आवण र्कृताला सूज रे्णे र्ांचा समािेश होतो. 

• काला अझर हा रोग वलशमॅवनर्ा नािाच्या परजीिीमुळे होतो जो िाळूच्या माश्या चािल्याने पसरतो. 

• र्ामधे्य प्रामुख्याने लेशमॅवनर्ावसस वकंिा काला अझरचे तीन प्रकार आहेत 

• न्स्टव्हसेरल लेशमॅवनर्ावसस, जो रोगाचा सिायत गंभीर प्रकार मानला जातो, शरीराच्या सिय भागांिर पररणाम करतो. 

• त्वचेिरील लेशमॅवनर्ावसस त्वचेच्या जखमांिर पररणाम करते आवण त्वचेिर गंभीरपणे पररणाम करते. 

• मू्यकोकु्यटेवनर्स लेशमॅवनर्ावससमुळे त्वचा आवण शे्लष्मल घाि होतात. 

• भारताच्या राष्ट्र ीर् आरोग्य धोरण, 200 2 मधे्य 2010 परं्त काळाआजार नष्ट् करण्याचे उविष्ट् ठेिले होते, जे पूणय न 

झाल्यामुळे 2015 मधे्य सुधाररत करण्यात आले. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

'राष्ट्र ीर् महत्त्व' िाठी िाइट ओळख टॅग 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्र सरकारने 'राष्ट्र ीर् महत्त्व' र्ा टॅगसाठी एकूण 20 िारसा आवण धावमयक स्थळे ओळखली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• सरकारने जाहीर केलेल्या स्थळांच्या र्ादीत हररर्ाणातील राखीगढी रे्थील दोन प्राचीन वढगारा, आंध्र प्रदेशातील 

वचंताकंुटा रे्थील रॉक पेंवटंग आवण वहमाचल प्रदेशातील कालेश्वर महादेि मंवदर र्ांचा समािेश करण्यात आला आहे. 
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• सरकारने ओळखलेल्या इतर स्थळांमधे्य आंध्र प्रदेशातील वचंताकंुता रे्थील रॉक पेंवटंग्ज, लेहोमधील रािांग रे्थील 

रॉक आटय साइट मुनाय आवण वहमाचल प्रदेशातील कालेसर (मन्याला पंचार्त) रे्थील कालेश् िर महादेि मंवदर र्ांचा 

समािेश आहे. 

• राखीगढी ही साईट "पाच आर्कॉवनक साईट्स" पैकी एक आहे ज्याची घोर्णा कें द्र सरकारने 2020-21 च्या कें द्रीर् 

अथयसंकल्ात केली होती. 

• आसाममधील 55 स्मारक स्थळांना सरकारने प्राचीन स्मारके आवण पुरातत्व स्थळे आवण अिशेर् कार्दा, 1958 

अंतगयत संरवक्षत घोवर्त केले आहे. 

• वमझोराममधील 3 स्मारकांना गेल्या पाच िर्ांत राष्ट्र ीर् महत्त्वाची स्मारके म्हणून घोवर्त करण्यात आले आहे. 

• भारतीर् पुरातत्व सिेक्षण ही देशाच्या सांसृ्कवतक िारशाच्या पुरातत्व संशोधन आवण संिधयनासाठी एक प्रमुख संस्था 

आहे, जी प्राचीन स्मारके आवण पुरातत्व स्थळे आवण अिशेर् अवधवनर्म, 1958 च्या तरतुदीनुंसार देशातील सिय 

पुरातत्व वक्रर्ाकलापांचे वनर्मन करते. 

• भारतीर् पुरातत्व सिेक्षणाचे मुख्य कार्य प्राचीन स्मारके आवण पुरातत्व स्थळे आवण राष्ट्र ीर् महत्त्व असलेल्या 

अिशेर्ांची देखभाल करणे हे आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

भारताने 75,000 मान्यताप्राप्त स्टाटयअप्सचा टप्पा गाठला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• विपाटयमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंििर ी अँि इंटरनल टर ेि (DPIIT) द्वारे 75,000 हून अवधक िाटय-अप्सना मान्यता 

देण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील िाटय-अप इकोवसिममधे्य नािीन्य, उत्साह आवण उद्योजकतेला चालना देण्याचे सरकारचे उविष्ट् आहे. 

• 16 जानेिारी 2016 रोजी, भारतात एक मजबूत िाटय-अप इकोवसिम तर्ार करण्यासाठी कृती र्ोजना पुढे 

नेण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आवण 16 जानेिारी हा राष्ट्र ीर् िाटय-अप वदिस म्हणून घोवर्त 

करण्यात आला. 

• 6 िर्ांनंतर, त्या कृती र्ोजनांनी भारताला वतसरी सिायत मोठी पररसंस्था बनिले आहे. 

• एकूण मान्यताप्राप्त िाटय-अपपैकी १२% आर्टी सेिा, ९% आरोग्य सेिा आवण जीिन विज्ञान, ५% व्यािसावर्क आवण 

व्यािसावर्क सेिा, ७% वशक्षण आवण ५% कृर्ी के्षत्राशी संबंवधत आहेत. 

• िाटय-अपसाठी सक्षम िातािरण प्रदान करण्याच्या उिेशाने सरकारने िाटय-अप इंविर्ा कार्यक्रम सुरू केला. 

• िाटय-अप इंविर्ा कार्यक्रमांतगयत, सरकार कर प्रोत्साहनांसाठी वनधी प्रदान करते, साियजवनक खरेदी सुलभ 

करण्यासाठी बौन्स्टद्धक संपदा अवधकारांना समथयन देते आवण आंतरराष्ट्र ीर् सण आवण कार्यक्रमांमधे्य प्रिेश 

वमळिण्यासाठी वनर्ामक सुधारणांना सक्षम करते. 
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• िाटय-अप इंविर्ा कार्यक्रम हा सध्या शाश्वत आवथयक िाढीचा समानाथी शब्द आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

िाफ्ट स्पव्हलेज इसनसशएसटव्ह 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सरकारच्या “वलंवकंग टेक्सटाइल्स टू टुररझम” उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, हस्तकला क्लिसय आवण पार्ाभूत 

सुविधांच्या सहाय्याने प्रमुख पर्यटन स्थळे जोिण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सरकारने सुरू केलेल्या र्ा उपक्रमाचा उिेश र्ा गािांमधे्य हस्तकला आवण पर्यटनाला चालना देणे हा आहे. 

• रघुराजपूर (ओविशा), वतरुपती (आंध्र प्रदेश), ििज (गुजरात), नैनी (उत्तर प्रदेश), अनेगंुिी (कनायटक), महाबलीपुरम 

(तावमळनािू), ताजगंज (उत्तर प्रदेश) आवण आमेर (राजस्थान) रे्थे सुरु केले आहे.  

• र्ा क्राफ्ट न्स्टव्हलेज हस्तकला क्लिसयमधील कारावगरांसाठी व्यािहाररक आहेत आवण क्राफ्ट न्स्टव्हलेज उपक्रमाचे उविष्ट् 

भारतभरातील सुमारे 1000 कारावगरांना लाभ वमळिून देणे हे आहे. 

• बहुतेक हस्तकलेचे नमुने आवण कारागीर एकाच वठकाणी गोळा करण्यासाठी क्राफ्ट न्स्टव्हलेजची संकल्ना तर्ार 

करण्यात आली होती. 

• भारतातील ग्रामीण जीिनाची अनुभूती देण्यासाठी क्राफ्ट न्स्टव्हलेजमधील पार्ाभूत सुविधा आवण पर्ायिरणाची रचना 

गािाच्या शैलीत करण्यात आली आहे. 

• क्राफ्ट न्स्टव्हलेज देखील एक बाजारपेठ म्हणून काम करतात, वजथे एखादी व्यक्ती सामान्य बाजारापेक्षा कमी वकमतीत 

कलाकृती खरेदी करू शकते. 

• हस्तकला भारतीर् संसृ्कतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आवण बहुतेक हस्तकला कौटंुवबक आवण भूतकाळातील 

िारसा म्हणून सरािल्या जातात. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

'उज्वल इां सडर्ा िाइट फु्यचर - पॉिर @ 2047' 
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बातम्याांमधे्य का: 

• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सिावनवमत्त, ऊजाय मंत्रालर्, एमएनआरई आवण कें द्र सरकार र्ांच्या संरु्क्त विद्यमाने "उज्ज्वल 

भारत, उज्ज्वल भविष्य 2047" अंतगयत देशभरातील ऊजाय के्षत्रातील महत्त्वाच्या कामवगरीिर प्रकाश टाकण्यासाठी 

अनेक कार्यक्रमांचे आर्ोजन करण्यात आले आहे. . 

मुख्य मुदे्द: 

• 'उज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पॉिर @ 2047' र्ा कार्यक्रमाचे आर्ोजन 25 जुलै ते 30 जुलै दरम्यान स्थावनक 

टाऊन हॉलमधे्य करण्यात आले होते. 

• 'उज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पॉिर @ 2047' कार्यक्रमांतगयत वनििलेल्या राज्यांमधे्य पंतप्रधानांनी केलेल्या 

संिादाचाही समािेश करण्यात आला आहे. 

• उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पॉिर@2047 फेन्स्टिव्हलचे उविष्ट् कें द्र आवण राज्य सरकारांच्या सहकार्ायने आवण 

परिर समिर्ाने ऊजाय के्षत्रातील प्रमुख उपलब्धी ठळकपणे मांिण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करणे आहे. 

• कुसुम र्ोजना, पंवित दीनदर्ाळ उपाध्यार् ग्राम ज्योती र्ोजना, सौर पॅनेल, आवण शेती आवण घरगुती िापरासाठी 

सौर पंप र्ोजनेच्या रूपात सरकारच्या अक्षर् उजेचा शेतकरी आवण ग्रामस्थांना फार्दा होत आहे. 

• सरकारने चालिलेला सौर प्रकल् प्रगत तंत्रज्ञान तसेच पर्ायिरणपूरक िैवशष्ट्ट्यांनी संपन्न आहे. 

• सुधाररत वितरण के्षत्र र्ोजना नरेंद्र मोदीनंी कार्यक्रमादरम्यान सुरू केली होती ज्याचा उिेश अंवतम ग्राहकांना 

पुरिठ्याची विश्वासाहयता आवण गुणित्ता सुधारण्यािर लक्ष कें वद्रत करून वितरण पार्ाभूत सुविधांचे आधुवनकीकरण 

आवण बळकटीकरणासाठी DISCOMs ला आवथयक सहाय्य प्रदान करणे आहे. 

स्रोत: Livemint 

भारतीर् भार्ा तांत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यािाठी सनलेकणी कें द्र 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीर् तंत्रज्ञान संस्था मद्रास द्वारे सामावजक प्रभाि वनमायण करण्याच्या उिेशाने भारतीर् भार्ा तंत्रज्ञानाच्या राज्याला 

प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘AI4India' मधे्य नेलेकणी कें द्र’ सुरू करण्यात आले. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• नंदन नीलेकणी र्ांच्या हसे्त उद्घाटन झालेल्या र्ा कें द्राला रोवहणी आवण नंदन नीलेकणी र्ांचे सहकार्य लाभले आहे. 

• वनलेकणी कें द्राच्या प्रके्षपण समारंभादरम्यान, भारतीर् भार्ा तंत्रज्ञानाच्या वनवमयतीसाठी उपलब्ध संसाधनांिर चचाय 

करण्यासाठी विद्याथी, संशोधक आवण िाटय-अप्ससाठी कार्यशाळा आर्ोवजत करण्यात आली होती. 

• भारतीर् भार्ांसाठी मुक्त स्रोत भार्ा AI विकवसत करण्यासाठी IIT मद्रासचा एक उपक्रम म्हणून ‘AI4India’ ची 

स्थापना करण्यात आली. 

• AI4India टीमने भारतीर् भार्ा तंत्रज्ञानामधे्य मशीन भार्ांतर आवण बोली ओळखण्यासाठी अत्याधुवनक मॉिेल्ससह 

अनेक र्ोगदान वदले आहे. 
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• AI4India अंतगयत, कें द्राने अनेक अत्याधुवनक संसाधने ओपन सोसय तर्ार केली आहेत जी कोणत्याही व्यक्तीला 

िापरता रे्तील. 

• AI4India द्वारे जारी केलेले मॉिेल विनामूल्य उपलब्ध आहेत आवण त्यांच्या िेबपृिािरून िाउनलोि केले जाऊ 

शकतात. 

• इंविर्न इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) मद्रास ची स्थापना 1959 मधे्य झाली आवण सध्या कामकोटी िीवझनाथन 

वतचे संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

दुय्यम पोलाद के्षत्रािाठी िल्लागार िसमती 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पोलाद मंत्रालर्ाने ‘नागरी विमान िाहतूक आवण पोलाद’ मंत्री ज्योवतरावदत्य वसंवधर्ा र्ांच्या अध्यक्षतेखाली दुय्यम 

पोलादासाठी सल्लागार (secondary steel) सवमती स्थापन केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नव्याने स्थापन करण्यात आलेली सल्लागार सवमती पोलाद के्षत्राशी संबंवधत मुद्द्ांिर विशेर्त: दुय्यम पोलाद 

उद्योगातील सुधारणांिर विचारविवनमर् करेल. 

• सवमतीची पवहली बैठक 8 ऑगि रोजी होणार आहे ज्यामधे्य सिय संबंवधतांकिून इनपुट देखील मागिले जातील, 

ज्याच्या मदतीने कार्यिाही करण्यार्ोग्य मुिे त्वरीत ओळखले जातील आवण ते लिकरच सोििता रे्तील. 

पोलाद मंत्र्यांसोबत सल्लागार सवमती मधे्य खालील संस्थाचा समािेश असेल:  

1. ऑल इंविर्ा इंिक्शन फनेसेस असोवसएशन, 

2. िंज आर्नय मॅनु्यफॅक्चरसय असोवसएशन, 

3. िेनलेस िील िेव्हलपमेंट असोवसएशनसाठी संस्था, 

4. अलॉर् िील प्रोडु्ससय असोवसएशन, 

5. िील री-रोलसय असोवसएशन, 

6. पेलेट मॅनु्यफॅक्चरसय असोवसएशन, इंविर्न फेरो, 

7. वमश्रधातू उत्पादक संघ 

• दुय्यम पोलाद के्षत्रासाठी आिश्यक धोरण तर्ार करण्याचे पोलाद मंत्रालर्ाचे उविष्ट् आहे, ज्यामधे्य सल्लागार 

सवमतीकिून महत्त्वपूणय मावहती वमळते. 

• दुय्यम पोलाद उत्पादक हे देशांतगयत पोलाद उद्योगाचे महत्त्वाचे घटक आहेत, परंतु देशाच्या पोलाद उत्पादनातील 

त्यांचा िाटा गेल्या काही िर्ांत झपाट्याने घटला आहे. 

• 2015 मधे्य, दुय्यम पोलाद उद्योगांचे उत्पादन देशातील एकूण िील उत्पादनाच्या 55% िरून 40% परं्त खाली 

आले आहे. 

स्रोत: Livemint 
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मांकीपॉक्सचे सनरीक्षण करण्यािाठी टास्क फोिय 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• देशातील मांकीपॉक्सच्या न्स्टस्थतीिर लक्ष ठेिण्यासाठी कें द्र सरकारने एक टास्क फोसय स्थापन केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सरकारने स्थापन केलेले टास्क फोसय भारतातील रोगवनदानविर्र्क सुविधांचा विस्तार आवण माकिपॉक्सिरील लस 

शोधण्याबाबत सरकारला मागयदशयन करेल. 

• र्ा टास्क फोसयचे अध्यक्ष िॉ. व्ही.के. पॉल, सदस्य, NITI आर्ोग, आवण कें द्रीर् आरोग्य मंत्रालर्ाचे सवचि आवण फामाय 

आवण बार्ोटेक विभागातील सदस्यांसह इतर सदस्य असतील. 

• सध्या भारतात मंकीपॉक्सची चार प्रकरणे नोदंिली गेली आहेत, त्यापैकी तीन प्रकरणे केरळमधे्य आवण एक प्रकरण 

वदल्लीत नोदंिले गेले आहे. 

• जागवतक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, 78 देशांमधे्य मंकीपॉक्सची 18,000 हून अवधक प्रकरणे नोदंिली गेली 

आहेत. 

• मंकीपॉक्स हा एक विर्ाणूजन्य झुनोवटक रोग आहे जो माकिांमधील चेचक सारखाच आजार म्हणून ओळखला जातो. 

• मंकीपॉक्स हा नार्जेररर्ाचा स्थावनक रोग म्हणून ओळखला जातो. 

• मंकीपॉक्स विर्ाणू हा पॉक्सविररिे कुटंुबातील ऑथोपॉक्सिार्रल िंशाचा सदस्य आहे. 

• मंकीपॉक्स पवहल्यांदा 1958 मधे्य, िेमोकॅ्रवटक ररपन्स्टब्लक ऑफ कांगोमधील माकिांमधे्य आवण 1970 मधे्य 

मानिांमधे्य आढळून आले. 

• 2017 मधे्य, नार्जेररर्ाने शेिटच्या पुष्ट्ी झालेल्या प्रकरणानंतर 40 िर्ांनी सिायत मोठा दस्तऐिजीकरण केलेला उदे्रक 

अनुभिला. 

स्रोत: द सहांदू 

महत्वाच्या बातम्या: जग 

इां सडर्ा इांटरनॅशनल MSME स्टाटय  अप एक्स्पो आसण िसमट 2022 
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बातम्याांमधे्य का: 

• 8 व्या भारतीर् आंतरराष्ट्र ीर् एमएसएमई िाटय-अप एक्स्पो आवण सवमट 2022 चे अवधकृत उद्घाटन उपराज्यपाल 

मनोज वसन्ा र्ांच्या हसे्त निी वदल्ली रे्थे करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• एसएमई, िाटयअप्स, व्यिसार्, उद्योग आवण सेिा प्रदात्यांना निीन शक्यता शोधण्यासाठी, खरेदीदार आवण 

विके्रत्यांशी संपकय  साधण्यास आवण राज्याबिल मावहतीची देिाणघेिाण करण्यासाठी 8 व्या भारतीर् आंतरराष्ट्र ीर् 

एमएसएमई िाटय-अप एक्स्पो आवण सवमट 2022 आर्ोवजत करण्यात आले आहे.  

• भारतातून होणाऱ्र्ा एकूण वनर्ायतीपैकी सुमारे 45 टके्क वनर्ायत MSME के्षत्राकिून केली जाते. 

• MSME च्या दीघयकालीन विस्तारासाठी (Standardization, connectivity, and productivity) मानकीकरण, 

कनेन्स्टक्टन्स्टव्हटी आवण उत्पादकता हे तीन प्रमुख घटक आहेत. 

• 'िोकल फॉर लोकल', विन्स्टिर क्ट एक्सपोटय हब, जीईएम पोटयल आवण देशांतगयत आवण जागवतक मूल्य साखळीचंी 

माकेट कनेन्स्टक्टन्स्टव्हटी प्रामुख्याने एमएसएमईला गती देतात. 

• आवथयक िर्य 2021-2022 मधे्य एमएसएमई वनर्ायतीत 54% िाढ झाली आहे, तर आर्ातदार-वनर्ायतदार नोदंणीत 

173% िाढ झाली आहे. 

• देशातील सिायत िेगाने िाढणारी बागार्ती बाजारपेठ जमू्म-काश्मीरमधे्य आहे. 

• Source: The Hindu 

भारत पसहल्याांदाच सडिेंबर 2022 पर्ांत G20 चे अध्यक्षपद स्वीकारणार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारत 2023 मधे्य G20 गटाचे अध्यक्ष म्हणून काम करेल आवण कें द्रीर् मंवत्रमंिळाने G20 सवचिालर् आवण सोबतच्या 

घटकांच्या स्थापनेला मान्यता वदली आहे.      

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 1 विसेंबर 2022 पासून, 30 नोव्हेंबर 2023 परं्त, भारत G20 चे अध्यक्ष म्हणून काम करेल. G20 वशखर पररर्द 

पुढील िर्ी भारतात होणार आहे. 

• G20 ही रु्रोवपर्न रु्वनर्न, तसेच जागवतक बँक आवण आंतरराष्ट्र ीर् नाणेवनधीसह 19 राष्ट्र ांची रु्ती आहे. 

• G20 देशांचा जागवतक GDP च्या 80% पेक्षा जास्त, जागवतक व्यापारात 75% आवण जागवतक लोकसंखे्यच्या 60% 

पेक्षा जास्त िाटा आहे.. 

• 1999 पासून, G20 ने दरिर्ी अथयमंत्री आवण कें द्रीर् बँकांचे गव्हनयर एकत्र केले आहेत. 

• िर्ायतून एकदा G20 राष्ट्र ांच्या नेत्यांची बैठक आर्ोवजत करण्याचा वनणयर् 2008 च्या आवथयक संकटादरम्यान निीन 

राजकीर् सहमतीची गरज जगाला जाणिल्यामुळे झाला. 
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• िर्ायतून दोनदा, जागवतक बँक आवण आंतरराष्ट्र ीर् नाणेवनधीचे प्रवतवनधी कें द्रीर् बँक गव्हनयर आवण G20 देशांच्या 

अथयमंत्र्यांच्या बैठकांना उपन्स्टस्थत राहतात. 

• अजेंवटना, ऑिर ेवलर्ा, ब्राझील, कॅनिा, चीन, रु्रोवपर्न रु्वनर्न, फ्रान्स, जमयनी, भारत, इंिोनेवशर्ा, इटली, मेन्स्टक्सको, 

रवशर्ा, सौदी अरेवबर्ा, दवक्षण आवफ्रका, दवक्षण कोररर्ा, तुकी, रु्नार्टेि वकंगिम आवण रु्नार्टेि िेट्स हे सिय 

सदस्य आहेत. 

स्रोत: द सहांदू 

भारत-इसजप्त राजनैसतक िांबांधाांचा 75 िा िधायपन सदन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतासोबतच्या राजनैवतक संबंधांच्या 75 व्या िधायपन वदनावनवमत्त इवजप्तने एक टपाल वतकीट जारी केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारताच्या स्वातंत्र्याला 18 ऑगि 1947 रोजी, त्याच्या स्वातंत्र्यानंतर तीन वदिसांनी इवजप्तने मान्यता वदली, ज्यामुळे 

भारत आवण इवजप्तमधील राजनैवतक संबंधांची सुरुिात झाली. 

• 1950 च्या दशकात दोन्ी देशांमधील संबंध अवधक दृढ झाले, पररणामी 1955 मधे्य ऐवतहावसक मैत्री करार झाला. 

• इवजप्त हे भारतासाठी सध्याच्या USD 3.15 वबवलर्न गंुतिणुकीसह र्ा के्षत्रातील सिायत मोठे गंुतिणूक वठकाणांपैकी 

एक आहे. 

• भारत-इवजप्त वद्वपक्षीर् व्यापार आवथयक िर्य 2021-22 मधे्य US$ 7.26 अब्ज इतका ऐवतहावसक विक्रमी उच्चांक 

गाठला आहे, जो आवथयक िर्य 2020-21 च्या तुलनेत 75% िाढला आहे. 

• सध्या, 5व्या भारत-इवजप्त संरु्क्त व्यिसार् पररर्देच्या बैठकीअंतगयत, 5 िर्ांमधे्य USD 12 अब्ज िावर्यक वद्वपक्षीर् 

व्यापाराचे लक्ष्य दोन्ी बाजंूनी वनवित केले आहे. 

• वद्वपक्षीर् लष्करी सराि िेझटय िॉररर्र देखील भारत आवण इवजप्त र्ांनी संरु्क्तपणे आर्ोवजत केला आहे. 

• भारत आवण इवजप्त र्ांनी आर्ोवजत केलेल्या र्ा सरािाचे आर्ोजन भारतीर् हिाई दल आवण इवजन्स्टप्प्शर्न हिाई दल 

र्ांच्यातील परिर समज िाढिण्यासाठी करण्यात आले आहे. 

स्रोत: निभारत टाईम्स 
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EU च्या Advanced Surveillance Framework मधून ग्रीि बाहेर  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ग्रीसच्या अथयव्यिस्थेसाठी रु्रोवपर्न रु्वनर्नच्या िवधयत टेहळणी चौकटीतून ग्रीस बाहेर पिणे, हे १२ िर्ांचे संघर्य 

संपिण्यासाठी आवण आपली धोरणे तर्ार करण्यासाठी अवधक लिवचकता देण्यासाठी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रीसची आवथयक कामवगरी आवण धोरणांिर 2018 पासून बारकाईने लक्ष ठेिले गेले आहे, जेणेकरून रु्रोवपर्न 

रु्वनर्न (ईरू्) आवण आर्एमएफकिून 2010 ते 2015 दरम्यान तीन बहुपक्षीर् बेलआउट्स दरम्यान सुधारणा हाती 

घेण्यात आल्या होत्या, ज्याची एकूण संख्या 260 अब्ज रु्रोपेक्षा जास्त आहे. 

• "अथेन्सने मोठ्या प्रमाणािर आपली जबाबदारी पार पािली आहे" अशी घोर्णा EU अवधकाऱ् र्ांनी केली होती. 

• 2010 मधे्य प्रथम बेलआउट घेण्यास भाग पािल्यानंतर, ग्रीस पेन्व्शन कपात, खचय वनबंध, कर िाढ आवण बँक वनर्मांचा 

बळी ठरला ज्यामुळे अथयव्यिस्था 25% कमी झाली. 

• सतत चालू असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे शाश्वत आवथयक िाढीला समथयन वमळते आवण आवथयक संकटाच्या 

संभाव्य स्रोतांना तोिं देण्यासाठी पािले उचलली जातात र्ाची खात्री करण्यासाठी देखरेख प्रणालीची रचना करण्यात 

आली होती. 

• ग्रीस िाढीि देखरेखीतून बाहेर पिल्यास "गंुतिणूक गे्रि" के्रविट रेवटंग प्राप्त करण्याचे देशाचे उविष्ट् देखील साध्य 

करणे बंद आहे. 

स्रोत: द सहांदू 

पॅरागे्व: महात्मा गाांधी ांच्या पुतळ्याचे अनािरण 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• परराष्ट्र  मंत्री एस जर्शंकर र्ांच्या दवक्षण अमेररकेच्या पवहल्या अवधकृत दौऱ्र्ादरम्यान पॅरागे्वमधे्य महात्मा गांधीचं्या 

पुतळ्याचे अनािरण करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• शहराच्या मुख्य वकनाऱ् र्ािर महात्मा गांधीचंा पुतळा उभारण्याच्या असुनवसर्न नगरपावलकेच्या वनणयर्ाचे परराष्ट्र  मंत्री 

एस जर्शंकर र्ांनीही कौतुक केले. 

• परराष्ट्र  मंत्री एस जर्शंकर 22 ते 27 ऑगि दरम्यान ब्राझील, पॅरागे्व आवण अजेंवटना र्ा देशांच्या अवधकृत दौऱ्र्ािर 

आहेत. 

• निीन उघिलेल्या भारतीर् दूतािास संकुलाचे उद्घाटन त्यांच्या भेटीदरम्यान एस जर्शंकर र्ांच्या हसे्त करण्यात 

आले, ज्याने परागे्व रे्थे जानेिारी 2022 मधे्य काम सुरू केले. 

• पॅरागे्वच्या त्यांच्या भेटीदरम्यान, एस जर्शंकर र्ांनी ऐवतहावसक कासा दे ला इंविपेंिन्सीस देखील भेट वदली, वजथून 

दोन शतकांपूिी दवक्षण अमेररकन देशाची स्वातंत्र्य चळिळ सुरू झाली. 

• श्री. जर्शंकर दवक्षण अमेररकेच्या त्यांच्या सहा वदिसांच्या दौऱ्र्ाच्या पवहल्या टप्प्यािर ब्राझीलमधे्य पोहोचले, ज्याचा 

उिेश र्ा के्षत्रासह एकूण वद्वपक्षीर् संबंधांना चालना देणे आहे. 

• श्री जर्शंकर र्ांनी सिांगीण वद्वपक्षीर् संबंधांना चालना देण्यािर लक्ष कें वद्रत करून निी वदल्लीत लॅवटन अमेररका 

आवण कॅररवबर्न देशांतील राजदूतांची भेट घेतली. 

• महामारीनंतरच्या काळात सहकार्ायची निीन के्षते्र शोधणे हा परराष्ट्र  मंत्र्यांच्या दौऱ्र्ाचा उिेश आहे. 

स्रोत: द सहांदू 

HAL मलेसशर्ामधे्य आपले पसहले परदेशी सिपणन कार्ायलर् स्थापन करणार 

 

बातम्याांमधे्य: 

• मलेवशर्ातील लाइट कॉमॅ्बट एअरक्राफ्ट (LCA) तेजससाठी संभाव्य कराराच्या अपेके्षने वालालंपूर रे्थे पवहले 

आंतरराष्ट्र ीर् विपणन आवण विक्री कार्ायलर् स्थापन करण्यासाठी वहंदुस्तान एरोनॉवटक्स वलवमटेि (HAL) द्वारे 

सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• वहंदुस्तान एरोनॉवटक्स वलवमटेिद्वारे वालालंपूर रे्थे कार्ायलर्ासाठी HAL ची क्षमता करार साध्य करण्यासाठी तसेच 

रॉर्ल मलेवशर्न हिाई दलाच्या इतर गरजा पूणय करण्यासाठी स्वाक्षरी करण्यात आली. 

• ऑक्टोबर 2021 मधे्य मलेवशर्ाच्या संरक्षण मंत्रालर्ाने जारी केलेल्या जागवतक वनविदांनंतर, वहंदुस्तान एरोनॉवटक्स 

वलवमटेिने 18 FLIT LCA चा पुरिठा प्रस्तावित केला होता. 

• वहंदुस्तान एरोनॉवटक्स वलवमटेि RMAF Su-30 सुटे भाग ऑफर करण्याचा विचार करत आहे. 

• संपूणयपणे विपणन आवण व्यािसावर्क विकासािर लक्ष कें वद्रत करणारे हे कार्ायलर् मलेवशर्ातील पवहले असेल. 

• एलसीए तेजसच्या संभाव्य विक्रीिर इवजप्त आवण एचएएल चचाय करत आहेत, भारताने इवजप्तमधे्य उत्पादन प्रकल् 

बांधण्याचे आश्वासनही वदले आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 
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भारताने श्रीलांकेला डॉसनयर्र िागरी टोही सिमान भेट सदले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 15 ऑगि रोजी, भारताने श्रीलंकेला िॉवनयर्र सागरी टोपण विमान सादर केले, जे बेट राष्ट्र ाला त्याच्या वकनारपट्टीिरील 

समुद्रात मानिी आवण अंमली पदाथांची तस्करी, तस्करी आवण इतर प्रकारच्या संघवटत गुने्गारी र्ांसारख्या विविध 

अिचणीचंा सामना करण्यास अनुमती देईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारताने आपला 76 िा स्वातंत्र्यवदन साजरा केला त्या वदिशी आवण बेटािरील देशाच्या महत्त्वाच्या हंबनटोटा बंदरािर 

उच्च-तंत्रज्ञानाची वचनी के्षपणासे्त्र आवण उपग्रह टर ॅ वकंग जहाज उतरण्याच्या एक वदिस आधी नाट्यमर् हस्तांतर 

समारंभ झाला. 

• व्हाइस अॅिवमरल एस.एन. कोलंबोतील भारतीर् उच्चारु्क्त गोपाल बागले र्ांच्यासमिेत देशाच्या दोन वदिसीर् 

दौऱ्र्ािर आलेले घोरमािे र्ांनी कोलंबो आंतरराष्ट्र ीर् विमानतळाशेजारी असलेल्या कटुनार्के रे्थील श्रीलंका हिाई 

दलाच्या सुविधेमधे्य श्रीलंकेच्या नौदलाला विमान सुपूदय  केले. 

• हे विमान एक बल गुणक म्हणून कार्य करेल, ज्यामुळे श्रीलंकेला त्याच्या वकनारपट्टीिरील जलमागांमधे्य मानिी आवण 

अंमली पदाथांची तस्करी, तस्करी आवण इतर संघवटत स्वरूपाच्या गुन्व्यांसह विविध प्रकारच्या अिचणीचंा सामना 

करता रे्ईल. 

स्रोत: Livemint 

आांतरराष्ट्र ीर् िुरक्षा-2022 िर मॉस्को पररर्द 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इंटरनॅशनल वसकु्यररटी-2022 आभासी माध्यमातून आर्ोवजत करण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इंटरनॅशनल वसकु्यररटी-2022 मधे्य भारताकिून संरक्षण मंत्री राजनाथ वसंह उपन्स्टस्थत होते. 
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• मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इंटरनॅशनल वसकु्यररटी-2022 च्या उद्घाटन सत्राला संबोवधत करताना ते म्हणाले की, 

व्यापक सुधारणा आवण वनणयर् प्रवक्ररे्चे लोकशाहीकरण केल्यावशिार् UN आपली प्रभािीता आवण प्रासंवगकता गमािू 

शकते. 

• र्ा पररर्देत भारताने UN प्रणालीच्या सियसमािेशक सुधारणांिर भर वदला आवण सुचिले की प्रमुख शक्तीनंी UN 

संस्थांमधे्य िेळेिर बदल करण्यास नकार वदला आवण 1945 नंतर उद्भिलेल्या भू-राजकीर् िास्तविकतेकिे दुलयक्ष 

केले गेले, आवथयक आवण तांवत्रक प्रगतीकिे दुलयक्ष केले गेले. 

• भारताने मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इंटरनॅशनल वसकु्यररटी-2022 च्या उद्घाटन सत्रात, कौन्स्टन्सलला विकसनशील 

देशांचे अवधक प्रवतवनधी बनिून संपूणय जगाला नेतृत्व प्रदान केले पावहजे. 

• वहंद-प्रशांत के्षत्राप्रती आपली बांवधलकी दशयिताना भारताने म्हटले आहे की, वहंदी महासागराच्या कें द्रस्थानी असलेले 

एक राष्ट्र  म्हणून भारत मुक्त, मुक्त, सुरवक्षत आवण सियसमािेशक इंिो-पॅवसवफक प्रदेशासाठी कवटबद्ध आहे आवण 

वहंदी महासागरात प्रादेवशक आवण प्रादेवशक विकास स्थावपत करण्याचे भारताचे उिीष्ट् आहे.  

स्रोत: ऑल इांसडर्ा रेसडओ 

UK: Omicron लि मांजूर करणारा पसहला देश 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रु्नार्टेि वकंगिमने प्रथमच ओवमक्रॉन आिृत्तीसाठी COVID-19 लसीकरणास मान्यता वदली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• ओवमक्रॉन लसीकरण प्रथम रु्नार्टेि वकंगिममधे्य अवधकृत करण्यात आले. 

• रू्केच्या मेविवसन्स आवण हेल्थकेअर उत्पादने वनर्ामक प्रावधकरणाने ओवमक्रॉन आिृत्तीशी सुसंगत असलेल्या 

COVID-19 लसीकरणास मान्यता वदली आहे, ज्यामुळे मॉिनायच्या दोन-िर ेन इंजेक्शनचा िापर करून शरद ऋतूतील 

बूिर मोवहमेचा मागय मोकळा झाला आहे. 

• और्धे आवण आरोग्य सेिा उत्पादने वनर्ामक प्रावधकरणाने लसीकरणास सशतय अवधकृतता वदली. 

• अनुमत लसीकरण हे मूळ कोरोनाव्हार्रस आवण ओवमक्रॉन BA.1 िर ेनला पूरक आहे. 

• 18 िर्ांपेक्षा जास्त िर्ाच्या लोकांना ते िापरण्याची परिानगी आहे. 

• रू्के सध्या आपला बूिर प्रोग्राम 50 पेक्षा जास्त िर्ाच्या व्यक्तीिंर कें वद्रत करेल ज्यांना COVID होण्यास अतं्यत 

संिेदनाक्षम आहेत. 

• SARS-Omicron CoV-2 चे B.1.1.1.529 एक वभन्नता आहे. 

• नोव्हेंबर 2021 मधे्य बोत्सिानामधे्य प्रथमच र्ा प्रकाराचा शोध लागला आवण सुरुिातीला नेटिकय  फॉर जीनोवमक्स 

सन्स्टव्हयलन्सने दवक्षण आवफ्रकेत नोदंिले. तेव्हापासून, सध्या िापरात असलेला एक महत्त्वपूणय प्रकार बनण्यासाठी तो 

जगभरात पसरला आहे. 
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स्रोत: निभारत टाईम्स 

रसशर्ाने इराणचा उपग्रह र्शस्वीपणे कके्षत िोडला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रवशर्न रॉकेटद्वारे इराणचा उपग्रह दवक्षण कझाकस्तानमधून कके्षत र्शस्वीपणे प्रके्षवपत करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कझाकस्तानमधील रवशर्ाच्या भािेतत्त्वािरील बार्कोनूर प्रके्षपण सुविधेतून सोरु्झ रॉकेटद्वारे खय्याम नािाचा इराणी 

उपग्रह र्शस्वीररत्या कके्षत सोिण्यात आला आहे. 

• 11व्या आवण 12व्या शतकात इराणमधे्य राहणारे पवशयर्न शास्त्रज्ञ ओमर खय्याम र्ांच्या नािािरून र्ा उपग्रहाला 

नाि देण्यात आले. 

• इराणच्या मते, हा उपग्रह कृर्ी उिेशांसाठी रेविएशन आवण पर्ायिरण वनरीक्षणासह िैज्ञावनक संशोधनासाठी तर्ार 

करण्यात आला आहे. 

• इराणच्या अंतराळ संस्थेने पाठिलेल्या पवहल्या उपग्रहािरून टेलीमेटर ी िेटा प्राप्त झाला आहे. 

• इराणने प्रके्षवपत केलेल्या हार्-ररझोलू्यशन कॅमेऱ्र्ाने सज्ज असलेला हा उपग्रह पर्ायिरण वनरीक्षणासाठी िापरला 

जाणार असून तो पूणयपणे त्याच्या वनरं्त्रणाखाली असेल. 

• इराणचा हा उपग्रह र्शस्वीरीत्या कार्यरत झाल्यास, हा उपग्रह इराणला आपला कट्टर शतू्र इस्रार्ल आवण मध्यपूिेतील 

इतर देशांिर लक्ष ठेिण्याची क्षमता देईल. 

• रवशर्ाची राजधानी मॉस्को आहे आवण रवशर्ाचे अवधकृत चलन रुबेल आहे. 

• रवशर्ाचे सध्याचे राष्ट्र ाध्यक्ष व्लावदमीर पुवतन आहेत. 

स्रोत: द सहांदू 

स्वीडन आसण सफनलांडला रू्एि सिनेटने नाटोमधे्य िामील होण्याि मान्यता सदली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• स्वीिन आवण वफनलंिच्या नाटो सदस्यत्वाला अमेररकन वसनेटने अवधकृतपणे मान्यता वदली. 
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मुख्य मुदे्द: 

• नाटोमधे्य वफनलंि आवण स्वीिनच्या सदस्यत्वाच्या प्रस्तािाला अमेररकेचे अध्यक्ष जो वबिेन र्ांनी पावठंबा वदला होता, 

त्यांनी जुलैमधे्य हा प्रस्ताि विचाराथय वसनेटकिे पाठिला होता. 

• रवशर्ाने रु्के्रनिर केलेल्या आक्रमणाच्या पाश्वयभूमीिर िेिनय विफेन्स अलार्न्समधे्य सामील होण्यासाठी स्वीिन 

आवण वफनलंिने अजय सादर केला होता. 

• र्ापूिी फ्रें च नॅशनल असेंब्लीनेही र्ा प्रस्तािाला मंजुरी वदली होती. 

• NATO चे सदस्य होण्यासाठी देशाला सिय 30 NATO सदस्य देशांचा पावठंबा आिश्यक आहे, स्वीिन आवण वफनलंि 

र्ांना सध्या दोन तृतीर्ांश सदस्य राष्ट्र ांचा पावठंबा आहे. 

• र्ापूिी, मॉने्टनेग्रो आवण उत्तर मॅसेिोवनर्ाला 2017 आवण 2020 मधे्य NATO मधे्य समाविष्ट् करण्यात आले होते, 

ज्यासह त्यांच्या सदस्य देशांची संख्या 30 झाली आहे. 

• नॉथय अटलांवटक टर ीटी ऑगयनार्झेशन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ् र्ा नाटोची स्थापना 4 एवप्रल 1949 रोजी िॉवशंग्टन, 

रू्एसए रे्थे 12 संस्थापक सदस्यांनी केली. 

• NATO ही एक आंतरसरकारी लष्करी संघटना आहे ज्याचे मुख्यालर् बेन्स्टिर्मची राजधानी बु्रसेल्स रे्थे आहे. 

• नाटो सामूवहक संरक्षणाच्या तत्त्वािर कार्य करते, त्यानुसार एक वकंिा अवधक सदस्यांिर हल्ला झाल्यास हा हल्ला सिय 

सदस्य देशांिर हल्ला मानला जातो. 

• सामूवहक संरक्षणाचे तत्त्व नाटोच्या कलम 5 मधे्य समाविष्ट् आहे जे अमेररकेिर दहशतिादी हल्ल्यानंतर लागू केले 

गेले. 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 

लांग्या हेसनपाव्हार्रि 

बातम्याांमधे्य का: 

• चीनच्या काही भागात लंग्या हेवनपाव्हार्रसच्या 35 निीन प्रकरणांची पुष्ट्ी झाली आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• लांग्या हेवनपाव्हार्रस प्रथम 2018 मधे्य शेंिोगं आवण हेनान र्ा ईशाने्यकिील प्रांतांमधे्य आढळून आला होता. 

• द गावियर्नच्या म्हणण्यानुसार लंग्या हेवनपाव्हार्रस हा प्राण्यांपासून मानिांमधे्य पसरतो. लंग्या हेवनपा विर्ाणू पाळीि 

शेळ्या आवण पाळीि कुत्र्यांमधे्य सहज पसरतो, वजथून तो सहजपणे मानिांमधे्य संक्रवमत होतो. 

• लंग्या हेवनपाव्हार्रस हा एक निीन प्रकारचा विर्ाणू आहे जो प्राण्यांपासून मानिांमधे्य पसरतो. 

• लांग्या हेवनपाव्हार्रस मुख्यतः  लांग्या हेवनपाव्हार्रस लेव्ही म्हणून देखील ओळखले जाते. 
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• िल्डय हेल्थ ऑगयनार्झेशनच्या िेटानुसार, हेवनपाव्हार्रस प्राणी आवण मानिांमधे्य गंभीर रोग होऊ शकतो आवण जैि 

सुरक्षा स्तर 4 व्हार्रस म्हणून िगीकृत आहे. 

• ताप, थकिा, खोकला आवण मळमळ र्ासारखी लक्षणे लंग्या हेवनपाव्हार्रसने संक्रवमत व्यक्तीमधे्य आढळतात. 

• लांग्या हेवनपाव्हार्रस हा 'संसगय' कुटंुबातील एक सदस्य आहे, ज्याची लक्षणे वनपाह व्हार्रस आवण हेंिर ा विर्ाणूपेक्षा 

िेगळी आहेत. 

स्रोत: जनित्ता 

ASEAN ने 2022 मधे्य आपला 55 िा िधायपन सदन िाजरा केला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• दरिर्ी 8 ऑगि हा आवसर्ान सदस्य आवसर्ान वदिस म्हणून साजरा करतात     

मुख्य मुदे्द: 

• 2022 हे िर्य आवसर्ान-भारत मैत्री िर्य म्हणून पाळले जाते, जे इंिो-पॅवसवफकमधील भागीदारी आवण ASEAN च्या 

कें द्रस्थानी असलेल्या िचनबद्धतेची पुष्ट्ी करते.  

• निी वदल्लीतील ASEAN-इंविर्ा सेंटर (AIC) रे्थे विकासशील देशांसाठी संशोधन आवण मावहती प्रणाली (RIS) द्वारे 

ASEAN च्या 55 व्या िधायपन वदनावनवमत्त पॅनेल चचाय आर्ोवजत करण्यात आली आहे. 

• र्ा िर्ीच्या ASEAN वदिसाची थीम "Strong Together" ही आहे जी ASEAN च्या नेत्यांना 21 व्या शतकातील 

आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एकवत्रतपणे काम करण्यासाठी आमंवत्रत करते. 

• १९६७ सालच्या आवसर्ान जाहीरनाम्यािर स्वाक्षऱ्र्ा करून आवसर्ानची स्थापना करण्यात आली होती. र्ा घोर्णेला 

बँकॉक विक्लरेशन र्ा नािाने ओळखले जाते. 

• ASEAN ची संस्थापक राष्ट्र े इंिोनेवशर्ा, मलेवशर्ा, वफवलपाइन्स, वसंगापूर आवण थार्लंि आहेत. 

• ASEAN चे पूणय नाि असोवसएशन ऑफ साउथईि एवशर्न नेशन्स आहे, आवशर्ा-पॅवसवफकच्या िसाहती राष्ट्र ांमधील 

िाढत्या तणािादरम्यान राजकीर् आवण सामावजक न्स्टस्थरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन केलेली आगे्नर् आवशर्ाई 

राष्ट्र ांची एक प्रादेवशक संघटना आहे.  

• ASEAN चे सवचिालर् इंिोनेवशर्ाची राजधानी जकाताय रे्थे आहे. 

• इंिोनेवशर्ा, मलेवशर्ा, वफलीवपन्स, वसंगापूर, थार्लंि, बु्रनेई, न्स्टव्हएतनाम, लाओस, म्यानमार आवण कंबोविर्ा हे 

आवसर्ानचे सदस्य देश आहेत. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 
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चीन: पुन्हा िापरता रे्ण्याजोग्या अांतराळर्ानाचे प्रके्षपण 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पार्लट पुन्ा िापरता रे्ण्याजोगे अंतराळर्ान चीनने लाँग माचय-2एफ िाहक रॉकेटसह र्शस्वीररत्या प्रके्षवपत केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• चीनच्या वजउवान उपग्रह प्रके्षपण कें द्रातून प्रके्षवपत केलेले हे र्ान पुन्ा िापरण्यासाठी तांवत्रक पिताळणी प्रदान 

करण्याच्या उिेशाने काही काळ कके्षत कार्ायन्स्टित केल्यानंतर वनर्ोवजत लँविंग साइटिर परत रे्ईल. 

• चीनचे लाँग माचय 2F लाँच वे्हइकल प्रामुख्याने चीनच्या शेन्व्झोऊ कू्र वमशनचे प्रके्षपण करते ज्याची पेलोि क्षमता सुमारे 

8 मेवटर क टन कमी पृथ्वीच्या कके्षत आहे. 

• निीन अंतराळर्ान, रू्एस िारु्सेनेच्या X-37B िेस पे्नच्या आकाराप्रमाणेच, लाँग माचय 2F आवण त्याचे पेलोि 'पुन्ा 

िापरण्यार्ोग्य चाचणी िेसक्राफ्ट' म्हणून प्रके्षवपत करण्यात मदत करण्यासाठी सुधाररत करण्यात आले आहे. 

• र्ाआधी, चीनने सप्टेंबर 2020 मधे्य पुन्ा िापरता रे्ण्याजोग्या प्रार्ोवगक अिकाशर्ानाची कक्षीर् चाचणी घेतली ज्याने 

केिळ 2 वदिस कके्षत घालिले. 

• र्ा मोवहमेची वनवमयती चीनची मुख्य अंतराळ संस्था सीएएससीने केली आहे. 

स्रोत: ग्लोबल टाइम्स 

UNGA ने आरोग्यदार्ी िातािरणाला मानिी हक्क म्हणून मान्यता 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आरोग्यदार्ी पर्ायिरणाचा सिांचा हक्क ओळखण्याच्या उिेशाने एक ठराि संरु्क्त राष्ट्र  महासभेने (UNGA) मंजूर 

केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• नैसवगयक पर्ायिरणाचा धोकादार्क ऱ्हास थांबिण्यासाठी कृती हा महत्त्वाचा प्रस्ताि आहे ज्याला भारताने पावठंबा 

वदला आहे. 

• ठरािाच्या पररचे्छद 1 नुसार, संरु्क्त राष्ट्र  महासभेने स्वच्छ, वनरोगी आवण शाश्वत पर्ायिरणाचा हक्क हा मानिी हक्क 

म्हणून ओळखला आहे. 

• शास्त्रज्ञांच्या मते, पियत रांगा आवण वहमनद्याही पूिीपेक्षा िेगाने वितळत आहेत, त्यामुळे पर्ायिरणाचे संरक्षण करणे 

महत्त्वाचे आहे. 

• मूलभूत मानिी हक्क म्हणून स्वच्छ, वनरोगी आवण शाश्वत िातािरणात प्रिेश हा संरु्क्त राष्ट्र ांच्या आमसभेने बाजूने 

161 आवण विरोधात आठ मतांनी मंजूर केला आहे. 

• मंजूर ठराि सरकार, एनजीओ आवण खाजगी कंपन्यांना सिय लोकांसाठी वनरोगी िातािरण राखण्यासाठी प्रर्त्न 

िाढिण्याचे आिाहन करतो. 

स्रोत: AIR 

फॉचू्ययन ग्लोबल 500 र्ादी 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• फॉचु्ययनने ग्लोबल 500 कंपन्यांची र्ादी जाहीर केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• देशातील सिायत मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्व्शुरन्स कॉपोरेशन ऑफ इंविर्ा (LIC) िॉक माकेटमधे्य सूचीबद्ध 

झाल्यानंतर फॉचू्ययन ग्लोबल 500 च्या र्ादीत समाविष्ट् झाली आहे. 

• माकेट कॅपनुसार भारतातील सिायत मौल्यिान कंपनी मुकेश अंबानी र्ांच्या नेतृत्वाखालील खाजगी कंपनी ररलार्न्स 

इंििर ीज वलवमटेि (RIL) कंपनी आहे, र्ा िर्ी ररलार्न्सच्या र्ादीत 51 स्थानांनी िर आहे. 

• ररलार्न्स इंििर ीज वलवमटेिचा सलग 19व्या िर्ी फॉचु्ययनच्या ग्लोबल 500 र्ादीत समािेश करण्यात आला आहे. 

• भारतीर् कंपन्यांमधे्य LIC नंतर अव्वल स्थानािर आहे 

• र्ा र्ादीत इतर आठ देशांतगयत कंपन्यांचाही समािेश करण्यात आला आहे. 

• र्ादीतील नऊ भारतीर् कंपन्यांपैकी पाच सरकारी मालकीच्या तर चार खासगी के्षत्रातील कंपन्या आहेत. 

• र्ािर्ी भारतातील एकमेि बँक SBI बँकेचा र्ा र्ादीत समािेश करण्यात आला आहे. 

• फॉचू्ययन ग्लोबल 500 च्या र्ादीत अमेररकन ररटेल कंपनी िॉलमाटय पवहल्या स्थानािर आहे. 

• फॉचु्ययन 500 र्ादीतील सूचीबद्ध कंपन्यांना त्यांच्या विक्रीच्या आधारािर क्रमिारी लािली जाते. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

2030 पर्ांत मुलाांमधील एड्ि नष्ट् करण्यािाठी एक निीन जागसतक रु्ती िुरू करण्यात आली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 24 व्या आंतरराष्ट्र ीर् एि्स पररर्देत 2030 परं्त मुलांमधील एि्स समाप्त करण्यासाठी निीन जागवतक रु्तीची 

घोर्णा करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• र्ा उपक्रमाचा उिेश हा आहे की दशकाच्या अखेरीस एचआर्व्ही ग्रस्त कोणतेही मूल उपचारांपासून िंवचत राहू नरे् 

आवण अभयकांमधे्य एचआर्व्ही संसगायस प्रवतबंध करणे हे आहे. 

• HIV/AIDS (UNAIDS), UNICEF, िल्डय हेल्थ ऑगयनार्झेशन (WHO), नागरी समाज गट, सरकारे आवण आंतरराष्ट्र ीर् 

भागीदारांसह संरु्क्त राष्ट्र संघाच्या संरु्क्त कार्यक्रमांतगयत ही रु्ती तर्ार करण्यात आली आहे. 

• जागवतक स्तरािर, एचआर्व्ही ग्रस्त मुलांपैकी केिळ 52 टके्क मुले जीिनरक्षक उपचार घेत आहेत, 76 टके्क 

प्रौढांच्या गटापेक्षा खूप मागे आहे जे अँटीरेटर ोव्हार्रल घेतात. 

• रु्वनसेफच्या मते, अंदाजे 2.8 दशलक्ष मुले आवण वकशोरिर्ीन मुले सध्या एचआर्व्हीसह जगत आहेत आवण त्यापैकी 

सुमारे 88 टके्क उप-सहारा आवफ्रकेत आहेत. 

• ह्रु्मन इमु्यनोिेवफवशर्न्सी व्हार्रस हा रेटर ोव्हार्रसचा एक प्रकार आहे, ज्यािर र्ोग्य उपचार न केल्यास, 

एचआर्व्ही संसगायचा सिायत गंभीर टप्पा मानल्या जाणाऱ् र्ा ऍवार्िय इमु्यनोिेवफवशर्न्सी वसंिर ोम वकंिा एि्स होऊ 

शकतो. 

• एचआर्व्ही-एि्स सामान्यतः  रक्त, िीर्य, र्ोनी स्राि आवण आईच्या दुधाद्वारे एका व्यक्तीकिून दुसऱ्र्ा व्यक्तीमधे्य 

पसरतो. 

स्रोत: द सहांदू 

िाकुरासजमा ज्वालामुखीचा उदे्रक 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• जपानच्या मुख्य दवक्षणेकिील कु्यशू बेटािर ज्वालामुखीचा उदे्रक होण्याच्या घटनांमधे्य िाढ नोदंिण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• जपानच्या मुख्य दवक्षणेकिील कु्यशू बेटािर झालेल्या स्फोटाच्या तीव्रतेच्या आधारे स्फोटासाठी सतकय तेची पातळी 

पाच करण्यात आली आहे. 

• उदे्रकानंतर, जपानमधील कागोवशमा प्रांतातील साकुरावजमा ज्वालामुखीतून लाल-गरम खिक आवण गिद धूर वनघू 

लागला. 

• ज्वालामुखीच्या उदे्रकामुळे शहराच्या दवक्षण भागातील खिक 2.5 वकमी अंतरापरं्त उदे्रकाच्या स्वरूपात बाहेर आले 

आहेत. 

• ज्वालामुखी म्हणजे पृथ्वीच्या पृिभागािरील एक उघिणे वकंिा फुटणे जे गरम द्रि आवण अधय-द्रि खिक, 

ज्वालामुखीची राख आवण मॅग्माच्या स्वरूपात िारू् बाहेर टाकते आवण ज्वालामुखीतून लािा आवण िारू् बाहेर पितात 

तेव्हा ज्वालामुखीचा उदे्रक होतो. गॅस कधीकधी स्फोटक स्वरूपात बाहेर रे्तो. 

• साकुरावजमा हे जपानमधील कु्यशूच्या मुख्य दवक्षणेकिील बेटािर न्स्टस्थत आहे आवण जपानमधील सिायत जास्त सवक्रर् 

ज्वालामुखी असलेले साकुरावजमा हे बेट आहे जे िारंिार फुटतात. 

• साकुरावजमा टोवकर्ोच्या नैऋते्यस सुमारे 1000 वकमी अंतरािर आहे. 1914 मधे्य, साकुरावजमाला अतं्यत स्फोटक 

ज्वालामुखीचा उदे्रक झाला ज्यामुळे तो द्वीपकल् बनला. 

स्रोत: जपान टाइम्स 

 

महत्वाच्या बातम्या: अथयव्यिस्था 

भारत चीन आसण सिटनला मागे टाकत जगातील 10 व्या िमाांकाचा ििायत मोठा जीिन सिमा कां पनी बनला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताने चीन आवण वब्रटनला मागे टाकत जगातील 10 व्या क्रमांकाचा सिायत मोठा जीिन विमा कंपनी बनला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बेनोरी नॉलेजने प्रवसद्ध केलेल्या अहिालानुसार, २०१७-२०२२ दरम्यान भारतातील आरु्वियमा के्षत्राची िाढ ११% 

सीएजीआरने झाली आहे. 

• लंिनन्स्टस्थत बँ्रि वॅ्हलु्यएशन कन्सिन्सी संस्था बँ्रि फार्नान्स इन्व्शुरन्स १००, २०२१ च्या सिेक्षणानुसार, सरकारी 

मालकीची विमा कंपनी आवण आरु्वियमा कंपनी असलेल्या एलआर्सी हा जागवतक स्तरािर वतसऱ्र्ा क्रमांकाचा आवण 

दहािा सिायत मौल्यिान विमा बँ्रि बनला आहे. 

• अहिालानुसार, जगातील पवहल्या 100 विमा बँ्रिचे एकवत्रत मूल्य 2020 मधील 462.4 अब्ज िॉलसयिरून 6% ने 

घटून 2021 मधे्य 433.0 अब्ज िॉलसयिर आले आहे. 

• ररपोटयनुसार, एलआर्सीची बँ्रि वॅ्हलू्य जिळपास 7 टझक्यांनी िाढून 8.65 अब्ज िॉलर झाली आहे. 
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• पाच वचनी विमा कंपन्या जगातील पवहल्या 10 सिायत मौल्यिान विमा बँ्रिपैकी एक आहेत, बँ्रि वॅ्हलू्यमधे्य 26% घट 

झाल्यानंतर वपंग (PING) हा विमा सिायत मौल्यिान बँ्रि आहे. 

• फ्रान्स, जमयनी आवण भारत र्ा देशांची प्रते्यकी एक विमा कंपनी र्ा र्ादीत असून पवहल्या दहामधे्य अमेररकेतील दोन 

कंपन्यांचा समािेश आहे. 

Source: Economic Times 

एचडीएफिी िेसडट काडय  माकेटमधे्य आघाडीिर आहे तर एिबीआर् चाटयमधे्य अव्वल आहे  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• देशातील सिायत मोठी बँक िेट बँक ऑफ इंविर्ा (SBI) ने जून 2022 परं्त िेवबट कािय माकेटमधे्य आवण 

एचिीएफसी बँकेने के्रविट कािय माकेटमधे्य आपले आघािीचे स्थान कार्म राखले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• PGA लॅब्सने संकवलत केलेल्या आकिेिारीनुसार, साियजवनक के्षत्रातील बँका िेवबट कािय माकेटमधे्य खाजगी 

बँकांच्या तुलनेत मोठी टके्किारी ठेितात, तर बँक ऑफ बिोदा के्रविट कािय माकेटमधे्य 8% माकेट शेअरसह 

दुसऱ्र्ा स्थानािर आहे. 

• जून 2022 परं्त, कॅनरा बँक, रु्वनर्न बँक आवण पंजाब नॅशनल बँक प्रते्यकी 5% सह र्ादीत वतसऱ्र्ा, चौर्थ्ा आवण 

पाचव्या क्रमांकािर आहेत. 

• HDFC बँक 22% माकेट शेअरसह के्रविट कािय विभागात आघािीिर आहे, त्यानंतर िेट बँक ऑफ इंविर्ा (SBI) 

(18%), ICICI बँक (17%), अॅन्स्टक्सस बँक (12%), RBL बँक (5%), आवण कोटक मवहंद्रा बँकेसह (5%) र्ादीत कार्म 

आहे. 

• सरकारी आकिेिारीनुसार, अमेररकन एक्सपे्रस आवण CITI बँक सारखी प्रीवमर्म के्रविट कािे, ज्यांचा विकास दर 

अनुक्रमे -8% आवण -2 आहे, ते आता बाजारातील वहस्सा गमाित आहेत. 

• मागील िर्ी ऑगिमधे्य एचिीएफसी बँकेला निीन के्रविट कािय जारी करण्याची परिानगी देण्याचा RBIचा वनणयर् 

मुख्यतः  कािय जोिण्याच्या दरात िाढ करण्यास समथयन देणारा आहे. 

स्रोत: निभारत टाईम्स 

सिमा मांथन 2022 

बातम्याांमधे्य का: 

• पॉवलसीधारकांच्या वहतसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी, विमा वनर्ामक, IRDAI ने कंपन्यांना स्वरं्चवलत मृतू्य दािा 

सेटलमेंट, चुकीची विक्री कमी करणे आवण विमा इकोवसिमच्या इतर घटकांसाठी तांवत्रकदृष्ट्ट्या प्रगत नाविन्यपूणय 

उपार् तर्ार करण्यास सांवगतले आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारतीर् विमा वनर्ामक आवण विकास प्रावधकरण (IRDAI) ने "विम्यामधील नािीन्य" र्ा विर्र्ािर सुरू झालेल्या 

वबमा मंथन 2022 हॅकाथॉनसाठी अजांचे स्वागत केले आहे. 

• हॅकाथॉनमधील सहभागीनंा पॉवलसीधारकांच्या वहतसंबंधांचे रक्षण करताना तंत्रज्ञानाच्या िापराद्वारे विमा प्रते्यकासाठी 

अखंि आवण िेळेिर उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असलेल्या कल्नांचा शोध घेण्यास सांवगतले जाते. 

• IRDAI विमा नसलेली मोटार िाहने ओळखण्यासाठी, आिश्यक मोटर थिय पाटी इन्व्शुरन्स जारी करणे सुवनवित 

करण्यासाठी आवण तंत्रज्ञानाद्वारे विमा िसू्त वितरीत करण्यासाठी तांवत्रकदृष्ट्ट्या सक्षम पद्धती तपासत आहे, ज्यात 

"आव्हानात्मक भूभाग आवण खराब प्रिेश" र्ांचा समािेश आहे. 

• IRDAI नुसार, Bima Manthan 2022 सहभागीनंा त्यांचे नाविन्यपूणय उपार् प्रवसद्ध पॅनेलसमोर सादर करण्याची 

आवण आकर्यक पुरस्कारांसाठी िधाय करण्याची संधी देईल. 

• वबमा मंथन 2022 च्या विजेत्याला विजेत्या प्रकल्/पॅ्टफॉमयिर विमा कंपनी (वकंिा विमाकते) सह सहर्ोग करण्याचा, 

विमाकते/मध्यस्थ आवण इतर भागधारकांसमोर िेमो िेमधे्य सहभागी होण्याचा वकंिा थेट IRDAI वनर्ामक सँिबॉक्स 

प्रणालीमधे्य प्रिेश करण्याचा पर्ायर् वदला जातो. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

Axis Bank Axis Receivables Suite (ARS) लाँच करणारी पसहली भारतीर् बँक ठरली आहे. 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अॅन्स्टक्सस बँक, भारतातील वतसरी सिायत मोठी खाजगी के्षत्रातील बँक, अॅन्स्टक्सस ररसीवे्हबल्स सूट (ARS), एक 

नाविन्यपूणय रोख व्यिस्थापन प्रस्ताि सादर करणारी भारतातील पवहली बँक बनली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• Axis Receivables Suite (ARS) ग्राहकांचा अनुभि िाढिताना ररसीवे्हबल सोलू्यशन सुव्यिन्स्टस्थत करते आवण रोख 

प्रिाह िाढिते. 
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• Axis Receivables Suite चा िापर व्यिसार् करण्याची वकंमत कमी करण्यासाठी केला जातो. 

• Axis Receivables Suite हे मोबाइल अॅपसह एंि-टू-एि सोलू्यशन म्हणून काम करते ज्याचा उिेश ग्राहकांनी 

उभारलेल्या विक्री इन्व्व्हॉइसेसच्या विरूद्ध प्राप्त करण्यार्ोग्य िसंू्तचा समेट स्वरं्चवलत करणे आहे. 

• Axis Receivables Suite ची वनवमयती Axis Bank द्वारे िेळखाऊ, खवचयक, मॅनु्यअल आवण तु्रटी-प्रिण काम दूर 

करण्यासाठी केली जाते ज्याच्या मदतीने ग्राहक त्यांचे ऑपरेशन पूणयपणे सानुकूवलत आवण स्वरं्चवलत करू शकतात. 

• Axis Receivables Suite चा िापर सिय पाित्यांिर ररअल-टाइम व्यिस्थापनासाठी देखील केला जाऊ शकतो 

ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांची आगामी/प्रलंवबत देर्के सहज पाहता रे्तात. 

• अॅन्स्टक्सस बँकेची स्थापना 1993 मधे्य मंुबई, महाराष्ट्र  रे्थे मुख्यालर्ासह झाली. 

• सध्या Axis Bank Limited चे MD आवण CEO अवमताभ चौधरी आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

रुपी बँकेचा परिाना रद्द 

 

बातम्याांमधे्य का:  

• ररझव्हय बँक ऑफ इंविर्ा (Reserve Bank of India) अथायत RBI ने राज्यातील अजून एका सहकारी बँकेिर मोठी 

कारिाई केलीर्. आरबीआर्ने रुपी को-ऑपरेवटव्ह बँकेचा (Rupee Cooperative Bank) परिानाच रि 

करण्याचा वनणयर् घेतला आहे.  

मूख्य मुदे्द 

• मंुबई उच्च न्यार्ालर्ाच्या (Mumbai High Court) आदेशानंतर आरबीआर्ने हा मोठा वनणयर् घेतला आहे. 

महत्वाची बाब म्हणजे आरबीआर्चा हा आदेश आजपासून सहा आठिड्ानंतर अथायत 22 सप्टेंबर 2022 पासून लागू 

होईल, अशी मावहती आरबीआर्किून देण्यात आलीर्. 

• आरबीआर्ने 8 ऑगि 2022 च्या आदेशानुसार रुपी को-ऑपरेटीव्ह बँक वलवमटेि, पुणे र्ा बँकेचा परिाना रि केला 

आहे.  

• त्यामुळे 22 सप्टेंबर 2022 बँकेला गाशा गंुिाळािा लागेल. सहकार आरु्क्त आवण सहकारी संस्थांचे वनबंधक र्ांनाही 

बँक बंद करण्याबाबत आदेश जारी करण्याचे आवण त्यासाठी वलन्स्टविेटर नेमण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 

बँकेचा परिाना रद्द करण्याचां कारण कार्? 

1. बँकेकिे पुरेसं भांििल आवण कमाईची शक्यताही नाही. त्यामुळे ते बँक कार्दा 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11 

(1) आवण कलम 22 (3) (d)मधील तरतुदीचंं पालन झालं नाही 

2. बँक कलम 22(3) (A), 22 (3) (B), 22(3)(C), 22(3) (D) आवण 22(3)(E) अंतगयत असलेल्या गरजांचे पालन करण्यात 

अर्शस्वी ठरली 
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3. बँक चालू ठेिणे ठेविदारांच्या वहताविरोधात आहे. 

4. सध्याच्या आवथयक न्स्टस्थतीनुसार बँक ठेिीदारांना पूणय पैसे देऊ शकणार नाही 

5. बँकेला व्यिसार् चालू ठेिण्याची परिानगी वदल्यास साियजवनक वहतािर प्रवतकूल पररणाम होऊ शकतो. 

रुपी बँकेला बँसकां ग व्यििार् करण्याि मनाई 

• बँकेचा परिाना रि केल्यामुळे रुपी बँकेला बँवकंग व्यिसार् करण्यास मनाई असेल. त्यात अन्य गोष्ट्ीपं्रमाणे ठेिी 

स्वीकारणे आवण ठेिीचंी परतफेि करणे र्ा गोष्ट्ीचंाही समािेश आहे.  

• दरम्यान, वलन्स्टविेशनिर सिय ठेिीदारांना ठेि विमा आवण के्रविट गॅरंटी कॉपोरेशनकिून 5 लाखाच्या मर्ायदेपरं्तच्या 

ठेिीचंा ठेि विमा दाव्याची रक्कम वमळिण्याचा अवधकार असेल.  

• बँकेनं सादर केलेल्या आकिेिारीनुसार 99 टझक्यांपेक्षा जास्त ठेिीदारांना त्यांच्या ठेिीची सिय रक्कम DICGC किून 

वमळण्याचा अवधकार आहे.  

• DICGC किून 18 मे 2022 परं्त ठेिीदारांच्या मागणीनुसार एकूण विमान उतरलेल्या ठेिीपैंकी 700.44 कोटी रुपरे् 

आधीच भरले आहेत. 

Source: TV9Marathi 

सिदेशी गुांतिणूक आकसर्यत करण्यािाठी िेबीने 15 िदस्यीर् िसमती स्थापन केली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• विदेशी गंुतिणूक िाढिण्यासाठी वसकु्यररटीज अँि एक्स्चेंज बोिय ऑफ इंविर्ा (SEBI) ने 15 सदस्यीर् सवमती स्थापन 

केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• वसकु्यररटीज अँि एक्स्चेंज बोिय ऑफ इंविर्ा (SEBI) ने स्थापन केलेल्या सवमतीमधे्य एक्सचेंज अँि न्स्टक्लअररंग 

कॉपोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अवधकारी, विपॉवझटरीज, कार्देशीर तज्ञ, सल्लागार कंपन्या आवण परदेशी बँकांचे 

इतर प्रवतवनधी र्ांचा समािेश आहे. 

• वसकु्यररटीज अँि एक्स्चेंज बोिय ऑफ इंविर्ा (SEBI) ने स्थापन केलेल्या सवमतीचे अध्यक्ष माजी मुख्य आवथयक 

सल्लागार (CEA) K.V. सुब्रमण्यम असतील. 

• SEBI ने स्थापन केलेल्या सल्लागार सवमतीचे मुख्य कार्य सध्याच्या कार्यपद्धतीचंा आढािा घेऊन परदेशी 

गंुतिणूकदारांना भारतीर् बाजारपेठेत गंुतिणूक करणे सोपे करणे हे आहे. 

• वसकु्यररटीज अँि एक्सचेंज बोिय ऑफ इंविर्ा (SEBI) ने स्थापन केलेली निीन सवमती 'FPI सल्लागार सवमती' वकंिा 

FAC म्हणून ओळखली जाते. 

• ही सवमती SEBI ने गंुतिणुकीची प्रवक्रर्ा सुलभ करण्यासाठी आवण भारताच्या भांििली बाजारात गंुतिणूक 

िाढिण्यासाठी निीन मागय सुचिण्यासाठी स्थापन केली आहे. 
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• सेबीने स्थापन केलेल्या सवमतीचे उविष्ट् देशांतगयत रोखे बाजारातील सहभाग िाढिणे आवण निीन मागांची वशफारस 

करणे आहे. 

• गंुतिणूक आकवर्यत करण्यासाठी आवण पारदशयकता िाढिण्यासाठी सध्याच्या वनर्मांमधे्य बदल करणे. 

• नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 15 सदस्यीर् सवमतीने किोविर्नशी संबंवधत मुद्द्ांिर सरकारला वशफारसी 

करण्याचे उविष्ट् ठेिले आहे. 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 

रु्सनर्न बँकेने शीर्य 3 PSB मधे्य स्थान समळसिण्यािाठी 'रेि' लक्ष्य सनसित केले आहे 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रु्वनर्न बँकेने शीर्य 3 PSB मधे्य स्थान वमळविण्यासाठी 'रेस' लक्ष्य वनवित करण्याचा वनणयर् घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

RACE चा अथय आहे- 

1. वकरकोळ, कृर्ी आवण एमएसएमई के्रविटमधे्य िाढ, 

2. मालमते्तची गुणित्ता सुधारणे, 

3. चालू खाते आवण बचत खाते म्हणजे ठेिीमंधे्य िाढ. 

• रु्वनर्न बँक ऑफ इंविर्ाचे उविष्ट् PSB मधील शीर्य तीन कजयदारांमधे्य असणे आवण सरकारी प्रार्ोवजत 

कार्यक्रमांमधे्य िधायत्मक बँक बनणे आहे. 

• RACE अंतगयत रु्वनर्न बँक ऑफ इंविर्ाचे उविष्ट् बँकेची नफा आवण वनव्वळ व्याज मावजयन िाढिणे आवण भांििल 

ते जोखीम-भाररत मालमते्तचे गुणोत्तर िाढिणे आवण नॉन-परफॉवमंग अॅसेट रेशो कमी करणे हे आहे. 

• रु्वनर्न बँक ऑफ इंविर्ा, रु्वनर्न बँक वकंिा UBI म्हणून प्रवसद्ध, ही भारतातील सरकारी मालकीची बँक आहे 

• रु्वनर्न बँक ऑफ इंविर्ा ही 120 दशलक्ष ग्राहकांसह US$106 अब्ज िावर्यक महसूल असलेली बँक आहे, ज्याच्या 

सध्या सुमारे 9500 शाखा आहेत. 

• रु्वनर्न बँक ऑफ इंविर्ाच्या भारताव्यवतररक्त वसिनी, दुबई, अँटिपय आवण हाँगकाँग रे्थे शाखा आहेत. 

• परदेशातील शाखांव्यवतररक्त, रु्वनर्न बँक ऑफ इंविर्ाने अबू धाबी, बीवजंग आवण शांघार् रे्थे प्रवतवनधी कार्ायलरे् 

देखील स्थापन केली आहेत. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

SEBI 20 िदस्याांिाठी िल्लागार िसमतीची पुनरय चना 

बातम्याांमधे्य का: 

• वसकु्यररटीज अँि एक्स्चेंज बोिय ऑफ इंविर्ा (SEBI) ने बाजार िेटािर सल्लागार सवमतीची पुनरयचना केली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• सवमती वसकु्यररटीज माकेट िेटा ऍके्सस आवण गोपनीर्तेशी संबंवधत धोरणात्मक उपार्ांची वशफारस करेल. 

• सल्लागार सवमतीतील सदस्यांची संख्या 20 करण्यात आली असून सुरुिातीला 21 सदस्यांचा सवमतीत समािेश 

करण्यात आला होता. 

• निीन सल्लागार सवमती नॅशनल िॉक एक्सचेंज (NSE) चे माजी व्यिस्थापकीर् संचालक आवण मुख्य कार्यकारी 

अवधकारी (CEO) र्ांच्या जागी आवशर्कुमार चौहान र्ांची वनरु्क्ती करण्यात आली आहे. 

• निीन सल्लागार सवमतीमधे्य BSE चा समािेश करण्यात आलेला नाही. 

• वदल्लीच्या राष्ट्र ीर् कार्दा विद्यापीठातील प्राध्यापक आवण वदिाळखोरी आवण वदिाळखोरी बोिय ऑफ इंविर्ा (IBBI) 

चे माजी अध्यक्ष एस साहू र्ा सवमतीचे अध्यक्ष असतील. 

• निीन सल्लागार सवमतीमधे्य विपॉवझटरीचे मुख्य कार्यकारी अवधकारी, विविध भागधारकांचे प्रवतवनधी आवण सेबीचे 

िररि अवधकारी सदस्य म्हणून समाविष्ट् आहेत. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

Union Prerna 2.0 – EmpowerHim 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रु्वनर्न बँक ऑफ इंविर्ाने इंििर ी-फिय, समवपयत, मवहला-कें वद्रत सोसार्टी ‘एपॉिरअिर’ लाँच केली आहे, जो 

वतच्या प्रमुख एचआर उपक्रम ‘पे्ररणा’चा भाग म्हणून आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रु्वनर्न बँक ऑफ इंविर्ाने सुरू केलेल्या र्ा उपक्रमाचा उिेश मवहलांच्या कररअरचा आलेख उंचािणे आवण 

विद्यमान पूियग्रह आवण आव्हाने दूर करून बँकेची विविधता िाढिणे हा आहे. 

• Union Prerna हा UBI चा एचआर टर ान्सफॉमेशन उपक्रम आहे, ज्याचा उिेश कामाचे विवजटार्झेशन, कमयचारी-

कें वद्रत हस्तके्षप आवण बँवकंग के्षत्रातील वशक्षणात क्रांती करून उत्पादकता सुधारणे आहे. 

• एमिी आवण सीईओ ए मवनमेखलाई र्ांनी सुरू केलेल्या र्ा उपक्रमात बँकेचे िररि व्यिस्थापन आवण देशभरातील 

सुमारे 40 मवहला सवमती सदस्य सहभागी झाले होते. 

• उद्योग-प्रथम उपक्रम म्हणून, “EmpowerHour” ही केिळ रु्वनर्न बँकेच्या मवहला कमयचाऱ्र्ांची एक सवमती आहे. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• EmpowerHer उपक्रमाचे उविष्ट् तळागाळातील विविधतेशी संबंवधत समस्यांचे वनराकरण करणे आहे. 

• EmpowerHer सवमती सदस्य, त्यांच्या संपूणय भारतातील प्रवतवनवधत्वाद्वारे, प्रभािी संरचनात्मक बदल घििून 

आणण्यासाठी व्यिस्थापनाशी थेट गंुतून राहतील ज्यामुळे रु्वनर्न बँक ऑफ इंविर्ा मवहलांसाठी सिायत पसंतीचा 

वनर्ोक्ता बँ्रि बनण्याचा मान वमळिेल. 

RBI काडय  टोकनार्झेशन  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• RBI ने कािय टोकनाइज सेिेची अंवतम मुदत 1 जुलै 2022 पासून 1 ऑक्टोबर 2022 परं्त िाढिली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• व्यापारी िेबसाइट्सिर ऑनलाइन पेमेंट करण्यासाठी 1 ऑक्टोबर 2022 परं्त के्रविट आवण िेवबट कािय टोकन 

करण्याचा आदेश आरबीआर्ने जारी केला आहे. 

• ग्राहकांची सोर् आवण सुरवक्षतता अवधक प्रभािीपणे करण्यासाठी आरबीआर्ने कािय टोकन प्रणाली सुरू केली आहे. 

• टोकनार्झेशन म्हणजे के्रविट आवण िेवबट काियचे तपशील टोकन नािाच्या पर्ायर्ी कोिसह बदलणे, ज्या अंतगयत, 

ऑनलाइन व्यापाऱ्र्ांना त्यांच्या ग्राहकांचे कािय त्यांच्या पॅ्टफॉमयिर संग्रवहत करण्यासाठी कािय िेटाच्या जागी टोकन 

क्रमांक िापरािे लागतील. 

• आरबीआर्ने जारी केलेल्या सूचनांनुसार, टोकन फक्त एका काियसाठी आवण एका व्यापाऱ्र्ासाठी िैध असेल, जर 

के्रविट कािय एका ई-कॉमसय साइटसाठी टोकन केले असेल, तर त्या काियचे िेगळे टोकन दुसऱ्र्ा साइटिर उपलब्ध 

करून वदले जाईल. 

• आरबीआर्ने व्यापाऱ्र्ांना ऑनलाइन पेमेंटसाठी एक रु्वनक कोि ठेिण्याची सूचना वदली आहे, जो तुमचा मूळ कािय 

क्रमांक नसेल. 

• RBI द्वारे आर्ोवजत कािय टोकनार्झेशनचा उिेश कािय मावहती सामावर्क करण्यापासून होणारी फसिणूक रोखणे 

हा आहे. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 

पाले ही िध्या भारतातील आघाडीची FMCG कां पनी 
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बातम्याांमधे्य का: 

• कांतर इंविर्ाच्या िावर्यक बँ्रि फूटवपं्रट अभ्यासानुसार, स्थावनक पातळीिर उत्पावदत वबन्स्टस्कट बँ्रि पालेने 2021 मधे्य 

सलग अकराव्या िर्ी क्रमिारीत अव्वल स्थान पटकािले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कन्व्युमर ऍके्सस पॉइंट्स (CRP) िर आधाररत, अहिालात 2021 मधे्य ग्राहकांनी सिायवधक पसंती वदलेल्या FMCG 

बँ्रिचे मूल्यांकन समाविष्ट् केले आहे. 

• सीआरपीचे मूल्यमापन ग्राहकांनी केलेल्या िास्तविक खरेदी आवण वदलेल्या िर्ायतील वनर्वमततेच्या आधारे केले जाते 

(ग्राहकांना त्याबिल कसे िाटते आवण ते वकती िेळा खरेदी करतात). 

• पालेनंतर, र्ादीतील इतर शीर्य बँ्रि्समधे्य अमूल, वब्रटावनर्ा, न्स्टक्लवनक प्स आवण टाटा र्ांच्या उत्पादनांचा र्ा िर्ी 

जाहीर झालेल्या क्रमिारीत समािेश आहे. 

• कंतार इंविर्ाने जाहीर केलेल्या क्रमिारीत, पाले रे्थील सीआरपी गेल्या िर्ीच्या मानांकनापेक्षा 14% ने िाढले आहे. 

• र्ािर्ी हल्दीरामचाही टॉप 25 रँवकंगमधे्य समािेश झाला आहे. रं्दा हल्दीराम २४व्या स्थानािर आहे. 

• सीआरपीने जारी केलेल्या अहिालानुसार, गेल्या िर्ीच्या तुलनेत र्ािर्ी बँ्रिच्या संखे्यत सुधारणा झाली आहे. 

• लंिन, इंगं्लि रे्थे न्स्टस्थत, Kantar India ही 1992 मधे्य स्थापन झालेली िेटा विशे्लर्ण आवण बँ्रि सल्लागार फमय 

आहे. 

स्रोत: Livemint 

बांधन बँकेने पाटणा रे्थे पसहले करन्सी चेस्ट उघडले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पाटणा रे्थील वददारगंजमधे्य बंधन बँकेने करन्सी चेिचे उद्घाटन केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• वददारगंज, पाटणा रे्थे सुरू करण्यात आलेली करन्सी चेि बंधन बँकेची पवहली करन्सी चेि आहे जी शहरातील 

शाखा आवण एटीएमसाठी रोख व्यिस्थापनात मदत करेल. 

• ही करन्सी चेि व्यक्ती, MSME आवण लहान व्यिसार् मालकांना बँक शाखा आवण ATM मधे्य चलनी नोटांचा 

पुरिठा करून आिश्यकतेनुसार मदत करेल. 

• बंधन बँकेने र्ा आवथयक िर्ायत देशात 530 हून अवधक निीन बँक शाखा उघिण्याची घोर्णा केली आहे ज्या मुख्यतः  

उत्तर आवण पविम आवण दवक्षण भारतात वितरीत केल्या जातील. 

• करन्सी चेिचे उविष्ट् सिय ग्राहकांना प्रत्यक्ष वकंिा अप्रत्यक्षपणे लाभ वमळिून देण्याचे आहे आवण बँकेने पुरविल्या 

जाणाऱ्र्ा बँवकंग सेिांमधे्य ग्राहकांच्या सोर्ी िाढिण्यासाठी हे एक उपरु्क्त पाऊल आहे. 

• करन्सी चेि र्ा वनििक बँकांच्या शाखा आहेत ज्यांना RBI ने रुपर्ाच्या नोटा आवण नाणी साठा करण्यासाठी 

अवधकृत केले आहे. 

• विविध शहरांतील आरबीआर् कार्ायलर्ांना नोट पे्रस आवण टांकसाळांमधून नाणी वमळतात, ती करन्सी चेि आवण 

छोट्या नाण्यांच्या िेपोमधे्य पाठिली जातात, तेथून ते बँक शाखांमधे्य वितररत केले जातात. 
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• आत्तापरं्त RBI ने भारतात 4,075 पेक्षा जास्त करन्सी चेि स्थापन केले आहेत. 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 

महत्वाच्या बातम्या: िांरक्षण 

िृर्भ िैसनक आरामग्रहाचे उद्घाटन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िृर्भ सैवनक आरामग्रहाचे उद्घाटन वदल्ली कंॅट रे्थे लेफ्टनंट जनरल नि के खंिुरी, AVSM, VSM, GOC-in-C, 

िेिनय कमांि र्ांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• िृर्भ सैवनक आरामग्रह हा अशा प्रकारचा पवहला प्रकल् आहे जो भारतीर् लष्कर आवण वदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशन 

(DMRC) र्ांच्या संरु्क्त विद्यमाने बांधण्यात आला आहे. 

• िृर्भ सैवनक कार्यक्रमाची सोर् देखील वदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशन (DMRC) अवधकाऱ्र्ांनी केली आहे. 

• राज्य कला सुविधेत सध्या 148 बेि आहेत, ज्यामधे्य संुदर विझाइन केलेले िेवटंग लाउंज, इन-हाउस िार्वनंग, ग्रीन 

एररर्ा आवण पावकंग एररर्ा र्ांचा समािेश आहे. 

• िृर्भ सैवनक आरामगृह हे सेिावनिृत्त सैवनक आवण त्यांच्या कुटंुवबर्ांना आरामदार्ी राहण्याची खात्री करण्यासाठी 

बांधण्यात आले आहे. 

• िृर्भ सैवनक आरामगृह सुविधेचा विकास भारतीर् सैन्याने सेिारत/वनिृत्त सैवनक आवण त्यांच्या कुटंुबांप्रती असलेली 

िचनबद्धता शेअर आवण काळजी र्ा तत्त्वांनुसार प्रवतवबंवबत करण्याच्या उिेशाने विकवसत केली आहे. 

स्रोत: Livemint 

भारतीर् नौदलाची AK-630 तोफ 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• संरक्षण के्षत्रात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांच्या मेक इन इंविर्ा कार्यक्रमांतगयत भारतात उत्पावदत 30 वममी दारुगोळा 

तर्ार करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रु्द्धनौकांिर बसिलेल्या AK-630 बंदुकांमधे्य दारूगोळा िापरला जाईल. 

• ही देशासाठी मोठी उपलब्धी आहे कारण पूणयपणे स्वदेशी दारूगोळा भारताच्या खाजगी उद्योगाने विकवसत केला 

आहे. 

• 30 वममीचा दारुगोळा 12 मवहन्यांत तर्ार करण्यात आला असून, सिय घटक स्वदेशी आहेत. 

• भारतीर् नौदलाने, उद्योगाला चालना देऊन न्स्टिररट इंविर्ाचा पाठपुरािा करत, रेखावचते्र, विझाईन िैवशष्ट्टे्य, तपासणी 

उपकरणे आवण दारुगोळ्याचे पुरािे आवण चाचणी र्ासाठी तांवत्रक सहाय्य केले आहे. 

• नागपुरातील इकॉनॉवमक एक्स्प्लोवझव्ह वलवमटेि नािाच्या रासार्वनक उत्पादन कंपनीने भारतीर् नौदलाला 100% 

स्वदेशी 30 वममी तोफा पुरविल्या आहेत. 

• इकॉनॉवमक एक्स्प्लोवझव्ह वलवमटेिने तर्ार केलेला दारूगोळा नौदल प्रमुख व्हाईस अॅिवमरल एसएन घोरमािे र्ांना 

वमळाला आहे. 

स्रोत: द सहांदू 

चाांदीपूर रे्थे र्शस्वीररत्या लढा-चाचणी भारत VL-SRSAM 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• संरक्षण संशोधन आवण विकास संघटना (DRDO) ने भारतीर् नौदल आवण नौदल रु्द्धनौकांसाठी उभ्या प्रके्षवपत 

केलेल्या शॉटय-रेंज सरफेस टू एअर वमसाइल (VL-SRSAM) च्या र्शस्वी उड्डाण चाचण्या घेतल्या आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• चांदीपूरच्या वकनाऱ् र्ाजिळ, ओविशा राज्यातील, VL-SRSAM उड्डाण चाचणी घेण्यात आली. 

• भारतीर् नौदलाच्या जहाजाची अनुलंब प्रके्षपण करण्याची क्षमता दशयविण्यासाठी, ते िेगिान मानिरवहत हिाई 

लक्ष्यािर र्शस्वीररत्या चालिण्यात आले. 

• व्हीएल-एसआरएसएएम ची रचना आवण विकवसत करण्यात आलेले अनेक हिाई धोक्यांपैकी सी-न्स्टस्कवमंग लके्ष्य 

जिळच्या अंतरािर पराभूत करण्यासाठी आहेत. 

• फ्लाइट िेटाचा िापर VL-SRSAM च्या चाचणी प्रके्षपणाचा मागोिा घेण्यासाठी केला जाईल, ज्यामधे्य उड्डाण मागय 

आवण िाहन कार्यप्रदशयन आकिेिारीचा समािेश आहे. 

• रिार, इलेक्टर ो-ऑवप्टकल टर ॅवकंग वसिीम (EOTS), आवण ITR, चांदीपूर द्वारे ठेिलेल्या टेवलमेटर ी वसिीमसह 

उपकरणांच्या अनेक शे्रणीनंी चाचणी प्रके्षपण दरम्यान उड्डाण िेटा रेकॉिय केला. 

• VL-SRSAM हे अंदाजे 15 वकमी उंचीिर आवण 40 ते 50 वकमी दरम्यानच्या अंतरािर हार्-िीि हिाई लक्ष्यांिर 

हल्ला करण्यासाठी तर्ार केले आहे. 
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• न्स्टव्हजु्यअल रेंजच्या पलीकिे असलेल्या हिेतून हिेत मारा करणारे अस्त्र के्षपणास्त्र, शस्त्राच्या विझाइनसाठी पे्ररणा 

म्हणून काम केले. 

• VL-थ्रि SRSAM ची वे्हक्टररंग प्रणाली के्षपणास्त्राचा कोनीर् िेग आवण उंची वनरं्वत्रत करण्यासाठी थ्रि वदशा 

बदलण्यासाठी त्याच्या इंवजनची क्षमता सुधारण्यासाठी महत्त्वपूणय ठरेल. 

• व्हीएल-एसआरएसएएम ही एक कॅवनिर प्रणाली आहे, जी त्या हेतूसाठी विशेर्तः  तर्ार केलेल्या कंपाटयमेंट्समधून 

संग्रवहत आवण िापरली जाऊ शकते. 

स्रोत: द सहांदू 

‘उलची फ्रीडम शील्ड’ लष्करी िराि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• दवक्षण कोररर्ा आवण रु्नार्टेि िेट्स र्ांच्यातील सिायत मोठ्या संरु्क्त लष्करी किार्ती फील्ड प्रवशक्षण पुन्ा सुरू 

झाल्यामुळे सुरू झाल्या आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• िावर्यक उन्ाळी सरािाचे नाि र्ािर्ी "उलची फ्रीिम शील्ड" असे बदलण्यात आले आहे आवण तो 1 सप्टेंबर 2022 

परं्त सुरू राहील. 

• कोरोनाव्हार्रसच्या उदे्रकानंतर प्रथमच, दवक्षण कोररर्ाने चार वदिसीर् उल्ह्ची नागरी संरक्षण सराि सुरू केला आहे 

जो विशेर्त: सरकारी तर्ारी सुधारण्याच्या उिेशाने आहे. 

• र्ा नागरी आवण लष्करी सरािांच्या मदतीने, सरकार रु्द्धाच्या विकवसत स्वरूपाला सामािून घेण्यासाठी देशाची 

तर्ारी िाढिण्याचा प्रर्त्न करते. 

• दवक्षण कोररर्ा आवण अमेररकेने सरािाचे प्राथवमक प्रवशक्षण सुरू केल्यानंतर उत्तर कोररर्ाने आपल्या पविम 

वकनाऱ्र्ािर दोन के्षपणासे्त्र िागली. 

• सहर्ोगी देश एकूण 11 प्रादेवशक प्रवशक्षण कार्यक्रम आर्ोवजत करतील, ज्यामधे्य वब्रगेि स्तरािरील एक कार्यक्रम 

असेल ज्यात हजारो सैवनक सहभागी होतील, असे सोल संरक्षण मंत्रालर्ाने म्हटले आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

आर्एनएि कणय रे्थे कां पोसझट इनडोअर शूसटांग रें जचे उद्घाटन करण्यात आले 
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बातम्याांमधे्य का: 

• पूिय नौदल कमांिचे फॅ्लग ऑवफसर कमांविंग-इन-चीफ, व्हाइस अॅिवमरल वबस्ववजत दासगुप्ता र्ांच्या हसे्त पूिय 

सागरी वकनाऱ् र्ािरील INS कणाय रे्थे अशा प्रकारच्या पवहल्या कंपोवझट इनिोअर शूवटंग रेंज (CISR) चे उद्घाटन 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• सध्या CISR नौदलाकिे सिय प्राथवमक आवण दुय्यम शस्त्रांसाठी अत्याधुवनक, स्वरं्पूणय, 25 मीटर, सहा लेन, थेट 

फार्ररंग रेंज आहे. 

• संबंवधत वनरं्त्रण सॉफ्टिेअर, तसेच प्रगत लक्ष्य प्रणाली, रेंज कमयचाऱ् र्ांना त्यांच्या फार्ररंग कौशल्यांमधे्य सुधारणा 

करण्यास सक्षम करेल, त्यांना आव्हानात्मक पररन्स्टस्थतीत आव्हान देण्यास आवण प्रवतिध्यांचा सामना करण्यास सक्षम 

करेल. 

• ही शे्रणी एका भारतीर् कंपनीने समकालीन आंतरराष्ट्र ीर् मानकांनुसार स्थावपत केली आहे आवण 'आझादी का अमृत 

महोत्सि' र्ा िर्ायतील आत्मवनभयर भारत उपक्रमाचे उदाहरण म्हणून ओळखले जाते. 

• आर्एनएस कणय ही नौदलातील पवहली आवण देशातील एकमेि लष्करी तुकिी आहे ज्याने अशा प्रकारची सुविधा 

स्थापन केली आवण त्याचा िापर केला. 

• र्ा सुविधेसह ईएनसी नौदल कमयचाऱ् र्ांच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीर् िाढ करण्याचे सरकारचे उविष्ट् आहे. 

स्रोत: द सहांदू 

भारत रसशर्ाकडून िहा Tu-160 लाांब पल्ल्याची बॉम्बर खरेदी करणार 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारत आपली सामररक शक्ती मजबूत करण्यासाठी रवशर्ाकिून Tu-160 बॉम्बर खरेदी करणार आहे. 

 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• Tupolev Tu-160 बॉम्बरचा सिायवधक िेग 2220 वकलोमीटर प्रवत तास आहे. उड्डाण दरम्यान, विमान जास्तीत जास्त 

110,000 वकलो िजन उचलू शकते. 

• Tu-160 िर ॅटेवजक बॉम्बर रवशर्ाने बनिले आहे. 

• रवशर्न बनािटीच्या Tu-160 बॉम्बरने 16 विसेंबर 1981 रोजी प्रथमच उड्डाण केले आवण आता रवशर्ाकिून 

पुनसंचवर्त केले जात आहे. 

• सामररक बॉम्बर टू-160 बॉम्बरमधून लांब पल्ल्याची कू्रझ के्षपणासे्त्र आवण आन्स्टिक िारहेि दोन्ी प्रके्षवपत करू 

शकतात. 
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• Tu-160 बॉम्बरला देखील कार्य करण्यासाठी हिाई इंधन भरण्याची आिश्यकता नाही; त्यामुळे टँकर विमानांना र्ा 

विमानासह मोवहमेसाठी उड्डाण करण्याची आिश्यकता नाही. 

• भारताला दोन्ी बाजंूनी शतंू्रनी िेढले आहे; एकाच िेळी दोन्ी आघाड्ांिर लढा सुरू झाल्यास, भारताला त्याच्या 

लष्करी क्षमतेचे विभाजन करणे बंधनकारक असेल, जे त्याला रवशर्ाकिून खरेदी करािे लागेल.  

• बॉम्बर पावकस्तान आवण चीनमधे्य घुसखोरी करण्यास आवण समुद्रात गस्त घालणाऱ्र्ा प्रमुख विमानतळ, रु्द्धनौका 

आवण विमानिाहू जहाजांिर हल्ला करण्यास सक्षम आहे. 

• Tu-160 बॉम्बर, इतर लढाऊ विमानांप्रमाणे, मोठी के्षपणासे्त्र िाहून नेऊ शकते. 

स्रोत: द सहांदू 

भसिष्यातील पार्दळ िैसनक (F-INSAS) प्रणाली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ वसंह र्ांनी वदल्ली रे्थे विविध संरक्षण आवण धोरणात्मक प्रणालीचें अनािरण 

करण्यासाठी आर्ोवजत केलेल्या समारंभात बहुप्रतीवक्षत भविष्यातील पार्दळ सैवनक (F-INSAS) ही रं्त्रणा (F-

INSAS) भारतीर् लष्कराकिे सुपूदय  करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• F-INSAS मधे्य AK-203 असॉि रार्फल, रवशर्न बनािटीची गॅस-फार्र, मॅगवझन-फेि, वसलेक्ट-फार्र असॉि 

रार्फल आहे. 

• इंिो-रवशर्न संरु्क्त कंपनी रार्फल बनिते, ज्याची रेंज 300 मीटर आहे. 

• लक्ष्य संपादनासाठी, 200-मीटर शे्रणीसह रार्फल-माउंटेि होलोग्रावफक दृष्ट्ी प्रदान केली जाते. 

• पार्दळांना आता हेले्मट-माउंट नाईट न्स्टव्हजन उपकरणे उपलब्ध आहेत. हेले्मट आवण बवनर्ान 9mm बुलेट तसेच 

AK-47 असॉि गनला प्रवतरोधक आहेत. 

• कमांि पोि आवण रु्द्धभूमीिरील इतर घटकांशी संिाद साधण्यासाठी, हँि्स-फ्री हेिसेट प्रदान केला जातो. 

• पार्दळ सैवनकांचे अन्स्टस्तत्व सुवनवित करण्यासाठी र्ा प्रणालीमधे्य बॅवलन्स्टिक हेले्मट, बॅवलन्स्टिक गॉगल, बुलेटपू्रफ 

जॅकेट, एल्बो पॅि आवण गुिघा पॅि समाविष्ट् आहेत. 

• F-INSAS मधे्य एक अत्याधुवनक लक्ष्य संपादन आवण संपे्रर्ण प्रणाली देखील आहे. F-INSAS प्रकल्ाची संकल्ना 

संरक्षण संशोधन आवण विकास संस्था (DRDO) द्वारे 2000 च्या दशकाच्या सुरुिातीला लष्कराच्या पार्दळ दलाच्या 

आधुवनकीकरण कार्यक्रमाच्या उविष्ट्ांमधे्य पूणयत: बसण्यासाठी आवण लष्करी ऑपरेशन दरम्यान सैवनकांची कामवगरी 

िाढिण्यासाठी करण्यात आली. 

स्रोत: द सहांदू 
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िॅन सदएगो रे्थील INS िातपुडा रे्थून 75 लॅप्स "आझादी का अमृत महोत्सि रन" 

बातम्याांमधे्य का: 

• 13 ऑगि रोजी, भारतीर् नौदल जहाज (INS) सातपुिा भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या िधायपन वदनावनवमत्त सॅन 

वदएगो बंदरात पोहोचले. 

 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारताच्या स्वातंत्र्य वदनावनवमत्त, INS सातपुिा ने सॅन वदएगो रे्थील रू्एस नेव्ही बेस रे्थे 75-लॅप आझादी का अमृत 

महोत्सि शर्यत पार पािली. 

• उत्तर अमेररकेतील भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 िर्ांच्या महत्त्वपूणय प्रसंगी, भारतीर् नौदल जहाजािर उले्लखनीर् 

स्थावनक मान्यिर आवण परदेशी भारतीर्ांसमोर भारतीर् वतरंगा ध्वज फिकिला जातो. 

• भारतीर् नौदलाचा विनाशक र्ापूिी कधीही उत्तर अमेररकेच्या पविम वकनाऱ् र्ािर पोहोचला नव्हता, ज्यामुळे INS 

सातपुड्ाचे सॅन वदएगो रू्एस नेव्ही बेसिर उतरणे हा एक ऐवतहावसक प्रसंग आहे. 

• स्वातंत्र्याच्या 75 िर्ांनंतर भारतीर् नौदलाची क्षमता आवण विकास र्ािर प्रकाश टाकणारा हा प्रसंग. 

• हिाई रे्थील पलय हाबयर रे्थे सिायत मोठा बहुपक्षीर् नौदल सराि, द ररम ऑफ द पॅवसवफक एक्सरसाइज (RIMPAC), 

भारतीर् नौदल रु्द्धनौका, INS सातपुिा आवण P81 LRMRASW विमानांचा समािेश होता. 

• सहा आठििे चाललेल्या आवण तीव्र ऑपरेशनल आवण प्रवशक्षण वक्रर्ाकलाप दशयविलेल्या सरािात, INS सातपुिा 

आवण P81 सागरी ने भाग घेतला. 

• र्ा सरािाचा उिेश विविध राष्ट्र ांच्या नौदलांमधील संिाद आवण आत्मविश्वास िाढिणे हा आहे. 

स्रोत: पीआर्बी 

िज्र प्रहार 2022 

बातम्याांमधे्य का: 

• वहमाचल प्रदेशातील बाकलोह रे्थील िेशल फोसय टर े वनंग सू्कलमधे्य भारत-अमेररका संरु्क्त विशेर् सैन्याचा सराि 

पूिय िज्र प्रहार 2022” सुरू झाला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• पूिय िज्र प्रहार २०२२ ही िावर्यक सरािाची 13 िी आिृत्ती आहे. 

• पूिय िज्र प्रहार संरु्क्त सरािाचा मुख्य उिेश संरु्क्त मोवहमेचे वनर्ोजन आवण ऑपरेशनल रणनीती र्ासारख्या 

के्षत्रातील सिोत्तम पद्धती आवण अनुभि सामावर्क करणे हा आहे. 

• प्री-िज्र प्रहार सरािात, भारतीर् सैन्य दलाचे प्रवतवनवधत्व SFTS च्या नेतृत्वाखालील विशेर् दलाच्या कमयचाऱ् र्ांनी केले 

होते, तर US दलाचे प्रवतवनधीत्व 1st िेशल फोसेस गु्रप आवण US िेशल फोसय िेशल टॅन्स्टक्टक्स स्क्वािर नचे कमयचारी 

करतात. 

• हा संरु्क्त िावर्यक सराि भारत आवण रू्एस दरम्यान आळीपाळीने आर्ोवजत केला जातो ज्याचा उिेश संरु्क्त 

मोवहमेचे वनर्ोजन आवण ऑपरेशनल रणनीती र्ासारख्या के्षत्रातील सिोत्तम सराि आवण अनुभि सामावर्क करणे 

आहे. 

• 21 वदिसांच्या प्री-िज्र प्रहार सराि दरम्यान, दोन्ी सैन्याचे संघ संरु्क्तपणे विशेर् ऑपरेशन्स, बंिखोरी विरोधी 

ऑपरेशन्स आवण पियतीर् भूभागातील वसमु्यलेटेि पारंपाररक आवण अपारंपररक पररन्स्टस्थतीमंधे्य हिाई ऑपरेशन्सच्या 

मावलकेचे प्रवशक्षण, र्ोजना आवण अंमलबजािणी करतील. 

• भूतपूिय िज्र प्रहार अभ्यास हे दोन्ी देशांच्या विशेर् दलांमधील पारंपाररक मैत्रीचे बंध दृढ करण्यासाठी तसेच भारत 

आवण अमेररका र्ांच्यातील वद्वपक्षीर् संरक्षण सहकार्य सुधारण्याच्या वदशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. 

स्रोत: द सहांदू 

Defense Expo  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• विफेन्स एक्स्पोची 12 िी आिृत्ती गांधीनगर, गुजरात रे्थे 18 ते 22 ऑक्टोबर 2022 र्ा कालािधीत होणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• विफेन्स एक्स्पोच्या १२व्या आिृत्तीची थीम 'पाथ टू प्राइि' आहे. 

• विफेन्स एक्स्पोची १२ िी आिृत्ती राष्ट्र ीर् अवभमान जागिते आवण सक्षम स्वदेशी संरक्षण उद्योगाच्या स्थापनेद्वारे राष्ट्र  

उभारणीत सहभागी होण्यासाठी नागररकांना प्रोत्सावहत करते. 

• पाच वदिसांच्या विफेन्स एक्स्पो कार्यक्रमात तीन व्यािसावर्क वदिस आवण दोन साियजवनक वदिसांचा समािेश आहे. 
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• विफेन्स एक्स्पो इव्हेंटमधे्य साबरमती ररव्हर फं्रटिर सशस्त्र सेना, DPSU आवण उद्योगांची उपकरणे आवण कौशल्य 

संच र्ा पाच वदिसांत सिय स्तरांिर सवक्रर् सहभाग आवण समक्रवमत प्रर्त्नांद्वारे प्रदवशयत केले जातील. 

• विफेन्स एक्स्पो-2022 चा उिेश भारतीर् कंपन्यांचा सवक्रर् सहभाग आकवर्यत करणे आहे. 

• विफेन्स एक्स्पो-2022 िेबसाइट विविध स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांबिल मावहतीपूणय सामग्री होि करण्यासाठी आवण 

गुजरातमधील गंुतिणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रदशयकांना ऑनलाइन सेिा प्रदान करण्यासाठी विझाइन केली गेली 

आहे. 

• संरक्षण के्षत्रामधे्य स्वािलंबन साध्य करण्यासाठी आवण 2025 परं्त 5 अब्ज िॉलरची वनर्ायत साध्य करण्यासाठी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांच्या संकल्नेनुसार विफेन्स एक्स्पो 2022, प्रदशयनाची रचना करण्यात आली आहे. 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 

भारतीर् नौदलाच्या ििय मसहला कमयचाऱर्ाांनी पसहली एकल िागरी मोहीम पूणय केली  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• उत्तर अरबी समुद्रातील पवहली स्वतंत्र सागरी देखरेख मोहीम नौदलाच्या मवहला अवधकाऱ्र्ांच्या पथकाने िॉवनयर्र 

228 विमानातून पूणय केली. 

• मुख्य मुदे्द: 

• गुजरातमधील पोरबंदर रे्थील नेव्हल एअर एन्व्के्लव्ह रे्थे नेव्हल एअर स्क्वॉिर न-INAS-314 च्या पाच मवहला 

अवधकाऱ्र्ांनी पवहले स्वतंत्र सागरी देखरेख वमशन पूणय केले. 

• वमशनचे नेतृत्व लेफ्टनंट कमांिर आंचल शमाय र्ांनी केले होते आवण त्यांच्या टीममधे्य पार्लट लेफ्टनंट वशिांगी आवण 

लेफ्टनंट अपूिय गीते र्ांचा समािेश होता. वमशन पूणय करण्यासाठी लेफ्टनंट पूजा पांिा आवण सब लेफ्टनंट पूजा 

शेखाित र्ांनी रणनीवतक आवण सेन्सॉर अवधकारी म्हणून वमशनला मदत केली. 

• र्ा मोवहमेसाठी मवहला अवधकाऱ्र्ांना अनेक मवहने प्रवशक्षण देण्यात आले आवण र्ा ऐवतहावसक भेटीपूिी त्यांना र्ा 

अवभर्ानाची सविस्तर मावहती देण्यात आली. 

• INAS-314 हे पोरबंदर, गुजरात रे्थे न्स्टस्थत नौदलाचे प्रमुख स्क्वॉिर न आहे. 

स्रोत: AIR 

भारत-स्पव्हएतनाम सद्वपक्षीर् लष्करी िराि "East VINBAX 2022" 
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बातम्याांमधे्य का: 

• न्स्टव्हएतनाम-भारत वद्वपक्षीर् लष्करी सराि Ex VINBAX - 2022 ची वतसरी आिृत्ती चंिीमंवदर, हररर्ाणा रे्थे सुरू 

झाली. 

मुख्य मुदे्द: 

• Ex VINBAX - 2022 सराि 2019 मधे्य न्स्टव्हएतनाममधे्य झालेल्या भारतासोबतच्या पवहल्या वद्वपक्षीर् लष्करी सरािाचा 

हा भाग आहे. 

• वद्वपक्षीर् सरािाच्या मागील आिृत्त्यांमधून िाढीि व्याप्तीसह के्षत्रीर् प्रवशक्षण सराि म्हणून Ex VINBAX - 2022 चे 

आर्ोजन परिर विश्वास, आवण आंतरकार्यक्षमता तसेच भारतीर् लष्कर आवण न्स्टव्हएतनाम पीपल्स आमी र्ांच्यात 

बळकट करण्यासाठी उपरु्क्त ठरेल. सिोत्तम पद्धती सामावर्क करण्यात मदत करेल. 

• Ex VINBAX - 2022 हा सराि दोन्ी पक्षांच्या सैवनकांना संरु्क्त सरािाद्वारे एकमेकांच्या सामावजक आवण सांसृ्कवतक 

िारशाबिल जाणून घेण्याची संधी देखील प्रदान करेल. 

• एक्स VINBAX - 2022 च्या सरािात, 105 अवभरं्ता रेवजमेंटचे सैवनक भारतीर् सैन्याचे प्रवतवनवधत्व करत आहेत. 

• EX VINBAX - 2022 व्यार्ामादरम्यान मानितािादी सहाय्य आवण आपत्ती वनिारण प्रात्यवक्षक आवण उपकरणांचे 

प्रात्यवक्षक देखील नैसवगयक आवण मानिवनवमयत आपत्तीमंधे्य स्वदेशी उपार् िापरून बचाि आवण मदत कार्य हाती 

घेण्याची भारताची क्षमता दशयिेल. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

कारसगल रु्ि 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीर् सशस्त्र दलांचा विजर् साजरा करण्यासाठी आवण 'ऑपरेशन विजर्' मधील सैवनकांच्या सिोच्च बवलदानाला 

आदरांजली िाहण्यासाठी द्रास, कारवगल रे्थील 'पॉइंट 5140' ला 'गन वहल' असे नाि देण्यात आले आहे. 

 

 

मुख्य मुदे्द: 

• लिाखमधील कारवगलच्या वहमवशखरांिर पावकस्तानी सैन्यासोबत सुमारे तीन मवहने चाललेल्या लढाईनंतर 26 जुलै 

1999 रोजी भारतीर् लष्कराने हा विजर् घोवर्त केला. 

• कारवगल, लिाखमधे्य पावकस्तानकिून पॉइंट 5140 काबीज करण्यासाठी सुरू केलेल्या मोवहमेला 'ऑपरेशन विजर्' 

असे नाि देण्यात आले. 
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• 1999 मधे्य, काश्मीर प्रश्न शांततेने सोििण्यासाठी भारत आवण पावकस्तानने लाहोर करारािर स्वाक्षरी केली होती, 

परंतु पावकस्तानी सैन्याने ऑपरेशन बद्र अंतगयत वनरं्त्रण रेरे्च्या (LOC) भारतीर् बाजूने घुसखोरी करण्यास सुरुिात 

केली. भारतीर् लष्कराने ऑपरेशन विजर्च्या माध्यमातून ते संपिले. 

• आवटयलरी रेवजमेंटच्या ितीने तोफखाना महासंचालक लेफ्टनंट जनरल टी.के. चािला र्ांनी पुष्पहार अपयण केला. 

• पॉइंट 5140 ही टोलोवलंग कॉम्पे्क्समधील शतू्रची सिोच्च चौकी होती जी 20 जून रोजी कॅप्टन विक्रम बत्रा र्ांच्या 

नेतृत्वाखाली भारतीर् सैन्याने ताब्यात घेतली होती. 

स्रोत: द सहांदू 

सिज्ञान आसण तांत्रज्ञान 

टेक हबमधे्य बीसजांग अव्वल, आसशर्ा-पॅसिसफकमधे्य बांगळुरु दुिऱर्ा िमाांकािर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कुशमन अँि िेकवफल्डच्या अहिालानुसार आवशर्ा पॅवसवफक के्षत्रातील टॉप टेक हबच्या र्ादीत बेंगळुरू दुसऱ्र्ा 

क्रमांकािर आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कुशमन अँि िेकवफल्डच्या (Cushman and Wakefield report) अहिालानुसार top technical centers च्या 

र्ादीत चीनच्या बीवजंगला प्रथम क्रमांक देण्यात आला आहे. 

• कुशमन अँि िेकवफल्ड र्ांच्या 'टेक वसटीज : द ग्लोबल एक्सटेक्शन ऑफ टॅलेन्ट अँि ररअल इिेट' र्ा अहिालात 

जगातील विविध ११५ 'टेक शहरांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. 

• बीवजंग आवण बंगळुरूनंतर चेन्नई, वदल्ली आवण हैदराबाद र्ा आणखी तीन भारतीर् शहरांचा र्ा र्ादीत समािेश 

करण्यात आला आहे. 

• टॉप-10 च्या र्ादीत मंुबई आवण पुण्याचाही समािेश आहे. 

• र्ा ररपोटयमधे्य शहरांचे मूल्यांकन आवण मूल्यमापन करण्यासाठी टॅलेंट, ररअल इिेट आवण व्यािसावर्क िातािरण 

र्ासारख्या घटकांचा समािेश करण्यात आला आहे. 

• व्हाईटफील्ड रे्थे देशातील पवहले आंतरराष्ट्र ीर् टेक पाकय  बनिून बंगलोर हे तंत्रज्ञान कें द्र बनले आहे. 

Source: The Hindu 
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AAI आसण स्वीडनने शाश्वत एस्पव्हएशन टेकिाठी िामांजस्य करारािर स्वाक्षऱर्ा केल्या 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• स्वीिनच्या LFV Air Navigation Services आवण भारतीर् विमानतळ प्रावधकरणाने (एएआर्) निी वदल्लीतील AAI 

कॉपोरेट मुख्यालर्ात सामंजस्य करारािर स्वाक्षऱ्र्ा केल्या आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्वीिन आवण भारतीर् विमानतळ प्रावधकरण (एएआर्) र्ांच्यातील सामंजस्य करारामुळे भारत आवण स्वीिन र्ा दोन 

हिाई नेन्स्टव्हगेशन सेिा पुरिठादारांना एकत्र आणले गेले आहे, ज्यांना सिायत अत्याधुवनक पर्ायिरणास अनुकूल हिाई 

िाहतूक तंत्रज्ञान विकवसत करण्याचा आवण त्याची अंमलबजािणी करण्याचा इवतहास आहे. 

• र्ा सामंजस्य करारामुळे दोन्ी देशांना विमान िाहतूक तंत्रज्ञान आवण ज्ञानाची देिाणघेिाण करणे सोपे जाईल. 

• हा करार स्वीविश चा नाविन्यपूणय आवण ज्ञानाचा िापर करून भारतीर् उद्योगांना अवधक िेगाने विस्तारण्यास मदत 

करेल. 

• निी वदल्लीतील एएआर् कॉपोरेट मुख्यालर्ात नव्या करारािर स्वाक्षऱ्र्ा झाल्या, त्यािेळी एअरपोटय अॅथॉररटी ऑफ 

इंविर्ा (एएआर्), एलएफव्ही, निी वदल्लीतील स्वीविश दूतािास आवण वबझनेस स्वीिन-स्वीविश व्यापार आवण 

गंुतिणूक पररर्देचे िररि सदस्यही उपन्स्टस्थत होते. 

• अत्याधुवनक, बुन्स्टद्धमान आवण पर्ायिरणसे्नही हिाई िाहतूक तंत्रज्ञानाची वनवमयती आवण िापर करण्यासाठी सरकारला 

एलएफव्ही स्वीिन आवण भारतीर् विमानतळ प्रावधकरण (एएआर्) र्ांच्यातील नागरी उड्डाण के्षत्रातील भागीदारीत 

लक्षणीर् सुधारणा करार्ची आहे. 

• तन्मर् लाल हे स्वीिनमधील भारताचे राजदूत आहेत आवण श्री. क्लास मोवलना हे स्वीिनचे भारतातील राजदूत आहेत. 

• Source: Indian Express 

AirAsia India ही CAE ची AI प्रसशक्षण प्रणाली िापरणारी पसहली सिमान कां पनी ठरली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• CAE ने विकवसत केलेली कृवत्रम बुन्स्टद्धमत्ता-चावलत प्रवशक्षण प्रणाली आता AirAsia India द्वारे िैमावनकांना वशवक्षत 

करण्यासाठी िापरली जात आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• टेक-आधाररत पार्लट टर े वनंग सोलू्यशन्सचा अग्रगण्य पुरिठादार CAE Simultaneous आहे. 

• AirAsia द्वारे वनर्ोवजत प्रवशक्षण कार्यक्रम CAE RISE म्हणून ओळखला जातो, आवण उच्च-गुणिते्तचे प्रवशक्षण 

देण्यासाठी ते पार्लट प्रवशक्षण सत्रादरम्यान ररअल-टाइम िेटा संकलन आवण विशे्लर्ण देणार आहे. 

• CAE राइज वसमु्यलेटर प्रवशक्षकांना प्रवशक्षण िेटामधून अंतज्ञायनी ज्ञान प्राप्त करणे शक्य करते. 

• बंगळुरून्स्टस्थत टाटा सन्स प्रार्वे्हट वलवमटेिचा विभाग एअरएवशर्ा इंविर्ा प्रार्वे्हट वलवमटेि आहे. 

• 12 जून 2014 रोजी अवधकृत लॉन्च झाल्यापासून, AirAsia ने भारतातील 50 हून अवधक थेट आवण 100 कनेन्स्टकं्टग 

विमानतळांना सेिा वदली आहे. 

• 12 जून 2014 रोजी अवधकृत लॉन्च झाल्यापासून, AirAsia ने भारतातील 50 हून अवधक थेट आवण 100 कनेन्स्टकं्टग 

विमानतळांना सेिा वदली आहे. 

• CAE ही एक तंत्रज्ञान कंपनी आहे आवण CEA चे मुख्यालर् कॅनिा रे्थे आहे. 

• िास्तविक जगाचे विवजटार्झेशन करणे आवण वशक्षण आवण अत्यािश्यक ऑपरेशनल सोलू्यशन्स ऑफर करणे हे 

CAE चे धे्यर् आहे. 

• CAEs प्रामुख्याने िैमावनक, विमान कंपन्या आवण सशस्त्र दलांच्या क्षमता िाढिण्यािर लक्ष कें वद्रत करणार आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

IIT गुिाहाटीने िाखरेचा पर्ायर् "Xylitol" बनिण्यािाठी तांत्रज्ञान सिकसित केले  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आर्आर्टी गुिाहाटीच्या संशोधकांनी एक वकिन प्रवक्रर्ा तर्ार केली आहे जी उसाच्या बागेपासून सुरवक्षतपणे 

वझवलटॉल तर्ार करण्यासाठी अिर ासाऊंिचा िापर करते, जे ऊस गाळपाचे उप-उत्पादन आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा दृष्ट्ीकोन रासार्वनक संशे्लर्णातील ऑपरेशनल अिथळे आवण पारंपाररक वकिनाचा कालािधी दूर करेल. 

• IIT गुिाहाटीच्या संशोधकांनी वकिन प्रवक्ररे्दरम्यान अिर ासाऊंिचा िापर केल्याने केिळ वकिन िेळ 15 

तासांपरं्त कमी झाला नाही तर उत्पादनात सुमारे 20% िाढ झाली आहे. 

• xylitol तर्ार करण्याच्या नाविन्यपूणय तंत्रज्ञानामुळे सुरवक्षत पर्ायर्ी स्वीटनसयचा िापर िाढला आहे कारण मधुमेह 

असलेल्या व्यक्तीिंर आवण सामान्य आरोग्यािर पांढऱ् र्ा साखरेच्या (सुक्रोज) नकारात्मक पररणामांबिल जागरूकता 

िाढली आहे. 

• औद्योवगकदृष्ट्ट्या xylitol तर्ार करण्यासाठी, D-xylose, लाकिापासून वमळिलेले एक मौल्यिान रसार्न, वनकेल 

उते्प्ररकाने अतं्यत उच्च तापमान आवण दाबांिर प्रवक्रर्ा केली जाते, ज्यामुळे प्रवक्रर्ा अतं्यत ऊजाय-कें वद्रत होते. 

• आर्आर्टी गुिाहाटी रे्थील संशोधकांनी िापरलेली वकिन प्रवक्रर्ा नाविन्यपूणय नाही, अनेक भारतीर् कुटंुबे दुधाचे 

दयामधे्य रूपांतर करण्यासाठी वकिन प्रवक्रर्ा िापरतात. 

• वकिनामधे्य, बॅके्टररर्ा आवण र्ीिसह अनेक प्रकारचे सूक्ष्मजंतू एका पदाथायचे दुसऱ्र्ामधे्य रूपांतर करण्यासाठी 

िापरले जातात. 
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• र्ा प्रवक्ररे्त, IIT गुिाहाटी रे्थील संशोधकांनी प्रथम उसाचा रस काढल्यानंतर उरलेला तंतुमर् कचरा उत्पादन 

असलेल्या उसाच्या बगॅसचा िापर केला. 

• IIT गुिाहाटी रे्थील संशोधकांनी एक निीन वकिन तंत्र िापरले आहे, जे xylitol च्या सूक्ष्मजीि-पे्रररत संशे्लर्णास 

गती देण्यासाठी अिर ासोवनक लहरीचंा िापर करते. 

स्रोत: द सहांदू 

जेम्स िेब िेि टेसलस्कोपमधील गुरू ग्रहाची छार्ासचते्र 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जेम्स िेब िेस टेवलस्कोप (JWST) द्वारे प्रथमच गुरू ग्रहाची िष्ट् छार्ावचते्र घेण्यात आली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• उत्तर आवण दवक्षण धु्रिािरील बृहिवतच्या िादळी गे्रट रेि िॉट, ररंग, अरोरा आवण अरोरा र्ांच्या प्रवतमा अद्याप 

घेतलेल्या कोणत्याही फोटोमंधे्य िष्ट्पणे वदसत नाहीत. 

• जेम्स िेब िेस टेलीस्कोपमधून प्राप्त केलेले प्रवतमा स्वरूप इन्व्फ्रारेि होते, ज्यामधे्य इन्व्फ्रारेि प्रवतमा कृवत्रमररत्या 

वनळ्या, पांढर्ाय, वहरव्या, वपिळ्या आवण नारंगी रंगाच्या होत्या. 

• जेम्स िेब िेस टेवलस्कोप ही एक मोठी इन्व्फ्रारेि दुबीण आहे जी विश्वाच्या इवतहासाच्या प्रते्यक टप्प्याचा अभ्यास 

करण्यासाठी विझाइन केलेली आहे. 

• जेम्स िेब िेस टेवलस्कोप भूतकाळात िोकािून पाहण्यास सक्षम होण्यासाठी विझाइन केले आहे जसे की 

सुरुिातीच्या विश्वात त्यांच्या लांब तरंगलांबीद्वारे तर्ार झालेल्या पवहल्या आकाशगंगा. 

• जेम्स िेब िेस टेवलस्कोपला पृथ्वीपासून सुमारे 1.5 दशलक्ष वकलोमीटर अंतरािर अजून प्रिास करार्चा आहे. 

• जेम्स िेब िेस टेवलस्कोप दवक्षण अमेररकेतील फ्रें च गर्ाना रे्थून एररर्न 5 ECA रॉकेटिर प्रके्षवपत करण्यात आली. 

स्रोत: द सहांदू 

नािाचे आटेसमि III समशन 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• नासाने आटेवमस III मोवहमेसाठी 13 संभाव्य लँविंग साइट्सची घोर्णा केली आहे, जी प्रथमच एक मवहला आवण 

रंगाची व्यक्ती चंद्रािर पाठिेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• नासाच्या आटेवमस ३ मोवहमेसाठी पुढील १३ वठकाणांची नासाने संभाव्य लँविंग साइट म्हणून वनिि केली आहे : पीक 

वनर्र शॅकलटन, कनेन्स्टकं्टग ररज, कनेन्स्टकं्टग ररज, कनेन्स्टकं्टग ररज एक्सटेंशन, हािथय, मालपटय मॅवसफ, वलविट्झ बेटा 

पठार, नोबेल ररम १, नोबेल ररम २ आवण अमंुिसेन ररम. 

• चंद्राचा दवक्षण धु्रि प्रते्यक प्रदेशाच्या स्थानाच्या सहा अंशांच्या आत आहे, ज्यामुळे र्ा प्रदेशांना िैज्ञावनक महत्त्व आहे. 

• चंद्राच्या दीघय मुक्कामासाठी सूर्यप्रकाश आिश्यक असतो कारण तो उजाय स्त्रोत म्हणून काम करतो आवण तापमान 

वनरं्वत्रत करतो. 

• NASA आवण मोठ्या िैज्ञावनक आवण अवभर्ांवत्रकी संस्था 13 संभाव्य लँविंग स्थानांिर िाटाघाटी करतील. 

• अमेररकेने 1961 मधे्य सुरुिातीला मानिाला अंतराळात पाठिण्याचा प्रर्त्न केला; आठ िर्ांनंतर, 20 जुलै 1969 

रोजी, नील आमयिर ाँग अपोलो 11 मोवहमेचा भाग म्हणून चंद्रािर पाऊल ठेिणारा पवहला मानि बनला. 

• अपोलो 11 वमशनच्या अंतराळिीरांनी चंद्रािर अमेररकन ध्वज आवण वचन् सोिले. 

• अंतराळ संशोधनाच्या उविष्ट्ाबरोबरच, अमेररकन लोकांना चंद्रािर परत आणण्याच्या नासाच्या मोवहमेचे उविष्ट् 

अंतराळात अमेररकन नेतृत्व प्रदवशयत करणे आवण चंद्रािर सामररक उपन्स्टस्थती वनमायण करणे हे आहे. 

स्रोत: द सहांदू 

स्वदेशी हार्डर ोजन इांधन िेल बि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• KPIT-CSIR ने विकवसत केलेली भारतातील पवहली स्वदेशी हार्िर ोजन फु्यएल सेल बस कें द्रीर् मंत्री िॉ. वजतेंद्र वसंग 

र्ांच्या हसे्त पुण्यात लॉन्च करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील पवहल्या पूणयपणे स्वदेशी हार्िर ोजन इंधन सेल बसचे बांधकाम पंतप्रधान मोदीचं्या राष्ट्र ीर् हररत हार्िर ोजन 

वमशनच्या अनुरं्गाने आहे. 

• ग्रीन हार्िर ोजन हा एक उतृ्कष्ट् स्वच्छ ऊजाय िेक्टर आहे जो ररफार्वनंग उद्योग, खत उद्योग, पोलाद उद्योग, वसमेंट 

उद्योग आवण अिजि व्यािसावर्क िाहतूक के्षत्रातील सिायत कठीण उत्सजयनाचे सखोल िीकाबोनार्झेशन सक्षम 

करतो. 

• इंधन सेल िाहनांची उच्च कार्यक्षमता आवण हार्िर ोजनची उच्च उजाय घनता हे सुवनवित करते की इंधन सेल टर क आवण 

बसेसचा प्रवत वकलोमीटरचा खचय विझेलिर चालणाऱ्र्ा िाहनांपेक्षा कमी आहे. 
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• CSIR-NCL ने विकवसत केलेल्या प्रवक्ररे्चे िेगळेपण हे एक नाविन्यपूणय िाउनिर ीम प्रवक्रर्ा तंत्रज्ञान आहे, जे र्ा 

स्वदेशी तंत्रज्ञानाला जागवतक बेंचमाकय सह िधायत्मक बनिते. 

• र्ा कार्यक्रमादरम्यान CSIR-NCL मधील वबसे्फनॉल-ए पार्लट प्ांटचेही उद्घाटन कें द्रीर् मंत्री िॉ. वजतेंद्र वसंह 

र्ांच्या हसे्त करण्यात आले. 

• इंधन सेल िाहने शून्य हररतगृह िारू् उत्सवजयत करतात, जे भारतातील पर्ायिरणीर् प्रदूर्णाचा सामना करण्यासाठी 

महत्त्वपूणय ठरेल. 

स्रोत: पीआर्बी 

भारतातील पसहला 3D-मुसद्रत मानिी कॉसनयर्ा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतात पवहल्यांदाच हैदराबादच्या संशोधकांनी थ्रीिीने कृवत्रम कॉवनयर्ा (ह्रु्मन कॉवनयर्ा) छापून सशाच्या िोळ्यात 

र्शस्वीपणे रोपण केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• LV Prasad Eye Institute (LVPEI), इंविर्न इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी-हैदराबाद (IIT-H), आवण सेंटर फॉर 

सेलु्यलर अँि मॉवलकु्यलर बार्ोलॉजी (CCMB) च्या संशोधकांनी मानिी दात्याच्या कॉवनयर्ल वटशू्यपासून तर्ार केलेला 

3D-मुवद्रत मानिी कॉवनयर्ा विकवसत केला आहे. 

• (3D-मुवद्रत मानिी कॉवनयर्ा) उत्पादन पूणयपणे नैसवगयक आहे, कृवत्रम घटकांपासून मुक्त आहे आवण रुग्णांसाठी 

िापरण्यासाठी सुरवक्षत आहे. हे सरकारी आवण धमायदार् गटांच्या मदतीने स्थावनक पातळीिर तर्ार केले गेले. 

• LVPEI, IITH आवण CCMB मधील संशोधकांनी एक अवद्वतीर् बार्ोवममेवटक हार्िर ोजेल तर्ार करण्यासाठी 

विसेलु्यलराइज्ड कॉवनयर्ल वटशू्य मॅवटर क्स आवण मानिी िोळ्यांमधून तर्ार केलेल्या िेम पेशीचंा िापर केला. 

• 3D-मुवद्रत मानिी कॉवनयर्ासाठी पार्ाभूत सामग्री हे हार्िर ोजेल आहे. 

• मानिी कॉवनयर्ल वटशू्यचा िापर 3D-मुवद्रत मानिी कॉवनयर्ा तर्ार करण्यासाठी केला गेला, जो बार्ोकॉपॅवटबल, सिय-

नैसवगयक आवण कोणत्याही प्राणी घटकांपासून मुक्त आहे. 

स्रोत: द सहांदू 
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भारत बार्ोटेकची इांटर ानािल लि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• त्याच्या इंटर ानासल कोविि लसीसाठी, BBV154, भारत बार्ोटेकने लसीचे दोन िोस तसेच बूिर िोससाठी मंजुरीची 

विनंती केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारत बार्ोटेकला मंजुरीसाठी BBV154 फेज 3 न्स्टक्लवनकल अभ्यासांकिून िेटा प्राप्त झाला. 

• भारत बार्ोटेकचा दािा आहे की BBV154 2 ते 8 °C दरम्यान न्स्टस्थर आहे. काळजीपूियक वनरीक्षण केलेल्या न्स्टक्लवनकल 

चाचण्यांनुसार, ते सुरवक्षत, सहनशील आवण इमु्यनोजेवनक आहे. 

• BBV154 नािाच्या इंटर ानासल लसीकरणामधे्य िरच्या श्वासोच्छिासासाठी विवशष्ट् प्रवतवपंिे तर्ार करण्याची शक्ती 

असते. 

• ory टर ॅक्ट आवण संक्रमण आवण संक्रमण कमी करू शकते. 

• प्राथवमक िोस आवण बूिर िोस म्हणून BBV154 च्या पररणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी दोन िेगळ्या, 

समिती न्स्टक्लवनकल चाचण्या केल्या गेल्या आहेत. 

• 3000 हून अवधक लोकांनी और्धाच्या इमु्यनोजेवनकता आवण सुरवक्षततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्राथवमक िोस 

फेज III चाचण्यांमधे्य भाग घेतला. 

• हे लसीकरण त्याच्या विझाइनमुळे नाकातून केले जाऊ शकते. 

• िॉवशंग्टन विद्यापीठ आवण भारत बार्ोटेक BBV154 साठी अनुनावसक लसीकरण विकवसत करण्यासाठी एकत्र काम 

करत आहेत. 

• भारत बार्ोटेकची स्थापना 1996 मधे्य झाली आवण कंपनीचे मुख्यालर् हैदराबाद रे्थे आहे. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 

आरु्र् ग्रीड प्रकल्प 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• आरु्र् मंत्रालर् आवण इलेक्टर ॉवनक्स आवण मावहती तंत्रज्ञान मंत्रालर् (MeitY) र्ांनी आरु्र् वग्रि उपक्रमासाठी 

सामंजस्य करार (MoU) करण्यास सहमती दशयिली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• र्ा सामंजस्य कराराच्या अटीनुंसार, MeitY आरु्र् उद्योगाला विवजटल करण्यासाठी तीन िर्ांच्या कालािधीसाठी 

आरु्र् मंत्रालर्ाला तांवत्रक सहाय्य देईल. 

• हा करार 2019 मधे्य अंवतम झालेल्या करारािर आधाररत आहे. 

• आरु्र् वग्रि उपक्रमासाठी MeitY अत्याधुवनक तंत्रज्ञानाच्या िापरासह तांवत्रक सहाय्य देईल. 

• आरु्र् मंत्रालर्ाने IT उद्योगाचा सांगािा म्हणून काम करण्यासाठी 2018 मधे्य आरु्र् वग्रि उपक्रमाची घोर्णा केली. 

• हा प्रकल् विवजटल इंविर्ा कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सुरू करण्यात आला होता, जो सेिा वितरण सुधारण्यासाठी, 

सेिेची गुणित्ता िाढिण्यासाठी आवण कार्यक्षमतेत बदल करण्यासाठी "मावहती आवण तंत्रज्ञान" ला प्रोत्साहन देतो. 

• रूग्णालरे् आवण प्रर्ोगशाळांसह सिय आरु्र् संसाधने एकत्र करणे हा प्रकल्ाचा उिेश आहे, तसेच पारंपाररक आरोग्य 

सेिा प्रणालीनंा पुढे नेणे. 

• र्ा सामंजस्य कराराचा मुख्य घटक म्हणजे संपूणय आरु्र् के्षत्राचे विवजटार्झेशन, जे संशोधन, अध्यापन, और्धोपचार 

वनर्मन आवण विविध आरोग्य कार्यक्रमांसह सिय स्तरांिर आरोग्य सेिा कशी वदली जाते र्ात क्रांती घििून आणेल. 

• सवचि MeitY आवण सवचि आरु्र् र्ांच्या सह-अध्यक्षतेखालील एक उच्च-स्तरीर् सल्लागार सवमती (HLAC), आरु्र् 

वग्रि उपक्रमाबिल सल्ला देईल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

ITU चा प्रादेसशक मानकीकरण मांच 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आवशर्ा आवण ओशवनर्ा प्रदेशासाठी ITU च्या प्रादेवशक मानकीकरण मंच (RSF) चे उद्घाटन श्री देिुवसंह चौहान 

र्ांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• फोरमची थीम "दूरसंचार/आर्सीटीचे वनर्ामक आवण धोरणात्मक पैलू" आहे. 

• फोरमच्या बैठकीनंतर इंटरनॅशनल टेवलकमु्यवनकेशन रु्वनर्न-टी ििी गु्रप 3 रीजनल गु्रप एवशर्ा अँि ओशवनर्ा 

(ITU-T SG3RG-AO) ची चार वदिसीर् बैठक (9 ऑगि 2022 ते 12 ऑगि 2022) आर्ोवजत करण्यात आली 

आहे. 

• प्रादेवशक मानकीकरण मंच हा विचारांच्या रचनात्मक देिाणघेिाणीसाठी एक मंच आहे, ज्यामधे्य इतर गोष्ट्ीबंरोबरच, 

शाश्वत विवजटल पररितयनामधे्य ITU मानकांची भूवमका, उदर्ोनु्मख बाजारपेठांमधे्य विवजटल आवण आवथयक 

समािेशासाठी तंत्रज्ञानाचा उपर्ोग, िेटा मूल्य साखळी आवण विवजटल आरोग्य र्ांचा समािेश आहे. तंत्रज्ञानाच्या 

विविध के्षत्रातील भारताच्या अनुभिासह मानकीकरण विर्र्ांिर चचाय समाविष्ट् करण्यात आली आहे. 
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• आर्टीरू्च्या प्रादेवशक मानकीकरण मंचाचे उविष्ट् आवशर्ा आवण ओशवनर्ा प्रदेशाच्या अनुभिामधे्य विविध उप-

थीम अंतगयत धोरण आवण वनर्ामक दृष्ट्ीकोनातून अंतदृयष्ट्ी प्रदान करणे आहे. 

• ITU च्या प्रादेवशक मानकीकरण मंचाच्या र्ा िर्ीच्या बैठकीत 20 देशांतील 250 हून अवधक प्रवतवनधीनंी भाग घेतला 

आहे. 

• ITU ची स्थापना मे 17, 1865 रोजी झाली आवण ती UN ची एक विशेर् एजन्सी म्हणून काम करते. 

• हे मावहती आवण दळणिळण तंत्रज्ञानाचे प्रभारी आहे आवण 900 हून अवधक व्यािसावर्क, आंतरराष्ट्र ीर् आवण 

प्रादेवशक संस्था, तसेच 193 सदस्य राज्यांमधील शैक्षवणक संस्थांचा समािेश आहे. 

स्रोत: पीआर्बी 

Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) 

बातम्याांमधे्य का:  

• इस्रोची उपग्रह प्रके्षपणाची एक मोवहम पार पिली. र्ामधे्य SSLV र्ा नव्या रॉकेटचे-प्रके्षपकाचे पवहले प्रार्ोवगक 

उड्डाण (SSLV-D1) झाले. इस्रोसह र्ा के्षत्राशी रुची असणाऱ्र्ांचे, देशासह जगभरातील अिकाश तंत्रज्ञानाशी 

संबंवधत लोकं-संस्था र्ांचे र्ा मोवहमेकिे लक्ष लागले होते. 

 

 

मूख्य मुदे्द: 

• र्ा नव्या प्रके्षपकाच्या सहाय्याने इस्रोने दोन उपग्रह (EOS 02 आवण AzaadiSAT) ज्यांचे एकवत्रत िजन एकुण ५०० 

वकलोगॅ्रमपेक्षा कमी आहे, अिकाशात र्शस्वीपणे प्रके्षवपत केले.  

• मात्र उपग्रह प्रके्षवपत केल्यानंतर उपग्रह ज्या उपकरणािर आरुढ असतात त्याने व्यिन्स्टस्थत काम न केल्यामुळे 

उपग्रहांना र्ोग्य तो िेग वमळाला नाही आवण दोन्ी उपग्रह िापरासाठी र्ोग्य नसल्याचे-वनकामी असल्याचे जाहीर 

केले. 

•  त्यामुळे इस्रोच्या नव्या प्रके्षपकापेक्षा र्ा अपर्शाचीच जास्त चचाय झाली. SSLV हा निा प्रके्षपक इस्रोसाठी गेम चेंजर 

ठरणार आहे. 

निा प्रके्षपक किा आहे? 

• Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) असं र्ा प्रके्षपकाचे नाि आहे. SSLV प्रके्षपकाची उंची ३४ मीटर असून 

व्यास दोन मीटर एिढा आहे, िजन ११० टन आहे. 

•  र्ा प्रके्षपकाच्या सहाय्याने ५०० वकलोगॅ्रम िजनापरं्तचे, िेळ पिल्यास एक हजार वकलोगॅ्रम िजनापरं्तचे उपग्रह 

हे ५०० वकलोमीटर ते अगदी एक हजार वकलोमीटर उंचीपरं्त प्रके्षवपत केले जाऊ शकतात.  

• सिायत महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रके्षपक फक्त ७ कमयचारी-तंत्रज्ञ-अवभरं्ता उड्डाणासाठी सज्ज करु शकतात तेही अिघ्या 

सात वदिसात.  
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• त्यामुळे कमी िजनाच्या उपग्रह प्रके्षपणासाठी इस्रोच्या मनुष्यबळ, पैसा र्ांची मोठी बचत होणार आहे. 

•  र्ामुळे आिश्यकता भासल्यास दर आठिड्ाला सुद्धा र्ा नव्या प्रके्षपकाद्वारे उपग्रह प्रके्षवपत करणे इस्रोला शक्य 

होणार आहे. 

र्ाआधी कमी िजनाचे उपग्रह पाठिण्यािाठी प्रसतक्षा करािी लागार्ची 

• इस्रोकिे सध्या २९० टन िजनापेक्षा जास्त िजन असलेला polar satellite launch vehicle (PSLV) आवण 

geosynchronous satellite launch vehicle प्रकारातील सुमारे ४१४ टन िजनाचा GSLV-II आवण तब्बल ६४० 

टन िजनाचा इस्रोचा बाहुबली GSLV Mark III असे एकुण तीन प्रके्षपक उपलब्ध आहेत.  

• उपग्रह प्रके्षपणासाठी हे सिय प्रके्षपक सज्ज करतांना इस्रोला वकमान दोन मवहने आधी तर्ारी सुरु करािी लागते 

आवण र्ासाठी ६०० पेक्षा जास्त मनुष्यबळ कामी जंुपिािे लागते.  

• हे सिय प्रके्षपक दोन टनापेक्षा जास्त िजनाचे उपग्रह सहज प्रके्षवपत करु शकतात. त्यामुळेच जर अवधक िजनाचे 

उपग्रह प्रके्षवपत करार्चे असतील तरच त्यामधे्य िजनाचे वनर्ोजन करत र्ा तीन अिाढव्य प्रके्षपकांच्या सहाय्याने 

कमी िजनाचे उपग्रह इस्रो प्रके्षवपत करते.  

• र्ामुळे कधी कधी कमी िजनाचे उपग्रह तर्ार असून सुद्धा इस्रोला र्ा तीन प्रके्षपकांच्या मोवहमेसाठी काही मवहने 

थांबािे लागते. नव्या SSLV मुळे कमी िजनाचे उपग्रह हिे तेव्हा, स्वस्तात प्रके्षवपत करणे शक्य होणार आहे. 

कमी िजनाच्या उपग्रहाांची िाढती मागणी 

• जगभरात कमी िजनाच्या उपग्रहांचा िापर हा वदिसेंवदिस िाढत आहे. कमी िजनाचे उपग्रह हे विविध शैक्षवणक 

संस्था, विद्यापीठ, संशोधन संस्था र्ांना आिश्यक आहेत. तसंच संदेशिहनासाठी, जवमनीची छार्ावचते्र 

काढण्यासाठी, िावणज्य िापराकरता, मावहती(Data) पाठिण्याकरता र्ा लहान उपग्रहांची मागणी िाढत आहे.  

• ५०० वकलोगॅ्रमपेक्षा जास्त िजनाच्या उपग्रहांना उपग्रह असं सियसाधारणपणे म्हटलं जात असलं तरी त्यापेक्षा कमी 

िजनाच्या उपग्रहांना Small satellites, Microsatellites, Nanosatellites असं मं्हटलं जातं.  

Source: Loksatta 

SpaceX ने दसक्षण कोररर्ाची पसहली चांद्र मोहीम, Danuri लाँच केली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• दवक्षण कोररर्ाने आपली पवहली चंद्र मोहीम सुरू केली, ज्याला पृथ्वीच्या वनम्न कके्षपासून दूर असलेले पवहले वमशन 

देखील म्हटले जाऊ शकते. 

मुख्य मुदे्द: 

• दवक्षण कोररर्ाने प्रके्षवपत केलेले हे वमशन, पूिी कोररर्ा पाथफाइंिर लूनर ऑवबयटर म्हणून ओळखले जात होते, ते 

सध्या िनुरी म्हणून ओळखले जाते. 

• moon" and "bliss". साठी कोररर्न शब्दांिर एक नाटक म्हणून िनुरी प्रचवलत आहे. 
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• दवक्षण कोररर्ाने प्रके्षवपत केलेल्या िनुरी वमशनचे संचालन कोररर्न एरोिेस ररसचय इन्स्टिटू्यट (KARI) द्वारे केले 

जाते. 

• कोररर्न एरोिेस ररसचय इन्स्टिटू्यटने िेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेटिर केप कॅनिेरल िेस फोसय िेशनिरून िनुरी 

प्रके्षवपत केले. 

• आपल्या गंतव्यस्थानािर परत रे्ण्यापूिी, िनुरी सूर्ायच्या वदशेने उड्डाण करेल आवण विसेंबरच्या मध्यात सूर्ायद्वारे 

वनमायण केलेल्या गुरुत्वाकर्यणाचा िापर करून चंद्राच्या कके्षत प्रिेश करेल. 

• 62-मैल-उंचीच्या कके्षत चंद्रािर पोहोचल्यानंतर, िनुरी त्याच्या सहा विज्ञान उपकरणांसह संशोधन करेल (एक 

मॅगे्नटोमीटर, एक गॅमा-रे िेक्टर ोमीटर, एक प्रार्ोवगक संपे्रर्ण प्रणाली आवण तीन कॅमेरे). 

• जर दवक्षण कोररर्ाने ही चंद्र मोहीम र्शस्वीपणे पूणय केली, तर अमेररका, माजी सोन्स्टव्हएत रु्वनर्न, चीन, जपान, भारत, 

लझझेंबगय आवण रु्रोवपर्न रु्वनर्ननंतर चंद्र मोहीम पूणय करणारी दवक्षण कोररर्ा आठिा देश बनेल.  

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

अांतराळात सतरांगा दाखिण्यािाठी इस्रोने ििायत लहान रॉकेट प्रके्षसपत केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीर् अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने श्रीहररकोटा सतीश धिन अंतराळ कें द्रातून आपले पवहले छोटे उपग्रह 

प्रके्षपण िाहन, SSLV-D1/EOS-02 प्रके्षवपत केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीर् अंतराळ एजन्सी इस्रोने पृथ्वीच्या कमी कके्षत लहान उपग्रह ठेिण्यासाठी SSLV प्रके्षवपत करण्याची क्षमता 

दाखविण्याची ही पवहलीच िेळ आहे. 

• ISRO ने प्रके्षवपत केलेले SSLV-D1/EOS-02, आझादीसॅट नािाच्या पृथ्वी वनरीक्षण उपग्रह आवण िेस वकि्स 

इंविर्ाच्या विद्यार्थ्ांच्या टीमने विकवसत केले आहे. 

• भारतीर् स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या िधायपन वदनावनवमत्त देशभरातील सरकारी शाळांमधील मुलीनंी आठ वकलो िजनाच्या 

र्ा कू्यबसॅटच्या वनवमयतीत भाग घेतला, ज्यामुळे मुलीनंा इस्रोकिून "विज्ञान, तंत्रज्ञान, अवभर्ांवत्रकी आवण गवणत (िेम)" 

करण्यास प्रोत्सावहत केले जाईल.  

• इस्रोने विकवसत केलेले SSLV पवहल्या तीन टप्प्यात घन इंधन आवण चौर्थ्ा टप्प्यात द्रि प्रणोदन-आधाररत िेग वटर वमंग 

मॉडू्ल िापरते. 

• इस्रोच्या PSLV आवण GSLV प्रके्षपण िाहनांच्या तुलनेत नव्याने बांधलेल्या आझादीसॅटला वकमान प्रके्षपण पार्ाभूत 

सुविधा आिश्यक आहेत. 

• AzadiSat मधे्य एक लांब-शे्रणी टर ान्सपॉन्डर आवण सॉवलि-िेट वपन िार्ोि-आधाररत रेविएशन काउंटर देखील 

समाविष्ट् आहे जे त्याच्या कके्षत आर्नीकरण रेविएशन मोजण्यासाठी उपरु्क्त ठरेल. 
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• ISRO Space Kids India ने तर्ार केलेली ग्राउंि वसिीम देखील कके्षत आझादीसॅटशी संलग्न आवण संिाद 

साधण्यासाठी कार्यरत आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

MyGov पॅ्लटफॉमय 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• "MyGov ची 8 िरे्" साजरी करण्यासाठी निी वदल्ली रे्थे इलेक्टर ॉवनक्स आवण IT मंत्री अवश्वनी िैष्णि र्ांच्या हसे्त हा 

कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• कार्यक्रमादरम्यान कें द्रीर् मंत्री अवश्वनी िैष्णि र्ांच्या हसे्त ररिॉन्स्टन्सबल एआर् फॉर रू्थ 2022 लाँच करण्यात आले. 

• Youth 2022 AI हे इंटेल इंविर्ाच्या सहकार्ायने इलेक्टर ॉवनक्स आवण IT मंत्रालर्ाच्या राष्ट्र ीर् ई-गव्हनयन्स विभागाने 

विकवसत केले आहे. 

• र्ा कार्यक्रमाला वशक्षण मंत्रालर्ानेही पावठंबा वदला. 

• भारतातील इर्त्ता 8-12 परं्त वशक्षण घेणाऱ्र्ा सिय शालेर् विद्यार्थ्ांसाठी Youth 2022 AI उघिले जाईल. 

• Youth 2022 AI चे उविष्ट् AI-Tech ची सखोल मावहती जाणून घेण्यासाठी तसेच तरुणांना मानि-कें वद्रत विझार्नर 

बनण्यासाठी प्रोत्सावहत करणे आहे. 

• MyGov हे भारत सरकारने लाँच केलेले नागररक प्रवतबद्धता पॅ्टफॉमय आहे, जे 26 जुलै 2014 रोजी भारत सरकारने 

लॉन्च केले होते. 

• MyGov सरकार आवण नागररक र्ांच्यात दुतफाय संपे्रर्ण सुलभ करते आवण सहभागी प्रशासनासाठी एक अग्रगण्य 

व्यासपीठ आहे. 

• MyGov अॅप तीन सं्तभांच्या आधारे विकवसत केले गेले आहे, ज्यामधे्य 'Do', Discuss, and Disseminate र्ांचा 

समािेश आहे. 

• सध्या MyGov अॅपिर २.५ कोटीहंून अवधक नागररकांची नोदंणी झाली आहे. 

स्रोत: द सहांदू 
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पृथ्वीचा ििायत लहान सदिि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पृथ्वीने आपल्या अक्षािरील पूणय पररिलन मानक 24 तासांपेक्षा कमी 1.59 वमवलसेकंदात पूणय करून सिायत कमी 

वदिसासाठी एक निीन विक्रम प्रस्थावपत केला. 

मुख्य मुदे्द: 

• पृथ्वीला त्याचे पररभ्रमण पूणय करण्यासाठी 1.47 वमलीसेकंद लागले, जे 24 तासांच्या मानक िेळेपेक्षा कमी आहे. 

• पृथ्वीच्या वफरण्याच्या िाढीि गतीचे कारण अद्याप शास्त्रज्ञांना अज्ञात आहे, जरी शास्त्रज्ञ त्याचे शे्रर् महासागरांच्या 

आतील वकंिा बाहेरील थरातील प्रवक्रर्ा, भरती-ओहोटी आवण हिामानातील बदलांना देतात. 

• काही शास्त्रज्ञांच्या मते, पृथ्वीच्या वफरण्याच्या िाढीि गतीचे कारण पृथ्वीच्या भौगोवलक धु्रिांच्या पृिभागािरील गतीशी 

संबंवधत असू शकते, ज्याला "चंॅिलरचे िोबल" म्हणून ओळखले जाते. 

• एिढ्या उच्च िेगाने पृथ्वीचे पररभ्रमण नकारात्मक लीप िेळा नोदंिू शकते. 

• स्माटयफोन, संगणक आवण इतर संपे्रर्ण उपकरणे वकंिा प्रणालीसंारख्या इलेक्टर ॉवनक गॅझेट्ससाठी नकारात्मक लीप 

सेकंदांचे वदशाभूल करणारे पररणाम होऊ शकतात. 

• 29 जुलै रोजी पृथ्वी िर्ायतील सिायत लहान वदिस नोदंिते. 

• र्ाआधी, 19 जुलै 2020 रोजी पृथ्वीने सिायत िेगिान पररभ्रमण पूणय केले होते, ज्यामधे्य पृथ्वीला 1.47 वमलीसेकंदचा 

िेळ लागला होता. 

स्रोत : दैसनक भास्कर 

भारतातील पसहला सशकिणारा रोबोट - ईगल रोबोट 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आपल्या शाळांमधील सहर्ोगी वशक्षण धोरणाचा एक भाग म्हणून, इंिस इंटरनॅशनल सू्कलने भारतातील नाविन्यपूणय 

आवण पवहला वशकिणारा रोबोट, ईगल रोबोट लाँच केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• कनायटकातील सरकारी शाळांमधे्य वशक्षणाचा दजाय उंचािण्यासाठी हैदराबाद, बंगळुरू आवण पुणे रे्थील इंिस 

इंटरनॅशनल सू्कलने सध्या ७-७ ईगल रोबोट्स बसिले आहेत. 

• ईगल रोबोट हा परिरसंिादी रोबोट आहे, जो अनुभि िैर्न्स्टक्तकृत करतो तसेच विवजटल चेहऱ्र्ांद्वारे भािनांचे 

अनुकरण करतो. 

• ईगल रोबोट 5 ते 11 इर्ते्ततील मुलांना एकट्याने आवण िगायत मानिी वशक्षकासोबत वशकिण्यात मदत करण्यास 

सक्षम आहे. 

• ईगल रोबोटमधे्य ज्ञान प्रसाररत करण्याच्या उिेशाने 30 हून अवधक भार्ा िापरल्या जाऊ शकतात. 

• ईगल रोबोटची रचना केली गेली आहे जेणेकरून रोबोट एकाच िेळी प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी, समस्या 

सोििण्यासाठी आवण धड्ाच्या शेिटी स्वरं्चवलत चाचणी व्यिस्थावपत करण्यासाठी विशे्लर्ण िापरू शकतात. 

• ईगल रोबोटद्वारे सिय िैज्ञावनक आवण मानितेचा अभ्यासक्रम वशकिला जाऊ शकतो आवण मुले रोबोटचे मूल्यांकन 

आवण सामग्रीसह मोबाइल, टॅबलेट वकंिा लॅपटॉप उपकरणांद्वारे रोबोटशी संिाद साधू शकतात. 

रोबोट आवण सहर्ोगी वशक्षण प्रवतमान तीन प्रमुख उविष्ट्ांसह स्थावपत केले गेले आहे, ज्यात समाविष्ट् आहे- 

1. ईगल रोबोटच्या माध्यमातून प्रते्यक विद्यार्थ्ायचे र्श िाढिता रे्ते. 

2. ईगल रोबोट्स सुचनांची पररणामकारकता िाढिण्यासाठीही उपरु्क्त ठरतील, 

3. ईगल रोबोटचा िापर करून वशक्षकांकिून होणारे प्रर्त्नही कमी करता रे्तील. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

गुगल इां सडर्ाने 10 शहराांमधे्य स्टरीट व्हरू्् लॉन्च केला आहे 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• Google India ने भारतातील 10 शहरांमधे्य िर ीट व्ह्रू् लाँच केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• Google ने Street View लाँच केले, भारतातील 10 शहरांमधील हे िैवशष्ट्ट्य 100 पेक्षा जास्त देशांमधे्य आधीपासूनच 

उपलब्ध आहे, जे िापरकत्यांना कोणत्याही प्रवतवित गंतव्यस्थान, रेिॉरंट वकंिा रस्त्याचे 360-विग्री व्ह्रू् वमळिू देते. 

• ही सेिा Google द्वारे बेंगळुरू, चेन्नई, वदल्ली, मंुबई, हैदराबाद, पुणे, नावशक, ििोदरा, अहमदनगर आवण अमृतसर 

रे्थे प्रदान केली जाते. 

• Google ने 2011 मधे्य िर ीट-लेव्हल इमेज कॅप्प्चर करण्याची र्ोजना जाहीर केली, परंतु 2016 मधे्य सरकारने सुरक्षा 

समस्यांचा हिाला देऊन त्यािर बंदी घातली. 

• सरकारने जारी केलेल्या निीन भू-स्थावनक धोरणानुसार, एक मीटर कै्षवतज आवण तीन मीटर उभ्या अंतराळातील 

अचूकता/मूल्याचा भू-स्थावनक िेटा केिळ भारतीर् नागररकांच्या वनरं्त्रणाखाली असलेल्या संस्थांद्वारे संकवलत केला 

जाऊ शकतो. 
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• Google ने सध्या भारतातील मागय दृश्याद्वारे 150,000 वकमी कव्हर केले आहे आवण िर्ायच्या अखेरीस ते 50 

शहरांमधे्य विस्ताररत करण्याचे त्यांचे उविष्ट् आहे. 

• मागय दृश्य वदल्ली, हैदराबाद, चंदीगि, अहमदाबाद, कोलकाता, गुरुग्राम, बेंगळुरू आवण आग्रा र्ासह आठ 

शहरांमधील रसे्त बंद आवण घटनांची मावहती Google नकाशेिर देखील देईल, ज्यामुळे लोकांना गदीची वठकाणे 

टाळण्यात मदत होईल. 

• एक निीन िैवशष्ट्ट्य म्हणून, Google नकाशे बेंगळुरू आवण चंदीगि रे्थून िाहतूक अवधकाऱ् र्ांनी सामावर्क केलेली 

गती मर्ायदा मावहती देखील प्रदवशयत करेल. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 

महत्वाच्या बातम्या: पर्ायिरण 

बार्ोएसशर्ा 2023 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बार्ोएवशर्ा 2023 ची 20 िी आिृत्ती तेलंगणा सरकार 24-26 फेबु्रिारी 2023 रोजी बार्ोएवशर्ा 2023 जीिन विज्ञान 

आवण आरोग्य तंत्रज्ञानासाठी प्रमुख कार्यक्रम आर्ोवजत करेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• BioAsia 2023 चा लोगो आवण थीम "Moving for One: Shaping the Next Generation of Humanized 

Healthcare" अशी आहे. 

• हैदराबाद हे गेल्या दोन दशकांपासून जगासाठी महत्त्वाचे कें द्र आहे, तसेच भारतातील आरोग्य सेिा आवण जीिन 

विज्ञान कें द्र आवण BioAsia 2023 तेथे होणार आहे. 

• हैद्राबाद शहराने COVID-19 साथीच्या आजारादरम्यान लस पुरिून आपली प्रवतिा िाढिली आहे, ज्याने संपूणय 

जगाला लसीकरण करण्यास मदत केली आवण सध्या हैदराबादमधे्य BioAsia 2023 कार्यक्रमाचे आर्ोजन करत 

आहे. 

• िन हेल्थच्या आंतरविद्याशाखीर् थीम, आरोग्यसेिेतील विघटनकारी तंत्रज्ञान आवण सिांसाठी आरोग्यसेिेमधे्य प्रिेश 

आवण परििणारीता र्ािर चचाय करणे, हे BioAsia 2023 चे प्रमुख उविष्ट् आहे. 

• BioAsia 2023 इव्हेंटमधे्य एक िाटय-अप शोकेस देखील समाविष्ट् आहे, वजथे जगभरातील 100 हून अवधक 

काळजीपूियक वनििलेले आरोग्य-तंत्र उद्योजक तातिीच्या िैद्यकीर् समस्यांसाठी त्यांचे महत्त्वपूणय उपार् सादर करू 

शकतात. 

• BioAsia 2022 सुमारे 70 देशांतील सुमारे 37,500 उपन्स्टस्थतांच्या आभासी उपन्स्टस्थतीसह आर्ोवजत केले जाईल. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 
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HPCL ने पसहला शेणािर आधाररत कॉमे्प्रस्ड बार्ोगॅि प्रकल्प लाँच केला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• शेणािर आधाररत पवहला कॉमे्प्रस्ि बार्ोगॅस प्रकल् एचपीसीएलने सुरू केला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• र्ा HPCL प्रकल्ात, िाहनांसाठी इंधन म्हणून िापरता रे्णारा बार्ोगॅस, दररोज 100 टन गार्ीचे खत िापरून तर्ार 

केले जाईल. 

• एचपीसीएल कॉमे्प्रस्ि बार्ोगॅस प्रोजेक्ट इवनवशएवटव्हसाठी फे्रमिकय  गोबर-धन र्ोजना होती, जी स्वच्छ भारत वमशन 

(ग्रामीण) बार्ोविगे्रिेबल िेि मॅनेजमेंट घटकाचा एक भाग म्हणून एवप्रल 2018 मधे्य भारत सरकारने अनािरण केली 

होती. 

• पशुधन आवण सेंवद्रर् कचऱ्र्ाच्या साहाय्याने, HPCL संकुवचत बार्ोगॅस प्रकल् र्ोजना पैसा आवण ऊजाय वनमायण 

करताना स्वच्छता िाढिण्याची आशा करते. 

• HPCL द्वारे चालिल्या जाणाऱ् र्ा र्ा प्रकल्ाचा पार्ाभरणी समारंभ श्री गोधाम महातीथय पथमेिा लोक पुण्यथय टर िने 

आर्ोवजत केला होता, जो सांचोर आवण जालोर वजल्ह्यातील पथमेिा र्ा राजस्थानी गािात आहे. 

• कृर्ी कचरा, खत, नगरपावलका कचरा, िनिती सावहत्य, सांिपाणी, वहरिा कचरा आवण अन्न कचरा ही सिय नैसवगयक 

सामग्रीची उदाहरणे आहेत ज्यांचा िापर बार्ोगॅस बनिण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

• वमथेन, काबयन िार्ऑक्साइि आवण हार्िर ोजन सल्फाइि हे तीन प्रमुख िारू् बार्ोगॅसमधे्य आढळतात. 

• वमथेन (CH4), नैसवगयक िारू्मधे्य आढळणारा िारू् आवण काबयन िार्ऑक्साइि बहुतेक बार्ोगॅस बनितात, जो अक्षर् 

ऊजाय स्त्रोत (CO2) आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

11 निीन भारतीर् पाणथळ स्थळे रामिर र्ादीत 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या िर्ायत, रामसर स्थळांच्या र्ादीत आणखी 11 ओलसर भूभाग जोिले गेले आहेत, 

ज्याची एकूण संख्या 75 झाली आहे, जी आता देशाच्या 13,26,677 हेक्टर के्षत्रािर पसरली आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• अकरा निीन रामसर साइट्समधे्य तावमळनािूमधे्य चार, ओविशात तीन, जमू्म आवण काश्मीरमधे्य दोन आवण मध्य 

प्रदेश आवण महाराष्ट्र ात प्रते्यकी एक रामसर साइट्स आहेत. 

• 1 फेबु्रिारी 1982 रोजी रामसर, इराण रे्थे स्वाक्षरी झालेल्या रामसर अवधिेशनात भारताचा एक करार करणारा पक्ष 

म्हणून समािेश आहे. 

• 1982 ते 2013 दरम्यान रामसर स्थळांच्या र्ादीत एकूण 26 स्थळांचा समािेश करण्यात आला होता, परंतु 2014 ते 

2022 दरम्यान, 49 निीन पाणथळ जागा देशाच्या पाणथळ प्रदेशांच्या र्ादीत समाविष्ट् करण्यात आल्या. 

• भारतात, 2022 मधे्य एकूण 28 वठकाणे रामसर साइट्स म्हणून वनरु्क्त करण्यात आली आहेत. 

• तावमळनािूमधे्य सिायवधक रामसर साइट्स असलेले राज्य, 14; त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश 10 आहे. 

11 भारतीर् पाणथळ जागा ज्याांना निीन रामिर स्थळे म्हणून सनरु्क्त केले आहे: 

1. ओविशातील तांपारा तलाि; 

2. ओविशातील वहराकुि जलाशर्; 

3. ओविशातील अनसुपा तलाि; 

4. मध्य प्रदेशात र्शिंत सागर; 

5. तवमळनािूतील वचत्रागुिी पक्षी अभर्ारण्य; 

6. तावमळनािूतील सुवचंद्रम थेरूर िेटलँि कॉम्पे्क्स; 

7. तावमळनािूतील ििुिूर पक्षी अभर्ारण्य; 

8. तावमळनािूमधील कांवजरंकुलम पक्षी अभर्ारण्य; 

9. महाराष्ट्र ातील ठाणे खाडी; 

10. जमू्म आवण काश्मीरमधील Hygam िेटलँि संरक्षण राखीि; 

11. जमू्म आवण काश्मीरमधील शालबुग िेटलँि कंझवे्हशन ररझव्हय. 

स्रोत: पीआर्बी 

पासनपतमधे्य 2G इथेनॉल प्लाांट 

बातम्याांमधे्य का: 

• पावनपत, हररर्ाणा रे्थे अंदाजे 900 कोटी रुपरे् खचूयन बांधलेल्या दुसऱ्र्ा वपढीच्या (2G) इथेनॉल प्ांटचे उद्घाटन 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांच्या हसे्त न्स्टव्हविओ कॉन्फरन्स्टनं्सगद्वारे करण्यात आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या र्ा प्रकल्ाचे उविष्ट् ऊजाय के्षत्राला अवधक परििणारे, सुलभ, कार्यक्षम आवण वटकाऊ 

बनिण्यासाठी पंतप्रधानांच्या सततच्या प्रर्त्नांच्या अनुरं्गाने आहे. 

• अत्याधुवनक स्वदेशी तंत्रज्ञानािर आधाररत, हा प्रकल् एका िर्ायत सुमारे दोन लाख टन तांदूळ पेंढा िापरून संपूणय 

िर्यभरात सुमारे 30 दशलक्ष वलटर इथेनॉल तर्ार करेल. 

• र्ा प्रकल्ाचे उविष्ट् प्ांट ऑपरेशनमधे्य गंुतलेल्या लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार तसेच तांदूळ पेंढा कापणी, हाताळणी, 

साठिण इत्यादी पुरिठा साखळीमधे्य अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देणे हे आहे. 

• र्ा र्ोजनेमुळे दरिर्ी सुमारे 3 लाख टन काबयन िार्ऑक्साईिच्या उत्सजयनाच्या समतुल्य हररतगृह िारंू्चे प्रमाण 

कमी करण्यात मदत होईल, ज्यामुळे देशातील रस्त्यांिर िर्ायला सुमारे 63,000 कारना इंधनाचा पुरिठा होईल. 

स्रोत: Livemint 

महत्वाच्या बातम्या: र्ोजना 

'िीएम उद्यम स्पखलाडी अपगे्रडेशन स्कीम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीर् क्रीिा वदनावनवमत्त उत्तराखंिचे मुख्यमंत्री पुष्करवसंग धामी र्ांच्या हसे्त "मुख्यमंत्री उद्यमी न्स्टखलािी उन्नर्न 

र्ोजना (CM Udyman Khiladi Unnayan Yojana)" सुरू करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सीएम उद्यम न्स्टखलािी उन्नर्न र्ोजनेअंतगयत विद्यार्थ्ांना जलद वनर्मांनुसार आवथयक लाभ वमळिून देण्यासाठी 

मुख्यमंत्री क्रीिा विकास वनधीची स्थापना करण्यात रे्णार आहे. 

• सीएम उद्यम न्स्टखलािी उन्नर्न र्ोजनेअंतगयत क्रीिा प्रवशक्षकांची कमतरता लक्षात घेता, प्रते्यक वजल्ह्यात आठ क्रीिा 

प्रवशक्षकांचीही वनरु्क्ती करण्यात रे्णार आहे. 

• र्ा र्ोजनेअंतगयत ८ ते १४ िर्ोगटातील खेळािंूना दरमहा १५०० रुपरे् क्रीिा वशष्यिृत्ती देण्यात रे्णार आहे. 
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• र्ा र्ोजनेअंतगयत दरिर्ी एकूण ३९०० खेळािंूना वशष्यिृत्ती देण्यात रे्णार असून, त्यात १९५० मुले आवण १९५० 

मुलीचंा समािेश असेल. 

• सरकारी नोकऱ्र्ांमधे्य खेळािंूना पूिीप्रमाणेच 4 टके्क आरक्षण पुन्ा लागू करण्यासाठी र्ा र्ोजनेअंतगयत 

सरकारकिून प्रर्त्न केले जाणार आहेत. 

• र्ा र्ोजनेअंतगयत वहमालर्न रत्न खेल पुरस्कारासह राज्य क्रीिा पुरस्कार, तसेच देिभूमी उत्तराखंि खेलरत्न आवण 

देिभूमी उत्तराखंि द्रोणाचार्य पुरस्कारही सरकारतफे देण्यात रे्णार आहेत. 

Source: Times of India 

ग्रामीण उद्योजक प्रकल्प - टप्पा 2 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रांची (झारखंि) रे्थील ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ाचा दुसरा टप्पा राष्ट्र ीर् कौशल्य विकास महामंिळ (NSDC) द्वारे 

सेिा भारती आवण रु्िा विकास सोसार्टीच्या सहकार्ायने, आवदिासी तरुणांमधे्य कौशल्य विकास आवण उद्योजकतेला 

प्रोत्साहन देण्यासाठी आवण न्स्टस्कल इंविर्ा वमशनला चालना देण्याच्या उिेशाने, लाँच केले गेले. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ाच्या पवहल्या टप्प्यात महाराष्ट्र , राजस्थान, छत्तीसगि, मध्य प्रदेश आवण गुजरातमधील ग्रामीण 

आवण आवदिासी भागातील सहभागीचंा समािेश करण्यात आला होता. 

• ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ाच्या पवहल्या टप्प्यांतगयत, सात गटांमधे्य 157 सहभागीचें प्रवशक्षण मे 2022 मधे्य भोपाळ, 

मध्य प्रदेश रे्थे सुरू करण्यात आले ज्यामधे्य सुमारे 133 सहभागीनंी 27 जून 2022 रोजी र्शस्वीररत्या प्रवशक्षण पूणय 

केले. 

• ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ाचा दुसरा टप्पा रांचीमधे्य सुरू झाला आहे. 

• र्ा प्रवशक्षण कार्यक्रमाचा उिेश आवदिासी तरुणांना कौशल्य विकास आवण उद्योजकतेसाठी सक्षम करणे हा आहे. 

• ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ांतगयत, भारताला ग्रामीण भागातही स्वािलंबी बनिण्याचे सरकारचे उविष्ट् आहे. 

• र्ा प्रकल्ाचा आणखी एक प्रमुख घटक म्हणजे आवदिासी समुदार्ांना दजेदार वशक्षण देणे. 

• ग्रामीण/स्थावनक अथयव्यिस्थेला चालना देणे, रोजगाराच्या संधी िाढिणे हे ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ाचे मुख्य उविष्ट् 

आहे जेणेकरुन स्थावनक संधीचं्या अभािामुळे होणारे स्थलांतर कमी करणे आवण नैसवगयक संसाधनांचे संरक्षण करणे. 

• सध्या हा प्रकल् महाराष्ट्र , राजस्थान, छत्तीसगि, मध्य प्रदेश, झारखंि आवण गुजरात र्ा सहा राज्यांमधे्य राबविण्यात 

रे्त आहे. 

स्रोत: द सहांदू 

पालन 1000 राष्ट्र ीर् मोहीम 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीर् राज्यमंत्री िॉ. भारती प्रिीण पिार र्ांनी मंुबईत पालकत्व अॅप, पालन 1000 राष्ट्र ीर् अवभर्ान आवण अली 

चाइल्डहुि िेव्हलपमेंट कॉन्फरन्सचे आभासी उद्घाटन केले. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• "पालन 1000 राष्ट्र ीर् मोहीम - पवहल्या 1000 वदिसांचा प्रिास" हा विर्र् आरु्ष्याच्या पवहल्या दोन िर्ांमधे्य अभयकांचा 

संज्ञानात्मक विकास आहे. 

• पलन 1000 राष्ट्र ीर् मोहीम दोन िर्ायपूिी लहान मुलांचा संज्ञानात्मक विकास सुधारण्याचा प्रर्त्न करते. 

• Palan 1000 राष्ट्र ीर् मोवहमेचे उविष्ट् पालक, कुटंुबे आवण इतर काळजीिाहू र्ांना सुरुिातीच्या िर्ांचे प्रवशक्षण देऊन 

कुटंुबांच्या मूलभूत गरजा पूणय करणे हे आहे. 

• कार्यक्रमाचे उविष्ट् राष्ट्र ीर् बाल आरोग्य कार्यक्रम (RBSK) च्या अनुरं्गाने आहे, पवहल्या 1000 वदिसात हस्तके्षप आवण 

प्रवतसादात्मक उपचार र्ािर लक्ष कें वद्रत केले आहे. 

• Palan 1000 Parenting App काळजी घेणाऱ्र्ांना त्यांच्या दैनंवदन वक्रर्ाकलापांमधे्य कार् करता रे्ईल र्ासाठी 

उपरु्क्त सूचना देईल, पालकांच्या सामान्य प्रश्नांचे वनराकरण करण्यात मदत करेल आवण मुलाच्या िाढीसाठी आमच्या 

प्रर्त्नांना लक्ष्य करेल. 

• पालन 1000 राष्ट्र ीर् मोवहमेच्या सहा मागयदशयक संकल्ना आहेत 

1. पे्रम िाढिा, 

2. जास्तीत जास्त बोलणे, 

3. व्यस्त राहा. 

4. हालचाल आवण खेळाद्वारे माता आवण त्यांच्या बाळांमधील नवसंग संबंधांबिल जाणून घ्या, 

5. कथा िाचणे आवण चचाय करणे, आवण 

6. तणाि कमी करणे आवण शांत राहणे. 

• 2014 मधे्य प्रवत 1000 वजिंत जन्मांमागे 45 िरून 2019 मधे्य बालमृतू्य दर 1000 वजिंत जन्मांमागे 35 परं्त कमी 

करण्यासाठी, भारत सरकारने िेगाने हालचाल केली. 

स्रोत: Livemint 

फोसटयफाइड राईि र्ोजनेचा टप्पा-II 

बातम्याांमधे्य का: 

• "फोवटयफाइि राईस स्कीम" च्या दुसऱ् र्ा टप्प्यात साियजवनक वितरण प्रणाली (PDS) द्वारे सुमारे 6.83 लाख टन 

फोवटयफाइि तांदूळाचे वितरण झाल्याचे िृत्त आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• सन 2021 मधे्य सरकारने नमूद केलेल्या उविष्ट्ानुसार, 2024 परं्त, सरकारी कार्यक्रमांद्वारे मजबूत तांदूळ उपलब्ध 

करून द्यार्चे होते. 

• ऑक्टोबर 2021 मधे्य सुरू झालेल्या वितरणाच्या पवहल्या टप्प्यात प्रधान मंत्री पोशन शक्ती वनमायण (PM Poshan) 

आवण एकान्स्टत्मक बाल विकास सेिा (ICDS) कार्यक्रमांद्वारे फोवटयफाइि तांदूळ प्रदान करण्यात आला. 

• सरकारी आकिेिारीनुसार, दुसऱ्र्ा टप्प्यात 24 राज्यांमधील 151 वजल्ह्यांना PDS अंतगयत मजबूत तांदूळ प्राप्त झाले 

आवण 52% वजल्ह्यांना ते प्राप्त झाले. 

• मजबूत तांदूळ वमसळण्यासाठी वगरण्यांची उत्पादन क्षमता 15 ऑगि 2021 परं्त वितरणाव्यवतररक्त 13.67 लाख 

टनांिरून 60 लाख टन झाली आहे. 

• फोवटयफाइि राइस कनयलची (FRK) सध्याची िावर्यक उत्पादन क्षमता ०.९ लाख टनांिरून ३.५ लाख टन झाली आहे. 

• भारतातील अशक्तपणा आवण न्स्टव्हटॅवमनची कमतरता दूर करण्याच्या उिेशाने कें वद्रर् समवथयत कार्यक्रम, फोवटयफाइि 

राइस प्रोग्रामचे 2019 चे उद्घाटन. 

• र्ोजना 2019-20 मधे्य तीन िर्ांसाठी अवधकृत करण्यात आली होती. 

स्रोत: पीआर्बी 

तेलांगणा िरकारने 'नेथन्ना कु बीमा' िुरू केली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• नेथन्ना कु विमा र्ोजनेअंतगयत तेलंगणा राज्य सरकारने हातमाग आवण रं्त्रमाग विणकरांसाठी विमा संरक्षणाचा विस्तार 

जाहीर केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• विणकरांसाठी विमा संरक्षण ५ लाख रु.परं्त िाढिण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.  
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• नथन्ना कु विमा र्ोजनेंतगयत विणकरांसाठी वनवित करण्यात आलेले विमा संरक्षण शेतकऱ्र्ांच्या विमा संरक्षणाच्या 

बरोबरीने करण्यात आले आहे. 

• 18 ते 59 िर्ोगटातील विणकरांना नेथन्ना कु विमा र्ोजनेंतगयत समाविष्ट् करण्यात आले आहे. 

• नथन्ना कु विमा र्ोजनेअंतगयत, विणकर वकंिा सहाय्यक कमयचाऱ्र्ाच्या मृतू्यनंतर उक्त सदस्याच्या कुटंुबाला विम्याची 

रक्कम वदली जाईल. 

• हातमाग विभागाला र्ा र्ोजनेच्या जलद अंमलबजािणीसाठी मसुदा मागयदशयक तते्त्व तर्ार करून र्ोजनेच्या 

अंमलबजािणीसाठी हा मसुदा शासनाकिे सादर करण्याचे वनदेश देण्यात आले आहेत. 

• नेथन्ना कु विमा र्ोजनेअंतगयत 80 लाख विणकर कुटंुबांना र्ा र्ोजनेचा लाभ वमळिून देण्याचा तेलंगणा सरकारचा 

उिेश आहे. 

• तेलंगणा सरकारने नेथन्ना कु विमा र्ोजनेसाठी भारतीर् आरु्वियमा महामंिळ (LIC) सोबत भागीदारी केली आहे. 

• नथन्ना कु विमा र्ोजनेंतगयत, र्ोजनेचा िावर्यक प्रीवमर्म सरकार उचलेल, ज्यासाठी सरकारने 29 कोटी रुपर्ांपेक्षा 

जास्त बजेटची तरतूद केली आहे. 

स्रोत: निभारत टाईम्स 

परिाज माकेट सलांकेज र्ोजना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जमू्म आवण काश्मीर सरकारने "परिाज माकेट वलंकेज र्ोजना" सुरू केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• परिाज माकेट वलंकेज र्ोजना ही एक नाविन्यपूणय माकेट वलंकेज र्ोजना आहे, ज्यामधे्य जमू्म आवण काश्मीरमधील 

शेतकऱ्र्ांची आवथयक न्स्टस्थती सुधारण्यासाठी उपार्र्ोजना समाविष्ट् आहेत. 

• परिाज माकेट वलंकेज र्ोजना जमू्म आवण काश्मीरमधून नाशिंत कृर्ी आवण बागार्ती मालाच्या वशपमेंटसाठी 

बाजारपेठ जोिणी समथयन तर्ार करण्याच्या उिेशाने सुरू करण्यात आली आहे. 

• र्ा र्ोजनेंतगयत, नाशिंत फळे हिाई कागोद्वारे िाहून नेण्यासाठी मालिाहतूक शुल्कािर सरकारकिून 25% सबवसिी 

वदली जाईल. 

• र्ा र्ोजनेतून वमळणारे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने शेतकऱ्र्ांना हस्तांतररत केले जाईल. 

• परिाज माकेट वलंकेज र्ोजना जमू्म आवण काश्मीर फलोत्पादन उत्पादन विपणन आवण प्रवक्रर्ा महामंिळाद्वारे लागू 

केली जाते. 

• परिाज माकेट वलंकेज र्ोजनेचे उविष्ट् शेतकऱ्र्ांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांना लाभ देण्याचा प्रर्त्न आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 
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समशन िात्सल्य र्ोजना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मवहला आवण बाल विकास मंत्रालर्ाने मुलांच्या कल्याण आवण पुनियसनासाठी कें द्र पुरसृ्कत र्ोजना "वमशन िात्सल्य" 

पूिीची बाल संरक्षण सेिा र्ोजना 2009-10 पासून लागू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील प्रते्यक मुलासाठी वनरोगी आवण आनंदी बालपण सुरवक्षत करणे हे वमशन िात्सल्यचे उविष्ट् आहे. 

• वमशन िात्सल्य चा उिेश मुलांना त्यांच्या पूणय क्षमतेची जाणीि करून देण्यास सक्षम बनिण्याच्या संधी सुवनवित करणे 

आवण त्यांना सिय बाबतीत शाश्वत रीतीने भरभराट होण्यास मदत करणे, मुलांच्या विकासासाठी एक संिेदनशील, 

सहाय्यक आवण समकावलक पररसंस्था, राजे्य/कें द्रशावसत प्रदेशांना पूणय करण्यात मदत करणे हे आहे. बाल न्यार् 

कार्दा 2015 चा आदेश आवण SDG लके्ष्य साध्य करणे. 

• सन 2010 मधे्य सरकारने एकान्स्टत्मक बाल संरक्षण र्ोजना सुरू केली होती, ज्याचे नाि सरकारने 2017 मधे्य "बाल 

संरक्षण सेिा र्ोजना" असे ठेिले आवण पुन्ा 2021-22 मधे्य र्ा र्ोजनेचे नाि वमशन िात्सल्य असे ठेिण्यात आले. 

• वमशन िात्सल्य शेिटचा उपार् म्हणून मुलांच्या संस्थात्मकीकरणाच्या तत्त्वािर आधाररत कठीण पररन्स्टस्थतीत मुलांच्या 

कुटंुब-आधाररत गैर-संस्थात्मक काळजीला प्रोत्साहन देते. 

• वमशन िात्सल्य ही कें द्र आवण राज्य/कें द्रशावसत प्रदेश सरकारे र्ांच्यात वनवित केलेल्या खचय-सामावर्करण 

गुणोत्तरानुसार कें द्र प्रार्ोवजत र्ोजना म्हणून राबविण्यात रे्ते. 

स्रोत: पीआर्बी 

पांचामृत र्ोजना 

बातम्याांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेश सरकारने मुख्यमंत्री र्ोगी आवदत्यनाथ र्ांच्या पंचामृत र्ोजनेअंतगयत शेतकऱ्र्ांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची 

र्ोजना सुरू केली आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• वकफार्तशीर तांवत्रक उपार्ांचा पररचर् करून आवण सह-पीक पद्धतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्र्ांचे उत्पन्न दुप्पट 

करण्याचे उविष्ट् साध्य करण्याच्या उिेशाने रू्पी सरकारने पंचामृत र्ोजना सुरू केली आहे. 

• सुरुिातीला, र्ा र्ोजनेंतगयत शरद ऋतूपूिी मॉिेल प्ॉट विकवसत करण्यासाठी राज्यातील एकूण 2028 शेतकऱ्र्ांची 

वनिि केली जाईल. 

• रू्पी सरकारने प्रवसद्ध केलेल्या पे्रस नोटनुसार, पंचमृत र्ोजना उसाचा उत्पादन खचय कमी करण्यासाठी तसेच पाच 

तंत्राद्वारे ऊस पेरणीसाठी एकान्स्टत्मक खंदक पद्धतीचा समािेश करणे, व्यिस्थापन, कचरा मन्स्टल्ह्चंग, वठबक वसंचन 

आवण सहपीक र्ा पाच तंत्राद्वारे करणे आहे.  

• उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'पंचामृत र्ोजने'चा उिेश ऊसाच्या पेंढा आवण पानांचा जास्तीत जास्त िापर करून पाण्याची 

बचत आवण इष्ट्तम िापर, खते आवण कीटकनाशकांचा िापर िाचिणे, उच्च उत्पादकतेसाठी एकापेक्षा जास्त 

वपकांच्या लागििीस प्रोत्साहन देणे आवण त्याच िेळी शेतकर् र्ांचे उत्पन्न िाढविणे हे आहे. 

• र्ा र्ोजनेंतगयत पंचामृत र्ोजना राबविणाऱ्र्ा शेतकऱ्र्ांचाही शासनाकिून गौरि करण्यात रे्णार आहे. 

• उत्तर प्रदेश सरकारच्या पंचामृत र्ोजनेचे उविष्ट् शेतकऱ्र्ांना शेतीिरील खचय कमी करण्यासाठी आवण त्यांचे उत्पन्न 

िाढिण्यासाठी निीन शेती तंत्राचा अिलंब करण्यास प्रोत्सावहत करण्याचा आहे. 

स्रोत: Livemint 

हररर्ाणा चीराग र्ोजना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• हररर्ाणा सरकारने हररर्ाणा वचराग र्ोजना सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हररर्ाणा वचराग र्ोजनेअंतगयत, सरकार आवथयकदृष्ट्ट्या दुबयल घटकातील (EWS) सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्ांना 

खाजगी शाळांमधे्य मोफत वशक्षण देईल. 

• वचराग र्ोजनेचा अथय (Chirag Yojana) is "Chief Minister Equal Education Relief, Aid and Grant". 

• हररर्ाणा शालेर् वशक्षण वनर्म, 2003 च्या वनर्म 134A नुसार हररर्ाणा वचराग र्ोजना सुरू करण्यात आली आहे. 

• वचराग र्ोजनेंतगयत, सरकारी शाळांमधील विद्याथी इर्त्ता दुसरी ते बारािीपरं्त खाजगी शाळांमधे्य प्रिेश घेऊ 

शकतात, परंतु र्ासाठी, पालकांचे िावर्यक सत्यावपत उत्पन्न रु. 1.8 लाखांपेक्षा कमी आहे. 

• वचराग र्ोजनेंतगयत गािे आवण लहान शहरांमधील सुमारे 533 बजेट खाजगी शाळांनी अजय केले होते, त्यापैकी केिळ 

381 शाळा वनििल्या गेल्या. 

• पात्र शाळांनी सरकारी शाळांमधील EWS विद्यार्थ्ांना २४,९८७ जागा उपलब्ध करून वदल्या आहेत, त्यापैकी केिळ 

१६६५ विद्यार्थ्ांनी र्ा र्ोजनेसाठी वनिि केली आहे.  

स्रोत: Livemint 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

आिाम 'समशन भूसमपुत्र' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आसामचे मुख्यमंत्री िॉ. वहमंता वबस्वा सरमा र्ांच्या हसे्त 'वमशन भूमीपुत्र'चे अनािरण करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• वमशन अंतगयत विद्यार्थ्ांना विजीटल जात प्रमाणपते्र सोया ि विवजटल पद्धतीने वदली जाणार आहेत. 

• वमशन भूवमपुत्र हे आवदिासी कार्य विभाग (SADA) आवण सामावजक न्यार् सबलीकरण द्वारे राबविण्यात रे्णार आहे. 

• वमशन भूवमपुत्र जनतेला सुलभ साियजवनक सेिा देण्याचे सरकारचे वमशन र्ापुढेही सुरू राहणार असून, त्याअंतगयत 

सरकारकिून दोन खांब केले जाणार आहेत. 

• र्ा अवभर्ानांतगयत जात प्रमाणपत्र देण्याची मॅनु्यअल पद्धत रि करून सिय शैक्षवणक संस्थांच्या मुख्याध्यापकांना 

उपारु्क्तांमाफय त जात प्रमाणपत्रासाठी अजायचे निीन स्वरूप प्रदान केले जाईल. 

• र्ोजनेंतगयत, मुख्याध्यापकांनी अजय भरून उपारु्क्तांना सादर करािा लागेल, जो संबंवधत जात वकंिा जमाती 

मंिळाकिे पाठविला जाईल, र्ा प्रवक्ररे्त काही शंका असल्यास, अजय पुढील पिताळणीसाठी पाठविला जाऊ 

शकतो. . 

• र्ा र्ोजनेंतगयत आर्टी कार्द्यांतगयत जात प्रमाणपत्र विजी लॉकरमधे्य वदले जाईल ज्यािर संबंवधत उपारु्क्तांची 

विवजटल स्वाक्षरी असेल. 

• र्ा पोटयलचा िापर इर्त्ता 8 िी च्या विद्यार्थ्ांना 2023 पासून जात प्रमाणपत्र वमळविण्यासाठी करता रे्ईल. 

• र्ा र्ोजनेंतगयत तर्ार करण्यात आलेले पोटयल देखील मुख्यमंत्र्यांच्या िॅशबोियच्या अनुरं्गाने बनिले गेले आहे जे 

मुख्यमंत्री कार्ायलर्ाला संपूणय प्रवक्ररे्िर लक्ष ठेिण्यास सक्षम करते. 

स्रोत: Livemint 

केरळच्या मुख्यमांत्र्ाांनी अांगणिाडीतील मुलाांिाठी अांडी आसण दूध र्ोजना िुरू केली 
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बातम्याांमधे्य का: 

• केरळचे मुख्यमंत्री वपनराई विजर्न र्ांनी मवहला आवण बाल विकास विभागाच्या एका प्रकल्ाचे उद्घाटन केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• र्ा प्रकल्ांतगयत राज्यातील सिय अंगणिाड्ांमधील बालकांचा पोर्ण दजाय सुधारण्यासाठी त्यांना दूध आवण अंिी 

देण्यात रे्णार आहेत. 

• चालू आवथयक िर्ायत अंगणिािीत दूध आवण अंिी समाविष्ट् करण्यासाठी राज्य सरकारने 61.5 कोटी रुपर्ांहून अवधक 

वनधी राखून ठेिला आहे. 

• देशातील पवहली मानल्या जाणाऱ्र्ा र्ा र्ोजनेअंतगयत प्रते्यक मुलाला 44 आठििे (10 मवहने) आठिड्ातून दोनदा 

125 वमली दूध आवण आठिड्ातून दोनदा एक अंिे वदले जाईल. 

• र्ा प्रकल्ांतगयत राज्यातील 33,115 अंगणिाड्ांमधील 3 ते 6 िर्ोगटातील चार लाख बालकांना आठिड्ातून 

दोनदा अंिी ि दूध वदले जाणार आहे. 

• अंगणिािीतील मुलांसाठी दूध आवण अंिी देण्याचे उविष्ट् त्यांचे पोर्ण दजाय सुधारण्यासाठी आहे. 

• भूक संपिणे हे संरु्क्त राष्ट्र ांनी वनवित केलेल्या शाश्वत विकास उविष्ट्ांपैकी (SDGs) एक आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

नमसे्त र्ोजना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• गटारे आवण सेवप्टक टाक्या स्वच्छ करण्यासाठी र्ांवत्रक स्वच्छता इकोवसिम-नमसे्त र्ोजनेसाठी राष्ट्र ीर् कृती 

आराखिा गृहवनमायण आवण शहरी व्यिहार मंत्रालर्ाने तर्ार केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नमसे्त र्ोजना ही पेर्जल आवण स्वच्छता विभाग, सामावजक न्यार् आवण अवधकाररता मंत्रालर् आवण गृहवनमायण 

आवण शहरी व्यिहार मंत्रालर् र्ांचा संरु्क्त उपक्रम आहे. 

• नमसे्त र्ोजनेचे उविष्ट् भारतातील स्वच्छता ऑपरेशन्समधे्य शून्य मृतू्य साध्य करणे आहे, र्ा र्ोजनेअंतगयत कोणताही 

स्वच्छता कमयचारी मानिी मलमूत्राच्या थेट संपकायत रे्णार नाही आवण सिय गटार आवण सेवप्टक टाकी स्वच्छता 

कामगारांना पर्ायर्ी उपजीविकेसाठी प्रिेश आहे. 

• र्ा र्ोजनेंतगयत देखभालीच्या कामांसाठी आिश्यक असलेली रं्त्रसामग्री आवण मुख्य उपकरणे आवण सफाई 

वमत्रांसाठी सुरक्षा उपकरणांची वनिि करण्यात आली आहे. 

• र्ा र्ोजनेंतगयत शॉटयवलि केलेली उपकरणे त्यांच्या खरेदीच्या सुलभतेसाठी राजे्य आवण शहरी स्थावनक स्वराज्य 

संस्थांनी गव्हनयमेंट ई-माकेटपे्स (GeM) पोटयलिर उपलब्ध करून वदली आहेत. 

• र्ा र्ोजनेंतगयत सामावजक न्यार् आवण अवधकाररता मंत्रालर्ाच्या सहकार्ायने राष्ट्र ीर् सफाई कमयचारी वित्त विकास 

महामंिळामाफय त सफाई वमत्रांचे कौशल्य विकास आवण प्रवशक्षण वदले जात आहे. 
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स्रोत: द सहांदू 

'िक्षम अांगणिाडी आसण पोशन 2.0 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मवहला आवण बाल विकास मंत्रालर्ाने 'सक्षम अंगणिािी आवण पोशन 2.0' च्या अंमलबजािणीबाबत पररचालन 

मागयदशयक तते्त्व जारी केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• 15 व्या वित्त आर्ोगाच्या कालािधीत 2021-22 ते 2025-26 र्ा कालािधीत अंमलबजािणीसाठी सक्षम अंगणिािी 

आवण पोशन 2.0 र्ोजनेला भारत सरकारने मान्यता वदली आहे. 

• सक्षम अंगणिािी आवण पोशन 2.0 हा एकान्स्टत्मक पोर्ण सहाय्य कार्यक्रम आहे ज्याचा उिेश लहान मुले, 

वकशोरिर्ीन मुली, गभयिती मवहला आवण कुपोर्णाच्या आव्हानांिर उपार् प्रदान करणे आहे. 

• पोर्ण सामग्री आवण वितरणामधे्य धोरणात्मक बदल करून मातांना ctating. 

• 'सक्षम अंगणिािी आवण पोशन 2.0' चे उविष्ट् आरोग्य, वनरोगीपणा आवण प्रवतकारशक्ती िाढिणाऱ्र्ा पद्धती 

विकवसत आवण प्रोत्साहन देण्यासाठी एकान्स्टत्मक इको-वसिम तर्ार करणे आहे. 

• सध्याच्या पोर्ण कार्यक्रमातील विविध तफाित आवण तफाित भरून काढण्यासाठी आवण अंमलबजािणीमधे्य 

सुधारणा करण्याच्या उिेशाने पोर्ण आवण बाल विकास पररणामांमधील सुधारणांना गती देण्याच्या उिेशाने 

सरकारद्वारे POSHAN 2.0 सुरू करण्यात आले आहे. 

नव्याने तर्ार झालेले POSHAN 2.0 खालील उदे्दशाने लाँच करण्यात आले आहे 

1. देशाच्या मानिी भांििलाच्या विकासात र्ोगदान द्या 

2. कुपोर्णाच्या आव्हानांना संबोवधत करणे 

3. शाश्वत आरोग्य आवण वनरोगीपणासाठी पोर्ण जागरूकता आवण चांगल्या खाण्याच्या सिर्ीचंा प्रचार करा 

4. मुख्य धोरणांद्वारे पौवष्ट्क कमतरता दूर करणे. 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 
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पुरस्कार आसण िन्मान 

रु्नेस्को शाांतता पुरस्कार 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• UNESCO शांतता पाररतोवर्क 2022 हा माजी जमयन चांसलर अँजेला मकेल र्ांना "स्थलांतररतांचे स्वागत करण्याच्या 

त्यांच्या प्रर्त्नांची दखल घेऊन" देण्यात आला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 2015 मधे्य रु्रोपमधे्य वनिायवसत रे्ऊ लागल्यािर, मकेलने प्रवसद्धपणे सांवगतले की जमयन "िीर शॅफेन दास" वकंिा 

"आम्ही हे करू शकतो," आवण वतच्या देशाच्या सीमा उघिल्या. 

• अवधक साियजवनक आवण पुराणमतिादी पक्षाचा पावठंबा वमळाल्यानंतर, माजी जमयन चांसलर अँजेला मकेल र्ांना 

त्यांच्या इवमगे्रशन समथयक भूवमकेकिे परत जाण्यास भाग पािले गेले. 

• 2015 मधे्य सीररर्ा, इराक, अफगावणस्तान आवण इररवटर र्ा मधील 1.2 दशलक्षाहून अवधक वनिायवसतांना 

स्वीकारण्याच्या त्यांच्या धािसी वनििीने प्रते्यक सदस्याची प्रशंसा केली. 

• फेवलक्स हॉफौएट-बोगेन-रु्नेस्को शांतता पुरस्कार हे र्ा पुरस्काराचे अवधकृत नाि आहे, जो आर्व्हरी कोिच्या 

माजी नेत्याचा सन्मान करतो. 

• १९८९ सालापासून, हे लोक, गट वकंिा संस्था र्ांना दरिर्ी वदले जात आहे जे िर आवण त्यापलीकिे जाऊन शांती 

प्रस्थावपत करण्यासाठी, तपासकरण्यासाठी वकंिा सुरवक्षत करण्यासाठी गेले आहेत. 

• सुिणयपदक, जागवतक शांततेसाठी विप्ोमा आवण १,५०,० िॉलसयचा चेक विजेत्याला वदला जातो. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांसडर्ा 

राष्ट्र ीर् पुरस्कार पोटयल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्र सरकारने राष्ट्र ीर् पुरस्कार पोटयल तर्ार केले आहे, जे पारदशयकता आवण लोकसहभागाला चालना देण्यासाठी 

विविध मंत्रालरे्, विभाग आवण एजन्सीद्वारे प्रदान केलेल्या अनेक पुरस्कारांसाठी नामांकनांचे स्वागत करते. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• नॅशनल प्राइज पोटयलचे उविष्ट् हे आहे की भारत सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या विविध पुरस्कारांसाठी व्यक्ती आवण 

संस्थांना सुचिणे सामान्य जनतेसाठी सोपे करणे आहे. 

• विविध पुरस्कारांसाठी नामांकन मागण्यासाठी सरकारने हे एकीकृत राष्ट्र ीर् शे्रणी पोटयल तर्ार केले आहे. 

• राष्ट्र ीर् पुरस्कार पोटयलच्या माध्यमातून वदले जाणारे सन्मान पद्म पुरस्कारापासून ते पंवित दीनदर्ाळ उपाध्यार् 

टेवलकॉम न्स्टस्कल एक्सलन्स पुरस्कार ते तेनवसंग नोगे राष्ट्र ीर् साहस पुरस्कार आवण सरदार पटेल राष्ट्र ीर् एकात्मता 

पुरस्कारापरं्त आहेत. 

• नॅशनल अिॉि्यस पोटयलच्या िापरामुळे, भारत सरकार पारदशयकता आवण लोकसहभागाला चालना देऊन, त्याच्या 

असंख्य मंत्रालरे्, विभाग आवण एजन्सीमंधील सिय पुरस्कार एका विवजटल पॅ्टफॉमयिर एकवत्रत करण्यास सक्षम 

असेल. 

• नॅशनल प्राइज पोटयलचे उविष्ट् जनतेच्या सदस्यांना भारत सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या अनेक पुरस्कारांसाठी व्यक्ती 

आवण गट सुचिणे सोपे करणे आहे. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 

सलस्बन टर ार्नेल जीिनगौरि पुरस्कार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मरीना तबसु्सम, एक प्रख्यात बांगलादेशी िासु्तविशारद, संशोधक आवण वशक्षणतज्ज्ञ र्ांना प्रवतवित वलस्बन टर ार्नेल 

वमलेवनर्म BCP जीिनगौरि पुरस्काराने ग्लोबल साउथ आवण फिय साउथ एवशर्न र्ा पवहल्या विजेत्या म्हणून 

सन्मावनत करण्यात आले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• पाररतोवर्कासाठीच्या आंतरराष्ट्र ीर् जु्यरीनुसार, मररना तबसु्समचा विवशष्ट् दृष्ट्ीकोन, िासु्तशास्त्राच्या तान्स्टत्वक 

आधाराला िशय करतो. 

• मरीना तबसु्समची कामे, बक्षीसासाठी जु्यरीच्या उद्धरणानुसार, तात्काळ समकालीन थीम संबोवधत करतात आवण 

विवशष्ट् सांसृ्कवतक आवण भौगोवलक संदभांनी प्रभावित आहेत. 

• मरीना तबसु्समचे कार्य िासु्तविशारद हिामान आपत्तीनंा कसा प्रवतसाद देऊ शकतात आवण सामावजक बदलांिर 

कादंबरी, अंतज्ञायनी आवण रोमांचक मागांनी कसा प्रभाि टाकू शकतात र्ाचे उदाहरण देते. 

• वलस्बन टर ार्नेल, वलस्बन, पोतुयगाल रे्थे 29 सप्टेंबर रोजी उघिले गेले, कालोस नोगुएरा, पोतुयगीज वशल्कार आवण 

कलाकार र्ांनी बनिलेल्या कलेचे अनोखे कार्य पुरसृ्कत केले जाईल. 

• मरीना तबसु्समची िासु्तवशल् रचना व्यािसावर्कतेकिे दुलयक्ष करण्यासाठी आवण पर्ायिरणाच्या वचंतांिर जोर 

देण्यासाठी ओळखली जाते. 

• ढाका रे्थील मरीना तबसु्समची बाईत उर रौफ मशीद ही वतच्या अनेक प्रवसद्ध कलाकृतीपैंकी एक आहे. 
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• मशीद त्याच्या "िैवशष्ट्ट्यपूणय मवशदीच्या प्रवतकृतीचा अभाि, सामग्री, स्थान आवण प्रकाश र्ािर लक्ष कें वद्रत करणे 

आवण केिळ पूजास्थान म्हणून नवे्ह तर ढाक्याच्या बाहेरील त्याच्या लहान समुदार्ाचे कें द्र म्हणून कार्य करण्याची 

क्षमता" र्ासाठी प्रवसद्ध आहे. मरीना तबसु्सम र्ांनी कॉक्स बाजारजिळील उन्स्टखर्ा रे्थील रोवहंग्या वनिायवसत 

वशवबरांसाठी बांबूच्या कॉटेजची रचनाही केली आहे, जी "वकमान पररणामकारक, सिायत कमी खचायत वितररत होऊ 

शकणारी वफरती घरे आहेत." 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 

इां सडर्न सफल्म फेस्पस्टव्हल ऑफ मेलबनय (IFFM) पुरस्कार 2022 

बातम्याांमधे्य का: 

• 13 िा िावर्यक भारतीर् वचत्रपट महोत्सि ऑफ मेलबनय (IFFM) 2022 12 ऑगि रोजी सुरू झाला आवण 30 

ऑगिपरं्त चालेल. 

 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• ऑिर ेवलर्ात दरिर्ी होणारा IFFM कार्यक्रम, भारतीर् वचत्रपट उद्योगाला काही सुप्रवसद्ध आवण अतं्यत प्रवतवित 

वचत्रपट आवण टीव्ही शो दाखिून सन्मावनत करतो. 

• अिॉिय नाईट, वजथे भारतीर् वचत्रपटसृष्ट्ीतील आघािीच्या कलाकारांना विशेर् पाररतोवर्के वदली जातात आवण मागील 

िर्ायतील ओटीटी सीन हा महोत्सिाचा उच्चांक आहे. 

• रणिीर वसंग अवभनीत िोट्यस िर ामा 83, प्राइम न्स्टव्हविओ िेब सीरीज मंुबई िार्री 26 आवण जलसा वचत्रपटाला र्ा 

कार्यक्रमादरम्यान सिायवधक बवक्षसे वमळाली, ज्याचे आर्ोजन ररन्स्टत्वक धनवजर्ानी र्ांनी केले होते. 

• 2022 मधे्य मेलबनय इंविर्न वफल्म फेन्स्टिव्हलमधे्य, रणिीर वसंगला "83" वचत्रपटासाठी सिोतृ्कष्ट् अवभनेत्याचे 

पाररतोवर्क वमळाले. 

• 2022 मधे्य मेलबनय इंविर्न वफल्म फेन्स्टिव्हलमधे्य शेफाली शाह (जलसा) वहला सिोतृ्कष्ट् अवभनेत्रीचा पुरस्कार 

वमळाला. 

• 2022 मधे्य मेलबनय इंविर्न वफल्म फेन्स्टिव्हलमधे्य 83 वचत्रपटांना सिोतृ्कष्ट् वचत्रपटाचा पुरस्कार वमळाला. 

• मेलबनयच्या 2022 भारतीर् वचत्रपट महोत्सिात सरदार उधम र्ा वचत्रपटासाठी शुवजत सरकार आवण द रेवपि र्ा 

वचत्रपटासाठी अपणाय सेन र्ांना सिोतृ्कष्ट् वदग्दशयकाची टर ॉफी देण्यात आली. 

• 2022 मधे्य मेलबनय इंविर्न वफल्म फेन्स्टिव्हलमधे्य मंुबई िार्री 26/11 ला सिोतृ्कष्ट् मावलकेचा पुरस्कार देण्यात 

आला. 

• 2022 मधे्य मेलबनय इंविर्न वफल्म फेन्स्टिव्हलमधे्य कवपल देि र्ांना जीिनगौरि पुरस्कार वमळाला. 

स्रोत: द सहांदू 
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'dPal rNgam Duston' पुरस्कार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• वतबेटी आध्यान्स्टत्मक नेते, दलाई लामा र्ांना लिाखचा सिोच्च नागरी सन्मान 'dPal rNgam Duston' पुरस्काराने 

सन्मावनत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मानितेसाठी विशेर्त: कें द्रशावसत प्रदेशासाठी वदलेल्या अतुलनीर् र्ोगदानाबिल दलाई लामा र्ांना हा पुरस्कार 

देण्यात आला आहे. 

• लिाख स्वार्त्त वहल िेव्हलपमेंट कौन्स्टन्सलने दलाई लामा र्ांना वदलेला हा सहािा पुरस्कार आहे. 

• दलाई लामा हे गेलुग्पा परंपरेशी संबंवधत आहेत, वतबेटी बौद्ध धमायतील वतबेटमधील सिायत मोठी आवण सिायत 

प्रभािशाली परंपरा आहे. 

• वतबेटी बौद्ध धमायच्या इवतहासात 14 दलाई लामा आहेत, 14 िे आवण सध्याचे दलाई लामा तेन्स्टन्व्झन ग्यात्सो आहेत. 

• बौद्ध धमायच्या इवतहासानुसार पवहल्या आवण दुसऱ्र्ा दलाई लामांना मरणोत्तर दलाई लामा ही पदिी बहाल करण्यात 

आली. 

• दलाई लामा र्ांची वनिि गेलुग्पा परंपरेतील उच्च लामा आवण वतबेट सरकार र्ांनी संरु्क्तपणे केली आहे. 

• बौद्ध धमायच्या परंपरेनुसार, दलाई लामा हे अिलोवकतेश्वर आवण चेनरेवझग, करुणेचे बोवधसत्व आवण वतबेटचे संरक्षक 

संत र्ांचे प्रतीक आहेत. 

• दलाई लामांना भारतात नेण्यात आले, दलाई लामा १९५९ च्या वतबेटी बंिाच्या िेळी हजारो अनुर्ार्ांसह वतबेटहून 

भारतात आले आवण भारताचे माजी पंतप्रधान जिाहरलाल नेहरू र्ांनी त्यांचे भारतात स्वागत केले आवण त्यांनी दलाई 

लामांना धरमशाला (वहमाचल) रे्थे पाठविले. प्रांत) 'वनिायवसत वतबेटी सरकार स्थापन करणे. 

स्रोत: द सहांदू 

'2021 िाठी प्रसतसित इांडोलॉसजस्ट' पुरस्कार 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• कॅनिाचे विद्वान जेफ्री आमयिर ाँग र्ांना इंविर्न कौन्स्टन्सल फॉर कल्ह्चरल ररलेशन्स (ICCR) च्या प्रवतवित इंिोलॉवजि 

पुरस्काराने २०२१ सालासाठी सन्मावनत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• जेफ्री आमयिर ाँग र्ांना "भारताचे तत्वज्ञान, विचार, इवतहास, कला, संसृ्कती, भारतीर् भार्ा, सावहत्य, सभ्यता, समाज 

इत्यादीचंा अभ्यास/अध्यापन/संशोधनात केलेल्या अतुलनीर् र्ोगदानाबिल" इंिोलॉवजि पुरस्काराने सन्मावनत 

करण्यात आले आहे. 

• िैवदक अकादमी ऑफ सार्न्स अँि आट्यसचे संस्थापक आवण द भगिद्गीता कम्स अलाइव्हचे लेखक आमयिर ाँग र्ांची 

र्ािर्ी इंिोलॉवजि पुरस्कारासाठी नामांकन करण्यात आले आहे. 

• भारताच्या तत्कालीन राष्ट्र पतीनंी आर्ोवजत केलेल्या पवहल्या जागवतक इंिोलॉजी पररर्देदरम्यान 2015 मधे्य 

इंिोलॉवजि पुरस्काराची स्थापना करण्यात आली होती. 

• इंिोलॉवजि पुरस्काराचा उिेश परदेशात भारतीर् अभ्यासाला चालना देणे आवण जगातील आघािीच्या 

भारतशास्त्रज्ञांना भारतीर् विद्वानांसह एका व्यासपीठािर आणणे हा आहे. 

• जमयनीतील प्रोफेसर हेनररक फे्रहेर िॉन िीटेनकॉनय हे भारतशास्त्रज्ञ पुरस्कार प्राप्त करणारे पवहले व्यक्ती होते. 

• इंिोलॉवजि पुरस्कारामधे्य प्रशस्तीपत्र, सुिणय पदक आवण USD 20,000 ची रक्कम असते. 

स्रोत: सहांदुस्तान टाईम्स 

पुस्तके 

'फ्री फॉल' पुस्तक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• प्रवसद्ध शास्त्रीर् नृत्यांगना आवण कार्यकती मन्स्टल्लका साराभाई र्ांची 'Free Fall: My Experiments with Living' हे 

आत्मचररत्र आता प्रकावशत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िीवकंग टार्गर हे मन्स्टल्लका साराभाई र्ांच्या फ्री फॉल र्ा पुस्तकाचे प्रकाशन करणार आहे. 

• फ्री फॉल हे "आपल्यासाठी कार्य करणारी जीिनशैली तर्ार करणे" आवण "स्वत: शी, आपल्या शरीराशी सुसंगत 

असणे" र्ाबिलचे एक पुस्तक आहे. 

• फ्री फॉल िाचून तुम्हाला अनुकूल अशी जीिनशैली तुम्ही शोधू शकता, जी तुम्हाला तुमचे शरीर आवण स्वतः शी कसे 

सुसंगत व्हार्चे हे वशकिते. 
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• मन्स्टल्लका एक कुशल कुचीपुिी आवण भरतनाट्यम नृत्यांगना आहे. ती प्रवसद्ध भारतीर् शास्त्रीर् नृत्यांगना मृणावलनी 

साराभाई आवण प्रवसद्ध अंतराळ शास्त्रज्ञ विक्रम साराभाई र्ांची मुलगी आहे. 

• पीटर बू्रकच्या महाभारत र्ा नाटकात, ज्यािर हा वचत्रपट आधाररत होता, त्यात मन्स्टल्लका साराभाईने द्रौपदीची 

व्यन्स्टक्तरेखा साकारली होती. 

• दपयण कला अकादमीचे वदग्दशयन मन्स्टल्लका साराभाई (अहमदाबाद) र्ांनी केले आहे. 

Source: Livemint 

नेतन्याहू र्ाांचे आत्मचररत्र 'बीबी: मार् स्टोरी' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• इस्रार्लचे माजी पंतप्रधान बेंजावमन नेतन्याहू र्ांचे पुस्तक, बीबी: मार् िोरी, नोव्हेंबर 2022 मधे्य ररलीज होणार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• ‘बीबी: मार् िोरी’ हा वचत्रपट इस्रार्लच्या संसदीर् वनििणुकांच्या तीन आठिड्ांनंतर २२ नोव्हेंबरला प्रदवशयत होणार 

आहे. 

• नेतन्याहू र्ांच्या बालपणापासून ते मध्य पूिय भू-राजकारणािरील त्यांचा अनोखा दृष्ट्ीकोन आवण राष्ट्र ाध्यक्ष न्स्टकं्लटन, 

ओबामा आवण टर प र्ांच्याशी त्यांच्या देशाच्या भविष्याची हमी देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या चचेपरं्त सिय गोष्ट्ी पुस्तकात 

समाविष्ट् आहेत. 

• "माझे जीिन शोकांवतका आवण विजर्, चुका आवण वसद्धी, वशकलेले धिे आवण इस्त्रार्लसोबत विणलेल्या वप्रर्जनांचे 

आहे, ज्याने हे दाखिून वदले आहे की विश्वास आवण िर ाइव्ह उज्ज्वल भविष्य घिविण्यासाठी मोठ्या आव्हानांिर मात 

करू शकतात," नेतान्याहू म्हणतात. 

• नेतान्याहू र्ांनी र्ापूिी "एक वटकाऊ शांतता" आवण "दहशतिादाशी लढा" र्ांसारखी प्रकाशने वलवहली आहेत. 

• नेतन्याहू हा बेन्व्झोइन नेतन्याहू र्ांचा मुलगा आहे, जो एक उले्लखनीर् वझओवनि आवण वशक्षक आहे आवण जोनाथन 

नेतन्याहूचा भाऊ आहे, जो रु्गांिातील एंटेबे रे्थे अपहरण केलेल्या विमानात 1976 च्या ऐवतहावसक ओवलस बचािाचे 

वदग्दशयन करताना मारला गेला होता. 

• इस्रार्ली वलकुि पक्षाचे प्रख्यात नेते बेंजावमन नेतन्याहू र्ांनी 1996 ते 1999 परं्त पंतप्रधान म्हणून काम केले. 

स्रोत: टाइम्स ऑफ इस्रार्ल 
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समशेल ओबामा पुस्तक, 'द लाइट िी कॅरी' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अमेररकेच्या माजी फिय लेिी वमशेल ओबामा र्ांच्या ‘द लाइट िी कॅरी: ओव्हरकवमंग इन अनसटेन टाईम्स’ र्ा 

पुस्तकाचे दुसरे पुस्तक जाहीर करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• माजी रू्एस फिय लेिी वमशेल ओबामा र्ांचे दुसरे पुस्तक "द लाइट िी कॅरी: ओव्हरकवमंग इन अनसटेन टाईम्स 

(The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times)" 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रकावशत होणार आहे. 

• The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times हे पुस्तक जगभरातील 27 देशांमधे्य 14 भार्ांमधे्य 

प्रकावशत होणार आहे. 

• The Light We Carry: अनसटेन टाईम्सिर मात करत, 58 िर्ीर् वमशेलने आई, मुलगी, पत्नी, मैवत्रण आवण पवहली 

मवहला र्ा नात्याने वतच्या अनुभिांिर आधाररत, बदलांशी जुळिून घेण्यापासून वशकलेल्या सिर्ी आवण तते्त्व शेअर 

केली. 

• वमशेलचे आगामी पुस्तक द लाइट िी कॅरी: ओव्हरकवमंग इन अनसटेन टाईम्स क्राउनद्वारे प्रकावशत केले जाईल. 

• र्ाआधी 2018 मधे्य, त्यांच्या पवहल्या पुस्तक "Becoming" ला प्रचंि लोकवप्रर्ता वमळाली, जे एक संस्मरण होते 

आवण हे पुस्तक 50 भार्ांमधे्य प्रकावशत झाले. 

• वमशेलचे पालनपोर्ण दवक्षण वशकागो रे्थे झाले वतचे ििील िॉटर पंट कमयचारी होते आवण वतची आई शाळेची सवचि 

होती. वमशेलने वप्रिन विद्यापीठ आवण हाियिय लॉ सू्कलमधून पदिी प्राप्त केली. 

स्रोत: निभारत टाईम्स 

महत्वाचे सदिि 

जागसतक जल िप्ताह 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 2022-23 साठी जागवतक जल सप्ताह 23 ऑगि ते 1 सप्टेंबर र्ा कालािधीत आर्ोवजत करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• जागवतक जल सप्ताह हा 1991 पासून िॉकहोम इंटरनॅशनल िॉटर इन्स्टिटू्यट (SIWI) द्वारे आर्ोवजत केला जाणारा 

िावर्यक कार्यक्रम आहे ज्याचे उविष्ट् जागवतक जल समस्या आवण आंतरराष्ट्र ीर् विकासाशी संबंवधत समस्यांचे 

वनराकरण करण्याच्या उिेशाने आहे. 

• 2022 च्या जागवतक जल सप्ताहाची थीम "Seeing the Unseen: The Value of Water" आहे. 

जागसतक जल िप्ताह 2022-23 िाठी ही व्यापक थीम तीन मुख्य दृसष्ट्कोनाांिाठी सनिडली गेली आहे- 

1. लोकांसाठी पाण्याचे मूल्य आवण विकास. 

2. वनसगय आवण हिामान बदलासाठी पाण्याचे मूल्य. 

3. पाण्याचे आवथयक आवण आवथयक मूल्य. 

• जागवतक जल सप्ताह हा बदल घििणाऱ्र्ांचा समुदार् आहे जो जगातील सिायत मोठ्या पाण्याशी संबंवधत आव्हाने 

सोििण्यासाठी सहकार्य करतो. 

• जागवतक जल सप्ताहामधे्य शाश्वत विकास उविषे्ट् आवण इतर आंतरराष्ट्र ीर् प्रवक्रर्ांच्या वदशेने प्रगतीला गती देण्यासाठी 

बैठक आर्ोवजत करणे समाविष्ट् आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

प्रिािी भारतीर् सदिि 2023 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• परराष्ट्र  मंत्रालर्ाचे प्रिके्त अररंदम बागची र्ांनी वदलेल्या मावहतीनुसार, 17 िा प्रिासी भारतीर् वदिस 2023 जानेिारी 

2023 मधे्य इंदूरमधे्य होणार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• दरिर्ी 9 जानेिारी रोजी, प्रिासी भारतीर् वदिस भारताच्या िाढीमधे्य परदेशातील भारतीर् लोकसंखे्यच्या र्ोगदानाचे 

स्मरण करतो. 

• महात्मा गांधी दवक्षण आवफ्रकेतून भारतात परतल्याच्या स्मरणाथय 9 जानेिारी 1915 रोजी प्रिासी भारतीर् वदिस 

साजरा केला जातो. 

• दर दोन िर्ांनी प्रिासी भारतीर् वदिस (PBD) साजरा करण्यासाठी 2015 मधे्य त्याचे स्वरूप बदलण्यात आले आहे. 

• िाराणसी रे्थे 21 ते 23 जानेिारी 2019 र्ा कालािधीत 16 िा प्रिासी भारतीर् वदिस आर्ोवजत करण्यात आला 

होता, मॉररशसचे पंतप्रधान प्रविंद जुगनाथ हे प्रमुख पाहुणे होते. 

• एल.एम. वसंघिी र्ांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीर् िार्िोरािरील भारत सरकारच्या उच्चस्तरीर् सवमतीच्या 

(एचएलसी) वशफारशीनंा प्रवतसाद म्हणून प्रिासी भारतीर् वदन साजरा करण्याचा वनणयर् घेण्यात आला. 

• 8 जानेिारी 2002 रोजी निी वदल्लीतील विज्ञान भिन रे्थे साियजवनक मेळािा आवण 9 जानेिारी 2002 ला "प्रिासी 

भारतीर् वदिस" (PBD) म्हणून घोवर्त केले. 

स्रोत: AIR 
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अक्षर् ऊजाय सदिि 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अक्षर् ऊजाय वदिस, ज्याला अक्षर् ऊजाय वदिस म्हणूनही ओळखले जाते, भारतात दरिर्ी 20 ऑगि रोजी साजरा 

केला जातो. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• अक्षर् ऊजाय वदन 2022 ची थीम "सौर ऊजेच्या आधारे शेतात उगिणारे भात पीक" आहे. 

• निीकरणीर् ऊजाय वदनाचे उविष्ट् भारतात अक्षर् ऊजाय उत्पादन आवण िापराबाबत जागरूकता वनमायण करणे हे 

आहे. 

• निीकरणीर् ऊजाय वदिस 2022 नैसवगयक संसाधनांच्या ऱ्हासाच्या वचंताजनक दराला प्रोत्साहन देऊन आवण समिर् 

साधून अक्षर् ऊजेच्या महत्त्वािर भर देतो. 

• 2004 मधे्य निीकरणीर् ऊजाय वदनाची स्थापना करण्यात आली. 

• उद्घाटन कार्यक्रम 2004 मधे्य तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन वसंग र्ांनी आर्ोवजत केला होता, ज्यांनी अक्षर् ऊजाय 

स्त्रोतांच्या िापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी 12000 तरुणांनी एक मानिी साखळी तर्ार करून एक टपाल वतकीट 

प्रकावशत केले होते. 

• निीकरणीर् ऊजाय वदन म्हणजे तरुण वपढीमधे्य जागरूकता वनमायण करण्यासाठी हार्सू्कल आवण महाविद्यालर्ीन 

विद्यार्थ्ांना लक्ष्य करणे. 

• नूतनीकरणक्षम ऊजाय वनमायण करण्यासाठी नैसवगयक संसाधनांचा िापर केला जातो. 

• रु्नार्टेि नेशन्सच्या अवधकृत िेबसाइटिरील िेटानुसार, बहुतेक राष्ट्र ांमधे्य अक्षर् ऊजाय सध्या अवधक स्वस्त आहे 

आवण कोळसा, तेल आवण िारू् र्ांसारख्या अपारंपररक जीिाश्म इंधनांपेक्षा वतप्पट अवधक रोजगार वनमायण करते. 

स्रोत: Livemint 

76 िा स्वातांत्र्सदन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• वब्रवटश िसाहतिादाच्या सुमारे २०० िर्ांच्या वनरं्त्रणातून मुक्त होण्यासाठी भारत १५ ऑगि २०२२ रोजी आपला 

७६ िा स्वातंत्र्य वदन साजरा करणार आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांनी निी वदल्लीच्या लाल वकल्ल्यािरून कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूर्िले. 

• भारत सरकारने स्वातंत्र्याला ७५ िरे् पूणय झाल्याच्या वनवमत्ताने "आझादी का अमृत महोत्सि" नािाचा एक प्रर्त्न सुरू 

केला आहे. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांनी 12 माचय 2021 रोजी स्वातंत्र्याच्या 75 िर्ांच्या स्मरणाथय "आझादी का अमृत महोत्सि" 

सुरू केला. 

• अशा प्रकारे, 15 ऑगि 2022 रोजी, भारत स्वातंत्र्याची 75 िरे् पूणय करून 76 िा स्वातंत्र्य वदन साजरा करेल. 

• स्वातंत्र्य वदनाचा उत्सि आपल्या देशाच्या आवण सहकारी नागररकांच्या रक्षणासाठी आपले प्राण देणाऱ् र्ा शूर नेत्यांना 

आवण स्वातंत्र्य र्ोद्ध्ांना श्रद्धांजली अपयण करतो. 

• सन १७५७ मधे्य प्ासीची लढाई इंन्स्टग्लश ईि इंविर्ा कंपनीने वजंकल्यानंतर इंग्रजांनी भारतािर ताबा वमळिला. 

1619 मधे्य इंग्रजांनी व्यापारासाठी सुरत आवण गुजरात गाठले. 

• सन 1757 पासून 200 िर्ांनंतर वब्रटीश साम्राज्याने भारतातील लोकांिर राज्य केले. 

• मोहनदास करमचंद गांधी र्ांनी पवहल्या महारु्द्धात सुरू झालेल्या भारतीर् स्वातंत्र्य चळिळीचे नेते म्हणून काम 

केले. 

• 15 ऑगि 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य वमळाले आवण 200 िर्ांहून अवधक काळ वब्रवटशांचे वनरं्त्रण संपले. 

• भारताचे पवहले पंतप्रधान जिाहरलाल नेहरू र्ांनी 15 ऑगि 1947 रोजी वदल्लीतील लाल वकल्ल्याच्या लाहोरी 

गेटिर देशाचा ध्वज फिकिला. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

जागसतक जैिइांधन सदन 

बातम्याांमधे्य का: 

• अ-जीिाश्म इंधनाच्या िापराबाबत जनजागृती करण्याच्या उिेशाने दरिर्ी १० ऑगि रोजी जागवतक जैिइंधन वदन 

पाळला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• जागवतक जैिइंधन वदनादरम्यान, सरकारी आवण खाजगी संस्था ऊजेचा एक िेगळा स्रोत म्हणून गैर-जीिाश्म 

इंधनाच्या महत्त्वाबिल जागरूकता िाढिण्याच्या उिेशाने एकत्र रे्तात. 

• कच्च्च्या तेलािरील अिलंवबत्व कमी करण्यासाठी आवण स्वच्छ िातािरण सुवनवित करण्यासाठी जैिइंधन आिश्यक 

आहे. 

• जैिइंधनाचा िापर करून ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अवधक रोजगार वनमायण होऊ शकतो. 

• काबयन उत्सजयन कमी करण्यासाठी जैिइंधन देखील उपरु्क्त आहे कारण जीिाश्म इंधन जाळल्याने काबयन उत्सजयन 

होते जे आपल्या हिा आवण पर्ायिरणासाठी अतं्यत हावनकारक असतात. 

• 1893 मधे्य, 10 ऑगि रोजी, जमयन शोधक सर रुिॉल्फ विझेल र्ांनी शेंगदाणा तेलािर त्यांच्या विझेल इंवजनची 

र्शस्वी चाचणी केली, दरिर्ी 10 ऑगि हा जागवतक जैिइंधन वदन म्हणून साजरा केला जातो. 

• भारतात, पेटर ोवलर्म आवण नैसवगयक िारू् मंत्रालर् आवण पर्ायिरण, िन आवण हिामान बदल मंत्रालर्ाद्वारे 2015 पासून 

दरिर्ी जागवतक जैिइंधन वदिस साजरा केला जातो. 

• भारतात, बार्ोइथेनॉल, बार्ोविझेल आवण बार्ोगॅस असे तीन प्रकारचे जैिइंधन िापरले जाते, ज्यामधे्य- 

1. बार्ोइथेनॉल साखर आवण िाचय वपके आवण अवतररक्त कृर्ी कचरा आवण बार्ोमासपासून तर्ार केले जाते. 

2. बार्ोविझेल विविध प्रकारचे िनिती तेल आवण कृर्ी शेत आवण जंगलातील बार्ोमास कचऱ्र्ापासून तर्ार केले जाते. 

3. बार्ोमास कचरा आवण प्राण्यांच्या कचऱ्र्ाचे ऍनेरोवबक पचन करून बार्ोगॅस तर्ार होतो. 
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स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

जागसतक आसदिािी सदिि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जागवतक आवदिासी लोकांचा आंतरराष्ट्र ीर् वदिस दरिर्ी 9 ऑगि रोजी जगभरात साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• मानिावधकार, पर्ायिरण, वशक्षण, आरोग्य आवण सामावजक विकास र्ासारख्या के्षत्रात आवदिासीनंा भेिसािणाऱ्र्ा 

समस्यांचे वनराकरण करण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीर् सहकार्य मजबूत करणे हे जागवतक आवदिासी वदिसाचे उविष्ट् आहे. 

• 2022 च्या जागवतक आवदिासी लोकांच्या आंतरराष्ट्र ीर् वदिसाची थीम "पारंपाररक ज्ञानाच्या संरक्षण आवण प्रसारामधे्य 

स्थावनक मवहलांची भूवमका" आहे. 

• 23 विसेंबर 1994 रोजी, UNGA द्वारे ठराि 49/214 पाररत करण्यात आला, ज्यामधे्य 9 ऑगि हा जागवतक 

आवदिासी लोकांचा आंतरराष्ट्र ीर् वदिस म्हणून घोवर्त करण्यात आला. 

• 9 ऑगि 1982 रोजी, संरु्क्त राष्ट्र संघाच्या स्थावनक लोकसंखे्यच्या कार्यगटाने 9 तारखेला जागवतक आवदिासी 

लोकांच्या आंतरराष्ट्र ीर् वदनाच्या स्मरणाथय पवहली बैठक घेतली. 

• 21 विसेंबर 1993 रोजी, 1993 हे िर्य UNGA ने जागवतक आवदिासी लोकांचे आंतरराष्ट्र ीर् िर्य म्हणून घोवर्त केले. 

• जागवतक आवदिासी लोकांच्या आंतरराष्ट्र ीर् वदनाचे उविष्ट् हे आहे की विज्ञानासह स्थावनक भार्ा आवण त्यांच्या पद्धती 

आवण तत्वज्ञान समजून घेणे आवण त्यांचे जतन करणे. 

• स्रोत: डाउन टू अथय 

भारत छोडो आांदोलनाचा 80 िा िधायपन सदन देशाने िाजरा केला 
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बातम्याांमधे्य का: 

• 8 ऑगि 2022 रोजी, स्वातंत्र्य संग्रामाच्या इवतहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्र्ा भारत छोिो 

आंदोलनाचा 80 िा िधायपन वदन देशभरात साजरा करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत छोिो चळिळ ही एक शांततापूणय आवण अवहंसक चळिळ मानली जाते ज्याचा उिेश फक्त वब्रवटशांना भारत 

सोिण्यासाठी आवण स्वातंत्र्य प्रदान करण्यास उद्रु्क्त करणे हा होता. 

• 8 ऑगि 1942 रोजी महात्मा गांधीनंी वब्रटीश राजिट संपिण्याची हाक वदली आवण त्यासोबतच मंुबईतील अन्स्टखल 

भारतीर् काँगे्रस कवमटीच्या अवधिेशनात भारत छोिो आंदोलन सुरू झाले. 

• भारत छोिो आंदोलनादरम्यान, गांधीजीनंी ग्वावलर्ा टँक मैदान, सध्या ऑगि क्रांती मैदान म्हणून ओळखल्या 

जाणाऱ् र्ा त्यांच्या भार्णात भारतातील लोकांना "करा वकंिा मरो" चा नारा वदला. 

भारत छोडो आांदोलन भारतभर तीन टप्प्याांत िुरू झाले होते- 

1. आंदोलनाच्या पवहल्या टप्प्यात शहरी उठाि, संप, बवहष्कार आवण धरणे र्ांचा समािेश होता. 

2. आंदोलनाच्या दुसऱ्र्ा टप्प्यात ग्रामीण भागाचा चळिळीत समािेश करण्यात आला. 

3. चळिळीच्या वतसऱ् र्ा आवण अंवतम टप्प्यात बवलर्ा, तमलूक, सातारा इत्यादी विविध भागात राष्ट्र ीर् सरकारे वकंिा 

समांतर सरकारे स्थापन करणे समाविष्ट् होते. 

• भारत छोिो आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमधे्य फॅवसझमच्या विरोधात दुसऱ्र्ा महारु्द्धात भारतीर्ांचा पावठंबा 

वमळिण्यासाठी आवण वब्रवटशांनी भारत सोिल्यानंतर अंतररम सरकार स्थापन करण्यासाठी भारतातील वब्रटीश 

राजिट तात्काळ संपुष्ट्ात आणण्याची मागणी समाविष्ट् होती. 

स्रोत: द सहांदू 

राष्ट्र ीर् हातमाग सदन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतात, हातमाग विणकरांना सन्मावनत करण्याच्या उिेशाने दरिर्ी 7 ऑगि रोजी राष्ट्र ीर् हातमाग वदिस साजरा 

केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• हातमाग हे आपल्या सांसृ्कवतक िारशाचे प्रतीक आहे आवण उपजीविकेचे एक महत्त्वाचे साधन देखील आहे. 

• 2022 चा राष्ट्र ीर् हातमाग वदिस हा 8 िा राष्ट्र ीर् हातमाग वदिस आहे. 

• र्ा िर्ी राष्ट्र ीर् हातमाग वदन 2022 ची थीम "हातमाग, एक भारतीर् िारसा" आहे. 

• भारतातील हातमाग उद्योगाला चालना देण्याच्या उिेशाने भारत सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत, ज्यात 

सियसमािेशक हातमाग क्लिर विकास र्ोजना, राष्ट्र ीर् हातमाग विकास कार्यक्रम आवण हातमाग विणकरांसाठी 

व्यापक कल्याणकारी र्ोजना आवण सूत पुरिठा र्ोजना र्ासारख्या सरकारी र्ोजनांचा समािेश आहे. 
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• राष्ट्र ीर् हातमाग वदनाचा उिेश हातमाग उद्योगासाठी जागरूकता आणणे तसेच विणकरांचा सन्मान करणे हा आहे. 

• हातमाग उद्योग हा भारतातील सिायत मोठा उद्योग आहे जो भारताच्या ग्रामीण भागात रोजगाराचा एक महत्त्वाचा स्रोत 

आहे. 

• भारतीर् हातमाग के्षत्र आपली उत्पादने रू्के, रू्एसए, फ्रान्स, जमयनी आवण दवक्षण आवफ्रका र्ांसारख्या जगातील 20 

हून अवधक देशांमधे्य वनर्ायत करते. 

• सध्या भारतातील हातमाग उद्योगातील सिय विणकर आवण संबंवधत कामगारांपैकी 70% मवहला आहेत. 

• 1905 साली, 7 ऑगि रोजी, वब्रवटश सरकारने बंगालच्या फाळणीच्या वनरे्धाथय कलकत्ता टाऊन हॉलमधे्य स्वदेशी 

चळिळ सुरू केली. म्हणून घोवर्त केले. 

स्रोत: सहांदुस्तान टाईम्स 

चाबहार सदन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मंुबईत चाबहार वदन संमेलनाचे उद्घाटन कें द्रीर् जहाजबांधणी मंत्री सबायनंद सोनोिाल आवण जहाजबांधणी राज्यमंत्री 

श्रीपाद नाईक र्ांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मंुबईत झालेल्या चाबहार वदनाच्या उद्घाटन समारंभाला कझावकस्तान, इराण, तावजवकस्तान, वकवगयस्तान, 

उझबेवकस्तान, तुकय मेवनस्तान आवण अफगावणस्तानमधील मान्यिर उपन्स्टस्थत होते. 

• मे २०१६ मधे्य भारत, इराण आवण अफगावणस्तान र्ांनी वत्रपक्षीर् करारािर स्वाक्षरी केली होती, ज्यामधे्य चाबहार 

बंदराचा िापर करून सागरी िाहतुकीसाठी प्रादेवशक कें द्र म्हणून इराणमधे्य टर ान्स्टन्व्झट आवण टर ान्सपोटय कॉररिॉरची 

स्थापना करण्यात आली होती. 

• चाबहार बंदर ओमानच्या आखातात आहे, जे इराणच्या आगे्नर् वकनाऱ् र्ािर आहे. 

• चाबहार बंदर भारताच्या पविम वकनाऱ् र्ाला इराणच्या दवक्षण वकनाऱ् र्ाशी जोिते. 

• इराणने चाबहार बंदराला व्यापारमुक्त के्षत्र घोवर्त केले आहे. 

• चाबहार बंदर हे भारताला जोिणाऱ्र्ा आंतरराष्ट्र ीर् उत्तर-दवक्षण िाहतूक कॉररिॉर नेटिकय चा एक भाग आहे. 

• चाबहार बंदर हे भारतासाठी राजकीर्दृष्ट्ट्याही महत्त्वाचे आहे कारण चीन िन बेि िन रोि प्रकल्ांतगयत स्वत:च्या 

बेि अँि रोि इवनवशएवटव्हला िेगाने पुढे करत आहे आवण चाबहार बंदर ग्वादर बंदर म्हणून पावकस्तानमधील वचनी 

गंुतिणुकीसह विकवसत केले जात आहे. 

स्रोत: इकॉनॉसमक टाइम्स 
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व्यक्ती ांच्या तस्करी सिरुि जागसतक सदिि 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मानिी तस्करी विरुद्ध जागवतक वदिस दरिर्ी 30 जुलै रोजी लोकांना तस्करी बिल जागरूक करण्याच्या उिेशाने 

साजरा केला जातो. 

• मुख्य मुदे्द: 

• व्यक्तीचंी तस्करी विरुद्ध जागवतक वदनाचे उविष्ट् लोकांना वशवक्षत करणे हा आहे की लोकांची तस्करी हा गुन्ा मानला 

जातो, ज्यामधे्य जबरदस्तीने मजुरी आवण लैंवगक कृते्य र्ासारख्या कृत्यांसाठी मवहला आवण मुलांचे शोर्ण समाविष्ट् 

आहे. 

• र्ा िर्ी 2022 च्या जागवतक मानिी तस्करी विरुद्ध वदिसाची थीम "तंत्रज्ञानाचा िापर आवण गैरिापर" आहे. 

• मानिी तस्करी, ज्याला व्यक्तीचंी तस्करी देखील म्हणतात, हा आधुवनक काळातील गुलामवगरीचा प्रकार आहे ज्यामधे्य 

श्रम, लैंवगक शोर्ण वकंिा इतरांना आवथयक फार्दा होण्याच्या हेतूने व्यक्तीचें बेकार्देशीर शोर्ण समाविष्ट् आहे. 

• मानिी तस्करी हा एक गुन्ा आहे ज्यामधे्य मवहला, मुले आवण पुरुर्ांचे जबरदस्तीने श्रम आवण लैंवगक संबंध 

र्ासारख्या अनेक कारणांसाठी शोर्ण केले जाते. 

• २०१० मधे्य, संरु्क्त राष्ट्र ांच्या आमसभेने व्यक्तीचं्या तस्करीचा सामना करण्यासाठी जागवतक कृती र्ोजना स्वीकारली 

आवण संरु्क्त राष्ट्र ांच्या आमसभेने जगातील सरकारांना र्ा धोक्याचा पराभि करण्यासाठी समिर्ाने आवण वनरंतर 

प्रर्त्न करण्याचे आिाहन केले. 

• सन 2013 मधे्य, जागवतक कृती आराखड्ािर काम करण्यासाठी संरु्क्त राष्ट्र  महासभेने एक उच्चस्तरीर् बैठक 

बोलािली होती, ज्यामधे्य सदस्य राष्ट्र ांनी A/RES/68/192 हा ठराि स्वीकारला होता आवण 30 जुलै रोजी जागवतक 

व्यक्तीचं्या तस्करी विरुद्ध वदिस म्हणून वनरु्क्त केला गेला.  

भारतातील मानिी तस्करीशी िांबांसधत तरतुदी 

1. कलम 23 मानिी तस्करी आवण सक्तीच्या मजुरीशी संबंवधत आहे 

2. कलम 24 14 िर्ांपेक्षा कमी िर्ाच्या मुलांना कारखाने आवण खाणीसंारख्या धोकादार्क कामात काम करण्यास 

मनाई करते. 

3. IPC ची कलम 370 आवण 370A मानिी तस्करीच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी सियसमािेशक उपार् प्रदान करते, 

ज्यात मुलांचे शारीररक शोर्ण वकंिा लैंवगक शोर्ण, गुलामवगरी, गुलामवगरी, वकंिा बळजबरीने अिर्ि काढून टाकणे 

र्ासह मुलांच्या शोर्णाचा समािेश आहे. तस्करीचा समािेश आहे. 

4. IPC चे कलम 372 आवण 373 िेश्याव्यिसार्ाच्या उिेशाने मुलीचंी विक्री आवण खरेदी र्ांच्याशी संबंवधत आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 
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खेळ 

मीट द चॅस्पिर्न प्रोजेर" 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीर् क्रीिा वदनावनवमत्त रु्िा कार्य ि क्रीिा मंत्रालर्ातफे देशातील २६ शाळांमधे्य "मीट द चॅन्स्टपर्न प्रोजेक्ट' 

आर्ोवजत करण्यात रे्णार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र कुल क्रीिा िधाय आवण जागवतक अवजंक्यपद िधेतील सुिणयपदक विजेती वनखत झरीन, पॅरावलन्स्टपक पदक 

विजेती भािना पटेल आवण टोवकर्ो ऑवलन्स्टपक पदक विजेता मनप्रीत वसंग हे मीट द चॅन्स्टपर्न प्रकल्ात सहभागी 

होणारे काही नामिंत खेळािू आहेत. 

• ऑवलन्स्टपक सुिणयपदक विजेता नीरज चोप्राने विसेंबर २०२१ मधे्य "मीट द चॅन्स्टपर्न प्रोजेक्ट" हा कार्यक्रम सुरू केला 

होता. 

• र्ा प्रकल्ाचे उिीष्ट् आहे की शाळकरी मुलांना त्यांचे अनुभि, जीिनाचे धिे आवण आहारविर्र्क सल्ला सामावर्क 

करून, पे्ररणादार्क चालना देणे. 

• वफट इंविर्ा कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून भारतीर् क्रीिा प्रावधकरण र्ािर्ी "सियसमािेशक आवण तंदुरुस्त 

समाजासाठी सक्षम म्हणून खेळ" र्ा थीम अंतगयत राष्ट्र ीर् क्रीिा वदनाचे आर्ोजन करणार आहे. 

• Source: Indian Express 

नीरज चोप्राने लॉिान डार्मांड लीग सजांकली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ऑवलन्स्टपक चॅन्स्टपर्न नीरज चोप्रा लुसाने िार्मंि लीग वजंकणारा पवहला भारतीर् ठरला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• पवहल्याच प्रर्त्नात नीरज चोप्राने 89.08 मीटर थ्रो करत विजेतेपद पटकािलं. 

• नीरज चोप्राने केलेली 89.08 मीटरफेक हा त्याच्या कारवकदीतील वतसरा सिोत्तम प्रर्त्न होता. 

• टोवकर्ो ऑवलन्स्टपकमधील रौयपदक विजेता जेकब ििलेजने ८५.८८ मीटर सिोत्तम थ्रोसह दुसरे स्थान वमळिले, 

तर अमेररकेच्या कवटयस थॉपसनने ८३.७२ मीटरच्या सिोत्तम प्रर्त्नाने वतसरे स्थान वमळिले. 

• २४ िर्ीर् चोप्रा ७ आवण ८ सप्टेंबर रोजी झुररच रे्थे िार्मंि लीगच्या अंवतम सामन्यासाठी पात्र ठरला आवण अशी 

कामवगरी करणारा तो पवहला भारतीर् ठरला. 

• नीरज चोप्राने र्ा िर्ायच्या सुरुिातीला जुलैमवहन्यात भालाफेकच्या अंवतम सामन्यात रौयपदक वजंकून भारताची शान 

िाढिली आवण जागवतक अवजंक्यपद िधेत पदक वजंकणारा तो दुसरा भारतीर् आवण पवहला पुरुर् 'टर ॅक अँि वफल्ड 

अॅथवलट' ठरला. 

• Source: Livemint 

इांग्लांडचा जेम्स अँडरिन ठरला आांतरराष्ट्र ीर् सिकेटमधील ििायत र्शस्वी िेगिान गोलांदाज 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• इंगं्लिचा जेम्स अँिरसन हा आंतरराष्ट्र ीर् वक्रकेटमधे्य ९५० बळीचंा टप्पा गाठणारा पवहला िेगिान गोलंदाज ठरला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• दवक्षण आवफ्रकेविरुद्धच्या दुसऱ्र्ा कसोटीच्या वतसऱ्र्ा वदिशी जेम्स अँिरसनने ही ऐवतहावसक कामवगरी केली. 

• ऑिर ेवलर्ाच्या गे्लन मॅकग्राचा ९४९ बळीचंा विक्रम जेम्स अँिरसनने मोिला आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीर् वक्रकेटमधील सिायत र्शस्वी गोलंदाज म्हणजे श्रीलंकेची वफरकी, मुथय्या मुरलीधरन (१,३४७ बळी), 

ऑिर ेवलर्ाचा वदिंगत वफरकी शेन िॉनय (१,००१ बळी), आवण भारतीर् वफरकी गोलंदाज अवनल कंुबळे (९५६ बळी) 

हे आहेत.  

• आंतरराष्ट्र ीर् वक्रकेटमधे्य पदापयण जेम्स अँिरसनने 2003 साली केले होते, त्याने सिय फॉरमॅटमधे्य 27.18 च्या 

सरासरीने 951 विकेट्स घेतल्या आहेत. 

• जेम्स अँिरसनने घेतलेल्या 951 विकेटपैकी 664 विकेट टेि वक्रकेटमधे्य घेतल्या आहेत. 

• जेम्स अँिरसन हा एकमेि िेगिान गोलंदाज आहे ज्याने 600 पेक्षा जास्त कसोटी विकेट्स घेतल्या आहेत. 

• िनिे फॉरमॅटमधे्य २६९ विकेट घेणारा जेम्स अँिरसन हा एकमेि िेगिान गोलंदाज आहे. 

Source: Indian Express 
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जु्यडो िल्डय चॅस्पिर्नसशप 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीर् जुिोका वलंथोई चनांबमने जु्यिो िल्डय चॅन्स्टपर्नवशपमधे्य जागवतक जु्यिो कॅिेट (U18) चॅन्स्टपर्नवशपमधे्य 

मवहलांच्या 57kg गटात सुिणायसह भारताचे पवहले पदक वजंकून इवतहास रचला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 15 िर्ीर् जुिोकाने 57 वकलो िजनी गटाच्या अंवतम फेरीत ब्राझीलच्या वबर्ान्का रेसचा पराभि करून पदक वजंकले. 

• वलंथोई चनाम्बम हा जागवतक चॅन्स्टपर्नवशपमधे्य कोणत्याही िर्ोगटात पदक वजंकणारा पवहला भारतीर् जु्यिोका 

ठरला आहे. 

• हा भारत सरकारच्या TOPS कार्यक्रमाचा देखील एक भाग आहे. 

• वलंथोई चनाम्बम 2017 मधे्य सब-जु्यवनर्र नॅशनल जु्यिो चॅन्स्टपर्नवशपमधे्य सुिणयपदक वमळिून प्रवसद्धीच्या झोतात 

आली आवण तेव्हापासून ती JSW च्या इन्व्िार्र इन्स्टिटू्यट ऑफ िोट्यस जु्यिो प्रोग्राममधे्य प्रवशक्षण घेत आहे. 

• सन 2021 मधे्य राष्ट्र ीर् कॅिेट जु्यिो चॅन्स्टपर्नवशपमधे्य वलंथोई चनाम्बमने सुिणयपदक वजंकले होते. 

• सन 2021 नंतर, लेबनॉनमधील बेरूत रे्थे आवशर्ा-ओशवनर्ा कॅिेट जु्यिो चॅन्स्टपर्नवशपमधे्य वलंथोई चनाम्बमने 

कांस्यपदक वजंकले. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

लास्ट पांघल: कुस्तीमधे्य भारताचा पसहला अांडर-20 सिश्वसिजेता 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• हररर्ाणाच्या 17 िर्ीर् कुस्तीपटू लाि पंघलने कझावकस्तानच्या ऍटवलन शागारे्िाचा 8-0 असा पराभि करत अंिर-

20 िल्डय चॅन्स्टपर्नचे विजेतेपद पटकािले. 

मुख्य मुदे्द: 

• लाि पंघल ही २० िर्ांखालील विश्वविजेती ठरणारी पवहली भारतीर् मवहला आहे. 

• 20 िर्ांखालील जागवतक कुस्ती िधाय सोवफर्ा, बले्गररर्ा रे्थे आर्ोवजत करण्यात आली होती. 

• जमयन अमेरी ऑवलन्स्टव्हर्ािर लिकर 11-0 ने विजर् वमळिून, पंघल त्याच्या उतृ्कष्ट् तांवत्रक पराक्रमामुळे वजंकला. 

• लाि पंघाल हा हररर्ाणातील वहस्सार वजल्ह्यातील भगाना गािचा रवहिासी आहे. 
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•  पंघलने आवशर्ाई जु्यवनर्र चॅन्स्टपर्नवशप (2022) मधे्य सुिणय पदक आवण कॅिेट िल्डय चॅन्स्टपर्नवशप (2021) मधे्य 

कांस्य पदक वजंकले. 

• गेल्या िर्ी पंघलने U23 आवशर्ाई चॅन्स्टपर्नवशपमधे्यही रौय पदक वजंकले होते. 

• वतच्या दुसऱ्र्ा सामन्यात जपानच्या अर्ाका वकमुरा वहला भारतीर् कुस्तीपटूने घसरून पराभूत केले. 

• उपांत्य फेरीच्या सामन्यात पंघलने रु्के्रवनर्न नतावलर्ा न्स्टक्लव्हचुत्स्काचा सामना केला आवण 11-2 च्या स्कोअरसह 

सामना वनणायर्कपणे वजंकला. 

• अंवतम फेरीत सहभागी भारताच्या इतर कुस्तीपटंूना सुिणयपदक वमळालेले नाही. 

• दोन िेळा अंिर-17 िल्डय चॅन्स्टपर्न सोनम मवलकला 62 वकलो िजनी गटाच्या अंवतम फेरीत नोनोका ओझाकीकिून 

पराभि पत्करािा लागल्याने रौय पदकािर समाधान मानािे लागले. 

• भारताच्या वप्रर्ांकाचा ६५ वकलो िजनी गटाच्या अंवतम फेरीत जपानच्या मावहरो र्ोवशताकेकिून ०-८ असा पराभि 

झाला. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

UEFA लीग 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रु्िा िर ार्कर मनीर्ा कल्याण ही UEFA मवहला चॅन्स्टपर्न्स लीगमधे्य खेळणारी पवहली भारतीर् फुटबॉलपटू ठरली 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मनीर्ा कल्याणने सार्प्रसमधील अंगोमी रे्थे झालेल्या रु्रोवपर्न क्लब िधेत अपोलॉन लेिीज एफसीकिून पदापयण 

केले. 

• र्ापूिी नोव्हेंबर २०२१ मधे्य, २० िर्ीर् मनीर्ा कल्याण एएफसी मवहला क्लब चॅन्स्टपर्नवशपमधे्य गोल करणारी पवहली 

भारतीर् फुटबॉलपटू ठरली होती. 

• भारतीर् मवहला लीग (IWL) मधे्य राष्ट्र ीर् संघासाठी मनीर्ा कल्याण आवण गोकुलम केरळची प्रभािी कामवगरी होती. 

• िांगमे गे्रस उझबेक संघ एफसी नासाऊमधे्य सामील झाल्यानंतर परदेशी क्लबसाठी साइन केलेली मनीर्ा कल्याण 

गोकुलम ही केरळमधील दुसरी खेळािू आहे. 

• र्ापूिी मनीर्ा कल्याणला 2021-22 हंगामातील AIFF मवहला फुटबॉलपटूचा पुरस्कार देण्यात आला होता. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 
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ईशान्य ऑसलांसपक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ईशान्य ऑवलन्स्टपकची आगामी दुसरी आिृत्ती मेघालर् राज्य 30 ऑक्टोबरपासून आर्ोवजत करेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• क्रीिा विर्र्ांची र्ादी अंवतम करण्यासाठी मेघालर्ातील क्रीिा आवण रु्िा व्यिहार विभाग आवण ईशान्य ऑवलन्स्टपक 

संघटना र्ांच्यात मेघालर्मधे्य बैठक झाली. 

• ईशान्य ऑवलन्स्टपक खेळांची पवहली आिृत्ती मवणपूरमधे्य 2018 मधे्य 12 विर्र्ांसह आर्ोवजत करण्यात आली होती. 

• ईशाने्यकिील ऑवलन्स्टपकमधे्य, आठ ईशाने्यकिील राज्यांतील सुमारे 4,000 िधयक वशलाँगमधे्य पसरलेल्या 13 

वठकाणी 18 विर्र्ांमधे्य भाग घेतील. 

• वतरंदाजी, अॅथलेवटक्स, बॅिवमंटन, बासे्कटबॉल, बॉन्स्टकं्सग, फुटबॉल, जु्यिो, कराटे, नेमबाजी, जलतरण, टेबल टेवनस, 

तार्वांदो, टेवनस, िुशू, सार्कवलंग (माउंटन बाईक), गोल्फ, िेटवलन्स्टफं्टग आवण कुस्ती र्ासारख्या विर्र्ांमधे्य 

सहभागी िधाय करतील. 

• मेघालर् राज्याचे मुख्यमंत्री कॉनरॅि संगमा आहेत आवण राज्यपाल सत्यपाल मवलक आहेत आवण मेघालर् राज्याची 

राजधानी वशलाँग आहे. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

44 िे बुस्पिबळ ऑसलस्पिर्ाड 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 44व्या बुन्स्टद्धबळ ऑवलन्स्टपर्ािच्या खुल्या विभागात उझबेवकस्तान संघाने सुिणयपदक वजंकले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• आमेवनर्ा संघाने 44 व्या बुन्स्टद्धबळ ऑवलन्स्टपर्ािमधे्य रौय पदक वजंकले तर भारत-2 संघाने खुल्या गटात कांस्य 

पदक वजंकले. 
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• रं्दाच्या 44 व्या बुन्स्टद्धबळ ऑवलन्स्टपर्ािमधे्य मवहलांच्या गटात रु्के्रनने सुिणयपदक वजंकले, तर संघ जॉवजयर्ाने 

रौयपदक वजंकले आवण कांस्यपदक भारत-1 संघाने पटकािले. 

• चेन्नई रे्थे 28 जुलै ते 09 ऑगि 2022 र्ा कालािधीत आंतरराष्ट्र ीर् बुन्स्टद्धबळ महासंघ वकंिा जागवतक बुन्स्टद्धबळ 

महासंघ (FIDE) द्वारे 44 व्या बुन्स्टद्धबळ ऑवलन्स्टपर्ािचे आर्ोजन करण्यात आले होते. 

• 1927 पासून आर्ोवजत, ही प्रवतवित िधाय प्रथमच भारतात आवण 30 िर्ांनंतर आवशर्ामधे्य आर्ोवजत करण्यात 

आली आहे. 

• 44व्या बुन्स्टद्धबळ ऑवलन्स्टपर्ािमधे्य र्ा िर्ी खुल्या आवण मवहलांच्या िधांचा समािेश होता ज्यामधे्य एकूण 1,737 

िधयक होते, ज्यामधे्य खुल्या िधेत 937 आवण मवहलांच्या िधेत 800 सहभागी होते. 

• चेन्नईच्या जिाहरलाल नेहरू िेविर्मिर 44 व्या बुन्स्टद्धबळ ऑवलन्स्टपर्ािचा उद्घाटन आवण समारोप समारंभ 

आर्ोवजत करण्यात आला आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीर् बुन्स्टद्धबळ महासंघ (FIDE) ही एक गैर-सरकारी संस्था आहे जी बुन्स्टद्धबळ खेळाची प्रशासकीर् संस्था आहे 

आवण सिय आंतरराष्ट्र ीर् बुन्स्टद्धबळ िधांचे वनर्मन करते. 

• आंतरराष्ट्र ीर् ऑवलन्स्टपक सवमतीने 1999 मधे्य आंतरराष्ट्र ीर् बुन्स्टद्धबळ महासंघाला जागवतक क्रीिा संघटना म्हणून 

मान्यता वदली. 

• इंटरनॅशनल चेस फेिरेशनचे मुख्यालर् सध्या लॉसने रे्थे आहे परंतु जेन्स उना सॅमसच्या ब्रीदिाक्याखाली 1924 मधे्य 

पॅररसमधे्य सुरू झाले. 

स्रोत: Livemint 

Commonwealth Games 2022 

 

बातम्याांमधे्य का:  

• नुकतीच इंगं्लिमधील बवमंगहॅम शहरातील अलेझझांिर िेविर्मिर २२िी राष्ट्र कुल क्रीिा िधाय खेळिली गेली. 

र्ािर्ीच्या राष्ट्र कुल िधेत भारताने एकूण ६१ पदके वजंकून पदकतावलकेत चौथे स्थान वमळिले.  

• र्ामधे्य २२ सुिणय, १६ रौय आवण २३ कांस्य पदकांचा समािेश आहे. टोवकर्ो ऑवलंवपकमधील र्शानंतर भारतीर् 

खेळािंूनी राष्ट्र कुल िधेतही आपल्या देशाचा गौरि िाढिला. 

मूख्य मुदे्द: 

• टोवकर्ो ऑवलंवपकमधे्य भारताने सात पदकांची कमाई केली होती. त्यामुळे साहवजकच राष्ट्र कुल िधेत अपेक्षा 

िाढलेल्या होत्या.  
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• कुस्तीपटू, बॉक्सर, िेटवलन्स्टफं्टगपटू, बॅिवमंटनपटू, जु्यदोपटू, टर ॅक आवण फील्ड खेळािू, लॉन बॉल्स पुरुर् आवण मवहला 

संघ, आवण मवहला वक्रकेट संघ ज्यांनी आपला खेळ उंचािला आवण भारतासाठी २२ सुिणांसह ६१ पदकांची कमाई 

केली.  

• ऐनिेळी जखमी होऊन महाराष्ट्र ाच्या मातीतील खेळािू असलेल्या संकेत सरगरने माघार न घेता रौय पदक वमळिले. 

मीराबाई चानूने आपल्या अनुभिाचा कस लािून सुिणयपदक पटकािले. 

Commonwealth Games 2022: Overall Medal Tally 

Rank Country Gold Silver Bronze Total 

1 Australia 67 57 54 178 

2 England 57 66 53 176 

3 Canada 26 32 34 92 

4 India 22 16 23 61 

5 New Zealan

d 

20 12 17 49 

6 Scotland 13 11 27 51 

7 Nigeria 12 9 14 35 

8 Wales 8 6 14 28 

9 South Africa 7 9 11 27 

10 Malaysia 8 8 8 24 

 

Source: Loksatta 

ONGC पॅरा गेम्स 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• चौर्थ्ा ONGC पॅरा गेम्सचे उद्घाटन श्री हरदीप वसंग पुरी, कें द्रीर् पेटर ोवलर्म आवण नैसवगयक िारू् आवण गृहवनमायण 

आवण शहरी व्यिहार मंत्री र्ांच्या हसे्त निी वदल्लीतील त्यागराज क्रीिा संकुलात करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• ONGC पॅरा गेम्स हा कॉपोरेट जीिनातील सिय के्षत्रातील वदव्यांगांना समान संधी प्रदान करण्यासाठी एक विशेर् मानि 

संसाधन उपक्रम आहे. 

• र्ा पॅरा िोटयची संकल्ना ओएनजीसीने 2017 मधे्य वभन्न वदव्यांग व्यक्तीनंा त्यांच्या भूवमकेत मुख्य प्रिाहात 

आणण्यासाठी पुढे आणली होती. 

• IOCL, BPCL, HPCL, EIL, OIL आवण GAIL मधील खेळािंूना ONGC ने गांधीनगर रे्थे ONGC पॅरा गेम्सच्या 3ऱ्र्ा 

आिृत्तीचा भाग होण्यासाठी सामील केले आहे. 

• र्ा सध्याच्या चौर्थ्ा आिृत्तीत, 192 ONGC तसेच इतर सात PSU द्वारे सहभागी होतील ज्यात IOCL (21), GAIL 

(15), BPCL (13), MRPL (11), EIL (9), OIL (8) आवण HPCL (6). 

• र्ा िर्ीच्या ONGC पॅरा गेम्समधे्य 275 अपंग व्यक्ती (PWD) - आठ सेंटर ल ऑइल आवण गॅस PSU चे कमयचारी - 2-

4 ऑगि 2022 दरम्यान ऑइल अँि नॅचरल गॅस कॉपोरेशन वलवमटेि (ONGC) द्वारे आर्ोवजत करण्यात आलेल्या 

चौर्थ्ा ONGC पॅरा गेम्समधे्य सहभागी झाले आहेत. घेतले आहे. 

• 2017 च्या पवहल्या आिृत्तीपासून ONGC द्वारे भारतीर् पॅरावलन्स्टपक सवमतीच्या सहाय्याने आंतरराष्ट्र ीर् स्वरूपातील 

पॅरा गेम्सचे आर्ोजन करण्यात आले होते. 

स्रोत: निभारत टाईम्स 

पॅररि ऑसलस्पिक 2024 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• "गेम्स िाइि ओपन" हे 2024 पॅररस ऑवलन्स्टपकच्या आर्ोजकांनी त्यांचे अवधकृत घोर्िाक्य म्हणून अनािरण केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2024 उन्ाळी ऑवलंवपक 26 जुलै ते 11 ऑगि 2024 र्ा कालािधीत होणार आहे. 

• पॅररस ऑवलन्स्टपक आर्ोजकांनी ऑवलन्स्टपक आवण पॅरावलन्स्टपक "faster", "higher" and "stronger" - as well as 

"more inclusive, more brothers, more beautiful" असे आश्वासन देणाऱ् र्ा न्स्टव्हविओसह त्यांची अवधकृत 

घोर्णा जारी केली. 

• 2024 पॅररस ऑवलन्स्टपकमधे्य 32 खेळांमधील एकूण 329 िधांमधे्य खेळािू भाग घेतील. 

• पॅररस 2024 मधे्य वतसऱ्र्ांदा उन्ाळी ऑवलंवपकचे आर्ोजन करेल, जे 1924 पॅररस गेम्सचे शताब्दीही आहे. 

• फ्रान्सची राजधानी पॅररस हे 1900 मधे्य आधुवनक ऑवलन्स्टपक खेळांच्या दुसऱ्र्ा आिृत्तीचे र्जमान शहर देखील होते. 

• आंतरराष्ट्र ीर् ऑवलन्स्टपक सवमतीची स्थापना 23 जून 1894 रोजी झाली, वतचे मुख्यालर् लुझने, न्स्टस्वत्झलंि रे्थे आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीर् ऑवलन्स्टपक सवमतीचे अध्यक्ष थॉमस बाख आहेत. 
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स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि  

अहिाल ि सनदेशाांक 

'रु्थ ग्लोबल एम्प्प्लॉर् टर ें ड्ि 2022' अहिाल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• इंटरनॅशनल लेबर ऑगयनार्झेशनने "रु्िकांसाठी ग्लोबल एम्प्ॉर् टर ेंि्स 2022: इन्व्वे्हन्स्टिंग इन रू्थ टर ान्सफॉवमंग द 

फु्यचर" (ILO) र्ा शीर्यकाचा शोधवनबंध प्रकावशत केला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• इंटरनॅशनल लेबर ऑगयनार्झेशनने प्रकावशत केलेल्या अहिालानुसार, तरुण न्स्टस्त्रर्ा रोजगार-ते-लोकसंख्या गुणोत्तर 

(ईपीआर) मधे्य कमी कामवगरी करतात, हे दशयविते की ते तरुण पुरुर्ांपेक्षा अंदाजे 1.5 पट जास्त आहेत. 

• संशोधनात असे म्हटले आहे की, 2020 मधील त्याच्या मूल्याच्या तुलनेत, 2021 च्या पवहल्या नऊ मवहन्यांत रु्िा 

रोजगार सहभाग दर 0.9% कमी झाला, तर त्याच कालािधीत प्रौढांसाठी तो 2% ने िाढला. 

• 2021 आवण 2022 मधे्य, तरुण भारतीर् पुरुर्ांच्या तुलनेत तरुण भारतीर् मवहलांच्या नोकरीत सापेक्ष घट झाली. 

• भारतात, कोवििचा पररणाम म्हणून सिय शाळा सुमारे 18 मवहन्यांसाठी बंद होत्या, आवण संशोधनानुसार, ग्रामीण 

भागातील केिळ 8% आवण शहरी भागातील 23% मुलांना ऑनलाइन वशक्षणाचा र्ोग्य प्रिेश आहे. 

• सिेक्षणानुसार, वबगर-सरकारी संस्थांमधील वशक्षकांना साियजवनक शाळांमधील त्यांच्या समकक्षांपेक्षा बरेचदा कमी पैसे 

वमळतात. 

• व्हसायर्च्या तहामुळे १९१९ मधे्य लीग ऑफ नेशन्सची उपकंपनी म्हणून आंतरराष्ट्र ीर् कामगार संघटनेची स्थापना करण्यात 

आली आवण १९४६ मधे्य वतला संरु्क्त राष्ट्र ांची पवहली विशेर् एजन्सी म्हणून मान्यता देण्यात आली. 

वजनेव्हा, न्स्टस्वत्झलंि रे्थे आंतरराष्ट्र ीर् कामगार संघटनेचे मुख्य कार्ायलर् आहे. 

आंतरराष्ट्र ीर् कामगार संघटना खालील अहिाल देखील प्रकावशत करते: 

1. कामाच्या अहिालाचे जग 

2. जागवतक रोजगार आवण सामावजक दृष्ट्ीकोन टर ेंि 2022 

3. जागवतक सामावजक सुरक्षा अहिाल 

4. सामावजक संपे्रर्ण अहिाल 

5. जागवतक िेतन अहिाल 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 
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सनरु्क्ती  

सगलेमो पाब्लो ररओि र्ाांची UNMOGIP चे प्रमुख म्हणून सनरु्क्ती 

बातम्याांमधे्य का: 

• अजेंवटनाच्या नौदलाचे अनुभिी सदस्य ररअर अॅिवमरल वगलेमो पाब्लो रोस र्ांची रू्एनचे सरवचटणीस अँटोवनर्ो 

गुटेरेस र्ांनी UNMOGIP चे वमशनचे प्रमुख आवण भारत आवण पावकस्तानमधील मुख्य लष्करी वनरीक्षक म्हणून 

वनरु्क्ती केली आहे. 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• उरुगे्वचे मेजर जनरल जोस एलाविओ अल्कान र्ांनी र्ा मोवहमेची कमान अजेंवटनाचे ररअर अॅिवमरल वगलेमो पाब्लो 

रो र्ांच्याकिे सोपिली आहे.  

• ररअर अॅिवमरल वगलेमो पाब्लो रॉस नेव्हल अकादमीमधून पदिी घेतल्यानंतर 1988 मधे्य मध्यम नाविक म्हणून 

सामील झाल्यापासून बराच काळ अजेंवटनाच्या नौदलाचे सदस्य आहेत. 

• 2022 पूिी, ररअर अॅिवमरल वगलेमो पाब्लो रोआ हे संरु्क्त कमयचाऱ्र्ांसाठी वशक्षण, प्रवशक्षण आवण वसद्धांताचे 

महासंचालक होते. 

• 2018 आवण 2020-21 र्ा िर्ांमधे्य, ररअर अॅिवमरल वगलेमो पाब्लो रोसास र्ांनी मरीन इनं्फटर ी फ्लीट कमांिर आवण 

मरीन इनं्फटर ी कमांिर (िरे् 2020-2021) ही पदे भूर्िली. 

• 2002-2003 मधे्य, ररअर अॅिवमरल वगलेमो पाब्लो रॉस र्ांनी रू्एस मरीन कॉप्सय रेवजमेंटमधे्य प्रवशक्षण अवधकारी 

म्हणून काम करताना अजेंटाइन मरीनसोबत एक्सचेंज प्रोग्राममधे्य भाग घेतला. 

• नोव्हेंबर 2021 परं्त, UNMOGIP चे 111 लोक, ज्यात 68 नागररक आवण 43 वमशन तज्ञ होते. 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 

सनतीशकुमार र्ाांनी घेतली मुख्यमांसत्रपदाची शपथ 
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बातम्याांमधे्य का:  

• महाराष्ट्र ानंतर वबहारमधे्य मोठी राजकीर् उलथापालथ झाली असून रे्थे वनतीशकुमार र्ांनी भाजपाशी कािीमोि 

घेत पुन्ा एकदा मुख्यमंवत्रपदाची शपथ घेतली आहे. त्यांनी भाजपासोबत असलेली रु्ती तोिून राष्ट्र ीर् जनता दल 

(राजद) तसेच इतर वमत्रपक्षांना सोबत घेऊन महागठबंधनची स्थापना केली आहे. वनतीशकुमार र्ांच्यासोबत 

राजदचे नेते तेजस्वी र्ादि र्ांनीदेखील उपमुख्यमंवत्रपदाची शपथ घेतली आहे. 

मूख्य मुदे्द: 

•  21 मवहन्यांपूिीच वनतीशकुमार र्ांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं होतं. त्यािेळी मुख्यमंवत्रपदाची शपथ 

घेतली होती. मागील 17 िर्ांमधे्य तब्बल आठव्यांदा वनतीशकुमार हे मुख्यमंवत्रपदाची शपथ घेणार आहे. 

सनतीश कुमार र्ाांना कोणाचां िमथयन? 

• दरम्यान, वबहारच्या राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर वनतीश कुमार र्ांनी माध्यमांना प्रवतवक्रर्ा वदली. 7 पक्षांचे 164 

आमदार आवण अपक्षांच्या मदतीने वबहारमधे्य महागठबंधन सरकार बनित असल्याचं वनतीश कुमार र्ांनी 

सांवगतलं.  

• वबहारमधे्य आरजेिीचे 79, जेिीरू्चे 45, काँगे्रसचे 19, िाव्यांचे 16 आवण एक अपक्ष असं 160 चं संख्याबळ आहे. 

र्ा पक्षांनी वनतीश कुमार र्ांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी पावठंबा वदला आहे. 

सबहारचां पक्षीर् बलाबल 

• 2020 च्या वनििणुकीत 243 जागांच्या वबहार विधानसभेत एनिीएला 125 जागांिर काठाचं बहुमत वमळालं होतं. 

भाजपला 74 तर वनतीश कुमार र्ांच्या जेिीरू्ला 43 जागा, विकासशील इनसान पाटीला 4 आवण वहंदूस्तान आिाम 

पाटी सेकु्यलरला 4 जागा वमळाल्या होत्या. 

• दुसरीकिे आरजेिी आवण त्यांच्या घटकपक्षांना 110 जागांिर र्श वमळालं होतं. आरजेिी 75 जागांसह 

वबहारमधली सगळ्यात मोठी पाटी ठरली. तर काँगे्रसला 19 जागा आवण िाव्यांना 16 जागा वमळाल्या. ओिेसीचं्या 

एमआर्एमचे 5 आमदारही वबहारमधे्य वनििून आले, र्ातले 4 आमदार आरजेिीमधे्य गेले. 

Source: Lokmat 

न्या. रू्. रू्. लसळत र्ाांची िरन्यार्ाधीशपदी सनरु्क्ती  

 

बातम्याांमधे्य का:  

• न्यार्मूती उदर् उमेश लवळत र्ांची बुधिारी देशाचे निे सरन्यार्ाधीश म्हणून वनरु्क्ती करण्यात आली. ते देशाचे ४९ 

िे सरन्यार्ाधीश आहेत. राष्ट्र पती द्रौपदी मुमूय र्ांनी लवळत र्ांच्या वनरु्क्तीपत्रािर स्वाक्षरी केली. २७ ऑगि रोजी न्या. 

लवळत र्ांचा शपथविधी होणार आहे. 

मूख्य मुदे्द 
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• सध्याचे सरन्यार्ाधीश एन. व्ही. रमणा र्ांचा कार्यकाळ २६ ऑगि रोजी समाप्त होत असल्याने दुसऱ्र्ा वदिशी न्या. 

लवळत कार्यभार स्वीकारतील.  

• केिळ तीन मवहने न्या. लवळत र्ा पदािर असतील. ८ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा कार्यकाळ समाप्त होणार आहे.  

• न्या. लवळत हे दुसरे सरन्यार्ाधीश असतील, ज्यांना िवकलांमधून थेट सिोच्च न्यार्ालर्ाच्या खंिपीठात स्थान देण्यात 

आले.  

• १९७१मधे्य एस. एम. वसक्री र्ांची सरन्यार्ाधीशपदी वनरु्क्ती करण्यात आली, जे माचय १९६४मधे्य थेट सिोच्च 

न्यार्ालर्ाच्या खंिपीठात वनरु्क्त झालेले पवहले िकील होते. 

लसळत र्ाांच्यासिर्र्ी.. 

• ९ नोव्हेंबर १९५७ रोजी न्या. रू्. रू्. लवळत र्ांचा जन्म झाला. त्यांचे वपता रू्. आर. लवळत हे मंुबई उच्च न्यार्ालर्ाच्या 

नागपूर खंिपीठात अवतररक्त न्यार्ाधीश होते.  

• न्या. लवळत र्ांनी मंुबई उच्च न्यार्ालर्ात जून १९८३ मधे्य िवकलीला सुरुिात केली. त्यानंतर त्यांनी १९८६पासून वदल्ली 

न्यार्ालर्ात िवकली केली. एवप्रल २००४ मधे्य ते सिोच्च न्यार्ालर्ात िररि िकील म्हणून वनरु्क्त झाले.  

• १३ ऑगि २०१४ रोजी सिोच्च न्यार्ालर्ाचे न्यार्ाधीश म्हणून त्यांची वनरु्क्ती करण्यात आली.  

• सिोच्च न्यार्ालर्ातील अनेक ऐवतहावसक वनकालांचा ते भाग होते. पाच न्यार्ाधीशांच्या घटनापीठाने ऑगि २०१७ 

मधे्य ३-२ अशा बहुमताने ‘वतहेरी तलाक’ घटनाबाय असल्याचा वनकाल वदला होता.  

• र्ा तीन न्यार्ाधीशांमधे्य न्या. लवळत र्ांचाही समािेश होता. 

Source: Loksataa 

CSIR ने नल्लाथाांबी कलैिेल्वी र्ाांची पसहली मसहला महािांचालक म्हणून सनरु्क्ती केली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जे्यि इलेक्टर ोकेवमकल शास्त्रज्ञ, नल्लाथांबी कलैसेल्वी र्ांची िैज्ञावनक आवण औद्योवगक संशोधन पररर्देच्या पवहल्या 

मवहला महासंचालक म्हणून वनरु्क्ती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नल्लाथांबी कलैसेल्वी र्ांची वनरु्क्ती त्यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून वकंिा पुढील आदेश 

वमळेपरं्त वकंिा दोन िर्ांच्या कालािधीसाठी, र्ापैकी जे आधी असेल ते असेल. 

• नल्लाथांबी कलैसेल्वी हे िैज्ञावनक आवण औद्योवगक संशोधन पररर्देचे विद्यमान अध्यक्ष शेखर मांिे र्ांच्यानंतर वनरु्क्त 

होणार आहेत. 

• र्ा वनरु्क्तीपूिी, कलैसेल्वी र्ांनी प्रामुख्याने इलेक्टर ोकेवमकल पॉिर वसिीमिर 25 िर्ांहून अवधक संशोधन कार्य केले 

आहे आवण विशेर्तः , इलेक्टर ोि सामग्रीच्या विकासासाठी आवण ऊजाय साठिण उपकरण असेंब्लीमधे्य त्यांची 

उपरु्क्तता र्ासाठी इन-हाऊस तर्ार इलेक्टर ोि सामग्रीचे इलेक्टर ोकेवमकल मूल्यांकन. 
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• नल्लाथांबी कलैसेलिी र्ांच्या संशोधनात वलवथर्म आवण वलवथर्म बॅटरीपासून सुपरकॅपेवसटर आवण कचरा-ते-

पैशािर चालणारे इलेक्टर ोि आवण ऊजाय साठिण आवण इलेक्टर ोकॅटॅवलवटक ऍन्स्टप्केशन्ससाठी इलेक्टर ोलाइट्स आहेत. 

• िैज्ञावनक आवण औद्योवगक संशोधन पररर्द ही एक संपूणय भारतातील संस्था आहे ज्यामधे्य 37 राष्ट्र ीर् प्रर्ोगशाळा, 

39 दूरस्थ कें दे्र, 3 नाविन्यपूणय कॅपस आवण 5 रु्वनट्सचे सवक्रर् नेटिकय  समाविष्ट् आहे. 

• CSIR ची स्थापना 26 सप्टेंबर 1942 रोजी सोसार्टी नोदंणी कार्दा, 1860 अंतगयत स्वार्त्त संस्था म्हणून करण्यात 

आली आवण वतचे मुख्यालर् निी वदल्ली रे्थे आहे. 

• CSIR वकंिा िैज्ञावनक आवण औद्योवगक संशोधन पररर्देचे पदवसद्ध अध्यक्ष हे भारताचे पंतप्रधान आहेत. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

जगदीप धनखर र्ाांची भारताचे 14 िे उपराष्ट्र पती म्हणून सनिड 

बातम्याांमधे्य का: 

• जगदीप धनखर र्ांची भारताचे १४ िे उपराष्ट्र पती म्हणून वनिि झाली. 

 

 

मुख्य मुदे्द: 

• जगदीप धनखर र्ांना एनिीएने भाजपकिून उमेदिारी वदली होती. 

• विद्यमान उपराष्ट्र पती वं्यकय्या नार्िू र्ांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 11 ऑगि रोजी जगदीप धनखर आपल्या पदाची 

सूते्र स्वीकारतील. 

• एकूण 725 खासदारांनी मतदान केले होते.  

• उपराष्ट्र पती वनििणुकीसाठी मतदान झाले आवण 63 खासदारांनी 2022 च्या उपराष्ट्र पती वनििणुकीत भाग घेतला 

नाही. 

• जगदीप धनखर र्ांना उपराष्ट्र पतीपदाच्या वनििणुकीत एकूण ५२८ मते वमळाली, तर विरोधी उमेदिार मागायरेट अल्वा 

र्ांना २०८ खासदारांची मते वमळाली. 

• जगदीप धनखर र्ांचा जन्म 18 मे 1951 रोजी राजस्थानमधील झंुझुनू वजल्ह्यातील एका दुगयम खेड्ात एका कृर्ी 

कुटंुबात झाला. 

• जगदीप धनखर र्ांनी सैवनक सू्कल वचत्तोिगि रे्थे शालेर् वशक्षण पूणय केले आवण राजस्थान विद्यापीठातून कार्द्याची 

पदिी प्राप्त केली. 

• जगदीप धनखर हे उपराष्ट्र पती होण्यापूिी 1989 ते 1991 परं्त झंुझुनूचे लोकसभा खासदार म्हणून काम करत होते 

आवण त्यानंतर त्यांनी 1990 ते 1991 र्ा काळात संसदीर् कामकाज राज्यमंत्री म्हणून काम पावहले. 

• र्ानंतर जगदीप धनखर र्ांनी 1993 ते 1998 र्ा कालािधीत राजस्थानच्या कृष्णनगर रे्थून विधानसभेचे सदस्य 

म्हणून काम केले आवण 2019 ते आजपरं्त जगदीप धनखर हे पविम बंगालचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. 
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• भारतीर् राज्यघटनेच्या अनुचे्छद ६८ नुसार, उपराष्ट्र पती पदाच्या समाप्तीमुळे ररक्त झालेली जागा भरण्यासाठी 

वनििणूक बाहेर जाणाऱ्र्ा उपराष्ट्र पतीची मुदत संपण्यापूिी आर्ोवजत करणे आिश्यक आहे. 

• भारतीर् वनििणूक आर्ोग उपराष्ट्र पतीचं्या वनििीचे अध्यक्ष ि उपराष्ट्र पती वनििणूक अवधवनर्म १९५२ ि राष्ट्र पती 

ि उपराष्ट्र पती वनििणूक वनर्म १९७४ तसेच राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अिरे् होणाऱ्र्ा कामकाजाचे अधीक्षण, 

वनदेश ि वनरं्त्रण करते. 

• राज्यसभेचे वनििून आलेले सदस्य, राज्यसभेचे नामवनदेवशत सदस्य आवण लोकसभेचे वनिायवचत सदस्य र्ांचा समािेश 

असलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे उपराष्ट्र पतीची वनिि केली जाते. 

स्रोत: द सहांदू 

महत्वाचे व्यक्ती  

समि सदिा रु्सनव्हिय 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कनायटकच्या वदविता रार् वहला star-studded इव्हेंटमधे्य वमस वदिा रु्वनव्हसय 2022 चा ताज वमळाला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• वमस रु्वनव्हसय २०२१ हरनाझ संधूने वदविता रार्ला उत्तरावधकारी म्हणून घोवर्त केले आहे. 

• र्ासह, 23 िर्ीर् वदविता रार् '71 व्या वमस रु्वनव्हसय 2022' िधेत भारताचे प्रवतवनवधत्व करणार आहे. 

• वदविता रार् र्ांचा जन्म मंगलोर रे्थे झाला आवण त्यांनी सर जेजे कॉलेज ऑफ आवकय टेक्चर, मंुबई रे्थे वशक्षण घेतले. 

• वदविता रार् र्ा व्यिसार्ाने आवकय टेक्ट आवण मॉिेल आहेत. 

• र्ाच वनवमत्ताने तेलंगणाच्या प्रज्ञान्या अय्यगारी वलिा (Pragyanya Ayyagari Liva) र्ांची वमस वदिा सुपरनॅशनल 

2022 आवण ओजस्वी शमाय वमस पॉयुलर चॉइस 2022 ची वनिि करण्यात आली आहे. 

• 2021 साली वदविता रार्ने वमस वदिा रु्वनव्हसय िधेतही वतने भाग घेतला होता, वजथे हरनाझ संधू विजेती ठरली होती 

आवण ती वमस वदिा दुसरी रनर अप होती. 

• वदविता रार् 1994 ची वमस रु्वनव्हसय विजेती सुन्स्टष्मता सेनला आपला आदशय मानते. 

Source: Navbharat Times 
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17 िर्ीर् पार्लट मॅक रदरफोडयने िोलो फ्लाइटचा सिश्वसििम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मॅक रदरफोिय हा १७ िर्ीर् पार्लट बुले्गररर्ात उतरल्यानंतर छोट्या विमानातून एकट्याने उड्डाण करणारा जगातील 

सिायत तरुण व्यक्ती ठरला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मॅक रदरफोिय , एक बेन्स्टिर्न-वब्रवटश दुहेरी नागररक, बले्गररर्न राजधानी सोवफर्ाच्या पविमेकिील हिाई पट्टीिर 

उतरला आवण र्ा उड्डाणासह, त्याच्याकिे दोन वगनीज िल्डय रेकॉिय आहेत. 

• रदरफोिय जगातील एकट्याने उड्डाण करणारी सिायत तरुण व्यक्ती तसेच मार्क्रोलाइट पे्नमधे्य पृथ्वीभोिती 

प्रदवक्षणा घालणारी सिायत तरुण व्यक्ती ठरली. 

• मॅक रदरफोियने 23 माचय रोजी आपला प्रिास सुरू केला, र्ा प्रिासात रदरफोियने पाच खंिांतील 52 देशांमधे्य उड्डाण 

केले. 

• मॅक रदरफोियने त्याच्या प्रिासादरम्यान दोनदा विरु्ििृत्त पार केले. 

• मॅक रदरफोियने आवफ्रका आवण आखाती प्रदेशातून भारत, चीन, दवक्षण कोररर्ा आवण जपानमधे्य प्रिास केला. 

• मॅक रदरफोियने उत्तर पॅवसवफक महासागर पार केला आवण बेररंग सामुद्रधुनीजिळील ज्वालामुखीच्या बेटािर हिेत 

10 अखंवित तासांनंतर उतरला. 

स्रोत: इांसडर्न एक्सपे्रि 

दादाभाई नौरोजी ांच्या लांडनच्या घराला बू्ल पे्लकचा मान समळाला 

बातम्याांमधे्य का: 

• दादाभाई नौरोजी र्ांच्या लंिनमधील घराला 'बू्ल पे्क' वमळेल, हा सन्मान लंिनमधे्य राहून काम केलेल्या उले्लखनीर् 

व्यक्तीसंाठी राखीि आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• वब्रटनमधे्य संसद सदस्य म्हणून वनििून आलेले दादाभाई नौरोजी हे पवहले आवशर्ाई होते. 

• इंन्स्टग्लश हेररटेज चॅररटीद्वारे चालिलेली बू्ल पे्क र्ोजना, लंिनमधील विवशष्ट् इमारतीचं्या ऐवतहावसक महत्त्वाचा 

सन्मान करते. 

• दादाभाई नौरोजीनंा "भारताचे गँ्रि ओल्ड मॅन" म्हणून ओळखले जाते, दादाभाई नौरोजी 1897 मधे्य िॉवशंग्टन हाऊस, 

72 अनली पाकय , पेंगे, ब्रॉमली रे्थे गेले. 

• र्ापूिी राजा राम मोहन रॉर्, महात्मा गांधी, श्री अरवबंदो, जिाहरलाल नेहरू आवण बीआर आंबेिकर र्ांच्या घरांमधे्य 

वनळा फलक बांधण्यात आला होता. 

• 1863 मधे्य, हाऊस ऑफ कॉमन्सचे खासदार विल्यम इिाटय र्ांनी स्मारक फलक र्ोजनेची कल्ना मांिली, जी तीन 

िर्ांनंतर सोसार्टी ऑफ आट्यसने स्वीकारली. 

• 20 व्या शतकाच्या सुरुिातीस, लंिन काउंटी कौन्स्टन्सल (LCC) द्वारे फलक र्ोजनेसाठी अवधक औपचाररक वनिि 

वनकर् लागू करण्यात आला आवण र्ा र्ोजनेचे नाि 'लंिनमधील ऐवतहावसक वहतसंबंधांचे संकेत' असे ठेिण्यात आले. 

• 1986 परं्त, इंन्स्टग्लश हेररटेजने वनर्ोजनाची जबाबदारी घेतली आवण इंन्स्टग्लश हेररटेजने लंिनमधील 900 पेक्षा जास्त 

इमारतीमंधे्य 360 पेक्षा जास्त फलक लािले. 

स्रोत: द सहांदू 

मारिाडी र्ोिा िीर दुगायदाि राठोड र्ाांचा पुतळा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• संरक्षण मंत्री राजनाथ वसंह र्ांनी राजस्थानमधील जोधपूर रे्थे िीर दुगायदास राठौर र्ांच्या पुतळ्याचे लोकापयण केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मारिािी र्ोद्धा िीर दुगायदास राठोि र्ांचा जन्म आजपासून ३८५ िर्ांपूिी झाला होता. 

• 17 व्या शतकात महाराजा जसिंत वसंह र्ांचे वनधन झाले, मारिाि (जोधपूर) हे िीर दुगायदास राठोि र्ांच्या 

नेतृत्वाखालील राठोि घराण्याच्या संपूणय वनरं्त्रणाखाली होते. 

• जनरल दुगायदास राठोि र्ांनी 13 ऑगि 1638 ते 22 नोव्हेंबर 1718 परं्त मारिाि राज्यासाठी राठोि राजपूत 

म्हणून काम केले. 

• महाराजा जसिंत वसंग र्ांना १७व्या शतकात त्यांच्या मृतू्यनंतर भारतातील मारिाििर राठोि घराण्याचे वनरं्त्रण 

ठेिण्याचे शे्रर् वदले जाते. 

• िीर दुगायदास राठोि, मारिािी र्ोद्धा, राजपूत रु्द्धादरम्यान (१६७९-१७०७) राठोि सैन्यािर देखरेख करत होते, 

आवण राजपूत बंिखोरी (१७०८-१७१०) िर देखील त्यांचा महत्त्वपूणय प्रभाि पिला होता, जो मुघलांच्या पतनात एक 

महत्त्वाचा घटक होता. 
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• िीर दुगायदास राठोि, मारिािी र्ोद्धा आवण जर्पूरचे राजा जर्वसंग वद्वतीर् र्ांची बंिखोर नेते म्हणून वनिि करण्यात 

आली. 

• मारिािी र्ोद्धा िीर दुगायदास राठौर र्ांनी अनेक प्रसंगी मुघलांचा पराभि केला आवण असंख्य मुघल अवधकाऱ्र्ांना 

चौथला एक प्रकारची श्रद्धांजली म्हणून द्यार्ला भाग पािले. 

स्रोत: सबझनेि सँ्टडडय 

िासित्री सजांदाल आसशर्ातील ििायत श्रीमांत मसहला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताच्या सावित्री वजंदाल र्ा सध्या आवशर्ातील सिायत श्रीमंत मवहला ठरल्या आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• सावित्री वजंदालने चीनच्या र्ांग हुआनला मागे टाकत आवशर्ातील सिायत श्रीमंत मवहला बनली आहे. 

• सावित्री वजंदाल र्ा भारत आवण आवशर्ातील सिायत श्रीमंत मवहला आहेत ज्यांची एकूण संपत्ती $18 अब्ज आहे. 

• फोब्सयने जाहीर केलेल्या 2021 सालातील 10 श्रीमंत भारतीर्ांच्या र्ादीत सावित्री वजंदाल ही एकमेि मवहला आहे. 

• 2015 मधे्य, सावित्री वजंदाल र्ांना िर्ाच्या 55 व्या िर्ी त्यांचे पती ओम प्रकाश वजंदाल र्ांच्या नेतृत्वाखाली ओपी 

वजंदाल गु्रपच्या एमेररटस चेअरपसयन म्हणून नाि देण्यात आले. 

• बू्लमबगयच्या अहिालानुसार, र्ांग हुआन र्ा गेल्या 5 िर्ांपासून आवशर्ातील सिायत श्रीमंत मवहला होत्या. 

• ओपी वजंदाल गु्रपची स्थापना 1952 मधे्य ओम प्रकाश वजंदाल र्ांनी केली होती ज्यांनी गेल्या तीन दशकांमधे्य भारतीर् 

अथयव्यिस्थेच्या विविध प्रमुख के्षत्रांमधे्य सवक्रर् असलेली भारतातील सिायत मोठी व्यािसावर्क संस्था म्हणून काम केले 

आहे. 

• विक्री, नफा, मालमत्ता आवण बाजार मूल्य र्ा चार मापदंिांच्या आधारे फोब्सयने क्रमिारी प्रदान केली आहे. 

स्रोत: Livemint 

इतर महत्वाच्या बातम्या 

Akasa Air 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आकासा एअरच्या मंुबई ते अहमदाबाद र्ा पवहल्या विमानाचे उद्घाटन करण्यात आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• Akasa Air ही SNV Aviation र्ा बँ्रि नािाखाली 7िी अनुसूवचत एअरलाइन आहे, वतचे कॉपोरेट मुख्यालर् मंुबईत 

बोईंग मॅक्स-8 विमानांसह आहे. 

• Akasa Air चे एकल फ्लीट आवण सिय इकॉनॉमी सीट असलेली कमी वकमतीची एअरलाइन िाहक बनण्याचे उविष्ट् 

आहे. 

• Akasa Air ने पाच िर्ायत 72 विमानांपरं्त आपल्या ऑपरेशन्सचा विस्तार करण्याचे उविष्ट् ठेिले आहे, ज्यामुळे 

भारतातील देशांतगयत विमान कंपन्यांच्या संखे्यत लक्षणीर् िाढ होईल. 

• विस्तारा र्ा टाटा सन्स-वसंगापूर एअरलाइनच्या संरु्क्त उपक्रमाने 2015 मधे्य लॉन्च केल्यापासून सात िर्ांत अकासा 

एअरने लक्षणीर् िाढ नोदंिली आहे. 

• Akasa एअरलाइनची स्थापना राकेश झुनझुनिाला आवण विमान के्षत्रातील वदग्गज विनर् दुबे आवण आवदत्य घोर् 

र्ांनी केली आहे. 

• विनर् दुबे र्ापूिी एवप्रल 2019 परं्त जेट एअरिेजचे सीईओ होते, तर आवदत्य घोर् पूिी इंविगोचे प्रमुख होते. 

स्रोत: द सहांदू 

 

 

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


https://byjusexamprep.com/courses/mpsc-rajyaseva-complete-batch-01

