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दैनिक चालू घडामोडी 11.08.2022 

न्या. यू. यू. लनित याांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती  

 

बातम्ाांमधे्य का:  

• न्यायमूर्ती उदय उमेश लळिर्त याांची बुधवारी देशाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून ळनयुक्ती करण्यार्त आली. रे्त देशाचे ४९ 

वे सरन्यायाधीश आहेर्त. राष्ट्र पर्ती द्रौपदी मुमूू याांनी लळिर्त याांच्या ळनयुक्तीपत्रावर स्वाक्षरी केली. २७ ऑगस्ट रोजी न्या. 

लळिर्त याांचा शपथळवधी होणार आहे. 

मूख्य मुदे्द 

• सध्याचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा याांचा कायूकाि २६ ऑगस्ट रोजी समाप्त होर्त असल्याने दुसऱ्या ळदवशी न्या. 

लळिर्त कायूभार स्वीकारर्तील.  

• केवि र्तीन मळहने न्या. लळिर्त या पदावर असर्तील. ८ नोव्हेंबर रोजी त्ाांचा कायूकाि समाप्त होणार आहे.  

• न्या. लळिर्त हे दुसरे सरन्यायाधीश असर्तील, ज्ाांना वळकलाांमधून थेट सवोच्च न्यायालयाच्या खांडपीठार्त स्थान देण्यार्त 

आले.  

• १९७१मधे्य एस. एम. ळसक्री याांची सरन्यायाधीशपदी ळनयुक्ती करण्यार्त आली, जे माचू १९६४मधे्य थेट सवोच्च 

न्यायालयाच्या खांडपीठार्त ळनयुक्त झालेले पळहले वकील होरे्त. 

लनित याांच्यानिषयी.. 

• ९ नोव्हेंबर १९५७ रोजी न्या. यू. यू. लळिर्त याांचा जन्म झाला. त्ाांचे ळपर्ता यू. आर. लळिर्त हे मुांबई उच्च न्यायालयाच्या 

नागपूर खांडपीठार्त अळर्तररक्त न्यायाधीश होरे्त.  

• न्या. लळिर्त याांनी मुांबई उच्च न्यायालयार्त जून १९८३ मधे्य वळकलीला सुरुवार्त केली. त्ानांर्तर त्ाांनी १९८६पासून ळदल्ली 

न्यायालयार्त वळकली केली. एळिल २००४ मधे्य रे्त सवोच्च न्यायालयार्त वररष्ठ वकील म्हणून ळनयुक्त झाले.  

• १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी सवोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्ाांची ळनयुक्ती करण्यार्त आली.  

• सवोच्च न्यायालयार्तील अनेक ऐळर्तहाळसक ळनकालाांचा रे्त भाग होरे्त. पाच न्यायाधीशाांच्या घटनापीठाने ऑगस्ट २०१७ 

मधे्य ३-२ अशा बहुमर्ताने ‘ळर्तहेरी र्तलाक’ घटनाबाह्य असल्याचा ळनकाल ळदला होर्ता.  

• या र्तीन न्यायाधीशाांमधे्य न्या. लळिर्त याांचाही समावेश होर्ता. 

Source: Loksataa 
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रुपी बँकेचा परिािा रद्द 

 

बातम्ाांमधे्य का:  

• ररझवू्ह बँक ऑफ इांळडया (Reserve Bank of India) अथाूर्त RBI ने राज्ार्तील अजून एका सहकारी बँकेवर मोठी 

कारवाई केलीय. आरबीआयने रुपी को-ऑपरेळटव्ह बँकेचा (Rupee Cooperative Bank) परवानाच रद्द 

करण्याचा ळनणूय घेर्तला आहे.  

मूख्य मुदे्द 

• मुांबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशानांर्तर आरबीआयने हा मोठा ळनणूय घेर्तला आहे. 

महत्वाची बाब म्हणजे आरबीआयचा हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यानांर्तर अथाूर्त 22 सप्टेंबर 2022 पासून लागू 

होईल, अशी माळहर्ती आरबीआयकडून देण्यार्त आलीय. 

• आरबीआयने 8 ऑगस्ट 2022 च्या आदेशानुसार रुपी को-ऑपरेटीव्ह बँक ळलळमटेड, पुणे या बँकेचा परवाना रद्द केला 

आहे.  

• त्ामुिे 22 सप्टेंबर 2022 बँकेला गाशा गुांडािावा लागेल. सहकार आयुक्त आळण सहकारी सांस्थाांचे ळनबांधक याांनाही 

बँक बांद करण्याबाबर्त आदेश जारी करण्याचे आळण त्ासाठी ळलक्विडेटर नेमण्याची ळवनांर्ती करण्यार्त आली आहे. 

बँकेचा परिािा रद्द करण्याचां कारण काय? 

1. बँकेकडे पुरेसां भाांडवल आळण कमाईची शक्यर्ताही नाही. त्ामुिे रे्त बँक कायदा 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11 

(1) आळण कलम 22 (3) (d)मधील र्तररु्तदी ांचां पालन झालां नाही 

2. बँक कलम 22(3) (A), 22 (3) (B), 22(3)(C), 22(3) (D) आळण 22(3)(E) अांर्तगूर्त असलेल्या गरजाांचे पालन करण्यार्त 

अयशस्वी ठरली 

3. बँक चालू ठेवणे ठेळवदाराांच्या ळहर्ताळवरोधार्त आहे. 

4. सध्याच्या आळथूक क्वस्थर्तीनुसार बँक ठेवीदाराांना पूणू पैसे देऊ शकणार नाही 

5. बँकेला व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी ळदल्यास सावूजळनक ळहर्तावर िळर्तकूल पररणाम होऊ शकर्तो. 

रुपी बँकेला बँनकां ग व्यिसाय करण्यास मिाई 

• बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुिे रुपी बँकेला बँळकां ग व्यवसाय करण्यास मनाई असेल. त्ार्त अन्य गोष्ट्ी ांिमाणे ठेवी 

स्वीकारणे आळण ठेवी ांची परर्तफेड करणे या गोष्ट्ी ांचाही समावेश आहे.  

• दरम्यान, ळलक्विडेशनवर सवू ठेवीदाराांना ठेव ळवमा आळण के्रळडट गॅरांटी कॉपोरेशनकडून 5 लाखाच्या मयाूदेपयंर्तच्या 

ठेवी ांचा ठेव ळवमा दाव्याची रक्कम ळमिवण्याचा अळधकार असेल.  

• बँकेनां सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 99 टक्कक्याांपेक्षा जास्त ठेवीदाराांना त्ाांच्या ठेवीची सवू रक्कम DICGC कडून 

ळमिण्याचा अळधकार आहे.  

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• DICGC कडून 18 मे 2022 पयंर्त ठेवीदाराांच्या मागणीनुसार एकूण ळवमान उर्तरलेल्या ठेवी ांपैकी 700.44 कोटी रुपये 

आधीच भरले आहेर्त. 

Source: TV9Marathi 

Commonwealth Games 2022 

 

बातम्ाांमधे्य का:  

• नुकर्तीच इांग्लांडमधील बळमंगहॅम शहरार्तील अलेक्कझाांडर से्टळडयमवर २२वी राष्ट्र कुल क्रीडा स्पधाू खेिवली गेली. 

यावर्षीच्या राष्ट्र कुल स्पधेर्त भारर्ताने एकूण ६१ पदके ळजांकून पदकर्ताळलकेर्त चौथे स्थान ळमिवले.  

• यामधे्य २२ सुवणू, १६ रौप्य आळण २३ काांस्य पदकाांचा समावेश आहे. टोळकयो ऑळलांळपकमधील यशानांर्तर भारर्तीय 

खेिाडूांनी राष्ट्र कुल स्पधेर्तही आपल्या देशाचा गौरव वाढवला. 

मूख्य मुदे्द: 

• टोळकयो ऑळलांळपकमधे्य भारर्ताने सार्त पदकाांची कमाई केली होर्ती. त्ामुिे साहळजकच राष्ट्र कुल स्पधेर्त अपेक्षा 

वाढलेल्या होत्ा.  

• कुस्तीपटू, बॉक्सर, वेटळलक्वटांगपटू, बॅडळमांटनपटू, जु्दोपटू, टर ॅक आळण फील्ड खेिाडू, लॉन बॉल्स पुरुर्ष आळण मळहला 

सांघ, आळण मळहला ळक्रकेट सांघ ज्ाांनी आपला खेि उांचावला आळण भारर्तासाठी २२ सुवणांसह ६१ पदकाांची कमाई 

केली.  

• ऐनवेिी जखमी होऊन महाराष्ट्र ाच्या मार्तीर्तील खेिाडू असलेल्या सांकेर्त सरगरने माघार न घेर्ता रौप्य पदक ळमिवले. 

मीराबाई चानूने आपल्या अनुभवाचा कस लावून सुवणूपदक पटकावले. 

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 
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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 

नितीशकुमार याांिी घेतली मुख्यमांनिपदाची शपथ 

 

बातम्ाांमधे्य का:  

• महाराष्ट्र ानांर्तर ळबहारमधे्य मोठी राजकीय उलथापालथ झाली असून येथे ळनर्तीशकुमार याांनी भाजपाशी काडीमोड 

घेर्त पुन्हा एकदा मुख्यमांळत्रपदाची शपथ घेर्तली आहे. त्ाांनी भाजपासोबर्त असलेली युर्ती र्तोडून राष्ट्र ीय जनर्ता दल 

(राजद) र्तसेच इर्तर ळमत्रपक्षाांना सोबर्त घेऊन महागठबांधनची स्थापना केली आहे. ळनर्तीशकुमार याांच्यासोबर्त 

राजदचे नेरे्त रे्तजस्वी यादव याांनीदेखील उपमुख्यमांळत्रपदाची शपथ घेर्तली आहे. 

मूख्य मुदे्द: 

•  21 मळहन्याांपूवीच ळनर्तीशकुमार याांनी भाजपसोबर्त सरकार स्थापन केलां होर्तां. त्ावेिी मुख्यमांळत्रपदाची शपथ 

घेर्तली होर्ती. मागील 17 वर्षांमधे्य र्तब्बल आठव्याांदा ळनर्तीशकुमार हे मुख्यमांळत्रपदाची शपथ घेणार आहे. 

नितीश कुमार याांिा कोणाचां समथथि? 

• दरम्यान, ळबहारच्या राज्पालाांची भेट घेर्तल्यानांर्तर ळनर्तीश कुमार याांनी माध्यमाांना िळर्तळक्रया ळदली. 7 पक्षाांचे 164 

आमदार आळण अपक्षाांच्या मदर्तीने ळबहारमधे्य महागठबांधन सरकार बनवर्त असल्याचां ळनर्तीश कुमार याांनी 

साांळगर्तलां.  

• ळबहारमधे्य आरजेडीचे 79, जेडीयूचे 45, काँगे्रसचे 19, डाव्याांचे 16 आळण एक अपक्ष असां 160 चां सांख्याबि आहे. 

या पक्षाांनी ळनर्तीश कुमार याांना मुख्यमांत्री करण्यासाठी पाळठां बा ळदला आहे. 

नबहारचां पक्षीय बलाबल 
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• 2020 च्या ळनवडणुकीर्त 243 जागाांच्या ळबहार ळवधानसभेर्त एनडीएला 125 जागाांवर काठाचां बहुमर्त ळमिालां होर्तां. 

भाजपला 74 र्तर ळनर्तीश कुमार याांच्या जेडीयूला 43 जागा, ळवकासशील इनसान पाटीला 4 आळण ळहांदूस्तान आवाम 

पाटी सेकु्यलरला 4 जागा ळमिाल्या होत्ा. 

• दुसरीकडे आरजेडी आळण त्ाांच्या घटकपक्षाांना 110 जागाांवर यश ळमिालां होर्तां. आरजेडी 75 जागाांसह 

ळबहारमधली सगळ्यार्त मोठी पाटी ठरली. र्तर काँगे्रसला 19 जागा आळण डाव्याांना 16 जागा ळमिाल्या. ओवेसी ांच्या 

एमआयएमचे 5 आमदारही ळबहारमधे्य ळनवडून आले, यार्तले 4 आमदार आरजेडीमधे्य गेले. 

Source: Lokmat 

Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) 

 

बातम्ाांमधे्य का:  

• इस्रोची उपग्रह िके्षपणाची एक मोळहम पार पडली. यामधे्य SSLV या नव्या रॉकेटचे-िके्षपकाचे पळहले िायोळगक 

उड्डाण (SSLV-D1) झाले. इस्रोसह या के्षत्राशी रुची असणाऱ्याांचे, देशासह जगभरार्तील अवकाश र्तांत्रज्ञानाशी 

सांबांळधर्त लोकां -सांस्था याांचे या मोळहमेकडे लक्ष लागले होरे्त. 

मूख्य मुदे्द: 

• या नव्या िके्षपकाच्या सहाय्याने इस्रोने दोन उपग्रह (EOS 02 आळण AzaadiSAT) ज्ाांचे एकळत्रर्त वजन एकुण ५०० 

ळकलोगॅ्रमपेक्षा कमी आहे, अवकाशार्त यशस्वीपणे िके्षळपर्त केले.  

• मात्र उपग्रह िके्षळपर्त केल्यानांर्तर उपग्रह ज्ा उपकरणावर आरुढ असर्तार्त त्ाने व्यवक्वस्थर्त काम न केल्यामुिे 

उपग्रहाांना योग्य र्तो वेग ळमिाला नाही आळण दोन्ही उपग्रह वापरासाठी योग्य नसल्याचे-ळनकामी असल्याचे जाहीर 

केले. 

•  त्ामुिे इस्रोच्या नव्या िके्षपकापेक्षा या अपयशाचीच जास्त चचाू झाली. SSLV हा नवा िके्षपक इस्रोसाठी गेम चेंजर 

ठरणार आहे. 

ििा प्रके्षपक कसा आहे? 

• Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) असां या िके्षपकाचे नाव आहे. SSLV िके्षपकाची उांची ३४ मीटर असून 

व्यास दोन मीटर एवढा आहे, वजन ११० टन आहे. 

•  या िके्षपकाच्या सहाय्याने ५०० ळकलोगॅ्रम वजनापयंर्तचे, वेि पडल्यास एक हजार ळकलोगॅ्रम वजनापयंर्तचे उपग्रह 

हे ५०० ळकलोमीटर रे्त अगदी एक हजार ळकलोमीटर उांचीपयंर्त िके्षळपर्त केले जाऊ शकर्तार्त.  

• सवाूर्त महत्त्वाचे म्हणजे हा िके्षपक फक्त ७ कमूचारी-र्तांत्रज्ञ-अळभयांर्ता उड्डाणासाठी सज्ज करु शकर्तार्त रे्तही अवघ्या 

सार्त ळदवसार्त.  

• त्ामुिे कमी वजनाच्या उपग्रह िके्षपणासाठी इस्रोच्या मनुष्यबि, पैसा याांची मोठी बचर्त होणार आहे. 
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•  यामुिे आवश्यकर्ता भासल्यास दर आठवड्याला सुद्धा या नव्या िके्षपकाद्वारे उपग्रह िके्षळपर्त करणे इस्रोला शक्य 

होणार आहे. 

याआधी कमी िजिाचे उपग्रह पाठिण्यासाठी प्रनतक्षा करािी लागायची 

• इस्रोकडे सध्या २९० टन वजनापेक्षा जास्त वजन असलेला polar satellite launch vehicle (PSLV) आळण 

geosynchronous satellite launch vehicle िकारार्तील सुमारे ४१४ टन वजनाचा GSLV-II आळण र्तब्बल ६४० 

टन वजनाचा इस्रोचा बाहुबली GSLV Mark III असे एकुण र्तीन िके्षपक उपलब्ध आहेर्त.  

• उपग्रह िके्षपणासाठी हे सवू िके्षपक सज्ज करर्ताांना इस्रोला ळकमान दोन मळहने आधी र्तयारी सुरु करावी लागरे्त 

आळण यासाठी ६०० पेक्षा जास्त मनुष्यबि कामी जुांपवावे लागरे्त.  

• हे सवू िके्षपक दोन टनापेक्षा जास्त वजनाचे उपग्रह सहज िके्षळपर्त करु शकर्तार्त. त्ामुिेच जर अळधक वजनाचे 

उपग्रह िके्षळपर्त करायचे असर्तील र्तरच त्ामधे्य वजनाचे ळनयोजन करर्त या र्तीन अवाढव्य िके्षपकाांच्या सहाय्याने 

कमी वजनाचे उपग्रह इस्रो िके्षळपर्त कररे्त.  

• यामुिे कधी कधी कमी वजनाचे उपग्रह र्तयार असून सुद्धा इस्रोला या र्तीन िके्षपकाांच्या मोळहमेसाठी काही मळहने 

थाांबावे लागरे्त. नव्या SSLV मुिे कमी वजनाचे उपग्रह हवे रे्तव्हा, स्वस्तार्त िके्षळपर्त करणे शक्य होणार आहे. 

कमी िजिाच्या उपग्रहाांची िाढती मागणी 

• जगभरार्त कमी वजनाच्या उपग्रहाांचा वापर हा ळदवसेंळदवस वाढर्त आहे. कमी वजनाचे उपग्रह हे ळवळवध शैक्षळणक 

सांस्था, ळवद्यापीठ, सांशोधन सांस्था याांना आवश्यक आहेर्त. र्तसांच सांदेशवहनासाठी, जळमनीची छायाळचते्र 

काढण्यासाठी, वाळणज् वापराकरर्ता, माळहर्ती(Data) पाठवण्याकरर्ता या लहान उपग्रहाांची मागणी वाढर्त आहे.  

• ५०० ळकलोगॅ्रमपेक्षा जास्त वजनाच्या उपग्रहाांना उपग्रह असां सवूसाधारणपणे म्हटलां जार्त असलां र्तरी त्ापेक्षा कमी 

वजनाच्या उपग्रहाांना Small satellites, Microsatellites, Nanosatellites असां म्हांटलां जार्तां.  

Source: Loksatta 

पानिपतमधे्य 2G इथेिॉल प्ाांट 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• पाळनपर्त, हररयाणा येथे अांदाजे 900 कोटी रुपये खचूून बाांधलेल्या दुसऱ्या ळपढीच्या (2G) इथेनॉल प्ाांटचे उद्घाटन 

पांर्तिधान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त क्वव्हळडओ कॉन्फरक्वसांगद्वारे करण्यार्त आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• पांर्तिधानाांनी सुरू केलेल्या या िकल्पाचे उळद्दष्ट् ऊजाू के्षत्राला अळधक परवडणारे, सुलभ, कायूक्षम आळण ळटकाऊ 

बनवण्यासाठी पांर्तिधानाांच्या सर्तर्तच्या ियत्ाांच्या अनुर्षांगाने आहे. 
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• अत्ाधुळनक स्वदेशी र्तांत्रज्ञानावर आधाररर्त, हा िकल्प एका वर्षाूर्त सुमारे दोन लाख टन र्ताांदूि पेंढा वापरून सांपूणू 

वरू्षभरार्त सुमारे 30 दशलक्ष ळलटर इथेनॉल र्तयार करेल. 

• या िकल्पाचे उळद्दष्ट् प्ाांट ऑपरेशनमधे्य गुांर्तलेल्या लोकाांना ित्क्ष रोजगार र्तसेच र्ताांदूि पेंढा कापणी, हार्तािणी, 

साठवण इत्ादी पुरवठा साखिीमधे्य अित्क्ष रोजगार उपलब्ध करून देणे हे आहे. 

• या योजनेमुिे दरवर्षी सुमारे 3 लाख टन काबून डायऑक्साईडच्या उत्सजूनाच्या समरु्तल्य हररर्तगृह वायूांचे िमाण 

कमी करण्यार्त मदर्त होईल, ज्ामुिे देशार्तील रस्त्ाांवर वर्षाूला सुमारे 63,000 कारना इांधनाचा पुरवठा होईल. 

स्रोत: Livemint 

 'रेनडओ जयघोष' 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• काकोरी टर ेन अॅक्शनच्या वधाूपनळदनाळनळमत्त आझादी का अमृर्त महोत्सव साजरा करण्याचा भाग म्हणून उत्तर िदेशचे 

मुख्यमांत्री योगी आळदत्नाथ याांनी "रेळडओ जयघोर्ष" लाँच केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• परफॉळमंग आटू्स, उत्तर िदेशची िादेळशक वैळशष्ट्ये, लोककला आळण शौयू पुरस्कार िाप्तकत्ांना िोत्साहन 

देण्यासाठी, राज्ाच्या सांसृ्कर्ती ळवभागाने एक सामुदाळयक रेळडओ से्टशन ळवकळसर्त केले आहे ज्ा अांर्तगूर्त "रेळडओ 

जयघोर्ष" देखील त्ाचा एक भाग आहे. 

• लखनौ येथील सांगीर्त नाटक अकादमीर्तफे “रेळडओ जयघोर्ष” 107.8 मेगाहटू्झवर श्रवणीय होईल, ज्ामधे्य दररोज 

सकािी 6 रे्त रात्री 10 या वेिेर्त कायूक्रम िसाररर्त केले जार्तील. 

• रेळडओ जयघोर्षचे मोबाईल अॅक्वप्केशन आळण सोशल मीळडया पेजेसनेही कायूक्रमाांना िवेश ळदला आहे. 

• "पराक्रम" आळण "शौयू नगर" या दैनांळदन रेळडओ कायूक्रमाांमधे्य राज्ार्तील सवू 75 ळजल्हह्याांर्तील लोककथाांचा समावेश 

असेल आळण त्ामधे्य स्वार्तांत्र्यपूवू आळण नांर्तरच्या दोन्ही कािार्तील शूर सैळनक र्तसेच "रेळडओ जयघोर्ष" वर गायब 

झालेल्या वीराांना दाखवले जाईल. 

• यासोबर्तच सरकारने सुरू केलेल्या ‘रेळडओ जयघोर्ष’वर ळशक्षणावरील ळनयळमर्त कायूक्रमही उपलब्ध होणार आहेर्त. 

स्रोत: Livemint 
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Axis Bank Axis Receivables Suite (ARS) लाँच करणारी पनहली भारतीय बँक ठरली आहे. 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• अॅक्वक्सस बँक, भारर्तार्तील ळर्तसरी सवाूर्त मोठी खाजगी के्षत्रार्तील बँक, अॅक्वक्सस ररसीवे्हबल्स सूट (ARS), एक 

नाळवन्यपूणू रोख व्यवस्थापन िस्ताव सादर करणारी भारर्तार्तील पळहली बँक बनली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• Axis Receivables Suite (ARS) ग्राहकाांचा अनुभव वाढवर्ताना ररसीवे्हबल सोलू्यशन सुव्यवक्वस्थर्त कररे्त आळण रोख 

िवाह वाढवरे्त. 

• Axis Receivables Suite चा वापर व्यवसाय करण्याची ळकां मर्त कमी करण्यासाठी केला जार्तो. 

• Axis Receivables Suite हे मोबाइल अॅपसह एां ड-टू-एड सोलू्यशन म्हणून काम कररे्त ज्ाचा उदे्दश ग्राहकाांनी 

उभारलेल्या ळवक्री इन्व्व्हॉइसेसच्या ळवरूद्ध िाप्त करण्यायोग्य वसू्तांचा समेट स्वयांचळलर्त करणे आहे. 

• Axis Receivables Suite ची ळनळमूर्ती Axis Bank द्वारे वेिखाऊ, खळचूक, मॅनु्यअल आळण तु्रटी-िवण काम दूर 

करण्यासाठी केली जारे्त ज्ाच्या मदर्तीने ग्राहक त्ाांचे ऑपरेशन पूणूपणे सानुकूळलर्त आळण स्वयांचळलर्त करू शकर्तार्त. 

• Axis Receivables Suite चा वापर सवू पावत्ाांवर ररअल-टाइम व्यवस्थापनासाठी देखील केला जाऊ शकर्तो 

ज्ामुिे ग्राहकाांना त्ाांची आगामी/िलांळबर्त देयके सहज पाहर्ता येर्तार्त. 

• अॅक्वक्सस बँकेची स्थापना 1993 मधे्य मुांबई, महाराष्ट्र  येथे मुख्यालयासह झाली. 

• सध्या Axis Bank Limited चे MD आळण CEO अळमर्ताभ चौधरी आहेर्त. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांनडया 

जागनतक जैिइांधि नदि 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• अ-जीवाश्म इांधनाच्या वापराबाबर्त जनजागृर्ती करण्याच्या उदे्दशाने दरवर्षी १० ऑगस्ट रोजी जागळर्तक जैवइांधन ळदन 

पािला जार्तो. 

मुख्य मुदे्द: 

• जागळर्तक जैवइांधन ळदनादरम्यान, सरकारी आळण खाजगी सांस्था ऊजेचा एक वेगिा स्रोर्त म्हणून गैर-जीवाश्म 

इांधनाच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकर्ता वाढवण्याच्या उदे्दशाने एकत्र येर्तार्त. 

• कच्च्च्या रे्तलावरील अवलांळबत्व कमी करण्यासाठी आळण स्वच्छ वार्तावरण सुळनळिर्त करण्यासाठी जैवइांधन आवश्यक 

आहे. 

• जैवइांधनाचा वापर करून ग्रामीण भागार्तील लोकाांसाठी अळधक रोजगार ळनमाूण होऊ शकर्तो. 

• काबून उत्सजून कमी करण्यासाठी जैवइांधन देखील उपयुक्त आहे कारण जीवाश्म इांधन जािल्याने काबून उत्सजून 

होरे्त जे आपल्या हवा आळण पयाूवरणासाठी अत्ांर्त हाळनकारक असर्तार्त. 

• 1893 मधे्य, 10 ऑगस्ट रोजी, जमून शोधक सर रुडॉल्फ ळडझेल याांनी शेंगदाणा रे्तलावर त्ाांच्या ळडझेल इांळजनची 

यशस्वी चाचणी केली, दरवर्षी 10 ऑगस्ट हा जागळर्तक जैवइांधन ळदन म्हणून साजरा केला जार्तो. 

• भारर्तार्त, पेटर ोळलयम आळण नैसळगूक वायू मांत्रालय आळण पयाूवरण, वन आळण हवामान बदल मांत्रालयाद्वारे 2015 पासून 

दरवर्षी जागळर्तक जैवइांधन ळदवस साजरा केला जार्तो. 

• भारर्तार्त, बायोइथेनॉल, बायोळडझेल आळण बायोगॅस असे र्तीन िकारचे जैवइांधन वापरले जारे्त, ज्ामधे्य- 

1. बायोइथेनॉल साखर आळण स्टाचू ळपके आळण अळर्तररक्त कृर्षी कचरा आळण बायोमासपासून र्तयार केले जारे्त. 

2. बायोळडझेल ळवळवध िकारचे वनस्पर्ती रे्तल आळण कृर्षी शेर्त आळण जांगलार्तील बायोमास कचऱ्यापासून र्तयार केले जारे्त. 

3. बायोमास कचरा आळण िाण्याांच्या कचऱ्याचे ऍनेरोळबक पचन करून बायोगॅस र्तयार होर्तो. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 
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