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दैनिक चालू घडामोडी 29.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

"एक राष्ट्र  एक खत" काययक्रम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• देशभरातील खताांचे बँ्रड प्रमाणित करण्याच्या उदे्दशाने सरकारने सर्व व्यर्सायाांना "भारत" या बँ्रड नार्ाने त्ाांच्या 

मालाची णर्क्री करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• र्न नेशन र्न फणटवलायझर ऑडवर अांतर्वत, सर्व सार्वजणनक णकां र्ा खाजर्ी के्षत्रातील कां पन्या “भारत यूररया,” “भारत 

डीएपी,” “भारत एमओपी” आणि “भारत एनपीके” अशी बँ्रड नारे् र्ापरतील. 

• र्न नेशन र्न फणटवलायझरच्या णनिवयार्र खत कां पन्याांनी नकारात्मक प्रणतणक्रया व्यक्त केली आणि म्हटले की ते 

"त्ाांचे बँ्रड मूल्य आणि बाजारातील फरक नष्ट होईल." 

• र्न नेशन र्न फणटवलायझरचा णनिवय खत उद्योर्ासाठी घातक ठरू शकतो, कारि त्ामुळे उत्पादनाांचे बँ्रणडांर् 

करण्याबरोबरच कां पनीची प्रणतष्ठा शेतकऱयाांमधे्य प्रस्थाणपत होण्यास मदत होिार आहे. 

• र्न नेशन र्न फणटवलायझर अांतर्वत खत कां पन्या के्षत्र-स्तरीय प्रात्णक्षके, पीक सरे्क्षि आणि इतर कायवक्रम ज्यामधे्य 

त्ाांचे बँ्रड ठळकपिे प्रदणशवत केले जातात आणि शेतकऱयाांशी सांपकव  साधण्यात मदत करतात यासह णर्णर्ध 

णर्स्ताराच्या प्रयत्ाांमधे्य रु्ांतलेले असतात. 

• र्न नेशन र्न फणटवलायझर अांतर्वत जारी केलेले नर्ीन णनयम 2 ऑक्टोबर 2022 पासून लारू् होतील. 

• र्न नेशन र्न फणटवलायझर अांतर्वत, कां पन्याांना त्ाांच्या पूर्ीच्या सर्व बॅर् णडझाईन बाजारातून काढून टाकण्यासाठी १२ 

णडसेंबरपयंत रे्ळ देण्यात आला आहे. 

स्रोत: द नहांदू 

AirAsia India ही CAE ची AI प्रनिक्षण प्रणाली वापरणारी पनहली नवमाि कां पिी ठरली 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• CAE ने णर्कणसत केलेली कृणत्रम बुद्धिमत्ता-चाणलत प्रणशक्षि प्रिाली आता AirAsia India द्वारे रै्माणनकाांना णशणक्षत 

करण्यासाठी र्ापरली जात आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• टेक-आधाररत पायलट टर े णनांर् सोलू्यशन्सचा अग्रर्ण्य पुरर्ठादार CAE Simultaneous आहे. 

• AirAsia द्वारे णनयोणजत प्रणशक्षि कायवक्रम CAE RISE म्हिून ओळखला जातो, आणि उच्च-रु्िर्ते्तचे प्रणशक्षि 

देण्यासाठी ते पायलट प्रणशक्षि सत्रादरम्यान ररअल-टाइम डेटा सांकलन आणि णर्शे्लषि देिार आहे. 

• CAE राइज णसमु्यलेटर प्रणशक्षकाांना प्रणशक्षि डेटामधून अांतर्ज्ावनी र्ज्ान प्राप्त करिे शक्य करते. 

• बांर्ळुरूद्धस्थत टाटा सन्स प्रायवे्हट णलणमटेडचा णर्भार् एअरएणशया इांणडया प्रायवे्हट णलणमटेड आहे. 

• 12 जून 2014 रोजी अणधकृत लॉन्च झाल्यापासून, AirAsia ने भारतातील 50 हून अणधक थेट आणि 100 कनेद्धक्टांर् 

णर्मानतळाांना सेर्ा णदली आहे. 

• 12 जून 2014 रोजी अणधकृत लॉन्च झाल्यापासून, AirAsia ने भारतातील 50 हून अणधक थेट आणि 100 कनेद्धक्टांर् 

णर्मानतळाांना सेर्ा णदली आहे. 

• CAE ही एक तांत्रर्ज्ान कां पनी आहे आणि CEA चे मुख्यालय कॅनडा येथे आहे. 

• र्ास्तणर्क जर्ाचे णडणजटायझेशन करिे आणि णशक्षि आणि अत्ार्श्यक ऑपरेशनल सोलू्यशन्स ऑफर करिे हे 

CAE चे धे्यय आहे. 

• CAEs प्रामुख्याने रै्माणनक, णर्मान कां पन्या आणि सशस्त्र दलाांच्या क्षमता र्ाढर्ण्यार्र लक्ष कें णित करिार आहे. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

साबरमती िदीवरील पादचाऱयाांसाठी 'अटल निज'चे उद्घाटि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रु्जरातमधील अहमदाबाद शहरात, साबरमती नदीर्रील केर्ळ पादचाऱयाांसाठी असलेल्या "अटल पुलाचे" पांतप्रधान 

नरेंि मोदी याांच्या हसे्त अणधकृत उद्घाटन होिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पांतप्रधान मोदी दोन णदर्सीय रु्जरातच्या रृ्हराज्य दौऱयार्र आहेत, णजथे अटल पुलाचे पांतप्रधान मोदी ांच्या हसे्त 

उद्घाटन होिार आहे. 

• अटल पूल सुमारे 300 मीटर लाांब आणि 14 मीटर रां द आहे. 

• अहमदाबाद महानर्रपाणलकेने पादचारी ओव्हरपास (अटल पूल) णर्कणसत केला आहे. 

• अटल णब्रजची रचना खालच्या आणि र्रच्या ररव्हरफ्रां ट र्ॉक णकां र्ा प्रोमेनेड्स या दोन्ी ांना जोडण्यासाठी करण्यात 

आली आहे. 

• अटल पुलाला माजी पांतप्रधान अटलणबहारी र्ाजपेयी याांचे नार् देण्यात आले आहे 

• 300 मीटरचा अटल पूल अहमदाबाद महानर्रपाणलकेने बाांधला असून त्ाला माजी पांतप्रधान अटलणबहारी र्ाजपेयी 

याांचे नार् देण्यात आले आहे. 
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• अटल णब्रज नदीच्या पूरे्कडील फु्यचररद्धिक आट्वस अँड कल्चर सेंटर हे णठकाि आणि त्ाच्या पणिमेकडील फ्लॉर्र 

पाकव ला जोडलेले आहे. 

• अटल णब्रज, त्ाच्या आकषवक णडझाईनसाठी प्रशांणसत, बहु-स्तरीय पाणकंर् लॉटला देखील जोडेल. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

िागालँडला 119 वर्ाांत दुसरे रेले्व स्थािक नमळाले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• शोखुर्ी येथे नर्ीन सुणर्धा पूिव झाल्यामुळे, नार्ालँडच्या ईशाने्यकडील राज्यामधे्य 119 र्षांहून अणधक कालार्धीनांतर 

आता दुसरे रेले्व स्थानक आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• नार्ालँड राज्याचा व्यापारी णजल्हा णदमापूर रेले्व िेशनचे घर आहे, ज्याने 1903 मधे्य आपले दरर्ाजे उघडले. 

• मुख्यमांत्री नेणफयु ररओ याांनी शोखुर्ी रेले्व स्थानकार्र डोनी पोलो एक्सपे्रसला णहरर्ा झेंडा दाखर्ला. 

• सध्या णदमापूरपासून काही णकलोमीटर अांतरार्र असलेल्या शोखुर्ीपयंत नर्ीन रेले्व मार्ावचा णर्स्तार करण्यात आला 

आहे. डोनी पोलो एके्स्प्रस पूर्ी आसाममधील रु्र्ाहाटी आणि अरिाचल प्रदेशातील नाहरलारु्न दरम्यान दररोज 

धार्त होती. 

• डोनी पोलो एके्स्प्रसचा णर्स्तार शोखुर्ी रेले्व िेशनपयंत केल्यामुळे नार्ालँड आणि अरिाचल प्रदेशला थेट रेले्व सेर्ा 

उपलब्ध होईल. 

• प्रशासनाला शक्य णततक्या लर्कर सर्व ईशाने्यकडील राज्याांच्या राजधान्याांशी रेले्वमार्व जोडण्याची इच्छा आहे. 

• आसाममधील धनणसरी ते नार्ालँडच्या कोणहमा प्रदेशातील जुब्जा हा 90 णकमी लाांबीचा रां द रे्ज मार्व 2016 मधे्य 

तयार करण्यात आला होता आणि आता त्ार्र बाांधकाम सुरू आहे. 

• नार्ालँडची राजधानी कोणहमा राज्य आहे आणि त्ाचे राज्यपाल आणि सध्याचे मुख्यमांत्री नेणफयू ररओ आणि जर्दीश 

मुखी आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथयव्यवस्था 

एचडीएफसी के्रनडट काडय  माकेटमधे्य आघाडीवर आहे तर एसबीआय चाटयमधे्य अव्वल आहे  
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बातम्याांमधे्य का: 

• देशातील सर्ावत मोठी बँक िेट बँक ऑफ इांणडया (SBI) ने जून 2022 पयंत डेणबट काडव माकेटमधे्य आणि 

एचडीएफसी बँकेने के्रणडट काडव माकेटमधे्य आपले आघाडीचे स्थान कायम राखले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• PGA लॅब्सने सांकणलत केलेल्या आकडेर्ारीनुसार, सार्वजणनक के्षत्रातील बँका डेणबट काडव माकेटमधे्य खाजर्ी 

बँकाांच्या तुलनेत मोठी टके्कर्ारी ठेर्तात, तर बँक ऑफ बडोदा के्रणडट काडव माकेटमधे्य 8% माकेट शेअरसह 

दुसऱया स्थानार्र आहे. 

• जून 2022 पयंत, कॅनरा बँक, युणनयन बँक आणि पांजाब नॅशनल बँक प्रते्की 5% सह यादीत णतसऱया, चौथ्या आणि 

पाचव्या क्रमाांकार्र आहेत. 

• HDFC बँक 22% माकेट शेअरसह के्रणडट काडव णर्भार्ात आघाडीर्र आहे, त्ानांतर िेट बँक ऑफ इांणडया (SBI) 

(18%), ICICI बँक (17%), अॅद्धक्सस बँक (12%), RBL बँक (5%), आणि कोटक मणहांिा बँकेसह (5%) यादीत कायम 

आहे. 

• सरकारी आकडेर्ारीनुसार, अमेररकन एक्सपे्रस आणि CITI बँक सारखी प्रीणमयम के्रणडट काडे, ज्याांचा णर्कास दर 

अनुक्रमे -8% आणि -2 आहे, ते आता बाजारातील णहस्सा र्मार्त आहेत. 

• मार्ील र्षी ऑर्िमधे्य एचडीएफसी बँकेला नर्ीन के्रणडट काडव जारी करण्याची परर्ानर्ी देण्याचा RBIचा णनिवय 

मुख्यतः  काडव जोडण्याच्या दरात र्ाढ करण्यास समथवन देिारा आहे. 

स्रोत: िवभारत टाईम्स 

महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

वृर्भ सैनिक आरामग्रहाचे उद्घाटि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रृ्षभ सैणनक आरामग्रहाचे उद्घाटन णदल्ली कॅां ट येथे लेफ्टनांट जनरल नर् के खांडुरी, AVSM, VSM, GOC-in-C, 

रे्िनव कमाांड याांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• रृ्षभ सैणनक आरामग्रह हा अशा प्रकारचा पणहला प्रकल्प आहे जो भारतीय लष्कर आणि णदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशन 

(DMRC) याांच्या सांयुक्त णर्द्यमाने बाांधण्यात आला आहे. 

• रृ्षभ सैणनक कायवक्रमाची सोय देखील णदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशन (DMRC) अणधकाऱयाांनी केली आहे. 

• राज्य कला सुणर्धेत सध्या 148 बेड आहेत, ज्यामधे्य सुांदर णडझाइन केलेले रे्णटांर् लाउांज, इन-हाउस डायणनांर्, ग्रीन 

एररया आणि पाणकंर् एररया याांचा समारे्श आहे. 
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• रृ्षभ सैणनक आरामरृ्ह हे सेर्ाणनरृ्त्त सैणनक आणि त्ाांच्या कुटुांणबयाांना आरामदायी राहण्याची खात्री करण्यासाठी 

बाांधण्यात आले आहे. 

• रृ्षभ सैणनक आरामरृ्ह सुणर्धेचा णर्कास भारतीय सैन्याने सेर्ारत/णनरृ्त्त सैणनक आणि त्ाांच्या कुटुांबाांप्रती असलेली 

र्चनबिता शेअर आणि काळजी या तत्त्ाांनुसार प्रणतणबांणबत करण्याच्या उदे्दशाने णर्कणसत केली आहे. 

स्रोत: Livemint 

भारतीय िौदलाची AK-630 तोफ 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सांरक्षि के्षत्रात, पांतप्रधान नरेंि मोदी याांच्या मेक इन इांणडया कायवक्रमाांतर्वत भारतात उत्पाणदत 30 णममी दारर्ोळा 

तयार करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• युिनौकाांर्र बसर्लेल्या AK-630 बांदुकाांमधे्य दारूर्ोळा र्ापरला जाईल. 

• ही देशासाठी मोठी उपलब्धी आहे कारि पूिवपिे स्वदेशी दारूर्ोळा भारताच्या खाजर्ी उद्योर्ाने णर्कणसत केला 

आहे. 

• 30 णममीचा दारर्ोळा 12 मणहन्याांत तयार करण्यात आला असून, सर्व घटक स्वदेशी आहेत. 

• भारतीय नौदलाने, उद्योर्ाला चालना देऊन द्धिररट इांणडयाचा पाठपुरार्ा करत, रेखाणचते्र, णडझाईन रै्णशष्ट्ये, तपासिी 

उपकरिे आणि दारर्ोळ्याचे पुरारे् आणि चाचिी यासाठी ताांणत्रक सहाय्य केले आहे. 

• नार्पुरातील इकॉनॉणमक एक्स्प्लोणझव्ह णलणमटेड नार्ाच्या रासायणनक उत्पादन कां पनीने भारतीय नौदलाला 100% 

स्वदेशी 30 णममी तोफा पुरणर्ल्या आहेत. 

• इकॉनॉणमक एक्स्प्लोणझव्ह णलणमटेडने तयार केलेला दारूर्ोळा नौदल प्रमुख व्हाईस अॅडणमरल एसएन घोरमाडे याांना 

णमळाला आहे. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

जु्यडो वर्ल्य चॅम्पियिनिप 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• भारतीय जुडोका णलांथोई चनाांबमने जु्यडो र्र्ल्व चॅद्धियनणशपमधे्य जार्णतक जु्यडो कॅडेट (U18) चॅद्धियनणशपमधे्य 

मणहलाांच्या 57kg र्टात सुर्िावसह भारताचे पणहले पदक णजांकून इणतहास रचला. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 15 र्षीय जुडोकाने 57 णकलो र्जनी र्टाच्या अांणतम फेरीत ब्राझीलच्या णबयान्का रेसचा पराभर् करून पदक णजांकले. 

• णलांथोई चनाम्बम हा जार्णतक चॅद्धियनणशपमधे्य कोित्ाही र्योर्टात पदक णजांकिारा पणहला भारतीय जु्यडोका 

ठरला आहे. 

• हा भारत सरकारच्या TOPS कायवक्रमाचा देखील एक भार् आहे. 

• णलांथोई चनाम्बम 2017 मधे्य सब-जु्यणनयर नॅशनल जु्यडो चॅद्धियनणशपमधे्य सुर्िवपदक णमळरू्न प्रणसिीच्या झोतात 

आली आणि तेव्हापासून ती JSW च्या इन्स्िायर इद्धियूट ऑफ िोट्वस जु्यडो प्रोग्राममधे्य प्रणशक्षि घेत आहे. 

• सन 2021 मधे्य राष्टर ीय कॅडेट जु्यडो चॅद्धियनणशपमधे्य णलांथोई चनाम्बमने सुर्िवपदक णजांकले होते. 

• सन 2021 नांतर, लेबनॉनमधील बेरूत येथे आणशया-ओशणनया कॅडेट जु्यडो चॅद्धियनणशपमधे्य णलांथोई चनाम्बमने 

काांस्यपदक णजांकले. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 
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