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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

दुसरा आठवडा ऑगस्ट 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

K-DISC ने रोजगाराला चालना देण्यासाठी LinkedIn सोबत सामंजस्य करार केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• केरळ डेव्हलपमेंट अँड इनोवे्हशन स्ट्र ॅटेजी कौन्सिलने केरळ नॉलेज इकॉनॉमी ममशन (KKEM) अंतर्गत LinkedIn 

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

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• हा करार केरळ सरकारने राज्य सरकारच्या कररअर टू कॅम्पस कॅमे्पन (CCC) या उपक्रमांतर्गत केला आहे. 

• कररअर टू कॅम्पस ही मोहीम राइट जॉब @ राइट टाइम या उमिष्टाच्या अनुषंर्ाने कायग करते, जार्मतक श्रममक 

बाजारपेठेतील बदलांबिल तरुण जार्रूकता आमण मवद्यार्थ्ाांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्याची आवश्यकता आहे. 

• मलंक्डइनचा वापर करून संबंमित नोकऱ्या ममळवण्यासाठी केरळमिील तरुणांमधे्य या भार्ीदारीद्वारे रोजर्ारक्षमता 

कौशल्यांना चालना देण्याचे केरळ सरकारचे उमिष्ट आहे. 

• या योजनेंतर्गत केरळ राज्य सरकारतरे्फ मलंक्डइन इनसाइट्स, कु्यरेटेड मलंक्डइन लमनांर् कोसग आमण मलंक्डइन 

जॉब्ससह मलंक्डइनवरील मवद्यार्थ्ाांना मवमवि उत्पादने आमण सेवा पुरवल्या जाणार आहेत. 

• केरळ डेव्हलपमेंट अँड इनोवे्हशन स्ट्र ॅटेजी कौन्सिल ही केरळ सरकारने स्थापन केलेली एक िोरणात्मक मथंक टँक 

आमण सल्लार्ार संस्था आहे. 

• ICTAK हा केरळमिील तरुणांना ICT कौशले्य प्रदान करण्यासाठी सावगजमनक भार्ीदारी मॉडेलमधे्य तयार केलेला 

एक सामामजक उपक्रम आहे, ज्याला केरळ सरकार आमण IT उद्योर् यांच्या भार्ीदारी अंतर्गत भारत सरकार द्वारे 

सममथगत आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 
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भारत रंग मिोत्सव 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मंुबईतील रवीदं्र नाट्य मंमदरात 22 व्या 'भारत रंर् महोत्सवा'चे उद्घाटन महाराष्टर ाचे राज्यपाल यांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मंुबईत कें द्रीय सांसृ्कमतक मंत्रालय आमण पु.ल.देशपांडे महाराष्टर  कला अकादमी यांच्या संयुक्त मवद्यमाने २२ व्या भारत 

रंर् महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• 22 वा भारत रंर् महोत्सव 9 ऑर्स्ट् ते 13 ऑर्स्ट् 2022 या कालाविीत आपल्या स्वातंत्र्यसैमनकांना श्रद्ांजली अपगण 

करण्यासाठी पाच मदवसीय नाट्य महोत्सव आयोमजत करण्यात आला आहे. 

• या कायगक्रमादरम्यान भारत मथएटरच्या मंचावर महाराष्टर ातील नामवंत रंर्कमींचा र्ौरव करण्यात येणार आहे. 

• 22 व्या भारत रंर् महोत्सव, 2022 चा एक भार् म्हणून, 16 जुलै ते 14 ऑर्स्ट् 2022 या कालाविीत मदल्ली, भुवनेश्वर, 

वाराणसी, अमृतसर, बेंर्ळुरू आमण मंुबई येथे 30 नाटके सादर केली जातात. 

• भारत रंर् महोत्सव हा नॅशनल सू्कल ऑर्फ डर ामा, नवी मदल्ली यांनी 1999 साली सुरू केलेला वामषगक नाट्य महोत्सव 

आहे. 

• संपूणग देशभरात रंर्भूमीचा मवकास आमण प्रर्ती व्हावी हा भारत रंर् मंचचा उिेश होता. 

• मूळत: भारतातील सवागत सजगनशील मथएटर कामर्ारांच्या कायागचे प्रदशगन करणारा राष्टर ीय उत्सव, तो आंतरराष्टर ीय 

स्तरावर वाढला आहे, जर्भरातील मथएटर कंपन्ांचे आयोजन करत आहे आमण आता हा आमशयातील सवागत मोठा 

मथएटर महोत्सव आहे. 

• नॅशनल सू्कल ऑर्फ डर ामा, भारत सरकारद्वारे अथगसहान्सित, आपल्या देशातील अग्रर्ण्य नाट्य प्रमशक्षण संस्था आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

 'रेहडओ जयघोष' 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• काकोरी टर ेन अॅक्शनच्या विागपनमदनामनममत्त आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करण्याचा भार् म्हणून उत्तर प्रदेशचे 

मुख्यमंत्री योर्ी आमदत्यनाथ यांनी "रेमडओ जयघोष" लाँच केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• परर्फॉममांर् आट्गस, उत्तर प्रदेशची प्रादेमशक वैमशष्ट्टे्य, लोककला आमण शौयग पुरस्कार प्राप्तकत्याांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी, राज्याच्या संसृ्कती मवभार्ाने एक सामुदामयक रेमडओ से्ट्शन मवकमसत केले आहे ज्या अंतर्गत "रेमडओ 

जयघोष" देखील त्याचा एक भार् आहे. 

• लखनौ येथील संर्ीत नाटक अकादमीतरे्फ “रेमडओ जयघोष” 107.8 मेर्ाहट्गझवर श्रवणीय होईल, ज्यामधे्य दररोज 

सकाळी 6 ते रात्री 10 या वेळेत कायगक्रम प्रसाररत केले जातील. 

• रेमडओ जयघोषचे मोबाईल अॅन्सिकेशन आमण सोशल मीमडया पेजेसनेही कायगक्रमांना प्रवेश मदला आहे. 

• "पराक्रम" आमण "शौयग नर्र" या दैनंमदन रेमडओ कायगक्रमांमधे्य राज्यातील सवग 75 मजल्ह्ांतील लोककथांचा समावेश 

असेल आमण त्यामधे्य स्वातंत्र्यपूवग आमण नंतरच्या दोन्ही काळातील शूर सैमनक तसेच "रेमडओ जयघोष" वर र्ायब 

झालेल्या वीरांना दाखवले जाईल. 

• यासोबतच सरकारने सुरू केलेल्या ‘रेमडओ जयघोष’वर मशक्षणावरील मनयममत कायगक्रमही उपलब्ध होणार आहेत. 

स्रोत: Livemint 

आंध्र प्रदेश सरकारने कोनसीमा हजल्ह्याचे नाव डॉ बी आर आंबेडकर यांच्या नावावर ठेवले आिे  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आंध्र प्रदेश सरकारने कोनसीमा मजल्ह्ाचे नाव बदलून डॉ. बी.आर. आंबेडकर कोनासीमा केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• आंध्र प्रदेश सरकारने र्ोदावरी मजल्ह्ाचे मवभाजन करून कोनसीमा मजल्ह्ाची स्थापना केली. 

• कोणत्याही मजल्ह्ाचे नाव बदलण्याचा अमिकार संबंमित राज्य सरकारकडे आहे. 

कोणत्यािी हजल्ह्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव तीन टप्प्यात केला जातो- 

1. पमहल्या टप्प्यात मविानसभेच्या कोणत्याही सदस्याने (आमदार) प्रस्तावाच्या स्वरूपात मवनंती करणे समामवष्ट आहे. 

2. दुसऱ्या टप्प्यात शहर मकंवा मजल्ह्ाचे नाव बदलण्याच्या मवनंतीवर मवचारमवमनमय करणे समामवष्ट आहे. 

3. अंमतम टप्प्यावर, ठरावाच्या वैितेवर मतदान केले जाते. जर प्रस्तावाच्या बाजूने बहुमत असेल, तर हा ठराव मंजूर 

झाल्याचे घोमषत केले जाते आमण मजल्ह्ाचे मकंवा शहराचे नाव बदलले जाते आमण कोणत्याही ठरावाला बहुमत न 

ममळाल्यास ठराव अयशस्वी होतो. 

• कोणत्याही मजल्ह्ाचे नाव बदलण्याचा ठराव साध्या बहुमताने पास होणे आवश्यक आहे. 

• बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचा जन्म 1891 साली महू, मध्य प्रांतात झाला. 
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• बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांना भारतीय राज्यघटनेचे जनक मानले जाते आमण ते भारताचे पमहले कायदा 

मंत्री तसेच संमविान मनममगतीसाठी मसुदा सममतीचे अध्यक्ष होते. 

स्रोत: जनसत्ता 

प्रते्यक हजल्ह्यात एक संसृ्कत भाहषक गाव  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तराखंड सरकारने राज्यातील 13 मजल्ह्ांमधे्य प्रते्यकी एक संसृ्कत भामषक र्ाव मवकमसत करण्याचा मनणगय घेतला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या अमभयानांतर्गत उत्तराखंडचे संसृ्कत मशक्षण मंत्री आमण या र्ावांतील नार्ररकांना दैनंमदन संवादाचे माध्यम म्हणून 

प्राचीन भारतीय भाषेचा वापर करण्यासाठी तज्ांकडून प्रमशक्षण मदले जाईल. 

• या योजनेंतर्गत, स्थामनक लोकांना भाषेत संवाद कसा सािायचा हे मशकवण्यासाठी मनवडक र्ावांमधे्य संसृ्कत मशक्षक 

पाठवण्याची तरतूद सरकारने समामवष्ट केली आहे. 

• नार्ररकांना संसृ्कतमधे्य प्रावीण्य ममळावे यासाठी या योजनेअंतर्गत वेद आमण पुराणांचे वाचनही केले जाणार आहे. 

• या योजनेंतर्गत "संसृ्कत र्ाव" म्हणून ओळखले जाण्यासाठी, या प्रते्यक र्ावाला प्राचीन भारतीय संसृ्कतीचे कें द्र म्हणून 

मनयुक्त केले जाईल. 

• संसृ्कत ही उत्तराखंड राज्याची दुसरी अमिकृत भाषा आहे तर महंदी ही राज्याची पमहली अमिकृत भाषा आहे. 

• उत्तराखंड हे देशातील पमहले राज्य आहे ज्याने संसृ्कतच्या संविगनासाठी असा उपक्रम सुरू केला आहे. 

• उत्तराखंड राज्यापूवी कनागटक राज्यात (मतू्तर र्ाव) र्फक्त एकच संसृ्कत भामषक र्ाव आहे,  

स्रोत: Livemint 

 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

"भारत की उडान" उपक्रम 
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बातम्यांमधे्य का: 

• भारताचा अटल, अमर आत्मा आमण त्याच्या यशाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी संसृ्कती मंत्रालय आमण Google द्वारे 

'इंमडया की उडान' उपक्रम सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सांसृ्कमतक मंत्रालय आमण Google यांच्यातील दशकभराच्या भार्ीदारीचा एक भार् म्हणून मदल्लीत एका मवशेष 

कायगक्रमाने भारत की उडान उत्सवाची सुरुवात झाली. 

• भारत की उडान योजना संयुक्त उपक्रम आझादी का अमृत महोत्सवाच्या अंतर्गत आयोमजत करण्यात आली आहे. 

• Google Arts & Culture द्वारे भारताच्या UDAN योजनेंतर्गत एक मवशेष प्रदशगनाचे अनावरण करण्यात आले, 

ज्याची रचना Google टीमने यश ममळमवणाऱ् यांचा आमण रे्ल्या 75 वषागत बदल घडवलेल्या क्षणांचा सन्मान 

करण्यासाठी केली आहे. 

• Google Arts & Culture द्वारे आयोमजत, हे प्रदशगन ऑर्मेंटेड ररअॅमलटी तंत्रज्ानाचा वापर करून देशातील सवागत 

मोठ्या काममर्रीचे प्रदशगन करते, ज्यात भारतीय हस्तकला आमण देशासाठी काही खास करत असलेल्या ममहलांच्या 

कथांचा समावेश आहे. 

• भारताच्या उडान कायगक्रमात इंमडयाज र्ॉट टॅलेंट 2022 चे मवजेते मदव्यांश आमण मनुराज यांचा आकषगक काममर्री 

आमण न्सलंटन सेरेजो आमण त्यांच्या टीमचा मवशेष परर्फॉमगि, देशाच्या मवमवि भार्ांतील कलाकारांना त्यांच्या 

प्रदेशाची संसृ्कती दाखवून आमण भारतातील वैमवध्यपूणग आवाजांना मजवंत करणारे संर्ीत आमण 'साउंड ऑर्फ इंमडया' 

तयार करण्यासाठी एकत्र आणले रे्ले. 

स्रोत: पीआयबी 

सांसृ्कहतक मंत्रालयाची ‘बढे चलो’ मोिीम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 'बढे चलो कॅन्समं्पर्' हे भारतातील तरुणांना जोडण्याच्या आमण त्यांच्यात देशपे्रमाची भावना जारृ्त करण्याच्या उिेशाने 

सांसृ्कमतक मंत्रालयाने सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बढे चलो कॅन्समं्पर्चे उमिष्ट आझादी का अमृत महोत्सवाच्या व्यापक प्रसारासाठी 'युवाकें मद्रत समक्रयता' तयार करणे 

आहे. 

• बढे चलो मोमहमेची रचना भारताच्या तरुणांना भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वषे साजरी करण्यासाठी पुढे येण्यासाठी 

प्रोत्सामहत करण्यासाठी करण्यात आली आहे. 

• बढे चलो कॅन्समं्पर् मोमहमेचे उमिष्ट भारतातील सवग भार्ातील तरुण आमण लोकांना एका व्यासपीठावर आणणे आहे, 

बढे चलो मोमहमेमधे्य फॅ्लश डािचा देखील समावेश आहे जो 'बढे चलो' या थीमवर मलमहलेला आमण बनवला आहे. 

• या फॅ्लश डािद्वारे अमृत महोत्सवाचा संदेश आमण चैतन् पसरवण्याचाही मंत्रालयाचा उिेश आहे. 
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• बढे चलो मोहीम 5 ऑर्स्ट् ते 10 ऑर्स्ट् 2022 पयांत दररोज 10 शहरांमधे्य आयोमजत केली जाईल आमण मोमहमेचा 

भव्य समारोप 12 ऑर्स्ट् 2022 रोजी नवी मदल्लीतील तालकटोरा से्ट्मडयमवर होईल. 

• पुरोर्ामी भारताची ७५ वषे तसेच भारतीय संसृ्कती, कतृगत्व आमण तेथील लोकांचा र्ौरवशाली इमतहास साजरे 

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

स्रोत: पीआयबी 

भारत: 2023 पयंत काळाआजार दूर करण्याचे लक्ष्य 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत सरकारने 2023 पयांत देशातून कालाजारचे उच्चाटन करण्याचे उमिष्ट ठेवले आहे, जे 2030 पयांत या रोर्ाचे 

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

मुख्य मुदे्द: 

• काला अझर हा लेशमॅमनयामसस म्हणून ओळखला जाणारा एक दुलगमक्षत उष्णकमटबंिीय रोर् आहे जो भारतासह 100 

हून अमिक देशांना प्रभामवत करतो. 

• लीशमॅमनयामससच्या लक्षणांमधे्य ताप, वजन कमी होणे आमण िीहा आमण यकृताला सूज येणे यांचा समावेश होतो. 

• काला अझर हा रोर् मलशमॅमनया नावाच्या परजीवीमुळे होतो जो वाळूच्या माश्या चावल्याने पसरतो. 

• यामधे्य प्रामुख्याने लेशमॅमनयामसस मकंवा काला अझरचे तीन प्रकार आहेत 

• न्सव्हसेरल लेशमॅमनयामसस, जो रोर्ाचा सवागत रं्भीर प्रकार मानला जातो, शरीराच्या सवग भार्ांवर पररणाम करतो. 

• त्वचेवरील लेशमॅमनयामसस त्वचेच्या जखमांवर पररणाम करते आमण त्वचेवर रं्भीरपणे पररणाम करते. 

• मू्यकोकु्यटेमनयस लेशमॅमनयामससमुळे त्वचा आमण शे्लष्मल घाव होतात. 

• भारताच्या राष्टर ीय आरोग्य िोरण, 200 2 मधे्य 2010 पयांत काळाआजार नष्ट करण्याचे उमिष्ट ठेवले होते, जे पूणग न 

झाल्यामुळे 2015 मधे्य सुिाररत करण्यात आले. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

स्वीडन आहण हफनलंडला यूएस हसनेटने नाटोमधे्य सामील िोण्यास मान्यता हदली  
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बातम्यांमधे्य का: 

• स्वीडन आमण मर्फनलंडच्या नाटो सदस्यत्वाला अमेररकन मसनेटने अमिकृतपणे मान्ता मदली. 

मुख्य मुदे्द: 

• नाटोमधे्य मर्फनलंड आमण स्वीडनच्या सदस्यत्वाच्या प्रस्तावाला अमेररकेचे अध्यक्ष जो मबडेन यांनी पामठंबा मदला होता, 

त्यांनी जुलैमधे्य हा प्रस्ताव मवचाराथग मसनेटकडे पाठवला होता. 

• रमशयाने युके्रनवर केलेल्या आक्रमणाच्या पाश्वगभूमीवर वेस्ट्नग मडरे्फि अलायिमधे्य सामील होण्यासाठी स्वीडन 

आमण मर्फनलंडने अजग सादर केला होता. 

• यापूवी फ्रें च नॅशनल असेंब्लीनेही या प्रस्तावाला मंजुरी मदली होती. 

• NATO चे सदस्य होण्यासाठी देशाला सवग 30 NATO सदस्य देशांचा पामठंबा आवश्यक आहे, स्वीडन आमण मर्फनलंड 

यांना सध्या दोन तृतीयांश सदस्य राष्टर ांचा पामठंबा आहे. 

• यापूवी, मॉने्टनेग्रो आमण उत्तर मॅसेडोमनयाला 2017 आमण 2020 मधे्य NATO मधे्य समामवष्ट करण्यात आले होते, 

ज्यासह त्यांच्या सदस्य देशांची संख्या 30 झाली आहे. 

• नॉथग अटलांमटक टर ीटी ऑर्गनायझेशन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ् या नाटोची स्थापना 4 एमप्रल 1949 रोजी वॉमशंग्टन, 

यूएसए येथे 12 संस्थापक सदस्यांनी केली. 

• NATO ही एक आंतरसरकारी लष्करी संघटना आहे ज्याचे मुख्यालय बेन्सियमची राजिानी बु्रसेल्स येथे आहे. 

• नाटो सामूमहक संरक्षणाच्या तत्त्वावर कायग करते, त्यानुसार एक मकंवा अमिक सदस्यांवर हल्ला झाल्यास हा हल्ला सवग 

सदस्य देशांवर हल्ला मानला जातो. 

• सामूमहक संरक्षणाचे तत्त्व नाटोच्या कलम 5 मधे्य समामवष्ट आहे जे अमेररकेवर दहशतवादी हल्ल्यानंतर लारू् केले 

रे्ले. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडड 

लंग्या िेहनपाव्हायरस 

बातम्यांमधे्य का: 

• चीनच्या काही भार्ात लंग्या हेमनपाव्हायरसच्या 35 नवीन प्रकरणांची पुष्टी झाली आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• लांग्या हेमनपाव्हायरस प्रथम 2018 मधे्य शेंडोरं् आमण हेनान या ईशाने्कडील प्रांतांमधे्य आढळून आला होता. 

• द र्ामडगयनच्या म्हणण्यानुसार लंग्या हेमनपाव्हायरस हा प्राण्यांपासून मानवांमधे्य पसरतो. लंग्या हेमनपा मवषाणू पाळीव 

शेळ्या आमण पाळीव कुत्र्यांमधे्य सहज पसरतो, मजथून तो सहजपणे मानवांमधे्य संक्रममत होतो. 

• लंग्या हेमनपाव्हायरस हा एक नवीन प्रकारचा मवषाणू आहे जो प्राण्यांपासून मानवांमधे्य पसरतो. 
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• लांग्या हेमनपाव्हायरस मुख्यतः  लांग्या हेमनपाव्हायरस लेव्ही म्हणून देखील ओळखले जाते. 

• वर्ल्ग हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या डेटानुसार, हेमनपाव्हायरस प्राणी आमण मानवांमधे्य रं्भीर रोर् होऊ शकतो आमण जैव 

सुरक्षा स्तर 4 व्हायरस म्हणून वर्ीकृत आहे. 

• ताप, थकवा, खोकला आमण मळमळ यासारखी लक्षणे लंग्या हेमनपाव्हायरसने संक्रममत व्यक्तीमधे्य आढळतात. 

• लांग्या हेमनपाव्हायरस हा 'संसर्ग' कुटंुबातील एक सदस्य आहे, ज्याची लक्षणे मनपाह व्हायरस आमण हेंडर ा मवषाणूपेक्षा 

वेर्ळी आहेत. 

स्रोत: जनसत्ता 

ASEAN ने 2022 मधे्य आपला 55 वा वर्ाडपन हदन साजरा केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दरवषी 8 ऑर्स्ट् हा आमसयान सदस्य आमसयान मदवस म्हणून साजरा करतात     

मुख्य मुदे्द: 

• 2022 हे वषग आमसयान-भारत मैत्री वषग म्हणून पाळले जाते, जे इंडो-पॅमसमर्फकमिील भार्ीदारी आमण ASEAN च्या 

कें द्रस्थानी असलेल्या वचनबद्तेची पुष्टी करते.  

• नवी मदल्लीतील ASEAN-इंमडया सेंटर (AIC) येथे मवकासशील देशांसाठी संशोिन आमण मामहती प्रणाली (RIS) द्वारे 

ASEAN च्या 55 व्या विागपन मदनामनममत्त पॅनेल चचाग आयोमजत करण्यात आली आहे. 

• या वषीच्या ASEAN मदवसाची थीम "Strong Together" ही आहे जी ASEAN च्या नेत्यांना 21 व्या शतकातील 

आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एकमत्रतपणे काम करण्यासाठी आमंमत्रत करते. 

• १९६७ सालच्या आमसयान जाहीरनाम्यावर स्वाक्षऱ्या करून आमसयानची स्थापना करण्यात आली होती. या घोषणेला 

बँकॉक मडलरेशन या नावाने ओळखले जाते. 

• ASEAN ची संस्थापक राष्टर े इंडोनेमशया, मलेमशया, मर्फमलपाइि, मसंर्ापूर आमण थायलंड आहेत. 

• ASEAN चे पूणग नाव असोमसएशन ऑर्फ साउथईस्ट् एमशयन नेशि आहे, आमशया-पॅमसमर्फकच्या वसाहती राष्टर ांमिील 

वाढत्या तणावादरम्यान राजकीय आमण सामामजक न्सस्थरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन केलेली आगे्नय आमशयाई 

राष्टर ांची एक प्रादेमशक संघटना आहे.  

• ASEAN चे समचवालय इंडोनेमशयाची राजिानी जकाताग येथे आहे. 

• इंडोनेमशया, मलेमशया, मर्फलीमपि, मसंर्ापूर, थायलंड, बु्रनेई, न्सव्हएतनाम, लाओस, म्यानमार आमण कंबोमडया हे 

आमसयानचे सदस्य देश आहेत. 
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स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 

चीन: पुन्हा वापरता येण्याजोग्या अंतराळयानाचे प्रके्षपण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पायलट पुन्हा वापरता येण्याजोरे् अंतराळयान चीनने लाँर् माचग-2एर्फ वाहक रॉकेटसह यशस्वीररत्या प्रके्षमपत केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• चीनच्या मजउक्वान उपग्रह प्रके्षपण कें द्रातून प्रके्षमपत केलेले हे यान पुन्हा वापरण्यासाठी तांमत्रक पडताळणी प्रदान 

करण्याच्या उिेशाने काही काळ कके्षत कायागन्सित केल्यानंतर मनयोमजत लँमडंर् साइटवर परत येईल. 

• चीनचे लाँर् माचग 2F लाँच वे्हइकल प्रामुख्याने चीनच्या शेन्झोऊ कू्र ममशनचे प्रके्षपण करते ज्याची पेलोड क्षमता सुमारे 

8 मेमटर क टन कमी पृथ्वीच्या कके्षत आहे. 

• नवीन अंतराळयान, यूएस वायुसेनेच्या X-37B से्पस िेनच्या आकाराप्रमाणेच, लाँर् माचग 2F आमण त्याचे पेलोड 'पुन्हा 

वापरण्यायोग्य चाचणी से्पसक्राफ्ट' म्हणून प्रके्षमपत करण्यात मदत करण्यासाठी सुिाररत करण्यात आले आहे. 

• याआिी, चीनने सप्टेंबर 2020 मधे्य पुन्हा वापरता येण्याजोग्या प्रायोमर्क अवकाशयानाची कक्षीय चाचणी घेतली ज्याने 

केवळ 2 मदवस कके्षत घालवले. 

• या मोमहमेची मनममगती चीनची मुख्य अंतराळ संस्था सीएएससीने केली आहे. 

स्रोत: ग्लोबल टाइम्स 

मित्वाच्या बातम्या: अर्डव्यवस्र्ा 

Axis Bank Axis Receivables Suite (ARS) लाँच करणारी पहिली भारतीय बँक ठरली आिे. 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• अॅन्सिस बँक, भारतातील मतसरी सवागत मोठी खाजर्ी के्षत्रातील बँक, अॅन्सिस ररसीवे्हबल्स सूट (ARS), एक 

नामवन्पूणग रोख व्यवस्थापन प्रस्ताव सादर करणारी भारतातील पमहली बँक बनली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• Axis Receivables Suite (ARS) ग्राहकांचा अनुभव वाढवताना ररसीवे्हबल सोलू्यशन सुव्यवन्सस्थत करते आमण रोख 

प्रवाह वाढवते. 

• Axis Receivables Suite चा वापर व्यवसाय करण्याची मकंमत कमी करण्यासाठी केला जातो. 

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

उभारलेल्या मवक्री इन्व्हॉइसेसच्या मवरूद् प्राप्त करण्यायोग्य वसंू्तचा समेट स्वयंचमलत करणे आहे. 

• Axis Receivables Suite ची मनममगती Axis Bank द्वारे वेळखाऊ, खमचगक, मॅनु्अल आमण तु्रटी-प्रवण काम दूर 

करण्यासाठी केली जाते ज्याच्या मदतीने ग्राहक त्यांचे ऑपरेशन पूणगपणे सानुकूमलत आमण स्वयंचमलत करू शकतात. 

• Axis Receivables Suite चा वापर सवग पावत्यांवर ररअल-टाइम व्यवस्थापनासाठी देखील केला जाऊ शकतो 

ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांची आर्ामी/प्रलंमबत देयके सहज पाहता येतात. 

• अॅन्सिस बँकेची स्थापना 1993 मधे्य मंुबई, महाराष्टर  येथे मुख्यालयासह झाली. 

• सध्या Axis Bank Limited चे MD आमण CEO अममताभ चौिरी आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

रुपी बँकेचा परवाना रद्द 

 

बातम्यांमधे्य का:  

• ररझव्हग बँक ऑर्फ इंमडया (Reserve Bank of India) अथागत RBI ने राज्यातील अजून एका सहकारी बँकेवर मोठी 

कारवाई केलीय. आरबीआयने रुपी को-ऑपरेमटव्ह बँकेचा (Rupee Cooperative Bank) परवानाच रि 

करण्याचा मनणगय घेतला आहे.  

मूख्य मुदे्द 

• मंुबई उच्च न्ायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशानंतर आरबीआयने हा मोठा मनणगय घेतला आहे. 

महत्वाची बाब म्हणजे आरबीआयचा हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यानंतर अथागत 22 सप्टेंबर 2022 पासून लारू् 

होईल, अशी मामहती आरबीआयकडून देण्यात आलीय. 

• आरबीआयने 8 ऑर्स्ट् 2022 च्या आदेशानुसार रुपी को-ऑपरेटीव्ह बँक मलममटेड, पुणे या बँकेचा परवाना रि केला 

आहे.  

• त्यामुळे 22 सप्टेंबर 2022 बँकेला र्ाशा रंु्डाळावा लारे्ल. सहकार आयुक्त आमण सहकारी संस्थांचे मनबंिक यांनाही 

बँक बंद करण्याबाबत आदेश जारी करण्याचे आमण त्यासाठी मलन्सक्वडेटर नेमण्याची मवनंती करण्यात आली आहे. 
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बँकेचा परवाना रद्द करण्याचं कारण काय? 

1. बँकेकडे पुरेसं भांडवल आमण कमाईची शक्यताही नाही. त्यामुळे ते बँक कायदा 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11 

(1) आमण कलम 22 (3) (d)मिील तरतुदीचंं पालन झालं नाही 

2. बँक कलम 22(3) (A), 22 (3) (B), 22(3)(C), 22(3) (D) आमण 22(3)(E) अंतर्गत असलेल्या र्रजांचे पालन करण्यात 

अयशस्वी ठरली 

3. बँक चालू ठेवणे ठेमवदारांच्या महतामवरोिात आहे. 

4. सध्याच्या आमथगक न्सस्थतीनुसार बँक ठेवीदारांना पूणग पैसे देऊ शकणार नाही 

5. बँकेला व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानर्ी मदल्यास सावगजमनक महतावर प्रमतकूल पररणाम होऊ शकतो. 

रुपी बँकेला बँहकंग व्यवसाय करण्यास मनाई 

• बँकेचा परवाना रि केल्यामुळे रुपी बँकेला बँमकंर् व्यवसाय करण्यास मनाई असेल. त्यात अन् र्ोष्टीपं्रमाणे ठेवी 

स्वीकारणे आमण ठेवीचंी परतरे्फड करणे या र्ोष्टीचंाही समावेश आहे.  

• दरम्यान, मलन्सक्वडेशनवर सवग ठेवीदारांना ठेव मवमा आमण के्रमडट रॅ्रंटी कॉपोरेशनकडून 5 लाखाच्या मयागदेपयांतच्या 

ठेवीचंा ठेव मवमा दाव्याची रक्कम ममळवण्याचा अमिकार असेल.  

• बँकेनं सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची सवग रक्कम DICGC कडून 

ममळण्याचा अमिकार आहे.  

• DICGC कडून 18 मे 2022 पयांत ठेवीदारांच्या मार्णीनुसार एकूण मवमान उतरलेल्या ठेवीपैंकी 700.44 कोटी रुपये 

आिीच भरले आहेत. 

Source: TV9Marathi 

हवदेशी गंुतवणूक आकहषडत करण्यासाठी सेबीने 15 सदस्यीय सहमती स्र्ापन केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मवदेशी रंु्तवणूक वाढवण्यासाठी मसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडग ऑर्फ इंमडया (SEBI) ने 15 सदस्यीय सममती स्थापन 

केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडग ऑर्फ इंमडया (SEBI) ने स्थापन केलेल्या सममतीमधे्य एिचेंज अँड न्सलअररंर् 

कॉपोरेशनचे मुख्य कायगकारी अमिकारी, मडपॉमझटरीज, कायदेशीर तज्, सल्लार्ार कंपन्ा आमण परदेशी बँकांचे 

इतर प्रमतमनिी यांचा समावेश आहे. 

• मसकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडग ऑर्फ इंमडया (SEBI) ने स्थापन केलेल्या सममतीचे अध्यक्ष माजी मुख्य आमथगक 

सल्लार्ार (CEA) K.V. सुब्रमण्यम असतील. 

• SEBI ने स्थापन केलेल्या सल्लार्ार सममतीचे मुख्य कायग सध्याच्या कायगपद्तीचंा आढावा घेऊन परदेशी 

रंु्तवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेत रंु्तवणूक करणे सोपे करणे हे आहे. 
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• मसकु्यररटीज अँड एिचेंज बोडग ऑर्फ इंमडया (SEBI) ने स्थापन केलेली नवीन सममती 'FPI सल्लार्ार सममती' मकंवा 

FAC म्हणून ओळखली जाते. 

• ही सममती SEBI ने रंु्तवणुकीची प्रमक्रया सुलभ करण्यासाठी आमण भारताच्या भांडवली बाजारात रंु्तवणूक 

वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग सुचवण्यासाठी स्थापन केली आहे. 

• सेबीने स्थापन केलेल्या सममतीचे उमिष्ट देशांतर्गत रोखे बाजारातील सहभार् वाढवणे आमण नवीन मार्ाांची मशर्फारस 

करणे आहे. 

• रंु्तवणूक आकमषगत करण्यासाठी आमण पारदशगकता वाढवण्यासाठी सध्याच्या मनयमांमधे्य बदल करणे. 

• नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 15 सदस्यीय सममतीने कस्ट्ोमडयनशी संबंमित मुद्द्ांवर सरकारला मशर्फारसी 

करण्याचे उमिष्ट ठेवले आहे. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडड 

युहनयन बँकेने शीषड 3 PSB मधे्य स्र्ान हमळहवण्यासाठी 'रेस' लक्ष्य हनहित केले आिे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• युमनयन बँकेने शीषग 3 PSB मधे्य स्थान ममळमवण्यासाठी 'रेस' लक्ष्य मनमित करण्याचा मनणगय घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

RACE चा अथग आहे- 

1. मकरकोळ, कृषी आमण एमएसएमई के्रमडटमधे्य वाढ, 

2. मालमते्तची रु्णवत्ता सुिारणे, 

3. चालू खाते आमण बचत खाते म्हणजे ठेवीमंधे्य वाढ. 

• युमनयन बँक ऑर्फ इंमडयाचे उमिष्ट PSB मिील शीषग तीन कजगदारांमधे्य असणे आमण सरकारी प्रायोमजत 

कायगक्रमांमधे्य स्पिागत्मक बँक बनणे आहे. 

• RACE अंतर्गत युमनयन बँक ऑर्फ इंमडयाचे उमिष्ट बँकेची नर्फा आमण मनव्वळ व्याज मामजगन वाढवणे आमण भांडवल 

ते जोखीम-भाररत मालमते्तचे रु्णोत्तर वाढवणे आमण नॉन-परर्फॉममांर् अॅसेट रेशो कमी करणे हे आहे. 

• युमनयन बँक ऑर्फ इंमडया, युमनयन बँक मकंवा UBI म्हणून प्रमसद्, ही भारतातील सरकारी मालकीची बँक आहे 

• युमनयन बँक ऑर्फ इंमडया ही 120 दशलक्ष ग्राहकांसह US$106 अब्ज वामषगक महसूल असलेली बँक आहे, ज्याच्या 

सध्या सुमारे 9500 शाखा आहेत. 

• युमनयन बँक ऑर्फ इंमडयाच्या भारताव्यमतररक्त मसडनी, दुबई, अँटवपग आमण हाँर्काँर् येथे शाखा आहेत. 

• परदेशातील शाखांव्यमतररक्त, युमनयन बँक ऑर्फ इंमडयाने अबू िाबी, बीमजंर् आमण शांघाय येथे प्रमतमनिी कायागलये 

देखील स्थापन केली आहेत. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 
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मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

वज्र प्रिार 2022 

बातम्यांमधे्य का: 

• महमाचल प्रदेशातील बाकलोह येथील से्पशल र्फोसग टर े मनंर् सू्कलमधे्य भारत-अमेररका संयुक्त मवशेष सैन्ाचा सराव 

पूवग वज्र प्रहार 2022” सुरू झाला आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• पूवग वज्र प्रहार २०२२ ही वामषगक सरावाची 13 वी आवृत्ती आहे. 

• पूवग वज्र प्रहार संयुक्त सरावाचा मुख्य उिेश संयुक्त मोमहमेचे मनयोजन आमण ऑपरेशनल रणनीती यासारख्या 

के्षत्रातील सवोत्तम पद्ती आमण अनुभव सामामयक करणे हा आहे. 

• प्री-वज्र प्रहार सरावात, भारतीय सैन् दलाचे प्रमतमनमित्व SFTS च्या नेतृत्वाखालील मवशेष दलाच्या कमगचाऱ् यांनी केले 

होते, तर US दलाचे प्रमतमनिीत्व 1st से्पशल र्फोसेस गु्रप आमण US से्पशल र्फोसग से्पशल टॅन्सिि स्क्वाडर नचे कमगचारी 

करतात. 

• हा संयुक्त वामषगक सराव भारत आमण यूएस दरम्यान आळीपाळीने आयोमजत केला जातो ज्याचा उिेश संयुक्त 

मोमहमेचे मनयोजन आमण ऑपरेशनल रणनीती यासारख्या के्षत्रातील सवोत्तम सराव आमण अनुभव सामामयक करणे 

आहे. 

• 21 मदवसांच्या प्री-वज्र प्रहार सराव दरम्यान, दोन्ही सैन्ाचे संघ संयुक्तपणे मवशेष ऑपरेशि, बंडखोरी मवरोिी 

ऑपरेशि आमण पवगतीय भूभार्ातील मसमु्यलेटेड पारंपाररक आमण अपारंपररक पररन्सस्थतीमंधे्य हवाई ऑपरेशिच्या 

मामलकेचे प्रमशक्षण, योजना आमण अंमलबजावणी करतील. 

• भूतपूवग वज्र प्रहार अभ्यास हे दोन्ही देशांच्या मवशेष दलांमिील पारंपाररक मैत्रीचे बंि दृढ करण्यासाठी तसेच भारत 

आमण अमेररका यांच्यातील मद्वपक्षीय संरक्षण सहकायग सुिारण्याच्या मदशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. 

स्रोत: द हिंदू 

Defense Expo  
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बातम्यांमधे्य का: 

• मडरे्फि एक्स्पोची 12 वी आवृत्ती र्ांिीनर्र, रु्जरात येथे 18 ते 22 ऑिोबर 2022 या कालाविीत होणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मडरे्फि एक्स्पोच्या १२व्या आवृत्तीची थीम 'पाथ टू प्राइड' आहे. 

• मडरे्फि एक्स्पोची १२ वी आवृत्ती राष्टर ीय अमभमान जार्वते आमण सक्षम स्वदेशी संरक्षण उद्योर्ाच्या स्थापनेद्वारे राष्टर  

उभारणीत सहभार्ी होण्यासाठी नार्ररकांना प्रोत्सामहत करते. 

• पाच मदवसांच्या मडरे्फि एक्स्पो कायगक्रमात तीन व्यावसामयक मदवस आमण दोन सावगजमनक मदवसांचा समावेश आहे. 

• मडरे्फि एक्स्पो इव्हेंटमधे्य साबरमती ररव्हर फं्रटवर सशस्त्र सेना, DPSU आमण उद्योर्ांची उपकरणे आमण कौशल्य 

संच या पाच मदवसांत सवग स्तरांवर समक्रय सहभार् आमण समक्रममत प्रयत्ांद्वारे प्रदमशगत केले जातील. 

• मडरे्फि एक्स्पो-2022 चा उिेश भारतीय कंपन्ांचा समक्रय सहभार् आकमषगत करणे आहे. 

• मडरे्फि एक्स्पो-2022 वेबसाइट मवमवि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांबिल मामहतीपूणग सामग्री होस्ट् करण्यासाठी आमण 

रु्जरातमिील रंु्तवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रदशगकांना ऑनलाइन सेवा प्रदान करण्यासाठी मडझाइन केली रे्ली 

आहे. 

• संरक्षण के्षत्रामधे्य स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी आमण 2025 पयांत 5 अब्ज डॉलरची मनयागत साध्य करण्यासाठी 

पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार मडरे्फि एक्स्पो 2022, प्रदशगनाची रचना करण्यात आली आहे. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडड 

भारतीय नौदलाच्या सवड महिला कमडचाऱयांनी पहिली एकल सागरी मोिीम पूणड केली  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तर अरबी समुद्रातील पमहली स्वतंत्र सार्री देखरेख मोहीम नौदलाच्या ममहला अमिकाऱ्यांच्या पथकाने डॉमनगयर 

228 मवमानातून पूणग केली. 

• मुख्य मुदे्द: 

• रु्जरातमिील पोरबंदर येथील नेव्हल एअर एन्लेव्ह येथे नेव्हल एअर स्क्वॉडर न-INAS-314 च्या पाच ममहला 

अमिकाऱ्यांनी पमहले स्वतंत्र सार्री देखरेख ममशन पूणग केले. 

• ममशनचे नेतृत्व लेफ्टनंट कमांडर आंचल शमाग यांनी केले होते आमण त्यांच्या टीममधे्य पायलट लेफ्टनंट मशवांर्ी आमण 

लेफ्टनंट अपूवग र्ीते यांचा समावेश होता. ममशन पूणग करण्यासाठी लेफ्टनंट पूजा पांडा आमण सब लेफ्टनंट पूजा 

शेखावत यांनी रणनीमतक आमण सेिॉर अमिकारी म्हणून ममशनला मदत केली. 

• या मोमहमेसाठी ममहला अमिकाऱ्यांना अनेक ममहने प्रमशक्षण देण्यात आले आमण या ऐमतहामसक भेटीपूवी त्यांना या 

अमभयानाची समवस्तर मामहती देण्यात आली. 

• INAS-314 हे पोरबंदर, रु्जरात येथे न्सस्थत नौदलाचे प्रमुख स्क्वॉडर न आहे. 

स्रोत: AIR 
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हवज्ञान आहण तंत्रज्ञान 

ITU चा प्रादेहशक मानकीकरण मंच 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आमशया आमण ओशमनया प्रदेशासाठी ITU च्या प्रादेमशक मानकीकरण मंच (RSF) चे उद्घाटन श्री देवुमसंह चौहान 

यांच्या हसे्त झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• र्फोरमची थीम "दूरसंचार/आयसीटीचे मनयामक आमण िोरणात्मक पैलू" आहे. 

• र्फोरमच्या बैठकीनंतर इंटरनॅशनल टेमलकमु्यमनकेशन युमनयन-टी स्ट्डी गु्रप 3 रीजनल गु्रप एमशया अँड ओशमनया 

(ITU-T SG3RG-AO) ची चार मदवसीय बैठक (9 ऑर्स्ट् 2022 ते 12 ऑर्स्ट् 2022) आयोमजत करण्यात आली 

आहे. 

• प्रादेमशक मानकीकरण मंच हा मवचारांच्या रचनात्मक देवाणघेवाणीसाठी एक मंच आहे, ज्यामधे्य इतर र्ोष्टीबंरोबरच, 

शाश्वत मडमजटल पररवतगनामधे्य ITU मानकांची भूममका, उदयोनु्मख बाजारपेठांमधे्य मडमजटल आमण आमथगक 

समावेशासाठी तंत्रज्ानाचा उपयोर्, डेटा मूल्य साखळी आमण मडमजटल आरोग्य यांचा समावेश आहे. तंत्रज्ानाच्या 

मवमवि के्षत्रातील भारताच्या अनुभवासह मानकीकरण मवषयांवर चचाग समामवष्ट करण्यात आली आहे. 

• आयटीयूच्या प्रादेमशक मानकीकरण मंचाचे उमिष्ट आमशया आमण ओशमनया प्रदेशाच्या अनुभवामधे्य मवमवि उप-

थीम अंतर्गत िोरण आमण मनयामक दृष्टीकोनातून अंतदृगष्टी प्रदान करणे आहे. 

• ITU च्या प्रादेमशक मानकीकरण मंचाच्या या वषीच्या बैठकीत 20 देशांतील 250 हून अमिक प्रमतमनिीनंी भार् घेतला 

आहे. 

• ITU ची स्थापना मे 17, 1865 रोजी झाली आमण ती UN ची एक मवशेष एजिी म्हणून काम करते. 

• हे मामहती आमण दळणवळण तंत्रज्ानाचे प्रभारी आहे आमण 900 हून अमिक व्यावसामयक, आंतरराष्टर ीय आमण 

प्रादेमशक संस्था, तसेच 193 सदस्य राज्यांमिील शैक्षमणक संस्थांचा समावेश आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) 

बातम्यांमधे्य का:  

• इस्रोची उपग्रह प्रके्षपणाची एक मोमहम पार पडली. यामधे्य SSLV या नव्या रॉकेटचे-प्रके्षपकाचे पमहले प्रायोमर्क 

उड्डाण (SSLV-D1) झाले. इस्रोसह या के्षत्राशी रुची असणाऱ्यांचे, देशासह जर्भरातील अवकाश तंत्रज्ानाशी 

संबंमित लोकं-संस्था यांचे या मोमहमेकडे लक्ष लार्ले होते. 
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मूख्य मुदे्द: 

• या नव्या प्रके्षपकाच्या सहािाने इस्रोने दोन उपग्रह (EOS 02 आमण AzaadiSAT) ज्यांचे एकमत्रत वजन एकुण ५०० 

मकलोगॅ्रमपेक्षा कमी आहे, अवकाशात यशस्वीपणे प्रके्षमपत केले.  

• मात्र उपग्रह प्रके्षमपत केल्यानंतर उपग्रह ज्या उपकरणावर आरुढ असतात त्याने व्यवन्सस्थत काम न केल्यामुळे 

उपग्रहांना योग्य तो वेर् ममळाला नाही आमण दोन्ही उपग्रह वापरासाठी योग्य नसल्याचे-मनकामी असल्याचे जाहीर 

केले. 

•  त्यामुळे इस्रोच्या नव्या प्रके्षपकापेक्षा या अपयशाचीच जास्त चचाग झाली. SSLV हा नवा प्रके्षपक इस्रोसाठी रे्म चेंजर 

ठरणार आहे. 

नवा प्रके्षपक कसा आिे? 

• Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) असं या प्रके्षपकाचे नाव आहे. SSLV प्रके्षपकाची उंची ३४ मीटर असून 

व्यास दोन मीटर एवढा आहे, वजन ११० टन आहे. 

•  या प्रके्षपकाच्या सहािाने ५०० मकलोगॅ्रम वजनापयांतचे, वेळ पडल्यास एक हजार मकलोगॅ्रम वजनापयांतचे उपग्रह 

हे ५०० मकलोमीटर ते अर्दी एक हजार मकलोमीटर उंचीपयांत प्रके्षमपत केले जाऊ शकतात.  

• सवागत महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रके्षपक र्फक्त ७ कमगचारी-तंत्रज्-अमभयंता उड्डाणासाठी सज्ज करु शकतात तेही अवघ्या 

सात मदवसात.  

• त्यामुळे कमी वजनाच्या उपग्रह प्रके्षपणासाठी इस्रोच्या मनुष्यबळ, पैसा यांची मोठी बचत होणार आहे. 

•  यामुळे आवश्यकता भासल्यास दर आठवड्याला सुद्ा या नव्या प्रके्षपकाद्वारे उपग्रह प्रके्षमपत करणे इस्रोला शक्य 

होणार आहे. 

याआर्ी कमी वजनाचे उपग्रि पाठवण्यासाठी प्रहतक्षा करावी लागायची 

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

geosynchronous satellite launch vehicle प्रकारातील सुमारे ४१४ टन वजनाचा GSLV-II आमण तब्बल ६४० 

टन वजनाचा इस्रोचा बाहुबली GSLV Mark III असे एकुण तीन प्रके्षपक उपलब्ध आहेत.  

• उपग्रह प्रके्षपणासाठी हे सवग प्रके्षपक सज्ज करतांना इस्रोला मकमान दोन ममहने आिी तयारी सुरु करावी लार्ते 

आमण यासाठी ६०० पेक्षा जास्त मनुष्यबळ कामी जंुपवावे लार्ते.  

• हे सवग प्रके्षपक दोन टनापेक्षा जास्त वजनाचे उपग्रह सहज प्रके्षमपत करु शकतात. त्यामुळेच जर अमिक वजनाचे 

उपग्रह प्रके्षमपत करायचे असतील तरच त्यामधे्य वजनाचे मनयोजन करत या तीन अवाढव्य प्रके्षपकांच्या सहािाने 

कमी वजनाचे उपग्रह इस्रो प्रके्षमपत करते.  

• यामुळे किी किी कमी वजनाचे उपग्रह तयार असून सुद्ा इस्रोला या तीन प्रके्षपकांच्या मोमहमेसाठी काही ममहने 

थांबावे लार्ते. नव्या SSLV मुळे कमी वजनाचे उपग्रह हवे तेव्हा, स्वस्तात प्रके्षमपत करणे शक्य होणार आहे. 

कमी वजनाच्या उपग्रिांची वाढती मागणी 
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• जर्भरात कमी वजनाच्या उपग्रहांचा वापर हा मदवसेंमदवस वाढत आहे. कमी वजनाचे उपग्रह हे मवमवि शैक्षमणक 

संस्था, मवद्यापीठ, संशोिन संस्था यांना आवश्यक आहेत. तसंच संदेशवहनासाठी, जममनीची छायामचते्र 

काढण्यासाठी, वामणज्य वापराकरता, मामहती(Data) पाठवण्याकरता या लहान उपग्रहांची मार्णी वाढत आहे.  

• ५०० मकलोगॅ्रमपेक्षा जास्त वजनाच्या उपग्रहांना उपग्रह असं सवगसािारणपणे म्हटलं जात असलं तरी त्यापेक्षा कमी 

वजनाच्या उपग्रहांना Small satellites, Microsatellites, Nanosatellites असं मं्हटलं जातं.  

Source: Loksatta 

SpaceX ने दहक्षण कोररयाची पहिली चंद्र मोिीम, Danuri लाँच केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दमक्षण कोररयाने आपली पमहली चंद्र मोहीम सुरू केली, ज्याला पृथ्वीच्या मनम्न कके्षपासून दूर असलेले पमहले ममशन 

देखील म्हटले जाऊ शकते. 

मुख्य मुदे्द: 

• दमक्षण कोररयाने प्रके्षमपत केलेले हे ममशन, पूवी कोररया पाथर्फाइंडर लूनर ऑमबगटर म्हणून ओळखले जात होते, ते 

सध्या डनुरी म्हणून ओळखले जाते. 

• moon" and "bliss". साठी कोररयन शब्ांवर एक नाटक म्हणून डनुरी प्रचमलत आहे. 

• दमक्षण कोररयाने प्रके्षमपत केलेल्या डनुरी ममशनचे संचालन कोररयन एरोसे्पस ररसचग इन्सिटू्यट (KARI) द्वारे केले 

जाते. 

• कोररयन एरोसे्पस ररसचग इन्सिटू्यटने से्पसएि र्फाल्कन 9 रॉकेटवर केप कॅनवेरल से्पस र्फोसग से्ट्शनवरून डनुरी 

प्रके्षमपत केले. 

• आपल्या रं्तव्यस्थानावर परत येण्यापूवी, डनुरी सूयागच्या मदशेने उड्डाण करेल आमण मडसेंबरच्या मध्यात सूयागद्वारे 

मनमागण केलेल्या रु्रुत्वाकषगणाचा वापर करून चंद्राच्या कके्षत प्रवेश करेल. 

• 62-मैल-उंचीच्या कके्षत चंद्रावर पोहोचल्यानंतर, डनुरी त्याच्या सहा मवज्ान उपकरणांसह संशोिन करेल (एक 

मॅगे्नटोमीटर, एक रॅ्मा-रे से्पिर ोमीटर, एक प्रायोमर्क संपे्रषण प्रणाली आमण तीन कॅमेरे). 

• जर दमक्षण कोररयाने ही चंद्र मोहीम यशस्वीपणे पूणग केली, तर अमेररका, माजी सोन्सव्हएत युमनयन, चीन, जपान, भारत, 

लक्झेंबर्ग आमण युरोमपयन युमनयननंतर चंद्र मोहीम पूणग करणारी दमक्षण कोररया आठवा देश बनेल.  

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 
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अंतराळात हतरंगा दाखवण्यासाठी इस्रोने सवाडत लिान रॉकेट प्रके्षहपत केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय अंतराळ संशोिन संस्था (ISRO) ने श्रीहररकोटा सतीश िवन अंतराळ कें द्रातून आपले पमहले छोटे उपग्रह 

प्रके्षपण वाहन, SSLV-D1/EOS-02 प्रके्षमपत केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय अंतराळ एजिी इस्रोने पृथ्वीच्या कमी कके्षत लहान उपग्रह ठेवण्यासाठी SSLV प्रके्षमपत करण्याची क्षमता 

दाखमवण्याची ही पमहलीच वेळ आहे. 

• ISRO ने प्रके्षमपत केलेले SSLV-D1/EOS-02, आझादीसॅट नावाच्या पृथ्वी मनरीक्षण उपग्रह आमण से्पस मकड्स 

इंमडयाच्या मवद्यार्थ्ाांच्या टीमने मवकमसत केले आहे. 

• भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या विागपन मदनामनममत्त देशभरातील सरकारी शाळांमिील मुलीनंी आठ मकलो वजनाच्या 

या कू्यबसॅटच्या मनममगतीत भार् घेतला, ज्यामुळे मुलीनंा इस्रोकडून "मवज्ान, तंत्रज्ान, अमभयांमत्रकी आमण र्मणत (से्ट्म)" 

करण्यास प्रोत्सामहत केले जाईल.  

• इस्रोने मवकमसत केलेले SSLV पमहल्या तीन टप्प्यात घन इंिन आमण चौर्थ्ा टप्प्यात द्रव प्रणोदन-आिाररत वेर् मटर ममंर् 

मॉडू्यल वापरते. 

• इस्रोच्या PSLV आमण GSLV प्रके्षपण वाहनांच्या तुलनेत नव्याने बांिलेल्या आझादीसॅटला मकमान प्रके्षपण पायाभूत 

सुमविा आवश्यक आहेत. 

• AzadiSat मधे्य एक लांब-शे्रणी टर ािपॉन्डर आमण सॉमलड-से्ट्ट मपन डायोड-आिाररत रेमडएशन काउंटर देखील 

समामवष्ट आहे जे त्याच्या कके्षत आयनीकरण रेमडएशन मोजण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. 

• ISRO Space Kids India ने तयार केलेली ग्राउंड मसस्ट्ीम देखील कके्षत आझादीसॅटशी संलग्न आमण संवाद 

सािण्यासाठी कायगरत आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बातम्या: पयाडवरण 

पाहनपतमधे्य 2G इरे्नॉल प्ांट 

बातम्यांमधे्य का: 

• पामनपत, हररयाणा येथे अंदाजे 900 कोटी रुपये खचूगन बांिलेल्या दुसऱ्या मपढीच्या (2G) इथेनॉल िांटचे उद्घाटन 

पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त न्सव्हमडओ कॉन्फरन्सिंर्द्वारे करण्यात आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रिानांनी सुरू केलेल्या या प्रकल्पाचे उमिष्ट ऊजाग के्षत्राला अमिक परवडणारे, सुलभ, कायगक्षम आमण मटकाऊ 

बनवण्यासाठी पंतप्रिानांच्या सततच्या प्रयत्ांच्या अनुषंर्ाने आहे. 

• अत्यािुमनक स्वदेशी तंत्रज्ानावर आिाररत, हा प्रकल्प एका वषागत सुमारे दोन लाख टन तांदूळ पेंढा वापरून संपूणग 

वषगभरात सुमारे 30 दशलक्ष मलटर इथेनॉल तयार करेल. 

• या प्रकल्पाचे उमिष्ट िांट ऑपरेशनमधे्य रंु्तलेल्या लोकांना प्रत्यक्ष रोजर्ार तसेच तांदूळ पेंढा कापणी, हाताळणी, 

साठवण इत्यादी पुरवठा साखळीमधे्य अप्रत्यक्ष रोजर्ार उपलब्ध करून देणे हे आहे. 

• या योजनेमुळे दरवषी सुमारे 3 लाख टन काबगन डायऑिाईडच्या उत्सजगनाच्या समतुल्य हररतरृ्ह वायंूचे प्रमाण 

कमी करण्यात मदत होईल, ज्यामुळे देशातील रस्त्ांवर वषागला सुमारे 63,000 कारना इंिनाचा पुरवठा होईल. 

स्रोत: Livemint 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

तेलंगणा सरकारने 'नेर्न्ना कु बीमा' सुरू केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नेथन्ना कु मवमा योजनेअंतर्गत तेलंर्णा राज्य सरकारने हातमार् आमण यंत्रमार् मवणकरांसाठी मवमा संरक्षणाचा मवस्तार 

जाहीर केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मवणकरांसाठी मवमा संरक्षण ५ लाख रु.पयांत वाढवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.  

• नथन्ना कु मवमा योजनेंतर्गत मवणकरांसाठी मनमित करण्यात आलेले मवमा संरक्षण शेतकऱ्यांच्या मवमा संरक्षणाच्या 

बरोबरीने करण्यात आले आहे. 

• 18 ते 59 वयोर्टातील मवणकरांना नेथन्ना कु मवमा योजनेंतर्गत समामवष्ट करण्यात आले आहे. 
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• नथन्ना कु मवमा योजनेअंतर्गत, मवणकर मकंवा सहािक कमगचाऱ्याच्या मृतू्यनंतर उक्त सदस्याच्या कुटंुबाला मवम्याची 

रक्कम मदली जाईल. 

• हातमार् मवभार्ाला या योजनेच्या जलद अंमलबजावणीसाठी मसुदा मार्गदशगक तते्त्व तयार करून योजनेच्या 

अंमलबजावणीसाठी हा मसुदा शासनाकडे सादर करण्याचे मनदेश देण्यात आले आहेत. 

• नेथन्ना कु मवमा योजनेअंतर्गत 80 लाख मवणकर कुटंुबांना या योजनेचा लाभ ममळवून देण्याचा तेलंर्णा सरकारचा 

उिेश आहे. 

• तेलंर्णा सरकारने नेथन्ना कु मवमा योजनेसाठी भारतीय आयुमवगमा महामंडळ (LIC) सोबत भार्ीदारी केली आहे. 

• नथन्ना कु मवमा योजनेंतर्गत, योजनेचा वामषगक प्रीममयम सरकार उचलेल, ज्यासाठी सरकारने 29 कोटी रुपयांपेक्षा 

जास्त बजेटची तरतूद केली आहे. 

स्रोत: नवभारत टाईम्स 

परवाज माकेट हलंकेज योजना 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जमू्म आमण काश्मीर सरकारने "परवाज माकेट मलंकेज योजना" सुरू केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• परवाज माकेट मलंकेज योजना ही एक नामवन्पूणग माकेट मलंकेज योजना आहे, ज्यामधे्य जमू्म आमण काश्मीरमिील 

शेतकऱ्यांची आमथगक न्सस्थती सुिारण्यासाठी उपाययोजना समामवष्ट आहेत. 

• परवाज माकेट मलंकेज योजना जमू्म आमण काश्मीरमिून नाशवंत कृषी आमण बार्ायती मालाच्या मशपमेंटसाठी 

बाजारपेठ जोडणी समथगन तयार करण्याच्या उिेशाने सुरू करण्यात आली आहे. 

• या योजनेंतर्गत, नाशवंत र्फळे हवाई कार्ोद्वारे वाहून नेण्यासाठी मालवाहतूक शुल्कावर सरकारकडून 25% सबमसडी 

मदली जाईल. 

• या योजनेतून ममळणारे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण पद्तीने शेतकऱ्यांना हस्तांतररत केले जाईल. 

• परवाज माकेट मलंकेज योजना जमू्म आमण काश्मीर र्फलोत्पादन उत्पादन मवपणन आमण प्रमक्रया महामंडळाद्वारे लारू् 

केली जाते. 

• परवाज माकेट मलंकेज योजनेचे उमिष्ट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांना लाभ देण्याचा प्रयत् आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 
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हमशन वात्सल्य योजना 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• ममहला आमण बाल मवकास मंत्रालयाने मुलांच्या कल्याण आमण पुनवगसनासाठी कें द्र पुरसृ्कत योजना "ममशन वात्सल्य" 

पूवीची बाल संरक्षण सेवा योजना 2009-10 पासून लारू् केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील प्रते्यक मुलासाठी मनरोर्ी आमण आनंदी बालपण सुरमक्षत करणे हे ममशन वात्सल्यचे उमिष्ट आहे. 

• ममशन वात्सल्य चा उिेश मुलांना त्यांच्या पूणग क्षमतेची जाणीव करून देण्यास सक्षम बनवण्याच्या संिी सुमनमित करणे 

आमण त्यांना सवग बाबतीत शाश्वत रीतीने भरभराट होण्यास मदत करणे, मुलांच्या मवकासासाठी एक संवेदनशील, 

सहािक आमण समकामलक पररसंस्था, राजे्य/कें द्रशामसत प्रदेशांना पूणग करण्यात मदत करणे हे आहे. बाल न्ाय 

कायदा 2015 चा आदेश आमण SDG लके्ष्य साध्य करणे. 

• सन 2010 मधे्य सरकारने एकान्सत्मक बाल संरक्षण योजना सुरू केली होती, ज्याचे नाव सरकारने 2017 मधे्य "बाल 

संरक्षण सेवा योजना" असे ठेवले आमण पुन्हा 2021-22 मधे्य या योजनेचे नाव ममशन वात्सल्य असे ठेवण्यात आले. 

• ममशन वात्सल्य शेवटचा उपाय म्हणून मुलांच्या संस्थात्मकीकरणाच्या तत्त्वावर आिाररत कठीण पररन्सस्थतीत मुलांच्या 

कुटंुब-आिाररत रै्र-संस्थात्मक काळजीला प्रोत्साहन देते. 

• ममशन वात्सल्य ही कें द्र आमण राज्य/कें द्रशामसत प्रदेश सरकारे यांच्यात मनमित केलेल्या खचग-सामामयकरण 

रु्णोत्तरानुसार कें द्र प्रायोमजत योजना म्हणून राबमवण्यात येते. 

स्रोत: पीआयबी 

पंचामृत योजना 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेश सरकारने मुख्यमंत्री योर्ी आमदत्यनाथ यांच्या पंचामृत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची 

योजना सुरू केली आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 
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• मकर्फायतशीर तांमत्रक उपायांचा पररचय करून आमण सह-पीक पद्तीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट 

करण्याचे उमिष्ट साध्य करण्याच्या उिेशाने यूपी सरकारने पंचामृत योजना सुरू केली आहे. 

• सुरुवातीला, या योजनेंतर्गत शरद ऋतूपूवी मॉडेल िॉट मवकमसत करण्यासाठी राज्यातील एकूण 2028 शेतकऱ्यांची 

मनवड केली जाईल. 

• यूपी सरकारने प्रमसद् केलेल्या पे्रस नोटनुसार, पंचमृत योजना उसाचा उत्पादन खचग कमी करण्यासाठी तसेच पाच 

तंत्राद्वारे ऊस पेरणीसाठी एकान्सत्मक खंदक पद्तीचा समावेश करणे, व्यवस्थापन, कचरा मन्सल्हचंर्, मठबक मसंचन 

आमण सहपीक या पाच तंत्राद्वारे करणे आहे.  

• उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'पंचामृत योजने'चा उिेश ऊसाच्या पेंढा आमण पानांचा जास्तीत जास्त वापर करून पाण्याची 

बचत आमण इष्टतम वापर, खते आमण कीटकनाशकांचा वापर वाचवणे, उच्च उत्पादकतेसाठी एकापेक्षा जास्त 

मपकांच्या लार्वडीस प्रोत्साहन देणे आमण त्याच वेळी शेतकर् यांचे उत्पन्न वाढमवणे हे आहे. 

• या योजनेंतर्गत पंचामृत योजना राबमवणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही शासनाकडून र्ौरव करण्यात येणार आहे. 

• उत्तर प्रदेश सरकारच्या पंचामृत योजनेचे उमिष्ट शेतकऱ्यांना शेतीवरील खचग कमी करण्यासाठी आमण त्यांचे उत्पन्न 

वाढवण्यासाठी नवीन शेती तंत्राचा अवलंब करण्यास प्रोत्सामहत करण्याचा आहे. 

स्रोत: Livemint 

पुरस्कार आहण सन्मान 

'dPal rNgam Duston' पुरस्कार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मतबेटी आध्यान्सत्मक नेते, दलाई लामा यांना लडाखचा सवोच्च नार्री सन्मान 'dPal rNgam Duston' पुरस्काराने 

सन्मामनत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मानवतेसाठी मवशेषत: कें द्रशामसत प्रदेशासाठी मदलेल्या अतुलनीय योर्दानाबिल दलाई लामा यांना हा पुरस्कार 

देण्यात आला आहे. 

• लडाख स्वायत्त महल डेव्हलपमेंट कौन्सिलने दलाई लामा यांना मदलेला हा सहावा पुरस्कार आहे. 

• दलाई लामा हे रे्लुग्पा परंपरेशी संबंमित आहेत, मतबेटी बौद् िमागतील मतबेटमिील सवागत मोठी आमण सवागत 

प्रभावशाली परंपरा आहे. 

• मतबेटी बौद् िमागच्या इमतहासात 14 दलाई लामा आहेत, 14 वे आमण सध्याचे दलाई लामा तेन्सन्झन ग्यात्सो आहेत. 

• बौद् िमागच्या इमतहासानुसार पमहल्या आमण दुसऱ्या दलाई लामांना मरणोत्तर दलाई लामा ही पदवी बहाल करण्यात 

आली. 

• दलाई लामा यांची मनवड रे्लुग्पा परंपरेतील उच्च लामा आमण मतबेट सरकार यांनी संयुक्तपणे केली आहे. 
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• बौद् िमागच्या परंपरेनुसार, दलाई लामा हे अवलोमकतेश्वर आमण चेनरेमझर्, करुणेचे बोमिसत्व आमण मतबेटचे संरक्षक 

संत यांचे प्रतीक आहेत. 

• दलाई लामांना भारतात नेण्यात आले, दलाई लामा १९५९ च्या मतबेटी बंडाच्या वेळी हजारो अनुयायांसह मतबेटहून 

भारतात आले आमण भारताचे माजी पंतप्रिान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांचे भारतात स्वार्त केले आमण त्यांनी दलाई 

लामांना िरमशाला (महमाचल) येथे पाठमवले. प्रांत) 'मनवागमसत मतबेटी सरकार स्थापन करणे. 

स्रोत: द हिंदू 

मित्वाचे हदवस 

जागहतक जैवइंर्न हदन 

बातम्यांमधे्य का: 

• अ-जीवाश्म इंिनाच्या वापराबाबत जनजारृ्ती करण्याच्या उिेशाने दरवषी १० ऑर्स्ट् रोजी जार्मतक जैवइंिन मदन 

पाळला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• जार्मतक जैवइंिन मदनादरम्यान, सरकारी आमण खाजर्ी संस्था ऊजेचा एक वेर्ळा स्रोत म्हणून रै्र-जीवाश्म 

इंिनाच्या महत्त्वाबिल जार्रूकता वाढवण्याच्या उिेशाने एकत्र येतात. 

• कच्च्च्या तेलावरील अवलंमबत्व कमी करण्यासाठी आमण स्वच्छ वातावरण सुमनमित करण्यासाठी जैवइंिन आवश्यक 

आहे. 

• जैवइंिनाचा वापर करून ग्रामीण भार्ातील लोकांसाठी अमिक रोजर्ार मनमागण होऊ शकतो. 

• काबगन उत्सजगन कमी करण्यासाठी जैवइंिन देखील उपयुक्त आहे कारण जीवाश्म इंिन जाळल्याने काबगन उत्सजगन 

होते जे आपल्या हवा आमण पयागवरणासाठी अतं्यत हामनकारक असतात. 

• 1893 मधे्य, 10 ऑर्स्ट् रोजी, जमगन शोिक सर रुडॉल्फ मडझेल यांनी शेंर्दाणा तेलावर त्यांच्या मडझेल इंमजनची 

यशस्वी चाचणी केली, दरवषी 10 ऑर्स्ट् हा जार्मतक जैवइंिन मदन म्हणून साजरा केला जातो. 

• भारतात, पेटर ोमलयम आमण नैसमर्गक वायू मंत्रालय आमण पयागवरण, वन आमण हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे 2015 पासून 

दरवषी जार्मतक जैवइंिन मदवस साजरा केला जातो. 

• भारतात, बायोइथेनॉल, बायोमडझेल आमण बायोरॅ्स असे तीन प्रकारचे जैवइंिन वापरले जाते, ज्यामधे्य- 

1. बायोइथेनॉल साखर आमण स्ट्ाचग मपके आमण अमतररक्त कृषी कचरा आमण बायोमासपासून तयार केले जाते. 

2. बायोमडझेल मवमवि प्रकारचे वनस्पती तेल आमण कृषी शेत आमण जंर्लातील बायोमास कचऱ्यापासून तयार केले जाते. 

3. बायोमास कचरा आमण प्राण्यांच्या कचऱ्याचे ऍनेरोमबक पचन करून बायोरॅ्स तयार होतो. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

जागहतक आहदवासी हदवस 
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बातम्यांमधे्य का: 

• जार्मतक आमदवासी लोकांचा आंतरराष्टर ीय मदवस दरवषी 9 ऑर्स्ट् रोजी जर्भरात साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• मानवामिकार, पयागवरण, मशक्षण, आरोग्य आमण सामामजक मवकास यासारख्या के्षत्रात आमदवासीनंा भेडसावणाऱ्या 

समस्यांचे मनराकरण करण्यासाठी आंतरराष्टर ीय सहकायग मजबूत करणे हे जार्मतक आमदवासी मदवसाचे उमिष्ट आहे. 

• 2022 च्या जार्मतक आमदवासी लोकांच्या आंतरराष्टर ीय मदवसाची थीम "पारंपाररक ज्ानाच्या संरक्षण आमण प्रसारामधे्य 

स्थामनक ममहलांची भूममका" आहे. 

• 23 मडसेंबर 1994 रोजी, UNGA द्वारे ठराव 49/214 पाररत करण्यात आला, ज्यामधे्य 9 ऑर्स्ट् हा जार्मतक 

आमदवासी लोकांचा आंतरराष्टर ीय मदवस म्हणून घोमषत करण्यात आला. 

• 9 ऑर्स्ट् 1982 रोजी, संयुक्त राष्टर संघाच्या स्थामनक लोकसंखे्यच्या कायगर्टाने 9 तारखेला जार्मतक आमदवासी 

लोकांच्या आंतरराष्टर ीय मदनाच्या स्मरणाथग पमहली बैठक घेतली. 

• 21 मडसेंबर 1993 रोजी, 1993 हे वषग UNGA ने जार्मतक आमदवासी लोकांचे आंतरराष्टर ीय वषग म्हणून घोमषत केले. 

• जार्मतक आमदवासी लोकांच्या आंतरराष्टर ीय मदनाचे उमिष्ट हे आहे की मवज्ानासह स्थामनक भाषा आमण त्यांच्या पद्ती 

आमण तत्वज्ान समजून घेणे आमण त्यांचे जतन करणे. 

• स्रोत: डाउन टू अर्ड 

भारत छोडो आंदोलनाचा 80 वा वर्ाडपन हदन देशाने साजरा केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 8 ऑर्स्ट् 2022 रोजी, स्वातंत्र्य संग्रामाच्या इमतहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या भारत छोडो 

आंदोलनाचा 80 वा विागपन मदन देशभरात साजरा करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत छोडो चळवळ ही एक शांततापूणग आमण अमहंसक चळवळ मानली जाते ज्याचा उिेश र्फक्त मब्रमटशांना भारत 

सोडण्यासाठी आमण स्वातंत्र्य प्रदान करण्यास उद्युक्त करणे हा होता. 

• 8 ऑर्स्ट् 1942 रोजी महात्मा र्ांिीनंी मब्रटीश राजवट संपवण्याची हाक मदली आमण त्यासोबतच मंुबईतील अन्सखल 

भारतीय काँगे्रस कममटीच्या अमिवेशनात भारत छोडो आंदोलन सुरू झाले. 

• भारत छोडो आंदोलनादरम्यान, र्ांिीजीनंी ग्वामलया टँक मैदान, सध्या ऑर्स्ट् क्रांती मैदान म्हणून ओळखल्या 

जाणाऱ् या त्यांच्या भाषणात भारतातील लोकांना "करा मकंवा मरो" चा नारा मदला. 

भारत छोडो आंदोलन भारतभर तीन टप्प्यांत सुरू झाले िोते- 

1. आंदोलनाच्या पमहल्या टप्प्यात शहरी उठाव, संप, बमहष्कार आमण िरणे यांचा समावेश होता. 
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2. आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामीण भार्ाचा चळवळीत समावेश करण्यात आला. 

3. चळवळीच्या मतसऱ् या आमण अंमतम टप्प्यात बमलया, तमलूक, सातारा इत्यादी मवमवि भार्ात राष्टर ीय सरकारे मकंवा 

समांतर सरकारे स्थापन करणे समामवष्ट होते. 

• भारत छोडो आंदोलनाच्या प्रमुख मार्ण्यांमधे्य रॅ्फमसझमच्या मवरोिात दुसऱ्या महायुद्ात भारतीयांचा पामठंबा 

ममळवण्यासाठी आमण मब्रमटशांनी भारत सोडल्यानंतर अंतररम सरकार स्थापन करण्यासाठी भारतातील मब्रटीश 

राजवट तात्काळ संपुष्टात आणण्याची मार्णी समामवष्ट होती. 

स्रोत: द हिंदू 

राष्ट्र ीय िातमाग हदन 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतात, हातमार् मवणकरांना सन्मामनत करण्याच्या उिेशाने दरवषी 7 ऑर्स्ट् रोजी राष्टर ीय हातमार् मदवस साजरा 

केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• हातमार् हे आपल्या सांसृ्कमतक वारशाचे प्रतीक आहे आमण उपजीमवकेचे एक महत्त्वाचे सािन देखील आहे. 

• 2022 चा राष्टर ीय हातमार् मदवस हा 8 वा राष्टर ीय हातमार् मदवस आहे. 

• या वषी राष्टर ीय हातमार् मदन 2022 ची थीम "हातमार्, एक भारतीय वारसा" आहे. 

• भारतातील हातमार् उद्योर्ाला चालना देण्याच्या उिेशाने भारत सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत, ज्यात 

सवगसमावेशक हातमार् लस्ट्र मवकास योजना, राष्टर ीय हातमार् मवकास कायगक्रम आमण हातमार् मवणकरांसाठी 

व्यापक कल्याणकारी योजना आमण सूत पुरवठा योजना यासारख्या सरकारी योजनांचा समावेश आहे. 

• राष्टर ीय हातमार् मदनाचा उिेश हातमार् उद्योर्ासाठी जार्रूकता आणणे तसेच मवणकरांचा सन्मान करणे हा आहे. 

• हातमार् उद्योर् हा भारतातील सवागत मोठा उद्योर् आहे जो भारताच्या ग्रामीण भार्ात रोजर्ाराचा एक महत्त्वाचा स्रोत 

आहे. 

• भारतीय हातमार् के्षत्र आपली उत्पादने यूके, यूएसए, फ्राि, जमगनी आमण दमक्षण आमफ्रका यांसारख्या जर्ातील 20 

हून अमिक देशांमधे्य मनयागत करते. 

• सध्या भारतातील हातमार् उद्योर्ातील सवग मवणकर आमण संबंमित कामर्ारांपैकी 70% ममहला आहेत. 

• 1905 साली, 7 ऑर्स्ट् रोजी, मब्रमटश सरकारने बंर्ालच्या र्फाळणीच्या मनषेिाथग कलकत्ता टाऊन हॉलमधे्य स्वदेशी 

चळवळ सुरू केली. म्हणून घोमषत केले. 

स्रोत: हिंदुस्तान टाईम्स 
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खेळ 

44 वे बुद्धिबळ ऑहलद्धियाड 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 44व्या बुन्सद्बळ ऑमलन्सम्पयाडच्या खुल्या मवभार्ात उझबेमकस्तान संघाने सुवणगपदक मजंकले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• आमेमनया संघाने 44 व्या बुन्सद्बळ ऑमलन्सम्पयाडमधे्य रौय पदक मजंकले तर भारत-2 संघाने खुल्या र्टात कांस्य 

पदक मजंकले. 

• यंदाच्या 44 व्या बुन्सद्बळ ऑमलन्सम्पयाडमधे्य ममहलांच्या र्टात युके्रनने सुवणगपदक मजंकले, तर संघ जॉमजगयाने 

रौयपदक मजंकले आमण कांस्यपदक भारत-1 संघाने पटकावले. 

• चेन्नई येथे 28 जुलै ते 09 ऑर्स्ट् 2022 या कालाविीत आंतरराष्टर ीय बुन्सद्बळ महासंघ मकंवा जार्मतक बुन्सद्बळ 

महासंघ (FIDE) द्वारे 44 व्या बुन्सद्बळ ऑमलन्सम्पयाडचे आयोजन करण्यात आले होते. 

• 1927 पासून आयोमजत, ही प्रमतमित स्पिाग प्रथमच भारतात आमण 30 वषाांनंतर आमशयामधे्य आयोमजत करण्यात 

आली आहे. 

• 44व्या बुन्सद्बळ ऑमलन्सम्पयाडमधे्य या वषी खुल्या आमण ममहलांच्या स्पिाांचा समावेश होता ज्यामधे्य एकूण 1,737 

स्पिगक होते, ज्यामधे्य खुल्या स्पिेत 937 आमण ममहलांच्या स्पिेत 800 सहभार्ी होते. 

• चेन्नईच्या जवाहरलाल नेहरू से्ट्मडयमवर 44 व्या बुन्सद्बळ ऑमलन्सम्पयाडचा उद्घाटन आमण समारोप समारंभ 

आयोमजत करण्यात आला आहे. 

• आंतरराष्टर ीय बुन्सद्बळ महासंघ (FIDE) ही एक रै्र-सरकारी संस्था आहे जी बुन्सद्बळ खेळाची प्रशासकीय संस्था आहे 

आमण सवग आंतरराष्टर ीय बुन्सद्बळ स्पिाांचे मनयमन करते. 

• आंतरराष्टर ीय ऑमलन्सम्पक सममतीने 1999 मधे्य आंतरराष्टर ीय बुन्सद्बळ महासंघाला जार्मतक क्रीडा संघटना म्हणून 

मान्ता मदली. 

• इंटरनॅशनल चेस रे्फडरेशनचे मुख्यालय सध्या लॉसने येथे आहे परंतु जेि उना सॅमसच्या ब्रीदवाक्याखाली 1924 मधे्य 

पॅररसमधे्य सुरू झाले. 

स्रोत: Livemint 
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Commonwealth Games 2022 

 

बातम्यांमधे्य का:  

• नुकतीच इंगं्लडमिील बममांर्हॅम शहरातील अलेक्झांडर से्ट्मडयमवर २२वी राष्टर कुल क्रीडा स्पिाग खेळवली रे्ली. 

यावषीच्या राष्टर कुल स्पिेत भारताने एकूण ६१ पदके मजंकून पदकतामलकेत चौथे स्थान ममळवले.  

• यामधे्य २२ सुवणग, १६ रौय आमण २३ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. टोमकयो ऑमलंमपकमिील यशानंतर भारतीय 

खेळाडंूनी राष्टर कुल स्पिेतही आपल्या देशाचा र्ौरव वाढवला. 

मूख्य मुदे्द: 

• टोमकयो ऑमलंमपकमधे्य भारताने सात पदकांची कमाई केली होती. त्यामुळे साहमजकच राष्टर कुल स्पिेत अपेक्षा 

वाढलेल्या होत्या.  

• कुस्तीपटू, बॉिर, वेटमलन्सफं्टर्पटू, बॅडममंटनपटू, जु्यदोपटू, टर ॅक आमण र्फीर्ल् खेळाडू, लॉन बॉल्स पुरुष आमण ममहला 

संघ, आमण ममहला मक्रकेट संघ ज्यांनी आपला खेळ उंचावला आमण भारतासाठी २२ सुवणाांसह ६१ पदकांची कमाई 

केली.  

• ऐनवेळी जखमी होऊन महाराष्टर ाच्या मातीतील खेळाडू असलेल्या संकेत सरर्रने माघार न घेता रौय पदक ममळवले. 

मीराबाई चानूने आपल्या अनुभवाचा कस लावून सुवणगपदक 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 

5 New Zealan

d 

20 12 17 49 
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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 

हनयुक्ती  

हनतीशकुमार यांनी घेतली मुख्यमंहत्रपदाची शपर् 

 

बातम्यांमधे्य का:  

• महाराष्टर ानंतर मबहारमधे्य मोठी राजकीय उलथापालथ झाली असून येथे मनतीशकुमार यांनी भाजपाशी काडीमोड 

घेत पुन्हा एकदा मुख्यमंमत्रपदाची शपथ घेतली आहे. त्यांनी भाजपासोबत असलेली युती तोडून राष्टर ीय जनता दल 

(राजद) तसेच इतर ममत्रपक्षांना सोबत घेऊन महार्ठबंिनची स्थापना केली आहे. मनतीशकुमार यांच्यासोबत 

राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनीदेखील उपमुख्यमंमत्रपदाची शपथ घेतली आहे. 

मूख्य मुदे्द: 

•  21 ममहन्ांपूवीच मनतीशकुमार यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं होतं. त्यावेळी मुख्यमंमत्रपदाची शपथ 

घेतली होती. मार्ील 17 वषाांमधे्य तब्बल आठव्यांदा मनतीशकुमार हे मुख्यमंमत्रपदाची शपथ घेणार आहे. 

हनतीश कुमार यांना कोणाचं समर्डन? 

• दरम्यान, मबहारच्या राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर मनतीश कुमार यांनी माध्यमांना प्रमतमक्रया मदली. 7 पक्षांचे 164 

आमदार आमण अपक्षांच्या मदतीने मबहारमधे्य महार्ठबंिन सरकार बनवत असल्याचं मनतीश कुमार यांनी 

सांमर्तलं.  

• मबहारमधे्य आरजेडीचे 79, जेडीयूचे 45, काँगे्रसचे 19, डाव्यांचे 16 आमण एक अपक्ष असं 160 चं संख्याबळ आहे. 

या पक्षांनी मनतीश कुमार यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी पामठंबा मदला आहे. 

हबिारचं पक्षीय बलाबल 
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• 2020 च्या मनवडणुकीत 243 जार्ांच्या मबहार मविानसभेत एनडीएला 125 जार्ांवर काठाचं बहुमत ममळालं होतं. 

भाजपला 74 तर मनतीश कुमार यांच्या जेडीयूला 43 जार्ा, मवकासशील इनसान पाटीला 4 आमण महंदूस्तान आवाम 

पाटी सेकु्यलरला 4 जार्ा ममळाल्या होत्या. 

• दुसरीकडे आरजेडी आमण त्यांच्या घटकपक्षांना 110 जार्ांवर यश ममळालं होतं. आरजेडी 75 जार्ांसह 

मबहारमिली सर्ळ्यात मोठी पाटी ठरली. तर काँगे्रसला 19 जार्ा आमण डाव्यांना 16 जार्ा ममळाल्या. ओवेसीचं्या 

एमआयएमचे 5 आमदारही मबहारमधे्य मनवडून आले, यातले 4 आमदार आरजेडीमधे्य रे्ले. 

Source: Lokmat 

न्या. यू. यू. लहळत यांची सरन्यायार्ीशपदी हनयुक्ती  

 

बातम्यांमधे्य का:  

• न्ायमूती उदय उमेश लमळत यांची बुिवारी देशाचे नवे सरन्ायािीश म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली. ते देशाचे ४९ 

वे सरन्ायािीश आहेत. राष्टर पती द्रौपदी मुमूग यांनी लमळत यांच्या मनयुक्तीपत्रावर स्वाक्षरी केली. २७ ऑर्स्ट् रोजी न्ा. 

लमळत यांचा शपथमविी होणार आहे. 

मूख्य मुदे्द 

• सध्याचे सरन्ायािीश एन. व्ही. रमणा यांचा कायगकाळ २६ ऑर्स्ट् रोजी समाप्त होत असल्याने दुसऱ्या मदवशी न्ा. 

लमळत कायगभार स्वीकारतील.  

• केवळ तीन ममहने न्ा. लमळत या पदावर असतील. ८ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा कायगकाळ समाप्त होणार आहे.  

• न्ा. लमळत हे दुसरे सरन्ायािीश असतील, ज्यांना वमकलांमिून थेट सवोच्च न्ायालयाच्या खंडपीठात स्थान देण्यात 

आले.  

• १९७१मधे्य एस. एम. मसक्री यांची सरन्ायािीशपदी मनयुक्ती करण्यात आली, जे माचग १९६४मधे्य थेट सवोच्च 

न्ायालयाच्या खंडपीठात मनयुक्त झालेले पमहले वकील होते. 

लहळत यांच्याहवषयी.. 

• ९ नोव्हेंबर १९५७ रोजी न्ा. यू. यू. लमळत यांचा जन्म झाला. त्यांचे मपता यू. आर. लमळत हे मंुबई उच्च न्ायालयाच्या 

नार्पूर खंडपीठात अमतररक्त न्ायािीश होते.  

• न्ा. लमळत यांनी मंुबई उच्च न्ायालयात जून १९८३ मधे्य वमकलीला सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी १९८६पासून मदल्ली 

न्ायालयात वमकली केली. एमप्रल २००४ मधे्य ते सवोच्च न्ायालयात वररि वकील म्हणून मनयुक्त झाले.  

• १३ ऑर्स्ट् २०१४ रोजी सवोच्च न्ायालयाचे न्ायािीश म्हणून त्यांची मनयुक्ती करण्यात आली.  

• सवोच्च न्ायालयातील अनेक ऐमतहामसक मनकालांचा ते भार् होते. पाच न्ायािीशांच्या घटनापीठाने ऑर्स्ट् २०१७ 

मधे्य ३-२ अशा बहुमताने ‘मतहेरी तलाक’ घटनाबा् असल्याचा मनकाल मदला होता.  

• या तीन न्ायािीशांमधे्य न्ा. लमळत यांचाही समावेश होता. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

Source: Loksataa 

CSIR ने नल्लार्ांबी कलैसेल्वी यांची पहिली महिला मिासंचालक म्हणून हनयुक्ती केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जे्यि इलेिर ोकेममकल शास्त्रज्, नल्लाथांबी कलैसेल्वी यांची वैज्ामनक आमण औद्योमर्क संशोिन पररषदेच्या पमहल्या 

ममहला महासंचालक म्हणून मनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नल्लाथांबी कलैसेल्वी यांची मनयुक्ती त्यांनी पदाचा कायगभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून मकंवा पुढील आदेश 

ममळेपयांत मकंवा दोन वषाांच्या कालाविीसाठी, यापैकी जे आिी असेल ते असेल. 

• नल्लाथांबी कलैसेल्वी हे वैज्ामनक आमण औद्योमर्क संशोिन पररषदेचे मवद्यमान अध्यक्ष शेखर मांडे यांच्यानंतर मनयुक्त 

होणार आहेत. 

• या मनयुक्तीपूवी, कलैसेल्वी यांनी प्रामुख्याने इलेिर ोकेममकल पॉवर मसस्ट्ीमवर 25 वषाांहून अमिक संशोिन कायग केले 

आहे आमण मवशेषतः , इलेिर ोड सामग्रीच्या मवकासासाठी आमण ऊजाग साठवण उपकरण असेंब्लीमधे्य त्यांची 

उपयुक्तता यासाठी इन-हाऊस तयार इलेिर ोड सामग्रीचे इलेिर ोकेममकल मूल्यांकन. 

• नल्लाथांबी कलैसेलवी यांच्या संशोिनात मलमथयम आमण मलमथयम बॅटरीपासून सुपरकॅपेमसटर आमण कचरा-ते-

पैशावर चालणारे इलेिर ोड आमण ऊजाग साठवण आमण इलेिर ोकॅटॅमलमटक ऍन्सिकेशिसाठी इलेिर ोलाइट्स आहेत. 

• वैज्ामनक आमण औद्योमर्क संशोिन पररषद ही एक संपूणग भारतातील संस्था आहे ज्यामधे्य 37 राष्टर ीय प्रयोर्शाळा, 

39 दूरस्थ कें दे्र, 3 नामवन्पूणग कॅम्पस आमण 5 युमनट्सचे समक्रय नेटवकग  समामवष्ट आहे. 

• CSIR ची स्थापना 26 सप्टेंबर 1942 रोजी सोसायटी नोदंणी कायदा, 1860 अंतर्गत स्वायत्त संस्था म्हणून करण्यात 

आली आमण मतचे मुख्यालय नवी मदल्ली येथे आहे. 

• CSIR मकंवा वैज्ामनक आमण औद्योमर्क संशोिन पररषदेचे पदमसद् अध्यक्ष हे भारताचे पंतप्रिान आहेत. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

जगदीप र्नखर यांची भारताचे 14 वे उपराष्ट्र पती म्हणून हनवड 

बातम्यांमधे्य का: 

• जर्दीप िनखर यांची भारताचे १४ वे उपराष्टर पती म्हणून मनवड झाली. 
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मुख्य मुदे्द: 

• जर्दीप िनखर यांना एनडीएने भाजपकडून उमेदवारी मदली होती. 

• मवद्यमान उपराष्टर पती वं्यकिा नायडू यांचा कायगकाळ संपल्यानंतर 11 ऑर्स्ट् रोजी जर्दीप िनखर आपल्या पदाची 

सूते्र स्वीकारतील. 

• एकूण 725 खासदारांनी मतदान केले होते.  

• उपराष्टर पती मनवडणुकीसाठी मतदान झाले आमण 63 खासदारांनी 2022 च्या उपराष्टर पती मनवडणुकीत भार् घेतला 

नाही. 

• जर्दीप िनखर यांना उपराष्टर पतीपदाच्या मनवडणुकीत एकूण ५२८ मते ममळाली, तर मवरोिी उमेदवार मार्ागरेट अल्वा 

यांना २०८ खासदारांची मते ममळाली. 

• जर्दीप िनखर यांचा जन्म 18 मे 1951 रोजी राजस्थानमिील झंुझुनू मजल्ह्ातील एका दुर्गम खेड्यात एका कृषी 

कुटंुबात झाला. 

• जर्दीप िनखर यांनी सैमनक सू्कल मचत्तोडर्ड येथे शालेय मशक्षण पूणग केले आमण राजस्थान मवद्यापीठातून कायद्याची 

पदवी प्राप्त केली. 

• जर्दीप िनखर हे उपराष्टर पती होण्यापूवी 1989 ते 1991 पयांत झंुझुनूचे लोकसभा खासदार म्हणून काम करत होते 

आमण त्यानंतर त्यांनी 1990 ते 1991 या काळात संसदीय कामकाज राज्यमंत्री म्हणून काम पामहले. 

• यानंतर जर्दीप िनखर यांनी 1993 ते 1998 या कालाविीत राजस्थानच्या कृष्णनर्र येथून मविानसभेचे सदस्य 

म्हणून काम केले आमण 2019 ते आजपयांत जर्दीप िनखर हे पमिम बंर्ालचे राज्यपाल म्हणून कायगरत आहेत. 

• भारतीय राज्यघटनेच्या अनुचे्छद ६८ नुसार, उपराष्टर पती पदाच्या समाप्तीमुळे ररक्त झालेली जार्ा भरण्यासाठी 

मनवडणूक बाहेर जाणाऱ्या उपराष्टर पतीची मुदत संपण्यापूवी आयोमजत करणे आवश्यक आहे. 

• भारतीय मनवडणूक आयोर् उपराष्टर पतीचं्या मनवडीचे अध्यक्ष व उपराष्टर पती मनवडणूक अमिमनयम १९५२ व राष्टर पती 

व उपराष्टर पती मनवडणूक मनयम १९७४ तसेच राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अिये होणाऱ्या कामकाजाचे अिीक्षण, 

मनदेश व मनयंत्रण करते. 

• राज्यसभेचे मनवडून आलेले सदस्य, राज्यसभेचे नाममनदेमशत सदस्य आमण लोकसभेचे मनवागमचत सदस्य यांचा समावेश 

असलेल्या इलेिोरल कॉलेजद्वारे उपराष्टर पतीची मनवड केली जाते. 

स्रोत: द हिंदू 
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इतर मित्वाच्या बातम्या 

Akasa Air 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आकासा एअरच्या मंुबई ते अहमदाबाद या पमहल्या मवमानाचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• Akasa Air ही SNV Aviation या बँ्रड नावाखाली 7वी अनुसूमचत एअरलाइन आहे, मतचे कॉपोरेट मुख्यालय मंुबईत 

बोईंर् मॅि-8 मवमानांसह आहे. 

• Akasa Air चे एकल फ्लीट आमण सवग इकॉनॉमी सीट असलेली कमी मकमतीची एअरलाइन वाहक बनण्याचे उमिष्ट 

आहे. 

• Akasa Air ने पाच वषागत 72 मवमानांपयांत आपल्या ऑपरेशिचा मवस्तार करण्याचे उमिष्ट ठेवले आहे, ज्यामुळे 

भारतातील देशांतर्गत मवमान कंपन्ांच्या संखे्यत लक्षणीय वाढ होईल. 

• मवस्तारा या टाटा सि-मसंर्ापूर एअरलाइनच्या संयुक्त उपक्रमाने 2015 मधे्य लॉन्च केल्यापासून सात वषाांत अकासा 

एअरने लक्षणीय वाढ नोदंवली आहे. 

• Akasa एअरलाइनची स्थापना राकेश झुनझुनवाला आमण मवमान के्षत्रातील मदग्गज मवनय दुबे आमण आमदत्य घोष 

यांनी केली आहे. 

• मवनय दुबे यापूवी एमप्रल 2019 पयांत जेट एअरवेजचे सीईओ होते, तर आमदत्य घोष पूवी इंमडर्ोचे प्रमुख होते. 

स्रोत: द हिंदू 
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