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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

हिसरा आठवडा ऑगस्ट 2022 

मित्वाच्या बािम्या: राज्य 

मंडला िा देशािील पहिला 'कार्ाात्मक साक्षर' हिल्हा ठरला आिे 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• बिसाहुलाल बसिंग, राज्यमिंत्री, यािंनी सािंबगतले की, मध्य प्रदेशातील आबदवासीिहुल के्षत्र असलेला मािंडला बिल्हा १००% 

साक्षर बिल्हा िनला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• मध्य प्रदेश सरकारच्या मते, 2011 च्या अभ्यासानुसार बिल्ह्यातील साक्षरता दर 68 टके्क होता, परिं तु 2020 मधील 

दुसर् या अहवालात असे नमूद केले आहे की बिल्ह्यातील 2.25 लाखािंहून अबधक लोक बनरक्षर आहेत, िहुतेक लोक 

ििंगलात राहतात. बतथे आबदवासी समाि राहत होता. 

• "आबदवासी िंनी वारिंवार अबधकार्यािंकडे तक्रार केली आहे की फसवणूक करणारे त्ािंच्या िँक खात्ािंमधून पैसे 

चोरतात, याचे मुख्य कारण म्हणिे ते काययक्षमपणे साक्षर नव्हते." 

• िेव्हा एखादी व्यक्ती काययक्षमपणे साक्षर असते, तेव्हा तो आपले नाव, मोिणी आबण बहिंदीमधे्य वाचू आबण बलहू 

शकतो. 

• मध्य प्रदेश सरकार मबहला आबण वृद्ध व्यक्ती िंना बशक्षण देऊ इच्छिते; अशा प्रकारे शालेय बशक्षण बवभाग, मबहला व 

िालबवकास बवभाग, अिंगणवाडी आबण सामाबिक काययकत्ाांच्या सहभागाने साक्षरता मोहीम सुरू करण्यात आली 

आहे. 

• त्ािंनी दावा केला की, दोन वर्ाांत सिंपूणय बिल्हा काययक्षमपणे साक्षर झाला आहे, मिंडलातील नागररकािंना त्ािंची नावे 

बलबहणे, मोिणे आबण वाचणे शक्य झाले आबण असे करणारा मिंडला हा देशातील पबहला बिल्हा िनला. 

स्रोि: हबझनेस सँ्टडडा 
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मुख्यमंत्री अनुप्रीिी कोहचंग र्ोिना 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• रािस्थान सरकारने 2022-2023 या आबथयक वर्ायत "मुख्यमिंत्री अनुबप्रती कोबचिंग स्कीम" साठी सुमारे 17 कोटी 

रुपयािंचे ििेट बदले आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• मुख्यमिंत्री अनुप्रीती कोबचिंग योिनेंतगयत बवद्यार्थ्ाांना स्पधाय परीक्षािंसाठी मोफत प्रबशक्षण बदले िाईल. 

• रािस्थानचे मुख्यमिंत्री अशोक गेहलोत यािंनी 2021-2022 मधे्य मुख्यमिंत्री अनुप्रीती कोबचिंग योिना सुरू केली. 

• काययक्रमाचा एक भाग म्हणून, सरकार पात्र बवद्यार्थ्ाांना नामािंबकत प्रबशक्षकािंकडून मोफत प्रबशक्षण देईल िेणेकरून 

ते त्ािंचे धे्यय साध्य करू शकतील. 

• सरकारने या काययक्रमािंतगयत बनधी आबण वाटप केलेल्या िागािंची सिंख्या दोन्ही दुप्पट करून एकूण 15,000 िागा 

आणल्या आहेत. 

• या काययक्रमाच्या अनुर्िंगाने, बवद्यार्थ्ायला दुसर्या शहरातील कोबचिंग सुबवधेसाठी बनयुक्त केल्यास सरकार दर वर्ी 

िोबडांग आबण लॉबििंगसाठी अबतररक्त 40,000 रुपये देईल. 

• अनुसूबचत िाती, अनुसूबचत िमाती, अल्पसिंख्याक आबण इतर मागासवगीय, बवशेर् अपिंग आबण आबथयकदृष्ट्या 

मागास प्रवगायतील िे बवद्याथी वाबर्यक 8 लाख रुपयािंपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुिंिातील आहेत, ते मुख्यमिंत्री 

अनुबप्रती कोबचिंग योिनेच्या माध्यमातून मोफत कोबचिंगसाठी पात्र आहेत. 

• या काययक्रमाचा एक भाग म्हणून, बवद्यार्थ्ाांना आयआयटी िेईई, नागरी सेवा, रािस्थान प्रशासकीय सेवा, रािस्थान 

पात्रता परीक्षा फॉर टीचसय (आरईईटी) आबण वैद्यकीय महाबवद्यालयीन प्रवेशासह अनेक स्पधाय परीक्षािंची तयारी 

बमळणार आहे. 

• राज्य सरकारने 2021-2022 या शैक्षबणक वर्ायत 10,000 बवद्यार्थ्ाांना मोफत कोबचिंग देण्याचे उबिष्ट ठेवले आबण 

त्ापैकी 9,000 बवद्यार्थ्ाांना एक लाखाहून अबधक अिाांमधून बनवडण्यात आले. 

स्रोि: इंहडर्न एक्सपे्रस 

अरुणाचलच्या हिसऱ्र्ा हवमानिळाचे नाव 'डोनी पोलो एअरपोर्ा ' 

बािम्यांमधे्य का: 

• अरुणाचल प्रदेश सरकारने राज्यातील बतसरा बवमानतळ बदला आहे, िो सध्या इटानगरमधे्य िािंधला िात आहे, त्ाला 

‘डोनी पोलो बवमानतळ’ असे नाव देण्यात आले आहे. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• मुख्यमिंत्री कायायलयाच्या प्रवक्त्याने बदलेल्या माबहतीनुसार अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमिंत्री पेमा खािंडू यािंच्या 

अध्यक्षतेखाली राज्य मिंबत्रमिंडळाच्या िैठकीत "डॉनी पोलो बवमानतळ" या बवमानतळाचे नाव मिंिूर करण्यात आले. 

• अबधकार्याच्या म्हणण्यानुसार, रािधानीतील एकमेव बवमानतळाचे नाव सूयाय (डोनी) साठी दीर्यकाळ चालत आलेली 

स्थाबनक पूिा तसेच राज्याचा समृद्ध सािंसृ्कबतक इबतहास आबण दीर्यकालीन चालीरीती दशयवेल. 

• भारतीय बवमानतळ प्राबधकरणाने पवयतीय प्रदेशािंमधे्य बवमान वाहतूक कनेच्छिच्छव्हटीला चालना देण्याच्या उिेशाने 

बवमानतळ सुधारण्यासाठी 650 कोटी रुपयािंचा प्रकल्प सुरू केला आहे. 

• पासीर्ाट आबण तेिू बवमानतळािंसोित, इटानगरमधील "डॉनी पोलो बवमानतळ" हे ईशान्य भारतातील 16 वे 

बवमानतळ आबण अरुणाचल प्रदेशातील बतसरे बवमानतळ असेल. 

• सध्या, ईशान्य प्रदेशात 15 बवमानतळ काययरत आहेत: गुवाहाटी, बसलचर, बदबु्रगढ, िोरहाट, तेिपूर, लीलािारी आबण 

रुपसी (सवय आसाममधे्य), तेिू आबण पासीर्ाट (दोन्ही अरुणाचल प्रदेशात), आगरतळा (बत्रपुरामधे्य) , इम्फाळ 

(मबणपूरमधे्य), बशलाँग (मेर्ालयात), बदमापूर (नागालँडमधे्य), लेंगपुई (बसक्कीममधे्य). 

स्रोि: र्ाईम्स ऑफ इंहडर्ा 

मित्वाच्या बािम्या: भारि 

'पंच प्राण' लक्ष्य 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी 15 ऑगस्ट 2022 रोिी केलेल्या भार्णात, भारताला एक िनवण्यासाठी त्ािंच्या "पिंच प्राण 

लक्ष्य" (पाच सिंकल्पािंची) रूपरेर्ा सािंबगतली. 

मुख्य मुदे्द: 

• पिंचप्राणच्या मते, स्विता मोबहमा, लसीकरण, वीि िोडणी, उर्ड्यावर शौचास िाण्याचे बनमूयलन आबण सौरऊिेचा 

वापर ही सवय प्रस्थाबपत भारतीय मानकािंची उदाहरणे आहेत. 

• "गुलामबगरीच्या सिंकल्पनेतून मुक्ती" याचे प्रमुख उदाहरण म्हणिे नवीन राष्टर ीय शैक्षबणक धोरण. 
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• पिंच प्राण लक्ष्यानुसार, मबहला हक्क, लैंबगक समानता आबण इिंबडया फस्टय ही एकता आबण एकतेची राष्टर ीय प्रतीके 

आहेत. 

पंिप्रधान नरेंद्र मोदी र्ांनी हदलेले पंचप्राण खालीलप्रमाणे आिेि. 

1. बवकबसत भारतासाठी अबधक दृढबनश्चयाने आबण दृढबनश्चयाने पुढे िा 

2. गुलामबगरीच्या कोणत्ाही बचन्हापासून मुक्त होण्यासाठी. 

3. भारताच्या इबतहासाचा अबभमान िाळगा. 

4. एकतेची शक्ती 

5. पिंतप्रधान आबण मुख्यमिंत्री यािंसारख्या नागररकािंची कतयवे्य. 

• "बवश्वगुरु भारत" ची पिंतप्रधानािंची दृष्टी देखील या पाच सिंकल्पािंपैकी एक आहे (पिंच प्राण). 

• स्वातिंत्र्याला 100 वरे् पूणय होत असताना, पिंतप्रधान मोदी िंना भारताला "बवश्वगुरु" िनवायचे आहे. 

स्रोि: इंहडर्न एक्सपे्रस 

मंथन पॅ्लर्फॉमा 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• भारत सरकारने देशातील तिंत्रज्ञान-आधाररत सामाबिक प्रभाव नवकल्पना आबण उपाय कायायच्छित करण्यासाठी 

उद्योग आबण सिंशोधन सिंस्थािंमधील सहकायय सुधारण्यासाठी "मिंथन" मिंच सुरू केला. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• R&D मधे्य उद्योगािंच्या सहभागाला प्रोत्साहन आबण प्रोत्साहन देण्याच्या आमच्या प्रयत्ािंना िळकटी देण्याचे वचन 

देणारे मिंथन हे व्यासपीठ, UN SDG उबिष्टािंप्रती आमचे समपयण दाखवते. 

• मिंथन भारताच्या स्वातिंत्र्याच्या 75 व्या वधायपन बदनापासून सुरू झाले होते आबण राष्टर ीय आबण िागबतक समुदायािंना 

भारताच्या तािंबत्रक क्रािंतीच्या िवळ आणण्याची सिंधी प्रदान करते. 

• मिंथन पॅ्लटफॉमय से्टकहोल्डर सिंपकय  वाढवण्यासाठी, सिंशोधन आबण नवकल्पना सुलभ करण्यासाठी आबण सामाबिक 

प्रभावासह बवबवध बवकसनशील तिंत्रज्ञान आबण वैज्ञाबनक हस्तके्षपािंमधील समस्या सामाबयक करण्यात मदत करेल. 

• मिंथन मिंच देशाच्या च्छस्थरतेच्या उबिष्टािंची पूतयता करण्यासाठी नवीन कल्पना, सियनशील बवचार आबण सावयिबनक-

खािगी-शैक्षबणक सहकायायद्वारे राष्टर ाचा कायापालट करण्यासाठी पाया र्ालेल.  

• मिंथन भबवष्यातील बवज्ञान, नवकल्पना आबण तिंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील बवकासासाठी एक फे्रमवकय  तयार 

करण्यासाठी माबहती देवाणरे्वाण सते्र, प्रदशयने आबण काययक्रम आयोबित करून ज्ञान प्रसार आबण परस्परसिंवादाला 

प्रोत्साहन देते. 

स्रोि: द हिंदू 
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ऑपरेशन र्ात्री सुरक्षा" 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• भारतीय रेले्व सिंरक्षण दलाने (RPF) ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ही अच्छखल भारतीय मोहीम सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ऑपरेशन यात्री सुरक्षा उपक्रमािंतगयत प्रवाशािंना चोवीस तास सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात 

आली आहेत. 

• ऑपरेशन यात्री सुरक्षा सुरू करण्यासाठी, प्रवाशािंना लुटणार्या गुने्हगारािंबवरुद्ध एक मबहनाभर चालणारी अच्छखल 

भारतीय मोहीम RPF द्वारे िुलै 2022 मधे्य सुरू करण्यात आली. 

• कारवाई दरम्यान, 365 सिंशबयतािंना आरपीएफने पकडले, त्ािंना कायदेशीर कारवाईसाठी सिंििंबधत िीआरपीकडे 

सोपबवण्यात आले. 

• ऑपरेशन यात्री सुरक्षा प्रयत्ािंचा एक भाग म्हणून, स्थानकाची उपच्छस्थती, सीसीटीव्ही पाळत ठेवणे, सबक्रय गुने्हगारािंवर 

निर ठेवणे, गुप्तचर माबहती गोळा करणे आबण गुने्हगारी कारवाई, तसेच प्रवाशािंना पररपूणय सिंरक्षण देण्यासाठी टर ेन 

एस्कॉबटांग, "बॅ्लक स्पॉट्स" ओळखणे यासह अनेक महत्त्वपूणय र्टक, "गाड्यािंवरील आबण गुने्हगारी प्रवण भागात 

प्रवाशािंवरील गुने्हगारी कमी करण्यासाठी एक काययक्षम धोरण बवकबसत करणे आबण सुरक्षा वाढवणे यािंचा समावेश 

करण्यात आला आहे. 

स्रोि: इंहडर्न एक्सपे्रस 

भारिािील पहिला खाऱ्र्ा पाण्याचा कंदील 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय भू-बवज्ञान मिंत्री बितेंद्र बसिंह यािंनी प्रकाश एबमबटिंग डायोड (एलईडी) बदवे लावण्यासाठी समुद्राच्या पाण्याचा 

वापर करणार् या देशातील पबहल्या खारट पाण्याच्या किं बदलाचे अनावरण केले आहे. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• सागरी सिंशोधनासाठी नॅशनल इच्छियूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉिी (NIOT) चेन्नई द्वारे सिंचाबलत सागर अिेबशका या 

सागरी सिंशोधन िहािाच्या भेटीदरम्यान, सरकारने आपल्या प्रकारच्या पबहल्या किं दीलचे अनावरण केले. 

• LED बदवे चालू करण्यासाठी समुद्राच्या पाण्याचा वापर खार्या पाण्याच्या किं बदलािंमधे्य खास तयार केलेल्या 

इलेिर ोड्समधे्य इलेिर ोलाइट म्हणून केला िातो. 

• या तिंत्रज्ञानाच्या बवकासामुळे भारताच्या 7,500 बकलोमीटरच्या बकनारपट्टीवर राहणार् या मासेमारी समुदायाचे, 

बवशेर्त: लोकािंचे िीवन सोपे होईल. 

• खार्या पाण्याचा किं दील पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंच्या UJALA काययक्रमाला देखील समथयन देईल, ज्याची स्थापना 2015 

मधे्य देशभरात एलईडी बदवे बवतरीत करण्यासाठी करण्यात आली होती. 

• लक्षद्वीपच्या कें द्रशाबसत प्रदेशात (UT) LTTD तिंत्रज्ञानावर आधाररत तीन बडसॅबलनेशन सुबवधा कावरत्ती, आगती आबण 

बमबनकॉय िेटािंवर यशस्वीररत्ा बवकबसत आबण प्रात्बक्षक केल्या गेल्या आहेत. 

• UT ची िेटे िेथे समुद्राच्या पृष्ठभागावरील पाणी आबण खोल समुद्रातील पाणी यािंच्यातील तापमानाचा फरक 15°C 

आहे तो लक्षद्वीप बकनार् यािंच्या िवळ आढळतो ते LTTD तिंत्रज्ञानासाठी योग्य आहेत. 

स्रोि: हबझनेस सँ्टडडा 

स्वािंत्र्याला ७५ वरे्ष पूणा झाल्याहनहमत्त अवकाशाि भारिीर् ध्वि फडकवला 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• स्वातिंत्र्याच्या 75 वर्ाांच्या स्मरणाथय भारतीय राष्टर ीय ध्वि 30 बकलोमीटरपेक्षा िास्त उिंचीवर अिंतराळात फडकवण्यात 

आला. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• देशासाठी तरुण शास्त्रज्ञ बनमायण करणारी एरोसे्पस सिंस्था म्हणून स्वतः चे वणयन करणार्या से्पस बकड्स इिंबडयाने 

फुग्यावर बतरिंगा फडकवला. 

• ध्विारोहण हा आझादीच्या अमृत महोत्सवाचा एक भाग होता, ज्याने भारताच्या स्वातिंत्र्याला ७५ वरे् पूणय झाली. 

• से्पस बकड्स इिंबडया ही एक ना-नफा सिंस्था आहे िी "देशासाठी तरुण वैज्ञाबनक तयार करते आबण मुलािंमधे्य 

सीमाबवरबहत िगाच्या महत्त्वाििल िागरूकता वाढवते." 

• सिंस्थेने लो अथय ऑबियटमधे्य एक उपग्रह प्रके्षबपत केला आहे. 

• देशाच्या स्वातिंत्र्याच्या ७५ व्या वधायपन बदनाबनबमत्त भारतभरातील ७५० बवद्याबथयनी िंनी AzadiSAT ची बनबमयती केली. 

• भारतीय अमेररकन अिंतराळवीर रािा चारीने आिंतरराष्टर ीय अिंतराळ स्थानकावर (ISS) भारतीय ध्विाचा फोटो शेअर 

केला आहे. 

स्रोि: र्ाईम्स ऑफ इंहडर्ा 
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िगािील सवााि उंच हचनाब रेले्व पुलाचे उद्घार्न 

बािम्यांमधे्य का: 

• बचनाि नदी ओलािंडणार्या िगातील सवायत उिंच रेले्व पुलाला आता सोनेरी िोड आहे. 

 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• बचनाि नदीच्या सवोच्च बसिंगल-कमान रेले्व पुलावरील ओव्हरच डेकनिंतर, स्वातिंत्र्यानिंतर प्रथमच श्रीनगर उवयररत 

भारतामधे्य सामील होईल. 

• आयफेल टॉवर नुकत्ाच िािंधलेल्या रेले्व पुलापेक्षा 35 मीटर कमी असेल. 

• भारताच्या बहमाचल प्रदेश राज्याच्या पबश्चमेकडील (पिंिाि) बहमालयामधे्य, चिंद्र आबण भागा या दोन प्रवाहािंचे 

एकत्रीकरण होऊन बचनाि तयार होते. 

• िमू्म आबण काश्मीरचा कें द्रशाबसत प्रदेश, िो बववाबदत काश्मीर के्षत्राचा भारत-प्रशाबसत भाग आहे, बचनाि नदीने 

मागयक्रमण केले आहे कारण ती कमी बहमालय आबण दबक्षणेकडील (उत्तर) बशवाबलक पवयतरािंगािंच्या बनखळ 

चट्टानािंच्या दरम्यान पबश्चमेकडे िाते. 

• बत्रमूच्या िवळ झेलम नदी बमळाल्यानिंतर बचनाि बसिंधू नदीची उपनदी असलेल्या सतलि नदीला बमळते. 

• िमू्म आबण काश्मीरमधील धोकादायक प्रदेशात कोकण रेले्व कॉपोरेशन बलबमटेड (KRCL) साठी AFCONs द्वारे 

बचनाि पूल आबण आणखी 16 रेले्व पूल िािंधले िात आहेत. 

• उधमपूर, श्रीनगर आबण िारामुल्ला रेले्व बलिंक िािंधण्याच्या प्रकल्पात सवय पूल िािंधणीचा समावेश आहे. 

स्रोि: Livemint 

इंहडर्ा इंर्रनॅशनल सीफूड शो (IISS) 
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बािम्यांमधे्य का: 

• 23वा इिंबडया इिंटरनॅशनल सीफूड शो (IISS) पुढील वर्ी 15 फेबु्रवारी ते 7 फेबु्रवारी दरम्यान कोलकाता, बसटी ऑफ 

िॉय येथे आयोबित केला िाईल. सीफूड एक्सपोटयसय असोबसएशन ऑफ इिंबडया (SEAI) च्या सहकायायने सागरी 

उत्पादने बनयायत बवकास प्राबधकरण (MPEDA) द्वारे याचे आयोिन केले िाईल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 2021-2022 या वर्ाांमधे्य भारताकडून आतापयांतची सवायत मोठी बनयायत 13,69,264 टन सागरी उत्पादनािंची होती, 

ज्याचे मूल्य US$ 7.76 अब्ज होते. 

• अबलकडच्या वर्ाांत भारतासह इतर देशािंमधे्यही कोळिं िीचे उत्पादन वाढले आहे, बिथे ते आता दहा लाख मेबटर क 

टनािंच्या पुढे गेले आहे. 

• भारताला पुढील पाच वर्ाांत िहुआयामी धोरण वापरून $15 अब्ज बकमतीची मत्स्यपालन आबण मत्स्यपालन उत्पादने 

बनयायत करण्याची आशा आहे. 

• कोलकात्ातील बवशाल बिस्वा िािंगला मेळा मैदान हे सीफूड उद्योगातील दै्ववाबर्यक शोपीस इव्हेंटचे बठकाण असेल, 

िे भारताची बनयायत क्षमता दशयबवण्याच्या उिेशाने उद्योगातील सवायत मोठे आहे, असे एमपीडीएचे अध्यक्ष डॉ. के. एन. 

रार्वन यािंनी सािंबगतले. 

• भारतीय सागरी उत्पादन बनयायतदार आबण िागबतक आयातदार यािंच्यातील सिंवादासाठी ही पररर्द एक प्रमुख मिंच 

म्हणून काम करेल. 

स्रोि: इकॉनॉहमक र्ाइम्स 

राष्ट्र ीर् बौद्धिक संपदा िागरूकिा अहभर्ान (NIPAM) 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• 15 ऑगस्ट 2022 च्या मुदतीपूवी, सन 2021 मधे्य सुरू करण्यात आलेल्या राष्टर ीय िौच्छद्धक सिंपदा ज्ञान बमशनने 

(एनआयपीएएम) 10 लाख बवद्यार्थ्ाांना मूलभूत प्रबशक्षण आबण आयपी िागरूकता प्रदान करण्याचे उिीष्ट गाठले. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• राष्टर ीय िौच्छद्धक सिंपदा िागरुकता अबभयानाचे उबिष्ट 10 लाख बवद्यार्थ्ाांना िौच्छद्धक सिंपदा आबण त्ािंच्या हक्कािंििल 

बशबक्षत करणे आहे. 

• राष्टर ीय िौच्छद्धक सिंपदा िागरूकता अबभयानाचा उिेश महाबवद्यालयीन आबण बवद्यापीठातील बवद्यार्थ्ाांना त्ािंच्या 

नवकल्पनािंचे रक्षण करण्यासाठी आबण उच्च बशक्षणाच्या बवद्यार्थ्ाांमधे्य (इयत्ता 8 ते 12) सियनशीलता आबण 

नावीन्यपूणयतेची भावना वाढवण्यासाठी पे्रररत करणे हा आहे. 

• िौच्छद्धक सिंपदा कायायलय, पेटिंट, बडझाईन आबण टर ेडमाकय चे बनयिंत्रक (CGPDTM) कायायलय आबण वाबणज्य आबण 

उद्योग मिंत्रालय राष्टर ीय िौच्छद्धक सिंपदा िागरूकता अबभयान रािवत आहेत. 

• व्यक्तीिंना त्ािंच्या िौच्छद्धक मालमते्तवर बनयिंत्रण ठेवण्याचा अबधकार देण्यात आला आहे, ज्यामधे्य आबवष्कार, 

साबहच्छत्क, कलात्मक आबण व्यावसाबयक कामािंमधे्य वापरलेली बचने्ह, नावे आबण बचत्रािंचा समावेश आहे. 
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• भारत िागबतक िौच्छद्धक सिंपदा सिंर्टना, िी िगभरातील िौच्छद्धक सिंपदा हक्कािंचे सिंरक्षण पुढे नेण्यासाठी कायय करते 

आबण िागबतक व्यापार सिंर्टना या दोन्ही सिंस्थािंचा सदस्य आहे, िे दोन्ही देश िौच्छद्धक सिंपदा (बटर प्स करार) च्या 

व्यापार-सिंििंबधत पैलूिंच्या कराराला समबपयत आहेत. 

• भारतीय पेटिंट आबण बडझाइन कायदा 1911 ची िागा 1972 मधे्य भारताच्या पेटिंट प्रणालीसाठी या महत्त्वपूणय 

कायद्याने िदलली. 

स्रोि: द हिंदू 

 

मित्वाच्या बािम्या: िग 

भारिाने श्रीलंकेला डॉहनार्र सागरी र्ोिी हवमान भेर् हदले 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• 15 ऑगस्ट रोिी, भारताने श्रीलिंकेला डॉबनययर सागरी टोपण बवमान सादर केले, िे िेट राष्टर ाला त्ाच्या बकनारपट्टीवरील 

समुद्रात मानवी आबण अिंमली पदाथाांची तस्करी, तस्करी आबण इतर प्रकारच्या सिंर्बटत गुने्हगारी यािंसारख्या बवबवध 

अडचणी िंचा सामना करण्यास अनुमती देईल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• भारताने आपला 76 वा स्वातिंत्र्यबदन सािरा केला त्ा बदवशी आबण िेटावरील देशाच्या महत्त्वाच्या हिंिनटोटा ििंदरावर 

उच्च-तिंत्रज्ञानाची बचनी के्षपणासे्त्र आबण उपग्रह टर ॅ बकिं ग िहाि उतरण्याच्या एक बदवस आधी नायमय हस्तािंतर 

समारिंभ झाला. 

• व्हाइस अॅडबमरल एस.एन. कोलिंिोतील भारतीय उच्चायुक्त गोपाल िागले यािंच्यासमवेत देशाच्या दोन बदवसीय 

दौर्यावर आलेले र्ोरमाडे यािंनी कोलिंिो आिंतरराष्टर ीय बवमानतळाशेिारी असलेल्या कटुनायके येथील श्रीलिंका हवाई 

दलाच्या सुबवधेमधे्य श्रीलिंकेच्या नौदलाला बवमान सुपूदय  केले. 

• हे बवमान एक िल गुणक म्हणून कायय करेल, ज्यामुळे श्रीलिंकेला त्ाच्या बकनारपट्टीवरील िलमागाांमधे्य मानवी आबण 

अिंमली पदाथाांची तस्करी, तस्करी आबण इतर सिंर्बटत स्वरूपाच्या गुन्हयािंसह बवबवध प्रकारच्या अडचणी िंचा सामना 

करता येईल. 

स्रोि: Livemint 
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आंिरराष्ट्र ीर् सुरक्षा-2022 वर मॉस्को पररर्षद 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इिंटरनॅशनल बसकु्यररटी-2022 आभासी माध्यमातून आयोबित करण्यात आली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इिंटरनॅशनल बसकु्यररटी-2022 मधे्य भारताकडून सिंरक्षण मिंत्री रािनाथ बसिंह उपच्छस्थत होते. 

• मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इिंटरनॅशनल बसकु्यररटी-2022 च्या उद्र्ाटन सत्राला सिंिोबधत करताना ते म्हणाले की, 

व्यापक सुधारणा आबण बनणयय प्रबक्रयेचे लोकशाहीकरण केल्याबशवाय UN आपली प्रभावीता आबण प्रासिंबगकता गमावू 

शकते. 

• या पररर्देत भारताने UN प्रणालीच्या सवयसमावेशक सुधारणािंवर भर बदला आबण सुचवले की प्रमुख शक्ती िंनी UN 

सिंस्थािंमधे्य वेळेवर िदल करण्यास नकार बदला आबण 1945 निंतर उद्भवलेल्या भू-रािकीय वास्तबवकतेकडे दुलयक्ष 

केले गेले, आबथयक आबण तािंबत्रक प्रगतीकडे दुलयक्ष केले गेले. 

• भारताने मॉस्को कॉन्फरन्स ऑन इिंटरनॅशनल बसकु्यररटी-2022 च्या उद्र्ाटन सत्रात, कौच्छन्सलला बवकसनशील 

देशािंचे अबधक प्रबतबनधी िनवून सिंपूणय िगाला नेतृत्व प्रदान केले पाबहिे. 

• बहिंद-प्रशािंत के्षत्राप्रती आपली िािंबधलकी दशयवताना भारताने म्हटले आहे की, बहिंदी महासागराच्या कें द्रस्थानी असलेले 

एक राष्टर  म्हणून भारत मुक्त, मुक्त, सुरबक्षत आबण सवयसमावेशक इिंडो-पॅबसबफक प्रदेशासाठी कबटिद्ध आहे आबण 

बहिंदी महासागरात प्रादेबशक आबण प्रादेबशक बवकास स्थाबपत करण्याचे भारताचे उिीष्ट आहे.  

स्रोि: ऑल इंहडर्ा रेहडओ 

UK: Omicron लस मंिूर करणारा पहिला देश 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• युनायटेड बकिं गडमने प्रथमच ओबमक्रॉन आवृत्तीसाठी COVID-19 लसीकरणास मान्यता बदली आहे. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• ओबमक्रॉन लसीकरण प्रथम युनायटेड बकिं गडममधे्य अबधकृत करण्यात आले. 

• यूकेच्या मेबडबसन्स आबण हेल्थकेअर उत्पादने बनयामक प्राबधकरणाने ओबमक्रॉन आवृत्तीशी सुसिंगत असलेल्या 

COVID-19 लसीकरणास मान्यता बदली आहे, ज्यामुळे मॉडनायच्या दोन-स्टर ेन इिंिेक्शनचा वापर करून शरद ऋतूतील 

िूस्टर मोबहमेचा मागय मोकळा झाला आहे. 

• और्धे आबण आरोग्य सेवा उत्पादने बनयामक प्राबधकरणाने लसीकरणास सशतय अबधकृतता बदली. 

• अनुमत लसीकरण हे मूळ कोरोनाव्हायरस आबण ओबमक्रॉन BA.1 स्टर ेनला पूरक आहे. 

• 18 वर्ाांपेक्षा िास्त वयाच्या लोकािंना ते वापरण्याची परवानगी आहे. 

• यूके सध्या आपला िूस्टर प्रोग्राम 50 पेक्षा िास्त वयाच्या व्यक्ती िंवर कें बद्रत करेल ज्यािंना COVID होण्यास अत्िंत 

सिंवेदनाक्षम आहेत. 

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

• नोव्हेंिर 2021 मधे्य िोत्सवानामधे्य प्रथमच या प्रकाराचा शोध लागला आबण सुरुवातीला नेटवकय  फॉर िीनोबमक्स 

सच्छव्हयलन्सने दबक्षण आबफ्रकेत नोिंदवले. तेव्हापासून, सध्या वापरात असलेला एक महत्त्वपूणय प्रकार िनण्यासाठी तो 

िगभरात पसरला आहे. 

स्रोि: नवभारि र्ाईम्स 

रहशर्ाने इराणचा उपग्रि र्शस्वीपणे कके्षि सोडला 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• रबशयन रॉकेटद्वारे इराणचा उपग्रह दबक्षण कझाकस्तानमधून कके्षत यशस्वीपणे प्रके्षबपत करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कझाकस्तानमधील रबशयाच्या भाडेतत्त्वावरील िायकोनूर प्रके्षपण सुबवधेतून सोयुझ रॉकेटद्वारे खय्याम नावाचा इराणी 

उपग्रह यशस्वीररत्ा कके्षत सोडण्यात आला आहे. 

• 11व्या आबण 12व्या शतकात इराणमधे्य राहणारे पबशययन शास्त्रज्ञ ओमर खय्याम यािंच्या नावावरून या उपग्रहाला 

नाव देण्यात आले. 

• इराणच्या मते, हा उपग्रह कृर्ी उिेशािंसाठी रेबडएशन आबण पयायवरण बनरीक्षणासह वैज्ञाबनक सिंशोधनासाठी तयार 

करण्यात आला आहे. 

• इराणच्या अिंतराळ सिंस्थेने पाठवलेल्या पबहल्या उपग्रहावरून टेलीमेटर ी डेटा प्राप्त झाला आहे. 

• इराणने प्रके्षबपत केलेल्या हाय-ररझोलू्यशन कॅमेर्याने सज्ज असलेला हा उपग्रह पयायवरण बनरीक्षणासाठी वापरला 

िाणार असून तो पूणयपणे त्ाच्या बनयिंत्रणाखाली असेल. 

• इराणचा हा उपग्रह यशस्वीरीत्ा काययरत झाल्यास, हा उपग्रह इराणला आपला कट्टर शतू्र इस्रायल आबण मध्यपूवेतील 

इतर देशािंवर लक्ष ठेवण्याची क्षमता देईल. 
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• रबशयाची रािधानी मॉस्को आहे आबण रबशयाचे अबधकृत चलन रुिेल आहे. 

• रबशयाचे सध्याचे राष्टर ाध्यक्ष व्लाबदमीर पुबतन आहेत. 

स्रोि: द हिंदू 

मित्वाच्या बािम्या: अथाव्यवस्था 

हवमा मंथन 2022 

बािम्यांमधे्य का: 

• पॉबलसीधारकािंच्या बहतसिंििंधािंचे सिंरक्षण करण्यासाठी, बवमा बनयामक, IRDAI ने किं पन्यािंना स्वयिंचबलत मृतू् दावा 

सेटलमेंट, चुकीची बवक्री कमी करणे आबण बवमा इकोबसस्टमच्या इतर र्टकािंसाठी तािंबत्रकदृष्ट्या प्रगत नाबवन्यपूणय 

उपाय तयार करण्यास सािंबगतले आहे. 

 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• भारतीय बवमा बनयामक आबण बवकास प्राबधकरण (IRDAI) ने "बवम्यामधील नावीन्य" या बवर्यावर सुरू झालेल्या 

बिमा मिंथन 2022 हॅकाथॉनसाठी अिाांचे स्वागत केले आहे. 

• हॅकाथॉनमधील सहभागी िंना पॉबलसीधारकािंच्या बहतसिंििंधािंचे रक्षण करताना तिंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे बवमा प्रते्कासाठी 

अखिंड आबण वेळेवर उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असलेल्या कल्पनािंचा शोध रे्ण्यास सािंबगतले िाते. 

• IRDAI बवमा नसलेली मोटार वाहने ओळखण्यासाठी, आवश्यक मोटर थडय पाटी इन्हशुरन्स िारी करणे सुबनबश्चत 

करण्यासाठी आबण तिंत्रज्ञानाद्वारे बवमा वसू्त बवतरीत करण्यासाठी तािंबत्रकदृष्ट्या सक्षम पद्धती तपासत आहे, ज्यात 

"आव्हानात्मक भूभाग आबण खराि प्रवेश" यािंचा समावेश आहे. 

• IRDAI नुसार, Bima Manthan 2022 सहभागी िंना त्ािंचे नाबवन्यपूणय उपाय प्रबसद्ध पॅनेलसमोर सादर करण्याची 

आबण आकर्यक पुरस्कारािंसाठी स्पधाय करण्याची सिंधी देईल. 

• बिमा मिंथन 2022 च्या बविेत्ाला बविेत्ा प्रकल्प/पॅ्लटफॉमयवर बवमा किं पनी (बकिं वा बवमाकते) सह सहयोग करण्याचा, 

बवमाकते/मध्यस्थ आबण इतर भागधारकािंसमोर डेमो डेमधे्य सहभागी होण्याचा बकिं वा थेट IRDAI बनयामक सँडिॉक्स 

प्रणालीमधे्य प्रवेश करण्याचा पयायय बदला िातो. 

स्रोि: र्ाईम्स ऑफ इंहडर्ा 
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मित्वाच्या बािम्या: संरक्षण 

भहवष्यािील पार्दळ सैहनक (F-INSAS) प्रणाली 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• भारताचे सिंरक्षण मिंत्री रािनाथ बसिंह यािंनी बदल्ली येथे बवबवध सिंरक्षण आबण धोरणात्मक प्रणाली िंचे अनावरण 

करण्यासाठी आयोबित केलेल्या समारिंभात िहुप्रतीबक्षत भबवष्यातील पायदळ सैबनक (F-INSAS) ही यिंत्रणा (F-

INSAS) भारतीय लष्कराकडे सुपूदय  करण्यात आली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• F-INSAS मधे्य AK-203 असॉल्ट रायफल, रबशयन िनावटीची गॅस-फायर, मॅगबझन-फेड, बसलेि-फायर असॉल्ट 

रायफल आहे. 

• इिंडो-रबशयन सिंयुक्त किं पनी रायफल िनवते, ज्याची रेंि 300 मीटर आहे. 

• लक्ष्य सिंपादनासाठी, 200-मीटर शे्रणीसह रायफल-माउिं टेड होलोग्राबफक दृष्टी प्रदान केली िाते. 

• पायदळािंना आता हेले्मट-माउिंट नाईट च्छव्हिन उपकरणे उपलब्ध आहेत. हेले्मट आबण िबनयान 9mm िुलेट तसेच 

AK-47 असॉल्ट गनला प्रबतरोधक आहेत. 

• कमािंड पोस्ट आबण युद्धभूमीवरील इतर र्टकािंशी सिंवाद साधण्यासाठी, हँड्स-फ्री हेडसेट प्रदान केला िातो. 

• पायदळ सैबनकािंचे अच्छस्तत्व सुबनबश्चत करण्यासाठी या प्रणालीमधे्य िॅबलच्छस्टक हेले्मट, िॅबलच्छस्टक गॉगल, िुलेटपू्रफ 

िॅकेट, एल्बो पॅड आबण गुडर्ा पॅड समाबवष्ट आहेत. 

• F-INSAS मधे्य एक अत्ाधुबनक लक्ष्य सिंपादन आबण सिंपे्रर्ण प्रणाली देखील आहे. F-INSAS प्रकल्पाची सिंकल्पना 

सिंरक्षण सिंशोधन आबण बवकास सिंस्था (DRDO) द्वारे 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला लष्कराच्या पायदळ दलाच्या 

आधुबनकीकरण काययक्रमाच्या उबिष्टािंमधे्य पूणयत: िसण्यासाठी आबण लष्करी ऑपरेशन दरम्यान सैबनकािंची कामबगरी 

वाढवण्यासाठी करण्यात आली. 

स्रोि: द हिंदू 

सॅन हदएगो रे्थील INS सािपुडा रे्थून 75 लॅप्स "आझादी का अमृि मिोत्सव रन" 

बािम्यांमधे्य का: 

• 13 ऑगस्ट रोिी, भारतीय नौदल िहाि (INS) सातपुडा भारताच्या स्वातिंत्र्याच्या 75 व्या वधायपन बदनाबनबमत्त सॅन 

बदएगो ििंदरात पोहोचले. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• भारताच्या स्वातिंत्र्य बदनाबनबमत्त, INS सातपुडा ने सॅन बदएगो येथील यूएस नेव्ही िेस येथे 75-लॅप आझादी का अमृत 

महोत्सव शययत पार पाडली. 

• उत्तर अमेररकेतील भारताच्या स्वातिंत्र्याच्या 75 वर्ाांच्या महत्त्वपूणय प्रसिंगी, भारतीय नौदल िहािावर उले्लखनीय 

स्थाबनक मान्यवर आबण परदेशी भारतीयािंसमोर भारतीय बतरिंगा ध्वि फडकवला िातो. 

• भारतीय नौदलाचा बवनाशक यापूवी कधीही उत्तर अमेररकेच्या पबश्चम बकनार् यावर पोहोचला नव्हता, ज्यामुळे INS 

सातपुड्याचे सॅन बदएगो यूएस नेव्ही िेसवर उतरणे हा एक ऐबतहाबसक प्रसिंग आहे. 

• स्वातिंत्र्याच्या 75 वर्ाांनिंतर भारतीय नौदलाची क्षमता आबण बवकास यावर प्रकाश टाकणारा हा प्रसिंग. 

• हवाई येथील पलय हाियर येथे सवायत मोठा िहुपक्षीय नौदल सराव, द ररम ऑफ द पॅबसबफक एक्सरसाइि (RIMPAC), 

भारतीय नौदल युद्धनौका, INS सातपुडा आबण P81 LRMRASW बवमानािंचा समावेश होता. 

• सहा आठवडे चाललेल्या आबण तीव्र ऑपरेशनल आबण प्रबशक्षण बक्रयाकलाप दशयबवलेल्या सरावात, INS सातपुडा 

आबण P81 सागरी ने भाग रे्तला. 

• या सरावाचा उिेश बवबवध राष्टर ािंच्या नौदलािंमधील सिंवाद आबण आत्मबवश्वास वाढवणे हा आहे. 

स्रोि: पीआर्बी 

 

हवज्ञान आहण िंत्रज्ञान 

भारिािील पहिला 3D-मुहद्रि मानवी कॉहनार्ा 
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बािम्यांमधे्य का: 

• भारतात पबहल्यािंदाच हैदरािादच्या सिंशोधकािंनी थ्रीडीने कृबत्रम कॉबनयया (ह्युमन कॉबनयया) छापून सशाच्या डोळ्यात 

यशस्वीपणे रोपण केले आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• LV Prasad Eye Institute (LVPEI), इिंबडयन इच्छियूट ऑफ टेक्नॉलॉिी-हैदरािाद (IIT-H), आबण सेंटर फॉर 

सेलु्यलर अँड मॉबलकु्यलर िायोलॉिी (CCMB) च्या सिंशोधकािंनी मानवी दात्ाच्या कॉबनययल बटशू्यपासून तयार केलेला 

3D-मुबद्रत मानवी कॉबनयया बवकबसत केला आहे. 

• (3D-मुबद्रत मानवी कॉबनयया) उत्पादन पूणयपणे नैसबगयक आहे, कृबत्रम र्टकािंपासून मुक्त आहे आबण रुग्ािंसाठी 

वापरण्यासाठी सुरबक्षत आहे. हे सरकारी आबण धमायदाय गटािंच्या मदतीने स्थाबनक पातळीवर तयार केले गेले. 

• LVPEI, IITH आबण CCMB मधील सिंशोधकािंनी एक अबद्वतीय िायोबममेबटक हायडर ोिेल तयार करण्यासाठी 

बडसेलु्यलराइज्ड कॉबनययल बटशू्य मॅबटर क्स आबण मानवी डोळ्यािंमधून तयार केलेल्या से्टम पेशी िंचा वापर केला. 

• 3D-मुबद्रत मानवी कॉबनययासाठी पायाभूत सामग्री हे हायडर ोिेल आहे. 

• मानवी कॉबनययल बटशू्यचा वापर 3D-मुबद्रत मानवी कॉबनयया तयार करण्यासाठी केला गेला, िो िायोकॉमॅ्पबटिल, सवय-

नैसबगयक आबण कोणत्ाही प्राणी र्टकािंपासून मुक्त आहे. 

स्रोि: द हिंदू 

भारि बार्ोरे्कची इंर्र ानासल लस 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• त्ाच्या इिंटर ानासल कोबवड लसीसाठी, BBV154, भारत िायोटेकने लसीचे दोन डोस तसेच िूस्टर डोससाठी मिंिुरीची 

बवनिंती केली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• भारत िायोटेकला मिंिुरीसाठी BBV154 फेि 3 च्छिबनकल अभ्यासािंकडून डेटा प्राप्त झाला. 

• भारत िायोटेकचा दावा आहे की BBV154 2 ते 8 °C दरम्यान च्छस्थर आहे. काळिीपूवयक बनरीक्षण केलेल्या च्छिबनकल 

चाचण्यािंनुसार, ते सुरबक्षत, सहनशील आबण इमु्यनोिेबनक आहे. 

• BBV154 नावाच्या इिंटर ानासल लसीकरणामधे्य वरच्या श्वासोिवासासाठी बवबशष्ट प्रबतबपिंडे तयार करण्याची शक्ती 

असते. 

• ory टर ॅि आबण सिंक्रमण आबण सिंक्रमण कमी करू शकते. 

• प्राथबमक डोस आबण िूस्टर डोस म्हणून BBV154 च्या पररणामकारकतेचे मूल्यािंकन करण्यासाठी दोन वेगळ्या, 

समवती च्छिबनकल चाचण्या केल्या गेल्या आहेत. 

• 3000 हून अबधक लोकािंनी और्धाच्या इमु्यनोिेबनकता आबण सुरबक्षततेचे मूल्यािंकन करण्यासाठी प्राथबमक डोस 

फेि III चाचण्यािंमधे्य भाग रे्तला. 

• हे लसीकरण त्ाच्या बडझाइनमुळे नाकातून केले िाऊ शकते. 
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• वॉबशिंग्टन बवद्यापीठ आबण भारत िायोटेक BBV154 साठी अनुनाबसक लसीकरण बवकबसत करण्यासाठी एकत्र काम 

करत आहेत. 

• भारत िायोटेकची स्थापना 1996 मधे्य झाली आबण किं पनीचे मुख्यालय हैदरािाद येथे आहे. 

स्रोि: इकॉनॉहमक र्ाइम्स 

आरु्र्ष ग्रीड प्रकल्प 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• आयुर् मिंत्रालय आबण इलेिर ॉबनक्स आबण माबहती तिंत्रज्ञान मिंत्रालय (MeitY) यािंनी आयुर् बग्रड उपक्रमासाठी 

सामिंिस्य करार (MoU) करण्यास सहमती दशयवली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• या सामिंिस्य कराराच्या अटी िंनुसार, MeitY आयुर् उद्योगाला बडबिटल करण्यासाठी तीन वर्ाांच्या कालावधीसाठी 

आयुर् मिंत्रालयाला तािंबत्रक सहाय्य देईल. 

• हा करार 2019 मधे्य अिंबतम झालेल्या करारावर आधाररत आहे. 

• आयुर् बग्रड उपक्रमासाठी MeitY अत्ाधुबनक तिंत्रज्ञानाच्या वापरासह तािंबत्रक सहाय्य देईल. 

• आयुर् मिंत्रालयाने IT उद्योगाचा सािंगाडा म्हणून काम करण्यासाठी 2018 मधे्य आयुर् बग्रड उपक्रमाची र्ोर्णा केली. 

• हा प्रकल्प बडबिटल इिंबडया काययक्रमाचा भाग म्हणून सुरू करण्यात आला होता, िो सेवा बवतरण सुधारण्यासाठी, 

सेवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आबण काययक्षमतेत िदल करण्यासाठी "माबहती आबण तिंत्रज्ञान" ला प्रोत्साहन देतो. 

• रूग्ालये आबण प्रयोगशाळािंसह सवय आयुर् सिंसाधने एकत्र करणे हा प्रकल्पाचा उिेश आहे, तसेच पारिंपाररक आरोग्य 

सेवा प्रणाली िंना पुढे नेणे. 

• या सामिंिस्य कराराचा मुख्य र्टक म्हणिे सिंपूणय आयुर् के्षत्राचे बडबिटायझेशन, िे सिंशोधन, अध्यापन, और्धोपचार 

बनयमन आबण बवबवध आरोग्य काययक्रमािंसह सवय स्तरािंवर आरोग्य सेवा कशी बदली िाते यात क्रािंती र्डवून आणेल. 

• सबचव MeitY आबण सबचव आयुर् यािंच्या सह-अध्यक्षतेखालील एक उच्च-स्तरीय सल्लागार सबमती (HLAC), आयुर् 

बग्रड उपक्रमाििल सल्ला देईल. 

स्रोि: र्ाईम्स ऑफ इंहडर्ा 

मित्वाच्या बािम्या: पर्ाावरण 

11 नवीन भारिीर् पाणथळ स्थळे रामसर र्ादीि 

बािम्यांमधे्य का: 

• भारताच्या स्वातिंत्र्याच्या 75 व्या वर्ायत, रामसर स्थळािंच्या यादीत आणखी 11 ओलसर भूभाग िोडले गेले आहेत, 

ज्याची एकूण सिंख्या 75 झाली आहे, िी आता देशाच्या 13,26,677 हेिर के्षत्रावर पसरली आहे. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• अकरा नवीन रामसर साइट्समधे्य ताबमळनाडूमधे्य चार, ओबडशात तीन, िमू्म आबण काश्मीरमधे्य दोन आबण मध्य 

प्रदेश आबण महाराष्टर ात प्रते्की एक रामसर साइट्स आहेत. 

• 1 फेबु्रवारी 1982 रोिी रामसर, इराण येथे स्वाक्षरी झालेल्या रामसर अबधवेशनात भारताचा एक करार करणारा पक्ष 

म्हणून समावेश आहे. 

• 1982 ते 2013 दरम्यान रामसर स्थळािंच्या यादीत एकूण 26 स्थळािंचा समावेश करण्यात आला होता, परिं तु 2014 ते 

2022 दरम्यान, 49 नवीन पाणथळ िागा देशाच्या पाणथळ प्रदेशािंच्या यादीत समाबवष्ट करण्यात आल्या. 

• भारतात, 2022 मधे्य एकूण 28 बठकाणे रामसर साइट्स म्हणून बनयुक्त करण्यात आली आहेत. 

• ताबमळनाडूमधे्य सवायबधक रामसर साइट्स असलेले राज्य, 14; त्ापाठोपाठ उत्तर प्रदेश 10 आहे. 

11 भारिीर् पाणथळ िागा ज्यांना नवीन रामसर स्थळे म्हणून हनरु्क्त केले आिे: 

1. ओबडशातील तािंपारा तलाव; 

2. ओबडशातील बहराकुड िलाशय; 

3. ओबडशातील अनसुपा तलाव; 

4. मध्य प्रदेशात यशविंत सागर; 

5. तबमळनाडूतील बचत्रागुडी पक्षी अभयारण्य; 

6. ताबमळनाडूतील सुबचिंद्रम थेरूर वेटलँड कॉम्पे्लक्स; 

7. ताबमळनाडूतील वडुवूर पक्षी अभयारण्य; 

8. ताबमळनाडूमधील कािंबिरिं कुलम पक्षी अभयारण्य; 

9. मिाराष्ट्र ािील ठाणे खाडी; 

10. िमू्म आबण काश्मीरमधील Hygam वेटलँड सिंरक्षण राखीव; 

11. िमू्म आबण काश्मीरमधील शालिुग वेटलँड किं झवे्हशन ररझव्हय. 

स्रोि: पीआर्बी 

मित्वाच्या बािम्या: र्ोिना 

पालन 1000 राष्ट्र ीर् मोिीम 

बािम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय राज्यमिंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यािंनी मुिंिईत पालकत्व अॅप, पालन 1000 राष्टर ीय अबभयान आबण अली 

चाइल्डहुड डेव्हलपमेंट कॉन्फरन्सचे आभासी उद्र्ाटन केले. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• "पालन 1000 राष्टर ीय मोहीम - पबहल्या 1000 बदवसािंचा प्रवास" हा बवर्य आयुष्याच्या पबहल्या दोन वर्ाांमधे्य अभयकािंचा 

सिंज्ञानात्मक बवकास आहे. 

• पलन 1000 राष्टर ीय मोहीम दोन वर्ायपूवी लहान मुलािंचा सिंज्ञानात्मक बवकास सुधारण्याचा प्रयत् करते. 

• Palan 1000 राष्टर ीय मोबहमेचे उबिष्ट पालक, कुटुिंिे आबण इतर काळिीवाहू यािंना सुरुवातीच्या वर्ाांचे प्रबशक्षण देऊन 

कुटुिंिािंच्या मूलभूत गरिा पूणय करणे हे आहे. 

• काययक्रमाचे उबिष्ट राष्टर ीय िाल आरोग्य काययक्रम (RBSK) च्या अनुर्िंगाने आहे, पबहल्या 1000 बदवसात हस्तके्षप आबण 

प्रबतसादात्मक उपचार यावर लक्ष कें बद्रत केले आहे. 

• Palan 1000 Parenting App काळिी रे्णार्यािंना त्ािंच्या दैनिंबदन बक्रयाकलापािंमधे्य काय करता येईल यासाठी 

उपयुक्त सूचना देईल, पालकािंच्या सामान्य प्रश्ािंचे बनराकरण करण्यात मदत करेल आबण मुलाच्या वाढीसाठी आमच्या 

प्रयत्ािंना लक्ष्य करेल. 

• पालन 1000 राष्टर ीय मोबहमेच्या सहा मागयदशयक सिंकल्पना आहेत 

1. पे्रम वाढवा, 

2. िास्तीत िास्त िोलणे, 

3. व्यस्त राहा. 

4. हालचाल आबण खेळाद्वारे माता आबण त्ािंच्या िाळािंमधील नबसांग सिंििंधािंििल िाणून घ्या, 

5. कथा वाचणे आबण चचाय करणे, आबण 

6. तणाव कमी करणे आबण शािंत राहणे. 

• 2014 मधे्य प्रबत 1000 बिविंत िन्ािंमागे 45 वरून 2019 मधे्य िालमृतू् दर 1000 बिविंत िन्ािंमागे 35 पयांत कमी 

करण्यासाठी, भारत सरकारने वेगाने हालचाल केली. 

स्रोि: Livemint 

फोहर्ाफाइड राईस र्ोिनेचा र्प्पा-II 

बािम्यांमधे्य का: 

• "फोबटयफाइड राईस स्कीम" च्या दुसर् या टप्प्यात सावयिबनक बवतरण प्रणाली (PDS) द्वारे सुमारे 6.83 लाख टन 

फोबटयफाइड तािंदूळाचे बवतरण झाल्याचे वृत्त आहे. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• सन 2021 मधे्य सरकारने नमूद केलेल्या उबिष्टानुसार, 2024 पयांत, सरकारी काययक्रमािंद्वारे मििूत तािंदूळ उपलब्ध 

करून द्यायचे होते. 

• ऑिोिर 2021 मधे्य सुरू झालेल्या बवतरणाच्या पबहल्या टप्प्यात प्रधान मिंत्री पोशन शक्ती बनमायण (PM Poshan) 

आबण एकाच्छत्मक िाल बवकास सेवा (ICDS) काययक्रमािंद्वारे फोबटयफाइड तािंदूळ प्रदान करण्यात आला. 

• सरकारी आकडेवारीनुसार, दुसर्या टप्प्यात 24 राज्यािंमधील 151 बिल्ह्यािंना PDS अिंतगयत मििूत तािंदूळ प्राप्त झाले 

आबण 52% बिल्ह्यािंना ते प्राप्त झाले. 

• मििूत तािंदूळ बमसळण्यासाठी बगरण्यािंची उत्पादन क्षमता 15 ऑगस्ट 2021 पयांत बवतरणाव्यबतररक्त 13.67 लाख 

टनािंवरून 60 लाख टन झाली आहे. 

• फोबटयफाइड राइस कनयलची (FRK) सध्याची वाबर्यक उत्पादन क्षमता ०.९ लाख टनािंवरून ३.५ लाख टन झाली आहे. 

• भारतातील अशक्तपणा आबण च्छव्हटॅबमनची कमतरता दूर करण्याच्या उिेशाने कें बद्रय समबथयत काययक्रम, फोबटयफाइड 

राइस प्रोग्रामचे 2019 चे उद्र्ाटन. 

• योिना 2019-20 मधे्य तीन वर्ाांसाठी अबधकृत करण्यात आली होती. 

स्रोि: पीआर्बी 

पुरस्कार आहण सन्मान 

हलस्बन र्र ार्नेल िीवनगौरव पुरस्कार 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• मरीना तिसु्सम, एक प्रख्यात िािंगलादेशी वासु्तबवशारद, सिंशोधक आबण बशक्षणतज्ज्ञ यािंना प्रबतबष्ठत बलस्बन टर ायनेल 

बमलेबनयम BCP िीवनगौरव पुरस्काराने ग्लोिल साउथ आबण फस्टय साउथ एबशयन या पबहल्या बविेत्ा म्हणून 

सन्ाबनत करण्यात आले आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 
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• पाररतोबर्कासाठीच्या आिंतरराष्टर ीय जु्यरीनुसार, मररना तिसु्समचा बवबशष्ट दृष्टीकोन, वासु्तशास्त्राच्या ताच्छत्वक 

आधाराला स्पशय करतो. 

• मरीना तिसु्समची कामे, िक्षीसासाठी जु्यरीच्या उद्धरणानुसार, तात्काळ समकालीन थीम सिंिोबधत करतात आबण 

बवबशष्ट सािंसृ्कबतक आबण भौगोबलक सिंदभाांनी प्रभाबवत आहेत. 

• मरीना तिसु्समचे कायय वासु्तबवशारद हवामान आपत्ती िंना कसा प्रबतसाद देऊ शकतात आबण सामाबिक िदलािंवर 

कादिंिरी, अिंतज्ञायनी आबण रोमािंचक मागाांनी कसा प्रभाव टाकू शकतात याचे उदाहरण देते. 

• बलस्बन टर ायनेल, बलस्बन, पोतुयगाल येथे 29 सप्टेंिर रोिी उर्डले गेले, कालोस नोगुएरा, पोतुयगीि बशल्पकार आबण 

कलाकार यािंनी िनवलेल्या कलेचे अनोखे कायय पुरसृ्कत केले िाईल. 

• मरीना तिसु्समची वासु्तबशल्प रचना व्यावसाबयकतेकडे दुलयक्ष करण्यासाठी आबण पयायवरणाच्या बचिंतािंवर िोर 

देण्यासाठी ओळखली िाते. 

• ढाका येथील मरीना तिसु्समची िाईत उर रौफ मशीद ही बतच्या अनेक प्रबसद्ध कलाकृती िंपैकी एक आहे. 

• मशीद त्ाच्या "वैबशष्ट्यपूणय मबशदीच्या प्रबतकृतीचा अभाव, सामग्री, स्थान आबण प्रकाश यावर लक्ष कें बद्रत करणे 

आबण केवळ पूिास्थान म्हणून नवे्ह तर ढाक्याच्या िाहेरील त्ाच्या लहान समुदायाचे कें द्र म्हणून कायय करण्याची 

क्षमता" यासाठी प्रबसद्ध आहे. मरीना तिसु्सम यािंनी कॉक्स िािारिवळील उच्छखया येथील रोबहिंग्या बनवायबसत 

बशबिरािंसाठी िािंिूच्या कॉटेिची रचनाही केली आहे, िी "बकमान पररणामकारक, सवायत कमी खचायत बवतररत होऊ 

शकणारी बफरती र्रे आहेत." 

स्रोि: हबझनेस सँ्टडडा 

इंहडर्न हफल्म फेद्धस्टव्हल ऑफ मेलबना (IFFM) पुरस्कार 2022 

बािम्यांमधे्य का: 

• 13 वा वाबर्यक भारतीय बचत्रपट महोत्सव ऑफ मेलिनय (IFFM) 2022 12 ऑगस्ट रोिी सुरू झाला आबण 30 

ऑगस्टपयांत चालेल. 

 

 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• ऑस्टर ेबलयात दरवर्ी होणारा IFFM काययक्रम, भारतीय बचत्रपट उद्योगाला काही सुप्रबसद्ध आबण अत्िंत प्रबतबष्ठत 

बचत्रपट आबण टीव्ही शो दाखवून सन्ाबनत करतो. 

• अवॉडय नाईट, बिथे भारतीय बचत्रपटसृष्टीतील आर्ाडीच्या कलाकारािंना बवशेर् पाररतोबर्के बदली िातात आबण मागील 

वर्ायतील ओटीटी सीन हा महोत्सवाचा उच्चािंक आहे. 

• रणवीर बसिंग अबभनीत स्पोट्यस डर ामा 83, प्राइम च्छव्हबडओ वेि सीरीि मुिंिई डायरी 26 आबण िलसा बचत्रपटाला या 

काययक्रमादरम्यान सवायबधक िबक्षसे बमळाली, ज्याचे आयोिन ररच्छत्वक धनबियानी यािंनी केले होते. 
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• 2022 मधे्य मेलिनय इिंबडयन बफल्म फेच्छस्टव्हलमधे्य, रणवीर बसिंगला "83" बचत्रपटासाठी सवोतृ्कष्ट अबभनेत्ाचे 

पाररतोबर्क बमळाले. 

• 2022 मधे्य मेलिनय इिंबडयन बफल्म फेच्छस्टव्हलमधे्य शेफाली शाह (िलसा) बहला सवोतृ्कष्ट अबभनेत्रीचा पुरस्कार 

बमळाला. 

• 2022 मधे्य मेलिनय इिंबडयन बफल्म फेच्छस्टव्हलमधे्य 83 बचत्रपटािंना सवोतृ्कष्ट बचत्रपटाचा पुरस्कार बमळाला. 

• मेलिनयच्या 2022 भारतीय बचत्रपट महोत्सवात सरदार उधम या बचत्रपटासाठी शुबित सरकार आबण द रेबपस्ट या 

बचत्रपटासाठी अपणाय सेन यािंना सवोतृ्कष्ट बदग्दशयकाची टर ॉफी देण्यात आली. 

• 2022 मधे्य मेलिनय इिंबडयन बफल्म फेच्छस्टव्हलमधे्य मुिंिई डायरी 26/11 ला सवोतृ्कष्ट माबलकेचा पुरस्कार देण्यात 

आला. 

• 2022 मधे्य मेलिनय इिंबडयन बफल्म फेच्छस्टव्हलमधे्य कबपल देव यािंना िीवनगौरव पुरस्कार बमळाला. 

स्रोि: द हिंदू 

मित्वाचे हदवस 

76 वा स्वािंत्र्यहदन 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• बब्रबटश वसाहतवादाच्या सुमारे २०० वर्ाांच्या बनयिंत्रणातून मुक्त होण्यासाठी भारत १५ ऑगस्ट २०२२ रोिी आपला 

७६ वा स्वातिंत्र्य बदन सािरा करणार आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी नवी बदल्लीच्या लाल बकल्ल्यावरून काययक्रमाचे अध्यक्षपद भूर्वले. 

• भारत सरकारने स्वातिंत्र्याला ७५ वरे् पूणय झाल्याच्या बनबमत्ताने "आझादी का अमृत महोत्सव" नावाचा एक प्रयत् सुरू 

केला आहे. 

• पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी 12 माचय 2021 रोिी स्वातिंत्र्याच्या 75 वर्ाांच्या स्मरणाथय "आझादी का अमृत महोत्सव" 

सुरू केला. 

• अशा प्रकारे, 15 ऑगस्ट 2022 रोिी, भारत स्वातिंत्र्याची 75 वरे् पूणय करून 76 वा स्वातिंत्र्य बदन सािरा करेल. 

• स्वातिंत्र्य बदनाचा उत्सव आपल्या देशाच्या आबण सहकारी नागररकािंच्या रक्षणासाठी आपले प्राण देणार् या शूर नेत्ािंना 

आबण स्वातिंत्र्य योद्ध्ािंना श्रद्धािंिली अपयण करतो. 

• सन १७५७ मधे्य प्लासीची लढाई इिंच्छग्लश ईस्ट इिंबडया किं पनीने बििंकल्यानिंतर इिंग्रिािंनी भारतावर तािा बमळवला. 

1619 मधे्य इिंग्रिािंनी व्यापारासाठी सुरत आबण गुिरात गाठले. 

• सन 1757 पासून 200 वर्ाांनिंतर बब्रटीश साम्राज्याने भारतातील लोकािंवर राज्य केले. 
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• मोहनदास करमचिंद गािंधी यािंनी पबहल्या महायुद्धात सुरू झालेल्या भारतीय स्वातिंत्र्य चळवळीचे नेते म्हणून काम 

केले. 

• 15 ऑगस्ट 1947 रोिी भारताला स्वातिंत्र्य बमळाले आबण 200 वर्ाांहून अबधक काळ बब्रबटशािंचे बनयिंत्रण सिंपले. 

• भारताचे पबहले पिंतप्रधान िवाहरलाल नेहरू यािंनी 15 ऑगस्ट 1947 रोिी बदल्लीतील लाल बकल्ल्याच्या लाहोरी 

गेटवर देशाचा ध्वि फडकवला. 

स्रोि: इंहडर्न एक्सपे्रस 

खेळ 

ईशान्य ऑहलंहपक 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• ईशान्य ऑबलच्छम्पकची आगामी दुसरी आवृत्ती मेर्ालय राज्य 30 ऑिोिरपासून आयोबित करेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• क्रीडा बवर्यािंची यादी अिंबतम करण्यासाठी मेर्ालयातील क्रीडा आबण युवा व्यवहार बवभाग आबण ईशान्य ऑबलच्छम्पक 

सिंर्टना यािंच्यात मेर्ालयमधे्य िैठक झाली. 

• ईशान्य ऑबलच्छम्पक खेळािंची पबहली आवृत्ती मबणपूरमधे्य 2018 मधे्य 12 बवर्यािंसह आयोबित करण्यात आली होती. 

• ईशाने्यकडील ऑबलच्छम्पकमधे्य, आठ ईशाने्यकडील राज्यािंतील सुमारे 4,000 स्पधयक बशलाँगमधे्य पसरलेल्या 13 

बठकाणी 18 बवर्यािंमधे्य भाग रे्तील. 

• बतरिंदािी, अॅथलेबटक्स, िॅडबमिंटन, िासे्कटिॉल, िॉच्छक्सिंग, फुटिॉल, जु्यडो, कराटे, नेमिािी, िलतरण, टेिल टेबनस, 

तायक्ािंदो, टेबनस, वुशू, सायकबलिंग (माउिंटन िाईक), गोल्फ, वेटबलच्छटिंग आबण कुस्ती यासारख्या बवर्यािंमधे्य 

सहभागी स्पधाय करतील. 

• मेर्ालय राज्याचे मुख्यमिंत्री कॉनरॅड सिंगमा आहेत आबण राज्यपाल सत्पाल मबलक आहेत आबण मेर्ालय राज्याची 

रािधानी बशलाँग आहे. 

स्रोि: इंहडर्न एक्सपे्रस 
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अिवाल व हनदेशांक 

'रु्थ ग्लोबल एम्प्प्लॉर् र्र ें ड्स 2022' अिवाल 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• इिंटरनॅशनल लेिर ऑगयनायझेशनने "युवकािंसाठी ग्लोिल एम्प्लॉय टर ेंड्स 2022: इन्हवे्हच्छस्टिंग इन यूथ टर ान्सफॉबमांग द 

फु्यचर" (ILO) या शीर्यकाचा शोधबनििंध प्रकाबशत केला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• इिंटरनॅशनल लेिर ऑगयनायझेशनने प्रकाबशत केलेल्या अहवालानुसार, तरुण च्छस्त्रया रोिगार-ते-लोकसिंख्या गुणोत्तर 

(ईपीआर) मधे्य कमी कामबगरी करतात, हे दशयबवते की ते तरुण पुरुर्ािंपेक्षा अिंदािे 1.5 पट िास्त आहेत. 

• सिंशोधनात असे म्हटले आहे की, 2020 मधील त्ाच्या मूल्याच्या तुलनेत, 2021 च्या पबहल्या नऊ मबहन्यािंत युवा 

रोिगार सहभाग दर 0.9% कमी झाला, तर त्ाच कालावधीत प्रौढािंसाठी तो 2% ने वाढला. 

• 2021 आबण 2022 मधे्य, तरुण भारतीय पुरुर्ािंच्या तुलनेत तरुण भारतीय मबहलािंच्या नोकरीत सापेक्ष र्ट झाली. 

• भारतात, कोबवडचा पररणाम म्हणून सवय शाळा सुमारे 18 मबहन्यािंसाठी ििंद होत्ा, आबण सिंशोधनानुसार, ग्रामीण 

भागातील केवळ 8% आबण शहरी भागातील 23% मुलािंना ऑनलाइन बशक्षणाचा योग्य प्रवेश आहे. 

• सवेक्षणानुसार, बिगर-सरकारी सिंस्थािंमधील बशक्षकािंना सावयिबनक शाळािंमधील त्ािंच्या समकक्षािंपेक्षा िरेचदा कमी पैसे 

बमळतात. 

• व्हसाययच्या तहामुळे १९१९ मधे्य लीग ऑफ नेशन्सची उपकिं पनी म्हणून आिंतरराष्टर ीय कामगार सिंर्टनेची स्थापना करण्यात 

आली आबण १९४६ मधे्य बतला सिंयुक्त राष्टर ािंची पबहली बवशेर् एिन्सी म्हणून मान्यता देण्यात आली. 

बिनेव्हा, च्छस्वत्झलांड येथे आिंतरराष्टर ीय कामगार सिंर्टनेचे मुख्य कायायलय आहे. 

आिंतरराष्टर ीय कामगार सिंर्टना खालील अहवाल देखील प्रकाबशत करते: 

1. कामाच्या अहवालाचे िग 

2. िागबतक रोिगार आबण सामाबिक दृष्टीकोन टर ेंड 2022 

3. िागबतक सामाबिक सुरक्षा अहवाल 

4. सामाबिक सिंपे्रर्ण अहवाल 

5. िागबतक वेतन अहवाल 

स्रोि: इंहडर्न एक्सपे्रस 
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हनरु्क्ती  

हगलेमो पाब्लो ररओस र्ांची UNMOGIP चे प्रमुख म्हणून हनरु्क्ती 

बािम्यांमधे्य का: 

• अिेंबटनाच्या नौदलाचे अनुभवी सदस्य ररअर अॅडबमरल बगलेमो पाब्लो रोस यािंची यूएनचे सरबचटणीस अँटोबनयो 

गुटेरेस यािंनी UNMOGIP चे बमशनचे प्रमुख आबण भारत आबण पाबकस्तानमधील मुख्य लष्करी बनरीक्षक म्हणून 

बनयुक्ती केली आहे. 

 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• उरुगे्वचे मेिर िनरल िोस एलाबडओ अल्कान यािंनी या मोबहमेची कमान अिेंबटनाचे ररअर अॅडबमरल बगलेमो पाब्लो 

रो यािंच्याकडे सोपवली आहे.  

• ररअर अॅडबमरल बगलेमो पाब्लो रॉस नेव्हल अकादमीमधून पदवी रे्तल्यानिंतर 1988 मधे्य मध्यम नाबवक म्हणून 

सामील झाल्यापासून िराच काळ अिेंबटनाच्या नौदलाचे सदस्य आहेत. 

• 2022 पूवी, ररअर अॅडबमरल बगलेमो पाब्लो रोआ हे सिंयुक्त कमयचार्यािंसाठी बशक्षण, प्रबशक्षण आबण बसद्धािंताचे 

महासिंचालक होते. 

• 2018 आबण 2020-21 या वर्ाांमधे्य, ररअर अॅडबमरल बगलेमो पाब्लो रोसास यािंनी मरीन इन्फिं टर ी फ्लीट कमािंडर आबण 

मरीन इन्फिं टर ी कमािंडर (वरे् 2020-2021) ही पदे भूर्वली. 

• 2002-2003 मधे्य, ररअर अॅडबमरल बगलेमो पाब्लो रॉस यािंनी यूएस मरीन कॉप्सय रेबिमेंटमधे्य प्रबशक्षण अबधकारी 

म्हणून काम करताना अिेंटाइन मरीनसोित एक्सचेंि प्रोग्राममधे्य भाग रे्तला. 

• नोव्हेंिर 2021 पयांत, UNMOGIP चे 111 लोक, ज्यात 68 नागररक आबण 43 बमशन तज्ञ होते. 

स्रोि: हबझनेस सँ्टडडा 

मित्वाचे व्यक्ती  

दादाभाई नौरोिीचं्या लंडनच्या घराला बू्ल पे्लकचा मान हमळाला 

बािम्यांमधे्य का: 

• दादाभाई नौरोिी यािंच्या लिंडनमधील र्राला 'बू्ल पे्लक' बमळेल, हा सन्ान लिंडनमधे्य राहून काम केलेल्या उले्लखनीय 

व्यक्ती िंसाठी राखीव आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• बब्रटनमधे्य सिंसद सदस्य म्हणून बनवडून आलेले दादाभाई नौरोिी हे पबहले आबशयाई होते. 

• इिंच्छग्लश हेररटेि चॅररटीद्वारे चालवलेली बू्ल पे्लक योिना, लिंडनमधील बवबशष्ट इमारती िंच्या ऐबतहाबसक महत्त्वाचा 

सन्ान करते. 

• दादाभाई नौरोिी िंना "भारताचे गँ्रड ओल्ड मॅन" म्हणून ओळखले िाते, दादाभाई नौरोिी 1897 मधे्य वॉबशिंग्टन हाऊस, 

72 अनली पाकय , पेंगे, ब्रॉमली येथे गेले. 

• यापूवी रािा राम मोहन रॉय, महात्मा गािंधी, श्री अरबििंदो, िवाहरलाल नेहरू आबण िीआर आिंिेडकर यािंच्या र्रािंमधे्य 

बनळा फलक िािंधण्यात आला होता. 

• 1863 मधे्य, हाऊस ऑफ कॉमन्सचे खासदार बवल्यम इवाटय यािंनी स्मारक फलक योिनेची कल्पना मािंडली, िी तीन 

वर्ाांनिंतर सोसायटी ऑफ आट्यसने स्वीकारली. 

• 20 व्या शतकाच्या सुरुवातीस, लिंडन काउिंटी कौच्छन्सल (LCC) द्वारे फलक योिनेसाठी अबधक औपचाररक बनवड 

बनकर् लागू करण्यात आला आबण या योिनेचे नाव 'लिंडनमधील ऐबतहाबसक बहतसिंििंधािंचे सिंकेत' असे ठेवण्यात आले. 

• 1986 पयांत, इिंच्छग्लश हेररटेिने बनयोिनाची ििािदारी रे्तली आबण इिंच्छग्लश हेररटेिने लिंडनमधील 900 पेक्षा िास्त 

इमारती िंमधे्य 360 पेक्षा िास्त फलक लावले. 

स्रोि: द हिंदू 

मारवाडी र्ोिा वीर दुगाादास राठोड र्ांचा पुिळा 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• सिंरक्षण मिंत्री रािनाथ बसिंह यािंनी रािस्थानमधील िोधपूर येथे वीर दुगायदास राठौर यािंच्या पुतळ्याचे लोकापयण केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• मारवाडी योद्धा वीर दुगायदास राठोड यािंचा िन् आिपासून ३८५ वर्ाांपूवी झाला होता. 

• 17 व्या शतकात महारािा िसविंत बसिंह यािंचे बनधन झाले, मारवाड (िोधपूर) हे वीर दुगायदास राठोड यािंच्या 

नेतृत्वाखालील राठोड र्राण्याच्या सिंपूणय बनयिंत्रणाखाली होते. 
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• िनरल दुगायदास राठोड यािंनी 13 ऑगस्ट 1638 ते 22 नोव्हेंिर 1718 पयांत मारवाड राज्यासाठी राठोड रािपूत 

म्हणून काम केले. 

• महारािा िसविंत बसिंग यािंना १७व्या शतकात त्ािंच्या मृतू्निंतर भारतातील मारवाडवर राठोड र्राण्याचे बनयिंत्रण 

ठेवण्याचे शे्रय बदले िाते. 

• वीर दुगायदास राठोड, मारवाडी योद्धा, रािपूत युद्धादरम्यान (१६७९-१७०७) राठोड सैन्यावर देखरेख करत होते, 

आबण रािपूत ििंडखोरी (१७०८-१७१०) वर देखील त्ािंचा महत्त्वपूणय प्रभाव पडला होता, िो मुर्लािंच्या पतनात एक 

महत्त्वाचा र्टक होता. 

• वीर दुगायदास राठोड, मारवाडी योद्धा आबण ियपूरचे रािा ियबसिंग बद्वतीय यािंची ििंडखोर नेते म्हणून बनवड करण्यात 

आली. 

• मारवाडी योद्धा वीर दुगायदास राठौर यािंनी अनेक प्रसिंगी मुर्लािंचा पराभव केला आबण असिंख्य मुर्ल अबधकार्यािंना 

चौथला एक प्रकारची श्रद्धािंिली म्हणून द्यायला भाग पाडले. 

स्रोि: हबझनेस सँ्टडडा 
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