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दैनिक चालू घडामोडी 15.09.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

लॉस एंजेनलसिे 17 सप्टेंबरला 'स्क्विड गेम' नदवस म्हणूि नियुक्त केले 

बातम्यांमधे्य का: 

• दक्षिण कोरियन नेटफ्लिक्स माक्षिकेतीि यशाची ओळख म्हणून िॉस एंजेक्षिस शहिाने 17 सप्टेंबििा फ्लिड गेम डे  

}Squid Game Day{अक्षिकृतपणे क्षनयुक्त केिा आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• "फ्लिड गेम" िा 14 एमी पुिस्कािांसाठी नामांकन क्षमळािे होते आक्षण Outstanding Drama Series  साठी नामांकन 

क्षमळवणािी ही पक्षहिी Non-English भाषेतीि माक्षिका आहे. 

• Screen Actors Guild Award क्षजंकणािी ही पक्षहिी कोरियन आक्षण पक्षहिी गैि-इंग्रजी भाषेतीि माक्षिका होती. 

• Squid Game ही नेटफ्लिक्स सर्वात जवस्त पवहहली जवणवरी मवहलकव आहे तसेच अमेररकेत सुद्धव सर्वात जवस्त ही 

मवहलकव बहितली जवते.  

• फ्लिड गेमने केवळ यूएसमिीिच नवे्ह ति जगभिातीि पे्रिकांना कोरियन संसृ्कतीच्या क्षवक्षवि पैिंूचा परिचय करून 

क्षदिा आहे. 

• फ्लिड गेमिा अनेक यूएस आक्षण आंतििाष्ट्र ीय महोत्सवांमधे्य नामांकन आक्षण पुिस्काि क्षमळािे आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

SCO सनमट 2022 

बातम्यांमधे्य का: 

• 2022 सािासाठी शांघाय कोऑपिेशन ऑगगनायझेशन (SCO) क्षशखि परिषद 15 ते 16 सप्टेंबि 2022 दिम्यान 

उझबेक्षकस्तानमधे्य होणाि आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• 2022 सािासाठी SCO क्षशखि परिषद समरकंद येथे होणाि आहे. 

• उझबेक्षकस्तानमिीि SCO क्षशखि परिषदेत गेि्या दोन दशकांतीि गटाच्या क्षियाकिापांचा आढावा   ] reviewing the 

group's activities[ घेण्यावि आक्षण बहुपिीय सहकायागसाठी संभाव्य िेते्र ओळखण्यावि िि कें क्षित केिे जाईि. 

• क्षकक्षगगस्तानमिीि क्षबश्केक येथे झािेि्या SCO क्षशखि   2019  परिषदेनंति ही पक्षहिी वैयफ्लक्तक क्षशखि परिषद आहे. 

• शांघाय कोऑपिेशन ऑगगनायझेशन (SCO) च्या िाज्य प्रमुखांच्या परिषदेच्या 22 व्या बैठकीिा SCO सदस्य देशांचे 

नेते, क्षनिीिक िाजे्य, SCO चे सिक्षचटणीस, SCO चे प्रादेक्षशक क्षविोिी चे कायगकािी संचािक उपफ्लथथत िाहणाि आहेत.  

• या क्षशखि परिषदेदिम्यान इिाणचा शांघाय सहकायग संघटनेत औपचारिक समावेश केिा जाईि. 

• समिकंद क्षशखि परिषदेनंति भाित SCO चे अध्यिपद भूषवेि. 

• शांघाय कोऑपिेशन ऑगगनायझेशन (SCO) ही युिेक्षशयन िाजकीय, आक्षथगक आक्षण सुििा गट आहे जी 15 जून 2001 

िोजी थथाक्षपत केिी गेिी, ज्याचे मुख्यािय बीक्षजंग येथे आहे. 

• SCO च्या सदस्यांमधे्य चीन, िक्षशया, भाित आक्षण पाक्षकस्तान तसेच 4 मध्य आक्षशयाई देश - कझाक्षकस्तान, क्षकक्षगगस्तान, 

उझबेक्षकस्तान आक्षण ताक्षजक्षकस्तान यांचा समावेश आहे. 

• शांघाय कोऑपिेशन ऑगगनायझेशन ही जगातीि सवागत मोठव प्रादेक्षशक गट आहे, ज्यामधे्य युिेक्षशयाच्या अंदाजे 60 

टके्क, जागक्षतक िोकसंखे्यच्या 40 टके्क आक्षण जागक्षतक जीडीपीच्या 30 टक्क्ांहून अक्षिक भाग समाक्षवष्ट् आहेत. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

जलशक्ती मंत्रालयािे 'वॉटर नहरोज: शेअर युवर स्टोरीज कॉने्टस्ट' च्या नवजेत्ांची घोषणा केली 

बातम्यांमधे्य का: 

• जिशक्ती मंत्राियाच्या जिसंपदा, नदी क्षवकास आक्षण गंगा पुनरुज्जीवन क्षवभागातरे्फ 'वॉटि क्षहिोज: शेअि युवि 

स्टोिीज' ही स्पिाग सुरू किण्यात आिी आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• 'वॉटि क्षहिोज: शेअि युवि स्टोिीज' स्पिेची क्षतसिी आवृत्ती 1 क्षडसेंबि 2021 िोजी िााँच झािी आक्षण 30 नोव्हेंबि 2022 

िोजी MyGov पोटगिवि समाप्त होईि. 

• 'वॉटि क्षहिोज: शेअि युवि स्टोिीज' ची पक्षहिी आवृत्ती 1 सप्टेंबि 2019 ते 30 ऑगस्ट 2020 दिम्यान िॉन्च किण्यात 

आिी  होती आक्षण 'वॉटि हीिोज: शेअि युवि स्टोिीज' स्पिेची दुसिी आवृत्ती 19 सप्टेंबि 2020 ते 31 ऑगस्ट 2021 या 

कािाविीत सुरू किण्यात आिी होती.  

• 'वॉटि क्षहिोज': शेअि युवि स्टोिीज स्पिेच्या सहा क्षवजेत्ांना 10,000 रुपये िोख बिीस आक्षण प्रमाणपत्र क्षमळेि. 

• या उपिमाचा उदे्दश सवगसािािणपणे पाण्याच्या मूि्यािा चािना देणे आक्षण जिसंविगन आक्षण जिसंपत्तीच्या शाश्वत 

क्षवकासासाठी देशव्यापी प्रयत्ांना चवलनव देणे आहे. 

• 'वॉटि क्षहिोज: शेअि युवि स्टोिीज' ही स्पिाग दि मक्षहन्यािा आयोक्षजत केिी जाते आक्षण MyGov पोटगिद्वािे तपशीि 

क्षमळवता येतो. 

• सहभागीनंी 300 शब्ांच्या िेखनासह 1-5-क्षमक्षनटांच्या फ्लव्हक्षडओचं्या स्वरूपात जिसंिािणाच्या परिणामांवि त्ांची 

यशोगाथा पोस्ट किावी आक्षण काही छायाक्षचते्र जोडावी िागतीि. 

• सहभागीनंा त्ांचे फ्लव्हक्षडओ MyGov पोटगिवि शेअि किावे िागतीि. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

IRCTC िवरात्री से्पशल टुररस्ट टर ेि सुरू करणार आहे 

बातम्यांमधे्य का: 

• भाित गौिव टुरिस्ट टर ेनसोबत, IRCTC माता वैष्णो देवीसाठी कटिा येथे खास नविात्री पयगटक टर ेन सुरू किणाि आहे 

. 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 
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• िामायण सक्षकग ट प्रमाणेच भाित गौिव टुरिस्ट टर ेनमधे्य नविात्री क्षवशेष माता वैष्णो देवी याते्रची सुरुवात किण्याची 

घोषणा केिी आहे. 

• 30 सप्टेंबि 2022 िोजी, क्षवशेष पयगटक टर ेन प्रथमच कटिाहून िवाना होईि. 

• देशातीि सवागत िोकक्षप्रय मंक्षदिांपैकी एक, वैष्णो देवी मंक्षदिािा दिवषी हजािो भवहर्क येतात. 

• क्षदि्िीतीि सर्फदिजंग िेि्वे थथानक तेथून टर ेन कटिाकडे िवाना होईि . 

• गाक्षझयाबाद, मेिठ, मुझफ्फिनगि, सहािनपूि, अंबािा, सिक्षहंद आक्षण िुक्षियाना येथीि पयगटक या प्रवास पॅकेजचे 

मुख्य लवभवर्थी असतील.  

• या सुट्टीतीि पॅकेजच्या एकूण खचागमधे्य िेि्वे प्रवास, वातानुकूक्षित हॉटेिमधे्य िात्रभि मुक्काम, जेवण, सवग बस प्रर्वस, 

पे्रिणीय थथळे, प्रवास क्षवमा आक्षण मागगदशगक सेवा यांचा समावेश होतो. 

• िेि्वे मंत्राियाने िोकक्षप्रय पयगटन थथळांवरून जवण्यवसवठी आक्षण थीमवि आिारित प्रवास किण्यासाठी भाित गौिव 

टर ेनची थथापना केिी. 

• क्षिज टर ेन ऑर्फ क्षहंदू BRIDGE TRAIN OF HINDU ही संपूणग वातानुकूक्षित टर ेन क्षतच्या उतृ्कष्ट् इंटीरियि 

क्षडझाइनसाठी प्रक्षसद्ध आहे, जी प्रवाशांना आिाम देते. 

• जून 2022 मधे्य, िामायण यात्रा मागागची प्रक्षसद्धी किण्यासाठी भाित गौिव टर ेन सुरू किण्यात आिी. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

नमशि अमृत सरोवर अंतगगत 8462 तलाव नवकनसत करूि उत्तर प्रदेश भारतात अव्वल आहे 

बातम्यांमधे्य का: 

• भाितात 8,642 अमृत सिोवि (तिाव) क्षनमागण किणािे उत्ति प्रदेश हे भाितातीि पक्षहिे िाज्य बनिे आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• अमृत सिोवि हे पंतप्रिान निेंि मोदी यांनी सुरू केिेिे एक महत्त्वाकांिी अक्षभयान आहे, ज्याचे उक्षद्दष्ट् भक्षवष्यासाठी 

पाण्याचे संविगन किणे आहे. 

• या यादीत मध्य प्रदेश दुसऱ्या, जमू्म-काश्मीि क्षतसऱ्या, िाजथथान चौथ्या आक्षण ताक्षमळनाडू पाचव्या िमांकावि आहे. 

• िखीमपूि खेिीने 256 अमृत सिोवि बांिून UP िाज्यात प्रथम िमांक पटकाविा आहे. 
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• यादीत गोिखपूिने 245 तिाव तयाि करून दुसिे ति प्रतापगडने 231 तिाव तयाि करून क्षतसिे थथान पटकाविे 

आहे. 

• वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीमंधे्य 15,497 अमृत सिोवि ओळखिे गेिे आहेत, त्ापैकी 8,462 अमृत सिोवि आिीच 

क्षवकक्षसत केिे गेिे आहेत. 

• हा अमृत सिोवि मध्य प्रदेश, जमू्म आक्षण काश्मीि, िाजथथान आक्षण ताक्षमळनाडूमधे्य एकक्षत्रतपणे क्षवकक्षसत केिेि्या 

अमृत सिोविच्या दुप्पट आहे. 

• उत्ति प्रदेश हे देशातीि एकमेव िाज्य आहे ज्याने मोठ्या प्रमाणात अमृत सिोवि क्षवकक्षसत केिे आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: आरोग्य 

रक्तदाि अमृत महोत्सव 

बातम्यांमधे्य का: 

• िक्तदान अमृत महोत्सव - कें िीय आिोग्य मंत्री यांच्या हसे्त देशव्यापी सै्वफ्लिक िक्तदान मोहीम सुरू किण्यात येणाि 

आहे . 

 

मुख्य मुदे्द: 

• िक्तदान अमृत महोत्सव ही एक देशव्यापी सै्वफ्लिक िक्तदान मोहीम आहे, जी यावषी 17 सप्टेंबि ते 1 ऑक्टोबि या 

कािाविीत आयोक्षजत केिी जाणाि आहे. 

• आझादी का अमृत महोत्सव अंतगगत या क्षवशेष िक्तदान मोक्षहमेचे आयोजन किण्यात आिे आहे. 

• रक्तदवन अमृत महोत्सर्वसवठी ई-रक्तकोश पोटाल आहण आरोग्य सेतू अॅपचव र्वपर करून नोोंदणी करतव येईल. 

• 1 ऑक्टोबि हा िाष्ट्र ीय सै्वफ्लिक िक्तदान क्षदवस  National Voluntary Blood Donation Day म्हणून साजिा केिा 

जातो. 

• एका क्षदवसात से्विेने िक्तदात्ांकडून 1 िाख युक्षनट िक्त गोळा किणे हे देशव्यापी अक्षभयानाचे उक्षद्दष्ट् आहे. 

• िक्तदान अमृत महोत्सव हा क्षनयक्षमत क्षवनामोबदिा ऐफ्लिक िक्तदानाच्या महत्त्वाबद्दि जनजागृती किण्याचा प्रयत् 

आहे. 

• सध्या, भाितात 3,900 पेिा जास्त िक्तपेढ्या आहेत ज्यात पुिेशी साठवण िमता आक्षण प्रक्षिया किण्यासाठी सुक्षविा 

आहेत. 
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स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्थव्यवस्र्ा 

नॉवेजियन सेंट्र ल बँक इर्रियम वापरून िाष्ट्र ीय जिजिट्ल चलन जवकजसत किणाि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• (नॉजेस बैंक) नॉरे्च्यव मध्यर्ती बँकेने, एर्थररयम तोंत्रज्ञवनवर्र आधवररत देशवच्यव मध्यर्ती बँक हिहजटल चलनवसवठी 

(सीबीिीसी) सँिबॉक्ससवठी ओपन सोसा कोि प्रकवहशत करून हिहजटल चलन हर्कहसत करण्यवच्यव प्रयत्वोंमधे्य 

लक्षणीय प्रगती केली.  

मुख्य मुदे्द: 

• सीबीिीसी हे सेंटरल बँकेद्ववरे समहर्थात इलेक्ट्र ॉहनक हिएट (electronic fiat money) चलन आहे, सीबीिीसी 

ब्लॉकचेन नेटर्का र्र तयवर केले जवऊ शकते, तर्थवहप, नॉरे्मधे्य सीबीिीसी इर्थररयमर्र तयवर केले आहे. 

• नॉरे् मधील CBDC सँिबॉक्स चवचणी नेटर्का शी सोंर्वद सवधण्यवचव मवगा प्रदवन करण्यवसवठी तयवर केलव गेलव आहे. 

• इरे्थररयम र्ॉलेट मेटवमवस्क (Metamask) सध्यव तरी ओपन सोसा कोिद्ववरे समहर्थात नवही. 

• सँिबॉक्समधे्य ब्लॉकस्कवऊट आहण ग्रविवनव सवरखे एक इोंटरिेस आहण नेटर्का  मॉहनटररोंग प्रोग्रवम आहेत. 

• आोंतररवष्ट्र ीय नवणेहनधी (IMF) च्यव अहर्वलवनुसवर, 97 रवष्ट्र े हकों र्व जगवतील अध्यवाहून अहधक कें द्रीय बँकव CBDC 

हर्कहसत करण्यवचव प्रयोग करत आहेत. 

• IMF च्यव मते, केर्ळ नवयजेररयव आहण बहवमवने आतवपयंत त्वोंचे CBDC उपक्रम पूणापणे सुरू केले आहेत. 

स्रोत: इकॉनॉजमक ट्ाइम्स 

महत्वाचे जिवस 

जहांिी जिवस 2022 

बातम्याांमधे्य का: 

• दरर्र्षी 14 सप्टेंबर रोजी भवरतवत हहोंदी हदर्स सवजरव केलव जवतो . 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 1949 मधे्य सोंहर्धवन सभेने हहोंदी ही भवरतवची अहधकृत भवर्षव बनली त्व हदर्सवच्यव स्मरणवर्था दरर्र्षी 14 सप्टेंबर रोजी 

भवरत हहोंदी हदर्स हकों र्व रवष्ट्र ीय हहोंदी हदर्स सवजरव करतो. 

• भवरतवची अहधकृत भवर्षव म्हणून हहोंदीचव र्वपर करण्यवचव हनणाय 26 जवनेर्वरी 1950 रोजी भवरतीय रवज्यिटनेने 

िेतलव आहण भवरतवचे पहहले पोंतप्रधवन जर्वहरलवल नेहरू यवोंनी हव हदर्स हहोंदी हदर्स म्हणून सवजरव करण्यवचव 

हनणाय िेतलव . 

• आठव्यव अनुसूचीमधे्य हहोंदी भवरे्षचवही समवरे्श आहे. 

• देर्नवगरी हलपी हहोंदी हलहहण्यवसवठी र्वपरली जवते, ही जगवतील चौर्थी सर्वात जवस्त बोलली जवणवरी भवर्षव आहे. 

• 11 व्यव शतकवच्यव सुरुर्वतीस तुकी आक्रमणकत्वंनी, हसोंधू नदीच्यव आसपवसच्यव भवगवच्यव भवरे्षलव हहोंदी हकों र्व "हसोंधू 

नदीच्यव भूमीची भवर्षव" असे नवर् हदले. 

• इोंग्रजी ही भवरतवची दुसरी अहधकृत भवर्षव आहे, ज्यवमधे्य हहोंदी प्रर्थम आहे. 

स्रोत: Livemint 
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