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दैनिक चालू घडामोडी 30.09.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

MoHUA िे स्वच्छ टॉयकॅथॉि लााँच केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय खेळणी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कें द्र सरकारने, राष्ट्र ीय खेळणी कृती आराखडा 2020-एनएपीटी 

जाहीर केला आहे. यात पारंपररक हस्तकौशले्य आणण हातांनी तयार केलेल्या खेळण्यांना प्रोत्साहन देण्याचाही णिचार 

असून त्याद्वारे भारताला खेळणी उद्योगांचे जागणतक कें द्र बनिण्याचा उदे्दश आहे. उद्योग आणण देशांतगगत व्यापार 

प्रोत्साहन णिभागाने,कें द्र सरकारच्या 14 मंत्रालयांसह ह्या एनएपीटी च्या अंमलबजािणीचे काम सुरु केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• “स्वच्छ अमृत महोत्सिाअंतगगत” ही स्पर्ाग आयोणजत केली जाणार आहे.17 सप्टेंबर-सेिा णदिस ते 2 ऑक्टोबर 2022 

स्वच्छता णदिस या पंर्रिड्यात हा महोत्सि साजरा केला जात आहे. 

• “माय गव्ह इनोवे्हट इंणडया” पोटगल िरुन ही स्पर्ाग आयोणजत केली जाणार आहे. 

• भारत आज जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सिागणर्क लोकसंख्या असलेला देश आहे, तसेच देशांत युिा लोकसंखे्यचं 

प्रमाण अणर्क, म्हणजे देशातली अर्ी लोकसंख्या 25 िर्ाांपेक्षा कमी ियाची आहे.  

• अर्गव्यिस्रे्त होत असलेल्या प्रगतीमुळे लोकांची क्रयशक्ती िाढली आहे, आजकाल मुलांसाठी अणभनि खेळणी तयार 

केली जात आहे. ह्या सगळ्या कारणांमुळे देशांत खेळण्यांची मागणी देखील िाढते आहे. 

• एकीकडे देशांत खेळण्यांची मागणी िाढते आहे, तसेच दुसरीकडे घनकचरा व्यिस्र्ापन आणण त्याचा इतर गोष्ट्ीिंर 

होणारा पररणाम लक्षात घेऊन, ह्या दोन्ही समस्ांिर एकच समार्ान शोर्ण्यासाठी ‘स्वच्छ टॉयकॅर्ोन’ ही अणभनि 

कल्पना राबिली जाणार आहे. 

• ह्या स्परे्अंतगगत, कचऱ्यापासून खेळणी बनिण्यासाठी संशोर्न करत निे मागग शोर्ले जाणार आहेत. ही स्पर्ाग, सिग 

लोक आणण गटांसाठीही खुली असून सुक्या कचऱ्यापासून खेळणी बनिण्याच्या कल्पना यात मांडायच्या आहेत.  

• या स्परे्त, अशा संरचनांची णनिड करण्याला प्रार्ान्य असेल, ज्यातून मोठ्या प्रमाणािर खेळणी तयार करण्यासाठी 

त्याच्या व्यापक आिृत्ती तयार केल्या जातील, तसेच त्यात सुरणक्षततेचे सगळे णनकर् पूणग केले जातील.  

• तसेच खेळण्याच्या सौदंयागकडे लक्ष णदले जाईल. ह्या उपक्रमात, आयआयटी गांर्ीनगर इर्ले सेंटर फॉर णक्रएणटव्ह 

लणनांग नॉलेज पाटगनर असेल. 

स्रोत: PIB 

अनििानहत मनहलाांिादेखील सुरनित, कायदेशीर गर्भपाताचा अनिकार; सिोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल 
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• भारतातील अणििाणहत मणहलांनाही MTP (Medical Termination of Pregnancy Act) कायद्यानुसार, गभगपात 

करण्याचा अणर्कार असल्याचं सिोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. भारतातील सिग मणहलांना सुरणक्षत, कायदेशीर 

गभगपाताचा अणर्कार असल्याचं सिोच्च न्यायालयानं स्पष्ट् केलं आहे.  

• एिढंच नाहीतर, भारतातील अणििाणहत मणहलांनाही MTP कायद्यांतगगत गभगपात करण्याचा अणर्कार असल्याचं 

न्यायालयानं यािेळी सांणगतलंय. या णनणागमुळे अणििाणहत मणहलांनाही 20-24 आठिड्यांच्या दरम्यान गभगपात 

करण्याचा अणर्कार सिोच्च न्यायालयानं णदला आहे.  

• सिोच्च न्यायालयानं सुनािणीदरम्यान, एक ऐनतहानसक निर्भय णदला आहे. याणनणगयांतगगत आता अणििाणहत 

मणहलांनाही 24 आठिड्यांपयांत गभगपात करण्याचा अणर्कार असल्याचं सिोच्च न्यायालयानं स्पष्ट् केलं आहे.  

• सिोच्च न्यायालयानं Medical Termination of Pregnancy Act चा णनयम 3-B मधे्य सुर्ारणा केली आहे.  

• यापूिी, 20 आठिड्यांपेक्षा जास्त आणण 24 आठिड्यांपेक्षा कमी गभगर्ारणेचा गभगपात करण्याचा अणर्कार आतापयांत 

फक्त णििाणहत मणहलांनाच होता.  

• आता हा अणर्कार अणििाणहत मणहलांनाही देण्यात आला आहे. सिोच्च न्यायालयानं हा ऐणतहाणसक णनणगय णदला आहे.  

• भारतातील गभगपात कायद्यानुसार, णििाणहत आणण अणििाणहत मणहलांमधे्य कोणताही भेद नाही. गभगपाताच्या उदे्दशानं 

होणाऱ्या बलात्कारात िैिाणहक बलात्काराचाही समािेश होतो.  

• तसेच, अत्याचारानंतर होणारी गभगर्ारणा आणण कुमारी मातांच्या गभगर्ारणेचाही समािेश होतो. सिोच्च न्यायालयानं 

णनणगय णदला आहे की, मेणडकल टणमगनेशन ऑफ पे्रग्नन्सी (MTP) कायद्यांतगगत अणििाणहत मणहलांना णलव्ह-इन 

ररलेशनणशपमरू्न िगळणं म्हणजे, असंिैर्ाणनक आहे.  

• कलम 21 अंतगगत मुल जन्माला घालण्याचं स्वातंत्र्य आणण गोपणनयतेचा अणर्कार णििाणहत स्त्रियांसोबतच अणििाणहत 

स्त्रियांनाही समान हक्क देतो, असंही सिोच्च न्यायालयानं आपल्या णनकालात म्हटलं आहे.  

• 20-24 आठिड्यांच्या दरम्यान गभगर्ारणा असलेल्या अणििाणहत णकंिा अणििाणहत गभगिती मणहलांना गभगपात 

करण्यास मनाई करणं आणण अशा पररस्त्रस्र्तीत णििाणहत मणहलांना परिानगी देणं हे घटनेच्या कलम 14 चं उलं्लघन 

आहे, असंही सिोच्च न्यायालयानं स्पष्ट् केलं आहे.  

• समाजातील संकुणचत णपतृसत्ताक रूढीचं्या आर्ारे कोणत्याही कायद्याचा फायदा उचलू नये, यामुळे कायद्याचा उदे्दश 

संपून जाईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

Source: ABP Maza 

पांतप्रिािाांच्या हसे्त राष्ट्र ीय क्रीडा स्पिेचे उद्घाटि  
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• पंतप्रर्ान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त गुजरात येरे् राष्ट्र ीय क्रीडा स्परे्चे गुरुिारी भव्य उद्घाटन करण्यात आले. 

• मोटेरा येर्ील नरेंद्र मोदी से्टणडयमिर झालेल्या या भव्य सोहळयात कें द्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर, गुजरातचे 

राज्यपाल आचायग देिव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, भारतीय ऑणलस्त्रिक महासंघाचे महासणचि राजीि मेहता 

उपस्त्रस्र्त होते. त्यांच्यासह ऑणलस्त्रिक सुिणगपदक णिजेता भालाफेकपटू नीरज चोप्रा, दोन ऑणलस्त्रिक पदकणिजेती 

बॅणडमटनपटू पीव्ही णसंरू्, नेमबाज गगन नारंग यांचीही या सोहळयाला उपस्त्रस्र्ती होती. 

महाराष्ट्र ाची निजयी घोडदौड 

• महाराष्ट्र ाच्या खेळाडंूनी राष्ट्र ीय क्रीडा स्परे्तील नेमबाजी, रग्बी, टेणनस या खेळांमधे्य णिजयी घोडदौड कायम राखली 

आहे. गुरुिारी रग्बी सेव्हन्स स्परे्त महाराष्ट्र ाच्या दोन्ही संघांनी उपांत्य फेरी गाठली आहे. महाराष्ट्र ाच्या टेणनसपटंूनी 

णिजयी सुरुिात केली. नेमबाजीमधे्य रुद्रांक्ष पाटील आणण आयाग बोरसे यांनी सुिणगपदकाच्या आशा कायम ठेिल्या 

आहेत. 

Source: Loksataa 

सहा एअरबॅगची सक्ती 1 ऑक्टोबर 2023 पासूि  

 

• प्रिासी कारमधे्य सहा एअरबॅगची सक्ती करण्याचा णनणगय सरकारने एका िर्ाांने लांबणीिर टाकला आहे. 1 ऑक्टोबर 

2023 पासून नव्या णनयमाची अंमलबजािणी केली जाईल, असे कें द्रीय महामागग आणण रसे्त िाहतूकमंत्री णनतीन 

गडकरी यांनी जाहीर केले. 

• जागणतक पुरिठा साखळीतील समस्ांमुळे सहा एरअर बॅग णनदेश पुढे ढकलण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले 

असून, त्यामुळे हा णनयम आता 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार आहे. यापूिी प्रिाशांच्या सुरणक्षततेच्या दृष्ट्ीने 

सरकारने आठ आसनी िाहनांमधे्य सहा एअरबॅग्ज बसिणे बंर्नकारक केले होते. हा आदेश 1 ऑक्टोबर 2022 

पासून लागू होणार होता. 

Source: Loksatta 

देशाला नमळर्ार नतसरी ‘िांदे र्ारत टर े ि 
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• देशाला णमळणार णतसरी ‘िंदे भारत टर ेन णमळणार आहे. या िंदे भारत टर ेनला पंतप्रर्ान मोदी दाखिणार णहरिा झेंडा 

दाखिणार आहेत.  

• ही टर ेन गुजरातच्या गांर्ीनगर ते मंुबई सेंटर ल दरम्यानही र्ािणार आहे.  

• यािेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, रेले्व मंत्री अणिनी िैष्णि आणण रेले्व राज्यमंत्री दशगना जरदोश उपस्त्रस्र्त 

राहणार आहेत.  

• भारतातील पणहली स्वदेशी सेमी-हायस्पीड टर ेन ‘िंदे भारत एके्स्प्रस’ही असणार आहे. 

• टर ेनमधे्य प्रिाशांच्या सुणिर्ा पाहता अनेक बदल करण्यात आले आहेत. या टर ेनमधे्य एकूण 1 हजार 128 प्रिासी 

बसण्याची क्षमता आहे. 

या टर ेि मधे्य काय सुनििा असर्ार आहेत? 

• ही टर ेन अिघ्या 52 सेकंदात 0 ते 100 णकमी प्रणततास िेग गाठते.ही टर ेन पूणगपणे एसीअसणार आहे.  

• याणशिाय टर ेनमधे्य जागोजागी चाणजांग पॉईंट, स्लाईणडंग णिंडो, व्यस्त्रक्तगत िाचनासाठी णदिा, अटेंडेंट कॉल बटन, 

स्वयंचणलत दरिाजे, बायो-टॉयलेट, सीसीटीव्ही, या टर ेनमधे्य असणार आहेत.  

• टर ेनमधे्य स्लाइणडंग फूटसे्टप्ससह स्वयंचणलत प्लग दरिाजे तसेच टच फ्री स्लाइणडंग दरिाजे बसिले आहेत. 

िांदे र्ारत एक्सपे्रस टर ेि 

1. पणहली िंदे भारत एक्सपे्रस टर ेन 15 फेबु्रिारी 2019 रोजी निी णदल्ली-िाराणसी मागागिर र्ािली.  

2. त्याचिेळी दुसरी टर ेन निी णदल्ली ते श्री िैष्णोदेिी माता, कटरा मागागिर चालिण्यात आली.  

3. आज णतसरी िंदे भारत टर ेन गांर्ीनगर ते मंुबई सेंटर ल दरम्यानही र्ािणार आहे. 

Source: Lokshahi 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

सुरजापुरी आनर् बज्जिका या र्ाषाांच्या सांििभिासाठी नबहारची निशेष मोहीम 
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• णबहारमर्ील सरकार येर्ील सुरजापुरी आणण बस्त्रिका या स्र्ाणनक बोलीभार्ांचे संिर्गन आणण पुनरुिीिन 

करण्यासाठी णिशेर् अकॅडमीचंी स्र्ापना करणार आहे. 

• या कें द्रांच्या माध्यमातून सुरजापुरी आणण बस्त्रिका या भार्ांच्या संिर्गनािर काम केले जाणार आहे. या आदेशानुसार 

णबहारमर्ील णशक्षण णिभाग एका मुख्य संस्रे्चीही स्र्ापना करणार आहे.  

सुरजापुरी आनर् बज्जिका या बोलीर्ाषा काय आहेत? 

• सुरजापुरी ही भार्ा णहंदी, उदूग  आणण बांगला या भार्ांचे णमश्रण आहे. ही भार्ा णिशेर्त्वाने णकशनगंज तसेच ईशान्य 

णबहारमर्ील सीमांचल प्रदेशात बोलली जाते.  

• सीमांचलमर्ील कणटहार, पूणणगया, अरररया या भागात सुरजापुरी ही भार्ा बोलणारे लोक आढळतात. सुरजापुरी ही 

भार्ा सुरजापुरी मुस्लीम समाजामधे्य बोलली जाते. णकशनगंज भागात हे सुरजापुरी मुस्लीम आढळतात.  

• सुरजापुरी बोलणारे लोक णबहारमर्ील ठाकूरगंज भागातील पूणणगया णजल्ह्ह्याला लागून असलेल्या नेपाळमर्ील झापा 

णजल्ह्ह्यातही आढळतात. 

• 2011 मर्ील जनगणेनुसार णबहारमधे्य 18 लाख 57 हजार 930 लोक सुरजापुरी या भारे्त बोलतात. मैणर्ली 

भारे्प्रमाणेच बस्त्रिका ही भार्ादेखील णबहारमर्ील िायव्य भागातील लोक बोलतात. 

• णबहारमधे्य याआर्ी आठ भार्ांचे संिर्गन आणण संरक्षण करण्यासाठी आठ िेगिेगळ्या अकॅडमी आहेत. णबहार णहंदी 

गं्रर् अकॅडमी, मैणर्ली अकॅडमी, मागाही अकॅडमी, बांगला अकॅडमी, संसृ्कत अकॅडमी, भोजपुरी अकॅडमी, अंणगका 

अकॅडमी, दणक्षण भारतीय भार्ा संस्र्ा, अशा णबहारमर्ील आठ अकॅडमीचंी नािे आहेत. 

Source: Loksatta 

बुांदेलखांडच्या पनहल्या व्याघ्र प्रकल्पाला उत्तर प्रदेश सरकारिे मान्यता नदली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बंुदेलखंड प्रदेशातील पणहल्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या णिकासाला उत्तर प्रदेश मंणत्रमंडळाने मंजुरी णदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• व्याघ्र प्रकल्प 52,989.863 हेक्टर जणमनीिर पसरलेला असेल, ज्यामधे्य 29,958.863 हेक्टर बफर के्षत्र आणण 

23,031.00 हेक्टर कोर के्षत्र समाणिष्ट् आहे. 

• राज्याच्या णचत्रकूट णजल्ह्ह्यातील राणीपूर िन्यजीि अभयारण्य म्हणून व्याघ्र प्रकल्पाला आर्ीच अणर्सूणचत करण्यात 

आले होते. 

• उत्तरेकडील उष्णकणटबंर्ीय कोरड्या पानझडी जंगलांनी व्यापलेला राणीपूर व्याघ्र प्रकल्प हा िाघ, णबबट्या, अस्वल, 

णठपकेदार हरीण, सांबर, णचंकारा, सरपटणारे प्राणी आणण इतर सस्तन प्राण्यांसाठी ओळखले जाते. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

उत्तर प्रदेशिे आयुष्माि उतृ्कष्ट्ता पुरस्कार 2022 नजांकला 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आरोग्य सुणिर्ा रणजस्टरमधे्य णिणिर् आरोग्य सुणिर्ा जोडल्याबद्दल उत्तर प्रदेशला आयुष्मान उतृ्कष्ट्ता पुरस्कार 2022 

देण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय आरोग्य प्राणर्करणाचे मुख्य कायगकारी अणर्कारी (CEO), RS शमाग यांनी 26 सप्टेंबर 2022 रोजी निी णदल्ली 

येरे् राष्ट्र ीय आरोग्य प्राणर्करणाने आयोणजत केलेल्या आरोग्य मंर्नाच्या समारोप समारंभात उत्तर प्रदेश राज्याला हा 

पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

• राष्ट्र ीय आरोग्य प्राणर्करणाच्या राष्ट्र ीय आरोग्य सुणिर्ा नोदंणीमधे्य 28728 आरोग्य सुणिर्ांचा समािेश करून उत्तर 

प्रदेश हे देशातील सिोत्तम कामणगरी करणारे राज्य आहे. 

• तसेच, उत्तर प्रदेश हे आयुष्मान भारत आरोग्य खाते (ABHA) बनिण्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असून सुमारे 2 

कोटी खाती आहेत. 

• आयुष्मान भारत णडणजटल णमशन (ABDM) ची सुरुिात पंतप्रर्ानांनी 27 सप्टेंबर 2021 रोजी स्त्रव्हणडओ 

कॉन्फरस्त्रनं्सगद्वारे केली होती. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांनडया 

ओनडशातील आनदिासी ांचा निश्वकोश 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ओणडशाचे मुख्यमंत्री निीन पटनायक यांनी ओणडशामर्ील आणदिासीचंा णििकोश प्रकाणशत केला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• "ओणडशातील आणदिासीचंा णििकोश" या पाच खंडांच्या प्रकाशनासह आणदिासी लोकांिर ज्ञानकोश प्रकाणशत 

करणारे आणण त्यांचा इणतहास आणण णिणशष्ट् परंपरा नोदंिणारे ओणडशा हे भारतातील पणहले राज्य ठरले आहे. 

• अनुसूणचत जाती आणण अनुसूणचत जमाती संशोर्न आणण प्रणशक्षण संस्र्ा (SCSTRTI) आणण ओणडशा राज्य आणदिासी 

संग्रहालय यांनी संयुक्तपणे णििकोश प्रकाणशत केला. 
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• णििकोशात आणदिासी समुदायांिरील 418 संशोर्न लेखांपैकी 13 णिशेर्तः  असुरणक्षत गटांचा समािेश आहे. 

• 3,800 पानांचे णििकोशीय शैक्षणणक पुस्तक हे असंख्य शैक्षणणक आणण प्रख्यात मानििंशशािज्ञांच्या संशोर्न 

योगदानाचा कळस आहे. 

• राज्यातील आणदिासी जमातीचं्या झपाट्याने बदलणाऱ्या सांसृ्कणतक ओळखांचे जतन करणे हे णििकोश पुस्तकाचे 

धे्यय आहे. 

• ओणडशाची संपूणग लोकसंख्या 22.85% आणदिासी लोकांची आहे. 

• ओणडशामधे्य 62 णिणिर् जमातीचें णनिासस्र्ान आहे, ज्यामुळे ती संपूणग भारतातील सिागत िैणिध्यपूणग आणदिासी 

संसृ्कतीपैंकी एक आहे. 

स्रोत: जिसत्ता 

महत्वाचे नदिस 

अन्नाचे िुकसाि आनर् कचरा 2022 बद्दल जागरुकता आांतरराष्ट्र ीय नदिस 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• णतसरा आंतरराष्ट्र ीय अन्न नुकसान आणण कचरा जागरूकता णदिस (IDAFLW) 29 सप्टेंबर 2022 रोजी साजरा केला 

गेला.  

मुख्य मुदे्द: 

• अन्नाची हानी आणण कचरा (FLW) कमी करणे, हिामानातील बदल कमी करणे आणण अन्न सुरक्षा आणण पोर्ण 

िाढिणे यासाठी अन्न प्रणालीच्या सािगजणनक आणण व्यािसाणयक संस्र्ा तसेच ग्राहकांना आकणर्गत करणे हा या 

णदिसाचा उदे्दश आहे. 

• 2022 च्या आंतरराष्ट्र ीय णदिसाची र्ीम आहे Stop Food Loss and waste, for the people, for the planet 

• 19 णडसेंबर 2019 रोजी, 29 सप्टेंबर हा संयुक्त राष्ट्र  महासभेने अन्नाचे नुकसान आणण कचऱ् याबद्दल जागरुकतेसाठी 

आंतरराष्ट्र ीय णदिस म्हणून घोणर्त केले. 

• अन्न नासाडी आणण कचऱ्याचा आंतरराष्ट्र ीय णदिस ही सािगजणनक आणण खाजगी दोन्ही के्षत्रांसाठी संसार्न कायगक्षमता 

सुर्ारण्यासाठी, हिामानातील बदल कमी करण्यासाठी आणण अन्न सुरक्षा आणण पोर्णाला समर्गन देण्यासाठी अन्नाची 

हानी आणण कचरा कमी करण्यासाठी प्रयत्न आणण उपक्रमांना प्रार्ान्य देण्याची संर्ी आहे. 

• शाित णिकास उणद्दषे्ट् साध्य करण्यासाठी जागणतक प्रयत्नांना आणण सामूणहक कृतीला प्रोत्साहन देणे हा आंतरराष्ट्र ीय 

अन्न नासाडी आणण कचरा णदनाचा उदे्दश आहे. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

जागनतक हृदय नदि 2022 
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बातम्याांमधे्य का: 

• जागणतक हृदय णदन दरिर्ी 29 सप्टेंबर रोजी जगभरात साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• हृदयणिकारांपासून बचाि करण्याबाबत लोकांमधे्य जागरूकता णनमागण करण्याच्या उदे्दशाने जागणतक हृदय णदन 

साजरा केला जातो. 

• जागणतक हृदय णदन 2022 ची र्ीम "Use a Heart for Every Heart" अशी आहे. 

• जागणतक हृदय णदनाची कल्पना िर्ल्ग हाटग फेडरेशनचे अध्यक्ष (1997 ते 1999) अँटोइन बेयस डी लुना यांनी मांडली 

होती 

• पणहला जागणतक हृदय णदन 24 सप्टेंबर 2000 रोजी साजरा करण्यात आला. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या महाराष्ट्र  निशेष 

गडनचरोलीचे पोलीस अिीिक अांनकत गोयल याांिा लोक प्रशासि पुरस्कार  

 

• भारतीय लोकप्रशासन संस्रे्च्याितीने देण्यात येणारा लोकप्रशासन 2021-2022 मर्ील निोपक्रमासाठीचा ‘स्व.डॉ. 

एस एस. गडकरी सृ्मती’ पुरस्कार गडणचरोलीचे पोलीस अर्ीक्षक अंणकत गोयल यांना जाहीर करण्यात आला. 

• मंत्रालयातील सणमती कक्ष येरे् भारतीय लोकप्रशासन संस्रे्ची महाराष्ट्र  प्रादेणशक शाखेची 67 िी िाणर्गक सिगसार्ारण 

सभा संपन्न झाली. त्यामधे्य हा पुरस्कार घोणर्त करण्यात आला.  

Source: Mahasamvad 

मुांबई, पुरे् ि सांसृ्कत निद्यापीठासाठी स्वतांत्र कुलगुरु नििड सनमत्या गठीत 
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• राज्यपाल तर्ा कुलपती भगतणसंह कोश्यारी यांनी मंुबई णिद्यापीठ, साणित्रीबाई फुले पुणे णिद्यापीठ आणण कणिकुलगुरु 

काणलदास संसृ्कत णिद्यापीठांच्या कुलगुरु णनिडीसाठी तीन स्वतंत्र णनिड सणमत्या गठीत केल्या आहेत.  

• मंुबई णिद्यापीठाच्या नव्या कुलगुरु णनिडीसाठी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायार्ीश न्यायमूती यतीदं्र 

णसंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सणमती गठीत केली आहे.  

• साणित्रीबाई फुले पुणे णिद्यापीठाकरता कनागटक उच्च न्यायालयाचे सेिाणनिृत्त मुख्य न्यायार्ीश न्यायमूती शुभ्र कमल 

मुखजी, तर कणिकुलगुरु काणलदास संसृ्कत णिद्यापीठाच्या कुलगुरु णनिडीसाठी कें द्रीय लोकसेिा आयोगाचे माजी 

अध्यक्ष प्रा. डॉ प्रदीप कुमार जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली णनिड सणमती गठीत केली आहे. 

Source: AIR 
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