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दैनिक चालू घडामोडी 01.09.2022 
महत्वाची बातमी : आंतरराष्ट्र ीय 

गौतम अदािी बिले जगातील नतसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• बू्लमबर्ग बबबिबियर इंडेक्सिुसार, भारताचे र्ौतम अदािी सध्या जर्ातीि बतसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती बििे 

आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• बू्लमबर्ग बबबिबियर इंडेक्सच्या क्रमवारीिुसार र्ौतम अदािीिे िुई वुइटिचे अध्यक्ष बिागडग अिागल्ट यांिा मारे् टाकत 

क्रमवारीत पबहिे स्थाि बमळविे आहे. 

• बू्लमबर्ग बबबिबियर इंडेक्समधे्य आबियाई व्यक्ती पबहल्ांदाच पबहल्ा तीिमधे्य आिेिी आहे. 

• िुकत्याच आिेल्ा या इंडेक्समधे्य ररिायन्सचे प्रमुख मुकेि अंबािी एकूण 91.9 अब्ज डॉिरसह 11 व्या क्रमांकावर 

आहेत. 

• इिॉि मस्क आबण जेफ बेजोस यांची संपत्ती सध्या अिुक्रमे २५१ अब्ज अमेररकि डॉिर आबण १५३ अब्ज अमेररकि 

डॉिर इतकी आहे. 

• अदािी हे पबहल्ा बपढीतीि उद्योजक आहेत आबण अदािी समूहात मधे्य publicly listed 7 संस्था आहेत, ज्यात 

ऊजाग, बंदरे आबण िॉबजस्टिक्स, खाण आबण संसाधिे, रॅ्स, संरक्षण आबण एरोसे्पस आबण बवमाितळांचा समावेि 

आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : राष्ट्र ीय 

"Clear Skies for Tomorrow" मोहीम 

 

बातम्ांमधे्य का: 
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• इंबडर्ो वर्ल्ग बह इकॉिॉबमक फोरमद्वारे चािवल्ा जाणार् या "Clear Skies for Tomorrow" मोबहमेत सामीि झािी 

आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• signatory म्हणूि, इंबडर्ो एअरिाइन्स क्लिअर स्काईज फॉर टुमारो, इंनडया कोनलशि उपक्रमात सामीि झािी 

आहे. 

• इंबडर्ोिे आपिे िवीि A320 बिओ बवमाि 10% SAF mix असिेल्ा टुिुस, फ्रान्स येथूि िवी बदल्लीपयंत उड्डाण 

केिे. 

• जािेवारी 2019 मधे्य सुरू झािेल्ा "क्लिअर स्काईज फॉर टुमारो" द्वारे या उद्योर्ासाठी काबगि-िून्य उड्डाण साध्य 

करण्यासाठी एक अथगपूणग आबण सबक्रय मार्ग आहे. 

• स्टिअर स्काय फॉर टुमॉरो हे िाश्वत बवमाि इंधि (sustainable aviation fuel) च्या संक्रमणावर संरेस्टखत 

करण्यासाठी उच्च अबधकारी आबण सावगजबिक िेत्यांिा एक महत्वाची यंत्रणा प्रदाि करते. 

• सि 2050 पयंत बवमाि वाहतुकीच्या एकूण बिव्वळ-िून्य उपक्रमािा समथगि देण्यासाठी, “िीअर स्काईज फॉर 

टुमारो” चे उबिष्ट 2030 पयंत या उद्योर् के्षत्रात मोठ्या प्रमाणावर िाश्वत बवमाि इंधि उत्पादि करणे आहे 

• रोिो दत्ता हे इंबडर्ोचे संचािि करणाऱ्या इंटरग्लोब एस्टिएिि बिबमटेडचे सीईओ आहेत. 

• Source: Economic Times 

'एक औषधी विस्पती, एक मािक' 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• PCIM&H आबण IPC यांच्यात आंतर-मंत्राियीि सहकायागसाठी "वि औषधी विस्पती, एक मािक (One Herb, 

One Standard)" यांिा प्रोत्साहि आबण सुबवधा देण्याच्या उिेिािे सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्ा 

आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• या कराराचा उिेि सामंजस्यपूणग हबगि औषध मािांकि चा बवकास करणे व सावगजबिक आरोग्यािा चाििा देणे हा 

आहे.  

• PCIM&H आबण IPC दोन्ही एकाच उिीष्टाच्या बदिेिे काम करत असल्ािे, "एक औषधी विस्पती - एक मािक" 

साध्य करण्यासाठी मािकांमधे्य सुसूत्रता आणणे योग्य आहे.  

• पारंपाररक औषधांच्या मािकीकरणाच्या के्षत्रात माबहतीच्या देवाणघेवाणीिा प्रोत्साहि देण्यासाठी व्यापक सहकायग 

सुिभ करणे हा 'एक औषधी विस्पती - एक मािक' सामंजस्य कराराचा उिेि आहे. 

• 'वि हबग, वि िँडडग ' अंतर्गत वर्ीकृत मोिोग्राफ प्रकाबित करण्याचा संपूणग अबधकार PCIM&Hिा असेि. 
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• स्वाक्षरी केिेल्ा सामंजस्य करारािुसार PCIM&H आबण IPC िे बवकबसत केिेिे मोिोग्राफ्स त्यािुसार ओळखिे 

जातीि आबण संबंबधत मोिोग्राफ्समधीि आयपीसीचे योर्दाि सुद्धा िक्ष्यात घेतिे जाईि.  

• या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातूि प्रते्यक मोिोग्राफमधे्य आंतरराष्टर ीय रु्णवते्तच्या र्रजेसह भारतीय मािकांचा 

समावेि करण्यात आिा आहे, जेणेकरूि सवग भारतीय रु्णवते्तची मािके सामान्य विस्पतीचं्या जार्बतक मािकांिी 

सुसंर्त असतीि. 

Source: PIB 

महत्वाची बातमी : राज्य 

महागाईच्या यादीत तेलंगण अव्वल 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• तेिंर्णा महार्ाईच्या चाटगमधे्य 8.32% सह अव्वि स्थािावर आहे,तसेच त्यािंतर पबिम बंर्ाि (8.06%) आबण 

बसक्कीम (8.01%) यांचा क्रमांक िार्तो. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• ग्राहक मूल् बिदेिांकािे जाहीर केिेल्ा आकडेवारीिुसार, 2022 च्या पबहल्ा सात मबहन्यांत, हेडिाईि 

चििवाढीचा दर सरासरी 6.8% होता. 

• केरळ (४.८%), ताबमळिाडू (५.०१%), पंजाब (५.३५%), बदल्ली (५.५६%), किागटक (५.८४%) सारख्या बठकाणी 

बकरकोळ बकंमत वाढ ६% पेक्षा कमी आहे. 

• मबणपूर, र्ोवा आबण मेघािय सारख्या छोट्या राज्यांमधे्य सरासरी चििवाढीचा दर 4% च्या खािी आहे, जो अिुक्रमे 

1.07%, 3.66%, आबण 3.84% आहे. 

• महार्ाईचा उच्च दर असिेल्ा इतर महत्त्वपूणग राज्यांमधे्य रु्जरात, जमू्म-काश्मीर (7.2%), मध्य प्रदेि (7.52%), 

आसाम (7.37%), उत्तर प्रदेि (7.27%) आबण हररयाणा (7.7%) यांचा समावेि आहे. 

• जािेवारी ते जूि 2022 या कािावधीत िार्ािँड आबण बत्रपुरामधे्य महार्ाईचा सरासरी दर अिुक्रमे 5.6% आबण 

4.8% पेक्षा कमी होता. 

• पुरवठा आबण मार्णी यांच्यातीि असमतोिामुळे वसू्त आबण सेवांच्या बकंमतीत झािेल्ा वाढीचे वणगि करण्यासाठी 

चििवाढ ही संज्ञा वापरिी जाते. 

• भारत आपिा महार्ाई दर (सीपीआय) बिबित करण्यासाठी घाऊक बकंमत बिदेिांक (डबू्ल्यपीआय) आबण ग्राहक 

बकंमत बिदेिांक वापरतो. 

• २% ते ३% चििवाढीचा दर अथगव्यवस्थेसाठी सकारात्मक माििा जात असिा तरी अबतमंदी ही सवगच 

अथगव्यवस्थांसाठी घातक आहे. 

• Source: The Hindu 
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राजीव गांधी ग्रामीण ऑनलक्लिक स्पधाा राजस्थािमधे्य 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• मबहिाभर चाििेल्ा राजीव र्ांधी ग्रामीण ऑबिस्टिक स्पधेचे उद्घाटि जोधपूर येथे राजस्थािचे मुख्यमंत्री अिोक 

र्हिोत यांच्या हसे्त करण्यात आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्राम ऑबिंबपकमधे्य राजस्थािातीि ४४ हजार र्ावे सहभार्ी होणार आहेत. 

• ग्रामीण ऑबिस्टिक स्पधेसाठी बवबवध वयोर्टातीि सुमारे ३० िाख िोकांिी यापूवीच िोदंणी केिी आहे. 

• ग्रामीण ऑबिस्टिक स्पधेसाठी िोदंणी केिेल्ा 30 िाख स्पधगकांपैकी 9 िाख मबहिा आहेत. 

• ग्रामीण ऑबिस्टिक स्पधेत िॉिीबॉि, हॉकी, टेबिस बॉि बक्रकेट, खो-खो अिा क्रीडा स्पधांचा समावेि होतो. 

• ग्रामीण ऑबिंबपक खेळांचा उिेि प्रबतभावाि खेळाडंूिा राष्टर ीय व आंतरराष्टर ीय क्रीडा स्पधांमधे्य भार् घेण्यासाठी प्रवृत्त 

करणे हा आहे. 

Source: Livemint 

अिुराग शमाा यांची वर्ल्ा  बॉडी सीपीए कोषाध्यक्षपदी निवड 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• झािी-िबितपूर संसदीय मतदारसंघाचे खासदार अिुरार् िमाग यांची कॅिडातीि हॅबिफॅक्स येथे ६५ व्या राष्टर कुि 

संसदीय संघटिेच्या पररषदेत पािगमेंटरी असोबसएिि (सीपीए) या पररषदेचे आंतरराष्टर ीय खबजिदार म्हणूि बिवड 

झािी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अिुरार् िमाग मुख्य कायगकारी पररषदेत सामीि होतीि. 

• अिुरार् िमाग यांच्या बिवडीिंतर भारतातीि सीपीएमधे्य आणखी एका जारे्ची भर पडिी असूि, एकूण भारतीय 

संख्याबळ चार कायगकारी प्रबतबिधीपंयंत पोहोचिे आहे. 
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• िाखो पौडंांचा वाबषगक बिधी आबण टर ि फंड अिुरार् िमाग हे सुरळीतपणे चािवणार आहेत. 

• कॉमिवेल्थ पािगमेंटरी असोबसएििची (सीपीए) स्थापिा १९११ मधे्य झािी आबण त्याच्या िेटवकग द्वारे ५५ राष्टर कुि 

देिांमधीि १८० हूि अबधक राष्टर ीय, राज्य, प्रांबतक आबण प्रादेबिक संसद आबण बवबधमंडळांमधीि संसद सदस्य 

आबण संसदीय कमगचारी एकत्र येतात. 

• सीपीएिे राबविेल्ा या अबभयािाचा उिेि िोकिाही प्रिासि, िोकिाहीतीि युवकांचा सहभार्, स्त्री-पुरुष 

समािता आबण समाि प्रबतबिबधत्व यांचे ज्ञाि व आकिि वाढवूि संसदीय िोकिाहीच्या प्रर्तीिा चाििा देणे हा 

आहे. 

Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : अथाव्यवस्था 

Forex साठा 564 अब्ज डॉलसाच्या 2 वषाांच्या िीचांकी पातळीवर 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• ररझिग बँक ऑफ इंबडयािे (आरबीआय) बदिेल्ा वृत्तािुसार, देिाचा परकीय चिि साठा ६.६९ अब्ज डॉिरिे कमी 

होऊि ५६४ अब्ज डॉिरवर आिा आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताच्या परकीय चिि साठ्याची पातळी २०२० ऑक्टोबरिंतरची सवागत कमी आहे. 

• आरबीआयच्या आकडेवारीिुसार ही घसरण प्रामुख्यािे परकीय चिि संपत्तीत ५.८ अब्ज डॉिरच्या घसरणीमुळे 

झािी असूि त्यािंतर सोन्याच्या साठ्यात ७०४ दििक्ष डॉिसगची घट झािी आहे. 

• आरबीआयच्या मते, फॉरेक्स ररझिगमधे्य घट होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे रुपयात कोणतेही िक्षणीय 

अवमूल्ि होऊ िये म्हणूि मध्यवती बँका परकीय चिि बाजारात डॉिरची बवक्री करत आहेत. 

• िुकत्याच झािेल्ा दरबिबितीच्या बैठकीिंतर मध्यवती बँकेिे सिर् बतसऱ्यांदा व्याजदरात वाढ केिी. आरबीआय 

र्ििगर िस्टक्तकांत दास यांच्या मते, भारताचा परकीय चिि साठा जर्ात चौथ्या क्रमांकावर होता. 

• देिाच्या स्वत:च्या चििाव्यबतररक्त इतर चििात मूल् असिेल्ा मािमत्तांिा परकीय चिि मािमत्ता असे संबोधिे 

जाते. 

• परकीय चिि साठ्याचा सवागत मोठा भार्, जो डॉिरमधे्य मोजिा जातो, त्यात परकीय चिि मािमत्तांचा समावेि 

होतो. 

• Source: The Hindu 
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महत्वाची बातमी : संरक्षण 

SAREX-2022 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• भारतीय तटरक्षक दिािे (आयसीजी) चेन्नई येथे १० वा राष्टर ीय सार्री िोध आबण बचाव सराव SAREX-२२ आयोबजत 

केिा होता. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• इतर संस्था आबण परदेिी सहभार्ीसंह, भारतीय तटरक्षक दिाचे प्रमुख िी.एस.पठाबणया यांिी "SAREX-2022) या 

सरावाचे मूल्ांकि केिे. 

• जहाजे आबण बवमािातूि आपत्कािीि बचाव कसा केिा जातो हे पे्रक्षकांिी ICG डॉबिगयर बवमािावर प्रत्यक्ष पाबहिे. 

• राष्टर ीय सार्री िोध आबण बचाव मंडळ (NMSARB), भारतीय िोध आबण बचाव के्षत्र (ISRR) साठी सवोच्च सार्री 

SAR समन्वय संस्था आबण भारतीय तटरक्षक दोि बदवसीय SAREX-2022 सरावाचे आयोजि करत आहेत. 

• या वषीच्या बद्ववाबषगक सरावाचा बवषय आहे “सार्री प्रवासी सुरके्षकडे क्षमता वाढवणे”, जो ISSR च्या आत आबण 

बाहेर दोन्ही मोठ्या आपत्कािीि पररस्टस्थतीत मदत देण्यासाठी NMSARB आबण इतर िेकहोर्ल्र संस्थांच्या संकल्प 

आबण समपगणाचे प्रबतबिबधत्व करणे.  

• 51 राष्टर ीय सार्री SAR भार्धारकांिी SAREX-2022 साठी 16 बमत्र राष्टर ांमधीि 24 परदेिी बिरीक्षकांिी आपिी 

उपस्टस्थती िाविी आहे.  

• Source: Indian Express 
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