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दैनिक चालू घडामोडी 08.09.2022 
महत्वाची बातमी : राष्ट्र ीय 

िीती आयोग : पोषण अनियाि योजिा लागू करण्यात महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश आनण गुजरात ही राजे्य अव्वल 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• निती आयोगाच्या अहवालािुसार, कें द्राच्या प्रमुख पोषण अनियािाच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत मोठ्या राज्ांमधे्य 

महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश आनण गुजरात यांिा पनहल्या तीि राज्ांमधे्य स्थाि देण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िीती आयोगािे प्रनसद्ध केलेल्या अहवालािुसार, नसक्कीमिे छोट्या राज्ांमधे्य सवोत्तम कामनगरी केली आहे. 

• महामारीच्या काळातील पोषण अनियाि (Poshan Abhiyaan in the Time of Pandemic) या अहवालािुसार, 19 

पैकी 12 मोठ्या राज्ांमधे्य अंमलबजावणीचे गुण 70 टक्क्ांपेक्षा जास्त आहेत. 

• िीती आयोगािे प्रनसद्ध केलेल्या अहवालािुसार दादरा आनण िगर हवेली आनण दमण आनण दीव कें द्रशानसत 

प्रदेशांमधे्य अव्वल स्थािावर आहेत. 

• या अहवालािुसार, पोषण अनियािाच्या एकूण अंमलबजावणीच्या बाबतीत पंजाब आनण नबहार ही मोठ्या राज्ांमधे्य 

सवाात कमी कामनगरी करणारी राजे् आहेत. 

• अहवालािुसार, 17 राजे् आनण कें द्रशानसत प्रदेशांमधे्य 12-13 मनहिे वयोगटातील 75 टक्क्ांहूि अनिक बालकांचे 

पूणा लसीकरण करण्यात आले, तर 11 राजे् आनण कें द्रशानसत प्रदेशांमधे्य 25 टक्क्ांपेक्षा कमी मुलांचे पूणा 

लसीकरण करण्यात आले आहे.  

• अहवालािुसार, 16 राजे् आनण कें द्रशानसत प्रदेशांमधे्य 75 टक्क्ांहूि अनिक मुले (0-59 मनहिे) अनतसाराच्या 

(diarrhea) प्रकरणांवर ORS िे उपचार केले गेले होते, तर 5 राजे् आनण कें द्रशानसत प्रदेश होते ज्ांिी 

ओआरएससह 25 टक्क्ांपेक्षा कमी बाल अनतसाराच्या प्रकरणांवर उपचार केले होते.  

• िीती आयोगािे प्रनसद्ध केलेल्या अहवालािुसार, पोषण अनियािाअंतगात एकूण नििीचा वापर कमी करण्यात आला 

असूि, 23 राजे् आनण कें द्रशानसत प्रदेशांमधे्य 50 टक्क्ांपेक्षा कमी नििीचा वापर करण्यात आला आहे. 

• या अहवालात असे सुचनवण्यात आले आहे की Convergence Action Plan (CAP) आयोनजत करणे आवश्यक 

आहे. 

Source: Navbharat Times 
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युिेस्को िेटवकक  ऑफ लनििंग निटीजमधील 3 िारतीय शहरे 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• युिेस्को ग्लोबल िेटवका  ऑफ लनििंग नसटीजमधे्य िारतातील तीि शहरांचा समावेश करण्यात आला असूि, यामधे्य 

केरळमिील निशूर आनण निलांबूर ही दोि शहरे आनण तेलंगणातील वारंगल नजल्ह्याचा समावेश करण्यात आला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• निलांबूर हे केरळमिील एक प्रनसद्ध 'इको टुररझम डेस्टििेशि' असूि तेथील बहुसंख्य लोकसंख्या शेती आनण संलग्न 

उद्योगांवर अवलंबूि आहेत. 

• निशूर हे शैक्षनणक व संशोिि संस्थांचे एक महत्त्वाचे कें द्र असूि केरळची सांसृ्कनतक राजिािी मािले जाते, नवशेषत: 

निशूरला सुवणा कला व दानगिे उद्योग असेही म्हटले जाते. 

• वारंगल हे तेलंगणाचा समृद्ध सांसृ्कनतक वारसा असलेले शहर आहे आनण राज्ातील एक प्रमुख पयाटि स्थळ देखील 

आहे. 

• वारंगलच्या समावेशामुळे तेलंगणातील 2 नजल्ह्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे, यापूवी मुलुगू 

नजल्ह्यातील रामप्पा मंनदराचा युिेस्कोच्या जागनतक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. 

• यंदा युिेस्को ग्लोबल िेटवका  ऑफ लनििंग नसटीजच्या या यादीत युके्रिची राजिािी ्ीव, दनक्षण आनिकेचे शहर 

डबाि आनण युएई मिील शारजाहचाही समावेश करण्यात आला आहे. 

• सि 2022 मधे्य िारतासह जगातील 44 देशांतील 77 शहरांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. 

• युिेस्को ग्लोबल िेटवका  ऑफ लनििंग नसटीज (GNLC) हे 2013 साली सुरू केलेले आंतरराष्ट्र ीय िोरण-आिाररत 

िेटवका  आहे. 

• आतापयिंत 76 देशांतील 294 शहरांचा युिेस्को ग्लोबल िेटवका  ऑफ लनििंग नसटीजच्या यादीत समावेश करण्यात 

आला आहे. 

Source: The Hindu 

बेंगळुरूत िंमेलि 'मंथि' 
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बातम्ांमधे्य का: 

• कें द्रीय रसे्त, वाहतूक आनण महामागा मंिी नितीि गडकरी यांच्या हसे्त बेंगळूरमधे्य 'मंथि'चे उद्घाटि होणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रसे्त, वाहतूक आनण महामागा मंिालयािे आयोनजत केलेल्या 'मंथि' नह तीि नदवसीय पररषद आनण सावाजनिक 

प्रदशाि आहे. 

• रसे्त, वाहतूक आनण लॉनजस्टिक के्षिातील अिेक मुद्द्ांवर आनण संिीवंर चचाा करणे आनण राज्ाशी संलग्न होणे हा 

मंथिचा उदे्दश आहे. 

• मंथिची थीम आहे ' Ideas to Action: Towards a Smart, Sustainable, Road Infra, Mobility and Logistics 

Ecosystem. 

• या कायाक्रमाला अिेक राज्मंिी, पीडबू्ल्यडी, पररवहि आनण उद्योग मंिालयाचे नविाग आनण या मंिालयांचे वररष्ठ 

सरकारी अनिकारी उपस्टस्थत राहणार आहेत. 

या कायकक्रमाची चचाक तीि के्षिांमधे्य केली जाईल ज्यात खालील बाबीचंा िमावेश आहे- 

1. रसे्त : रसे्त नवकास, िवीि सानहत्य, तंिज्ञाि आनण रसे्त सुरक्षा यांचा समावेश होतो. 

2. वाहतूक के्षि: ईव्ही आनण वाहि सुरक्षा यांचा समावेश आहे. 

3. वैकस्टिक आनण िनवष्यातील गनतशीलता: रोपवे, मल्टीमोडल लॉनजस्टिक्स पाका , पवातमाला आनण नडनजटल हस्तके्षप 

यांचा समावेश आहे. 

• या कायाक्रमादरम्याि पररवहि नवकास पररषदेची 41 वी बैठकही आयोनजत करण्यात येणार आहे. 

• मंथि कायाक्रमादरम्याि 'm Transport' हे मोबाइल APP ही सुरू करण्यात येणार आहे. 

Source: Economic Times 

महत्वाची बातमी : राज्य 

नडनजटल इंनडया नमशि 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• नडनजटल इंनडया नमशि अंतगात कें द्र सरकारिे व्यवस्थानपत केलेल्या ई-प्रॉनस्ूशि पोटालद्वारे खटले निकाली 

काढण्याच्या आनण खटले सादर करण्याच्या संखे्यत 9.12 दशलक्ष प्रकरणांसह उत्तर प्रदेश पनहल्या क्रमांकावर आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ऑगि अखेरपयिंत मध्य प्रदेश 2.31 दशलक्षांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्यािंतर नबहार आनण गुजरातचा क्रमांक 

लागतो. 

• दोि वषािंपूवी राज्ांिी सुरू केलेले ई-प्रॉनस्ुशि पोटाल हे गृह, मानहती तंिज्ञाि आनण कायदा मंिालयांचा पुढाकार 

आहे, जेणेकरूि न्यायालये आनण सरकारी यंिणेला जघन्य गुन्हयांमधे्य (heinous crimes) फौजदारी खटला 

चालनवण्यास जलद गतीिे मदत होईल. 
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• हे पोटाल इंटर-ऑपरेबल नक्रनमिल जस्टिस नसिम (आयसीजेएस) अंतगात पोनलस नविाग आनण अनियोग 

संचालिालय (Directorate of Prosecution) यांच्यात e-communication प्रदाि करते, ज्ामुळे न्यायालये, 

पोनलस, कारागृहे आनण न्यायवैद्यक नवज्ञाि प्रयोगशाळांमिील डेटा हस्तांतररत करणे श् होते. 

• आकडेवारीिुसार, मनहलांवरील गुने्ह आनण सायबर क्राइमशी संबंनित प्रकरणांमधे्य तसेच िारतीय दंड संनहतेच्या 

(आयपीसी) घटिांशी संबंनित प्रकरणांमधे्य आनण बेकायदेशीर बंदुका जप्त करण्याच्या घटिांमधे्यही उत्तर प्रदेश 

राज् अव्वल आहे. 

• उत्तर प्रदेश सरकारिे 100 नदवसांत POCSO कायद्यांतगात 1,000 दोषी आनण मनहलांवरील गुन्हयांिा नशक्षा करण्याचे 

उनद्दष्ट् ठेवले आहे. 

• e-prosecution mobile app ही सरकारमाफा त नवकनसत केले जात असूि, त्यामधे्य कोटाातील सरकारी वनकलांच्या 

सवा न्यानयक प्रनक्रयांचे नडनजटायझेशि करण्यात येणार आहे. 

• महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुिावणीत सातत्यािे प्रगती राखण्यासाठी सवा नजल्ह्यांतील अनिकाऱ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे 

आनण त्यामुळे लोकांमधे्य आत्मनवश्वासाची िाविा निमााण करणे हा ई-प्रॉनस्ुशि पोटालचा उदे्दश आहे. 

Source: Indian Express 

यूपीच्या फरुखाबादमधील 'जेल का खािा'ला 5 स्टार FSSAI मािांकि 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेशच्या फरुखाबाद नजल्ह्यातील फतेहगड मध्यवती कारागृहाला कैद्यांिा नदल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या दजाासाठी 

िारतीय अन्न सुरक्षा मािक प्रानिकरणािे (एफएसएसएआय) 5 Star Rating नदले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• FSSAI िे नियुक्त केलेल्या थडा पाटी ऑनडटद्वारे कारागृहाला पंचतारांनकत 'Eat Right Certificate' देण्यात आले 

आहे. 

• हे प्रमाणपि खाद्यपदाथािंची गुणवत्ता आनण स्वच्छतेची ही ओळख आहे, याचाच अथा तुरंुगातील कैद्यांिा दजेदार 

खाद्यपदाथा पुरनवले जात आहेत. 

• FSSAI च्या "ईट राइट" मान्यतेिुसार, फरुखाबाद कारागृहातील 1,100 कैद्यांिा स्वच्छ आनण निरोगी अन्न नदले जाते. 

• कारागृह प्रशासिािे िाजीसाठी मोठी रोटी बिनवण्याची यंिे, कनणक मळणी, यंिे, व कटर बसवूि त्याचे 

आिुनिकीकरण केले आहे, यापूवी रोटी, िाजी, कडिाने्य तयार करण्यासाठी कैद्यांची मदत घेण्यात येत होती. 

• पूवी ही मॅनु्यअल प्रनक्रया असल्यािे वेळकाढूपणा होत होता आनण प्रते्यक जेवण तयार करण्यासाठी सुमारे 50 कैदी 

नियुक्त केले जात होते. 

Source: Times of India 
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मोहला-मािपूर-अंबाग चौकी हा छत्तीिगडचा 29 वा नजल्हा बिला 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• छत्तीसगडचे मुख्यमंिी िूपेश बघेल यांिी िव्यािे निमााण करण्यात आलेल्या मोहल्ला-मािपूर-अंबागड या नजल्ह्याला 

राज्ातील 29 वा नजल्हा म्हणूि अनिकृतपणे घोनषत केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• यावेळी मुख्यमंिी िूपेश बघेल यांिीही नजल्ह्याचा िकाशा सादर केला. 

• राजिांदगाव नजल्हा पासूि हा िवीि मोहला-मािपूर-अंबागड चौकी नजल्हा तयार करण्यात आला आहे.  

• िव्यािे निमााण झालेला मोहला-मािपूर-अंबागड हा नजल्हा दुगा नविागात समानवष्ट् करण्यात आला आहे. 

• 2014 च्या बॅचचे आयएएस अनिकारी एस. जयविाि यांची नजल्ह्याचे पनहले नजल्हानिकारी म्हणूि नियुक्ती करण्यात 

आली असूि येदुवल्ली अक्षय कुमार हे नजल्ह्याचे पनहले एसपी म्हणूि काम पाहतील. 

• आता िव्यािे निमााण झालेल्या नजल्ह्यात अंबागड चौकी, मोहाळा आनण मािपूर तसेच तीि तहसील, तीि नवकास 

ब्लॉक आनण तीि जिपद पंचायतीचंा समावेश आहे. 

• िवीि नजल्ह्याचे िौनतक के्षि 2 लाख 14 हजार 667 हेक्क टर असूि एकूण लोकसंख्या 2 लाख 83 हजार 947 असूि, 1 

लाख 79 हजार 662 अिुसूनचत जमातीचे सदस्य नकंवा नजल्ह्याच्या एकूण लोकसंखे्यच्या 63.27 टके्क आहेत. 

• नजल्ह्यात 13, 89 पटवारी हलका आनण 185 ग्रामपंचायती आहेत. तसेच 13 महसूल निरीक्षक मंडळे आहेत. 

• नजल्ह्यात एकूण 9 पोनलस ठाणी, 2 नविािसिा नजले्ह, तर 497 एकूण मतदािाची नठकाणे आहेत. 

• एकूणच मोहाळा-मािपूर-अंबागड चौकी या नजल्ह्यात 499 गावे आहेत. 

Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : आरोग्य 

िारत बायोटेकच्या िारतातील पनहल्या इंटर ािॅिल कोनवड लिीला डीिीजीआयची मंजुरी  

 

बातम्ांमधे्य का: 

• िारत बायोटेकच्या िारतातील पनहल्या इंटर ािॅसल कोनवड लसीला औषि महानियंिकांिी (डीसीजीआय) 18 

वषािंवरील लोकांसाठी इंजेक्शिनवरूद्ध प्राथनमक लसीकरण करण्यास मान्यता नदली आहे. 
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मुख्य मुद्दा: 

• इंटर ािासल कोनवड वॅ्हस्टक्सि ही कोनवड-19 ची िारतातील पनहली स्वदेशी लस आहे. 

• कें द्रीय आरोग्य आनण कुटंुब कल्याण मंिी मिसुख मांडनवया यांिी कोनवड -19 नवरूद्धच्या िारताच्या लढ्यासाठी ही 

लस एक मोठी चालिा असल्याचे म्हटले आहे. 

• िारत बायोटेक इंटरिॅशिल नलनमटेड (बीबीआयएल) ही लस िावीन्यपूणा आनण संसगाजन्य रोगांवरील लसीचंा नवकास 

करणारी जागनतक कंपिी आहे. 

• बीबीआयएलिे जाहीर केले की, आपत्कालीि पररस्टस्थतीत प्रनतबंनित वापरासाठी इंटर ािाझल कोनवड वॅ्हस्टक्सि 

(बीबीव्ही 154) च्या नवकासाला मान्यता देण्यात आली आहे. 

• iNCOVACC ही एक recombinant replication-deficient adenovirus vectored लस आहे, ज्ात pre-

fusion stabilized spike protein आहेत. 

• या लसीचे मूल्यांकि यशस्वी निकालांसह फेज 1, 2 आनण 3 स्टिनिकल चाचण्यांमधे्य केले गेले. 

• ही लस intranasal delivery via nasal drops ला परवािगी देण्यासाठी नडझाइि केलेली आहे. 

• कमी आनण मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधे्य इंटर ािॅसल लस नकफायतशीर ठरेल अशी रचिा करण्यात आली आहे. 

Source: Times of India 

महत्त्वाचे नदवि 

International Day of Clean Air for Blue Skies : 7  िप्टेंबर 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• हवेची गुणवत्ता सुिारण्यासाठी कृतीिंा प्रोत्साहि आनण सुलि करण्याच्या उदे्दशािे दरवषी 7 सप्टेंबर रोजी जागनतक 

स्तरावर ''निळ्या आकाशासाठी स्वच्छ हवेचा आंतरराष्ट्र ीय नदवस' साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'निळ्या आकाशासाठी स्वच्छ हवेचा आंतरराष्ट्र ीय नदवस' हा नदवस वायू प्रदूषणाच्या सीमेपलीकडील स्वरूपावर लक्ष 

कें नद्रत करतो, ज्ात सामूनहक उत्तरदानयत्व आनण सामूनहक कृतीची आवश्यकता अिोरेस्टखत केली जाते. 

• आरोग्य, उत्पादकता, अथाव्यवस्था आनण पयाावरणासाठी स्वच्छ हवा का महत्त्वाची आहे, या सवा पातळ्यांवर 

जिजागरण करण्याचा उदे्दश संयुक्त राष्ट्र ांिी मान्यता नदलेला हा नदवस आहे. 

• यावषीची थीम "The Air We Share" वायू प्रदूषणाच्या सीमेपलीकडील स्वरूपावर कें नद्रत आहे, ज्ात सामूनहक 

उत्तरदानयत्व आनण कृतीची आवश्यकता यावर िर देण्यात आला आहे. 

• संयुक्त राष्ट्र ांच्या आमसिेिे आपल्या 74 व्या अनिवेशिात 19 नडसेंबर 2019 रोजी International Day of Clean 

Air for Blue Skies आयोनजत करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. 

• UNEP ची स्थापिा 5 जूि 1972 रोजी झाली आनण त्याचे मुख्यालय िैरोबी, केनिया येथे आहे. 

• UNEP चे संस्थापक मॉरीस िर ााँग आहेत, आनण UNEP चे सध्याचे प्रमुख इंगर अाँडरसि आहेत. 

Source: Dainik Bhaskar 
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