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दैनिक चालू घडामोडी 12.09.2022 
महत्वाची बातमी : आंतरराष्ट्र ीय 

2022 मधे्य भारतीय निद्यार्थ्ाांिा अमेररकेकडूि सिाानिक निद्यार्थी व्हिसा नमळाला 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• अमेरिकन दूतावासाने जाहीि केलेल्या माहहतीनुसाि, 2022 मधे्य भाितीय हवद्यार्थ्ाांना अमेरिकेकडून सवााहिक 

हवद्यार्थी व्हिसा हमळाला आहे.         

मुख्य मुदे्द: 

• अमेरिकेने 2022 मधे्य भाितीय हवद्यार्थ्ाांना हवक्रमी 82,000 हवद्यार्थी व्हिसा मंजूि केले, जे इति कोणत्याही वर्ााच्या 

तुलनेत जास्त आहे. 

• यावर्ी इति कोणत्याही देशातील हवद्यार्थ्ाांपेक्षा जास्त भाितीय हवद्यार्थ्ाांना अमेरिकेचा हवद्यार्थी व्हिसा देण्यात आला 

आहे. 

• मे ते ऑगस्ट या कालाविीत नवी हदल्लीतील अमेरिकी दूतावास आहण चेन्नई, हैदिाबाद, कोलकाता आहण मंुबई येर्थील 

वाहणज्य दूतावास, हवद्यार्थी व्हिसा अजाांना प्रािान्य देतात, जेणेकरून जास्तीत जास्त पात्र हवद्यार्थ्ाांना त्यांच्या 

अभ्यासाच्या कायाक्रमांमधे्य वेळेवि प्रवेश घेता येईल. 

• अमेरिकन दूतावासाने जाहीि केलेल्या आकडेवािीनुसाि, अमेरिकेतील एकूण पिदेशी हवद्यार्थ्ाांपैकी सुमािे 20% 

हवद्यार्थी भाितातील आहेत. 

• 2021 मधे्यही प्रकाहशत झालेल्या ओपन डोअसा रिपोर्ानुसाि, शैक्षहणक वर्ा 2020-21 साठी 167,582 भाितीय 

हवद्यार्थ्ाांना अमेरिकेत हशक्षणासाठी व्हिसा देण्यात आला होता. 

• 2020 मधे्य भाितीय हवद्यार्थ्ाांना आकहर्ात किण्यासाठी, अमेरिकन सिकाि आहण उच्च हशक्षण संसर्थांनी यापूवीच 

वैयव्हिकरित्या ऑनलाइन आहण संकरित हशक्षण पद्धतीचंा वापि करून आंतििाष्ट्र ीय हवद्यार्थ्ाांचे सुिहक्षतपणे स्वागत 

किण्यासाठी पावले उचलली आहेत. 

स्रोत: जिसत्ता 

महत्त्वाच्या बातम्ा : राष्ट्र ीय 

E-FAST 
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• NITI आयोग आहण World Resources Institute (WRI), भाितातील पहहले िाष्ट्र ीय इलेव्हरर क फे्रर् पॅ्लर्फॉमा- E-

FAST India (Electric Freight Accelerator for Sustainable Transport-India) लााँच केले आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• वर्ल्ा इकॉनॉहमक फोिम, CALSTART, and RMI इंहडयाच्या मदतीने नॅशनल इलेव्हरर क फे्रर् पॅ्लर्फॉमाचे उद्दीष्ट्, 

भागिािकांना एकत्र आणण्याचे आहे. 

• ground-level demonstration pilot and research-based data द्वािे समहर्थात इलेव्हरर क फे्रर् पॅ्लर्फॉमा, 

मालवाहतूक हवद्युतीकिणाबद्दल लोकांमधे्य जागरूकता वाढहवण्याचा हेतू आहे. 

• हे से्कलेबल वैमाहनकांना समर्थान देईल आहण भाितातील मालवाहतुकीच्या हवद्युतीकिणास गती देण्याच्या उदे्दशाने 

िोिणांची माहहती देईल. 

• ई-फास्ट इंहडयाच्या उद्घार्नाला वाहन उद्योग, लॉहजव्हस्टक कंपन्या, हवकास बाँका आहण हफनरे्क कंपन्यांचे महत्त्वाचे 

प्रहतहनिीही उपव्हसर्थत होते. 

• ई-फास्ट इंहडया सुरू झाल्यानंति WRI India's Total Cost of Ownership (TCO) Evaluator मुल्यांकनही सुरू 

किण्यात आला आहे. 

स्रोत: लाइिनमंट 

महत्वाची बातमी : राज्य 

ओनडशा सरकारिे 'छटा' िािाची रेि िॉटर हािेव्हटंग योजिा सुरू केली 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• ओहडशा सिकािने छर्ा योजना म्हणजे सामुदाहयक शोर्ण आहण छतावरून जलचिांपयांत पावसाचे पाणी 

कृहत्रमरित्या साठवण्याची योजना सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गेल्या महहन्यात मंहत्रमंडळाने छर्ा योजनेला मंजुिी हदली होती. 

• छर्ा योजना सुरुवातीला पाच वर्ाांसाठी लागू केली जाईल. 

• या योजनेअंतगात िाज्य सिकाि पावसाच्या पाण्याचे संविान आहण शहिी सर्थाहनक स्विाज्य संसर्था (यूएलबी) आहण 

पाण्याचे दुहभाक्ष्य असलेल्या ब्लॉक्समिील पाण्याची गुणवत्ता सुिािण्याच्या हदशेने काम किणाि आहे. 

• या योजनेअंतगात, 2020 मधे्य केलेल्या भूजल संसािन मूल्यांकनाच्या आिािे, 29,500 खाजगी इमािती आहण 1,925 

सिकािी इमाितीचं्या छतावि 52 जल-तणाव असलेल्या ब्लॉक्स आहण 27 शहिी सर्थाहनक स्विाज्य संसर्थांमधे्य पावसाचे 

पाणी साठवण संिचना बांिल्या जातील. 

• 2022-23 ते 2026-27 या कालाविीत CHHATA योजनेंतगात अंदाजे 373.52 कोर्ी हलर्ि पाण्याचा उपसा केला 

जाईल. 

• छर्ा योजना जलसंपदा हवभागाच्या (DoWR) हवद्यमान मनुष्यबळाद्वािे 270 कोर्ी रुपयांच्या खचाासह िाबहवण्यात 

येणाि आहे. 
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• िाज्य सिकािच्या CHHATA योजनेंतगात सिकािी इमाितीचं्या छताविील प्रते्यक जलसंचय संिचनेची सिासिी हकंमत 

4.32 लाख रुपये हनहित किण्यात आली आहे, ति ग्रामीण भागात प्रहत इमाित सुमािे 3.06 लाख रुपये आहे. 

• ओहडशा िाज्याची िाजिानी भुवनेश्वि आहे, ओहडशाचे मुख्यमंत्री नवीन पर्नायक आहेत आहण िाज्यपाल गणेश लाल 

आहेत. 

Source: Indian Express 

फालु्ग िदीिरील भारतातील सिाात लांब रबर िरणाचे उद्घाटि 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• हबहािचे मुख्यमंत्री हनतीश कुमाि यांनी गया जवळील फालु्ग नदीवि वसलेलं देशातील सवाात लांब िबि ििण गयाजी 

ििण अहिकृतरित्या उघडलं आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गयाजी ििणाच्या बांिकामासाठी अंदाजे 324 कोर्ी रुपये खचा आला आहण त्यात आयआयर्ी तज्ज्ांचा (रुिकी) 

समावेश होता. 

• याते्रकरंूच्या हहतासाठी सिकािने गयाजी ििण बांिले. 

• हवषु्णपद घार्ाजवळील फालु्ग नदीत गयाजी ििण पूणा झाल्याने हपंडदान किण्यासाठी येणाऱ्या भाहवकांना नेहमीच 

हकमान दोन फूर् पाणी उपलब्ध असेल. 

• गयाजी ििणाचे मुख्य काया म्हणजे गया येर्थील हवषु्णपद मंहदिात वर्ाभि सतत पाणी पोहोचवणे. 

• IIT रुिकीच्या शास्त्रज्ांनी तयाि केलेले गयाजी ििण 411 मीर्ि लांब, 95.5 मीर्ि रंुद आहण 3 मीर्ि उंच आहे. 

• िबि बंिाऱ्याबिोबिच फालु्ग नदीच्या काठामधे्य सुिािणा किण्यात आली असून, याते्रकरंूना ते ओलांडून सीता 

कंुडापयांत पोहोचता यावे, यासाठी स्टीलचा पूल बांिण्यात आला आहे. 

• गयाजी ििण बांिल्याने फालु्ग नदीत पाणी साठहवणे शक्य होणाि आहे, जेणेकरून ते केवळ पावसाळ्याच्या काळात 

न िाहता वर्ाभि उपलब्ध होईल. 

Source: Times of India 

महत्वाची बातमी : संरक्षण 

नसंगापूरिे भारताचे माजी िौदल प्रमुख लांबा यांचा 'मेिािी सेिा पदका'िे गौरि केला 

 

बातम्ांमधे्य का: 
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• भाितीय नौदलाचे माजी कमांडि अॅडहमिल सुनील लांबा यांना िाष्ट्र पती हहलमा याकोब यांच्या हसे्त हसंगापूिचा सवोच्च 

लष्किी सन्मान असलेले गुणवंत सेवा पदक (हमहलर्िी) (MSM(M) ने सन्माहनत केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भाितीय नौदल आहण हसंगापूि नौदलाचे प्रजासत्ताक यांच्यातील दीघाकालीन आहण मजबूत हद्वपक्षीय संिक्षण संबंि 

दृढ किण्यासाठी त्यांनी हदलेल्या उले्लखनीय योगदानाबद्दल अॅडहमिल लांबा यांना हा पुिस्काि देण्यात आला. 

• दोन्ही नौदलांनी नोिेंबि 2017 मधे्य नौदल सहकायाासाठी हद्वपक्षीय किाि आहण जून 2018 मधे्य मु्यचु्यअल 

कोऑहडानेशन, लॉहजव्हस्टक्स अाँड सव्हिासेस सपोर्ाची अंमलबजावणी व्यवसर्था पूणा केली, ज्याने नौदल-ते-नौदलातील 

अहिक पिस्पिसंवादाची चौकर् सर्थाहपत केली आहण पाणबुडी बचाव, सागिी-सुिक्षा माहहती-सामाहयकिण आहण 

िसद समर्थान यासािख्या पिस्पि हहताच्या के्षत्रात सहकायााचा हवस्ताि केला. 

• माजी नौदल प्रमुख लांबा यांच्या मदतीने दोन्ही नौदलांनी 2018 च्या सुरुवातीला हसंगापूि-भाित सागिी हद्वपक्षीय 

सिावाचा िौप्य महोत्सवही आयोहजत केला होता. 

• दोन्ही सैन्यांनी सप्टेंबि 2019 मधे्य हसंगापूि-भाित-र्थायलंड सागिी सिाव (Singapore-India-Thailand Maritime 

Exercise (SITMEX)) यशस्वीरित्या पूणा केला. 

Source: PIB 

महत्त्वाची नियुक्ती 

िोल्कर तुका  संयुक्त राष्ट्र ांचे पुढील माििी हक्क प्रमुख बिणार आहेत 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• ऑव्हस्टर याचे नागरिक िोल्कि तुका  यांची संयुि िाष्ट्र ांचे सिहचर्णीस अाँर्ोहनयो गुरे्िेस यांनी संयुि िाष्ट्र ांच्या 

आमसभेचे मानवाहिकाि प्रहतहनिी म्हणून हनयुिी केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2018 ते 2022 या काळात संयुि िाष्ट्र ांच्या मानवाहिकाि उच्चायुिपदावि (OHCHR) िाहहलेल्या हचली िाजकािणी 

वेिोहनका हमशेल बॅचेलेर् जेरिया यांची जागा िोल्कि तुका  यांनी घेतली आहे. 

• तुका , जे सध्या िोिणासाठी सहाय्यक महासहचव (assistant secretary-general for policy) आहेत. 

• िोल्कि तुका  यांनी यापूवी हजहनिा येर्थील युनायरे्ड नेशन्स िेफू्यजी एजन्सी (यूएनएचसीआि) येरे्थ सुिक्षाहवर्यक 

सहाय्यक उच्चायुिपद भूर्हवले होते. 

• िोल्कि तुका  यांनी जागहतक स्तिावि मानवी हक्क सुिािण्यासाठी अर्थक आहण प्रभावीपणे काम केले आहे. 

• िोल्कि तुका  यांनी कुवेत, मलेहशया, कोसोिो आहण बोहिया-हजेगोव्हिना येर्थील संयुि िाष्ट्र ांच्या हनवााहसत 

एजन्सीशीही सहकाया केले आहे. 

• चीन मुव्हिम अल्पसंख्याकांशी दुजाभाव किीत असून उइगि जनतेहवरुद्ध मानवतेहवरुद्ध गुने्ह किीत असल्याचा 

वादग्रस्त अहवाल हा िोल्कि तुका  यांचा पहहला अडर्थळा ठिणाि आहे. 
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• हडसेंबि 1993 मधे्य मानवी हक्क आसर्थापनाच्या उच्चायुि कायाालयाची सर्थापना किण्यात आली. 

Source: Indian Express 

राजा चार्ल्ा नतसरा युिायटेड नकंग्डमच्या गादीिर निराजमाि 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• हदवंगत िाणी एहलझाबेर्थ हद्वतीय यांचा मुलगा हप्रन्स चार्ल्ा हिर्नचा नवा िाजा म्हणून हविाजमान झाला आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• िाणी एहलझाबेर्थ हद्वतीय यांच्या हनिनानंति हप्रन्स चार्ल्ा यांनी त्यांच्यानंति युनायरे्ड हकंग्डमचा िाजा म्हणून पदभाि 

स्वीकािला आहे.  

• हप्रन्स चार्ल्ा हफहलप आर्थाि जॉजा हे चार्ल्ाचे पूणा नाव आहे; त्याचा जन्म बहकंगहॅम पॅलेसमधे्य झाला. 

• 1971 मधे्य कें हिज हवद्यापीठातील हर्र हनर्ी कॉलेजमिून पदवी घेतल्यानंति आहण 1975 मधे्य तेरे्थ पदवु्यत्ति पदवी 

संपादन केल्यानंति हप्रन्स चार्ल्ा हे महाहवद्यालयीन पदहवका घेणािे िाजघिाण्यातील पहहले सदस्य बनले होते. 

• हप्रन्स चार्ल्ा यांनी यापूवी 1971 ते 1976 या काळात िॉयल नेिीमधे्य काम केले होते. 

• िाणी एहलझाबेर्थ यांच्यानंति िाजा चार्ल्ा हे 14 िाष्ट्र कुल िाष्ट्र ांचे नवे सम्रार् म्हणून िाणी एहलझाबेर्थ यांची जागा घेतील. 

• फेिुवािी 6, 1952 िोजी िाणी एहलझाबेर्थ हद्वतीय यांनी आपले वडील िाजा जॉजा सहावे यांची जागा घेतली, ज्यांचे 

वयाच्या 25 व्या वर्ी हनिन झाले होते. 

• िाणी एहलझाबेर्थ दुसिी ही सवाात जास्त काळ िाज्य किणािी हिहर्श िाज्यकते होती. 

Source: Times of India 

महत्त्वाचे नदिस 

10 सप्टेंबर रोजी जागनतक आत्महत्या प्रनतबंिक नदि साजरा करण्यात आला. 

 

• बातम्ांमधे्य का: 

• जागहतक समुदाय दिवर्ी 10 सप्टेंबि िोजी जागहतक आत्महत्या प्रहतबंिक हदन (डबू्ल्यएसपीडी) साजिा कितो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2022 मधे्य जागहतक आत्महत्या प्रहतबंि हदनाचा हवर्य "Creating Hope through Action" हा त्याचा हवर्य 

असेल. 
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• आत्महते्यचा हवचाि किणाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकािे आशा सोडू नये, असा संदेश जागहतक आिोग्य संघर्नेला या 

हदवशी होणाऱ्या कायाक्रमांमिून हदला.  

• इंर्िनॅशनल असोहसएशन फॉि सुसाईड हप्रिेन्शन (IASP) आहण जागहतक आिोग्य संघर्ना (WHO) सािख्या संसर्था 

जगभिात जागहतक आत्महत्या प्रहतबंि हदनाचा प्रचाि कितात. 

• जागहतक आत्महत्या प्रहतबंि हदनाचा मुख्य उदे्दश आत्महत्या प्रहतबंिाबाबत जागहतक पातळीवि जागरुकता वाढहवणे 

हा आहे. 

• जागहतक आत्महत्या प्रहतबंिक हदनाहनहमत्त, सहभागीनंा एकत्र काम किण्यास प्रोत्साहहत केले जाते. 

• इंर्िनॅशनल असोहसएशन फॉि सुसाइड हप्रिेंशन आहण वर्ल्ा हेल्थ ऑगानायझेशनने 2003 मधे्य जागहतक आत्महत्या 

प्रहतबंिक हदन (डबू्ल्यएसपीडी) सुरू केला होता.  

Source: Livemint 
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