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दैनिक चालू घडामोडी 13.09.2022 
महत्वाची बातमी : आंतरराष्ट्र ीय 

सेतू काययक्रम 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• भारतीय व्यवसायमालकाांना अमेररकेत राहणाऱ्या ग ांतवणूकदाराांशी जोडण्यासाठी वाणणज्य व उद्योगमांत्री पीयूष गोयल 

याांनी SETU (Supporting Entrepreneurs in Transformation and Upskilling) नावाचा काययक्रम स रू केला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• उद्योजकतेला मदत करण्यास इच्छ क असलेले अमेररकेतील मागयदशयक सेतूच्या मदतीने भारतीय व्यवसायाांशी सांपकय  

साधू शकतात. 

• भारताच्या स्टार्यअप इकोणसस्टमशी काही म द्द्ाांवर कें णित चचेदरम्यान, सेतू प्रकल्प सावयजणनक करण्यात आला. 

• सेतू प्रकल्पाम ळे भारतातील व्यवसाय अमेररकन ग ांतवणूकदार आणण स्टार्यअप इकोणसस्टममधील प्रम ख व्यक्ी ांशी 

मेंर्ॉरणशपद्वारे जोडले जातील आणण णनधी उभारणी, बाजारपेठेतील प्रवेश आणण व्यापारीकरण यासह णवणवध के्षत्राांमधे्य 

मदत होईल. 

• स्टार्यअप इांणडया उपक्रमाच्या MAARG ((Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience, and Growth) 

प्रोग्रामने णवकणसत केलेल्या मेंर्ररांग वेबसाइर्च्या माध्यमातून, SETU प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून भारतीय 

उद्योजकाांसाठी एक all-in-one resource चा प्रयत्न केला गेला आहे. 

• व्यवसाय व्यवस्थापन कौशल्याचा (Business management expertise) अभाव ही एक मोठी समस्या आहे आणण 

उद्योजकाांना णनणयय घेण्यासाठी योग्य मागयदशयनाची तसेच नैणतक समथयनाची आवश्यकता असते. सेतू प्रकल्पाम ळे ही 

गरज भागेल. 

Source: The Hindu 

टोनकयोिे भारत आनि जपािला 2+2 मंत्रीस्तरीय चचेचे आयोजि केले 
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बातम्ांमधे्य का: 

• 8 सप्टेंबर 2022 रोजी र्ोणकयोने द सऱ्या भारत-जपान 2+2 परराष्ट्र  आणण सांरक्षणमांत्र्ाांच्या बैठकीचे आयोजन केले 

होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• या बैठकीला भारताचे सांरक्षण मांत्री राजनाथ णसांह, भारताचे परराष्ट्र  मांत्री डॉ. एस. जयशांकर, जपानचे परराष्ट्र  व्यवहार 

मांत्री हयाशी योणशमासा आणण जपानचे सांरक्षण मांत्री हमदा यास काझ ूउपस्स्थत होते. 

• राष्ट्र ाांच्या सावयभौम आणण प्रादेणशक अखांडतेचा आदर करणाऱ्या णनयम-आधाररत आांतरराष्ट्र ीय व्यवस्थेप्रती आपल्या 

वचनबद्धतेचा प नरुच्चार मांत्र्ाांनी केला आणण सवय राष्ट्र ाांनी धमकी णकां वा बळाचा वापर न करता णकां वा एकतर्फी स्स्थती 

बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न न करता आांतरराष्ट्र ीय कायद्यान सार णववादाांचे शाांततापूणय णनराकरण करण्याच्या गरजेवर 

भर णदला. 

• मांत्र्ाांनी आणसयानच्या कें िस्थानी आणण एकात्मतेसाठी त्ाांच्या उत्कर् समथयनाची तसेच त्ाांच्या सांपूणय समथयनाची प ष्ट्ी 

केली. 

• "2+2 डायलॉग मॉडेल" म्हणजे दोन राष्ट्र ाांमधे्य एकाच वेळी होणाऱ्या मांत्रीस्तरीय बैठकाांचा सांदभय आहे.  

• या चचेच्या स्वरूपाांतगयत भारत आणण जपान, अमेररका आणण ऑस्टर ेणलया याांच्यात वार्ाघार्ी झाल्या आहेत. 

• 2018 मधे्य पांतप्रधान मोदी आणण जपानचे पांतप्रधान णशांजो आबे याांच्यातील 13 व्या णशखर पररषदेदरम्यान णवशेष 

धोरणात्मक आणण जागणतक भागीदारी मजबूत झाली, जी णद्वपक्षीय स रक्षा आणण लष्करी सहकायय वाढणवण्याच्या 

उदे्दशाने णनयोणजत होती. नवीन 2+2 मांत्रीस्तरीय वार्ाघार्ी स रू करण्याचा णनणयय घेण्यात आला. 

Source: Economic Times 

महत्वाची बातमी : संरक्षि 

प्रकल्प 17 अ 'तारानिरी' नतसरे से्टल्थ नििेट सुरू 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• माझगाव डॉक णशपणबल्डसय (एमडीएल) तरे्फ भारतीय नौदलासाठी "ताराणगरी" नावाचा णतसरा Project 17A से्टल्थ 

णिगेर्चे म ांबईत अनावरण करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• या य द्धनौकेसाठी एकास्त्मक बाांधणी पद्धत वापरण्यात आली आहे. या पद्धतीमधे्य णवणवध भौगोणलक णठकाणी नौकेच्या 

प्रम ख भागाचे (हुल ब्लॉक्स) बाांधकाम करण्यात येऊन एमडीएल येथे त्ाचे एकत्रीकरण णकां वा बसवण्याचे काम केले 

जाते. 

• या य द्धनौकेचे आरेखन भारतीय नौदलाच्या अांतगयत असलेल्या नौदल णडझाइन ब्य रो या आरेखन सांस्थेने केले आहे. 

• सरकारने 2015 मधे्य प्रणसद्ध "Project 17A" ला मान्यता णदली, ज्यात Rs 50,000 कोर्ी रुपये खचूयन सात से्टल्थ 

णिगेर््स बाांधण्याची मागणी केली गेली आहे. 

• या सातपैकी तीन य द्धनौकाांचे कां त्रार् 'GRSE'ला तर अन्य चार य द्धनौकाांचे कां त्रार् म ांबईस्स्थत सरकारी मालकीच्या 

माझगाव डॉक्स णलणमरे्डला (एमडीएल) देण्यात आले होते. 
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• या य द्धनौकाांमधे्य अत्ाध णनक, आध णनक सेन्ससय असण्याबरोबरच र्ॉप-नॉच से्टल्थ क्षमता असेल. 

• स्वदेशी बनावर्ीच्या या से्टल्थ य द्धनौकेमधे्य अत्ाध णनक शसे्त्र, सेन्ससय, अत्ाध णनक कृती माणहती प्रणाली, एकास्त्मक 

मांच व्यवस्थापन प्रणाली, जागणतक दजायची मॉड्य लर णलस्हांग से्पस, अत्ाध णनक वीज णवतरण प्रणाली आणण इतर 

अनेक अत्ाध णनक वैणशष्ट्ये असतील. 

Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : निज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि 

अनिकुल कॉसमॉसिे 3D-मुनित रॉकेट इंनजिचे पनहले पेटंट 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• भारताच्या खासगी अांतराळ व्यवसायाांपैकी एक असलेल्या Agnikul Cosmos ला त्ाच्या 3D-printed rocket 

engine च्या णनणमयतीसाठी पणहले पेर्ांर् देण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या वषायच्या अखेरीस प्रके्षणपत होणाऱ्या कां पनीच्या अणिबाण रॉकेर्ला पॉवर देणाऱ्या अणिलेर् रॉकेर् इांणजनसाठी 

कां पनीला हे पेर्ांर् देण्यात आले आहे. 

• Agnilet, हे एक णसांगल-पीस इांणजन, सांपूणयपणे णडझाइन केलेले आणण भारतात तयार केलेले जगातील पणहले णसांगल-

पीस 3D णप्रांरे्ड रॉकेर् इांणजन आहे. 2021 च्या स रुवातीला त्ाची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. 

• अणिलेर्ची रचना अशा प्रकारे केली गेली आहे की हे सवय हाडयवेअरच्या एका त कड्यामधे्य समाणवष्ट् केले जाईल आणण 

त्ात शून्य असेम्बल भाग आहेत. 

• अांतराळ तांत्रज्ञानावरील अत्ांत प्रणतषे्ठची पररषद असलेल्या द बईतील आयएसी 2021 मधे्य अणिक लने हे इांणजन 

दाखवण्यात आले होते.  

• सध्या, व्यावसाणयक अांतराळ ऑपरेशनच्या बाबतीत भारताचा बाजारातील णहस्सा स मारे 2% आहे असा अांदाज आहे, 

जो देखील भारताच्या कें िीय अांतराळ सांस्था, भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्था (ISRO) च्या कायायम ळे आहे. 

• अणिक लची स्थापना 2017 मधे्य श्रीनाथ रणवचांिन, मोईन एसपीएम आणण एसआर चक्रवती (आयआयर्ी-मिासचे 

प्राध्यापक) याांनी केली होती. 

• णडसेंबर 2020 मधे्य, अणिक लने IN-SPACE उपक्रमाांतगयत भारतीय अांतराळ सांशोधन सांस्था (ISRO) सोबत से्पस 

एजन्सीचे कौशल्य आणण रॉकेर् इांणजन तयार करण्यासाठी त्ाांच्या स णवधाांमधे्य प्रवेश णमळवण्यासाठी करार केला. 

Source: Indian Express 
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महत्त्वाची नियुक्ती 

PMLA अपीलीय न्यायानिकरिाच्या अध्यक्षपदी सरन्यायािीश मुिीश्वर िाथ भंडारी यांची नियुक्ती  

 

बातम्ांमधे्य का: 

• मिास उच्च न्यायालय, कें ि (PMLA) चे म ख्य न्यायमूती म नीश्वर नाथ भांडारी याांची मनी लॉस् र् ांग प्रणतबांधक 

कायद्याांतगयत अपीलीय न्यायाणधकरणाच्या अध्यक्षपदी णनय क्ी करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अथय मांत्रालयाच्या महसूल णवभागाने हे णनदेश जारी केले आहेत. 

• 2016 च्या णवत्त कायद्याद्वारे, पीएमएलए अपीलीय न्यायाणधकरण आणण SAFEMA अांतगयत मालमत्ता जप्तीसाठी 

न्यायाणधकरण एकत्र केले गेले होते.  

• न्यायमूती भांडारी याांची ज लै 2007 मधे्य राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून णनय क्ी करण्यात आली. 

त्ानांतर त्ाांची माचय 2019 मधे्य अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आणण जून 2019 मधे्य त्ाांची 

त्ा उच्च न्यायालयाचे काययवाहक म ख्य न्यायाधीश म्हणून णनय क्ी करण्यात आली. 

• मिास उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन म ख्य न्यायाधीश सांजीव बॅनजी याांची मेघालय उच्च न्यायालयाच्या म ख्य 

न्यायाधीशपदी णनय क्ी करावी, अशी सूचना सवोच्च न्यायालयाच्या कॉलेणजयमने केली तेहा न्यायमूती भांडारी याांना 

अलाहाबादहून मिास उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले. 

• प ढे न्यायमूती भांडारी याांनी काययवाहक म ख्य न्यायमूतीची भूणमका स्वीकारली आणण याच वषी रे्फब्र वारी मणहन्यात 

त्ाांची उच्च न्यायालयाच्या म ख्य न्यायाधीशपदी णनय क्ी झाली. 

Source: Livemint 

महत्त्वाचे नदिस 

आंतरराष्ट्र ीय PCOS जािरूकता मनहिा: 1-30 सप्टेंबर 2022 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2022 हा आांतरराष्ट्र ीय PCOS जागरूकता मणहना साजरा केला जाईल. 
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मुख्य मुदे्द: 

• पॉलीणसस्स्टक ओहरी णसांडर ोम (polycystic ovary syndrome (PCOS)) हा स्स्त्रयाांमधे्य एक सामान्य हामोनल 

णवकार आहे जो मणहला वांध्यत्वाचे प्रम ख कारण आहे. 

• मणहला आणण म ली ांवर पररणाम करणारी एक प्रम ख genetic, hormone, metabolic and reproductive स्स्थती 

म्हणजे PCOS. 

• PCOS अवेअरनेस मांथ हा रे्फडरली णनय क् काययक्रम आहे. PCOS चॅलेंज: िॅशिल पॉलीनसस्टस्टक ओव्हरी नसंडर ोम 

असोनसएशि ही PCOS जागरूकता मणहन्यासाठी प्रायोजक सांस्था आहे आणण सहाय्यक सांसाधने, माणहती आणण 

काययक्रम आयोणजत करते. 

• पीसीओएस जागरूकता मणहन्याचे उद्दीष्ट् म्हणजे ज्याांना या स्स्थतीने ग्रासले आहे त्ाांचे जीवन वाढणवणे, त्ाांची लक्षणे 

कमी करणे आणण जीवनाशी सांबांणधत पररस्स्थती णवकणसत होण्याचा धोका कमी करणे. 

Source: Times of India 

नहमालय नदिस 2022 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• 9 सप्टेंबर रोजी नौला र्फाउां डेशन आणण नॅशनल णमशन र्फॉर क्लीन गांगा याांच्या सांय क् णवद्यमाने णहमालय णदनाचे 

आयोजन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• णहमालयीन पररसांस्था आणण प्रदेशाच्या सांरक्षणासाठी णहमालय णदन साजरा केला जातो. 

• णहमालयातील डोांगराळ शहराांना इमारतीचे णनयोजन आणण रचना, अप रे पायाभूत स णवधा जसे की र्ॉड, पाणीप रवठा, 

साांडपाणी इत्ादी ांम ळे आणण अभूतपूवय वृक्षाांची नासधूस याम ळे ज्या अडचणी ांना सामोरे जावे लागते, त्ाची जाणीव 

जागृती करणे हे णहमालय णदनाचे उद्दीष्ट् आहे. 

• 2022 सालच्या णहमालय णदनात "णहमालय जेहा तेथील रणहवाशाांच्या णहताचा आदर केला जाईल तेहाच तो स रणक्षत 

राहील (the Himalayas will be safe only when the interests of its residents are respected)" या 

कल्पनेवर भर णदला जाईल. 

• णहमालय णदनी पयायवरण सांवेदनशील अशा डोांगराळ शहराांच्या कल्पना आणण णडझाईन्स णकती तातडीनां तयार केल्या 

पाणहजेत, यावर प्रकाश र्ाकण्यात आला आहे. 

• णहमालयाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे कारण ते सामर्थ्ायचा स्रोत आहेत आणण सांपूणय जगासाठी एक अमूल्य 

साांसृ्कणतक वारसा आहेत. 

• उत्तराखांडच्या म ख्यमांत्र्ाांनी 2015 मधे्य 9 सप्टेंबर हा णदवस औपचाररकपणे णहमालय णदन म्हणून घोणषत केला होता. 

• गांभीर हवामानापासून देशाचे सांरक्षण करण्यासाठी आणण वन्यजीवाांचे रक्षण आणण देखभाल करण्यासाठी णहमालय 

महत्त्वपूणय आहे. 
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• णहमालयाच्या पवयतराांगेत वनस्पती आणण प्राण्याांचे वैणवध्य तर आहेच, पण त्ाम ळे देशात पाऊसही पडतो. णहमालय 

डे ही लोकाांना णशणक्षत करण्याची आणण स्थाणनक पातळीवर सांवधयनाच्या प्रयत्नाांमधे्य सहभागास प्रोत्साणहत करण्याची 

एक उत्तम सांधी आहे. 

Source: Indian Express 

जािनतक प्रथमोपचार नदि 2022 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• दरवषी सप्टेंबरच्या द सऱ्या शणनवारी जागणतक प्रथमोपचार णदन साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• यांदा जागणतक प्रथमोपचार णदन 2022 चे आयोजन 10 सप्टेंबर 2022 रोजी करण्यात आले आहे. 

• जागणतक प्रथमोपचार णदनाची स रुवात सवयप्रथम इांर्रनॅशनल रे्फडरेशन ऑर्फ रेडक्रॉस आणण रेड णक्रसेंर् सोसायर्ीज 

(आयएर्फआरसी) याांनी केली होती. 

• आयएर्फआरसीच्या मते, यांदाच्या जागणतक प्रथमोपचार णदनाची थीम 'आजीवन प्रथमोपचार (Lifelong First Aid)' 

अशी आहे. 

• दरवषी, जागणतक प्रथमोपचार णदन जागरूकता णनमायण करण्यासाठी आणण मानवतावादी सशक्ीकरणाची कृती 

म्हणून आणण व्यापक लवणचकता दृणष्ट्कोनाचा मूलभूत भाग म्हणून प्रथमोपचाराच्या मूल्यावर जोर देण्यासाठी 

ओळखला जातो. 

• यांदा जागणतक प्रथमोपचार णदनाचा काययक्रम ग्लोबल र्फस्टय एड रेर्फरन्स सेंर्रतरे्फ आयोणजत करण्यात येणार असून, 

राष्ट्र ीय सणमत्ाांना आवश्यक ती साधनसामग्रीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

• जागणतक प्रथमोपचार णदनाचा इणतहास 1859 साली सोले्फररनोच्या लढाईचा आहे, ज्यामधे्य णजणनहाचा एक तरुण 

उद्योगपती हेन्री डू्यनांर् लोकाांच्या कत्तलीम ळे भयभीत झाला होता आणण स्तब्ध झाला होता. 

• या घर्नेने हेन्री ड्य नाांर्ला इतकी पे्ररणा णमळाली की त्ाने 'अ मेमरी ऑर्फ सॉले्फररनो' नावाचे प स्तक णलणहले, ज्यात 

त्ाांनी आपले अन भव साांणगतले आणण शेवर्ी रेडक्रॉसची आांतरराष्ट्र ीय सणमती (आयसीआरसी) सहसांस्थापक म्हणून 

स्थापन केली, जेणेकरून प्रथमोपचार णशक्षणाअभावी होणारी जीणवतहानी र्ाळण्यासाठी त्वररत प्राथणमक काळजी 

घेता येईल. 

• 2000 साली सप्टेंबरचा द सरा शणनवार अणधकृतपणे आयएर्फआरसीने जागणतक प्रथमोपचार णदन म्हणून घोणषत केला. 

Source: Jansatta  

 

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

