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दैनिक चालू घडामोडी 19.09.2022 
महत्वाची बातमी : आंतरराष्ट्र ीय 

ग्लोबल निप्टो अॅडॉप्शि इंडेक्स 2022 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• Global Crypto Adoption Index 2022 मधे्य भारत 0.663 इंडेक्स स्कोअरसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• एकूण इंडेक्स रँककंगसह सलग दुसऱ्या वर्षी कक्रप्टोकरन्सी स्वीकारण्यात (adoption) व्हिएतनाम पकहल्या क्रमांकावर 

आहे. 

• किलीकपन्स 0.753 स्कोअरसह दुसऱ् या क्रमांकावर आहे आकण युके्रन 0.694 स्कोअरसह कनदेशांकात कतसऱ् या 

क्रमांकावर आहे. 

• भारतातही कक्रप्टोकरन्सीची स्वीकाराहहता वाढली असून या यादीत भारत 0.663 च्या इंडेक्स स्कोअरसह चौथ्या 

स्थानावर आहे. 

• ग्लोबल कक्रप्टो अॅडॉप्शन इंडेक्सची ही कतसरी आवृत्ती आहे. 

• व्हिएतनाम, किकलपाइन्स, युके्रन, भारत, पाककस्तान, नायजेररया, मोरोक्को, नेपाळ, केकनया आकण इंडोनेकशया या 

देशांचा ग्लोबल कक्रप्टो अॅडॉप्शन इंडेक्स 2022 मधे्य दहा कमी मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या यादीत समावेश 

करण्यात आला आहे. 

• ब्राझील, थायलंड, रकशया, चीन, तुकह स्तान, अजेंकिना, कोव्हिन आकण इके्वडोर या आठ उच्च मध्यम उत्पन्न असलेल्या 

देशांच्या यादीत ग्लोबल कक्रप्टो अॅडॉप्शन इंडेक्स 2022 मधे्य समावेश करण्यात आला आहे. 

• ग्लोबल कक्रप्टो अॅडॉप्शन इंडेक्स 2022 मधे्य अमेररका आकण युनायिेड ककंगडम या दोन उच्च उत्पन्न असलेल्या 

देशांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्ा : राष्ट्र ीय 

भारतीय निवडणूक आयोगािे ‘बीएलओ ई-पनिका’ सुरू केली 
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बातम्ांमधे्य का: 

• बुथ पातळीवरील अकिकाऱ्यांशी थेि संवाद सािण्याच्या उदे्दशाने भारतीय कनवडणूक आयोगाने 'बीएलओ ई-पकिका' 

प्रकसद्ध केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या ई-पकिका मधे्य ईिीएम-िीिीपॅि प्रकशक्षण, माकहती तंिज्ञानाशी संबंकित अजह, special summary revision, 

मतदान कें द्ांवर ककमान स्वीप उपक्रम, िपाल मतदान सुकविा, सुलभ कनवडणुका, कनवडणूक साक्षरता क्लब, मतदार 

जागृती उपक्रम आकण राष्ट्र ीय मतदार कदन यांचा समावेश आहे. 

• BLO e-Patrika मधे्य BLO सोबत अनौपचाररक संवाद, त्ांच्या यशोगाथा आकण देशभरात अनुसरण केलेल्या सवोत्तम 

पद्धतीचंा देखील समावेश आहे.  

• बीएलओ ई-पकिका इंग्रजी, कहंदी आकण प्रादेकशक भार्षांमधे्य उपलब्ध असेल. 

• आयोगाने 2006 साली BLO ही संस्था प्रामुख्याने सवहसमावेशक, अद्ययावत आकण िुिीमुक्त (inclusive, up-to-

date, and error-free electoral) मतदार यादी सुकनकित करण्यासाठी स्थापन केली होती, जे स्वतंि, कनष्पक्ष आकण 

सहभागी (free, fair, and participatory elections) कनवडणुकांच्या कदशेने िाकलेली पकहले पाऊल आहे. 

• याकनकमत्ताने, अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याच्या उदे्दशाने आयोगाने देशभरात पसरलेल्या BLO सोबत अशा प्रकारचा 

पकहला संवाद आयोकजत केला आहे. 

Source: PIB 

70 वर्ाािंतर नचत्ता भारतात परतले 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• भारतातील 70 वर्षाांहून अकिक काळ नामशेर्ष झाल्यानंतर, 17 सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशातील कुनो-पालपूर राष्ट्र ीय 

उद्यान (KNP) येथे कचत्ताचे पुनवहसन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 
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• मध्य प्रदेशातील कुनो-पालपूर नॅशनल पाकह  (केएनपी) येथे नाकमकबयाहून पाच मादी आकण चार ते सहा वरे्ष 

वयोगिातील तीन पुरुर्ष अशा आठ आकिकन कचत्त्ांना भारतात आणण्यात आले आहे. 

• एका खंडातून दुसऱ्या खंडात मोठ्या प्रमाणात मांसाहारी प्राण्याचे स्थलांतर होण्याची ही जगातील पकहलीच वेळ आहे. 

• कचत्त्ाला देशात प्राचीन इकतहास आहे, मध्य प्रदेशातील मनू्सरमिील चतुभुहज नाला येथेही 'पातळ कठपके असलेल्या 

मांजरीची कशकार (thin-spotted cat hunting)' हे नवाश्मयुगीन गुहाकचि (Neolithic cave painting) सापडले 

आहे. 

• भारतात उत्तरेस जयपूर व लखनौपासून दकक्षणेस मै्हसूरपयांत व पकिमेस काकठयावाडपासून पूवेकडे देवगडपयांत 

कचत्ता आढळून येत होते.  

• 1952 साली भारत सरकारने कचत्ता अकिकृतपणे नामशेर्ष झाल्याचे घोकर्षत केले. 

• 1940 पासून, जॉडहन, इराक, इस्रायल, मोरोक्को, सीररया, ओमान, टु्यकनकशया, सौदी अरेकबया, कजबूती, घाना, 

नायजेररया, कझाकस्तान, पाककस्तान आकण अिगाकणस्तान या 14 इतर देशांमधे्यही कचत्ता नामशेर्ष झाल्याचे घोकर्षत 

करण्यात आले. 

• कचत्ता परत आणल्यानंतर, भारत हा एकमेव देश बनला आहे कजथे 'कबग कॅि' प्रजातीचे पाचही सदस्य आहेत- वाघ, 

कसंह, पँथर, कहम कबबट्या आकण कचत्ता. 

Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : राज्य 

फॉरेन्सिक पुरावे जमा करणे बंधिकारक करणारी नदल्ली पोनलसांची पनहली फौज 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• सहा वर्षाांपेक्षा जास्त कशक्षा असलेल्या गुन्ह्ांमधे्य िॉरेव्हन्सक पुरावे गोळा करणे अकनवायह करणारे कदल्ली पोकलस हे 

भारतातील पकहले पोकलस दल ठरले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गृहमंिी अकमत शहा यांनी झोनल कौव्हन्सलच्या बैठकीनंतर कदल्लीचे पोलीस आयुक्त संजय अरोरा यांनी सवह पोलीस 

युकनि्सना 'सँ्टडडह ऑडहर' जारी केला.  

• िौजदारी खिल्यांमधे्य िॉरेव्हन्सक पुरावे गोळा करणे अकनवायह करण्याच्या सुरुवातीच्या िप््ांपैकी हा बदल होता. 

• या योजनेअंतगहत प्रते्क कजल्ह््ाला घिनास्थळी वैज्ञाकनक व िॉरेव्हन्सक सायन्स(scientific and forensic 

assistance) मदत देण्याच्या उदे्दशाने िॉरेव्हन्सक मोबाइल िॅनचे वािप करण्यात येणार आहे. 

• कदल्ली हा कें द्शाकसत प्रदेश आहे ज्यावर गृह मंिालयाचा प्रशासकीय अकिकार आहे. 

• गुन्ह्ांकडे लक्ष देण्यासाठी ककंवा न्यायालयात वापरल्या जाणार् या पुराव्ांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वैज्ञाकनक 

कायहपद्धती ककंवा कौशल्यांचा वापर िॉरेव्हन्सक सायन्स म्हणून ओळखला जातो. 

• भारतातील पकहले सेंिर ल किंगरकपं्रि बू्यरो 1897 मधे्य कोलकाता येथे स्थापन झाले आकण 1904 मधे्य कायाहव्हित झाले. 

Source: Dainik Bhaskar 
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महत्वाची बातमी : अर्ाव्यवस्र्ा 

फेडरल बँक आनशया 2022 मधील सवोत्तम कायास्र्ळांमधे्य 63 व्या स्र्ािावर  

 

बातम्ांमधे्य का: 

• िेडरल बँक कलकमिेड आकशया 2022 मिील सवोतृ्कष्ट् कायहस्थळांच्या (Best Workplaces) यादीमधे्य 63 व्ा 

स्थानावर आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• यासह, िेडरल बँक देखील भारतातील एकमेव बँक बनली आहे जी गे्रि पे्लस िू वकह  (Great Place to Work) या 

जागकतक प्राकिकरणाद्वारे सूचीबद्ध केली गेली आहे. 

• ही यादी आकशया आकण मध्यपूवेतील 1 दशलक्षाहून अकिक सवेक्षणवर आिाररत आहे, जी या प्रदेशातील 4.7 

दशलक्षाहून अकिक कमहचार् यांच्या अनुभवावर आिाररत आहे.  

• गे्रि पे्लस िू वकह  इंकडयाच्या आकडेवारीनुसार, आकशयातील सवोत्तम कामाच्या कठकाणी सरासरी 88% कमहचार् यांना 

सकारात्मक कमहचार् यांचा अनुभव असल्याचे कदसून आले आहे. 

• तर सरासरी जागकतक कमहचार् यांसाठी, केवळ 55% कमहचारी समान सकारात्मक अनुभव असल्याचे कदसून आले 

आहे. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाची नियुक्ती 

युिायटेड िेशि नचल्ड्र ि फंडाचे सनदच्छादूत 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• 15 सप्टेंबर 2022 रोजी युकनसेिने युगांडाच्या 25 वर्षीय हवामान कायहकत्ाह िेनेसा नकािे (Vanessa Nkate) यांची 

संयुक्त राष्ट्र ांच्या बाल कनिीच्या (युकनसेि) सकदच्छा दूत म्हणून कनयुक्ती केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• िेनेसा नकाते यांचा जन्म 1996 साली युगांडा (पूवह आकिका) येथील कंपाला येथे झाला. 
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• जानेवारी 2019 मधे्य, िेनेसा एनकािेने स्वीडनच्या गे्रिा थनबगहच्या पे्ररणेने आपल्या कायाहची सुरुवात केली आकण 

'युगांडाची हवामान कायहकताह' (Climate Activist of Uganda) म्हणून कतची कनवड करण्यात आली. 

• िेनेसा नकाते या िायडे िॉर फु्यचर चळवळीच्या प्रमुख सदस्या होत्ा. 

• आकिकन हवामान कायहकत्ाांसाठी आवाज उठवण्याचे व्ासपीठ असलेल्या 'द राइज अप मूिमेंि' या संस्थेची 

स्थापना आकण युगांडाच्या ग्रामीण शाळांमधे्य सोलर पॅनल बसवण्याचा प्रकल्पही िेनेसा नकाते यांनीच उभारला होता. 

• वर्षह 2020 मधे्य,वर्ल्ह इकॉनॉकमक िोरममधे्य िेनेसा नकािे आकण थनबगह आकण इतरांसह व्हस्वत्झलांडमिील दावोस 

येथे उपव्हस्थत होते. 

• राईज अप मूिमेंि ही गररबी, कलंगािाररत कहंसा, मानवी तस्करी आकण बाल अत्ाचार यांचे उच्चािन करणारी चळवळ 

आहे. 

• युकनसेिच्या कचर्ल्र न्स क्लायमेि ररस्क इंडेक्सने वगीकरण केलेल्या 33 देशांपैकी एका देशात जागकतक पातळीवर 

2.2 अब्ज मुले राहतात, त्ांना "हवामान बदलाच्या पररणामांचा अतं्त जास्त िोका आहे". 

Source: Times of India 

महत्वाची बातमी : पयाावरण 

दानजानलंगमधील पद्मजा िायडू नहमालयि प्राणी उद्यािाला सवोतृ्कष्ट् प्राणीसंग्रहालय म्हणूि मान्यता 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• पकिम बंगालमिील दाकजहकलंग येथील पद्मजा नायडू कहमालयन झुऑलॉकजकल पाकह  (पीएनएचझेडपी) देशातील 

सवोत्तम प्राणी संग्रहालय म्हणून घोकर्षत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या यादीनुसार चेन्नईतील अररग्नार अण्णा (Arignar Anna) झऑूलॉकजकल पाकह ला दुसऱ्या क्रमांकाचे, कनाहिकातील 

मै्हसूर येथील श्री चामराजेंद् (Sri Chamarajendra) झऑूलॉकजकल गाडहन कतसऱ्या आकण कोलकात्ातील अकलपूर 

प्राणी उद्यानाला चौथे सवोत्तम प्राकणसंग्रहालय म्हणून घोकर्षत करण्यात आले आहे. 

• snow leopard and red panda सह पूवह कहमालयातील लुप्तप्राय प्राणी प्रजातीसंाठी प्रजनन आकण संविहन 

कायहक्रमांसाठी प्राणीशास्त्र उद्यान आंतरराष्ट्र ीय स्तरावर ओळखले जाते. 

• पद्मजा नायडू कहमालयन प्राणी उद्यान हे भारताच्या पकिम बंगाल राज्यातील दाकजहकलंग शहरात 67.56 एकर (27.3 

हेक्टर) मधे्य पसरलेले प्राणीसंग्रहालय आहे. 

• पद्मजा नायडू कहमालयन प्राणीसंग्रहालय 1958 मधे्य सुरू करण्यात आले होते, आकण 7,000 िूि (2,134 मीिर) च्या 

सरासरी उंचीसह भारतातील सवाहत मोठे प्राणीसंग्रहालय देखील आहे. 

• पद्मजा नायडू कहमालयन झलूॉकजकल पाकह चे नाव सरोकजनी नायडू यांच्या कन्या पद्मजा नायडू (1900-1975) यांच्या 

नावावरून ठेवण्यात आले आहे. 

• हे प्राकणसंग्रहालय सेंिर ल झ ूअथॉररिी ऑि इंकडयाच्या रेड पांडा प्रोग्रामचे मध्यवती कें द् म्हणून काम करते. 

Source: Indian Express 
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महत्त्वाचे नदवस 

जागनतक रुग्ण सुरक्षा नदवस: 17 सप्टेंबर 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• दरवर्षी 17 सप्टेंबर रोजी, जागकतक रुग्ण सुरक्षा कदन हा रुग्णांच्या सुरकक्षततेची हमी देण्यासाठी घ्यावयाच्या अनेक 

साविकगरीचंी जागरुकता वाढवण्याच्या उदे्दशाने साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• जागकतक रुग्ण सुरक्षा कदनाचे उद्दीष्ट् म्हणजे रुग्णांना होणारे िोके, चुका आकण इजा कमी करणे आहे.  

• जागकतक रुग्ण सुरक्षा कदनाचे मुख्य उद्दीष्ट् म्हणजे जागकतक समज कवककसत करणे, लोकांमधे्य जागरूकता वाढकवणे 

आकण रुग्णाची सुरक्षा सुिारण्यासाठी आकण रुग्णांचे नुकसान कमी करण्यासाठी सवह राष्ट्र ांना आकण आंतरराष्ट्र ीय 

भागीदारांना एकजुिीने कायह करण्याचे आवाहन करणे. 

• जागकतक रुग्ण सुरक्षा कदनाचे औकचत् सािून दरवर्षी एक थीम जाहीर केली जाते. यावर्षी जागकतक रुग्ण सुरक्षा कदवस 

2022 चा कवर्षय पुढील प्रमाणे आहे: "Medication Safety," with the tagline "Medication Without Harm" 

and the instruction to "Know, Check, and Ask"  

• जागकतक रुग्ण सुरक्षा कदनाचा उदे्दश रुग्ण, कुिंुब, कररअर, समुदाय, आरोग्य सेवा व्ावसाकयक, आरोग्य सेवा के्षिातील 

महत्वाचे व्क्ती आकण िोरणकते यांचे रुग्ण सुरके्षप्रती समपहण दशहकवणे हा आहे. 

• जागकतक रुग्ण सुरक्षा कदन हा जागकतक आरोग्य संघिनेच्या (डबू्ल्यएचओ) आंतरराष्ट्र ीय सावहजकनक आरोग्य कदनांपैकी 

एक आहे, जो 17 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

Source: Livemint 

हैदराबाद मुन्सक्तसंग्राम नदिी मुख्यमंत्र्ांच्या हसे्त औरंगाबादमधे्य ध्वजारोहण 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 13 मकहने मराठवाड्यातील लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी संघर्षह केला. दरम्यान, 17 सप्टेंबर 1948 

रोजी कनजामाने आत्मसमपहण केले. त्ानंतर मराठवाड्याला स्वातंत्र्य कमळाले. त्ामुळे 17 सप्टेंबर हा कदवस 
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मराठवाडा मुक्तीसंग्राम कदन म्हणून साजरा केला जातो. मुख्यमंिी एकनाथ कशंदे (CM Eknath shinde) यांनी या 

कायहक्रमाला उपव्हस्थती लावत ध्वजारोहण केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 17 सप्टेंबर 1948 रोजी देशाचे पकहले गृहमंिी सरदार वल्लभभाई पिेल यांनी हैदराबादचे देशात कवलीनीकरण 

करून संपूणह भारताचे स्वप्न पूणह केले.  

• 13 सप्टेंबर 1948 या कदवशी भारतीय सैन्याने ऑपरेशन पोलो सुरु केले. हैदराबादमधे्य भारतीय लष्कराची कारवाई 

पाच कदवस चालली, त्ात 1373 रझाकार मारले गेले.  

• हैदराबाद राज्यातील 807 जवानही मारले गेले. भारतीय सैन्याने 66 जवान गमावले तर 96 जवान जखमी झाले.  

• सरदार पिेलांनी जगाला सांकगतले की ही ‘पोलीस कारवाई’ होती. एका मकहन्यानंतर, 18 ऑक्टोबर 1948 रोजी 

मेजर जनरल जे.एन. चौिरी यांची हैदराबाद राज्याचे लष्करी राज्यपाल म्हणून कनयुक्ती करण्यात आली.  

मुख्यमंत्र्ांिी मराठवाड्यासाठी केलेल्या घोर्णा 

1. औरंगाबादमिील वेरूळ मंकदरासाठी 136 कोिी 

2. पैठणमधे्य संत उद्यान, पाणीपुरवठा योजना, कशडी महामागह, क्रीडा संकुल बनवणार 

3. जायकवाडी कालवा दुरुस्ती करणार 

4. मराठवाड्यात पाणी वळवण्यासाठी प्रकल्प  

5. जालना पाणीपुरवठा नूतनीकरण 

6. नांदेड कजल्हा क्रीडा संकुलासाठी कनिी देणार 

7. लातूरमधे्य कृर्षी महाकवद्यालय तरतूद 

8. मराठवाडा वािर ग्रीडमिून लातूरसाठी मान्यता 

Source: Loksatta 

 

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

