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दैनिक चालू घडामोडी 20.09.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

पोलंडिे निसु्तला स्पिट येथे ििीि कालिा बांधला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पिलावा (Strait of Pilawa) सामुद्रधुनीवर अवलंबून न राहता पवसु्तला लगून (Vistula lagoon) च्या बंदरांिरं्यत 

समुद्रिर्ययटन करता र्यावे, र्यासाठी िोलंडने बाल्टिक समुद्र आपि रपिर्यामधील ग्दान्स्कचे आखात (Bay of Gdansk) 

र्यांच्यामधे्य एक नवीन सागरी कालवा बांधला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• दुसऱ्र्या महारु्यद्धादरम्यान िोलंडवरील सोल्टिएत आक्रमिाच्या 83 व्या वधायिन पदनापनपमत्त नवीन कालवा उघडला 

गेला. 

• अर्यव्यवस्रे्वर आपि राष्ट्र ाच्या वाढीवरील रपिर्यन प्रभावाच्या समाप्तीचे रूिकात्मक प्रपतपनपधत्व करण्यासाठी हे केले 

गेले. 

• हे बाल्टिक ते एल्ब्लाग मागय मधील अंतर सुमारे 100 पकमी ने कमी होईल.  

• लहान जहाजे आपि बोटी सध्या र्या चॅनेलचा वािर करू िकतात, िरंतु एल्ब्लागच्या बंदरात 5 मीटर खोल प्रवेि 

होईिरं्यत मालवाहू जहाजांना सध्या मनाई आहे. 

• र्या प्रकल्पाची एकूि पकंमत USD 2 अब्ज आहे. 

• बाल्टिक समुद्रात, ल्टिसु्टला ल्टिट हा Aeolian sand spit पकंवा द्वीिकल्पीर्य भाग आहे, जो ग्दान्स्क खाडीिासून 

पवसु्तला लगूनला पवभापजत करतो. 

• िोलंड आपि कॅपलपननग्राड ओलास्ट (semi-exclave belonging to Russia) मधील सीमा जात असल्याने िोलंड 

आपि रपिर्यामधे्य ही Aeolian sand spit राजकीर्यदृष्ट्या पवभागली गेली आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

KRITAGYA 3.0 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िीक सुधारण्यासाठी "िीड ब्रीपडंग" ला प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दिाने ICAR ने KRITAGYA 3.0 लााँच केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीर्य कृषी संिोधन िररषद, आिल्या राष्ट्र ीर्य कृषी उच्च पिक्षि प्रकल्प आपि िीक पवज्ञान पवभागा अंतगयत, िीक 

सुधारिेसाठी वेगवान प्रजननाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हॅकार्ॉन 3.0 “कृतज्ञ (KRITAGYA)” आर्योपजत करिार आहे. 

• हा कार्ययक्रम पवद्यार्ी/पिक्षक/उद्योजक/नवोने्मषक आपि इतरांना िीक सुधारिेसाठीच्या नवोने्मषाला प्रोत्साहन 

देण्याकरता नापवन्यिूिय िद्धती आपि तंत्रज्ञान उिार्य प्रदपियत करण्याची संधी देईल. 

• िीक के्षत्रात अिेपक्षत उिार्य साध्य करण्याबरोबरच, ते कृषी के्षत्रात तंत्रज्ञान-सक्षम उिार्यांचा व्यािक अवलंब करण्यास 

प्रोत्साहन देईल. 

• अिा उिक्रमांमुळे िीक के्षत्रात, पिकण्याची क्षमता, नवोने्मष आपि उिार्य, रोजगार क्षमता आपि उद्योजकता र्यासह 

अिेपक्षत जलद िररिामांना चालना पमळेल.  

• राष्ट्र ीर्य पिक्षि धोरि, 2020 च्या अनुषंगाने KRITAGYA 3.0 लााँच करण्यात आले आहे. 

• राष्ट्र ीर्य कृषी उच्च पिक्षि प्रकल्प (NAHEP) नोिेंबर 2017 मधे्य भारतीर्य कृषी संिोधन िररषदेने जागपतक बाँकेच्या 

सहाय्याने सुरू केला. 

• राष्ट्र ीर्य कृषी उच्च पिक्षि प्रकल्पाचे मुख्य उपद्दष्ट् पवद्यार्थ्ांना उच्च दजायचे पिक्षि देण्यासाठी सहभागी कृषी पवद्यािीठे 

आपि ICAR ला मदत करिे हा आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

धमेंद्र प्रधाि यांिी रामकृष्ण नमशिच्या 'Awakening' काययक्रमाचा शुभारंभ केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• रामकृष्ण पमिनचा 'Awakening (प्रबोधि)' कार्ययक्रम कें द्रीर्य पिक्षि आपि कौिल्य पवकास आपि उद्योजकता 

मंत्री श्री धमेंद्र प्रधान र्यांनी इर्यत्ता 1 ली ते 5 वी च्या पवद्यार्थ्ांसाठी सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• रामकृष्ण पमिन, पदल्ली िाखेच्या अंतगयत, 2014 िासून, माध्यपमक िाळेतील पवद्यार्थ्ांसाठी Awakening Citizen 

Program - ACP (जागृत नागररक कार्ययक्रम) र्यिस्वीररत्या आर्योपजत केला जात आहे. 

• ACP अंतगयत सुमारे 6,000 िाळा (कें द्रीर्य पवद्यालर्य, जवाहर नवोदर्य पवद्यालर्य, सरकारी आपि खाजगी िाळा) ज्यात 

55,000 पिक्षक आपि 12 लाख पवद्यार्ी र्यांचा समावेि आहे. 

• राष्ट्र ीर्य पिक्षि धोरि (NEP) 2020 िी जोडलेला 'Awakening' नावाचा कार्ययक्रम 126 िाळांमधे्य आर्योपजत 

करण्यात आला आहे. 

• कोपवड महामारीच्या काळात, र्या िर्दिी कार्ययक्रमाने संघषय करिाऱ्र्या पिक्षकांना, िालकांना आपि पवद्यार्थ्ांना मोठा 

पदलासा पदला आहे. 

• हा 'Awakening'' कार्ययक्रम राष्ट्र ीर्य पिक्षि धोरि (NEP), 2020 च्या तत्त्वज्ञानाच्या अनुषंगाने बालकाचा सवांगीि 

व्यल्टिमत्व पवकास सुपनपित करण्याच्या पदिेने एक उिक्रम आहे. 

• स्वामी पववेकानंदांनी 1897 मधे्य रामकृष्ण पमिनची स्र्ािना केली होती, ज्याचा उदे्दि रामकृष्ण पमिनच्या 

माध्यमातून गरीब आपि सवायत वंपचत लोकांच्या दारािरं्यत स्वामी पववेकानंदांच्या उतृ्कष्ट् पवचारांना िोहोचविे आहे.  

• रामकृष्ण पमिन मूल्य-आधाररत पिक्षि, संकृती, आरोग्य, मपहला सक्षमीकरि, रु्यवक आपि आपदवासी कल्याि 

आपि मदत आपि िुनवयसन र्या के्षत्रात कार्यय करते. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

अंदमाि आनि निकोबार बेटे भारतातील पनहले स्वच्छ सुजल प्रदेश बिले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीर्य जलििी मंत्री गजेंद्र पसंह िेखावत र्यांनी अंदमान आपि पनकोबार बेटांना भारतातील िपहले 'स्वच्छ सुजल 

प्रदेश' म्हिून घोपषत केले आहे . 

मुख्य मुदे्द: 

• र्यामुळे, अंदमान आपि पनकोबार बेटांमधील सवय गावांना 'हर घर जल' प्रमािित्र देण्यात आले आहे आपि ते 

उघड्यावर िौचमुि (Open Defecation Free) म्हिून जाहीर करण्यात आले आहे.  

• सुरपक्षत पिण्याच्या िाण्याचा िुरवठा आपि त्याचे व्यवस्र्ािन हे सुजल आपि स्वच्छतेचे महत्त्वाचे िैलू आहे. 

सुजल आपि स्वच्छ राज्याचे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत: 

a. सुरपक्षत पिण्याच्या िाण्याचा िुरवठा आपि व्यवस्र्ािन. 

b. ODF +: ODF शाश्वतता आपि घन आपि द्रव कचरा व्यवस्र्ािन (SLWM) 

c. क्रॉस-कपटंग हस्तके्षि जसे की अपभसरि, IEC, कृती र्योजना इ. (cross-cutting interventions like 

convergence, IEC, action planning, etc) 
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• अंदमान आपि पनकोबार बेटांवर, तीन पजल्ब््ांच्या 9 लॉकमधील 266 गावांमधे्य 62,000 ग्रामीि कुटंुबे वसलेली 

आहेत, कें द्रिापसत प्रदेि राज्यातील सवय 368 िाळा, 558 अंगिवाडी कें दे्र आपि 292 सावयजपनक संस्र्ा कें द्रांना 

िाईिद्वारे िािीिुरवठा केला आहे.  

• जागपतक जल पदन, 22 माचय 2021 रोजी, अंदमान आपि पनकोबार बेटांना नळाच्या िाण्याचे कनेक्शन असलेल्या 

ग्रामीि कुटंुबांचे 100% किरेज प्राप्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.  

• अंदमान आपि पनकोबार बेटे हे गोवा आपि तेलंगिा नंतर ग्रामीि भागातील घरांना नळाच्या िाण्याच्या िुरवठ्यासह 

100% किरेज प्राप्त करिारे देिातील पतसरे राज्य/कें द्रिापसत प्रदेि बनले आहेत. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडय 

GRSE, कोलकाता यांिा ' राजभाषा कीती पुरस्कार ' प्रदाि करण्यात आला  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत सरकारच्या गृह मंत्रालर्याने गाडयन रीच पििपबल्डसय अाँड इंपजनीअररंग पलपमटेड (GRSE), कोलकाता र्यांना " 

राजभाषा कीती िुरकार " प्रदान केला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारत सरकारने गाडयन रीच पििपबल्डसय अाँड इंपजपनअररंग पलपमटेडला 2021-2022 र्या आपर्यक वषांसाठी झोन "C" 

मधील सावयजपनक के्षत्रातील उिक्रमांमधे्य सवोत्तम अपधकृत भाषा अंमलबजाविी म्हिून मान्यता पदली आहे. 

• सुरतच्या पहंदी पदवस उत्सवादरम्यान, हे बक्षीस देण्यात आले आहे.  

• मा. कें द्रीर्य गृह मंत्री श्री अपमत िहा र्यांच्याकडे पहंदी पदनाच्या दरम्यान उत्सवआर्योपजत करण्याची जबाबदारी 

सांभाळत आहेत. 

• 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 आपि 2016-2017 र्या वषांतील सवोत्तम अपधकृत भाषेच्या 

अंमलबजाविीसाठी, GRSE ला " राजभाषा कीती िुरकार " प्रदान करण्यात आला होता.  

• अपधकृत भाषा अंमलबजाविीच्या के्षत्रात भारत सरकारने पदलेला सवोच्च सन्मान " राजभाषा कीती िुरकार " असे 

म्हितात . 

• कोलकाता, गाडयन रीच पििपबल्डसय आपि इंपजनीअररंग पलपमटेड र्या फि एका संरक्षि आपि सावयजपनक के्षत्रातील 

उिक्रमांना र्या सन्मानाने मान्यता देण्यात आली आहे. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 
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महत्वाच्या बातम्या: संरक्षि 

बीएसएफचे पनहले मनहला उंट स्वार पथक भारत-पाक सीमेिर तैिात 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सीमा सुरक्षा दल (BSF) चे िपहले सवय मपहला उंट स्वार िर्क राजस्र्ान आपि गुजरातमधे्य भारत-िापकस्तान सीमेवर 

तैनात केले जाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• 1 पडसेंबर रोजी बीएसएफ रार्यपझंग डे िरेडमधे्य िपहल्यांदाच नवपनपमयत िर्क सहभागी होिार आहे, हे िर्क 

जगातील अिा प्रकारचे िपहले आहे. 

• बीएसएफ हे देिातील एकमेव दल आहे, ज्याकडे उंटांची तुकडी आपि उंट घोडदळ बाँड आहे. 

• first line of defence म्हिून ओळखली जािारी BSF, र्ारच्या वाळवंटाच्या पवस्तीिय भागात देखरेख करण्यासाठी 

उंटांच्या तुकडीचा वािर करते.  

• BSF हे कें द्रीर्य सिस्त्र िोलीस दल (CAPF) आहे, जे कें द्र सरकारच्या अंतगयत कार्यय करते. 

• भारत-िापकस्तान रु्यद्धानंतर 1965 मधे्य बीएसएफची स्र्ािना झाली. 

• बीएसएफ कार्यदा 1968 मधे्य संसदेने मंजूर केला होता आपि र्या कार्यद्याचे पनर्यम 1969 मधे्य तर्यार करण्यात आले 

होते. 

• भारत हा राज्यांचा महासंघ आहे आपि एक सीमा एक बल धोरि अंतगयत, बीएसएफ िापकस्तान आपि बांगलादेिच्या 

सीमेवर तैनात आहे. 

• BSF देखील Left Wing Extremism (LWE) प्रभापवत भागात तैनात आहे, आपि राज्य सरकारांच्या पवनंतीनुसार, 

BSF देखील पनर्यपमतििे पनवडिूक आपि इतर कार्यदा आपि सुव्यवस्र्ा कतयव्यांसाठी तैनात करण्यात रे्यते.  

• सीमा सुरक्षा दलाची स्र्ािना 1 पडसेंबर 1965 रोजी झाली आपि त्याचे मुख्यालर्य नवी पदल्ली रे्यरे् आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाचे पुरस्कार 

कें द्रीय मंत्री डॉ नजतेंद्र नसंह 60 स्टाटयअप्सिा INSPIRE पुरस्कार प्रदाि केले 
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बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीर्य पवज्ञान आपि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भूपवज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), िंतप्रधान कार्यायलर्यातील 

तसेच कापमयक, तक्रार पनवारि आपि पनवृत्तीवेतन पवभागाचे राज्यमंत्री डॉ.पजतेंद्र पसंह र्यांनी नवी पदल्ली रे्यरे् झालेल्या 

कार्ययक्रमात देिातील 60 स्टाटय अि उद्योगांना इन्स्िार्यर िुरकारांचे पवतरि केले तसेच 53,021 पवद्यार्थ्ांना आपर्यक 

मदत प्रदान केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• पवज्ञान आपि तंत्रज्ञान पवभागाने (DST) इन्स्िार्यर िुरकाराची स्र्ािना केली आहे. 

• 2020-2021 मधील वापषयक INSPIRE Awards- MANAK िधाय देिातील सवय राज्य आपि कें द्रिापसत प्रदेिांमधून 

6.53 लाख अपद्वतीर्य कल्पना आपि नवकल्पनांना आकपषयत करते. 

• 6.53 लाख पवद्यार्थ्ांिैकी 53,021 पवद्यार्थ्ांना प्रते्यकी 10,000 रुिर्यांची आपर्यक मदत देण्यात आली जेिेकरून 

त्यांनी र्या र्योजनेत सादर केलेल्या संकल्पनांचे नमुने पवकपसत करता रे्यतील. 

• एकूि 556 पवद्यार्थ्ांनी 9व्या राष्ट्र ीर्य िातळीवरील प्रदियन आपि प्रकल्प िधेत प्रवेि केला आहे. 

• इन्स्िार्यर अवॉडडयस- MANAK ही देिातील प्रमुख र्योजना, पवज्ञान आपि तंत्रज्ञान पवभाग (DST) द्वारे राष्ट्र ीर्य इनोिेिन 

फाऊंडेिन इंपडर्या (NIF) सह संरु्यिििे लागू केली जाते. 

• र्या प्रकल्पाचा उदे्दि 10 ते 15 वर्योगटातील पवद्यार्थ्ांना इर्यत्ता 6 वी ते 10 वर्योगटात पिकण्यासाठी प्रवृत्त करिे आहे. 

• िालेर्य मुलांमधे्य सजयनिील आपि नापवन्यिूिय पवचारांची संकृती रुजवण्यासाठी पवज्ञान आपि सामापजक 

अनुप्रर्योगांमधे्य मूळ असलेल्या 10 लाख मूळ कल्पनांना नवपनपमयती करण्याचे MANAK चे उपद्दष्ट् आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे: पुस्तके 

मिोज बाजपेयी यांिी "मुसु्कराते चंद लमे्ह और कुछ खामोनशयां" हे पुस्तक प्रकानशत केले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नवी पदल्लीतील एका संमेलनात अपभनेते मनोज वाजिेर्यी र्यांनी मापहती व प्रसारि सपचव अिूवय चंद्रा र्यांच्या 

उिल्टस्र्तीत 'मुकुराते चंद लमे्ह और कुछ खामोपिर्यां' र्या िुस्तकाचे प्रकािन केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मुकुराते चंद लमे्ह और कुछ खामोपिर्यांर्या नावाने ओळखल्या जािाऱ्र्या कपवतासंग्रहात पवपवध प्रकारच्या कपवतांचा 

समावेि आहे. 

• मुकुराते चंद लमे्ह और कुछ खामोपिर्यांर्या चे लेखक जीवेि नंदन आहेत. 

• भारतीर्य अपभनेता मनोज वाजिेर्यी हा प्रामुख्याने पहंदी भाषेतील पचत्रिटांमधे्य काम करतो. 

• मनोज बाजिेर्यी र्यांना सहा पफल्मफेअर िुरकार, दोन एपिर्या िॅपसपफक स्क्रीन िुरकार आपि तीन राष्ट्र ीर्य पचत्रिट 

िुरकार देण्यात आले आहेत. 
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• कलेतील त्यांच्या र्योगदानाबद्दल, मनोज बाजिेर्यी र्यांना 2019 मधे्य भारताचा चौर्ा-सवोच्च नागरी सन्मान िद्मश्री 

देण्यात आला. 

• 1998 मधे्य, राम गोिाल वमाय र्यांच्या क्राइम डर ामा सत्याने मनोज बाजिेर्यी र्यांना सवोतृ्कष्ट् अपभनेत्याचा पफल्मफेअर 

समीक्षक िुरकार आपि सवोतृ्कष्ट् सहाय्यक अपभनेत्याचा राष्ट्र ीर्य पचत्रिट िुरकार पमळवून पदला. 

• नंतर, िूल पचत्रिटासाठी , मनोज बाजिेर्यी र्यांना सवोतृ्कष्ट् अपभनेत्याचा (1999) दुसरा पफल्मफेअर पक्रपटक्स अवॉडय 

पमळाला. 

• 67 व्या राष्ट्र ीर्य पचत्रिट िुरकार सोहळ्यात त्यांना भोसले पचत्रिटातील त्यांच्या कामासाठी सवोतृ्कष्ट् अपभनेत्याचा 

राष्ट्र ीर्य पचत्रिट िुरकार पमळाला. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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