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दैनिक चालू घडामोडी 21.09.2022 
महत्वाची बातमी : आंतरराष्ट्र ीय 

भारतािे शांघाय सहकायय संघटिेच्या अध्यक्षपदाची सूते्र हाती घेतली 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• शाांघाय सहकायय सांघटना (एससीओ) शशखर पररषद 2022 ही उझबेशकस्तानमधील समरकां द येथे आयोशित करण्यात 

आली होती, ज्यामधे्य भारताने 2023 सालासाठी SCO चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• सप्टेंबर 2023 पयंत एक वषायसाठी भारत शाांघाय सहकायय सांघटनेच्या गटाचे अध्यक्षपद भूषवेल आशि पुढील वषी 

भारत शाांघाय सहकायय सांघटनेच्या शशखर पररषदेचेही यिमानपद भूषवेल. 

• उझबेशकस्तानमधील समरकां द शहरात झालेल्या राष्ट्र प्रमुखाांच्या पररषदेच्या बैठकीत शाांघाय सहकायय सांघटनेच्या 

(एससीओ) सदस्य देशाांच्या नेत्ाांनी समरकंद जाहीरिाम्ावर देखील स्वाक्षरी केली आहे. 

• शाांघाय सहकायय सांघटनेच्या शशखर पररषदेदरम्यान सदस्य देशाांनी शवशवध िागशतक आव्हाने आशि धोक्ाांवर चचाय 

केली, ज्यात ताांशिक आशि शिशिटल शवभािन (digital divide), िागशतक शवत्तीय बािारपेठेतील अशाांतता, पुरवठा 

साखळीतील अस्थथरता, वाढीव सांरक्षिवादी उपाययोिना आशि िागशतक अथयव्यवथथेतील अशनशितता याांचा समावेश 

होता. 

• एससीओ ही 2001 साली थथापन झालेली एक कायमस्वरूपी आांतरसरकारी आांतरराष्ट्र ीय सांघटना आहे. 

• SCO चाटयरवर 2002 मधे्य स्वाक्षरी करण्यात आली होती आशि 2003 मधे्य अांमलात आली होती. 

• एससीओ ही युरेशशयन रािकीय, आशथयक व लष्करी सांघटना असून शतचे धे्यय या प्रदेशात शाांतता, सुरक्षा व थथैयय 

राखिे हे आहे. 

Source: Business Standard 

िािमाडोल टायफूि 

 

बातम्ांमधे्य का: 
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• िपानमधे्य 19 सप्टेंबर रोिी नानमािोल चक्रीवादळाने (Nanmadol Typhoon) पशिमेकिे िोरदार वारे आशि 

शवक्रमी पाऊस पिला आहे आशि गेल्या काही वषांतील हे सवायत मोठे वादळ बनले आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• िपानमधील नानमािोल वादळामुळे नैऋत् भागात राहिाऱ्या लोकाांना सुरशक्षत थथळी िाण्याचा इशारा देण्यात आला 

आहे. 

• यूएस िॉइांट टायफून वॉशनंग सेंटर (JTWC) द्वारे नानमािोलचे वगीकरि सुपर टायफून म्हिून केले िाते, ही सांज्ञा 

240km/h (150mph) शकां वा त्ाहून अशधक वेगाने वाऱ्याचा वेग कायम असलेल्या वादळाांना लागू केली िाते. 

• ला शनया (La Nia) नावाच्या नैसशगयक घटनेचा प्रभाव असलेल्या या वषी चक्रीवादळाचा हांगाम अशतशय सशक्रय (very 

active hurricane season) असल्याचा अांदाि शास्त्रज्ञाांनी वतयवला आहे. 

• हवामान बदलाचा पररिाम म्हिून अटलाांशटक आशि कॅररशबयन मधील समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या उष्ण तापमानावरही 

पररिाम होऊ शकतो. 

• या चक्रीवादळाची सांभाव्यता चार शकां वा पाच शे्रिीतील चक्रीवादळाांसारखी आहे. 

• एक उष्णकशटबांधीय चक्रीवादळ, िे पशिम पॅशसशफक महासागराच्या शकनाऱ् यावर आशि चीन समुद्रात उद्भवते, 

ज्यामधे्य वारे खूप वेगाने िातात (more than 12 outwards on the Beaufort Wind Measurement), त्ाला 

टायफून म्हितात. 

• टायफूनचा व्यास साधारितः  150 ते 650 शकमी असतो. आशि त्ाच्या कें द्र आशि पररघाच्या हवेच्या दाबामधे्य (10 

ते 50 शमलीबार) िास्त फरक असल्यामुळे,गे्रशियांट िास्त आहे, ज्यामुळे वारे खूप वेगाने पुढे िातात. 

• अमेररकेच्या आगे्नय शकनाऱ् यावरही चक्रीवादळे येतात आशि त्ाांना शतथे 'hurricanes'' म्हितात. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्ा : राष्ट्र ीय 

USAID आनि UNICEF िे 'दूर से िमसे्त' िावाची मानलका सुरू केली 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• यूएस एिन्सी फॉर इांटरनॅशनल िेव्हलपमेंट आशि युशनसेफ याांनी नवी शदल्ली येथे एका काययक्रमात "दूर से नमसे्त" 

नावाची दूरदशयन आशि YouTube माशलका लााँच केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• या काययक्रमात दूर से नमसे्त हा नाट्यशचिपट दाखवण्यात आला होता, ज्यामधे्य मुख्य कथेद्वारे पे्रक्षकाांना लसीचा 

प्रचार आशि कोशवि-19 योग्य पद्धती (COVID-19 Appropriate Practices- CAB) सांदेश दाखवण्यात आले. 

• दूर से नमसे्त ही एक नवीन टेशलस्व्हिन माशलका आहे, ज्याचा उदे्दश साथीच्या रोगानांतरच्या िगात शनरोगी वतयनाचा 

प्रचार करिे आहे. 

• दूर से नमसे्त ही माशलका दर रशववारी सकाळी 11 ते दुपारी 12 या वेळेत प्रसाररत केली िाईल. 
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• या माशलकेची शनशमयती राष्ट्र ीय शचिपट पुरस्कार शविेते, नील माधव पाांिा याांचे प्रॉिक्शन हाऊस, इलेनोरा इमेिेस 

प्रायवे्हट शलशमटेि याांनी केली आहे. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्ा : राज्य 

Precautionary Doses चे 100% कव्हरेज प्राप्त करिारे A&N हे भारतातील पनहले राज्य/कें द्रशानसत प्रदेश 

बिले 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• अांदमान आशि शनकोबार बेटे हे Precautionary Doses चे 100 टके्क कव्हरेि प्राप्त करिारे पशहले भारतीय 

राज्य/कें द्रशाशसत प्रदेश बनले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• अांदमान आशि शनकोबार बेट सरकारच्या योिनेअांतगयत, 18 वषे वयोगटातील 2,87,216 लाभार्थ्ांना Precautionary 

Doses सह लसीकरि करण्यात आले आहे. 

• अांदमान आशि शनकोबार बेटाांमधील आरोग्य कमयचारी घरोघरी गेले होते आशि मोहीम अशधक यशस्वी करण्यासाठी 

त्ाांच्याकिून अनेक शशशबरे आयोशित करण्यात आली होती.  

• या योिनेंतगयत शहरी व ग्रामीि भागात शशशबराांचे आयोिन करण्यात आले असून त्ाला चाांगला प्रशतसाद शमळाला 

होता.  

• आरोग्य काययकते गटाने शनधायररत केलेले उशद्दष्ट् 30 सप्टेंबरच्या मुदतीपूवीच गाठले गेले आहे. 

• या योिनेंतगयत, प्रथम शनकोबार शिल्ह्याचे सांपूिय लसीकरि करण्यात आले आहे, त्ानांतर उत्तर आशि मध्य अांदमान 

आशि दशक्षि अांदमान शिल्ह्याांना पूियपिे लसीकरि करण्यात आले आहे. 

• Precautionary Doses मधे्य Corbevax आशि Covishield लसी ांचा समावेश होता.  

Source: Livemint 

आंध्र प्रदेशमधे्य भारतातील पनहल्या नलनियम-आयि सेल कारखान्याचे उद्घाटि करण्यात आले 
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बातम्ांमधे्य का: 

• इलेक्ट्र ॉशनक्स आशि माशहती तांिज्ञान राज्यमांिी रािीव चांद्रशेखर याांच्या हसे्त भारतातील पशहल्या शलशथयम-आयन सेल 

उत्पादन सुशवधेचा pre-production run शतरुपती, आांध्र प्रदेश येथे सुरू करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• चेन्नईस्थथत मुनोथ इांिस्ट्र ीि शलशमटेिने 165 कोटी रुपये खचय करून ही अत्ाधुशनक सुशवधा उभारली आहे. 

• प्ाांटची सध्या 270 मेगावॅटची थथाशपत क्षमता आहे आशि ते दररोि 10 एएच क्षमतेचे 20,000 सेल (20,000 cells 

of 10Ah capacity daily) तयार करू शकतात. 

• हे सेल पॉवर बाँक्स मधे्य वापरले िातात आशि ही क्षमता भारताच्या सध्याच्या गरिेच्या सुमारे 60 टके्क आहे. 

• मोबाइल फोन, श्रवियांिे आशि अांगावर घालता येण्यािोग्या उपकरिाांसारख्या इतर ग्राहक इलेक्ट्र ॉशनक्ससाठीही सेल 

तयार केले िातील. 

• सध्या, भारत lithium-ion cells हे प्रामुख्याने चीन, दशक्षि कोररया, स्व्हएतनाम आशि हााँगकााँगमधून आयात करतो. 

• सध्या, बॅटरी सेल आशि शलशथयम-आयन बॅटरीवर 18 टके्क िीएसटी लागू होतो, तर सांपूिय ईव्हीवर केवळ 5 टके्क 

िीएसटी लागू होतो. 

Source: The Hindu 

श्रीिगरमधे्य काश्मीरला नमळिार पनहलं मल्टिपे्लक्स 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• काश्मीरच्या पशहल्या मस्िपे्क्सचां उद्घाटन श्रीनगरमधे्य िमू्म-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोि शसन्हा याांच्या हसे्त 

होिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• तब्बल तीन दशकाांनांतर काश्मीरमधे्य पुन्हा एकदा शसनेमागृहे बाांधली िािार आहेत. 

• INOX-शिझाइन केलेले मस्िपे्क्स 520 च्या आसनक्षमतेसह तीन शचिपटगृहाांमधे्य बाांधले िाईल. 

• प्रादेशशक पाककृतीला चालना देण्यासाठी फूि कोटय देखील बाांधले िाईल. 

• आशमर खानच्या ‘लाल शसांग चड्ढा’ या शचिपटाच्या से्पशल स्िशनांगनांतर लोकाांना मस्िपे्क्समधे्य प्रवेश शदला िािार 

आहे. 

• दहशतवादाच्या वाढीमुळे 31 शिसेंबर 1990 रोिी काश्मीर खोऱ्यातील सवय शसनेमागृहे बांद करण्यात आली होती. 

• कलम 370 रद्द केल्यानांतर तीन वषांनी आशि कलम 370 रद्द केल्यानांतर तीस वषांनांतर सध्या कें द्रशाशसत प्रदेशात 

शसनेमागृहे सुरू होिार आहेत. 

• शचिपटाच्या प्रदशयनाच्या पशहल्या शदवशी, दोन्ही शचिपटगृहाांमधे्य लाल शसांग चड्ढासह शवशवध मुलाांसाठी अनुकूल 

शचिपट देखील प्रदशशयत केले िातील. 

Source: Times of India 
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महत्त्वाचे व्यल्टिमत्व 

स्वाती नपरामल यांिा फ्रान्सचा सवोच्च िागरी सन्माि 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• शपरामल गु्रपच्या उपाध्यक्षा स्वाती शपरामल याांना नाईट ऑफ द लीिन ऑफ ऑनरने (Chevalier de la Légion 

d’Honneur) सन्माशनत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय आशि आांतरराष्ट्र ीय स्तरावर शवज्ञान, वैद्यकशास्त्र, कला आशि सांसृ्कती या शवद्याशाखाांमधे्य केलेल्या महान 

कामशगरीचा आशि सेवाांचा गौरव म्हिून शपरामल याांना फ्रान्समधील सवोच्च नागरी पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.  

• राष्ट्र ाध्यक्ष इमॅनु्यएल मॅक्रॉन याांच्या वतीने आशि फ्रान्सच्या युरोप व परराष्ट्र  व्यवहार मांिी याांच्या उपस्थथतीत स्वाती 

शपरामल याांनी महामहीम कॅथरीन कोलोनाकिून हा सन्मान स्वीकारला आहे.  

• याशशवाय स्वाती शपरामल याांना 2006 साली 'नाइट ऑफ द ऑियर ऑफ मेररट' हा फ्रान्समधील दुसऱ्या क्रमाांकाचा 

सवोच्च नागरी सन्मान शमळाला होता.  

• भारतीय उद्योगपती आशि वैज्ञाशनक स्वाती शपरामल सावयिशनक आरोग्य आशि नाशवन्यपूियतेवर लक्ष कें शद्रत करून 

आरोग्य सेवा उद्योगात काम करतात. 

Source: Times of India 

महत्त्वाचे नदवस 

आंतरराष्ट्र ीय कियबनिरांचा आठवडा 2022 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• प्रते्क वषी सप्टेंबरच्या शेवटच्या रशववारी सांपूिय आठविा हा आांतरराष्ट्र ीय कियबशधराांचा आठविा (International 

Week of the Deaf-IWD) म्हिून सािरा केला िातो. 

मुख्य मुदे्द: 
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• सन 2022 मधे्य IWD '19 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर 2022' या कालावधीत सािरा केला िाईल. 

• आांतरराष्ट्र ीय कियबशधराांचा 2022 आठविाची थीम आहे "Building Inclusive Communities for All". 

• World Federation of the Deaf (WFD) चा हा एक उपक्रम आहे आशि 1958 मधे्य इटलीतील रोम येथे WFDची 

पशहली िागशतक पररषद आयोशित केली गेली. 

Daily themes: 

1. सोमवार 19 सप्टेंबर 2022: शशक्षिातील साांकेशतक भाषा (Sign Languages in Education) 

2. मांगळवार 20 सप्टेंबर 2022: कियबशधर लोकाांसाठी शाश्वत आशथयक सांधी (Sustainable economic opportunities for 

deaf people) 

3. बुधवार 21 सप्टेंबर 2022: सवांसाठी आरोग्य (Health for All) 

4. गुरुवार 22 सप्टेंबर 2022: सांकटकाळात कियबशधर लोकाांचे रक्षि करिे (Safeguarding deaf people in times of 

crisis) 

5. शुक्रवार 23 सप्टेंबर 2022: साांकेशतक भाषा आपल्याला एकि आिते (Sign Languages Unite Us!) 

6. शशनवार 24 सप्टेंबर 2022: Intersectional Deaf Communities 

7. रशववार 25 सप्टेंबर 2022: Deaf Leadership for Tomorrow 

Source: Indian Express 
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