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दैनिक चालू घडामोडी 22.09.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

चीिला मागे टाकत भारत श्रीलंकेचा सर्ाात मोठा निपक्षीय कर्ादार म्हणूि उदयास आला आहे  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• श्रीलंके साठी भारत हा सर्ाात मोठा द्विपक्षीय कर्ादार (largest bilateral lender) बनला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2022 च्या चार मद्वहन्ांत भारताने श्रीलंकेला एकूण US$ 968 दशलक्ष कर्ा द्वदले आहे. 

• याआधी, 2017-2021 या पाच र्र्ाांत चीन श्रीलंकेला सर्ाात मोठा द्विपक्षीय कर्ा देणारा देश होता. 

• 2021 मधे्य आद्वशयाई द्वर्कास बँकेने (ADB) श्रीलंकेला एकूण 610 दशलक्ष डॉलसाचे कर्ा द्वदले होते.  

• यापूर्ी भारताने श्रीलंकेला 4 अब्ज डॉलरचे अन्न आद्वण आद्वथाक मदतही द्वदली होती. 

• श्रीलंका 2022 च्या सुरुर्ातीपासून आद्वथाक संकटाशी झंुर् देत आहे आद्वण तेथील सरकारच्या चुकांमुळे पररस्थथती 

आणखी द्वबकट झाली आहे. 

• श्रीलंकेत द्वनमााण झालेल्या आद्वथाक संकटाचा फटका देशातील लोकांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. 

• भारत आद्वण श्रीलंका हे SAARC आद्वण BIMSTEC चे सदस्य आहेत आद्वण भारताचा श्रीलंकेसोबतचा व्यापार देखील 

SAARC देशांमधे्य सर्ाात र्ास्त आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

नबहार सरकार शाळांमधे्य 'िो-बॅग डे' सुरू करणार 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• द्वर्द्यार्थ्ाांर्रील ओझे कमी करण्यासाठी शाळांमधे्य "नो-बॅग डे" द्वनयम आद्वण आठर्ड्यातून द्वकमान एकदा अद्वनर्ाया 

क्रीडा कालार्धी (mandatory sports period) लागू करण्याची द्वबहार सरकारची योर्ना आहे.   

मुख्य मुदे्द: 

• साप्ताद्वहक "नो-बॅग डे" रोर्ी कामार्र आधाररत प्रात्यनक्षक र्गा असतील (work-based practical classes) 

आद्वण द्वर्द्याथी आठर्ड्यातून द्वकमान एकदा रे्र्णाचा डबा घेऊन शाळेत येतील. 

• या धोरणाचा उदे्दश द्वर्द्यार्थ्ाांना द्वर्द्वर्ध द्वक्रयाकलापांमधे्य समाद्वर्ष्ट करणे आहे, ज्याचा त्ांच्या द्वशक्षणार्र सकारात्मक 

पररणाम होऊ शकतो. 

• या उपक्रमाचा उदे्दश द्वर्द्यार्थ्ाांमधे्य सकारात्मक बदल घडरू्न आणण्याचा आहे, ज्यामुळे त्ांची द्वशकण्याची क्षमता 

देखील सुधारेल. 

• हा उपक्रम राष्टर ीय शैक्षद्वणक धोरण 2020 च्या अनुरं्गाने आहे आद्वण सरकारी आद्वण खार्गी दोन्ही शाळांमधे्य लागू 

केला र्ाईल. 

• राज्याच्या खेळाडंूना राष्टर ीय स्तरार्रील क्रीडा स्पधाांमधे्य त्ांच्या स्थथतीनुसार, क्रीडा द्वकटची सुद्वर्धा द्वमळण्यासाठी 

आद्वण राष्टर ीय क्रीडा संथथेच्या अभ्यासक्रमांमधे्य उपचार आद्वण नार्नोदंणीसाठी अनुदानही या योर्नेिारे प्रदान केले 

र्ाईल. 

• सन 2020-21 मधे्य 70 खेळाडंूना अनुदान म्हणून 21.02 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. 

• अद्वनास गेम्सच्या र्ागद्वतक अद्वरं्क्यपद (World Championship of Arnis Games) स्पधेत द्वबहारच्या खेळाडंूनी 

सहा पदके देखील द्वरं्कली आहेत . 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: नर्ज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

र्गातील पनहला क्लोि केलेला आर्क्टाक लांडगा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• चीनमधील शास्त्रज्ांनी प्रथमच रं्गली आर्क्टाक लांडग्याचे (wild arctic wolf) क्लोद्वनंग केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बीद्वरं्गस्थथत र्ीन फमाने लुप्त होत चाललेल्या प्रर्ातीला नष्ट होण्यापासून र्ाचर्ण्यासाठी आस्टाक लांडग्याचे क्लोद्वनंग 

करण्यात यश द्वमळर्ले आहे. 

• नव्याने क्लोन केलेल्या लांडग्याला माया (MAYA) असे नार् देण्यात आले, ज्याचा अथा उत्तम आरोग्य आहे. 

• The cloning process involves the creation of 137 new embryos from enucleated (the process of 

removing the nucleus from the cell) oocytes and somatic cells 

• बीगलची (Beagle) सरोगेट मदर म्हणून द्वनर्ड केली गेली, कारण ही कुत्रा प्रर्ाती प्राचीन लांडग्याबरोबर अनुर्ांद्वशक 

गुणधमा (share genetic ancestry) सामाद्वयक करते असे आढळले आहे. 
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• क्लोद्वनंग ही नैसद्वगाक द्वकंर्ा कृद्वत्रम माध्यमांिारे समान अनुर्ांद्वशक सामग्रीसह पेशी, ऊतक इत्ादीसंह सर्ीर्ांच्या 

द्वनद्वमातीची प्रद्वक्रया आहे. 

• कृद्वत्रमरीत्ा क्लोन केलेला पद्वहला प्राणी म्हणरे् डॉली नार्ाची मेंढी, 1996 मधे्य स्कॉद्वटश शास्त्रज्ाने प्रौढ मेंढीच्या 

कासेच्या पेशी र्ापरून तयार केली. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

भारतीय िौदलािे 32 र्र्ाांच्या सेरे्िंतर INS अर्यला निरृ्त्त केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 32 र्रे् देशाची सेर्ा केल्यानंतर आयएनएस अर्य ला द्वनरृ्त्त करण्यात आले आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• आयएनएस अर्यला मंुबईतील नेव्हल डॉकयाडा येथे पारंपाररक पद्धतीने डॉक करण्यात आले. 

• राष्टर ीय ध्वर्, नौदलाचे द्वचन्ह आद्वण र्हार्ाचे द्वनकामी केलेले ध्वर् सूयाास्ताच्या रे्ळी खाली उतरर्ले गेले, रे् र्हार्ाच्या 

कायाास्ित सेरे्च्या समाप्तीचे द्वचन्हांद्वकत करते. 

• INS अर्य 24 र्ानेर्ारी 1990 रोर्ी तत्कालीन USSR मधील पोटी, र्ॉद्वर्ाया येथे कायाास्ित करण्यात आली होती 

आद्वण महाराष्टर ातील फॅ्लग ऑद्वफसर कमांद्वडंगच्या ऑपरेशन कंटर ोल अंतगात 23 व्या पेटर ोल वे्हसल स्क्वाडर नचा भाग 

होती. 

• INS अर्यने कारद्वगल युद्धादरम्यान 'ऑपरेशि तलर्ार' आद्वण 2001 मधे्य 'ऑपरेशि पराक्रम' यासह अनेक 

नौदल ऑपरेशन्समधे्य भाग घेतला होता.  

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

गस्ती र्हार् समर्ा भारतीय तटरक्षक दलाकडे दाखल 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• भारतीय तटरक्षक दलाची समुद्रातील कायाक्षमता द्वनद्वर्ार्ादपणे सुधारण्यासाठी कोची येथील भारतीय तटरक्षक 

दलासाठी 'पॅटर ोल वे्हसल समथा' या नव्या र्हार्ाचा समारे्श करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• द्वकनारी सुरक्षा व्यर्थथा सुधारण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाने (ICG) पेटर ोल वे्हसेल समथाला आपल्या ताफ्यात 

समाद्वर्ष्ट केले आहे. 

• 105-मीटर-लांब ICGS समथा 23 नॉट्स (अंदारे् 43 द्वकमी प्रद्वततास) रे्गाने प्रर्ास करू शकते. 

• Patrol Vessel Samarth is equipped with a High-Powered External Fire Fighting (EFF) System, an 

Integrated Bridge Management System (IBMS), an Integrated Platform Management System 

(IPMS), and a Power Management System (PMS). 

• हे र्हार् अत्ाधुद्वनक द्वनगराणी प्रणालीने सुसज्ज आहे आद्वण सागरी तेल गळती द्वनयंद्वत्रत करण्याची क्षमताही त्ात 

आहे. 

स्रोत: Livemint 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

SAFF मनहला चॅर्क्ियिनशप 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नेपाळमधील काठमांडू येथील दशरथ रंगशाला से्टद्वडयमर्र झालेल्या SAFF मद्वहला चॅस्ियनद्वशपमधे्य बांगलादेशने 

ऐद्वतहाद्वसक द्वर्र्य द्वमळरू्न पद्वहले द्वर्रे्तेपद पटकार्ले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बांगलादेश संघाने अंद्वतम फेरीत यर्मान नेपाळचा 3-1 असा पराभर् करून हे द्वर्रे्तेपद पटकार्ले आहे.  

• बांगलादेशची कणाधार सनबिा खातूि, र्ी पाच सामन्ांत आठ गोल करून स्पधेतील सर्ााद्वधक गोल करणारी होती, 

द्वहने टर ॉफी बांगलादेशच्या लोकांना समद्वपात केली. 

• बांगलादेशची गोलरक्षक रुपिा चकमा द्वहला स्पधेत फक्त एक गोल करून सर्ोतृ्कष्ट गोलरक्षक म्हणून गौरर्ण्यात 

आले. 

• बांगलादेशने यापूर्ी 2016 मधे्य एकदा अंद्वतम फेरी गाठली होती पण त्ा फायनलमधे्य भारताकडून 3-1 ने पराभूत 

झाला होता. 

• 2022 SAFF मद्वहला चॅस्ियनद्वशप ही SAFF मद्वहला चॅस्ियनद्वशपची सहार्ी आरृ्त्ती होती, ही दद्वक्षण आद्वशयाई 

फुटबॉल महासंघाच्या राष्टर ीय संघांची आंतरराष्टर ीय मद्वहला फुटबॉल स्पधाा होती. 

• ही स्पधाा 6-19 सप्टेंबर 2022 दरम्यान काठमांडू, िेपाळ येथे खेळली गेली होती.  

स्रोत: पीआयबी 
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महत्वाचे नदर्स 

र्ागनतक अल्झायमर नदर्स 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नू्रोलॉद्वर्कल द्वर्कारांबद्दल र्ागरुकता र्ाढर्ण्याच्या उदे्दशाने दरर्र्ी 21 सप्टेंबर रोर्ी र्ागद्वतक अल्झायमर द्वदर्स 

पाळला र्ातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• अल्झायमर रोग हे सृ्मनतभं्रशाचे सर्ाात सामान् कारण आहे आद्वण एखाद्या व्यक्तीची स्मरणशक्ती, मानद्वसक क्षमता 

आद्वण साधी काये करण्याची क्षमता प्रभाद्वर्त करते. 

• या र्र्ीच्या र्ागद्वतक अल्झायमर द्वदनाची थीम ''Know Dementia, Know Alzheimer's'' अशी आहे. 

• अल्झायमर द्वडसीर् इंटरनॅशनलच्या मते, 2020 मधे्य र्गातील 55 दशलक्षाहून अद्वधक लोक या द्वर्काराने ग्रस्त होते. 

• ही संख्या दर 20 र्र्ाांनी दुप्पट होण्याचा अंदार् आहे, पररणामी 2030 मधे्य एकूण 78 दशलक्ष सृ्मद्वतभं्रश आद्वण 139 

दशलक्ष प्रकरणे होतील. 

• 21 सप्टेंबर 1994 रोर्ी एद्वडनबगा येथे एडीआयच्या र्ाद्वर्ाक पररर्देच्या प्रारंभी र्ागद्वतक अल्झायमर द्वदर्स पद्वहल्यांदा 

सार्रा करण्यात आला. 

• 1984 मधे्य थथापन झालेल्या संथथेच्या 10 व्या र्धाापन द्वदनाद्वनद्वमत्त हा द्वदर्स सार्रा करण्यात आला. 

• हा मद्वहना अल्झायमर द्वडसीर् इंटरनॅशनल (एडीआय) िारे सार्रा केला र्ात आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

21 सप्टेंबर रोर्ी आंतरराष्ट्र ीय शांतता नदर्स सार्रा केला र्ातो 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आंतरराष्टर ीय शांतता द्वदन दरर्र्ी 21 सप्टेंबर रोर्ी र्गभरात सार्रा केला र्ातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• या र्र्ीची थीम "End Racism" and Build Peace. 
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• र्र्ाातून दोनदा, र्संत ऋतूच्या पद्वहल्या द्वदर्शी, द्वर्रु्र्रृ्त्तार्र आद्वण 21 सप्टेंबर रोर्ी आंतरराष्टर ीय शांतता द्वदन सार्रा 

करण्यासाठी घंटा र्ार्र्ण्याची परंपरा बनली आहे. 

• आंतरराष्टर ीय शांतता द्वदर्साची थथापना संयुक्त राष्टर ांच्या आमसभेने 1981 साली केली. 

• संयुक्त राष्टर ांची थथापना 24 ऑटोबर 1945 रोर्ी झाली आद्वण संयुक्त राष्टर ांचे मुख्यालय नू्यॉका , यूएसए येथे आहे, 

श्री. अँटोद्वनयो गुटेरेस हे संयुक्त राष्टर ांचे सरद्वचटणीस आहेत. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडा 

महत्वाच्या बातम्या: महाराष्ट्र   

महाराष्ट्र ात 18 िर्ी संर्धाि राखीर् के्षते्र 

बातम्यांमधे्य का: 

• राज्यात 18 नर्ी आद्वण 7 प्रस्ताद्वर्त संर्धान राखीर् र्नके्षते्र घोर्ीत करण्याचा द्वनणाय बुधर्ारी (21 Sept 2022) राज्य 

र्न्र्ीर् मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्ामुळे राज्यातील संर्धान राखीर् के्षत्रांची संख्या आता 52 होणार असून 

सुमारे 13 हर्ार चौरस द्वकलोमीटर के्षत्र संरद्वक्षत होणार आहे. 

मुख्य मुदे्द:  

• राष्टर ीय उद्यान, अभयारण्यालगत द्वकंर्ा दोन संरद्वक्षत के्षत्र र्ोडणाऱ्या भूप्रदेशातील प्राणी, र्नस्पती यांच्या अद्वधर्ासाचे 

संरक्षण करण्याच्या हेतूने संर्धान राखीर् के्षत्र घोर्ीत केले र्ातात. 

गरर् का?  

• राज्यात साधारणत: पाच टके्क रं्गलांना संरद्वक्षत र्नांचा दर्ाा असल्याचे मानले र्ाते. पण र्सु्तस्थथती तशी नाही. 

त्ामुळे संरद्वक्षत र्नांचे प्रमाण र्ाढर्ण्याची गरर् आहे. रं्गलांचे के्षत्र कमी होऊ लागल्याने तापमानात र्ाढ होत आहे. 

त्ामुळे चक्रीर्ादळांचे, ढगफुटीचे आद्वण पार्साचे चक्र बदलण्याचे प्रकार घडत आहेत. 

िर्ी संरनक्षत के्षते्र (चौ.नकमीमधे्य) 

घेरा माद्वणकगड, द्वर्. रायगड- 53.25 धामणी, द्वर्. पालघर - 49.15 

नाणेघाट, द्वर्. पुणे-ठाणे - 98.78 कारेघाट, द्वर्. नंदुरबार - 97.45 

अद्वलबाग, द्वर्. रायगड - 60.03 अशेरीगड, द्वर्. पालघर - 80.95 

भोरद्वगरीगड, द्वर्. पुणे – 37.64 द्वचंचपाडा, द्वर्. नंदुरबार - 93.91 

रार्माची, द्वर्. ठाणे-पुणे - 83.15 रे्ल्हे-मुळशी, द्वर्. पुणे-रायगड - 87.41 

द्वदंडोरी, द्वर्. नाद्वशक - 62.10 आटपाडी, द्वर्. सांगली - 9.48 

गुमतारा, द्वर्. ठाणे - 125.50 लोणार्ळा, द्वर्. पुणे-रायगड - 121.20 

सुरगाणा, द्वर्. नाद्वशक – 86.28 एकारा, द्वर्. चंद्रपूर - 102 

र्व्हार, द्वर्. पालघर - 118.28 ताहाराबाद, द्वर्. नाद्वशक - 122.45 

Source: Loksatta 

शैक्षनणक धोरण 2020 च्या अंमलबर्ार्णीसाठी मंत्र्ांचा कायागट 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्टर ीय शैक्षद्वणक धोरणाची राज्यात प्रभार्ी अंमलबर्ार्णी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ द्वशंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 

मंत्र्ांचा कायागट थथापन करण्यात आला आहे. कायागटाच्या सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री देर्ेंद्र फडणर्ीस यांच्यासह 

सहा मंत्र्ांचा समारे्श आहे.  

मंत्रीगटात कोण? 
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• मुख्यमंत्र्ांच्या अध्यक्षतेखालील या कायागटात उपमुख्यमंत्री देर्ेंद्र फडणर्ीस, उच्च र् तंत्रद्वशक्षण मंत्री चंद्रकांत 

पाटील, कौशल्य द्वर्कास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय द्वशक्षण मंत्री दीपक केसरकर, महसूलमंत्री राधाकृष्ण 

नर्खे पाटील, रै्द्यकीय द्वशक्षण मंत्री नगरीर् महार्ि आद्वण कृर्ीमंत्री अबु्दल सत्तार यांचा समारे्श असून तर उच्च 

र् तंत्रद्वशक्षण द्वर्भागाचे प्रधान सद्वचर् सद्वमतीचे सदस्य सद्वचर् आहेत. 

कामाचे स्वरूप 

• राष्टर ीय शैक्षद्वणक धोरणाच्या अंमलबर्ार्णीसाठी सक्षम सद्वनयंत्रणाचे काम कायागट करेल.  

• डॉ. माशेलकर सद्वमतीच्या द्वशफारशीनुंसार द्वर्द्वर्ध द्वर्र्यांर्र थथापन करण्यात येणाऱ्या सद्वमत्ांच्या कामकार्ाचा 

रे्ळोरे्ळी आढार्ा घेणे र् धोरणाच्या अनुरं्गाने होणाऱ्या नर्नर्ीन बदलांबाबत चचाा, द्वर्र्य सद्वमत्ांच्या अहर्ालातील 

द्वशफारशीनुंसार द्वर्भागामाफा त करण्यात आलेल्या द्वकंर्ा करण्यात येणाऱ्या कायार्ाहीचा आढार्ा घेणे तसेच नर्ीन 

शैक्षद्वणक धोरणानुसार उच्च द्वशक्षणात करार्याचे बदल याद्वर्र्यी धोरणात्मक द्वनणाय ही सद्वमती घेईल. 

Source: Loksatta 
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