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दैनिक चालू घडामोडी 23.09.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

लेदर के्षत्रातील कौशल्य निकासासाठी SCALE APP लााँच केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• SCALE APP (Skill Certification Assessment for Leather Employees) शिक्षण आशण कौिल्य शिकास मंत्री 

श्री धमेंद्र प्रधान यांनी CSIR- सेंट्र ल लेदर ररसर्च इन्स्टिटू्यट्, रे्न्नई येथे लेदर के्षत्रातील कौशल्य शिकासासाठी लााँर् 

केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• SCALE APP र्मोद्योगातील कौिल्य, शिक्षण, मूल्यांकन आशण रोजगाराच्या गरजांसाठी िन-स्टॉप सोलू्यिन प्रदान 

करण्यासाठी शिकशसत केले गेले आहे. 

• लेदर न्स्टिल सेक्टर कौन्स्टिल द्वारे SCALE App शिकशसत केले गेले आहे ज्यामधे्य कौिल्य शिकास कायचक्रम शिझाइन 

केले जातील आशण र्मोद्योगातील प्रशिक्षणाथींना शितररत केले जातील.  

• देिात सध्या 44 लाखांहून अशधक लोक काम करत असलेल्या मोठ्या प्रमाणािर रोजगार शनशमचतीमधे्य लेदर के्षत्रार्ी 

मोठी भूशमका आहे. 

• CLRI तरुणांमधे्य उद्योजकतेला र्ालना देत आहे आशण अनेक स्टाट्चअप कंपन्या स्थापन करण्यात मदत देखील करत 

आहे. 

स्रोत: नबझिेस स्टाँडडड 

पीएम केअर फां ड 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जे्यष्ठ उद्योगपती रति टाटा, सिोच्च न्यायालयारे् माजी न्यायमूती केटी थॉमस आशण लोकसभेरे् माजी 

उपसभापती काररया मुांडा यांर्ी पीएम केअसच फंिरे् शिश्वस्त म्हणून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली PM CARES फंिाच्या शिश्वस्त मंिळार्ी बैठक झाली, ज्यामधे्य कें द्रीय 

गृहमंत्री अशमत िाह आशण कें द्रीय अथचमंत्री शनमचला सीतारामन उपन्स्टस्थत होते. 

• अशमत िहा आशण सीतारामन हे दोघेही पीएम केअर फंिारे् शिश्वस्त आहेत. 

• पीएम केअसच फंिासाठी सल्लागार मंिळार्ी स्थापना करण्यासाठी इतर प्रशतशष्ठत व्यक्तीरं्ी शनयुक्ती करण्यार्ा 

शनणचयही ट्र स्टने घेतला आहे. 

• कोशिि-19 महामारीच्या काळात पीएम केअर फंि तयार करण्यात आला. 

• PM CARES फंिारे् प्राथशमक उशिष्ट हे कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन शकंिा संकट्ाच्या पररन्स्टस्थतीला तोिं देणे. 

स्रोत: Livemint 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

2023 मधे्य िोएडा येथील बुद्धिस्ट सनकड ट येथे होणार भारतातील पनहला MotoGP 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• MotoGP, प्रीशमयर मोट्रसायकल रेशसंग इव्हेंट्, भारतात प्रथमर् पुढील िर्षी (2023) गे्रट्र नोएिा येथील बुद्ध 

इंट्रनॅिनल सशकच ट् येथे होणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• फेअरस्टर ीट् स्पोट्टचसरे् मुख्य कायचकारी अशधकारी पुष्कर िाथ यांनी ही घोर्षणा केली आहे . 

• डोरिा स्पोटटडसने सात िर्षाांसाठी भारतात रॅ्न्स्टियनशिप आयोशजत करण्यासाठी फेअरस्टर ीट् स्पोट्टचससोबत सामंजस्य 

करारािर स्वाक्षरी केली आहे . 

स्रोत: नबझिेस स्टाँडडड 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथडव्यिस्था 

के्रनडट सुइस ग्लोबल िेल्थ ररपोटड  2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• न्स्टस्वत्झलांिमधील एक मोठी आंतरराष्टर ीय गंुतिणूक बाँक के्रशिट् सुईस गु्रपने नुकतार् िानषडक जागनतक सांपत्ती 

अहिाल प्रशसद्ध केला आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• शिशिध देिांमधील संपत्तीर्ी िाढ आशण शितरण तसेर् जागशतक स्तरािर लक्षाधीि आशण अब्जाधीिांरे् शितरण 

यातील तफाित या संिोधनात लक्ष िेधले आहे. 

• िाशर्षचक ग्लोबल िेल्थ अहिालात असे नमूद केले आहे की 2021 मधे्य प्रशत प्रौढ संपत्ती $6,800 (8.4%) ने िाढून 

$87,489 िर पोहोर्ली आहे. 

• 2021 मधे्य, ultra high net worth” (UHNW) व्यक्तीरं्ी संख्या (ज्यांर्ी मालमत्ता 50 दिलक्ष िॉलसचपेक्षा जास्त 

आहे) त्यांर्ी संख्या िाढली आहे.  

• गेल्या दोन िर्षाांत, 50% पेक्षा जास्त व्यक्तीनंी UHNW शे्रणीमधे्य प्रिेि केला आहे. 

• 1856 मधे्य न्स्टस्वत्झलांिमधे्य के्रशिट् सुईस गु्रपर्ी स्थापना झाली आशण त्यारे् मुख्यालय तेथे आहे. 

• आंतरराष्टर ीय गंुतिणूक बाँक के्रशिट् सुईस गु्रप जागशतक संपत्ती व्यिस्थापक म्हणून काम करते. 

स्रोत: द नहांदू 

RBI गव्हिडर याांिी ग्लोबल नफिटेक फेस्ट 2022 मधे्य 3 प्रमुख नडनजटल पेमेंट उपक्रम लााँच केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय ररझव्हच बाँक (RBI) गव्हनचर, िक्तीकांत दास यांनी ग्लोबल शफनटे्क फेस्ट 2022 मधे्य तीन प्रमुख शिशजट्ल 

पेमेंट् उपक्रम सुरू केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय ररझव्हच बाँकेने सुरू केलेले तीन शिशजट्ल पेमेंट् उपक्रम म्हणजे: 

1. RuPay Credit Card on Unified Payments Interface (UPI) 

2.UPI Lite 

3.Bharat BillPay Cross-Border Bill Payments 

• UPI Lite िापरकत्याांना जलद आशण कमी मूल्याच्या व्यिहारांसाठी सोयीिर उपाय प्रदान करेल. 

• सध्या, भारत कमी मूल्याच्या पेमेंट्साठी युशनफाइि पेमेंट्टस इंट्रफेस (UPI) िापरत आहे, UPI द्वारे 50 ट्के्क व्यिहार 

200 रुपयांपेक्षा कमी आहेत. 

• UPI Lite पेमेंट् व्यिहारार्ी कमाल मयाचदा 200 रुपये असेल. 

• शिव्हाइसिरील िॉलेट्िर UPI Lite शिशजट्ल पेमेंट् मोिर्ी एकूण मयाचदा कोणत्याही िेळी 2,000 रुपये असेल. 

• सुरुिातीला, आठ बाँकांरे् ग्राहक UPI Lite शिशजट्ल पेमेंट् प्रणाली िापरू िकतात ज्यात- कॅनरा बाँक, HDFC बाँक, 

इंशियन बाँक, कोट्क मशहंद्रा बाँक, पंजाब नॅिनल बाँक, से्टट् बाँक ऑफ इंशिया (SBI), युशनयन बाँक ऑफ इंशिया आशण 

उत्कर्षच स्मॉल फायनाि बाँक यांर्ा समािेि आहे.  

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 
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महत्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

HPCL िे कारनगलमधील CSR प्रकल्पासाठी भारतीय सैन्यासोबत सहकायड केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• शहंदुस्थान पेट्र ोशलयम कॉपोरेिन शलशमटे्ि (एर्पीसीएल) आशण भारतीय लष्कराने कारशगलमधील कमी शििेर्षाशधकार 

प्राप्त मुलीचं्या प्रशिक्षण आशण मागचदिचनासाठी सीएसआर प्रकल्प राबशिण्यासाठी सहकायच केले आहे.  

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 'कारशगल इग्नाइटे्ि माइंिटस' या नािाने हा प्रकल्प ओळखला जात असून, ५० शिद्याशथचनीनंा राष्टर ीय पातळीिरील 

शिशिध अशभयांशत्रकी ि िैद्यकीय प्रिेि परीक्षांसाठी तयार करण्यारे् उशिष्ट या प्रकल्पारे् आहे. 

• कारशगल इशग्नटे्ि माइंिटस प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी शिद्यार्थ्ाांनी स्क्रीशनंग, पूिचतयारी परीक्षा आशण मुलाखती 

यासह अनेक प्रशक्रया यिस्वीपणे पूणच केल्या पाशहजेत. 

• CSR प्रकल्पार्ा उिेि शिद्यार्थ्ाांरे् ज्ञान, क्षमता आशण व्यन्स्टक्तमत्त्व सुधारणे हा आहे. 

• कारशगल इग्नाइटे्ि माइंिटस प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी समारंभ लेहमधील 14 कॉर्प्च येथे झाला . 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाचे पुरस्कार 

गोलकीपर ग्लोबल गोल अिॉडटडस 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• शबल अाँि मेशलंिा गेट्टस फाऊंिेिनने त्यांच्या िाशर्षचक गोलकीपर मोशहमेर्ा भाग म्हणून 4 र्ेंजमेकसचना 2022 च्या 

गोलकीपसच ग्लोबल गोल्स पुरिाराने सन्माशनत केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अिॉिटचस संयुक्त राष्टर  (UN) िाश्वत शिकास उशिषे्ट (SDGs) किे प्रगती करण्याच्या उिेिाने 

शदली जातात. 
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• गेट्टस फाऊंिेिनर्ा सहािा िाशर्षचक गोलकीपर अहिाल, "The Future of Progress" देखील या कायचक्रमादरम्यान 

प्रकाशित करण्यात आला. 

• कायचक्रमारे् सूत्रसंर्ालन टु्मेलो यांनी केले आहे. 

• शलंकन सेंट्र, नू्ययॉकच , युनायटे्ि से्टट्टस (यूएस) येथे गोलकीपसच ग्लोबल गोल्स पुरिार सोहळा पार पिला. 

• गोलकीपसच ही गेट्टस फाऊंिेिनर्ी एक मोहीम आहे जी िाश्वत शिकास उशिषे्ट (जागशतक उशिषे्ट) च्या शदिेने प्रगतीर्ा 

िेग िाढिते. 

• 2022 गोलकीपसच ग्लोबल गोल्स अिॉिटचस खालील शे्रणीमंधे्य शदले गेले आहेत, ज्यात: 

a. 2022 ग्लोबल गोलकीपर पुरिार - उसुचला िॉन िर लेयन 

b. 2022 मोहीम पुरिार - वे्हनेसा नकाते 

c. 2022 र्ेंजमेकर पुरिार - झाहरा झोया 

d. 2022 प्रगती पुरिार - िॉ. राशधका बत्रा 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांनडया 

महत्वाचे नदिस 

जागनतक गेंडा नदिस 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जागशतक गेंिा शदन दरिर्षी 22 सप्टेंबर रोजी गेंड्ांच्या शिशिध प्रजाती आशण त्यांना भेिसािणाऱ्या धोक्ांबिल 

जागरूकतेच्या उिेिाने पाळला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• जागशतक गेंिा शदन स्वयंसेिी संस्था, प्राणीसंग्रहालय आशण सामान्य लोकांना त्यांच्या खास पद्धतीने गेंड्ांना सन्माशनत 

करण्यार्ी संधी प्रदान करतो. 

• जागशतक गेंिा शदनारे् उशिष्ट या प्राण्यांच्या संरक्षणारे् महत्त्व िाढिणे हा आहे, कारण अनेक िर्षाांपासून सुरू 

असलेल्या शिकारीमुळे आशण अशधिासाच्या नुकसानीमुळे गेंिा गंभीरपणे धोक्ात आला आहे. 

• या िर्षीच्या जागशतक गेंड्ार्ी थीम "Five Rhino Species Forever" अिी आहे. 

• WWF-दशक्षण आशिकेने 2010 मधे्य जागशतक गेंिा शदिस घोशर्षत केला होता. 

• 2011 मधे्य पशहल्यांदा जागशतक गेंिा शदिस साजरा करण्यात आला आशण तेव्हापासून दरिर्षी जागशतक स्तरािर हा 

शदिस साजरा केला जातो. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 
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महत्त्वाच्या बातम्या: महाराष्ट्र  

सतीश आळेकर याांिा 'निषु्णदास भािे पुरस्कार' जाहीर 

 

• नाट्यके्षत्रात मानार्ा आशण प्रशतषे्ठर्ा समजला जाणारा शिषु्णदास भािे पुरिारार्ी नुकतीर् घोर्षणा करण्यात आली 

आहे. यािर्षीर्ा पुरिार हा जे्यष्ठ नाट्यकमी सतीि आळेकर यांना प्रदान केला जाणार आहे.  

• 5 नोव्हेंबर रोजी मराठी - शहंदी शर्त्रपट् के्षत्रातील प्रशसद्ध शदग्दिचक िॉ.जब्बार पटे्ल यांच्या हसे्त हा पुरिार शदला 

जाणार आहे.  

• गेल्या तीन दिकांहून अशधक काळ आळेकर यांनी रंगभूमीसाठी महत्वारे् योगदान शदले आहे.  

• अशभनेता, नाट्ककार, शदग्दिचक, शनमाचता अिा िेगिेगळ्या भूशमकांमधून आळेकर यांनी आपली िेगळी ओळख 

शनमाचण केली आहे. 

• सतीि आळेकर यांनी महाशनिाचण, बेगम बिे सारख्या नाट्कांतून पे्रक्षकांरे् लक्ष िेधून घेतले आहे. 

• घािीराम कोतिाल’या नाट्कासाठी िॉ. जब्बार पटे्ल यांना शदग्दिचनात साहाय्य केलेल्या आळेकर यांनी शथएट्र 

अॅकॅिमी या नाट्यसंस्थेच्या स्थापनेत महत्वार्ी भूशमका घेतली.  

• यार् संस्थेच्या माध्यमातून रंगमंर्ािर आलेल्या ‘शमकीमाऊस आशण मेमसाब’, ‘महापूर’, ‘महाशनिाचण’, ‘बेगम बिे’या 

नाट्कांनी आळेकर यांना नाट्ककार म्हणून िेगळी ओळख शदली.  

• आळेकर यांना यापूिी अन्स्टखल भारतीय नाट्य पररर्षदेर्ा जीिन गौरि पुरिार प्राप्त झाला असून आळेकर यांना 

पद्मश्री शकताबानं देखील सन्माशनत करण्यात आले आहे. 

Source: Sakal 

 ‘रां गभूमी जीििगौरि’ पुरस्काराांची घोषणा 
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बातम्याांमधे्य का 

• सांिृशतक कायच शिभागामाफच त 2020-21 ि 2021-22 या िर्षाांसाठीरे् िटियड प्रभाकर पणशीकर रांगभूमी जीिि 

गौरि पुरस्कार आशण सांगीताचायड कै.बळिांत पाांडुरांग तथा अण्णासाहेब शकलोिर संगीत रंगभूमी जीिन गौरि 

पुरिार जाहीर करण्यात आले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• सन 2020 – 21 साठीर्ा नट्ियच प्रभाकर पणिीकर रंगभूमी जीिन गौरि पुरिार सतीश आळेकर यांना तर 2021 

– 22 साठीर्ा पुरिार दत्ता भगत यांना जाहीर करण्यात आला आहे. 

• सन 2020 – 21 साठीर्ा संगीतार्ायच कै.बळिंत पांिुरंग तथा अण्णासाहेब शकलोिर संगीत रंगभूमी जीिन गौरि 

पुरिार नदप्ती भोगले यांना तर 2021 – 22 साठीर्ा पुरिार सुधीर ठाकूर यांना जाहीर करण्यात आला आहे.  

• या दोन्ही पुरिारांरे् स्वरुप 5 लाख रुपये रोख, मानशर्न्ह ि मानपत्र असे आहे. 

• यार्प्रमाणे सांिृशतक कायच शिभागामाफच त 2019 आशण 2020 या िर्षाांसाठीरे् राज्य सांिृशतक पुरिारही जाहीर 

करण्यात आले आहेत. राज्य सांिृशतक पुरिारातील मराठी नाट्क कलाके्षत्रासाठी 2019 साठीर्ा पुरिार कुमार 

सोहोिी यांना तर 2020 साठीर्ा पुरिार गांगाराम गिाणकर यांना जाहीर करण्यात आला. 

 
Source: Loksatta 

सािडजनिक आरोग्य निभागाचे ‘माता सुरनक्षत तर घर सुरनक्षत अनभयाि’ 
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बातम्याांमधे्य का: 

• सािचजशनक आरोग्य शिभागाच्याितीने मशहलांच्या आरोग्याच्या सुरशक्षततेसाठी निरात्रोत्सि कालािधीत ‘माता सुरशक्षत 

तर घर सुरशक्षत अशभयान’ राबशिण्यात येणार आहे. या अशभयान कालािधीत राज्यातील अठरा िर्षाचिरील सुमारे तीन 

कोट्ी मशहलांच्या आरोग्याच्या शिशिध तपासण्या करण्यारे् उशिष्ट ठेिण्यात आले आहे.  

मुख्य मुदे्द:  

• मशहला ही घरार्ा कें द्रशबंदू असते. हे लक्षात घेऊन मशहलांच्या आरोग्याच्या सुरशक्षततेसाठी अशभयान राबशिण्यात येणार 

आहे. निरात्र उत्सिाच्या काळातील या अशभयानात आरोग्य शिभागाबरोबरर् महानगरपाशलका, आशदिासी शिकास 

शिभाग, मशहला ि बाल कल्याण शिभाग, िालेय शिक्षण शिभाग, ग्रामशिकास शिभाग यांर्ाही सहभाग घेतला जाणार 

आहे, अिीही माशहती आरोग्यमंत्र्ांनी शदली. 

• अशभयानात सकाळी 9 ते दुपारी 2 िाजेपयांत 18 िर्षाांिरील मशहलांर्ी तपासणी केली जाणार आहे.  

• प्राथशमक आरोग्य कें द्रात दररोज माता आशण मशहलांच्या तपासणीर्ी शिशबरे घेण्यात येतील.  

• आरोग्य उपकें द्र आशण आरोग्यिशधचनी कें द्र स्तरािर समुदाय आरोग्य अशधकाऱ्यांमाफच त मातांर्ी तपासणी, समुपदेिन 

कायचक्रम आयोशजत केले जाणार आहेत.  

• ग्रामीण रुग्णालय आशण त्यािरील रुग्णालयात स्त्रीरोग तज्ज्ांमाफच त तपासणी करण्यात येणार आहे.  

• या कालािधीत मानिशिकास कायचक्रमांतगचत तज्ज्ांर्ी शिशबरे आयोशजत करण्यात येणार आहेत. 

अनभयािाबाबत थोडक्यात मानहती: 

• आरोग्य शिभागाच्या भरारी पथकांद्वारे आशदिासी के्षत्रांत तपासणी करणार 

• राष्टर ीय बाल स्वास्थ्य योजनेच्या िॉक्टरांकिून गािातील मशहलांर्ी तपासणी आशण समुपदेिन केले जाणार. 

• गािातील अंगणिािी कें द्रात आरोग्य शिबीरारे् आयोजन आिा स्वयंसेशिका, अंगणिािी स्वयंसेशिका यांच्या 

सहकायाचने केले जाणार. 

• अशभयानात तीन शदिस गभचितीरं्ी सोनोग्राफी ि तपासणी केली जाणार. 

Source: mahasamvad 

महाराष्ट्र  राज्य निकास कजड 2030 अांतगडत 2 हजार कोटी रुपयाांच्या रोख्याांची निक्री 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• राज्य िासनाने 8 िरे्ष मुदतीरे् 2 हजार कोट्ी रुपयांरे् रोखे अट्ी आशण ितींच्या अधीन राहून शिक्रीस काढले आहेत. 

या शमळालेल्या रकमेर्ा शिशनयोग िासनाच्या शिकास कायचक्रमासंबंधीच्या खर्ाचस अथचपुरिठा करण्यासाठी केला 

जाईल. 

मूख्य मुदे्द: 

• भारतीय राज्यघट्नेनुसार सदरील कजच उभारणीस कें द्र िासनार्ी मंजुरी घेण्यात आली आहे. 

• शद. 16 मे 2019 मधील अस्पधाचत्मक शललाि पद्धतीनुसार (सुधाररत) एकूण अशधसूशर्त केलेल्या िासन कजचरोखे 

रकमेच्या 10 ट्के्क रक्कम पात्र िैयन्स्टक्तक ि संस्थात्मक गंुतिणूकदारांना िाट्प करण्यात येतील.  
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• मात्र एका गंुतिणूकदारास एकूण अशधसूशर्त रकमेच्या जास्तीत-जास्त एक ट्क्का रकमेच्या मयाचदेपयांतर् िाट्प 

करण्यात येईल. 

• भारतीय ररझव्हच बाँकेतफे शदनांक 27 सप्टेंबर, 2022 रोजी त्यांच्या फोट्च, मंुबई येथील कायाचलयात हा शललाि आयोशजत 

करण्यात येईल.  

• िासकीय रोख्यांमधील बाँकांर्ी गंुतिणूक ही बाँशकंग शिशनयम अशधशनयम 1949 खालील कलम 24 अंतगचत सांशिशधक 

रोकि सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनाथच पात्र समजण्यात येईल. हे कजचरोखे पुन:शिक्री-खरेदीसाठी अनुजे्ञय 

असतील, अिी माशहती शित्त शिभागाच्या 22 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या अशधसूर्नेत नमूद करण्यात आली आहे. 

Source: mahasamvad 

राष्ट्र िेता ते राष्ट्र नपता सेिा पांधरिडा साजरा करण्याचा महाराष्ट्र  सरकारचा निणडय 

 

बातम्याांमधे्य का: 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांर्ा 17 सप्टेंबर रोजीर्ा िाढशदिस ते महात्मा गांधी यांर्ी 2 ऑक्टोबरर्ी जयंती या दरम्यान राष्टर नेता ते 

राष्टर शपता सेिा पंधरििा साजरा करण्यार्ा शनणचय राज्य सरकारने घेतला असून, या कालािधीत नागररकांरे् प्रलंशबत अजच, 

तक्रारी तातिीने शनकाली काढण्यारे् शनदेि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रिासनाला शदले आहेत.  

मूख्य मुदे्द: 

• मंशत्रमंिळाच्या बैठकीत याबाबतर्ा शनणचय झाल्यार्ी माशहती उपमुख्यमंत्री देिेंद्र फिणिीस यांनी माध्यमांना शदली. 

पंधरिड्ाच्या अंमलबजािणीर्ा नंतरच्या मंशत्रमंिळ बैठकीत आढािा घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांशगतले.  

• या सेिा पंधरिड्ात आपले सरकार, महाशितरण, िीबीट्ी, नागरी सेिा कें द्र, शिभागांरे् स्वत:रे् पोट्चल अिा 

िेबपोट्चलिर 10 सप्टेंबरपयांत प्राप्त तक्रारीरं्ा शनपट्ारा करण्यारे् शनदेि देण्यात आले आहेत.  

• प्रलंशबत प्रकरणांपैकी शकतीर्ा शनपट्ारा झाला आशण शनपट्ारा न झालेल्या प्रकरणांशिर्षयी अहिाल 10 ऑक्टोबरपयांत 

अशधकाऱ्यांना सरकारला सादर करािा लागणार आहे. 

Source: Lokmat 

डॉ. प्रमोद तलगेरी याांचे निधि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जे्यष्ठ जमचन भार्षातज्ज् प्रा. िॉ. प्रमोद तलगेरी (िय 80) यांरे् गुरुिारी खासगी रुग्णालयात शनधन झाले.  
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मुख्य मुदे्द: 

• जमचन भारे्षतील अशद्वतीय कामशगरीसाठी 2005 मधे्य जमचन सरकारतफे त्यांना ‘ऑिचर ऑफ मेररट् ऑफ द फेिरल 

ररपन्स्टिक ऑफ जमचनी’ या सिोच्च शकताबाने सन्माशनत करण्यात आले होते. 

• कारिार येथे 1942 मधे्य जन्म झालेल्या प्रमोद तलगेरी यांनी पुण्यातून िालेय आशण महाशिद्यालयीन शिक्षण पूणच केले.  

• त्यानंतर जमचन भारे्षत त्यांनी प्रभुत्व संपादन केले. हैदराबाद येथील सेंट्र ल इन्स्टिट्यूट् ऑफ इंन्स्टग्लि अ ॅण्ड फॉरेन 

लाँगे्वजेस (ईएफएलयू) या अशभमत शिद्यापीठारे् त्यांनी कुलगुरुपद भूर्षशिले होते.  

• शदल्लीच्या जिाहरलाल नेहरू शिद्यापीठाच्या सेंट्र ऑफ जमचन स्टिीजरे् प्रमुख आशण िूल ऑफ लाँगे्वजेसरे् ते 

अशधष्ठाता होते. 

Source: Loksatta 
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