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दैनिक चालू घडामोडी: 29.09.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

इटलीला पनहल्या मनहला पंतप्रधाि नमळणार: जॉनजिया मेलोिी 

 

• जॉर्जिया मेलोनी याांच्या उजव्या र्िचारसरणीच्या फे्रटेली डी'इटार्लया Fratelli d’Italia (Brothers of 

Italy) पक्षाचा इटलीच्या (Italy election) साििर्िक र्निडणुकीत र्िजयी झाला आहे. उजव्या र्िचारसरणीच्या 

आघाडीचे नेतृत्व केलेल्या जॉर्जिया मेलोनी इटलीच्या पर्हल्या मर्हला पांतप्रधान होतील. 

कोण आहेत जॉनजिया मेलोिी? 

• जॉर्जिया मेलोनी याांनी 2012 साली 'ब्रदसि ऑफ इटली' (Brothers of Italy) या पक्षाची स्थापना केली. 'ब्रदसि ऑफ 

इटली' हा पक्ष उजव्या र्िचारसरणीचा मुख्य पक्ष आहे.  

जॉनजिया मेलोिी यांची भूनमका युरोपीय संघ निरोधी 

• जॉर्जिया मेलोनी या इटलीच्या नव्या पांतप्रधान झाल्यास युरोपीय सांघािर (European Union) याचा पररणाम होईल. 

कारण जॉर्जिया मेलोनी याांची भूर्मका युरोपीय सांघ (EU) र्िरोधी आहे. त्यामुळे मेलोनी इटलीच्या पांतप्रधान झाल्यास 

इटली युरोपीय सांघाांमधून बाहेर पडण्याची शक्यता ितििण्यात येत आहे. 

Source: ABP Maza 

ग्रामीण निकास मंत्रालयािे जलदूत ॲप लााँच केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय मांिी साध्वी र्नरांजन ज्योती आर्ण पांचायती राज राज्यमांिी कर्पल मोरेश्वर पाटील याांच्या उपस्स्थतीत ग्रामीण 

र्िकास आर्ण पोलाद राज्यमांिी फग्गन र्सांग कुलसे्त याांनी जलदूत ॲप आनण जलदूत ॲप ई-ब्रोशर लााँच केले.     
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मुख्य मुदे्द: 

• JALDOOT app र्िकर्सत करण्यासाठी पांचायती राज आर्ण ग्रामीण र्िकास मांिालयाने सहकायि केले. ग्राम रोजगार 

सहाय्यक या app चा िापर करून पािसाळ्यापूिी आर्ण नांतर िर्ाितून दोनदा र्िर्हरीची पाणी पातळी मोजू शकतील. 

• जलदूत app िापरण्यासाठी पद्धतशीर भूजल पातळी डेटा सांकलन (systematic ground water level data 

collection) आर्ण र्िशे्लर्णासाठी कें द्रीय र्डर्जटल डेटाबेसमधे्य सुधारणा केली जाईल. 

• पाणलोट र्िकास, िनीकरण, जलसांचय र्िकास आर्ण देखभाल आर्ण पािसाचे पाणी साठिणे यासारख्या उपायाांना 

चालना देण्यासाठी प्रयत्न करूनही, देशाच्या अनेक भागाांमधे्य भूजल पातळीत घट झाली आहे. 

• जलदूत अॅपच्या मदतीने देशभरातील पाण्याच्या पातळीचे र्नरीक्षण करणे सोपे होणार असून, गोळा केलेली मार्हती 

महात्मा गाांधी नरेगा योजना आर्ण ग्रामपांचायत र्िकास योजनाांसाठी िापरता येणार आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

HAL क्रायोजेनिक इंनजन्स निनमिती सुनिधेचे राष्ट्र पती मुमूि यांच्या हसे्त उद्घाटि करण्यात आले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• र्हांदुस्तान एरोनॉर्टक्स र्लर्मटेड (एचएएल) च्या एकास्त्मक क्रायोजेर्नक इांर्जन र्नर्मिती सुर्िधेचे बेंगळुरू येथे 

महामर्हम राष्ट्र पती श्रीमती द्रौपदी मुमूि याांच्या हसे्त उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• यािेळी झोनल इस्िटू्यट ऑफ व्हायरोलॉजी (दर्क्षण र्िभाग) ची पायाभरणीही राष्ट्र पती याांच्या हसे्त करण्यात आली. 

• सरकारी मालकीचे भारतीय एरोसे्पस आर्ण र्हांदुस्तान एरोनॉर्टक्स र्लर्मटेड (HAL) बांगलोर येथे स्स्थत आहे. 

• 23 र्डसेंबर 1940 रोजी िालचांद र्हराचांद याांनी बांगळुरूमधे्य र्हांदुस्थान एअरक्राफ्ट र्लर्मटेडची स्थापना केली. 

• भारताला स्वातांत्र्य र्मळाल्यानांतर, र्हांदुस्तान एअरक्राफ्ट र्लर्मटेडला जानेिारी 1951 मधे्य सांरक्षण मांिालयाच्या 

प्रशासकीय देखरेखीखाली ठेिण्यात आले. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, सरकारने माचि 1941 मधे्य कां पनीचा एक 

तृतीयाांश र्हस्सा खरेदी केला. 

• यानांतर, ऑक्टोबर 1964 मधे्य, र्हांदुस्तान एअरक्राफ्ट र्लर्मटेड आर्ण एरोनॉर्टक्स इांर्डया र्लर्मटेड याांनी एकि येऊन 

र्हांदुस्तान एरोनॉर्टक्स र्लर्मटेड (एचएएल) ची स्थापना केली. 

स्रोत: द नहंदू 
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महत्त्वाच्या बातम्या: अर्िव्यिस्र्ा 

भारतीय आयुनििमा कंपिीत 74 टके्क भागभांडिल असणारा Ageas हा पनहला परदेशी व्यिसाय ठरला आहे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• Ageas Federal Life Insurance (AFLI) ही बेस्ियम-आधाररत भागधारक, Ageas Insurance International 

चे पूतिता झाल्यानांतर 74 टके्क भागधारक र्िदेशी भागीदाराकडे असणारी भारतातील पर्हली जीिन र्िमा कां पनी 

बनली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• Ageas फेडरल लाइफ इन्शुरन्समधील IDBI बाँकेचा अर्तररक्त 25 टके्क र्हस्सा Ageas ने एकूण 500 कोटी 

रुपयाांच्या रोख परताव्यासाठी र्िकत घेतला आहे. 

• अर्तररक्त 25 टके्क भागभाांडिल खरेदी केल्यानांतर, सांयुक्त उपक्रमातील एजसचा र्हस्सा 49 टक्कक्याांिरून 74 टके्क 

झाला आहे. 

• यापूिी, आर्थिक िर्ि 2012 च्या कें द्रीय अथिसांकल्पाचा एक भाग म्हणून, सरकारने र्िमा कां पन्ाांमधे्य थेट र्िदेशी 

गुांतिणुकीची (एफडीआय) अनुजे्ञय मयािदा 74 टक्कक्याांपयंत िाढिली होती. 

• Ageas Federal Life Insurance ची स्थापना 2007 साली झाली आर्ण र्तचे मुख्यालय मुांबई येथे आहे. 

• र्िघे्नश शहाणे हे Ageas Federal Life Insurance (AFLI) चे व्यिस्थापकीय सांचालक (MD) आर्ण CEO आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाचे पुरस्कार 

भारतीय िंशाच्या सुएला बे्रव्हरमििे पनहला 'राणी एनलझाबेर् II' पुरस्कार नजंकला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• र्ब्रटनच्या भारतीय िांशाच्या गृहसर्चि सुएला बे्रव्हरमन याांना लांडनमधे्य झालेल्या एका समारांभात पर्हल्या राणी 

एर्लझाबेथ र्ितीय िुमन ऑफ द इयर पुरस्काराची र्िजेती घोर्र्त करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• " सुएला " बे्रव्हरमन केसी ही एक र्ब्रर्टश राजकारणी आर्ण बॅररस्टर आहे, 6 सप्टेंबर 2022 पासून गृह सर्चि म्हणून 

कायिरत आहे. 

• 2020 ते 2022 पयंत त्या इांग्लांड आर्ण िेल्सच्या ऍटनी जनरल होत्या. 

स्रोत: Livemint 

कोचीि आंतरराष्ट्र ीय निमाितळाला 'नमशि सेफगानडिंग'साठी ASQ पुरस्कार प्रदाि करण्यात आला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कोचीन इांटरनॅशनल एअरपोटि र्लर्मटेड (CIAL) ला एअरपोट्िस कौस्न्सल इांटरनॅशनल (ACI) कडून एअरपोटि सस्व्हिस 

क्वार्लटी (ASQ) पुरस्कार 2022 प्रदान करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा पुरस्कार जागर्तक र्िमान िाहतूक के्षिातील सिोच्च सन्मान मानला जातो. 

• आर्शया-पॅर्सर्फक प्रदेशात CIAL िारे सांचार्लत र्िमानतळाांच्या 5-15 दशलक्ष प्रिासी शे्रणीमधे्य हे पुरस्कार प्रदान 

करण्यात आले आहेत. 

• हा पुरस्कार 'र्मशन सेफगार्डंग' कायिक्रमाच्या अांमलबजािणीसाठी आहे. 

• व्यापक सिेक्षण पद्धती ांमुळे, ACI पुरस्कार हा जागर्तक र्िमान िाहतूक के्षिातील सिोच्च सन्मान म्हणून ओळखला 

जातो. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे नदिस 

जागनतक रेबीज नदिस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• लुई पाश्चर याांना श्रद्धाांजली म्हणून दरिर्ी 28 सप्टेंबर रोजी जागर्तक रेबीज र्दन पाळला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 
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• जगातील पर्हल्या प्रभािी रेबीज लसीचे शोधक म्हणून ओळखले जाणारे लुई पाश्चर याांच्या स्मरणाथि जागर्तक रेबीज 

र्दन साजरा केला जातो. 

• रेबीज र्िरुद्धच्या लढ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्याच्या प्रर्तबांधाबद्दल जागरुकता र्नमािण करण्यासाठी आर्ण या 

प्राणघातक रोगार्िरूद्ध जागर्तक यश साजरे करण्यासाठी जागर्तक रेबीज र्दन साजरा केला जातो. 

• रेबीज हा एक प्राणघातक पण टाळता येण्याजोगा र्िर्ाणूजन् आजार आहे जो सांक्रर्मत प्राण्याांच्या लाळेिारे 

लोकाांमधे्य पसरतो. 

• हे सहसा भटक्या कुत्र्याांकडून र्कां िा लसीकरण न केलेल्या कुत्र्याांच्या चाव्याव्दारे पसरते. 

• जागर्तक रेबीज र्दन 2022 ची थीम ''Rabies: One Health, Zero Death' आहे. 

• 2007 मधे्य पर्हल्याांदा जागर्तक रेबीज र्दनाची मोहीम सुरू करण्यात आली. 

स्रोत: Livemint 

मानहतीच्या साििनत्रक प्रिेशासाठी आंतरराष्ट्र ीय नदिस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 28 सप्टेंबर हा युनायटेड नेशन्स एजु्यकेशनल, सायांर्टर्फक अाँड कल्चरल ऑगिनायझेशन (UNESCO) ने मार्हतीच्या 

साििर्िक प्रिेशासाठी आांतरराष्ट्र ीय र्दिस (International Day for Universal Access to Information) म्हणून 

घोर्र्त केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मार्हतीचा अर्धकार सुर्नर्श्चत करण्याच्या उदे्दशाने साििर्िक प्रिेशासाठी आांतरराष्ट्र ीय र्दिस (IDUAI) ची 2022 

आिृत्ती ई-गव्हनिन्स आर्ण कृर्िम बुस्द्धमत्ता यािर चचाि करण्याची सांधी प्रदान करतो.  

• मार्हतीचा साििर्िक प्रिेश म्हणजे प्रते्यकाला र्नरोगी आर्ण सििसमािेशक ज्ञान समाजासाठी मार्हती र्मळिण्याचा 

आर्ण प्रदान करण्याचा अर्धकार आहे. 

• मार्हतीच्या साििर्िक प्रिेशािरील 2022 च्या जागर्तक पररर्देची थीम Artificial Intelligence, e-Governance 

and Access to Information" आहे. 

• या िर्ी ताश्कां द, उझबेर्कस्तान येथे मार्हतीच्या साििर्िक प्रिेशासाठी आांतरराष्ट्र ीय र्दन आयोर्जत केला जाईल. 

• 17 नोव्हेंबर 2015 रोजी, 28 सप्टेंबर हा युनायटेड नेशन्स एजु्यकेशनल, सायांर्टर्फक अाँड कल्चरल ऑगिनायझेशन 

(UNESCO) िारे मार्हतीच्या साििर्िक प्रिेशासाठी आांतरराष्ट्र ीय र्दिस म्हणून घोर्र्त करण्यात आला. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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गॅ्रमी पुरस्कार निजेता रॅपर कुनलओचे निधि 

 

“गॅांगस्टाज पॅराडाईज” आर्ण “फॅनॅ्टस्स्टक व्हॉयेज” यासारखी र्हट गाणी र्दलेला, 90 च्या दशकातील सुप्रर्सद्ध र्हपहॉपसिपैकी 

एक कुर्लओ याचे ियाच्या 59 व्या िर्ी र्नधन झाले. 

• बुधिारी, 28 सप्टेंबरला लॉस एां जेर्लसमधील र्मिाच्या घरी कुर्लओचे र्नधन झाले असल्याची मार्हती मॅनेजर जारेझ 

पोसे याांनी असोर्सएटेड पे्रसला र्दली.  

• कुर्लओचे खरे नाि आर्टिस र्लओन इिे जूर्नयर होते. त्याला “गॅांगस्टाज पॅराडाईज” साठी ‘सिोतृ्कष्ट् सोलो रॅप 

परफॉमिन्स’साठी ‘गॅ्रमी पुरस्कार’ र्मळाला.  

• 1980 साली आपल्या कारर्कदीची सुरुिात करणाऱ्या कुर्लओला इतर पाच ग्रामी पुरस्काराांसाठी नामाांकनही र्मळाले 

होते. 

Source: Loksatta 

लेफ्ट. जि. अनिल चौहाि ििीि CDS 

 

• र्निृत्त लेफ्टनांट जनरल अर्नल चौहान याांची सांरक्षण दलप्रमुख (सीडीएस) या पदािर र्नयुक्ती करण्यात आली आहे. 

लेफ्ट. जन. चौहान हे देशाचे दुसरे सीडीएस असतील. यासोबतच कें द्राच्या सांरक्षणर्िर्य र्िभागाचे ते सर्चिही 

असतील.  

• जनरल र्बर्पन राित याांच्या अपघाती र्नधनानांतर नऊ मर्हने सीडीएस हे पद ररक्त होते. बुधिारी कें द्र सरकारने 

लष्करात तब्बल 40 िर्ांचा अनुभि असलेल्या लेफ्ट. जन. चौहान याांची र्नयुक्ती जाहीर केली.  

• काश्मीर खोरे आर्ण इशाने्कडील राज्याांमधील फुर्टरतािाद्ाांर्िरोधात अनेक मोर्हमाांचे चौहान याांनी नेतृत्व केले 

आहे.  

• लष्कराच्या पूिि आघाडीचे मुख्यार्धकारी म्हणून ते मे 2021 मधे्य र्निृत्त झाले. ततु्पिी मेजर जनरल असताना उत्तर 

आघाडीिर बारामुल्ला इथे लष्कराच्या पायदळाचे नेतृत्व त्याांच्याकडे होते.  

• याखेरीज लष्करी मोर्हमाांचे महासांचालक म्हणून अनेक मोर्हमाांमधे्य चौहान याांचे मागिदशिन रार्हले आहे. या प्रदीघि 

कारकीदीत चौहान याांना परमर्िर्शष्ट् सेिापदक, उत्तम युद्ध सेिापदक, अर्तर्िर्शष्ट् सेिापदक, सेना पदक आर्ण 

र्िर्शष्ट् सेिापदकाने गौरिाांर्कत करण्यात आले आहे.  
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• सीडीएस पदाचा कारभार हाती घेतल्यानांतर चौहान याांना जनरलपदाचा दजाि प्राप्त होईल, असे सांरक्षणदलातील 

अर्धकाऱ्याांनी स्पष्ट् केले. 

नबनपि राित पनहले सीडीएस 

• याआधी र्तन्ही सांरक्षण दलाांमधे्य समन्वय साधण्यासाठी र्नमािण करण्यात आलेल्या सांरक्षण दल प्रमुखपदी (चीफ 

ऑफ र्डफेन्स) जनरल र्बर्पन राित याांची 30 र्डसेंबर 2019 रोजी र्निड करण्यात आली होती.  

• जनरल राित हे 31 र्डसेंबर 2019 रोजी लष्करप्रमुखपदािरून र्निृत्त झाले होते. त्याच र्दिशी त्याांनी सांरक्षण दल 

प्रमुखपदाची सूिे स्वीकारली होती. सांरक्षण दल प्रमुखपदािरून सेिार्निृत्तीसाठी 65 िरे् ही ियोमयािदा आहे. 

Source: Loksataa 

िेंकटरामािी भारताचे ििे महानधिक्ता नियुक्त 

 

• जे्यष्ठ िकील आर िेंकटरामनी याांची तीन िर्ांसाठी भारताचे निे अ ॅटनी जनरल (महान्ायिादी) म्हणून र्नयुक्ती 

करण्यात आली आहे. र्िद्मान अॅटनी जनरल के के िेणुगोपाल याांच्याकडून ते पदभार स्वीकारतील. 

• 1 ऑक्टोबर 2022 पासून ते आपला पदभार स्वीकारतील. 

• र्िद्मान अ ॅटनी जनरल के के िेणुगोपाल हे 91 िर्ांचे असून त्याांचा कायिकाळ 30 सप्टेंबर रोजी सांपणार आहे. 

• 3 एर्प्रल 1950 रोजी पााँर्डचेरी (आता पुडुचेरी) येथे जन्मलेले िेंकटरामाणी हे सिोच्च न्ायालयातील जे्यष्ठ िकील 

आर्ण भारताच्या कायदा आयोगाचे सदस्य आहेत. 

• तीन दशकाांहून अर्धक काळ ते सिोच्च न्ायालयात पॅ्रस्क्टस करत आहेत. त्याांनी अनेक प्रकरणाांमधे्य कें द्र सरकार, 

राज्य सरकारे, र्िद्ापीठे आर्ण साििजर्नक के्षिातील उपक्रमाांचे प्रर्तर्नर्धत्व केले आहे. 

• िेंकटरामानी याांनी जुलै 1977 मधे्य बार कौस्न्सल ऑफ तार्मळनाडूमधे्य पॅ्रस्क्टस सुरू केली, 1979 मधे्य त्याांनी सिोच्च 

न्ायालयात पॅ्रस्क्टस सुरू केली. 1997 मधे्य त्याांना सिोच्च न्ायालयाने िररष्ठ िकील म्हणून नामाांर्कत केले. 

•  2010 मधे्य त्याांची र्िधी आयोगाचे सदस्य म्हणून र्नयुक्ती करण्यात आली होती. 2013 मधे्य त्याांना कायदा आयोगाचे 

सदस्य म्हणून आणखी एक टमि र्मळाली होती. 

• िेंकटरामानी याांनी न्ायमूती एम.एन. व्यांकटचर्लया याांच्या अध्यक्षतेखालील सांर्िधान पुनरािलोकन आयोगातही काम 

केले आहे.  

Source: Loksataa & Sakal 
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