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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

26 सप्टेंबर - 30 सप्टेंबर 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

सुरजापुरी आहि बज्जिका या भाषाांच्या सांवर्धनासाठी हबिारची हवशेष मोिीम 

 

• बिहारमधील सरकार येथील सुरजापुरी आबि िज्जिका या स्थाबिक िोलीभाषाांचे सांवधधि आबि पुिरुिीवि 

करण्यासाठी बवशेष अकॅडमी ांची स्थापिा करिार आहे. 

• या कें द्ाांच्या माध्यमातूि सुरजापुरी आबि िज्जिका या भाषाांच्या सांवधधिावर काम केले जािार आहे. या आदेशािुसार 

बिहारमधील बशक्षि बवभाग एका मुख्य सांस्थेचीही स्थापिा करिार आहे.  

सुरजापुरी आहि बज्जिका या बोलीभाषा काय आिेत? 

• सुरजापुरी ही भाषा बहांदी, उदूध  आबि िाांगला या भाषाांचे बमश्रि आहे. ही भाषा बवशेषत्वािे बकशिगांज तसेच ईशान्य 

बिहारमधील सीमाांचल प्रदेशात िोलली जाते.  

• सीमाांचलमधील कबिहार, पूबिधया, अरररया या भागात सुरजापुरी ही भाषा िोलिारे लोक आढळतात. सुरजापुरी ही 

भाषा सुरजापुरी मुस्लीम समाजामधे्य िोलली जाते. बकशिगांज भागात हे सुरजापुरी मुस्लीम आढळतात.  

• सुरजापुरी िोलिारे लोक बिहारमधील ठाकूरगांज भागातील पूबिधया बजल्ह्याला लागूि असलेल्या िेपाळमधील झापा 

बजल्ह्यातही आढळतात. 

• 2011 मधील जिगिेिुसार बिहारमधे्य 18 लाख 57 हजार 930 लोक सुरजापुरी या भाषेत िोलतात. मैबथली 

भाषेप्रमािेच िज्जिका ही भाषादेखील बिहारमधील वायव्य भागातील लोक िोलतात. 

• बिहारमधे्य याआधी आठ भाषाांचे सांवधधि आबि सांरक्षि करण्यासाठी आठ वेगवेगळ्या अकॅडमी आहेत. बिहार बहांदी 

ग्रांथ अकॅडमी, मैबथली अकॅडमी, मागाही अकॅडमी, िाांगला अकॅडमी, सांसृ्कत अकॅडमी, भोजपुरी अकॅडमी, अांबगका 

अकॅडमी, दबक्षि भारतीय भाषा सांस्था, अशा बिहारमधील आठ अकॅडमी ांची िावे आहेत. 

Source: Loksatta 
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बुांदेलखांडच्या पहिल्या व्याघ्र प्रकल्पाला उत्तर प्रदेश सरकारने मान्यता हदली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िुांदेलखांड प्रदेशातील पबहल्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या बवकासाला उत्तर प्रदेश मांबिमांडळािे मांजुरी बदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• व्याघ्र प्रकल्प 52,989.863 हेक्टर जबमिीवर पसरलेला असेल, ज्यामधे्य 29,958.863 हेक्टर िफर के्षि आबि 

23,031.00 हेक्टर कोर के्षि समाबवष्ट आहे. 

• राज्याच्या बचिकूि बजल्ह्यातील रािीपूर वन्यजीव अभयारण्य म्हिूि व्याघ्र प्रकल्पाला आधीच अबधसूबचत करण्यात 

आले होते. 

• उत्तरेकडील उष्णकबििांधीय कोरड्या पािझडी जांगलाांिी व्यापलेला रािीपूर व्याघ्र प्रकल्प हा वाघ, बििट्या, अस्वल, 

बठपकेदार हरीि, साांिर, बचांकारा, सरपििारे प्रािी आबि इतर सस्ति प्राण्याांसाठी ओळखले जाते. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

उत्तर प्रदेशने आयुष्मान उतृ्कष्टता पुरस्कार 2022 हजांकला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आरोग्य सुबवधा रबजस्टरमधे्य बवबवध आरोग्य सुबवधा जोडल्यािद्दल उत्तर प्रदेशला आयुष्माि उतृ्कष्टता पुरस्कार 2022 

देण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्टर ीय आरोग्य प्राबधकरिाचे मुख्य कायधकारी अबधकारी (CEO), RS शमाध याांिी 26 सप्टेंिर 2022 रोजी िवी बदल्ली 

येथे राष्टर ीय आरोग्य प्राबधकरिािे आयोबजत केलेल्या आरोग्य मांथिाच्या समारोप समारांभात उत्तर प्रदेश राज्याला हा 

पुरस्कार प्रदाि करण्यात आला. 

• राष्टर ीय आरोग्य प्राबधकरिाच्या राष्टर ीय आरोग्य सुबवधा िोांदिीमधे्य 28728 आरोग्य सुबवधाांचा समावेश करूि उत्तर 

प्रदेश हे देशातील सवोत्तम कामबगरी करिारे राज्य आहे. 
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• तसेच, उत्तर प्रदेश हे आयुष्माि भारत आरोग्य खाते (ABHA) ििवण्यात दुसऱ्या क्रमाांकाचे राज्य असूि सुमारे 2 

कोिी खाती आहेत. 

• आयुष्माि भारत बडबजिल बमशि (ABDM) ची सुरुवात पांतप्रधािाांिी 27 सप्टेंिर 2021 रोजी ज्जिबडओ 

कॉन्फरज्जसांगद्वारे केली होती. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

ओहडशातील आहदवासी ांचा हवश्वकोश 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ओबडशाचे मुख्यमांिी िवीि पििायक याांिी ओबडशामधील आबदवासी ांचा बवश्वकोश प्रकाबशत केला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• "ओबडशातील आबदवासी ांचा बवश्वकोश" या पाच खांडाांच्या प्रकाशिासह आबदवासी लोकाांवर ज्ञािकोश प्रकाबशत 

करिारे आबि त्ाांचा इबतहास आबि बवबशष्ट परांपरा िोांदविारे ओबडशा हे भारतातील पबहले राज्य ठरले आहे. 

• अिुसूबचत जाती आबि अिुसूबचत जमाती सांशोधि आबि प्रबशक्षि सांस्था (SCSTRTI) आबि ओबडशा राज्य आबदवासी 

सांग्रहालय याांिी सांयुक्तपिे बवश्वकोश प्रकाबशत केला. 

• बवश्वकोशात आबदवासी समुदायाांवरील 418 सांशोधि लेखाांपैकी 13 बवशेषतः  असुरबक्षत गिाांचा समावेश आहे. 

• 3,800 पािाांचे बवश्वकोशीय शैक्षबिक पुस्तक हे असांख्य शैक्षबिक आबि प्रख्यात मािववांशशास्त्रज्ञाांच्या सांशोधि 

योगदािाचा कळस आहे. 

• राज्यातील आबदवासी जमाती ांच्या झपाट्यािे िदलिाऱ्या साांसृ्कबतक ओळखाांचे जति करिे हे बवश्वकोश पुस्तकाचे 

धे्यय आहे. 

• ओबडशाची सांपूिध लोकसांख्या 22.85% आबदवासी लोकाांची आहे. 

• ओबडशामधे्य 62 बवबवध जमाती ांचे बिवासस्थाि आहे, ज्यामुळे ती सांपूिध भारतातील सवाधत वैबवध्यपूिध आबदवासी 

सांसृ्कती ांपैकी एक आहे. 

स्रोत: जनसत्ता 
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गांगटोकमधे्य डेअरी कोऑपरेहटव्ह कॉन्क्लेव्हचे उद्घाटन  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्ीय गृह आबि सहकार मांिी अबमत शाह 7 ऑक्टोिर रोजी बसक्कीममधे्य पूवध आबि ईशान्य के्षिाांच्या एक बदवसीय 

डेअरी सहकारी पररषदेचे उद्घािि करतील. 

मुख्य मुदे्द: 

• िॅशिल कोऑपरेबिि डेअरी फेडरेशि ऑफ इांबडया (NCDFI) तफे ही पररषद आयोबजत केली जात आहे. 

• या पररषदेला अरुिाचल प्रदेश, आसाम, मबिपूर, मेघालय, बमझोराम, िागालँड, बसक्कीम, बिपुरा, बिहार, झारखांड, 

ओबडशा आबि पबिम िांगाल या पूवध आबि ईशाने्यकडील राज्याांतील सहकारी दूध सांघ आबि राज्य दुग्ध सांघाांचे प्रमुख 

पदाबधकारी उपज्जस्थत राहिार आहेत. 

• सदस्य दुग्ध सहकारी सांस्थाांिा मोठ्या प्रमािात वसू्तांच्या व्यापारासाठी पारदशधक आबि न्याय्य व्यवहार देण्यासाठी 

NCDFI िे राष्टर ीय दुग्ध बवकास मांडळाच्या सांरक्षिासह “NCDFI eMarket ” िावाचे ऑिलाइि माकेिपे्लस सुरू 

केले आहे. 

• NCDFIs मधील उलाढाल वषध 2015-16 मधे्य 1,006 वरूि 2021-22 मधे्य 6,305 कोिी रुपयाांवर पोहोचली. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

 'िमर बेटी, िमर मान' मोिीम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• छत्तीसगड सरकारिे मबहलाांच्या सुरके्षिाित 'हमर िेिी हमर माि' (हमारी िेिी, हमारा माि) या िावािे मोहीम 

रािबवण्याचा बििधय घेतला आहे.  

मित्त्वाचे मुदे्द: 
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• शाळा आबि कॉलेजमधे्य जािाऱ्या मुली ांमधे्य सुरके्षच्या उपाययोजिाांिाित जिजागृती करिे, मबहलाांशी सांिांबधत 

गुन्हयाांची िोांदिी आबि तपासाला प्राधान्य देिे, यावर या मोबहमेचा भर आहे. मुख्यमांिी भूपेश िघेल याांच्या हसे्त या 

मोबहमेच्या शुभारांभाची घोषिा करण्यात आली. 

• या मोबहमेअांतगधत मबहला पोबलस अबधकारी व कमधचारी राज्यातील शाळा-महाबवद्यालयाांिा भेिी देऊि चचाध करिार 

असूि मुली ांिा कायदेशीर हक्क, good touch-bad touch आबि लैंबगक छळ व शोषिाबवरुद्ध प्रबतिांधात्मक 

उपाययोजिा, सायिर क्राइम व सोशल मीबडयाशी सांिांबधत गुने्हगारी यावर मागधदशधि करिार आहेत. 

• हमार िेिी हमार माि अबभयािाअांतगधत एक हेल्पलाइि िांिरही जारी करण्यात येिार आहे. मबहला सुरक्षा अॅप आबि 

त्ाचा वापर याचा तपशीलही शाळा आबि कॉलेजला जािाऱ्या मुली ांिा देण्यात येिार आहे. 

• या उपक्रमाच्या अिुषांगािे, पोलीस मुली ांच्या शाळा, महाबवद्यालये आबि मबहला आबि मुली एकि जमलेल्या इतर 

महत्त्वाच्या बठकािी बवशेष मबहला गस्त आयोबजत करतील. 

• मबहला आबि मुली ांिा त्ाांच्यावरील कोित्ाही गैरवतधिािद्दल बकां वा गुन्हयासांदभाधत त्ाांच्या तक्रारी बकां वा समस्या 

माांडण्यासाठी 'हमर िेिी हमार माि' ही बवशेष हेल्पलाइि सुरू करण्यात येिार असूि, त्ासाठी एक मोिाइल क्रमाांक 

सावधजबिक डोमेिमधे्य शेअर करण्यात येिार आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

मित्त्वाच्या बातम्या: मिाराष्टर  

गडहचरोलीचे पोलीस अर्ीक्षक अांहकत गोयल याांना लोक प्रशासन पुरस्कार  

 

• भारतीय लोकप्रशासि सांस्थेच्यावतीिे देण्यात येिारा लोकप्रशासि 2021-2022 मधील िवोपक्रमासाठीचा ‘स्व.डॉ. 

एस एस. गडकरी सृ्मती’ पुरस्कार गडबचरोलीचे पोलीस अधीक्षक अांबकत गोयल याांिा जाहीर करण्यात आला. 

• मांिालयातील सबमती कक्ष येथे भारतीय लोकप्रशासि सांस्थेची महाराष्टर  प्रादेबशक शाखेची 67 वी वाबषधक सवधसाधारि 

सभा सांपन्न झाली. त्ामधे्य हा पुरस्कार घोबषत करण्यात आला.  

Source: Mahasamvad 

मुांबई, पुिे व सांसृ्कत हवद्यापीठासाठी स्वतांत्र कुलगुरु हनवड सहमत्या गठीत 
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• राज्यपाल तथा कुलपती भगतबसांह कोश्यारी याांिी मुांिई बवद्यापीठ, साबविीिाई फुले पुिे बवद्यापीठ आबि कबवकुलगुरु 

काबलदास सांसृ्कत बवद्यापीठाांच्या कुलगुरु बिवडीसाठी तीि स्वतांि बिवड सबमत्ा गठीत केल्या आहेत.  

• मुांिई बवद्यापीठाच्या िव्या कुलगुरु बिवडीसाठी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूती यती ांद् 

बसांह याांच्या अध्यक्षतेखाली सबमती गठीत केली आहे.  

• साबविीिाई फुले पुिे बवद्यापीठाकरता किाधिक उच्च न्यायालयाचे सेवाबिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूती शुभ्र कमल 

मुखजी, तर कबवकुलगुरु काबलदास सांसृ्कत बवद्यापीठाच्या कुलगुरु बिवडीसाठी कें द्ीय लोकसेवा आयोगाचे माजी 

अध्यक्ष प्रा. डॉ प्रदीप कुमार जोशी याांच्या अध्यक्षतेखाली बिवड सबमती गठीत केली आहे. 

Source: AIR 

हवदभध, मराठवाडा, उवधररत मिाराष्टर  हवकास मांडळे पुनधगहठत करण्यास मांजुरी 

 

• बवदभध बवकास मांडळासह मराठवाडा व उवधररत महाराष्टर  बवकास मांडळाचे पुिगधठि करण्याचा बििधय मांगळवारी 

झालेल्या मांबिमांडळाच्या िैठकीत घेण्यात आला.  

• राज्यातील बवदभध, मराठवाडा आबि उवधरीत महाराष्टर  या तीिही बवकास मांडळाांचे पुिधगठिासाठी कें द् शासिाला 

बविांती करण्याचा बििधय आज झालेल्या मांबिमांडळ िैठकीत मान्यता देण्यात आली. िैठकीच्या अध्यक्षस्थािी मुख्यमांिी 

एकिाथ बशांदे होते. 

• या बवकास मांडळाांिा वैधाबिक बवकास मांडळे असे सांिोधण्याचा देखील बििधय झाला. 

• या तीिही मांडळाांचा कालावधी 30 एबप्रल 2020 रोजी सांपुष्टात आला आहे. आता पुिधगठिािाितचा प्रस्ताव पाठवताांिा 

तो राज्यपालाांच्यामाफध त कें द् शासिास पाठवण्यात येईल. यापूवी बवकास मांडळाांिा वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली 

आहे. 

Source: Mahasamvad 

मुांबई शिर हजल्ह्याच्या पयधटनासाठी ‘सिल मुांबईची’ ॲप 
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• जागबतक पयधिि बदिाबिबमत्त बजल्हाबधकारी मुांिई शहर याांच्या सांकल्पिेतूि तयार करण्यात आलेल्या मोिाईल 

ॲपच्या प्रबसद्धीची सुरुवात मुांिई शहर पालकमांिी दीपक केसरकर याांच्या हसे्त मांिालयासमोरील िवीि प्रशासि 

भवि येथे करण्यात आली. 

• या पयधििबवषयक मोिाईल ॲपचा लाभ, पयधिक, बवद्याथी व अभ्यासक याांिा बिबित होईल आबि मुांिई शहर बजल्हा 

पयधिि बवकासाला चालिा बमळेल. 

Source: Mahasamvad 

‘गानसम्राज्ञी लता मांगेशकर पुरस्काराां’चे हवतरि 

 

• महाराष्टर  शासिाच्या साांसृ्कबतक कायध बवभागामाफध त दरवषी गायि व वादि या के्षिात अतुलिीय कामबगरी करिाऱ्या 

जे्यष्ठ कलाकाराांस गािसम्राज्ञी लता मांगेशकर पुरस्कारािे सन्माबित करण्यात येते.  

• कोबवड-19 कालावधीिांतर पबहल्याांदाच या पुरस्काराचे बवतरि गािसम्राज्ञी लता मांगेशकर याांच्या जयांतीबिबमत्तािे 

बदिाांक 28 सप्टेंिर 2022 रोजी रवी ांद् िाट्य मांबदर, पु.ल.देशपाांडे महाराष्टर  कला अकादमी, प्रभादेवी, मुांिई येथे होिार 

आहे. 

• सि 2020 चा गािसम्राज्ञी लता मांगेशकर पुरस्कार जे्यष्ठ गाबयका उषा मांगेशकर याांिा प्रदाि करण्यात येिार आहे. 

तर सि 2021 चा पुरस्कार जे्यष्ठ िासरीवादक पां.हरीप्रसाद चौरबसया याांिा प्रदाि करण्यात येिार आहे. 

• उषा मांगेशकर याांिी मागील सात ते आठ दशके आपल्या गायिािे भारतीय सांगीत के्षिात स्वतः चे अढळ स्थाि बिमाधि 

केले आहे. मराठी सोितच बहांदी, गुजराती, आसामी, िांगाली, तबमळ, कन्नड, भोजपुरी अशा बवबवध भाषाांमधे्य अिेक 

गािी गायली आहेत. लाविी, लोकगीत, भक्तीगीत अशा सवधच प्रकारच्या गाण्याांिा न्याय बदला. 

• िासरी या वाद्याला अज्जखल बवश्वात मािाचे स्थाि बमळवूि देण्याचे महाि कायध पां. हरीप्रसाद चौरबसया याांिी केले आहे. 

रागदारी सांगीतािरोिच बचिपि सांगीत, भक्तीसांगीत, भावगीत याचिरोिर सांगीत के्षिात पांडीतजी ांची अतुलिीय 

कामबगरी आहे. ‘जहाँ आरा‘ बचिपिापासूि ‘बसलबसला‘ पयंत गीताांिा पां. हररप्रसाद याांिी सांगीतिद्ध केले आहे. 

Source: Mahasamvad 

National Tourism Award : मिाराष्टर ाची पयधटन पुरस्काराांत बाजी 
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महाराष्टर  राज्यािे पयधििात िाजी मारली असूि तब्बल िऊ राष्टर ीय पयधिि पुरस्कार पिकावले आहेत. पयधििात सवोतृ्कष्ट 

राज्याच्या पुरस्कारामधे्यही महाराष्टर ािे दुसरा क्रमाांक बमळवला आहे.  

भारत सरकारच्या पयधिि मांिालयातफे जागबतक पयधिि बदिी राष्टर ीय पयधिि पुरस्कार प्रदाि केले जातात. कोरोिा काळात 

दोि वषे हे पुरस्कार बदले ििते. त्ामुळे सि 2018-19 या वषाधकररताचे पुरस्कार उपराष्टर पती जगदीप धिकड याांच्या हसे्त 

प्रदाि करण्यात आले.  

पुरस्कार हमळविाऱ्या सांस्था 

1. पयधिि बवभाग, महाराष्टर  शासि सवोतृ्कष्ट राज्यात दुसरा क्रमाांक 

2. िागरी सुबवधा - पाचगिी िगर पररषद (सातारा) 

3. ताजमहाल पॅलेस पाच ताराांबकत बडलक्स, मुांिई 

4. वेलिेस पयधिि आत्मांति वेलिेस ररसॉिध , मुळशी (पुिे) 

5. ग्रामीि पयधिि, सगुिािाग (िेरळ), चांदि भडसावळे 

6. जिािदार पयधिि वेस्टिध रुि्स, पुिे 

7. गीते िर ॅिल्स मिमोहि गोयल 

8. वाहतूक ओररक्स ऑिो इन्हरास्टर क्चर सज्जिधसेस बल. 

9. होमसे्ट दाला रुस्तर (पाचगिी) कॅप्टि बवकास गोखले 

Source: Sakal 

हवद्यापीठ अहर्हनयमातील सुर्ारिा हवरे्यक मागे घेण्याचा हनिधय 

 

• महाराष्टर  सावधजबिक बवद्यापीठ अबधबियम, 2016 सुधारिा बवधेयक क्र. 35 (बतसरी सुधारिा) 2021 मागे घेण्याचा 

बििधय झालेल्या मांबिमांडळ िैठकीत घेण्यात आला. िैठकीच्या अध्यक्षस्थािी मुख्यमांिी एकिाथ बशांदे होते. 

• महाराष्टर  सावधजबिक बवद्यापीठ अबधबियम 2006 मधे्य सुधारिा करण्यासाठी 19 ऑक्टोिर 2020 रोजी बवद्यापीठ 

अिुदाि आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात याांच्या सबमतीिे काही सुधारिा सुचवल्या होत्ा.  

• या सुधारिाांिा 15 बडसेंिर 2021 रोजीच्या मांबिमांडळ िैठकीत मान्यता देऊि, 2021 च्या बहवाळी अबधवेशिात या 

सांदभाधतील बवधेयक सांमत करण्यात आले होते. हे बवधेयक राज्यपालाांकडे अांबतम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले 

होते. 

• या अबधबियमातील मुळ कलम 11 आबि कलम 13 िदल केला असल्यामुळे अिेक िागररक, बवद्याथी व बशक्षकाांिी 

बवधेयकाला मान्यता देऊ िये, अशी बविांती राज्यपालाांिा केली होती.  

• या बवधेयकातील काही तरतुदी बवद्यापीठ अिुदाि आयोगाच्या तरतुदी ांच्या बवरूद्ध असल्यािे राष्टर पती ांच्या सांमतीसाठी 

देखील राखूि ठेवल्याचे राज्यपाल कायाधलयािे देखील कळवले होते. यापाश्वधभुमीवर हे बवधेयक मागे घेण्याचा बििधय 

घेण्यात आला. 
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Source: Mahasamvad 

 सांतसाहित्याचे जे्यष्ठ अभ्यासक डा  ॅ . रामचांद्र देखिे याांचे हनर्न 

 

• सांतसबहत् आबि लोकसाबहत्ाचे जे्यष्ठ अभ्यासक-लेखक व ‘िहुरूपी भारूड’कार डाॅॅ. रामचांद् देखिे (वय 66 ) 

याांचे हृदयबवकाराच्या झिक्यािे सोमवारी बिधि झाले. 

• ऐसा वासुदेव िोलतो िोल, बवांचू चावला, दार उघड िये आता दार उघड, सत्वर पाव गां मला, भवािी आई रोडगा 

वाहील तुला, शकुि साांगाया आले यमाई माझे िाव, अशा सांत एकिाथाांच्या भारुडाांच्या सादरीकरिाद्वारे 

समाजप्रिोधिाचां काम डॉ. रामचांद् देखिे याांिी केलां.  

• िहुरुपी भारूड’ या सांत एकिाथाांच्या पारांपररक भारूडाांचे त्ाांिी अडीच हजाराांहूि अबधक कायधक्रम महाराष्टर ात, इतर 

प्राांतात तसेच अमेररका, दुिई येथे सादर केले असूि त्ाला रबसकाांचा उदांड प्रबतसाद लाभला.  

Source: Loksataa 

गुजरातचा हसांि मिाराष्टर ात तर मिाराष्टर ाचा वाघ गुजरातमधे्य जािार 

 

• गुजरात राज्यातील जुिागढ येथील सक्करिाग उद्यािात असलेल्या िर बसांह आबि मादी बसांहाांची जोडी (आबशयाबिक 

लॉयि ) मुांिई येथील िोररवलीच्या सांजय गाांधी राष्टर ीय उद्यािात लवकरच बदसिार आहे. या िदल्यात िोररवली येथील 

वाघ (िर आबि मादी ) जुिागढ येथे पाठबवण्यात येिार असल्याची माबहती राज्याचे विमांिी सुधीर मुिगांिीवार याांिी 

बदली.  

• विमांिी सुधीर मुिगांिीवार आबि गुजरातचे राज्यमांिी बवश्वकमाध याांिी सोमवारी 26 सप्टेंिरला बवसृ्तत चचाध केली. कें द्ीय 

प्राबिसांग्रहालय प्राबधकरि याांच्याकडूि या प्रस्तावास मान्यता बमळवण्यासाठी एकि प्रयत्न करण्याचे यावेळी ठरले. 

Source: Mahasamvad 
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‘राजिांस’च्या हदलीप माजगावकर याांना राष्टर ीय सुविध पुरस्कार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• प्रकाशि व्यवसायात पन्नास वषांहूि अबधक काळ कायधरत असिारे राजहांस प्रकाशिचे बदलीप माजगावकर याांिा ‘द 

फेडरेशि ऑफ पज्जिशसध अँड िुकसेलसध असोबसएशि इि इांबडया’ या सांघििेतफे सुविध पुरस्कार जाहीर झाला 

आहे.  

मूख्य मुदे्द: 

• बदल्ली येथे झालेल्या कायधक्रमात राजहांस प्रकाशिच्या सांचाबलका रेखा माजगावकर याांिी हा पुरस्कार स्वीकारला. 

प्रकाशि के्षिातील प्रदीघध आबि देदीप्यमाि कायाधिद्दल हा पुरस्कार देण्यात येतो.  

• माजगावकर याांच्या समथध िेतृत्वाखाली राजहांस प्रकाशि गेली ५५ वषे वािचाल करीत आहे. या कालावधीत 

माजगावकर याांच्या कल्पिेतूि आबि कतधिगारीतूि अिेक अबभिव उपक्रम रािबवले.  

• चररि, आत्मचररि, कथा-कादांिरी, काव्य, लबलत लेखि, बवज्ञाि, कला अशा बवबवध बवषयाांवर अिेक प्रबथतयश 

त्ाचिरोिर िवोबदत लेखकाांिी बलबहलेली शेकडो पुस्तके माजगावकर याांच्या कारबकदीत प्रकाबशत झाली.  

• प्रकाशि के्षिािरोिरच सामाबजक िाांबधलकीचे सजग भाि ठेविारा प्रकाशक असा लौबकक माजगावकर याांिा 

लाभला आहे. 

• बवधायक कामात सहभागी असलेल्या अिेक सांस्थाांिा माजगावकर याांिी भरीव आबथधक सहाय्य केले आहे. 

Source: Loksatta 
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मिाराष्टर ातील एक कायधक्रम अहर्कारी आहि दोन हवद्यार्थ्ाांना राष्टर ीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• महाराष्टर ातील राष्टर ीय सेवा योजिेचे कायधक्रम अबधकारी सुशील बशांदे याांच्यासह प्रबतक कदम आबि बदवेश बगन्नारे या 

बवद्यार्थ्ांिा उले्लखिीय योगदािासाठी आज राष्टर पती द्ौपदी मुमूध याांच्या हसे्त राष्टर ीय सेवा योजिा पुरस्कारािे सन्माबित 

करण्यात आले. 

मूख्य मुदे्द: 

• सुशील बशांदे हे मुांिईच्या काांबदवली भागातील ठाकूर बवज्ञाि व वाबिज्य महाबवद्यालयाचे कायधक्रम अबधकारी आहेत.  

• त्ाांिा, राष्टर ीय सेवा योजिेच्या उतृ्कष्ट कायधक्रम अबधकाऱ् याच्या पुरस्कारािे गौरबवण्यात आले. प्रबतक हा िांदुरिार 

येथील गजमल तुळशीराम पािील महाबवद्यालयाचा बवद्याथी आहे.  

• बदवेश हा िागपूर येथील पशुवैद्यकीय महाबवद्यालयाचा बवद्याथी आहे. या दोघाांिा राष्टर ीय सेवा योजिेच्या उतृ्कष्ट 

स्वयांसेवकाच्या पुरस्कारािे गौरबवण्यात आले. 

• कें द्ीय युवक कल्याि व क्रीडा मांिालयाच्यावतीिे राष्टर ीय सेवा योजिा स्थापिा बदिाबिबमत्त राष्टर पती भविाच्या दरिार 

हॉलमधे्य ‘राष्टर ीय सेवा योजिा पुरस्कार 2020- 21′ प्रदाि कायधक्रमाचे आयोजि करण्यात आले.  

Source: Mahasamvad 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

सिा एअरब गची सक्ती 1 ऑक्टोबर 2023 पासून  
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• प्रवासी कारमधे्य सहा एअरिॅगची सक्ती करण्याचा बििधय सरकारिे एका वषांिे लाांििीवर िाकला आहे. 1 ऑक्टोिर 

2023 पासूि िव्या बियमाची अांमलिजाविी केली जाईल, असे कें द्ीय महामागध आबि रसे्त वाहतूकमांिी बितीि 

गडकरी याांिी जाहीर केले. 

• जागबतक पुरवठा साखळीतील समस्याांमुळे सहा एरअर िॅग बिदेश पुढे ढकलण्यात आला असल्याचे साांगण्यात आले 

असूि, त्ामुळे हा बियम आता 1 ऑक्टोिर 2023 पासूि लागू होिार आहे. यापूवी प्रवाशाांच्या सुरबक्षततेच्या दृष्टीिे 

सरकारिे आठ आसिी वाहिाांमधे्य सहा एअरिॅग्ज िसविे िांधिकारक केले होते. हा आदेश 1 ऑक्टोिर 2022 

पासूि लागू होिार होता. 

Source: Loksatta 

देशाला हमळिार हतसरी ‘वांदे भारत टर ेन 

 

• देशाला बमळिार बतसरी ‘वांदे भारत िर ेि बमळिार आहे. या वांदे भारत िर ेिला पांतप्रधाि मोदी दाखविार बहरवा झेंडा 

दाखविार आहेत.  

• ही िर ेि गुजरातच्या गाांधीिगर ते मुांिई सेंिर ल दरम्यािही धाविार आहे.  

• यावेळी गुजरातचे मुख्यमांिी भूपेंद् पिेल, रेले्व मांिी अबश्विी वैष्णव आबि रेले्व राज्यमांिी दशधिा जरदोश उपज्जस्थत 

राहिार आहेत.  

• भारतातील पबहली स्वदेशी सेमी-हायस्पीड िर ेि ‘वांदे भारत एके्स्प्रस’ही असिार आहे. 

• िर ेिमधे्य प्रवाशाांच्या सुबवधा पाहता अिेक िदल करण्यात आले आहेत. या िर ेिमधे्य एकूि 1 हजार 128 प्रवासी 

िसण्याची क्षमता आहे. 

या टर ेन मधे्य काय सुहवर्ा असिार आिेत? 

• ही िर ेि अवघ्या 52 सेकां दात 0 ते 100 बकमी प्रबततास वेग गाठते.ही िर ेि पूिधपिे एसीअसिार आहे.  

• याबशवाय िर ेिमधे्य जागोजागी चाबजंग पॉईांि, स्लाईबडांग बवांडो, व्यज्जक्तगत वाचिासाठी बदवा, अिेंडेंि कॉल ििि, 

स्वयांचबलत दरवाजे, िायो-िॉयलेि, सीसीिीिी, या िर ेिमधे्य असिार आहेत.  

• िर ेिमधे्य स्लाइबडांग फूिसे्टप्ससह स्वयांचबलत प्लग दरवाजे तसेच िच री स्लाइबडांग दरवाजे िसवले आहेत. 

वांदे भारत एक्सपे्रस टर ेन 

1. पबहली वांदे भारत एक्सपे्रस िर ेि 15 फेबु्रवारी 2019 रोजी िवी बदल्ली-वारािसी मागाधवर धावली.  

2. त्ाचवेळी दुसरी िर ेि िवी बदल्ली ते श्री वैष्णोदेवी माता, किरा मागाधवर चालवण्यात आली.  

3. आज बतसरी वांदे भारत िर ेि गाांधीिगर ते मुांिई सेंिर ल दरम्यािही धाविार आहे. 

Source: Lokshahi 
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MoHUA ने स्वच्छ टॉयक थॉन लााँच केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय खेळिी उद्योगाला प्रोत्साहि देण्यासाठी कें द् सरकारिे, राष्टर ीय खेळिी कृती आराखडा 2020-एिएपीिी 

जाहीर केला आहे. यात पारांपररक हस्तकौशले्य आबि हाताांिी तयार केलेल्या खेळण्याांिा प्रोत्साहि देण्याचाही बवचार 

असूि त्ाद्वारे भारताला खेळिी उद्योगाांचे जागबतक कें द् ििवण्याचा उदे्दश आहे. उद्योग आबि देशाांतगधत व्यापार 

प्रोत्साहि बवभागािे,कें द् सरकारच्या 14 मांिालयाांसह या एिएपीिी च्या अांमलिजाविीचे काम सुरु केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• “स्वच्छ अमृत महोत्सवाअांतगधत” ही स्पधाध आयोबजत केली जािार आहे.17 सप्टेंिर-सेवा बदवस ते 2 ऑक्टोिर 2022 

स्वच्छता बदवस या पांधरवड्यात हा महोत्सव साजरा केला जात आहे. 

• “माय गि इिोिेि इांबडया” पोिधल वरुि ही स्पधाध आयोबजत केली जािार आहे. 

• भारत आज जगातील दुसऱ्या क्रमाांकाची सवाधबधक लोकसांख्या असलेला देश आहे, तसेच देशाांत युवा लोकसांखे्यचां 

प्रमाि अबधक, म्हिजे देशातली अधी लोकसांख्या 25 वषांपेक्षा कमी वयाची आहे.  

• अथधव्यवस्थेत होत असलेल्या प्रगतीमुळे लोकाांची क्रयशक्ती वाढली आहे, आजकाल मुलाांसाठी अबभिव खेळिी तयार 

केली जात आहे. या सगळ्या कारिाांमुळे देशाांत खेळण्याांची मागिी देखील वाढते आहे. 

• एकीकडे देशाांत खेळण्याांची मागिी वाढते आहे, तसेच दुसरीकडे घिकचरा व्यवस्थापि आबि त्ाचा इतर गोष्टी ांवर 

होिारा पररिाम लक्षात घेऊि, या दोन्ही समस्याांवर एकच समाधाि शोधण्यासाठी ‘स्वच्छ िॉयकॅथोि’ ही अबभिव 

कल्पिा रािवली जािार आहे. 

• या स्पधेअांतगधत, कचऱ्यापासूि खेळिी ििवण्यासाठी सांशोधि करत िवे मागध शोधले जािार आहेत. ही स्पधाध, सवध 

लोक आबि गिाांसाठीही खुली असूि सुक्या कचऱ्यापासूि खेळिी ििवण्याच्या कल्पिा यात माांडायच्या आहेत.  

• या स्पधेत, अशा सांरचिाांची बिवड करण्याला प्राधान्य असेल, ज्यातूि मोठ्या प्रमािावर खेळिी तयार करण्यासाठी 

त्ाच्या व्यापक आवृत्ती तयार केल्या जातील, तसेच त्ात सुरबक्षततेचे सगळे बिकष पूिध केले जातील.  

• तसेच खेळण्याच्या सौांदयाधकडे लक्ष बदले जाईल. या उपक्रमात, आयआयिी गाांधीिगर इथले सेंिर फॉर बक्रएबिि 

लबिंग िॉलेज पािधिर असेल. 

स्रोत: PIB 
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अहववाहित महिलाांनादेखील सुरहक्षत, कायदेशीर गभधपाताचा अहर्कार; सवोच्च न्यायालयाचा मित्त्वाचा हनकाल 

 

• भारतातील अबववाबहत मबहलाांिाही MTP (Medical Termination of Pregnancy Act) कायद्यािुसार, गभधपात 

करण्याचा अबधकार असल्याचां सवोच्च न्यायालयािां म्हिलां आहे. भारतातील सवध मबहलाांिा सुरबक्षत, कायदेशीर 

गभधपाताचा अबधकार असल्याचां सवोच्च न्यायालयािां स्पष्ट केलां आहे.  

• एवढांच िाहीतर, भारतातील अबववाबहत मबहलाांिाही MTP कायद्याांतगधत गभधपात करण्याचा अबधकार असल्याचां 

न्यायालयािां यावेळी साांबगतलांय. या बििाधमुळे अबववाबहत मबहलाांिाही 20-24 आठवड्याांच्या दरम्याि गभधपात 

करण्याचा अबधकार सवोच्च न्यायालयािां बदला आहे.  

• सवोच्च न्यायालयािां सुिाविीदरम्याि, एक ऐहतिाहसक हनिधय बदला आहे. याबििधयाांतगधत आता अबववाबहत 

मबहलाांिाही 24 आठवड्याांपयंत गभधपात करण्याचा अबधकार असल्याचां सवोच्च न्यायालयािां स्पष्ट केलां आहे.  

• सवोच्च न्यायालयािां Medical Termination of Pregnancy Act चा बियम 3-B मधे्य सुधारिा केली आहे.  

• यापूवी, 20 आठवड्याांपेक्षा जास्त आबि 24 आठवड्याांपेक्षा कमी गभधधारिेचा गभधपात करण्याचा अबधकार आतापयंत 

फक्त बववाबहत मबहलाांिाच होता.  

• आता हा अबधकार अबववाबहत मबहलाांिाही देण्यात आला आहे. सवोच्च न्यायालयािां हा ऐबतहाबसक बििधय बदला आहे.  

• भारतातील गभधपात कायद्यािुसार, बववाबहत आबि अबववाबहत मबहलाांमधे्य कोिताही भेद िाही. गभधपाताच्या उदे्दशािां 

होिाऱ्या िलात्कारात वैवाबहक िलात्काराचाही समावेश होतो.  

• तसेच, अत्ाचारािांतर होिारी गभधधारिा आबि कुमारी माताांच्या गभधधारिेचाही समावेश होतो. सवोच्च न्यायालयािां 

बििधय बदला आहे की, मेबडकल िबमधिेशि ऑफ पे्रग्नसी (MTP) कायद्याांतगधत अबववाबहत मबहलाांिा बलि-इि 

ररलेशिबशपमधूि वगळिां म्हिजे, असांवैधाबिक आहे.  

• कलम 21 अांतगधत मुल जन्माला घालण्याचां स्वातांत्र्य आबि गोपबियतेचा अबधकार बववाबहत ज्जस्त्रयाांसोितच अबववाबहत 

ज्जस्त्रयाांिाही समाि हक्क देतो, असांही सवोच्च न्यायालयािां आपल्या बिकालात म्हिलां आहे.  

• 20-24 आठवड्याांच्या दरम्याि गभधधारिा असलेल्या अबववाबहत बकां वा अबववाबहत गभधवती मबहलाांिा गभधपात 

करण्यास मिाई करिां आबि अशा पररज्जस्थतीत बववाबहत मबहलाांिा परवािगी देिां हे घििेच्या कलम 14 चां उल्लांघि 

आहे, असांही सवोच्च न्यायालयािां स्पष्ट केलां आहे.  

• समाजातील सांकुबचत बपतृसत्ताक रूढी ांच्या आधारे कोित्ाही कायद्याचा फायदा उचलू िये, यामुळे कायद्याचा उदे्दश 

सांपूि जाईल, असांही न्यायालयािे म्हिलां आहे. 

Source: ABP Maza 
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ग्रामीि हवकास मांत्रालयाने जलदूत ॲप लााँच केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्ीय मांिी साध्वी बिरांजि ज्योती आबि पांचायती राज राज्यमांिी कबपल मोरेश्वर पािील याांच्या उपज्जस्थतीत ग्रामीि 

बवकास आबि पोलाद राज्यमांिी फग्गि बसांग कुलसे्त याांिी जलदूत ॲप आहि जलदूत ॲप ई-ब्रोशर लाँच केले.     

मुख्य मुदे्द: 

• JALDOOT app बवकबसत करण्यासाठी पांचायती राज आबि ग्रामीि बवकास मांिालयािे सहकायध केले. ग्राम रोजगार 

सहाय्यक या app चा वापर करूि पावसाळ्यापूवी आबि िांतर वषाधतूि दोिदा बवबहरीची पािी पातळी मोजू शकतील. 

• जलदूत app वापरण्यासाठी पद्धतशीर भूजल पातळी डेिा सांकलि (systematic ground water level data 

collection) आबि बवशे्लषिासाठी कें द्ीय बडबजिल डेिािेसमधे्य सुधारिा केली जाईल. 

• पािलोि बवकास, विीकरि, जलसांचय बवकास आबि देखभाल आबि पावसाचे पािी साठविे यासारख्या उपायाांिा 

चालिा देण्यासाठी प्रयत्न करूिही, देशाच्या अिेक भागाांमधे्य भूजल पातळीत घि झाली आहे. 

• जलदूत अॅपच्या मदतीिे देशभरातील पाण्याच्या पातळीचे बिरीक्षि करिे सोपे होिार असूि, गोळा केलेली माबहती 

महात्मा गाांधी िरेगा योजिा आबि ग्रामपांचायत बवकास योजिाांसाठी वापरता येिार आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

पयधटन के्षत्राला चालना देण्यासाठी व्हचु्यधअल कॉन्फरन्स 'SymphoNE ' लााँच 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्ीय पयधिि आबि साांसृ्कबतक मांिी जी. बकशि रेड्डी याांिी 'बसांफोि' या दोि बदवसीय िचु्यधअल कॉन्फरसचा 

शुभारांभ केला आहे.  

मुख्य मुदे्द : 

• जागबतक पयधिि बदिाबिबमत्त ईशान्य के्षिाच्या बवकास मांिालयातफे 24 व 27 सप्टेंिर रोजी 'बसांफोि' या िचु्यधअल 

पररषदेचे आयोजि करण्यात आले आहे. 
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• या दोि बदवसीय पररषदेची उबद्दषे्ट ईशान्य भारतातील ि सापडलेले सौांदयध प्रदबशधत करण्यासाठी आबि ईशान्य 

प्रदेशातील पयधिि उद्योगाला पुढे िेण्यासाठी धोरि तयार करिे हे आहे. 

• या दोि बदवसीय पररषदेची उबद्दषे्ट ईशान्य भारतातील ि सापडलेले सौांदयध प्रदबशधत करण्यासाठी आबि ईशान्य 

प्रदेशातील पयधिि उद्योगाला पुढे िेण्यासाठी धोरि तयार करिे हे आहे. 

• Symphony ला एक वि-स्टॉप शॉप तयार करायचे आहे जे प्रवासी आबि िूर ऑपरेिसधिा येिाऱ्या सवध समस्याांची 

काळजी घेईल. 

स्रोत: पीआयबी 

‘मेक इन इां हडया’ उपक्रमाला आठ वषे पूिध  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• देशात गुांतविूक वाढविे, गुांतविुकीसाठी सुबवधा बिमाधि करिे, िवोने्मषाला चालिा देिे, कौशल्यबवकासात वाढ 

तसेच, देशाांत उत्पादि के्षिासाठी जागबतक दजाधच्या पायाभूत सुबवधा उभारिे अशा सवध उबद्दष्टाांची पूतधता करण्यासाठी, 

कें द् सरकारिे, ‘मेक इि इांबडया’ हा पथदशी कायधक्रम सुरु केला आहे. या अबभयािाला, 25 सप्टेंिर 2022 रोजी आठ 

वषे पूिध होिार आहेत. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• थेि परदेशी गुांतविूक आकबषधत करण्यासाठी,कें द् सरकारिे उदार आबि पारदशधक धोरि लागू केले आहे ज्यािुसार, 

िहुताांश के्षिे स्वयांचबलत मागाधिे या गुांतविुकीसाठी खुली आहेत.  

• 2014-2015 मधे्य भारतात एफडीआयचा प्रवाह 45.15 अब्ज डॉलसध इतका होता आबि त्ािांतर सलग आठ वषध 

देशािे बवक्रमी परदेशी गुांतविूक आकबषधत केली आहे.  

• 2021-22 या वषाधत 83.6 अब्ज डॉलसध एवढी सवाधबधक गुांतविूक िोांदली गेली. ही एफडीआय 101 देशाांमधूि आली 

तसेच 31 कें द्शाबसत प्रदेश आबि राजे्य आबि देशातील 57 के्षिाांमधे्य ही गुांतविूक केली आहे.  

• अबलकडच्या वषांत आबथधक सुधारिा आबि व्यवसाय सुलभतेसाठी उचललेल्या पावलाांच्या पाश्वधभूमीवर, आपि चालू 

आबथधक वषाधत 100 अब्ज डॉलसध एफडीआय आकबषधत करण्याच्या मागाधवर आहोत. 

• मेक इि इांबडया उपक्रमाला चालिा देण्यासाठी 2020-21 मधे्य 14 प्रमुख उत्पादि के्षिाांमधे्य उत्पादि-सांलग्न-

प्रोत्साहि (PLI) योजिा सुरू करण्यात आली.  

• आबथधक वषध 2021-22 मधे्य खेळण्याांची आयात 70% िे कमी होऊि 110 दशलक्ष डॉलसध ( 877.8 कोिी रुपये ) 

झाली आहे. देशाांतगधत िाजारपेठेत खेळण्याांचा दजाधही उांचावला आहे. 

स्रोत: PIB 
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आरोग्य मांथन 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आयुष्माि भारत-पांतप्रधाि जि आरोग्य योजिा (AB PM-JAY) सुरू होऊि चार वषे आबि आयुष्माि भारत 

बडबजिल बमशि (ABDM) सुरू झाल्याच्या घििेला एक वषध पूिध झाल्याच्या बिबमत्तािे भारत सरकारमधील कें द्ीय 

आरोग्यमांिी डॉ. मिसुख माांडबवया याांच्या हसे्त आरोग्य मांथि 2022 कायधक्रमाचा अबधकृत शुभारांभ करण्यात आला. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 10 कोिी ांहूि अबधक गरीि लोकाांिा या कायधक्रमाचा लाभ घेण्याचा हेतू आहे, ज्यामुळे असुरबक्षत कुिुांिाांिा दरवषी 

पाच लाख रुपयाांचे आरोग्य अिुदाि बमळते. 

• पांतप्रधाि िरेंद् मोदी याांिी सप्टेंिर 2018 मधे्य या योजिेची घोषिा केली होती.  

• या दोि बदवसाांच्या आरोग्य मांथि 2022 या कायधक्रमात एकूि 12 सिाांचा समावेश होता. 

• आरोग्य मांथि 2022 च्या पबहल्या बदवशी भारतातील युबििसधल हेल्थ किरेज, बडबजिल हेल्थमधे्य 

इांिरऑपरेबिबलिीला प्रोत्साहि देिे, PM-JAY कायधक्षमता सुधारिे, बडबजिल आरोग्याचा अवलांि, पुरावा-माबहती 

असलेल्या PM-JAY 

•  बििधयाांसाठी आरोग्य तांिज्ञाि मूल्याांकि आबि बडबजिल आरोग्याशी सांिांबधत गोपिीयता आबि सुरक्षा समस्या 

यासारख्या बवषयाांवरील अिेक सिे आयोबजत करण्यात आली होती. 

• दुसऱ्या बदवशी ABDM ची अांमलिजाविी करिाऱ्या राज्याांद्वारे सवोत्तम पद्धती, भारतातील बडबजिल हेल्थ इन्हशुरस, 

राज्याांद्वारे पीएम-जेएई सवोत्तम पद्धती, बडबजिल आरोग्यामधील आांतरराष्टर ीय सवोत्तम पद्धती, पीएम-जेएिीच्या 

माध्यमातूि हेल्थकेअरमधे्य प्रवेश, परवडिारी क्षमता आबि गुिवत्ता सुबिबित करिे आबि भारतातील बडबजिल 

आरोग्यासाठी वे फॉरवड्धस या बवषयाांवरील सिे आयोबजत करण्यात आली आहेत. 

स्रोत: नवभारत टाईम्स 

भारताने वनस्पती-आर्ाररत माांस उत्पादनाांची पहिली तुकडी हनयाधत केली आिे 
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बातम्याांमधे्य का: 

• अपेडािे शाकाहारी अन्न शे्रिीअांतगधत विस्पती-आधाररत माांस उत्पादिाांच्या पबहल्या तुकडीची गुजरातमधूि 

कॅबलफोबिधया, अमेररकेत कॅबलफोबिधया येथे बियाधत करण्याची सोय केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• शाकाहारी अन्न उत्पादिे बवकबसत देशाांमधे्य फायिर, उच्च पोषक सामग्री आबि कमी कोलेसे्टरॉलमुळे खूप लोकबप्रय 

आहेत. 

• विस्पती-आधाररत माांस उत्पादिाांच्या भारतातील पबहल्या तुकडीची बियाधत गुजरातमधील ग्रीिेस्ट फूड्स या भारतीय 

कां पिीिे केली होती. 

• ग्रीिेस्ट फूड्स आबि होलसम फूड्स याांच्या सहकायाधतूि हे यश बमळाले आहे. 

• मोठ्या प्रमािावर शाकाहारी जीविशैलीचा अवलांि केल्यािे विस्पती-आधाररत माांस उत्पादिाांचा बवकास होऊ 

शकतो, ज्यामुळे भारताला आांतरराष्टर ीय िाजारपेठेत प्रमुख पुरवठादार ििण्याची सांधी बमळू शकते.  

• APEDA सध्या ऑस्टर ेबलया, इस्रायल, नू्यझीलांड आबि इतर देशाांमधे्य ही उत्पादिे बियाधत करण्याचे ठरवले आहे. 

• पारांपाररक प्रािी-आधाररत माांस बियाधत िाजारात अडथळा ि आिता या उत्पादिाांची जाबहरात केली जाईल. 

• ITC आबि Tata Consumer Products सारख्या भारतातील लोकबप्रय ग्राहक वसू्त कां पन्या या उद्योगात गुांतविूक 

करत आहेत. 

स्रोत: द हिांदू 

बालमृतू्यचे प्रमाि कमी करण्यात भारताने साध्य केला मित्वपूिध टप्पा  

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतािे िालमृतू् दर आिखी कमी करत महत्वपूिध िप्पा साध्य केला आहे. भारताचे रबजस्टर ार जिरल याांिी 22 

सप्टेंिर 2022 रोजी प्रबसद्ध केलेल्या िमुिा िोांदिी प्रिाली साांज्जख्यकी अहवाल 2020 िुसार, 2030 पयंत शाश्वत 

बवकास उबद्दषे्ट साध्य करण्याच्या बदशेिे प्रयत्न करतािा 2014 पासूि देशात िाल मृतु्दर, 5 वषांखालील मुलाांचा 

मृतु्दर आबि िवजात िालक मृतु्दरात लक्षिीय घि होत आहे. 

ज्जस्थर घसरिीच्या कल कायम ठेवत बाल मृतु्यदर, 5 वषाांखालील मुलाांचा मृतु्यदर आहि नवजात बालक मृतु्यदरात 

आिखी घट झाली आिे : 

• देशातला 5 वषाांखालील बालकाांच्या मृतू्य दरात (U5MR) 2019 पासूि 3 अांकाांची (वाबषधक घसरि दर: 8.6%) 

लक्षिीय घि झाली आहे (2020 मधे्य 1000 जन्माांमागे 32 च्या तुलिेत 2019 मधे्य 35 प्रबत 1000 ). ग्रामीि भागात 

36 तर शहरी भागात 21 पयंत त्ात िदल होत आहेत. 

1. 5 वषांखालील मुली ांचा मृतु्दर (33 ) मुलाांच्या (31) तुलिेत जास्त आहे. त्ाच कालावधीत 5 वषांखालील मुलाांच्या 

मृतु्दरात 4 अांकाांची आबि मुली ांच्या मृतु्दरात 3 अांकाांची घि झाली आहे. 

2. 5 वषांखालील वयोगिातील मृतु्दरात सवाधबधक घसरि उत्तर प्रदेश (5 अांक ) आबि किाधिक (5 अांक ) राज्यात 

बदसूि आली आहे. 

• नवजात बालक मृतू्य दरात 2019 मधील 1000 जन्माांमागे 30 च्या तुलिेत 2020 मधे्य 2 अांकाांिी घि होऊि तो 28 प्रबत 

1000 झाला आहे (वाबषधक घसरिीचा दर: 6.7%). 

1. ग्रामीि-शहरी तफावत 12 अांकाांपयंत कमी झाली आहे (शहरी 19, ग्रामीि-31). 

2. 2020 मधे्य कोिताही बलांगभेद आढळला िाही (पुरुष -28, मबहला - 28). 

• नवजात बालकाांचा मृतू्य दर देखील 2019 मधील 1000 जन्माांमागे 22 वरूि 2020 मधे्य 20 प्रबत 1000 म्हिजेच 2 

अांकाांिी कमी झाला आहे (वाबषधक घसरिीचा दर: 9.1%). शहरी भागात हे प्रमाि 12 तर ग्रामीि भागात 23 पयंत आहे. 

एसआरएस 2020 अिवालानुसार, 
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1. सहा (6) राजे्य/ कें द्शाबसत प्रदेशाांिी NMR (<=12 by 2030) आधीच 2030 पयंतचे शाश्वत बवकास उबद्दष्ट गाठले 

आहे: केरळ (4), बदल्ली (9), ताबमळिाडू (9), महाराष्टर  (11), जमू्म आबि काश्मीर (12) आबि पांजाि (12). 

2. अकरा (11) राजे्य/कें द्शाबसत प्रदेशाांिी 2030 पयंत U5MR (<=25) चे शाश्वत बवकास उबद्दष्ट आधीच गाठले आहे: 

केरळ (8), ताबमळिाडू (13), बदल्ली (14), महाराष्टर  (18), जमू्म आबि काश्मीर (17), किाधिक (21), पांजाि (22), 

पबिम िांगाल (22), तेलांगिा (23), गुजरात (24), आबि बहमाचल प्रदेश (24). 

स्रोत: PIB 

हनमधला सीतारामन ई-लहनांग प्ल टफॉमध 'भारत हवद्या' लााँच करिार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्ीय अथधमांत्री हनमधला सीतारामन भारत बवद्या लाँच करिार आहेत, जी ओररएां िल आबि दबक्षि आबशयाई 

अभ्यासाांसाठी एक ऑिलाइि बशक्षि मांच असेल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• भारत बवद्या ही भाांडारकर प्राच्यहवद्या सांशोर्न सांस्था (BORI) द्वारे हडझाइन आहि हवकहसत केली आिे. 

• भारत हवद्या हे अशा प्रकारचे पबहले ऑिलाइि पॅ्लिफॉमध आहे, जे कला, स्थापत्, तत्त्वज्ञाि, भाषा आबि बवज्ञाि 

याांबवषयी इांडोलॉजीच्या बवबवध पैलूांचा अांतभाधव करिारे बविामूल्य आबि सशुल्क अभ्यासक्रम उपलब्ध करूि देईल. 

• भारत हवद्यामधे्य सुरुवातीला वेद हवद्या, भारतीय दशधनशास्त्र, सांसृ्कत हशक्षि, मिाभारताचे १८ पवध, 

पुरातत्वशास्त्राची मूलभूत तते्त्व आहि काहलदास आहि भाषा असे सहा अभ्यासक्रम असतील .  

• BORI आपल्या अभ्यासक्रमाांसाठी के्रबडि प्रदाि करण्यासाठी भारतीय आबि परदेशी बवद्यापीठाांशी सहयोग करेल. 

• उद्घािि कायधक्रमादरम्याि, अथधमांिी बिमधला सीतारामि याांिी जाहीर केले की ऑफर केलेले अभ्यासक्रम नवीन 

शैक्षहिक र्ोरि (NEP) 2020 चे पालन करतात. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

इटलीला पहिल्या महिला पांतप्रर्ान हमळिार: जॉहजधया मेलोनी 
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• जॉबजधया मेलोिी याांच्या उजव्या बवचारसरिीच्या रेिेली डी'इिाबलया Fratelli d’Italia (Brothers of 

Italy) पक्षाचा इिलीच्या (Italy election) सावधबिक बिवडिुकीत बवजयी झाला आहे. उजव्या बवचारसरिीच्या 

आघाडीचे िेतृत्व केलेल्या जॉबजधया मेलोिी इिलीच्या पबहल्या मबहला पांतप्रधाि होतील. 

कोि आिेत जॉहजधया मेलोनी? 

• जॉबजधया मेलोिी याांिी 2012 साली 'ब्रदसध ऑफ इिली' (Brothers of Italy) या पक्षाची स्थापिा केली. 'ब्रदसध ऑफ 

इिली' हा पक्ष उजव्या बवचारसरिीचा मुख्य पक्ष आहे.  

जॉहजधया मेलोनी याांची भूहमका युरोपीय सांघ हवरोर्ी 

• जॉबजधया मेलोिी या इिलीच्या िव्या पांतप्रधाि झाल्यास युरोपीय सांघावर (European Union) याचा पररिाम होईल. 

कारि जॉबजधया मेलोिी याांची भूबमका युरोपीय सांघ (EU) बवरोधी आहे. त्ामुळे मेलोिी इिलीच्या पांतप्रधाि झाल्यास 

इिली युरोपीय सांघाांमधूि िाहेर पडण्याची शक्यता वतधवण्यात येत आहे. 

Source: ABP Maza 

फ्रायडे फॉर द फु्यचर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जमधिी आबि इतर देशाांमधे्य 'रायडे फॉर फु्यचर'च्या कायधकत्ांकडूि हवामाि िदलाचा बिषेध सुरू करण्यात आला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रायडे फॉर द फु्यचर चळवळीचा भाग म्हिूि, जमधिीतील 270 हूि अबधक शहरे आबि गावाांमधे्य 280,000 हूि 

अबधक लोकाांिी बिदशधिाांमधे्य भाग घेतला. 

• रायडे फॉर द फु्यचर मोबहमेचा एक भाग म्हिूि, आांदोलक ग्लोिल वॉबमंगला थाांिवण्याचे आवाहि करत आहेत 

आबि जमधि सरकारला अक्षय ऊजेच्या वापराचा बवस्तार करण्यासाठी 100-अब्ज-युरो बिधी स्थापि करण्याचे 

आवाहि करत आहेत. 

• इबजप्तमधील शमध अल-शेख येथे होिाऱ् या सांयुक्त राष्टर ाांच्या हवामाि बशखर पररषदेच्या (COP27) सुरुवातीच्या 6 

आठवड्याांपूवी या बिषेधाांचे आयोजि करण्यात आले होते. 

• इिली, दबक्षि कोररया, युिायिेड से्टि्स आबि डेमोकॅ्रबिक ररपज्जिक ऑफ काँगो याांसारख्या देशाांमधे्यही अशीच 

बिदशधिे झाली आहेत. 

• रायडेज फॉर द फु्यचर ही एक आांतरराष्टर ीय बवद्याथी चळवळ आहे. 

• हवामाि आिीिािीकडे राजकीय लक्ष वेधण्यासाठी स्वीबडश सांसदेसमोर तीि आठवडे बिदशधिे करिाऱ्या गे्रिा 

थििगधिे या चळवळीला पे्ररिा बदली होती.  

स्रोत: द हिांदू 
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5 दहक्षि आहशयाई देशाांनी पाम ऑइल अलायन्सची स्थापना केली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• दबक्षि आबशयातील भारत, पाहकस्तान, श्रीलांका, बाांगलादेश आहि नेपाळ या पाच पाम तेल आयात करिाऱ्या 

देशाांतील खाद्यतेल व्यापार सांघििाांिी एहशयन पाम ऑइल अलायन्स (APOA) स्थापि करण्याची घोषिा केली. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• ग्लोिोइल ऑइल बशखर पररषदेच्या िरोिरीिे , एबशयि पाम ऑइल अलायसची पबहली सवधसाधारि सभा झाली. 

• ग्लोिोइल खाद्यतेल आबि कृषी वाबिज्यसाठी सवोच्च पररषद, आबि पुरस्काराांपैकी एक म्हिजे ग्लोिोइल बशखर 

पररषद. 

• एबशयि पाम ऑइल अलायस पाम तेल वापरिाऱ्या राष्टर ाांच्या व्यावसाबयक आबि आबथधक बहताचे रक्षि करतािा, 

त्ाच्या सदस्य राष्टर ाांमधे्य पाम तेलाचा वापर वाढवण्याचे काम करेल.  

• आबशयाई पाम तेल अलायस पाम तेलाचे उत्पादि बकां वा शुद्धीकरि करण्यासाठी सांपूिध खांडात काम करिार् या 

व्यवसाय बकां वा व्यापार सांघििाांचा समावेश करण्यासाठी आपली सदस्यता आिखी बवसृ्तत करेल. 

• सध्या जगभरात सवाधबधक वापरले जािारे विस्पती तेल म्हिजे पाम तेल. 

• बडिजंि, पॅ्लज्जस्टक, सौांदयध प्रसाधिे आबि जैवइांधि यासह अिेक उत्पादिे पाम तेलािे ििबवली जातात. 

• एकबितपिे, इांडोिेबशया आबि मलेबशया जगातील पाम तेलाचे जवळजवळ 90% उत्पादि करतात. 

• पॅ्लम तेलाचे पबहले तीि ग्राहक युरोबपयि युबियि, चीि आबि भारत आहेत. 

• जगातील पाम तेलाचा सुमारे 40% आबशया वापरतो, तर केवळ 12% पाम तेलाचा व्यापार युरोपमधे्य होतो. 

• जगभरात सवाधबधक पाम तेल बियाधत करिारे दोि देश इांडोिेबशया आबि मलेबशया आहेत. 

• जगातील 15% आयातीसह, भारत आबशयातील पाम तेलाचा अव्वल आयातदार आहे, त्ािांतर चीि (9%), पाबकस्ताि 

(4%) आबि िाांगलादेश (2%) आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

मित्वाच्या बातम्या: अथधव्यवस्था 

भारतीय आयुहवधमा कां पनीत 74 टके्क भागभाांडवल असिारा Ageas िा पहिला परदेशी व्यवसाय ठरला आिे 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• Ageas Federal Life Insurance (AFLI) ही िेज्जियम-आधाररत भागधारक, Ageas Insurance International 

चे पूतधता झाल्यािांतर 74 िके्क भागधारक बवदेशी भागीदाराकडे असिारी भारतातील पबहली जीवि बवमा कां पिी 

ििली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• Ageas फेडरल लाइफ इन्हशुरसमधील IDBI िँकेचा अबतररक्त 25 िके्क बहस्सा Ageas िे एकूि 500 कोिी 

रुपयाांच्या रोख परताव्यासाठी बवकत घेतला आहे. 

• अबतररक्त 25 िके्क भागभाांडवल खरेदी केल्यािांतर, सांयुक्त उपक्रमातील एजसचा बहस्सा 49 िक्कक्याांवरूि 74 िके्क 

झाला आहे. 

• यापूवी, आबथधक वषध 2012 च्या कें द्ीय अथधसांकल्पाचा एक भाग म्हिूि, सरकारिे बवमा कां पन्याांमधे्य थेि बवदेशी 

गुांतविुकीची (एफडीआय) अिुजे्ञय मयाधदा 74 िक्कक्याांपयंत वाढवली होती. 

• Ageas Federal Life Insurance ची स्थापिा 2007 साली झाली आबि बतचे मुख्यालय मुांिई येथे आहे. 

• बवघे्नश शहािे हे Ageas Federal Life Insurance (AFLI) चे व्यवस्थापकीय सांचालक (MD) आबि CEO आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

रुपयाच्या व्यापारासाठी RBI ची मान्यता हमळविारी UCO बाँक पहिली कजधदार ठरली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• UCO बाँकेला भारतीय रुपयात व्यापार सेिलमेंिसाठी रबशयाच्या Gazprom बाँकेत बवशेष िोस्टर ो खाते 

उघडण्यासाठी भारतीय ररझव्हध बाँकेची मांजुरी बमळाली आहे . 

मुख्य मुदे्द: 

• जुलैमधे्य भारतीय िँकाांिा भारतीय चलिातील व्यापार ॅाचा बिपिारा करण्याची परवािगी देण्याच्या आरिीआयच्या 

बििधयािांतर कोलकाता ज्जस्थत िँक असलेली युको िँक ही बियामकाची मान्यता बमळविारी पबहली िँक आहे. 

• UCO िँक पूवी युनायटेड कमहशधयल बाँक म्हिून ओळखली जात िोती जी 1943 मधे्य कोलकाता येथे स्थापि 

झाली होती .  

• ही भारतातील राष्टर ीयीकृत िँकाांपैकी एक आहे. हे भारत सरकारच्या बवत्त मांिालयाच्या मालकीखाली आहे. 

• ग झप्रॉम बाँक ही रहशयन कजधदाता आिे, जी जगातील सवाधत मोठी गॅस उत्पादक आबि बियाधतदार गॅझप्रॉमिे गॅस 

उद्योग उपक्रमाांसाठी िँबकां ग सेवा प्रदाि करण्यासाठी स्थापि केली होती.  

• ग झप्रॉम बाँक 1990 पासूि कायधरत आहे. हे रबशयामधील पबहल्या तीि िँकाांपैकी एक आहे.  

• हे 45,000 हूि अबधक कॉपोरेि आबि 30 लाख खाजगी ग्राहकाांिा बाँहकां ग आहि गुांतविूक सेवाांची सांपूिध शे्रिी 

प्रदाि करते.  

स्रोत: हबझनेस स्टाँडडध 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

REC हलहमटेड 'मिारत्न' कां पनी दजाध हमळविारी 12 वी कां पनी ठरली आिे 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पॉवर सेक्टर-कें बद्त िॉि-िँबकां ग फायिास कां पिी (NBFC) REC हल. ला 'मिारत्न' कें द्रीय सावधजहनक के्षत्रातील 

उपक्रमाचा दजाध देण्यात आला आहे 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• आरईसी बलबमिेड ही महारत्न दजाध बमळविारी 12 वी कां पनी आिे. 

• महारत्न CPSEs िोडाधला भारत आबि परदेशात आबथधक सांयुक्त उपक्रम, पूिध मालकीच्या सहाय्यक कां पन्या आबि 

बवलीिीकरि आबि अबधग्रहि सुरू करण्यासाठी CPSE च्या बिव्वळ मूल्याच्या 15% पयंत इज्जििी गुांतविूक 

करण्याची परवािगी बमळिार आहे.  

• भारत सरकारच्या दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY) आहि सौभाग्य याांसारख्या प्रमुख 

योजिाांच्या यशामधे्य REC िे महत्त्वाची भूबमका िजावली आहे आबि देशातील गाव आबि घरगुती बवद्युतीकरि 

साध्य करण्यासाठी योगदाि बदले आहे. 

• REC सध्या आबथधक आबि ऑपरेशिल समस्या दूर करण्यासाठी बवतरि के्षिाची सुधारिा करण्यासाठी सुधाररत 

बवतरि के्षि योजिा (RDSS) साठी िोडल एजसीची भूबमका िजावत आहे. 

• 1969 मधे्य स्थाहपत, REC सांपूिध भारतातील ऊजाध के्षि बवत्तपुरवठा आबि बवकासावर लक्ष कें बद्त करते. 

• हे राज्य वीज मांडळे, राज्य सरकारे, कें द्/राज्य ऊजाध उपयोबगता, स्वतांि वीज उत्पादक, ग्रामीि बवद्युत सहकारी 

सांस्था याांिा आबथधक सहाय्य प्रदाि करते. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 

 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षि 

HAL क्रायोजेहनक इां हजन्स हनहमधती सुहवरे्चे राष्टर पती मुमूध याांच्या िसे्त उद्घाटन करण्यात आले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बहांदुस्ताि एरोिॉबिक्स बलबमिेड (एचएएल) च्या एकाज्जत्मक क्रायोजेबिक इांबजि बिबमधती सुबवधेचे िेंगळुरू येथे 

महामबहम राष्टर पती श्रीमती द्ौपदी मुमूध याांच्या हसे्त उद्घािि करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 
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• यावेळी झोिल इज्जिटू्यि ऑफ िायरोलॉजी (दबक्षि बवभाग) ची पायाभरिीही राष्टर पती याांच्या हसे्त करण्यात आली. 

• सरकारी मालकीचे भारतीय एरोसे्पस आबि बहांदुस्ताि एरोिॉबिक्स बलबमिेड (HAL) िांगलोर येथे ज्जस्थत आहे. 

• 23 बडसेंिर 1940 रोजी वालचांद बहराचांद याांिी िांगळुरूमधे्य बहांदुस्थाि एअरक्राफ्ट बलबमिेडची स्थापिा केली. 

• भारताला स्वातांत्र्य बमळाल्यािांतर, बहांदुस्ताि एअरक्राफ्ट बलबमिेडला जािेवारी 1951 मधे्य सांरक्षि मांिालयाच्या 

प्रशासकीय देखरेखीखाली ठेवण्यात आले. दुसऱ्या महायुद्धादरम्याि, सरकारिे माचध 1941 मधे्य कां पिीचा एक 

तृतीयाांश बहस्सा खरेदी केला. 

• यािांतर, ऑक्टोिर 1964 मधे्य, बहांदुस्ताि एअरक्राफ्ट बलबमिेड आबि एरोिॉबिक्स इांबडया बलबमिेड याांिी एकि येऊि 

बहांदुस्ताि एरोिॉबिक्स बलबमिेड (एचएएल) ची स्थापिा केली. 

स्रोत: द हिांदू 

हवज्ञान आहि तांत्रज्ञान 

भारत सरकारने "साइन लनध" स्माटधफोन अ प लााँच केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारत सरकारिे "साइि लिध (Sign Learn)" स्मािधफोि अॅप लाँच केले आहे, जे भारतीय साांकेबतक भाषेसाठी (ISL) 

10,000 शब्ाांचा शब्कोश आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सामाबजक न्याय आबि सक्षमीकरि राज्यमांिी प्रबतमा भौबमक याांिी साइि लिध अॅप सादर केले आहे. 

• 10,000-शब्ाांचे भारतीय साांकेबतक भाषा सांशोधि आबि प्रबशक्षि कें द् (ISLRTC) शब्कोष साईि लिधचा पाया 

आहे. 

• अँडर ॉइड आबि iOS आवृत्त्ाांमधे्य उपलब्ध असलेल्या अॅपवर ISL बडक्शिरीमधील सवध शब् बहांदी बकां वा इांग्रजी 

वापरूि शोधले जाऊ शकतात. 

स्रोत: नवभारत टाईम्स 

भारतातील पहिले हिमस्खलन-हनरीक्षि रडार हसक्कीममधे्य स्थाहपत केले  

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय लष्कर आबि Defence Geoinformatics and Research Establishment (DGRE) याांिी 

सांयुक्तपिे उत्तर बसक्कीममधे्य भारतातील पबहले बहमस्खलि सवेक्षि रडार (Avalanche Monitoring Radar) 

स्थाबपत केले आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• बहमस्खलि रडारचा वापर भूस्खलि, तसेच बहमस्खलि शोधण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. 

• भारतातील पबहले बहमस्खलि सवेक्षि रडार उत्तर बसक्कीममधे्य 15,000 फूि उांचीवर स्थाबपत करण्यात आले आहे. 

• रडारमधे्य प्रके्षपिािांतर तीि सेकां दात बहमस्खलि शोधण्याची क्षमता आहे आबि सैबिकाांचे प्राि वाचबवण्यात आबि 

उच्च उांचीच्या भागात मालमते्तचे िुकसाि कमी करण्यात महत्त्वपूिध भूबमका िजावेल. 

• हे रडार िफध , धुके आबि रािीच्या वेळीही पाहू शकते. 

• हे दोि चौरस बकमीपेक्षा जास्त के्षि व्यापू शकते आबि धोकादायक बहमस्खलि-प्रवि भागात अबतररक्त उपकरिे 

तैिात करण्याची आवश्यकता देखील िाळते. 

• रडार अलामध बसस्टमशी देखील जोडलेले आहे जे बहमस्खलि सुरू झाल्यास स्वयांचबलत बियांिि आबि चेताविी 

उपाय सक्षम करते. तज्ञाांकडूि भबवष्यातील बवशे्लषिासाठी इिेंिच्या प्रबतमा आबि ज्जिबडओ स्वयांचबलतपिे रेकॉडध 

केले जातात. 

स्रोत: द हिांदू 

पुरस्कार आहि सन्मान 

भारतीय वांशाच्या सुएला बे्रव्हरमनने पहिला 'रािी एहलझाबेथ II' पुरस्कार हजांकला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बब्रििच्या भारतीय वांशाच्या गृहसबचव सुएला बे्रिरमि याांिा लांडिमधे्य झालेल्या एका समारांभात पबहल्या रािी 

एबलझािेथ बद्वतीय वुमि ऑफ द इयर पुरस्काराची बवजेती घोबषत करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• " सुएला " बे्रिरमि केसी ही एक बब्रबिश राजकारिी आबि िॅररस्टर आहे, 6 सप्टेंिर 2022 पासूि गृह सबचव म्हिूि 

कायधरत आहे. 

• 2020 ते 2022 पयंत त्ा इांग्लांड आबि वेल्सच्या ऍििी जिरल होत्ा. 

स्रोत: Livemint 
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कोचीन आांतरराष्टर ीय हवमानतळाला 'हमशन सेफगाहडांग'साठी ASQ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कोचीि इांिरिॅशिल एअरपोिध बलबमिेड (CIAL) ला एअरपोि्धस कौज्जसल इांिरिॅशिल (ACI) कडूि एअरपोिध सज्जिधस 

िाबलिी (ASQ) पुरस्कार 2022 प्रदाि करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा पुरस्कार जागबतक बवमाि वाहतूक के्षिातील सवोच्च सन्माि मािला जातो. 

• आबशया-पॅबसबफक प्रदेशात CIAL द्वारे सांचाबलत बवमाितळाांच्या 5-15 दशलक्ष प्रवासी शे्रिीमधे्य हे पुरस्कार प्रदाि 

करण्यात आले आहेत. 

• हा पुरस्कार 'बमशि सेफगाबडंग' कायधक्रमाच्या अांमलिजाविीसाठी आहे. 

• व्यापक सवेक्षि पद्धती ांमुळे, ACI पुरस्कार हा जागबतक बवमाि वाहतूक के्षिातील सवोच्च सन्माि म्हिूि ओळखला 

जातो. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

आशा पारेख याांना 52 व्या दादासािेब फाळके पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात येिार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 2020 सालचा 52 वा दादासाहेि फाळके पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्ीय माबहती आबि प्रसारि मांिी अिुराग ठाकूर याांिी त्ाांच्या िावाची घोषिा केली आहे. 

• आशा पारेख याांिी 95 हूि अबधक बचिपिाांमधे्य काम केले आहे आबि 1998 ते 2001 या काळात त्ा सेंिर ल िोडध 

ऑफ बफल्म सबिधबफकेशिच्या अध्यक्षाही होत्ा. यापूवी आशा पारेख याांिा त्ाांच्या सेवाांसाठी 1992 मधे्य भारत 

सरकारिे पद्मश्री पुरस्कारािे सन्माबित केले होते. बसिेमा 

• आशा पारेख याांिी िालकलाकार म्हिूि बतच्या कारबकदीला सुरुवात केली आबि ती 10 वषांची असतािा बचिपि 

बिमाधते बिमल रॉय याांिी मा (1952) मधे्य भूबमका केली. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• दादासाहेि फाळके पुरस्कार हा भारतीय बचिपिसृष्टीतील सवोच्च सन्माि आहे. 

• दादासाहेि फाळके पुरस्कार 1969 साली स्थाबपत करण्यात आला, हा पुरस्कार भारतीय बचिपिसृष्टीतील 

कलाकाराचा सवोच्च सन्माि आहे. 

• यापूवी हा पुरस्कार राज कपूर, यश चोप्रा, लता मांगेशकर, मृिाल सेि, अबमताभ िच्चि आबि बविोद खन्ना याांिाही 

प्रदाि करण्यात आला आहे. 

• दादासाहेि फाळके पुरस्कार बमळविारी देबवका रािी ही पबहली बवजेती होती , तर अबभिेता रजिीकाांत याांिा 2021 

साली प्रबतबष्ठत दादासाहेि फाळके पुरस्कारािे सन्माबित करण्यात आले आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

बे्रकथू्र पुरस्कार 2023 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• "ऑस्कर ऑफ सायस" म्हिूि ओळखल्या जािार् या बे्रकथू्र पुरस्काराांच्या 2023 च्या बवजेत्ाांची घोषिा करण्यात 

आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2023 बे्रकथू्र पाररतोबषक बवजेते, मूलभूत भौबतकशास्त्र, जीवि बवज्ञाि आबि गबितातील त्ाांच्या गेम-चेंबजांग 

शोधाांसाठी ओळखले जातात, तसेच कररअरच्या सुरुवातीच्या काळात ज्याांिी त्ाांच्या के्षिात महत्त्वपूिध योगदाि बदले 

आहे अशा शास्त्रज्ञाांिा देखील ओळखले जाते. डॅबियल ए. स्पीलमि याांिा सैद्धाांबतक सांगिक बवज्ञाि आबि गबितातील 

अिेक शोधाांसाठी गबितातील 2023 च्या बे्रकथू्र पुरस्कारािे सन्माबित करण्यात आले आहे. 

• जीवि बवज्ञाि, मूलभूत भौबतकशास्त्र आबि गबित या के्षिाांमधे्य बे्रकथू्र पुरस्कार बदला जातो. 

• याबशवाय, भौबतकशास्त्रातील तीि नू्य होरायझस पुरस्कार, गबितातील तीि नू्य होरायझस पुरस्कार आबि तीि 

मररयम बमझाधखािी नू्य रां बियसध पुरस्कार प्रते्क वषी सांशोधकाांिा बदले जातात. 

• बे्रकथू्र अवॉड्धसची स्थापिा सेगे बब्रि, बप्रबसला चॅि आबि माकध  झुकरिगध, जु्यबलया आबि युरी बमलिर आबि अॅिी 

वोबजकी याांिी केली होती. 

स्रोत: हबझनेस स्टाँडडध 

भारतीय लेज्जखका आहि कवहयत्री मीना कां डासामी याांना जमधन पेन पुरस्कार 
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बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय लेज्जखका आबि कवबयिी मीना कां डासामी याांिा जमधनीच्या डामधस्ट डमर्ील पेन सेंटरने यांदाचा िरमन 

केसे्टन पुरस्कार जाहीर केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हेमधि केस्टि पुरस्कार पेि सांघििेच्या सिदेच्या भाविेतूि छळलेल्या लेखक आबि पिकाराांच्या हक्काांसाठी उभे 

राहिाऱ्या व्यज्जक्तमत्त्वाांचा गौरव करतो. 

• जमधिीचे पेि सेंिर यावषी 15 िोिेंिर रोजी डमधसॅ्टड येथे एका समारांभात भारतीय लेखकाला हा पुरस्कार प्रदाि 

करेल. 

• बवजेत्ाला िक्षीस रक्कम म्हिूि €20,000 ($19,996) देखील बदले जातील. 

• या वषी, PEN कें द् सुद्धा वेिसाईि “Weiter Schreiben” (“Keep write”) या सांकेतस्थळाला प्रोत्साहि देण्यासाठी, 

बिवाधबसत लेखकाांिा आबि सांघषध के्षिाांतील लेखकाांिा त्ाांचे बवचार व्यक्त करण्यासाठी व्यासपीठ देण्यासाठी बवशेष 

पुरस्कार देऊि सन्माबित करत आहे. 

• मीिा कां डासामी याांचा जन्म 1984 मधे्य चेन्नई येथे झाला होता, काांदासामी एक स्त्रीवादी आबि जातीबवरोधी कायधकत्ाध 

आहेत. 

• मीिा कां डासामी याांिा त्ाांच्या कादांिऱ्याांसाठी बफक्शिसाठी मबहला पुरस्कार, आांतरराष्टर ीय बडलि थॉमस पुरस्कार, 

झलक पुरस्कार आबि बहांदू बलि पुरस्कारािेही सन्माबित करण्यात आले आहे. 

स्रोत: Livemint 

मित्वाचे हदवस 

अन्नाचे नुकसान आहि कचरा 2022 बद्दल जागरुकता आांतरराष्टर ीय हदवस 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बतसरा आांतरराष्टर ीय अन्न िुकसाि आबि कचरा जागरूकता बदवस (IDAFLW) 29 सप्टेंिर 2022 रोजी साजरा केला 

गेला.  

मुख्य मुदे्द: 

• अन्नाची हािी आबि कचरा (FLW) कमी करिे, हवामािातील िदल कमी करिे आबि अन्न सुरक्षा आबि पोषि 

वाढविे यासाठी अन्न प्रिालीच्या सावधजबिक आबि व्यावसाबयक सांस्था तसेच ग्राहकाांिा आकबषधत करिे हा या 

बदवसाचा उदे्दश आहे. 

• 2022 च्या आांतरराष्टर ीय बदवसाची थीम आहे Stop Food Loss and waste, for the people, for the planet 

• 19 बडसेंिर 2019 रोजी, 29 सप्टेंिर हा सांयुक्त राष्टर  महासभेिे अन्नाचे िुकसाि आबि कचऱ् यािद्दल जागरुकतेसाठी 

आांतरराष्टर ीय बदवस म्हिूि घोबषत केले. 
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• अन्न िासाडी आबि कचऱ्याचा आांतरराष्टर ीय बदवस ही सावधजबिक आबि खाजगी दोन्ही के्षिाांसाठी सांसाधि कायधक्षमता 

सुधारण्यासाठी, हवामािातील िदल कमी करण्यासाठी आबि अन्न सुरक्षा आबि पोषिाला समथधि देण्यासाठी अन्नाची 

हािी आबि कचरा कमी करण्यासाठी प्रयत्न आबि उपक्रमाांिा प्राधान्य देण्याची सांधी आहे. 

• शाश्वत बवकास उबद्दषे्ट साध्य करण्यासाठी जागबतक प्रयत्नाांिा आबि सामूबहक कृतीला प्रोत्साहि देिे हा आांतरराष्टर ीय 

अन्न िासाडी आबि कचरा बदिाचा उदे्दश आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

जागहतक हृदय हदन 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जागबतक हृदय बदि दरवषी 29 सप्टेंिर रोजी जगभरात साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• हृदयबवकाराांपासूि िचाव करण्यािाित लोकाांमधे्य जागरूकता बिमाधि करण्याच्या उदे्दशािे जागबतक हृदय बदि 

साजरा केला जातो. 

• जागबतक हृदय बदि 2022 ची थीम "Use a Heart for Every Heart" अशी आहे. 

• जागबतक हृदय बदिाची कल्पिा वर्ल्ध हािध फेडरेशिचे अध्यक्ष (1997 ते 1999) अँिोइि िेयस डी लुिा याांिी माांडली 

होती 

• पबहला जागबतक हृदय बदि 24 सप्टेंिर 2000 रोजी साजरा करण्यात आला. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

जागहतक रेबीज हदवस 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• लुई पािर याांिा श्रद्धाांजली म्हिूि दरवषी 28 सप्टेंिर रोजी जागबतक रेिीज बदि पाळला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• जगातील पबहल्या प्रभावी रेिीज लसीचे शोधक म्हिूि ओळखले जािारे लुई पािर याांच्या स्मरिाथध जागबतक रेिीज 

बदि साजरा केला जातो. 
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• रेिीज बवरुद्धच्या लढ्याला प्रोत्साहि देण्यासाठी, त्ाच्या प्रबतिांधािद्दल जागरुकता बिमाधि करण्यासाठी आबि या 

प्रािघातक रोगाबवरूद्ध जागबतक यश साजरे करण्यासाठी जागबतक रेिीज बदि साजरा केला जातो. 

• रेिीज हा एक प्रािघातक पि िाळता येण्याजोगा बवषािूजन्य आजार आहे जो सांक्रबमत प्राण्याांच्या लाळेद्वारे 

लोकाांमधे्य पसरतो. 

• हे सहसा भिक्या कुत्र्याांकडूि बकां वा लसीकरि ि केलेल्या कुत्र्याांच्या चाव्याव्दारे पसरते. 

• जागबतक रेिीज बदि 2022 ची थीम ''Rabies: One Health, Zero Death' आहे. 

• 2007 मधे्य पबहल्याांदा जागबतक रेिीज बदिाची मोहीम सुरू करण्यात आली. 

स्रोत: Livemint 

माहितीच्या सावधहत्रक प्रवेशासाठी आांतरराष्टर ीय हदवस 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 28 सप्टेंिर हा युिायिेड िेशस एजु्यकेशिल, सायांबिबफक अँड कल्ह्चरल ऑगधिायझेशि (UNESCO) िे माबहतीच्या 

सावधबिक प्रवेशासाठी आांतरराष्टर ीय बदवस (International Day for Universal Access to Information) म्हिूि 

घोबषत केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• माबहतीचा अबधकार सुबिबित करण्याच्या उदे्दशािे सावधबिक प्रवेशासाठी आांतरराष्टर ीय बदवस (IDUAI) ची 2022 

आवृत्ती ई-गििधस आबि कृबिम िुज्जद्धमत्ता यावर चचाध करण्याची सांधी प्रदाि करतो.  

• माबहतीचा सावधबिक प्रवेश म्हिजे प्रते्काला बिरोगी आबि सवधसमावेशक ज्ञाि समाजासाठी माबहती बमळवण्याचा 

आबि प्रदाि करण्याचा अबधकार आहे. 

• माबहतीच्या सावधबिक प्रवेशावरील 2022 च्या जागबतक पररषदेची थीम Artificial Intelligence, e-Governance 

and Access to Information" आहे. 

• या वषी ताश्कां द, उझिेबकस्ताि येथे माबहतीच्या सावधबिक प्रवेशासाठी आांतरराष्टर ीय बदि आयोबजत केला जाईल. 

• 17 िोिेंिर 2015 रोजी, 28 सप्टेंिर हा युिायिेड िेशस एजु्यकेशिल, सायांबिबफक अँड कल्ह्चरल ऑगधिायझेशि 

(UNESCO) द्वारे माबहतीच्या सावधबिक प्रवेशासाठी आांतरराष्टर ीय बदवस म्हिूि घोबषत करण्यात आला. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 
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जागहतक पयधटन हदवस 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जागबतक पयधिि बदि दरवषी 27 सप्टेंिर रोजी जगभरात साजरा केला जातो. 

जागहतक पयधटन हदवस 2022 ची थीम 

• दरवषी पयधिि बदवस हा वेगवेगळ्या सांकल्पिेवर साजरा केला जातो. ‘पयधििावर पुिबवधचार’ ही यांदाच्या (2022) 

पयधिि बदवसाची थीम आहे. याचा अथध आता पुिबवधचार करण्याची वेळ आली आहे. कोरोिा महामारीमुळे पयधिि 

के्षिावर खूप वाईि पररिाम झाला. 

जागहतक पयधटन हदवस साजरा करण्यामागचा उदे्दश 

• पयधििाला चालिा देिे हा, जागबतक पयधिि बदवस साजरा करण्यामागचा उदे्दश आहे. या माध्यमातूि रोजगार बिबमधती 

होऊ शकेल. लोक जेिा बफरायला जातात, तेिा तेथेच थाांितात, खातात-बपतात आबि खरेदीही करतात. यामुळे 

पयधिि आबि रोजगारालाही चालिा बमळते. 

इतर मुदे्द:  

• या वषी इांडोिेबशया हा जागबतक पयधिि बदि 2022 साठी साजरा होिारा यजमाि देश आहे. 

• जागबतक पयधिि बदवसाची सुरुवात 1970 पासूि सांयुक्त राष्टर ाच्या जागबतक पयधिि सांस्थेद्वारे केली गेली. त्ािांतर 27 

सप्टेंिर, 1980 रोजी पबहला जागबतक पयधिि बदि साजरा करण्यात आला.तेिापासूि दरवषी 27 सप्टेंिर रोजी 

जागबतक पयधिि बदि साजरा करण्यात येतो. 

स्रोत: Livemint 

जागहतक पयाधवरि आरोग्य हदन 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• दरवषी 26 सप्टेंबर रोजी जागहतक पयाधवरि आरोग्य हदन साजरा केला जातो. हा बदवस जगभरात पयाधवरिीय 

आरोग्याबवषयी जागरूकता पसरवण्यासाठी पाळला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 
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• इांिरिॅशिल फेडरेशि ऑफ एन्हिायिधमेंिल हेल्थ (IFEH) द्वारे 26 सप्टेंिर 2011 रोजी जागबतक पयाधवरि आरोग्य 

बदिाची स्थापिा करण्यात आली. 

• जागबतक पयाधवरि आरोग्य बदि 2022 ची थीम “शाश्वत बवकास लक्ष्ाांच्या अांमलिजाविीसाठी पयाधवरिीय आरोग्य 

प्रिाली मजिूत करिे” आहे. 

• World Environmental Health Day 2022 Theme: “Strengthening Environmental Health 

Systems for the Implementation of the Sustainable Development Goals”. 

• SDGs च्या अांमलिजाविीमधे्य पयाधवरिीय आरोग्य महत्त्वाची भूबमका िजावते. 

• पयाधवरिीय आरोग्य 7 SDGs, 19 उबद्दषे्ट आबि SDGs च्या 30 बिदेशकाांमधे्य िसते. 

• 2022 च्या पयाधवरिीय कामबगरी बिदेशाांकात 180 देशाांच्या यादीत भारत सवाधत खालच्या क्रमाांकावर होता. 

• या वषी जाहीर झालेल्या क्रमवारीत भारत म्यािमार (179), ज्जिएतिाम (178), िाांगलादेश (177) आबि पाबकस्ताि 

(176) च्या मागे आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

जागहतक फामाधहसस्ट हदन 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जगभरात आरोग्य सुधारण्यासाठी फामाधबसस्टच्या भूबमकेचा प्रचार आबि समथधि करण्यासाठी 25 सप्टेंिर रोजी साजरा 

केला जातो. हा बदवस फामाधबसस्टचे महत्त्व आबि भूबमका याबवषयी जागरूकता पसरवतो. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा बदवस जगभरातील फामाधबसस्टिे केलेल्या सेवाांचा उत्सव साजरा केला जातो. बवशेषत: महामारीच्या वेळी दयाळूपिे 

आबि सहािुभूतीिे सेवा देिाऱ्या सवध फामाधबसस्टिा श्रद्धाांजली वाहण्याची आठवि करूि देते. 

• Theme: Pharmacy united in action for a healthier world 

• फामधसीचा जगभरातील आरोग्यावर होिारा सकारात्मक पररिाम दशधबवण्यासाठी आबि व्यवसायातील एकता अबधक 

िळकि करण्यासाठी" हा बवषय बिवडला गेला आहे. 

• 2009 मधे्य इस्तांिूल, तुकी येथे वर्ल्ध काँगे्रस ऑफ फामधसी अँड फामाधसु्यबिकल सायसेस येथे इांिरिॅशिल 

फामाधसु्यबिकल फेडरेशि (FIP) कौज्जसलद्वारे जागबतक फामाधबसस्ट बदि तयार करण्यात आला.  

• 25 सप्टेंिर हा बदवस जागबतक फामाधबसस्ट बदि म्हिूि बिवडला गेला कारि या तारखेला FIP 1912 मधे्य अज्जस्तत्वात 

आली. जगातील प्रते्क भागात आरोग्य सुधारण्यासाठी फामाधबसस्टची भूबमका आबि बक्रयाकलापाांिा प्रोत्साहि देिे 

हा या बदवसाचा मुख्य उदे्दश आहे.. 

स्रोत: Livemint 
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राष्टर ीय हचत्रपट हदन 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मल्टीपे्लक्स असोबसएशि ऑफ इांबडया द्वारे 23 सप्टेंिर हा राष्टर ीय बचिपि बदि म्हिूि साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• कोबवड-१९ महामारीिांतर बसिेरबसकाांचे 'थँक यू' आबि ज्याांिी पुन्हा बसिेसृष्टीत प्रवेश केला िाही त्ाांिा आमांिि 

म्हिूि राष्टर ीय बसिेमा बदि साजरा केला जािार आहे. 

• हा बदवस साजरा करण्यासाठी, MIA िे पे्रक्षकाांिा फक्त रु.75 मधे्य बचिपिाची बतबकिे उपलब्ध करूि बदली आहेत. 

• MIA द्वारे PVR, INOX, Cinepolis, Carnival, Miraj, City pride, Asia, Mukta A2, Movie Time, Wave, M2K 

आबि बडलाइि सारख्या बथएिसधसह 400 स्क्रीसवर MIA द्वारे ऑफर केले जाते. 

• राष्टर ीय बचिपि बदि साजरा करण्याची तारीख आधी 16 सप्टेंिर 2022 ही बिबित करण्यात आली होती परां तु िांतर 

MIA िे ती 23 सप्टेंिरपयंत वाढवली. 

• मल्टीपे्लक्स असोबसएशि ऑफ इांबडया (MAI) हा बसिेमा ऑपरेिसधचा एक राष्टर व्यापी गि आहे जो बसिेमा प्रदशधि 

के्षिाच्या वतीिे माबहती देतो, बशबक्षत करतो आबि वबकली करतो. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

अांत्योदय हदवस 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• दरवषी 25 सप्टेंिर हा अांत्ोदय बदवस म्हिूि साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• अांत्ोदय बदवस हा भारतीय िेते पांबडत दीिदयाळ उपाध्याय याांची जयांती आहे आबि त्ाांचे जीवि आबि वारसा लक्षात 

ठेवण्यासाठी दरवषी त्ाांच्या सन्मािाथध साजरा केला जातो. 

अांत्योदय हदवस म्हिजे काय? 

• अांत्ोदय म्हिजे गररिातील गरीिाांचे उत्थाि करिे, समाजातील सवाधत दुिधल घिकापयंत पोहोचिे हा बवशेष 

बदवसाचा उदे्दश आहे. या बदवशी उपाध्याय याांचे समाज आबि राजकारिातील योगदािािद्दल स्मरि केले जाते जे 

त्ाांिी गररिाांच्या उन्नतीसाठी िजावले. 
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अांत्योदय हदवस 2022: मित्त्व 

• हा बदवस सरकार आबि लोकाांिा पे्ररिा देतो की, आज समाजातील दुिधल घिक समजल्या जािाऱ्या समुदायाांिा 

समृद्धी आबि यश बमळवूि देण्यासाठी मदत करावी, समाजातील कोिताही सदस्य मागे राहू िये म्हिूि देशाला 

सवधसमावेशक बवकास प्रदाि करिे हा या बदवसाचा उदे्दश आहे. हा बदवस लोकाांिा मदत करण्याची अबधक गरज 

असलेल्यालोकाांिा मदत करण्यासाठी प्रोत्साबहत करण्यािद्दल आहे जेिेकरूि त्ाांिा समृद्धीचा अिुभव घेता येईल. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

खेळ 

पांतप्रर्ानाांच्या िसे्त राष्टर ीय क्रीडा स्परे्चे उद्घाटन  

 

• पांतप्रधाि िरेंद् मोदी याांच्या हसे्त गुजरात येथे राष्टर ीय क्रीडा स्पधेचे गुरुवारी भव्य उद्घािि करण्यात आले. 

• मोिेरा येथील िरेंद् मोदी से्टबडयमवर झालेल्या या भव्य सोहळयात कें द्ीय क्रीडामांिी अिुराग ठाकूर, गुजरातचे 

राज्यपाल आचायध देवव्रत, मुख्यमांिी भूपेंद्भाई पिेल, भारतीय ऑबलज्जिक महासांघाचे महासबचव राजीव मेहता 

उपज्जस्थत होते. त्ाांच्यासह ऑबलज्जिक सुविधपदक बवजेता भालाफेकपिू िीरज चोप्रा, दोि ऑबलज्जिक पदकबवजेती 

िॅबडमििपिू पीिी बसांधू, िेमिाज गगि िारांग याांचीही या सोहळयाला उपज्जस्थती होती. 

मिाराष्टर ाची हवजयी घोडदौड 

• महाराष्टर ाच्या खेळाडूांिी राष्टर ीय क्रीडा स्पधेतील िेमिाजी, रग्बी, िेबिस या खेळाांमधे्य बवजयी घोडदौड कायम राखली 

आहे. गुरुवारी रग्बी सेिस स्पधेत महाराष्टर ाच्या दोन्ही सांघाांिी उपाांत् फेरी गाठली आहे. महाराष्टर ाच्या िेबिसपिूांिी 

बवजयी सुरुवात केली. िेमिाजीमधे्य रुद्ाांक्ष पािील आबि आयाध िोरसे याांिी सुविधपदकाच्या आशा कायम ठेवल्या 

आहेत. 

Source: Loksataa 

अिवाल व हनदेशाांक 

फूड ब रन्स 2022 अिवाल 
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बातम्याांमधे्य का: 

• वर्ल्ध फूड सेफ्टी कबमिी अांतगधत ईिीसी गु्रपिे फूड िॅरस (Food Barons) 2022 अहवाल प्रबसद्ध केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• "Food Barons 2022 — Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power" या शीषधकाचा अहवाल 

कॅिडाज्जस्थत जागबतक सांशोधि सांस्था ETC गु्रपिे प्रबसद्ध केला आहे. 

• हा अहवाल 2020 च्या बवक्री आबि अिेक कृषी-खाद्य कां पन्याांच्या तीि वाबषधक अहवालाांच्या बवशे्लषिाच्या आधारे 

याची बिबमधती करण्यात आली होती. 

• फूड िॅरस 2022 च्या अहवालािुसार, मोठ्या कॉपोरेशसिा कोबवड-19 साथीचा रोग, हवामाि िदल आबि युद्धाचा 

फायदा झाला आहे. 

• या अहवालािुसार, भारतातील प्रमुख फूड बडबलिरी पॅ्लिफॉमधला पबहल्या 10 ई-कॉमसध-आधाररत फूड बडबलिरी 

कां पन्याांमधे्य स्थाि देण्यात आले आहे. 

• अहवालािुसार, वॉलमािधला जगभरातील ग्राहकाांच्या खचाधच्या 30 िके्क रक्कम बमळते. 

• फूड िॅरस 2022 च्या अहवालािुसार, कृषी रसायि के्षिातील चीिचा बसांजेंिा समूह बियािे, कीिकिाशके आबि खते 

यासारख्या कृषी रसायिाांसाठी जागबतक िाजारपेठेचा एक चतुथांश भाग व्यापतो. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

 

हनयुक्ती  

लेफ्ट. जन. अहनल चौिान नवीन CDS 

 

• बिवृत्त लेफ्टिांि जिरल अबिल चौहाि याांची सांरक्षि दलप्रमुख (सीडीएस) या पदावर बियुक्ती करण्यात आली आहे. 

लेफ्ट. जि. चौहाि हे देशाचे दुसरे सीडीएस असतील. यासोितच कें द्ाच्या सांरक्षिबवषय बवभागाचे ते सबचवही 

असतील.  

• जिरल बिबपि रावत याांच्या अपघाती बिधिािांतर िऊ मबहिे सीडीएस हे पद ररक्त होते. िुधवारी कें द् सरकारिे 

लष्करात तब्बल 40 वषांचा अिुभव असलेल्या लेफ्ट. जि. चौहाि याांची बियुक्ती जाहीर केली.  

• काश्मीर खोरे आबि इशाने्यकडील राज्याांमधील फुबिरतावाद्याांबवरोधात अिेक मोबहमाांचे चौहाि याांिी िेतृत्व केले 

आहे.  

• लष्कराच्या पूवध आघाडीचे मुख्याबधकारी म्हिूि ते मे 2021 मधे्य बिवृत्त झाले. ततु्पवी मेजर जिरल असतािा उत्तर 

आघाडीवर िारामुल्ला इथे लष्कराच्या पायदळाचे िेतृत्व त्ाांच्याकडे होते.  

• याखेरीज लष्करी मोबहमाांचे महासांचालक म्हिूि अिेक मोबहमाांमधे्य चौहाि याांचे मागधदशधि राबहले आहे. या प्रदीघध 

कारकीदीत चौहाि याांिा परमबवबशष्ट सेवापदक, उत्तम युद्ध सेवापदक, अबतबवबशष्ट सेवापदक, सेिा पदक आबि 

बवबशष्ट सेवापदकािे गौरवाांबकत करण्यात आले आहे.  
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• सीडीएस पदाचा कारभार हाती घेतल्यािांतर चौहाि याांिा जिरलपदाचा दजाध प्राप्त होईल, असे सांरक्षिदलातील 

अबधकाऱ्याांिी स्पष्ट केले. 

हबहपन रावत पहिले सीडीएस 

• याआधी बतन्ही सांरक्षि दलाांमधे्य समन्वय साधण्यासाठी बिमाधि करण्यात आलेल्या सांरक्षि दल प्रमुखपदी (चीफ 

ऑफ बडफेस) जिरल बिबपि रावत याांची 30 बडसेंिर 2019 रोजी बिवड करण्यात आली होती.  

• जिरल रावत हे 31 बडसेंिर 2019 रोजी लष्करप्रमुखपदावरूि बिवृत्त झाले होते. त्ाच बदवशी त्ाांिी सांरक्षि दल 

प्रमुखपदाची सूिे स्वीकारली होती. सांरक्षि दल प्रमुखपदावरूि सेवाबिवृत्तीसाठी 65 वषे ही वयोमयाधदा आहे. 

Source: Loksataa 

वेंकटरामानी भारताचे नवे मिाहर्वक्ता हनयुक्त 

 

• जे्यष्ठ वकील आर वेंकिरामिी याांची तीि वषांसाठी भारताचे िवे अ ॅििी जिरल (महान्यायवादी) म्हिूि बियुक्ती 

करण्यात आली आहे. बवद्यमाि अॅििी जिरल के के वेिुगोपाल याांच्याकडूि ते पदभार स्वीकारतील. 

• 1 ऑक्टोिर 2022 पासूि ते आपला पदभार स्वीकारतील. 

• बवद्यमाि अ ॅििी जिरल के के वेिुगोपाल हे 91 वषांचे असूि त्ाांचा कायधकाळ 30 सप्टेंिर रोजी सांपिार आहे. 

• 3 एबप्रल 1950 रोजी पाँबडचेरी (आता पुडुचेरी) येथे जन्मलेले वेंकिरामािी हे सवोच्च न्यायालयातील जे्यष्ठ वकील 

आबि भारताच्या कायदा आयोगाचे सदस्य आहेत. 

• तीि दशकाांहूि अबधक काळ ते सवोच्च न्यायालयात पॅ्रज्जक्टस करत आहेत. त्ाांिी अिेक प्रकरिाांमधे्य कें द् सरकार, 

राज्य सरकारे, बवद्यापीठे आबि सावधजबिक के्षिातील उपक्रमाांचे प्रबतबिबधत्व केले आहे. 

• वेंकिरामािी याांिी जुलै 1977 मधे्य िार कौज्जसल ऑफ ताबमळिाडूमधे्य पॅ्रज्जक्टस सुरू केली, 1979 मधे्य त्ाांिी सवोच्च 

न्यायालयात पॅ्रज्जक्टस सुरू केली. 1997 मधे्य त्ाांिा सवोच्च न्यायालयािे वररष्ठ वकील म्हिूि िामाांबकत केले. 

•  2010 मधे्य त्ाांची बवधी आयोगाचे सदस्य म्हिूि बियुक्ती करण्यात आली होती. 2013 मधे्य त्ाांिा कायदा आयोगाचे 

सदस्य म्हिूि आिखी एक िमध बमळाली होती. 

• वेंकिरामािी याांिी न्यायमूती एम.एि. व्यांकिचबलया याांच्या अध्यक्षतेखालील सांबवधाि पुिरावलोकि आयोगातही काम 

केले आहे.  

Source: Loksataa & Sakal 
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मित्वाचे व्यक्ती  

ग्र मी पुरस्कार हवजेता र पर कुहलओचे हनर्न 

 

“गॅांगस्टाज पॅराडाईज” आबि “फॅनॅ्टज्जस्टक िॉयेज” यासारखी बहि गािी बदलेला, 90 च्या दशकातील सुप्रबसद्ध बहपहॉपसधपैकी 

एक कुबलओ याचे वयाच्या 59 व्या वषी बिधि झाले. 

• िुधवारी, 28 सप्टेंिरला लॉस एां जेबलसमधील बमिाच्या घरी कुबलओचे बिधि झाले असल्याची माबहती मॅिेजर जारेझ 

पोसे याांिी असोबसएिेड पे्रसला बदली.  

• कुबलओचे खरे िाव आबिधस बलओि इवे जूबियर होते. त्ाला “गॅांगस्टाज पॅराडाईज” साठी ‘सवोतृ्कष्ट सोलो रॅप 

परफॉमधस’साठी ‘गॅ्रमी पुरस्कार’ बमळाला.  

• 1980 साली आपल्या कारबकदीची सुरुवात करिाऱ्या कुबलओला इतर पाच ग्रामी पुरस्काराांसाठी िामाांकिही बमळाले 

होते. 

Source: Loksatta 
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