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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

दुसरा आठवडा | सप्टेंबर 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

हडहिटल इंहडया हमशन 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• डिडिटल इंडिया डिशन अंतर्गत कें द्र सरकारने व्यवस्थाडित केलेल्या ई-प्रॉडसकू्यशन िोटगलद्वारे खटले डनकाली 

काढण्याच्या आडि खटले सादर करण्याच्या संखे्यत 9.12 दशलक्ष प्रकरिांसह उत्तर प्रदेश िडहल्या क्रिांकावर आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ऑर्स्ट अखेरियंत िध्य प्रदेश 2.31 दशलक्षांसह दुसऱ्या क्रिांकावर आहे, त्यानंतर डिहार आडि रु्िरातचा क्रिांक 

लार्तो. 

• दोन वर्ांिूवी राज्ांनी सुरू केलेले ई-प्रॉडसकु्यशन िोटगल हे रृ्ह, िाडहती तंत्रज्ञान आडि कायदा िंत्रालयांचा िुढाकार 

आहे, िेिेकरून न्यायालये आडि सरकारी यंत्रिेला िघन्य रु्न्ह्ांिधे्य (heinous crimes) फौिदारी खटला 

चालडवण्यास िलद र्तीने िदत होईल. 

• हे िोटगल इंटर-ऑिरेिल डक्रडिनल िस्टस्टस डसस्टि (आयसीिेएस) अंतर्गत िोडलस डवभार् आडि अडभयोर् 

संचालनालय (Directorate of Prosecution) यांच्यात e-communication प्रदान करते, ज्ािुळे न्यायालये, 

िोडलस, कारारृ्हे आडि न्यायवैद्यक डवज्ञान प्रयोर्शाळांिधील िेटा हस्ांतररत करिे शक्य होते. 

• आकिेवारीनुसार, िडहलांवरील रु्ने्ह आडि सायिर क्राइिशी संिंडधत प्रकरिांिधे्य तसेच भारतीय दंि संडहतेच्या 

(आयिीसी) घटनांशी संिंडधत प्रकरिांिधे्य आडि िेकायदेशीर िंदुका िप्त करण्याच्या घटनांिधे्यही उत्तर प्रदेश 

राज् अव्वल आहे. 

• उत्तर प्रदेश सरकारने 100 डदवसांत POCSO कायद्यांतर्गत 1,000 दोर्ी आडि िडहलांवरील रु्न्ह्ांना डशक्षा करण्याचे 

उडिष्ट ठेवले आहे. 

• e-prosecution mobile app ही सरकारिाफग त डवकडसत केले िात असून, त्यािधे्य कोटागतील सरकारी वडकलांच्या 

सवग न्याडयक प्रडक्रयांचे डिडिटायझेशन करण्यात येिार आहे. 

• िहत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनाविीत सातत्याने प्रर्ती राखण्यासाठी सवग डिल्ह्ांतील अडधकाऱ्यांच्या प्रर्तीवर लक्ष ठेविे 

आडि त्यािुळे लोकांिधे्य आत्मडवश्वासाची भावना डनिागि करिे हा ई-प्रॉडसकु्यशन िोटगलचा उिेश आहे. 

Source: Indian Express 
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यूपीच्या फरुखाबादमधील 'िेल का खाना'ला 5 स्टार FSSAI मानांकन 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेशच्या फरुखािाद डिल्ह्ातील फतेहर्ि िध्यवती कारारृ्हाला कैद्यांना डदल्या िािाऱ्या अन्नाच्या दिागसाठी 

भारतीय अन्न सुरक्षा िानक प्राडधकरिाने (एफएसएसएआय) 5 Star Rating डदले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• FSSAI ने डनयुक्त केलेल्या थिग िाटी ऑडिटद्वारे कारारृ्हाला िंचतारांडकत 'Eat Right Certificate' देण्यात आले 

आहे. 

• हे प्रिािित्र खाद्यिदाथांची रु्िवत्ता आडि स्वच्छतेची ही ओळख आहे, याचाच अथग तुरंुर्ातील कैद्यांना दिेदार 

खाद्यिदाथग िुरडवले िात आहेत. 

• FSSAI च्या "ईट राइट" िान्यतेनुसार, फरुखािाद कारारृ्हातील 1,100 कैद्यांना स्वच्छ आडि डनरोर्ी अन्न डदले िाते. 

• कारारृ्ह प्रशासनाने भािीसाठी िोठी रोटी िनडवण्याची यंते्र, कडिक िळिी, यंते्र, व कटर िसवून त्याचे 

आधुडनकीकरि केले आहे, यािूवी रोटी, भािी, किधाने्य तयार करण्यासाठी कैद्यांची िदत घेण्यात येत होती. 

• िूवी ही िॅनु्यअल प्रडक्रया असल्याने वेळकाढूििा होत होता आडि प्रते्यक िेवि तयार करण्यासाठी सुिारे 50 कैदी 

डनयुक्त केले िात होते. 

Source: Times of India 

मोिला-मानपूर-अंबाग चौकी िा छत्तीसगडचा 29 वा हिल्हा बनला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• छत्तीसर्िचे िुख्यिंत्री भूिेश िघेल यांनी नव्याने डनिागि करण्यात आलेल्या िोहल्ला-िानिूर-अंिार्ि या डिल्ह्ाला 

राज्ातील 29 वा डिल्हा म्हिून अडधकृतििे घोडर्त केले. 

मुख्य मुदे्द: 
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• यावेळी िुख्यिंत्री भूिेश िघेल यांनीही डिल्ह्ाचा नकाशा सादर केला. 

• रािनांदर्ाव डिल्हा िासून हा नवीन िोहला-िानिूर-अंिार्ि चौकी डिल्हा तयार करण्यात आला आहे.  

• नव्याने डनिागि झालेला िोहला-िानिूर-अंिार्ि हा डिल्हा दुर्ग डवभार्ात सिाडवष्ट करण्यात आला आहे. 

• 2014 च्या िॅचचे आयएएस अडधकारी एस. ियवधगन यांची डिल्ह्ाचे िडहले डिल्हाडधकारी म्हिून डनयुक्ती करण्यात 

आली असून येदुवल्ली अक्षय कुिार हे डिल्ह्ाचे िडहले एसिी म्हिून काि िाहतील. 

• आता नव्याने डनिागि झालेल्या डिल्ह्ात अंिार्ि चौकी, िोहाळा आडि िानिूर तसेच तीन तहसील, तीन डवकास 

ब्लॉक आडि तीन िनिद िंचायतीचंा सिावेश आहे. 

• नवीन डिल्ह्ाचे भौडतक के्षत्र 2 लाख 14 हिार 667 हेक् टर असून एकूि लोकसंख्या 2 लाख 83 हिार 947 असून, 1 

लाख 79 हिार 662 अनुसूडचत ििातीचे सदस्य डकंवा डिल्ह्ाच्या एकूि लोकसंखे्यच्या 63.27 टके्क आहेत. 

• डिल्ह्ात 13, 89 िटवारी हलका आडि 185 ग्राििंचायती आहेत. तसेच 13 िहसूल डनरीक्षक िंिळे आहेत. 

• डिल्ह्ात एकूि 9 िोडलस ठािी, 2 डवधानसभा डिले्ह, तर 497 एकूि ितदानाची डठकािे आहेत. 

• एकूिच िोहाळा-िानिूर-अंिार्ि चौकी या डिल्ह्ात 499 र्ावे आहेत. 

Source: Indian Express 

'समर्थ' ई-गव्हनथन्स पोटथल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तराखंि डशक्षि डवभार्ाने "सिथग" हे ई-र्व्हनगन्स िोटगल सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सिथग िोटगलद्वारे िाच राज् डवद्यािीठे आडि 140 सावगिडनक शाळांिधील प्रवेश िरीक्षा, वेतन रचना आडि डनयुक्त्ांची 

िाडहती यासह सवग प्रशासकीय आडि शैक्षडिक िाडहती प्रदान केली िाईल. 

• राज्ातील डशक्षिव्यवस्था अडधक िारदशगक व्हावी यासाठी सरकारने हा उिक्रि सुरू केला आहे. 

• सिथग िोटगल 40 शैक्षडिक अभ्यास िॉडू्यलिधे्य प्रवेश देखील प्रदान करिार आहे.  

• या योिनेंतर्गत डवज्ञान डवर्यांच्या 200 सहाय्यक प्राध्यािकांना इंडियन इस्टिटू्यट ऑफ सायन्स, िेंर्ळुरू येथे डवशेर् 

प्रडशक्षिासाठी िाठडवण्यात येिार आहे, तर राज् डवद्यािीठांतील डशक्षकांना आयआयएि काशीिूर येथे प्रडशक्षि 

देण्यात येिार आहे. 

• या योिनेअंतर्गत डवद्यार्थ्ांना दिेदार डशक्षि देण्यासाठी देशभरातील अनेक खासर्ी आडि सरकारी शाळांना 

िोििारे डशक्षक-सािाडयकरि प्रारूिही सरकारतफे रािडवण्यात येिार आहे. 

यापूवी उत्तराखंड सरकारने खालील योिना लागू केल्या आिेत- 

1. िुख्यिंत्री सौर स्वयंरोिर्ार योिना 

2. हंस िलधारा योिना 

3. Integrated Model Agriculture Village Scheme (एकास्टत्मक िॉिेल कृर्ी ग्राि योिना) 

4. Chief Minister Entrepreneur Player Upgradation Scheme 
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5. स्नो र्ािग योिना 

6. e-FIR सेवा 

7. 1064 भ्रष्टाचार डवरोधी ऍस्टिकेशन ऍि 

8. िुख्यिंत्री स्वयंरोिर्ार योिना 

Source: Times of India 

हिपुराने भारतातील पहिले सेंहिय गाव स्र्ापन केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• डत्रिुरा हे भारतातील असे िडहले राज् िनले आहे, ज्ाने देशातील िडहले सुधाररत सेंडद्रय र्ाव स्थािन केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रासायडनक खतांचा वािर किी झाला असून, डत्रिुरातील दासिारा (Daspara) र्ाव डनसर्ागवर आधाररत िीवनशैली 

आडि उििीडवकेकिे वळले आहे. 

• 64 कुटंुिे दासिारािधे्य राहतात आडि त्यांच्या उििीडवकेसाठी िासेिारी आडि शेतीवर अवलंिून असतात. 

• िंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांच्या हवािान िदलाचे शिन धोरि (climate change mitigation strategy) 

स्वीकारल्यानंतर, िायस्पोरा ही डत्रिुराच्या िाच यशस्वी िायो-स्टव्हलेज्स 2.0 िैकी एक आहे. 

• डत्रिुरा सरकारने संिूिग राज्ात 100 सेंडद्रय सिुदाय तयार करण्याचे धे्यय ठेवले आहे. 

• शाश्वत उििीडवका आडि अन्न सुरक्षा देऊन ग्रािीि सिुदायांचा सवांर्ीि सािाडिक-आडथगक डवकास करिे हे िायो 

स्टव्हलेि प्रकल्पाचे उिीष्ट आहे. 

• हा प्रकल्प स्थाडनक सिुदायांना सौर-ऊिेवर चालिारी कृर्ी यंत्रसािग्री, ऊिाग-कायगक्षि डवद्युत उिकरिे, िायोरॅ्स 

आडि िायोफडटगलायझसग तयार करण्यास िदत करतो. 

• सौर िलिंि, िायोिास कुक स्टोव्ह आडि िायोरॅ्स प्रकल्पांसारख्या कृर्ी आडि लर्तच्या उद्योर्ांशी िोिलेल्या 

वसंू्च्या शाश्वत उत्पादनासाठी हररत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देिे हे या प्रकल्पाचे प्राथडिक उडिष्ट आहे. 

Source: Times of India 

उत्तर प्रदेश: भरतौल िे राज्यातील पहिले गाव आिे हिरे् प्रते्यक घरात आरओचे पाणी आिे  
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बातम्यांमधे्य का: 

• प्रते्यक डनवासस्थानाला आरओ िािी देिारे उत्तर प्रदेशातील िडहले र्ाव म्हिून भरतौलने स्वत: ची वेर्ळी ओळख 

डनिागि केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुिारे 7000 लोकसंख्या असलेल्या िरेलीच्या डिडथरी चैनिूर ब्लॉकिधील प्रते्यक कुटंुिाला स्वच्छ आडि 

डनिंतुकीकरि आरओ िािी उिलब्ध आहे.  

• र्ावाला डिण्याचे शुद्ध िािी उिलब्ध व्हावे, यासाठी आदशग ग्राििंचायत कायगक्रिात आरओ िसडवण्यात आला आहे. 

• या योिनेचा एक भार् म्हिून आधीच चार आरओ िांट्स वस्ीत ठेवण्यात आले आहेत आडि आिखी अडधक 

आरओ िांट्स तयार केले िात आहेत. 

• िुख्य िुरवठा टाक्या या कायगक्रिाचा एक भार् म्हिून स्थाडित केलेल्या आरओ िांटशी िोिल्या रे्ल्या आहेत, िे 

प्रते्यक कुटंुिाला स्वच्छ िािी िुरवण्यास िदत करतात. 

• वस्ीतील िलिन्य आिारांचे प्रिाि किी करिे हा या योिनेचा िुख्य उिेश आहे. 

• आरओ डसस्टि डह osmosis तत्वावर चालते.  

• ऑस्मोडसस तत्त्व सांर्ते की सवग खारट िाण्याचे र्ोड्या िाण्यात रूिांतर करण्यासाठी, टू्यिवर थोिासा िास् िा् 

दाि लारू् करिे आवश्यक आहे. 

• आरओ टू्यििधे्य िा् दाि प्रदान करण्यासाठी, डवद्युत िोटर आडि िंि वािरला िातो. 

Source: Business Standard 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

NALSA सेंटर फॉर हसहटझन सर्व्व्हथसेस 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्टर ीय डवधी सेवा प्राडधकरिाचे (नालसा) सेंटर फॉर डसडटझन सस्टव्हगसेसचे अडधकृतररत्या भारताचे सरन्यायाधीश उदय 

उिेश लडळत यांनी उघिले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• NALSA ला प्रदान करण्यात आलेल्या िैसलिेर हाऊसिधील िारे्त नार्ररकांसाठी कायदेशीर सहाय्य कें द्र, 

अडनवासी भारतीयांसाठी कायदेशीर सहाय्य कें द्र, प्रडशक्षि कें द्र आडि देशभरात भडवष्यकालीन कायदेशीर सेवा 

प्रदान करण्यासाठी डिडिटल किांि सेंटरच्या स्थािनेसाठी वािरली िाईल. 

• यािूवी िािनर्र हाऊस येथे असलेले NALSA कायागलय 9 नोव्हेंिर 2021 रोिी भारताच्या सवोच्च न्यायालयाच्या 

अडतररक्त डिस्टडंर् कॉम्प्िेक्सिधे्य हलडवण्यात आले. 
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• नार्ररकांसाठी देशात अत्याधुडनक कायदेशीर सेवा, अडनवासी भारतीयांसाठी लीर्ल एि सेंटर, टर ेडनंर् सेंटर आडि 

डिडिटल किांि सेंटर देण्यासाठी 'नालसा सेंटर फॉर डसडटझन सस्टव्हगसेस'चा वािर करण्यात येिार आहे. 

• सिािातील दुिगल घटकांना िोफत डवधी सेवा प्रदान करण्यासाठी डवधी सेवा प्राडधकरि कायदा, 1987 अंतर्गत 

NALSA ची स्थािना करण्यात आली आहे. 

• िात्र उिेदवारांना िोफत कायदेशीर सेवा प्रदान करिे आडि खटल्यांचे िलद डनिटारा करण्यासाठी लोकअदालती 

आयोडित करिे हा त्याचा उिेश आहे. 

• CJI हे संरक्षक-इन-चीफ असताना, भारताच्या सवोच्च न्यायालयाचे दुसरे सवागत वररष्ठ न्यायाधीश हे प्राडधकरिाचे 

कायगकारी अध्यक्ष आहेत. 

• एनएएलएसए सेंटर फॉर डसडटझन सस्टव्हगसेसचे प्राथडिक उिीष्ट म्हििे खटल्याचे डनराकरि िलद करिे आडि 

न्यायप्रिालीवरील भार हलका करिे. 

• एनएएलएसएची स्थािना 9 नोव्हेंिर 1995 रोिी झाली होती आडि त्याचे िुख्यालय नवी डदल्ली येथे आहे. 

Source: Times of India 

युनेस्को नेटवकथ  ऑफ लहनिंग हसटीिमधील 3 भारतीय शिरे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• युनेस्को ग्लोिल नेटवकग  ऑफ लडनंर् डसटीििधे्य भारतातील तीन शहरांचा सिावेश करण्यात आला असून, यािधे्य 

केरळिधील हिशूर आहण हनलांबूर ही दोन शहरे आडि तेलंर्िातील वारंगल डिल्ह्ाचा सिावेश करण्यात आला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• डनलांिूर हे केरळिधील एक प्रडसद्ध 'इको टुररझि िेस्टस्टनेशन' असून तेथील िहुसंख्य लोकसंख्या शेती आडि संलग्न 

उद्योर्ांवर अवलंिून आहेत. 

• डत्रशूर हे शैक्षडिक व संशोधन संस्थांचे एक िहत्त्वाचे कें द्र असून केरळची सांसृ्कडतक रािधानी िानले िाते, डवशेर्त: 

डत्रशूरला सुविग कला व दाडर्ने उद्योर् असेही म्हटले िाते. 

• वारंर्ल हे तेलंर्िाचा सिृद्ध सांसृ्कडतक वारसा असलेले शहर आहे आडि राज्ातील एक प्रिुख ियगटन स्थळ देखील 

आहे. 

• वारंर्लच्या सिावेशािुळे तेलंर्िातील 2 डिल्ह्ांचा या यादीत सिावेश करण्यात आला आहे, यािूवी िुलुरू् 

डिल्ह्ातील रािप्पा िंडदराचा युनेस्कोच्या िार्डतक वारसा स्थळांच्या यादीत सिावेश करण्यात आला होता. 

• यंदा युनेस्को ग्लोिल नेटवकग  ऑफ लडनंर् डसटीिच्या या यादीत युके्रनची रािधानी क्यीव, दडक्षि आडिकेचे शहर 

ििगन आडि युएई िधील शारिाहचाही सिावेश करण्यात आला आहे. 

• सन 2022 िधे्य भारतासह िर्ातील 44 देशांतील 77 शहरांचा या यादीत सिावेश करण्यात आला आहे. 
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• युनेस्को ग्लोिल नेटवकग  ऑफ लडनंर् डसटीि (GNLC) हे 2013 साली सुरू केलेले आंतरराष्टर ीय धोरि-आधाररत 

नेटवकग  आहे. 

• आताियंत 76 देशांतील 294 शहरांचा युनेस्को ग्लोिल नेटवकग  ऑफ लडनंर् डसटीिच्या यादीत सिावेश करण्यात 

आला आहे. 

Source: The Hindu 

बेंगळुरूत संमेलन 'मंर्न' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय रसे्, वाहतूक आडि िहािार्ग िंत्री डनतीन र्िकरी यांच्या हसे् िेंर्ळूरिधे्य 'िंथन'चे उद्घाटन होिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रसे्, वाहतूक आडि िहािार्ग िंत्रालयाने आयोडित केलेल्या 'िंथन' डह तीन डदवसीय िररर्द आडि सावगिडनक 

प्रदशगन आहे. 

• रसे्, वाहतूक आडि लॉडिस्टस्टक के्षत्रातील अनेक िुद्द्ांवर आडि संधीवंर चचाग करिे आडि राज्ाशी संलग्न होिे हा 

िंथनचा उिेश आहे. 

• िंथनची थीि आहे ' Ideas to Action: Towards a Smart, Sustainable, Road Infra, Mobility and Logistics 

Ecosystem. 

• या कायगक्रिाला अनेक राज्िंत्री, िीिबू्ल्यिी, िररवहन आडि उद्योर् िंत्रालयाचे डवभार् आडि या िंत्रालयांचे वररष्ठ 

सरकारी अडधकारी उिस्टस्थत राहिार आहेत. 

या कायथक्रमाची चचाथ तीन के्षिांमधे्य केली िाईल ज्यात खालील बाबीचंा समावेश आिे- 

1. रसे् : रसे् डवकास, नवीन साडहत्य, तंत्रज्ञान आडि रसे् सुरक्षा यांचा सिावेश होतो. 

2. वाहतूक के्षत्र: ईव्ही आडि वाहन सुरक्षा यांचा सिावेश आहे. 

3. वैकस्टल्पक आडि भडवष्यातील र्डतशीलता: रोिवे, िल्टीिोिल लॉडिस्टस्टक्स िाकग , िवगतिाला आडि डिडिटल हस्के्षि 

यांचा सिावेश आहे. 

• या कायगक्रिादरम्यान िररवहन डवकास िररर्देची 41 वी िैठकही आयोडित करण्यात येिार आहे. 

• िंथन कायगक्रिादरम्यान 'm Transport' हे िोिाइल APP ही सुरू करण्यात येिार आहे. 

Source: Economic Times 
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भारत सरकारने रािपर्ाचे नाव कतथव्य पर् असे ठेवण्याची घोषणा केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत सरकारच्या घोर्िेनुसार राििथ आडि सेंटर ल डवस्टा लॉनचं नाव आता कतगव्य िथ असिार आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• भारतातील राििथ आडि सेंटर ल स्टव्हस्टा लॉन यांचे नाव िदलण्यासाठी डवशेर् िररर्द घेऊन हा डनिगय घेण्यात आला. 

• यािूवी िोदी प्रशासनाने िंतप्रधानांचे डनवासस्थान असलेल्या रेसकोसग रोिचे नाव लोककल्याि िार्ग असे िदलले होते. 

• नेतािीचं्या िुतळ्यािासून ते पे्रडसिेंट हाऊसियंतचा सर्ळा िार्ग आडि िररसर कतगव्य िथाने व्यािलेला आहे. 

• डदल्लीतील हा िार्ग इंडिया रे्ट ते नॅशनल से्टडियि आडि पे्रडसिेंट हाऊस ते रायसीना डहलवरील डविय चौकाियंत 

िातो. 

• िंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांच्या स्वातंत्र्यडदनाच्या भार्िानंतर, ज्ात त्यांनी वसाहतवादी िानडसकतेशी संिंडधत प्रतीके 

आडि िोधडचने्ह नष्ट करण्यास कारिीभूत ठरिाऱ्या िररस्टस्थतीवर प्रकाश टाकला होता, त्यािुळे हा डनिगय घेण्यात 

आला. 

Source: Dainik Bhaskar 

'SPARK' कायथक्रम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय आयुवेडदक डवज्ञान संशोधन िररर्देने (CCRAS) 'SPARK' हा एक नवीन प्रकल्प सुरू केला आहे. डवद्यार्थ्ांच्या 

शोधासाठी एक कौशल्य डवकडसत करिे आडि त्यांचे शोध घेिे त्यांना िुढे सिथगन आडि प्रोत्साहन देिे, हा उिेश्य 

आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्रीय आयुवेडदक डवज्ञान संशोधन िररर्देने डवद्यार्थ्ांच्या डवकसनशील िनांना िदत करण्यासाठी आडि वैज्ञाडनक 

संशोधनाला िहत्त्व देिार् या वातावरिाची प्रर्ती करण्यासाठी स्पाकग  उिक्रि तयार केला. 

• डवद्याथी संशोधन कौशले्य डिळवतील आडि त्यांच्या संशोधन कल्पना स्पाकग  प्रोग्रािद्वारे सिडथगत असतील. 

• Long Form of SPARK: Studentship Program for Ayurveda Research Ken 
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• सवग भारतीय आयुवेद िहाडवद्यालयांिधे्य प्रवेश घेतलेल्या तरुि डवद्यार्थ्ांच्या संशोधन कल्पनांना वाव देिे, हे स्पाकग  

उिक्रिाचे िुख्य उिीष्ट आहे. 

• स्पाकग  प्रोग्रािची अिग प्रडक्रया ऑनलाइन घेण्यात येिार आहे. 

• डनवि झालेल्या डवद्यार्थ्ांना स्पाकग  उिक्रिांतर्गत या डशष्यवृत्तीअंतर्गत ५० हिार रुियांची आडथगक िदत डिळिार 

आहे. 

• या कायगक्रिाच्या अनुरं्र्ाने कें द्रीय आयुवेडदक डवज्ञान संशोधन िररर्द आयआयटी, आयसीएिआर, आयसीएआर, 

िेएनयू, िीएचयू आडि एम्स सारख्या नािांडकत शैक्षडिक संशोधन संस्थांसह आयुवेद आडि संिंडधत डवज्ञान के्षत्रात 

यशस्वी भार्ीदारी करण्याचा प्रयत्न करिार आहे.  

Source: PIB 

मित्वाच्या बातम्या: िग 

िोहमओपॅर्ी इंटरनॅशनल िेल्थ सहमट 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दुिई िधे्य िडहल्या होडिओिॅथी आंतरराष्टर ीय आरोग्य िररर्देचे आयोिन करण्यात आले होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• दुिईने आयोडित केलेल्या िडहल्या होडिओिॅथी इंटरनॅशनल हेल्थ सडिटचा उिेश होडिओिॅडथक िद्धती, और्धे 

आडि िद्धती डशकविे आडि प्रोत्साहन देिे आहे. 

•  िनेट होडिओिॅथी प्रायवे्हट डलडिटेिने या सडिटचे आयोिन केले आहे. 

• होडिओिॅथी कोित्याही आिारावर उिचार करण्याचे सवागत िोठे तंत्र आहे, कारि त्याचे नकारात्मक िररिाि 

इतरांच्या तुलनेत खूि किी असतात. 

• िडहल्या ग्लोिल होडिओिॅथी हेल्थ सडिटिधे्य भारत आडि िर्ातील िोठ्या संखे्यने टॉि िॉक्टर सहभार्ी झाले होते.  

• २०३० सालाियंत हवािान िदलािुळे आरोग्य उद्योर्ाला दरवर्ी २०० ते ४०० कोटी रुिये खचग करावे लार्तील, असा 

अंदाि आहे, अशी चचाग िडहल्या ग्लोिल होडिओिॅथी हेल्थ सडिटिधे्य करण्यात आली होती. 

• होडिओिॅडथक और्ध प्रिाली िुढे नेण्यासाठी भारत सरकारने इतरही अनेक योिना सुरू केल्या आहेत. 

• दुिई येथे झालेल्या िडहल्या होडिओिॅथी आंतरराष्टर ीय आरोग्य िररर्देत ियागवरि, वनीकरि आडि हवािान िदल 

राज्िंत्री अडश्वनीकुिार चौिे यांनी या िैठकीला संिोडधत केले आडि खासदार िनोि डतवारी, भारतीय डक्रकेट संघाचा 

िािी किगधार िोहम्मद अझरुिीन, िािी भारतीय डक्रकेटिटू श्रीशान उिस्टस्थत होते. 

Source: Indian Express 
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मित्वाच्या बातम्या: अर्थव्यवस्र्ा 

परराष्ट्र  किथ र्व्स्र्ती अिवाल 2021-22 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अथग िंत्रालयाच्या आडथगक व्यवहार डवभार्ात िा् किग व्यवस्थािन युडनटने (ईिीएियू) भारताच्या िरराष्टर  किग 2021-

22 च्या स्टस्थती अहवालाची 28 वी आवृत्ती प्रडसद्ध केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िाचग 2022 अखेर भारताचे िा् किग 620.7 अब्ज अिेररकी िॉलर इतके होते, िे िाचग 2021 अखेर 573.7अब्ज 

अिेररकी िॉलरच्या तुलनेत 8.2 टक्क्यांनी वाढले आहे. 

• अहवालानुसार, िीिीिीचे प्रिाि म्हिून िा् किग िाचग 2022 अखेर 19.9 टक्क्यांियंत खाली आले, िे एक वर्ागिूवी 

21.2 टके्क होते. 

• या अहवालानुसार, िरकीय किागचे प्रिाि म्हिून िरकीय चलनाचा साठा िाचग 2022 अखेर 97.8 टके्क होता, िो 

एक वर्ागिूवी 100.6 टके्क होता. 

• दीघग िुदतीचे किग अंदािे 499.1 अब्ज अिेररकन िॉलर इतके होते, ज्ाचा वाटा सवागडधक 80.4 टके्क होता, तर 

121.7 अब्ज अिेररकन िॉलसगच्या अल्पिुदतीच्या किागचा डहस्सा अशा एकूि किागच्या 19.6 टके्क होता. 

• अल्पकालीन व्यािार ित (Short-term trade credit) ही प्रािुख्याने व्यािार ित (96 टके्क) डवत्तिुरवठा आयातीच्या 

स्वरूिात होत असे. 

• िाचग 2022 च्या अखेरीस, सावगभौि िा् किग (sovereign external debt ) 130.7 अब्ज अिेररकन िॉलसग इतके 

होते, िे वर्ागिूवीच्या िातळीिेक्षा 17.1 टक्क्यांनी वाढले आहे, िे 2021-22 दरम्यान IMF ने एसिीआरचे अडतररक्त 

वाटि प्रडतडिंडित केले आहे. 

• एसिीआर िाचग 2021 च्या अखेरीस 5.5 अब्ज अिेररकन िॉलसगवरून 22.9 अब्ज अिेररकन िॉलसगियंत वाढले. 

• current receipts िधे्य झालेली वाढ आडि िेट सस्टव्हगस िेिेंटिधे्य झालेली घट यािुळे 2020-21 िधे्य किगफेिीचे 

प्रिाि 8.2 टक्क्यांवरून 2021-22 िधे्य 5.2 टक्क्यांियंत खाली आले. 

• इतर देशांचा डवचार करता, भारताचे िा् किग खूि किी आहे, िार्डतक स्रावर 23 व्या क्रिांकावर आहे. 

• डवडवध के्रडिट असुरक्षा डनदेशकांच्या िाितीत, भारताचे स्थैयग किी आडि िध्यि उत्पन्न असलेल्या देशांिेक्षा 

(एलएिआयसी) एक र्ट म्हिून आडि त्यािैकी िरेच वैयस्टक्तकदृष्ट्ट्या अडधक चांर्ले आहे. 

Source: PIB 

 

 

 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

2029 पयिंत भारत िगातील हतसरी सवाथत मोठी अर्थव्यवस्र्ा म्हणून उदयास येणार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• से्टट िँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, 2029 ियंत भारत िर्ातील डतसऱ्या क्रिांकाची अथगव्यवस्था िनिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• से्टट िँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, भारत 2027 िधे्य ििगनीला िारे् टाकेल आडि 2029 ियंत ििानला िारे् 

टाकून, िर्ातील डतसरी सवागत िोठी अथगव्यवस्था म्हिून उदयास येईल.  

• एसिीआयच्या आडथगक संशोधन डवभार्ाच्या संशोधन अहवालात असे म्हटले आहे की आडथगक वर्ग 2023 साठी 

िीिीिी वाढ 6.7-7.7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाि आहे, िरंतु िार्डतक अडनडिततेिुळे 6-6.5 टके्क दराने 

वाढ होईल. 

• एसिीआयच्या ररिोटगनुसार, डिसेंिर 2021 च्या सुरुवातीलाच डिटनला भारताने िारे् टाकत िाचव्या क्रिांकाची 

अथगव्यवस्था िनली आहे. 

• भारताच्या िीिीिीचा वाटा सध्या 2014 िधील 2.6 टक्क्यांवरून 3.5 टके्क आहे आडि 2027 िधे्य तो 4 टक्क्यांच्या 

िुढे िाण्याची शक्यता आहे, िी ििगनीचा िार्डतक िीिीिीतील सध्याचा वाटा आहे. 

• तथाडि, दरिोई िीिीिीच्या िाितीत भारत अिूनही िर्ातील िहुतेक अथगव्यवस्थांच्या तुलनेत िारे् आहे. 

• िार्डतक िँकेच्या आकिेवारीनुसार, 2021 िधे्य भारताचा दरिोई िीिीिी 2277 िॉलर होता, तर डिटनचे दरिोई 

उत्पन्न 47,334 िॉलर होते. 

• 2021 िधे्य चीनचे दरिोई उत्पन्न भारताच्या 12,556 िॉलरच्या िवळिास सहा िट होते. 

Source: Economic Times 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

भारत आहण हिटनने 26 देशांसोबत काउंटर रॅन्समवेअर सराव केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्टर ीय सुरक्षा िररर्द सडचवालय (एनएससीएस) आडि डिटन सरकारने संयुक्तििे 26 देशांसोित व्हचु्यगअल सायिर 

सुरक्षा सराव केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• हा सराव भारताच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्टर ीय काउंटर रॅन्सिवेअर इडनडशएडटव्ह- रेडझडलयन्स वडकंर् गु्रिचा एक 

भार् आहे, ज्ाला डिडटश एरोसे्पस (BAE) डसस्टीिद्वारे सुडवधा देण्यात आली आहे. 

• या कंिन्या घररु्ती ग्राहकांना वीि डवतरिासाठी ििािदार आहेत आडि सावगिडनक िुरवठ्यासाठी शेवटचा दुवा 

आहेत. 

• काउंटर रॅन्सिवेअर एक्सरसाइि डक्रडटकल नॅशनल इन्हिास्टर क्चर देखील रॅन्सिवेअरला कसा प्रडतसाद द्यायचा हे 

ठरविे डकती कठीि आहे हे िाहते. 

• काउंटर-रॅन्सिवेअर व्यायािािधे्य आिंडत्रत केलेले सवग 26 सहभार्ी सीआरआय भार्ीदार देश आडि त्यांच्या संिंडधत 

कायद्याची अंिलििाविी, राष्टर ीय संकट व्यवस्थािन, राष्टर ीय सुरक्षा धोरि आडि सायिर सुरक्षा संस्थांिधील आहेत. 

• डवशेर्त: धोक्याची िुस्टद्धित्ता आडि ऑिरेशनल कौशल्याच्या आधारे सहभार्ीसंाठी अँटी-रॅन्सिवेअर िररस्टस्थती तयार 

केली रे्ली आहे. 

Source: Livemint 

भारतीय लष्कर प्रमुख मनोि पांडे यांना नेपाळ आमी िनरल या मानद पदाने सन्माहनत करण्यात आले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नेिाळच्या राष्टर िती डवद्या देवी भंिारी यांनी भारतीय लष्करप्रिुख िनरल िनोि िांिे यांची काठिांिू येथे नेिाळ 

लष्कराचे िानद िनरल म्हिून डनयुक्ती केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नेिाळची रािधानी असलेल्या 'शीतल डनवास' या राष्टर ितीचं्या अडधकृत सभारृ्हाने िनरल िांिे यांच्या स्मरिाथग एका 

खास उत्सवाचे आयोिन केले होते. 

• अडभनंदन सोहळ्यादरम्यान नेिाळच्या राष्टर ितीनंी भारतीय लष्करप्रिुख िनोि िांिे यांना तलवार आडि एक स्क्रोलही 

डदला. 

• िनरल िनोि िांिे यांनी भारत सरकारच्या वतीने नेिाळी लष्कराला हलकी वाहने आडि प्रडशक्षि उिकरिे िाठवली 

आहेत, ज्ािुळे त्यांना त्यांच्या सैडनकांचे कौशल्य सुधारण्यास िदत होईल. 

• एकिेकांच्या राष्टर ांतील लष्करी नेत्यांना िानद िदवी देण्याची सात दशकांिूवीची िरंिरा या प्रथेत आहे. 

• िुळात हे िद 1950 िधे्य भारतीय लष्कराचे सरसेनािती िनरल के.एि.कररअप्पा यांना देण्यात आले होते. 

• रे्ल्या वर्ी नोव्हेंिरिधे्य नवी डदल्लीत झालेल्या एका सिारंभात राष्टर िती रािनाथ कोडवंद यांनी नेिाळ लष्कराचे प्रिुख 

िनरल प्रभू राि शिाग यांची भारतीय लष्कराचे िानद िनरल म्हिून डनयुक्तीही केली होती. 

Source: Livemint 
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हवज्ञान आहण तंिज्ञान 

नासाच्या MOXIE ने मंगळावर ऑर्व्ििनची हनहमथती यशस्वीररत्या केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नासाचा लंचिॉक्स आकाराचा MOXIE ने िंर्ळावर ऑस्टक्सिनची यशस्वी डनडिगती केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िंर्ळाच्या वातावरिातील घटकांचा वािर करून या ग्रहावर ऑस्टक्सिन तयार करण्याचा अशा प्रकारचा िडहला 

प्रयोर् म्हििे Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). 

• Massachusetts Institute of Technology device शुद्ध ऑस्टक्सिन तयार करण्यासाठी वातावरिातील कािगन 

िायऑक्साईिला डवभाडित करते. 

• शुद्ध व दाियुक्त हवा नंतर MOXIE िधील घन ऑक्साईि इलेक्टर ोलाइटद्वारे िाठडवली िाते, िेथे कािगन िाय 

ऑक्साईि-सिृद्ध हवा डवद्युत-रासायडनकदृष्ट्ट्या ऑस्टक्सिन आयन आडि कािगन िोनॉक्साईििधे्य डवभार्ली िाते. 

• त्यानंतर ऑस्टक्सिन आयनांचे डवभािन करून ते िुन्हा डिसळले िाते आडि त्यािुळे श्वसनक्षि, रेिवीय ऑस्टक्सिन 

(O2) तयार होतो. 

• वातावरिात सोिण्यािूवी, MOXIE च्या वायूचे शेवटी डवशे्लर्ि केले िाते आडि शुद्धतेसाठी िोिले िाते. 

• प्रते्यक रनवर, MOXIE उिकरि प्रडत तासाला सहा गॅ्रि ऑस्टक्सिन तयार करू शकते. 

Source: Indian Express 

वुमन इन इंहिनीअररंग, सायन्स अँड टेक्नॉलॉिी (WEST) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• Women in Engineering, Science, and Technology (WEST) हा नवीन "इंडियन सायन्स टेक्नॉलॉिी अँि 

इंडिडनअररंर् फॅडसडलटी बू्लडपं्रट (I-STEM)" कायगक्रि िाहीर करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• डवज्ञान, तंत्रज्ञान आडि नाडवन्यिूिगतेच्या िररसंस्थेत योर्दान देण्यासाठी आवश्यक असलेली साधने STEM 

credentials असलेल्या िडहलांना देिे हे WEST कायगक्रिाचे उिीष्ट आहे. 
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• डवज्ञान आडि अडभयांडत्रकी या अत्याधुडनक के्षत्रात िूलभूत डकंवा उियोडित डवज्ञानात संशोधन करण्यासाठी वैज्ञाडनक 

डवचारांच्या िडहला संशोधक, शास्त्रज्ञ आडि तंत्रज्ञांना WEST प्रकल्पाच्या िाध्यिातून I-STEM व्यासिीठ उिलब्ध 

करून डदले िाईल.  

• िानेवारी 2020 िधे्य सुरू करण्यात आलेली, I-STEM ही संशोधन आडि डवकास सुडवधा सािाडयक करण्यासाठी 

एक राष्टर ीय डिडिटल साइट आहे. 

• I-STEM िोटगल संशोधकांना िेटंट, प्रकाशने आडि आडवष्कार, तसेच access slots for equipment utilization 

ची िाडहती शेअर करण्यास सक्षि करते. 

• िंतप्रधानांच्या डवज्ञान, तंत्रज्ञान आडि नाडवन्यता सल्लार्ार िररर्देच्या िार्गदशगनाखाली भारत सरकारच्या प्रधान 

वैज्ञाडनक सल्लार्ार कायागलयाने आय-से्टि िोटगल सुरू केले. 

Source: The Hindu 

बेंगलुरु से्पस एिपो 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इंडियन सायन्स अँि ररसचग ऑर्गनायझेशन (ISRO), इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर से्पस प्रिोशन अँि ऑथोरायझेशन 

(IN-Space), आडि New Space India Limited यांनी 7 व्या िेंर्ळुरू से्पस एक्स्िो 2022 चे आयोिन करण्यासाठी 

सहकायग केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 7 वे िेंर्ळुरू से्पस एक्स्िो 2022, 5 ते 7 सप्टेंिर 2022 दरम्यान िेंर्ळुरू येथील िीआयईसीिधे्य िार ििले. 

• िेंर्ळुरू से्पस एक्स्िोिधे्य सुिारे 15 देशांतील 100 हून अडधक व्यवसाय आडि संस्थांिधून अंतराळ उद्योर्ासाठी 

अत्याधुडनक तंत्रज्ञान आडि वसू् प्रदडशगत करण्यात आल्या होत्या. 

• अंतराळ उद्योर्ातील भारताची कािडर्री आडि या डवर्यांिधे्य खासर्ी के्षत्रासाठी भडवष्यातील व्यावसाडयक 

संभाव्यतेचे प्रदशगन करण्यासाठी, इस्रोच्या प्रदशगनात भारतभरातील कें द्रांसह एक िोठा Hub उभारण्याची सरकारची 

योिना आहे. 

• तीन डदवसीय िेंर्ळुरू से्पस एक्स्िोदरम्यान एक सिवती आंतरराष्टर ीय िररर्दही होिार आहे. 

• िंर्ळुरू से्पस एक्स्िो िररर्द "Nurturing New Space in India" या थीिभोवती कें डद्रत होती.  

• िेंर्ळुरू से्पस एक्स्िोिधे्य भारत आडि िरदेशातील प्रादेडशक अंतराळ संस्था आडि व्यवसायांना योग्य व्यासिीठ 

देण्याचा प्रयत्न केला िात आहे. 

Source: Economic Times 
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भारत बायोटेकच्या भारतातील पहिल्या इंटर ानॅसल कोहवड लसीला डीसीिीआयची मंिुरी  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत िायोटेकच्या भारतातील िडहल्या इंटर ानॅसल कोडवि लसीला और्ध िहाडनयंत्रकांनी (िीसीिीआय) 18 

वर्ांवरील लोकांसाठी इंिेक्शनडवरूद्ध प्राथडिक लसीकरि करण्यास िान्यता डदली आहे. 

मुख्य मुद्दा: 

• इंटर ानासल कोडवि वॅ्हस्टक्सन ही कोडवि-19 ची भारतातील िडहली स्वदेशी लस आहे. 

• कें द्रीय आरोग्य आडि कुटंुि कल्याि िंत्री िनसुख िांिडवया यांनी कोडवि -19 डवरूद्धच्या भारताच्या लढ्यासाठी ही 

लस एक िोठी चालना असल्याचे म्हटले आहे. 

• भारत िायोटेक इंटरनॅशनल डलडिटेि (िीिीआयएल) ही लस नावीन्यिूिग आडि संसर्गिन्य रोर्ांवरील लसीचंा डवकास 

करिारी िार्डतक कंिनी आहे. 

• िीिीआयएलने िाहीर केले की, आित्कालीन िररस्टस्थतीत प्रडतिंडधत वािरासाठी इंटर ानाझल कोडवि वॅ्हस्टक्सन 

(िीिीव्ही 154) च्या डवकासाला िान्यता देण्यात आली आहे. 

• iNCOVACC ही एक recombinant replication-deficient adenovirus vectored लस आहे, ज्ात pre-

fusion stabilized spike protein आहेत. 

• या लसीचे िूल्यांकन यशस्वी डनकालांसह फेि 1, 2 आडि 3 स्टिडनकल चाचण्यांिधे्य केले रे्ले. 

• ही लस intranasal delivery via nasal drops ला िरवानर्ी देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. 

• किी आडि िध्यि उत्पन्न असलेल्या देशांिधे्य इंटर ानॅसल लस डकफायतशीर ठरेल अशी रचना करण्यात आली आहे. 

Source: Times of India 

बू्ल एनिी मोटसथने भारतात पहिली एलएनिी टर क सुहवधा सुरू केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• बू्ल एनिी िोटसग भारतातील िडहली एलएनिी टर क सुडवधा िुरविार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

कें द्रीय िंत्री डनतीन र्िकरी यांनी भारतातील िडहली एलएनिी टर क सुडवधा सुरू केली. 

• BS VI-अनुरूि FPT औद्योडर्क इंडिनसह िडहला LNG टर क सादर करण्यासाठी, Blue Energy Motors चा 

इटाडलयन Iveco Group, FPT इंिस्टस्टर यल या िार्डतक िॉवरटर ेन िँिशी करार केला आहे. 
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• 5528 4×2 टर ॅक्टरची सुरुवात एलएनिी-इंधनअसलेल्या टर क्सच्या िािारिेठेतील प्रवेशाचे िडहले िॉिेल म्हिून काि 

करेल. 

• बू्ल एनिी िोटसग भारतीय वाहतूक के्षत्राच्या strict duty cycle टर कचे उत्पादन आडि चाचिी करते. 

• Best-in-class TCOs असण्यािरोिरच, high-torque FPT industrial engines असलेले हे टर क लांि िल्ल्याच्या 

प्रवासासाठी चांर्ली प्रवाससोय आडि िर ायव्हर सुरक्षा देखील प्रदान करतात. 

• एफिीटी औद्योडर्क इंडिन, िे सीएनिी, एलएनिी आडि िायोडिथेनशी सुसंर्त आहे, ते सवागत शस्टक्तशाली नैसडर्गक 

वायू इंडिनांिैकी एक आहे. 

• हे डिझेल इंडिनिेक्षा उतृ्कष्ट इंधन कायगक्षिता आडि किी आवाि ऑिरेशनची हिी देण्यासाठी िल्टीिॉइंट 

स्टोइडचओिेडटर क ज्वलनाचा (multipoint stoichiometric combustion) वािर करते. 

• बू्ल एनिी िोटसगचे िुख्य कायगकारी अडधकारी अडनरुद्ध भुवलका आहेत आडि इव्हको गु्रि िॉवरटर ेन डिझनेस युडनटचे 

अध्यक्ष डसल्हवे्हन बे्लझ आहेत. 

Source: Business Standard 

 

मित्वाच्या बातम्या: पयाथवरण 

लडाखमधे्य उभारणार देशातील पहिले 'नाइट स्काय अभयारण्य' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• लिाख िधे्य लवकरच भारतातील िडहले "नाईट स्काय अभयारण्य" िनिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत सरकार हे अडभनव आडि िहत्विूिग िाऊल उचलत आहे. 

• लिाखिधील हेन्हले येथे सरकारचा प्रस्ाडवत Dark Sky Reserve तयार करण्यात येिार असून, त्यािुळे भारतातील 

Astro tourism ियगटनाच्या डवकासाला िदत होिार आहे. 

• िर्ातील दुसऱ्या क्रिांकाचे सवागत िोठे नैसडर्गक अभयारण्य असलेल्या चांर्थांर् वन्यिीव अभयारण्यात नाईट स्काय 

अभयारण्याचा सिावेश असेल. 

• optical, infrared, and gamma-ray telescopes संदभागत, हा नवीन प्रकल्प िर्ातील सवागत उंच प्रकल्पांिैकी 

एक असेल. 

• ऑडप्टकल, इन्हिारेि आडि रॅ्िा-रे दुडिगिीसाठी िर्ातील सवागत उंच डठकािांिैकी एक म्हिून, यािुळे भारतातील 

खर्ोलीय ियगटनाला चालना डिळेल. 

• लिाखिधे्य प्राण्यांची संख्या खूि वैडवध्यिूिग आडि सिृद्ध आहे िी चािड्याच्या संशोधनासाठी, उद्योर्ासाठी आडि 

प्राण्यांच्या त्वचेिासून िनडवलेल्या वसंू्साठी िैव-आडथगक डवकासासाठी वािरली िाते. 

Source: PIB 
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मित्वाच्या बातम्या: योिना 

पुधुमाई पेण योिना 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• चेन्नईत "िुधुिाई िेन" नावाच्या एका िेळाव्यात सॅ्टडलन यांनी उच्च डशक्षि डविा योिना सुरू केली, िी तडिळनािूचे 

िुख्यिंत्री एि. के. िूलूर राििीरथि अम्मायार यांनी तयार केली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• डदल्लीतील 'आि' सरकारने वािरलेल्या िॉिेलनंतर डदल्लीचे िुख्यिंत्री अरडवंद केिरीवाल यांनी ताडिळनािू 

सरकारने स्थािन केलेल्या 26 सू्कल्स ऑफ एक्सलन्स व्यडतररक्त 25 िॉिेल सू्कल्स चे उद्घाटन केले.  

• िुधुिाई िेन कायगक्रिानुसार सरकारी सावगिडनक शाळांिधे्य इयत्ता िाचवी ते िारावीियंत प्रवेश घेतलेल्या िुलीनंा 

िदडवका डकंवा िदवी डिळेियंत िाडसक 1000 रुियांची आडथगक िदत डिळिार आहे. 

• िुधुिाई िेि योिनेचा वाडर्गक सहा लाख िुलीनंा लाभ अिेडक्षत असून, त्यासाठी सरकारने 698 कोटी रुियांची तरतूद 

केली आहे. 

• शासनाच्या िुधुिाई िेि योिनेचे उिीष्ट आडथगकदृष्ट्ट्या वंडचत कुटंुिांना िदत करिे हे आहे, ज्ांना आिल्या िुलीनंा 

िहाडवद्यालयात िाठविे िरवित नाही. 

Source: Indian Express 

नीती आयोग : पोषण अहभयान योिना लागू करण्यात मिाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश आहण गुिरात िी राजे्य अव्वल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• डनती आयोर्ाच्या अहवालानुसार, कें द्राच्या प्रिुख िोर्ि अडभयानाच्या अंिलििाविीच्या िाितीत िोठ्या राज्ांिधे्य 

िहाराष्टर , आंध्र प्रदेश आडि रु्िरात यांना िडहल्या तीन राज्ांिधे्य स्थान देण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नीती आयोर्ाने प्रडसद्ध केलेल्या अहवालानुसार, डसक्कीिने छोट्या राज्ांिधे्य सवोत्ति कािडर्री केली आहे. 
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• िहािारीच्या काळातील िोर्ि अडभयान (Poshan Abhiyaan in the Time of Pandemic) या अहवालानुसार, 19 

िैकी 12 िोठ्या राज्ांिधे्य अंिलििाविीचे रु्ि 70 टक्क्यांिेक्षा िास् आहेत. 

• नीती आयोर्ाने प्रडसद्ध केलेल्या अहवालानुसार दादरा आडि नर्र हवेली आडि दिि आडि दीव कें द्रशाडसत 

प्रदेशांिधे्य अव्वल स्थानावर आहेत. 

• या अहवालानुसार, िोर्ि अडभयानाच्या एकूि अंिलििाविीच्या िाितीत िंिाि आडि डिहार ही िोठ्या राज्ांिधे्य 

सवागत किी कािडर्री करिारी राजे् आहेत. 

• अहवालानुसार, 17 राजे् आडि कें द्रशाडसत प्रदेशांिधे्य 12-13 िडहने वयोर्टातील 75 टक्क्यांहून अडधक िालकांचे 

िूिग लसीकरि करण्यात आले, तर 11 राजे् आडि कें द्रशाडसत प्रदेशांिधे्य 25 टक्क्यांिेक्षा किी िुलांचे िूिग 

लसीकरि करण्यात आले आहे.  

• अहवालानुसार, 16 राजे् आडि कें द्रशाडसत प्रदेशांिधे्य 75 टक्क्यांहून अडधक िुले (0-59 िडहने) अडतसाराच्या 

(diarrhea) प्रकरिांवर ORS ने उिचार केले रे्ले होते, तर 5 राजे् आडि कें द्रशाडसत प्रदेश होते ज्ांनी 

ओआरएससह 25 टक्क्यांिेक्षा किी िाल अडतसाराच्या प्रकरिांवर उिचार केले होते.  

• नीती आयोर्ाने प्रडसद्ध केलेल्या अहवालानुसार, िोर्ि अडभयानाअंतर्गत एकूि डनधीचा वािर किी करण्यात आला 

असून, 23 राजे् आडि कें द्रशाडसत प्रदेशांिधे्य 50 टक्क्यांिेक्षा किी डनधीचा वािर करण्यात आला आहे. 

• या अहवालात असे सुचडवण्यात आले आहे की Convergence Action Plan (CAP) आयोडित करिे आवश्यक 

आहे. 

Source: Navbharat Times 

पीएम-श्री योिना 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांनी Pradhan Mantri School for Rising India (PM-SHRI) कायगक्रिांतर्गत देशभरातील 

14,500 शाळांच्या सुधारिेसाठी एका नवीन उिक्रिाचे अनावरि केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िीएि-श्री सू्कल िॉिेल सू्कलच्या उभारिीिुळे राष्टर ीय शैक्षडिक धोरिाची संिूिग अंिलििाविी होईल याची खात्री 

करण्यास िदत होईल. 

• कें द्र सरकार, राजे्, कें द्रशाडसत प्रदेश आडि स्थाडनक संस्थांद्वारे चालवल्या िािाऱ् या शाळांिधून डनविलेल्या डवद्यिान 

शाळांचा डवकास आता कें द्र प्रायोडित योिना िाफग त केला िाईल.  

• या संस्थांचे उडिष्ट 21व्या शतकातील आवश्यक कौशले्य तसेच उच्च दिागचे डशक्षि, डशक्षि आडि संज्ञानात्मक 

वाढीसह सवांर्ीि व्यक्ती डनिागि करिे आहे. 

• िंतप्रधान-श्री शाळांिधे्य डवद्यार्थ्ांच्या डशक्षिासाठी अत्याधुडनक, क्रांडतकारक आडि सवगसिावेशक तंत्रज्ञान ााची 

स्थािना केली िाईल. 

• िीएि-श्री सू्कल िॉिेल अंतर्गत, अध्यािनासाठी शोधाडभिुख, अध्ययन-कें डद्रत दृडष्टकोनावर भर डदला िाईल. 
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• िंतप्रधान-श्री शाळा िॉिेलिधे्य वािरल्या िािार् या सवागत अलीकिील तंत्रज्ञानावर, तसेच स्माटग िासरूि आडि 

क्रीिा यासारख्या सिकालीन िायाभूत सुडवधांवरही सरकार खूि भर देिार आहे. 

Source: PIB 

'ग्रामीण बॅकयाडथ  हपगरी स्कीम' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िशुधन शेतीच्या डवडवध उिक्रिांच्या िाध्यिातून शेतकऱ्यांना शाश्वत उदरडनवागह करता यावा, यासाठी िेघालयचे 

िुख्यिंत्री कॉनराि के. संर्िा यांच्या हसे् 'ग्रािीि िॅकयािग डिर्री योिना' सुरू करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रािीि िॅकयािग डिर्री योिनेचा उिेश शेतकऱ्यांना यशस्वी उत्पन्न डनडिगती आडि आडथगक सिृद्धीच्या संधी उिलब्ध 

करून देिे हा आहे. 

• या योिनेअंतर्गत 15.18 कोटी रुिये सरकारने राखून ठेवले असून, त्याअंतर्गत 6000 कुटंुिांना अडधक उत्पन्न देिाऱ्या 

4 high-yielding varieties चे वाटि करण्यात येिार आहे. 

• या कायगक्रिाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यासाठी सरकारकिून अडतररक्त 25 कोटी रुियांची तरतूद करण्यात येिार 

आहे. 

• िुकराच्या िांसाच्या िाितीत राज्ाला स्वावलंिी िनवण्यासाठी 'द िेघालय डिर्री डिशन' हा सवागत िोठा िुक्कर 

शेती कायगक्रि सरकारने रािवला आहे. 

• या अडभयानांतर्गत फॅडटंर् आडि िुक्कर प्रिननाच्या (fattening and pig breeding) उभारिीसाठी शून्य 

व्यािदराचे किग देण्यात येिार आहे. 

• सध्या या योिनेअंतर्गत 250 िुक्कर शेती सहकारी संस्थांनी 43 कोटी 67 लाख रुियांचे किग घेतले आहे. 

Source: Indian Express 

 

पुरस्कार आहण सन्मान 

संसृ्कतीसाठी सवोतृ्कष्ट् स्र्ानासाठी आंतरराष्ट्र ीय प्रवास पुरस्कार 2023 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• युनायटेि नेशन्स वडग टुररझि ऑर्गनायझेशन (UNWTO) च्या संलग्न सदस्य असलेल्या िॅडसडफक एररया टर ॅव्हल 

रायटसग असोडसएशन (PATWA) द्वारे िडिि िंर्ालला संसृ्कतीसाठी सवोत्ति रं्तव्यस्थानासाठी आंतरराष्टर ीय प्रवास 

िुरस्कार 2023 िाहीर झाला आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• 9 िाचग 2023 रोिी ििगनीतील िडलगन येथे िार्डतक ियगटन आडि डविान वाहतूक नेत्यांच्या डशखर िररर्देत 

आंतरराष्टर ीय प्रवास िुरस्कार देण्यात येिार आहे. 

• वडग टर ॅव्हल अवॉि्गसने 2022 िधे्य सलर् दुसर् या वर्ी कू्यिा प्रिासत्ताकाला कॅररडियनचे Cultural Destination 

म्हिून घोडर्त केले आहे. 

• िॅडसडफक एररया टर ॅव्हल रायटसग असोडसएशन (PATWA) ही 1998 िधे्य स्थािन झालेली व्यावसाडयक प्रवासी लेखक 

संघटना आहे. 

• शाश्वत डवकासाला चालना देण्यासाठी, प्रवास आडि ियगटनाचा दिाग सुधारण्यासाठी िॅडसडफक एररया टर ॅव्हल रायटसग 

असोडसएशन सावगिडनक आडि व्यावसाडयक अशा दोन्ही के्षत्रांिरोिर काि करते. 

• युनायटेि नेशन्स वडग टुररझि ऑर्गनायझेशन (UNWTO), युनायटेि नेशन्स (UN) आडि िॅडसडफक एररया टर ॅव्हल 

रायटसग असोडसएशन हे सवग सिान िूलभूत कल्पनांच्या अंतर्गत काि करतात. 

• इंटरनॅशनल टर ॅव्हल अवॉि्गस हा सवागत प्रडतडष्ठत िुरस्कार आहे िो प्रवास, ियगटन आडि आदराडतर्थ् के्षत्रातील 

व्यवसायांना त्यांनी केलेल्या कठोर िररश्रिांििल िुरसृ्कत करतो. 

• िार्डतक प्रवास उद्योर्ात काि करिाऱ्या सवग कंिन्यांचा र्ौरव करिारे आंतरराष्टर ीय प्रवास िुरस्कार हे संयुक्त अरि 

अडिरातीतील दुिई येथे र्ोडन टर ी इव्हेंट्स आयोिन व व्यवस्थािन यांच्यातफे आयोडित व संचाडलत केले िातात. 

Source: Indian Express 

अमेररकेचे मािी राष्ट्र ाध्यक्ष बराक ओबामा यांनी एमी पुरस्कार हमळाला 

 

बातम्यांमधे्य का:                                                                          

• अिेररकेचे िािी अध्यक्ष िराक ओिािा यांना त्यांनी सांडर्तलेल्या नेटस्टिक्सच्या िाडहतीिटासाठी "अवर गे्रट नॅशनल 

िाक्सग" हा एिी िुरस्कार डिळाला. 

मुख्य मुदे्द: 

• ओिािा यांना यािूवी एिी, गॅ्रिी, ऑस्कर आडि टोनी असे चार िहत्त्विूिग अिेररकन िनोरंिन सन्मान डिळाले आहेत. 

• िराक आडि डिशेल ओिािा यांच्या "हायर ग्राउंि" प्रॉिक्शनने तयार केलेल्या नेटस्टिक्सच्या िाच भार्ांच्या 

िाडहतीिटात िर्भरातील राष्टर ीय उद्यानांचा सिावेश आहे. 

• िराक ओिािा यांच्या "द ऑिेडसटी ऑफ होि" आडि "अ प्रॉडिस्ि लँि" या संस्मरिांच्या ऑडिओिुक 

इंटरडप्रटेशन्सना यािूवीच गॅ्रिी िुरस्कार डिळाले आहेत. 

• डिशेल ओिािा यांना 2020 िधे्य डतचे ऑडिओिुक वाचल्याििल गॅ्रिी िुरस्काराने सन्माडनत करण्यात आले होते. 
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• करीि अबु्दल-िब्बार, िेस्टव्हि अॅटनिरो आडि लुडिता न्योरं्'ओ यांच्यासह अनेक नािांडकत उिेदवार असलेल्या 

एका शे्रिीत ओिािा यांची डवियी म्हिून डनवि करण्यात आली. 

• एिी अवॉि्गस हा एक टेडलस्टव्हिन प्रॉिक्शन सन्मान आहे. 

• एिी िुरस्कार हा गॅ्रिी िुरस्कार, नाटकासाठी टोनी िुरस्कार आडि डचत्रिटासाठी (संर्ीतासाठी) अकादिी िुरस्कार 

यांच्या सिकक्ष िानला िातो. 

Source: Livemint 

मित्वाचे हदवस 

International Day of Clean Air for Blue Skies : 7 सप्टेंबर 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• हवेची रु्िवत्ता सुधारण्यासाठी कृतीनंा प्रोत्साहन आडि सुलभ करण्याच्या उिेशाने दरवर्ी 7 सप्टेंिर रोिी िार्डतक 

स्रावर ''डनळ्या आकाशासाठी स्वच्छ हवेचा आंतरराष्टर ीय डदवस' सािरा केला िातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'डनळ्या आकाशासाठी स्वच्छ हवेचा आंतरराष्टर ीय डदवस' हा डदवस वायू प्रदूर्िाच्या सीिेिलीकिील स्वरूिावर लक्ष 

कें डद्रत करतो, ज्ात सािूडहक उत्तरदाडयत्व आडि सािूडहक कृतीची आवश्यकता अधोरेस्टखत केली िाते. 

• आरोग्य, उत्पादकता, अथगव्यवस्था आडि ियागवरिासाठी स्वच्छ हवा का िहत्त्वाची आहे, या सवग िातळ्यांवर 

िनिार्रि करण्याचा उिेश संयुक्त राष्टर ांनी िान्यता डदलेला हा डदवस आहे. 

• यावर्ीची थीि "The Air We Share" वायू प्रदूर्िाच्या सीिेिलीकिील स्वरूिावर कें डद्रत आहे, ज्ात सािूडहक 

उत्तरदाडयत्व आडि कृतीची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला आहे. 

• संयुक्त राष्टर ांच्या आिसभेने आिल्या 74 व्या अडधवेशनात 19 डिसेंिर 2019 रोिी International Day of Clean 

Air for Blue Skies आयोडित करण्याचा ठराव िंिूर केला होता. 

• UNEP ची स्थािना 5 िून 1972 रोिी झाली आडि त्याचे िुख्यालय नैरोिी, केडनया येथे आहे. 

• UNEP चे संस्थािक िॉरीस स्टर ाँर् आहेत, आडि UNEP चे सध्याचे प्रिुख इंर्र अँिरसन आहेत. 

Source: Dainik Bhaskar 
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खेळ 

माउंटन सायकल वर्ल्थ कप 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• लेहिधे्य 'Mountain Cycle, MTB, World Cup- 'UCI MTB Eliminator World Cup' चे आयोिन भारतात 

प्रथिच होिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्रशाडसत प्रदेश लिाखचे प्रशासन आडि भारतीय सायकडलंर् असोडसएशन यांच्या संयुक्त डवद्यिाने 'UCI MTB 

एडलडिनेटर वडग कि' आयोडित केला िाईल. 

• 'एडलडिनेटर वडग कि'चा लिाख से्टि हा िर्भरातील वेर्वेर्ळ्या शहरांिधे्य आयोडित केलेल्या दहा व्यावसाडयक 

शयगतीचं्या िाडलकेचा भार् आहे. 

• 'UCI MTB एडलडिनेटर डवश्वचर्क क्रॉस कंटर ी एडलडिनेटर, XCE, नैसडर्गक आडि कृडत्रि अिथळ्यांसह िाच-शंभर 

िीटर स्वरूिाची शॉटग टर ॅक शयगत देखील आयोडित केली िाईल. 

• या आर्ािी स्पधेत एकूि 20 आंतरराष्टर ीय, 55 राष्टर ीय आडि स्थाडनक सायकलस्वार सहभार्ी होिार आहेत. 

• या कायगक्रिाला लिाखचे खासदार िम्यांर् ते्सररंर् नािग्याल, लेह सीईसी ताशी ग्यालसन आडि लिाखचे एिीिीिी 

एस एस खंदारे यांच्या हसे् डहरवा झेंिा दाखवण्यात येिार आहे. 

Source: Times of India 

अिवाल व हनदेशांक 

तक्रार हनवारण हनदेशांक 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• युडनक आयिेंडटडफकेशन अथॉररटी ऑफ इंडियाने (यूआयिीएआय) क्रिवारीत सावगिडनक तक्रारीचें डनराकरि 

करण्यासाठी सवग िंत्रालये / डवभार्ांिधे्य प्रथि क्रिांक िटकावला आहे. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• प्रशासकीय सुधारिा आडि सावगिडनक तक्रारी डवभार्ाने तक्रार डनवारि डनदेशांक 2022 अहवाल (DARPG) प्रडसद्ध 

केला आहे. 

• सेंटर लाइज्ड िस्टब्लक ग्रीव्हन्स ररिर ेस अँि िॉडनटररंर् डसस्टीिद्वारे (CPGRAMS) प्राप्त प्रकरिे सोिवण्याच्या िाितीत, 

UIDAI हा सवोत्ति कािडर्री करिारा डवभार् आहे. 

• राहिीिान सुलभता आडि व्यवसायाची सुलभता या दोन्हीसंाठी catalyst म्हिून, यूआयिीएआय भारताच्या 

नार्ररकांना िदत करण्यासाठी सिडिगत आहे. 

• सीआरएिच्या 92% तक्रारीचें 7 डदवसांच्या आत डनराकरि करण्यास सक्षि होण्यासाठी, यूआयिीएआयने िुख्यालय 

डवभार्, के्षत्रीय कायागलये, तंत्रज्ञान कें द्र आडि सडक्रय संिकग  कें द्र, भार्ीदार यांनी िनवलेल्या तक्रार डनवारि संरचनेचा 

देखील सिावेश केला आहे. 

• याव्यडतररक्त, यूआयिीएआयकिून नवीन सीआरएि सोलू्यशन फोन कॉल, ईिेल, चॅटिॉट्स, वेि िोटगल, सोशल 

िीडिया, िते्र आडि वॉक-इनसह तक्रारी सादर करिे, टर ॅक करिे आडि यशस्वीररत्या डनराकरि करण्यासाठी अनेक 

िद्धतीचंा वािर केला आहे.  

• यूआयिीएआयची स्थािना २८ िानेवारी २००९ रोिी झाली होती आडि त्याचे िुख्यालय नवी डदल्ली येथे आहे. 

Source: Times Now 

इतर मित्वाच्या बातम्या 

हशक्षक पवथ 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय िंत्री अन्निूिाग देवी आडि रािकुिार रंिन डसंह यांनी डशक्षकांना िान्यता देिे आडि नवीन राष्टर ीय शैक्षडिक 

धोरिाला (एनईिी) चालना देण्याच्या उिेशाने डशक्षक िवगची स्थािना केली आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• डशक्षि िंत्रालय, सीिीएसई, एआयसीटीई आडि कौशल्य डवकास आडि उद्योिकता िंत्रालयाने संयुक्तििे डशक्षक 

िवगचा अडधकृत शुभारंभ केला रे्ला. 

• डशक्षकांना एकास्टत्मक आडि िहुआयािी दृडष्टकोनाच्या आधारावर नवीन राष्टर ीय शैक्षडिक धोरि 2020 अंतर्गत 

भडवष्यातील कृती योिना डवकडसत करिे आवश्यक आहे. 

• डशक्षक-डवद्यार्थ्ांच्या रु्िांची िोिासना करण्यासाठी आडि एनईिीशी सुसंर्त राहण्यासाठी िूल्यांवर आधाररत सिाि 

डनिागि करण्यासाठी डशक्षक िवग िहत्त्विूिग ठरिार आहे.डशक्षि िंत्रालयाने सीिीएसईशी संिंडधत शाळांिधील 19 

िुख्याध्यािक आडि डशक्षकांना "सीिीएसई सन्मान 2021-22 अवॉि्गस फॉर एक्सलन्स इन टीडचंर् अँि सू्कल 

लीिरडशि" देखील डदले आहेत. 
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• राष्टर ीय स्क्रीडनंर् आडि डनवि सडिती िडक्षस डविेत्यांची डनवि करण्यािूवी उिेदवारांची िुलाखत घेते, ज्ांना त्यांच्या 

शैक्षडिक आडि व्यावसाडयक कतृगत्वाच्या आधारे डनविले िाते, सिािातील स्वयंसेवकांचे कायग, नाडवन्यिूिग अध्यािन 

धोरिे आडि डवद्यार्थ्ांच्या सवांर्ीि डवकासावर होिारे िररिाि यावर आधाररत आहे. 

• अस्टखल भारतीय तंत्रडशक्षि िररर्देने (एआयसीटीई) उतृ्कष्ट प्रडशक्षक, शैक्षडिक उतृ्कष्टता, संस्थात्मक नेतृत्व, 

सिगनशीलता आडि वेर्ळेिि यांचा र्ौरव करण्यासाठी राष्टर ीय तांडत्रक प्रडशक्षक िुरस्काराची स्थािना केली. 

Source: Navbharat Times 
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