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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

चौथा आठवडा | सप्टेंबर 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

राष्ट्र नेता ते राष्ट्र हिता सेवा िंधरवडा साजरा करण्याचा मिाराष्ट्र  सरकारचा हनर्णय 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 17 सप्टेंबर रोजीचा वाढददवस ते महात्मा गांधी यांची 2 ऑक्टोबरची जयंती या दरम्यान 

राष्ट्र नेता ते राष्ट्र दपता सेवा पंधरवडा साजरा करण्याचा दनर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या कालावधीत नागररकांचे 

प्रलंदबत अजण, तक्रारी तातडीने दनकाली काढण्याचे दनदेश मुख्यमंत्री एकनाथ दशंदे यांनी प्रशासनाला ददले आहेत.  

मूख्य मुदे्द: 

• मंदत्रमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा दनर्णय झाल्याची मादहती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडर्वीस यांनी माध्यमांना ददली. 

पंधरवड्याच्या अंमलबजावर्ीचा नंतरच्या मंदत्रमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात येईल, असे त्ांनी सांदगतले.  

• या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकार, महादवतरर्, डीबीटी, नागरी सेवा कें द्र, दवभागांचे स्वत:चे पोटणल अशा 

वेबपोटणलवर 10 सप्टेंबरपयंत प्राप्त तक्रारीचंा दनपटारा करण्याचे दनदेश देण्यात आले आहेत.  

• प्रलंदबत प्रकरर्ांपैकी दकतीचा दनपटारा झाला आदर् दनपटारा न झालेल्या प्रकरर्ांदवषयी अहवाल 10 ऑक्टोबरपयंत 

अदधकाऱयांना सरकारला सादर करावा लागर्ार आहे. 

Source: Lokmat 

शैक्षहर्क धोरर् 2020 च्या अंमलबजावर्ीसाठी मंत्र्ांचा कायणगट 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय शैक्षदर्क धोरर्ाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावर्ी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ दशंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 

मंत्र्ांचा कायणगट स्थापन करण्यात आला आहे. कायणगटाच्या सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडर्वीस यांच्यासह 

सहा मंत्र्ांचा समावेश आहे.  

मंत्रीगटात कोर्? 

• मुख्यमंत्र्ांच्या अध्यक्षतेखालील या कायणगटात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडर्वीस, उच्च व तंत्रदशक्षर् मंत्री चंद्रकांत 

िाटील, कौशल्य दवकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय दशक्षर् मंत्री दीिक केसरकर, महसूलमंत्री राधाकृष्ण 

हवखे पाटील, वैद्यकीय दशक्षर् मंत्री हगरीष मिाजन आदर् कृषीमंत्री अबु्दल सत्तार यांचा समावेश असून तर उच्च 

व तंत्रदशक्षर् दवभागाचे प्रधान सदचव सदमतीचे सदस्य सदचव आहेत. 

कामाचे स्वरूि 

• राष्ट्र ीय शैक्षदर्क धोरर्ाच्या अंमलबजावर्ीसाठी सक्षम सदनयंत्रर्ाचे काम कायणगट करेल.  
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• डॉ. माशेलकर सदमतीच्या दशफारशीनुंसार दवदवध दवषयांवर स्थापन करण्यात येर्ाऱया सदमत्ांच्या कामकाजाचा 

वेळोवेळी आढावा घेरे् व धोरर्ाच्या अनुषंगाने होर्ाऱया नवनवीन बदलांबाबत चचाण, दवषय सदमत्ांच्या अहवालातील 

दशफारशीनुंसार दवभागामाफण त करण्यात आलेल्या दकंवा करण्यात येर्ाऱया कायणवाहीचा आढावा घेरे् तसेच नवीन 

शैक्षदर्क धोरर्ानुसार उच्च दशक्षर्ात करावयाचे बदल यादवषयी धोरर्ात्मक दनर्णय ही सदमती घेईल. 

Source: Loksatta 

हबिार सरकार शाळांमधे्य 'नो-बॅग डे' सुरू करर्ार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दवद्यार्थ्ांवरील ओझे कमी करण्यासाठी शाळांमधे्य "नो-बॅग डे" दनयम आदर् आठवड्यातून दकमान एकदा अदनवायण 

क्रीडा कालावधी (mandatory sports period) लागू करण्याची दबहार सरकारची योजना आहे.   

मुख्य मुदे्द: 

• साप्तादहक "नो-बॅग डे" रोजी कामावर आधाररत प्रात्यहक्षक वगण असतील (work-based practical classes) 

आदर् दवद्याथी आठवड्यातून दकमान एकदा जेवर्ाचा डबा घेऊन शाळेत येतील. 

• या धोरर्ाचा उदे्दश दवद्यार्थ्ांना दवदवध दक्रयाकलापांमधे्य समादवष्ट् कररे् आहे, ज्याचा त्ांच्या दशक्षर्ावर सकारात्मक 

पररर्ाम होऊ शकतो. 

• या उपक्रमाचा उदे्दश दवद्यार्थ्ांमधे्य सकारात्मक बदल घडवून आर्ण्याचा आहे, ज्यामुळे त्ांची दशकण्याची क्षमता 

देखील सुधारेल. 

• हा उपक्रम राष्ट्र ीय शैक्षदर्क धोरर् 2020 च्या अनुषंगाने आहे आदर् सरकारी आदर् खाजगी दोन्ही शाळांमधे्य लागू 

केला जाईल. 

• राज्याच्या खेळाडंूना राष्ट्र ीय स्तरावरील क्रीडा स्पधांमधे्य त्ांच्या स्स्थतीनुसार, क्रीडा दकटची सुदवधा दमळण्यासाठी 

आदर् राष्ट्र ीय क्रीडा संस्थेच्या अभ्यासक्रमांमधे्य उपचार आदर् नावनोदंर्ीसाठी अनुदानही या योजनेद्वारे प्रदान केले 

जाईल. 

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

• अदनणस गेम्सच्या जागदतक अदजंक्यपद (World Championship of Arnis Games) स्पधेत दबहारच्या खेळाडंूनी 

सहा पदके देखील दजंकली आहेत . 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 
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Precautionary Doses चे 100% कव्हरेज प्राप्त करर्ारे A&N िे भारतातील िहिले राज्य/कें द्रशाहसत प्रदेश 

बनले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अंदमान आदर् दनकोबार बेटे हे Precautionary Doses चे 100 टके्क कव्हरेज प्राप्त करर्ारे पदहले भारतीय 

राज्य/कें द्रशादसत प्रदेश बनले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• अंदमान आदर् दनकोबार बेट सरकारच्या योजनेअंतगणत, 18 वषे वयोगटातील 2,87,216 लाभार्थ्ांना Precautionary 

Doses सह लसीकरर् करण्यात आले आहे. 

• अंदमान आदर् दनकोबार बेटांमधील आरोग्य कमणचारी घरोघरी गेले होते आदर् मोहीम अदधक यशस्वी करण्यासाठी 

त्ांच्याकडून अनेक दशदबरे आयोदजत करण्यात आली होती.  

• या योजनेंतगणत शहरी व ग्रामीर् भागात दशदबरांचे आयोजन करण्यात आले असून त्ाला चांगला प्रदतसाद दमळाला 

होता.  

• आरोग्य कायणकते गटाने दनधाणररत केलेले उदद्दष्ट् 30 सप्टेंबरच्या मुदतीपूवीच गाठले गेले आहे. 

• या योजनेंतगणत, प्रथम दनकोबार दजल्ह्याचे संपूर्ण लसीकरर् करण्यात आले आहे, त्ानंतर उत्तर आदर् मध्य अंदमान 

आदर् ददक्षर् अंदमान दजल्ह्यांना पूर्णपरे् लसीकरर् करण्यात आले आहे. 

• Precautionary Doses मधे्य Corbevax आदर् Covishield लसीचंा समावेश होता.  

Source: Livemint 

आंध्र प्रदेशमधे्य भारतातील िहिल्या हलहथयम-आयन सेल कारखान्याचे उद्घाटन करण्यात आले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इलेक्टर ॉदनक्स आदर् मादहती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या हसे्त भारतातील पदहल्या दलदथयम-आयन सेल 

उत्पादन सुदवधेचा pre-production run दतरुपती, आंध्र प्रदेश येथे सुरू करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• चेन्नईस्स्थत मुनोथ इंडस्ट्र ीज दलदमटेडने 165 कोटी रुपये खचण करून ही अत्ाधुदनक सुदवधा उभारली आहे. 

• प्ांटची सध्या 270 मेगावॅटची स्थादपत क्षमता आहे आदर् ते दररोज 10 एएच क्षमतेचे 20,000 सेल (20,000 cells 

of 10Ah capacity daily) तयार करू शकतात. 

• हे सेल पॉवर बँक्स मधे्य वापरले जातात आदर् ही क्षमता भारताच्या सध्याच्या गरजेच्या सुमारे 60 टके्क आहे. 

• मोबाइल फोन, श्रवर्यंते्र आदर् अंगावर घालता येण्याजोग्या उपकरर्ांसारख्या इतर ग्राहक इलेक्टर ॉदनक्ससाठीही सेल 

तयार केले जातील. 

• सध्या, भारत lithium-ion cells हे प्रामुख्याने चीन, ददक्षर् कोररया, स्व्हएतनाम आदर् हाँगकाँगमधून आयात करतो. 

• सध्या, बॅटरी सेल आदर् दलदथयम-आयन बॅटरीवर 18 टके्क जीएसटी लागू होतो, तर संपूर्ण ईव्हीवर केवळ 5 टके्क 

जीएसटी लागू होतो. 

Source: The Hindu 

श्रीनगरमधे्य काश्मीरला हमळर्ार िहिलं मल्टिपे्लक्स 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• काश्मीरच्या पदहल्या मस्िपे्क्सचं उद्घाटन श्रीनगरमधे्य जमू्म-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज दसन्हा यांच्या हसे्त 

होर्ार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• तब्बल तीन दशकांनंतर काश्मीरमधे्य पुन्हा एकदा दसनेमागृहे बांधली जार्ार आहेत. 

• INOX-दडझाइन केलेले मस्िपे्क्स 520 च्या आसनक्षमतेसह तीन दचत्रपटगृहांमधे्य बांधले जाईल. 

• प्रादेदशक पाककृतीला चालना देण्यासाठी फूड कोटण देखील बांधले जाईल. 

• आदमर खानच्या ‘लाल दसंग चड्ढा’ या दचत्रपटाच्या से्पशल स्िदनंगनंतर लोकांना मस्िपे्क्समधे्य प्रवेश ददला जार्ार 

आहे. 

• दहशतवादाच्या वाढीमुळे 31 दडसेंबर 1990 रोजी काश्मीर खोऱयातील सवण दसनेमागृहे बंद करण्यात आली होती. 

• कलम 370 रद्द केल्यानंतर तीन वषांनी आदर् कलम 370 रद्द केल्यानंतर तीस वषांनंतर सध्या कें द्रशादसत प्रदेशात 

दसनेमागृहे सुरू होर्ार आहेत. 

• दचत्रपटाच्या प्रदशणनाच्या पदहल्या ददवशी, दोन्ही दचत्रपटगृहांमधे्य लाल दसंग चड्ढासह दवदवध मुलांसाठी अनुकूल 

दचत्रपट देखील प्रददशणत केले जातील. 

Source: Times of India 
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अंदमान आहर् हनकोबार बेटे भारतातील िहिले स्वच्छ सुजल प्रदेश बनले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र दसंह शेखावत यांनी अंदमान आदर् दनकोबार बेटांना भारतातील पदहले 'स्वच्छ सुजल 

प्रदेश' म्हरू्न घोदषत केले आहे . 

मुख्य मुदे्द: 

• यामुळे, अंदमान आदर् दनकोबार बेटांमधील सवण गावांना 'िर घर जल' प्रमार्पत्र देण्यात आले आहे आदर् ते 

उघड्यावर शौचमुक्त (Open Defecation Free) म्हरू्न जाहीर करण्यात आले आहे.  

• सुरदक्षत दपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आदर् त्ाचे व्यवस्थापन हे सुजल आदर् स्वच्छतेचे महत्त्वाचे पैलू आहे. 

सुजल आहर् स्वच्छ राज्याचे तीन मित्त्वाचे घटक आिेत: 

1. सुरदक्षत दपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आदर् व्यवस्थापन. 

2. ODF +: ODF शाश्वतता आदर् घन आदर् द्रव कचरा व्यवस्थापन (SLWM) 

3. क्रॉस-कदटंग हस्तके्षप जसे की अदभसरर्, IEC, कृती योजना इ. (cross-cutting interventions like 

convergence, IEC, action planning, etc) 

• अंदमान आदर् दनकोबार बेटांवर, तीन दजल्ह्यांच्या 9 ब्लॉकमधील 266 गावांमधे्य 62,000 ग्रामीर् कुटंुबे वसलेली 

आहेत, कें द्रशादसत प्रदेश राज्यातील सवण 368 शाळा, 558 अंगर्वाडी कें दे्र आदर् 292 सावणजदनक संस्था कें द्रांना 

पाईपद्वारे पार्ीपुरवठा केला आहे.  

• जागदतक जल ददन, 22 माचण 2021 रोजी, अंदमान आदर् दनकोबार बेटांना नळाच्या पाण्याचे कनेक्शन असलेल्या 

ग्रामीर् कुटंुबांचे 100% कव्हरेज प्राप्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.  

• अंदमान आदर् दनकोबार बेटे हे गोवा आदर् तेलंगर्ा नंतर ग्रामीर् भागातील घरांना नळाच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासह 

100% कव्हरेज प्राप्त करर्ारे देशातील दतसरे राज्य/कें द्रशादसत प्रदेश बनले आहेत. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडण  

फॉरेल्टिक िुरावे जमा कररे् बंधनकारक करर्ारी हदल्ली िोहलसांची िहिली फौज  

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• सहा वषांपेक्षा जास्त दशक्षा असलेल्या गुन्हयांमधे्य फॉरेस्िक पुरावे गोळा कररे् अदनवायण करर्ारे ददल्ली पोदलस हे 

भारतातील पदहले पोदलस दल ठरले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गृहमंत्री अदमत शहा यांनी झोनल कौस्िलच्या बैठकीनंतर ददल्लीचे पोलीस आयुक्त संजय अरोरा यांनी सवण पोलीस 

युदनट्सना 'सँ्ट्डडण ऑडणर' जारी केला.  

• फौजदारी खटल्यांमधे्य फॉरेस्िक पुरावे गोळा कररे् अदनवायण करण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्ांपैकी हा बदल होता. 

• या योजनेअंतगणत प्रते्क दजल्ह्याला घटनास्थळी वैज्ञादनक व फॉरेस्िक सायि(scientific and forensic 

assistance) मदत देण्याच्या उदे्दशाने फॉरेस्िक मोबाइल वॅ्हनचे वाटप करण्यात येर्ार आहे. 

• ददल्ली हा कें द्रशादसत प्रदेश आहे ज्यावर गृह मंत्रालयाचा प्रशासकीय अदधकार आहे. 

• गुन्हयांकडे लक्ष देण्यासाठी दकंवा न्यायालयात वापरल्या जार्ार् या पुराव्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वैज्ञादनक 

कायणपद्धती दकंवा कौशल्यांचा वापर फॉरेस्िक सायि म्हरू्न ओळखला जातो. 

• भारतातील पदहले सेंटर ल दफंगरदपं्रट बू्यरो 1897 मधे्य कोलकाता येथे स्थापन झाले आदर् 1904 मधे्य कायाणस्ित झाले. 

Source: Dainik Bhaskar 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

लेदर के्षत्रातील कौशल्य हवकासासाठी SCALE APP लाँच केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• SCALE APP (Skill Certification Assessment for Leather Employees) दशक्षर् आदर् कौशल्य दवकास मंत्री 

श्री धमेंद्र प्रधान यांनी CSIR- सेंटर ल लेदर ररसचण इस्िटू्यट, चेन्नई येथे लेदर के्षत्रातील कौशल्य दवकासासाठी लाँच 

केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• SCALE APP चमोद्योगातील कौशल्य, दशक्षर्, मूल्यांकन आदर् रोजगाराच्या गरजांसाठी वन-स्ट्ॉप सोलू्यशन प्रदान 

करण्यासाठी दवकदसत केले गेले आहे. 

• लेदर स्िल सेक्टर कौस्िल द्वारे SCALE App दवकदसत केले गेले आहे ज्यामधे्य कौशल्य दवकास कायणक्रम दडझाइन 

केले जातील आदर् चमोद्योगातील प्रदशक्षर्ाथींना दवतररत केले जातील.  

• देशात सध्या 44 लाखांहून अदधक लोक काम करत असलेल्या मोठ्या प्रमार्ावर रोजगार दनदमणतीमधे्य लेदर के्षत्राची 

मोठी भूदमका आहे. 

• CLRI तरुर्ांमधे्य उद्योजकतेला चालना देत आहे आदर् अनेक स्ट्ाटणअप कंपन्या स्थापन करण्यात मदत देखील करत 

आहे. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडण 
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िीएम केअर फंड 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जे्यष्ठ उद्योगपती रतन टाटा, सवोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूती केटी थॉमस आदर् लोकसभेचे माजी 

उपसभापती काररया मंुडा यांची पीएम केअसण फंडचे दवश्वस्त म्हरू्न दनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली PM CARES फंडाच्या दवश्वस्त मंडळाची बैठक झाली, ज्यामधे्य कें द्रीय 

गृहमंत्री अदमत शाह आदर् कें द्रीय अथणमंत्री दनमणला सीतारामन उपस्स्थत होते. 

• अदमत शहा आदर् सीतारामन हे दोघेही पीएम केअर फंडाचे दवश्वस्त आहेत. 

• पीएम केअसण फंडासाठी सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यासाठी इतर प्रदतदष्ठत व्यक्तीचंी दनयुक्ती करण्याचा 

दनर्णयही टर स्ट्ने घेतला आहे. 

• कोदवड-19 महामारीच्या काळात पीएम केअर फंड तयार करण्यात आला. 

• PM CARES फंडाचे प्राथदमक उदद्दष्ट् हे कोर्त्ाही प्रकारच्या आपत्कालीन दकंवा संकटाच्या पररस्स्थतीला तोडं देरे्. 

स्रोत: Livemint 

USAID आहर् UNICEF ने 'दूर से नमसे्त' नावाची माहलका सुरू केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• यूएस एजिी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट आदर् युदनसेफ यांनी नवी ददल्ली येथे एका कायणक्रमात "दूर से नमसे्त" 

नावाची दूरदशणन आदर् YouTube मादलका लाँच केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• या कायणक्रमात दूर से नमसे्त हा नाट्यदचत्रपट दाखवण्यात आला होता, ज्यामधे्य मुख्य कथेद्वारे पे्रक्षकांना लसीचा 

प्रचार आदर् कोदवड-19 योग्य पद्धती (COVID-19 Appropriate Practices- CAB) संदेश दाखवण्यात आले. 

• दूर से नमसे्त ही एक नवीन टेदलस्व्हजन मादलका आहे, ज्याचा उदे्दश साथीच्या रोगानंतरच्या जगात दनरोगी वतणनाचा 

प्रचार कररे् आहे. 
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• दूर से नमसे्त ही मादलका दर रदववारी सकाळी 11 ते दुपारी 12 या वेळेत प्रसाररत केली जाईल. 

• या मादलकेची दनदमणती राष्ट्र ीय दचत्रपट पुरिार दवजेते, नील माधव पांडा यांचे प्रॉडक्शन हाऊस, इलेनोरा इमेजेस 

प्रायवे्हट दलदमटेड यांनी केली आहे. 

Source: Indian Express 

KRITAGYA 3.0 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पीक सुधारण्यासाठी "स्पीड ब्रीदडंग" ला प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दशाने ICAR ने KRITAGYA 3.0 लाँच केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय कृषी संशोधन पररषद, आपल्या राष्ट्र ीय कृषी उच्च दशक्षर् प्रकल्प आदर् पीक दवज्ञान दवभागा अंतगणत, पीक 

सुधाररे्साठी वेगवान प्रजननाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हॅकाथॉन 3.0 “कृतज्ञ (KRITAGYA)” आयोदजत करर्ार आहे. 

• हा कायणक्रम दवद्याथी/दशक्षक/उद्योजक/नवोने्मषक आदर् इतरांना पीक सुधाररे्साठीच्या नवोने्मषाला प्रोत्साहन 

देण्याकरता नादवन्यपूर्ण पद्धती आदर् तंत्रज्ञान उपाय प्रददशणत करण्याची संधी देईल. 

• पीक के्षत्रात अपेदक्षत उपाय साध्य करण्याबरोबरच, ते कृषी के्षत्रात तंत्रज्ञान-सक्षम उपायांचा व्यापक अवलंब करण्यास 

प्रोत्साहन देईल. 

• अशा उपक्रमांमुळे पीक के्षत्रात, दशकण्याची क्षमता, नवोने्मष आदर् उपाय, रोजगार क्षमता आदर् उद्योजकता यासह 

अपेदक्षत जलद पररर्ामांना चालना दमळेल.  

• राष्ट्र ीय दशक्षर् धोरर्, 2020 च्या अनुषंगाने KRITAGYA 3.0 लाँच करण्यात आले आहे. 

• राष्ट्र ीय कृषी उच्च दशक्षर् प्रकल्प (NAHEP) नोव्हेंबर 2017 मधे्य भारतीय कृषी संशोधन पररषदेने जागदतक बँकेच्या 

सहाय्याने सुरू केला. 

• राष्ट्र ीय कृषी उच्च दशक्षर् प्रकल्पाचे मुख्य उदद्दष्ट् दवद्यार्थ्ांना उच्च दजाणचे दशक्षर् देण्यासाठी सहभागी कृषी दवद्यापीठे 

आदर् ICAR ला मदत कररे् हा आहे. 

स्रोत: िीआयबी 

धमेंद्र प्रधान यांनी रामकृष्ण हमशनच्या 'Awakening' कायणक्रमाचा शुभारंभ केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• रामकृष्ण दमशनचा 'Awakening (प्रबोधन)' कायणक्रम कें द्रीय दशक्षर् आदर् कौशल्य दवकास आदर् उद्योजकता 

मंत्री श्री धमेंद्र प्रधान यांनी इयत्ता 1 ली ते 5 वी च्या दवद्यार्थ्ांसाठी सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रामकृष्ण दमशन, ददल्ली शाखेच्या अंतगणत, 2014 पासून, माध्यदमक शाळेतील दवद्यार्थ्ांसाठी Awakening Citizen 

Program - ACP (जागृत नागररक कायणक्रम) यशस्वीररत्ा आयोदजत केला जात आहे. 

• ACP अंतगणत सुमारे 6,000 शाळा (कें द्रीय दवद्यालय, जवाहर नवोदय दवद्यालय, सरकारी आदर् खाजगी शाळा) ज्यात 

55,000 दशक्षक आदर् 12 लाख दवद्याथी यांचा समावेश आहे. 

• राष्ट्र ीय दशक्षर् धोरर् (NEP) 2020 शी जोडलेला 'Awakening' नावाचा कायणक्रम 126 शाळांमधे्य आयोदजत 

करण्यात आला आहे. 

• कोदवड महामारीच्या काळात, या पथदशी कायणक्रमाने संघषण करर्ाऱया दशक्षकांना, पालकांना आदर् दवद्यार्थ्ांना मोठा 

ददलासा ददला आहे. 

• हा 'Awakening'' कायणक्रम राष्ट्र ीय दशक्षर् धोरर् (NEP), 2020 च्या तत्त्वज्ञानाच्या अनुषंगाने बालकाचा सवांगीर् 

व्यस्क्तमत्व दवकास सुदनदित करण्याच्या ददशेने एक उपक्रम आहे. 

• स्वामी दववेकानंदांनी 1897 मधे्य रामकृष्ण दमशनची स्थापना केली होती, ज्याचा उदे्दश रामकृष्ण दमशनच्या 

माध्यमातून गरीब आदर् सवाणत वंदचत लोकांच्या दारापयंत स्वामी दववेकानंदांच्या उतृ्कष्ट् दवचारांना पोहोचवरे् आहे.  

• रामकृष्ण दमशन मूल्य-आधाररत दशक्षर्, संिृती, आरोग्य, मदहला सक्षमीकरर्, युवक आदर् आददवासी कल्यार् 

आदर् मदत आदर् पुनवणसन या के्षत्रात कायण करते. 

स्रोत: द हिंदू 

भारतीय हनवडरू्क आयोगाने ‘बीएलओ ई-िहत्रका’ सुरू केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• बुथ पातळीवरील अदधकाऱयांशी थेट संवाद साधण्याच्या उदे्दशाने भारतीय दनवडरू्क आयोगाने 'बीएलओ ई-पदत्रका' 

प्रदसद्ध केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या ई-पदत्रका मधे्य ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट प्रदशक्षर्, मादहती तंत्रज्ञानाशी संबंदधत अजण, special summary revision, 

मतदान कें द्रांवर दकमान स्वीप उपक्रम, टपाल मतदान सुदवधा, सुलभ दनवडरु्का, दनवडरू्क साक्षरता क्लब, मतदार 

जागृती उपक्रम आदर् राष्ट्र ीय मतदार ददन यांचा समावेश आहे. 

• BLO e-Patrika मधे्य BLO सोबत अनौपचाररक संवाद, त्ांच्या यशोगाथा आदर् देशभरात अनुसरर् केलेल्या सवोत्तम 

पद्धतीचंा देखील समावेश आहे.  

• बीएलओ ई-पदत्रका इंग्रजी, दहंदी आदर् प्रादेदशक भाषांमधे्य उपलब्ध असेल. 
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• आयोगाने 2006 साली BLO ही संस्था प्रामुख्याने सवणसमावेशक, अद्ययावत आदर् तु्रटीमुक्त (inclusive, up-to-

date, and error-free electoral) मतदार यादी सुदनदित करण्यासाठी स्थापन केली होती, जे स्वतंत्र, दनष्पक्ष आदर् 

सहभागी (free, fair, and participatory elections) दनवडरु्कांच्या ददशेने टाकलेली पदहले पाऊल आहे. 

• यादनदमत्ताने, अनुभवांची देवार्घेवार् करण्याच्या उदे्दशाने आयोगाने देशभरात पसरलेल्या BLO सोबत अशा प्रकारचा 

पदहला संवाद आयोदजत केला आहे. 

Source: PIB 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

चीनला मागे टाकत भारत श्रीलंकेचा सवाणत मोठा हििक्षीय कजणदार म्हरू्न उदयास आला आिे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• श्रीलंके साठी भारत हा सवाणत मोठा दद्वपक्षीय कजणदार (largest bilateral lender) बनला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2022 च्या चार मदहन्यांत भारताने श्रीलंकेला एकूर् US$ 968 दशलक्ष कजण ददले आहे. 

• याआधी, 2017-2021 या पाच वषांत चीन श्रीलंकेला सवाणत मोठा दद्वपक्षीय कजण देर्ारा देश होता. 

• 2021 मधे्य आदशयाई दवकास बँकेने (ADB) श्रीलंकेला एकूर् 610 दशलक्ष डॉलसणचे कजण ददले होते.  

• यापूवी भारताने श्रीलंकेला 4 अब्ज डॉलरचे अन्न आदर् आदथणक मदतही ददली होती. 

• श्रीलंका 2022 च्या सुरुवातीपासून आदथणक संकटाशी झंुज देत आहे आदर् तेथील सरकारच्या चुकांमुळे पररस्स्थती 

आर्खी दबकट झाली आहे. 

• श्रीलंकेत दनमाणर् झालेल्या आदथणक संकटाचा फटका देशातील लोकांना मोठ्या प्रमार्ात बसला आहे. 

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

SAARC देशांमधे्य सवाणत जास्त आहे. 

स्रोत: द हिंदू 

भारताने शांघाय सिकायण संघटनेच्या अध्यक्षिदाची सूते्र िाती घेतली 

बातम्यांमधे्य का: 

• शांघाय सहकायण संघटना (एससीओ) दशखर पररषद 2022 ही उझबेदकस्तानमधील समरकंद येथे आयोदजत करण्यात 

आली होती, ज्यामधे्य भारताने 2023 सालासाठी SCO चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे.  
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मुख्य मुदे्द: 

• सप्टेंबर 2023 पयंत एक वषाणसाठी भारत शांघाय सहकायण संघटनेच्या गटाचे अध्यक्षपद भूषवेल आदर् पुढील वषी 

भारत शांघाय सहकायण संघटनेच्या दशखर पररषदेचेही यजमानपद भूषवेल. 

• उझबेदकस्तानमधील समरकंद शहरात झालेल्या राष्ट्र प्रमुखांच्या पररषदेच्या बैठकीत शांघाय सहकायण संघटनेच्या 

(एससीओ) सदस्य देशांच्या नेत्ांनी समरकंद जािीरनाम्यावर देखील स्वाक्षरी केली आहे. 

• शांघाय सहकायण संघटनेच्या दशखर पररषदेदरम्यान सदस्य देशांनी दवदवध जागदतक आव्हाने आदर् धोक्यांवर चचाण 

केली, ज्यात तांदत्रक आदर् दडदजटल दवभाजन (digital divide), जागदतक दवत्तीय बाजारपेठेतील अशांतता, पुरवठा 

साखळीतील अस्स्थरता, वाढीव संरक्षर्वादी उपाययोजना आदर् जागदतक अथणव्यवस्थेतील अदनदितता यांचा समावेश 

होता. 

• एससीओ ही 2001 साली स्थापन झालेली एक कायमस्वरूपी आंतरसरकारी आंतरराष्ट्र ीय संघटना आहे. 

• SCO चाटणरवर 2002 मधे्य स्वाक्षरी करण्यात आली होती आदर् 2003 मधे्य अंमलात आली होती. 

• एससीओ ही युरेदशयन राजकीय, आदथणक व लष्करी संघटना असून दतचे धे्यय या प्रदेशात शांतता, सुरक्षा व स्थैयण 

राखरे् हे आहे. 

Source: Business Standard 

नानमाडोल टायफून 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जपानमधे्य 19 सप्टेंबर रोजी नानमाडोल चक्रीवादळाने (Nanmadol Typhoon) पदिमेकडे जोरदार वारे आदर् 

दवक्रमी पाऊस पडला आहे आदर् गेल्या काही वषांतील हे सवाणत मोठे वादळ बनले आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• जपानमधील नानमाडोल वादळामुळे नैऋत् भागात राहर्ाऱया लोकांना सुरदक्षत स्थळी जाण्याचा इशारा देण्यात आला 

आहे. 

• यूएस जॉइंट टायफून वॉदनंग सेंटर (JTWC) द्वारे नानमाडोलचे वगीकरर् सुपर टायफून म्हरू्न केले जाते, ही संज्ञा 

240km/h (150mph) दकंवा त्ाहून अदधक वेगाने वाऱयाचा वेग कायम असलेल्या वादळांना लागू केली जाते. 
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• ला दनया (La Nia) नावाच्या नैसदगणक घटनेचा प्रभाव असलेल्या या वषी चक्रीवादळाचा हंगाम अदतशय सदक्रय (very 

active hurricane season) असल्याचा अंदाज शास्त्रज्ञांनी वतणवला आहे. 

• हवामान बदलाचा पररर्ाम म्हरू्न अटलांदटक आदर् कॅररदबयन मधील समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या उष्ण तापमानावरही 

पररर्ाम होऊ शकतो. 

• या चक्रीवादळाची संभाव्यता चार दकंवा पाच शे्रर्ीतील चक्रीवादळांसारखी आहे. 

• एक उष्णकदटबंधीय चक्रीवादळ, जे पदिम पॅदसदफक महासागराच्या दकनाऱ यावर आदर् चीन समुद्रात उद्भवते, 

ज्यामधे्य वारे खूप वेगाने जातात (more than 12 outwards on the Beaufort Wind Measurement), त्ाला 

टायफून म्हर्तात. 

• टायफूनचा व्यास साधारर्तः  150 ते 650 दकमी असतो. आदर् त्ाच्या कें द्र आदर् पररघाच्या हवेच्या दाबामधे्य (10 

ते 50 दमलीबार) जास्त फरक असल्यामुळे,गे्रदडयंट जास्त आहे, ज्यामुळे वारे खूप वेगाने पुढे जातात. 

• अमेररकेच्या आगे्नय दकनाऱ यावरही चक्रीवादळे येतात आदर् त्ांना दतथे 'hurricanes'' म्हर्तात. 

Source: The Hindu 

िोलंडने हवसु्तला ल्टिट येथे नवीन कालवा बांधला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दपलावा (Strait of Pilawa) सामुद्रधुनीवर अवलंबून न राहता दवसु्तला लगून (Vistula lagoon) च्या बंदरांपयंत 

समुद्रपयणटन करता यावे, यासाठी पोलंडने बास्िक समुद्र आदर् रदशयामधील ग्दान्हिचे आखात (Bay of Gdansk) 

यांच्यामधे्य एक नवीन सागरी कालवा बांधला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• दुसऱया महायुद्धादरम्यान पोलंडवरील सोस्व्हएत आक्रमर्ाच्या 83 व्या वधाणपन ददनादनदमत्त नवीन कालवा उघडला 

गेला. 

• अथणव्यवस्थेवर आदर् राष्ट्र ाच्या वाढीवरील रदशयन प्रभावाच्या समाप्तीचे रूपकात्मक प्रदतदनदधत्व करण्यासाठी हे केले 

गेले. 

• हे बास्िक ते एल्ह्ब्लाग मागण मधील अंतर सुमारे 100 दकमी ने कमी होईल.  

• लहान जहाजे आदर् बोटी सध्या या चॅनेलचा वापर करू शकतात, परंतु एल्ह्ब्लागच्या बंदरात 5 मीटर खोल प्रवेश 

होईपयंत मालवाहू जहाजांना सध्या मनाई आहे. 

• या प्रकल्पाची एकूर् दकंमत USD 2 अब्ज आहे. 

• बास्िक समुद्रात, स्व्हसु्ट्ला स्स्पट हा Aeolian sand spit दकंवा द्वीपकल्पीय भाग आहे, जो ग्दान्हि खाडीपासून 

दवसु्तला लगूनला दवभादजत करतो. 
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• पोलंड आदर् कॅदलदननग्राड ओब्लास्ट् (semi-exclave belonging to Russia) मधील सीमा जात असल्याने पोलंड 

आदर् रदशयामधे्य ही Aeolian sand spit राजकीयदृष्ट्ट्या दवभागली गेली आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बातम्या: अथणव्यवस्था 

मिाराष्ट्र  राज्य हवकास कजण 2030 अंतगणत 2 िजार कोटी रुियांच्या रोख्यांची हवक्री 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राज्य शासनाने 8 वषे मुदतीचे 2 हजार कोटी रुपयांचे रोखे अटी आदर् शतींच्या अधीन राहून दवक्रीस काढले आहेत. 

या दमळालेल्या रकमेचा दवदनयोग शासनाच्या दवकास कायणक्रमासंबंधीच्या खचाणस अथणपुरवठा करण्यासाठी केला 

जाईल. 

मूख्य मुदे्द: 

• भारतीय राज्यघटनेनुसार सदरील कजण उभारर्ीस कें द्र शासनाची मंजुरी घेण्यात आली आहे. 

• दद. 16 मे 2019 मधील अस्पधाणत्मक दललाव पद्धतीनुसार (सुधाररत) एकूर् अदधसूदचत केलेल्या शासन कजणरोखे 

रकमेच्या 10 टके्क रक्कम पात्र वैयस्क्तक व संस्थात्मक गंुतवरू्कदारांना वाटप करण्यात येतील.  

• मात्र एका गंुतवरू्कदारास एकूर् अदधसूदचत रकमेच्या जास्तीत-जास्त एक टक्का रकमेच्या मयाणदेपयंतच वाटप 

करण्यात येईल. 

• भारतीय ररझव्हण बँकेतफे ददनांक 27 सप्टेंबर, 2022 रोजी त्ांच्या फोटण, मंुबई येथील कायाणलयात हा दललाव आयोदजत 

करण्यात येईल.  

• शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गंुतवरू्क ही बँदकंग दवदनयम अदधदनयम 1949 खालील कलम 24 अंतगणत सांदवदधक 

रोकड सुलभता गुर्ोत्तर (SLR) या प्रयोजनाथण पात्र समजण्यात येईल. हे कजणरोखे पुन:दवक्री-खरेदीसाठी अनुजे्ञय 

असतील, अशी मादहती दवत्त दवभागाच्या 22 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या अदधसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे. 

Source: mahasamvad 

के्रहडट सुइस ग्लोबल वेल्थ ररिोटण  2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• स्स्वत्झलंडमधील एक मोठी आंतरराष्ट्र ीय गंुतवरू्क बँक के्रदडट सुईस गु्रपने नुकताच वाहषणक जागहतक संित्ती 

अिवाल प्रदसद्ध केला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• दवदवध देशांमधील संपत्तीची वाढ आदर् दवतरर् तसेच जागदतक स्तरावर लक्षाधीश आदर् अब्जाधीशांचे दवतरर् 

यातील तफावत या संशोधनात लक्ष वेधले आहे. 

• वादषणक ग्लोबल वेल्थ अहवालात असे नमूद केले आहे की 2021 मधे्य प्रदत प्रौढ संपत्ती $6,800 (8.4%) ने वाढून 

$87,489 वर पोहोचली आहे. 

• 2021 मधे्य, ultra high net worth” (UHNW) व्यक्तीचंी संख्या (ज्यांची मालमत्ता 50 दशलक्ष डॉलसणपेक्षा जास्त 

आहे) त्ांची संख्या वाढली आहे.  

• गेल्या दोन वषांत, 50% पेक्षा जास्त व्यक्तीनंी UHNW शे्रर्ीमधे्य प्रवेश केला आहे. 

• 1856 मधे्य स्स्वत्झलंडमधे्य के्रदडट सुईस गु्रपची स्थापना झाली आदर् त्ाचे मुख्यालय तेथे आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीय गंुतवरू्क बँक के्रदडट सुईस गु्रप जागदतक संपत्ती व्यवस्थापक म्हरू्न काम करते. 

स्रोत: द हिंदू 

RBI गव्हनणर यांनी ग्लोबल हफनटेक फेस्ट 2022 मधे्य 3 प्रमुख हडहजटल िेमेंट उिक्रम लाँच केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय ररझव्हण बँक (RBI) गव्हनणर, शक्तीकांत दास यांनी ग्लोबल दफनटेक फेस्ट् 2022 मधे्य तीन प्रमुख दडदजटल 

पेमेंट उपक्रम सुरू केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय ररझव्हण बँकेने सुरू केलेले तीन दडदजटल पेमेंट उपक्रम म्हर्जे: 

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

2.UPI Lite 

3.Bharat BillPay Cross-Border Bill Payments 

• UPI Lite वापरकत्ांना जलद आदर् कमी मूल्याच्या व्यवहारांसाठी सोयीिर उपाय प्रदान करेल. 

• सध्या, भारत कमी मूल्याच्या पेमेंटसाठी युदनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वापरत आहे, UPI द्वारे 50 टके्क व्यवहार 

200 रुपयांपेक्षा कमी आहेत. 

• UPI Lite पेमेंट व्यवहाराची कमाल मयाणदा 200 रुपये असेल. 

• दडव्हाइसवरील वॉलेटवर UPI Lite दडदजटल पेमेंट मोडची एकूर् मयाणदा कोर्त्ाही वेळी 2,000 रुपये असेल. 

• सुरुवातीला, आठ बँकांचे ग्राहक UPI Lite दडदजटल पेमेंट प्रर्ाली वापरू शकतात ज्यात- कॅनरा बँक, HDFC बँक, 

इंदडयन बँक, कोटक मदहंद्रा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, से्ट्ट बँक ऑफ इंदडया (SBI), युदनयन बँक ऑफ इंदडया आदर् 

उत्कषण स्मॉल फायनाि बँक यांचा समावेश आहे.  

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

फेडरल बँक आहशया 2022 मधील सवोत्तम कायणस्थळांमधे्य 63 व्या स्थानावर  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• फेडरल बँक दलदमटेड आदशया 2022 मधील सवोतृ्कष्ट् कायणस्थळांच्या (Best Workplaces) यादीमधे्य 63 व्या 

स्थानावर आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• यासह, फेडरल बँक देखील भारतातील एकमेव बँक बनली आहे जी गे्रट पे्स टू वकण  (Great Place to Work) या 

जागदतक प्रादधकरर्ाद्वारे सूचीबद्ध केली गेली आहे. 

• ही यादी आदशया आदर् मध्यपूवेतील 1 दशलक्षाहून अदधक सवेक्षर्वर आधाररत आहे, जी या प्रदेशातील 4.7 

दशलक्षाहून अदधक कमणचार् यांच्या अनुभवावर आधाररत आहे.  

• गे्रट पे्स टू वकण  इंदडयाच्या आकडेवारीनुसार, आदशयातील सवोत्तम कामाच्या दठकार्ी सरासरी 88% कमणचार् यांना 

सकारात्मक कमणचार् यांचा अनुभव असल्याचे ददसून आले आहे. 

• तर सरासरी जागदतक कमणचार् यांसाठी, केवळ 55% कमणचारी समान सकारात्मक अनुभव असल्याचे ददसून आले 

आहे. 

Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षर् 

HPCL ने कारहगलमधील CSR प्रकल्पासाठी भारतीय सैन्यासोबत सिकायण केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दहंदुस्थान पेटर ोदलयम कॉपोरेशन दलदमटेड (एचपीसीएल) आदर् भारतीय लष्कराने कारदगलमधील कमी दवशेषादधकार 

प्राप्त मुलीचं्या प्रदशक्षर् आदर् मागणदशणनासाठी सीएसआर प्रकल्प राबदवण्यासाठी सहकायण केले आहे.  

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 'कारदगल इग्नाइटेड माइंड्स' या नावाने हा प्रकल्प ओळखला जात असून, ५० दवद्यादथणनीनंा राष्ट्र ीय पातळीवरील 

दवदवध अदभयांदत्रकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांसाठी तयार करण्याचे उदद्दष्ट् या प्रकल्पाचे आहे. 
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• कारदगल इदग्नटेड माइंड्स प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी दवद्यार्थ्ांनी िीदनंग, पूवणतयारी परीक्षा आदर् मुलाखती 

यासह अनेक प्रदक्रया यशस्वीपरे् पूर्ण केल्या पादहजेत. 

• CSR प्रकल्पाचा उदे्दश दवद्यार्थ्ांचे ज्ञान, क्षमता आदर् व्यस्क्तमत्त्व सुधाररे् हा आहे. 

• कारदगल इग्नाइटेड माइंड्स प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी समारंभ लेहमधील 14 कॉर्प्ण येथे झाला . 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

भारतीय नौदलाने 32 वषाांच्या सेवेनंतर INS अजयला हनवृत्त केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 32 वषे देशाची सेवा केल्यानंतर आयएनएस अजय ला दनवृत्त करण्यात आले आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• आयएनएस अजयला मंुबईतील नेव्हल डॉकयाडण येथे पारंपाररक पद्धतीने डॉक करण्यात आले. 

• राष्ट्र ीय ध्वज, नौदलाचे दचन्ह आदर् जहाजाचे दनकामी केलेले ध्वज सूयाणस्ताच्या वेळी खाली उतरवले गेले, जे जहाजाच्या 

कायाणस्ित सेवेच्या समाप्तीचे दचन्हांदकत करते. 

• INS अजय 24 जानेवारी 1990 रोजी तत्कालीन USSR मधील पोटी, जॉदजणया येथे कायाणस्ित करण्यात आली होती 

आदर् महाराष्ट्र ातील फॅ्लग ऑदफसर कमांदडंगच्या ऑपरेशन कंटर ोल अंतगणत 23 व्या पेटर ोल वे्हसल स्क्वाडर नचा भाग 

होती. 

• INS अजयने कारदगल युद्धादरम्यान 'ऑिरेशन तलवार' आदर् 2001 मधे्य 'ऑिरेशन िराक्रम' यासह अनेक 

नौदल ऑपरेशिमधे्य भाग घेतला होता.  

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

गस्ती जिाज समथण भारतीय तटरक्षक दलाकडे दाखल 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• भारतीय तटरक्षक दलाची समुद्रातील कायणक्षमता दनदवणवादपरे् सुधारण्यासाठी कोची येथील भारतीय तटरक्षक 

दलासाठी 'पॅटर ोल वे्हसल समथण' या नव्या जहाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• दकनारी सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्यासाठी भारतीय तटरक्षक दलाने (ICG) पेटर ोल वे्हसेल समथणला आपल्या ताफ्यात 

समादवष्ट् केले आहे. 

• 105-मीटर-लांब ICGS समथण 23 नॉट्स (अंदाजे 43 दकमी प्रदततास) वेगाने प्रवास करू शकते. 

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

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

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

• हे जहाज अत्ाधुदनक दनगरार्ी प्रर्ालीने सुसज्ज आहे आदर् सागरी तेल गळती दनयंदत्रत करण्याची क्षमताही त्ात 

आहे. 

स्रोत: Livemint 

बीएसएफचे िहिले महिला उंट स्वार िथक भारत-िाक सीमेवर तैनात 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सीमा सुरक्षा दल (BSF) चे पदहले सवण मदहला उंट स्वार पथक राजस्थान आदर् गुजरातमधे्य भारत-पादकस्तान सीमेवर 

तैनात केले जाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• 1 दडसेंबर रोजी बीएसएफ रायदझंग डे परेडमधे्य पदहल्यांदाच नवदनदमणत पथक सहभागी होर्ार आहे, हे पथक 

जगातील अशा प्रकारचे पदहले आहे. 

• बीएसएफ हे देशातील एकमेव दल आहे, ज्याकडे उंटांची तुकडी आदर् उंट घोडदळ बँड आहे. 

• first line of defence म्हरू्न ओळखली जार्ारी BSF, थारच्या वाळवंटाच्या दवस्तीर्ण भागात देखरेख करण्यासाठी 

उंटांच्या तुकडीचा वापर करते.  

• BSF हे कें द्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) आहे, जे कें द्र सरकारच्या अंतगणत कायण करते. 

• भारत-पादकस्तान युद्धानंतर 1965 मधे्य बीएसएफची स्थापना झाली. 

• बीएसएफ कायदा 1968 मधे्य संसदेने मंजूर केला होता आदर् या कायद्याचे दनयम 1969 मधे्य तयार करण्यात आले 

होते. 

• भारत हा राज्यांचा महासंघ आहे आदर् एक सीमा एक बल धोरर् अंतगणत, बीएसएफ पादकस्तान आदर् बांगलादेशच्या 

सीमेवर तैनात आहे. 

• BSF देखील Left Wing Extremism (LWE) प्रभादवत भागात तैनात आहे, आदर् राज्य सरकारांच्या दवनंतीनुसार, 

BSF देखील दनयदमतपरे् दनवडरू्क आदर् इतर कायदा आदर् सुव्यवस्था कतणव्यांसाठी तैनात करण्यात येते.  
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• सीमा सुरक्षा दलाची स्थापना 1 दडसेंबर 1965 रोजी झाली आदर् त्ाचे मुख्यालय नवी ददल्ली येथे आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

हवज्ञान आहर् तंत्रज्ञान 

जगातील िहिला क्लोन केलेला आल्टटणक लांडगा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• चीनमधील शास्त्रज्ञांनी प्रथमच जंगली आल्टटणक लांडग्याचे (wild arctic wolf) क्लोदनंग केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बीदजंगस्स्थत जीन फमणने लुप्त होत चाललेल्या प्रजातीला नष्ट् होण्यापासून वाचवण्यासाठी आस्क्टणक लांडग्याचे क्लोदनंग 

करण्यात यश दमळवले आहे. 

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

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

removing the nucleus from the cell) oocytes and somatic cells 

• बीगलची (Beagle) सरोगेट मदर म्हरू्न दनवड केली गेली, कारर् ही कुत्रा प्रजाती प्राचीन लांडग्याबरोबर अनुवांदशक 

गुर्धमण (share genetic ancestry) सामादयक करते असे आढळले आहे. 

• क्लोदनंग ही नैसदगणक दकंवा कृदत्रम माध्यमांद्वारे समान अनुवांदशक सामग्रीसह पेशी, ऊतक इत्ादीसंह सजीवांच्या 

दनदमणतीची प्रदक्रया आहे. 

• कृदत्रमरीत्ा क्लोन केलेला पदहला प्रार्ी म्हर्जे डॉली नावाची मेंढी, 1996 मधे्य िॉदटश शास्त्रज्ञाने प्रौढ मेंढीच्या 

कासेच्या पेशी वापरून तयार केली. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बातम्या: ियाणवरर् 

मिाराष्ट्र ात 18 नवी संवधणन राखीव के्षते्र 

बातम्यांमधे्य का: 

• राज्यात 18 नवी आदर् 7 प्रस्तादवत संवधणन राखीव वनके्षते्र घोषीत करण्याचा दनर्णय बुधवारी (21 Sept 2022) राज्य 

वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्ामुळे राज्यातील संवधणन राखीव के्षत्रांची संख्या आता 52 होर्ार असून 

सुमारे 13 हजार चौरस दकलोमीटर के्षत्र संरदक्षत होर्ार आहे. 

मुख्य मुदे्द:  

• राष्ट्र ीय उद्यान, अभयारण्यालगत दकंवा दोन संरदक्षत के्षत्र जोडर्ाऱया भूप्रदेशातील प्रार्ी, वनस्पती यांच्या अदधवासाचे 

संरक्षर् करण्याच्या हेतूने संवधणन राखीव के्षत्र घोषीत केले जातात. 

गरज का?  
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• राज्यात साधारर्त: पाच टके्क जंगलांना संरदक्षत वनांचा दजाण असल्याचे मानले जाते. पर् वसु्तस्स्थती तशी नाही. 

त्ामुळे संरदक्षत वनांचे प्रमार् वाढवण्याची गरज आहे. जंगलांचे के्षत्र कमी होऊ लागल्याने तापमानात वाढ होत आहे. 

त्ामुळे चक्रीवादळांचे, ढगफुटीचे आदर् पावसाचे चक्र बदलण्याचे प्रकार घडत आहेत. 

नवी संरहक्षत के्षते्र (चौ.हकमीमधे्य) 

घेरा मादर्कगड, दज. रायगड- 53.25 धामर्ी, दज. पालघर - 49.15 

नारे्घाट, दज. पुरे्-ठारे् - 98.78 कारेघाट, दज. नंदुरबार - 97.45 

अदलबाग, दज. रायगड - 60.03 अशेरीगड, दज. पालघर - 80.95 

भोरदगरीगड, दज. पुरे् – 37.64 दचंचपाडा, दज. नंदुरबार - 93.91 

राजमाची, दज. ठारे्-पुरे् - 83.15 वेल्हे-मुळशी, दज. पुरे्-रायगड - 87.41 

ददंडोरी, दज. नादशक - 62.10 आटपाडी, दज. सांगली - 9.48 

गुमतारा, दज. ठारे् - 125.50 लोर्ावळा, दज. पुरे्-रायगड - 121.20 

सुरगार्ा, दज. नादशक – 86.28 एकारा, दज. चंद्रपूर - 102 

जव्हार, दज. पालघर - 118.28 ताहाराबाद, दज. नादशक - 122.45 

Source: Loksatta 

दाहजणहलंगमधील िद्मजा नायडू हिमालयन प्रार्ी उद्यानाला सवोतृ्कष्ट् प्रार्ीसंग्रिालय म्हरू्न मान्यता 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पदिम बंगालमधील दादजणदलंग येथील पद्मजा नायडू दहमालयन झुऑलॉदजकल पाकण  (पीएनएचझेडपी) देशातील 

सवोत्तम प्रार्ी संग्रहालय म्हरू्न घोदषत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या यादीनुसार चेन्नईतील अररग्नार अण्णा (Arignar Anna) झऑूलॉदजकल पाकण ला दुसऱया क्रमांकाचे, कनाणटकातील 

मै्हसूर येथील श्री चामराजेंद्र (Sri Chamarajendra) झऑूलॉदजकल गाडणन दतसऱया आदर् कोलकात्ातील अदलपूर 

प्रार्ी उद्यानाला चौथे सवोत्तम प्रादर्संग्रहालय म्हरू्न घोदषत करण्यात आले आहे. 

• snow leopard and red panda सह पूवण दहमालयातील लुप्तप्राय प्रार्ी प्रजातीसंाठी प्रजनन आदर् संवधणन 

कायणक्रमांसाठी प्रार्ीशास्त्र उद्यान आंतरराष्ट्र ीय स्तरावर ओळखले जाते. 

• पद्मजा नायडू दहमालयन प्रार्ी उद्यान हे भारताच्या पदिम बंगाल राज्यातील दादजणदलंग शहरात 67.56 एकर (27.3 

हेक्टर) मधे्य पसरलेले प्रार्ीसंग्रहालय आहे. 

• पद्मजा नायडू दहमालयन प्रार्ीसंग्रहालय 1958 मधे्य सुरू करण्यात आले होते, आदर् 7,000 फूट (2,134 मीटर) च्या 

सरासरी उंचीसह भारतातील सवाणत मोठे प्रार्ीसंग्रहालय देखील आहे. 

• पद्मजा नायडू दहमालयन झलूॉदजकल पाकण चे नाव सरोदजनी नायडू यांच्या कन्या पद्मजा नायडू (1900-1975) यांच्या 

नावावरून ठेवण्यात आले आहे. 

• हे प्रादर्संग्रहालय सेंटर ल झ ूअथॉररटी ऑफ इंदडयाच्या रेड पांडा प्रोग्रामचे मध्यवती कें द्र म्हरू्न काम करते. 
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Source: Indian Express 

70 वषाणनंतर हचत्ता भारतात िरतले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतातील 70 वषांहून अदधक काळ नामशेष झाल्यानंतर, 17 सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशातील कुनो-पालपूर राष्ट्र ीय 

उद्यान (KNP) येथे दचत्ताचे पुनवणसन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मध्य प्रदेशातील कुनो-पालपूर नॅशनल पाकण  (केएनपी) येथे नादमदबयाहून पाच मादी आदर् चार ते सहा वषे 

वयोगटातील तीन पुरुष अशा आठ आदिकन दचत्त्ांना भारतात आर्ण्यात आले आहे. 

• एका खंडातून दुसऱया खंडात मोठ्या प्रमार्ात मांसाहारी प्राण्याचे स्थलांतर होण्याची ही जगातील पदहलीच वेळ आहे. 

• दचत्त्ाला देशात प्राचीन इदतहास आहे, मध्य प्रदेशातील मिूरमधील चतुभुणज नाला येथेही 'पातळ दठपके असलेल्या 

मांजरीची दशकार (thin-spotted cat hunting)' हे नवाश्मयुगीन गुहादचत्र (Neolithic cave painting) सापडले 

आहे. 

• भारतात उत्तरेस जयपूर व लखनौपासून ददक्षरे्स मै्हसूरपयंत व पदिमेस कादठयावाडपासून पूवेकडे देवगडपयंत 

दचत्ता आढळून येत होते.  

• 1952 साली भारत सरकारने दचत्ता अदधकृतपरे् नामशेष झाल्याचे घोदषत केले. 

• 1940 पासून, जॉडणन, इराक, इस्रायल, मोरोक्को, सीररया, ओमान, टु्यदनदशया, सौदी अरेदबया, दजबूती, घाना, 

नायजेररया, कझाकस्तान, पादकस्तान आदर् अफगादर्स्तान या 14 इतर देशांमधे्यही दचत्ता नामशेष झाल्याचे घोदषत 

करण्यात आले. 

• दचत्ता परत आर्ल्यानंतर, भारत हा एकमेव देश बनला आहे दजथे 'दबग कॅट' प्रजातीचे पाचही सदस्य आहेत- वाघ, 

दसंह, पँथर, दहम दबबट्या आदर् दचत्ता. 

Source: Indian Express 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

सावणजहनक आरोग्य हवभागाचे ‘माता सुरहक्षत तर घर सुरहक्षत अहभयान’ 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• सावणजदनक आरोग्य दवभागाच्यावतीने मदहलांच्या आरोग्याच्या सुरदक्षततेसाठी नवरात्रोत्सव कालावधीत ‘माता सुरदक्षत 

तर घर सुरदक्षत अदभयान’ राबदवण्यात येर्ार आहे. या अदभयान कालावधीत राज्यातील अठरा वषाणवरील सुमारे तीन 

कोटी मदहलांच्या आरोग्याच्या दवदवध तपासण्या करण्याचे उदद्दष्ट् ठेवण्यात आले आहे.  

मुख्य मुदे्द:  

• मदहला ही घराचा कें द्रदबंदू असते. हे लक्षात घेऊन मदहलांच्या आरोग्याच्या सुरदक्षततेसाठी अदभयान राबदवण्यात येर्ार 

आहे. नवरात्र उत्सवाच्या काळातील या अदभयानात आरोग्य दवभागाबरोबरच महानगरपादलका, आददवासी दवकास 

दवभाग, मदहला व बाल कल्यार् दवभाग, शालेय दशक्षर् दवभाग, ग्रामदवकास दवभाग यांचाही सहभाग घेतला जार्ार 

आहे, अशीही मादहती आरोग्यमंत्र्ांनी ददली. 

• अदभयानात सकाळी 9 ते दुपारी 2 वाजेपयंत 18 वषांवरील मदहलांची तपासर्ी केली जार्ार आहे.  

• प्राथदमक आरोग्य कें द्रात दररोज माता आदर् मदहलांच्या तपासर्ीची दशदबरे घेण्यात येतील.  

• आरोग्य उपकें द्र आदर् आरोग्यवदधणनी कें द्र स्तरावर समुदाय आरोग्य अदधकाऱयांमाफण त मातांची तपासर्ी, समुपदेशन 

कायणक्रम आयोदजत केले जार्ार आहेत.  

• ग्रामीर् रुग्णालय आदर् त्ावरील रुग्णालयात स्त्रीरोग तज्ज्ांमाफण त तपासर्ी करण्यात येर्ार आहे.  

• या कालावधीत मानवदवकास कायणक्रमांतगणत तज्ज्ांची दशदबरे आयोदजत करण्यात येर्ार आहेत. 

अहभयानाबाबत थोडक्यात माहिती: 

• आरोग्य दवभागाच्या भरारी पथकांद्वारे आददवासी के्षत्रांत तपासर्ी करर्ार 

• राष्ट्र ीय बाल स्वास्थ्य योजनेच्या डॉक्टरांकडून गावातील मदहलांची तपासर्ी आदर् समुपदेशन केले जार्ार. 

• गावातील अंगर्वाडी कें द्रात आरोग्य दशबीराचे आयोजन आशा स्वयंसेदवका, अंगर्वाडी स्वयंसेदवका यांच्या 

सहकायाणने केले जार्ार. 

• अदभयानात तीन ददवस गभणवतीचंी सोनोग्राफी व तपासर्ी केली जार्ार. 

Source: mahasamvad 

िुरस्कार आहर् सन्मान 

सतीश आळेकर यांना 'हवषु्णदास भावे िुरस्कार' जािीर 

 

• नाट्यके्षत्रात मानाचा आदर् प्रदतषे्ठचा समजला जार्ारा दवषु्णदास भावे पुरिाराची नुकतीच घोषर्ा करण्यात आली 

आहे. यावषीचा पुरिार हा जे्यष्ठ नाट्यकमी सतीश आळेकर यांना प्रदान केला जार्ार आहे.  

• 5 नोव्हेंबर रोजी मराठी - दहंदी दचत्रपट के्षत्रातील प्रदसद्ध ददग्दशणक डॉ.जब्बार पटेल यांच्या हसे्त हा पुरिार ददला 

जार्ार आहे.  

• गेल्या तीन दशकांहून अदधक काळ आळेकर यांनी रंगभूमीसाठी महत्वाचे योगदान ददले आहे.  

• अदभनेता, नाटककार, ददग्दशणक, दनमाणता अशा वेगवेगळ्या भूदमकांमधून आळेकर यांनी आपली वेगळी ओळख 

दनमाणर् केली आहे. 

• सतीश आळेकर यांनी महादनवाणर्, बेगम बवे सारख्या नाटकांतून पे्रक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• घाशीराम कोतवाल’या नाटकासाठी डॉ. जब्बार पटेल यांना ददग्दशणनात साहाय्य केलेल्या आळेकर यांनी दथएटर 

अॅकॅडमी या नाट्यसंस्थेच्या स्थापनेत महत्वाची भूदमका घेतली.  

• याच संस्थेच्या माध्यमातून रंगमंचावर आलेल्या ‘दमकीमाऊस आदर् मेमसाब’, ‘महापूर’, ‘महादनवाणर्’, ‘बेगम बवे’या 

नाटकांनी आळेकर यांना नाटककार म्हरू्न वेगळी ओळख ददली.  

• आळेकर यांना यापूवी अस्खल भारतीय नाट्य पररषदेचा जीवन गौरव पुरिार प्राप्त झाला असून आळेकर यांना 

पद्मश्री दकताबानं देखील सन्मादनत करण्यात आले आहे. 

Source: Sakal 

 ‘रंगभूमी जीवनगौरव’ िुरस्कारांची घोषर्ा 

 

बातम्यांमधे्य का 

• सांिृदतक कायण दवभागामाफण त 2020-21 व 2021-22 या वषांसाठीचे नटवयण प्रभाकर िर्शीकर रंगभूमी जीवन 

गौरव िुरस्कार आदर् संगीताचायण कै.बळवंत िांडुरंग तथा अण्णासाहेब दकलोिर संगीत रंगभूमी जीवन गौरव 

पुरिार जाहीर करण्यात आले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• सन 2020 – 21 साठीचा नटवयण प्रभाकर पर्शीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरिार सतीश आळेकर यांना तर 2021 

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

• सन 2020 – 21 साठीचा संगीताचायण कै.बळवंत पांडुरंग तथा अण्णासाहेब दकलोिर संगीत रंगभूमी जीवन गौरव 

पुरिार हदप्ती भोगले यांना तर 2021 – 22 साठीचा पुरिार सुधीर ठाकूर यांना जाहीर करण्यात आला आहे.  

• या दोन्ही पुरिारांचे स्वरुप 5 लाख रुपये रोख, मानदचन्ह व मानपत्र असे आहे. 

• याचप्रमारे् सांिृदतक कायण दवभागामाफण त 2019 आदर् 2020 या वषांसाठीचे राज्य सांिृदतक पुरिारही जाहीर 

करण्यात आले आहेत. राज्य सांिृदतक पुरिारातील मराठी नाटक कलाके्षत्रासाठी 2019 साठीचा पुरिार कुमार 

सोिोनी यांना तर 2020 साठीचा पुरिार गंगाराम गवार्कर यांना जाहीर करण्यात आला. 
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Source: Loksatta 

गोलकीिर ग्लोबल गोल अवॉड्णस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दबल अँड मेदलंडा गेट्स फाऊंडेशनने त्ांच्या वादषणक गोलकीपर मोदहमेचा भाग म्हरू्न 4 चेंजमेकसणना 2022 च्या 

गोलकीपसण ग्लोबल गोल्स पुरिाराने सन्मादनत केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवॉड्णस संयुक्त राष्ट्र  (UN) शाश्वत दवकास उदद्दषे्ट् (SDGs) कडे प्रगती करण्याच्या उदे्दशाने 

ददली जातात. 

• गेट्स फाऊंडेशनचा सहावा वादषणक गोलकीपर अहवाल, "The Future of Progress" देखील या कायणक्रमादरम्यान 

प्रकादशत करण्यात आला. 

• कायणक्रमाचे सूत्रसंचालन टुमेलो यांनी केले आहे. 

• दलंकन सेंटर, नू्ययॉकण , युनायटेड से्ट्ट्स (यूएस) येथे गोलकीपसण ग्लोबल गोल्स पुरिार सोहळा पार पडला. 

• गोलकीपसण ही गेट्स फाऊंडेशनची एक मोहीम आहे जी शाश्वत दवकास उदद्दषे्ट् (जागदतक उदद्दषे्ट्) च्या ददशेने प्रगतीचा 

वेग वाढवते. 

• 2022 गोलकीपसण ग्लोबल गोल्स अवॉड्णस खालील शे्रर्ीमंधे्य ददले गेले आहेत, ज्यात: 
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a. 2022 ग्लोबल गोलकीपर पुरिार - उसुणला वॉन डर लेयन 

b. 2022 मोहीम पुरिार - वे्हनेसा नकाते 

c. 2022 चेंजमेकर पुरिार - झाहरा झोया 

d. 2022 प्रगती पुरिार - डॉ. रादधका बत्रा 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

स्वाती हिरामल यांना फ्रािचा सवोच्च नागरी सन्मान 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दपरामल गु्रपच्या उपाध्यक्षा स्वाती दपरामल यांना नाईट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनरने (Chevalier de la Légion 

d’Honneur) सन्मादनत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय आदर् आंतरराष्ट्र ीय स्तरावर दवज्ञान, वैद्यकशास्त्र, कला आदर् संिृती या दवद्याशाखांमधे्य केलेल्या महान 

कामदगरीचा आदर् सेवांचा गौरव म्हरू्न दपरामल यांना िािमधील सवोच्च नागरी पुरिार प्राप्त झाला आहे.  

• राष्ट्र ाध्यक्ष इमॅनु्यएल मॅक्रॉन यांच्या वतीने आदर् िािच्या युरोप व परराष्ट्र  व्यवहार मंत्री यांच्या उपस्स्थतीत स्वाती 

दपरामल यांनी महामहीम कॅथरीन कोलोनाकडून हा सन्मान स्वीकारला आहे.  

• यादशवाय स्वाती दपरामल यांना 2006 साली 'नाइट ऑफ द ऑडणर ऑफ मेररट' हा िािमधील दुसऱया क्रमांकाचा 

सवोच्च नागरी सन्मान दमळाला होता.  

• भारतीय उद्योगपती आदर् वैज्ञादनक स्वाती दपरामल सावणजदनक आरोग्य आदर् नादवन्यपूर्णतेवर लक्ष कें दद्रत करून 

आरोग्य सेवा उद्योगात काम करतात. 

Source: Times of India 

कें द्रीय मंत्री डॉ हजतेंद्र हसंि 60 स्टाटणअप्सना INSPIRE िुरस्कार प्रदान केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय दवज्ञान आदर् तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भूदवज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कायाणलयातील 

तसेच कादमणक, तक्रार दनवारर् आदर् दनवृत्तीवेतन दवभागाचे राज्यमंत्री डॉ.दजतेंद्र दसंह यांनी नवी ददल्ली येथे झालेल्या 
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कायणक्रमात देशातील 60 स्ट्ाटण अप उद्योगांना इन्हस्पायर पुरिारांचे दवतरर् केले तसेच 53,021 दवद्यार्थ्ांना आदथणक 

मदत प्रदान केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• दवज्ञान आदर् तंत्रज्ञान दवभागाने (DST) इन्हस्पायर पुरिाराची स्थापना केली आहे. 

• 2020-2021 मधील वादषणक INSPIRE Awards- MANAK स्पधाण देशातील सवण राज्य आदर् कें द्रशादसत प्रदेशांमधून 

6.53 लाख अदद्वतीय कल्पना आदर् नवकल्पनांना आकदषणत करते. 

• 6.53 लाख दवद्यार्थ्ांपैकी 53,021 दवद्यार्थ्ांना प्रते्की 10,000 रुपयांची आदथणक मदत देण्यात आली जेरे्करून 

त्ांनी या योजनेत सादर केलेल्या संकल्पनांचे नमुने दवकदसत करता येतील. 

• एकूर् 556 दवद्यार्थ्ांनी 9व्या राष्ट्र ीय पातळीवरील प्रदशणन आदर् प्रकल्प स्पधेत प्रवेश केला आहे. 

• इन्हस्पायर अवॉड्णस- MANAK ही देशातील प्रमुख योजना, दवज्ञान आदर् तंत्रज्ञान दवभाग (DST) द्वारे राष्ट्र ीय इनोवे्हशन 

फाऊंडेशन इंदडया (NIF) सह संयुक्तपरे् लागू केली जाते. 

• या प्रकल्पाचा उदे्दश 10 ते 15 वयोगटातील दवद्यार्थ्ांना इयत्ता 6 वी ते 10 वयोगटात दशकण्यासाठी प्रवृत्त कररे् आहे. 

• शालेय मुलांमधे्य सजणनशील आदर् नादवन्यपूर्ण दवचारांची संिृती रुजवण्यासाठी दवज्ञान आदर् सामादजक 

अनुप्रयोगांमधे्य मूळ असलेल्या 10 लाख मूळ कल्पनांना नवदनदमणती करण्याचे MANAK चे उदद्दष्ट् आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

GRSE, कोलकाता यांना ' राजभाषा कीती िुरस्कार ' प्रदान करण्यात आला  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने गाडणन रीच दशपदबल्डसण अँड इंदजनीअररंग दलदमटेड (GRSE), कोलकाता यांना " 

राजभाषा कीती पुरिार " प्रदान केला आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• भारत सरकारने गाडणन रीच दशपदबल्डसण अँड इंदजदनअररंग दलदमटेडला 2021-2022 या आदथणक वषांसाठी झोन "C" 

मधील सावणजदनक के्षत्रातील उपक्रमांमधे्य सवोत्तम अदधकृत भाषा अंमलबजावर्ी म्हरू्न मान्यता ददली आहे. 

• सुरतच्या दहंदी ददवस उत्सवादरम्यान, हे बक्षीस देण्यात आले आहे.  

• मा. कें द्रीय गृह मंत्री श्री अदमत शहा यांच्याकडे दहंदी ददनाच्या दरम्यान उत्सवआयोदजत करण्याची जबाबदारी 

सांभाळत आहेत. 

• 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 आदर् 2016-2017 या वषांतील सवोत्तम अदधकृत भाषेच्या 

अंमलबजावर्ीसाठी, GRSE ला " राजभाषा कीती पुरिार " प्रदान करण्यात आला होता.  

• अदधकृत भाषा अंमलबजावर्ीच्या के्षत्रात भारत सरकारने ददलेला सवोच्च सन्मान " राजभाषा कीती पुरिार " असे 

म्हर्तात . 
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• कोलकाता, गाडणन रीच दशपदबल्डसण आदर् इंदजनीअररंग दलदमटेड या फक्त एका संरक्षर् आदर् सावणजदनक के्षत्रातील 

उपक्रमांना या सन्मानाने मान्यता देण्यात आली आहे. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 

िुस्तके 

मनोज बाजिेयी यांनी "मुसु्कराते चंद लमे्ह और कुछ खामोहशयां" िे िुस्तक प्रकाहशत केले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नवी ददल्लीतील एका संमेलनात अदभनेते मनोज वाजपेयी यांनी मादहती व प्रसारर् सदचव अपूवण चंद्रा यांच्या 

उपस्स्थतीत 'मुिुराते चंद लमे्ह और कुछ खामोदशयां' या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• मुिुराते चंद लमे्ह और कुछ खामोदशयांया नावाने ओळखल्या जार्ाऱया कदवतासंग्रहात दवदवध प्रकारच्या कदवतांचा 

समावेश आहे. 

• मुिुराते चंद लमे्ह और कुछ खामोदशयांया चे लेखक जीवेश नंदन आहेत. 

• भारतीय अदभनेता मनोज वाजपेयी हा प्रामुख्याने दहंदी भाषेतील दचत्रपटांमधे्य काम करतो. 

• मनोज बाजपेयी यांना सहा दफल्मफेअर पुरिार, दोन एदशया पॅदसदफक िीन पुरिार आदर् तीन राष्ट्र ीय दचत्रपट 

पुरिार देण्यात आले आहेत. 

• कलेतील त्ांच्या योगदानाबद्दल, मनोज बाजपेयी यांना 2019 मधे्य भारताचा चौथा-सवोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री 

देण्यात आला. 

• 1998 मधे्य, राम गोपाल वमाण यांच्या क्राइम डर ामा सत्ाने मनोज बाजपेयी यांना सवोतृ्कष्ट् अदभनेत्ाचा दफल्मफेअर 

समीक्षक पुरिार आदर् सवोतृ्कष्ट् सहाय्यक अदभनेत्ाचा राष्ट्र ीय दचत्रपट पुरिार दमळवून ददला. 

• नंतर, शूल दचत्रपटासाठी , मनोज बाजपेयी यांना सवोतृ्कष्ट् अदभनेत्ाचा (1999) दुसरा दफल्मफेअर दक्रदटक्स अवॉडण 

दमळाला. 

• 67 व्या राष्ट्र ीय दचत्रपट पुरिार सोहळ्यात त्ांना भोसले दचत्रपटातील त्ांच्या कामासाठी सवोतृ्कष्ट् अदभनेत्ाचा 

राष्ट्र ीय दचत्रपट पुरिार दमळाला. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

 

 

 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

मित्वाचे हदवस 

जागहतक गेंडा हदवस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जागदतक गेंडा ददन दरवषी 22 सप्टेंबर रोजी गेंड्यांच्या दवदवध प्रजाती आदर् त्ांना भेडसावर्ाऱया धोक्यांबद्दल 

जागरूकतेच्या उदे्दशाने पाळला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• जागदतक गेंडा ददन स्वयंसेवी संस्था, प्रार्ीसंग्रहालय आदर् सामान्य लोकांना त्ांच्या खास पद्धतीने गेंड्यांना सन्मादनत 

करण्याची संधी प्रदान करतो. 

• जागदतक गेंडा ददनाचे उदद्दष्ट् या प्राण्यांच्या संरक्षर्ाचे महत्त्व वाढवरे् हा आहे, कारर् अनेक वषांपासून सुरू 

असलेल्या दशकारीमुळे आदर् अदधवासाच्या नुकसानीमुळे गेंडा गंभीरपरे् धोक्यात आला आहे. 

• या वषीच्या जागदतक गेंड्याची थीम "Five Rhino Species Forever" अशी आहे. 

• WWF-ददक्षर् आदिकेने 2010 मधे्य जागदतक गेंडा ददवस घोदषत केला होता. 

• 2011 मधे्य पदहल्यांदा जागदतक गेंडा ददवस साजरा करण्यात आला आदर् तेव्हापासून दरवषी जागदतक स्तरावर हा 

ददवस साजरा केला जातो. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

जागहतक अल्झायमर हदवस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नू्यरोलॉदजकल दवकारांबद्दल जागरुकता वाढवण्याच्या उदे्दशाने दरवषी 21 सप्टेंबर रोजी जागदतक अल्ह्झायमर ददवस 

पाळला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 
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• अल्ह्झायमर रोग हे सृ्महतभं्रशाचे सवाणत सामान्य कारर् आहे आदर् एखाद्या व्यक्तीची स्मरर्शक्ती, मानदसक क्षमता 

आदर् साधी काये करण्याची क्षमता प्रभादवत करते. 

• या वषीच्या जागदतक अल्ह्झायमर ददनाची थीम ''Know Dementia, Know Alzheimer's'' अशी आहे. 

• अल्ह्झायमर दडसीज इंटरनॅशनलच्या मते, 2020 मधे्य जगातील 55 दशलक्षाहून अदधक लोक या दवकाराने ग्रस्त होते. 

• ही संख्या दर 20 वषांनी दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे, पररर्ामी 2030 मधे्य एकूर् 78 दशलक्ष सृ्मदतभं्रश आदर् 139 

दशलक्ष प्रकररे् होतील. 

• 21 सप्टेंबर 1994 रोजी एदडनबगण येथे एडीआयच्या वादषणक पररषदेच्या प्रारंभी जागदतक अल्ह्झायमर ददवस पदहल्यांदा 

साजरा करण्यात आला. 

• 1984 मधे्य स्थापन झालेल्या संस्थेच्या 10 व्या वधाणपन ददनादनदमत्त हा ददवस साजरा करण्यात आला. 

• हा मदहना अल्ह्झायमर दडसीज इंटरनॅशनल (एडीआय) द्वारे साजरा केला जात आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

21 सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्र ीय शांतता हदवस साजरा केला जातो 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आंतरराष्ट्र ीय शांतता ददन दरवषी 21 सप्टेंबर रोजी जगभरात साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• या वषीची थीम "End Racism" and Build Peace. 

• वषाणतून दोनदा, वसंत ऋतूच्या पदहल्या ददवशी, दवषुववृत्तावर आदर् 21 सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्र ीय शांतता ददन साजरा 

करण्यासाठी घंटा वाजवण्याची परंपरा बनली आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीय शांतता ददवसाची स्थापना संयुक्त राष्ट्र ांच्या आमसभेने 1981 साली केली. 

• संयुक्त राष्ट्र ांची स्थापना 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी झाली आदर् संयुक्त राष्ट्र ांचे मुख्यालय नू्ययॉकण , यूएसए येथे आहे, 

श्री. अँटोदनयो गुटेरेस हे संयुक्त राष्ट्र ांचे सरदचटर्ीस आहेत. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडण 

आंतरराष्ट्र ीय कर्णबहधरांचा आठवडा 2022 
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बातम्यांमधे्य का: 

• प्रते्क वषी सप्टेंबरच्या शेवटच्या रदववारी संपूर्ण आठवडा हा आंतरराष्ट्र ीय कर्णबदधरांचा आठवडा (International 

Week of the Deaf-IWD) म्हरू्न साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• सन 2022 मधे्य IWD '19 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर 2022' या कालावधीत साजरा केला जाईल. 

• आंतरराष्ट्र ीय कर्णबदधरांचा 2022 आठवडाची थीम आहे "Building Inclusive Communities for All". 

• World Federation of the Deaf (WFD) चा हा एक उपक्रम आहे आदर् 1958 मधे्य इटलीतील रोम येथे WFDची 

पदहली जागदतक पररषद आयोदजत केली गेली. 

Daily themes: 

1. सोमवार 19 सप्टेंबर 2022: दशक्षर्ातील सांकेदतक भाषा (Sign Languages in Education) 

2. मंगळवार 20 सप्टेंबर 2022: कर्णबदधर लोकांसाठी शाश्वत आदथणक संधी (Sustainable economic opportunities for 

deaf people) 

3. बुधवार 21 सप्टेंबर 2022: सवांसाठी आरोग्य (Health for All) 

4. गुरुवार 22 सप्टेंबर 2022: संकटकाळात कर्णबदधर लोकांचे रक्षर् कररे् (Safeguarding deaf people in times of 

crisis) 

5. शुक्रवार 23 सप्टेंबर 2022: सांकेदतक भाषा आपल्याला एकत्र आर्ते (Sign Languages Unite Us!) 

6. शदनवार 24 सप्टेंबर 2022: Intersectional Deaf Communities 

7. रदववार 25 सप्टेंबर 2022: Deaf Leadership for Tomorrow 

Source: Indian Express 

जागहतक रुग्ण सुरक्षा हदवस: 17 सप्टेंबर 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दरवषी 17 सप्टेंबर रोजी, जागदतक रुग्ण सुरक्षा ददन हा रुग्णांच्या सुरदक्षततेची हमी देण्यासाठी घ्यावयाच्या अनेक 

सावधदगरीचंी जागरुकता वाढवण्याच्या उदे्दशाने साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• जागदतक रुग्ण सुरक्षा ददनाचे उद्दीष्ट् म्हर्जे रुग्णांना होर्ारे धोके, चुका आदर् इजा कमी कररे् आहे.  

• जागदतक रुग्ण सुरक्षा ददनाचे मुख्य उद्दीष्ट् म्हर्जे जागदतक समज दवकदसत कररे्, लोकांमधे्य जागरूकता वाढदवरे् 

आदर् रुग्णाची सुरक्षा सुधारण्यासाठी आदर् रुग्णांचे नुकसान कमी करण्यासाठी सवण राष्ट्र ांना आदर् आंतरराष्ट्र ीय 

भागीदारांना एकजुटीने कायण करण्याचे आवाहन कररे्. 

• जागदतक रुग्ण सुरक्षा ददनाचे औदचत् साधून दरवषी एक थीम जाहीर केली जाते. यावषी जागदतक रुग्ण सुरक्षा ददवस 

2022 चा दवषय पुढील प्रमारे् आहे: "Medication Safety," with the tagline "Medication Without Harm" 

and the instruction to "Know, Check, and Ask"  
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• जागदतक रुग्ण सुरक्षा ददनाचा उदे्दश रुग्ण, कुटंुब, कररअर, समुदाय, आरोग्य सेवा व्यावसादयक, आरोग्य सेवा के्षत्रातील 

महत्वाचे व्यक्ती आदर् धोरर्कते यांचे रुग्ण सुरके्षप्रती समपणर् दशणदवरे् हा आहे. 

• जागदतक रुग्ण सुरक्षा ददन हा जागदतक आरोग्य संघटनेच्या (डबू्ल्यएचओ) आंतरराष्ट्र ीय सावणजदनक आरोग्य ददनांपैकी 

एक आहे, जो 17 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

Source: Livemint 

िैदराबाद मुल्टिसंग्राम हदनी मुख्यमंत्र्ांच्या िसे्त औरंगाबादमधे्य ध्वजारोिर्  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताच्या स्वातंत्र्ानंतर 13 मदहने मराठवाड्यातील लोकांनी स्वातंत्र्ासाठी संघषण केला. दरम्यान, 17 सप्टेंबर 1948 

रोजी दनजामाने आत्मसमपणर् केले. त्ानंतर मराठवाड्याला स्वातंत्र् दमळाले. त्ामुळे 17 सप्टेंबर हा ददवस 

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम ददन म्हरू्न साजरा केला जातो. मुख्यमंत्री एकनाथ दशंदे (CM Eknath shinde) यांनी या 

कायणक्रमाला उपस्स्थती लावत ध्वजारोहर् केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 17 सप्टेंबर 1948 रोजी देशाचे पदहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबादचे देशात दवलीनीकरर् 

करून संपूर्ण भारताचे स्वप्न पूर्ण केले.  

• 13 सप्टेंबर 1948 या ददवशी भारतीय सैन्याने ऑपरेशन पोलो सुरु केले. हैदराबादमधे्य भारतीय लष्कराची कारवाई 

पाच ददवस चालली, त्ात 1373 रझाकार मारले गेले.  

• हैदराबाद राज्यातील 807 जवानही मारले गेले. भारतीय सैन्याने 66 जवान गमावले तर 96 जवान जखमी झाले.  

• सरदार पटेलांनी जगाला सांदगतले की ही ‘पोलीस कारवाई’ होती. एका मदहन्यानंतर, 18 ऑक्टोबर 1948 रोजी 

मेजर जनरल जे.एन. चौधरी यांची हैदराबाद राज्याचे लष्करी राज्यपाल म्हरू्न दनयुक्ती करण्यात आली.  

मुख्यमंत्र्ांनी मराठवाड्यासाठी केलेल्या घोषर्ा 

1. औरंगाबादमधील वेरूळ मंददरासाठी 136 कोटी 

2. पैठर्मधे्य संत उद्यान, पार्ीपुरवठा योजना, दशडी महामागण, क्रीडा संकुल बनवर्ार 

3. जायकवाडी कालवा दुरुस्ती करर्ार 

4. मराठवाड्यात पार्ी वळवण्यासाठी प्रकल्प  

5. जालना पार्ीपुरवठा नूतनीकरर् 

6. नांदेड दजल्हा क्रीडा संकुलासाठी दनधी देर्ार 

7. लातूरमधे्य कृषी महादवद्यालय तरतूद 

8. मराठवाडा वाटर ग्रीडमधून लातूरसाठी मान्यता 

Source: Loksatta 
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खेळ 

2023 मधे्य नोएडा येथील बुल्टिस्ट सहकण ट येथे िोर्ार भारतातील िहिला MotoGP 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• MotoGP, प्रीदमयर मोटरसायकल रेदसंग इव्हेंट, भारतात प्रथमच पुढील वषी (2023) गे्रटर नोएडा येथील बुद्ध 

इंटरनॅशनल सदकण ट येथे होर्ार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• फेअरस्ट्र ीट स्पोट्णसचे मुख्य कायणकारी अदधकारी िुष्कर नाथ यांनी ही घोषर्ा केली आहे . 

• डोरना िोट्णसने सात वषांसाठी भारतात चॅस्ियनदशप आयोदजत करण्यासाठी फेअरस्ट्र ीट स्पोट्णससोबत सामंजस्य 

करारावर स्वाक्षरी केली आहे . 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडण 

SAFF महिला चॅल्टियनहशि 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नेपाळमधील काठमांडू येथील दशरथ रंगशाला से्ट्दडयमवर झालेल्या SAFF मदहला चॅस्ियनदशपमधे्य बांगलादेशने 

ऐदतहादसक दवजय दमळवून पदहले दवजेतेपद पटकावले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बांगलादेश संघाने अंदतम फेरीत यजमान नेपाळचा 3-1 असा पराभव करून हे दवजेतेपद पटकावले आहे.  

• बांगलादेशची कर्णधार सहबना खातून, जी पाच सामन्यांत आठ गोल करून स्पधेतील सवाणदधक गोल करर्ारी होती, 

दहने टर ॉफी बांगलादेशच्या लोकांना समदपणत केली. 

• बांगलादेशची गोलरक्षक रुिना चकमा दहला स्पधेत फक्त एक गोल करून सवोतृ्कष्ट् गोलरक्षक म्हरू्न गौरवण्यात 

आले. 

• बांगलादेशने यापूवी 2016 मधे्य एकदा अंदतम फेरी गाठली होती पर् त्ा फायनलमधे्य भारताकडून 3-1 ने पराभूत 

झाला होता. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• 2022 SAFF मदहला चॅस्ियनदशप ही SAFF मदहला चॅस्ियनदशपची सिावी आवृत्ती होती, ही ददक्षर् आदशयाई 

फुटबॉल महासंघाच्या राष्ट्र ीय संघांची आंतरराष्ट्र ीय मदहला फुटबॉल स्पधाण होती. 

• ही स्पधाण 6-19 सप्टेंबर 2022 दरम्यान काठमांडू, नेिाळ येथे खेळली गेली होती.  

स्रोत: िीआयबी 

अिवाल व हनदेशांक 

ग्लोबल हक्रप्टो अॅडॉप्शन इंडेक्स 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• Global Crypto Adoption Index 2022 मधे्य भारत 0.663 इंडेक्स िोअरसह चौर्थ्ा क्रमांकावर आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• एकूर् इंडेक्स रँदकंगसह सलग दुसऱया वषी दक्रप्टोकरिी स्वीकारण्यात (adoption) स्व्हएतनाम पदहल्या क्रमांकावर 

आहे. 

• दफलीदपि 0.753 िोअरसह दुसऱ या क्रमांकावर आहे आदर् युके्रन 0.694 िोअरसह दनदेशांकात दतसऱ या 

क्रमांकावर आहे. 

• भारतातही दक्रप्टोकरिीची स्वीकाराहणता वाढली असून या यादीत भारत 0.663 च्या इंडेक्स िोअरसह चौर्थ्ा 

स्थानावर आहे. 

• ग्लोबल दक्रप्टो अॅडॉप्पशन इंडेक्सची ही दतसरी आवृत्ती आहे. 

• स्व्हएतनाम, दफदलपाइि, युके्रन, भारत, पादकस्तान, नायजेररया, मोरोक्को, नेपाळ, केदनया आदर् इंडोनेदशया या 

देशांचा ग्लोबल दक्रप्टो अॅडॉप्पशन इंडेक्स 2022 मधे्य दहा कमी मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या यादीत समावेश 

करण्यात आला आहे. 

• ब्राझील, थायलंड, रदशया, चीन, तुकण स्तान, अजेंदटना, कोस्िन आदर् इके्वडोर या आठ उच्च मध्यम उत्पन्न असलेल्या 

देशांच्या यादीत ग्लोबल दक्रप्टो अॅडॉप्पशन इंडेक्स 2022 मधे्य समावेश करण्यात आला आहे. 

• ग्लोबल दक्रप्टो अॅडॉप्पशन इंडेक्स 2022 मधे्य अमेररका आदर् युनायटेड दकंगडम या दोन उच्च उत्पन्न असलेल्या 

देशांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. 

Source: The Hindu 

 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

हनयुिी  

युनायटेड नेशि हचल्ड्र ि फंडाचे सहदच्छादूत 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 15 सप्टेंबर 2022 रोजी युदनसेफने युगांडाच्या 25 वषीय हवामान कायणकत्ाण वे्हनेसा नकाटे (Vanessa Nkate) यांची 

संयुक्त राष्ट्र ांच्या बाल दनधीच्या (युदनसेफ) सददच्छा दूत म्हरू्न दनयुक्ती केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• वे्हनेसा नकाते यांचा जन्म 1996 साली युगांडा (पूवण आदिका) येथील कंपाला येथे झाला. 

• जानेवारी 2019 मधे्य, वे्हनेसा एनकाटेने स्वीडनच्या गे्रटा थनबगणच्या पे्रररे्ने आपल्या कायाणची सुरुवात केली आदर् 

'युगांडाची हवामान कायणकताण' (Climate Activist of Uganda) म्हरू्न दतची दनवड करण्यात आली. 

• वे्हनेसा नकाते या िायडे फॉर फु्यचर चळवळीच्या प्रमुख सदस्या होत्ा. 

• आदिकन हवामान कायणकत्ांसाठी आवाज उठवण्याचे व्यासपीठ असलेल्या 'द राइज अप मूव्हमेंट' या संस्थेची 

स्थापना आदर् युगांडाच्या ग्रामीर् शाळांमधे्य सोलर पॅनल बसवण्याचा प्रकल्पही वे्हनेसा नकाते यांनीच उभारला होता. 

• वषण 2020 मधे्य,वल्डण इकॉनॉदमक फोरममधे्य वे्हनेसा नकाटे आदर् थनबगण आदर् इतरांसह स्स्वत्झलंडमधील दावोस 

येथे उपस्स्थत होते. 

• राईज अप मूव्हमेंट ही गररबी, दलंगाधाररत दहंसा, मानवी तिरी आदर् बाल अत्ाचार यांचे उच्चाटन करर्ारी चळवळ 

आहे. 

• युदनसेफच्या दचल्डर ि क्लायमेट ररि इंडेक्सने वगीकरर् केलेल्या 33 देशांपैकी एका देशात जागदतक पातळीवर 

2.2 अब्ज मुले राहतात, त्ांना "हवामान बदलाच्या पररर्ामांचा अतं्त जास्त धोका आहे". 

Source: Times of India 

मित्वाचे व्यिी  

डॉ. प्रमोद तलगेरी यांचे हनधन 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जे्यष्ठ जमणन भाषातज्ज् प्रा. डॉ. प्रमोद तलगेरी (वय 80) यांचे गुरुवारी खासगी रुग्णालयात दनधन झाले.  

मुख्य मुदे्द: 
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• जमणन भाषेतील अदद्वतीय कामदगरीसाठी 2005 मधे्य जमणन सरकारतफे त्ांना ‘ऑडणर ऑफ मेररट ऑफ द फेडरल 

ररपस्ब्लक ऑफ जमणनी’ या सवोच्च दकताबाने सन्मादनत करण्यात आले होते. 

• कारवार येथे 1942 मधे्य जन्म झालेल्या प्रमोद तलगेरी यांनी पुण्यातून शालेय आदर् महादवद्यालयीन दशक्षर् पूर्ण केले.  

• त्ानंतर जमणन भाषेत त्ांनी प्रभुत्व संपादन केले. हैदराबाद येथील सेंटर ल इस्िटयूट ऑफ इंस्ग्लश अ ॅण्ड फॉरेन 

लँगे्वजेस (ईएफएलयू) या अदभमत दवद्यापीठाचे त्ांनी कुलगुरुपद भूषदवले होते.  

• ददल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू दवद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ जमणन स्ट्डीजचे प्रमुख आदर् िूल ऑफ लँगे्वजेसचे ते 

अदधष्ठाता होते. 

Source: Loksatta 
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