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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

पाचवा आठवडा ऑगस्ट 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

टाटा स्टील आहि पंजाब सरकारने लुहियानामधे्य स्टील प्ांट उभारण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या 

केल्या 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• टाटा स्टील कंपनी आणि पंजाब सरकार यांच्यातील सामंजस्य करार (MoU) मधे्य electric arc furnace (EAF) 

fueled by scrap वापरून वाणषिक 0.75 दशलक्ष टन (MNTPA) स्टील उत्पादन कारखाना स्थापन करण्याचे उणिष्ट 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• टाटा स्टीलने लुणियानाच्या हाय-टेक वॅ्हलीतील कणियाना खुदि  येथे एक नवीन, ग्रीन सुणविा बांिण्याची णनवि केली 

आहे, जेिेकरून अथिव्यवस्थेला णवत्तपुरवठा आणि स्टील ररसायकणलंगद्वारे कमी काबिन स्टीलचे उत्पादन होईल. 

• अत्यािुणनक cutting-edge EAF आिाररत स्टील प्ांटमुळे टाटा स्टीलचा प्रमुख ररटेल बँ्रि, "Tata Tucson" तयार 

केला जाईल, ज्यामुळे कंपनीला आपला बाजारातील णहस्सा वाढणविे शक्य होईल. 

• टाटा स्टीलने गेल्या वषी हरयािातील रोहतक येथे आपला 0.5 MNTPA Steel Recycling Plant सुरू करून 

सॅ्क्रपवर प्रणिया (processing scrap) करण्यासाठी देशातील पणहली अत्यािुणनक सुणविा सुरू केली होती. 

• 2030 आणि 2025 पयंत, टाटा स्टीलला भारतातील काबिन िायऑक्साइि उत्सजिन अनुिमे 1.8 tCO2/TCS & 2 

tCO2/TCS पयंत कमी करायचे आहे. 

• टाटा स्टीलने आपल्या पयािवरिीय कामणगरी समजून घेण्यासाठी आणि उत्पादनाची शाश्वती सुणनणित करण्याच्या 

उिेशाने Life Cycle Assessment (LCA) पद्धतीचा यशस्वीपिे वापर केला आहे. 

• टाटा स्टील समूह हा जगातील सवाित मोठ्या पोलाद उत्पादकांपैकी एक आहे, ज्याची वाणषिक क्षमता ३४ दशलक्ष टन 

कच्च्च्या पोलादाची आहे. 

• Source: The Hindu 
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हिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी व्हचुु्यअल सू्कल सुरू केले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• णदल्लीचे मुख्यमंत्री अरणवंद केजरीवाल यांनी व्हचु्यिअल शाळा सुरू केल्या असून, त्यात देशातील सवि णवद्याथी 

प्रवेशासाठी पात्र ठरिार आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुरुवातीला 9 वी ते 12 वी पयंत व्हचु्यिअल सू्कल सुरू करण्यात येिार आहे. 

• व्हचु्यिअल शाळेतील णवद्यार्थ्ांना कौशल्यािाररत प्रणशक्षिासाठी तज्ज्ांकिून प्रणशक्षि तसेच नीट, सीयूईटी, जेईई अशा 

प्रवेश परीक्षांचे प्रणशक्षि देण्यात येिार आहे. 

• ही शाळा व्हचु्यिअल क्लासेसपासून पे्रररत आहे, जी कोणवि -19 साथीच्या रोगामुळे आवश्यक बनली होती. 

• ही शाळा व्हचु्यिअल सू्कल णदल्ली बोिि ऑफ सू्कल एजु्यकेशन बोिािशी संलग्न आहे. 

• व्हचु्यिअल सू्कल १३ ते १८ वषे वयोगटातील कोिताही णवद्याथी, जो कोित्याही मान्यताप्राप्त शाळेतून ८ वी उत्तीिि 

झाला आहे, तो व्हचु्यिअल सू्कलमधे्य प्रवेशासाठी अजि करू शकतो. 

Source: The Hindu 

'महिला हनिी'  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी मणहलांच्या सामाणजक आणि आणथिक प्रगतीसाठी मदत करण्यासाठी 

"मणहला णनिी" हा कजि देिारा कायििम सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मणहला णनिी योजनेअंतगित मणहला दैनंणदन खचि आणि सध्याच्या व्यवसायांचा णवस्तार या दोन्ीसंाठी कमी व्याजाच्या 

कजािसाठी पात्र ठरतील. 

• राजस्थान ग्रामीि उपजीणवका णवकास पररषदेच्या माध्यमातून सरकारद्वारे एक "मणहला णनिी" स्थापन केला जाईल, 

असे राजस्थान सरकारच्या 2022-2023 च्या अथिसंकल्पानुसार म्हटले होते.  

• तेलंगिानंतर हे देशातील दुसरे राज्य आहे, ज्यामधे्य मणहला णनिीची स्थापना झाली आहे. 
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• मणहला बचत संस्थांना बँकेचे कजि णमळवून देिे, वंणचत व उपेणक्षत मणहलांचे उत्पन्न वाढणविे, कौशल्य णवकासाच्या 

माध्यमातून मणहलांना सामाणजक व आणथिक उन्नतीसाठी मदत करिे या उिेशाने मणहला णनिीची स्थापना करण्यात 

आली. 

• 40,000 रुपयांपयंतच्या कजािसाठी, मणहला णनिी योजना 48 तासांच्या आत आणि 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त 

कजािसाठी 15 णदवसांच्या आत कजि देईल. 

• मणहला णनिी योजनेअंतगित राज्यातील ३३ णजल्ह्ांमधे्य सध्या २ लाख ७० हजार स्वयंसहाय्यता गट स्थापन करण्यात 

आले असून, त्यातून ३० लाख कुटंुबांना जोिण्यात आले आहे. 

• अशोक गेहलोत हे राजस्थानचे मुख्यमंत्री, कलराज णमश्रा हे राज्यपाल आणि जयपूर णह राजिानी आहे.  

Source: Navbharat Times 

जमू्म-काश्मीर पोहलसांनी 'JK Ecop' िे ऑनलाइन मोबाइल APP लााँच केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जमू्म-काश्मीर पोणलसांनी "JK Ecop" हे ऑनलाइन मोबाइल अॅप्लप्केशन सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• JK Ecop App वर सामान्य नागररकांना तिारी दाखल करण्यापासून ते एफआयआर प्रती िाउनलोि करण्यापयंत 

सवि सुणविा णमळिार आहेत.  

• या APP द्वारे नागररक चाररत्र्य प्रमािपत्र अजि, कमिचारी पिताळिी णकंवा भािेकरू पिताळिी यासारखे अजि करू 

शकतात.  

• या APP द्वारे हरवलेल्या व्यक्ती आणि अज्ञात मृतदेह इत्यादीबंिलची माणहती देखील णमळू शकते. 

• वाहतूक पोणलसांशी संबंणित अन्य सेवाही या APP च्या माध्यमातून नागररकांना पुरवल्या जातात, ज्यात वाहतूक 

णनयमांचे उलं्लघन झाल्याची माणहती देण्यापासून अपघातांची नोदं करण्यापयंतचा समावेश आहे. 

• या APP मिील 'महामागािच्या प्लस्थतीची माणहती' नागररकांना प्रवासाचे णनयोजन करण्यास मदत करेल. 

• या APP द्वारे चलन ऑनलाइन भरल्यास नागररकांना मदत तर होईलच, णशवाय णवभागाचे कामही कमी होईल. 

Source: Livemint 

राजीव गांिी ग्रामीि ऑहलम्पिक स्पिाु राजस्थानमधे्य 
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बातम्यांमधे्य का: 

• राजीव गांिी ग्रामीि ऑणलप्लिक स्पिेचे उद्घाटन जोिपूर येथे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या हसे्त 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्राम ऑणलंणपकमधे्य राजस्थानातील ४४ हजार गावे सहभागी होिार आहेत. 

• ग्रामीि ऑणलप्लिक स्पिेसाठी णवणवि वयोगटातील सुमारे ३० लाख लोकांनी यापूवीच नोदंिी केली आहे. 

• ग्रामीि ऑणलप्लिक स्पिेसाठी नोदंिी केलेल्या 30 लाख स्पििकांपैकी 9 लाख मणहला आहेत. 

• ग्रामीि ऑणलप्लिक स्पिेत व्हॉलीबॉल, हॉकी, टेणनस बॉल णिकेट, खो-खो अशा िीिा स्पिांचा समावेश होतो. 

• ग्रामीि ऑणलंणपक खेळांचा उिेश प्रणतभावान खेळािंूना राष्टर ीय व आंतरराष्टर ीय िीिा स्पिांमधे्य भाग घेण्यासाठी प्रवृत्त 

करिे हा आहे. 

Source: Livemint 

उत्तर प्रिेश सरकार कन्नौजला पयुटन स्थळ म्हिून हवकहसत करिार  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेश सरकार कन्नौजला पयिटन स्थळ म्हिून णवकणसत करिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील परफू्यम उद्योगाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने हा णनििय घेतला आहे. 

• याअंतगित उत्तर प्रदेश सरकारने णिसेंबरमधे्य कन्नौजमधे्य आंतरराष्टर ीय परफू्यम फेअर आयोणजत करण्याचा णनििय 

घेतला आहे. 

• या योजनेअंतगित णजल्ह्ात स्थापन होत असलेल्या परफु्यम पाकि चा पणहला टप्पा १५ नोव्हेंबर २०२२ पयंत पूिि 

करण्यात येिार आहे. 

• उत्तर प्रदेश सरकारने आयोणजत केलेल्या या उपिमात परफु्यमचा व्यवसाय २५० कोटीवंरून २५,००० कोटी 

रुपयांपयंत नेण्याचे उणिष्ट आहे. 

• या प्रकल्पांतगित आंतरराष्टर ीय परफू्यम फेअर मधे्य कोित्याही व्यापाऱ्याने सहभाग घेतल्यास वाहतूक, प्रवासासणहत 

खचि सरकार उचलिार असल्याचे राज्य सरकारतफे जाहीर करण्यात आले आहे. 

• या प्रकल्पांतगित उत्पादन णवकास सुणविा, चाचिी, प्रमािीकरि, माकेणटंग, बँ्रणिंग, पॅकेणजंग यासह णवणवि सुणविा 

राज्य सरकारकिून व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येिार आहेत. 

• या प्रकल्पात सेंटर ल इप्लिटू्यट ऑफ मेणिणसनल अँि अरोमॅणटक प्ांट्स (सीआयएमएपी) चाही समावेश असेल. 

• Source: Times of India 
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साबरमती निीवरील पािचाऱ्यांसाठी 'अटल हिज'चे उि्घाटन 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गुजरातमिील अहमदाबाद शहरात, साबरमती नदीवरील केवळ पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या "अटल पुलाचे" पंतप्रिान 

नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त अणिकृत उद्घाटन होिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रिान मोदी दोन णदवसीय गुजरातच्या गृहराज्य दौऱ्यावर आहेत, णजथे अटल पुलाचे पंतप्रिान मोदीचं्या हसे्त 

उद्घाटन होिार आहे. 

• अटल पूल सुमारे 300 मीटर लांब आणि 14 मीटर रंुद आहे. 

• अहमदाबाद महानगरपाणलकेने पादचारी ओव्हरपास (अटल पूल) णवकणसत केला आहे. 

• अटल णब्रजची रचना खालच्या आणि वरच्या ररव्हरफं्रट वॉक णकंवा प्रोमेनेि्स या दोन्ीनंा जोिण्यासाठी करण्यात 

आली आहे. 

• अटल पुलाला माजी पंतप्रिान अटलणबहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात आले आहे 

• 300 मीटरचा अटल पूल अहमदाबाद महानगरपाणलकेने बांिला असून त्याला माजी पंतप्रिान अटलणबहारी वाजपेयी 

यांचे नाव देण्यात आले आहे. 

• अटल णब्रज नदीच्या पूवेकिील फु्यचररप्लस्टक आट्िस अँि कल्हचर सेंटर हे णठकाि आणि त्याच्या पणिमेकिील फ्लॉवर 

पाकि ला जोिलेले आहे. 

• अटल णब्रज, त्याच्या आकषिक णिझाईनसाठी प्रशंणसत, बहु-स्तरीय पाणकंग लॉटला देखील जोिेल. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

नागालाँडला 119 वर्ाांत िुसरे रेले्व स्थानक हमळाले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• शोखुवी येथे नवीन सुणविा पूिि झाल्यामुळे, नागालँिच्या ईशाने्यकिील राज्यामधे्य 119 वषांहून अणिक कालाविीनंतर 

आता दुसरे रेले्व स्थानक आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• नागालँि राज्याचा व्यापारी णजल्हा णदमापूर रेले्व से्टशनचे घर आहे, ज्याने 1903 मधे्य आपले दरवाजे उघिले. 

• मुख्यमंत्री नेणफयु ररओ यांनी शोखुवी रेले्व स्थानकावर िोनी पोलो एक्सपे्रसला णहरवा झेंिा दाखवला. 
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• सध्या णदमापूरपासून काही णकलोमीटर अंतरावर असलेल्या शोखुवीपयंत नवीन रेले्व मागािचा णवस्तार करण्यात आला 

आहे. िोनी पोलो एके्स्प्रस पूवी आसाममिील गुवाहाटी आणि अरुिाचल प्रदेशातील नाहरलागुन दरम्यान दररोज 

िावत होती. 

• िोनी पोलो एके्स्प्रसचा णवस्तार शोखुवी रेले्व से्टशनपयंत केल्यामुळे नागालँि आणि अरुिाचल प्रदेशला थेट रेले्व सेवा 

उपलब्ध होईल. 

• प्रशासनाला शक्य णततक्या लवकर सवि ईशाने्यकिील राज्यांच्या राजिान्यांशी रेले्वमागि जोिण्याची इच्छा आहे. 

• आसाममिील िनणसरी ते नागालँिच्या कोणहमा प्रदेशातील जुब्जा हा 90 णकमी लांबीचा रंुद गेज मागि 2016 मधे्य 

तयार करण्यात आला होता आणि आता त्यावर बांिकाम सुरू आहे. 

• नागालँिची राजिानी कोणहमा राज्य आहे आणि त्याचे राज्यपाल आणि सध्याचे मुख्यमंत्री नेणफयू ररओ आणि जगदीश 

मुखी आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

NCRB अिवाल 2021 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नॅशनल िाइम रेकॉिि बु्यरोने अपघाती मृतू्य आणि आत्महत्या २०२१ या शीषिकाचा एक अहवाल प्रकाणशत केला 

आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• अपघाती मृतू्य आणि आत्महत्या 2021 च्या अहवालानुसार, भारतात आत्महते्यशी संबंणित मृतंू्यची संख्या 2021 मधे्य 

णविमी पातळीवर पोहोचली आहे. 

• अपघाती मृतू्य आणि आत्महत्यांच्या अहवालानुसार, भारतात आता दर १,००,००० लोकांमागे ११.३ आत्महत्यांची नोदं 

झाली आहे. 

• सवािणिक आत्महत्यांचे प्रमाि असलेल्या महाराष्टर ात २०२१ मधे्य २२,२०७ आत्महत्या झाल्या आहेत. 

• १८ हजार ९२५ आत्महत्यांसह ताणमळनािू दुसऱ्या िमांकावर असून, मध्य प्रदेश १४ हजार ९६५, पणिम बंगाल १३ 

हजार ५०० आत्महत्यांसह चौर्थ्ा, तर कनािटक १३ हजार ५६ आत्महत्यांसह पाचव्या िमांकावर आहे. 

• एनसीआरबीने जाहीर केलेल्या आकिेवारीनुसार, देशातील एकूि आत्महत्यांपैकी 50.4% आत्महत्या या पाच 

राज्यांमधे्य होतात. 

• माणहती तंत्रज्ञान उपाय आणि गुने्गारी गुप्त माणहतीच्या तरतुदीद्वारे, कायदा व सुव्यवस्था कायिक्षमतेने अंमलात 

आिण्यात भारतीय पोणलसांना मदत करण्याच्या उिेशाने कें द्रीय गृह मंत्रालयाने एनसीआरबीची स्थापना १९८६ मधे्य 

केली. 

• एनसीआरबी देशातील गुने्गारीची संपूिि वाणषिक आकिेवारी संकणलत करते. 
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Source: The Hindu 

'ई-समािान' पोटुल  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• णवद्यापीठांमिील णवद्याथी आणि कमिचाऱ्यांच्या सवि तिारीवंर णवद्यापीठ अनुदान आयोगामाफि त (यूजीसी) 'ई-समािान' 

या पोटिल ची णनणमिती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• णवद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मते e-Samdhan पारदशिकता सुणनणित करेल, उच्च णशक्षि संस्थांमिील अनुणचत 

प्रकारांना आळा घालेल, आणि तसेच तिारीचं्या णनवारिासाठी कालबद्ध यंत्रिाही पूरवेल.  

• णवद्यापीठ अनुदान आयोगाचे हे नवीन पोटिल 'ई-समािान' हे अँटी रॅणगंग हेल्पलाइन वगळता, आपले णवद्यमान पोटिल 

आणि हेल्पलाइनचे णवलीनीकरि करून णवकणसत केले आहे. 

• ई-समािान, भागिारकांची सेवा करण्यासाठी, सवि भागिारकांना पोटिलवर त्यांच्या तिारी नोदंणवण्यासाठी 'single 

window system' तयार केली जाईल. 

• ई-समािान पोटिलअंतगित युजीसीच्या वेबसाइटवर '१८००-१११-६५६' हा टोल फ्री िमांकही २४×७ उपलब्ध असेल, 

ज्यामधे्य भागिारकांना येिाऱ्या कोित्याही समसे्यबाबत तिारी नोदंवता येतील. 

• ई-समािान पोटिलच्या माध्यमातून सुमारे ३८ दशलक्ष णवद्यार्थ्ांना लाभ देण्याचे णवद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उणिष्ट 

आहे. 

• णवद्यापीठ अनुदान आयोगामधे्य १०४३ णवद्यापीठे, ४२३४३ महाणवद्यालये, ३.८५ कोटी णवद्याथी आणि १५.०३ लाख 

णिक्षकांचा समावेश आहे. 

• णवद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना १९५६ साली झाली असून आयोगाचे मुख्यालय नवी णदल्ली येथे आहे. 

• माणमदला जगदीश कुमार हे णवद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. 

Source: Indian Express 

"Clear Skies for Tomorrow" मोिीम 
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बातम्यांमधे्य का: 

• इंणिगो वर्ल्ि णह इकॉनॉणमक फोरमद्वारे चालवल्या जािार् या "Clear Skies for Tomorrow" मोणहमेत सामील झाली 

आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• signatory म्हिून, इंणिगो एअरलाइन्स म्पिअर स्काईज फॉर टुमारो, इंहडया कोहलशन उपिमात सामील झाली 

आहे. 

• इंणिगोने आपले नवीन A320 णनओ णवमान 10% SAF mix असलेल्या टुलुस, फ्रान्स येथून नवी णदल्लीपयंत उड्डाि 

केले. 

• जानेवारी 2019 मधे्य सुरू झालेल्या "म्पिअर स्काईज फॉर टुमारो" द्वारे या उद्योगासाठी काबिन-शून्य उड्डाि साध्य 

करण्यासाठी एक अथिपूिि आणि सणिय मागि आहे. 

• प्लक्लअर स्काय फॉर टुमॉरो हे शाश्वत णवमान इंिन (sustainable aviation fuel) च्या संिमिावर संरेप्लखत 

करण्यासाठी उच्च अणिकारी आणि साविजणनक नेत्यांना एक महत्वाची यंत्रिा प्रदान करते. 

• सन 2050 पयंत णवमान वाहतुकीच्या एकूि णनव्वळ-शून्य उपिमाला समथिन देण्यासाठी, “क्लीअर स्काईज फॉर 

टुमारो” चे उणिष्ट 2030 पयंत या उद्योग के्षत्रात मोठ्या प्रमािावर शाश्वत णवमान इंिन उत्पादन करिे आहे 

• रोनो दत्ता हे इंणिगोचे संचालन करिाऱ्या इंटरग्लोब एप्लव्हएशन णलणमटेिचे सीईओ आहेत. 

• Source: Economic Times 

'एक और्िी वनस्पती, एक मानक' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• PCIM&H आणि IPC यांच्यात आंतर-मंत्रालयीन सहकायािसाठी "वन औषिी वनस्पती, एक मानक (One Herb, 

One Standard)" यांना प्रोत्साहन आणि सुणविा देण्याच्या उिेशाने सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या 

आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• या कराराचा उिेश सामंजस्यपूिि हबिल औषि मानांकन चा णवकास करिे व साविजणनक आरोग्याला चालना देिे हा 

आहे.  

• PCIM&H आणि IPC दोन्ी एकाच उिीष्टाच्या णदशेने काम करत असल्याने, "एक औषिी वनस्पती - एक मानक" 

साध्य करण्यासाठी मानकांमधे्य सुसूत्रता आििे योग्य आहे.  

• पारंपाररक औषिांच्या मानकीकरिाच्या के्षत्रात माणहतीच्या देवािघेवािीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापक सहकायि 

सुलभ करिे हा 'एक औषिी वनस्पती - एक मानक' सामंजस्य कराराचा उिेश आहे. 

• 'वन हबि, वन सँ्टििि ' अंतगित वगीकृत मोनोग्राफ प्रकाणशत करण्याचा संपूिि अणिकार PCIM&Hला असेल. 
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• स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारानुसार PCIM&H आणि IPC ने णवकणसत केलेले मोनोग्राफ्स त्यानुसार ओळखले 

जातील आणि संबंणित मोनोग्राफ्समिील आयपीसीचे योगदान सुद्धा लक्ष्यात घेतले जाईल.  

• या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून प्रते्यक मोनोग्राफमधे्य आंतरराष्टर ीय गुिवते्तच्या गरजेसह भारतीय मानकांचा 

समावेश करण्यात आला आहे, जेिेकरून सवि भारतीय गुिवते्तची मानके सामान्य वनस्पतीचं्या जागणतक मानकांशी 

सुसंगत असतील. 

Source: PIB 

नीती आयोगाने िररद्वारला भारतातील सवोत्तम मित्त्वाकांक्षी हजल्हा म्हिून घोहर्त केले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तराखंिचे पणवत्र शहर हररद्वारला नीती आयोगाने पाच णनकषांवर सवोत्तम आकांक्षी णजल्हा म्हिून घोणषत केले 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पायाभूत सुणविांच्या बाबतीत हररद्वार णजल्ह्ाला प्रथम िमांक देण्यात आला असून, त्यासह हररद्वारच्या णवकासासाठी 

नीती आयोगाकिून तीन कोटी रुपयांची अणतररक्त तरतूद करण्यात आली आहे. 

नीती आयोगाने सुरू केलेल्या आकांक्षी णजल्हा कायििमात पाच प्रमुख णनकषांच्या आिारे णजल्ह्ांच्या कामणगरीचे मूल्यमापन 

करण्यात आले आहे, ज्यात हे समाणवष्ट आहे- 

1. आरोग्य आणि पोषि (30%) 

2. णशक्षा (30%) 

3. कृषी व जलसंपदा (२०%) 

4. आणथिक समावेशन आणि कौशल्य णवकास (१०%) 

5. पायाभूत सुणविा (१०%) 

• नीती आयोगाचा महत्त्वाकांक्षी णजल्हा कायििम सन २०१८ मधे्य सुरू करण्यात आला होता. 

• सामाणजक-आणथिक णवकासाच्या माध्यमातून मॉिेल ब्लॉकमधे्य णवकणसत केले जाऊ शकतील अशा संभाव्य णजल्ह्ांची 

ओळख पटणविे हे या महत्त्वाकांक्षी णजल्हा कायििमाचे उिीष्ट आहे. 

• महत्त्वाकांक्षी णजल्हा कायििमांतगित कें द्र सरकार णनविलेल्या णजल्ह्ांची सामाणजक-आणथिक प्लस्थती सुिारण्यासाठी 

आणि सविसमावेशक आणि सवांगीि णवकास सुणनणित करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलनार आहे. 

• महत्त्वाकांक्षी णजल्हा कायििमासाठी आकांक्षी णजल्हा कायििमाचा (एिीपी) भाग म्हिून सुरुवातीला एकूि 117 

णजल्ह्ांची णनवि करण्यात आली होती, ज्यांचा णवकास आणि कामणगरीचे मूल्यांकन णनती आयोगाद्वारे दर मणहन्याला 

णजल्हा प्रशासकांनी पाठणवलेल्या अहवालांद्वारे केले जाते.  

• Source: Indian Express 
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स्वच्छ सागर, सुरहक्षत सागर मोिीम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• स्वच्छ सागर, सुरणक्षत सागर कायििमाचा एक भाग म्हिून पृथ्वी णवज्ञान मंत्रालयाने 75 णदवसांत देशभरातील 75 

समुद्रणकनारे स्वच्छ करण्यासाठी णकनारी स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्वच्छ सागर, सुरणक्षत सागर अणभयान या जगातील पणहल्या आणि प्रदीघि काळ चाललेल्या णकनारपट्टी स्वच्छता 

उपिमाने सवािणिक सहभागीनंा आकणषित केले आहे. 

• प्ाप्लस्टकच्या वापरामुळे सागरी जीव कसे नष्ट होत आहेत, याची जािीव वाढावी, यासाठी स्वच्छ सागर, सुरणक्षत सागर 

अणभयानातफे लोकांच्या वतिनात आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

• स्वच्छ सागर, सुरणक्षत सागर कायििमाची जनजागृती करण्यासाठी आणि बीच क्लीनअप उपिमात से्वचे्छने सहभागी 

होण्यासाठी सविसामान्यांना साइन अप करण्यासाठी सरकारने "इको णमत्रम" हे मोबाइल अॅप्लप्केशन तयार केले 

आहे. 

• हा उपिम १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी संपिार आहे, ज्याला "आंतरराष्टर ीय णकनारा स्वच्छता णदन" म्हिून देखील ओळखले 

जाते. 

• आंतरराष्टर ीय कोस्टल क्लीनअप णदवस दरवषी सप्टेंबर मणहन्यातील णतसऱ्या शणनवारी जगभर साजरा केला जातो. 

• आंतरराष्टर ीय णकनारा स्वच्छता णदनाचे उिीष्ट म्हिजे महासागर आणि समुद्रणकनाऱ्यांवर कचरा साचल्यामुळे होिाऱ्या 

पररिामांबिल लोकांमधे्य जागरूकता वाढणविे. 

Source: PIB 

स्माटु इंहडया िॅकेथॉन-2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• णशक्षि मंत्रालय स्माटि इंणिया हॅकेथॉन-2022 चे आयोजन करत आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्माटि इंणिया हॅकेथॉन (एसआयएच) हाििवेअर आणि स्माटि इंणिया हॅकेथॉन (एसआयएच) सॉफ्टवेअर या स्माटि इंणिया 

हॅकेथॉनच्या दोन आवृत्त्या यंदा होत आहेत. 

• हाििवेअर आणि सॉफ्टवेअरसाठी स्माटि इंणिया हॅकाथॉनची भव्य फायनल या वषी अनुिमे 25-29 ऑगस्ट आणि 

25-26 ऑगस्ट रोजी णनणित करण्यात आली होती. 

• उद्घाटन स्माटि इंणिया हॅकेथॉन (एसआयएच) २०१७ मधे्य झाले होते. 

• मानव संसािन णवकास मंत्रालय (एमएचआरिी) इनोवे्हशन णवभाग वाणषिक स्माटि इंणिया हॅकेथॉनचे आयोजन करते, 

ज्याचे उिीष्ट आहे की व्यवसाय, णबगर-सरकारी संस्था आणि सरकारी संस्थांद्वारे णनमािि झालेल्या समस्यांचे णनराकरि 

करण्यात णवद्यार्थ्ांना मदत करिे. 

• MoE ने Smart India Hackathon-Jr देखील लाँच केले आहे. 

• स्माटि इंणिया हॅकेथॉनचे उिीष्ट म्हिजे देशातील णवद्यार्थ्ांना दररोज भेिसाविाऱ्या सवाित महत्वाच्या समस्यांकिे लक्ष 

वेिण्यासाठी एक व्यासपीठ देिे.  

Source: Economic Times 

पंतप्रिान नरें द्र मोिी यांनी भारताच्या पहिल्या भूकंप स्मारकाचे लोकापुि केले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताचे पणहले भूकंप स्मारक सृ्मतीवन गुजरातमिील भूज येथे पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त राष्टर ाला समणपित 

करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सृ्मती वन हे एक आगळेवेगळे स्मारक आहे, ज्यामधे्य जानेवारी २००१ मधे्य येथे झालेल्या प्रलयंकारी भूकंपात प्राि 

गमावलेल्या १२ हजारांहून अणिक लोकांच्या नावांसह एक णवशाल स्मारकही बांिण्यात आले आहे. 

• सृ्मती वन येथील भूकंप णसमु्यलेटरमुळे पयिटकांना भूकंपाच्या हादऱ्याच्या अनुभवासारखा प्रत्यक्ष अनुभव णमळेल. 

• सृ्मती वन हे भुज शहराजवळील भुणजयो णहलवरील ४७० एकरमधे्य पसरलेले स्मारक आहे. 

• सृ्मती वन संग्रहालयात २००१ च्या भूकंपानंतर गुजरातची भौगोणलक रचना, पुनबांििी उपिम आणि यशोगाथा 

प्रदणशित केल्या जातील आणि णवणवि प्रकारच्या आपत्ती आणि भणवष्यातील कोित्याही प्रकारच्या आपत्तीसंाठीच्या 

तयारीची माणहती णदली जाईल. 

• सृ्मती वनमधे्य ५िी णसमु्यलेटरच्या सहाय्याने भूकंपाचा अनुभव पुन्ा णनमािि करण्यासाठी ब्लॉकही तयार करण्यात 

आला आहे. 
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• या प्रकल्पाचे एक प्रमुख आकषिि म्हिजे णवशेष नाट्यगृह जेथे अभ्यागतांना कंपन आणि ध्वनी प्रभावांद्वारे भूकंपाचा 

अनुभव घेता येईल. 

• Source: Times of India 

जगातील सवाुत मोठे िाहमुक स्मारक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पणिम बंगालमिील वैणदक तारांगिाचे मंणदर, जे इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा चेतना (ISKCON) चे मुख्यालय 

असेल, ही जगातील सवाित मोठी िाणमिक रचना असेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• इस्कॉनच्या संस्थापक श्रीला प्रभुपाद यांनी वैणदक तारांगि मंणदर बांिले, जे अमेररकन कॅणपटॉल इमारती णिझाईनच्या 

Design ची प्रणतकृती आहे.  

• ताजमहाल, वॅ्हणटकनमिील प्रणसद्ध सेंट पॉल कॅथेिर ल आणि पांढऱ्या संगमरवरी घुमटाच्या इमारतीपेक्षा हे मंणदर मोठे 

आहे. 

• इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेसचे मुख्यालय वैणदक तारांगिाच्या (इस्कॉन) मंणदरात असिार आहे. 

• सुरुवातीला सन 2022 पयंत पाहुण्यांचे स्वागत करण्याचा या मंणदराचा उिेश होता, परंतु कोणवि -19 साथीच्या 

रोगाच्या णवलंबामुळे, उघिण्याची तारीख आता 2024 वषािवर हलणवण्यात आली आहे. 

• ४०० एकरवरील भव्य अंग्कोर वाट मंणदर सध्या कंबोणियातील सवाित मोठी िाणमिक रचना आहे. 

• पणिम बंगालच्या मायापूरमधे्य वैणदक तारांगि मंणदर नाणदया णजल्ह्ात आहे. 

Source: News on Air 

"एक राष्ट्र  एक खत" कायुक्रम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• देशभरातील खतांचे बँ्रि प्रमाणित करण्याच्या उिेशाने सरकारने सवि व्यवसायांना "भारत" या बँ्रि नावाने त्यांच्या 

मालाची णविी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. 
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मुख्य मुदे्द: 

• वन नेशन वन फणटिलायझर ऑििर अंतगित, सवि साविजणनक णकंवा खाजगी के्षत्रातील कंपन्या “भारत यूररया,” “भारत 

िीएपी,” “भारत एमओपी” आणि “भारत एनपीके” अशी बँ्रि नावे वापरतील. 

• वन नेशन वन फणटिलायझरच्या णनिियावर खत कंपन्यांनी नकारात्मक प्रणतणिया व्यक्त केली आणि म्हटले की ते 

"त्यांचे बँ्रि मूल्य आणि बाजारातील फरक नष्ट होईल." 

• वन नेशन वन फणटिलायझरचा णनििय खत उद्योगासाठी घातक ठरू शकतो, कारि त्यामुळे उत्पादनांचे बँ्रणिंग 

करण्याबरोबरच कंपनीची प्रणतष्ठा शेतकऱ्यांमधे्य प्रस्थाणपत होण्यास मदत होिार आहे. 

• वन नेशन वन फणटिलायझर अंतगित खत कंपन्या के्षत्र-स्तरीय प्रात्यणक्षके, पीक सवेक्षि आणि इतर कायििम ज्यामधे्य 

त्यांचे बँ्रि ठळकपिे प्रदणशित केले जातात आणि शेतकऱ्यांशी संपकि  सािण्यात मदत करतात यासह णवणवि 

णवस्ताराच्या प्रयत्नांमधे्य गंुतलेले असतात. 

• वन नेशन वन फणटिलायझर अंतगित जारी केलेले नवीन णनयम 2 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होतील. 

• वन नेशन वन फणटिलायझर अंतगित, कंपन्यांना त्यांच्या पूवीच्या सवि बॅग णिझाईन बाजारातून काढून टाकण्यासाठी १२ 

णिसेंबरपयंत वेळ देण्यात आला आहे. 

स्रोत: ि हिंिू 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

सॉलोमन बेटांनी नौिलाची सवु परकीय जिाजे रोखली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सॉलोमन बेटांनी अमेररकन जहाजांना त्यांच्या बंदरांमधे्य िॉणकंग करण्यास मनाई केली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• सॉलोमन बेटांनी त्यांच्या बंदरांमधे्य, यूएस नेव्हीच्या जहाजांवर मोराटोररया (moratoria) लागू केला आहे. 

• मे मणहन्यात चीनशी करार झाल्यापासून सॉलोमन बेटे आणि अमेररका यांच्यातील संबंि तिावपूिि बनले आहेत. 

• या करारानुसार, सोलोमनने णचनी नौदलाच्या जहाजांसाठी परवानगी (anchorage) णदली आहे. 

• पापुआ नू्य णगनीच्या पूवेस, सॉलोमन द्वीपसमूह हा ९९० हून अणिक बेटांनी बनलेला देश आहे. 

• ग्वादाल्कनाल बेटावरील ‘िोहनयारा’ ही सॉलोमन बेटांची राजिानी आहे. 

• पापुआ नू्य णगनी या नावाने ओळखल्या जािाऱ्या स्वायत्त भागाचा वायव्य भाग असलेल्या बुका आणि बुगेनप्लव्हणलया 

यांचा अपवाद वगळता या देशात सोलोमन रेंजचा बहुसंख्य भाग समाणवष्ट आहे. 

• गव्हनिर-जनरल, जो राज्याचा औपचाररक प्रमुख म्हिून काम करतो, सोलोमन बेटांच्या घटनात्मक राजेशाहीमधे्य 

णब्रटीश सम्राटाचे प्रणतणनणित्व करतो. 

• Source: Times of India 
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इंहडया इंटरनॅशनल MSME स्टाटु अप एक्स्पो आहि सहमट 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 8 व्या भारतीय आंतरराष्टर ीय एमएसएमई स्टाटि-अप एक्स्पो आणि सणमट 2022 चे अणिकृत उद्घाटन उपराज्यपाल 

मनोज णसन्ा यांच्या हसे्त नवी णदल्ली येथे करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• एसएमई, स्टाटिअप्स, व्यवसाय, उद्योग आणि सेवा प्रदात्यांना नवीन शक्यता शोिण्यासाठी, खरेदीदार आणि 

णविेत्यांशी संपकि  सािण्यास आणि राज्याबिल माणहतीची देवािघेवाि करण्यासाठी 8 व्या भारतीय आंतरराष्टर ीय 

एमएसएमई स्टाटि-अप एक्स्पो आणि सणमट 2022 आयोणजत करण्यात आले आहे.  

• भारतातून होिाऱ्या एकूि णनयाितीपैकी सुमारे 45 टके्क णनयाित MSME के्षत्राकिून केली जाते. 

• MSME च्या दीघिकालीन णवस्तारासाठी (Standardization, connectivity, and productivity) मानकीकरि, 

कनेप्लक्टप्लव्हटी आणि उत्पादकता हे तीन प्रमुख घटक आहेत. 

• 'वोकल फॉर लोकल', णिप्लस्टर क्ट एक्सपोटि हब, जीईएम पोटिल आणि देशांतगित आणि जागणतक मूल्य साखळीचंी 

माकेट कनेप्लक्टप्लव्हटी प्रामुख्याने एमएसएमईला गती देतात. 

• आणथिक वषि 2021-2022 मधे्य एमएसएमई णनयाितीत 54% वाढ झाली आहे, तर आयातदार-णनयाितदार नोदंिीत 

173% वाढ झाली आहे. 

• देशातील सवाित वेगाने वाढिारी बागायती बाजारपेठ जमू्म-काश्मीरमधे्य आहे. 

• Source: The Hindu 

मित्वाच्या बातम्या: अथुव्यवस्था 

Forex साठा 564 अब्ज डॉलसुच्या 2 वर्ाांच्या नीचांकी पातळीवर 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• ररझव्हि बँक ऑफ इंणियाने (आरबीआय) णदलेल्या वृत्तानुसार, देशाचा परकीय चलन साठा ६.६९ अब्ज िॉलरने कमी 

होऊन ५६४ अब्ज िॉलरवर आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताच्या परकीय चलन साठ्याची पातळी २०२० ऑक्टोबरनंतरची सवाित कमी आहे. 

• आरबीआयच्या आकिेवारीनुसार ही घसरि प्रामुख्याने परकीय चलन संपत्तीत ५.८ अब्ज िॉलरच्या घसरिीमुळे 

झाली असून त्यानंतर सोन्याच्या साठ्यात ७०४ दशलक्ष िॉलसिची घट झाली आहे. 

• आरबीआयच्या मते, फॉरेक्स ररझव्हिमधे्य घट होण्याचे एक महत्त्वाचे कारि म्हिजे रुपयात कोितेही लक्षिीय 

अवमूल्यन होऊ नये म्हिून मध्यवती बँका परकीय चलन बाजारात िॉलरची णविी करत आहेत. 

• नुकत्याच झालेल्या दरणनणितीच्या बैठकीनंतर मध्यवती बँकेने सलग णतसऱ्यांदा व्याजदरात वाढ केली. आरबीआय 

गव्हनिर शप्लक्तकांत दास यांच्या मते, भारताचा परकीय चलन साठा जगात चौर्थ्ा िमांकावर होता. 

• देशाच्या स्वत:च्या चलनाव्यणतररक्त इतर चलनात मूल्य असलेल्या मालमत्तांना परकीय चलन मालमत्ता असे संबोिले 

जाते. 

• परकीय चलन साठ्याचा सवाित मोठा भाग, जो िॉलरमधे्य मोजला जातो, त्यात परकीय चलन मालमत्तांचा समावेश 

होतो. 

• Source: The Hindu 

मिागाईच्या यािीत तेलंगि अव्वल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• तेलंगिा महागाईच्या चाटिमधे्य 8.32% सह अव्वल स्थानावर आहे,तसेच त्यानंतर पणिम बंगाल (8.06%) आणि 

णसक्कीम (8.01%) यांचा िमांक लागतो. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• ग्राहक मूल्य णनदेशांकाने जाहीर केलेल्या आकिेवारीनुसार, 2022 च्या पणहल्या सात मणहन्यांत, हेिलाईन 

चलनवाढीचा दर सरासरी 6.8% होता. 

• केरळ (४.८%), ताणमळनािू (५.०१%), पंजाब (५.३५%), णदल्ली (५.५६%), कनािटक (५.८४%) सारख्या णठकािी 

णकरकोळ णकंमत वाढ ६% पेक्षा कमी आहे. 

• मणिपूर, गोवा आणि मेघालय सारख्या छोट्या राज्यांमधे्य सरासरी चलनवाढीचा दर 4% च्या खाली आहे, जो अनुिमे 

1.07%, 3.66%, आणि 3.84% आहे. 

• महागाईचा उच्च दर असलेल्या इतर महत्त्वपूिि राज्यांमधे्य गुजरात, जमू्म-काश्मीर (7.2%), मध्य प्रदेश (7.52%), 

आसाम (7.37%), उत्तर प्रदेश (7.27%) आणि हररयािा (7.7%) यांचा समावेश आहे. 

• जानेवारी ते जून 2022 या कालाविीत नागालँि आणि णत्रपुरामधे्य महागाईचा सरासरी दर अनुिमे 5.6% आणि 

4.8% पेक्षा कमी होता. 
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• पुरवठा आणि मागिी यांच्यातील असमतोलामुळे वसू्त आणि सेवांच्या णकंमतीत झालेल्या वाढीचे वििन करण्यासाठी 

चलनवाढ ही संज्ञा वापरली जाते. 

• भारत आपला महागाई दर (सीपीआय) णनणित करण्यासाठी घाऊक णकंमत णनदेशांक (िबू्ल्यपीआय) आणि ग्राहक 

णकंमत णनदेशांक वापरतो. 

• २% ते ३% चलनवाढीचा दर अथिव्यवस्थेसाठी सकारात्मक मानला जात असला तरी अणतमंदी ही सविच 

अथिव्यवस्थांसाठी घातक आहे. 

• Source: The Hindu 

गौतम अिानी बनले जगातील हतसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• बू्लमबगि णबणलणनयर इंिेक्सनुसार, भारताचे गौतम अदानी सध्या जगातील णतसऱ्या िमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती बनले 

आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• बू्लमबगि णबणलणनयर इंिेक्सच्या िमवारीनुसार गौतम अदानीने लुई वुइटनचे अध्यक्ष बनाििि अनािल्ट यांना मागे टाकत 

िमवारीत पणहले स्थान णमळवले आहे. 

• बू्लमबगि णबणलणनयर इंिेक्समधे्य आणशयाई व्यक्ती पणहल्यांदाच पणहल्या तीनमधे्य आलेली आहे. 

• नुकत्याच आलेल्या या इंिेक्समधे्य ररलायन्सचे प्रमुख मुकेश अंबानी एकूि 91.9 अब्ज िॉलरसह 11 व्या िमांकावर 

आहेत. 

• इलॉन मस्क आणि जेफ बेजोस यांची संपत्ती सध्या अनुिमे २५१ अब्ज अमेररकन िॉलर आणि १५३ अब्ज अमेररकन 

िॉलर इतकी आहे. 

• अदानी हे पणहल्या णपढीतील उद्योजक आहेत आणि अदानी समूहात मधे्य publicly listed 7 संस्था आहेत, ज्यात 

ऊजाि, बंदरे आणि लॉणजप्लस्टक्स, खाि आणि संसािने, गॅस, संरक्षि आणि एरोसे्पस आणि णवमानतळांचा समावेश 

आहे. 

• Source: Indian Express 
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भारत चीन आहि हिटनला मागे टाकत जगातील 10 व्या क्रमांकाचा सवाुत मोठा जीवन हवमा कंपनी बनला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताने चीन आणि णब्रटनला मागे टाकत जगातील 10 व्या िमांकाचा सवाित मोठा जीवन णवमा कंपनी बनला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बेनोरी नॉलेजने प्रणसद्ध केलेल्या अहवालानुसार, २०१७-२०२२ दरम्यान भारतातील आयुणविमा के्षत्राची वाढ ११% 

सीएजीआरने झाली आहे. 

• लंिनप्लस्थत बँ्रि वॅ्हलु्यएशन कन्सल्टन्सी संस्था बँ्रि फायनान्स इन्शुरन्स १००, २०२१ च्या सवेक्षिानुसार, सरकारी 

मालकीची णवमा कंपनी आणि आयुणविमा कंपनी असलेल्या एलआयसी हा जागणतक स्तरावर णतसऱ्या िमांकाचा आणि 

दहावा सवाित मौल्यवान णवमा बँ्रि बनला आहे. 

• अहवालानुसार, जगातील पणहल्या 100 णवमा बँ्रिचे एकणत्रत मूल्य 2020 मिील 462.4 अब्ज िॉलसिवरून 6% ने 

घटून 2021 मधे्य 433.0 अब्ज िॉलसिवर आले आहे. 

• ररपोटिनुसार, एलआयसीची बँ्रि वॅ्हलू्य जवळपास 7 टक्कक्यांनी वाढून 8.65 अब्ज िॉलर झाली आहे. 

• पाच णचनी णवमा कंपन्या जगातील पणहल्या 10 सवाित मौल्यवान णवमा बँ्रिपैकी एक आहेत, बँ्रि वॅ्हलू्यमधे्य 26% घट 

झाल्यानंतर णपंग (PING) हा णवमा सवाित मौल्यवान बँ्रि आहे. 

• फ्रान्स, जमिनी आणि भारत या देशांची प्रते्यकी एक णवमा कंपनी या यादीत असून पणहल्या दहामधे्य अमेररकेतील दोन 

कंपन्यांचा समावेश आहे. 

Source: Economic Times 

एचडीएफसी के्रहडट काडु माकेटमधे्य आघाडीवर आिे तर एसबीआय चाटुमधे्य अव्वल आिे  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• देशातील सवाित मोठी बँक से्टट बँक ऑफ इंणिया (SBI) ने जून 2022 पयंत िेणबट कािि माकेटमधे्य आणि 

एचिीएफसी बँकेने िेणिट कािि माकेटमधे्य आपले आघािीचे स्थान कायम राखले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• PGA लॅब्सने संकणलत केलेल्या आकिेवारीनुसार, साविजणनक के्षत्रातील बँका िेणबट कािि माकेटमधे्य खाजगी 

बँकांच्या तुलनेत मोठी टके्कवारी ठेवतात, तर बँक ऑफ बिोदा िेणिट कािि माकेटमधे्य 8% माकेट शेअरसह 

दुसऱ्या स्थानावर आहे. 

• जून 2022 पयंत, कॅनरा बँक, युणनयन बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक प्रते्यकी 5% सह यादीत णतसऱ्या, चौर्थ्ा आणि 

पाचव्या िमांकावर आहेत. 

• HDFC बँक 22% माकेट शेअरसह िेणिट कािि  णवभागात आघािीवर आहे, त्यानंतर से्टट बँक ऑफ इंणिया (SBI) 

(18%), ICICI बँक (17%), अॅप्लक्सस बँक (12%), RBL बँक (5%), आणि कोटक मणहंद्रा बँकेसह (5%) यादीत कायम 

आहे. 

• सरकारी आकिेवारीनुसार, अमेररकन एक्सपे्रस आणि CITI बँक सारखी प्रीणमयम िेणिट कािे, ज्यांचा णवकास दर 

अनुिमे -8% आणि -2 आहे, ते आता बाजारातील णहस्सा गमावत आहेत. 

• मागील वषी ऑगस्टमधे्य एचिीएफसी बँकेला नवीन िेणिट कािि जारी करण्याची परवानगी देण्याचा RBIचा णनििय 

मुख्यतः  कािि जोिण्याच्या दरात वाढ करण्यास समथिन देिारा आहे. 

स्रोत: नवभारत टाईम्स 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षि 

SAREX-2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय तटरक्षक दलाने (आयसीजी) चेन्नई येथे १० वा राष्टर ीय सागरी शोि आणि बचाव सराव SAREX-२२ आयोणजत 

केला होता. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• इतर संस्था आणि परदेशी सहभागीसंह, भारतीय तटरक्षक दलाचे प्रमुख व्ही.एस.पठाणिया यांनी "SAREX-2022) या 

सरावाचे मूल्यांकन केले. 

• जहाजे आणि णवमानातून आपत्कालीन बचाव कसा केला जातो हे पे्रक्षकांनी ICG िॉणनियर णवमानावर प्रत्यक्ष पाणहले. 

• राष्टर ीय सागरी शोि आणि बचाव मंिळ (NMSARB), भारतीय शोि आणि बचाव के्षत्र (ISRR) साठी सवोच्च सागरी 

SAR समन्वय संस्था आणि भारतीय तटरक्षक दोन णदवसीय SAREX-2022 सरावाचे आयोजन करत आहेत. 

• या वषीच्या णद्ववाणषिक सरावाचा णवषय आहे “सागरी प्रवासी सुरके्षकिे क्षमता वाढविे”, जो ISSR च्या आत आणि 

बाहेर दोन्ी मोठ्या आपत्कालीन पररप्लस्थतीत मदत देण्यासाठी NMSARB आणि इतर से्टकहोर्ल्र संस्थांच्या संकल्प 

आणि समपििाचे प्रणतणनणित्व करिे.  

• 51 राष्टर ीय सागरी SAR भागिारकांनी SAREX-2022 साठी 16 णमत्र राष्टर ांमिील 24 परदेशी णनरीक्षकांनी आपली 

उपप्लस्थती लावली आहे.  
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• Source: Indian Express 

वृर्भ सैहनक आरामग्रिाचे उि्घाटन 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• वृषभ सैणनक आरामग्रहाचे उद्घाटन णदल्ली कंॅट येथे लेफ्टनंट जनरल नव के खंिुरी, AVSM, VSM, GOC-in-C, 

वेस्टनि कमांि यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• वृषभ सैणनक आरामग्रह हा अशा प्रकारचा पणहला प्रकल्प आहे जो भारतीय लष्कर आणि णदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशन 

(DMRC) यांच्या संयुक्त णवद्यमाने बांिण्यात आला आहे. 

• वृषभ सैणनक कायििमाची सोय देखील णदल्ली मेटर ो रेल कॉपोरेशन (DMRC) अणिकाऱ्यांनी केली आहे. 

• राज्य कला सुणविेत सध्या 148 बेि आहेत, ज्यामधे्य संुदर णिझाइन केलेले वेणटंग लाउंज, इन-हाउस िायणनंग, ग्रीन 

एररया आणि पाणकंग एररया यांचा समावेश आहे. 

• वृषभ सैणनक आरामगृह हे सेवाणनवृत्त सैणनक आणि त्यांच्या कुटंुणबयांना आरामदायी राहण्याची खात्री करण्यासाठी 

बांिण्यात आले आहे. 

• वृषभ सैणनक आरामगृह सुणविेचा णवकास भारतीय सैन्याने सेवारत/णनवृत्त सैणनक आणि त्यांच्या कुटंुबांप्रती असलेली 

वचनबद्धता शेअर आणि काळजी या तत्त्वांनुसार प्रणतणबंणबत करण्याच्या उिेशाने णवकणसत केली आहे. 

स्रोत: Livemint 

भारतीय नौिलाची AK-630 तोफ 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• संरक्षि के्षत्रात, पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंणिया कायििमांतगित भारतात उत्पाणदत 30 णममी दारुगोळा 

तयार करण्यात आला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• युद्धनौकांवर बसवलेल्या AK-630 बंदुकांमधे्य दारूगोळा वापरला जाईल. 

• ही देशासाठी मोठी उपलब्धी आहे कारि पूििपिे स्वदेशी दारूगोळा भारताच्या खाजगी उद्योगाने णवकणसत केला 

आहे. 

• 30 णममीचा दारुगोळा 12 मणहन्यांत तयार करण्यात आला असून, सवि घटक स्वदेशी आहेत. 

• भारतीय नौदलाने, उद्योगाला चालना देऊन प्लस्पररट इंणियाचा पाठपुरावा करत, रेखाणचते्र, णिझाईन वैणशष्ट्टे्य, तपासिी 

उपकरिे आणि दारुगोळ्याचे पुरावे आणि चाचिी यासाठी तांणत्रक सहाय्य केले आहे. 

• नागपुरातील इकॉनॉणमक एक्स्प्लोणझव्ह णलणमटेि नावाच्या रासायणनक उत्पादन कंपनीने भारतीय नौदलाला 100% 

स्वदेशी 30 णममी तोफा पुरणवल्या आहेत. 

• इकॉनॉणमक एक्स्प्लोणझव्ह णलणमटेिने तयार केलेला दारूगोळा नौदल प्रमुख व्हाईस अॅिणमरल एसएन घोरमािे यांना 

णमळाला आहे. 

स्रोत: ि हिंिू 

हवज्ञान आहि तंत्रज्ञान 

टेक िबमधे्य बीहजंग अव्वल, आहशया-पॅहसहफकमधे्य बंगळुरु िुसऱ्या क्रमांकावर 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कुशमन अँि वेकणफर्ल्च्या अहवालानुसार आणशया पॅणसणफक के्षत्रातील टॉप टेक हबच्या यादीत बेंगळुरू दुसऱ्या 

िमांकावर आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कुशमन अँि वेकणफर्ल्च्या (Cushman and Wakefield report) अहवालानुसार top technical centers च्या 

यादीत चीनच्या बीणजंगला प्रथम िमांक देण्यात आला आहे. 

• कुशमन अँि वेकणफर्ल् यांच्या 'टेक णसटीज : द ग्लोबल एक्सटेक्शन ऑफ टॅलेन्ट अँि ररअल इसे्टट' या अहवालात 

जगातील णवणवि ११५ 'टेक शहरांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. 

• बीणजंग आणि बंगळुरूनंतर चेन्नई, णदल्ली आणि हैदराबाद या आिखी तीन भारतीय शहरांचा या यादीत समावेश 

करण्यात आला आहे. 

• टॉप-10 च्या यादीत मंुबई आणि पुण्याचाही समावेश आहे. 

• या ररपोटिमधे्य शहरांचे मूल्यांकन आणि मूल्यमापन करण्यासाठी टॅलेंट, ररअल इसे्टट आणि व्यावसाणयक वातावरि 

यासारख्या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

• व्हाईटफीर्ल् येथे देशातील पणहले आंतरराष्टर ीय टेक पाकि  बनवून बंगलोर हे तंत्रज्ञान कें द्र बनले आहे. 

Source: The Hindu 
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AAI आहि स्वीडनने शाश्वत एम्पव्हएशन टेकसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• स्वीिनच्या LFV Air Navigation Services आणि भारतीय णवमानतळ प्राणिकरिाने (एएआय) नवी णदल्लीतील AAI 

कॉपोरेट मुख्यालयात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्वीिन आणि भारतीय णवमानतळ प्राणिकरि (एएआय) यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे भारत आणि स्वीिन या दोन 

हवाई नेप्लव्हगेशन सेवा पुरवठादारांना एकत्र आिले गेले आहे, ज्यांना सवाित अत्यािुणनक पयािवरिास अनुकूल हवाई 

वाहतूक तंत्रज्ञान णवकणसत करण्याचा आणि त्याची अंमलबजाविी करण्याचा इणतहास आहे. 

• या सामंजस्य करारामुळे दोन्ी देशांना णवमान वाहतूक तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाची देवािघेवाि करिे सोपे जाईल. 

• हा करार स्वीणिश चा नाणवन्यपूिि आणि ज्ञानाचा वापर करून भारतीय उद्योगांना अणिक वेगाने णवस्तारण्यास मदत 

करेल. 

• नवी णदल्लीतील एएआय कॉपोरेट मुख्यालयात नव्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या, त्यावेळी एअरपोटि अॅथॉररटी ऑफ 

इंणिया (एएआय), एलएफव्ही, नवी णदल्लीतील स्वीणिश दूतावास आणि णबझनेस स्वीिन-स्वीणिश व्यापार आणि 

गंुतविूक पररषदेचे वररष्ठ सदस्यही उपप्लस्थत होते. 

• अत्यािुणनक, बुप्लद्धमान आणि पयािवरिसे्नही हवाई वाहतूक तंत्रज्ञानाची णनणमिती आणि वापर करण्यासाठी सरकारला 

एलएफव्ही स्वीिन आणि भारतीय णवमानतळ प्राणिकरि (एएआय) यांच्यातील नागरी उड्डाि के्षत्रातील भागीदारीत 

लक्षिीय सुिारिा करायची आहे. 

• तन्मय लाल हे स्वीिनमिील भारताचे राजदूत आहेत आणि श्री. क्लास मोणलना हे स्वीिनचे भारतातील राजदूत आहेत. 

• Source: Indian Express 

AirAsia India िी CAE ची AI प्रहशक्षि प्रिाली वापरिारी पहिली हवमान कंपनी ठरली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• CAE ने णवकणसत केलेली कृणत्रम बुप्लद्धमत्ता-चाणलत प्रणशक्षि प्रिाली आता AirAsia India द्वारे वैमाणनकांना णशणक्षत 

करण्यासाठी वापरली जात आहे. 
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मित्त्वाचे मुदे्द: 

• टेक-आिाररत पायलट टर े णनंग सोलू्यशन्सचा अग्रगण्य पुरवठादार CAE Simultaneous आहे. 

• AirAsia द्वारे णनयोणजत प्रणशक्षि कायििम CAE RISE म्हिून ओळखला जातो, आणि उच्च-गुिवते्तचे प्रणशक्षि 

देण्यासाठी ते पायलट प्रणशक्षि सत्रादरम्यान ररअल-टाइम िेटा संकलन आणि णवशे्लषि देिार आहे. 

• CAE राइज णसमु्यलेटर प्रणशक्षकांना प्रणशक्षि िेटामिून अंतज्ञािनी ज्ञान प्राप्त करिे शक्य करते. 

• बंगळुरूप्लस्थत टाटा सन्स प्रायवे्हट णलणमटेिचा णवभाग एअरएणशया इंणिया प्रायवे्हट णलणमटेि आहे. 

• 12 जून 2014 रोजी अणिकृत लॉन्च झाल्यापासून, AirAsia ने भारतातील 50 हून अणिक थेट आणि 100 कनेप्लकं्टग 

णवमानतळांना सेवा णदली आहे. 

• 12 जून 2014 रोजी अणिकृत लॉन्च झाल्यापासून, AirAsia ने भारतातील 50 हून अणिक थेट आणि 100 कनेप्लकं्टग 

णवमानतळांना सेवा णदली आहे. 

• CAE ही एक तंत्रज्ञान कंपनी आहे आणि CEA चे मुख्यालय कॅनिा येथे आहे. 

• वास्तणवक जगाचे णिणजटायझेशन करिे आणि णशक्षि आणि अत्यावश्यक ऑपरेशनल सोलू्यशन्स ऑफर करिे हे 

CAE चे धे्यय आहे. 

• CAEs प्रामुख्याने वैमाणनक, णवमान कंपन्या आणि सशस्त्र दलांच्या क्षमता वाढवण्यावर लक्ष कें णद्रत करिार आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

'सीएम उद्यम म्पखलाडी अपगे्रडेशन स्कीम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्टर ीय िीिा णदनाणनणमत्त उत्तराखंिचे मुख्यमंत्री पुष्करणसंग िामी यांच्या हसे्त "मुख्यमंत्री उद्यमी प्लखलािी उन्नयन 

योजना (CM Udyman Khiladi Unnayan Yojana)" सुरू करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सीएम उद्यम प्लखलािी उन्नयन योजनेअंतगित णवद्यार्थ्ांना जलद णनयमांनुसार आणथिक लाभ णमळवून देण्यासाठी 

मुख्यमंत्री िीिा णवकास णनिीची स्थापना करण्यात येिार आहे. 

• सीएम उद्यम प्लखलािी उन्नयन योजनेअंतगित िीिा प्रणशक्षकांची कमतरता लक्षात घेता, प्रते्यक णजल्ह्ात आठ िीिा 

प्रणशक्षकांचीही णनयुक्ती करण्यात येिार आहे. 

• या योजनेअंतगित ८ ते १४ वयोगटातील खेळािंूना दरमहा १५०० रुपये िीिा णशष्यवृत्ती देण्यात येिार आहे. 

• या योजनेअंतगित दरवषी एकूि ३९०० खेळािंूना णशष्यवृत्ती देण्यात येिार असून, त्यात १९५० मुले आणि १९५० 

मुलीचंा समावेश असेल. 
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• सरकारी नोकऱ्यांमधे्य खेळािंूना पूवीप्रमािेच 4 टके्क आरक्षि पुन्ा लागू करण्यासाठी या योजनेअंतगित 

सरकारकिून प्रयत्न केले जािार आहेत. 

• या योजनेअंतगित णहमालयन रत्न खेल पुरस्कारासह राज्य िीिा पुरस्कार, तसेच देवभूमी उत्तराखंि खेलरत्न आणि 

देवभूमी उत्तराखंि द्रोिाचायि पुरस्कारही सरकारतफे देण्यात येिार आहेत. 

Source: Times of India 

पुस्तके 

'फ्री फॉल' पुस्तक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• प्रणसद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना आणि कायिकती मप्लल्लका साराभाई यांची 'Free Fall: My Experiments with Living' हे 

आत्मचररत्र आता प्रकाणशत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्पीणकंग टायगर हे मप्लल्लका साराभाई यांच्या फ्री फॉल या पुस्तकाचे प्रकाशन करिार आहे. 

• फ्री फॉल हे "आपल्यासाठी कायि करिारी जीवनशैली तयार करिे" आणि "स्वत: शी, आपल्या शरीराशी सुसंगत 

असिे" याबिलचे एक पुस्तक आहे. 

• फ्री फॉल वाचून तुम्हाला अनुकूल अशी जीवनशैली तुम्ही शोिू शकता, जी तुम्हाला तुमचे शरीर आणि स्वतः शी कसे 

सुसंगत व्हायचे हे णशकवते. 

• मप्लल्लका एक कुशल कुचीपुिी आणि भरतनाट्यम नृत्यांगना आहे. ती प्रणसद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृिाणलनी 

साराभाई आणि प्रणसद्ध अंतराळ शास्त्रज्ञ णविम साराभाई यांची मुलगी आहे. 

• पीटर बू्रकच्या महाभारत या नाटकात, ज्यावर हा णचत्रपट आिाररत होता, त्यात मप्लल्लका साराभाईने द्रौपदीची 

व्यप्लक्तरेखा साकारली होती. 

• दपिि कला अकादमीचे णदग्दशिन मप्लल्लका साराभाई (अहमदाबाद) यांनी केले आहे. 

Source: Livemint 
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खेळ 

अमलान बोरगोिेनने अम्पखल भारतीय रेले्वच्या जिाजांवर 100 मीटरचा राष्ट्र ीय हवक्रम मोडला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सध्या २०० मीटरचा राष्टर ीय णविम असलेल्या अमलान बोरगोहेन यांच्या नावावर पूवी १०० मीटरचा णविमही होता. 

मुख्य मुदे्द: 

• अणमयाकुमार मणलकचा १०.२६ सेकंदाचा राष्टर ीय णविम आसामी अॅथणलट अमलान बोगोहेन (२४ वषीय) याने ८७व्या 

All India Inter-Railway Athletics Championships स्पिेत १०.२५ सेकंदात मोिला. 

• बोरगोहेनचा यापूवीचा णविम १०.३४ सेकंदांचा होता, जो मागील वषी वारंगल येथे झालेल्या नॅशनल ओपनमधे्य 

नोदंवला गेला होता. 

• अमलान बोरगोहेन हा सध्याचा १०० आणि २०० मीटरचा राष्टर ीय णवजेता आहे. 

• अमलान बोरगोहेनच्या नावावर सध्या 200 मीटरचा राष्टर ीय णविम आहे, जो त्याने यंदाच्या फेिरेशन चषकात 20.52 

सेकंदात नोदंणवला होता.  

Source: News on Air 

"मीट ि चॅम्पियन प्रोजेक्ट" 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्टर ीय िीिा णदनाणनणमत्त युवा कायि व िीिा मंत्रालयातफे देशातील २६ शाळांमधे्य "मीट द चॅप्लियन प्रोजेक्ट' 

आयोणजत करण्यात येिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• राष्टर कुल िीिा स्पिाि आणि जागणतक अणजंक्यपद स्पिेतील सुवििपदक णवजेती णनखत झरीन, पॅराणलप्लिक पदक 

णवजेती भावना पटेल आणि टोणकयो ऑणलप्लिक पदक णवजेता मनप्रीत णसंग हे मीट द चॅप्लियन प्रकल्पात सहभागी 

होिारे काही नामवंत खेळािू आहेत. 

• ऑणलप्लिक सुवििपदक णवजेता नीरज चोप्राने णिसेंबर २०२१ मधे्य "मीट द चॅप्लियन प्रोजेक्ट" हा कायििम सुरू केला 

होता. 

• या प्रकल्पाचे उिीष्ट आहे की शाळकरी मुलांना त्यांचे अनुभव, जीवनाचे ििे आणि आहारणवषयक सल्ला सामाणयक 

करून, पे्ररिादायक चालना देिे. 

• णफट इंणिया कायििमाचा एक भाग म्हिून भारतीय िीिा प्राणिकरि यावषी "सविसमावेशक आणि तंदुरुस्त 

समाजासाठी सक्षम म्हिून खेळ" या थीम अंतगित राष्टर ीय िीिा णदनाचे आयोजन करिार आहे. 

• Source: Indian Express 

नीरज चोप्राने लॉसान डायमंड लीग हजंकली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• ऑणलप्लिक चॅप्लियन नीरज चोप्रा लुसाने िायमंि लीग णजंकिारा पणहला भारतीय ठरला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पणहल्याच प्रयत्नात नीरज चोप्राने 89.08 मीटर थ्रो करत णवजेतेपद पटकावलं. 

• नीरज चोप्राने केलेली 89.08 मीटरफेक हा त्याच्या कारणकदीतील णतसरा सवोत्तम प्रयत्न होता. 

• टोणकयो ऑणलप्लिकमिील रौप्यपदक णवजेता जेकब विलेजने ८५.८८ मीटर सवोत्तम थ्रोसह दुसरे स्थान णमळवले, 

तर अमेररकेच्या कणटिस थॉिसनने ८३.७२ मीटरच्या सवोत्तम प्रयत्नाने णतसरे स्थान णमळवले. 

• २४ वषीय चोप्रा ७ आणि ८ सप्टेंबर रोजी झुररच येथे िायमंि लीगच्या अंणतम सामन्यासाठी पात्र ठरला आणि अशी 

कामणगरी करिारा तो पणहला भारतीय ठरला. 

• नीरज चोप्राने या वषािच्या सुरुवातीला जुलैमणहन्यात भालाफेकच्या अंणतम सामन्यात रौप्यपदक णजंकून भारताची शान 

वाढवली आणि जागणतक अणजंक्यपद स्पिेत पदक णजंकिारा तो दुसरा भारतीय आणि पणहला पुरुष 'टर ॅक अँि णफर्ल् 

अॅथणलट' ठरला. 

• Source: Livemint 
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इंगं्लडचा जेम्स अाँडरसन ठरला आंतरराष्ट्र ीय हक्रकेटमिील सवाुत यशस्वी वेगवान गोलंिाज 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इंगं्लिचा जेम्स अँिरसन हा आंतरराष्टर ीय णिकेटमधे्य ९५० बळीचंा टप्पा गाठिारा पणहला वेगवान गोलंदाज ठरला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• दणक्षि आणफ्रकेणवरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीच्या णतसऱ्या णदवशी जेम्स अँिरसनने ही ऐणतहाणसक कामणगरी केली. 

• ऑस्टर ेणलयाच्या गे्लन मॅकग्राचा ९४९ बळीचंा णविम जेम्स अँिरसनने मोिला आहे. 

• आंतरराष्टर ीय णिकेटमिील सवाित यशस्वी गोलंदाज म्हिजे श्रीलंकेची णफरकी, मुथय्या मुरलीिरन (१,३४७ बळी), 

ऑस्टर ेणलयाचा णदवंगत णफरकी शेन वॉनि (१,००१ बळी), आणि भारतीय णफरकी गोलंदाज अणनल कंुबळे (९५६ बळी) 

हे आहेत.  

• आंतरराष्टर ीय णिकेटमधे्य पदापिि जेम्स अँिरसनने 2003 साली केले होते, त्याने सवि फॉरमॅटमधे्य 27.18 च्या 

सरासरीने 951 णवकेट्स घेतल्या आहेत. 

• जेम्स अँिरसनने घेतलेल्या 951 णवकेटपैकी 664 णवकेट टेस्ट णिकेटमधे्य घेतल्या आहेत. 

• जेम्स अँिरसन हा एकमेव वेगवान गोलंदाज आहे ज्याने 600 पेक्षा जास्त कसोटी णवकेट्स घेतल्या आहेत. 

• वनिे फॉरमॅटमधे्य २६९ णवकेट घेिारा जेम्स अँिरसन हा एकमेव वेगवान गोलंदाज आहे. 

Source: Indian Express 

जु्यडो वरु्ल् चॅम्पियनहशप 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय जुिोका णलंथोई चनांबमने जु्यिो वर्ल्ि चॅप्लियनणशपमधे्य जागणतक जु्यिो कॅिेट (U18) चॅप्लियनणशपमधे्य 

मणहलांच्या 57kg गटात सुविािसह भारताचे पणहले पदक णजंकून इणतहास रचला. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 15 वषीय जुिोकाने 57 णकलो वजनी गटाच्या अंणतम फेरीत ब्राझीलच्या णबयान्का रेसचा पराभव करून पदक णजंकले. 

• णलंथोई चनाम्बम हा जागणतक चॅप्लियनणशपमधे्य कोित्याही वयोगटात पदक णजंकिारा पणहला भारतीय जु्यिोका 

ठरला आहे. 

• हा भारत सरकारच्या TOPS कायििमाचा देखील एक भाग आहे. 
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• णलंथोई चनाम्बम 2017 मधे्य सब-जु्यणनयर नॅशनल जु्यिो चॅप्लियनणशपमधे्य सुवििपदक णमळवून प्रणसद्धीच्या झोतात 

आली आणि तेव्हापासून ती JSW च्या इन्स्पायर इप्लिटू्यट ऑफ स्पोट्िस जु्यिो प्रोग्राममधे्य प्रणशक्षि घेत आहे. 

• सन 2021 मधे्य राष्टर ीय कॅिेट जु्यिो चॅप्लियनणशपमधे्य णलंथोई चनाम्बमने सुवििपदक णजंकले होते. 

• सन 2021 नंतर, लेबनॉनमिील बेरूत येथे आणशया-ओशणनया कॅिेट जु्यिो चॅप्लियनणशपमधे्य णलंथोई चनाम्बमने 

कांस्यपदक णजंकले. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

हनयुक्ती  

अनुराग शमाु यांची वरु्ल् बॉडी सीपीए कोर्ाध्यक्षपिी हनवड 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• झाशी-लणलतपूर संसदीय मतदारसंघाचे खासदार अनुराग शमाि यांची कॅनिातील हॅणलफॅक्स येथे ६५ व्या राष्टर कुल 

संसदीय संघटनेच्या पररषदेत पालिमेंटरी असोणसएशन (सीपीए) या पररषदेचे आंतरराष्टर ीय खणजनदार म्हिून णनवि 

झाली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अनुराग शमाि मुख्य कायिकारी पररषदेत सामील होतील. 

• अनुराग शमाि यांच्या णनविीनंतर भारतातील सीपीएमधे्य आिखी एका जागेची भर पिली असून, एकूि भारतीय 

संख्याबळ चार कायिकारी प्रणतणनिीपंयंत पोहोचले आहे. 

• लाखो पौिंांचा वाणषिक णनिी आणि टर स्ट फंि अनुराग शमाि हे सुरळीतपिे चालविार आहेत. 

• कॉमनवेल्थ पालिमेंटरी असोणसएशनची (सीपीए) स्थापना १९११ मधे्य झाली आणि त्याच्या नेटवकि द्वारे ५५ राष्टर कुल 

देशांमिील १८० हून अणिक राष्टर ीय, राज्य, प्रांणतक आणि प्रादेणशक संसद आणि णवणिमंिळांमिील संसद सदस्य 

आणि संसदीय कमिचारी एकत्र येतात. 

• सीपीएने राबवलेल्या या अणभयानाचा उिेश लोकशाही प्रशासन, लोकशाहीतील युवकांचा सहभाग, स्त्री-पुरुष 

समानता आणि समान प्रणतणनणित्व यांचे ज्ञान व आकलन वाढवून संसदीय लोकशाहीच्या प्रगतीला चालना देिे हा 

आहे. 

Source: Indian Express 
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मित्वाचे व्यक्ती  

हमस हिवा युहनव्हसु 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कनािटकच्या णदणवता राय णहला star-studded इव्हेंटमधे्य णमस णदवा युणनव्हसि 2022 चा ताज णमळाला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• णमस युणनव्हसि २०२१ हरनाझ संिूने णदणवता रायला उत्तराणिकारी म्हिून घोणषत केले आहे. 

• यासह, 23 वषीय णदणवता राय '71 व्या णमस युणनव्हसि 2022' स्पिेत भारताचे प्रणतणनणित्व करिार आहे. 

• णदणवता राय यांचा जन्म मंगलोर येथे झाला आणि त्यांनी सर जेजे कॉलेज ऑफ आणकि टेक्चर, मंुबई येथे णशक्षि घेतले. 

• णदणवता राय या व्यवसायाने आणकि टेक्ट आणि मॉिेल आहेत. 

• याच णनणमत्ताने तेलंगिाच्या प्रज्ञान्या अय्यगारी णलवा (Pragyanya Ayyagari Liva) यांची णमस णदवा सुपरनॅशनल 

2022 आणि ओजस्वी शमाि णमस पॉपु्यलर चॉइस 2022 ची णनवि करण्यात आली आहे. 

• 2021 साली णदणवता रायने णमस णदवा युणनव्हसि स्पिेतही णतने भाग घेतला होता, णजथे हरनाझ संिू णवजेती ठरली होती 

आणि ती णमस णदवा दुसरी रनर अप होती. 

• णदणवता राय 1994 ची णमस युणनव्हसि णवजेती सुप्लिता सेनला आपला आदशि मानते. 

Source: Navbharat Times 
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