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मित्वाच्या बािम्या: राज्य 

'Smart Sddress' असलेली इंदूर ठरली देशािील पहिली 'स्मार्ट  हसर्ी' 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• इंदूर स्मार्ट सिर्ीने पूर्टपरे् सिसिर्ल अॅिर े सिंग सिस्टम (digital addressing system) लागू केल्यानंतर, Indore हे 

स्मार्ट अॅिर ेििह पसहले स्मार्ट सिर्ी बनेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'Pataa Navigations' चे िहिंस्थापक रित िैन आसर् इंदूर स्मार्ट सिर्ीचे िीईओ गुप्ता (आयएएि) यांनी स्मार्ट 

सिर्ीच्या प्रगतीिाठी िामंिस्य करार केला आहे. 

• 'Pataa Navigations' यांनी पेरं्र् तंत्रज्ञान सिकसित केले अिून, ते भारतीय अंतराळ िंशोधन िंस्थेिोबत (इस्रो) 

देशािाठी digital addressing system सिकसित करण्यािाठी कायटरत आहेत. 

• या िामंिस्य करारात म्हर्ले आहे की, "PATAA" अॅपचा िापर ििट िरकारी िंस्था आसर् आपत्कालीन िेिा, ििे 

की पोसलि, असिशमन सिभाग आसर् रुग्णिासहका याद्वारे केला िाईल. ई-केिायिी आसर् बँसकंग सिओरॅ्सगंगिारख्या 

आिश्यक िेिांिाठी patta अॅपचा िापर करण्यात येर्ार आहे.  

• एमपी रु्ररझमच्या ििट पयटर्न स्थळांना बिस्टॉप, िािटिसनक सिश्रामगृहे आसर् बिस्टॉपिह सिओरॅ्ग केले िाईल.  

Source: The Hindu 

राखीगढी , िररयाणा येथे िडप्पा संसृ्किीचे जगािील सवाटि मोठे संग्रिालय बांधले जाि आिे  

 

बािम्यांमधे्य का: 
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• राखीगढी , हररयार्ात, हिप्पा िंसृ्कतीला िमसपटत ििाटत मोठे िंग्रहालय बांधले िाईल . 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• सिंधू िंसृ्कतीचे िंस्थापक शहर राखीगढी येथे 32 कोर्ी रुपये खचूटन अत्याधुसनक िंग्रहालय बांधले िार्ार आहे. 

• हिप्पा िंसृ्कती िंग्रहालय देखील बांधले िात आहे, आसर् ते सिश्रामगृहे, ििसतगृहे आसर् कॅफे व्यसतररक्त 5000 हून 

असधक प्राचीन हिप्पा कलाकृतीचें प्रदशटन करेल. 

• राखी खाि आसर् राखी शाहपूर (Rakhi Khas and Rakhi Shahpur) या गािांव्यसतररक्त राखीगढी हररयार्ाच्या 

सहिार सिल्ह्यातील नारन िं िेक्टरमधे्य आहे. या िाइर्च्या िभोितालचा पररिर पुरातत्व अिशेषांनी भरलेला आहे. 

• भारतीय पुरातत्व ििेक्षर् सिभागाने 1963 मधे्य गािाचे प्रारंसभक उत्खनन केले होते. 

• िॉ. अमरेंद्र नाथ यांच्या सनदेशानुिार, भारतीय पुरातत्व ििेक्षर् सिभागाने 1998 ते 2001 या काळात राखीगढीमधे्य 

उत्खनन िुरू केले होते. 

• राखीगढी , सिथे िीएनए चाचर्ी घेतली िात आहे, तेथे 1998 पािून 56 िांगािे िापिले आहेत. 

• राखीगढीची िभ्यता 5000 ते 5500 BC च्या दरम्यान अस्तित्वात होती अिे मानले िाते, तर मोहेंिोदारोची िभ्यता 

अंदािे 4000 BC च्या दरम्यान अस्तित्वात होती अिे मानले िाते. 

• राखीगढी 550 हेक्टरपेक्षा िाि के्षत्र व्यापते, तर मोहेंिोदारोचा आकार फक्त 300 हेक्टर आहे. 

Source: Livemint 

नागालँडने पहिला नागा हमरची मिोत्सव आयोहजि केला 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• िेहामा (Seiyhama) गािातील कोसहमा सिल्ह्यात पसहला नागा सचली (नागा सकंग सचली) महोत्सि होर्ार आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• पसहला नागा समचाट महोत्सि फलोत्पादन सिभागाने प्रायोसित केला आहे. 

• उत्तरेकिील अनेक अंगामी गािांमधे्य (Angami villages) सह समरची उगिते आसर् िेहामा गाि अिा प्रदेश म्हरू्न 

उदयाि आला आहे, िो नागा समरचीच्या सिसिध िातीचें उत्पादन करतो. 

• नागा समरची (रािा समरची), िगातील ििाटत उष्ण समरची म्हरू्न ओळखली िाते, SHU नुिार िगभरातील शीषट पाच 

ििाटत उष्ण समरचीमधे्य सनयसमतपरे् स्थान सदले आहे. नागा समरचीची इतर नािे "रािा सचली," " भूत िोलोसकया," 

आसर् "भूत समरची" यांचा िमािेश आहे. 

• 2008 मधे्य, िोलानेिी कुरंु्बातील आसर् कॅस्तिकम िंशातील नागा सचलीला भ गोसलक िंकेत (GI) देण्यात आले. 

• नागा समरची, नागालँिचे मूळ पीक, पेरेन , िोम , कोसहमा आसर् सदमापूर येथे मोठ्या प्रमार्ािर शेती केली िाते. याचा 

उगम नागालँिमधील िेसलयांगरांग प्रदेशात झाल्याचे मानले िाते. 

• नागालँि आसर् अरुर्ाचल प्रदेशचा राज्य प्रार्ी समथुन ( ग्याल ) आहे आसर् नागालँिचा पक्षी िेसलि र्र गोपन आहे . 
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स्रोि: इंहडयन एक्सपे्रस 

मिशन अिृत सरोवर अंतर्गत 8462 तलाव मवकमसत करून उत्तर प्रदेश भारतात अव्वल आहे 

बातम्ांिधे्य का: 

• भारतात 8,642 अमृत सरोवर (तलाव) निमााण करणारे उत्तर प्रदेश हे भारतातील पनहले राज्य बिले आहे. 

 

िुख्य िुदे्द: 

• अमृत सरोवर हे पंतप्रधाि िरेंद्र मोदी यांिी सुरू केलेले एक महत्त्वाकांक्षी अनभयाि आहे, ज्याचे उनिष्ट भनवष्यासाठी पाण्याचे 

संवधाि करणे आहे. 

• या यादीत मध्य प्रदेश दुसऱ्या, जमू्म-काश्मीर नतसऱ्या, राजस्थाि चौथ्या आनण तानमळिाडू पाचव्या क्रमांकावर आहे. 

• लखीमपूर खेरीिे 256 अमृत सरोवर बांधूि UP राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. 

• यादीत गोरखपूरिे 245 तलाव तयार करूि दुसरे तर प्रतापगडिे 231 तलाव तयार करूि नतसरे स्थाि पटकावले आहे. 

• वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीमंधे्य 15,497 अमृत सरोवर ओळखले गेले आहेत, त्यापैकी 8,462 अमृत सरोवर आधीच नवकनसत 

केले गेले आहेत. 

• हा अमृत सरोवर मध्य प्रदेश, जमू्म आनण काश्मीर, राजस्थाि आनण तानमळिाडूमधे्य एकनितपणे नवकनसत केलेल्या अमृत 

सरोवरच्या दुप्पट आहे. 

• उत्तर प्रदेश हे देशातील एकमेव राज्य आहे ज्यािे मोठ्या प्रमाणात अमृत सरोवर नवकनसत केले आहे. 

स्रोत: द महंदू 

हचत्रपर् पयटर्न धोरण 2022-2027 

 

बािम्यांमधे्य का: 
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• असभनेता अिय देिगर् आसर् गुिरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र परे्ल यांच्यािारख्या सदग्गिांिमोर राज्यातील पसहल्या 

"सिनेमॅसर्क रु्ररझम पॉसलिीचे" अनािरर् केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• या नव्या धोरर्ामुळे गुिरातमधे्य सचत्रपर् सनसमटतीच्या व्यिहायट िंधी सनमाटर् होतील आसर् स्थासनक लोकांना 

रोिगाराच्या िंधीही उपलब्ध होतील. 

• सशिरािपूर बीच आसर् कच्छचे पांढरे िाळिंर् यांिारखी सिसिध सठकारे् आहेत, ज्यांचा शूसरं्ग लोकेशन म्हरू्न िापर 

करण्याची भरपूर क्षमता आहे. 

• अिय देिगर्ने सचत्रपर् सनसमटती, सु्टसिओ आसर् इतर िुसिधांिाठी राज्याच्या पायाभूत िुसिधांिाठी िामंिस्य 

करारांिरही स्वाक्षरी केली आहे. 

• यासनसमत्ताने सिनेमॅसर्क पयटर्न धोरर्ाची मासहती देर्ारा छोर्ा सचत्रपर्ही दाखिण्यात आला आहे. 

स्रोि: इंहडयन एक्सपे्रस 

गुजरािमधे्य राष्ट्र ीय सागरी वारसा संकुल बांधले जाणार 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• लोथल (गुिरात) मधे्य, भारताचा दीघट िागरी इसतहाि प्रदसशटत करण्यािाठी राष्ट्र ीय िागरी िारिा िंकुल बांधले 

िाईल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• भारतातील अशा प्रकारचे पसहले िंकुल अिलेले हे कें द्र भारताच्या िमृद्ध आसर् िैसिध्यपूर्ट िागरी िारशाचे दशटन 

घिसिर्ार आहे. 

• पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी NMHC प्रकल्पाची कोनसशला ठेिली आसर् िरकारने माचट 2019 मधे्य मास्टर पॅ्लनला 

मान्यता देण्यात आली होती.  

• मंत्रालयाने प्रख्यात आसकट रे्क्चर फमट M/s Hafeez Contractor ला project's lead म्हरू्न आसर् Indian Port, 

Rail and Ropeway Corporation Limited (मंुबई) यांना राष्ट्र ीय िागरी िारिा िंकुल प्रकल्प प्रभािीपरे् पूर्ट 

करण्यािाठी अंमलबिािर्ी एिन्सी म्हरू्न सनयुक्त केले आहे. 

नॅशनल मेरीर्ाईम िेरररे्ज कॉम्प्लेक्स अनेक र्प्प्याि बांधले जाईल, ज्याि खालील र्प्प्यांचा समावेश आिे: 

1. फेि-1A मधे्य, 35 एकर िागेिर िंग्रहालय इमारतीचें एक िंकुल बांधले िाईल, 5 गॅलरी आसर् एक न दल गॅलरी, 

ज्याचा िापर भारतीय न दल आसर् तर्रक्षक दल करेल. 

2. 1B र्प्प्यात िंग्रहालयाचा उिटररत भाग बांधण्यात येर्ार अिून, त्यात गॅलरी, दीपगृह, 5 िी िोम सथएर्र, बासगचा 

कॉम्प्पे्लक्स आसर् इतर पायाभूत िुसिधांचा िमािेश आहे. हा र्प्पा EPC मोि अंतगटत सिकसित करण्याचा प्रिाि 

आहे. 
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3. से्टर् पॅवे्हसलयन्स, लोथल सिर्ी, मेरीर्ाईम इस्तिटू्यर् (िॉसमटर्रीििह), इको ररिॉर्टटि, मेरीर्ाईम आसर् नेव्हल थीम 

पाकट , क्लायमेर् चेंि थीम पाकट , मेमोररयल थीम पाकट  आसर् अॅिव्हेंचर आसर् अॅमु्यझमेंर् पाकट  हे ििट फेि II मधे्य 

िमासिष्ट् आहेत. 

स्रोि: पीआयबी 

ओहडशा सरकारने 'छर्ा' नावाची रेन वॉर्र िावेस्टंग योजना सुरू केली 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• ओसिशा िरकारने छर्ा योिना म्हर्िे िामुदासयक शोषर् आसर् छतािरून िलचरांपयंत पाििाचे पार्ी 

कृसत्रमररत्या िाठिण्याची योिना िुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गेल्या मसहन्यात मंसत्रमंिळाने छर्ा योिनेला मंिुरी सदली होती. 

• छर्ा योिना िुरुिातीला पाच िषांिाठी लागू केली िाईल. 

• या योिनेअंतगटत राज्य िरकार पाििाच्या पाण्याचे िंिधटन आसर् शहरी स्थासनक स्वराज्य िंस्था (यूएलबी) आसर् 

पाण्याचे दुसभटक्ष्य अिलेल्या ब्लॉक्समधील पाण्याची गुर्ित्ता िुधारण्याच्या सदशेने काम करर्ार आहे. 

• या योिनेअंतगटत, 2020 मधे्य केलेल्या भूिल िंिाधन मूल्यांकनाच्या आधारे, 29,500 खािगी इमारती आसर् 1,925 

िरकारी इमारतीचं्या छतािर 52 िल-तर्ाि अिलेल्या ब्लॉक्स आसर् 27 शहरी स्थासनक स्वराज्य िंस्थांमधे्य पाििाचे 

पार्ी िाठिर् िंरचना बांधल्या िातील. 

• 2022-23 ते 2026-27 या कालािधीत CHHATA योिनेंतगटत अंदािे 373.52 कोर्ी सलर्र पाण्याचा उपिा केला 

िाईल. 

• छर्ा योिना िलिंपदा सिभागाच्या (DoWR) सिद्यमान मनुष्यबळाद्वारे 270 कोर्ी रुपयांच्या खचाटिह राबसिण्यात 

येर्ार आहे. 

• राज्य िरकारच्या CHHATA योिनेंतगटत िरकारी इमारतीचं्या छतािरील प्रते्यक िलिंचय िंरचनेची िरािरी सकंमत 

4.32 लाख रुपये सनसित करण्यात आली आहे, तर ग्रामीर् भागात प्रसत इमारत िुमारे 3.06 लाख रुपये आहे. 

• ओसिशा राज्याची रािधानी भुिनेश्वर आहे, ओसिशाचे मुख्यमंत्री निीन पर्नायक आहेत आसर् राज्यपाल गरे्श लाल 

आहेत. 

Source: Indian Express 
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फालु्ग नदीवरील भारिािील सवाटि लांब रबर धरणाचे उद्घार्न 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• सबहारचे मुख्यमंत्री सनतीश कुमार यांनी गया ििळील फालु्ग नदीिर ििलेलं देशातील ििाटत लांब रबर धरर् गयािी 

धरर् असधकृतररत्या उघिलं आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गयािी धरर्ाच्या बांधकामािाठी अंदािे 324 कोर्ी रुपये खचट आला आसर् त्यात आयआयर्ी तज्ज्ांचा (रुरकी) 

िमािेश होता. 

• याते्रकरंूच्या सहतािाठी िरकारने गयािी धरर् बांधले. 

• सिषु्णपद घार्ाििळील फालु्ग नदीत गयािी धरर् पूर्ट झाल्याने सपंिदान करण्यािाठी येर्ाऱ्या भासिकांना नेहमीच 

सकमान दोन फूर् पार्ी उपलब्ध अिेल. 

• गयािी धरर्ाचे मुख्य कायट म्हर्िे गया येथील सिषु्णपद मंसदरात िषटभर ितत पार्ी पोहोचिरे्. 

• IIT रुरकीच्या शास्त्रज्ञांनी तयार केलेले गयािी धरर् 411 मीर्र लांब, 95.5 मीर्र रंुद आसर् 3 मीर्र उंच आहे. 

• रबर बंधाऱ्याबरोबरच फालु्ग नदीच्या काठामधे्य िुधारर्ा करण्यात आली अिून, याते्रकरंूना ते ओलांिून िीता 

कंुिापयंत पोहोचता यािे, यािाठी स्टीलचा पूल बांधण्यात आला आहे. 

• गयािी धरर् बांधल्याने फालु्ग नदीत पार्ी िाठसिरे् शक्य होर्ार आहे, िेरे्करून ते केिळ पाििाळ्याच्या काळात 

न राहता िषटभर उपलब्ध होईल. 

Source: Times of India 

मित्वाच्या बािम्या: भारि 

भारिािून इराणला जाणारी पहिली Inter-Modal Digital TIR आधाररि वाििूक मंुबईच्या जेएन बंदरािून 

रवाना 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• न्हािा शेिा (ििाहरलाल नेहरू बंदर), निी मंुबई, महाराष्ट्र  येथून आंतरराष्ट्र ीय एिर्ीआर सकंिा आंतरराष्ट्र ीय रिे 

िाहतूक (TIR) आधाररत पायलर् िाहतूक ही भारत आसर् इरार् दरम्यानच्या आंतरराष्ट्र ीय उत्तर-दसक्षर् पररिहन 
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कॉररिॉर (International North-South Transport Corridor-INSTC) कॉररिॉरिह पसहली आंतरमागीय 

सिसिर्ल िाहतूक आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• TIR प्रर्ालीचे िीमाशुल्क कायम ठेिताना िीमेपलीकिील प्रिाि पेपरलेि होर्ार आहे. 

• िाहतूक खचट आसर् इतर औपचाररकता कमी करून, र्ीआयआर प्रर्ाली िीमेपलीकिील व्यापार आसर् दळर्िळर् 

िुलभ करण्यात आसर् ऑपरेशनल सिलंब रोखण्यात महत्त्वपूर्ट योगदान देईल. 

• फेिरेशन ऑफ इंसियन चेंबिट ऑफ कॉमिट अँि इंिस्टर ी (सफक्की) च्या म्हर्ण्यानुिार, या प्रर्ालीमुळे 64 हून असधक 

र्ीआयआर कायटरत राष्ट्र ांना प्रिेश देऊन देशांतगटत आसर् आंतरराष्ट्र ीय िाहतुकीचा प्रिाह िुलभ होईल. 

• असधक आंतर-प्रादेसशक िासर्ज्य िाढीि चालना देण्यािाठी र्ीआयआर प्रर्ाली आिश्यक आहे. 

• मध्य आसशयाई बािारपेठांमधे्य युरोपमधून येण्यािाठी आसर् युरोपमधे्य िाण्यािाठी manufactured emergency 

shipments (EXIM) िाठी लागर्ारा िेळ कमी कररे् हे INSTC चे धे्यय आहे. 

• भारतीय मदतीतून बांधण्यात आलेले 'चाबहार बंदर' या प्रदेशाचे प्राथसमक आसथटक िंक्रमर् कें द्र (region's primary 

economic transit hub) म्हरू्न काम करर्ार आहे. 

• इरार् िरकारबरोबरच भारत चाबहार बंदरात शहीद बेहती र्समटनलच्या पसहल्या र्प्प्यातील बांधकामात िहभागी 

आहे.  

Source: Times of India 

भारि एक उजाट अहधशेष राष्ट्र  बनला आिे 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• भारत हा उिाट असधशेष राष्ट्र  (power surplus nation) बनला आहे. 

• भारताने 2020 मधे्य अक्षय ऊिाट सनसमटती 51 हिार 226 सगगािॅर् तािांिरून एक लाख 38 हिार 337 सगगािॅर् 

तािांपयंत िाढिली आहे. 

• शाश्वत सिकािाच्या देशाच्या उसिष्ट्ाच्या अनुषंगाने भारताच्या ऊिाट सनसमटती के्षत्रातील अक्षय ऊिेचे प्रमार् िेगाने िाढले 

आहे. 

• भारत हा िगातील सतिरा ििाटत मोठा अक्षय ऊिेचा उत्पादक देश आहे, ज्यामधे्य देशाच्या स्थासपत िीि क्षमतेपैकी 

40% गैर-िीिाश्म इंधनाचा (non-fossil fuels) िार्ा आहे. 

• अनेक भारतीयांना ि रऊिेिर आधाररत िाधनांचा फायदा झाला अिून, या िाधनांचा िापर करून पयाटिरर्पूरक 

पद्धतीने आपल्या स्वयंपाक, प्रकाशयोिना आसर् इतर ऊिेची मागर्ी पूर्ट करण्यािाठी करण्यात आला आहे. 

• भारत 'इंर्रनॅशनल िोलर अलायन्स (ISA) चा िदस्य आहे आसर् ि रऊिेिर आधाररत तंत्रज्ञानाच्या उपयोिनामधे्य 

भारताने मोठे यश समळिले आहे. 
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• 'इंर्रनॅशनल िोलर अलायन्स' िीिाश्म इंधनाचा िापर कमी करण्यािाठी आसर् आपला ग्रह सहरिागार (planet 

greener) बनिण्याच्या सदशेने कायट करते. 

• 2070 पयंत सनव्वळ शून्य उत्सिटन आसर् 2030 पयंत अक्षय ऊिाट 500 GW पयंत िाढिण्याचे भारताचे उसिष्ट् आहे. 

Source: Times of India 

जलशक्ती िंत्रालयाने 'वॉटर महरोज: शेअर युवर स्टोरीज कॉने्टस्ट' च्या मवजेत्ांची घोषणा केली 

बातम्ांिधे्य का: 

• जलशक्ती मंिालयाच्या जलसंपदा, िदी नवकास आनण गंगा पुिरुज्जीवि नवभागातरे्फ 'वॉटर नहरोज: शेअर युवर 

स्टोरीज' ही स्पधाा सुरू करण्यात आली आहे. 

 

िुख्य िुदे्द: 

• 'वॉटर नहरोज: शेअर युवर स्टोरीज' स्पधेची नतसरी आवृत्ती 1 नडसेंबर 2021 रोजी लााँच झाली आनण 30 िोव्हेंबर 

2022 रोजी MyGov पोटालवर समाप्त होईल. 

• 'वॉटर नहरोज: शेअर युवर स्टोरीज' ची पनहली आवृत्ती 1 सप्टेंबर 2019 ते 30 ऑगस्ट 2020 दरम्याि लॉन्च करण्यात 

आली होती आनण 'वॉटर हीरोज: शेअर युवर स्टोरीज' स्पधेची दुसरी आवृत्ती 19 सप्टेंबर 2020 ते 31 ऑगस्ट 2021 

या कालावधीत सुरू करण्यात आली होती.  

• 'वॉटर नहरोज': शेअर युवर स्टोरीज स्पधेच्या सहा नवजेत्यांिा 10,000 रुपये रोख बक्षीस आनण प्रमाणपि नमळेल. 

• या उपक्रमाचा उिेश सवासाधारणपणे पाण्याच्या मूल्याला चालिा देणे आनण जलसंवधाि आनण जलसंपत्तीच्या शाश्वत 

नवकासासाठी देशव्यापी प्रयत्ांिा चालना देणे आहे. 

• 'वॉटर नहरोज: शेअर युवर स्टोरीज' ही स्पधाा दर मनहन्याला आयोनजत केली जाते आनण MyGov पोटालद्वारे तपशील 

नमळवता येतो. 

• सहभागीिंी 300 शब्ांच्या लेखिासह 1-5-नमनिटांच्या व्हव्हनडओचं्या स्वरूपात जलसंधारणाच्या पररणामांवर त्यांची 

यशोगाथा पोस्ट करावी आनण काही छायानचिे जोडावी लागतील. 

• सहभागीिंा त्यांचे व्हव्हनडओ MyGov पोटालवर शेअर करावे लागतील. 

स्रोत: इंमियन एक्सपे्रस 
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IRCTC नवरात्री स्पेशल टुररस्ट टर ेन सुरू करणार आहे 

बातम्ांिधे्य का: 

• भारत गौरव टुररस्ट टर ेिसोबत, IRCTC माता वैष्णो देवीसाठी कटरा येथे खास िवरािी पयाटक टर ेि सुरू करणार आहे 

. 

 

िहत्त्वाचे िुदे्द: 

• रामायण सनका ट प्रमाणेच भारत गौरव टुररस्ट टर ेिमधे्य िवरािी नवशेष माता वैष्णो देवी यािेची सुरुवात करण्याची 

घोषणा केली आहे. 

• 30 सप्टेंबर 2022 रोजी, नवशेष पयाटक टर ेि प्रथमच कटराहूि रवािा होईल. 

• देशातील सवाात लोकनप्रय मंनदरांपैकी एक, वैष्णो देवी मंनदराला दरवषी हजारो भासिक येतात. 

• नदल्लीतील सर्फदरजंग रेले्व स्थािक तेथूि टर ेि कटराकडे रवािा होईल . 

• गानझयाबाद, मेरठ, मुझफ्फरिगर, सहारिपूर, अंबाला, सरनहंद आनण लुनधयािा येथील पयाटक या प्रवास पॅकेजचे 

मुख्य लाभाथी अितील.  

• या सुट्टीतील पॅकेजच्या एकूण खचाामधे्य रेले्व प्रवास, वातािुकूनलत हॉटेलमधे्य रािभर मुक्काम, जेवण, सवा बस प्रिाि, 

पे्रक्षणीय स्थळे, प्रवास नवमा आनण मागादशाक सेवा यांचा समावेश होतो. 

• रेले्व मंिालयािे लोकनप्रय पयाटि स्थळांवरूि िाण्यािाठी आनण थीमवर आधाररत प्रवास करण्यासाठी भारत गौरव 

टर ेिची स्थापिा केली. 

• निज टर ेि ऑर्फ नहंदू BRIDGE TRAIN OF HINDU ही संपूणा वातािुकूनलत टर ेि नतच्या उतृ्कष्ट इंटीररयर नडझाइिसाठी 

प्रनसद्ध आहे, जी प्रवाशांिा आराम देते. 

• जूि 2022 मधे्य, रामायण यािा मागााची प्रनसद्धी करण्यासाठी भारत गौरव टर ेि सुरू करण्यात आली. 

स्रोत: इंमियन एक्सपे्रस 

NITI आयोग: PLI योजनेअंिगटि लाभार्थ्ाांची स्वीकृिी 
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बािम्यांमधे्य का: 

• NITI आयोगाचे CEO परमेश्वरन अय्यर यांच्या नेतृत्वाखालील Empowered Committee ने मोबाईल उत्पादनािाठी 

प्रोत्साहनांचे पसहले सितरर् असधकृत (authorized) केले आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• ही योिना आत्मसनभटर भारताच्या कल्पनेला प्रोत्साहन देईल आसर् भारताला production-linked reward system 

मुळे इलेक्टर ॉसनक्स उत्पादन के्षत्रात स्पधाटत्मक िाढेल.  

• PLI प्रोग्राममधे्य इलेक्टर ॉसनक घर्क आसर् मोबाइल फोनचे उत्पादन अिे दोन्ही िमासिष्ट् आहे. 

• एकूर् दहा कंपन्यांना ज्यात पाच देशी आसर् पाच सिदेशी यांना PLI योिनेंतगटत मोबाइल उत्पादन योिनेचा लाभ 

समळर्ार आहे.  

• Paget Electronics Pvt Ltd, सह मोबाईल उत्पादनािाठी PLI उपक्रमांतगटत प्रोत्साहन समळिर्ारी पसहली लाभाथी 

कंपनी ठरली आहे. 

• PLI कायटक्रम इलेक्टर ॉसनक्सच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यािाठी आसर् भरीि गंुतिरू्क आकसषटत करण्यािाठी 

'उत्पासदत ििंूच्या सनव्वळ असतररक्त सिक्रीिर' 4%-6% (net incremental sale of manufactured goods) 

प्रोत्साहन देते. 

• देशांतगटत उत्पासदत ििंूची सिक्री िाढसिण्याच्या बदल्यात व्यििायांना प्रोत्साहन देरे् हे PLI योिनेचे उसिष्ट् आहे. 

• PLI योिना या भारतामधे्य उत्पादन िुसिधा िाढिण्यािाठी सकंिा स्थापन करण्यािाठी स्थासनक आसर् परदेशी दोन्ही 

व्यििायांना आकसषटत करण्यािाठी महत्त्वपूर्ट उपक्रम आहे. 

स्रोि: इकॉनॉहमक र्ाइम्स 

आमी िॉस्िर्लने नवी हदल्लीि अली इंर्रवे्हन्शन सेंर्र "प्रयास" उघडले 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• देशाची रािधानी सदल्लीतील आमी हॉस्तस्पर्ल (Research and Referral) मधे्य, "Early Intervention Center 

"Prayas" हे मॉिेल तयार करण्यात आले आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• सिशेष गरिा अिलेल्या मुलांशी व्यिहार करताना दुुः ख कमी कररे् आसर् पालकांमधे्य आत्मसिश्वाि िाढसिरे् या 

उिेशाने "अली इंर्रवे्हन्शन िेंर्र- प्रयाि" हे मॉिेल तयार करण्यात आले आहे. 

• अली इंर्रवे्हन्शन िेंर्र ही एक प्रशि, अत्याधुसनक िुसिधा आहे िी सिशेषत: अपिादात्मक गरिा अिलेल्या 

मुलांिाठी बांधलेली आहे. 

• या प्रकल्पाचे उसिष्ट् िहा िषांपयंतच्या लष्करी िदस्यांच्या मुलांिर लक्षर्ीय िकारात्मक प्रभाि पािरे् आहे ज्यांना 

utism, cerebral palsy, sleep and language delays आसर् इतर पररस्तस्थतीमंधे्य अिचर्ी आहेत. 

• नव्याने स्थापन झालेले कें द्र special education, sensory integration, occupational and physiotherapy, 

behavior modification, and nutritional counseling as well as advanced screening for hearing and 
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visual impairments, detection of autism, and clinical identification of various syndromes यािारख्या 

िैद्यकीय िेिा देखील देते. 

• िात्सल्य , एक लहान मुलांिाठी अनुकूल Walt Disney motif िह अद्ययाित केलेली बालरोग िुपर से्पशासलर्ीशी 

एकसत्रत केली आहे. 

• अली इंर्रवे्हन्शन िेंर्र- सिशेष मुलांच्या क्षमता िुधारण्यािाठी बहुसिद्याशाखीय दृसष्ट्कोन िापरण्याचा प्रयत्न केला 

िाईल, ज्यामधे्य बहुसिध पॅ्रस्तक्टशनिटच्या क शल्यांचा िमािेश अिेल. 

स्रोि: र्ाईम्स ऑफ इंहडया 

अस्खल भारिीय आयुवेद संस्थेने आयुवेद हदनाहनहमत्त 6 आठवड्ांचा कायटक्रम सुरू केला 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• आयुष मंत्रालयाच्या अस्तखल भारतीय आयुिेद िंस्थेने (AIIA) आयुिेद सदिि 2022 मोहीम िुरू केली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• या िषीचा आयुिेद सदन आदेश AIIA द्वारे राबसिला िाईल, ज्याला आयुष मंत्रालयाने नोिल एिन्सी म्हरू्न सनयुक्त 

केले आहे. 

• दरिषी धनं्वतरी ियंतीला, आयुष मंत्रालय आयुिेद सदनाचे आयोिन करते, िे यािषी 23 ऑक्टोबर रोिी होर्ार आहे. 

• "हर सदन हर घर आयुिेद" हा आयुिेद सदन िप्ताहाचा कें द्रसबंदू आहे. 

• "हर सदन हर घर आयुिेद" मधे्य प्रते्यक घरात "िंपूर्ट आरोग्यािाठी आयुिेद" ची िनिागृती करण्यािर भर सदला 

िाईल. 

• 3J-िन िंदेश, िन भासगदारी आसर् िनआंदोलन या उिेशांिाठी भारत िरकारच्या सिसिध मंत्रालयांनी या कायटक्रमात 

भाग घेतला आहे. 

• आयुिेद ही प्राचीन भारतातील पारंपाररक, नैिसगटक आसर् एकास्तत्मक िैद्यकीय पद्धत आहे. आयुिेद हा "िीिनाचे 

सिज्ञान (science of life)" िाठी िंसृ्कत शब्द आहे; िंसृ्कतमधील ayur या मूळ शब्दाचा अथट "दीघट आयुष्य" सकंिा 

"िय" अिा होतो आसर् िेद हा "ज्ञान" अिा शब्द आहे. 

• आयुिेद रोग व्यिस्थापनािर अॅलोपॅथीपेक्षा रोग प्रसतबंध आसर् सनमूटलनािर असधक भर देतो. 

• अथट , काम आसर् मोक्ष यािह िीिनाची धे्यये िाध्य करण्यािाठी चांगले आरोग्य आिश्यक आहे . 

स्रोि: Livemint 
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E-FAST 

 

• NITI आयोग आसर् World Resources Institute (WRI), भारतातील पसहले राष्ट्र ीय इलेस्तक्टर क फे्रर् पॅ्लर्फॉमट- E-

FAST India (Electric Freight Accelerator for Sustainable Transport-India) लाँच केले आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• िर्ल्ट इकॉनॉसमक फोरम, CALSTART, and RMI इंसियाच्या मदतीने नॅशनल इलेस्तक्टर क फे्रर् पॅ्लर्फॉमटचे उिीष्ट्, 

भागधारकांना एकत्र आर्ण्याचे आहे. 

• ground-level demonstration pilot and research-based data द्वारे िमसथटत इलेस्तक्टर क फे्रर् पॅ्लर्फॉमट, 

मालिाहतूक सिदट युतीकरर्ाबिल लोकांमधे्य िागरूकता िाढसिण्याचा हेतू आहे. 

• हे से्कलेबल िैमासनकांना िमथटन देईल आसर् भारतातील मालिाहतुकीच्या सिदट युतीकरर्ाि गती देण्याच्या उिेशाने 

धोरर्ांची मासहती देईल. 

• ई-फास्ट इंसियाच्या उदट घार्नाला िाहन उद्योग, लॉसिस्तस्टक कंपन्या, सिकाि बँका आसर् सफनरे्क कंपन्यांचे महत्त्वाचे 

प्रसतसनधीही उपस्तस्थत होते. 

• ई-फास्ट इंसिया िुरू झाल्यानंतर WRI India's Total Cost of Ownership (TCO) Evaluator मुल्यांकनही िुरू 

करण्यात आला आहे. 

स्रोि: लाइवहमंर् 

मित्वाच्या बािम्या: जग 

अबटन वेटवॉर्र लँडसे्कप 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• कोपनहेगन येथे World Water Congress and Exhibition 2022 मधे्य िेन्माकट िह भारताने 'Urban 

Wastewater Scenario in India' या सिषयािर िंयुक्त व्हाईर्पेपर प्रसिद्ध केले आहे. िलशक्ती मंत्री गिेंद्रसिंग 

शेखाित यांच्यािह िॅसनश पयाटिरर् मंत्री ली िेमेसलन आसर् सिकाि िहकार मंत्री फे्लसमंग मोलर मॉरे्न्सन यांनी 

'Urban Wastewater Scenario in India' ही िुसिधा उपलब्ध करून सदली. 

मुख्य मुदे्द: 
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• शहरी िांिपार्ी व्यिस्थापनािर शे्वतपसत्रका तयार करण्यािाठी भारत िरकारने अर्ल इनोवे्हशन समशन, नीती 

आयोग, िलशक्ती मंत्रालय आसर् राष्ट्र ीय स्वच्छ गंगा समशन, International Agency Innovation Center 

Denmark आसर् Academic Indian Institute of Technology Bombay यांच्या भागीदारांिह एक बहुआयामी 

िंघ स्थापन केला होता.  

• या शे्वतपसत्रकेत िंपूर्ट भारतातील िांिपाण्यािर प्रसक्रया करण्याची िद्य:स्तस्थती तिेच भसिष्यातील प्रसक्रया प्रर्ालीनंा 

िहकायट, िह-सनसमटती आसर् सिझाइन करण्यािाठी उचलल्या िार्ारट  या िंभाव्य प्रयत्नांचे िर्टन केले आहे. 

• भारत आसर् िेन्माकट  यांच्यातील हररत धोरर्ात्मक भागीदारी, ज्यात ग्रीन हायिर ोिन, निीकरर्ीय ऊिाट, िांिपार्ी 

व्यिस्थापन आसर् त्यांचे सद्वपक्षीय िंबंध यािर भर देण्यात आला आहे आसर् हेच या शे्वतपसत्रकेचे स्रोत आहे. 

• इंर्रनॅशनल िेंर्र फॉर स्तक्लअर िॉर्र आसर् AIC- Sangam and AIC FISE यांनाही या धोरर्ांतगटत आयआयर्ी 

सदल्ली, आयआयर्ी मंुबई आसर् आयआयर्ी मद्राि येथे मागटदशटन समळर्ार आहे. 

• नेक्स्ट िनरेशन िॉर्र अ ॅक्शन (NGWA) या िागसतक कायटक्रमाचे उसिष्ट् मधे्य IWA िर्ल्ट िॉर्र काँगे्रि 2022 मधे्य 

शीषट सिद्यापीठे आसर् इनोवे्हशन हबमधील तरुर्ांना िहभागी करून घेरे्. 

• दासनश दूतािािाने अर्ल इनोवे्हशन समशन, नीती आयोगाच्या िहकायाटने, या कायटक्रमादरम्यान AIM- ICDK- 2.0 

Water Innovation Challenge चे आयोिन केले आहे. 

Source: PIB 

लॉस एंजेमलसने 17 सप्टेंबरला 'स्क्विि र्ेि' मदवस म्हणून मनयुक्त केले 

बातम्ांिधे्य का: 

• दनक्षण कोररयि िेटव्हिक्स मानलकेतील यशाची ओळख म्हणूि लॉस एंजेनलस शहरािे 17 सप्टेंबरला व्हिड गेम डे 

}Squid Game Day{अनधकृतपणे नियुक्त केला आहे. 

 

िुख्य िुदे्द: 

• "व्हिड गेम" ला 14 एमी पुरस्कारांसाठी िामांकि नमळाले होते आनण Outstanding Drama Series साठी िामांकि 

नमळवणारी ही पनहली Non-English भाषेतील मानलका आहे. 

• Screen Actors Guild Award नजंकणारी ही पनहली कोररयि आनण पनहली गैर-इंग्रजी भाषेतील मानलका होती. 

• Squid Game ही नेर्स्तिक्स ििाटत िाि पासहली िार्ारी मासलका आहे तिेच अमेररकेत िुद्धा ििाटत िाि ही 

मासलका बसघतली िाते.  

• व्हिड गेमिे केवळ यूएसमधीलच िवे्ह तर जगभरातील पे्रक्षकांिा कोररयि संसृ्कतीच्या नवनवध पैलंूचा पररचय करूि 

नदला आहे. 
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• व्हिड गेमला अिेक यूएस आनण आंतरराष्टर ीय महोत्सवांमधे्य िामांकि आनण पुरस्कार नमळाले आहेत. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंमिया 

SCO समिट 2022 

बातम्ांिधे्य का: 

• 2022 सालासाठी शांघाय कोऑपरेशि ऑगािायझेशि (SCO) नशखर पररषद 15 ते 16 सप्टेंबर 2022 दरम्याि 

उझबेनकस्तािमधे्य होणार आहे. 

 

िुख्य िुदे्द: 

• 2022 सालासाठी SCO नशखर पररषद सिरकंद येथे होणार आहे. 

• उझबेनकस्तािमधील SCO नशखर पररषदेत गेल्या दोि दशकांतील गटाच्या नक्रयाकलापांचा आढावा  ] reviewing 

the group's activities[ घेण्यावर आनण बहुपक्षीय सहकायाासाठी संभाव्य के्षिे ओळखण्यावर लक्ष कें नद्रत केले 

जाईल. 

• नकनगास्तािमधील नबशे्कक येथे झालेल्या SCO नशखर  2019  पररषदेिंतर ही पनहली वैयव्हक्तक नशखर पररषद आहे. 

• शांघाय कोऑपरेशि ऑगािायझेशि (SCO) च्या राज्य प्रमुखांच्या पररषदेच्या 22 व्या बैठकीला SCO सदस्य देशांचे 

िेते, निरीक्षक राजे्य, SCO चे सरनचटणीस, SCO चे प्रादेनशक नवरोधी चे कायाकारी संचालक उपव्हस्थत राहणार आहेत.  

• या नशखर पररषदेदरम्याि इराणचा शांघाय सहकाया संघटिेत औपचाररक समावेश केला जाईल. 

• समरकंद नशखर पररषदेिंतर भारत SCO चे अध्यक्षपद भूषवेल. 

• शांघाय कोऑपरेशि ऑगािायझेशि (SCO) ही युरेनशयि राजकीय, आनथाक आनण सुरक्षा गट आहे जी 15 जूि 2001 

रोजी स्थानपत केली गेली, ज्याचे मुख्यालय बीनजंग येथे आहे. 

• SCO च्या सदस्यांमधे्य चीि, रनशया, भारत आनण पानकस्ताि तसेच 4 मध्य आनशयाई देश - कझानकस्ताि, नकनगास्ताि, 

उझबेनकस्ताि आनण तानजनकस्ताि यांचा समावेश आहे. 

• शांघाय कोऑपरेशि ऑगािायझेशि ही जगातील सवाात मोठा प्रादेनशक गट आहे, ज्यामधे्य युरेनशयाच्या अंदाजे 60 

टके्क, जागनतक लोकसंखे्यच्या 40 टके्क आनण जागनतक जीडीपीच्या 30 टक्क्ांहूि अनधक भाग समानवष्ट आहेत. 

स्रोत: द महंदू 
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वर्ल्ट डेअरी सहमर् 2022 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• गे्रर्र नोएिा येथील इंसिया एक्स्पो िेंर्र आसर् मार्ट येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असधकृतपरे् िागसतक दुग्ध पररषद 

(World Dairy Summit) 2022 चे उदट घार्न केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 12 ते 16 िप्टेंबर 2022 या चार सदििीय िागसतक दुग्ध पररषदेत 50 सिसिध राष्ट्र ांतील िुमारे 1,500 लोक िहभागी 

होर्ार आहेत. 

• यापूिीची िागसतक दुग्ध पररषद 1974 मधे्य भारतात झाली होती. 

• 1980 मधे्य आंतरराष्ट्र ीय िेअरी कराराची स्थापना झाली होती. 

• आंतरराष्ट्र ीय िेअरी कराराचे मुख्य उसिष्ट्- आंतरराष्ट्र ीय िहकायाटद्वारे िेअरी उत्पादन व्यापार िाढिरे् आसर् 

उदारीकरर् कररे् हे आहे. 

• दुग्धव्यििाय के्षत्राची पुनरटचना करण्यािाठी िरकारने अनेक उपक्रम राबिले आहेत आसर् त्याचा पररर्ाम म्हरू्न 

गेल्या आठ िषांत दूध उत्पादनात 44% पेक्षा िाि िाढ झाली आहे. 

• भारताचे िेअरी के्षत्र दरिषी अंदािे 210 दशलक्ष र्न सकंिा िागसतक एकूर् दुधाच्या 23% उत्पादन करते. 

भारिािील दुग्धव्यवसाय आहण पशुधन के्षत्राशी संबंहधि योजना- 

1. पशुिंिधटन पायाभूत िुसिधा सिकाि सनधी 

2. राष्ट्र ीय पशु रोग सनयंत्रर् कायटक्रम 

3. राष्ट्र ीय गोकुळ समशन 

4. राष्ट्र ीय कृसत्रम रेतन कायटक्रम 

5. राष्ट्र ीय पशुधन असभयान 

स्रोि: हबझनेस टँडडट 

सेिू कायटक्रम 

 

बािम्यांमधे्य का: 
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• भारतीय व्यििायमालकांना अमेररकेत राहर्ाऱ्या गंुतिरू्कदारांशी िोिण्यािाठी िासर्ज्य ि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल 

यांनी SETU (Supporting Entrepreneurs in Transformation and Upskilling) नािाचा कायटक्रम िुरू केला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• उद्योिकतेला मदत करण्याि इचु्छक अिलेले अमेररकेतील मागटदशटक िेतूच्या मदतीने भारतीय व्यििायांशी िंपकट  

िाधू शकतात. 

• भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमशी काही मुद्द्ांिर कें सद्रत चचेदरम्यान, िेतू प्रकल्प िािटिसनक करण्यात आला. 

• िेतू प्रकल्पामुळे भारतातील व्यििाय अमेररकन गंुतिरू्कदार आसर् स्टार्टअप इकोसिस्टममधील प्रमुख व्यक्तीशंी 

मेंर्ॉरसशपद्वारे िोिले िातील आसर् सनधी उभारर्ी, बािारपेठेतील प्रिेश आसर् व्यापारीकरर् यािह सिसिध के्षत्रांमधे्य 

मदत होईल. 

• स्टार्टअप इंसिया उपक्रमाच्या MAARG ((Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience, and Growth) 

प्रोग्रामने सिकसित केलेल्या मेंर्ररंग िेबिाइर्च्या माध्यमातून, SETU प्रकल्पाचा एक भाग म्हरू्न भारतीय 

उद्योिकांिाठी एक all-in-one resource चा प्रयत्न केला गेला आहे. 

• व्यििाय व्यिस्थापन क शल्याचा (Business management expertise) अभाि ही एक मोठी िमस्या आहे आसर् 

उद्योिकांना सनर्टय घेण्यािाठी योग्य मागटदशटनाची तिेच नैसतक िमथटनाची आिश्यकता अिते. िेतू प्रकल्पामुळे ही 

गरि भागेल. 

Source: The Hindu 

र्ोहकयोने भारि आहण जपानला 2+2 मंत्रीस्तरीय चचेचे आयोजन केले 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• 8 िप्टेंबर 2022 रोिी र्ोसकयोने दुिऱ्या भारत-िपान 2+2 परराष्ट्र  आसर् िंरक्षर्मंत्र्ांच्या बैठकीचे आयोिन केले 

होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• या बैठकीला भारताचे िंरक्षर् मंत्री रािनाथ सिंह, भारताचे परराष्ट्र  मंत्री िॉ. एि. ियशंकर, िपानचे परराष्ट्र  व्यिहार 

मंत्री हयाशी योसशमािा आसर् िपानचे िंरक्षर् मंत्री हमदा यािुकाझ ूउपस्तस्थत होते. 

• राष्ट्र ांच्या िािटभ म आसर् प्रादेसशक अखंितेचा आदर करर्ाऱ्या सनयम-आधाररत आंतरराष्ट्र ीय व्यिस्थेप्रती आपल्या 

िचनबद्धतेचा पुनरुच्चार मंत्र्ांनी केला आसर् ििट राष्ट्र ांनी धमकी सकंिा बळाचा िापर न करता सकंिा एकतफी स्तस्थती 

बदलण्याचा कोर्ताही प्रयत्न न करता आंतरराष्ट्र ीय कायद्यानुिार सििादांचे शांततापूर्ट सनराकरर् करण्याच्या गरिेिर 

भर सदला. 

• मंत्र्ांनी आसियानच्या कें द्रस्थानी आसर् एकात्मतेिाठी त्यांच्या उत्कर् िमथटनाची तिेच त्यांच्या िंपूर्ट िमथटनाची पुष्ट्ी 

केली. 

• "2+2 िायलॉग मॉिेल" म्हर्िे दोन राष्ट्र ांमधे्य एकाच िेळी होर्ाऱ्या मंत्रीिरीय बैठकांचा िंदभट आहे.  
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• या चचेच्या स्वरूपांतगटत भारत आसर् िपान, अमेररका आसर् ऑस्टर ेसलया यांच्यात िार्ाघार्ी झाल्या आहेत. 

• 2018 मधे्य पंतप्रधान मोदी आसर् िपानचे पंतप्रधान सशंिो आबे यांच्यातील 13 व्या सशखर पररषदेदरम्यान सिशेष 

धोरर्ात्मक आसर् िागसतक भागीदारी मिबूत झाली, िी सद्वपक्षीय िुरक्षा आसर् लष्करी िहकायट िाढसिण्याच्या 

उिेशाने सनयोसित होती. निीन 2+2 मंत्रीिरीय िार्ाघार्ी िुरू करण्याचा सनर्टय घेण्यात आला. 

Source: Economic Times 

2022 मधे्य भारिीय हवद्यार्थ्ाांना अमेररकेकडून सवाटहधक हवद्याथी स्व्हसा हमळाला 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• अमेररकन दूतािािाने िाहीर केलेल्या मासहतीनुिार, 2022 मधे्य भारतीय सिद्यार्थ्ांना अमेररकेकिून ििाटसधक 

सिद्याथी स्तव्हिा समळाला आहे.         

मुख्य मुदे्द: 

• अमेररकेने 2022 मधे्य भारतीय सिद्यार्थ्ांना सिक्रमी 82,000 सिद्याथी स्तव्हिा मंिूर केले, िे इतर कोर्त्याही िषाटच्या 

तुलनेत िाि आहे. 

• यािषी इतर कोर्त्याही देशातील सिद्यार्थ्ांपेक्षा िाि भारतीय सिद्यार्थ्ांना अमेररकेचा सिद्याथी स्तव्हिा देण्यात आला 

आहे. 

• मे ते ऑगस्ट या कालािधीत निी सदल्लीतील अमेररकी दूतािाि आसर् चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता आसर् मंुबई येथील 

िासर्ज्य दूतािाि, सिद्याथी स्तव्हिा अिांना प्राधान्य देतात, िेरे्करून िािीत िाि पात्र सिद्यार्थ्ांना त्यांच्या 

अभ्यािाच्या कायटक्रमांमधे्य िेळेिर प्रिेश घेता येईल. 

• अमेररकन दूतािािाने िाहीर केलेल्या आकिेिारीनुिार, अमेररकेतील एकूर् परदेशी सिद्यार्थ्ांपैकी िुमारे 20% 

सिद्याथी भारतातील आहेत. 

• 2021 मधे्यही प्रकासशत झालेल्या ओपन िोअिट ररपोर्टनुिार, शैक्षसर्क िषट 2020-21 िाठी 167,582 भारतीय 

सिद्यार्थ्ांना अमेररकेत सशक्षर्ािाठी स्तव्हिा देण्यात आला होता. 

• 2020 मधे्य भारतीय सिद्यार्थ्ांना आकसषटत करण्यािाठी, अमेररकन िरकार आसर् उच्च सशक्षर् िंस्थांनी यापूिीच 

िैयस्तक्तकररत्या ऑनलाइन आसर् िंकररत सशक्षर् पद्धतीचंा िापर करून आंतरराष्ट्र ीय सिद्यार्थ्ांचे िुरसक्षतपरे् स्वागत 

करण्यािाठी पािले उचलली आहेत. 

स्रोि: जनसत्ता 
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मित्वाच्या बािम्या: अथटव्यवस्था 

नॉवेहजयन सेंर्र ल बँक इथररयम वापरून राष्ट्र ीय हडहजर्ल चलन हवकहसि करणार 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• (नॉिेि बैंक) नॉिेच्या मध्यिती बँकेने, एथररयम तंत्रज्ञानािर आधाररत देशाच्या मध्यिती बँक सिसिर्ल चलनािाठी 

(िीबीिीिी) िँिबॉक्सिाठी ओपन िोिट कोि प्रकासशत करून सिसिर्ल चलन सिकसित करण्याच्या प्रयत्नांमधे्य 

लक्षर्ीय प्रगती केली.  

मुख्य मुदे्द: 

• िीबीिीिी हे िेंर्र ल बँकेद्वारे िमसथटत इलेक्टर ॉसनक सफएर् (electronic fiat money) चलन आहे, िीबीिीिी 

ब्लॉकचेन नेर्िकट िर तयार केले िाऊ शकते, तथासप, नॉिेमधे्य िीबीिीिी इथररयमिर तयार केले आहे. 

• नॉिे मधील CBDC िँिबॉक्स चाचर्ी नेर्िकट शी िंिाद िाधण्याचा मागट प्रदान करण्यािाठी तयार केला गेला आहे. 

• इथेररयम िॉलेर् मेर्ामास्क (Metamask) िध्या तरी ओपन िोिट कोिद्वारे िमसथटत नाही. 

• िँिबॉक्समधे्य ब्लॉकस्काऊर् आसर् ग्राफाना िारखे एक इंर्रफेि आसर् नेर्िकट  मॉसनर्ररंग प्रोग्राम आहेत. 

• आंतरराष्ट्र ीय नारे्सनधी (IMF) च्या अहिालानुिार, 97 राष्ट्र े सकंिा िगातील अध्याटहून असधक कें द्रीय बँका CBDC 

सिकसित करण्याचा प्रयोग करत आहेत. 

• IMF च्या मते, केिळ नायिेररया आसर् बहामाने आतापयंत त्यांचे CBDC उपक्रम पूर्टपरे् िुरू केले आहेत. 

स्रोि: इकॉनॉहमक र्ाइम्स 

HDFC बँक भारिािील पहिली इलेक्ट्र ॉहनक बँक िमी जारी करणार 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• नॅशनल ई-गव्हनटमेंर् िस्तव्हटिेि सलसमरे्ि यांच्या िहकायाटमुळे, HDFC बँक इलेक्टर ॉसनक बँक गॅरंर्ीि (e-BG) िारी 

करर्ारी देशातील पसहली बँक बनली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 
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• कागद-आधाररत, िेळखाऊ प्रसक्रया निीन इलेक्टर ॉसनक बँक गॅरंर्ीिह काढून र्ाकण्यात आली आहे ज्यािर प्रसक्रया 

केली िाऊ शकते, मुद्रांसकत केली िाऊ शकते, ित्यासपत केले िाऊ शकते (processed, stamped, verified) 

आसर् िाढीि िुरसक्षततेिह त्वररत सितररत केले िाऊ शकते. 

• हा एक पररितटनीय बदल आहे आसर् बँक आपल्या ििट ग्राहकांना फायदा होण्यािाठी e-BG मधे्य स्थलांतर करेल. 

• इलेक्टर ॉसनक बँक गॅरंर्ीमुळे Physical stamping ची िागा ई-सॅ्टस्तपंगने घेतली आहे. 

• प्रसक्रया िुलभ करण्यािाठी आसर् फििरू्क आसर् हेराफेरीची शक्यता दूर करण्यािाठी NeSL, CVC-CBI िसमती 

आसर् IBA यांच्याशी िल्लामिलत करून e-BG सिकसित केले गेले आहे. 

• एचिीएफिी बँक सतच्या सिसिर्ल फॅक्टरी, एंर्रप्राइझ फॅक्टरी आसर् एंर्रप्राइझ आयर्ीद्वारे बँकेच्या िाढीिाठी 

निीन क्षमता सिकसित करत आहे. 

• बँकेच्या सिसिर्ल रर्नीतीमधे्य निीन क्षमतांचा सिकाि हा मुख्य सिद्धांत आहे. 

स्रोि: द हिंदू 

मित्वाच्या बािम्या: संरक्षण 

सायबर क्राइम इन्वे्हस्टगेशन आहण इंरे्हलजन्स सहमर् 2022 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• िायबर गुने्ह यशस्वीपरे् रोखण्यािाठी पोलीि उपसनरीक्षक आसर् िररष्ठ तपाि असधकाऱ्यांचे क शल्य आसर् ज्ञान 

िाढसिण्यािाठी मध्य प्रदेश पोसलिांनी च थी िायबर गुने्ह अने्वषर् आसर् गुप्तचर सशखर पररषद-2022 आयोसित 

केली आहे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• िॉफ्टस्तक्लक्स फाऊंिेशन, स्तक्लअररे्ल रे्क्नॉलॉिी आसर् युसनिेफ यांच्या िंयुक्त सिद्यमाने मध्य प्रदेश पोसलिांनी से्टर् 

िायबर पोसलि आसर् पररमल लॅबच्या माध्यमातून 12 ते 22 िप्टेंबर 2022 या कालािधीत भारतातील ििाटत मोठी 

ज्ञान-िामासयकरर्, सिचार-नेतृत्व आसर् िायबर क्राइम इन्वे्हस्तस्टगेशन अँि इंरे्सलिन्स िसमर् आयोसित केली िार्ार 

आहे.  

• मध्य प्रदेशातील भोपाळमधे्य हा कायटक्रम आयोसित करण्यात आला होता. 

• 12, 13 आसर् 14 िप्टेंबर 2022 रोिी, भोपाळमधील RSVP नोरोन्हा अकादमी ऑफ अॅिसमसनस्टर ेशनमधे्य दहा 

सदििांची सशखर पररषद होईल, त्यानंतर तीन सदििांची ऑफलाइन सशखर पररषद होईल. 

• 35 राजे्य आसर् कें द्रशासित प्रदेशांमधील 6000 हून असधक सिसिध कायदे अंमलबिािर्ी, न्यासयक, असभयोक्ता 

आसर् इतर िंस्थांना या दहा सदििीय पररषदेत िादरकते आसर् सिषय तज्ञ म्हरू्न िहभागी होण्यािाठी ऑनलाइन 

प्रसतसनधी देखील अितील. 

• आघािीच्या तंत्रज्ञान कंपन्या CIIS 2022 मधे्य त्यांच्या अत्याधुसनक तंत्रज्ञानाचे थेर् प्रात्यसक्षक प्रदसशटत करतील. 

• या िेळी, यूएिए आसर् इतर राष्ट्र ांमधील सिषय तज्ञ आसर् प्रिुतकत्यांद्वारे सिसिध सिषयांिर प्रसशक्षर् सदले िाईल, 

ज्यात युसनिेफ, इंर्रपोल-सिंगापूर, नॅशनल िायबर क्राइम लॉ एन्फोिटमेंर् यूके पोसलि, नॅशनल व्हाईर् कॉलर क्राइम 

िेंर्र यूएिए आसर् एनपीए हैदराबाद यांचा िमािेश आहे. 

स्रोि: द हिंदू 
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प्रकल्प 17 अ 'िाराहगरी' हिसरे टेल्थ हिगेर् सुरू 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• माझगाि िॉक सशपसबर्ल्िट (एमिीएल) तफे भारतीय न दलािाठी "तारासगरी" नािाचा सतिरा Project 17A से्टल्थ 

सफ्रगेर्चे मंुबईत अनािरर् करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• या युद्धन केिाठी एकास्तत्मक बांधर्ी पद्धत िापरण्यात आली आहे. या पद्धतीमधे्य सिसिध भ गोसलक सठकार्ी न केच्या 

प्रमुख भागाचे (हुल ब्लॉक्स) बांधकाम करण्यात येऊन एमिीएल येथे त्याचे एकत्रीकरर् सकंिा बििण्याचे काम केले 

िाते. 

• या युद्धन केचे आरेखन भारतीय न दलाच्या अंतगटत अिलेल्या न दल सिझाइन बु्यरो या आरेखन िंस्थेने केले आहे. 

• िरकारने 2015 मधे्य प्रसिद्ध "Project 17A" ला मान्यता सदली, ज्यात Rs 50,000 कोर्ी रुपये खचूटन िात से्टल्थ 

सफ्रगेर्टि बांधण्याची मागर्ी केली गेली आहे. 

• या िातपैकी तीन युद्धन कांचे कंत्रार् 'GRSE'ला तर अन्य चार युद्धन कांचे कंत्रार् मंुबईस्तस्थत िरकारी मालकीच्या 

माझगाि िॉक्स सलसमरे्िला (एमिीएल) देण्यात आले होते. 

• या युद्धन कांमधे्य अत्याधुसनक, आधुसनक िेन्सिट अिण्याबरोबरच र्ॉप-नॉच से्टल्थ क्षमता अिेल. 

• स्वदेशी बनािर्ीच्या या से्टल्थ युद्धन केमधे्य अत्याधुसनक शसे्त्र, िेन्सिट, अत्याधुसनक कृती मासहती प्रर्ाली, एकास्तत्मक 

मंच व्यिस्थापन प्रर्ाली, िागसतक दिाटची मॉडु्यलर सलस्तवं्हग से्पि, अत्याधुसनक िीि सितरर् प्रर्ाली आसर् इतर 

अनेक अत्याधुसनक िैसशष्ट्टे्य अितील. 

Source: Indian Express 

हसंगापूरने भारिाचे माजी नौदल प्रमुख लांबा यांचा 'मेधावी सेवा पदका'ने गौरव केला 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• भारतीय न दलाचे मािी कमांिर अॅिसमरल िुनील लांबा यांना राष्ट्र पती हसलमा याकोब यांच्या हिे सिंगापूरचा ििोच्च 

लष्करी िन्मान अिलेले गुर्िंत िेिा पदक (समसलर्री) (MSM(M) ने िन्मासनत केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय न दल आसर् सिंगापूर न दलाचे प्रिाित्ताक यांच्यातील दीघटकालीन आसर् मिबूत सद्वपक्षीय िंरक्षर् िंबंध 

दृढ करण्यािाठी त्यांनी सदलेल्या उले्लखनीय योगदानाबिल अॅिसमरल लांबा यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. 
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• दोन्ही न दलांनी नोव्हेंबर 2017 मधे्य न दल िहकायाटिाठी सद्वपक्षीय करार आसर् िून 2018 मधे्य मु्यचु्यअल 

कोऑसिटनेशन, लॉसिस्तस्टक्स अँि िस्तव्हटिेि िपोर्टची अंमलबिािर्ी व्यिस्था पूर्ट केली, ज्याने न दल-ते-न दलातील 

असधक परस्परिंिादाची च कर् स्थासपत केली आसर् पार्बुिी बचाि, िागरी-िुरक्षा मासहती-िामासयकरर् आसर् 

रिद िमथटन यािारख्या परस्पर सहताच्या के्षत्रात िहकायाटचा सििार केला. 

• मािी न दल प्रमुख लांबा यांच्या मदतीने दोन्ही न दलांनी 2018 च्या िुरुिातीला सिंगापूर-भारत िागरी सद्वपक्षीय 

िरािाचा र य महोत्सिही आयोसित केला होता. 

• दोन्ही िैन्यांनी िप्टेंबर 2019 मधे्य सिंगापूर-भारत-थायलंि िागरी िराि (Singapore-India-Thailand Maritime 

Exercise (SITMEX)) यशस्वीररत्या पूर्ट केला. 

Source: PIB 

हवज्ञान आहण िंत्रज्ञान 

अहिकुल कॉसमॉसने 3D-मुहिि रॉकेर् इंहजनचे पहिले पेरं्र् 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• भारताच्या खािगी अंतराळ व्यििायांपैकी एक अिलेल्या Agnikul Cosmos ला त्याच्या 3D-printed rocket 

engine च्या सनसमटतीिाठी पसहले पेरं्र् देण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या िषाटच्या अखेरीि प्रके्षसपत होर्ाऱ्या कंपनीच्या असिबार् रॉकेर्ला पॉिर देर्ाऱ्या असिलेर् रॉकेर् इंसिनिाठी 

कंपनीला हे पेरं्र् देण्यात आले आहे. 

• Agnilet, हे एक सिंगल-पीि इंसिन, िंपूर्टपरे् सिझाइन केलेले आसर् भारतात तयार केलेले िगातील पसहले सिंगल-

पीि 3D सपं्ररे्ि रॉकेर् इंसिन आहे. 2021 च्या िुरुिातीला त्याची यशस्वी चाचर्ी घेण्यात आली. 

• असिलेर्ची रचना अशा प्रकारे केली गेली आहे की हे ििट हािटिेअरच्या एका तुकड्यामधे्य िमासिष्ट् केले िाईल आसर् 

त्यात शून्य अिेम्बल भाग आहेत. 

• अंतराळ तंत्रज्ञानािरील अतं्यत प्रसतषे्ठची पररषद अिलेल्या दुबईतील आयएिी 2021 मधे्य असिकुलने हे इंसिन 

दाखिण्यात आले होते.  

• िध्या, व्याििासयक अंतराळ ऑपरेशनच्या बाबतीत भारताचा बािारातील सहस्सा िुमारे 2% आहे अिा अंदाि आहे, 

िो देखील भारताच्या कें द्रीय अंतराळ िंस्था, भारतीय अंतराळ िंशोधन िंस्था (ISRO) च्या कायाटमुळे आहे. 

• असिकुलची स्थापना 2017 मधे्य श्रीनाथ रसिचंद्रन, मोईन एिपीएम आसर् एिआर चक्रिती (आयआयर्ी-मद्रािचे 

प्राध्यापक) यांनी केली होती. 

• सििेंबर 2020 मधे्य, असिकुलने IN-SPACE उपक्रमांतगटत भारतीय अंतराळ िंशोधन िंस्था (ISRO) िोबत से्पि 

एिन्सीचे क शल्य आसर् रॉकेर् इंसिन तयार करण्यािाठी त्यांच्या िुसिधांमधे्य प्रिेश समळिण्यािाठी करार केला. 

Source: Indian Express 
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मित्वाच्या बािम्या: पयाटवरण 

EKI Energy Services Limited द्वारे सूचीबद्ध केलेला भारिािील पहिला लास्टक प्रकल्प 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• EKI एनिी िस्तव्हटिेि (a developer and seller of Carbon credits), ही global accreditation standard 

अंतगटत भारताचा पसहला प्लास्तस्टक प्रकल्प िूचीबद्ध करर्ारी पसहली कंपनी ठरली आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• इंदूर-आधाररत काबटन के्रसिर् सिशेषज्ञ, EKI एनिी िस्तव्हटिेि, ज्याने गेल्या 14 िषांपािून 16 देशांमधे्य हिामान कृती 

आसर् ऑफिेर् िोलू्यशन्सच्या के्षत्रात काम केले आहे, देशातील प्लास्तस्टक प्रकल्पाची यादी करर्ारी पसहली कंपनी 

बनली आहे. 

• EKI एनिी िस्तव्हटिेिचा प्रकल्प प्लास्तस्टक कचरा, प्रामुख्याने पॉसलसथलीन रे्रेफ्थालेर् (पीईर्ी) कचरा, पीईर्ी फे्लक्स 

आसर् सचि, Recycled Polyester Staple Fibre (RPSF) तयार करण्यािाठी योग्यररत्या स्त्रोत आसर् 

पुनिाटपराची झाले आहे का नाही, याची खात्री करतो. 

• Recycled Polyester Staple Fibre (RPSF) कापि उद्योगात बनसिलेले कपिे आसर् इतर उपयुक्त उत्पादने 

बनिण्यािाठी िापरले िाऊ शकते. 

• कचरा िेचकांपािून ते ररिायकसलंग िुसिधांपयंत गोळा करण्याच्या आसर् पुनिाटपराच्या प्रसक्रयेतील ििट िहभागीनंा 

अशा मूल्य िाखळीद्वारे (value chain) िक्षम केले िाईल. 

• या प्रकल्पाला VERA या िॉसशंग्र्नस्तस्थत िंस्थेने त्यांच्या प्लास्तस्टक कचरा कमी करण्याच्या मानकांनुिार मान्यता सदली 

आहे. 

• EKI Energy Services Ltd द्वारे हिामान बदल, काबटन के्रसिर् आसर् शाश्वतता िमाधाने ऑफर केली िातात. 

• व्यििाय गुर्ित्ता सनयंत्रर् आसर् व्यिस्थापन तिेच काबटन के्रसिर्टि, मालमत्ता व्यिस्थापन, काबटन फूर्सपं्रर् 

व्यिस्थापन, शाश्वतता ऑसिर् आसर् काबटन के्रसिर्िाठी प्रसशक्षर् प्रदान करतो. 

स्रोि: इंहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाचे हदवस 

आंिरराष्ट्र ीय लोकशािी हदन: 15 सप्टेंबर 2022 
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बािम्यांमधे्य का: 

• दरिषी 15 िप्टेंबर रोिी िगभरातील लोक आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही सदन िािरा करतात. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• िगभरात लोकशाहीचा प्रचार कररे् हे लोकशाही सदनाचे प्राथसमक उसिष्ट् आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही सदन म्हरू्न ओळखल्या िार्ाऱ् या या सदिशी मानिी हक्कांच्या मूलभूत तत्त्वांचे िंरक्षर् आसर् 

प्रभािी प्रचाराचे स्मरर् केले पासहिे. 

• िंयुक्त राष्ट्र  महािभेने 2007 मधे्य आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही सदनाची स्थापना केली. 

• पसहला आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही सदन 2008 मधे्य िािरा करण्यात आला. 

• भारताला िगातील ििाटत मोठी लोकशाही म्हरू्न म्हर्ले िाते, तेव्हापािून 600 दशलक्ष लोक िरकार सनििण्यािाठी 

त्यांच्या मतांचा िापर करतात. 

• आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही सदन ििट नागररक आसर् िरकारमधे्य लोकशाहीमधे्य अथटपूर्ट िहभागाला प्रोत्साहन देण्याचा 

प्रयत्न करतो. 

• आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही सदनाचे उसिष्ट् िागसतक िमस्या िोििण्याच्या प्रयत्नांिाठी रािकीय इच्छाशक्ती आसर् 

आसथटक िहाय्य एकसत्रत कररे् आसर् मानितेच्या कामसगरीचे स्मरर् कररे् हा आहे. 

• आंतर-िंिदीय िंघाची स्थापना पॅररि, फ्रान्स येथे 1889 मधे्य झाली आसर् आि सतचे मुख्यालय सिसनव्हा, स्तस्वत्झलंि 

येथे आहे. 

• मासर्टन चंुगॉन्ग हे आंतर-िंिदीय िंघाचे िरसचर्र्ीि आहेत, तर सकरपान हुिेन च धरी हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. 

स्रोि: र्ाईम्स ऑफ इंहडया 

हिंदी हदवस 2022 

बािम्यांमधे्य का: 

• दरिषी 14 िप्टेंबर रोिी भारतात सहंदी सदिि िािरा केला िातो . 

 
मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 1949 मधे्य िंसिधान िभेने सहंदी ही भारताची असधकृत भाषा बनली त्या सदििाच्या स्मरर्ाथट दरिषी 14 िप्टेंबर 

रोिी भारत सहंदी सदिि सकंिा राष्ट्र ीय सहंदी सदिि िािरा करतो. 

• भारताची असधकृत भाषा म्हरू्न सहंदीचा िापर करण्याचा सनर्टय 26 िानेिारी 1950 रोिी भारतीय राज्यघर्नेने 

घेतला आसर् भारताचे पसहले पंतप्रधान ििाहरलाल नेहरू यांनी हा सदिि सहंदी सदिि म्हरू्न िािरा करण्याचा 

सनर्टय घेतला . 

• आठव्या अनुिूचीमधे्य सहंदी भाषेचाही िमािेश आहे. 

• देिनागरी सलपी सहंदी सलसहण्यािाठी िापरली िाते, ही िगातील च थी ििाटत िाि बोलली िार्ारी भाषा आहे. 

• 11 व्या शतकाच्या िुरुिातीि तुकी आक्रमर्कत्यांनी, सिंधू नदीच्या आिपािच्या भागाच्या भाषेला सहंदी सकंिा 

"सिंधू नदीच्या भूमीची भाषा" अिे नाि सदले. 
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• इंग्रिी ही भारताची दुिरी असधकृत भाषा आहे, ज्यामधे्य सहंदी प्रथम आहे. 

स्रोि: Livemint 

आंिरराष्ट्र ीय PCOS जागरूकिा महिना: 1-30 सप्टेंबर 2022 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• 1 िप्टेंबर ते 30 िप्टेंबर 2022 हा आंतरराष्ट्र ीय PCOS िागरूकता मसहना िािरा केला िाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• पॉलीसिस्तस्टक ओव्हरी सिंिर ोम (polycystic ovary syndrome (PCOS)) हा स्तस्त्रयांमधे्य एक िामान्य हामोनल 

सिकार आहे िो मसहला िंध्यत्वाचे प्रमुख कारर् आहे. 

• मसहला आसर् मुलीिंर पररर्ाम करर्ारी एक प्रमुख genetic, hormone, metabolic and reproductive स्तस्थती 

म्हर्िे PCOS. 

• PCOS अिेअरनेि मंथ हा फेिरली सनयुक्त कायटक्रम आहे. PCOS चॅलेंज: नॅशनल पॉलीहसस्टक ओव्हरी हसंडर ोम 

असोहसएशन ही PCOS िागरूकता मसहन्यािाठी प्रायोिक िंस्था आहे आसर् िहाय्यक िंिाधने, मासहती आसर् 

कायटक्रम आयोसित करते. 

• पीिीओएि िागरूकता मसहन्याचे उिीष्ट् म्हर्िे ज्यांना या स्तस्थतीने ग्रािले आहे त्यांचे िीिन िाढसिरे्, त्यांची लक्षरे् 

कमी कररे् आसर् िीिनाशी िंबंसधत पररस्तस्थती सिकसित होण्याचा धोका कमी कररे्. 

Source: Times of India 

हिमालय हदवस 2022 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• 9 िप्टेंबर रोिी न ला फाउंिेशन आसर् नॅशनल समशन फॉर क्लीन गंगा यांच्या िंयुक्त सिद्यमाने सहमालय सदनाचे 

आयोिन करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सहमालयीन पररिंस्था आसर् प्रदेशाच्या िंरक्षर्ािाठी सहमालय सदन िािरा केला िातो. 
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• सहमालयातील िोगंराळ शहरांना इमारतीचे सनयोिन आसर् रचना, अपुरे पायाभूत िुसिधा ििे की र्ॉि, पार्ीपुरिठा, 

िांिपार्ी इत्यादीमुंळे आसर् अभूतपूिट िृक्षांची नािधूि यामुळे ज्या अिचर्ीनंा िामोरे िािे लागते, त्याची िार्ीि 

िागृती कररे् हे सहमालय सदनाचे उिीष्ट् आहे. 

• 2022 िालच्या सहमालय सदनात "सहमालय िेव्हा तेथील रसहिाशांच्या सहताचा आदर केला िाईल तेव्हाच तो िुरसक्षत 

राहील (the Himalayas will be safe only when the interests of its residents are respected)" या 

कल्पनेिर भर सदला िाईल. 

• सहमालय सदनी पयाटिरर् िंिेदनशील अशा िोगंराळ शहरांच्या कल्पना आसर् सिझाईन्स सकती तातिीनं तयार केल्या 

पासहिेत, यािर प्रकाश र्ाकण्यात आला आहे. 

• सहमालयाचे रक्षर् कररे् आिश्यक आहे कारर् ते िामर्थ्ाटचा स्रोत आहेत आसर् िंपूर्ट िगािाठी एक अमूल्य 

िांसृ्कसतक िारिा आहेत. 

• उत्तराखंिच्या मुख्यमंत्र्ांनी 2015 मधे्य 9 िप्टेंबर हा सदिि औपचाररकपरे् सहमालय सदन म्हरू्न घोसषत केला होता. 

• गंभीर हिामानापािून देशाचे िंरक्षर् करण्यािाठी आसर् िन्यिीिांचे रक्षर् आसर् देखभाल करण्यािाठी सहमालय 

महत्त्वपूर्ट आहे. 

• सहमालयाच्या पिटतरांगेत िनस्पती आसर् प्राण्यांचे िैसिध्य तर आहेच, पर् त्यामुळे देशात पाऊिही पितो. सहमालय 

िे ही लोकांना सशसक्षत करण्याची आसर् स्थासनक पातळीिर िंिधटनाच्या प्रयत्नांमधे्य िहभागाि प्रोत्सासहत करण्याची 

एक उत्तम िंधी आहे. 

Source: Indian Express 

जागहिक प्रथमोपचार हदन 2022 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• दरिषी िप्टेंबरच्या दुिऱ्या शसनिारी िागसतक प्रथमोपचार सदन िािरा केला िातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• यंदा िागसतक प्रथमोपचार सदन 2022 चे आयोिन 10 िप्टेंबर 2022 रोिी करण्यात आले आहे. 

• िागसतक प्रथमोपचार सदनाची िुरुिात ििटप्रथम इंर्रनॅशनल फेिरेशन ऑफ रेिक्रॉि आसर् रेि सक्रिेंर् िोिायर्ीि 

(आयएफआरिी) यांनी केली होती. 

• आयएफआरिीच्या मते, यंदाच्या िागसतक प्रथमोपचार सदनाची थीम 'आिीिन प्रथमोपचार (Lifelong First Aid)' 

अशी आहे. 

• दरिषी, िागसतक प्रथमोपचार सदन िागरूकता सनमाटर् करण्यािाठी आसर् मानितािादी िशक्तीकरर्ाची कृती 

म्हरू्न आसर् व्यापक लिसचकता दृसष्ट्कोनाचा मूलभूत भाग म्हरू्न प्रथमोपचाराच्या मूल्यािर िोर देण्यािाठी 

ओळखला िातो. 

• यंदा िागसतक प्रथमोपचार सदनाचा कायटक्रम ग्लोबल फस्टट एि रेफरन्स िेंर्रतफे आयोसित करण्यात येर्ार अिून, 

राष्ट्र ीय िसमत्यांना आिश्यक ती िाधनिामग्रीही उपलब्ध करून देण्यात येर्ार आहे. 
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• िागसतक प्रथमोपचार सदनाचा इसतहाि 1859 िाली िोले्फररनोच्या लढाईचा आहे, ज्यामधे्य सिसनव्हाचा एक तरुर् 

उद्योगपती हेन्री डू्यनंर् लोकांच्या कत्तलीमुळे भयभीत झाला होता आसर् िब्ध झाला होता. 

• या घर्नेने हेन्री डु्यनांर्ला इतकी पे्ररर्ा समळाली की त्याने 'अ मेमरी ऑफ िॉले्फररनो' नािाचे पुिक सलसहले, ज्यात 

त्यांनी आपले अनुभि िांसगतले आसर् शेिर्ी रेिक्रॉिची आंतरराष्ट्र ीय िसमती (आयिीआरिी) िहिंस्थापक म्हरू्न 

स्थापन केली, िेरे्करून प्रथमोपचार सशक्षर्ाअभािी होर्ारी िीसितहानी र्ाळण्यािाठी त्वररत प्राथसमक काळिी 

घेता येईल. 

• 2000 िाली िप्टेंबरचा दुिरा शसनिार असधकृतपरे् आयएफआरिीने िागसतक प्रथमोपचार सदन म्हरू्न घोसषत केला. 

Source: Jansatta  

10 सप्टेंबर रोजी जागहिक आत्मित्या प्रहिबंधक हदन साजरा करण्याि आला.  

 

• बािम्यांमधे्य का: 

• िागसतक िमुदाय दरिषी 10 िप्टेंबर रोिी िागसतक आत्महत्या प्रसतबंधक सदन (िबू्ल्यएिपीिी) िािरा करतो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2022 मधे्य िागसतक आत्महत्या प्रसतबंध सदनाचा सिषय "Creating Hope through Action" हा त्याचा सिषय 

अिेल. 

• आत्महते्यचा सिचार करर्ाऱ्यांनी कोर्त्याही प्रकारे आशा िोिू नये, अिा िंदेश िागसतक आरोग्य िंघर्नेला या 

सदिशी होर्ाऱ्या कायटक्रमांमधून सदला.  

• इंर्रनॅशनल अिोसिएशन फॉर िुिाईि सप्रवे्हन्शन (IASP) आसर् िागसतक आरोग्य िंघर्ना (WHO) िारख्या िंस्था 

िगभरात िागसतक आत्महत्या प्रसतबंध सदनाचा प्रचार करतात. 

• िागसतक आत्महत्या प्रसतबंध सदनाचा मुख्य उिेश आत्महत्या प्रसतबंधाबाबत िागसतक पातळीिर िागरुकता िाढसिरे् 

हा आहे. 

• िागसतक आत्महत्या प्रसतबंधक सदनासनसमत्त, िहभागीनंा एकत्र काम करण्याि प्रोत्सासहत केले िाते. 

• इंर्रनॅशनल अिोसिएशन फॉर िुिाइि सप्रव्हेंशन आसर् िर्ल्ट हेल्थ ऑगटनायझेशनने 2003 मधे्य िागसतक आत्महत्या 

प्रसतबंधक सदन (िबू्ल्यएिपीिी) िुरू केला होता.  

Source: Livemint 
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हनयुक्ती  

PMLA अपीलीय न्यायाहधकरणाच्या अध्यक्षपदी सरन्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी यांची हनयुक्ती  

 

बािम्यांमधे्य का: 

• मद्राि उच्च न्यायालय, कें द्र (PMLA) चे मुख्य न्यायमूती मुनीश्वर नाथ भंिारी यांची मनी लॉस्त र् ंग प्रसतबंधक 

कायद्यांतगटत अपीलीय न्यायासधकरर्ाच्या अध्यक्षपदी सनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अथट मंत्रालयाच्या महिूल सिभागाने हे सनदेश िारी केले आहेत. 

• 2016 च्या सित्त कायद्याद्वारे, पीएमएलए अपीलीय न्यायासधकरर् आसर् SAFEMA अंतगटत मालमत्ता िप्तीिाठी 

न्यायासधकरर् एकत्र केले गेले होते.  

• न्यायमूती भंिारी यांची िुलै 2007 मधे्य रािस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हरू्न सनयुक्ती करण्यात आली. 

त्यानंतर त्यांची माचट 2019 मधे्य अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आसर् िून 2019 मधे्य त्यांची 

त्या उच्च न्यायालयाचे कायटिाहक मुख्य न्यायाधीश म्हरू्न सनयुक्ती करण्यात आली. 

• मद्राि उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश िंिीि बॅनिी यांची मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य 

न्यायाधीशपदी सनयुक्ती करािी, अशी िूचना ििोच्च न्यायालयाच्या कॉलेसियमने केली तेव्हा न्यायमूती भंिारी यांना 

अलाहाबादहून मद्राि उच्च न्यायालयात पाठिण्यात आले. 

• पुढे न्यायमूती भंिारी यांनी कायटिाहक मुख्य न्यायमूतीची भूसमका स्वीकारली आसर् याच िषी फेबु्रिारी मसहन्यात 

त्यांची उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी सनयुक्ती झाली. 

Source: Livemint 

व्होल्कर िुकट  संयुक्त राष्ट्र ांचे पुढील मानवी िक्क प्रमुख बनणार आिेि 

 

बािम्यांमधे्य का: 
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• ऑस्तस्टर याचे नागररक व्होल्कर तुकट  यांची िंयुक्त राष्ट्र ांचे िरसचर्र्ीि अँर्ोसनयो गुरे्रेि यांनी िंयुक्त राष्ट्र ांच्या 

आमिभेचे मानिासधकार प्रसतसनधी म्हरू्न सनयुक्ती केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2018 ते 2022 या काळात िंयुक्त राष्ट्र ांच्या मानिासधकार उच्चायुक्तपदािर (OHCHR) रासहलेल्या सचली रािकारर्ी 

िेरोसनका समशेल बॅचेलेर् िेररया यांची िागा व्होल्कर तुकट  यांनी घेतली आहे. 

• तुकट , िे िध्या धोरर्ािाठी िहाय्यक महािसचि (assistant secretary-general for policy) आहेत. 

• व्होल्कर तुकट  यांनी यापूिी सिसनव्हा येथील युनायरे्ि नेशन्स रेफू्यिी एिन्सी (यूएनएचिीआर) येथे िुरक्षासिषयक 

िहाय्यक उच्चायुक्तपद भूषसिले होते. 

• व्होल्कर तुकट  यांनी िागसतक िरािर मानिी हक्क िुधारण्यािाठी अथक आसर् प्रभािीपरे् काम केले आहे. 

• व्होल्कर तुकट  यांनी कुिेत, मलेसशया, कोिोव्हो आसर् बोसिया-हिेगोस्तव्हना येथील िंयुक्त राष्ट्र ांच्या सनिाटसित 

एिन्सीशीही िहकायट केले आहे. 

• चीन मुस्तिम अल्पिंख्याकांशी दुिाभाि करीत अिून उइगर िनतेसिरुद्ध मानितेसिरुद्ध गुने्ह करीत अिल्याचा 

िादग्रि अहिाल हा व्होल्कर तुकट  यांचा पसहला अिथळा ठरर्ार आहे. 

• सििेंबर 1993 मधे्य मानिी हक्क आस्थापनाच्या उच्चायुक्त कायाटलयाची स्थापना करण्यात आली. 

Source: Indian Express 

राजा चार्ल्ट हिसरा युनायरे्ड हकंग्डमच्या गादीवर हवराजमान 

 

बािम्यांमधे्य का: 

• सदिंगत रार्ी एसलझाबेथ सद्वतीय यांचा मुलगा सप्रन्स चार्ल्ट सब्रर्नचा निा रािा म्हरू्न सिरािमान झाला आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• रार्ी एसलझाबेथ सद्वतीय यांच्या सनधनानंतर सप्रन्स चार्ल्ट यांनी त्यांच्यानंतर युनायरे्ि सकंग्िमचा रािा म्हरू्न पदभार 

स्वीकारला आहे.  

• सप्रन्स चार्ल्ट सफसलप आथटर िॉिट हे चार्ल्टचे पूर्ट नाि आहे; त्याचा िन्म बसकंगहॅम पॅलेिमधे्य झाला. 

• 1971 मधे्य कें सब्रि सिद्यापीठातील सर्र सनर्ी कॉलेिमधून पदिी घेतल्यानंतर आसर् 1975 मधे्य तेथे पदवु्यत्तर पदिी 

िंपादन केल्यानंतर सप्रन्स चार्ल्ट हे महासिद्यालयीन पदसिका घेर्ारे रािघराण्यातील पसहले िदस्य बनले होते. 

• सप्रन्स चार्ल्ट यांनी यापूिी 1971 ते 1976 या काळात रॉयल नेव्हीमधे्य काम केले होते. 

• रार्ी एसलझाबेथ यांच्यानंतर रािा चार्ल्ट हे 14 राष्ट्र कुल राष्ट्र ांचे निे िम्रार् म्हरू्न रार्ी एसलझाबेथ यांची िागा घेतील. 

• फेबु्रिारी 6, 1952 रोिी रार्ी एसलझाबेथ सद्वतीय यांनी आपले ििील रािा िॉिट िहािे यांची िागा घेतली, ज्यांचे 

ियाच्या 25 व्या िषी सनधन झाले होते. 

• रार्ी एसलझाबेथ दुिरी ही ििाटत िाि काळ राज्य करर्ारी सब्रसर्श राज्यकते होती. 

Source: Times of India 
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इिर मित्वाच्या बािम्या 

रक्तदान अिृत िहोत्सव 

बातम्ांिधे्य का: 

• रक्तदाि अमृत महोत्सव - कें द्रीय आरोग्य मंिी यांच्या हसे्त देशव्यापी सै्वव्हिक रक्तदाि मोहीम सुरू करण्यात येणार 

आहे . 

 

िुख्य िुदे्द: 

• रक्तदाि अमृत महोत्सव ही एक देशव्यापी सै्वव्हिक रक्तदाि मोहीम आहे, जी यावषी 17 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या 

कालावधीत आयोनजत केली जाणार आहे. 

• आझादी का अमृत महोत्सव अंतगात या नवशेष रक्तदाि मोनहमेचे आयोजि करण्यात आले आहे. 

• रक्तदान अमृत महोत्सिािाठी ई-रक्तकोश पोर्टल आसर् आरोग्य िेतू अॅपचा िापर करून नोदंर्ी करता येईल. 

• 1 ऑक्टोबर हा राष्टर ीय सै्वव्हिक रक्तदाि नदवस National Voluntary Blood Donation Day म्हणूि साजरा केला 

जातो. 

• एका नदवसात से्विेिे रक्तदात्यांकडूि 1 लाख युनिट रक्त गोळा करणे हे देशव्यापी अनभयािाचे उनिष्ट आहे. 

• रक्तदाि अमृत महोत्सव हा नियनमत नविामोबदला ऐव्हिक रक्तदािाच्या महत्त्वाबिल जिजागृती करण्याचा प्रयत् 

आहे. 

• सध्या, भारतात 3,900 पेक्षा जास्त रक्तपेढ्या आहेत ज्यात पुरेशी साठवण क्षमता आनण प्रनक्रया करण्यासाठी सुनवधा 

आहेत. 

स्रोत: इंमियन एक्सपे्रस 
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