
सा�ता�हक चालू घडामोडी
प�हला आठवडा
जुलै 2022



www.byjusexamprep.com 
 
 

 

साप्ताहिक चालू घडामोडी 
पहिला आठवडा जुलै 2022 
मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शिर 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजी नगर आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव बदलून धाराशशव करण्याच्या 
प्रस्तावाला उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळाने मंजुरी ददली. 
मुख्य मुद्दे: 
• औरंगाबादची स्थापना अहमदनगरच्या ननजामशाही राजघराण्याचा शसद्दी सेनापती मशलक अंबर याने 1610 
मध्ये केली होती, त्या वळेी या शहराचे नाव णिरकी ककंवा िडकी होते. 
मशलक अंबरचा मुलगा फतेह िान याने १६२६ मध्ये मशलक अंबरच्या मतृ्यनूंतर औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून 
फतेहपूर केले. 
• सन १६५३ मध्ये, मुघल सम्राट औरंगजेबाने दख्िनवर आक्रमि केले आणि औरंगाबाद शहरात आपली राजधानी 
स्थापन केली, ज्याला औरंगजेबाने औरंगाबाद असे नाव ददले. 
स्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 
पेन्शनर जागरुकता काययक्रम 

 

बातम्यांमध्ये का: 
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• पेन्शन आणि पेन्शनसय वेलफेअर (DOP&PW) ववभागातफे पुद्दचेुरी येथे ननवतृ्तीवेतनधारक जागरूकता काययक्रम 
आयोजजत करण्यात आला. 
मुख्य मुद्दे: 
• साथीच्या रोगानंतर देशाच्या दक्षििेकडील प्रदेशाला कव्हर करिारी ही पदहली शारीररक घटना आहे, ज्यामध्ये 
चेन्नई आणि पुद्दचेुरीच्या पेन्शनसय असोशसएशनच्या सहकायायने चेन्नई आणि पुद्दचेुरी येथील 300 हून अधधक 
ननवतृ्तीवेतनधारक उपजस्थत होते. 
• याचे उद्ददष्ट ननवतृ्तीवेतनधारकांना सरकारच्या "जीवन सुलभता" उपक्रमांतगयत केलेल्या बदलांबद्दल जागरूक 
करिे आहे आणि या अंतगयत पेन्शनधारकांशी संबंधधत आयकर प्रकरिांसह वावषयक जीवन प्रमािपि सादर 
करण्याच्या डडजजटल पद्धतींवर ववशेष सिांचे आयोजन करण्यात आले होते. 
• या काययक्रमांचा उद्देश कें द्र सरकारच्या पेन्शनधारकांमध्ये पेन्शन पाितेच्या ववववध ननयमांबद्दल आणि 
काययपद्धतींबद्दल जागरूकता पसरविे, तसेच ननवतृ्तीवेतनधारकांना धोरि आणि काययपद्धतींमधील ववववध 
सुधारिांद्वारे वेळोवेळी होिाऱ्या बदलांची जािीव करून देिे हा आहे.  
स्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 
नागालँडमध्ये मध चाचिी प्रयोगशाळा सुरू 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• कें द्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याि मंिी श्री नरेंद्र शसहं तोमर यांच्या हस्त ेनागालँडमध्ये मध चाचिी प्रयोगशाळा 
सुरू करण्यात आली. 
मुख्य मुद्दे: 
• काययक्रमादरम्यान, कें द्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याि मंिी श्री नरेंद्र शसहं तोमर यांनी नागालँडमधील ददमापूर 
येथे मध चाचिी प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले. 
• मध चाचिी प्रयोगशाळेचे मुख्य उद्ददष्ट मधमाश्या पाळिाऱ्यांना आणि प्रकक्रया करिाऱ् यांना उत्पाददत मधाच्या 
चाचिीसाठी मदत करिे हा आहे. 

• भारत हा जगातील मधाच्या ५ सवायत मोठ्या उत्पादकांपैकी एक आहे, २००५-०६ च्या तुलनेत भारतातील 
मध उत्पादनात २४२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर त्याच्या ननयायतीत २६५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 
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• भेसळ ही मध उत्पादनात मोठी समस्या आहे. यात उच्च फ्रक्टोज कॉनय शसरप ककंवा तांदळू, टॅवपओका, ऊस 
आणि बीट शसरप वापरतात, ही भेसळ कमी करण्याचा मध चाचिी प्रयोगशाळेचा उद्देश आहे. 
स्रोत: पीआयबी 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 
व्यवसाय सुधारिा कृती योजना-2020 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• त्रबझनेस ररफॉमय अॅक्शन प्लॅन-BRAP 2020 ववत्तमंिी ननमयला सीतारामन यांच्या हस्ते नवी ददल्लीत जारी 
करण्यात आला. 
मुख्य मुद्दे: 
• त्रबझनेस ररफॉमय अॅक्शन प्लॅन-2020 च्या अंमलबजाविीवर आधाररत, सात सवोच्च यश शमळविारी राज्ये 
(आंध्र प्रदेश, गुजरात, हररयािा, कनायटक, पंजाब, तेलंगिा आणि ताशमळनाडू) ओळिली गेली आहेत. 
• त्रबझनेस ररफॉमय अॅक्शन प्लॅन-2020 द्वारे सादर केलेल्या अहवालानुसार, दहमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्र, 
ओडडशा, उत्तरािंड आणि उत्तर प्रदेश यांना लक्ष्य राज्यांच्या शे्रिीमध्ये ठेवण्यात आले आहे, तर आसाम, छत्तीसगड, 
गोवा, झारिंड, केरळ , राजस्थान आणि पजश्चम बंगालला महत्त्वाकांिी राज्यांच्या शे्रिीमध्ये स्थान देण्यात आले 
आहे. 
दमि आणि ननकोबार, त्रबहार, चंदीगड, दमि आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली, ददल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, 
मणिपूर, मेघालय, नागालँड, पुद्दचेुरी आणि त्रिपुरा हे उदयोन्मुि व्यवसाय पररसंस्थेच्या शे्रिीत समाववष्ट केले 
गेले आहेत. 
• व्यवसाय सुधारिा कृती आरािड्याचा उद्देश राज्यांच्या सवोत्तम पद्धतींमधून परस्पर शशकण्याच्या संस्कृतीला 
प्रोत्साहन देिे आणि प्रत्येक राज्य आणि कें द्रशाशसत प्रदेशात व्यवसायाच्या संधी सुधारिे हा आहे. 
स्रोत: बबझनेस टाईम्स 
'उद्योजक भारत' काययक्रम 
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बातम्यांमध्ये का: 
• पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी ददल्लीत आयोजजत केलेल्या 'उद्योजक भारत' काययक्रमात भाग घेतला. 
मुख्य मुद्दे: 
• पंतप्रधानांनी काययक्रमादरम्यान 'इम्प्रूजव्हंग अँड एक्सेलरेदटगं एमएसएमई परफॉमयन्स' (RAMP) योजना, 
''Capacity Building of First Time MSME Exporters' (CBFTE) योजना आणि 'पंतप्रधान रोजगार ननशमयती 
काययक्रम' (PMEGP) च्या नवीन सुववधा यासारख्या प्रमुि उपक्रमांचा शुभारंभ केला.  
• 'उद्योजक भारत' काययक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी 2022-23 वषायसाठी PMEGP च्या लाभार्थयाांना मदत डडजजटली 
हस्तांतररत केली, MSME Idea Hackathon, 2022 चे ननकाल जाहीर केले आणि राष्रीय MSME पुरस्कार, 
2022 चे ववतरि केले. 
• MSME Idea Hackathon, 2022 चे उद्ददष्ट व्यक्तींच्या सजयनशीलतेला प्रोत्साहन आणि समथयन देिे, 
नवीनतम तंिज्ञानाचा अवलंब करिे आणि MSME मध्ये नाववन्यपूिय करिे आहे. 
स्रोत: पीआयबी 
राष्रपती भवनातील आयुष वेलनेस सेंटर (AWC) 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• राष्रपती इस्टेट, नवी ददल्ली येथे प्रगत आयुष आरोग्य कें द्राचे उद्घाटन भारताचे राष्रपती श्री राम नाथ कोववदं 
यांच्या हस्ते कें द्रीय आयषु मंिी यांच्या उपजस्थतीत करण्यात आले. 
मुख्य मुद्दे: 
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• सवय यंििांसह देशातील पदहले आयुष वेलनेस जक्लननक (AWC) ची स्थापना जुलै 2015 मध्ये आयुष मंिालय 
आणि राष्रपती सधचवालय यांच्या संयुक्त पुढाकाराने राष्रपती इस्टेटमध्ये करण्यात आली. 
• अंगिवाडी कें द्र आयुवेद, योग, ननसगोपचार, यनुानी, शसद्ध आणि होशमओपॅथीच्या प्रवाहात उपचार सुववधा देते, 
तसेच राष्रपती, राष्रपती सधचवालयाचे अधधकारी आणि राष्रपती इस्टेटमधील रदहवाशांच्या वैद्यकीय गरजा पूिय 
करते. 
• आयुष वेलनेस सेंटर देशभरातील ववववध सरकारी ववभागांमध्ये आणि AIIMS सारख्या प्रनतजष्ठत संस्थांमध्ये 
अशा अनेक दवािान्यांचे अग्रदतू म्हिून काम करते. 
स्रोत: पीआयबी 
ई-लननांग प्लॅटफॉमय 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• डाक कमययोगी या टपाल ववभागाच्या ई-लननांग पोटयलचे उद् घाटन दळिवळि, रेल्वे, इलेक्रॉननक्स आणि मादहती 

तंिज्ञान मंिी अजश्वनी वैष्िव आणि दळिवळि राज्यमंिी देवुशसहं चौहान यांच्या हस्ते इंडडया हॅत्रबटॅट सेंटरच्या 
स्टीन सभागहृात आयोजजत काययक्रमात करण्यात आले. 

मुख्य मुद्दे: 
• भारत सरकारच्या सवय कमयचाऱ्यांच्या कामात काययिमता आिण्यासाठी आणि 'शमननमम गव्हनयमेंट' आणि 'मॅजक्झम 

गव्हनयन्स' ही उद्ददष्टे साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार 'शमशन कमययोगी' या 
संकल्पनेंतगयत 'इन द इजन्स्टट्यूट' हे ई-लननांग पोटयल ववकशसत करण्यात आले आहे.  

• या काययक्रमादरम्यान रेल्वे, दळिवळि आणि इलके्रॉननक्स आणि मादहती तिंज्ञान मंिी अजश्वनी वषै्िव आणि 
दळिवळि राज्यमंिी देवुशसहं चौहान यांच्या हस्ते आठ ववववध शे्रिींमधील मेघदतू पुरस्कारही कमयचाऱ्यांना प्रदान 
करण्यात आले. 

• मेघदतू पुरस्काराची सुरुवात १९८४ साली झाली, हा पुरस्कार एकूि कामधगरी व उत्कृष्टतेसाठी राष्रीय स्तरावरील 
टपाल ववभागाचा सवोच्च पुरस्कार आहे. 

• मेघदतू पुरस्कार आठ प्रकारात प्रदान केला जातो, पुरस्कार ववजेत्यांना पदके, प्रमािपि आणि Rs 21,000 रुपये 
रोि पाररतोवषक देण्यात आले आहे. 

Source: Indian Express 
12 वे इंडडया केम-2022 
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बातम्यांमध्ये का: 
• आगामी 12 व्या इंडडया केम-2022 ची योजना करण्यासाठी बैठक कें द्रीय रसायन आणि िते मंिी डॉ. मनसुि 
मांडववया यांच्या अध्यितेिाली झाली. 
मुख्य मुद्दे: 
• या वषी 12 व्या इंडडया केम-2022 इव्हेंटची थीम "जव्हजन 2030 - केम आणि पेरोकेशमकल्स त्रबल्ड इंडडया" 
आहे. 
• १२ वी इंडडया केम-२०२२ ही आशशया-पॅशसकफक प्रदेशातील रासायननक आणि पेरोकेशमकल िेिातील सवायत मोठी 
स्पधाय आहे जी FICCI च्या सहकायायने रसायने आणि पेरोकेशमकल्स ववभागाद्वारे 6-8 ऑक्टोबर 2022 दरम्यान 
आयोजजत केली जाईल. 
• इंडडया केम प्रदशयनाचे उद्ददष्ट भारतीय रासायननक उद्योग आणि ववववध उद्योग िेिे (जसे की रसायने, 
पेरोकेशमकल, कृषी रसायन उद्योग, प्रकक्रया आणि यंिसामग्री) ची प्रचंड िमता प्रदशशयत करिे आहे. 
• भारत हा जगातील सहावा सवायत मोठा रासायननक उत्पादक देश आहे तर 175 पेिा जास्त देशांमध्ये रसायनांची 
ननयायत करतो, ज्याचा भारताच्या एकूि ननयायतीपकैी 13 टक्के वाटा आहे. 
स्रोत: पीआयबी 
अंमली पदाथाांच्या सेवनाववरुद्ध आंतरराष्रीय ददनाननशमत्त अंमली पदाथयमुक्त भारत अशभयान 

 

बातम्यांमध्ये का: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• नशामुक्त भारत अशभयान रन - अंमली पदाथाांच्या सेवनाववरुद्ध 19 वी रन - सामाजजक न्याय आणि 
सिमीकरि ववभागातफे जवाहरलाल नेहरू स्टेडडयम, भीष्म वपतामह मागय, प्रगती ववहार, नवी ददल्ली येथे आयोजजत 
करण्यात आली होती. 
मुख्य मुद्दे: 
• या वषीची थीम आहे "Share Facts on Drugs, Save Lives". 
• अंमली पदाथाांचा दरुुपयोग आणि बेकायदेशीर तस्करी ववरुद्ध आंतरराष्रीय ददवस दरवषी 26 जून रोजी अंमली 
पदाथाांच्या दरुुपयोगमुक्त जगाची ननशमयती करण्यासाठी उचललेली पावले आणि सहकायय मजबूत करण्यासाठी साजरा 
केला जातो. 
• “नशा मुक्त भारत अशभयान हा Run – Run Against Drugs” या सामूदहक काययक्रमाशी संबंधधत एक उपक्रम 
आहे ज्यामध्ये 1 ककमी, 5 ककमी, 10 ककमी धावि,े झंुबा क्लासेस आणि एरोत्रबक्सचा समावेश आहे. 
स्रोत: पीआयबी 
इंडडया न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• रस्ते वाहतूक आणि महामागय मंिालयाने एक अधधसूचना जारी केली आहे, ज्या अंतगयत भारत न्यू कार असेसमेंट 
प्रोग्राम (BNCAP) संदभायत CMVR (कें द्रीय मोटर वाहन ननयमन), 1989 मध्ये एक नवीन ननयम 126E 
समाववष्ट करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.  
मुख्य मुद्दे: 

• नवीन कायद्यानुसार, शे्रिी एम 1 चे एकूि वाहन वजन 3.5 टनांपेिा कमी असलेले, देशात उत्पाददत 
ककंवा आयात केलेले, ऑटोमोदटव्ह इंडस्री स्टँडड्यस (एआयएस)-197 नुसार लागू केले जातील, वेळोवेळी 
सुधाररत केल्याप्रमािे, जागनतक बेंचमाकय  आणि ककमान ननयामक आवश्यकतांपेिा िूपच जास्त आहे. 

• ताज्या सुधारिेनुसार, भारत (अ) प्रौढ प्रवासी संरिि (एओपी) (ब) बाल ननवासी संरिि (सीओपी) आणि 
(क) सुरिा सहाय्यक तंिज्ञान या िेिांमध्ये वाहनाचे मूल्यांकन करून एनसीएपी रेदटगंद्वारे आपल्या 
रदहवाशांच्या सुरक्षिततेच्या पातळीचे मूल्यांकन करेल. एआयएस १९७ नुसार घेण्यात आलेल्या ववववध 
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चाचण्याचं्या तुलनेत त्याच्या गुिांकनाच्या आधारे एक ते पाच स्टासयपयांत स्टार रेदटगंही देण्यात येिार 
आहे. 

• नवीन कार मूल्यांकन काययक्रमासाठी CMVR 1989 च्या ननयम 126 मध्ये समाववष्ट असलेल्या आवश्यक 
पायाभूत सुववधांनी सुसज्ज असलेल्या चाचिी एजन्सींमध्ये वाहनांची तपासिी केली जाईल. 
स्रोत: पीआयबी 
मानवी तस्करीववरोधी जनजागतृीपर चचायसिाचे आयोजन 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• राष्रीय मदहला आयोगाने (NCW) ब्युरो ऑफ पोशलस ररसचय अँड डेव्हलपमेंट (BPR&D) यांच्या सहकायायन े
मानवी तस्करीववरोधी जागतृीवर एक ददवसीय चचायसि आयोजजत केले होते. 
मुख्य मुद्दे: 
• एकददवसीय जागरुकता सिात मानवी तस्करीची ओळि, संकल्पना, प्रकार आणि ववद्यमान प्रनतसाद यंििा 
आणि तस्करीचा मानशसक-सामाजजक प्रभाव तसचे त्याच्या प्रनतबंधात नागरी समाज संघटनांच्या भूशमकेवर चचाय 
करण्यात आली. 
'पररचय : संकल्पना, नमुने आणि मानवी तस्करीची ववद्यमान प्रनतसाद यंििा', 'मानवी तस्करीचे ववववध आयाम, 
'तस्करीचे मानसशास्ि-सामाजजक पररिाम' आणि 'मुक्ती, मकु्तीनतंरची काळजी आणि स्वयंसेवी संस्थांची पुनवयसन 
भूशमका' या चार तांत्रिक सिांमध्ये या चचायसिाची ववभागिी करण्यात आली होती. 
• मानवी तस्करी ववरोधी जनजागतृी राज्य आयोग, राज्ये/कें द्रशाशसत प्रदेशांचे मदहला आणि बाल ववकास ववभाग, 
वररष्ठ पोलीस अधधकारी, ननमलष्करी दलाचे वररष्ठ अधधकारी, सरकारी संस्था, राष्रीय आयोग, प्रशासकीय, 
न्यायपाशलका आणि पोलीस प्रशशिि संस्था, गैर -शासकीय संस्था, वैद्यकीय संस्थांचे संचालक आणि 
ववद्यापीठे/महाववद्यालये यांचा समावेश होता. 
• मानवी तस्करीच्या प्रकरिांना सामोरे जाण्यासाठी, मदहला आणि मुलींमध्ये जागरुकता वाढविे, िमता वाढवि े
आणि तस्करीववरोधी प्रशशिि देण्याच्या उद्देशाने राष्रीय मदहला आयोगातफे 2 एवप्रल 2022 रोजी मानवी 
तस्करीववरोधी कि (अँटी-ह्युमन रॅकफककंग सेल) युननट्स, आणि कायद्याची अंमलबजाविी यंििा संवेदनशील 
आणि सिम बनविे. AHTC) ची स्थापना झाली. 
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स्रोत: द हिदं ू
ज्योनतगयमय - न ऐकलेल्या कलाकारांच्या प्रनतभेचे प्रदशयन करिारा महोत्सवाचा शेवट 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• ज्योनतगयमय, रस्त्यावरील कलाकार, रेन एंटरटेनसय, मंददर कलाकार इत्यादींसह देशभरातील दशुमयळ वाद्य वादनाची 
प्रनतभा प्रदशशयत करिारा एक अनोिा उत्सव, नवी ददल्लीतील कमानी सभागहृात संपन्न झाला. 
मुख्य मुद्दे: 

• देशाच्या कानाकोपऱ्यातून न ऐकलेल्या कलाकारांच्या कलागुिांचे दशयन ५ ददवस चालिाऱ्या या महोत्सवात 
झाले असून, या महोत्सवात दररोज १५ कलाकारांनी आपली कला सादर केली, एकूि ७५ सादरीकरिे केली. 

• या महोत्सवादरम्यान लशलत कलादालनात आपल्या देशाच्या ववववध भागांशी संबंधधत असलेल्या कामैचा, 
राविहाथा, राबब, पुंग, सारंगी, जोडी पावा, िोल या वाद्यांचे दशयन घडवविारे लाइव्ह प्रदशयन भरववण्यात 
आले होते. 

ज्योनतगयमय उत्सवात मद्दलम, रुद्र वीिा, दकु्कड, शहनाई, आणि नादस्वरम या दशुमयळ वाद्यांच्या ननशमयतीवर 
काययशाळा आयोजजत करण्यात आल्या होत्या, ज्या दररोज कलाकार, अभ्यासक, संशोधक, ववद्याथी आदींनी 
उत्साहात पाळल्या. 
• काययक्रमादरम्यान, महोत्सवात प्रेिकांसाठी 20 दशुमयळ वाद्यांचे प्रदशयन ठेवण्यात आले होते. 
स्रोत: पीआयबी 

मित्वाच्या बातम्या: जग 
संयुक्त राष्ट्र मिासागर पररषद: 'ब्लू डील' 

 

बातम्यांमध्ये का: 
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• आधथयक ववकासासाठी सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर सिम करण्यासाठी 2022 च्या संयुक्त राष्र महासागर 
पररषदेत एक "ब्लू डील" स्वीकारण्यात आला आहे. 
मुख्य मुद्दे: 
• युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) नुसार, ब्लू डीलमध्ये जागनतक व्यापार, 
गुंतविूक आणि शाश्वत महासागर अथयव्यवस्था सुलभ करण्यासाठी नवकल्पना समाववष्ट आहे. 
• ब्लू डीलचे मुख्य उद्ददष्ट सागरी अथयव्यवस्थेच्या शाश्वत ववकासाचा लाभ घेण्यासाठी ककनारपट्टी आणि बेट 
ववकसनशील राष्रांसाठी आहे, ज्यात मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन, ककनारी पययटन, सागरी वाहतूक, ऑफशोअर 
अिय ऊजाय, इकोशसस्टम सेवा आणि सागरी अनुवांशशक संसाधने यांचा समावेश आहे. 
• ब्लू डील ववकसनशील देशांसाठी रोजगाराच्या सधंी ननमायि करण्यासाठी देिील उपयुक्त ठरेल, ज्याच्या मदतीन े
या देशांसाठी महसूल ननमायि करण्याचे साधन वाढेल. 
स्रोत: टाईम्स ऑफ इंडडया 
ऑफलाइन आणि ऑनलाइन माध्यमातून मुक्त भाषि 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• '2022 रेणझशलएंट डेमोके्रसीज स्टेटमेंट (RDS)' वर भारताने G7 देशांसोबत स्वािरी केली आहे. 
मुख्य मुद्दे: 
• रेणझशलएंट डेमोकॅ्रसीज स्टेटमेंटचा मुख्य उद्देश नागरी समाजातील कलाकारांच्या स्वातंत्र्याचे, अशभव्यक्तीचे 
स्वातंत्र्य आणि मतांचे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माध्यमांद्वारे संरिि करिे आहे. 
• रेणझशलयंट डेमोकॅ्रसी स्टेटमेंट अंतगयत, भारत ननयम-आधाररत आंतरराष्रीय व्यवस्थेची पुष्टी करताना, जागनतक 
आव्हानांना न्याय्य, सवयसमावेशक आणि शाश्वत उपायांसाठी कायय करेल. 
• G7 देशांसोबत स्वािरी केलेले '2022 रेणझशलएंट डेमोकॅ्रसीज' स्टेटमेंट 2021 कात्रबयन बे ओपन सोसायटीज 
स्टेटमेंटशी सुसंगत आहे. 
स्रोत: द हिदं ू
EU उमेदवारांची जस्थती (Status of EU candidates) 
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बातम्यांमध्ये का: 
• युरोवपयन संसदेने युके्रन आणि मोल्दोव्हाला EU उमेदवाराचा दजाय देण्यासाठी मतदान केले. 
मुख्य मुद्दे: 
• जॉजजययासाठी युरोवपयन युननयनच्या उमेदवारीला युरोवपयन संसदेने मान्यता ददली. 
• युरोवपयन कौजन्सलचे अध्यि चाल्सय शमशेल यांनी 27 EU सदस्य देशांच्या नेत्यांमधील चचेनंतर ही घोषिा 
केली. 
• 27 सदस्यीय EU ब्लॉकमध्ये सामील होण्यासाठी, देशांना तीन राजकीय आणि आधथयक सुधारिांची माशलका 
पूिय करिे आवश्यक आहे. 
स्रोत: ऑल इंडडया रेडडओ 
जागनतक पायाभूत सुववधा आणि गुंतविूक (PGII) योजना 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• जागनतक पायाभूत सुववधा आणि गुंतविुकीसाठी भागीदारी योजना अध्यि त्रबडेन आणि G7 च्या नेत्यांनी 
औपचाररकपिे लाँच केली. 
मुख्य मुद्दे: 
• ही ववकसनशील जगासाठी $600 अब्ज ननधी उभारिीची योजना आहे ज्याला चीनच्या बेल्ट अँड रोड योजनेचा 
प्रनतवाद म्हिून पादहले जाते. 
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• हा उपक्रम हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी, जागनतक आरोग्य सधुारण्यासाठी, लैंधगक समानता साध्य 
करण्यासाठी आणि डडजजटल पायाभूत सुववधा ननमायि करण्यासाठी सज्ज असेल. 
• पायाभूत सुववधा योजनेचे प्रथम अनावरि 2021 मध्ये UK मधील G7 शशिर पररषदेत करण्यात आले. 
• सुरुवातीला त्रबल्ड बॅक बेटर वल्डय म्हिून ओळिले जािारे, 2022 च्या शशिर पररषदेत या प्रकल्पाचे नामकरि 
PGII करण्यात आले. 
स्रोत: द हिदं ू
5 ददवसीय UN महासागर पररषद 

 

बातम्यांमध्ये का: 
केननया आणि पोतुयगालच्या सरकारांनी 5 ददवसीय संयुक्त राष्र महासागर पररषद आयोजजत केली होती. 
मुख्य मुद्दे: 
• पररषदेदरम्यान, जगातील 130 देशांचे नेते जगातील महासागर, समुद्र आणि सागरी संसाधनांच्या संरििासाठी 
आंतरराष्रीय कराराची शक्यता तपासण्यासाठी पाच ददवस ववचारववननमय करतील. 

• महासागर पररषद एका महत्त्वपूिय वेळी आयोजजत केली जात आहे कारि एसडीजी लक्ष्य 14 साध्य 
करण्यासाठी संरचनात्मक बदल आणि नाववन्यपूिय आणि हररत उपायांची आवश्यकता असलेल्या अनेक 
आव्हानांना तोंड देण्याचा जगाचा प्रयत्न आहे, ज्यात महासागर, समुद्र आणि सागरी संसाधनांचा समावेश 
आहे.  

• 5 ददवसीय पररषदेच्या पदहल्या ददवशी, भारतीय शशष्टमंडळाचे नेततृ्व कें द्रीय मंिी डॉ. जजतेंद्र शसहं यांच्यासह 
भारतीय शशष्टमंडळाच्या इतर सदस्यांनी केले. 
स्रोत: AIR 
बंदूक सुरिा कायदा 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• फेडरल बंदकू सुरिा कायद्यावर यूएस अध्यि जो त्रबडेन यांनी स्वािरी केली आहे. 
मुख्य मुद्दे: 
• टेक्सासमधील प्राथशमक शाळा आणि बफेलो न्यूयॉकय मधील सुपरमाकेटमध्ये झालेल्या गोळीबारानंतर बंदकू सुरिा 
कायदा लागू करण्यात आला. 
• नवीन बंदकू सुरिा कायद्याने 18 ते 21 वयोगटातील बंदकू िरेदी करिाऱ्या तरुिांसाठी पाश्वयभूमी तपासिीची 
व्याप्ती वाढवली आहे. 
• हे ववधेयक हाऊस ऑफ ररप्रेझेंटेदटव्हजने २३४ ते १९३ मतांनी मंजूर केले, त्यानंतर हे ववधेयक शसनेटनेही एका 
मताद्वारे मंजूर केले. 
• कायद्याचा मुख्य उद्देश लोकांचे जीवन सुरक्षित करिे हा आहे. 
स्रोत: Livemint 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षि 
इस्रोने PSLV-C53 रॉकेटची चाचिी केली 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• PSLV-C53 रॉकेटची चाचिी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था - ISRO द्वारे केली जाईल. 
मुख्य मुद्दे: 
• PSLV-C53 रॉकेट तीन शसगंापूर उपग्रह (155 kg NUSAAR उपग्रह आणि 2.8 kg स्कब-1 नॅनोसॅटलाइट 
नानयांग टेक्नॉलॉजजकल युननव्हशसयटी, शसगंापूरचे) प्रिेवपत करेल. 
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• PSLV-C53 रॉकेट श्रीहरी कोटा येथील सतीश धवन स्पेस सेंटरच्या दसुऱ्या लॉन्च पॅडवरून प्रिेवपत केले जाईल. 
• PSLV-C53 रॉकेट हे न्यू स्पेस इंडडया शलशमटेडचे दसुरे समवपयत व्यावसानयक शमशन आहे, जे अंतराळ 
ववभागाच्या अंतगयत नव्याने स्थापन झालेली सावयजननक संस्था आहे. 
• PSLV-C53 रॉकेट प्राथशमक पेलोड, DS-EO 365 kg परृ्थवी ननरीिि उपग्रह, ववषुववतृ्तापासून मोजलेल्या 570 
ककमी उंचीच्या किेत प्रिेवपत करेल. 
स्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 
चौथी शसनजी पररषद 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• भारतीय लष्कर आणि संरिि लेिा ववभाग (DAD) यांच्यातील चौथी शसनजी पररषद नवी ददल्ली येथे आयोजजत 
करण्यात आली होती. 
मुख्य मुद्दे: 

• यंदा शसनजी कॉन्फरन्सचे सहअध्यिपद भारतीय लष्कर आणि संरिि लेिा ववभागातील वररष्ठ 
अधधकाऱ्यांसह उपप्रमुि (व्हीसीओएएस) आणि संरिि िात्याचे ननयंिक (सीजीडीए) होते. 

• अजग्नपथ योजनेवर चचाय करिे आणि अजग्नवीरांसाठी वेतन आणि भते्त या ननयोजजत प्रिालीच्या वेळेवर 
अंमलबजाविीवर चचाय करिे हे शसनजी पररषदेचे प्राथशमक उद्ददष्ट आहे. 

• तंिज्ञानाच्या शक्तीचा लाभ घेण्यासाठी आणि त्रबल-प्रकक्रया आणि पेमेंट शसस्टममध्ये मूलभूतपिे बदल 
घडवून आिण्यासाठी नाववन्यपूिय व्यवसाय प्रकक्रया री-इंजजननअररगंचा वापर करण्याचे ववभागाचे स्वप्न 
सीजीडीएने पररषदेदरम्यान सशस्ि दलांच्या सेवा ववतरिात सुधारिा करण्याच्या उद्देशाने हाती घेतले 
होते.  

• DAD ने आयोजजत केलेले ववववध उपक्रम जसे की DARPAN (संरिि िाते पावती, पेमेंट आणि ववश्लेषि) 
आणि आगामी कें द्रीकृत वेतन प्रिालीसाठी रोडमॅप देिील शसनजी पररषदेत सादर करण्यात आला. 
स्रोत: पीआयबी 
अभ्यास - हाय-स्पीड एक्सपांडेबल एररयल टागेट (HEAT) ची यशस्वी चाचिी 
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बातम्यांमध्ये का: 
• अभ्यास - हाय-स्पीड एक्सपांडेबल एररयल टागटे (HEAT) ची ओडडशाच्या ककनाऱ् याजवळील चांदीपूर येथील 
एकाजत्मक चाचिी शे्रिी (ITR) वरून यशस्वीपिे उड्डाि चाचिी करण्यात आली. 
मुख्य मुद्दे: 
• लक्ष्य ववमान जशमनीवर आधाररत कंरोलरवरून पूवय-ननधायररत कमी-उंचीच्या उड्डाि मागायवर उड्डाि केले गेले 
होते ज्याचे रडार आणि इलेक्रो-ऑजप्टकल लक्ष्यीकरि प्रिालीसह ITR द्वारे तैनात केलेल्या ववववध रॅककंग 
सेन्ससयद्वारे परीिि केले गेले होते. 
• हा सराव संरिि संशोधन आणि ववकास संस्थेच्या (DRDO) एरोनॉदटकल डेव्हलपमेंट एस्टॅजब्लशमेंटने डडझाइन 
आणि ववकशसत केला आहे. 
• अभ्यस - हाय-स्पीड एक्सपांडेबल एररयल टागेट व्हेईकल हे दोन अंडर-स्लग बूस्टर वापरण्याच्या उद्देशाने लाँच 
केले गेले जे वाहनाला सुरुवातीचा वेग देतात. 
• टागेट एअरक्राफ्ट हे Wi-सोबत नेजव्हगेशनसाठी मायक्रो-इलेक्रोमेकॅननकल शसस्टीम-आधाररत इनशशययल नेजव्हगेशन 
शसस्टमने सुसज्ज आहे. 
स्रोत: टाईम्स ऑफ इंडडया 
17A (P17A) जहाज 

 

बातम्यांमध्ये का: 
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• भारतीय नौदलाच्या प्रनतजष्ठत P17A च्या सातव्या जहाजाच्या (Y-12654) बांधकामाची पायाभरिी ररअर 
अॅडशमरल GK हरीश, महासंचालक, नेव्हल डडझाइन (सरफेस शशप ग्रुप) यांच्या हस्ते मेससय माझॅगॉन डॉक 
शशपत्रबल्डसय शलशमटेड येथे करण्यात आली.  
मुख्य मुद्दे: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मननभयर भारत' या संकल्पनेच्या अनुषंगाने शोध आणि बचाव (एसएआर) आणि 
सागरी टेहळिी िेिात आत्मननभयरता प्राप्त करण्याच्या ददशेने एक पाऊल म्हिनू एमके III स्क्वाड्रनची स्थापना 
करण्यात आली आहे. 

• एमके ३ हेशलकॉप्टरचे स्वदेशी उत्पादन दहदंसु्थान एरोनॉदटक्स शलशमटेडने (एचएएल) केले आहे. 
• एमके ३ स्क्वॉड्रनमध्ये इलेक्रो ऑजप्टकल सेन्ससय, शक्ती इंजजन, फुल ग्लास कॉकवपट, हाय इंटेजन्सटी सचयलाइट, 

अॅडव्हान्स कम्युननकेशन शसजस्टम, ऑटोमॅदटक डडटेक्शन शसजस्टम तसेच अॅडव्हान्स रडार असलेला एसएआर होमर 
अशा अत्याधुननक उपकरिांनी सुसज्ज आहे. 

• सध्या भारतीय तटरिक दलात टप्प्याटप्प्याने १३ एएलएच एमके-३ ववमाने दािल करण्यात आली असून त्यापैकी 
चार ववमाने पोरबदंर येथ ेतनैात आहेत. 

• सेवेत रुजू झाल्यापासून, एएलएच एमके -3 ववमानांनी दीवच्या ककनाऱ्यावर प्रथमच रािीच्या एसएआरसह अनेक 
ऑपरेशनल मोदहमा पार पाडल्या आहेत. 

स्रोत: Livemint 
एमके III स्क्वॉड्रन 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• भारताच्या सागरी दहतसंबंधाचंे रिि करण्यासाठी आिातात भारतीय नौदलाच्या उपजस्थतीच्या सलग नतसऱ्या वषायच े

औधचत्य साधून भारतीय नौदलाची स्टेल्थ कफ्रगेट आयएनएस तलवार सध्या ऑपरेशन संकल्पसाठी तैनात करण्यात 
आली आहे. 

मुख्य मुद्दे: 
• Mk III स्क्वॉड्रनची स्थापना पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मननभयर भारत' या संकल्पनेच्या अनुषंगाने 
शोध आणि बचाव (SAR) आणि सागरी देिरेि या िेिात आत्मननभयरता प्राप्त करण्याच्या ददशेने एक पाऊल 
म्हिून करण्यात आली आहे. 
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• Mk III हेशलकॉप्टर दहदंसु्तान एरोनॉदटक्स शलशमटेड (HAL) द्वारे स्वदेशी बनावटीचे आहे. 
• Mk III स्क्वॉड्रन इलेक्रो-ऑजप्टकल सेन्ससय, शक्ती इंजजन, संपूिय काचेचे कॉकवपट, एक उच्च-तीव्रतेचा शोधलाइट, 
एक प्रगत संप्रेषि प्रिाली, स्वयंचशलत शोध प्रिाली तसेच SAR होमर यांसारख्या अत्याधुननक उपकरिांनी 
सुसज्ज आहे.  

• सध्या भारतीय तटरिक दलात टप्प्याटप्प्याने १३ एएलएच एमके-३ ववमाने दािल करण्यात आली असून त्यापैकी 
चार ववमाने पोरबदंर येथ ेतनैात आहेत. 

• सेवेत रुजू झाल्यापासून, एएलएच एमके -3 ववमानांनी दीवच्या ककनाऱ्यावर प्रथमच रािीच्या एसएआरसह अनेक 
ऑपरेशनल मोदहमा पार पाडल्या आहेत. 

स्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 
ऑपरेशन संकल्प 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• भारतीय नौदलाचे स्टेल्थ कफ्रगेट, आयएनएस तलवार सध्या भारताच्या सागरी दहतांचे रिि करण्यासाठी 
आिातात भारतीय नौदलाच्या उपजस्थतीच्या सलग नतसऱ्या वषीच्या स्मरिाथय ऑपरेशन संकल्पसाठी तैनात आहे. 
मुख्य मुद्दे: 
• जून 2019 मध्ये ओमानच्या आिातातील व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर आिाती प्रदेशातील त्रबघडलेली 
सुरिा पररजस्थती लिात घेता, भारतीय नौदलान ेआिाती प्रदेशात सागरी सुरिा ऑपरेशन्स, कोड 'Op संकल्प' 
सुरू केला आहे. 
• होमुयझच्या सामुद्रधुनीतून जािाऱ् या भारतीय ध्वजवाहू जहाजांना सुरक्षित मागय सुननजश्चत करिे हे ऑपरेशन 
संकल्पचे मुख्य उद्ददष्ट आहे. 
• ऑपरेशन संकल्प संरिि मंिालय, परराष्र व्यवहार मंिालय, जहाजबांधिी मंिालय, पेरोशलयम आणि नैसधगयक 
वायू मंिालय आणि DG शशवपगं यासह सवय भागधारकांच्या ननकट समन्वयाने पुढे नेले जात आहे. 
स्रोत: पीआयबी 

ववज्ञान आणि तंत्रज्ञान 
नासाचे कॅपस्टोन ममशन 
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बातम्यांमध्ये का: 
• NASA ने कॅपस्टोन शमशन लाँच केले. 
मुख्य मुद्दे: 
• कॅपस्टोन हे मायक्रोवेव्ह ओव्हन-आकाराचे क्यूबसॅट आहे, ज्याचे वजन फक्त 55 पौंड (25 ककलो) आहे. 
• कॅपस्टोन - शसलूनर ऑटोनॉमस पोणझशननगं शसस्टम टेक्नॉलॉजी ऑपरेशन्स आणि नेजव्हगेशन प्रयोग एका 
अद्ववतीय, लंबवतुयळाकार चंद्र किाची चाचिी करण्यासाठी डडझाइन केलेले आहेत, ज्याला near-rectilinear halo 
orbit (NRHO) म्हिून ओळिले जाते. 
• CAPS (Cyslunar Autonomous Positioning System) कॅपस्टोनचे एक स्वायत्त नेजव्हगेशन सॉफ्टवेअर 
आहे 
• जर CAPS ची यशस्वी चाचिी झाली, तर हे सॉफ्टवेअर केवळ परृ्थवी-आधाररत रॅककंगवर अवलंबून न राहता 
भववष्यातील अंतराळयानांना त्यांचे स्थान ननधायररत करण्यास अनुमती देईल. 
स्रोत: Livemint 
BIS EV बॅटरीसाठी काययप्रदशयन मानके 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• इलेजक्रक वाहनांसाठी शलधथयम-आयन (शल-आयन) रॅक्शन बॅटरी पॅक आणि शसस्टम्स (परफॉमयन्स टेजस्टंग) 
साठी चाचिी तपशील ब्युरो ऑफ इंडडयन स्टँडड्यसने प्रकाशशत केले आहेत. 
मुख्य मुद्दे: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• बॅटरी पॅक आणि शसस्टमसाठी मानक IS 17855:2022 ISO 12405-4:2018 त्यानुसार तयार केले गेले. 
• नवीन तयार केलेल्या मानकांमध्ये बॅटरी पॅक आणि शसस्टमसाठी उच्च शक्ती ककंवा उच्च उजाय अनुप्रयोगांसाठी 
काययिमता, ववश्वासाहयता आणि ववद्युत काययप्रदशयन या मूलभूत वैशशष्ट्यांसाठी चाचिी प्रकक्रया समाववष्ट आहेत. 
• BIS ही बॅटररयांचे मानकीकरि, धचन्हांकन आणि गुिवत्ता प्रमािपिाच्या कक्रयाकलापांच्या सुसंवादी ववकासासाठी 
भारताची राष्रीय मानक संस्था आहे. 
• BIS कायदा 2016 अतंगयत BIS ला भारताची राष्रीय मानक संस्था बनवण्यात आली आहे. 
प्रमािन, हॉलमाककां ग, इको माकय , अननवायय नोंदिी आणि प्रयोगशाळा सेवा BIS ची काये म्हिून समाववष्ट आहेत. 
स्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 

मित्वाच्या बातम्या: पयायवरि 
पयायवरिाच्या दृष्टीने संवेदनशील िेिे 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• केरळमधील शेतकरी सवय संरक्षित िेिे, वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्रीय उद्यानांभोवती 1 ककलोमीटरचे इको-
सेजन्सदटव्ह झोन स्थापन करण्याच्या सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ववरोध करत आहेत. 
मुख्य मुद्दे: 
• राष्रीय वन्यजीव कृती आरािडा (2002-2016) नुसार, राष्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांच्या सीमेच्या 
10 ककमीच्या आत असलेल्या जशमनींना असामान्य पररजस्थतीत इको-फे्रजील झोन ककंवा इको-सेजन्सदटव्ह झोन 
(ESZs) म्हिून अधधसूधचत केले गेले आहे. 10 ककमीची शे्रिी वाढवता ककंवा कमी केली जाऊ शकते. 
• पयायवरिदृष्ट्या संवेदनशील िेि "शॉक शोषक" तसेच संरक्षित िेिांसाठी संक्रमि िेि म्हिून काम करण्यासाठी 
डडझाइन केलेले आहे. 
• पयायवरिदृष्ट्या संवेदनशील िेिे मुख्य उद्ददष्ट आहे "नाजूक पररसंस्थेवर" जवळपास होत असलेल्या काही 
मानवी कक्रयाकलापांमुळे होिारा नकारात्मक प्रभाव कमी करिे. 
• पयायवरि-संवेदनशील िेि ओळिण्यासाठी कें द्र सरकारने गाडगीळ सशमती आणि कस्तुरीरंगन सशमती स्थापन 
केली आहे. 
स्रोत: द हिदं ू
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मित्वाच्या बातम्या: योजना 
PLI स्कीम फॉर व्हाईट गुड्स 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• PLI स्कीम फॉर व्हाईट गुड्स (AC आणि LED लाइट्स) च्या फेज II अंतगयत, 1,368 कोटी रुपयांच्या प्रनतबद्ध 
गुंतविुकीसह 15 कंपन्याचंी ननवड करण्यात आली आहे. 
मुख्य मुद्दे: 
• दसुऱ्या टप्प्यात प्राप्त झालेल्या 19 अजाांचे मूल्यमापन केल्यानंतर, 1,368 कोटी रुपयांची वचनबद्ध गुंतविूक 
असलेल्या 15 कंपन्यांची ननवड करण्यात आली आहे, ज्यात 908 कोटी रुपयांच्या वचनबद्ध गुंतविूक आणि 
460 कोटी रुपयांच्या प्रनतबद्ध गुंतविुकीसह AC घटकांच्या ननशमयतीसाठी 6 कंपन्यांचा समावेश आहे.  
• व्हाईट गुड्समधील PLI योजना भारतातील एअर कंडडशनर आणि LED लाइट उद्योगासाठी संपूिय घटक 
इकोशसस्टम तयार करण्यासाठी आणि भारताला जागनतक पुरवठा सािळीचा अववभाज्य भाग बनवण्यासाठी तयार 
करण्यात आली आहे. 
• व्हाईट गुड्स (एअर कंडडशनर आणि LED ददवे) साठी उत्पादन शलकं्ड प्रोत्साहन योजना (PLI योजना) 6,238 
कोटी रुपयांच्या िचायसह आधथयक वषय 2021-22 त ेआधथयक वषय 2028-29 पयांत लागू करण्यासाठी एवप्रल 2021 
रोजी कें द्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी ददली. 
स्रोत: द हिदं ू
 

पुरस्कार आणि सन्मान 
"राष्रीय महामागय उत्कृष्टता पुरस्कार" 2021 
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बातम्यांमध्ये का: 
• "राष्रीय महामागय उत्कृष्टता पुरस्कार" 2021 कें द्रीय मंिी श्री ननतीन गडकरी यांच्या उपजस्थतीत रस्ते वाहतूक 
आणि महामागय मंिालयाने देशभरातील सवोत्कृष्ट रस्ते मालमत्ता आणि टोल प्लाझासाठी कंपन्या/ भागधारकांना 
प्रदान केले. 
मुख्य मुद्दे: 

• देशातील रस्ते पायाभूत सवुवधा बळकट आणि वदृ्धधगंत करण्याच्या उद्देशाने रस्ते वाहतूक आणि महामागय 
मंिालयाने 2018 मध्ये 'नॅशनल हायवे एक्सलन्स' सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश महामागय बांधकाम आणि 
देिभाल प्रकक्रयेतील भागधारकांना प्रोत्सादहत करिे आणि त्यांच्यात ननरोगी स्पधेची भावना ननमायि करि े
हा आहे.  

• नॅशनल हायवे एक्सलन्स अवॉड्यसचा उद्देश देशातील सवोत्कृष्ट काम करिाऱ्या रोड मालमत्ता आणि टोल प्लाझा 
असलेल्या कंपन्यांना ओळििे आणि त्यांना पुरस्कार देिे आहे. 
• 2021 च्या पुरस्कार चक्रासाठी िालील शे्रिींसाठी पुरस्कारांचे वाटप करण्यात आले आहे - 
1. प्रकल्प व्यवस्थापनात उत्कृष्टता 
2. महामागय सुरक्षिततेत उत्कृष्टता 
3. संचालन आणि देिभाल मध्ये उत्कृष्टता 
4. टोल व्यवस्थापनातील उत्कृष्टता 
5. नवोपक्रम 
6. ग्रीन हायव े
7. आव्हानात्मक पररजस्थतीत उत्कृष्ट काम 
8. पुलाचे बांधकाम 
9. बोगदा बांधकाम 
स्रोत: पीआयबी 

मित्वाचे हदवस 
आंतरराष्रीय लघुग्रह ददवस 
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• आंतरराष्रीय लघुग्रह ददवस दरवषी ३० जून रोजी जागनतक स्तरावर साजरा केला जातो. 
• या वषी आंतरराष्रीय लघुग्रह ददनाची थीम "small is beautiful" अशी आहे. 
• लघुग्रहांच्या प्रभावांच्या धोक्याबद्दल सावयजननक जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि परृ्थवीच्या जवळच्या वस्तूला 
ववश्वासाहय धोक्याच्या बाबतीत कराव्या लागिाऱ्या जगभरातील आपत्ती संप्रेषि कृतींची मादहती देण्यासाठी 
आंतरराष्रीय लघुग्रह ददवस दरवषी मोठ्या प्रमािावर साजरा केला जातो. 
• वषय 2016 मध्ये, 30 जून हा ददवस संयुक्त राष्रांच्या महासभेने आंतरराष्रीय लघुग्रह ददवस म्हिून घोवषत 
केला आणि त्याची अंमलबजाविी करण्यासाठी, संयुक्त राष्रांच्या आमसभेने A/RES/71/90 हा ठराव स्वीकारला. 
• 30 जून 1908 रोजी सायबेररया, रशशयन फेडरेशनवर तुंगुस्का प्रभावाच्या वधायपन ददनाननशमत्त आणि लघुग्रहांच्या 
प्रभावाच्या धोक्याबद्दल जनजागतृी करण्यासाठी आंतरराष्रीय लघुग्रह ददवस पाळला जातो. 
स्रोत: Livemint 
आंतरराष्रीय नाववक ददन 

 

• वाणिज्य आणि आधथयक व्यवस्थेतील िलाशांचे अमूल्य योगदान ओळिण्यासाठी, दरवषी 25 जून रोजी जगभरात 
'आंतरराष्रीय नाववक ददन' आयोजजत केला जातो. 
• 2010 मध्ये, आंतरराष्रीय सागरी संघटनेने दरवषी 25 जून हा आंतरराष्रीय िलाशी ददवस म्हिून साजरा 
करण्याची घोषिा केली, त्यानंतर 2011 मध्ये प्रथम आंतरराष्रीय नाववक ददन आयोजजत करण्यात आला. 
• आंतरराष्रीय नाववक ददनाचे प्राथशमक उद्ददष्ट हे आहे की जागनतक व्यापार आणि वाहतुकीमध्ये िलाशांची 
(नाववकांची) महत्त्वाची भूशमका बद्दल लोकांना जागतृ करिे. 
स्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 
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खेळ 
गोल्डन अधचव्हमेंट अवॉडय 2021 

 

• भारताच्या ववजय अमतृराज यांना 2021 सालासाठी गोल्डन अधचव्हमेंट अवॉडयने सन्माननत करण्यात आले आहे. 
• आंतरराष्रीय टेननस हॉल ऑफ फेम आणि इंटरनॅशनल टेननस फेडरेशन द्वारे दरवषी गोल्डन अधचव्हमेंट अवॉडय 
ददला जातो. 
• गोल्डन अधचव्हमेंट अवॉडय टेननसमधील एिाद्या व्यक्तीला ददला जातो ज्याने आंतरराष्रीय स्तरावर शासन, 
पदोन्नती आणि शशिि िेिात टेननसच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूिय योगदान ददले आहे. 
• ववजय अमतृराज हे जगातील सवायत महत्त्वाचे टेननसपटू म्हिून ओळिले जातात ज्यांनी व्यावसानयक टेननसचे 
ATP टूरमध्ये रूपांतर केले. 
स्रोत: AIR 

अिवाल  
इंटरनेट बंद करण्याबाबत संयुक्त राष्रांचा अहवाल 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• इंटरनेट शटडाऊनवरील संयुक्त राष्रांच्या अहवालानुसार, इंटरनेट शटडाऊन लोकांच्या सुरक्षिततेवर आणि 
कल्यािावर पररिाम करते आणि मादहतीच्या प्रवाहात अडथळा आिते तसचे अथयव्यवस्थेला हानी पोहोचवते. 
मुख्य मुद्दे: 
• इंटरनेट शटडाऊन हे जािूनबुजून ऑनलाइन मादहती आणि दळिवळि प्रिालीच्या वापरामध्ये व्यत्यय 
आिण्यासाठी सरकारद्वारे ककंवा त्याच्या वतीने घेतलेले उपाय आहेत. 
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• KeepItOn नुसार, 2016-2021 मध्ये 74 देशामंध्ये 931 इंटरनेट शटडाउन झाले. 
• अहवालानुसार, भारतान े106 वेळा इंटरनेट कनके्शन अवरोधधत केले ककंवा व्यत्यय आिला, त्यापैकी ककमान 
85 वेळा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भारतातील इंटरनेट बंद करण्यात आले. 
• अहवालानुसार, 2016-2021 मधील इंटरनेट बंद होण्याचे मुख्य कारि म्हिजे सामाजजक, राजकीय ककंवा 
आधथयक तक्रारींशी संबंधधत ननषेध आणि राजकीय संकटांच्या संदभायत, नागरी समाज गटांनी नोंदवलेल्या सवय 
इंटरनेट शटडाउनपैकी ननम्मे आहे. 
स्रोत: द हिदं ू
व्यवसाय सुधारिा कृती योजना (BRAP 2020) अंतगयत राज्ये/कें द्रशाशसत प्रदेशांचा मूल्यांकन अहवाल 

 

बातम्यांमध्ये का: 
कें द्रीय अथय आणि कॉपोरेट व्यवहार मंिी श्रीमती ननमयला सीतारमि यांनी नवी ददल्ली येथे कें द्रीय वाणिज्य आणि 
उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सावयजननक ववतरि आणि वस्िोद्योग मंिी वपयुष गोयल यांच्या उपजस्थतीत 
व्यवसाय सुधारिा कृती योजना (बीआरएपी 2020) अंतगयत मूल्यांकन अहवाल प्रकाशशत केला.  
मुख्य मुद्दे: 
• या वषीच्या मूल्यांकन अहवाल "BRAP 2020" मध्ये 301 सुधारिा त्रबदंूंचा समावेश आहे ज्यात 15 व्यवसाय 
ननयामक िेिे समाववष्ट आहेत जसे की मादहतीचा प्रवेश, एकल ववडंो प्रिाली, कामगार, पयायवरि, िेिननहाय 
सुधारिा आणि ववशशष्ट व्यवसायाच्या जीवन चक्राशी संबंधधत इतर सुधारिा. 
• BRAP 2020 मध्ये प्रथमच 9 प्रमुि िेिांमध्ये (व्यवसाय परवाना, आरोग्य सेवा, कायदेशीर मेरोलॉजी, शसनेमा 
हॉल, हॉजस्पटॅशलटी, फायर NOC, टेशलकॉम, मूव्ही शूदटगं आणि पययटन) 72 सुधारिांसह िेिननहाय सुधारिा 
सादर करण्यात आल्या आहेत. 
• या वषी DPIIT द्वारे फीडबॅक-आधाररत प्रकक्रया सुरू करण्यात आली आहे ज्यामध्ये राज्ये आणि कें द्रशाशसत 
प्रदेशांद्वारे करण्यात येत असलेल्या सुधारिांच्या अंमलबजाविीच्या गुिवते्तवर कंपन्यांकडून अशभप्राय प्राप्त केला 
जातो. 
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• वषय 2014 पासून, डडपाटयमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्री अँड इंटरनल रेड (DPIIT) देशात गुंतविूकदार-अनुकूल 
पररसंस्था ननमायि करण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय सुधारिांना चालना देण्यासाठी व्यवसाय सुधारिा कृती योजना 
(BRAP) जारी करते. 
स्रोत: द हिदं ू
इंडडयाज बूशमगं धगग आणि प्लॅटफॉमय इकॉनॉमी अहवाल 

 

बातम्यांमध्ये का: 
• 'इंडडयाज बूशमगं धगग आणि प्लॅटफॉमय इकॉनॉमी' नावाचा अहवाल NITI आयोगाने प्रशसद्ध केला आहे. 
मुख्य मुद्दे: 
• भारतातील धगग-प्लॅटफॉमय अथयव्यवस्थेबद्दल सवयसमावेशक दृश्य आणि शशफारसी सादर करिारा हा अहवाल 
अशा प्रकारचा पदहला आहे. 
• भारताचा बूशमगं धगग आणि प्लॅटफॉमय इकॉनॉमी अहवाल िेिाच्या सध्याच्या आकाराचा आणि रोजगार ननशमयतीच्या 
संभाव्यतेचा अंदाज घेण्यासाठी एक वैज्ञाननक पद्धतशीर दृजष्टकोन प्रदान करतो. 
या अहवालाचा उद्देश प्लॅटफॉमय कामगारांसाठी िास डडझाइन केलेल्या उत्पादनांद्वारे ववत्तपुरवठा करण्यासाठी, 
प्रादेशशक आणि ग्रामीि पाककृती, स्रीट फूड इत्यादींच्या ववक्रीच्या व्यवसायात स्वयंरोजगार करण्यासाठी धगग-
प्लॅटफॉमय िेिाच्या संभाव्यतेचा फायदा घेिे हा आहे. नोकरदार व्यक्तींना त्यांची उत्पादने शहरामंध्ये आणि 
शहरांमध्ये, मोठ्या बाजारपेठांमध्ये ववकण्यास सिम करण्यासाठी प्लॅटफॉमयसह गुंतविूकीची शशफारस करतो. 
• भारताच्या बूशमगं धगग आणि प्लॅटफॉमय इकॉनॉमी अहवालातील इतर शशफारशींमध्ये धगग आणि प्लॅटफॉमय 
कमयचाऱ् यांच्या आकाराचा अंदाज घेण्यासाठी स्वतंि गिना करिे आणि धगग कामगारांना ओळिण्यासाठी अधधकृत 
मोजिी दरम्यान मादहती गोळा करिे समाववष्ट आहे. 
स्रोत: द हिदं ू
डडजस्रक्ट परफॉमयन्स ग्रेडडगं इंडेक्स (PGI-D) 
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बातम्यांमध्ये का: 
• 2018-19 आणि 2019-20 या वषाांसाठी जजल्हा काययप्रदशयन ग्रेडडगं इंडके्स (PGI-D) वर पदहला अहवाल शशिि 
मंिालयाने प्रशसद्ध केला. 
मुख्य मुद्दे: 
• शालेय शशिि आणि सािरता ववभागाने राज्यासंाठी परफॉमयन्स ग्रेडडगं इंडेक्स (PGI) तयार केला आहे आणि 
संदभय वषय 2017-18 ते 2019-20 साठी अहवाल प्रशसद्ध केला आहे. 
• राज्य PGIs च्या यशावर आधाररत, जजल्ह्यासाठी 83-इंडडकेटर PGI (PGI-D) ची रचना सवय जजल्ह्यांच्या 
शालेय शशििातील कामधगरीला ग्रेड देण्यासाठी केली आहे. 
• PGI-D संरचनेत एकूि 600 पॉइंट्सचे 83 इंडडकेटर असतात, जे 6 शे्रिींमध्ये गटबद्ध केले जातात. या शे्रण्या 
पुढे 12 डोमेनमध्ये ववभागल्या आहेत. 

• पीजीआय-डीमधील जजल्हे दहा ग्रेडमध्ये ववभागले गेले आहेत, म्हिजेच त्या शे्रिीत ककंवा एकूिच ९० 
टक्क्यांपेिा जास्त गुि शमळविाऱ्या जजल्ह्यांना 'दि' हा सवोच्च दजाय ददला जातो. पीजीआय-डी मधील 
सवायत िालच्या ग्रेडला आकांिा-3 म्हितात, जे एकूि गुिांच्या 10 टक्क्यांपयांत गुि शमळवते. 

स्रोत: पीआयबी 
नवीन नेमिकुा 

न्यायमूती आलोक आराधे 

 

• 3 जुलै 2022 पासून कनायटक उच्च न्यायालयाचे काययवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हिून न्यायमूती आलोक आराधे 
यांची ननयुक्ती करण्यासाठी कें द्र सरकारने अधधसूचना जारी केली आहे. 
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• भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 223 द्वारे प्रदान केलेल्या अधधकाराचा वापर करून, राष्रपतींनी न्यायमूती श्री 
आलोक आराधे, कनायटक उच्च न्यायालयाचे वररष्ठ-सवायधधक न्यायाधीश यांची या न्यायालयाच्या मुख्य 
न्यायमूतीच्या पदाची कतयव्ये पार पाडण्यासाठी ननयुक्ती केली आहे. . 
• ही ननयुक्ती 03.07.2022 पासून कनायटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूती श्री ररतु राज अवस्थी यांच्या 
सेवाननवतृ्तीच्या पाश्वयभूमीवर करण्यात आली आहे. 
• न्यायमूती आराधे यांचा जन्म रायपूरमध्ये 1964 मध्ये झाला होता आणि न्यायमूती आराधे यांची 2009 मध्ये 
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे अनतररक्त न्यायाधीश म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली होती आणि 2011 मध्ये 
त्यांना न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हिून ननयुक्त करण्यात आले होत.े 
स्रोत: पीआयबी 
एकनाथ मशदें 

 

• एकनाथ शशदें यांनी महाराष्राचे नवीन मुख्यमंिी म्हिून तर भाजप नेते देवेंद्र फडिवीस यांनी उपमुख्यमंिी 
म्हिून शपथ घेतली. 
• एकनाथ शशदें हे महाराष्र राज्याचे 20 वे मुख्यमंिी बनले आहेत. 
• एकनाथ शशदें यांचा जन्म ९ फेब्रुवारी १९६४ रोजी एका दहदं ूमराठा कुटंुबात झाला. 
• २००९, २०१४ आणि २०१९ मध्ये एकनाथ शशदें ववधानसभेचे सदस्य म्हिून ननवडून आल्यानंतर सन २००४ मध्ये 
ठाण्यातील कोपरी-पाचपािाडी मतदारसंघातून एकनाथ शशदें पदहल्यांदा आमदार म्हिून ननवडून आले. 
स्रोत: पीआयबी 

 मित्वाचे व्यक्क्तमत्व 
बाबा बंदा शसगं बहादरू यांचा शहीद ददन 
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बातम्यांमध्ये का: 
• महान योद्धा बाबा बदंा शसगं बहादरू यांचा हुतात्मा ददवस नवी ददल्लीतील लाल ककल्ल्यावर राष्रीय स्मारक 
प्राधधकरिाने साजरा केला. 
मुख्य मुद्दे: 

• नवी ददल्लीतील लाल ककल्ल्यावरील काययक्रमादरम्यान, एका धाडी जथाने तसेच बाबा बंडाशसगं बहादरु 
यांच्या कथेचे धचिि करिारे प्रदशयन सादर केले आहे. 

• बाबा बंडाशसगं बहादरू हा एक महान शीि योद्धा होता आणि मोगलांचा पराभव करून उत्तर भारतातील 
बराचसा भाग जुलमी मोगल राजवटीतून मुक्त करिारा आणि पंजाबमध्ये िालसा राजवट प्रस्थावपत 
करिारा िालसा सैन्याचाही तो सेनापती होता. 

• जमीनदारी पद्धत बंडाशसगं बहादरू यांनी संपुष्टात आिून मालमते्तचा अधधकार जमीन कसिाऱ्यानंा ददला. 
• नानकशाही नािी आििारा बंडाशसगं बहादरु हा एक महान राज्यकताय होता. 
• बंडाशसगं बहादरूला मोगल शासक फारुिशसयार याने पकडले आणि महरौली येथे शहीद झाले, जेथे त्यांच्या 

स्मरिाथय एक स्मारक बांधले गेले. 
स्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 
 

संकीिय 
रॉकेरी: नंबी इफेक्ट 
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बातम्यांमध्ये का: 
• शसरी फोटय ऑडडटोररयम, नवी ददल्ली येथे मादहती आणि प्रसारि मंिालयाने 'रॉकेटरी: द नंबी इफेक्ट' धचिपटाचे 
ववशेष स्क्रीननगं आयोजजत केले होते. 
मुख्य मुद्दे: 
• रॉकेरी: द नंबी इफेक्ट हा भारतीय अंतराळ सशंोधन संस्था (ISRO) माजी शास्िज्ञ आणि एरोस्पेस अशभयंता 
नंबी नारायिन यांच्या जीवनावर आधाररत एक ड्रामा धचिपट आहे, ज्यांच्यावर 1994 मध्ये हेरधगरीचा आरोप 
होता. 
• रॉकेरी: द नंबी इफेक्ट' या धचिपटाचा 75 व्या कान्स धचिपट महोत्सवादरम्यान जागनतक प्रीशमयर झाला. 
• धचिपटाचे धचिीकरि भारत, जॉजजयया, रशशया, सत्रबयया आणि फ्रान्ससह जगातील अनेक देशांमध्ये झाले आहे. 
हा धचिपट एकाच वेळी तशमळ, दहदंी आणि इंग्रजीमध्ये बनवला गेला आहे, तसेच तेलुगू, मल्याळम आणि कन्नड 
भाषांमध्ये डब आणि ररलीज झाला आहे. 
स्रोत: इंडडयन एक्सप्रेस 
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