
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 01.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

इंटरिेट बंद करण्याबाबत संयुक्त राष्ट्र ांचा अहवाल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इंटरनेट शटडाऊनवरील संयुक्त राष््टांच्या अहवालानुसार, इंटरनेट शटडाऊन लोकांच्या सुरक्षिततेवर आक्षि कल्यािावर 

पररिाम करते आक्षि माक्षहतीच्या प्रवाहात अडथळा आिते तसेच अथथव्यवस्थेला हानी पोहोचवते. 

मुख्य मुदे्द: 

• इंटरनेट शटडाऊन हे जािूनबुजून ऑनलाइन माक्षहती आक्षि दळिवळि प्रिालीच्या वापरामधे्य व्यत्यय आिण्यासाठी 

सरकारद्वारे क्षकंवा त्याच्या वतीने घेतलेले उपाय आहेत. 

• KeepItOn नुसार, 2016-2021 मधे्य 74 देशांमधे्य 931 इंटरनेट शटडाउन झाले. 

• अहवालानुसार, भारताने 106 वेळा इंटरनेट कनेक्शन अवरोक्षित केले क्षकंवा व्यत्यय आिला, त्यापैकी क्षकमान 85 वेळा जमू्म 

आक्षि काश्मीरमधे्य भारतातील इंटरनेट बंद करण्यात आले. 

• अहवालानुसार, 2016-2021 मिील इंटरनेट बंद होण्याचे मुख्य कारि म्हिजे सामाक्षजक, राजकीय क्षकंवा आक्षथथक 

तक्रारीशंी संबंक्षित क्षनषेि आक्षि राजकीय संकटांच्या संदभाथत, नागरी समाज गटांनी नोदंवलेल्या सवथ इंटरनेट शटडाउनपैकी 

क्षनमे्म आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

संयुक्त राष्ट्र  महासागर पररषद: 'बू्ल डील' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आक्षथथक क्षवकासासाठी सागरी संसािनांचा शाश्वत वापर सिम करण्यासाठी 2022 च्या संयुक्त राष््ट महासागर पररषदेत एक 

"बू्ल डील" स्वीकारण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन टे्ड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) नुसार, बू्ल डीलमधे्य जागक्षतक व्यापार, गंुतविूक 

आक्षि शाश्वत महासागर अथथव्यवस्था सुलभ करण्यासाठी नवकल्पना समाक्षवष्ट आहे. 
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• बू्ल डीलचे मुख्य उक्षिष्ट सागरी अथथव्यवस्थेच्या शाश्वत क्षवकासाचा लाभ घेण्यासाठी क्षकनारपट्टी आक्षि बेट क्षवकसनशील 

राष््टांसाठी आहे, ज्यात मत्स्यपालन आक्षि मत्स्यपालन, क्षकनारी पयथटन, सागरी वाहतूक, ऑफशोअर अिय ऊजाथ, इकोक्षसस्टम 

सेवा आक्षि सागरी अनुवांक्षशक संसािने यांचा समावेश आहे. 

• बू्ल डील क्षवकसनशील देशांसाठी रोजगाराच्या संिी क्षनमाथि करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरेल, ज्याच्या मदतीने या 

देशांसाठी महसूल क्षनमाथि करण्याचे सािन वाढेल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

'उद्योजक भारत' काययक्रम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पंतप्रिान श्री नरेंद्र मोदी यांनी क्षदल्लीत आयोक्षजत केलेल्या 'उद्योजक भारत' कायथक्रमात भाग घेतला. 

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रिानांनी कायथक्रमादरम्यान 'इमू्प्रव्वं्हग अँड एके्सलरेक्षटंग एमएसएमई परफॉमथन्स' (RAMP) योजना, ''Capacity 

Building of First Time MSME Exporters' (CBFTE) योजना आक्षि 'पंतप्रिान रोजगार क्षनक्षमथती कायथक्रम' (PMEGP) च्या 

नवीन सुक्षविा यासारख्या प्रमुख उपक्रमांचा शुभारंभ केला.  

• 'उद्योजक भारत' कायथक्रमादरम्यान, पंतप्रिानांनी 2022-23 वषाथसाठी PMEGP च्या लाभार्थ्ाांना मदत क्षडक्षजटली हस्ांतररत 

केली, MSME Idea Hackathon, 2022 चे क्षनकाल जाहीर केले आक्षि राष््टीय MSME पुरस्कार, 2022 चे क्षवतरि केले. 

• MSME Idea Hackathon, 2022 चे उक्षिष्ट व्यक्तीचं्या सजथनशीलतेला प्रोत्साहन आक्षि समथथन देिे, नवीनतम तंत्रज्ञानाचा 

अवलंब करिे आक्षि MSME मधे्य नाक्षवन्यपूिथ करिे आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

औरंगाबाद आनि उस्मािाबाद शहर 
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बातम्यांमधे्य का: 

• औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजी नगर आक्षि उस्मानाबाद शहराचे नाव बदलून िाराक्षशव करण्याच्या प्रस्ावाला 

उद्धव ठाकरे मंक्षत्रमंडळाने मंजुरी क्षदली. 

मुख्य मुदे्द: 

• औरंगाबादची स्थापना अहमदनगरच्या क्षनजामशाही राजघराण्याचा क्षसिी सेनापती मक्षलक अंबर याने 1610 मधे्य केली होती, 

त्या वेळी या शहराचे नाव व्खरकी क्षकंवा खडकी होते. 

मक्षलक अंबरचा मुलगा फतेह खान याने १६२६ मधे्य मक्षलक अंबरच्या मृतू्यनंतर औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून फतेहपूर 

केले. 

• सन १६५३ मधे्य, मुघल सम्राट औरंगजेबाने दख्खनवर आक्रमि केले आक्षि औरंगाबाद शहरात आपली राजिानी स्थापन 

केली, ज्याला औरंगजेबाने औरंगाबाद असे नाव क्षदले. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि 

िासाचे कॅपस्टोि नमशि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• NASA ने कॅपस्टोन क्षमशन लाँच केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• कॅपस्टोन हे मायक्रोवेव्ह ओव्हन-आकाराचे कू्यबसॅट आहे, ज्याचे वजन फक्त 55 प डं (25 क्षकलो) आहे. 

• कॅपस्टोन - क्षसलूनर ऑटोनॉमस पोक्षझशक्षनंग क्षसस्टम टेक्नॉलॉजी ऑपरेशन्स आक्षि नेव्व्हगेशन प्रयोग एका अक्षद्वतीय, 

लंबवतुथळाकार चंद्र किाची चाचिी करण्यासाठी क्षडझाइन केलेले आहेत, ज्याला near-rectilinear halo orbit (NRHO) 

म्हिून ओळखले जाते. 

• CAPS (Cyslunar Autonomous Positioning System) कॅपस्टोनचे एक स्वायत्त नेव्व्हगेशन सॉफ्टवेअर आहे 
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• जर CAPS ची यशस्वी चाचिी झाली, तर हे सॉफ्टवेअर केवळ पृथ्वी-आिाररत टॅ्क्षकंगवर अवलंबून न राहता भक्षवष्यातील 

अंतराळयानांना त्यांचे स्थान क्षनिाथररत करण्यास अनुमती देईल. 

स्रोत: Livemint 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्यव्यवस्र्ा 

व्यवसाय सुधारिा कृती योजिा-2020 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• क्षबझनेस ररफॉमथ अॅक्शन पॅ्लन-BRAP 2020 क्षवत्तमंत्री क्षनमथला सीतारामन यांच्या हसे् नवी क्षदल्लीत जारी करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• क्षबझनेस ररफॉमथ अॅक्शन पॅ्लन-2020 च्या अंमलबजाविीवर आिाररत, सात सवोच्च यश क्षमळविारी राजे्य (आंध्र प्रदेश, 

गुजरात, हररयािा, कनाथटक, पंजाब, तेलंगिा आक्षि ताक्षमळनाडू) ओळखली गेली आहेत. 

• क्षबझनेस ररफॉमथ अॅक्शन पॅ्लन-2020 द्वारे सादर केलेल्या अहवालानुसार, क्षहमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष््ट, ओक्षडशा, 

उत्तराखंड आक्षि उत्तर प्रदेश यांना लक्ष्य राज्यांच्या शे्रिीमधे्य ठेवण्यात आले आहे, तर आसाम, छत्तीसगड, गोवा, झारखंड, 

केरळ , राजस्थान आक्षि पक्षिम बंगालला महत्त्वाकांिी राज्यांच्या शे्रिीमधे्य स्थान देण्यात आले आहे. 

दमि आक्षि क्षनकोबार, क्षबहार, चंदीगड, दमि आक्षि दीव, दादरा आक्षि नगर हवेली, क्षदल्ली, जमू्म आक्षि काश्मीर, मक्षिपूर, 

मेघालय, नागालँड, पुद्दुचेरी आक्षि क्षत्रपुरा हे उदयोनु्मख व्यवसाय पररसंस्थेच्या शे्रिीत समाक्षवष्ट केले गेले आहेत. 

• व्यवसाय सुिारिा कृती आराखड्याचा उिेश राज्यांच्या सवोत्तम पद्धतीमंिून परस्पर क्षशकण्याच्या संसृ्कतीला प्रोत्साहन देिे 

आक्षि प्रते्यक राज्य आक्षि कें द्रशाक्षसत प्रदेशात व्यवसायाच्या संिी सुिारिे हा आहे. 

स्रोत: नबझिेस टाईम्स 

महत्वाची नियुक्ती 

न्यायमूती आलोक आराधे 
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• 3 जुलै 2022 पासून कनाथटक उच्च न्यायालयाचे कायथवाहक मुख्य न्यायािीश म्हिून न्यायमूती आलोक आरािे यांची क्षनयुक्ती 

करण्यासाठी कें द्र सरकारने अक्षिसूचना जारी केली आहे. 

• भारतीय राज्यघटनेच्या अनुचे्छद 223 द्वारे प्रदान केलेल्या अक्षिकाराचा वापर करून, राष््टपतीनंी न्यायमूती श्री आलोक 

आरािे, कनाथटक उच्च न्यायालयाचे वररष्ठ-सवाथक्षिक न्यायािीश यांची या न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूतीच्या पदाची कतथवे्य पार 

पाडण्यासाठी क्षनयुक्ती केली आहे. . 

• ही क्षनयुक्ती 03.07.2022 पासून कनाथटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूती श्री ररतु राज अवस्थी यांच्या सेवाक्षनवृत्तीच्या 

पाश्वथभूमीवर करण्यात आली आहे. 

• न्यायमूती आरािे यांचा जन्म रायपूरमधे्य 1964 मधे्य झाला होता आक्षि न्यायमूती आरािे यांची 2009 मधे्य मध्य प्रदेश उच्च 

न्यायालयाचे अक्षतररक्त न्यायािीश म्हिून क्षनयुक्ती करण्यात आली होती आक्षि 2011 मधे्य त्यांना न्यायालयाचे स्थायी 

न्यायािीश म्हिून क्षनयुक्त करण्यात आले होते. 

स्रोत: पीआयबी 

एकिार् नशंदे 

 

• एकनाथ क्षशंदे यांनी महाराष््टाचे नवीन मुख्यमंत्री म्हिून तर भाजप नेते देवेंद्र फडिवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हिून शपथ 

घेतली. 

• एकनाथ क्षशंदे हे महाराष््ट राज्याचे 20 वे मुख्यमंत्री बनले आहेत. 

• एकनाथ क्षशंदे यांचा जन्म ९ फेबु्रवारी १९६४ रोजी एका क्षहंदू मराठा कुटंुबात झाला. 

• २००९, २०१४ आक्षि २०१९ मधे्य एकनाथ क्षशंदे क्षविानसभेचे सदस्य म्हिून क्षनवडून आल्यानंतर सन २००४ मधे्य ठाण्यातील 

कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघातून एकनाथ क्षशंदे पक्षहल्यांदा आमदार म्हिून क्षनवडून आले. 

स्रोत: पीआयबी 
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