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दैनिक चालू घडामोडी: 04.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

नडनिटल इंनडया वीक-2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गुजरातमधील गाांधीनगर येथे पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त डिडजटल इांडिया सप्ताह 2022 चे उद्घाटन करण्यात 

आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• डिडजटल इांडिया वीक-2022 चा उदे्दश तांत्रज्ञानाचा प्रवेश वाढवणे, जीवनातील सुलभतेसाठी सेवा डवतरण प्रणाली 

सुव्यवस्थथत करणे आडण स्टाटटअपला प्रोत्साहन देणे हा आहे. 

• डिडजटल इांडिया वीक-2022 ची थीम "New India Technology Inspiration" आहे. 

• आधार, यूपीआय, डिडजलॉकर, कोडवन लसीकरण पॅ्लटफॉमट, गव्हनटमेंट ई-माकेट पे्लस, दीक्षा पॅ्लटफॉमट, आडण 

आयुष्मान भारत, डिडजटल हेल्थ डमशन यासारख्या मोठ्या प्रकल्ाांसाठी 'इांडियासॅ्टक िॉट ग्लोबल'चा शुभारांभ 

करण्यात आला.  

स्रोत: AIR 

द्रास सायकल मोहीम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• देशाच्या स्वातांत्र्याला 75 वरे्ष पूणट झाल्याच्या डनडमत्ताने डदल्ली ते द्रास ही ऐडतहाडसक सायकल मोहीम भारतीय लष्कर 

आडण हवाई दलाने एकाच वेळी सुरू केली. 

मुख्य मुदे्द: 

1. द्रास सायकल मोहीम सांघात वीस सैडनक आडण हवाईदलाचा समावेश असेल, ज्ाांचे नेतृत्व सशस्त्र दल आडण हवाई 

दलातील दोन प्रडतभावान मडहला अडधकारी करतील. 

2. नवी डदल्लीतील नॅशनल वॉर मेमोररयल येथून या मोडहमेला डहरवा झेंिा दाखवण्यात आला आडण ही टीम 24 डदवसाांत 

सायकलने एक हजार 600 डकलोमीटरचे अांतर कापणार आहे. 
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3. या मडहन्याच्या २६ तारखेला द्रास येथील कारडगल समर मेमोररयल येथे कारडगल युद्धात प्राणाांची आहुती देणाऱ्या शूर 

सैडनकाांच्या स्मरणाथट ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. 

4. भारतीय तरुणाांमधे्य राष्ट्र वादाची भावना जागृत करणे हा द्रास सायकल अडभयानाचा मुख्य उदे्दश आहे. सायकलस्वार 

मोडहमेदरम्यान डठकडठकाणी शाळकरी मुलाांशी सांवाद साधला जाणार आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

आषाढी नबि 

 

• गुजरातमधील कच्छी समाज या डदवशी आपले नवीन वर्षट साजरे करतो. 

• आर्षाढी बीज हा डहांदू डदनदडशटकेतील आर्षाढ मडहन्यातील शुक्ल पक्षाच्या दुसऱ्या डदवशी साजरा केला जातो. 

• आर्षाढी डबज हा सण, जो गुजरातच्या कच्छ प्रदेशात पावसाला सुरुवात करतो, हा एक पारांपाररक सण आहे आडण 

तो घरी साजरा केला जातो. 

• येत्या पावसाळ्यात कोणते पीक चाांगले येईल याचा अांदाज घेण्यासाठी आर्षाढी डबज उत्सवादरम्यान वातावरणातील 

आद्रटता तपासली जाते. 

• आर्षाढी डबज सणाडनडमत्त भगवान गणेश, लक्ष्मी देवी आडण इतर प्रादेडशक देवताांची पूजा केली जाते. 

स्रोत: LiveMint 

महत्त्वाच्या बातम्या: Polity 

परदेशी योगदाि नियमि कायदा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• परकीय योगदान डनयमन कायदा (FCRA) कें द्रीय गृह मांत्रालयाने सुधाररत केला आहे ज्ामधे्य नातेवाईकाांना भारतात 

अडधक पैसे मुक्तपणे पाठडवण्याची परवानगी देण्यासारख्या तरतुदी ांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुधाररत डनयमानुसार, आता नातेवाईकाांना सरकारला न कळवता 10 लाख रुपये पाठवण्याची मुभा देण्यात आली 

आहे, जर ही रक्कम जास्त असेल तर व्यक्ती ांना आता 30 डदवस अगोदर सरकारला माडहती देण्यासाठी तीन 

मडहन्याांचा कालावधी आहे.  
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• सुधाररत डनयमाांतगटत, 'नोांदणी' डकां वा 'पूवट परवानगी' शे्रणी अांतगटत प्राप्त डनधीच्या वापरासाठी बँक खाती 

उघिण्याबाबत सरकारला माडहती देण्यासाठी सांथथाांना अडधक वेळ प्रदान करण्यात आला आहे. 

• परदेशी डनधी डमळवणाऱ्या सांथथेने/व्यक्तीला दर डतमाहीत त्याांच्या अडधकृत वेबसाइटवर असे योगदान जाहीर करणे 

आवश्यक असलेली जुनी तरतूदही नवीन डनयमात काढून टाकण्यात आली आहे. 

स्रोत: नहंदुस्ताि टाईम्स 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

िसप्रीत बुमराह 

 

• भारताचा सँ्टि-इन कणटधार जसप्रीत बुमराहने इांग्लांिच्या सु्टअटट ब्रॉिच्या एका र्षटकात 29 धावा देऊन कसोटी 

डिकेटमधे्य एका र्षटकात सवाटडधक धावा करण्याचा डवश्वडविम केला आडण ब्रायन लाराचा डविम एका धावेने 

मोिला. 

• लाराच्या नावावर 18 वरे्ष डवश्वडविम होता - 2003-04 मधे्य एका कसोटी सामन्यात त्याने दडक्षण आडिकेचा िावखुरा 

डफरकी गोलांदाज रॉडबन पीटरसनच्या र्षटकात 28 धावा केल्या. 

• ऑस्टर ेडलयाचा माजी खेळािू जॉजट बेलीनेही एका र्षटकात २८ धावा डदल्या, पण चौकाराांच्या सांखे्यत तो लाराच्या मागे 

होता. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

लॉस एंिेनलसमधे्य पारुल चौधरीचा िवा राष्ट्र ीय नवक्रम 

 

• भारतीय धावपटू पारुल चौधरीने लॉस एां जेडलसमधील साऊां ि रडनांग मीट दरम्यान राष्ट्र ीय डविम प्रथथाडपत केला आडण 

मडहलाांच्या 3000 मीटर स्पधेत नऊ डमडनटाांपेक्षा कमी वेळ घेणारी ती देशातील पडहली अॅथलीट बनली. 

• या स्पधेतील डतसरा िमाांक पारुलने 8 डमडनटे 57.19 सेकां दासह पटकावला. 

• पारुलने सहा वर्षाांपूवी नवी डदल्लीत सूयाट लोांगनाथनचा 9 डमडनटे आडण 4.5 सेकां दाांचा डविम मोिून नवा डवश्वडविम 

मोिला. 

• यापूवी पारुल चौधरीने चेन्नई येथे झालेल्या राष्ट्र ीय स्पधेत मडहलाांच्या 3000 मीटर स्टीपलचेसचे डवजेतेपद पटकावले 

होते. 

स्रोत: AIR 
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महत्वाचे नदवस 

आंतरराष्ट्र ीय सहकारी नदवस 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 1995 मधे्य ICA च्या शताब्दीडनडमत्त सांयुक्त राष्ट्र  महासभेने अडधकृतपणे घोडर्षत केलेला, आांतरराष्ट्र ीय सहकारी डदवस 

दरवर्षी जुलैच्या पडहल्या शडनवारी साजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• यावर्षी सहकार चळवळीतील योगदानावर प्रकाश टाकण्याच्या उदे्दशाने 2 जुलै रोजी आांतरराष्ट्र ीय सहकार डदन 

साजरा केला जात आहे. 

• या वर्षीच्या आांतरराष्ट्र ीय सहकार डदनाची थीम 'Cooperatives Build a Better World' अशी आहे. 

• आांतरराष्ट्र ीय सहकार डदनाचा उदे्दश सहकारी सांथथाांबद्दल जागरुकता वाढवणे आडण आांतरराष्ट्र ीय एकता, आडथटक 

कायटक्षमता, समानता आडण जागडतक शाांतता या चळवळीच्या कल्नाांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

िागनतक क्रीडा पत्रकार नदि 

 

• जागडतक िीिा पत्रकार डदन - याला आांतरराष्ट्र ीय िीिा पत्रकार डदन म्हणूनही ओळखले जाते, दरवर्षी 2 जुलै रोजी 

साजरा केला जातो. 

• आांतरराष्ट्र ीय िीिा पत्रकार सांघाने आपल्या ७० व्या वधाटपनडदनाडनडमत्त साजरा करण्याचा डनणटय घेतला तेव्हा १९९४ 

मधे्य जागडतक िीिा पत्रकार डदन पडहल्याांदा साजरा करण्यात आला. 

• जगातील सवट िीिा पत्रकाराांचा सन्मान करण्याच्या उदे्दशाने जागडतक िीिा पत्रकार डदन साजरा केला जातो. 
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• 19व्या शतकात िीिा पत्रकाररता डवकडसत होऊ लागली, परां तु ती उच्चभू्र खेळाांवर कें डद्रत झाली. 

• 20 व्या शतकात िीिा पत्रकाररतेच्या लोकडप्रयतेत एक महत्त्वाचे वळण आले. 1880 मधे्य, वतटमानपत्रातील केवळ 

0.4 टके्क जागा खेळासाठी समडपटत होती, परां तु 1920 च्या दशकात ही सांख्या 20 टक्क्ाांपयांत वाढली, कारण 

वतटमानपत्राांमधे्य केवळ खेळाांचा समावेश होता. 

स्रोत: िवभारत टाईम्स 
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