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दैनिक चालू घडामोडी: 05.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

QS सर्वोतृ्कष्ट् नर्वद्यार्थी शहरे रँनकंग, 2023 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• लंडनस्थित जागततक उच्च तिक्षण तिशे्लषक 'क्वाके्वरेली सायमंड्स (QS) द्वारे QS सिोतृ्कष्ट तिद्यािी िहरे रँतकंग, 

2023 प्रतसद्ध करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• कू्यएस बेस्ट सु्टडंट तसटीज रँतकंग, 2023 मधे्य लंडनला सिोतृ्कष्ट िहर म्हणून थिान देण्यात आले आहे, तर सेऊल 

आतण मु्यतनक दुसऱ्या आतण ततसऱ्या क्रमांकािर आहेत. 

• QS सिोतृ्कष्ट तिद्यािी िहरे रँतकंग, 2023 नुसार लॅतटन अमेररकन देिांमधे्य बू्यनस आयसस अव्वल थिानािर आहे. 

• QS सिोतृ्कष्ट तिद्यािी िहरे रँतकंग, 2023 नुसार, भारतातील सिोच्च क्रमांकाचे िहर मंुबई आहे, जे जागततक स्तरािर 

103 व्या क्रमांकािर आहे. 

• मंुबईपाठोपाठ बेंगळुरू या िषी ११४व्या थिानािर आहे, तर चेन्नई आतण तदल्ली या यादीत अनुक्रमे १२५व्या आतण 

१२९व्या थिानािर आहेत. 

• कू्यएस बेस्ट सु्टडंट तसटीज रँतकंग तिद्यार्थ्ासच्या अभ्यासाच्या तनणसयािी संबंतित घटकांिर स्वतंत्र डेटा प्रदान करते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

हाय-टेक नर्वमािर्वाहू फुनियाि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• चीनने आपल्या पतहल्या निीन तपढीतील स्वदेिी तिमानिाहू िाहक, टाइप 003, फुतजयानचे अनािरण केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• तैिानजिळ िसलेल्या चीनच्या पूिस तकनारपट्टीच्या प्रांतािरून फुतजयानचे नाि पडले आहे. 

• फुतजयानचे एकूण िजन 80,000 टन आहे, जे सध्या चीनमधे्य उपलब्ध असलेल्या चीनी िाहकांपेक्षा आतण यूएस 

नेव्हीच्या तिमानिाहू जहाजांच्या पेक्षा जास्त आहे. 

• फुतजयानमधे्य सध्या चीनद्वारे संचातलत िेडोगं आतण तलओतनंग या दोन अन्य िाहकांनी सामील झाले आहे. 

• फुतजयान निीनतम प्रके्षपण तंत्रज्ञानासह तयार केले गेले आहे - इलेक्ट्र ोमॅगे्नतटक एअरक्राफ्ट लॉन्च तसस्टम, प्रिम 

यूएस नेव्हीने तिकतसत केले होते.  

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

प्रनशक्षणार्थींिा रे्थट आनर्थिक मदत देण्यासाठी DBT योििा सुरू  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कौिल्य तिकास आतण उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) द्वारे राष्टर ीय तिकाऊ पदोन्नती योजना (NAPS) िेट लाभ 

हस्तांतरण (DBT) कायसक्रमाचा एक भाग बनिण्यात आली होती, ज्याच्या मदतीने सिस प्रतिक्षणािींना िेट सरकारी 

आतिसक सहाय्य प्रदान केले जाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• 19 ऑगस्ट 2016 रोजी राष्टर ीय तिकाऊ पदोन्नती योजना (NAPS) लाँच करण्यात आली होती, ज्याचा उदे्दि देिातील 

प्रतिक्षण आतण प्रतिक्षण कायसक्रमांना चालना देणे आतण प्रतिक्षण आथिापनांना आतिसक सहाय्य प्रदान करणे आहे. 

• स्िल इंतडया अंतगसत अप्रेंतटसतिपला प्रोत्साहन देणे आतण त्याची क्षमता ओळखण्यात मदत करणे हा या योजनेचा 

उदे्दि आहे. 

• तनयोक् त्यांना प्रतिक्षणािी नेमण् यास प्रिृत्त करण् यासाठी आतण सखोल कौिल्य तिकासाद्वारे त्यांची क्षमता िाढिून त्यांना 

योग्य नोकऱ् या िोिण् यात मदत करणे हा या कायसक्रमाचा उदे्दि आहे. 

• सरकारद्वारे DBT योजना सुरू केल्यामुळे, त्याचे योगदान राष्टर ीय कौिल्य तिकास महामंडळ (NSDC) माफस त िेट 

प्रतिक्षणार्थ्ाांच्या बँक खात्यात हस्तांतररत केले जाईल, जे तिष्यिृत्तीच्या 25% पयांत म्हणजेच दर मतहन्याला 1500 

रुपयांपयांत देय असेल.  

• 1 जानेिारी 2013 रोजी DBT लागू करण्यात आला होता, ज्याचा मुख्य उदे्दि होता कल्याणकारी योजनांमिील 

तिद्यमान प्रतक्रयेत सुिारणा करून सरकारची तितरण प्रणाली सुिारणे आतण पैसा आतण मातहतीचा प्रिाह िेगिान 

करणे, सुरक्षा प्रदान करणे आतण फसिणुकीचे प्रमाण कमी करणे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

काई चटणी: ओनडशा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िैज्ञातनक काई चटणी ओतडिामधे्य भौगोतलक संकेत (GI) नोदंणीसाठी सबतमट केली गेली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• काई चटणी तिणकर मंुग्यांपासून तयार केली जाते आतण ओतडिाच्या मयूरभंज तजल्ह्यातील आतदिासी लोकांमधे्य 

खूप लोकतप्रय आहे. 

• काई चटणीचा िापर आतदिासी समाज औषिी तेल तयार करण्यासाठी करतात, ज्याचा िापर बेबी ऑइल म्हणून 

केला जातो आतण संतििात, दाद आतण इतर त्वचा रोग बरे करण्यासाठी बाहेरून िापरला जातो. 

• GI हे तितिष्ट भौगोतलक के्षत्रातून उद्भिलेल्या तितिष्ट िैतिष्ट्ांसह िसू्त ओळखण्यासाठी िापरले जाणारे सूचक आहे. 

• मॉस मंुग्या, ज्याला िैज्ञातनकदृष्ट्ा ओकोतफला स्मरागडीना म्हणतात, मयूरभंजमधे्य िषसभर मुबलक प्रमाणात 

आढळतात. 

• 2019 मधे्य, ओतडिाला ओतडिा रसगुल्ल्यासाठी GI टॅग देण्यात आला. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयािर्वरण 

र्विस्पतीमंधे्य िायटर ेटचे शोषण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नॅिनल सेंटर ऑफ बायोलॉतजकल सायने्सस, टाटा इस्ि्ूट ऑफ फंडामेंटल ररसचस, बेंगळुरू (NCBS-TIFR) च्या 

संिोिकांच्या नेतृत्वाखाली संिोिकांनी एक निीन मागस िोिला आहे जो िनस्पतीमंधे्य नायटर ेट िोषण तनयंतत्रत करतो. 

मुख्य मुदे्द: 
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• जीन टर ान्सतक्रप्िन फॅक्ट्र MADS27, जे नायटर ेट िोषण, मूळ तिकास आतण ताण सहनिीलता तनयंतत्रत करते, 

मायक्रो-RNA, miR444 द्वारे सतक्रय केले जाते. 

• निीन िोि सूतचत करतो की 'miR444' चा िापर नायटर ेट िोषण िाढतिण्यासाठी, मुळांचा तिकास िाढतिण्यासाठी 

आतण िनस्पतीला जास्त ताण सहन करण्यास मदत करण्यासाठी केला जाऊ िकतो. 

• नायटर ोजन हे िनस्पतीच्या िाढीसाठी आिश्यक असलेले सिासत महत्वाचे पोषक घटक आहे. 

• नायटर ेट्स देखील जीनोम-व्यापी जनुक अतभव्यक्ती तनयंतत्रत करण्यासाठी भूतमका बजाितात जे रूट तसस्टम 

आतकस टेक्चर, फुलांचा िेळ, पानांचा तिकास इ. तनयंतत्रत करतात. 

• खतांमधे्य नायटर ेट्सच्या अततिापरामुळे पाणी आतण मातीमधे्य नायटर ेट्स जमा होतात. या साठ्यामुळे माती आतण 

पाण्याचे प्रदूषण कमी होते तसेच ग्रीनहोचे योगदान िाढते. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

नर्वशाखापट्टणम येरे्थ ALH स्क्वाडर ि INAS 324 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• INS देगा, तििाखापट्टणम येिे पूिस नौदल कमांडचे फॅ्लग ऑतफसर कमांतडंग-इन-चीफ, व्हाईस-अॅडतमरल तबस्वतजत 

दासगुप्ता, AVSM, YSM, VSM यांच्या उपस्थितीत भारतीय नौदल एअर स्क्वाडर न 324 चा भारतीय नौदलात समािेि 

करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• ईस्टनस सीबोडसिर स्वदेिी तडझाइन केलेले आतण तयार केलेले अॅडव्हान्सथड लाइट हेतलकॉप्टर (ALH) Mk III (MR) 

हेतलकॉप्टर चालिणारे हे युतनट नौदलाचे पतहले स्क्वाडर न आहे. 

• INAS 324 कोडनाि असलेला "Kestrels" हा तिकारी पक्षी आहे आतण त्यात चांगली संिेदनाक्षम क्षमता आहे जी 

तिमान आतण या हिाई पिकाची अतभपे्रत भूतमका दिसिते. 

• ALH Mk III हेतलकॉप्टर अत्यािुतनक उपकरणे सुसज्ज आहेत ज्यात अत्यािुतनक पाळत ठेिणारे रडार आतण इलेक्ट्र ो-

ऑतप्टकल सेन्सर यांचा समािेि आहे. 

• सागरी िोि आतण बचाि (SAR) च्या त्यांच्या मुख्य भूतमकांव्यततररक्त, हे हेतलकॉप्टर मानितािादी सहाय्य आतण 

आपत्ती तनिारण (HADR) ऑपरेिन्स तसेच मरीन कमांडोसह तििेष ऑपरेिन्ससाठी तैनात केले जाऊ िकतात. 

स्रोत: पीआयबी 
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महत्त्वाच्या बातम्या: नर्वज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

अंतराळ पयिटि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• व्हतजसन गॅलेस्क्ट्क, से्पसएक्स आतण बू्ल ओररतजन सारख्या व्यािसातयक कंपन्यांमिील से्पस टुररझमच्या िाढत्या 

स्पिेदरम्यान रॉकेट प्रके्षपणामुळे हिामान आतण ओझोन िरािर नकारात्मक पररणाम होऊ िकतो, असे एका निीन 

अभ्यासात आढळून आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• संिोिकांना असे आढळून आले की रॉकेट प्रके्षपणातून होणारे काजळीचे उत्सजसन इतर स्त्रोतांच्या तुलनेत िातािरण 

तापिण्यासाठी अतिक प्रभािी आहे. 

• संिोिकांच्या म्हणण्यानुसार, िेगाने िाढणाऱ् या अंतराळ पयसटन उद्योगाद्वारे तनयतमत प्रके्षपण "मॉस्रर यल प्रोटोकॉलद्वारे 

ओझोन क्षीणता परत करण्याच्या प्रगतीला कमी करू िकते." 

• मॉस्रर यल प्रोटोकॉल हा एक महत्त्वाचा आंतरराष्टर ीय करार आहे जो मॉस्रर यलमधे्य 1987 मधे्य स्वीकारण्यात आला 

होता आतण ओझोन-कमी करणारे पदािस (ODS) नािाच्या सुमारे 100 रसायनांचे उत्पादन आतण िापर तनयंतत्रत 

करून पृथ्वीच्या ओझोन िराचे संरक्षण करण्याचे उतद्दष्ट आहे. 

• युनायटेड नेिन्स एन्सव्हायनसमेंट प्रोग्राम (UNEP) नुसार, या करारातििाय, ओझोन कमी होण्याचे प्रमाण 2050 पयांत 

सध्याच्या पातळीच्या तुलनेत दहा पटीने िाढले असते. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे व्यक्तिमत्व 

स्वातंत्र्यसैनिक अलु्लरी सीताराम रािू 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 4 जुलै 2022 रोजी आंध्र प्रदेिातील भीमािरम येिे पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त स्वातंत्र्यसैतनक अलु्लरी सीताराम 

राजू यांच्या 125 व्या जयंती सोहळ्याचे उद्घाटन करण्यात आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• यािेळी पंतप्रिान मोदीचं्या हसे्त अलु्लरी सीताराम राजू यांच्या 30 फूट उंच कांस्य पुतळ्याचे अनािरणही करण्यात 

आले. 

• अलु्लरी सीताराम राजू यांचा जन्म ४ जुलै १८९७ रोजी झाला. 

• अलु्लरी सीताराम राजू यांनी आतदिासी समाजाच्या तहताचे रक्षण करण्यासाठी पूिस घाट के्षत्रात तितटि सरकारतिरुद्ध 

लढा तदला आतण 1922 च्या रामपा बंडाचे नेतृत्व केले. 

• त्याच्या िीर कृत्याबद्दल थिातनक ग्रामथिांनी त्याला "मन्याम िीरुडू" (जंगलाचा नायक) टोपणनाि तदले. 

• 1924 मधे्य, अलु्लरी सीताराम राजू यांना पोतलसांच्या ताब्यात घेण्यात आले आतण झाडाला बांिून सािसजतनकररत्या 

गोळ्या घालून सिस्त्र बंड प्रभािीपणे संपुष्टात आले. 

• सरकारने मोगलू्ल येिील अलु्लरी ध्यान मंतदराच्या बांिकामाला मंजुरी तदली आहे, ज्यामधे्य अलु्लरी सीताराम राजू 

यांचा पुतळा थिातपत केला जाईल आतण त्यांच्या चररत्रािर आिाररत मातहतीपट बनिला जाईल. 

स्रोत: पीआयबी 
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