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दैनिक चालू घडामोडी 06.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

फायिान्शियल अॅक्शि टास्क फोर्स (FATF) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सर्िंगापूरचे टी. राजा कुमार यािंची फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) चे अध्यक्ष म्हणून सनयुक्ती करण्यात आली 

आहे, जो मनी लााँडररिंग सिरोधी िॉचडॉग आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राजा कुमार र्ध्याचे FATF अध्यक्ष माकस र् पे्लअर यािंची जागा घेतील आसण त्ािंची दोन िर्ाांच्या कालािधीर्ाठी सनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

• फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सला फ्रें चमधे्य गु्रप डी अॅक्शन फायनान्शिअल (GAFI) म्हणूनही ओळखले जाते. 

• FATF ही एक आिंतर-र्रकारी र्िंस्था आहे जी 1989 मधे्य धोरणे सिकसर्त करण्यार्ाठी आसण मनी लााँडररिंगचा र्ामना 

करण्यार्ाठी G7 चा पुढाकार म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे. 

• FATF आिंतरराष्ट्र ीय सित्तीय प्रणालीच्या अखिंडतेर्ाठी दहितिादी सित्तपुरिठा, मनी लााँडररिंग आसण इतर र्िंबिंसधत धोक्ािंचा 

र्ामना करण्यार्ाठी मानके स्थासपत करणे आसण कायदेिीर, ऑपरेिनल आसण सनयामक उपायािंच्या प्रभािी 

अिंमलबजािणीला प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दिाने कायस करते. 

स्रोत: नबझिेर् टाईम्स 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

'िारी को िमि' योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• "नारी को नमन" योजना सहमाचल प्रदेिचे मुख्यमिंत्री जय राम ठाकूर यािंनी राज्यातील मसहलािंर्ाठी रु्रू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या योजनेअिंतगसत, सहमाचल प्रदेि र्रकारने राज्य र्रकारी बर्मधील मसहलािंर्ाठी सतसकटािंच्या सकमतीत 50% र्िलत 

जाहीर केली आहे. 
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• या योजनेअिंतगसत, मसहलािंना सतसकटािंमधे्य र्िलत देण्याबरोबरच, र्रकारने HRTC बर्चे सकमान भाडे 7 रुपयािंिरून 5 

रुपये कमी केल्याची घोर्णाही केली होती. 

• HRTC सहमाचल प्रदेिातील र्रकारी मालकीचे रसे्त िाहतूक महामिंडळ आहे, HRTC हे र्िस प्रकारच्या बरे्र्मधे्य 

सतसकटािंच्या ऑनलाइन बुसकिं गची रु्सिधा देणारे भारतातील पसहले RTC आहे. 

• HRTC ची स्थापना 1958 मधे्य सहमाचल प्रदेि र्रकार, पिंजाब र्रकार आसण रेले्वने "मिंडी-कुलू्ल रोड टर ान्सपोटस कॉपोरेिन" 

म्हणून केली होती. 

• 2 ऑक्टोबर 1974 रोजी हे महामिंडळ सहमाचल प्रदेि र्रकारमधे्य सिलीन करण्यात आले आसण त्ाचे नाि बदलून सहमाचल 

रोड टर ान्सपोटस कॉपोरेिन करण्यात आले. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रर् 

राज्य स्टाटसअप रँनकंग 2021 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• स्टाटसअप इकोसर्स्टमला र्मथसन देण्याच्या उदे्दिाने िासणज्य आसण उद्योग मिंत्रालयाने राज्यािंच्या स्टाटसअप राँ सकिं गच्या 3ऱ्या 

आिृत्तीचे सनकाल जाहीर केले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• राज्यािंच्या स्टाटसअप राँ सकिं ग 2021 नुर्ार, गुजरात आसण कनासटक राज्यािंना र्िोतृ्कष्ट् कामसगरी करणाऱ् या शे्रणीमधे्य 

िीर्सस्थानी ठेिण्यात आले आहे, तर मेघालयाने कें द्रिासर्त प्रदेि आसण पूिोत्तर राज्यािंच्या शे्रणीमधे्य अव्वल स्थान पटकािले 

आहे. 

• भारत र्रकारच्या स्टाटसअप इिंसडया उपक्रमात निोने्मर्ाला चालना देण्याच्या आसण निोसदत उद्योजकािंना र्िंधी उपलब्ध 

करून देण्याच्या उदे्दिाने देिात मजबूत स्टाटसअप इकोसर्स्टम तयार करण्याची कल्पना आहे. 

• िासणज्य आसण उद्योग मिंत्रालयाच्या अिंतगसत उद्योग आसण अिंतगसत व्यापार प्रोत्साहन सिभाग (DPIIT) िर्स 2018 पारू्न 

राज्यािंची स्टाटसअप क्रमिारी जारी करते. 

• स्टाटसअप इकोसर्स्टमला प्रोत्साहन देण्यार्ाठी राजे्य/कें द्रिासर्त प्रदेिािंनी केलेली प्रगती अधोरेन्खत करण्यार्ाठी राज्यािंची 

स्टाटसअप राँ सकिं ग अत्िंत महत्त्वाची आहे. 

• राज्य स्टाटसअप राँ सकिं ग 2021 चा उदे्दि राजे्य/कें द्रिासर्त प्रदेिािंना चािंगल्या पद्धती ओळखणे, सिकणे आसण त्ािंची प्रसतकृती 

तयार करणे हे आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रर् 

क्षमता निमासण प्रनिक्षण कायसक्रम 
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बातम्यांमधे्य का: 

• मसणपूरच्या मसहला व्यापाऱ्यािंच्या र्िाांगीण सिकार्ार्ाठी आसण त्ािंच्यार्ाठी असधकासधक उद्योजकीय र्िंधी सनमासण 

करण्यार्ाठी राष्ट्र ीय मसहला आयोगाने (NCW) राज्य मसहला आयोगाच्या र्हकायासने एक सदिर्ीय 'क्षमता सनमासण प्रसिक्षण 

कायसक्रम' आयोसजत केला होता. 

मुख्य मुदे्द: 

• मसणपूरमधील इमा कीथेल हे आसियातील र्िासत मोठे मसहला बाजार अर्ल्याचे म्हटले जाते, जेथे मोठ्या र्िंखे्यने मसहला 

त्ािंचे स्टॉल व्यिस्थासपत करतात. 

प्रसिक्षण कायसक्रम तीन तािंसत्रक र्त्रािंमधे्य सिभागला गेला, पसहले र्त्र 'र्िंबिंसधत बाँसकिं ग योजनािंचे ज्ञान आसण ऑनलाइन बाँसकिं ग 

करे् िापरािे' या सिर्यािर तर दुर्रे र्त्र 'कर कायदे/जीएर्टी कायदे आसण कर अनुपालनाचे ज्ञान' आसण सतर्रे र्त्र 'ई-

कॉमर्स परफॉमसन्स' थीमिर आधाररत र्त्र अर्ते.  

• मसहलािंना ई-कॉमर्स, बाँसकिं ग, कर कायदे यार्ारख्या महत्त्वाच्या सिर्यािंिर मासहती देण्यार्ाठी आसण सिसक्षत करण्यार्ाठी 

आयोगाने सिसिध र्रकारी सिभाग आसण बाँसकिं ग के्षत्रातील प्रसतसित व्यक्ती िंना र्िंर्ाधन व्यक्ती म्हणून आमिंसत्रत केले आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रर् 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

अग्रदूत वृत्तपत्ांचा र्मूह 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अग्रदूत र्मूहाच्या रु्िणसमहोत्सिी र्मारिंभाचे उद्घाटन पिंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यािंच्या हसे्त न्िसडओ कॉन्फरन्न्सिंगद्वारे 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• आर्ामचे मुख्यमिंत्री, डॉ. सहमिंता सबस्वा र्रमा, अग्रदूतािंच्या रु्िणस जयिंती उत्सि र्समतीचे मुख्य र्िंरक्षक आहेत. 

• अग्रदूत आर्ामी भारे्त सद्व-र्ाप्तासहक म्हणून रु्रू झाले. 
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• अग्रदूत िृत्तपत्राची स्थापना आर्ाममधील जे्यि पत्रकार कनक रे्न डेका यािंनी केली होती. 

• र्न 1995 मधे्य, दैसनक आधारने सनयसमत दैसनक िृत्तपत्र म्हणून प्रकािन रु्रू केले आसण ते आर्ामचा सिश्वार्ाहस आसण 

प्रभाििाली आिाज म्हणून उदयार् आले. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनण तंत्ज्ञाि 

टेक्नॉलॉजी इिोवे्हिि र्ेंटर-नतहाि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अत्ाधुसनक ऑटोनॉमर् नेन्िगेिनिरील टेक्नॉलॉजी इनोिेिन र्ेंटर - सतहान मानिरसहत एररयल िेइकल्स 

सिकसर्त करणार - आयआयटी हैदराबाद कॅम्पर्मधे्य कें द्रीय सिज्ञान आसण तिंत्रज्ञान राज्यमिंत्री यािंच्या हसे्त उद्घाटन 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• सिज्ञान आसण तिंत्रज्ञान मिंत्रालयाने पुढच्या सपढीतील स्माटस मोसबसलटी तिंत्रज्ञानाच्या के्षत्रात उदयोनु्मख IIT हैदराबाद 

निकल्पनािंर्ाठी र्मथसन प्रदान केले आहे. 

• स्वायत्त नेन्िगेिन आसण डेटा ऍन्िसझिन सर्स्टीम्सच्या सिसिष्ट् डोमेन के्षत्रातील आिंतरसिद्यािाखीय तिंत्रज्ञानाच्या R&D िर 

आिश्यक लक्ष कें सद्रत करून, कें द्र मानिरसहत आसण स्वायत्त िाहनािंिी र्िंबिंसधत सिसिध आिानािंिर त्वररत उपायािंची 

आिश्यकता देखील पूणस करते. 

• मानिरसहत सिमान आसण ररमोटली किं टर ोल्ड िेइकल्सर्ाठी ऑटोनॉमर् नेन्िगेिन सर्स्टम सकिं िा ऑटोनॉमर् नेन्िगेिन 

सर्स्टमिर आधाररत टेक्नॉलॉजी इनोिेिन र्ेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी इनोिेिन आयआयटी हैदराबाद येथे 'सतहान फाउिंडेिन' 

म्हणून ओळखले जाते. 

• हा एक बहु-अनुिार्नात्मक उपक्रम आहे ज्यामधे्य IIT हैदराबाद येथील इलेन्क्टर कल, कॉम्प्युटर र्ायन्स, मेकॅसनकल आसण 

एरोसे्पर्, सर्न्िल, मॅथेमॅसटक्स आसण सडझाईनमधील र्िंिोधकािंचा र्मािेि आहे ज्यात नामािंसकत र्िंस्था आसण उद्योगािंच्या 

र्हकायासने आसण र्मथसन आहे. 

• हे 'आत्मसनभसर भारत', 'कौिल्य भारत' आसण 'सडसजटल इिंसडया'च्या सदिेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

इशरारेड प्रकाि 
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बातम्यांमधे्य का: 

• िास्त्रज्ञािंनी एक निीन र्ामग्री िोधली आहे जी उच्च कायसक्षमतेर्ह इशफ्रारेड प्रकाि उत्ससजसत करू िकते, िोधू िकते 

आसण रु्धारू िकते जेणेकरून ते र्ौर आसण थमसल ऊजास र्िंरक्षण आसण ऑसिकल कमु्यसनकेिन उपकरणािंर्ाठी उपयुक्त 

ठरेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• इलेक्टर ोमॅगे्नसटक लहरी हे अक्षय ऊजास स्त्रोत आहेत, ज्याचा िापर िीज सनसमसती, दूरर्िंचार, र्िंरक्षण आसण रु्रक्षा तिंत्रज्ञान, 

रे्न्सर्स आसण आरोग्य रे्िािंमधे्य केला जातो. 

• इशफ्रारेड लाइट ऍन्प्लकेिन्सना बुन्द्धमत्ता आसण अत्ाधुसनक र्ामग्रीची आिश्यकता अर्ते जे उच्च कायसक्षमतेर्ह इन्ित 

से्पक्टर ल शे्रणीमधे्य उते्तजन, मॉडु्यलेिन आसण िोध र्क्षम करू िकतात. 

बिंगळुरून्स्थत जिाहरलाल नेहरू र्ेंटर फॉर अॅडिाशस्ड र्ायिंसटसफक ररर्चस (जेएनर्ीएएर्आर) या सिज्ञान ि तिंत्रज्ञान 

सिभागाच्या (डीएर्टी) स्वायत्त र्िंस्थेने उच्च कायसक्षमता अर्लेल्या या र्िंस्थेच्या र्िंिोधकािंनी सर्िंगल सक्रस्टलाइन सॅ्कन्ियम 

नायटर ाइड (एर्र्ीएन) या नव्या र्ासहत्ाचा िोध लािला आहे. हे इशफ्रारेड प्रकाि उत्ससजसत, िोध आसण रु्धाररत देखील करू 

िकते. 

• सॅ्किं सडयम नायटर ाइड प्रमाणे, ही र्ामग्री आधुसनक पूरक-मेटल-ऑक्साइड-रे्समकिं डक्टर (CMOS) सकिं िा Si-chip 

तिंत्रज्ञानािी रु्र्िंगत आहे कारण ती गॅसलयम नायटर ाइड (GaN) र्ारख्या कुटुिंबािी र्िंबिंसधत आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: रं्रक्षण 

RIMPAC र्राव  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय नौदलाच्या INS र्ातपुडा आसण P8I ने RIMPAC र्रािाच्या बिंदर टप्प्यात भाग घेतला. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय नौदलाची स्वदेिी युद्धनौका INS र्ातपुडा आसण P8I LRMRASW सिमाने पलस हाबसर, हिाई, US येथे र्िासत मोठ्या 

बहुपक्षीय नौदल र्रािािंपैकी एक - ररम ऑफ द पॅसर्सफकमधे्य र्हभागी होत आहेत. 
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• व्यायामाच्या बिंदर टप्प्याचा भाग म्हणून अनेक रे्समनार, व्यायाम योजना चचास आसण क्रीडा स्पधास आयोसजत केल्या गेल्या. 

• 28 देि, 38 युद्धनौका, 9 रै्ने्य, 31 मानिरसहत यिंत्रणा, 170 सिमाने आसण 25,000 हून असधक जिानािंनी या बहुआयामी 

र्रािात भाग घेतला. 

• INS र्ातपुडा आसण P8I र्ागरी गस्ती सिमानाने र्हा आठिड्यािंहून असधक र्खोल ऑपरेिनल आसण प्रसिक्षणार्ह र्रािात 

भाग घेतला 

• RIMPAC र्रािाचे उसद्दष्ट् मैत्रीपूणस नौदलािंमधे्य परस्पर कायसक्षमता आसण सिश्वार् सनमासण करणे आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

 

 

 

 

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

