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दै निक चालू घडामोडी 07.07.2022
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्रीय
The 18th MyGov State instance

बातम्याांमध्ये का:
MyGov State - MyGov Gujarat चे 18 वे इलस्ट्र े शन सुरू करण्यात आले.
मुख्य मुद्दे:
• हे नागररक-केंद्रित व्यासपीठ 4 प्रमुख उद्रिष्ाांसह सुरू करण्यात आले आहे , ज्यात समाद्रवष् आहे 1. रे न वॉटर हावेस्स्ट्ां ग आद्रि पािी बचत पद्धती सामाद्रिक करण्यासाठी चचाा मांच.
2. ई-गव्हनान्सच्या माध्यमातू न जगण्याच्या सुलभतेवर चचेसाठी मांच.
3. स्वच्छता अद्रभिानावर मतदान
4. द्रिद्रजटल सेवा सेतू वर ब्लॉग.
• MyGov, नागररकाांना एकमेकाांशी जोिण्यासाठी जगातील सवाात मोठे व्यासपीठ, पांतप्रधान श्री नरें ि मोदी िाांनी 26 जुलै
2014 रोजी सरकारला सामान्य मािसाांशी जोिण्याच्या कल्पनेने सुरू केले.
• नागररकाां च्या कल्पना आद्रि सूचना सरकारपिंत पोहोचवण्याच्या उिे शाने MyGov भारतीि तरुिाां मध्ये लोकद्रप्रि
असलेल्या, द्रवशेषत: दे शाच्या दु गाम भागात राहिाऱिाांमध्ये लोकद्रप्रि असलेल्या जवळजवळ सवा सोशल मीद्रििा
प्लॅटफॉमावर उपलब्ध आहे .
स्रोत: द नहांदू
हररयाली महोत्सव
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बातम्याांमध्ये का:
• पिाावरि, वन आद्रि हवामान बदल मांत्रालिाच्या "आझादी का अमृत महोत्सव" च्या भावनेनुसार, 8 जुलै 2022 रोजी
तालकटोरा स्ट्े द्रििम, नवी द्रदल्ली िेथे "हररिाली महोत्सव" आिोद्रजत केला जाईल.
मुख्य मुद्दे:
• हररिाली महोत्सव- सध्याच्या द्रपढीचे जीवन द्रटकवून ठे वण्यासाठीच नव्हे तर िेिाऱिा द्रपढ्ाांचे भद्रवष्य सुरद्रित करण्यासाठी
वृिाांच्या महत्त्वाद्रवषिी जागरुकता द्रनमााि करण्याच्या उिे शाने "वृि महोत्सव" आिोद्रजत केला जात आहे .
• हररिाली महोत्सव 2022 िा प्रसांगी वृिारोपि मोहीम राबवण्यासाठी राज्य सरकार, पोलीस सांस्था आद्रि द्रदल्लीच्या
शाळाां च्या सहकािााने पिाावरि, वन आद्रि हवामान बदल मांत्रालिाद्वारे आिोद्रजत केले जाईल.
• उत्सवाचा एक भाग म्हिून, दे शभरातील ७५ द्रनकृष् वृिारोपि स्थळाांवर एक औपचाररक वृिारोपि मोहीम आिोद्रजत केली
जाईल, ज्यामध्ये द्रदल्ली/एनसीआर आद्रि द्रवद्रवध राज्याांमधील ७५ शहराांची जांगले , ७५ पोद्रलस स्ट्े शन आद्रि ७५ शाळाांचा
सहभाग असेल.
स्रोत: टाईम्स ऑफ इां नडया
भारतीय पररषद आनि राष्ट्रीय शे अ र बाजार याां ची सां यु क्त पररषद

बातम्याांमध्ये का:
• इां द्रििन कौस्न्सल फॉर ररसचा ऑन इां टरनॅशनल इकॉनॉद्रमक ररलेशन्स आद्रि नॅशनल स्ट्ॉक एक्स्चेंज िाांची सांिुक्त पररषद
ग्वाल्हे र िेथून केंिीि कृषी आद्रि शेतकरी कल्याि मांत्री श्री नरें िद्रसांग तोमर िाांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली.
मुख्य मुद्दे:
ICRIER ही दे शातील आघािीच्या आद्रथाक द्रथांक टँ कपैकी एक आहे आद्रि जगातील सवाात मोठी एक्सचेंज आहे. NSE तफे
"Getting Right to Agricultural Markets" िा प्रकल्पासाठी पररषद आिोद्रजत करण्यात आली आहे
• दे शातील शेतकऱिाांना सेंद्रिि आद्रि नैसद्रगाक शेतीच्या फािद्ाांची जािीव करून दे िे हा िा पररषदे चा मुख्य उिे श आहे .
• भारतातील बहुताांश लोकसांख्या शेतीवर अवलांबून आहे , भारतीि पररषद आद्रि नॅशनल स्ट्ॉक एक्सचेंज िाांनी आिोद्रजत
केलेल्या सांिुक्त पररषदे चे उद्रिष् शेतकऱिाांचे उत्पन्न वाढविे आद्रि त्ाांना शेतीमध्ये वापरल्या जािाऱिा तांत्रज्ञानाची ओळख
करून दे िे हे आहे .
स्रोत: पीआयबी
िै रोबी माशी
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बातम्याांमध्ये का:
• नैरोबी माशाांच्या सांपकाात आल्यानांतर पूवा द्रसक्कीममधील जवळपास 100 द्रवद्ार्थ्ांना त्वचा सांक्रमि झाले आहे .
मुख्य मुद्दे:
• नैरोबी माशी ही पूवा आद्रिकेतील स्थाद्रनक कीटकाां ची प्रजाती आहे , ज्याला केद्रनिन माशी द्रकांवा िर ॅ गन बग म्हिूनही
ओळखले जाते.
• नैरोबी माशाांमध्ये दोन प्रजाती समाद्रवष् आहेतa.
Pedrus Eximius.
b.
Pederus Sabius.
• नैरोबीच्या माश्या केशरी आद्रि काळ्या रां गाच्या असतात जास्त पजान्यमान असलेल्या भागात वाढतात आद्रि बहुतेक
कीटकाांप्रमािे तेजस्वी प्रकाशाकिे आकद्रषात होतात.
नैरोबी माश्याांचा भारत, जपान आद्रि पॅराग्वे सारख्या दे शाांमध्ये पूवी आद्रिकेबाहेर अनेक उिे क झाला होता.
स्रोत: Livemint
महत्वाचे व्यक्तक्तमत्व
दलाई लामा

बातम्याांमध्ये का:
• दलाई लामा िाांना त्ाांच्या ८७ व्या वाढद्रदवसाद्रनद्रमत्त पांतप्रधान नरें ि मोदी िाांनी अद्रभवादन केले .
मुख्य मुद्दे:
• दलाई लामा द्रतबेटी बौद्ध धमााच्या गेलुग्पा परां परे शी सांबांद्रधत आहेत, द्रतबेटमधील सवाात मोठी आद्रि सवाात प्रभावशाली
परां परा आहे .
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• द्रतबेटी बौद्ध धमााच्या इद्रतहासात एकूि 14 दलाई लामा आहेत आद्रि पद्रहल्या आद्रि दु सऱिा दलाई लामाांना ही पदवी
मरिोत्तर दे ण्यात आली.
• 14 वे आद्रि सध्याचे दलाई लामा तेस्झझन ग्यात्सो आहे त.
• बोद्रधसत्व हे सवा सांवेदनशील प्राण्याांच्या द्रहतासाठी बुद्धत्व प्राप्त करण्याच्या इच्छे ने प्रेररत प्रािी आहेत.
• 1959 च्या द्रतबेटी उठावादरम्यान दलाई लामा द्रतबेटमधून हजारो अनुिािाांसह भारतात स्थलाांतररत झाले , जेथे त्ाांचे माजी
भारतीि पांतप्रधान जवाहरलाल नेहरू िाांनी स्वागत केले आद्रि त्ाांना धमाशाळा (द्रहमाचल प्रदे श) िेथे द्रनवााद्रसत द्रतबेट सरकार
स्थापन करण्याची परवानगी द्रदली.
स्रोत: टाईम्स ऑफ इां नडया
डॉ. श्यामा प्रसाद मु ख जी (6 जु लै 1901 - 23 जू ि 1953)

बातम्याांमध्ये का:
• िॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी िाांची जिांती 6 जुलै रोजी साजरी करण्यात आली आद्रि भारताच्या पांतप्रधानाांनी िॉ. श्यामा प्रसाद
मुखजी िाांना त्ाांच्या जिांतीद्रनद्रमत्त आदराांजली वाद्रहली.
मुख्य मुद्दे:
• िॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी िाांचा जन्म 6 जुलै 1901 रोजी कलकत्ता िेथे झाला.
• िॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी हे भारतीि जनसांघाचे सांस्थापक होते आद्रि सन 1944 मध्ये 'द्रहांदू महासभे'चे अध्यि म्हिून
द्रनिुक्त झाले होते.
सन १९२१ मध्ये िॉ. मुखजी िाांनी कलकत्त्याहून इां ग्रजी द्रवषिात पदवी सांपादन केली आद्रि पदवी घेतल्यानांतर १९२३ साली
िॉ. श्यामाप्रसाद मुखजी िाां नी कलकत्त्यातूनच बांगाली भाषा व साद्रहत् िा द्रवषिाांत पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली.
• 1951 साली द्रदल्लीत िॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी िाांनी 'भारतीि जनसांघ' ची स्थापना केली.
• िॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी िाांनी जम्मू -काश्मीरमधील कलम ३७० रि करण्यासाठी आवाज उठवला आद्रि त्ासाठी एक
द्रनशाि, एक द्रवधान, एक प्रधानचा नारा द्रदला.
स्रोत: इां नडयि एक्सप्रेस
महत्वाची पुस्तके
'मोदी एट ट्वें टी: डर ीम्स मीट नडनलव्हरी' हे पु स्त क
बातम्याांमध्ये का:
• द्रदल्ली द्रवद्ापीठात 'मोदी अॅट ट्वें टी: िर ीम्स मीट द्रिद्रलव्हरी' िा पुस्तकावर द्रवशेष चचाा कािाक्रम आिोद्रजत करण्यात आला.

www.byjusexamprep.com

मुख्य मुद्दे:
• 'मोदी अॅट ट्वें टी : डर ीम्स मीट नडनलवरी' हे पुस्तक सध्याच्या पांतप्रधानाांचे चररत्र नाही तर एक द्रवलिि पुस्तक आहे , जे
द्रवद्मान मांद्रत्रमांिळातील मांत्री, राष्रीि सुरिा सल्लागार आद्रि अनेक िेत्रातील लोकाां नी सांिुक्तपिे द्रलद्रहले आहे .
• िर ीम्स मीट द्रिद्रलव्हरी हे पुस्तक ब्लूक्राफ्ट द्रिद्रजटल फाऊांिे शन द्वारे अथासहास्ित आहे आद्रि रूपा प्रकाशनाने प्रकाद्रशत
केले आहे .
• हे पुस्तक अद्रमत शहा, परराष्र मांत्री एस. जिशांकर, एन.एस.ए. अद्रजत िोवाल, नांदन द्रनलेकिी, इन्फोद्रससच्या सुधा मूती,
कोटक मद्रहांिा बँकेचे उदि कोटक आद्रि शटलर पीव्ही द्रसांधू िाांनी द्रलद्रहलेल्या 21 लेखाांचे हे सांकलन आहे .
स्रोत: इां नडयि एक्सप्रेस
महत्वाची नियुक्ती
फनडि िाां ड माकोस

बातम्याांमध्ये का:
• ज्युद्रनिर फद्रिानाांि माकोस िाांनी मद्रनला िेथे द्रफलीद्रपन्सचे 17 वे अध्यि म्हिून शपथ घेतली.
मुख्य मुद्दे:
अध्यि रॉद्रिरगो दु तेते िाां च्यानांतर कद्रनष्ठ फद्रिानाांि माकोस आद्रि रॉद्रिरगो ड्युटटे िाांची कन्या सारा दु तेते िाांनी
उपराष्रपतीपदाची शपथ घे तली.
• 64 वषीि माकोस िाांना दे शातील महामारी, उच्च महागाई आद्रि कजााचा वाढता बोजा िासारख्या आव्हानाांना तोांि द्ावे
लागेल.
• द्रफलीद्रपन्सच्या राज्यघटनेनुसार राष्राध्यिाचा कािाकाळ सहा वषांचा असतो.
• भारताने 1992 मध्ये पूवेकिे पहा धोरि लागू करून ASEAN सोबत आपली भागीदारी वाढवली, ज्यामुळे द्रफलीद्रपन्ससोबत
द्रद्वपिीि आद्रि प्रादे द्रशक सांबांधाांना गती द्रमळाली.
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• भारत-द्रफलीद्रपन्स सांबांधाां मध्ये ऍक्ट ईस्ट् पॉद्रलसी अांतगात अद्रधक द्रवद्रवधता द्रदसून आली आहे आद्रि सध्या भारताचा
द्रफलीद्रपन्ससोबत सकारात्मक व्यापार सांतुलन आहे .
स्रोत: टाईम्स ऑफ इां नडया

