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दैनिक चालू घडामोडी 08.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जागतिक बँकेद्वारे ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस २०२१ जारी करण्याि आली.  

मुख्य मुदे्द: 

• जागतिक बँकेच्या ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेसने 123 अर्थव्यवसर्ांमधील लोक औपचाररक आति अनौपचाररक तवत्तीय सेवा 

जसे की काडथ , ATM, मोबाइल फोन आति इंटरनेट कसे वापरिाि याचे सवेक्षि केले. 

जागतिक स्तरावर, 2021 मधे्य, 76 टके्क प्रौढांचे के्रतडट युतनयन, मायक्रोफायनान्स संसर्ा तकंवा मोबाइल मनी सर्व्हथस 

प्रदात्यासारख्या बँक तकंवा तनयंतिि संसरे्ि खािे होिे, असे अहवालाि म्हटले आहे. 

• ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 नुसार, मोबाइल मनी हे आतर्थक समावेशाचे मुख्य सक्षमक बनले आहे – तवशेषि: 

मतहलांसाठी. 

• अहवालानुसार, भारिाि औपचाररक बँतकंगमधे्य कमी प्रवेश आहे आति तवश्वासाचा अभाव आहे. 

डर ॉप-इि फ्रॉड्स अँड नलकेज : रोख रकमेिून बायोमेतटि क स्माटथ काडथकडे झालेल्या संक्रमिामुळे पेन्शन पेमेंटमधील डि ॉप-

इन फसविुकीि ४७% घट झाली आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

राष्ट्र ीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ओनडशा राज्य क्रमवारीत अव्वल  
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बातम्यांमधे्य का: 

• 'NFSA 2022 साठी राज्य रँतकंग इंडेक्स' कें द्रीय अन्न आति ग्राहक व्यवहार मंिी यांनी 'भारिाची अन्न आति पोषि सुरक्षा' 

या तवषयावरील राज्यांच्या अन्न मंत्र्ांच्या पररषदेदरम्यान जारी केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राज्य क्रमवारीि ओतडशा पतहल्या क्रमांकावर आहे, िर उत्तर प्रदेश आति आंध्र प्रदेश अनुक्रमे दुसऱ्या आति तिसऱ्या 

क्रमांकावर आहेि. 

• तवशेष शे्रिीिील राज्यांमधे्य (ईशान्य राजे्य, तहमालयीन राजे्य आति बेट राजे्य), तिपुरा प्रर्म क्रमांकावर आहे, िर तहमाचल 

प्रदेश आति तसक्कीम दुसऱ्या आति तिसऱ्या सर्ानावर आहेि. 

• जारी केलेल्या तनदेशांकानुसार, बहुिांश राजे्य आति कें द्रशातसि प्रदेशांनी चांगली कामतगरी केली आहे आति बहुिांश राजे्य 

आति कें द्रशातसि प्रदेशांनी तडतजटायझेशन, आधार सीतडंग आति EPOS इंस्टॉलेशनमधे्य चांगली कामतगरी केली आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

'परीक्षा संगम पोटटल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय माध्यतमक तशक्षि मंडळाने (CBSE) ‘परीक्षा संगम’ पोटथल सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पररक्षा संगम पोटथलद्वारे तवद्यार्थ्ाांसाठी शाळा, प्रादेतशक कायाथलये आति CBSE चे मुख्यालय यांनी जारी केलेली सवथ प्रकारची 

मातहिी या पोटथलमधे्य एकाच तठकािी उपलब्ध करून तदली जाईल. 

• पररक्षा संगम पोटथल परीक्षा-संबंतधि प्रतक्रया एकतिि करण्याि मदि करेल, ज्या शाळांच्या प्रादेतशक कायाथलये आति CBSE 

बोडाथच्या मुख्यालयाद्वारे आयोतजि केल्या जाऊ शकिाि. 

• पररक्षा संगम पोटथल तवद्यार्थ्ाांना त्यांचे 10वी आति 12वी बोडाथचे तनकाल सहज िपासण्याि मदि करेल. 

• पररक्षा संगम पोटथल हे CBSE बोडथ परीक्षांशी संबंतधि सवथ तक्रयाकलापांसाठी एक-स्टॉप पोटथल आहे. 

• पररक्षा संगम पोटथलचे िीन मुख्य तवभागांमधे्य वगीकरि केले आहे:  

1. शाळा (गंगा) तवभाग 

 2. के्षिीय कायाथलय (यमुना) तवभाग 

3. मुख्य कायाथलय (सरस्विी) तवभाग 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 
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स्वामी रामािुजाचायट 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• स्वामी रामानुजाचायथ "शांििेचा पुिळा" चे अनावरि कें द्रीय गृहमंत्र्ांच्या हसे्त श्रीनगर, जमू्म आति काश्मीर येरे् र्व्हतडओ 

कॉन्फरन्सद्वारे करण्याि आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्वामी रामानुजाचायथ हे वैतदक ित्वज्ञानी आति समाजसुधारक होिे ज्यांनी भारिभर प्रवास केला आति समानिा आति 

सामातजक न्यायाच्या ित्त्ांवर जोर तदला. 

• रामानुजाचायथ यांच्या तशकविीने भक्ती चळवळीच्या संिांना पे्ररिा तदली आति त्यांचे तशष्य रामानंद यांनी भक्ती चळवळ 

सुरू केली. 

• मध्ययुगीन संि कवी अन्नमाचायथ, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर आति मीराबाई यांच्या कायाथचा त्यांच्या ित्त्ज्ञानावर प्रभाव 

पडला आहे. 

रामानुजाचायथ यांनी तशक्षिापासून वंतचि रातहलेल्या लोकांपयांि तशक्षि पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

• रामानुजाचायथ यांचे सवाथि मोठे योगदान म्हिजे 'वसुधैव कुटंुबकम' या संकल्पनेचा प्रचार करिे, ज्याचे भाषांिर 'संपूिथ तवश्व 

एक कुटंुब आहे' असे केले जािे. 

स्रोत: Livemint 

पसमांदा समुदाय 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• सवथसमावेशक तवकास आति आंिरजािीय भेदभाव तनमूथलनासाठी अनेक राजकीय पक्षांचे लक्ष वेधण्यासाठी पासमांडा 

समुदायाकडून प्रयत्न करण्याि आले आहेि. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'पसमंड', एक पतशथयन शब्द ज्याचा अर्थ "मागे रातहलेले" असा होिो, जो शूद्र (मागासलेले) आति अति-शूद्र (दतलि) 

जािीमंधील मुर्व्िमांसाठी वापरला जािो. 

• पसमंडामधे्य सामातजक, शैक्षतिक आति आतर्थकदृष्ट्या मागासलेले आति देशािील बहुसंख्य मुर्व्िम समुदाय असलेल्या 

लोकांचा समावेश होिो. 

• "पसमंदा" हा शब्द उत्तर प्रदेश, तबहार आति भारिाच्या इिर भागांमधील मुर्व्िम संघटनांद्वारे स्विः ला जािीद्वारे ऐतिहातसक 

आति सामातजकदृष्ट्या अत्याचाररि मुर्व्िम समुदाय म्हिून पररभातषि करण्यासाठी वापरला जािो. 

स्रोत: द नहंदू 

नमशि वात्सल्य योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

1 एतप्रल 2022 पासून लागू होिाऱ् या “तमशन वात्सल्य योजने” संदभाथि मतहला आति बाल तवकास मंिालयाने मागथदशथक िते्त् 

जारी केली आहेि. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्र पुरसृ्कि योजना “तमशन वात्सल्य” म्हिजेच बाल संरक्षि सेवा योजना मतहला आति बाल तवकास मंिालयाने 2009-

10 पासून मुलांच्या कल्याि आति पुनवथसनासाठी सुरू केली. 

भारिािील प्रते्यक बालकाचे तनरोगी आति आनंदी बालपि सुतनतिि करिे, त्यांना त्यांच्या पूिथ क्षमिेची जािीव करून 

देण्याची संधी उपलब्ध करून देिे, प्रते्यक के्षिाि तवकासाला पातठंबा देिे आति त्यांच्यासाठी संवेदनशील, आश्वासक आति 

समक्रतमि पररसंसर्ा तनमाथि करिे हे तमशन वात्सल्यचे उतिष्ट आहे. 

'तमशन वात्सल्य'च्या मुख्य कामांमधे्य घटनात्मक संसर्ांचे कामकाज सुधारिे, सेवा तविरिाची चौकट बळकट करिे, 

संसर्ात्मक सेवा व सेवांचा दजाथ वाढतविे, तबगर संसर्ात्मक समुदायाधाररि सेवेला चालना देिे आति आपत्कालीन प्रवेश 

प्रतशक्षि, प्रतशक्षि आति क्षमिावृद्धी करिे या प्रमुख कामांचा समावेश होिो. 

• “तमशन वात्सल्य” ही कें द्र आति राज्य/कें द्रशातसि प्रदेश सरकारे यांच्यािील तनधाथररि खचथ-वाटप प्रमािानुसार कें द्र 

प्रायोतजि योजना म्हिून राबतवण्याि येईल. 

स्रोत: द नहंदू 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

आंबा महोत्सव-2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेशािील आंबा महोत्सव-2022 लखनऊ येरे् 4-7 जुलै दरम्यान आयोतजि करण्याि आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पररषदेदरम्यान "मेगा क्लस्टर ऑफ मँगोज" चे उद्घाटनही करण्याि आले. 

• अतधवेशनाि आंब्याच्या 700 जािी आति त्यांचे उप-उत्पादने प्रदतशथि करण्याि आली आहेि. 

• शेिकऱ्यांचे उत्पन्न वाढतवण्याबरोबरच आंब्याचे उत्पादन वाढवण्याच्या उिेशाने या महोत्सवाचे आयोजन करण्याि आले 

आहे. 

• आंबा महोत्सव-2022 चा उिेश सिादरम्यान शेिकऱ्यांना तवपिन धोरिांतवषयी मातहिी देिे हा आहे. 

• भारिाि सुमारे 20.4 दशलक्ष टन आंब्याचे उत्पादन होिे, जे जागतिक आंबा उत्पादनाच्या 65% आहे, िर उत्तर प्रदेश 4.5 

दशलक्ष टन उत्पादन करिे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

अखिल भारतीय नशक्षा समागम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अर्व्खल भारिीय तशक्षि समागमचे उद्घाटन पंिप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त वारािसीमधे्य झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• समागम तवद्यापीठ अनुदान आयोग आति बनारस तहंदू तवद्यापीठ यांच्या सहकायाथने तशक्षि मंिालयाने आयोतजि केला आहे. 
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• िीन तदवसीय कायथक्रम अर्व्खल भारिीय तशक्षा समागममधे्य 300 हून अतधक कुलगुरू आति संचालक, तशक्षििज्ज्ञ, 

धोरिकिे, िसेच सावथजतनक आति खाजगी तवद्यापीठांमधील उद्योग प्रतितनधी उपर्व्सर्ि आहेि. 

• तशखर पररषद आघाडीच्या भारिीय उच्च शैक्षतिक संसर्ांसाठी रिनीिी, यशोगार्ा आति राष्टि ीय शैक्षतिक धोरि-2020 

च्या अंमलबजाविीिील सवोत्तम पद्धिीवंर चचाथ करण्यासाठी, तवचारतवतनमय करण्यासाठी आति अंिदृथष्टी शेअर करण्यासाठी 

एक व्यासपीठ म्हिून काम करेल. 

• अर्व्खल भारिीय तशक्षा समागमचे ठळक वैतशष्ट्य म्हिजे उच्च तशक्षिावरील वारािसी जाहीरनाम्याचा अवलंब करिे, जे 

भारिाचे तवस्ताररि दृष्टीकोन आति उच्च तशक्षि व्यवसरे्ला तिचे उतिष्ट साध्य करण्याि मदि करण्यासाठी नवीन वचनबद्धिेचे 

प्रतितबंतबि करिे. 

स्रोत: पीआयबी 
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