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दैनिक चालू घडामोडी 11.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

युिेस्को आंतरशासकीय सनमती 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 2022-2026 या वर्ाासाठी अमूर्ा साांसृ्कतर्क वारशाच्या सांरक्षणासाठी UNESCO च्या 2003 च्या अतिवेशनाच्या 

आांर्रशासकीय सतमर्ीचे सदस्य म्हणून भारर्ाची तनवड झाली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारर्ाने यापूवी 2006 रे् 2010 आतण 2014 रे् 2018 या कालाविीर् दोनदा ICH सतमर्ीचे सदस्य म्हणून काम केले 

आहे. 

• भारर् युनेस्कोच्या जागतर्क वारसा सतमर्ीचा (2021-2025) सदस्य देखील आहे. 

• अमूर्ा साांसृ्कतर्क वारशाच्या सांरक्षणासाठी 2003 च्या अतिवेशनाला सप्टेंबर 2005 मधे्य भारर्ाने मान्यर्ा तदली. 

• 2003 च्या अतिवेशनाांर्गार् स्थापन करण्यार् आलेल्या आांर्रशासकीय सतमर्ीमधे्य 24 सदस्य असर्ार् आतण समान 

भौगोतलक प्रतर्तनतित्व आतण रोटेशनच्या र्त्त्ाांनुसार अतिवेशनाच्या तविानसभेसाठी तनवडले जारे्. 

• सतमर्ीचे सदस्य देश चार वर्ाांच्या कालाविीसाठी तनवडले जार्ार्. 

• मानवरे्च्या अमूर्ा साांसृ्कतर्क वारशाच्या प्रातर्तनतिक यादीर्ील 14 तशलालेखाांसह, भारर् अमूर्ा साांसृ्कतर्क 

वारशाच्या यादीर् उच्च स्थानावर आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

राष्ट्र ीय स्मारक प्रानिकरण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय स्मारक प्रातिकरणाने राज्यघटनेचे तशल्पकार बाबासाहेब आांबेडकर याांच्याशी सांबांतिर् दोन स्थळाांना राष्ट्र ीय 

महत्त्ाची स्मारके घोतर्र् करण्याची तशफारस केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• ही तशफारस राष्ट्र ीय स्मारक प्रातिकरणाने वडोदरा येथील सांकल्प भूमी वटवृक्ष सांकुलासाठी केली आहे, तजथे 

बाबासाहेबाांनी 23 सप्टेंबर 1917 रोजी असृ्पश्यर्ा तनमूालनाची प्रतर्ज्ञा घेर्ली होर्ी. 

• महाराष्ट्र ार्ील सार्ारा येथील जागेसाठीही तशफारस करण्यार् आली आहे तजथे डॉ. आांबेडकराांनी प्रर्ापराव भोसले 

याांच्याकडून हायसू्कलमधे्य प्राथतमक तशक्षण घेर्ले. 

• माचा 2010 मधे्य लागू झालेल्या प्राचीन स्मारके आतण पुरार्त्व स्थळे आतण अवशेर् (सुिारणा आतण ओळख) 

कायद्याच्या र्ररु्दी ांनुसार राष्ट्र ीय स्मारक प्रातिकरणाची स्थापना साांसृ्कतर्क मांत्रालयाच्या अांर्गार् करण्यार् आली 

आहे. 

• नॅशनल मोनु्यमेंट्स अथॉररटी प्रतर्बांतिर् आतण तनयमन केलेल्या भागार् बाांिकाम-सांबांतिर् तियाकलापाांसाठी 

अजादाराांना परवानगी देण्याबाबर् तवचार करण्यासारखी काये हार्ी घेरे्. 

स्रोत: Livemint 

भारताची पनहली पशु आरोग्य नशखर पररषद 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारर्ाची पतहली पशु आरोग्य तशखर पररर्द 2022 चे उद्घाटन कें द्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसांविान आतण 

दुग्धव्यवसाय मांत्री याांच्या हसे्त नवी तदल्ली येथे करण्यार् आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• इांतडयन चेंबर ऑफ फूड अँड अॅतिकल्चर (ICFA) आतण अॅतिकल्चर टुडे िुपने आयोतजर् केलेले हे भारर्ार्ील पतहले 

प्राणी आरोग्य तशखर सांमेलन आहे. 

• देशाची अन्न आतण पौतष्ट्क सुरक्षा, िामीण उत्पन्न आतण समृद्धी आतण सवाांगीण आतथाक तवकास या सवाांगीण 

उतिष्ट्ासाठी प्राण्याांच्या आरोग्याच्या महत्त्ाची जाणीव करून देणे हे पशु आरोग्य तशखर पररर्देचे उतिष्ट् आहे. 

• दोन तदवस चालणाऱ्या या कायािमार् प्राणी आरोग्य िोरण उपिमाांपासून रे् व्यावसातयक वार्ावरण आतण पशु 

आरोग्य के्षत्रार्ील गुांर्वणूक सांिी या तवर्याांचा समावेश असेल आतण तवकतसर् झालेल्या चचेचे नांर्र दस्तऐवजीकरण 

केले जाईल आतण अतिकाऱ्याांना सादर केले जाईल. 

• देशाची अन्न आतण पोर्ण सुरक्षा, िामीण उत्पन्न आतण समृद्धी आतण सवाांगीण आतथाक तवकास सािण्यासाठी 

प्राण्याांच्या आरोग्याचे महत्त् समजून घेणे हे प्राणी आरोग्य तशखर पररर्देचे उतिष्ट् आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

स्टार्टअप सू्कल इंनडया 

बातम्यांमधे्य का: 

• 'स्टाटाअप सू्कल इांतडया' हा उपिम गुगलने सुरू केला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• स्टाटाअप सू्कल इांतडया उपिमाची स्थापना स्टाटाअप्सवरील सांबांतिर् मातहर्ी सांकतलर् करण्याच्या आतण एका 

पद्धर्शीर अभ्यासिमार् र्यार करण्याच्या उिेशाने करण्यार् आली आहे. 

• स्टाटाअप सू्कल इांतडया कायािम 9 आठवडे आभासी मोडमधे्य आयोतजर् केला जाईल. 

• Google Startup School India उपिमामधे्य तफनटेक, भार्ा, नोकरी शोि, सोशल मीतडया आतण नेटवतकां ग, 

व्यवसाय-रे्-िाहक ई-कॉमसा आतण व्यवसाय-रे्-व्यवसाय ई-कॉमसा यासह तवतवि तवर्याांचा समावेश आहे. 

• स्टाटाअप सू्कल इांतडयाचे उतिष्ट् आभासी अभ्यासिमाला लवतचकर्ा प्रदान करण्याचे आहे. 

• स्टाटाअप सू्कल इांतडया उपिम लोकाांना तपक आतण तसलेक्ट मॉडू्यल प्रदान करर्ो 

• भारर् ही जगार्ील तर्सरी सवाार् मोठी स्टाटाअप इकोतसस्टम आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

मािगड रे्कडी 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय स्मारक प्रातिकरण (NMA) च्या अहवालार् 1500 तभल्ल आतदवासी स्वार्ांत्र्य सैतनकाांच्या सन्मानाथा 

राजस्थानमिील मानगड टेकडीच्या तशखराला राष्ट्र ीय स्मारक म्हणून नाव देण्याची घोर्णा केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गुजरार्-राजस्थान सीमेवर असलेले मानगढ टेकडी हे आतदवासी तवद्रोहाचे तठकाण आहे जेथे 1913 मधे्य 1500 हून 

अतिक भील आतदवासी स्वार्ांत्र्य सैतनक मारले गेले होरे्. 

• मानगड टेकडीला आतदवासी जातलयनवाला म्हणूनही ओळखले जारे्. 

• 17 नोव्हेंबर 1913 रोजी गोतवांद गुरू समुदायाच्या नेत्याच्या नेरृ्त्वार् तनरे्ि म्हणून जमलेल्या आतदवासी ांवर तिटीश 

सैन्याने गोळीबार केला, 1,500 हून अतिक लोक मारले गेले. 

• राजस्थानचे िनुर्िारी म्हणून ओळखले जाणारे तभल्ल हे भारर्ार्ील सवाार् मोठे आतदवासी समुदाय आहेर्. 

• तभल्ल हे आयापूवा वांशाचे सदस्य आहेर् आतण तभल्ल समाज ही दतक्षण आतशयार्ील सवाार् मोठी जमार् आहे. 

स्रोत: पीआयबी 
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महत्त्वाच्या बातम्या: निज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

आयटभट्ट-1 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आयआयएससीच्या सांशोिकाांनी ‘आयाभट्ट-१’ नावाच्या अॅनालॉग तचपसेटचा प्रोटोटाइप तवकतसर् केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• आयाभट्ट-१ तचपसेट अतिक वेगाने काम करू शकर्ो आतण तवतवि इलेक्टर ॉतनक गॅजेट्समधे्य वापरल्या जाणाऱ्या 

तडतजटल प्रोसेसरच्या रु्लनेर् यार् कमी पॉवरचा वापर केला जाणार आहे. 

• आय.आय.एस.सी.मधे्य पीएच.डी.चे तशक्षण घेर्लेल्या प्रर्ीक कुमार याांनी आयाभट्ट-१ ची रचना केली आहे.  

• आयाभट्ट -1 म्हणजे "अ ॅॅनालॉग री कॉन्फिगरेबल टेक्नॉलॉजी आतण बायस-से्कलेबल हाडावेअर फॉर एआय टास्क". 

• आयाभट्ट-१ तचपसेट अॅलेक्सासह ऑबे्जक्ट तकां वा स्पीच रेकतिशन अॅप्ससारख्या आतटातफतशयल इांटेतलजन्स (एआय) 

वर आिाररर् अॅन्फिकेशनसाठीही उपयुक्त ठरेल. 

• सांशोिकाांच्या मरे्, आयाभट्ट एकातिक मशीन लतनांग आतका टेक्चरसह कॉन्फिगर करण्यास सक्षम आहे, जसे की 

तडतजटल सीपीयूसह काया करण्यास सक्षम असणे र्सेच वेगवेगळ्या र्ापमान शे्रणी ांवर काया करण्यास सक्षम आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे व्यक्तिमत्व 

जपािचे माजी पंतप्रिाि नशंजो आबे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 8 जुलै 2022 रोजी जपानचे माजी पांर्प्रिान तशांजो आबे याांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यार् आली होर्ी. 

• मुख्य मुदे्द: 

• पांर्प्रिान नरेंद्र मोदी याांनी जपानचे माजी पांर्प्रिान तशांजो आबे याांच्या तनिनाबिल शोक व्यक्त केला असून 9 जुलै 

2022 रोजी भारर्ार् एक तदवसाचा राष्ट्र ीय शोक घोतर्र् करण्यार् आला आहे. 

• २००६-२००७ आतण २०१२-२०२० या काळार् तशांजो आबे हे जपानच्या इतर्हासार् सवाातिक काळ पांर्प्रिान रातहले. 

• Abenomics ची सांकल्पना तशन्झो आबे याांनी प्रदान केली होर्ी, ज्यामधे्य देशार्ील पैशाचा पुरवठा वाढवणे, 

सुिारणाांची अांमलबजावणी करणे, सरकारी खचा वाढवणे या िोरणाांचा समावेश आहे. 

Abenomics च्या संकल्पिेत तीि मुख्य मुदे्द समानिष्ट् आहेत- 
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• 2% महागाईचे लक्ष्य गाठण्यावर लक्ष कें तद्रर् करणे, 

• लवतचक तवत्तीय िोरण, 

• तवकास िोरण. 

भारर्ाच्या प्रजासत्ताक तदनाच्या परेडमधे्य प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होणारे तशांजो आबे हे पतहले जपानी पांर्प्रिान होरे्, 

र्सेच तशांजो आबे याांच्या कायाकाळार् भारर् आतण जपानमिील सांबांि अतिक दृढ झाले आहेर्. 

स्रोत: र्ाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाटिरण 

पयाटिरण (संरक्षण) अनिनियम, १९८६ 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पयाावरण, वन आतण हवामान बदल मांत्रालयाने पयाावरण (सांरक्षण) कायदा, 1986 मधे्य सुिारणा सुचवून मागादशाक 

र्ते्त् जारी केली आहेर्. 

मुख्य मुदे्द: 

• पयाावरण (सांरक्षण) कायदा "पयाावरण सांरक्षणाच्या दीघाकालीन आवश्यकर्ाांचा अभ्यास, तनयोजन आतण 

अांमलबजावणीसाठी र्सेच पयाावरणाला िोक्यार् आणणाऱ् या पररन्फस्थर्ी ांना जलद आतण पुरेसा प्रतर्साद देणारी प्रणाली 

स्थातपर् करर्ो." 

• सुिारणाांचा एक सांच म्हणून, पयाावरण सांरक्षण कायदा (EPA) च्या र्ररु्दी ांमधे्य सुिारणा करण्यासाठी पयाावरण 

मांत्रालयाने प्रस्तातवर् केले आहे. 

• प्रस्तातवर् बदलाांमधे्य 'तनणाय अतिकारी' ची तनयुक्ती देखील समातवष्ट् आहे ज्याचे मुख्य काया पयाावरण उल्लांघनाच्या 

प्रकरणाांमधे्य तशक्षा तनतिर् करणे आहे. 

• दांड म्हणून जमा केलेली रक्कम "पयाावरण सांरक्षण तनिी" मधे्य तमळतवली जाईल आतण कायद्याचे उल्लांघन झाल्यास, 

दांड पाच लाख रे् पाच कोटी ांपयांर् असू शकर्ो. 

स्रोत: द नहंदू 

 

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

