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दैनिक चालू घडामोडी 13.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

पंतप्रधािांच्या हसे्त राष्ट्र ीय नचन्हाचे अिावरण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सेंट्र ल व्हिस्टा म्हणून प्रससद्ध असलेल्या नवीन संसद भवनाच्या छतावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त राष्ट्र ीय सिन्ह 

अशोक सं्तभािे अनावरण करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• 9,500 सकलो ब्ााँझपासून बनवलेल्या राष्ट्र ीय सिन्हािी उंिी 6.50 मीट्र आहे. 

• नवीन संसद भवनाच्या सेंट्र ल हॉलच्या शीर्षस्थानी राष्ट्र ीय सिन्ह स्थासपत केले आहे. 

• भारतािे राज्य सिन्ह हे सारनाथ येथील अशोकाच्या ससंहसं्तभािी प्रसतकृती आहे, जी सारनाथ संग्रहालयात जतन 

केलेली आहे. 

• अशोकाच्या ससंहसं्तभावर वरच्या बाजूला िार ससंह असून त्ांिी पाठ एकमेकांकडे तोडं करून आहे आसण त्ाखाली 

वीरात हत्तीिे पुतळे उभे आहेत, तसेि एक िौकडी, बैल आसण ससंह आहे. 

• एकाि दगडात कोरलेल्या या ससंहसं्तभावर 'धमषिक्र' बसवण्यात आले आहे. 

• हे सिन्ह 26 जानेवारी 1950 रोजी भारत सरकारने त्ािे राष्ट्र ीय प्रतीक म्हणून घोसर्त केले. 

स्रोत: पीआयबी 

प्रसार भारतीच्या िवीि लोगोचे अिावरण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मासहती आसण प्रसारण ससिव अपूवष िंद्रा यांच्या हसे्त प्रसार भारतीच्या नवीन लोगोिे अनावरण करण्यात आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• प्रसार भारतीच्या नवीन सिन्हात भारतािा नकाशा राष्ट्र ासाठी सवश्वास, सेवा, सुरक्षा आसण उतृ्कष्ट्ता दशषसवतो. 

• नवीन सिन्हातील गडद मध्यम सनळा रंग आकाश आसण समुद्र या दोघांिे प्रसतसनसधत्व करतो, जो मोकळी जागा, 

स्वातंत्र्य, अंतर्ज्ाषन, कल्पनाशक्ती, पे्ररणा आसण संवेदनशीलता यांच्याशी संबंसधत आहे. 

• सनळा रंग खोली, सनष्ठा, प्रामासणकपणा, शहाणपण, आत्मसवश्वास, व्हस्थरता, सवश्वास आसण बुव्हद्धमत्ता देखील दशषसवतो. 

• प्रसार भारती ही एक स्वायत्त वैधासनक संस्था आहे जी 23 नोिेंबर 1997 रोजी प्रसार भारती कायद्ांतगषत स्थापन 

करण्यात आली आहे, ती देशािी सावषजसनक सेवा प्रसारक आहे. 

• आकाशवाणी आसण दूरदशषनच्या माध्यमातून प्रसार भारती कायद्ात नमूद केलेली सावषजसनक सेवा प्रसारणािी उसिषे्ट् 

साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. 

स्रोत: Livemint 

अमृत सरोवर मोहीम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• देशातील रेले्व आसण महामागष प्रकल्पांिी अंमलबजावणी जलद गतीने िावी, या उिेशाने कें द्र सरकारने रेले्व मंत्रालय 

आसण राष्ट्र ीय महामागष प्रासधकरणाला अमृत सरोवर असभयानांतगषत तलाव आसण ट्ाक्ांमधून खोदलेल्या मातीिा सकंवा 

गाळािा वापर सवष सजल्ह्ांमधे्य करण्यािे सनदेश सदले आहेत.  

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 एसप्रल रोजी सुरू केलेल्या जलसंधारण असभयानािे उसिष्ट् आझादी का अमृत 

महोत्सवाच्या उत्सवािा एक भाग म्हणून सवष राज्यांतील प्रते्क सजल्ह्ात 75 जल संस्था सवकससत आसण सुधारण्यािे 

आहे. 

• अमृत सरोवर समशन, 15 ऑगस्ट 2023 रोजी संपेल राष्ट्र व्यापी कायषक्रम 

• या योजनेंतगषत सकमान 50,000 जलसाठे बांधले जाण्यािी शक्ता आहे. 

• या प्रकल्पामधे्य माती सकंवा गाळाच्या रूपात हजारो ट्न पृथ्वीिे उत्खनन करण्यात येणार असल्याने, ग्रामीण सवकास 

मंत्रालयाने रेले्व मंत्रालय आसण NHAI यांना सवष राज्यांमधील अमृत सरोवर स्थळांसह पायाभूत सुसवधा प्रकल्पांिे 

नकाशा तयार करण्यास सांसगतले आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : कृषी 

नवशेष फळ: डर ॅगि फळ 
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बातम्यांमधे्य का: 

• सवशेर् फळ, डर ॅगन फू्रट्िे आरोग्यदायी फायदे लक्षात घेऊन डर ॅगन फू्रट्च्या सवकासाला िालना देण्यािा सनणषय 

शासनाने घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• डर ॅगन फू्रट् सहलो सेरेयस कॅक्टसच्या झाडावर वाढते, ज्याला होनोलुलु क्वीन असेही म्हणतात. 

• डर ॅगन फू्रट् हे दसक्षण मेव्हिको आसण मध्य अमेररकेतील मूळ फळ आहे, परंतु सध्या ते जगभरातील आरोग्याच्या 

फायद्ांमुळे घेतले जाते. 

• भारतातील सवाषत मोठ्या डर ॅगन फळािी लागवड समझोराम राज्यात केली जाते. 

• डर ॅगन फू्रट् हे मधुमेहाच्या रुग्ांसाठी उपयुक्त मानले जाते, त्ात कॅलरी कमी असते आसण लोह, कॅव्हल्हशयम, पोटॅ्सशयम 

आसण सझंक सारखे पोर्क असतात. 

• जगातील डर ॅगन फळािा सवाषत मोठा उत्पादक आसण सनयाषतदार व्हिएतनाम आहे, 19 व्या शतकात फ्रें ि लोकांनी 

व्हिएतनाममधे्य ही वनस्पती आणली होती. 

• व्हिएतनाममधे्य डर ॅगन फू्रट्ला स्थासनक भारे्त थान लााँग म्हणतात. 

• व्हिएतनाम नंतर, अमेररका, मलेसशया, थायलंड, तैवान, िीन, ऑस्टर ेसलया, इस्रायल आसण श्रीलंका हे डर ॅगन फळािे 

उत्पादक आसण सनयाषतदार आहेत. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: सामानिक समस्या 

तलाक-ए-हसि रद्द करण्यासाठी यानचका दाखल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• तलाक-ए-हसन, तलाकिी सवसहत इस्लासमक पद्धत अवैध ठरवणारी जनसहत यासिका (पीआयएल) बेनझीर सहना 

यांनी सवोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• इस्लासमक सनयमांनुसार, झट्पट् सतहेरी तलाकमधे्य, पुरुर् एका वेळी तीनदा तलाक उच्चारतो आसण सववाह लगेि 

संपतो. 

• झट्पट् सतहेरी तलाकच्या सवपरीत, तलाक-ए-हसन हा सकमान एक मसहना सकंवा एक माससक पाळीच्या अंतराने 

उच्चारला जातो. 

• तलाक-ए-हसनला जवळपास सवष मुव्हस्लम देशांमधे्य कायदेशीर वैधता देण्यात आली आहे, तर इसजप्त, सीररया, 

जॉडषन, कुवेत, इराक, मलेसशया इत्ादी अनेक मुव्हस्लम देशांमधे्य झट्पट् सतहेरी तलाकवर बंदी घालण्यात आली आहे. 

• गासझयाबादिी रसहवासी मसहला बेनझीर सहना यांनी दाखल केलेल्या यासिकेत तलाक-ए-हसनला घट्स्फोट्ािी सवसहत 

इस्लासमक पद्धत असंवैधासनक ठरवण्यािी मागणी करण्यात आली आहे. 

• बेनझीर सहना यांनी दाखल केलेल्या यासिकेत तलाक-ई-हसनला घट्नेच्या कलम 14, 15, 21 आसण 25 िे उलं्लघन 

करणारा कायदा म्हट्ले आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

नवम्बल्डि टेनिस स्पधाा 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• ससबषयाच्या नोिाक जोकोसविने २०२२ च्या सवम्बल्डन टे्सनस स्पधेत पुरुर् एकेरीिे सवजेतेपद पट्कावले. 

मुख्य मुदे्द: 

• लंडनमधे्य झालेल्या अंसतम सामन्यात नोिाक जोकोसविने ऑस्टर ेसलयाच्या सनक सकसगषओसिा ४-६, ६-३, ६-४, ७-६ 

असा पराभव करत सवजेतेपद पट्कावले. 

• या सवजेतेपदासह, जोकोसवि रॉजर फेडरर, पीट् सॅम्प्रास आसण ब्योनष बोगष यांच्यानंतर सलग िार सवम्बल्डन सवजेतेपद 

सजंकणारा िौथा खेळाडू ठरला. 

• जोकोसवििे हे एकूण २१ वे ग्राँडसॅ्लम सवजेतेपद आहे. 

• सवम्बल्डन िॅव्हियनसशप, ज्याला सामान्यतः  सवम्बल्डन सकंवा द िॅव्हियनसशप म्हणून ओळखले जाते, ही जगातील 

सवाषत जुनी ग्राँड सॅ्लम टे्सनस स्पधाष आहे. 

• सवम्बल्डन टे्सनस स्पधाष 1877 पासून दरवर्ी सवम्बल्डन, लंडन येथील ऑल-इंगं्लड क्लबमधे्य पसहल्या 

महायुद्धादरम्यान 1915-18 आसण सितीय सवश्वयुद्धादरम्यान 1940-45 कालावधी वगळता आयोसजत केली जात आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

राष्ट्र ीय कल्याण आनण पेन्शि योििा 
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बातम्यांमधे्य का: 

• खेळाडंूना रोख पुरस्कार, राष्ट्र ीय कल्याण, पेन्शन आसण क्रीडा सवभागाच्या योजनांसाठी वेब पोट्षल आसण राष्ट्र ीय क्रीडा 

सवकास सनधीच्या वेबसाइट्च्या सुधाररत योजना युवा व्यवहार आसण क्रीडा मंत्रालयाने सुरू केल्या आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुधाररत योजनेअंतगषत, सध्या कोणताही वैयव्हक्तक खेळाडू सतन्ही योजनांसाठी थेट् अजष करू शकतो. 

• सवशेर् कायषक्रम पूणष झाल्याच्या शेवट्च्या तारखेपासून सहा मसहन्यांच्या आत रोख बक्षीस योजनेसाठी अजषदारांनी 

ऑनलाइन अजष करणे आवश्यक असल्यािी तरतूद सुधाररत योजनेत करण्यात आली आहे. 

• डेफसलव्हिकमधे्य सहभागी होणाऱ्या खेळाडंूना पेन्शन लाभासारख्या तरतुदीिंाही या योजनेअंतगषत समावेश करण्यात 

आला आहे. 

• सुधाररत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आसण लाभ देण्यासाठी, वरील योजनांसाठी अजष करणाऱ्या खेळाडंूच्या 

सोयीसाठी मंत्रालयाने क्रीडा सवभागाच्या सहकायाषने एक ऑनलाइन वेब पोट्षल देखील तयार केले आहे. 

• सुरू करण्यात आलेल्या ऑनलाइन पोट्षलच्या मदतीने, खेळाडंूच्या अजाांिे ररअल-ट्ाइम ट्र ॅ सकंग आसण त्ांच्या 

नोदंणीकृत मोबाइल क्रमांकावर पाठवलेल्या वन-ट्ाइम पासवडषिारे प्रमाणीकरण करण्यािी सुसवधा उपलब्ध होईल. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे व्यक्तिमत्व 

आचाया प्रफुल्ल चंद्र राय 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सदल्ली सवद्ापीठ, रसायनशास्त्र सवभाग आसण सवर्ज्ान भारती यांच्या संयुक्त सवद्माने सांसृ्कसतक मंत्रालयाने 

"रसायनशास्त्रर्ज् आसण स्वातंत्र्य सैसनक म्हणून आिायष प्रफुल्ल िंद्र राय यांिे योगदान" या सवर्यावर दोन सदवसीय 

आंतरराष्ट्र ीय पररर्द आयोसजत केली होती. 

मुख्य मुदे्द: 
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• आिायष प्रफुल्ल िंद्र राय यांिे सवर्ज्ान के्षत्रातील योगदान हे राष्ट्र  उभारणीच्या सदशेने एक महत्त्वािे पाऊल होते. 

• आिायष प्रफुल्ल िंद्र राय हे देखील एक सविान होते ज्यांनी शैक्षसणक सुधारणांना पासठंबा सदला आसण राजकीय 

प्रगतीसाठी तसेि उद्ोगािारे रोजगाराला िालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूणष पावले उिलली. 

• आिायष प्रफुल्ल िंद्र राय यांनी अनेक महत्त्वािी रासायसनक संयुगे शोधून काढली जसे मकु्षरस नायट्र ेट् इ. 

• आिायष प्रफुल्ल िंद्र राय यांनी जनषल ऑफ केसमकल सोसायट्ी ऑफ लंडन सारख्या प्रससद्ध सवर्ज्ान जनषल्समधे्य 150 

हून असधक शोधसनबंध प्रकासशत केले. 

• आिायष प्रफुल्ल िंद्र राय यांिेही रसायनशास्त्राच्या के्षत्रात महत्त्वािे योगदान आहे. त्ांनी रसायनशास्त्रावर अनेक 

पुस्तके सलसहली ज्यात बंगाली रसायनशास्त्रर्ज्ािे जीवन आसण अनुभव हे एक लोकसप्रय पुस्तक आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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