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दैनिक चालू घडामोडी 14.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

I2U2 िेत्ांची पनहली आभासी निखर पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत, इस्रायल, UAE आणि USA पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या I2U2 गटाच्या नेत्ांच्या पणिल्या णिखर पररषदेला उपस्थित 

िोते. 

मुख्य मुदे्द: 

• आभासी माध्यमातून आयोणित करण्यात आलेल्या या पररषदेत इस्रायलचे पंतप्रधान (यायर लॅणपड), संयुक्त अरब 

अणमरातीचे राष्ट्र ाध्यक्ष (मोिम्मद णबन झायेद अल नाह्यान) आणि युनायटेड से्टट्स ऑफ अमेररकाचे अध्यक्ष (िो. णबडेन) 

उपस्थित िोते.  

• 18 ऑक्टोबर 2021 रोिी या चार देिांच्या परराष्ट्र  मंत्र्ांच्या बैठकीत I2U2 गट थिापन करण्याचा णिचार मांडण्यात आला. 

• िेपाा स्तरािरील बैठका I2U2 गटातील प्रते्क देिाद्वारे णनयणमत अंतराने सिकायााच्या संभाव्य के्षत्ांिर चचाा करण्यासाठी 

आयोणित केल्या िातात. 

• I2U2 गटाचे उणिष्ट् पािी, ऊिाा, िाितूक, अिकाि, आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा या सिा के्षत्ांमधे्य संयुक्त गंुतििुकीला 

प्रोत्सािन देिे आिे. 

• I2U2 चे उणिष्ट् खािगी के्षत्ातील भांडिल आणि कौिल्य िापरून पायाभूत सुणिधांचे आधुणनकीकरि करिे, उद्योगासाठी 

कमी-काबान उपाय िोधिे, सािािणनक आरोग्य सुधारिे आणि गंभीर उदयोनु्मख िररत तंत्ज्ञानाच्या णिकासास प्रोत्सािन देिे 

िे आिे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

‘हर घर नतरंगा’ राष्ट्र ीय अनभयाि 
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बातम्यांमधे्य का: 

• 75 व्या स्वातंत्र् णदनाणनणमत्त, कें द्र सरकारने देिभरात 'िर घर णतरंगा'साठी राष्ट्र ीय मोिीम सुरू करण्याची घोषिा केली 

आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• आझादीच्या अमृत मिोत्सिांतगात सांसृ्कणतक मंत्ालयाकडून िर घर णतरंगा राष्ट्र ीय मोिीम सुरू केली िाईल. 

• िर घर णतरंगा राष्ट्र ीय मोणिमेचा उिेि लोकांमधे्य देिभक्तीची भािना िागृत करिे आणि णतरंग्याबिल िागरूकता णनमााि 

करिे िा आिे. 

• राष्ट्र ीय ध्विाचा िापर, प्रदिान आणि फडकािण्याचे णनयम 26 िानेिारी 2002 रोिी लागू झालेल्या ध्वि आचारसंणिता, 

2002 मधे्य तपिीलिार आिेत. 

• भारताचा ध्वि संणिता, 2002 तीन भागांमधे्य णिभागलेला आिे- 

o राष्ट्र ध्विाचे सिासाधारि ििान पणिल्या भागात णदलेले आिे 

o दुसऱ्या भागात, सािािणनक, खािगी संथिा, िैक्षणिक संथिा इत्ादी सदस्ांनी राष्ट्र ध्विाचे प्रदिान केले आिे याचे संपूिा 

ििान णदले आिे. 

o णतसऱ्या भागात कें द्र आणि राज्य सरकारे आणि त्ांच्या संथिा आणि एिन्सी यांच्याकडून राष्ट्र ध्वि फडकािण्याबाबत 

माणिती देण्यात आली आिे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

सरकारिे FCRA साइटवरूि NGO वरील डेटा काढूि टाकला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गृि मंत्ालयाने त्ांच्या णिदेिी योगदान (णनयमन) कायदा (FCRA) िेबसाइटिरून कािी मित्त्वाचा डेटा काढून टाकला आिे 

ज्यात NGO च्या यादीचा समािेि आिे ज्यांचे परिाने सरकारने रि केले आिेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• गृि मंत्ालयाने काढलेल्या डेटामधे्य स्वयंसेिी संथिांच्या िाणषाक ररटनाचािी समािेि िोतो. 

• यापूिी, मंत्ालयाने "एनिीओिरील अनुपालन ओझे कमी करण्याच्या प्रयत्नात" FCRA णनयमांमधील अनेक बदल अणधसूणचत 

केले िोते. 

• सध्या णनयम 13 िा एनिीओना लागू आिे िो "परदेिी योगदानाच्या प्राप्तीची घोषिा" िी संबंणधत आिे. 

• ततू्पिी, गृि मंत्ालयाने मदर तेरेसा यांच्या णमिनरीि ऑफ चॅररटी आणि ऑक्सफॅम इंणडयाचे एफसीआरए परिान्ांच्या 

नूतनीकरिासाठीचे अिा नाकारले आणि कॉमनिेल्थ ि्युमन राइट्स इणनणिएणटव्हचा परिानािी रि केला. 

स्रोत: द नहंदू 
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महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारण 

लवाद नवधेयक 2021 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कायदा आणि न्ायणिषयक संसदीय थिायी सणमतीने लिाद णिधेयकात भरीि बदलांची णिफारस केली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• संसदेने पाररत केलेले लिाद णिधेयक 2021 मध्यथि आणि सेिा प्रदात्ांना त्ांच्या णनयमांनुसार संरणचत लिाद प्रदान 

करण्यासाठी प्रणिक्षि देण्यासाठी संथिांचे मित्त्व ओळखते. 

• लिाद णिधेयक 2021 अंतगात लागू कायदे लिादासाठी केिळ प्री-णलणटगेिन प्रकरिांमधे्यच िापरले िाऊ िकतात. 

• लिाद णिधेयक 2021 णिणिध कायद्यांमधे्य "लिाद" आणि "सणमलन" या दोन्ही अणभव्यक्ती िापरल्यामुळे उद्भििारा गोधंळ 

दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. 

• लिाद णिधेयक 2021 मधे्य ऑनलाइन णििाद णनराकरिाला मान्ता देण्यात आली आिे िेिेकरून भारतातील प्रते्क 

नागररकाला त्ाचा लाभ णमळू िकेल. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: आरोग्य 

मारबगग व्हायरस रोग 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• िर्ल्ा िेल्थ ऑगानायझेिन (WHO) नुसार, िगामधे्य पुन्हा एकदा मारबगा णिषािू रोगाने ग्रस्त लोकांची संख्या िाढत आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मारबगा णिषािू रोग िा इबोला णिषािूिी संबंणधत संसगािन् रक्तस्रािी ताप आिे. 
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• मारबगा णिषािू िटिाघळांच्या माध्यमातून मानिांमधे्य पसरतो. 

• िर मारबगा णिषािूची लागि झालेली व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीच्या िेट संपकाात आली तर मारबगा णिषािूचा लोकांपासून 

लोकांपयंत प्रसार िलद िोतो. 

• मारबगा णिषािूचा उष्मायन कालािधी 2-21 णदिस असतो, ज्यामुळे िा रोग अतं्त िाणनकारक आणि घातक असतो. 

• घानामधे्य मारबगा णिषािूचा संसगा सध्या णचंतेचा णिषय आिे, िरी याआधी अंगोला, डेमोकॅ्रणटक ररपस्िक ऑफ कांगो, 

युगांडा, केणनया आणि दणक्षि आणिका येिे मारबगा णिषािू रोगाची प्रकरिे आढळली आिेत. 

मारबगा णिषािू रोगाच्या सामान् लक्षिांमधे्य तीव्र ताप, तीव्र अस्वथिता, तीव्र डोकेदुखी, स्नायू दुखिे इत्ादीचंा समािेि आिे. 

मारबगा णिषािूिर सध्या कोितािी उपचार णकंिा लस णिकणसत झालेली नािी. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

अजुगि बबुतािे नमळवलेले पनहले सुवणगपदक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताच्या अिुान बबुताने आंतरराष्ट्र ीय नेमबािी क्रीडा मिासंघ-ISSF णिश्वचषक स्पधेत पणिले सुििापदक णिंकले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अिुान बाबुताने दणक्षि कोररयाच्या चांगिॉन येिे झालेल्या अंणतम सामन्ात अमेररकेच्या लुकास कोझेणनस्कीचा १७-९ असा 

पराभि करून सुििापदक णिंकले. 

अिुान बबुताने रँणकंग फेरीत 261.1 गुिांसि पणिले थिान णमळिले, तर लुकासने 260.4 गुिांसि दुसरे थिान णमळणिले. 

• याच स्पधेत इस्रायलच्या सगेई ररक्टरने कांस्पदक णिंकले तर भारताच्या पािा मास्खिा याने स्पधेत चौिे थिान पटकािले. 

आंतरराष्ट्र ीय नेमबािी क्रीडा मिासंघातफे कैरो येिे आयएसएसएफ णिश्वचषक आयोणित केला िात आिे. 

• या णिश्वचषकात भारत दोन सुििा आणि एक कांस् पदकांसि पदकताणलकेत दुसऱ्या थिानािर आिे. 

स्रोत: AIR 

ISSF नवश्वचषक 
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बातम्यांमधे्य का: 

• भारताच्या मेहुली घोष आणि िाहू तुषार माने या िोडीने आंतरराष्ट्र ीय नेमबािी क्रीडा मिासंघ-ISSF णिश्वचषक स्पधेत 

सुििापदक णिंकले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मेहुली घोष आणि िाहू तुषार यांनी 10 मीटर एअर रायफल णमश्र सांणघक स्पधेच्या अंणतम फेरीत िंगेररयन िोडी इथटर 

मेथझारोस आणि ईस्टिन पेन यांचा 17-13 असा पराभि करून सुििापदक णिंकले. 

• याच स्पधेत पलक आणि णििा नरिाल या आिखी एका भारतीय िोडीने 10 मीटर एअर णपसू्तल णमश्र स्पधेत कांस्पदक 

णिंकले. 

• तुषारचे िे भारतासाठी िररष्ठ स्तरािरील पणिले सुििापदक आिे तर मेहुलीने दुसऱ्यांदा सुििापदक णिंकले िोते त्ाआधी 

मेहुली घोषने काठमांडू येिे 2019 दणक्षि आणियाई क्रीडा स्पधेत प्रिमच सुििापदक णिंकले िोते. 

• सध्या, भारत दोन सुििा आणि एक कांस् पदकांसि या णिश्वचषकातील पदकताणलकेत दुसऱ्या थिानािर आिे. 

स्रोत: AIR 

महत्वाच्या बातम्या: सामानजक समस्या 

बाल लैंनगक अत्ाचारावर इंटरपोलचा ICSE पुढाकार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताच्या कें द्रीय अने्वषि बु्यरोचा इंटरपोलच्या आंतरराष्ट्र ीय बाल लैंणगक िोषि (ICSE) उपक्रमात समािेि करण्यात 

आला आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िा उपक्रम भारताच्या कें द्रीय अने्वषि बु्यरोला इतर देिांतील तपासकत्ांसोबत बाल लैंणगक िोषिाचा ऑनलाइन िोध 

घेण्यास आणि णििेष सॉफ्टिेअर िापरून दृकश्राव्य स्िपमधून िोषि करिारे, पीणडत आणि गुने्हगारी दृशे्य ओळखण्यास 

अनुमती देते. 
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• आंतरराष् टर ीय बाल लैंणगक िोषि ICSE डेटाबेस बाल लैंणगक िोषि सामग्रीचे (CSEM) णिश् लेषि करण् यासाठी आणि 

पीणडत, िोषिकते आणि णठकािे यांच्यात संबंध णनमााि करण् यासाठी स्व्हणडओ आणि प्रणतमा तुलना िापरतो. 

• िा उपक्रम डेटाबेसप्रयत्नांची नक्कल टाळण्यास मदत करू िकतो, ज्यामुळे तपासयंत्िांना िे सांगून संिोधकांचा िेळ 

िाचू िकेल की दुसर् या देिात प्रणतमांची माणलका आधीच िोधली गेली आिे णकंिा ओळखली गेली आिे की नािी णकंिा 

त्ात इतर प्रणतमांसारख्याच प्रणतमा आिेत की नािी.  

• सध्या, सरकारी आकडेिारीनुसार, भारतात दर 155 णमणनटांनी 16 िषााखालील मुलीिर बलात्कार िोतो, ज्यापैकी अनेकांची 

नोदंिी िोत नािी. 

• यापूिी, CSEM डेटाचा िापर करण्यासाठी CBI द्वारे 'ऑनलाइन बाल लैंणगक अत्ाचार आणि िोषि प्रणतबंध/णडटेक्शन 

(OCSAE)' युणनटची थिापना करण्यात आली िोती. 

स्रोत: द नहंदू 
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