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दैनिक चालू घडामोडी 15.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

जपािचे माजी पंतप्रधाि न ंजो आबे यांिा जपािच्या सर्वोच्च सन्मािािे गौरनर्वण्यात आले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जपान सरकारने माजी पंतप्रधान श ंजो आबे (मरणोत्तर) यांना 'सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रायसॅने्थमम' देऊन सन्माशनत 

करण्याचा शनणडय घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• श न्झो आबे यांनी जपानचे सर्ाडत जास्त काळ पंतप्रधान म्हणून काम केले आहे. 

• संशर्धानानुसार जपानचा सर्ोच्च सन्मान प्राप्त करणारे श ंजो आबे हे चौथे माजी पंतप्रधान आहेत. 

• सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रायसॅने्थमम हा जपानचा सर्ोच्च सन्मान आहे. 

• गँ्रर् कॉर्डन ऑफ द ऑर्डरची स्थापना 1876 मधे्य जपानच्या सम्राट मीजीने केली होती आशण 4 जानेर्ारी 1888 रोजी कॉलर 

ऑफ द ऑर्डरचा देखील त्यात समारे्  करण्यात आला होता. 

• श न्झो आबे यांची 8 जुलै 2022 रोजी नारा  हरात एका सार्डजशनक सभेला संबोशधत करताना हत्या करण्यात आली. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• र्र्ल्ड इकॉनॉशमक फोरम द्वारे 2022 र्र्ाडसाठी ग्लोबल जेंर्र गॅप इंरे्क्स, 2022 जारी करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 
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• र्र्ल्ड इकॉनॉशमक फोरमने जारी केलेल्या ग्लोबल जेंर्र गॅप इंरे्क्स, 2022 मधे्य या र्र्ी 146 दे ांपैकी भारत 135 व्या 

क्रमांकार्र आहे. 

• ग्लोबल जेंर्र गॅप इंरे्क्स 0 आशण 1 मधील स्कोअर शनयुक्त करतो, शजथे 1 पूणड शलंग समानता द डर्तो आशण 0 पूणड 

असमानता द डर्तो. 

• ग्लोबल जेंर्र ररपोटड , 2022 मधे्य असे नमूद केले आहे की शलंग समानतेपयंत पोहोचण्यासाठी आता 132 र्रे् लागतील, 

2021 पासून हे अंतर केर्ळ चार र्र्ांनी कमी होईल आशण शलंग अंतर 68.1% र्र बंद होईल. 

• ग्लोबल जेंर्र गॅप इंरे्क्स चार प्रमुख आयामांमधे्य लैंशगक समानतेच्या शद ेने केलेल्या प्रगतीर्र दे ांचे मूल्यमापन करते, 

ज्यामधे्य समाशर्ष्ट आहे- 

1. o आशथडक सहभाग आशण संधी, 

2. o श क्षणाची संधी, 

3. o आरोग्य आशण जगणे, 

4. o राजकीय सक्षमीकरण. 

• ग्लोबल जेंर्र गॅप इंरे्क्स 2022 अंतगडत, आरोग्य आशण जगण्यामधे्य भारत 146 व्या, आशथडक सहभाग आशण संधीमधे्य 143, 

 ैक्षशणक प्राप्तीमधे्य 107 आशण राजकीय स क्तीकरणामधे्य 48 व्या स्थानार्र आहे. 

• ग्लोबल जेंर्र गॅप इंरे्क्स 2022 नुसार, भारताचे स्थान त्याच्या  ेजारी दे ांपेक्षाही खाली आहे. 

• ग्लोबल जेंर्र गॅप इंरे्क्स 2022 मधे्य बांगलादे  (71 रे्), नेपाळ (96 रे्), श्रीलंका (110 रे्), मालदीर् (117 रे्), आशण भूतान 

(126 रे्) आहेत. 

• ग्लोबल जेंर्र गॅप इंरे्क्स 2021 मधे्य भारत 156 दे ांपैकी 140 व्या क्रमांकार्र होता. 

• आरोग्य आशण जगण्याच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक 146र्ा, आशथडक सहभाग आशण संधी यामधे्य 143र्ा,  ैक्षशणक 

प्राप्तीमधे्य 107र्ा आशण राजकीय स क्तीकरणामधे्य 48र्ा क्रमांक लागतो. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

नम ि  क्तीसाठी तप ीलर्वार मागगद गक तते्त्व 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 'शम न  क्ती' योजनेसाठी तप ीलर्ार मागडद डक तते्त्व मशहला आशण बाल शर्कास मंत्रालयाने जारी केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'शम न  क्ती' नार्ाचा एकात्मिक मशहला सक्षमीकरण कायडक्रम भारत सरकारने 2021-22 ते 2025-26 या 15 व्या शर्त्त 

आयोगाच्या कालार्धीत अंमलबजार्णीसाठी मशहलांच्या सुरशक्षतता, सुरक्षा आशण सक्षमीकरणासाठी एक शर्श ष्ट योजना 

म्हणून सुरू केला होता. 

• 'शम न  क्ती' ही शम न मोर्मधील योजना आहे ज्याचा उदे्द  मशहलांची सुरक्षा, सुरक्षा आशण सक्षमीकरणासाठी समथडन 

मजबूत करणे आहे. 
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• शम न  क्ती योजनेचे उशद्दष्ट मशहलांना आशथडकदृष्ट्या सक्षम करणे, आशण त्यांना शहंसा आशण धोक्यापासून मुक्त र्ातार्रणात 

त्यांच्या मन आशण  रीराबद्दल स्वतंत्र शनणडय घेण्यासाठी पे्रररत करणे आहे. 

• 'शम न  क्ती' मधे्य दोन उप-योजना आहेत: 

1. "सबल" उप-योजना ही मशहलांच्या सुरके्षसाठी आहे 

2. 'समथड' उप-योजना मशहला सक्षमीकरणासाठी आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

खत नर्वभागातरे्फ 'र्फनटगलायझसग फ्लाइंग स्क्वॉड' स्थापिा 

 

चचेत का: 

खतांमधे्य होणारा कोणताही फेरफार, काळाबाजार शकंर्ा भेसळ रोखण्यासाठी खत शर्भागाने 'फशटडलायझसड फ्लाइंग स्क्वॉर्' 

नार्ाची एक समशपडत सशमती स्थापन केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सरकारी आकरे्र्ारीनुसार, दरर्र्ी सुमारे दहा लाख टन कृर्ी दजाडची खते औद्योशगक उदे्द ांसाठी र्ापरली जात आहेत. 

• फशटडलायझसड फ्लाइंग स्क्वॉर्चा उदे्द  उद्योगांद्वारे अनुदाशनत युररयाचा काळाबाजार टाळण्यासाठी आहे. 

• कृर्ी दजाडची खते शनम-लेशपत असतात तर तांशत्रक दजाडची खते शनम-लेशपत नसतात. 

• करु्शनंबाचा लेप उद्योगांद्वारे काही रासायशनक प्रशक्रयेद्वारे काढला जातो आशण त्यानंतर खतांचा र्ापर औद्योशगक 

कारणांसाठी केला जातो. 

• भारताची खतांची र्ाशर्डक दे ांतगडत मागणी सुमारे 350 लाख टन आहे, त्यापैकी 2.6 द लक्ष टन स्थाशनक पातळीर्र 

उत्पाशदत केले जातात आशण उर्डररत आयात केले जाते. 

• औद्योशगक र्ापरासाठी दरर्र्ी सुमारे 13-14 लाख टन तांशत्रक दजाडची खते आर्श्यक असतात, त्यापैकी केर्ळ 1.5 लाख 

टनच दे ात उत्पाशदत होते. 

• राळ/गम, प्लायरू्र्, क्रॉकरी, मोत्मरं्ल्ग पार्र्र, प ुखाद्य, दुग्धव्यर्साय आशण औद्योशगक खाण स्फोटके यांसारख्या शर्शर्ध 

उद्योगांमधे्य खतांचा र्ापर केला जातो. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

पॉनलसी मेनकंगसाठी भारतात रॅण्डमाईज कंटर ोल टर ायल 
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बातम्यांमधे्य का: 

• नोबेल पाररतोशर्क शर्जेते मायकेल आर. के्रमर यांनी उत्तम धोरण शर्शे्लर्ण आशण सूत्रीकरणासाठी रॅण्डमाईज कंटर ोल 

टर ायल (Randomized Controlled Trials) चाचण्यांची मागणी केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रॅण्डमाईज कंटर ोल टर ायल हा प्रभार् मूल्यांकनाचा प्रायोशगक प्रकार आहे ज्यामधे्य कायडक्रम शकंर्ा धोरण हस्तके्षप प्राप्त 

करणारी लोकसंख्या यादृत्मिकपणे (Randomized) पात्रांमधून शनर्र्ली जाते 

लोकसंख्या, आशण शनयंत्रण गट समान पात्र लोकसंखे्यमधून यादृत्मिकपणे शनर्र्ला जातो. 

• मोबाईल लसीकरण वॅ्हन शकंर्ा अन्नधान्याची पोती उपलब्ध करून शदल्याने गार्कऱयांना त्यांच्या मुलांना लस देण्यास 

प्रोत्साहन शमळेल का, इत्यादी अनेक प्रश्ांर्र रॅण्डमाईज कंटर ोल टर ायलद्वारे तप ीलर्ार अभ्यास केला जाईल. 

• रॅण्डमाईज कंटर ोल टर ायल अंतगडत, गार्ातील कुटंुबांची गटांमधे्य शर्भागणी केली जाईल, ज्याच्या मदतीने त्यातील शर्शर्ध 

पैलंूचा अभ्यास केला जाईल तसेच शर्शर्ध प्रयोग केले जातील. 

• के्रमर, अथडतज्ञ अशभशजत बॅनजी आशण एस्थर रु्फ्लो यांच्यासमरे्त, जागशतक दाररद्र्य शनमूडलनासाठी त्यांच्या प्रायोशगक 

दृशष्टकोनासाठी आल्फ्रेर् नोबेल यांच्या स्मरणाथड 2019 चा अथड ास्त्रातील Sveriges Riksbank पुरस्काराने सन्माशनत 

करण्यात आले. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : कृषी 

पॅ्लटर्फॉमग ऑर्फ पॅ्लटर्फॉमग (पीओपी) लााँच केले 

 

चचेत का: 

राष्टर ीय कृर्ी बाजार (ई-नाम) अंतगडत पॅ्लटफॉमडच्या पॅ्लटफॉमडचे (पीओपी) उद्घाटन कें द्रीय कृर्ी आशण  ेतकरी कल्याण मंत्री 

नरेंद्रशसंह तोमर यांच्या हसे्त कनाडटकातील बेंगळूर येथे झालेल्या राज्याच्या कृर्ी आशण फलोत्पादन मंत्र्ांच्या पररर्देदरम्यान 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• पॅ्लटफॉमड ऑफ पॅ्लटफॉमड (POP) चे उशद्दष्ट  ेतकऱयांचा बाजार, खरेदीदार आशण सेर्ा प्रदात्यांपयंत शर्शजटल प्ररे्  र्ाढर्णे 

आशण शकंमत  ोध यंत्रणा सुधारून व्यार्साशयक व्यर्हारांमधे्य पारद डकता आणणे आशण गुणर्ते्तनुसार शकंमत र्सूल करणे 

हे आहे. 

• e-NAM सेर्ा प्रदात्यांच्या पॅ्लटफॉमडला "पॅ्लटफॉमड ऑफ पॅ्लटफॉमड" म्हणून एकशत्रत करते ज्यामधे्य कंपोशझट सत्मव्हडस 

प्रोव्हायर्सड कृर्ी उत्पादनांच्या व्यापारासाठी सर्ांगीण सेर्ा प्रदान करतात. 

• पॅ्लटफॉमडचे एक व्यासपीठ (POP)  ेतकरी, FPO, व्यापारी आशण इतर भागधारकांना एकाच शरं्र्ोद्वारे कृर्ी मूल्य शंखलेतील 

शर्शर्ध प्रकारच्या र्सू्त आशण सेर्ांमधे्य प्ररे्  करण्यास सक्षम करते, ज्यामुळे भागधारकांना अशधक पयाडय शमळतात. 
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• पीओपीमधे्य ई-नाम मोबाइल अॅपद्वारे प्ररे्  केला जाऊ  कतो जो Google Play Store र्रून र्ाउनलोर् केला जाऊ 

 कतो. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

आनटग नर्फन यल इंटेनलजन्स इि नडरे्फन्स (AIDEf) सेनमिार आनण प्रद गि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पशहल्या "आशटडशफश यल इंटेशलजन्स इन शर्फेन्स (AIDEf) सेशमनार आशण प्रद डन" चे उद्घाटन भारताचे संरक्षण मंत्री श्री 

राजनाथ शसंह यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतगडत संरक्षण उत्पादन शर्भागातफे 'आझादी का अमृत महोत्सर्' अंतगडत आशटडशफश यल इंटेशलजन्स 

इन शर्फेन्स सेशमनार आशण प्रद डनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• संरक्षण के्षत्रामधे्य "आिशनभडर भारत" ला प्रोत्साहन देणे हे संरक्षण पररसंर्ादातील कृशत्रम बुत्मिमते्तचे उशद्दष्ट आहे. 

• आशटडशफश यल इंटेशलजेंस इन शर्फेन्स शसम्पोशजयम आशण प्रद डनादरम्यान, शर्भागाने उद्योग, सं ोधन संस्था आशण 

स्टाटडअप्स आशण नर्ोने्मर्कांनी शर्कशसत केलेल्या AI-सक्षम उपायांचे प्रद डन केले. 

• प्रद डनात समाशर्ष्ट असलेली सर्ड उत्पादने ऑटोमे न शकंर्ा मानर्रशहत शकंर्ा रोबोशटक्स प्रणाली, सायबर सुरक्षा, मानर्ी 

र्तडन शर्शे्लर्ण, लॉशजत्मस्टक आशण सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, पाळत ठेर्णे प्रणाली, भार्ण शर्शे्लर्ण आशण C4ISR या के्षत्रां ी 

संबंशधत आहेत: कमांर्, कंटर ोल, कमु्यशनके न्स, कॉम्प्युटर आशण बुत्मिमत्ता, पाळत ठेर्णे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयागर्वरण 

नजल्हा हर्वामाि बदल अनभयाि 
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बातम्यांमधे्य का: 

• ताशमळनारू् सरकारने सर्ड 38 शजल्फ््ांमधे्य शजल्हा हर्ामान बदल शम न सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• शजल्हा हर्ामान बदल अशभयानांतगडत, शम नचे अध्यक्ष शम न संचालक म्हणून शजल्हाशधकाऱ यांकरे् असेल. 

• शजल्हा हर्ामान बदल अशभयानांतगडत, शजल्हा र्न अशधकारी हर्ामान अशधकारी म्हणून काम करतील. 

• या योजनेंतगडत, शजल्हास्तरार्र शजल्हाशधकाऱयांना हर्ामान बदल  मन आशण अनुकूलन योजना तयार कराव्या लागतील 

आशण कमी-काबडन, हर्ामान-लर्शचक शर्कास योजनांसाठी इनपुट प्रदान करारे् लागतील. 

• आणखी एक महत्त्वाचे शर्तरण म्हणजे शजल्हा हर्ामान बदल अशभयानांतगडत एकेरी र्ापराच्या प्लात्मस्टकच्या र्ापराशर्रुि 

'मीदंम मंजपाई' मोशहमेला अशधक बळकट करणे. 

• ताशमळनारू् क्लायमेट चेंज शम नच्या देखरेखीखाली र्ापरल्या जाणाऱ या 38 शजल्हा मोशहमांसाठी सरकारने सुरुर्ातीला 

₹3.80 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

स्रोत: द नहंदू 
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