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दैनिक चालू घडामोडी 18.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

शांघाय कोऑपरेशि ऑर्गिायझेशि (SCO) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इराण आणण बेलारूस दोन नवीन सदस्य म्हणून शाांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) र्टात सामील होण्याची 

अपेक्षा आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• 2017 मधे्य भारत आणण पाणकस्तान शाांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमधे्य सामील झाल्यानांतर शाांघाय 

कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचा प्रथम णवस्तार करण्यात आला. 

• चीन, रणशया आणण चार मध्य आणशयाई राजे्य (कझाणकस्तान, णकणर्गस्तान, उझबेणकस्तान आणण ताणिणकस्तान) SCO 

चे सांस्थापक सदस्य होते, तर भारत आणण पाणकस्तान 2017 मधे्य या र्टात सामील झाले. 

• इराणने दुशान्बे येथे आयोणित 2021 णशखर पररषदेत सहभार्ी होण्याचे मान्य केले, तर बेलारूसने सदस्यत्वाची 

प्रणियाही सुरू केली आहे. 

• भारत पुढील वषी शाांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन णशखर पररषदेचे आयोिन करेल, वाराणसीला SCO के्षत्राची 

पणहली "पयगटि आनि सांसृ्कनतक राजधािी" म्हणून णनवडले िाईल. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

िॅशिल इन्स्टिटू्यट रँनकंर् (NIRF) 2022 
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बातम्यांमधे्य का: 

• णशक्षण मांत्रालयाच्या राष्ट्र ीय सांस्थात्मक िमवारीनुसार, इांणडयन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉिी, मद्रास (IIT-M), पुन्हा 

एकदा देशातील सवोच्च उच्च शैक्षणणक सांस्था आहे, त्यानांतर भारतीय णवज्ञान सांस्था (IISc), बेंर्ळुरू, आणण IIT बॉमे्ब 

याांचा िमाांक आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• या वषी ही नॅशनल इन्स्टिटू्यट रँणकां र्ची सातवी आवृत्ती आहे. 

• NIRF महाणवद्यालये, णवद्यापीठे आणण सांशोधन सांस्थाांची िमवारी लावते आणण सवग सांस्थाांची एकणत्रत िमवारी देखील 

प्रदान करते. 

• या वषी, एकूण 4,786 सांस्थाांचे पाच पॅरामीटसगवर मूल्याांकन करण्यात आले आहे: 

1. णशक्षण, 

2. णशक्षण आणण सांसाधने (TLR), 

3. सांशोधन, 

4. पदवीधर पररणाम 

5. समावेशकता आणण समि. 

• NIRF नुसार IISc, िवाहरलाल नेहरू णवद्यापीठ, िाणमया णमणलया इस्लाणमया, िादवपूर णवद्यापीठ आणण अमृता णवश्व 

णवद्यापीठम या वषागतील पणहल्या पाच णवद्यापीठाांमधे्य आहेत. 

• या वषी प्रणसद्ध झालेल्या अहवालानुसार, सवोच्च पाच वैद्यकीय सांस्था म्हणिे ऑल-इांणडया इन्स्टिटू्यट ऑफ मेणडकल 

सायने्सस, पोस्ट गॅ्रजु्यएट इन्स्टिटू्यट ऑफ मेणडकल एजु्यकेशन अँड ररसचग, चांदीर्ड, णिश्चन मेणडकल कॉलेि, 

वेल्लोर, नॅशनल इन्स्टिटू्यट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड नू्यरोसायन्स, बेंर्ळुरू, आणण बनारस णहांदू णवद्यापीठ. 

• इांणडयन इन्स्टिटू्यट ऑफ मॅनेिमेंट (IIM) अहमदाबाद, IIM बेंर्ळुरू, IIM कोलकाता, IIT णदल्ली आणण IIM 

कोणझकोड या राष्ट्र ीय सांस्था रँणकां र्नुसार भारतातील पणहल्या पाच व्यवस्थापन सांस्थाांमधे्य या वषी समाणवष्ट् झाले 

आहेत. 

स्रोत: द नहंदू 

ग्राहक हक्ांसाठी जारृ्नत शुभंकर 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• ग्राहक व्यवहार णवभार्ाने ग्राहकाांना सशक्त करणे आणण त्याांच्या हक्ाांबद्दल िार्रूकता णनमागण करण्याच्या उदे्दशाने 

“िारृ्ती” हा शुभांकर लॉन्च केला आहे. 

• मुख्य मुदे्द: 
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• JAGRITI ला एक सशक्त ग्राहक म्हणून प्रके्षणपत केले िाते ज्याांचे मुख्य लक्ष्य ग्राहक हक्ाांबद्दल िार्रूकता पसरवणे 

आणण ग्राहकाांच्या समस्या सोडवणे हे आहे. 

• णवभार्ातील णवणवध णवषयाांची माणहती ग्राहकाांना देण्यासाठी ‘िारृ्ती’ शुभांकरही वापरण्यात येणार आहे. 

• JAGRITI Mascot च्या सध्या सुरू असलेल्या थीममधे्य ग्राहक सांरक्षण कायदा 2019, हॉलमाणकिं र्, राष्ट्र ीय ग्राहक 

हेल्पलाइन टोल-फ्री िमाांक 1915, विन आणण मापे कायद्याच्या तरतुदी आणण कें द्रीय ग्राहक सांरक्षण प्राणधकरणाचे 

णनणगय आणण तिार णनवारणासाठी ग्राहकाांचे प्रशन्स्टस्तपते्र याांचा समावेश आहे. 

• JAGRITI शुभांकर त्याच्या सवग मीणडया मोणहमाांमधे्य "िार्ो ग्रहक िार्ो" या टॅर्लाइनसह वैणशष्ट्ट्यीकृत केले िाईल. 

स्रोत: पीआयबी 

राज्य आनि कें द्रीय कर आनि शुल्क माफीसाठी योजिा (ROSCTL) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• वस्त्रोद्योर् के्षत्रात णनयागत आणण रोिर्ार णनणमगतीला चालना देण्याच्या उदे्दशाने कें द्र सरकारने राज्य आणण कें द्रीय कर 

आणण लेव्हीि (ROSCTL) च्या माफी योिनेला माचग 2024 पयिंत मुदतवाढ णदली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• RoSCTL योिनेअांतर्गत पोशाख आणण कपड्ाांच्या णनयागतीचे दर मांत्रालयाने यापूवी अणधसूणचत केल्याप्रमाणेच 

राहतील. 

• RoSCTL योिनेचे उणद्दष्ट् आांतरराष्ट्र ीय बािारपेठेत खचागची कायगक्षमता आणण णनयागत स्पधागत्मकता सुधारण्यात मदत 

करणे आहे. 

• या योिनेने न्स्टस्थर आणण अांदाि लावता येण्यािोरे् धोरण सुणनणश्चत केले आहे, ज्यामुळे णनयागत आणण रोिर्ार वाढण्यास 

मदत झाली आहे. 

• या योिनेच्या मदतीने, डोमेनमधील स्टाटग-अप आणण उद्योिकाांच्या उष्मायनास देखील चालना देण्यात आली आहे, 

ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात एमएसएमई वस्त्र णनयागत व्यवसायात सामील झाले आहेत. 

स्रोत: ऑल इंनडया रेनडओ 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

आसाम, अरुिाचल प्रदेश यांच्यातील िामसाई घोषिा 

बातम्यांमधे्य का: 

• 1960 मधे्य एका सणमतीने ठरवलेल्या सीमारेषेने आसाम आणण अरुणाचल प्रदेश आांतरराज्यीय सीमाांच्या 

पुनसिंरेखनासाठी आधार तयार केला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• ईशाने्यच्या भौर्ोणलक न्स्टस्थतीमुळे, अनेक राज्याांमधे्य सीमाांकनामधे्य समस्या आहे, त्यामुळे राज्याांमधे्य त्याांच्या 

सीमाांबाबत वाद आहेत, अशा णववादाांचे णनराकरण करण्यासाठी आसाम आणण अरुणाचल प्रदेश याांच्यात एक करार 

झाला आहे. नामसाई घोषणा असे नाव देण्यात आले आहे. 

• आसामचे मुख्यमांत्री णहमांता णबस्वा सरमा आणण अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमांत्री पेमा खाांडू याांनी १२३ र्ावाांचा समावेश 

असलेल्या आांतरराज्य सीमा णववाद सोडवण्यासाठी नामसाई िाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे. 

• नामसाई घोषणेनुसार दोन्ही राज्याांनी वादग्रस्त र्ावाांची सांख्या १२३ वरून ८६ वर आणली आहे. 

• या र्ावाांची यादी 26 णडसेंबर 2007 रोिी अरुणाचल प्रदेशने स्थाणनक आयोर्ासमोर ठेवली होती. 

• नामसाई घोषणेनुसार, आसाम आणण अरुणाचल प्रदेशमधील सवग सीमा समस्या 2007 मधे्य स्थाणनक आयोर्ासमोर 

उपन्स्टस्थत केलेल्या मुद्द्ाांपुरत्या मयागणदत राहतील. 

स्रोत: द नहंदू 

बंुदेलखंड एक्सपे्रसवे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• बुांदेलखांड एके्स्प्रस वेचे उद्घाटन पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त उत्तर प्रदेशातील िालौन णिल्ह्यातील कैथरी र्ावात 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुमारे 14,850 कोटी रुपये खचूगन बाांधलेला बुांदेलखांड एके्स्प्रस वे सध्या 297 णकमी लाांबीचा आणण चार लेनचा एके्स्प्रस 

वे आहे, िो नांतर 6 लेनमधे्य वाढवला िाऊ शकतो. 
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• बुांदेलखांड दु्रतर्ती मार्ागचा णवस्तार णचत्रकूट णिल्ह्यातील भरतकुप िवळील र्ोांडा र्ावातील राष्ट्र ीय महामार्ग 35 पासून 

इटावा णिल्ह्यातील कुदे्रल र्ावापयिंत करण्यात आला आहे िो नांतर आग्रा-लखनौ एक्सपे्रसवेने िोडला रे्ला आहे. 

• बुांदेलखांड दु्रतर्ती मार्ग णचत्रकूट, बाांदा, महोबा, हमीरपूर, िालौन, औरैया आणण इटावा या 7 णिल्ह्याांतून िातो. 

• बुांदेलखांड दु्रतर्ती मार्ागिवळ बाांदा आणण िालौन णिल्ह्यात औद्योणर्क कॉररडॉर बनवण्याचाही प्रस्ताव आहे, ज्यावर 

काम आधीच सुरू झाले आहे. 

• बुांदेलखांड एके्स्प्रस वेच्या बाांधकामाची पायाभरणी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त 29 फेबु्रवारी 2020 रोिी करण्यात 

आली होती, ज्याचे बाांधकाम 28 मणहन्याांत पूणग झाले आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारि 

पे्रस आनि जिगल्सची िोदंिी नवधेयक, 2019 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• वृत्तपत्राांसाठी नवीन नोांदणी व्यवस्था स्थापन करण्याच्या उदे्दशाने पे्रस आणण णनयतकाणलकाांची नोांदणी णवधेयक, 2019 

मधे्य सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामधे्य णडणिटल माध्यमाांचाही समावेश आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नवीन णवधेयक 1867 च्या पे्रस आणण बुक्स नोांदणी कायद्याची िार्ा घेईल. 

• पे्रस अँड मॅर्णझन्सची नोांदणी णवधेयक, 2019 कें द्र आणण राज्य सरकाराांना वृत्तपत्राांमधे्य अणधकृत िाणहराती िारी 

करण्यासाठी, वृत्तपत्राांची ओळख आणण वृत्तपत्राांसाठी अशा इतर सुणवधाांसाठी योग्य णनयम णकां वा कायदे करण्याची 

परवानर्ी देते. 

• पे्रस आणण िनगल्सची नोांदणी णवधेयक, 2019 ई-पेपसगच्या नोांदणीसाठी एक सोपी प्रणाली माांडते आणण एक पे्रस 

रणिस्टर ार िनरल तयार करण्याची तरतूद देखील करते. 

• नवीन कायद्याांतर्गत नोांदणीसाठी णवणहत पात्रतेमधे्य माणसकाच्या सांपादकाला भारतीय नार्ररक असणे बांधनकारक 

आहे. 

स्रोत: द नहंदू 
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महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

नसंर्ापूर ओपि बॅडनमंटि स्पधाग 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पीव्ही णसांधूने णसांर्ापूर ओपन बॅडणमांटन स्पधेचे णविेतेपद पटकावले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताची बॅडणमांटन स्टार पीव्ही णसांधूने णसांर्ापूर ओपनच्या अांणतम फेरीत िार्णतक िमवारीत ११व्या िमाांकावर 

असलेल्या चीनच्या वाांर् िी यीचा पराभव करून णविेतेपद पटकावले. 

• पीव्ही णसांधूने तीन सेटपयिंत चाललेल्या अांणतम फेरीत वाांर् िी यीचा २१-९, ११-२१, २१-१५ असा पराभव केला. 

• PV णसांधू ही णसांर्ापूर ओपन बॅडणमांटन स्पधेचे णविेतेपद णिांकणारी णतसरी भारतीय मणहला आहे, ती 2010 मधे्य 

सायना नेहवाल आणण 2017 मधे्य साई प्रणीतने णिांकली होती. 

• यांदा ते पी.व्ही. णसांधूचे हे णतसरे णविेतेपद आहे, याआधी णतने कोररया ओपन आणण न्स्टस्वस ओपनचे िेतेपद पटकावले 

होते. 

स्रोत: AIR 
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