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दैनिक चालू घडामोडी 21.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

जेद्दाह सुरक्षा आनि निकास निखर पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सौदी अरेबियातील जेद्दाह शहरात आयोबजत जेद्दाह सुरक्षा आबि बिकास बशखर पररषदेचा समारोप झाला.    

• मुख्य मुदे्द: 

• जेद्दाह सुरक्षा आबि बिकास बशखर पररषदेला गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल आबि युनायटेड से्टट्सचे नेते उपन्सथित 

होते, त्यात सहभागी देशाांच्या नेत्याांनी देशाांमधील सामाबयक केलेल्या ऐबतहाबसक सांिांधाांिर चचाा केली. 

• जेद्दाह सुरक्षा आबि बिकास बशखर पररषदेचे उबद्दष्ट सिा के्षत्रात देशाांच्या सांयुक्त सहकायााला प्रोत्साहन देिे आहे. 

• पररषदेत सामील असलेल्या नेत्याांनी समृद्ध आबि शाांततापूिा मध्यपूिेसाठी त्याांच्या सांयुक्त दृष्टीकोनाचा पुनरुच्चार 

केला आबि या प्रदेशातील सुरक्षा आबि थिैया राखण्यासाठी सिा आिश्यक उपाययोजना करण्यािर चचाा केली. 

• जेद्दाह सुरक्षा आबि बिकास बशखर पररषदेने पॅलेन्सस्टनी अिाव्यिथिेला आबि UNRWA ला सिा सदस्य देशाांनी पाबठां िा 

देण्याचा बनिाय घेतला. 

• शाश्वत बिकासासाठी देशाांदरम्यान सांयुक्त प्रकल्प उभारण्याची िचनिद्धताही या बशखर पररषदेदरम्यान सहभागी 

देशाांनी नूतनीकरि केली. 

• पररषदेच्या अगोदर थिापन करण्यात आलेल्या सांयुक्त काया दल 153 आबि टास्क फोसा 59 ची थिापना सांयुक्त 

सांरक्षि समन्वय मजिूत करिे, सांयुक्त नौदल सांरक्षि सुधारिे आबि सागरी सुरक्षा धोक्ाांचा सामना करण्याच्या 

उदे्दशाने करण्यात आली. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

हत्ती समाजाची आनदिासी के्षत्राची मागिी 
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बातम्यांमधे्य का: 

• हत्ती समुदायाने कें द्र सरकारला बहमाचल प्रदेशातील बसरमौर बजल्ह्यातील टर ाि-बगरी भागाला “आबदिासी के्षत्र” म्हिून 

घोबषत करण्याचे आिाहन केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• टर ाि-बगरीला आबदिासी के्षत्र म्हिून घोबषत करण्याची अनेक िषाांपासूनची मागिी आहे आबि ही मागिी या 

पररसरात राहिाऱ्या हत्ती समाजाला अनुसूबचत जमाती (एसटी) दजााच्या मागिीशी जोडलेली आहे. 

• हत्ती हा एक जिळचा समुदाय आहे, ज्याला त्याचे नाि घरगुती भाजीपाला, बपके, माांस आबि लोकर, घरगुती बपके 

इत्यादी शहराांमधील 'हॅट्स' नािाच्या छोट्या िाजारपेठाांमधे्य बिकण्याच्या परांपरेिरून बदले गेले आहे. 

• हत्ती समाजाचे िैबशष्ट्ट्य म्हिून या समाजातील पुरुष परांपरेने समारांभात बिबशष्ट पाांढरी टोपी घालतात. 

• यमुनेच्या दोन्ही उपनद्या असलेल्या बगरी आबि टोि नद्याांच्या खोऱ्यात हत्ती मातृभूमी बहमाचल-उत्तराखांड सीमेपयांत 

पसरलेली आहे. 

• टर ाि-बगरी आबि जौनसर िािरमधील दोन हत्ती कुळाांमधे्य समान परांपरा आहे आबि दोन्ही समुदायाांमधे्य 

आांतरबििाहाची परांपरा प्रचबलत आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

स्वत:ची इंटरिेट सेिा सुरू करिारे केरळ हे भारतातील पनहले राज्य  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• KFON (केरळ फायिर ऑबिक नेटिका ) नािाची स्वतः ची इांटरनेट सेिा सुरू करिारे केरळ राज्य भारतातील पबहले 

राज्य िनले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राज्यातील सिा रबहिाशाांना इांटरनेट सुबिधा पुरबिण्याच्या उदे्दशाने दूरसांचार बिभागाने KFON Ltd ला इांटरनेट सेिा 

प्रदाता (ISP) परिाना मांजूर केला आहे. 

• KFON हा केरळ सरकारचा एक उपक्रम आहे, ज्याचा उदे्दश राज्यातील बडबजटल अांतर भरून काढण्याचा आहे. 

• या प्रकल्पाद्वारे केरळमधील बिद्यमान टेबलकॉम इकोबसस्टम पायाभूत सुबिधा बिकबसत करण्याचे केरळ सरकारचे 

उबद्दष्ट आहे. 

• KFON चे उबद्दष्ट राज्यातील सिा सेिा प्रदात्याांना त्याांच्या कनेन्सिन्सिटीतील अांतर कमी करण्याच्या उदे्दशाने 

भेदभािरबहत प्रिेश प्रदान करण्यासाठी एक कोर नेटिका  पायाभूत सुबिधा थिाबपत करिे आहे. 

• या योजनेद्वारे आबिाकदृष्ट्ट्या मागास कुटुांिाांना मोफत इांटरनेट देण्यासाठी KFON माफा त सिा सरकारी कायाालये, 

रुग्णालये आबि शैक्षबिक सांथिाांना, तसेच इांटरनेट सेिा पुरिठादार, बसस्टम ऑपरेटर आबि इांटरनेट सेिा प्रदात्याांना 

बिश्वासाहा, सुरबक्षत आबि से्कलेिल इांटरनेट प्रदान केले जाईल. राज्य, दूरसांचार सेिा प्रदात्याांसह भागीदारी देखील 

अबधक मजिूत केली जाईल. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारि 

बेकायदेिीर कृत्ांिर प्रनतबंध दुरुस्ती निधेयक, 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• Weapons of Mass Destruction and their Distribution System (िेकायदेशीर बक्रयाकलाप प्रबतिांध) दुरुस्ती 

बिधेयक, 2022 सरकारने राज्यसभेत सादर केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• Weapons of Mass Destruction and their Distribution System (िेकायदेशीर बक्रयाकलाप प्रबतिांध) कायदा, 

2005 मधे्य सुधारिा करण्यासाठी निीन बिधेयक सादर करण्यात आले आहे. 

• 2005 कायद्याांतगात, मोठ्या प्रमािािर बिनाशकारी शसे्त्र तयार करिे, िाहतूक करिे बकां िा हस्ताांतररत करिे आबि 

त्याांच्या बितरिाची साधने यासारख्या िेकायदेशीर बक्रयाकलापाांिर िांदी आहे. 

• सामूबहक बिनाश करिारी शसे्त्र जैबिक, रासायबनक बकां िा आन्सिक शसे्त्र असोत, निीन बिधेयक व्यक्ती आबि 

त्याांच्या बितरि प्रिाली ांना मोठ्या प्रमािािर बिनाशकारी शस्त्राांशी सांिांबधत कोित्याही प्रबतिांबधत बक्रयाकलापाांना 

बित्तपुरिठा करण्यास प्रबतिांबधत करते. 

स्रोत: ऑल इंनडया रेनडओ 

भारतीय िागररकत्वाचा त्ाग 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गृह मांत्रालयाने (MHA) जारी केलेल्या आकडेिारीनुसार, 2021 मधे्य 1.6 लाखाांहून अबधक भारतीयाांनी त्याांचे 

नागररकत्व सोडले, जे 2019 नांतरचे सिााबधक आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• गृह मांत्रालयाने (MHA) जारी केलेल्या आकडेिारीनुसार, 2019, 2020 आबि 2021 मधे्य भारतीय नागररकत्व 

सोडिाऱ्या भारतीयाांची सांख्या अनुक्रमे 1,44,017, 85,256 आबि 1,63,370 आहे. 

• भारतीय नागररकत्वाचा त्याग करिाऱ्या भारतीयाांमधे्य, 78,000 हून अबधक भारतीयाांनी अमेररकेचे नागररकत्व 

सांपादन केले, जे इतर सिा देशाांच्या तुलनेत सिााबधक आहे. 

• अमेररकेच्या नागररकत्वानांतर 23,533 भारतीयाांनी ऑस्टर ेबलयाचे नागररकत्व घेतले, त्यानांतर 21,597 भारतीयाांनी 

कॅनडात आबि 14,637 भारतीयाांनी यूकेमधे्य नागररकत्व घेतले. 

• भारतीय सांबिधानात एकल नागररकत्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय सांबिधान दुहेरी नागररकत्वाला 

परिानगी देत नाही. 

1955 च्या िागररकत्व कायद्यािुसार, कोिताही भारतीय िागररक खालील 3 मागाांिी आपले िागररकत्व सोडू 

िकतो- 

1. पूिा ियाचा आबि क्षमतेचा भारतातील कोिताही नागररक भारतीय नागररकत्वाचा त्याग करण्याची घोषिा करू 

शकतो. 

2. जर भारताच्या नागररकाने से्वचे्छने दुसऱ्या देशाचे नागररकत्व घेतले तर तो भारताचे नागररकत्व गमाितो. 

3. कें द्र सरकारने भारतीय नागररकत्व सांपुष्टात आिल्याच्या घोषिेसह 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्थव्यिस्र्ा 

भारतातील रेनमटन्सची स्स्र्ती 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• RBI च्या म्हिण्यानुसार, UAE नांतर अमेररका भारतासाठी सिाात जास्त पैसे पाठििारा स्त्रोत िनला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रेबमटि म्हिजे परदेशात राहिाऱ्या रबहिाशाांनी त्याांच्या मूळ देशातील बमत्र आबि नातेिाईकाांना केलेल्या आबिाक 

बकां िा अन्य हस्ताांतरिाचा सांदभा. 

• RBI च्या मते, अमेररकेतील आबिाक पुनप्रााप्ती हा भारताच्या रेबमटि िाढीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. 

• आबिाक िषा 2011 मधे्य, भारताने सुमारे 87 अब्ज डॉलसा रेबमटि प्राप्त केले, जे जगातील सिााबधक आहे. 

• RBI च्या म्हिण्यानुसार, भारताच्या आिक रेबमटिमधे्य GCC के्षत्रातील रेबमटिचा िाटा 2016-17 मधील 50 

टक्कक्ाांिरून 2020-21 मधे्य जिळपास 30 टक्कक्ाांपयांत घसरण्याचा अांदाज आहे. 

• केरळ, ताबमळनाडू आबि कनााटक या पारांपाररक रेबमटि प्राप्त करिाऱ् या राज्याांचा बहस्सा 2020-21 मधे्य बनम्म्म्यािर 

आला आहे, तर केरळला मागे टाकून महाराष्टर  हे अव्वल रेबमटि प्राप्त करिारे राज्य म्हिून उदयास आले आहे. 
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स्रोत: द नहंदू 

भारतातील रोजगारािरील अहिाल जारी 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्टर ीय साांन्सख्यकी कायाालयाने बकमान बलांग बनदेशक आबि श्रम बनदेशकाांच्या सांकलनािर भारतातील रोजगार 

न्सथितीचा अहिाल प्रबसद्ध केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ऑबफस ऑफ नॅशनल सॅ्टबटन्सस्टक्सने जारी केलेल्या अहिालानुसार, 3 िषाांखालील बकमान एक मूल असलेल्या 

मबहलाांचा रोजगार दर एकही मूल नसलेल्या मबहलाांपेक्षा कमी आहे. 

• अहिालानुसार, भारतातील ग्रामीि आबि शहरी दोन्ही भागात सिा ियोगटातील पुरुषाांपेक्षा जास्त न्सस्त्रया अधािेळ 

काम करतात. 

• भारतातील ग्रामीि आबि शहरी दोन्ही भागात, 60+ ियोगटातील पुरुष आबि शहरी न्सस्त्रया याांच्या एकूि रोजगाराचे 

प्रमाि म्हिून अधािेळ कामगाराांची सांख्या सिााबधक आहे. 

• राष्टर ीय साांन्सख्यकी कायाालय हे राष्टर ीय नमुना सिेक्षि कायाालय (NSSO), सांगिक कें द्र आबि कें द्रीय साांन्सख्यकी 

कायाालय (CSO) याांचा समािेश असलेली एक व्यापक सांथिा आहे. 

• राष्टर ीय साांन्सख्यकी कायाालयाची सांकल्पना रांगराजन आयोगाने राष्टर ीय साांन्सख्यकी आयोगाने (NSC) बनधााररत केलेल्या 

साांन्सख्यकीय मानकाांची अांमलिजाििी करण्यासाठी आबि कें द्र आबि राज्य सांथिाांच्या साांन्सख्यकीय बक्रयाकलापाांमधे्य 

समन्वय साधण्यासाठी केली होती. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाथिरि 

पयाथिरिीय प्रभाि मूल्ांकि (EIA) नियमांमधे्य सुधारिा 
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बातम्यांमधे्य का: 

• पयाािरिीय प्रभाि मूल्याांकन (EIA) बनयमाांमधील निीनतम सुधारिा पयाािरि, िन आबि हिामान िदल मांत्रालयाने 

अबधसूबचत केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• निीन कायद्यात धोरिात्मक आबि सांरक्षि महत्त्वाच्या महामागा प्रकल्पाांना सूट देण्यात आली आहे, ज्या अांतगात 

बनयांत्रि रेषेपासून 100 बकमी अांतरािर असलेल्या कोित्याही प्रकल्पाांना िाांधकाम करण्यापूिी पयाािरिीय मांजुरी 

बमळबिण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

• िादग्रस्त चार धाम प्रकल्पाच्या िाांधकामासाठी ग्रीन न्सिअरिची आिश्यकता देखील पयाािरि प्रभाि मूल्याांकन 

(EIA) बनयमाांमधे्य सुधारिा करून दूर करण्यात आली आहे. 

• निीन सुधारिाांनुसार, िायोमासिर आधाररत 15 मेगािॅट पयांतचे औन्सिक उजाा प्रकल्प बकां िा कोळसा, बलग्नाइट 

बकां िा पेटर ोबलयम उत्पादने याांसारख्या गैर-धोकादायक महापाबलका घनकचऱ्याच्या 15 टक्कक्ाांपयांतच्या 

घनकचऱ्यालाही या कके्षतून िगळण्यात आले आहे. 

• भारतातील बिकासाचा िेग लक्षात घेऊन, इतर प्रकल्पाांनाही निीन बनयमाांमधे्य सूट देण्यात आली आहे, जसे की टोल 

िसुली िूि उभारण्यासाठी अबधक रुां दीची आिश्यकता असलेल्या टोल प्लाझाांनाही या कके्षिाहेर ठेिण्यात आले आहे. 

स्रोत: द नहंदू 
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