
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 22.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

इंनडया इिोवे्हशि इंडेक्स 2021 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• NITI आयोगाने इंडिया इनोवे्हशन इंिेक्स 2021 ची डिसरी आवृत्ती प्रडसद्ध केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• NITI आयोगाच्या इंडिया इनोवे्हशन इंिेक्सच्या डिसऱ्या आवृत्तीि कनााटक, मडिपूर आडि चंदीगि यांनी आपापल्या 

शे्रिीमंधे्य अव्वल स्थान पटकावले आहे. 

• NITI आयोगाने जारी केलेल्या इंडिया इनोवे्हशन इंिेक्स 2021 मधे्य कनााटकने 'प्रमुख राजे्य' शे्रिीि अव्वल स्थान 

पटकावले आहे. 

• 'ईशान्य आडि पहािी राजे्य' या शे्रिीि मडिपूर राज्याला यावर्षी अव्वल स्थान डमळाले आहे. 

• 'कें द्रशाडसि प्रदेश आडि शहरी राजे्य' या शे्रिीि चंदीगि अव्वल कामडगरी करिारा आहे. 

• नीिी आयोग आडि स्पर्ाात्मकिेसाठी संस्था यांनी ियार केलेला, इंडिया इनोवे्हशन इंिेक्स हे देशािील नाडवन्यपूिा 

पररसंस्था, राजे्य आडि कें द्रशाडसि प्रदेशांमधे्य डनरोगी स्पर्ाा डनमााि करण्यासाठी त्ांच्या नाडवन्यपूिा कामडगरीचे 

मूल्यांकन आडि डवकास करण्यासाठी एक व्यापक सार्न आहे. 

• NITI आयोग द्वारे इंडिया इनोवे्हशन इंिेक्स 2021 च्या डिसऱ् या आवृत्तीमधे्य, डनदेशकांची संख्या 36 वरून 66 पयंि 

वाढवण्याि आली आहे आडि डनदेशक 16 उप-सं्तभांमधे्य डवभागले गेले आहेि. 

स्रोत: पीआयबी 

जमीिदार पोर्ट  मॉडेल 
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बातम्यांमधे्य का: 

• जवाहरलाल नेहरू बंदर (JNP) हे भारिािील पडहले मोठे 100% जमीनदार बंदर बनले आहे, सवा बथा (berths) PPP 

मॉिेलवर चालवले जाि आहेि. 

मुख्य मुदे्द: 

• जमीनमालक मॉिेलमधे्य, सावाजडनकररत्ा शाडसि बंदर प्राडर्करि डनयामक संस्था आडि जमीन मालक म्हिून 

काम करिे िर खाजगी कंपन्या इिर सवा बंदर ऑपरेशन्स करिाि. 

• याआर्ी, महाराष्ट्र ािील िहािूजवळील वार्वन येथे जमीनदार मॉिेलच्या आर्ारे मोठे बंदर उभारण्याचा सरकारचा 

प्रस्ताव होिा. 

• जवाहरलाल नेहरू पोटा मंुबई हे देशािील अग्रगण्य कंटेनर बंदरांपैकी एक आहे आडि जागडिक 100 शीर्षा बंदरांमधे्य 

26 व्या क्रमांकावर आहे. 

• जवाहरलाल नेहरू बंदराची सध्याची TEU क्षमिा 9000 आहे िर, अपगे्रिसह, डिची TEU क्षमिा 12,000 आहे. 

• सध्या भारिाि 12 मोठी बंदरे आहेि 

• दीनदयाळ, मंुबई, JNPT, मुरमुगाव, नू्य मंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजर, VO डचदंबरनार, डवशाखापट्टिम, पारादीप 

आडि कोलकािा बंदरे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

पुलवामा नमशि युवा आयएएस पुढाकार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पुलवामा डमशन युवा आयएएस उपक्रम युवकांना गंुिवून ठेवण्याच्या आडि त्ांची क्षमिा ओळखण्याच्या उदे्दशाने 

डजल्हा प्रशासनाच्या सहकायााने सरकारने सुरू केला. 

मुख्य मुदे्द: 

• पुलवामा डमशन युवा आयएएस उपक्रमांिगाि, डदवसभरासाठी उपायुक्त (Deputy Commissioner) होऊ शकिाि, 

उच्च माध्यडमक स्तरावरील डवद्यार्थ्ांना प्रशासकीय बाबीमंधे्य सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साडहि केले जािे. 

• पुलवामा डमशन युवा आयएएस उपक्रमाचा उदे्दश दडक्षि काश्मीरमर्ील सवााडर्क दहशिवादग्रस्त डजल्हा पुलवामा 

येथे लोकांना नागरी सेवा घेण्यास प्रवृत्त करिे आहे. 

• पुलवामा डमशन यूथ आयएएस इडनडशएडटव्ह डनराश िरुि आडि त्ांच्या कररअरबद्दल डचंडिि डवद्यार्थ्ांच्या विान 

पद्धिी बदलण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकिो 

• पुलवामा डमशन यूथ IAS उपक्रमाचा उदे्दश िरुिांना सामाडजक बदलाचे एजंट बनण्यासाठी पे्रररि करिे आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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महत्त्वाच्या बातम्या: अर्टव्यवस्र्ा 

नडनजर्ल बँकांवरील NITI आयोगाचा अहवाल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• NITI आयोगाने डिडजटल बँकांच्या स्स्थिीचा अहवाल प्रडसद्ध केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• NITI आयोगाने जारी केलेला अहवाल डिडजटल बँकांसाठी परवाना आडि डनयामक शासनाचा रोिमॅप सादर करिो. 

• NITI आयोगाने जारी केलेल्या अहवालाि खालील चरिांचा समावेश करून डशफारसी सादर केल्या आहेि - 

• अहवालाि डशफारस करण्याि आली आहे की डदलेल्या अजााला प्रडिबंडर्ि डिडजटल बँकेद्वारे परवाने जारी करिे 

परवाना सेवा ग्राहकांच्या व्हॉलू्यम/मूल्यानुसार मयााडदि असावे. 

• ररझव्हा बँक ऑफ इंडियाने लागू केलेल्या डनयामक सँिबॉक्स फे्रमवका मधे्य नावनोदंिीची िरिूद डिडजटल बँकांसाठी 

अडनवाया करण्याि यावी, अशी डशफारस अहवालाि करण्याि आली आहे. 

• 'फुल से्कल' डिडजटल बँक परवाना डनयामक सँिबॉक्समधे्य परवानार्ारकाच्या समार्ानकारक कामडगरीच्या अर्ीन 

राहून, मूळ, डववेकपूिा आडि िांडिक जोखीम व्यवस्थापनासह जारी केला जावा. 

स्रोत: इकॉिॉनमक र्ाइम्स 

सेंर्र ल बँक नडनजर्ल चलि (CBDC) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• ररझव्हा बँक ऑफ इंडिया (RBI) सेंटर ल बँक डिडजटल चलन (CBDC) घाऊक आडि डकरकोळ के्षिाि टप्प्याटप्प्याने 

आिण्याच्या प्रडक्रयेवर चचाा करण्याि आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अथामंिी डनमाला सीिारामन यांनी कें द्रीय अथासंकल्प वर्षा 2022-23 मधे्य डवत्त डवरे्यक 2022 मंजूर करून, RBI 

कायदा, 1934 च्या संबंडर्ि कलमामधे्य आवश्यक सुर्ारिा करून CBDC ची घोर्षिा केली. 

• सुर्ाररि डवरे्यक मंजूर झाल्यामुळे RBI ला CBDC जारी करण्यास सक्षम झाले आहे. 
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• CBDC हे डिडजटल डकंवा आभासी चलन आहे, परंिु त्ाची िुलना खाजगी आभासी चलन डकंवा डक्रप्टोकरन्सीशी होऊ 

शकि नाही, जी गेल्या दशकाि झपाट्याने वाढली आहे. 

• खाजगी आभासी चलने कोित्ाही व्यक्तीची कजे डकंवा दाडयते्व दशावि नाहीि कारि या चलनांना कोिीच जारीकिाा 

नाही. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: सामानजक समस्या 

िागरी सेवा प्रनशक्षण संस्र्ांसाठी राष्ट्र ीय मािक 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नागरी सेवकांची गुिवत्ता आडि क्षमिा वाढवण्याच्या उदे्दशाने कें द्र सरकारने "नागरी सेवा प्रडशक्षि संस्थांसाठी राष्ट्र ीय 

मानक" चे अनावरि केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• क्षमिा डनमााि आयोगाच्या मुख्यालयाि नागरी सेवा प्रडशक्षि संस्थांसाठी राष्ट्र ीय मानक सुरू करण्याि आले. 

• नागरी सेवा प्रडशक्षि संस्थांसाठी राष्ट्र ीय स्तरावरील मानके ियार करण्यासाठी एक अडद्विीय मॉिेल सुरू करिारा 

भारि हा जगािील पडहला देश ठरला आहे. 

• नागरी सेवा प्रडशक्षि संस्थांसाठी राष्ट्र ीय मानकांसोबिच, सरकारने वेब पोटाल आडि राष्ट्र ीय मानकांसाठी दृडष्ट्कोन 

पेपरचे अनावरि केले. 

• डमशन कमायोगीचा एक भाग म्हिून नागरी सेवा प्रडशक्षि संस्थांसाठी राष्ट्र ीय मानक ियार करण्याि आले आहे. 

• नागरी सेवा प्रडशक्षि संस्थांसाठी राष्ट्र ीय मानकांचे मुख्य उडद्दष्ट् क्षमिा-डनमााि योजना ियार करिे आडि त्ांचे 

डनरीक्षि करिे िसेच सरकारमर्ील मानवी संसार्नांचे लेखापरीक्षि करिे हे आहे. 

• नागरी सेवा प्रडशक्षि संस्थांसाठी राष्ट्र ीय मानक भारिीय नागरी सेवकांना अडर्क सजानशील, सजानशील, डवचारशील, 

नाडवन्यपूिा, गडिमान, प्रगिीशील, ऊजाावान, कायाक्षम, पारदशाक आडि िंिज्ञान सक्षम बनवून भडवष्यासाठी एक 

चांगली डनवि बनवण्याचे उडद्दष्ट् ठेविे. 

स्रोत: र्ाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

वे्हईकल लोकेशि र्र ॅ नकंग नडव्हाइस (VLTD)  

बातम्यांमधे्य का: 

• इमजान्सी ररस्पॉन्स सपोटा डसस्टम (ERSS) सह वे्हईकल लोकेशन टर ॅ डकंग डिव्हाइस (VLTD) समाकडलि करिारे 

डहमाचल प्रदेश हे भारिािील पडहले राज्य बनले आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• या योजनेंिगाि, वे्हईकल लोकेशन टर ॅ डकंग डिव्हाइसने सुसज्ज असलेली सवा नोदंिीकृि व्यावसाडयक वाहने 

आपत्कालीन प्रडिसाद समथान प्रिालीशी जोिली जािील. 

• वाहन लोकेशन टर ॅ डकंग डिव्हाईस मेकॅडनझमच्या मदिीने ही वाहने भारिाि कुठेही टर ॅक केली जाऊ शकिाि. 

• सावाजडनक वाहनांमधे्य मडहला आडि मुलांच्या सुरके्षसाठी पॅडनक बटिाची सुडवर्ा डहमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्ांच्या 

हसे्त सुरू करण्याि आली. 

• इमजान्सी पॅडनक बटि डसस्टीम आडि कमांि कंटर ोल सेंटर यांचा समावेश असलेले वे्हईकल लोकेशन टर ॅ डकंग 

डिव्हाईस इमजान्सी ररस्पॉन्स सपोटा डसस्टीम िायल 112 शी जोिलेले आहे.  

• या मॉडनटररंग सेंटर डकंवा कमांि कंटर ोल सेंटरचा उदे्दश वाहन चोरी आडि वाहन अपघािांचा सहज शोर् घेिे, िसेच 

हा उपक्रम आहे. मडहला आडि मुलांची सुरक्षा सुडनडिि करण्यासाठी वाहनांच्या हालचालीवंर लक्ष ठेविे देखील सोपे 

होईल. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्वाची नियुक्ती 

द्रौपदी मुमूट 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय लोकशाही आघािी- NDA च्या राष्ट्र पिी पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुमूा यांची देशाच्या 15 व्या राष्ट्र पिी म्हिून 

डनवि झाली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मिमोजिीच्या डिसऱ् या फेरीअखेर एकूि वैर् मिांपैकी 50 टके्क आकिा पार करून द्रौपदी मुमूा यांनी ही डनवििूक 

डजंकली. 
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• द्रौपदी मुमूा यांनी 1997 मधे्य रायरंगपूर नगर पंचायिीची नगरसेवक डनवििूक डजंकून आपल्या राजकीय 

कारडकदीला सुरुवाि केली आडि 2015 मधे्य द्रौपदी मुमूा यांनी 2015 िे 2021 पयंि झारखंिच्या 9व्या राज्यपाल 

म्हिून पदभार स्वीकारला. 

• द्रौपदी मुमूा या झारखंि राज्याच्या पडहल्या मडहला राज्यपाल आहेि आडि द्रौपदी मुमूा या कोित्ाही भारिीय 

राज्याच्या राज्यपाल झालेल्या पडहल्या आडदवासी मडहला आहेि. 

• भारिाच्या राष्ट्र पिीचंी डनवि डनवििूक महाडवद्यालय प्रिालीद्वारे केली जािे, ज्यामधे्य राष्ट्र ीय आडि राज्यस्तरीय संसद 

सदस्य मिदान करिाि. 

• भारिाच्या राष्ट्र पिीचं्या डनवििुकीि, इलेक्टोरल कॉलेजमधे्य राज्यसभा आडि लोकसभेचे सवा डनविून आलेले सदस्य 

आडि राजे्य आडि कें द्रशाडसि प्रदेशांच्या डवर्ानसभांचे डनविून आलेले सदस्य असिाि. 

• भारिीय राष्ट्र पिीचंी डनवििूक भारिीय डनवििूक आयोग (EC) द्वारे घेिली जािे. 

• भारिीय राज्यघटनेच्या कलम 54 आडि अनुचे्छद 55 मधे्य अनुक्रमे राष्ट्र पिी आडि राष्ट्र पिीचं्या डनविीच्या प्रडक्रयेचे 

विान केले आहे. 

स्रोत: AIR 
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