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दैनिक चालू घडामोडी 29.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

युरोनियि इन्व्हेस्टमेंट बँक CDRI मधे्य सामील झाली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक (EIB) हवामान बदलामुळे होणारा पवनाश मयाापदत करण्याच्या उदे्दशाने पिझास्टर 

रेपझपलएंट इन्व्रास्टर क्चर (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI) युतीमधे्य सामील झाली. 

मुख्य मुदे्द: 

• नवीन युती अंतर्ात, युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक राष्ट्र ीय सरकार, बहुिक्षीय पवकास बँका, संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था आपण 

खाजर्ी के्षत्रासोबत काम करेल आपण पवकपसत के्षत्रात हवामान बदल आपण नैसपर्ाक आित्ीनंा असुरपक्षत असलेल्या 

िायाभूत सुपवधांच्या जलद पवकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दशाने काम करेल.  

• युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक हवामान बदल आपण नैसपर्ाक आित्ीनंा तोिं देण्यासाठी पिझास्टर रेपझपलएंट 

इन्व्रास्टर क्चरच्या सदस्य राष्ट्र ांना सल्लार्ार आपण आपथाक सहाय्य देखील प्रदान करेल. 

• सध्या, युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक आित्ी लवपिक िायाभूत सुपवधांसह "EU क्लायमेट बँक" म्हणून काम करेल आपण 

सदस्य राष्ट्र ांशी नवीन तैनात केलेल्या पवकास शाखा - "EIB ग्लोबल" द्वारे ज्ञान सामापयक करेल. 

• द कोएपलशन फॉर पिझास्टर रेपसपलएंट इन्व्रास्टर क्चर (सीिीआरआय) ही राष्ट्र ीय सरकारे, संयुक्त राष्ट्र ांच्या संस्था 

आपण कायाक्रम, बहुिक्षीय पवकास बँका आपण पवत्िुरवठा यंत्रणा, खाजर्ी के्षत्र आपण ज्ञान संस्था यांिी बहु-भार्धारक 

जार्पतक भार्ीदारी आहे, ज्यािे उद्घाटन 23 सप्टेंबर 2019 रोजी संयुक्त राष्ट्र ांच्या हवामान कृती पशखर िररषदेत 

भारताच्या िंतप्रधानांच्या हसे्त करण्यात आले होते. 

• बु्रसेल्समधे्य रोमिा करार अंमलात आल्यानंतर 1958 मधे्य युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँकेिी स्थािना करण्यात आली 

आपण 1968 मधे्य युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँकेिे मुख्यालय ब्रसेल्स येथून लक्झेंबर्ा येथे हलपवण्यात आले. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

भारतािे 3 वर्ाात 329 वाघ गमावले: सरकारी आकडेवारी 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतातील वाघांच्या स्स्थतीबाबत कें द्रीय ियाावरण राज्यमंत्री अपिनी कुमार िौबे यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या 

अहवालानुसार, रे्ल्या 3 वषाांत भारतात वाघांच्या मृतू्यिी संख्या 329 वर िोहोिली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• सरकारने जाहीर केलेल्या आकिेवारीनुसार, 2019 मधे्य भारतात 96 वाघांिा मृतू्य झाला, 2020 मधे्य 106 वाघांिा 

मृतू्य झाला, तर 2021 मधे्य वाघांच्या मृतू्यिी संख्या 127 वर िोहोिली आहे. 

• सरकारी आकिेवारीनुसार, भारतात पशकारीच्या घटनांमधे्य घट झाली आहे आपण पशकारीच्या प्रकरणांिी संख्या 

2019 मधील 17 वरून 2021 मधे्य 4 वर आली आहे. 

• सध्या भारतात वाघांिी एकूण संख्या २,९६७ आहे. 

वाघांच्या संरक्षणासाठी सरकारकडूि िुढाकार घेतला जातो. 

1. M-StriPES App (Monitoring System for Tigers - Intensive Security and Ecological Status) ही एक अॅि-

आधाररत देखरेख प्रणाली आहे, जी एनटीसीएने २०१० साली भारतीय व्याघ्र प्रकल्पात सुरू केली होती, ही प्रणाली 

के्षत्र व्यवस्थािकांना र्स्तीिी तीव्रता आपण स्थापनक कहरेजवर लक्ष ठेवण्यास सक्षम करते 

2. Project Tiger 

• इंपदरा र्ांधी सरकारने 1973 मधे्य उत्राखंिमधील पजम कॉबेट नॅशनल िाका मधे्य टायर्र प्रकल्प सुरू केला होता. 

• प्रोजेक्ट टायर्र सुरुवातीला पजम कॉबेट, मानस, रणथंबोर, पसमलीिाल, बांदीिूर, िलामू, संुदरबन, मेलाघटा आपण 

कान्हा नॅशनल िार्क्ामधे्य राबपवण्यात आला, तर सध्या, प्रोजेक्ट टायर्र अंतर्ात देशाच्या 2% िेक्षा जास्त के्षत्र संरपक्षत 

आहे. 

• वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 मधे्य पवपवध प्रजातीचं्या वनस्पती आपण प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारने मंजूर 

केला. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडा 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

संरक्षण मंत्रालयाच्या iDEX-DIO िे िवोिक्रमासाठी 100 व्या करारावर स्वाक्षरी केली 
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बातम्यांमधे्य का: 

• iDEX ने नवी पदल्लीतील Pacify Medical Technologies Pvt Ltd नावाच्या फमासोबत 100 व्या करारावर स्वाक्षरी 

केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• एपप्रल 2018 मधे्य, iDEX (Innovation for Defense Excellence) नावािा प्रकल्प िंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण 

मंत्रालयािे प्रमुख (MoD) म्हणून तांपत्रक नवोिक्रमासाठी सुरू केला होता. 

• iDEX िे उपद्दष्ट् स्टाटा-अप्सना प्रोत्साहन देणे आपण त्यांना संरक्षण आपण एरोसे्पस तंत्रज्ञानामधे्य सह-पनपमाती आपण 

सह-पवकासासाठी व्यासिीठ प्रदान करणे आहे. 

• iDEX िी व्याख्या सरकारने "भारतीय सैन्याच्या आधुपनकीकरणासाठी तांपत्रकदृष्ट्या प्रर्त उिाय पवतरीत 

करण्यासाठी नवोने्मषक आपण उद्योजकांिा समावेश करून संरक्षण आपण एरोसे्पसमधे्य नवकल्पना आपण तंत्रज्ञान 

पवकासाला िालना देणारी िररसंस्था" अशी केली आहे. 

• iDEX ला पिफेन्स इनोहेशन ऑर्ानायझेशन, कंिनी कायदा 2013 च्या कलम 8 नुसार 'नॉन-प्रॉपफट कंिनी' द्वारे 

अथासहाय्य आपण व्यवस्थापित केले जाते. iDEX िे संस्थािक सदस्य संरक्षण सावाजपनक के्षत्रातील उिक्रम पहंदुस्तान 

एरोनॉपटर्क् पलपमटेि (HAL) आपण भारत इलेक्टर ॉपनर्क् पलपमटेि (BEL) आहेत. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडा 

हाि कुआंग लष्करी सराव 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• हान कुआंर् लष्करी सरावािा दुसरा टप्पा 25 जुलै 2022 ते 29 जुलै 2022 या कालावधीत आयोपजत केला जाईल, 

ज्यामधे्य तैवानच्या सैन्याच्या सवा शाखांनी भार् घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हान कुआंर् सराव हा तैवान, पकनमेन, िेंरू् आपण मातु्स येथील तैवान सैन्याच्या सवा शाखा आपण त्याच्या राखीव 

दलांद्वारे वापषाक लष्करी सराव आहे. 

• हान कुआंर् लष्करी सराव प्रथम २३ एपप्रल १९८४ रोजी लष्करािे जनरल होउ िे-सन (तत्कालीन जनरल स्टाफिे 

प्रमुख) यांनी केला होता. 

• १९८४ िासून दरवषी आयोपजत केला जाणारा हा वापषाक लष्करी सराव आहे. 

• िीनच्या िीिल्स पलबरेशन आमीने केलेल्या हल्ल्यादरम्यान सैन्याच्या एकूण संरक्षण क्षमतेला िालना देणे आपण 

सज्जतेिा प्रपतकार करणे हे हान कुआंर् लष्करी सरावािे मुख्य उद्दीष्ट् आहे. 

• तैवान हे स्वयंशापसत बेट आहे, िरंतु िीनच्या सत्ाधारी कमु्यपनस्ट िक्षाकिून तैवान हा पिनी भूभार् असल्यािा दावा 

केला जातो, िीनच्या हेतंूबद्दल वाढत्या पिंतेमुळे २०२२ मधे्य हान कुआंर् लष्करी सरावािे महत्त्व तैवानसाठी खूि 

महत्त्वािे आहे.  

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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महत्त्वाचे िुरस्कार 

नवन्स्टि चनचाल लीडरनिि अवॉडा  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पब्रटनिे िंतप्रधान बोररस जॉन्सन यांच्या हसे्त युके्रनिे राष्ट्र ाध्यक्ष वोलोपिपमर झेलेन्व्की यांना पवन्स्टन िपिाल लीिरपशि 

िुरकार प्रदान करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• युके्रनवर रपशयाच्या आक्रमणादरम्यान शौया लढल्याबद्दल वोलोपिपमर झेलेन्व्की यांना हा िुरकार प्रदान करण्यात 

आला आहे. 

• बोररस जॉन्सनच्या लंिन कायाालयात आयोपजत समारंभात होलोपिपमर झेलेन्व्की यांना आभासी मोिमधे्य पवन्स्टन 

िपिाल लीिरपशि अवॉिा प्रदान करण्यात आला. 

• पवन्स्टन िपिाल लीिरपशि अवॉिािी स्थािना 2006 मधे्य करण्यात आली होती, िपहला पवन्स्टन िपिाल लीिरपशि 

अवॉिा 2006 मधे्य पप्रन्स िाल्सा, अमेररकेच्या माजी िरराष्ट्र  सपिव मॅिेपलन अल्ब्ब्राइट आपण माजी पब्रपटश िंतप्रधान 

मार्ाारेट थॅिर आपण जॉन मेजर यांना प्रदान करण्यात आला होता. 

• सर पवन्स्टन िपिाल हे पब्रपटश राजकारणी, लेखक आपण सैपनक होते, त्यांनी पद्वतीय पवियुद्धादरम्यान 1951 ते 1955 

ियांत युनायटेि पकंर्िमिे िंतप्रधान म्हणून काम केले होते, त्यांच्या सन्मानाथा हा िुरकार 2006 मधे्य स्थापित 

करण्यात आला होता. 

• सर पवन्स्टन िपिाल हे आपथाक उदारमतवादी आपण साम्राज्यवादी नेते होते आपण त्यांनी त्यांच्या बहुतांश राजकीय 

कारपकदीत कंझहेपटह िक्षािे सदस्य म्हणून काम केले. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडा 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

2022 बनमिंगहॅम कॉमिवेल्थ गेम्स 
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बातम्यांमधे्य का: 

• ऑपलस्िक िदक पवजेती िीही पसंधू पहला बपमांर्हॅम येथे आयोपजत राष्ट्र कुल क्रीिा 2022 च्या उद्घाटन 

समारंभासाठी भारतीय दलािी ध्वजवाहक बनवण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• यािूवी, ऑस्टर ेपलयातील र्ोल्ड कोस्ट येथे झालेल्या 2018 राष्ट्र कुल खेळांच्या उद्घाटन समारंभात िीही पसंधूला 

भारतीय दलािा ध्वजवाहक बनवण्यात आले होते. 

• 28 जुलै ते 8 ऑर्स्ट या कालावधीत, बपमांर्हॅम, इंगं्लि, 2022 च्या राष्ट्र कुल खेळांिे यजमानिद भूषवणार आहे. 

• 2022 कॉमनवेल्थ रे्म्स अपधकृतिणे XXII कॉमनवेल्थ रे्म्स म्हणून ओळखले जातात आपण बपमांर्हॅम 2022 म्हणून 

प्रपसद्ध आहेत. 

• कॉमनवेल्थ रे्म्स हा राष्ट्र कुल सदस्यांसाठी आंतरराष्ट्र ीय स्तरावर आयोपजत केलेला बहु-क्रीिा स्पधाा आहे. 

• कॉमनवेल्थ रे्म्सिे यजमानिद इंगं्लिमधे्य घेण्यािी ही पतसरी वेळ आहे, याआधी 2002 आपण 1934 मधे्य कॉमनवेल्थ 

रे्म्स इंगं्लिने आयोपजत केले होते. 

• 1930 मधे्य कॅनिातील हॅपमल्टन येथे िपहले राष्ट्र कुल खेळ आयोपजत करण्यात आले होते. 

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंनडया 

जागनतक ऍथलेनटक्स चॅम्पियिनिि 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• युजीन आपण ओरेर्ॉन, युनायटेि से्टट्स येथे झालेल्या जार्पतक अॅथलेपटर्क् िॅस्ियनपशिच्या 18 व्या आवृत्ीिा 

समारोि झाला आपण भारत एका िदकासह रु्णतापलकेत 33 व्या स्थानावर रापहला. 

मुख्य मुदे्द: 

• जार्पतक ऍथलेपटर्क् िॅस्ियनपशि 2022 िी 18 वी आवृत्ी युजीन, ओरेर्ॉन, युनायटेि से्टट्स (यूएसए) येथील हेविा 

फील्ड, ओरेर्ॉन पवद्यािीठ कॅिस येथे आयोपजत करण्यात आली होती. 

• अ ॅथलेपटर्क्मधील जार्पतक स्पधाा प्रथमि युनायटेि से्टट्समधे्य आयोपजत करण्यात आली होती, तर ती दुसऱयांदा 

उत्र अमेररकेत आयोपजत करण्यात आली होती. 

• जार्पतक अॅथलेपटर्क् िॅस्ियनपशि या वषी यूएसए टर ॅक अँि फील्ड (यूएसएटीएफ) आपण जार्पतक अॅथलेपटर्क्द्वारे 

आयोपजत करण्यात आली होती. 

• जार्पतक अॅथलेपटर्क् िॅस्ियनपशिसाठी यंदािा शुभंकर म्हणजे ‘लेजंि द पवंर्फूट’. 

• या वषीच्या जार्पतक ऍथलेपटर्क् िॅस्ियनपशिमधे्य, युनायटेि से्टट्स 33 िदकांसह आघािीवर आहे, तर 

इपथओपिया, जमैका, केपनया आपण िीन प्रते्यकी 10 िदकांसह टेबलमधे्य दुसऱया, पतसऱया आपण िौथ्या स्थानावर 

आहेत. 

• या वषीच्या जार्पतक अॅथलेपटर्क् िॅस्ियनपशिमधे्य भारत 1 िदकांसह 33 व्या स्थानावर आहे, तर िीन, जिान आपण 

कझाकस्तान या आपशयाई राष्ट्र ांमधे्य भारत िौथ्या स्थानावर आहे. 
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• 2022 च्या जार्पतक ऍथलेपटर्क् िॅस्ियनपशिमधे्य नीरज िोप्राने भारतािे रौप्य िदक पजंकले होते. 

• जार्पतक ऍथलेपटर्क् िॅस्ियनपशििी 19 वी आवृत्ी 2023 मधे्य हंरे्रीमधे्य आयोपजत केली जाईल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्वाचे नदवस 

जागनतक नहिॅटायटीस नदवस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• हायरल पहिॅटायटीसबद्दल जार्रूकता पनमााण करण्याच्या उदे्दशाने दरवषी 28 जुलै रोजी जार्पतक पहिॅटायटीस 

पदवस िाळला जातो. 

महत्वाचा मुद्दा: 

• या वषीच्या जार्पतक पहिॅटायटीस पदन 2022 िी थीम "Bringing Hepatitis Care Closer to You". 

• यकृतािी कोणतीही जळजळ यास पहिॅटायटीस म्हणतात. 

• पहिॅटायटीस हा मुख्यतः  ए, बी, सी, िी आपण ई यासह "हेिॅटोटर ॉपिक" (यकृत-पनदेपशत) पवषाणंूच्या समूहामुळे होतो. 

• पहिॅटायटीस हा जर्ातील एकमेव असा संसर्ाजन्य रोर् आहे ज्यािा मृतू्य दर वाढत आहे. 

• पहिॅटायटीस बी पवषाणूिा शोध नोबेल िाररतोपषक पवजेते शास्त्रज्ञ िॉ. बारूि ब्लमबर्ा यांनी लावला होता आपण 

त्यांच्या वाढपदवसाच्या स्मरणाथा 2008 िासून दरवषी जार्पतक पहिॅटायटीस पदवस साजरा केला जातो. 

• भारतातील हायरल पहिॅटायटीस, पहिॅटायटीस पवषाणू A आपण E मुळे होणारी, ही भारतातील एक प्रमुख सावाजपनक 

आरोग्य समस्या आहे, जर्भरातील सुमारे 354 दशलक्ष लोक हेिेटायटीस B आपण C मुळे ग्रस्त आहेत. 
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