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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

दुसरा आठवडा जुलै 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

आंबा मिोत्सव-2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेशातील आंबा महोत्सव-2022 लखनऊ येथे 4-7 जुलै दरम्यान आयोजजत करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पररषदेदरम्यान "मेगा क्लस्टर ऑफ मँगोज" चे उद्घाटनही करण्यात आले. 

• अजिवेशनात आंब्याच्या 700 जाती आजि त्ांचे उप-उत्पादने प्रदजशित करण्यात आली आहेत. 

• शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढजवण्याबरोबरच आंब्याचे उत्पादन वाढवण्याच्या उदे्दशाने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले 

आहे. 

• आंबा महोत्सव-2022 चा उदे्दश सिादरम्यान शेतकऱयांना जवपिन िोरिांजवषयी माजहती देिे हा आहे. 

• भारतात सुमारे 20.4 दशलक्ष टन आंब्याचे उत्पादन होते, जे जागजतक आंबा उत्पादनाच्या 65% आहे, तर उत्तर प्रदेश 4.5 

दशलक्ष टन उत्पादन करते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

अखिल भारतीय हिक्षा समागम 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• अखखल भारतीय जशक्षि समागमचे उद्घाटन पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त वारािसीमधे्य झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• समागम जवद्यापीठ अनुदान आयोग आजि बनारस जहंदू जवद्यापीठ यांच्या सहकायािने जशक्षि मंत्रालयाने आयोजजत केला आहे. 

• तीन जदवसीय कायिक्रम अखखल भारतीय जशक्षा समागममधे्य 300 हून अजिक कुलगुरू आजि संचालक, जशक्षितज्ज्ञ, 

िोरिकते, तसेच साविजजनक आजि खाजगी जवद्यापीठांमिील उद्योग प्रजतजनिी उपखथथत आहेत. 

• जशखर पररषद आघाडीच्या भारतीय उच्च शैक्षजिक संथथांसाठी रिनीती, यशोगाथा आजि राष्ट्र ीय शैक्षजिक िोरि-2020 

च्या अंमलबजाविीतील सवोत्तम पद्धतीवंर चचाि करण्यासाठी, जवचारजवजनमय करण्यासाठी आजि अंतर्दिष्ट्ी शेअर करण्यासाठी 

एक व्यासपीठ म्हिून काम करेल. 

• अखखल भारतीय जशक्षा समागमचे ठळक वैजशष्ट्य म्हिजे उच्च जशक्षिावरील वारािसी जाहीरनाम्याचा अवलंब करिे, जे 

भारताचे जवस्ताररत र्दष्ट्ीकोन आजि उच्च जशक्षि व्यवथथेला जतचे उजद्दष्ट् साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी नवीन वचनबद्धतेचे 

प्रजतजबंजबत करते. 

स्रोत: पीआयबी 

राष्ट्र ीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ओहडिा राज्य क्रमवारीत अव्वल  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 'NFSA 2022 साठी राज्य रँजकंग इंडेक्स' कें द्रीय अन्न आजि ग्राहक व्यवहार मंत्री यांनी 'भारताची अन्न आजि पोषि सुरक्षा' 

या जवषयावरील राज्यांच्या अन्न मंत्र्ांच्या पररषदेदरम्यान जारी केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राज्य क्रमवारीत ओजडशा पजहल्या क्रमांकावर आहे, तर उत्तर प्रदेश आजि आंध्र प्रदेश अनुक्रमे दुसऱया आजि जतसऱया 

क्रमांकावर आहेत. 

• जवशेष शे्रिीतील राज्यांमधे्य (ईशान्य राजे्य, जहमालयीन राजे्य आजि बेट राजे्य), जत्रपुरा प्रथम क्रमांकावर आहे, तर जहमाचल 

प्रदेश आजि जसक्कीम दुसऱया आजि जतसऱया थथानावर आहेत. 

• जारी केलेल्या जनदेशांकानुसार, बहुतांश राजे्य आजि कें द्रशाजसत प्रदेशांनी चांगली कामजगरी केली आहे आजि बहुतांश राजे्य 

आजि कें द्रशाजसत प्रदेशांनी जडजजटायझेशन, आिार सीजडंग आजि EPOS इंस्टॉलेशनमधे्य चांगली कामजगरी केली आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 
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The 18th MyGov State instance 

 

बातम्यांमधे्य का: 

MyGov State - MyGov Gujarat चे 18 वे इलस्टर ेशन सुरू करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• हे नागररक-कें जद्रत व्यासपीठ 4 प्रमुख उजद्दष्ट्ांसह सुरू करण्यात आले आहे, ज्यात समाजवष्ट् आहे- 

1. रेन वॉटर हावेखसं्टग आजि पािी बचत पद्धती सामाजयक करण्यासाठी चचाि मंच. 

2. ई-गव्हनिन्सच्या माध्यमातून जगण्याच्या सुलभतेवर चचेसाठी मंच. 

3. स्वच्छता अजभयानावर मतदान 

4. जडजजटल सेवा सेतू वर ब्लॉग. 

• MyGov, नागररकांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी जगातील सवाित मोठे व्यासपीठ, पंतप्रिान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 26 जुलै 

2014 रोजी सरकारला सामान्य मािसांशी जोडण्याच्या कल्पनेने सुरू केले. 

• नागररकांच्या कल्पना आजि सूचना सरकारपयंत पोहोचवण्याच्या उदे्दशाने MyGov भारतीय तरुिांमधे्य लोकजप्रय 

असलेल्या, जवशेषत: देशाच्या दुगिम भागात राहिाऱयांमधे्य लोकजप्रय असलेल्या जवळजवळ सवि सोशल मीजडया 

पॅ्लटफॉमिवर उपलब्ध आहे. 

स्रोत: द हिंदू 

अग्रदूत वृत्तपत्ांचा समूि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अग्रदूत समूहाच्या सुवििमहोत्सवी समारंभाचे उद्घाटन पंतप्रिान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त खव्हजडओ कॉन्फरखनं्सगद्वारे 

करण्यात आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• आसामचे मुख्यमंत्री, डॉ. जहमंता जबस्वा सरमा, अग्रदूतांच्या सुविि जयंती उत्सव सजमतीचे मुख्य संरक्षक आहेत. 

• अग्रदूत आसामी भाषेत जद्व-साप्ताजहक म्हिून सुरू झाले. 

• अग्रदूत वृत्तपत्राची थथापना आसाममिील जे्यष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका यांनी केली होती. 

• सन 1995 मधे्य, दैजनक आिारने जनयजमत दैजनक वृत्तपत्र म्हिून प्रकाशन सुरू केले आजि ते आसामचा जवश्वासाहि आजि 

प्रभावशाली आवाज म्हिून उदयास आले. 

स्रोत: पीआयबी 

काई चटणी: ओहडिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• वैज्ञाजनक काई चटिी ओजडशामधे्य भौगोजलक संकेत (GI) नोदंिीसाठी सबजमट केली गेली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• काई चटिी जविकर मंुग्ांपासून तयार केली जाते आजि ओजडशाच्या मयूरभंज जजल्ह्यातील आजदवासी लोकांमधे्य 

खूप लोकजप्रय आहे. 

• काई चटिीचा वापर आजदवासी समाज औषिी तेल तयार करण्यासाठी करतात, ज्याचा वापर बेबी ऑइल म्हिून 

केला जातो आजि संजिवात, दाद आजि इतर त्वचा रोग बरे करण्यासाठी बाहेरून वापरला जातो. 

• GI हे जवजशष्ट् भौगोजलक के्षत्रातून उद्भवलेल्या जवजशष्ट् वैजशष्ट्यांसह वसू्त ओळखण्यासाठी वापरले जािारे सूचक आहे. 

• मॉस मंुग्ा, ज्याला वैज्ञाजनकर्दष्ट्या ओकोजफला स्मरागडीना म्हितात, मयूरभंजमधे्य वषिभर मुबलक प्रमािात 

आढळतात. 

• 2019 मधे्य, ओजडशाला ओजडशा रसगुल्ल्यासाठी GI टॅग देण्यात आला. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

आषाढी हबज 

 

• गुजरातमिील कच्छी समाज या जदवशी आपले नवीन वषि साजरे करतो. 
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• आषाढी बीज हा जहंदू जदनदजशिकेतील आषाढ मजहन्यातील शुक्ल पक्षाच्या दुसऱया जदवशी साजरा केला जातो. 

• आषाढी जबज हा सि, जो गुजरातच्या कच्छ प्रदेशात पावसाला सुरुवात करतो, हा एक पारंपाररक सि आहे आजि 

तो घरी साजरा केला जातो. 

• येत्ा पावसाळ्यात कोिते पीक चांगले येईल याचा अंदाज घेण्यासाठी आषाढी जबज उत्सवादरम्यान वातावरिातील 

आद्रिता तपासली जाते. 

• आषाढी जबज सिाजनजमत्त भगवान गिेश, लक्ष्मी देवी आजि इतर प्रादेजशक देवतांची पूजा केली जाते. 

स्रोत: LiveMint 

 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

परदेिी योगदान हनयमन कायदा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• परकीय योगदान जनयमन कायदा (FCRA) कें द्रीय गृह मंत्रालयाने सुिाररत केला आहे ज्यामधे्य नातेवाईकांना भारतात 

अजिक पैसे मुक्तपिे पाठजवण्याची परवानगी देण्यासारख्या तरतुदीचंा समावेश करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुिाररत जनयमानुसार, आता नातेवाईकांना सरकारला न कळवता 10 लाख रुपये पाठवण्याची मुभा देण्यात आली 

आहे, जर ही रक्कम जास्त असेल तर व्यक्तीनंा आता 30 जदवस अगोदर सरकारला माजहती देण्यासाठी तीन 

मजहन्यांचा कालाविी आहे.  

• सुिाररत जनयमांतगित, 'नोदंिी' जकंवा 'पूवि परवानगी' शे्रिी अंतगित प्राप्त जनिीच्या वापरासाठी बँक खाती 

उघडण्याबाबत सरकारला माजहती देण्यासाठी संथथांना अजिक वेळ प्रदान करण्यात आला आहे. 

• परदेशी जनिी जमळविाऱया संथथेने/व्यक्तीला दर जतमाहीत त्ांच्या अजिकृत वेबसाइटवर असे योगदान जाहीर करिे 

आवश्यक असलेली जुनी तरतूदही नवीन जनयमात काढून टाकण्यात आली आहे. 

स्रोत: हिंदुस्तान टाईम्स 

हडहजटल इंहडया वीक-2022 
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बातम्यांमधे्य का: 

• गुजरातमिील गांिीनगर येथे पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त जडजजटल इंजडया सप्ताह 2022 चे उद्घाटन करण्यात 

आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• जडजजटल इंजडया वीक-2022 चा उदे्दश तंत्रज्ञानाचा प्रवेश वाढविे, जीवनातील सुलभतेसाठी सेवा जवतरि प्रिाली 

सुव्यवखथथत करिे आजि स्टाटिअपला प्रोत्साहन देिे हा आहे. 

• जडजजटल इंजडया वीक-2022 ची थीम "New India Technology Inspiration" आहे. 

• आिार, यूपीआय, जडजजलॉकर, कोजवन लसीकरि पॅ्लटफॉमि, गव्हनिमेंट ई-माकेट पे्लस, दीक्षा पॅ्लटफॉमि, आजि 

आयुष्मान भारत, जडजजटल हेल्थ जमशन यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी 'इंजडयासॅ्टक डॉट ग्लोबल'चा शुभारंभ 

करण्यात आला.  

स्रोत: AIR 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

फायनाखशियल अॅक्शन टास्क फोसस (FATF) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जसंगापूरचे टी. राजा कुमार यांची फायनाखशशयल अॅक्शन टास्क फोसि (FATF) चे अध्यक्ष म्हिून जनयुक्ती करण्यात आली 

आहे, जो मनी लाँडररंग जवरोिी वॉचडॉग आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राजा कुमार सध्याचे FATF अध्यक्ष माकि स पे्लअर यांची जागा घेतील आजि त्ांची दोन वषांच्या कालाविीसाठी जनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

• फायनाखशशअल अॅक्शन टास्क फोसिला फ्रें चमधे्य गु्रप डी अॅक्शन फायनाखशशअल (GAFI) म्हिूनही ओळखले जाते. 

• FATF ही एक आंतर-सरकारी संथथा आहे जी 1989 मधे्य िोरिे जवकजसत करण्यासाठी आजि मनी लाँडररंगचा सामना 

करण्यासाठी G7 चा पुढाकार म्हिून थथापन करण्यात आली आहे. 

• FATF आंतरराष्ट्र ीय जवत्तीय प्रिालीच्या अखंडतेसाठी दहशतवादी जवत्तपुरवठा, मनी लाँडररंग आजि इतर संबंजित िोक्ांचा 

सामना करण्यासाठी मानके थथाजपत करिे आजि कायदेशीर, ऑपरेशनल आजि जनयामक उपायांच्या प्रभावी 

अंमलबजाविीला प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दशाने कायि करते. 

स्रोत: हबझनेस टाईम्स 
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मित्वाच्या बातम्या: अर्सव्यवस्र्ा 

भारतीय पररषद आहण राष्ट्र ीय िेअर बाजार यांची संयुक्त पररषद 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• इंजडयन कौखन्सल फॉर ररसचि ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉजमक ररलेशन्स आजि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज यांची संयुक्त पररषद 

ग्वाले्हर येथून कें द्रीय कृषी आजि शेतकरी कल्याि मंत्री श्री नरेंद्रजसंग तोमर यांच्या हसे्त सुरू करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द: 

ICRIER ही देशातील आघाडीच्या आजथिक जथंक टँकपैकी एक आहे आजि जगातील सवाित मोठी एक्सचेंज आहे. NSE तफे 

"Getting Right to Agricultural Markets" या प्रकल्पासाठी पररषद आयोजजत करण्यात आली आहे 

• देशातील शेतकऱयांना सेंजद्रय आजि नैसजगिक शेतीच्या फायद्यांची जािीव करून देिे हा या पररषदेचा मुख्य उदे्दश आहे. 

• भारतातील बहुतांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, भारतीय पररषद आजि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांनी आयोजजत 

केलेल्या संयुक्त पररषदेचे उजद्दष्ट् शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढविे आजि त्ांना शेतीमधे्य वापरल्या जािाऱया तंत्रज्ञानाची ओळख 

करून देिे हे आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

RIMPAC सराव  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय नौदलाच्या INS सातपुडा आजि P8I ने RIMPAC सरावाच्या बंदर टप्प्यात भाग घेतला. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय नौदलाची स्वदेशी युद्धनौका INS सातपुडा आजि P8I LRMRASW जवमाने पलि हाबिर, हवाई, US येथे सवाित मोठ्या 

बहुपक्षीय नौदल सरावांपैकी एक - ररम ऑफ द पॅजसजफकमधे्य सहभागी होत आहेत. 
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• व्यायामाच्या बंदर टप्प्याचा भाग म्हिून अनेक सेजमनार, व्यायाम योजना चचाि आजि क्रीडा स्पिाि आयोजजत केल्या गेल्या. 

• 28 देश, 38 युद्धनौका, 9 सैने्य, 31 मानवरजहत यंत्रिा, 170 जवमाने आजि 25,000 हून अजिक जवानांनी या बहुआयामी 

सरावात भाग घेतला. 

• INS सातपुडा आजि P8I सागरी गस्ती जवमानाने सहा आठवड्ांहून अजिक सखोल ऑपरेशनल आजि प्रजशक्षिासह सरावात 

भाग घेतला 

• RIMPAC सरावाचे उजद्दष्ट् मैत्रीपूिि नौदलांमधे्य परस्पर कायिक्षमता आजि जवश्वास जनमािि करिे आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

हविािापट्टणम येरे् ALH स्क्वाडर न INAS 324 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• INS देगा, जवशाखापट्टिम येथे पूवि नौदल कमांडचे फॅ्लग ऑजफसर कमांजडंग-इन-चीफ, व्हाईस-अॅडजमरल जबस्वजजत 

दासगुप्ता, AVSM, YSM, VSM यांच्या उपखथथतीत भारतीय नौदल एअर स्क्वाडर न 324 चा भारतीय नौदलात समावेश 

करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• ईस्टनि सीबोडिवर स्वदेशी जडझाइन केलेले आजि तयार केलेले अॅडव्हाशथड लाइट हेजलकॉप्टर (ALH) Mk III (MR) 

हेजलकॉप्टर चालविारे हे युजनट नौदलाचे पजहले स्क्वाडर न आहे. 

• INAS 324 कोडनाव असलेला "Kestrels" हा जशकारी पक्षी आहे आजि त्ात चांगली संवेदनाक्षम क्षमता आहे जी 

जवमान आजि या हवाई पथकाची अजभपे्रत भूजमका दशिवते. 

• ALH Mk III हेजलकॉप्टर अत्ािुजनक उपकरिे सुसज्ज आहेत ज्यात अत्ािुजनक पाळत ठेविारे रडार आजि इलेक्ट्र ो-

ऑजप्टकल सेन्सर यांचा समावेश आहे. 

• सागरी शोि आजि बचाव (SAR) च्या त्ांच्या मुख्य भूजमकांव्यजतररक्त, हे हेजलकॉप्टर मानवतावादी सहाय्य आजि 

आपत्ती जनवारि (HADR) ऑपरेशन्स तसेच मरीन कमांडोसह जवशेष ऑपरेशन्ससाठी तैनात केले जाऊ शकतात. 

स्रोत: पीआयबी 

िाय-टेक हवमानवाहू फुहजयान 
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बातम्यांमधे्य का: 

• चीनने आपल्या पजहल्या नवीन जपढीतील स्वदेशी जवमानवाहू वाहक, टाइप 003, फुजजयानचे अनावरि केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• तैवानजवळ वसलेल्या चीनच्या पूवि जकनारपट्टीच्या प्रांतावरून फुजजयानचे नाव पडले आहे. 

• फुजजयानचे एकूि वजन 80,000 टन आहे, जे सध्या चीनमधे्य उपलब्ध असलेल्या चीनी वाहकांपेक्षा आजि यूएस 

नेव्हीच्या जवमानवाहू जहाजांच्या पेक्षा जास्त आहे. 

• फुजजयानमधे्य सध्या चीनद्वारे संचाजलत शेडोगं आजि जलओजनंग या दोन अन्य वाहकांनी सामील झाले आहे. 

• फुजजयान नवीनतम प्रके्षपि तंत्रज्ञानासह तयार केले गेले आहे - इलेक्ट्र ोमॅगे्नजटक एअरक्राफ्ट लॉन्च जसस्टम, प्रथम 

यूएस नेव्हीने जवकजसत केले होते.  

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

हवज्ञान आहण तंत्ज्ञान 

टेक्नॉलॉजी इनोवे्हिन सेंटर-हतिान 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अत्ािुजनक ऑटोनॉमस नेखव्हगेशनवरील टेक्नॉलॉजी इनोवे्हशन सेंटर - जतहान मानवरजहत एररयल वे्हइकल्स 

जवकजसत करिार - आयआयटी हैदराबाद कॅम्पसमधे्य कें द्रीय जवज्ञान आजि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री यांच्या हसे्त उद्घाटन 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• जवज्ञान आजि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पुढच्या जपढीतील स्माटि मोजबजलटी तंत्रज्ञानाच्या के्षत्रात उदयोनु्मख IIT हैदराबाद 

नवकल्पनांसाठी समथिन प्रदान केले आहे. 

• स्वायत्त नेखव्हगेशन आजि डेटा ऍखिजझशन जसस्टीम्सच्या जवजशष्ट् डोमेन के्षत्रातील आंतरजवद्याशाखीय तंत्रज्ञानाच्या R&D वर 

आवश्यक लक्ष कें जद्रत करून, कें द्र मानवरजहत आजि स्वायत्त वाहनांशी संबंजित जवजवि आव्हानांवर त्वररत उपायांची 

आवश्यकता देखील पूिि करते. 

• मानवरजहत जवमान आजि ररमोटली कंटर ोल्ड वे्हइकल्ससाठी ऑटोनॉमस नेखव्हगेशन जसस्टम जकंवा ऑटोनॉमस नेखव्हगेशन 

जसस्टमवर आिाररत टेक्नॉलॉजी इनोवे्हशन सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी इनोवे्हशन आयआयटी हैदराबाद येथे 'जतहान फाउंडेशन' 

म्हिून ओळखले जाते. 

• हा एक बहु-अनुशासनात्मक उपक्रम आहे ज्यामधे्य IIT हैदराबाद येथील इलेखक्ट्र कल, कॉम्प्युटर सायन्स, मेकॅजनकल आजि 

एरोसे्पस, जसखव्हल, मॅथेमॅजटक्स आजि जडझाईनमिील संशोिकांचा समावेश आहे ज्यात नामांजकत संथथा आजि उद्योगांच्या 

सहकायािने आजि समथिन आहे. 

• हे 'आत्मजनभिर भारत', 'कौशल्य भारत' आजि 'जडजजटल इंजडया'च्या जदशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. 

स्रोत: द हिंदू 
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इशरारेड प्रकाि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• शास्त्रज्ञांनी एक नवीन सामग्री शोिली आहे जी उच्च कायिक्षमतेसह इशफ्रारेड प्रकाश उत्सजजित करू शकते, शोिू शकते 

आजि सुिारू शकते जेिेकरून ते सौर आजि थमिल ऊजाि संरक्षि आजि ऑजप्टकल कमु्यजनकेशन उपकरिांसाठी उपयुक्त 

ठरेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• इलेक्ट्र ोमॅगे्नजटक लहरी हे अक्षय ऊजाि स्त्रोत आहेत, ज्याचा वापर वीज जनजमिती, दूरसंचार, संरक्षि आजि सुरक्षा तंत्रज्ञान, 

सेन्ससि आजि आरोग् सेवांमधे्य केला जातो. 

• इशफ्रारेड लाइट ऍखप्लकेशन्सना बुखद्धमत्ता आजि अत्ािुजनक सामग्रीची आवश्यकता असते जे उच्च कायिक्षमतेसह इखच्छत 

से्पक्ट्र ल शे्रिीमधे्य उते्तजन, मॉडु्लेशन आजि शोि सक्षम करू शकतात. 

बंगळुरूखथथत जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अॅडव्हाशथड सायंजटजफक ररसचि (जेएनसीएएसआर) या जवज्ञान व तंत्रज्ञान 

जवभागाच्या (डीएसटी) स्वायत्त संथथेने उच्च कायिक्षमता असलेल्या या संथथेच्या संशोिकांनी जसंगल जक्रस्टलाइन सॅ्कखियम 

नायटर ाइड (एससीएन) या नव्या साजहत्ाचा शोि लावला आहे. हे इशफ्रारेड प्रकाश उत्सजजित, शोि आजि सुिाररत देखील करू 

शकते. 

• संॅ्कजडयम नायटर ाइड प्रमािे, ही सामग्री आिुजनक पूरक-मेटल-ऑक्साइड-सेजमकंडक्ट्र (CMOS) जकंवा Si-chip 

तंत्रज्ञानाशी सुसंगत आहे कारि ती गॅजलयम नायटर ाइड (GaN) सारख्या कुटंुबाशी संबंजित आहे. 

स्रोत: द हिंदू 

अंतराळ पयसटन 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• व्हजजिन गॅलेखक्ट्क, से्पसएक्स आजि बू्ल ओररजजन सारख्या व्यावसाजयक कंपन्यांमिील से्पस टुररझमच्या वाढत्ा 

स्पिेदरम्यान रॉकेट प्रके्षपिामुळे हवामान आजि ओझोन थरावर नकारात्मक पररिाम होऊ शकतो, असे एका नवीन 

अभ्यासात आढळून आले आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• संशोिकांना असे आढळून आले की रॉकेट प्रके्षपिातून होिारे काजळीचे उत्सजिन इतर स्त्रोतांच्या तुलनेत वातावरि 

तापवण्यासाठी अजिक प्रभावी आहे. 

• संशोिकांच्या म्हिण्यानुसार, वेगाने वाढिाऱ या अंतराळ पयिटन उद्योगाद्वारे जनयजमत प्रके्षपि "मॉखरर यल प्रोटोकॉलद्वारे 

ओझोन क्षीिता परत करण्याच्या प्रगतीला कमी करू शकते." 

• मॉखरर यल प्रोटोकॉल हा एक महत्त्वाचा आंतरराष्ट्र ीय करार आहे जो मॉखरर यलमधे्य 1987 मधे्य स्वीकारण्यात आला 

होता आजि ओझोन-कमी करिारे पदाथि (ODS) नावाच्या सुमारे 100 रसायनांचे उत्पादन आजि वापर जनयंजत्रत 

करून पृथ्वीच्या ओझोन थराचे संरक्षि करण्याचे उजद्दष्ट् आहे. 

• युनायटेड नेशन्स एशव्हायनिमेंट प्रोग्राम (UNEP) नुसार, या कराराजशवाय, ओझोन कमी होण्याचे प्रमाि 2050 पयंत 

सध्याच्या पातळीच्या तुलनेत दहा पटीने वाढले असते. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बातम्या: पयासवरण 

नैरोबी मािी 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नैरोबी माशांच्या संपकाित आल्यानंतर पूवि जसक्कीममिील जवळपास 100 जवद्यार्थ्ांना त्वचा संक्रमि झाले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नैरोबी माशी ही पूवि आजफ्रकेतील थथाजनक कीटकांची प्रजाती आहे, ज्याला केजनयन माशी जकंवा डर ॅगन बग म्हिूनही 

ओळखले जाते. 

• नैरोबी माशांमधे्य दोन प्रजाती समाजवष्ट् आहेत- 

1. Pedrus Eximius. 

2. Pederus Sabius. 

• नैरोबीच्या माश्या केशरी आजि काळ्या रंगाच्या असतात जास्त पजिन्यमान असलेल्या भागात वाढतात आजि बहुतेक 

कीटकांप्रमािे तेजस्वी प्रकाशाकडे आकजषित होतात. 

नैरोबी माश्यांचा भारत, जपान आजि पॅरागे्व सारख्या देशांमधे्य पूवी आजफ्रकेबाहेर अनेक उदे्रक झाला होता. 

स्रोत: Livemint 
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िररयाली मिोत्सव 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पयािवरि, वन आजि हवामान बदल मंत्रालयाच्या "आझादी का अमृत महोत्सव" च्या भावनेनुसार, 8 जुलै 2022 रोजी 

तालकटोरा से्टजडयम, नवी जदल्ली येथे "हररयाली महोत्सव" आयोजजत केला जाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• हररयाली महोत्सव- सध्याच्या जपढीचे जीवन जटकवून ठेवण्यासाठीच नवे्ह तर येिाऱया जपढ्ांचे भजवष्य सुरजक्षत करण्यासाठी 

वृक्षांच्या महत्त्वाजवषयी जागरुकता जनमािि करण्याच्या उदे्दशाने "वृक्ष महोत्सव" आयोजजत केला जात आहे. 

• हररयाली महोत्सव 2022 या प्रसंगी वृक्षारोपि मोहीम राबवण्यासाठी राज्य सरकार, पोलीस संथथा आजि जदल्लीच्या 

शाळांच्या सहकायािने पयािवरि, वन आजि हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे आयोजजत केले जाईल. 

• उत्सवाचा एक भाग म्हिून, देशभरातील ७५ जनकृष्ट् वृक्षारोपि थथळांवर एक औपचाररक वृक्षारोपि मोहीम आयोजजत केली 

जाईल, ज्यामधे्य जदल्ली/एनसीआर आजि जवजवि राज्यांमिील ७५ शहरांची जंगले, ७५ पोजलस से्टशन आजि ७५ शाळांचा 

सहभाग असेल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

वनस्पतीमंधे्य नायटर ेटचे िोषण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नॅशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजजकल सायने्सस, टाटा इखियूट ऑफ फंडामेंटल ररसचि, बेंगळुरू (NCBS-TIFR) च्या 

संशोिकांच्या नेतृत्वाखाली संशोिकांनी एक नवीन मागि शोिला आहे जो वनस्पतीमंधे्य नायटर ेट शोषि जनयंजत्रत करतो. 

मुख्य मुदे्द: 

• जीन टर ान्सजक्रप्प्शन फॅक्ट्र MADS27, जे नायटर ेट शोषि, मूळ जवकास आजि ताि सहनशीलता जनयंजत्रत करते, 

मायक्रो-RNA, miR444 द्वारे सजक्रय केले जाते. 
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• नवीन शोि सूजचत करतो की 'miR444' चा वापर नायटर ेट शोषि वाढजवण्यासाठी, मुळांचा जवकास वाढजवण्यासाठी 

आजि वनस्पतीला जास्त ताि सहन करण्यास मदत करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

• नायटर ोजन हे वनस्पतीच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले सवाित महत्वाचे पोषक घटक आहे. 

• नायटर ेट्स देखील जीनोम-व्यापी जनुक अजभव्यक्ती जनयंजत्रत करण्यासाठी भूजमका बजावतात जे रूट जसस्टम 

आजकि टेक्चर, फुलांचा वेळ, पानांचा जवकास इ. जनयंजत्रत करतात. 

• खतांमधे्य नायटर ेट्सच्या अजतवापरामुळे पािी आजि मातीमधे्य नायटर ेट्स जमा होतात. या साठ्यामुळे माती आजि 

पाण्याचे प्रदूषि कमी होते तसेच ग्रीनहोचे योगदान वाढते. 

स्रोत: द हिंदू 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

हमिन वात्सल्य योजना 

 

बातम्यांमधे्य का: 

1 एजप्रल 2022 पासून लागू होिाऱ या “जमशन वात्सल्य योजने” संदभाित मजहला आजि बाल जवकास मंत्रालयाने मागिदशिक तते्त्व 

जारी केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्र पुरसृ्कत योजना “जमशन वात्सल्य” म्हिजेच बाल संरक्षि सेवा योजना मजहला आजि बाल जवकास मंत्रालयाने 2009-

10 पासून मुलांच्या कल्याि आजि पुनविसनासाठी सुरू केली. 

भारतातील प्रते्क बालकाचे जनरोगी आजि आनंदी बालपि सुजनजित करिे, त्ांना त्ांच्या पूिि क्षमतेची जािीव करून 

देण्याची संिी उपलब्ध करून देिे, प्रते्क के्षत्रात जवकासाला पाजठंबा देिे आजि त्ांच्यासाठी संवेदनशील, आश्वासक आजि 

समक्रजमत पररसंथथा जनमािि करिे हे जमशन वात्सल्यचे उजद्दष्ट् आहे. 

'जमशन वात्सल्य'च्या मुख्य कामांमधे्य घटनात्मक संथथांचे कामकाज सुिारिे, सेवा जवतरिाची चौकट बळकट करिे, 

संथथात्मक सेवा व सेवांचा दजाि वाढजविे, जबगर संथथात्मक समुदायािाररत सेवेला चालना देिे आजि आपत्कालीन प्रवेश 

प्रजशक्षि, प्रजशक्षि आजि क्षमतावृद्धी करिे या प्रमुख कामांचा समावेश होतो. 

• “जमशन वात्सल्य” ही कें द्र आजि राज्य/कें द्रशाजसत प्रदेश सरकारे यांच्यातील जनिािररत खचि-वाटप प्रमािानुसार कें द्र 

प्रायोजजत योजना म्हिून राबजवण्यात येईल. 

स्रोत: द हिंदू 

'नारी को नमन' योजना 

बातम्यांमधे्य का: 

• "नारी को नमन" योजना जहमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी राज्यातील मजहलांसाठी सुरू केली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• या योजनेअंतगित, जहमाचल प्रदेश सरकारने राज्य सरकारी बसमिील मजहलांसाठी जतजकटांच्या जकमतीत 50% सवलत 

जाहीर केली आहे. 

• या योजनेअंतगित, मजहलांना जतजकटांमधे्य सवलत देण्याबरोबरच, सरकारने HRTC बसचे जकमान भाडे 7 रुपयांवरून 5 

रुपये कमी केल्याची घोषिाही केली होती. 

• HRTC जहमाचल प्रदेशातील सरकारी मालकीचे रसे्त वाहतूक महामंडळ आहे, HRTC हे सवि प्रकारच्या बसेसमधे्य 

जतजकटांच्या ऑनलाइन बुजकंगची सुजविा देिारे भारतातील पजहले RTC आहे. 

• HRTC ची थथापना 1958 मधे्य जहमाचल प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार आजि रेले्वने "मंडी-कुलू्ल रोड टर ान्सपोटि कॉपोरेशन" 

म्हिून केली होती. 

• 2 ऑक्ट्ोबर 1974 रोजी हे महामंडळ जहमाचल प्रदेश सरकारमधे्य जवलीन करण्यात आले आजि त्ाचे नाव बदलून जहमाचल 

रोड टर ान्सपोटि कॉपोरेशन करण्यात आले. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

प्रहिक्षणार्ींना रे्ट आहर्सक मदत देण्यासाठी DBT योजना सुरू  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कौशल्य जवकास आजि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) द्वारे राष्ट्र ीय जशकाऊ पदोन्नती योजना (NAPS) थेट लाभ 

हस्तांतरि (DBT) कायिक्रमाचा एक भाग बनवण्यात आली होती, ज्याच्या मदतीने सवि प्रजशक्षिाथींना थेट सरकारी 

आजथिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• 19 ऑगस्ट 2016 रोजी राष्ट्र ीय जशकाऊ पदोन्नती योजना (NAPS) लाँच करण्यात आली होती, ज्याचा उदे्दश देशातील 

प्रजशक्षि आजि प्रजशक्षि कायिक्रमांना चालना देिे आजि प्रजशक्षि आथथापनांना आजथिक सहाय्य प्रदान करिे आहे. 

• खस्कल इंजडया अंतगित अप्रेंजटसजशपला प्रोत्साहन देिे आजि त्ाची क्षमता ओळखण्यात मदत करिे हा या योजनेचा 

उदे्दश आहे. 
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• जनयोक् त्ांना प्रजशक्षिाथी नेमण् यास प्रवृत्त करण् यासाठी आजि सखोल कौशल्य जवकासाद्वारे त्ांची क्षमता वाढवून त्ांना 

योग् नोकऱ या शोिण् यात मदत करिे हा या कायिक्रमाचा उदे्दश आहे. 

• सरकारद्वारे DBT योजना सुरू केल्यामुळे, त्ाचे योगदान राष्ट्र ीय कौशल्य जवकास महामंडळ (NSDC) माफि त थेट 

प्रजशक्षिार्थ्ांच्या बँक खात्ात हस्तांतररत केले जाईल, जे जशष्यवृत्तीच्या 25% पयंत म्हिजेच दर मजहन्याला 1500 

रुपयांपयंत देय असेल.  

• 1 जानेवारी 2013 रोजी DBT लागू करण्यात आला होता, ज्याचा मुख्य उदे्दश होता कल्यािकारी योजनांमिील 

जवद्यमान प्रजक्रयेत सुिारिा करून सरकारची जवतरि प्रिाली सुिारिे आजि पैसा आजि माजहतीचा प्रवाह वेगवान 

करिे, सुरक्षा प्रदान करिे आजि फसविुकीचे प्रमाि कमी करिे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

 

पुस्तके 

'मोदी एट ट्वेंटी: डर ीम्स मीट हडहलव्हरी' िे पुस्तक 

बातम्यांमधे्य का: 

• जदल्ली जवद्यापीठात 'मोदी अॅट ट्वेंटी: डर ीम्स मीट जडजलव्हरी' या पुस्तकावर जवशेष चचाि कायिक्रम आयोजजत करण्यात आला. 

 

 

मुख्य मुदे्द: 

• 'मोदी अॅट ट्वेंटी : डर ीम्स मीट हडहलवरी' हे पुस्तक सध्याच्या पंतप्रिानांचे चररत्र नाही तर एक जवलक्षि पुस्तक आहे, जे 

जवद्यमान मंजत्रमंडळातील मंत्री, राष्ट्र ीय सुरक्षा सल्लागार आजि अनेक के्षत्रातील लोकांनी संयुक्तपिे जलजहले आहे. 

• डर ीम्स मीट जडजलव्हरी हे पुस्तक बू्लक्राफ्ट जडजजटल फाऊंडेशन द्वारे अथिसहाखय्यत आहे आजि रूपा प्रकाशनाने प्रकाजशत 

केले आहे. 

• हे पुस्तक अजमत शहा, परराष्ट्र  मंत्री एस. जयशंकर, एन.एस.ए. अजजत डोवाल, नंदन जनलेकिी, इन्फोजससच्या सुिा मूती, 

कोटक मजहंद्रा बँकेचे उदय कोटक आजि शटलर पीव्ही जसंिू यांनी जलजहलेल्या 21 लेखांचे हे संकलन आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाचे हदवस 

आंतरराष्ट्र ीय सिकारी हदवस 

बातम्यांमधे्य का: 

• 1995 मधे्य ICA च्या शताब्दीजनजमत्त संयुक्त राष्ट्र  महासभेने अजिकृतपिे घोजषत केलेला, आंतरराष्ट्र ीय सहकारी जदवस 

दरवषी जुलैच्या पजहल्या शजनवारी साजरा केला जातो. 
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मुख्य मुदे्द: 

• यावषी सहकार चळवळीतील योगदानावर प्रकाश टाकण्याच्या उदे्दशाने 2 जुलै रोजी आंतरराष्ट्र ीय सहकार जदन 

साजरा केला जात आहे. 

• या वषीच्या आंतरराष्ट्र ीय सहकार जदनाची थीम 'Cooperatives Build a Better World' अशी आहे. 

• आंतरराष्ट्र ीय सहकार जदनाचा उदे्दश सहकारी संथथांबद्दल जागरुकता वाढविे आजि आंतरराष्ट्र ीय एकता, आजथिक 

कायिक्षमता, समानता आजि जागजतक शांतता या चळवळीच्या कल्पनांना प्रोत्साहन देिे हा आहे. 

स्रोत: द हिंदू 

जागहतक क्रीडा पत्कार हदन 

 

• जागजतक क्रीडा पत्रकार जदन - याला आंतरराष्ट्र ीय क्रीडा पत्रकार जदन म्हिूनही ओळखले जाते, दरवषी 2 जुलै रोजी 

साजरा केला जातो. 

• आंतरराष्ट्र ीय क्रीडा पत्रकार संघाने आपल्या ७० व्या विािपनजदनाजनजमत्त साजरा करण्याचा जनििय घेतला तेव्हा १९९४ 

मधे्य जागजतक क्रीडा पत्रकार जदन पजहल्यांदा साजरा करण्यात आला. 

• जगातील सवि क्रीडा पत्रकारांचा सन्मान करण्याच्या उदे्दशाने जागजतक क्रीडा पत्रकार जदन साजरा केला जातो. 

• 19व्या शतकात क्रीडा पत्रकाररता जवकजसत होऊ लागली, परंतु ती उच्चभू्र खेळांवर कें जद्रत झाली. 

• 20 व्या शतकात क्रीडा पत्रकाररतेच्या लोकजप्रयतेत एक महत्त्वाचे वळि आले. 1880 मधे्य, वतिमानपत्रातील केवळ 

0.4 टके्क जागा खेळासाठी समजपित होती, परंतु 1920 च्या दशकात ही संख्या 20 टक्क्ांपयंत वाढली, कारि 

वतिमानपत्रांमधे्य केवळ खेळांचा समावेश होता. 

स्रोत: नवभारत टाईम्स 
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िेळ 

जसप्रीत बुमराि 

 

• भारताचा सँ्टड-इन किििार जसप्रीत बुमराहने इंगं्लडच्या सु्टअटि ब्रॉडच्या एका षटकात 29 िावा देऊन कसोटी 

जक्रकेटमधे्य एका षटकात सवािजिक िावा करण्याचा जवश्वजवक्रम केला आजि ब्रायन लाराचा जवक्रम एका िावेने 

मोडला. 

• लाराच्या नावावर 18 वषे जवश्वजवक्रम होता - 2003-04 मधे्य एका कसोटी सामन्यात त्ाने दजक्षि आजफ्रकेचा डावखुरा 

जफरकी गोलंदाज रॉजबन पीटरसनच्या षटकात 28 िावा केल्या. 

• ऑस्टर ेजलयाचा माजी खेळाडू जॉजि बेलीनेही एका षटकात २८ िावा जदल्या, पि चौकारांच्या संखे्यत तो लाराच्या मागे 

होता. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

लॉस एंजेहलसमधे्य पारुल चौधरीचा नवा राष्ट्र ीय हवक्रम 

 

• भारतीय िावपटू पारुल चौिरीने लॉस एंजेजलसमिील साऊंड रजनंग मीट दरम्यान राष्ट्र ीय जवक्रम प्रथथाजपत केला आजि 

मजहलांच्या 3000 मीटर स्पिेत नऊ जमजनटांपेक्षा कमी वेळ घेिारी ती देशातील पजहली अॅथलीट बनली. 

• या स्पिेतील जतसरा क्रमांक पारुलने 8 जमजनटे 57.19 सेकंदासह पटकावला. 

• पारुलने सहा वषांपूवी नवी जदल्लीत सूयाि लोगंनाथनचा 9 जमजनटे आजि 4.5 सेकंदांचा जवक्रम मोडून नवा जवश्वजवक्रम 

मोडला. 

• यापूवी पारुल चौिरीने चेन्नई येथे झालेल्या राष्ट्र ीय स्पिेत मजहलांच्या 3000 मीटर स्टीपलचेसचे जवजेतेपद पटकावले 

होते. 

स्रोत: AIR 
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अिवाल  

ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जागजतक बँकेद्वारे ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस २०२१ जारी करण्यात आली.  

मुख्य मुदे्द: 

• जागजतक बँकेच्या ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेसने 123 अथिव्यवथथांमिील लोक औपचाररक आजि अनौपचाररक जवत्तीय सेवा 

जसे की काडि , ATM, मोबाइल फोन आजि इंटरनेट कसे वापरतात याचे सवेक्षि केले. 

जागजतक स्तरावर, 2021 मधे्य, 76 टके्क प्रौढांचे के्रजडट युजनयन, मायक्रोफायनान्स संथथा जकंवा मोबाइल मनी सखव्हिस 

प्रदात्ासारख्या बँक जकंवा जनयंजत्रत संथथेत खाते होते, असे अहवालात म्हटले आहे. 

• ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 नुसार, मोबाइल मनी हे आजथिक समावेशाचे मुख्य सक्षमक बनले आहे – जवशेषत: 

मजहलांसाठी. 

• अहवालानुसार, भारतात औपचाररक बँजकंगमधे्य कमी प्रवेश आहे आजि जवश्वासाचा अभाव आहे. 

डर ॉप-इन रॉड्स अँड हलकेज : रोख रकमेतून बायोमेजटर क स्माटि काडिकडे झालेल्या संक्रमिामुळे पेशशन पेमेंटमिील डर ॉप-

इन फसविुकीत ४७% घट झाली आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

राज्य स्टाटसअप रँहकंग 2021 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• स्टाटिअप इकोजसस्टमला समथिन देण्याच्या उदे्दशाने वाजिज्य आजि उद्योग मंत्रालयाने राज्यांच्या स्टाटिअप रँजकंगच्या 3ऱया 

आवृत्तीचे जनकाल जाहीर केले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 
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• राज्यांच्या स्टाटिअप रँजकंग 2021 नुसार, गुजरात आजि कनािटक राज्यांना सवोतृ्कष्ट् कामजगरी करिाऱ या शे्रिीमधे्य 

शीषिथथानी ठेवण्यात आले आहे, तर मेघालयाने कें द्रशाजसत प्रदेश आजि पूवोत्तर राज्यांच्या शे्रिीमधे्य अव्वल थथान पटकावले 

आहे. 

• भारत सरकारच्या स्टाटिअप इंजडया उपक्रमात नवोने्मषाला चालना देण्याच्या आजि नवोजदत उद्योजकांना संिी उपलब्ध 

करून देण्याच्या उदे्दशाने देशात मजबूत स्टाटिअप इकोजसस्टम तयार करण्याची कल्पना आहे. 

• वाजिज्य आजि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतगित उद्योग आजि अंतगित व्यापार प्रोत्साहन जवभाग (DPIIT) वषि 2018 पासून 

राज्यांची स्टाटिअप क्रमवारी जारी करते. 

• स्टाटिअप इकोजसस्टमला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजे्य/कें द्रशाजसत प्रदेशांनी केलेली प्रगती अिोरेखखत करण्यासाठी राज्यांची 

स्टाटिअप रँजकंग अतं्त महत्त्वाची आहे. 

• राज्य स्टाटिअप रँजकंग 2021 चा उदे्दश राजे्य/कें द्रशाजसत प्रदेशांना चांगल्या पद्धती ओळखिे, जशकिे आजि त्ांची प्रजतकृती 

तयार करिे हे आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

QS सवोतृ्कष्ट् हवद्यार्ी ििरे रँहकंग, 2023 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• लंडनखथथत जागजतक उच्च जशक्षि जवशे्लषक 'िािेरेली सायमंड्स (QS) द्वारे QS सवोतृ्कष्ट् जवद्याथी शहरे रँजकंग, 

2023 प्रजसद्ध करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• कू्एस बेस्ट सु्टडंट जसटीज रँजकंग, 2023 मधे्य लंडनला सवोतृ्कष्ट् शहर म्हिून थथान देण्यात आले आहे, तर सेऊल 

आजि मु्यजनक दुसऱया आजि जतसऱया क्रमांकावर आहेत. 

• QS सवोतृ्कष्ट् जवद्याथी शहरे रँजकंग, 2023 नुसार लॅजटन अमेररकन देशांमधे्य बू्यनस आयसि अव्वल थथानावर आहे. 

• QS सवोतृ्कष्ट् जवद्याथी शहरे रँजकंग, 2023 नुसार, भारतातील सवोच्च क्रमांकाचे शहर मंुबई आहे, जे जागजतक स्तरावर 

103 व्या क्रमांकावर आहे. 

• मंुबईपाठोपाठ बेंगळुरू या वषी ११४व्या थथानावर आहे, तर चेन्नई आजि जदल्ली या यादीत अनुक्रमे १२५व्या आजि 

१२९व्या थथानावर आहेत. 

• कू्एस बेस्ट सु्टडंट जसटीज रँजकंग जवद्यार्थ्ािच्या अभ्यासाच्या जनिियाशी संबंजित घटकांवर स्वतंत्र डेटा प्रदान करते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 
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नवीन नेमणुका 

फहडसनांड माकोस 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जु्यजनयर फजडिनांड माकोस यांनी मजनला येथे जफलीजपन्सचे 17 वे अध्यक्ष म्हिून शपथ घेतली. 

मुख्य मुदे्द: 

अध्यक्ष रॉजडर गो दुतेते यांच्यानंतर कजनष्ठ फजडिनांड माकोस आजि रॉजडर गो डु्टटे यांची कन्या सारा दुतेते यांनी 

उपराष्ट्र पतीपदाची शपथ घेतली. 

• 64 वषीय माकोस यांना देशातील महामारी, उच्च महागाई आजि कजािचा वाढता बोजा यासारख्या आव्हानांना तोडं द्यावे 

लागेल. 

• जफलीजपन्सच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्र ाध्यक्षाचा कायिकाळ सहा वषांचा असतो. 

• भारताने 1992 मधे्य पूवेकडे पहा िोरि लागू करून ASEAN सोबत आपली भागीदारी वाढवली, ज्यामुळे जफलीजपन्ससोबत 

जद्वपक्षीय आजि प्रादेजशक संबंिांना गती जमळाली. 

• भारत-जफलीजपन्स संबंिांमधे्य ऍक्ट् ईस्ट पॉजलसी अंतगित अजिक जवजविता जदसून आली आहे आजि सध्या भारताचा 

जफलीजपन्ससोबत सकारात्मक व्यापार संतुलन आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

मित्वाचे व्यखक्तमत्व 

स्वामी रामानुजाचायस 
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बातम्यांमधे्य का: 

• स्वामी रामानुजाचायि "शांततेचा पुतळा" चे अनावरि कें द्रीय गृहमंत्र्ांच्या हसे्त श्रीनगर, जमू्म आजि काश्मीर येथे खव्हजडओ 

कॉन्फरन्सद्वारे करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्वामी रामानुजाचायि हे वैजदक तत्वज्ञानी आजि समाजसुिारक होते ज्यांनी भारतभर प्रवास केला आजि समानता आजि 

सामाजजक न्यायाच्या तत्त्वांवर जोर जदला. 

• रामानुजाचायि यांच्या जशकविीने भक्ती चळवळीच्या संतांना पे्ररिा जदली आजि त्ांचे जशष्य रामानंद यांनी भक्ती चळवळ 

सुरू केली. 

• मध्ययुगीन संत कवी अन्नमाचायि, भक्त रामदास, त्ागराज, कबीर आजि मीराबाई यांच्या कायािचा त्ांच्या तत्त्वज्ञानावर प्रभाव 

पडला आहे. 

रामानुजाचायि यांनी जशक्षिापासून वंजचत राजहलेल्या लोकांपयंत जशक्षि पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

• रामानुजाचायि यांचे सवाित मोठे योगदान म्हिजे 'वसुिैव कुटंुबकम' या संकल्पनेचा प्रचार करिे, ज्याचे भाषांतर 'संपूिि जवश्व 

एक कुटंुब आहे' असे केले जाते. 

स्रोत: Livemint 

दलाई लामा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दलाई लामा यांना त्ांच्या ८७ व्या वाढजदवसाजनजमत्त पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी अजभवादन केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• दलाई लामा जतबेटी बौद्ध िमािच्या गेलुग्पा परंपरेशी संबंजित आहेत, जतबेटमिील सवाित मोठी आजि सवाित प्रभावशाली 

परंपरा आहे. 

• जतबेटी बौद्ध िमािच्या इजतहासात एकूि 14 दलाई लामा आहेत आजि पजहल्या आजि दुसऱया दलाई लामांना ही पदवी 

मरिोत्तर देण्यात आली. 

• 14 वे आजि सध्याचे दलाई लामा तेखशझन ग्ात्सो आहेत. 

• बोजिसत्व हे सवि संवेदनशील प्राण्यांच्या जहतासाठी बुद्धत्व प्राप्त करण्याच्या इचे्छने पे्रररत प्रािी आहेत. 

• 1959 च्या जतबेटी उठावादरम्यान दलाई लामा जतबेटमिून हजारो अनुयायांसह भारतात थथलांतररत झाले, जेथे त्ांचे माजी 

भारतीय पंतप्रिान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वागत केले आजि त्ांना िमिशाळा (जहमाचल प्रदेश) येथे जनवािजसत जतबेट सरकार 

थथापन करण्याची परवानगी जदली. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 
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डॉ. श्यामा प्रसाद मुिजी (6 जुलै 1901 - 23 जून 1953) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांची जयंती 6 जुलै रोजी साजरी करण्यात आली आजि भारताच्या पंतप्रिानांनी डॉ. श्यामा प्रसाद 

मुखजी यांना त्ांच्या जयंतीजनजमत्त आदरांजली वाजहली. 

मुख्य मुदे्द: 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांचा जन्म 6 जुलै 1901 रोजी कलकत्ता येथे झाला. 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी हे भारतीय जनसंघाचे संथथापक होते आजि सन 1944 मधे्य 'जहंदू महासभे'चे अध्यक्ष म्हिून 

जनयुक्त झाले होते. 

सन १९२१ मधे्य डॉ. मुखजी यांनी कलकत्त्याहून इंग्रजी जवषयात पदवी संपादन केली आजि पदवी घेतल्यानंतर १९२३ साली 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखजी यांनी कलकत्त्यातूनच बंगाली भाषा व साजहत् या जवषयांत पदवु्यत्तर पदवी प्राप्त केली. 

• 1951 साली जदल्लीत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांनी 'भारतीय जनसंघ' ची थथापना केली. 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांनी जमू्म-काश्मीरमिील कलम ३७० रद्द करण्यासाठी आवाज उठवला आजि त्ासाठी एक 

जनशाि, एक जविान, एक प्रिानचा नारा जदला. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

स्वातंत्र्यसैहनक अलु्लरी सीताराम राजू 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 4 जुलै 2022 रोजी आंध्र प्रदेशातील भीमावरम येथे पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त स्वातंत्र्सैजनक अलु्लरी सीताराम 

राजू यांच्या 125 व्या जयंती सोहळ्याचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• यावेळी पंतप्रिान मोदीचं्या हसे्त अलु्लरी सीताराम राजू यांच्या 30 फूट उंच कांस्य पुतळ्याचे अनावरिही करण्यात 

आले. 
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• अलु्लरी सीताराम राजू यांचा जन्म ४ जुलै १८९७ रोजी झाला. 

• अलु्लरी सीताराम राजू यांनी आजदवासी समाजाच्या जहताचे रक्षि करण्यासाठी पूवि घाट के्षत्रात जब्रजटश सरकारजवरुद्ध 

लढा जदला आजि 1922 च्या रामपा बंडाचे नेतृत्व केले. 

• त्ाच्या वीर कृत्ाबद्दल थथाजनक ग्रामथथांनी त्ाला "मन्याम वीरुडू" (जंगलाचा नायक) टोपिनाव जदले. 

• 1924 मधे्य, अलु्लरी सीताराम राजू यांना पोजलसांच्या ताब्यात घेण्यात आले आजि झाडाला बांिून साविजजनकररत्ा 

गोळ्या घालून सशस्त्र बंड प्रभावीपिे संपुष्ट्ात आले. 

• सरकारने मोगलू्ल येथील अलु्लरी ध्यान मंजदराच्या बांिकामाला मंजुरी जदली आहे, ज्यामधे्य अलु्लरी सीताराम राजू 

यांचा पुतळा थथाजपत केला जाईल आजि त्ांच्या चररत्रावर आिाररत माजहतीपट बनवला जाईल. 

स्रोत: पीआयबी 

संकीणस 

पसमांदा समुदाय 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सविसमावेशक जवकास आजि आंतरजातीय भेदभाव जनमूिलनासाठी अनेक राजकीय पक्षांचे लक्ष वेिण्यासाठी पासमांडा 

समुदायाकडून प्रयत्न करण्यात आले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'पसमंड', एक पजशियन शब्द ज्याचा अथि "मागे राजहलेले" असा होतो, जो शूद्र (मागासलेले) आजि अजत-शूद्र (दजलत) 

जातीमंिील मुखिमांसाठी वापरला जातो. 

• पसमंडामधे्य सामाजजक, शैक्षजिक आजि आजथिकर्दष्ट्या मागासलेले आजि देशातील बहुसंख्य मुखिम समुदाय असलेल्या 

लोकांचा समावेश होतो. 

• "पसमंदा" हा शब्द उत्तर प्रदेश, जबहार आजि भारताच्या इतर भागांमिील मुखिम संघटनांद्वारे स्वतः ला जातीद्वारे ऐजतहाजसक 

आजि सामाजजकर्दष्ट्या अत्ाचाररत मुखिम समुदाय म्हिून पररभाजषत करण्यासाठी वापरला जातो. 

स्रोत: द हिंदू 

'परीक्षा संगम पोटसल 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय माध्यजमक जशक्षि मंडळाने (CBSE) ‘परीक्षा संगम’ पोटिल सुरू केले आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• पररक्षा संगम पोटिलद्वारे जवद्यार्थ्ांसाठी शाळा, प्रादेजशक कायािलये आजि CBSE चे मुख्यालय यांनी जारी केलेली सवि प्रकारची 

माजहती या पोटिलमधे्य एकाच जठकािी उपलब्ध करून जदली जाईल. 

• पररक्षा संगम पोटिल परीक्षा-संबंजित प्रजक्रया एकजत्रत करण्यात मदत करेल, ज्या शाळांच्या प्रादेजशक कायािलये आजि CBSE 

बोडािच्या मुख्यालयाद्वारे आयोजजत केल्या जाऊ शकतात. 

• पररक्षा संगम पोटिल जवद्यार्थ्ांना त्ांचे 10वी आजि 12वी बोडािचे जनकाल सहज तपासण्यात मदत करेल. 

• पररक्षा संगम पोटिल हे CBSE बोडि परीक्षांशी संबंजित सवि जक्रयाकलापांसाठी एक-स्टॉप पोटिल आहे. 

• पररक्षा संगम पोटिलचे तीन मुख्य जवभागांमधे्य वगीकरि केले आहे:  

1. शाळा (गंगा) जवभाग 

 2. के्षत्रीय कायािलय (यमुना) जवभाग 

3. मुख्य कायािलय (सरस्वती) जवभाग 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंहडया 

क्षमता हनमासण प्रहिक्षण कायसक्रम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मजिपूरच्या मजहला व्यापाऱयांच्या सवांगीि जवकासासाठी आजि त्ांच्यासाठी अजिकाजिक उद्योजकीय संिी जनमािि 

करण्यासाठी राष्ट्र ीय मजहला आयोगाने (NCW) राज्य मजहला आयोगाच्या सहकायािने एक जदवसीय 'क्षमता जनमािि प्रजशक्षि 

कायिक्रम' आयोजजत केला होता. 

मुख्य मुदे्द: 

• मजिपूरमिील इमा कीथेल हे आजशयातील सवाित मोठे मजहला बाजार असल्याचे म्हटले जाते, जेथे मोठ्या संखे्यने मजहला 

त्ांचे स्टॉल व्यवथथाजपत करतात. 
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प्रजशक्षि कायिक्रम तीन तांजत्रक सत्रांमधे्य जवभागला गेला, पजहले सत्र 'संबंजित बँजकंग योजनांचे ज्ञान आजि ऑनलाइन बँजकंग 

कसे वापरावे' या जवषयावर तर दुसरे सत्र 'कर कायदे/जीएसटी कायदे आजि कर अनुपालनाचे ज्ञान' आजि जतसरे सत्र 'ई-

कॉमसि परफॉमिन्स' थीमवर आिाररत सत्र असते.  

• मजहलांना ई-कॉमसि, बँजकंग, कर कायदे यासारख्या महत्त्वाच्या जवषयांवर माजहती देण्यासाठी आजि जशजक्षत करण्यासाठी 

आयोगाने जवजवि सरकारी जवभाग आजि बँजकंग के्षत्रातील प्रजतजष्ठत व्यक्तीनंा संसािन व्यक्ती म्हिून आमंजत्रत केले आहे. 

स्रोत: इंहडयन एक्सपे्रस 

द्रास सायकल मोिीम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• देशाच्या स्वातंत्र्ाला 75 वषे पूिि झाल्याच्या जनजमत्ताने जदल्ली ते द्रास ही ऐजतहाजसक सायकल मोहीम भारतीय लष्कर 

आजि हवाई दलाने एकाच वेळी सुरू केली. 

मुख्य मुदे्द: 

1. द्रास सायकल मोहीम संघात वीस सैजनक आजि हवाईदलाचा समावेश असेल, ज्यांचे नेतृत्व सशस्त्र दल आजि हवाई 

दलातील दोन प्रजतभावान मजहला अजिकारी करतील. 

2. नवी जदल्लीतील नॅशनल वॉर मेमोररयल येथून या मोजहमेला जहरवा झेंडा दाखवण्यात आला आजि ही टीम 24 जदवसांत 

सायकलने एक हजार 600 जकलोमीटरचे अंतर कापिार आहे. 

3. या मजहन्याच्या २६ तारखेला द्रास येथील कारजगल समर मेमोररयल येथे कारजगल युद्धात प्रािांची आहुती देिाऱया शूर 

सैजनकांच्या स्मरिाथि ही मोहीम राबवण्यात येिार आहे. 

4. भारतीय तरुिांमधे्य राष्ट्र वादाची भावना जागृत करिे हा द्रास सायकल अजभयानाचा मुख्य उदे्दश आहे. सायकलस्वार 

मोजहमेदरम्यान जठकजठकािी शाळकरी मुलांशी संवाद सािला जािार आहे. 

स्रोत: पीआयबी 
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