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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

हिसरा आठवडा जुलै 2022 

मित्वाच्या बािम्या: भारि 

लवाद हवधेयक 2021 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• कायदा आणि न्यायणिषयक संसदीय स्थायी सणितीने लिाद णिधेयकात भरीि बदलांची णिफारस केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• संसदेने पाररत केलेले लिाद णिधेयक 2021 िध्यस्थ आणि सेिा प्रदात्ांना त्ांच्या णनयिांनुसार संरणचत लिाद प्रदान 

करण्यासाठी प्रणिक्षि देण्यासाठी संस्थांचे िहत्त्व ओळखते. 

• लिाद णिधेयक 2021 अंतर्गत लारू् कायदे लिादासाठी केिळ प्री-णलणिरे्िन प्रकरिांिधे्यच िापरले जाऊ िकतात. 

• लिाद णिधेयक 2021 णिणिध कायद्ांिधे्य "लिाद" आणि "सणिलन" या दोन्ही अणभव्यक्ती िापरल्यािुळे उद्भििारा र्ोधंळ 

दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. 

• लिाद णिधेयक 2021 िधे्य ऑनलाइन णििाद णनराकरिाला िान्यता देण्यात आली आहे जेिेकरून भारतातील प्रते्क 

नार्ररकाला त्ाचा लाभ णिळू िकेल. 

स्रोि: द हिांदू 

‘िर घर हिरांगा’ राष्ट्र ीय अहभयान 

 

बािम्याांमधे्य का: 
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• 75 व्या स्वातंत्र्य णदनाणनणित्त, कें द्र सरकारने देिभरात 'हर घर णतरंर्ा'साठी राष्ट्र ीय िोहीि सुरू करण्याची घोषिा केली 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• आझादीच्या अिृत िहोत्सिांतर्गत सांसृ्कणतक िंत्रालयाकडून हर घर णतरंर्ा राष्ट्र ीय िोहीि सुरू केली जाईल. 

• हर घर णतरंर्ा राष्ट्र ीय िोणहिेचा उदे्दि लोकांिधे्य देिभक्तीची भािना जारृ्त करिे आणि णतरंग्याबद्दल जार्रूकता णनिागि 

करिे हा आहे. 

• राष्ट्र ीय ध्वजाचा िापर, प्रदिगन आणि फडकािण्याचे णनयि 26 जानेिारी 2002 रोजी लारू् झालेल्या ध्वज आचारसंणहता, 

2002 िधे्य तपिीलिार आहेत. 

• भारताचा ध्वज संणहता, 2002 तीन भार्ांिधे्य णिभार्लेला आहे- 

o राष्ट्र ध्वजाचे सिगसाधारि ििगन पणहल्या भार्ात णदलेले आहे 

o दुसऱ्या भार्ात, सािगजणनक, खाजर्ी संस्था, िैक्षणिक संस्था इत्ादी सदस्ांनी राष्ट्र ध्वजाचे प्रदिगन केले आहे याचे संपूिग 

ििगन णदले आहे. 

o णतसऱ्या भार्ात कें द्र आणि राज्य सरकारे आणि त्ांच्या संस्था आणि एजन्सी यांच्याकडून राष्ट्र ध्वज फडकािण्याबाबत 

िाणहती देण्यात आली आहे. 

स्रोि: टाईम्स ऑफ इांहडया 

सरकारने FCRA साइटवरून NGO वरील डेटा काढून टाकला 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• रृ्ह िंत्रालयाने त्ांच्या णिदेिी योर्दान (णनयिन) कायदा (FCRA) िेबसाइििरून काही िहत्त्वाचा डेिा काढून िाकला आहे 

ज्यात NGO च्या यादीचा सिािेि आहे ज्यांचे परिाने सरकारने रद्द केले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• रृ्ह िंत्रालयाने काढलेल्या डेिािधे्य स्वयंसेिी संस्थांच्या िाणषगक ररिनगचाही सिािेि होतो. 

• यापूिी, िंत्रालयाने "एनजीओिरील अनुपालन ओझे किी करण्याच्या प्रयत्नात" FCRA णनयिांिधील अनेक बदल अणधसूणचत 

केले होते. 

• सध्या णनयि 13 हा एनजीओना लारू् आहे जो "परदेिी योर्दानाच्या प्राप्तीची घोषिा" िी संबंणधत आहे. 

• ततू्पिी, रृ्ह िंत्रालयाने िदर तेरेसा यांच्या णििनरीज ऑफ चॅररिी आणि ऑक्सफॅि इंणडयाचे एफसीआरए परिान्यांच्या 

नूतनीकरिासाठीचे अजग नाकारले आणि कॉिनिेल्थ ह्युिन राइि्स इणनणिएणिव्हचा परिानाही रद्द केला. 

स्रोि: द हिांदू 
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पांिप्रधानाांच्या िसे्त राष्ट्र ीय हचन्हाचे अनावरण 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• सेंिर ल व्हव्हस्टा म्हिून प्रणसद्ध असलेल्या निीन संसद भिनाच्या छतािर पंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांच्या हसे्त राष्ट्र ीय णचन्ह 

अिोक सं्तभाचे अनािरि करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• 9,500 णकलो ब्ााँझपासून बनिलेल्या राष्ट्र ीय णचन्हाची उंची 6.50 िीिर आहे. 

• निीन संसद भिनाच्या सेंिर ल हॉलच्या िीषगस्थानी राष्ट्र ीय णचन्ह स्थाणपत केले आहे. 

• भारताचे राज्य णचन्ह हे सारनाथ येथील अिोकाच्या णसंहसं्तभाची प्रणतकृती आहे, जी सारनाथ संग्रहालयात जतन 

केलेली आहे. 

• अिोकाच्या णसंहसं्तभािर िरच्या बाजूला चार णसंह असून त्ांची पाठ एकिेकांकडे तोडं करून आहे आणि त्ाखाली 

िीरात हत्तीचे पुतळे उभे आहेत, तसेच एक चौकडी, बैल आणि णसंह आहे. 

• एकाच दर्डात कोरलेल्या या णसंहसं्तभािर 'धिगचक्र' बसिण्यात आले आहे. 

• हे णचन्ह 26 जानेिारी 1950 रोजी भारत सरकारने त्ाचे राष्ट्र ीय प्रतीक म्हिून घोणषत केले. 

स्रोि: पीआयबी 

प्रसार भारिीच्या नवीन लोगोचे अनावरण 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• िाणहती आणि प्रसारि सणचि अपूिग चंद्रा यांच्या हसे्त प्रसार भारतीच्या निीन लोर्ोचे अनािरि करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• प्रसार भारतीच्या निीन णचन्हात भारताचा नकािा राष्ट्र ासाठी णिश्वास, सेिा, सुरक्षा आणि उतृ्कष्ट्ता दिगणितो. 

• निीन णचन्हातील र्डद िध्यि णनळा रंर् आकाि आणि सिुद्र या दोघांचे प्रणतणनणधत्व करतो, जो िोकळी जार्ा, 

स्वातंत्र्य, अंतर्ज्ागन, कल्पनािक्ती, पे्ररिा आणि संिेदनिीलता यांच्यािी संबंणधत आहे. 
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• णनळा रंर् खोली, णनष्ठा, प्रािाणिकपिा, िहािपि, आत्मणिश्वास, व्हस्थरता, णिश्वास आणि बुव्हद्धित्ता देखील दिगणितो. 

• प्रसार भारती ही एक स्वायत्त िैधाणनक संस्था आहे जी 23 नोव्हेंबर 1997 रोजी प्रसार भारती कायद्ांतर्गत स्थापन 

करण्यात आली आहे, ती देिाची सािगजणनक सेिा प्रसारक आहे. 

• आकाििािी आणि दूरदिगनच्या िाध्यिातून प्रसार भारती कायद्ात निूद केलेली सािगजणनक सेिा प्रसारिाची उणद्दषे्ट् 

साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. 

स्रोि: Livemint 

राष्ट्र ीय स्मारक प्राहधकरण 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय स्मारक प्राणधकरिाने राज्यघिनेचे णिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यािी संबंणधत दोन स्थळांना राष्ट्र ीय 

िहत्त्वाची स्मारके घोणषत करण्याची णिफारस केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ही णिफारस राष्ट्र ीय स्मारक प्राणधकरिाने िडोदरा येथील संकल्प भूिी िििृक्ष संकुलासाठी केली आहे, णजथे 

बाबासाहेबांनी 23 सप्टेंबर 1917 रोजी असृ्पश्यता णनिूगलनाची प्रणतर्ज्ा घेतली होती. 

• िहाराष्ट्र ातील सातारा येथील जारे्साठीही णिफारस करण्यात आली आहे णजथे डॉ. आंबेडकरांनी प्रतापराि भोसले 

यांच्याकडून हायसू्कलिधे्य प्राथणिक णिक्षि घेतले. 

• िाचग 2010 िधे्य लारू् झालेल्या प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अििेष (सुधारिा आणि ओळख) 

कायद्ाच्या तरतुदीनुंसार राष्ट्र ीय स्मारक प्राणधकरिाची स्थापना सांसृ्कणतक िंत्रालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली 

आहे. 

• नॅिनल िोनु्यिेंि्स अथॉररिी प्रणतबंणधत आणि णनयिन केलेल्या भार्ात बांधकाि-संबंणधत णक्रयाकलापांसाठी 

अजगदारांना परिानर्ी देण्याबाबत णिचार करण्यासारखी काये हाती घेते. 

स्रोि: Livemint 

भारिाची पहिली पशु आरोग्य हशखर पररषद 2022 
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बािम्याांमधे्य का: 

• भारताची पणहली पिु आरोग्य णिखर पररषद 2022 चे उद्घािन कें द्रीय ित्स्यव्यिसाय, पिुसंिधगन आणि 

दुग्धव्यिसाय िंत्री यांच्या हसे्त निी णदल्ली येथे करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• इंणडयन चेंबर ऑफ फूड अाँड अॅणग्रकल्चर (ICFA) आणि अॅणग्रकल्चर िुडे गु्रपने आयोणजत केलेले हे भारतातील पणहले 

प्रािी आरोग्य णिखर संिेलन आहे. 

• देिाची अन्न आणि पौणष्ट्क सुरक्षा, ग्रािीि उत्पन्न आणि सिृद्धी आणि सिाांर्ीि आणथगक णिकास या सिाांर्ीि 

उणद्दष्ट्ासाठी प्राण्यांच्या आरोग्याच्या िहत्त्वाची जािीि करून देिे हे पिु आरोग्य णिखर पररषदेचे उणद्दष्ट् आहे. 

• दोन णदिस चालिाऱ्या या कायगक्रिात प्रािी आरोग्य धोरि उपक्रिांपासून ते व्यािसाणयक िातािरि आणि पिु 

आरोग्य के्षत्रातील रंु्तििूक संधी या णिषयांचा सिािेि असेल आणि णिकणसत झालेल्या चचेचे नंतर दस्तऐिजीकरि 

केले जाईल आणि अणधकाऱ्यांना सादर केले जाईल. 

• देिाची अन्न आणि पोषि सुरक्षा, ग्रािीि उत्पन्न आणि सिृद्धी आणि सिाांर्ीि आणथगक णिकास साधण्यासाठी 

प्राण्यांच्या आरोग्याचे िहत्त्व सिजून घेिे हे प्रािी आरोग्य णिखर पररषदेचे उणद्दष्ट् आहे. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

स्टाटटअप सू्कल इां हडया 

बािम्याांमधे्य का: 

• 'स्टािगअप सू्कल इंणडया' हा उपक्रि रु्र्लने सुरू केला आहे. 

 

 

मुख्य मुदे्द: 

• स्टािगअप सू्कल इंणडया उपक्रिाची स्थापना स्टािगअप्सिरील संबंणधत िाणहती संकणलत करण्याच्या आणि एका 

पद्धतिीर अभ्यासक्रिात तयार करण्याच्या उदे्दिाने करण्यात आली आहे. 

• स्टािगअप सू्कल इंणडया कायगक्रि 9 आठिडे आभासी िोडिधे्य आयोणजत केला जाईल. 

• Google Startup School India उपक्रिािधे्य णफनिेक, भाषा, नोकरी िोध, सोिल िीणडया आणि नेििणकां र्, 

व्यिसाय-ते-ग्राहक ई-कॉिसग आणि व्यिसाय-ते-व्यिसाय ई-कॉिसग यासह णिणिध णिषयांचा सिािेि आहे. 

• स्टािगअप सू्कल इंणडयाचे उणद्दष्ट् आभासी अभ्यासक्रिाला लिणचकता प्रदान करण्याचे आहे. 

• स्टािगअप सू्कल इंणडया उपक्रि लोकांना णपक आणि णसलेक्ट िॉडू्यल प्रदान करतो 

• भारत ही जर्ातील णतसरी सिागत िोठी स्टािगअप इकोणसस्टि आहे. 

स्रोि: द हिांदू 
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मानगड टेकडी 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय स्मारक प्राणधकरि (NMA) च्या अहिालात 1500 णभल्ल आणदिासी स्वातंत्र्य सैणनकांच्या सन्मानाथग 

राजस्थानिधील िानर्ड िेकडीच्या णिखराला राष्ट्र ीय स्मारक म्हिून नाि देण्याची घोषिा केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रु्जरात-राजस्थान सीिेिर असलेले िानर्ढ िेकडी हे आणदिासी णिद्रोहाचे णठकाि आहे जेथे 1913 िधे्य 1500 हून 

अणधक भील आणदिासी स्वातंत्र्य सैणनक िारले रे्ले होते. 

• िानर्ड िेकडीला आणदिासी जाणलयनिाला म्हिूनही ओळखले जाते. 

• 17 नोव्हेंबर 1913 रोजी र्ोणिंद रु्रू सिुदायाच्या नेत्ाच्या नेतृत्वात णनषेध म्हिून जिलेल्या आणदिासीिंर णब्िीि 

सैन्याने र्ोळीबार केला, 1,500 हून अणधक लोक िारले रे्ले. 

• राजस्थानचे धनुषधारी म्हिून ओळखले जािारे णभल्ल हे भारतातील सिागत िोठे आणदिासी सिुदाय आहेत. 

• णभल्ल हे आयगपूिग िंिाचे सदस् आहेत आणि णभल्ल सिाज ही दणक्षि आणियातील सिागत िोठी जिात आहे. 

स्रोि: पीआयबी 

मित्वाच्या बािम्या: जग 

जपानचे माजी पांिप्रधान हशांजो आबे याांना जपानच्या सवोच्च सन्मानाने गौरहवण्याि आले  

 

बािम्याांमधे्य का: 

• जपान सरकारने िाजी पंतप्रधान णिंजो आबे (िरिोत्तर) यांना 'सुप्रीि ऑडगर ऑफ द क्रायसॅने्थिि' देऊन सन्माणनत 

करण्याचा णनिगय घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• णिन्झो आबे यांनी जपानचे सिागत जास्त काळ पंतप्रधान म्हिून काि केले आहे. 

• संणिधानानुसार जपानचा सिोच्च सन्मान प्राप्त करिारे णिंजो आबे हे चौथे िाजी पंतप्रधान आहेत. 
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• सुप्रीि ऑडगर ऑफ द क्रायसॅने्थिि हा जपानचा सिोच्च सन्मान आहे. 

• ग्राँड कॉडगन ऑफ द ऑडगरची स्थापना 1876 िधे्य जपानच्या सम्राि िीजीने केली होती आणि 4 जानेिारी 1888 रोजी कॉलर 

ऑफ द ऑडगरचा देखील त्ात सिािेि करण्यात आला होता. 

• णिन्झो आबे यांची 8 जुलै 2022 रोजी नारा िहरात एका सािगजणनक सभेला संबोणधत करताना हत्ा करण्यात आली. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

I2U2 नेत्ाांची पहिली आभासी हशखर पररषद 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• भारत, इस्रायल, UAE आणि USA पंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांच्या I2U2 र्िाच्या नेत्ांच्या पणहल्या णिखर पररषदेला उपव्हस्थत 

होते. 

मुख्य मुदे्द: 

• आभासी िाध्यिातून आयोणजत करण्यात आलेल्या या पररषदेत इस्रायलचे पंतप्रधान (यायर लॅणपड), संयुक्त अरब 

अणिरातीचे राष्ट्र ाध्यक्ष (िोहम्मद णबन झायेद अल नाह्यान) आणि युनायिेड से्टि्स ऑफ अिेररकाचे अध्यक्ष (जो. णबडेन) 

उपव्हस्थत होते.  

• 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी या चार देिांच्या परराष्ट्र  िंत्र्यांच्या बैठकीत I2U2 र्ि स्थापन करण्याचा णिचार िांडण्यात आला. 

• िेपाग स्तरािरील बैठका I2U2 र्िातील प्रते्क देिाद्वारे णनयणित अंतराने सहकायागच्या संभाव्य के्षत्रांिर चचाग करण्यासाठी 

आयोणजत केल्या जातात. 

• I2U2 र्िाचे उणद्दष्ट् पािी, ऊजाग, िाहतूक, अिकाि, आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा या सहा के्षत्रांिधे्य संयुक्त रंु्तििुकीला 

प्रोत्साहन देिे आहे. 

• I2U2 चे उणद्दष्ट् खाजर्ी के्षत्रातील भांडिल आणि कौिल्य िापरून पायाभूत सुणिधांचे आधुणनकीकरि करिे, उद्ोर्ासाठी 

किी-काबगन उपाय िोधिे, सािगजणनक आरोग्य सुधारिे आणि रं्भीर उदयोनु्मख हररत तंत्रर्ज्ानाच्या णिकासास प्रोत्साहन देिे 

हे आहे. 

स्रोि: पीआयबी 

हडहजटल नोमॅड व्हिसा 
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बािम्याांमधे्य का: 

• इंडोनेणियाने अणधक परदेिी पयगिकांना आकणषगत करण्याच्या उदे्दिाने प्रिािांसाठी "णडणजिल नोिॅड व्हव्हसा" जाहीर 

केला आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• णडणजिल नोिॅड असे लोक आहेत जे िेर्िेर्ळ्या णठकािी प्रिास करताना दूरस्थपिे काि (work remotely) करतात 

आणि त्ांनी किािलेले उत्पन्न ते प्रिास करत असलेल्या देिात खचग करतात. 

• णनयणित दुर्गि कािर्ारांच्या (regular remote workers) णिपरीत, जे एका भौर्ोणलक के्षत्रात राहण्यास प्राधान्य 

देतात, णडणजिल नोिॅड काि करताना प्रिास करतात आणि िोधतात. 

• णडणजिल नोिॅड व्हव्हसा दूरस्थ कािर्ारांना इंडोनेणियािधे्य करिुक्त राहण्याची परिानर्ी देतो, ज्यािधे्य बाली िहर 

सिाणिष्ट् आहे. 

• इंडोनेणियाने पुढील िषगभरात 3.6 दिलक्षाहून अणधक परदेिी प्रिािांना देिात आकणषगत करण्याचे उणद्दष्ट् ठेिले 

आहे, णडणजिल नोिॅड हे एक िहत्त्वाचे पाऊल आहे. 

• इंडोनेणियापूिी, काही इतर देिांनीही परदेिी प्रिािांना आकणषगत करण्यासाठी णडणजिल नोिॅड सारख्या तरतुदी 

स्वीकारल्या आहेत, ज्यात सिाणिष्ट् आहे- इिली, अाँणिग्वा आणि बाबुगडा, बाबागडोस. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बािम्या: सांरक्षण 

आहटट हफहशयल इां टेहलजन्स इन हडफेन्स (AIDEf) सेहमनार आहण प्रदशटन 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• पणहल्या "आणिगणफणियल इंिेणलजन्स इन णडफेन्स (AIDEf) सेणिनार आणि प्रदिगन" चे उद्घािन भारताचे संरक्षि िंत्री श्री 

राजनाथ णसंह यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• संरक्षि िंत्रालयाच्या अंतर्गत संरक्षि उत्पादन णिभार्ातफे 'आझादी का अिृत िहोत्सि' अंतर्गत आणिगणफणियल इंिेणलजन्स 

इन णडफेन्स सेणिनार आणि प्रदिगनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

• संरक्षि के्षत्रािधे्य "आत्मणनभगर भारत" ला प्रोत्साहन देिे हे संरक्षि पररसंिादातील कृणत्रि बुव्हद्धिते्तचे उणद्दष्ट् आहे. 

• आणिगणफणियल इंिेणलजेंस इन णडफेन्स णसम्पोणजयि आणि प्रदिगनादरम्यान, णिभार्ाने उद्ोर्, संिोधन संस्था आणि 

स्टािगअप्स आणि निोने्मषकांनी णिकणसत केलेल्या AI-सक्षि उपायांचे प्रदिगन केले. 

• प्रदिगनात सिाणिष्ट् असलेली सिग उत्पादने ऑिोिेिन णकंिा िानिरणहत णकंिा रोबोणिक्स प्रिाली, सायबर सुरक्षा, िानिी 

ितगन णिशे्लषि, लॉणजव्हस्टक आणि सप्लाय चेन िॅनेजिेंि, पाळत ठेििे प्रिाली, भाषि णिशे्लषि आणि C4ISR या के्षत्रांिी 

संबंणधत आहेत: किांड, कंिर ोल, कमु्यणनकेिन्स, कॉम्प्युिर आणि बुव्हद्धित्ता, पाळत ठेििे. 

स्रोि: पीआयबी 
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हवज्ञान आहण िांत्रज्ञान 

पॅ्लटफॉमट ऑफ पॅ्लटफॉमट (पीओपी) लााँच केले 

 

चचेि का: 

राष्ट्र ीय कृषी बाजार (ई-नाि) अंतर्गत पॅ्लिफॉिगच्या पॅ्लिफॉिगचे (पीओपी) उद्घािन कें द्रीय कृषी आणि िेतकरी कल्याि िंत्री 

नरेंद्रणसंह तोिर यांच्या हसे्त कनागिकातील बेंर्ळूर येथे झालेल्या राज्याच्या कृषी आणि फलोत्पादन िंत्र्यांच्या पररषदेदरम्यान 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• पॅ्लिफॉिग ऑफ पॅ्लिफॉिग (POP) चे उणद्दष्ट् िेतकऱ्यांचा बाजार, खरेदीदार आणि सेिा प्रदात्ांपयांत णडणजिल प्रिेि िाढििे 

आणि णकंित िोध यंत्रिा सुधारून व्यािसाणयक व्यिहारांिधे्य पारदिगकता आििे आणि रु्ििते्तनुसार णकंित िसूल करिे 

हे आहे. 

• e-NAM सेिा प्रदात्ांच्या पॅ्लिफॉिगला "पॅ्लिफॉिग ऑफ पॅ्लिफॉिग" म्हिून एकणत्रत करते ज्यािधे्य कंपोणझि सव्हव्हगस 

प्रोव्हायडसग कृषी उत्पादनांच्या व्यापारासाठी सिाांर्ीि सेिा प्रदान करतात. 

• पॅ्लिफॉिगचे एक व्यासपीठ (POP) िेतकरी, FPO, व्यापारी आणि इतर भार्धारकांना एकाच णिंडोद्वारे कृषी िूल्य शंखलेतील 

णिणिध प्रकारच्या िसू्त आणि सेिांिधे्य प्रिेि करण्यास सक्षि करते, ज्यािुळे भार्धारकांना अणधक पयागय णिळतात. 

• पीओपीिधे्य ई-नाि िोबाइल अॅपद्वारे प्रिेि केला जाऊ िकतो जो Google Play Store िरून डाउनलोड केला जाऊ 

िकतो. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

बाल लैंहगक अत्ाचारावर इांटरपोलचा ICSE पुढाकार 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• भारताच्या कें द्रीय अने्वषि बु्यरोचा इंिरपोलच्या आंतरराष्ट्र ीय बाल लैंणर्क िोषि (ICSE) उपक्रिात सिािेि करण्यात 

आला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• हा उपक्रि भारताच्या कें द्रीय अने्वषि बु्यरोला इतर देिांतील तपासकत्ाांसोबत बाल लैंणर्क िोषिाचा ऑनलाइन िोध 

घेण्यास आणि णििेष सॉफ्टिेअर िापरून दृकश्राव्य व्हिपिधून िोषि करिारे, पीणडत आणि रु्ने्हर्ारी दृशे्य ओळखण्यास 

अनुिती देते. 

• आंतरराष् िर ीय बाल लैंणर्क िोषि ICSE डेिाबेस बाल लैंणर्क िोषि सािग्रीचे (CSEM) णिश् लेषि करण् यासाठी आणि 

पीणडत, िोषिकते आणि णठकािे यांच्यात संबंध णनिागि करण् यासाठी व्हव्हणडओ आणि प्रणतिा तुलना िापरतो. 

• हा उपक्रि डेिाबेसप्रयत्नांची नक्कल िाळण्यास िदत करू िकतो, ज्यािुळे तपासयंत्रिांना हे सांरू्न संिोधकांचा िेळ 

िाचू िकेल की दुसर् या देिात प्रणतिांची िाणलका आधीच िोधली रे्ली आहे णकंिा ओळखली रे्ली आहे की नाही णकंिा 

त्ात इतर प्रणतिांसारख्याच प्रणतिा आहेत की नाही.  

• सध्या, सरकारी आकडेिारीनुसार, भारतात दर 155 णिणनिांनी 16 िषागखालील िुलीिर बलात्कार होतो, ज्यापैकी अनेकांची 

नोदंही होत नाही. 

• यापूिी, CSEM डेिाचा िापर करण्यासाठी CBI द्वारे 'ऑनलाइन बाल लैंणर्क अत्ाचार आणि िोषि प्रणतबंध/णडिेक्शन 

(OCSAE)' युणनिची स्थापना करण्यात आली होती. 

स्रोि: द हिांदू 

आयटभट्ट-1 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• आयआयएससीच्या संिोधकांनी ‘आयगभट्ट-१’ नािाच्या अॅनालॉर् णचपसेिचा प्रोिोिाइप णिकणसत केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• आयगभट्ट-१ णचपसेि अणधक िेर्ाने काि करू िकतो आणि णिणिध इलेक्टर ॉणनक रॅ्जेि्सिधे्य िापरल्या जािाऱ्या 

णडणजिल प्रोसेसरच्या तुलनेत यात किी पॉिरचा िापर केला जािार आहे. 

• आय.आय.एस.सी.िधे्य पीएच.डी.चे णिक्षि घेतलेल्या प्रतीक कुिार यांनी आयगभट्ट-१ ची रचना केली आहे.  

• आयगभट्ट -1 म्हिजे "अ ॅॅनालॉर् री कॉव्हिर्रेबल िेक्नॉलॉजी आणि बायस-से्कलेबल हाडगिेअर फॉर एआय िास्क". 

• आयगभट्ट-१ णचपसेि अॅलेक्सासह ऑबे्जक्ट णकंिा स्पीच रेकणििन अॅप्ससारख्या आणिगणफणियल इंिेणलजन्स (एआय) 

िर आधाररत अॅव्हप्लकेिनसाठीही उपयुक्त ठरेल. 

• संिोधकांच्या िते, आयगभट्ट एकाणधक ििीन लणनांर् आणकग िेक्चरसह कॉव्हिर्र करण्यास सक्षि आहे, जसे की 

णडणजिल सीपीयूसह कायग करण्यास सक्षि असिे तसेच िेर्िेर्ळ्या तापिान शे्रिीिंर कायग करण्यास सक्षि आहे. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बािम्या: पयाटवरण 

हजल्हा िवामान बदल अहभयान 

बािम्याांमधे्य का: 

• ताणिळनाडू सरकारने सिग 38 णजल्ह्यांिधे्य णजल्हा हिािान बदल णििन सुरू केले आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• णजल्हा हिािान बदल अणभयानांतर्गत, णििनचे अध्यक्ष णििन संचालक म्हिून णजल्हाणधकाऱ् यांकडे असेल. 

• णजल्हा हिािान बदल अणभयानांतर्गत, णजल्हा िन अणधकारी हिािान अणधकारी म्हिून काि करतील. 

• या योजनेंतर्गत, णजल्हास्तरािर णजल्हाणधकाऱ्यांना हिािान बदल ििन आणि अनुकूलन योजना तयार कराव्या लार्तील 

आणि किी-काबगन, हिािान-लिणचक णिकास योजनांसाठी इनपुि प्रदान करािे लार्तील. 

• आिखी एक िहत्त्वाचे णितरि म्हिजे णजल्हा हिािान बदल अणभयानांतर्गत एकेरी िापराच्या प्लाव्हस्टकच्या िापराणिरुद्ध 

'िीदंि िंजपाई' िोणहिेला अणधक बळकि करिे. 

• ताणिळनाडू िायिेि चेंज णििनच्या देखरेखीखाली िापरल्या जािाऱ् या 38 णजल्हा िोणहिांसाठी सरकारने सुरुिातीला 

₹3.80 कोिी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

स्रोि: द हिांदू 

IPBES मूल्ाांकन अिवाल 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• इंिरर्व्हनगिेंिल सायन्स-पॉणलसी फोरि ऑन बायोडायव्हणसगिी अाँड इकोणसस्टि सव्हव्हगसेस (IPBES) ने जर्भरातील 

िनस्पती, प्रािी, बुरिी आणि िैिाल यांच्या िन्य प्रजातीचं्या िाश्वत िापरािर आपला अहिाल प्रणसद्ध केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• IPBES िूल्यांकन अहिालानुसार, िन्य प्रजातीचं्या जैिणिणिधता आणि पररसंस्थांिर हिािान बदल, लाँडसे्कप आणि 

सिुद्राच्या लाँडसे्कपिधे्य बदल, प्रदूषि आणि आक्रिक परदेिी प्रजातीचंा प्रभाि हे प्रिुख पररिाि आहेत. 

• IPBES ने जारी केलेल्या अहिालानुसार, सतत णिकार करिे हा िन्य सस्तन प्राण्यांसाठी िुख्य धोका आहे. 
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• अनेक िनस्पतीचं्या र्िांना, णििेषत: कॅक्टी, सायकॅड्स आणि ऑणकग ड्स तसेच इतर िनस्पती आणि औषधी हेतंूसाठी 

कापिी केलेल्या बुरिीसाठी अस्थाई िृक्षारोपि आणि एकत्रीकरि हे िुख्य धोके आहेत, असा अहिालाचा णनष्कषग 

आहे. 

• अहिालानुसार, 34% सिुद्री िन्यजीि जास्त िासेिारी करतात आणि जार्णतक स्तरािर 50,000 िन्य प्रजाती णद्वपक्षीय 

र्रजा पूिग करू िकतात. 

• IPBES िूल्यांकन अहिालानुसार, जर्ातील 70 िके्क र्रीब लोकसंख्या थेि िन्य प्रजातीिंर अिलंबून होती. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

भारिाच्या ग्रामीण भागाि वायू प्रदूषण 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• ग्रािीि भारतातील िायू प्रदूषि िोजण्यासाठी, भारतीय तंत्रर्ज्ान संस्था, कानपूरने उत्तर प्रदेि आणि णबहारच्या ग्रािीि 

भार्ांिधे्य सुिारे 1,400 सेन्ससग स्थाणपत करण्यासाठी 2.5 दिलक्ष निीन प्रकल्प सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा प्रकल्प ग्रािीि भारतातील िायु रु्िित्ता सेन्ससगच्या राष्ट्र ीय नेििकग साठी िार्ग िोकळा करू िकतो. 

• िषग 2019 िधे्य, राष्ट्र ीय स्वच्छ िायु कायगक्रि (NCAP) 2024 पयांत 20-30% ने कियुक्त पदाथाांचे िायु प्रदूषि किी 

करण्यासाठी सरकारने सुरू केले. 

• PM 2.5 आणि PM 10 साठी देिाची सध्याची िाणषगक िायु सुरणक्षत ियागदा 40 µg/m आणि 60 µg/m आहे. 

• NCAP अंतर्गत, 2018-19 ते 2020-21 या िषागत 114 िहरांना 375.44 कोिी रुपये णदले रे्ले आणि 2021-22 या 

आणथगक िषागसाठी 82 िहरांना आणि 2021-2021 िधील निीन प्रकल्पासाठी 290 कोिी रुपये णदले रे्ले. 2021-

2026 साठी 700 कोिी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

स्रोि: द हिांदू 

पयाटवरण (सांरक्षण) अहधहनयम, १९८६ 
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बािम्याांमधे्य का: 

• पयागिरि, िन आणि हिािान बदल िंत्रालयाने पयागिरि (संरक्षि) कायदा, 1986 िधे्य सुधारिा सुचिून िार्गदिगक 

तते्त्व जारी केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• पयागिरि (संरक्षि) कायदा "पयागिरि संरक्षिाच्या दीघगकालीन आिश्यकतांचा अभ्यास, णनयोजन आणि 

अंिलबजाििीसाठी तसेच पयागिरिाला धोक्यात आििाऱ् या पररव्हस्थतीनंा जलद आणि पुरेसा प्रणतसाद देिारी प्रिाली 

स्थाणपत करतो." 

• सुधारिांचा एक संच म्हिून, पयागिरि संरक्षि कायदा (EPA) च्या तरतुदीिंधे्य सुधारिा करण्यासाठी पयागिरि 

िंत्रालयाने प्रस्ताणित केले आहे. 

• प्रस्ताणित बदलांिधे्य 'णनिगय अणधकारी' ची णनयुक्ती देखील सिाणिष्ट् आहे ज्याचे िुख्य कायग पयागिरि उलं्लघनाच्या 

प्रकरिांिधे्य णिक्षा णनणित करिे आहे. 

• दंड म्हिून जिा केलेली रक्कि "पयागिरि संरक्षि णनधी" िधे्य णिळणिली जाईल आणि कायद्ाचे उलं्लघन झाल्यास, 

दंड पाच लाख ते पाच कोिीपंयांत असू िकतो. 

स्रोि: द हिांदू 

 

मित्वाच्या बािम्या: योजना 

हमशन शक्तीसाठी िपशीलवार मागटदशटक िते्त्व 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• 'णििन िक्ती' योजनेसाठी तपिीलिार िार्गदिगक तते्त्व िणहला आणि बाल णिकास िंत्रालयाने जारी केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• 'णििन िक्ती' नािाचा एकाव्हत्मक िणहला सक्षिीकरि कायगक्रि भारत सरकारने 2021-22 ते 2025-26 या 15 व्या णित्त 

आयोर्ाच्या कालािधीत अंिलबजाििीसाठी िणहलांच्या सुरणक्षतता, सुरक्षा आणि सक्षिीकरिासाठी एक णिणिष्ट् योजना 

म्हिून सुरू केला होता. 

• 'णििन िक्ती' ही णििन िोडिधील योजना आहे ज्याचा उदे्दि िणहलांची सुरक्षा, सुरक्षा आणि सक्षिीकरिासाठी सिथगन 

िजबूत करिे आहे. 

• णििन िक्ती योजनेचे उणद्दष्ट् िणहलांना आणथगकदृष्या सक्षि करिे, आणि त्ांना णहंसा आणि धोक्यापासून िुक्त िातािरिात 

त्ांच्या िन आणि िरीराबद्दल स्वतंत्र णनिगय घेण्यासाठी पे्रररत करिे आहे. 

• 'णििन िक्ती' िधे्य दोन उप-योजना आहेत: 

1. "सबल" उप-योजना ही िणहलांच्या सुरके्षसाठी आहे 

2. 'सिथग' उप-योजना िणहला सक्षिीकरिासाठी आहे. 
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स्रोि: पीआयबी 

राष्ट्र ीय कल्ाण आहण पेन्शन योजना 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• खेळाडंूना रोख पुरस्कार, राष्ट्र ीय कल्याि, पेन्िन आणि क्रीडा णिभार्ाच्या योजनांसाठी िेब पोिगल आणि राष्ट्र ीय क्रीडा 

णिकास णनधीच्या िेबसाइिच्या सुधाररत योजना युिा व्यिहार आणि क्रीडा िंत्रालयाने सुरू केल्या आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुधाररत योजनेअंतर्गत, सध्या कोिताही िैयव्हक्तक खेळाडू णतन्ही योजनांसाठी थेि अजग करू िकतो. 

• णििेष कायगक्रि पूिग झाल्याच्या िेििच्या तारखेपासून सहा िणहन्यांच्या आत रोख बक्षीस योजनेसाठी अजगदारांनी 

ऑनलाइन अजग करिे आिश्यक असल्याची तरतूद सुधाररत योजनेत करण्यात आली आहे. 

• डेफणलव्हम्पकिधे्य सहभार्ी होिाऱ्या खेळाडंूना पेन्िन लाभासारख्या तरतुदीचंाही या योजनेअंतर्गत सिािेि करण्यात 

आला आहे. 

• सुधाररत योजनांच्या अंिलबजाििीसाठी आणि लाभ देण्यासाठी, िरील योजनांसाठी अजग करिाऱ्या खेळाडंूच्या 

सोयीसाठी िंत्रालयाने क्रीडा णिभार्ाच्या सहकायागने एक ऑनलाइन िेब पोिगल देखील तयार केले आहे. 

• सुरू करण्यात आलेल्या ऑनलाइन पोिगलच्या िदतीने, खेळाडंूच्या अजाांचे ररअल-िाइि िर ॅ णकंर् आणि त्ांच्या 

नोदंिीकृत िोबाइल क्रिांकािर पाठिलेल्या िन-िाइि पासिडगद्वारे प्रिािीकरि करण्याची सुणिधा उपलब्ध होईल. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

अमृि सरोवर मोिीम 

 

बािम्याांमधे्य का: 
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• देिातील रेले्व आणि िहािार्ग प्रकल्पांची अंिलबजाििी जलद र्तीने व्हािी, या उदे्दिाने कें द्र सरकारने रेले्व िंत्रालय 

आणि राष्ट्र ीय िहािार्ग प्राणधकरिाला अिृत सरोिर अणभयानांतर्गत तलाि आणि िाक्यांिधून खोदलेल्या िातीचा णकंिा 

र्ाळाचा िापर सिग णजल्ह्यांिधे्य करण्याचे णनदेि णदले आहेत.  

मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांनी 24 एणप्रल रोजी सुरू केलेल्या जलसंधारि अणभयानाचे उणद्दष्ट् आझादी का अिृत 

िहोत्सिाच्या उत्सिाचा एक भार् म्हिून सिग राज्यांतील प्रते्क णजल्ह्यात 75 जल संस्था णिकणसत आणि सुधारण्याचे 

आहे. 

• अिृत सरोिर णििन, 15 ऑर्स्ट 2023 रोजी संपेल राष्ट्र व्यापी कायगक्रि 

• या योजनेंतर्गत णकिान 50,000 जलसाठे बांधले जाण्याची िक्यता आहे. 

• या प्रकल्पािधे्य िाती णकंिा र्ाळाच्या रूपात हजारो िन पृथ्वीचे उत्खनन करण्यात येिार असल्याने, ग्रािीि णिकास 

िंत्रालयाने रेले्व िंत्रालय आणि NHAI यांना सिग राज्यांिधील अिृत सरोिर स्थळांसह पायाभूत सुणिधा प्रकल्पांचे 

नकािा तयार करण्यास सांणर्तले आहे. 

स्रोि: द हिांदू 

पांिप्रधान राष्ट्र ीय प्रहशक्षण कायटक्रम 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• कौिल्य णिकास आणि उद्ोजकता िंत्रालयातफे 'प्रधानिंत्री कौिल भारत णििन' अंतर्गत पंतप्रधान राष्ट्र ीय प्रणिक्षि 

िेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

  मुख्य मुदे्द: 

• 36 के्षत्रातील एक हजाराहून अणधक कंपन्यांचा पंतप्रधान राष्ट्र ीय प्रणिक्षि कायगक्रिात सिािेि करण्यात आला असून, 

त्ाअंतर्गत 500 णिणिध प्रकारच्या िर ेडिधे्य प्रणिक्षिाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. 

• पंतप्रधान राष्ट्र ीय णिकाऊ कायगक्रिांतर्गत िंत्रालयाने देिभरात २०० हून अणधक णठकािी िेळािे आयोणजत केले 

आहेत आणि अजगदारांना प्रणिक्षिाद्वारे त्ांचे कररअर घडणिण्याची संधी उपलब्ध करून णदली आहे. 

• पंतप्रधानांच्या राष्ट्र ीय णिकाऊ कायगक्रिात सहभार्ी होण्यासाठी, उिेदिारांना इयत्ता 5 िी ते 12 िी उत्तीिग प्रिािपत्र, 

कौिल्य प्रणिक्षि प्रिािपत्र, ITI णडप्लोिा णकंिा पात्रतेसाठी पदिीधर पदिी असिे आिश्यक आहे. 

• पंतप्रधानांच्या राष्ट्र ीय णिकाऊ कायगक्रिाचे िुख्य उणद्दष्ट् कंपन्यांना अणधकाणधक प्रणिक्षिाथी णनयुक्त करण्याची संधी 

प्रदान करिे आणि प्रणिक्षि आणि हातािी संबंणधत कौिले्य यांच्याद्वारे त्ांची क्षिता णिकणसत करिे हे आहे. 

स्रोि: पीआयबी 
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खेळ 

अजुटन बबुिाने हमळवलेले पहिले सुवणटपदक 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• भारताच्या अजुगन बबुताने आंतरराष्ट्र ीय नेिबाजी क्रीडा िहासंघ-ISSF णिश्वचषक स्पधेत पणहले सुििगपदक णजंकले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अजुगन बाबुताने दणक्षि कोररयाच्या चांर्िॉन येथे झालेल्या अंणति सािन्यात अिेररकेच्या लुकास कोझेणनस्कीचा १७-९ असा 

पराभि करून सुििगपदक णजंकले. 

अजुगन बबुताने राँ णकंर् फेरीत 261.1 रु्िांसह पणहले स्थान णिळिले, तर लुकासने 260.4 रु्िांसह दुसरे स्थान णिळणिले. 

• याच स्पधेत इस्रायलच्या सरे्ई ररक्टरने कांस्पदक णजंकले तर भारताच्या पाथग िाव्हखजा याने स्पधेत चौथे स्थान पिकािले. 

आंतरराष्ट्र ीय नेिबाजी क्रीडा िहासंघातफे कैरो येथे आयएसएसएफ णिश्वचषक आयोणजत केला जात आहे. 

• या णिश्वचषकात भारत दोन सुििग आणि एक कांस् पदकांसह पदकताणलकेत दुसऱ्या स्थानािर आहे. 

स्रोि: AIR 

ISSF हवश्वचषक 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• भारताच्या िेहुली घोष आणि िाहू तुषार िाने या जोडीने आंतरराष्ट्र ीय नेिबाजी क्रीडा िहासंघ-ISSF णिश्वचषक स्पधेत 

सुििगपदक णजंकले. 

मुख्य मुदे्द: 

• िेहुली घोष आणि िाहू तुषार यांनी 10 िीिर एअर रायफल णिश्र सांणघक स्पधेच्या अंणति फेरीत हंरे्ररयन जोडी इस्टर 

िेस्झारोस आणि ईस्टिन पेन यांचा 17-13 असा पराभि करून सुििगपदक णजंकले. 
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• याच स्पधेत पलक आणि णििा नरिाल या आिखी एका भारतीय जोडीने 10 िीिर एअर णपसू्तल णिश्र स्पधेत कांस्पदक 

णजंकले. 

• तुषारचे हे भारतासाठी िररष्ठ स्तरािरील पणहले सुििगपदक आहे तर िेहुलीने दुसऱ्यांदा सुििगपदक णजंकले होते त्ाआधी 

िेहुली घोषने काठिांडू येथे 2019 दणक्षि आणियाई क्रीडा स्पधेत प्रथिच सुििगपदक णजंकले होते. 

• सध्या, भारत दोन सुििग आणि एक कांस् पदकांसह या णिश्वचषकातील पदकताणलकेत दुसऱ्या स्थानािर आहे. 

स्रोि: AIR 

हवम्बल्डन टेहनस स्पधाट 2022 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• सणबगयाच्या नोव्हाक जोकोणिचने २०२२ च्या णिम्बल्डन िेणनस स्पधेत पुरुष एकेरीचे णिजेतेपद पिकािले. 

मुख्य मुदे्द: 

• लंडनिधे्य झालेल्या अंणति सािन्यात नोव्हाक जोकोणिचने ऑस्टर ेणलयाच्या णनक णकणर्गओसचा ४-६, ६-३, ६-४, ७-६ 

असा पराभि करत णिजेतेपद पिकािले. 

• या णिजेतेपदासह, जोकोणिच रॉजर फेडरर, पीि सॅम्प्रास आणि ब्योनग बोर्ग यांच्यानंतर सलर् चार णिम्बल्डन णिजेतेपद 

णजंकिारा चौथा खेळाडू ठरला. 

• जोकोणिचचे हे एकूि २१ िे ग्राँडसॅ्लि णिजेतेपद आहे. 

• णिम्बल्डन चॅव्हम्पयनणिप, ज्याला सािान्यतः  णिम्बल्डन णकंिा द चॅव्हम्पयनणिप म्हिून ओळखले जाते, ही जर्ातील 

सिागत जुनी ग्राँड सॅ्लि िेणनस स्पधाग आहे. 

• णिम्बल्डन िेणनस स्पधाग 1877 पासून दरिषी णिम्बल्डन, लंडन येथील ऑल-इंगं्लड िबिधे्य पणहल्या 

िहायुद्धादरम्यान 1915-18 आणि णद्वतीय णिश्वयुद्धादरम्यान 1940-45 कालािधी िर्ळता आयोणजत केली जात आहे. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

अिवाल  

ग्लोबल जेंडर गॅप इां डेक्स 2022 
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बािम्याांमधे्य का: 

• िल्डग इकॉनॉणिक फोरि द्वारे 2022 िषागसाठी ग्लोबल जेंडर रॅ्प इंडेक्स, 2022 जारी करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• िल्डग इकॉनॉणिक फोरिने जारी केलेल्या ग्लोबल जेंडर रॅ्प इंडेक्स, 2022 िधे्य या िषी 146 देिांपैकी भारत 135 व्या 

क्रिांकािर आहे. 

• ग्लोबल जेंडर रॅ्प इंडेक्स 0 आणि 1 िधील स्कोअर णनयुक्त करतो, णजथे 1 पूिग णलंर् सिानता दिगितो आणि 0 पूिग 

असिानता दिगितो. 

• ग्लोबल जेंडर ररपोिग , 2022 िधे्य असे निूद केले आहे की णलंर् सिानतेपयांत पोहोचण्यासाठी आता 132 िषे लार्तील, 

2021 पासून हे अंतर केिळ चार िषाांनी किी होईल आणि णलंर् अंतर 68.1% िर बंद होईल. 

• ग्लोबल जेंडर रॅ्प इंडेक्स चार प्रिुख आयािांिधे्य लैंणर्क सिानतेच्या णदिेने केलेल्या प्रर्तीिर देिांचे िूल्यिापन करते, 

ज्यािधे्य सिाणिष्ट् आहे- 

1. o आणथगक सहभार् आणि संधी, 

2. o णिक्षिाची संधी, 

3. o आरोग्य आणि जर्िे, 

4. o राजकीय सक्षिीकरि. 

• ग्लोबल जेंडर रॅ्प इंडेक्स 2022 अंतर्गत, आरोग्य आणि जर्ण्यािधे्य भारत 146 व्या, आणथगक सहभार् आणि संधीिधे्य 143, 

िैक्षणिक प्राप्तीिधे्य 107 आणि राजकीय सिक्तीकरिािधे्य 48 व्या स्थानािर आहे. 

• ग्लोबल जेंडर रॅ्प इंडेक्स 2022 नुसार, भारताचे स्थान त्ाच्या िेजारी देिांपेक्षाही खाली आहे. 

• ग्लोबल जेंडर रॅ्प इंडेक्स 2022 िधे्य बांर्लादेि (71 िे), नेपाळ (96 िे), श्रीलंका (110 िे), िालदीि (117 िे), आणि भूतान 

(126 िे) आहेत. 

• ग्लोबल जेंडर रॅ्प इंडेक्स 2021 िधे्य भारत 156 देिांपैकी 140 व्या क्रिांकािर होता. 

• आरोग्य आणि जर्ण्याच्या बाबतीत भारताचा क्रिांक 146िा, आणथगक सहभार् आणि संधी यािधे्य 143िा, िैक्षणिक 

प्राप्तीिधे्य 107िा आणि राजकीय सिक्तीकरिािधे्य 48िा क्रिांक लार्तो. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

SDG हनदेशाांक अिवाल 2022 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• SDG णनदेिांक अहिाल 2022 संयुक्त राष्ट्र ांनी जारी केला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• SDG णनदेिांक अहिाल 2022 नुसार, तीन नॉणडगक देि - णफनलंड, डेन्माकग  आणि स्वीडन - िीषग स्थानािर आहेत 

आणि सिग िीषग 10 देि युरोणपयन देि आहेत. 

• SDG णनदेिांक अहिाल 2022 नुसार, भारत या िषी 121 व्या क्रिांकािर आहे. 

• SDG णनदेिांक अहिाल 2022 नुसार, SDG धे्यय 1 (र्ररबी नाही) आणि SDG लक्ष्य 8 (सभ्य काि आणि आणथगक 

णिकास) िरील कािणर्री अनेक किी-उत्पन्न देि आणि णनम्न-िध्यि-उत्पन्न असलेल्या देिांिधे्य िहािारीपूिग 

पातळीपेक्षा किी आहे. 

• SDG णनदेिांक अहिाल 2022 अंतर्गत सिृद्ध देिांिधील हिािान आणि जैिणिणिधता लक्ष्यांिर प्रर्ती अतं्त संथ 

आहे. 

युनायिेड नेिन्सच्या SDG णनदेिांक अहिाल 2022 नुसार, िहािारी आणि रणिया-युके्रन युद्धािुळे, जार्णतक आणथगक िाढ 

0.9 िक्कक्यांनी किी झाली आहे, ज्याचे खालील दुष्पररिाि होऊ िकतात- 

1. अन्न आणि इंधनाच्या णकिती िाढििे 

2. जार्णतक पुरिठा आणि व्यापार व्यत्य 

3. आणथगक बाजाराची कितरता 

स्रोि: द हिांदू 

नवीन नेमणुका 

युनेस्को आांिरशासकीय सहमिी 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• 2022-2026 या िषागसाठी अिूतग सांसृ्कणतक िारिाच्या संरक्षिासाठी UNESCO च्या 2003 च्या अणधिेिनाच्या 

आंतरिासकीय सणितीचे सदस् म्हिून भारताची णनिड झाली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताने यापूिी 2006 ते 2010 आणि 2014 ते 2018 या कालािधीत दोनदा ICH सणितीचे सदस् म्हिून काि केले 

आहे. 

• भारत युनेस्कोच्या जार्णतक िारसा सणितीचा (2021-2025) सदस् देखील आहे. 

• अिूतग सांसृ्कणतक िारिाच्या संरक्षिासाठी 2003 च्या अणधिेिनाला सप्टेंबर 2005 िधे्य भारताने िान्यता णदली. 

• 2003 च्या अणधिेिनांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरिासकीय सणितीिधे्य 24 सदस् असतात आणि सिान 

भौर्ोणलक प्रणतणनणधत्व आणि रोिेिनच्या तत्त्वांनुसार अणधिेिनाच्या णिधानसभेसाठी णनिडले जाते. 

• सणितीचे सदस् देि चार िषाांच्या कालािधीसाठी णनिडले जातात. 

• िानितेच्या अिूतग सांसृ्कणतक िारिाच्या प्राणतणनणधक यादीतील 14 णिलालेखांसह, भारत अिूतग सांसृ्कणतक 

िारिाच्या यादीत उच्च स्थानािर आहे. 

स्त्रोि: द हिांदू 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

मित्वाचे व्यव्हक्तमत्व 

आचायट प्रफुल्ल चांद्र राय 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• णदल्ली णिद्ापीठ, रसायनिास्त्र णिभार् आणि णिर्ज्ान भारती यांच्या संयुक्त णिद्िाने सांसृ्कणतक िंत्रालयाने 

"रसायनिास्त्रर्ज् आणि स्वातंत्र्य सैणनक म्हिून आचायग प्रफुल्ल चंद्र राय यांचे योर्दान" या णिषयािर दोन णदिसीय 

आंतरराष्ट्र ीय पररषद आयोणजत केली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• आचायग प्रफुल्ल चंद्र राय यांचे णिर्ज्ान के्षत्रातील योर्दान हे राष्ट्र  उभारिीच्या णदिेने एक िहत्त्वाचे पाऊल होते. 

• आचायग प्रफुल्ल चंद्र राय हे देखील एक णिद्वान होते ज्यांनी िैक्षणिक सुधारिांना पाणठंबा णदला आणि राजकीय 

प्रर्तीसाठी तसेच उद्ोर्ाद्वारे रोजर्ाराला चालना देण्यासाठी अनेक िहत्त्वपूिग पािले उचलली. 

• आचायग प्रफुल्ल चंद्र राय यांनी अनेक िहत्त्वाची रासायणनक संयुरे् िोधून काढली जसे िकु्यगरस नायिर ेि इ. 

• आचायग प्रफुल्ल चंद्र राय यांनी जनगल ऑफ केणिकल सोसायिी ऑफ लंडन सारख्या प्रणसद्ध णिर्ज्ान जनगल्सिधे्य 150 

हून अणधक िोधणनबंध प्रकाणित केले. 

• आचायग प्रफुल्ल चंद्र राय यांचेही रसायनिास्त्राच्या के्षत्रात िहत्त्वाचे योर्दान आहे. त्ांनी रसायनिास्त्रािर अनेक 

पुस्तके णलणहली ज्यात बंर्ाली रसायनिास्त्रर्ज्ाचे जीिन आणि अनुभि हे एक लोकणप्रय पुस्तक आहे. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

परमेश्वरन अय्यर 

 

• परिेश्वरन अय्यर यांची NITI आयोर्ाचे निीन CEO म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 
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• पािी आणि स्वच्छता के्षत्रातील 25 िषाांचा अनुभि असलेले, श्री. अय्यर यांनी यापूिी भारताच्या प्रिुख 20 अब्ज 

कायगक्रिांच्या अंिलबजाििीचे नेतृत्व केले आहे. 

• 1981 च्या बॅचचे उत्तर प्रदेि केडरचे IAS अणधकारी श्री अय्यर यांनी सािगजणनक आणि खाजर्ी दोन्ही के्षत्रात काि 

केले आहे. 

• परिेश्वरन अय्यर हे 2016-20 या िषागत निी णदल्ली येथे भारत सरकारच्या पेयजल आणि स्वच्छता िंत्रालयाचे सणचि 

म्हिून कायगरत होते. 

• उत्तर प्रदेि आणि उत्तराखंडिधे्य सिाजाच्या नेतृत्वाखालील नाणिन्यपूिग स्वजल प्रकल्पाची सुरुिात 1990 च्या 

दिकात परिेश्वरन अय्यर यांनी केली होती. 

• परिेश्वरन अय्यर यांची 2 िषाांच्या कालािधीसाठी NITI आयोर्ाचे निीन CEO म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

स्रोि: पीआयबी 

इनामूल िक 

 

• प्रख्यात पुरातत्विास्त्रर्ज्, इणतहासकार आणि बांर्लादेि राष्ट्र ीय संग्रहालयाचे िाजी िहासंचालक डॉ. इनािुल हक 

यांचे ियाच्या ८५ व्या िषी ढाका येथे णनधन झाले. 

• डॉ. इनािुल हक यांना बंर्ालच्या िेराकोिा आणि णिल्पकलेिरील कायागसाठी 2020 िधे्य पद्मश्री पुरस्काराने सन्माणनत 

करण्यात आले. 

• बांर्लादेि राष्ट्र ीय संग्रहालयाच्या स्थापनेत डॉ. इनािुल हक यांचा िोलाचा िािा होता, 1973 िधे्य डॉ. इनािुल हक 

यांची संचालक म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आणि 1983 ते 1991 पयांत त्ांनी िहासंचालक म्हिून काि केले. 

• बांर्लादेिातील णिणिध पुरातत्व स्थळांिरून अनेक िौल्यिान णिले्प िोधून काढण्याचे शे्रय डॉ. इनािुल हक यांना 

जाते. 

• डॉ. इनािुल हक यांना त्ांच्या उले्लखनीय योर्दानाबद्दल 2016 िधे्य एकुिी पदक आणि 2020 िधे्य बांर्लादेि 

स्वातंत्र्य पदक या सिोच्च नार्री पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले. 

स्रोि: AIR 

जपानचे माजी पांिप्रधान हशांजो आबे 
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बािम्याांमधे्य का: 

• 8 जुलै 2022 रोजी जपानचे िाजी पंतप्रधान णिंजो आबे यांची र्ोळ्या झाडून हत्ा करण्यात आली होती. 

• मुख्य मुदे्द: 

• पंतप्रधान नरेंद्र िोदी यांनी जपानचे िाजी पंतप्रधान णिंजो आबे यांच्या णनधनाबद्दल िोक व्यक्त केला असून 9 जुलै 

2022 रोजी भारतात एक णदिसाचा राष्ट्र ीय िोक घोणषत करण्यात आला आहे. 

• २००६-२००७ आणि २०१२-२०२० या काळात णिंजो आबे हे जपानच्या इणतहासात सिागणधक काळ पंतप्रधान राणहले. 

• Abenomics ची संकल्पना णिन्झो आबे यांनी प्रदान केली होती, ज्यािधे्य देिातील पैिाचा पुरिठा िाढििे, 

सुधारिांची अंिलबजाििी करिे, सरकारी खचग िाढििे या धोरिांचा सिािेि आहे. 

Abenomics च्या सांकल्पनेि िीन मुख्य मुदे्द समाहवष्ट् आिेि- 

• 2% िहार्ाईचे लक्ष्य र्ाठण्यािर लक्ष कें णद्रत करिे, 

• लिणचक णित्तीय धोरि, 

• णिकास धोरि. 

भारताच्या प्रजासत्ताक णदनाच्या परेडिधे्य प्रिुख पाहुिे म्हिून सहभार्ी होिारे णिंजो आबे हे पणहले जपानी पंतप्रधान होते, 

तसेच णिंजो आबे यांच्या कायगकाळात भारत आणि जपानिधील संबंध अणधक दृढ झाले आहेत. 

स्रोि: टाईम्स ऑफ इांहडया 

सांकीणट 

पॉहलसी मेहकां गसाठी भारिाि रॅण्डमाईज कां टर ोल टर ायल 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• नोबेल पाररतोणषक णिजेते िायकेल आर. के्रिर यांनी उत्ति धोरि णिशे्लषि आणि सूत्रीकरिासाठी रॅण्डिाईज कंिर ोल 

िर ायल (Randomized Controlled Trials) चाचण्यांची िार्िी केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रॅण्डिाईज कंिर ोल िर ायल हा प्रभाि िूल्यांकनाचा प्रायोणर्क प्रकार आहे ज्यािधे्य कायगक्रि णकंिा धोरि हस्तके्षप प्राप्त 

करिारी लोकसंख्या यादृव्हच्छकपिे (Randomized) पात्रांिधून णनिडली जाते 

लोकसंख्या, आणि णनयंत्रि र्ि सिान पात्र लोकसंखे्यिधून यादृव्हच्छकपिे णनिडला जातो. 

• िोबाईल लसीकरि वॅ्हन णकंिा अन्नधान्याची पोती उपलब्ध करून णदल्याने र्ािकऱ्यांना त्ांच्या िुलांना लस देण्यास 

प्रोत्साहन णिळेल का, इत्ादी अनेक प्रश्ांिर रॅण्डिाईज कंिर ोल िर ायलद्वारे तपिीलिार अभ्यास केला जाईल. 

• रॅण्डिाईज कंिर ोल िर ायल अंतर्गत, र्ािातील कुिंुबांची र्िांिधे्य णिभार्िी केली जाईल, ज्याच्या िदतीने त्ातील णिणिध 

पैलंूचा अभ्यास केला जाईल तसेच णिणिध प्रयोर् केले जातील. 

• के्रिर, अथगतर्ज् अणभणजत बॅनजी आणि एस्थर डुफ्लो यांच्यासििेत, जार्णतक दाररद्र्य णनिूगलनासाठी त्ांच्या प्रायोणर्क 

दृणष्ट्कोनासाठी आल्रेड नोबेल यांच्या स्मरिाथग 2019 चा अथगिास्त्रातील Sveriges Riksbank पुरस्काराने सन्माणनत 

करण्यात आले. 
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स्रोि: द हिांदू 

खि हवभागािफे 'फहटटलायझसट फ्लाइांग स्क्वॉड' स्थापना 

 

चचेि का: 

खतांिधे्य होिारा कोिताही फेरफार, काळाबाजार णकंिा भेसळ रोखण्यासाठी खत णिभार्ाने 'फणिगलायझसग फ्लाइंर् स्क्वॉड' 

नािाची एक सिणपगत सणिती स्थापन केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सरकारी आकडेिारीनुसार, दरिषी सुिारे दहा लाख िन कृषी दजागची खते औद्ोणर्क उदे्दिांसाठी िापरली जात आहेत. 

• फणिगलायझसग फ्लाइंर् स्क्वॉडचा उदे्दि उद्ोर्ांद्वारे अनुदाणनत युररयाचा काळाबाजार िाळण्यासाठी आहे. 

• कृषी दजागची खते णनि-लेणपत असतात तर तांणत्रक दजागची खते णनि-लेणपत नसतात. 

• कडुणनंबाचा लेप उद्ोर्ांद्वारे काही रासायणनक प्रणक्रयेद्वारे काढला जातो आणि त्ानंतर खतांचा िापर औद्ोणर्क 

कारिांसाठी केला जातो. 

• भारताची खतांची िाणषगक देिांतर्गत िार्िी सुिारे 350 लाख िन आहे, त्ापैकी 2.6 दिलक्ष िन स्थाणनक पातळीिर 

उत्पाणदत केले जातात आणि उिगररत आयात केले जाते. 

• औद्ोणर्क िापरासाठी दरिषी सुिारे 13-14 लाख िन तांणत्रक दजागची खते आिश्यक असतात, त्ापैकी केिळ 1.5 लाख 

िनच देिात उत्पाणदत होते. 

• राळ/र्ि, प्लायिूड, क्रॉकरी, िोव्हलं्डर् पािडर, पिुखाद्, दुग्धव्यिसाय आणि औद्ोणर्क खाि स्फोिके यांसारख्या णिणिध 

उद्ोर्ांिधे्य खतांचा िापर केला जातो. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

मारबगट िायरस रोग 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• िल्डग हेल्थ ऑर्गनायझेिन (WHO) नुसार, जर्ािधे्य पुन्हा एकदा िारबर्ग णिषािू रोर्ाने ग्रस्त लोकांची संख्या िाढत आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• िारबर्ग णिषािू रोर् हा इबोला णिषािूिी संबंणधत संसर्गजन्य रक्तस्रािी ताप आहे. 

• िारबर्ग णिषािू िििाघळांच्या िाध्यिातून िानिांिधे्य पसरतो. 

• जर िारबर्ग णिषािूची लार्ि झालेली व्यक्ती एखाद्ा व्यक्तीच्या थेि संपकागत आली तर िारबर्ग णिषािूचा लोकांपासून 

लोकांपयांत प्रसार जलद होतो. 

• िारबर्ग णिषािूचा उष्मायन कालािधी 2-21 णदिस असतो, ज्यािुळे हा रोर् अतं्त हाणनकारक आणि घातक असतो. 

• घानािधे्य िारबर्ग णिषािूचा संसर्ग सध्या णचंतेचा णिषय आहे, जरी याआधी अंर्ोला, डेिोकॅ्रणिक ररपव्हिक ऑफ कांर्ो, 

युर्ांडा, केणनया आणि दणक्षि आणरका येथे िारबर्ग णिषािू रोर्ाची प्रकरिे आढळली आहेत. 

िारबर्ग णिषािू रोर्ाच्या सािान्य लक्षिांिधे्य तीव्र ताप, तीव्र अस्वस्थता, तीव्र डोकेदुखी, स्नायू दुखिे इत्ादीचंा सिािेि आहे. 

िारबर्ग णिषािूिर सध्या कोिताही उपचार णकंिा लस णिकणसत झालेली नाही. 

स्रोि: द हिांदू 

िलाक-ए-िसन रद्द करण्यासाठी याहचका दाखल 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• तलाक-ए-हसन, तलाकची णिणहत इस्लाणिक पद्धत अिैध ठरििारी जनणहत याणचका (पीआयएल) बेनझीर णहना 

यांनी सिोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• इस्लाणिक णनयिांनुसार, झिपि णतहेरी तलाकिधे्य, पुरुष एका िेळी तीनदा तलाक उच्चारतो आणि णििाह लरे्च 

संपतो. 

• झिपि णतहेरी तलाकच्या णिपरीत, तलाक-ए-हसन हा णकिान एक िणहना णकंिा एक िाणसक पाळीच्या अंतराने 

उच्चारला जातो. 

• तलाक-ए-हसनला जिळपास सिग िुव्हस्लि देिांिधे्य कायदेिीर िैधता देण्यात आली आहे, तर इणजप्त, सीररया, 

जॉडगन, कुिेत, इराक, िलेणिया इत्ादी अनेक िुव्हस्लि देिांिधे्य झिपि णतहेरी तलाकिर बंदी घालण्यात आली आहे. 

• र्ाणझयाबादची रणहिासी िणहला बेनझीर णहना यांनी दाखल केलेल्या याणचकेत तलाक-ए-हसनला घिस्फोिाची णिणहत 

इस्लाणिक पद्धत असंिैधाणनक ठरिण्याची िार्िी करण्यात आली आहे. 

• बेनझीर णहना यांनी दाखल केलेल्या याणचकेत तलाक-ई-हसनला घिनेच्या कलि 14, 15, 21 आणि 25 चे उलं्लघन 

करिारा कायदा म्हिले आहे. 

स्रोि: द हिांदू 

हवशेष फळ: डर ॅगन फळ 

बािम्याांमधे्य का: 

• णििेष फळ, डर ॅर्न रूिचे आरोग्यदायी फायदे लक्षात घेऊन डर ॅर्न रूिच्या णिकासाला चालना देण्याचा णनिगय 

िासनाने घेतला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• डर ॅर्न रूि णहलो सेरेयस कॅक्टसच्या झाडािर िाढते, ज्याला होनोलुलु क्वीन असेही म्हितात. 

• डर ॅर्न रूि हे दणक्षि िेव्हक्सको आणि िध्य अिेररकेतील िूळ फळ आहे, परंतु सध्या ते जर्भरातील आरोग्याच्या 

फायद्ांिुळे घेतले जाते. 

• भारतातील सिागत िोठ्या डर ॅर्न फळाची लार्िड णिझोराि राज्यात केली जाते. 

• डर ॅर्न रूि हे िधुिेहाच्या रुग्ांसाठी उपयुक्त िानले जाते, त्ात कॅलरी किी असते आणि लोह, कॅव्हल्ियि, पोिॅणियि 

आणि णझंक सारखे पोषक असतात. 

• जर्ातील डर ॅर्न फळाचा सिागत िोठा उत्पादक आणि णनयागतदार व्हव्हएतनाि आहे, 19 व्या ितकात रें च लोकांनी 

व्हव्हएतनाििधे्य ही िनस्पती आिली होती. 

• व्हव्हएतनाििधे्य डर ॅर्न रूिला स्थाणनक भाषेत थान लााँर् म्हितात. 

• व्हव्हएतनाि नंतर, अिेररका, िलेणिया, थायलंड, तैिान, चीन, ऑस्टर ेणलया, इस्रायल आणि श्रीलंका हे डर ॅर्न फळाचे 

उत्पादक आणि णनयागतदार आहेत. 

स्रोि: इांहडयन एक्सपे्रस 

‘NRI हववाि: काय करावे आहण करू नये, पुढील मागट’ 

 

बािम्याांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय िणहला आयोर्ातफे पंजाबिधील णिणिध णजल्ह्यांिधे्य ‘NRI Marriage: Dos and Don’ts, Way Ahead’’ या 

णिषयािर जार्रूकता कायगक्रि सुरू करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र ीय िणहला आयोर्ाने आयोणजत केलेल्या कायगक्रिांची उणद्दषे्ट् एनआरआय णििाहांिी संबंणधत संभाव्य धोक्यांची 

िाणहती प्रसाररत करिे आणि पीणडतांना उपलब्ध प्रणतबंधात्मक आणि कायदेिीर उपायांबद्दल जार्रूकता णनिागि 

करिे आहे. 
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• न्यायव्यिस्था, प्रिासन आणि िैक्षणिक के्षत्रातील प्रख्यात तर्ज्ांना राष्ट्र ीय िणहला आयोर्ाने िके्त म्हिून आिंणत्रत केले 

आहे आणि सहभार्ीनंा पीणडत िणहलांना णदलासा देण्यासाठी णिणिध यंत्रिांनी बजािलेल्या भूणिकेबद्दल िाणहती आणि 

णिणक्षत केले आहे. 

राष्ट्र ीय महिला आयोगाने आयोहजि केलेल्ा जनजागृिी कायटक्रमाची चार िाांहत्रक सत्राांमधे्य हवभागणी करण्याि 

आली आिे- 

1. पणहले सत्र 'एनआरआय णििाहांिुळे पीणडत िणहलांना णदलासा देण्यासाठी न्यायपाणलकेची भूणिका' या णिषयािर आहे. 

2. दुसऱ्या सत्रात 'पोणलसांची भूणिका' याणिषयी िाणहती देिे आहे. 

3. णतसरे सत्र 'कायदा व्यिस्थेची भूणिका' या णिषयािी संबंणधत आहे. 

4. चौथ्या सत्रात 'एनआरआय णििाहाचे सािाणजक पैलू' याणिषयी जार्रुकता देण्यात आली आहे. 

स्रोि: पीआयबी 
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