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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

चौथा आठवडा जुलै 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

पुलवामा हमशन युवा आयएएस पुढाकार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पुलवामा ममशन युवा आयएएस उपक्रम युवकाांना गुांतवून ठेवण्याच्या आमि त्ाांची क्षमता ओळखण्याच्या उदे्दशाने 

मिल्हा प्रशासनाच्या सहकायााने सरकारने सुरू केला. 

मुख्य मुदे्द: 

• पुलवामा ममशन युवा आयएएस उपक्रमाांतगात, मिवसभरासाठी उपायुक्त (Deputy Commissioner) होऊ शकतात, 

उच्च माध्यममक स्तरावरील मवद्यार्थ्ाांना प्रशासकीय बाबी ांमधे्य सहभागी होण्यासाठी प्रोत्सामहत केले िाते. 

• पुलवामा ममशन युवा आयएएस उपक्रमाचा उदे्दश िमक्षि काश्मीरमधील सवाामधक िहशतवािग्रस्त मिल्हा पुलवामा 

येथे लोकाांना नागरी सेवा घेण्यास प्रवृत्त करिे आहे. 

• पुलवामा ममशन यूथ आयएएस इमनमशएमिव्ह मनराश तरुि आमि त्ाांच्या कररअरबद्दल मचांमतत मवद्यार्थ्ाांच्या वतान 

पद्धती बिलण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो 

• पुलवामा ममशन यूथ IAS उपक्रमाचा उदे्दश तरुिाांना सामामिक बिलाचे एिांि बनण्यासाठी पे्रररत करिे आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

ित्ती समाजाची आहिवासी के्षत्राची मागणी 
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बातम्याांमधे्य का: 

• हत्ती समुिायाने कें द्र सरकारला महमाचल प्रिेशातील मसरमौर मिल्ह्यातील िर ान्स-मगरी भागाला “आमिवासी के्षत्र” म्हिून 

घोमित करण्याचे आवाहन केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िर ान्स-मगरीला आमिवासी के्षत्र म्हिून घोमित करण्याची अनेक विाांपासूनची मागिी आहे आमि ही मागिी या 

पररसरात राहिाऱ्या हत्ती समािाला अनुसूमचत िमाती (एसिी) ििााच्या मागिीशी िोडलेली आहे. 

• हत्ती हा एक िवळचा समुिाय आहे, ज्याला त्ाचे नाव घरगुती भािीपाला, मपके, माांस आमि लोकर, घरगुती मपके 

इत्ािी शहराांमधील 'हॅि्स' नावाच्या छोट्या बािारपेठाांमधे्य मवकण्याच्या परांपरेवरून मिले गेले आहे. 

• हत्ती समािाचे वैमशष्ट्ट्य म्हिून या समािातील पुरुि परांपरेने समारांभात मवमशष्ट पाांढरी िोपी घालतात. 

• यमुनेच्या िोन्ही उपनद्या असलेल्या मगरी आमि िोन्स नद्याांच्या खोऱ्यात हत्ती मातृभूमी महमाचल-उत्तराखांड सीमेपयांत 

पसरलेली आहे. 

• िर ान्स-मगरी आमि िौनसर बावरमधील िोन हत्ती कुळाांमधे्य समान परांपरा आहे आमि िोन्ही समुिायाांमधे्य 

आांतरमववाहाची परांपरा प्रचमलत आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

केरळचे रामायण मासम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• केरळमधे्य रामायि मासम ममहना सुरू झाला आहे (17 िुलै 2022 ते 16 ऑगस्ट 2022). 

मुख्य मुदे्द: 

• मल्याळम मिनिमशाकेनुसार, रामायि ममहना हा विााचा शेविचा ममहना करकीिाकमची सुरुवात िशामवतो. 

• रामायि ममहन्यात, केरळमधील महांिू घराांमधे्य सांध्याकाळच्या वेळी रामायिाच्या श्लोकाांचे पठि केले िाते आमि 

मांमिराांमधे्यही रामायिाचे धडे आयोमित केले िातात. 

• रामायि ममहना आयुवेमिक उपचार आमि तीथायाते्रसाठी अनुकूल मानला िातो. 

• केरळचा प्रमसद्ध सि ओिमच्या आधी रामायि मासम मवधी होतो. 

• केरळमधील एक प्रमसद्ध तीथाके्षत्र, शबरीमालाच्या मागाावर पांपासरिवळ स्थथत शबरीपीठ, वनवासाच्या काळात रामा-

शबरीच्या िशानाची साक्ष िेते. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

आसाम, अरुणाचल प्रिेश याांच्यातील नामसाई घोषणा 

बातम्याांमधे्य का: 

• 1960 मधे्य एका सममतीने ठरवलेल्या सीमारेिेने आसाम आमि अरुिाचल प्रिेश आांतरराज्यीय सीमाांच्या 

पुनसांरेखनासाठी आधार तयार केला आहे. 

 

मुख्य मुदे्द: 

• ईशाने्यच्या भौगोमलक स्थथतीमुळे, अनेक राज्याांमधे्य सीमाांकनामधे्य समस्या आहे, त्ामुळे राज्याांमधे्य त्ाांच्या 

सीमाांबाबत वाि आहेत, अशा मववािाांचे मनराकरि करण्यासाठी आसाम आमि अरुिाचल प्रिेश याांच्यात एक करार 

झाला आहे. नामसाई घोििा असे नाव िेण्यात आले आहे. 

• आसामचे मुख्यमांत्री महमांता मबस्वा सरमा आमि अरुिाचल प्रिेशचे मुख्यमांत्री पेमा खाांडू याांनी १२३ गावाांचा समावेश 

असलेल्या आांतरराज्य सीमा मववाि सोडवण्यासाठी नामसाई िाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे. 

• नामसाई घोििेनुसार िोन्ही राज्याांनी वािग्रस्त गावाांची सांख्या १२३ वरून ८६ वर आिली आहे. 

• या गावाांची यािी 26 मडसेंबर 2007 रोिी अरुिाचल प्रिेशने थथामनक आयोगासमोर ठेवली होती. 

• नामसाई घोििेनुसार, आसाम आमि अरुिाचल प्रिेशमधील सवा सीमा समस्या 2007 मधे्य थथामनक आयोगासमोर 

उपस्थथत केलेल्या मुद्द्ाांपुरत्ा मयाामित राहतील. 

स्रोत: ि हिांिू 

बुांिेलखांड एक्सपे्रसवे 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बुांिेलखांड एके्स्प्रस वेचे उि्घािन पांतप्रधान नरेंद्र मोिी याांच्या हसे्त उत्तर प्रिेशातील िालौन मिल्ह्यातील कैथरी गावात 

करण्यात आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• सुमारे 14,850 कोिी रुपये खचूान बाांधलेला बुांिेलखांड एके्स्प्रस वे सध्या 297 मकमी लाांबीचा आमि चार लेनचा एके्स्प्रस 

वे आहे, िो नांतर 6 लेनमधे्य वाढवला िाऊ शकतो. 

• बुांिेलखांड दु्रतगती मागााचा मवस्तार मचत्रकूि मिल्ह्यातील भरतकुप िवळील गोांडा गावातील राष्टर ीय महामागा 35 पासून 

इिावा मिल्ह्यातील कुदे्रल गावापयांत करण्यात आला आहे िो नांतर आग्रा-लखनौ एक्सपे्रसवेने िोडला गेला आहे. 

• बुांिेलखांड दु्रतगती मागा मचत्रकूि, बाांिा, महोबा, हमीरपूर, िालौन, औरैया आमि इिावा या 7 मिल्ह्याांतून िातो. 

• बुांिेलखांड दु्रतगती मागाािवळ बाांिा आमि िालौन मिल्ह्यात औद्योमगक कॉररडॉर बनवण्याचाही प्रस्ताव आहे, ज्यावर 

काम आधीच सुरू झाले आहे. 

• बुांिेलखांड एके्स्प्रस वेच्या बाांधकामाची पायाभरिी पांतप्रधान नरेंद्र मोिी याांच्या हसे्त 29 फेबु्रवारी 2020 रोिी करण्यात 

आली होती, ज्याचे बाांधकाम 28 ममहन्याांत पूिा झाले आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

बेकायिेशीर कृत्ाांवर प्रहतबांध िुरुस्ती हवधेयक, 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• Weapons of Mass Destruction and their Distribution System (बेकायिेशीर मक्रयाकलाप प्रमतबांध) िुरुस्ती 

मवधेयक, 2022 सरकारने राज्यसभेत सािर केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• Weapons of Mass Destruction and their Distribution System (बेकायिेशीर मक्रयाकलाप प्रमतबांध) कायिा, 

2005 मधे्य सुधारिा करण्यासाठी नवीन मवधेयक सािर करण्यात आले आहे. 

• 2005 कायद्याांतगात, मोठ्या प्रमािावर मवनाशकारी शसे्त्र तयार करिे, वाहतूक करिे मकां वा हस्ताांतररत करिे आमि 

त्ाांच्या मवतरिाची साधने यासारख्या बेकायिेशीर मक्रयाकलापाांवर बांिी आहे. 

• सामूमहक मवनाश करिारी शसे्त्र िैमवक, रासायमनक मकां वा आस्िक शसे्त्र असोत, नवीन मवधेयक व्यक्ती आमि 

त्ाांच्या मवतरि प्रिाली ांना मोठ्या प्रमािावर मवनाशकारी शस्त्राांशी सांबांमधत कोित्ाही प्रमतबांमधत मक्रयाकलापाांना 

मवत्तपुरवठा करण्यास प्रमतबांमधत करते. 

स्रोत: ऑल इांहडया रेहडओ 
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भारतीय नागररकत्वाचा त्ाग 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• गृह मांत्रालयाने (MHA) िारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2021 मधे्य 1.6 लाखाांहून अमधक भारतीयाांनी त्ाांचे 

नागररकत्व सोडले, िे 2019 नांतरचे सवाामधक आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• गृह मांत्रालयाने (MHA) िारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019, 2020 आमि 2021 मधे्य भारतीय नागररकत्व 

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

• भारतीय नागररकत्वाचा त्ाग करिाऱ्या भारतीयाांमधे्य, 78,000 हून अमधक भारतीयाांनी अमेररकेचे नागररकत्व 

सांपािन केले, िे इतर सवा िेशाांच्या तुलनेत सवाामधक आहे. 

• अमेररकेच्या नागररकत्वानांतर 23,533 भारतीयाांनी ऑस्टर ेमलयाचे नागररकत्व घेतले, त्ानांतर 21,597 भारतीयाांनी 

कॅनडात आमि 14,637 भारतीयाांनी यूकेमधे्य नागररकत्व घेतले. 

• भारतीय सांमवधानात एकल नागररकत्वाची तरतूि करण्यात आली आहे. भारतीय सांमवधान िुहेरी नागररकत्वाला 

परवानगी िेत नाही. 

1955 च्या नागररकत्व कायद्यानुसार, कोणतािी भारतीय नागररक खालील 3 मागाांनी आपले नागररकत्व सोडू 

शकतो- 

1. पूिा वयाचा आमि क्षमतेचा भारतातील कोिताही नागररक भारतीय नागररकत्वाचा त्ाग करण्याची घोििा करू 

शकतो. 

2. िर भारताच्या नागररकाने से्वचे्छने िुसऱ्या िेशाचे नागररकत्व घेतले तर तो भारताचे नागररकत्व गमावतो. 

3. कें द्र सरकारने भारतीय नागररकत्व सांपुष्टात आिल्याच्या घोििेसह 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

औषधे आहण सौ ांियय प्रसाधने कायिा 
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बातम्याांमधे्य का: 

• मवद्यमान औिधे आमि सौांिया प्रसाधने कायिा, 1940 आमि मनयमाांचे अनेक सांच बिलण्यासाठी प्रस्तामवत औिधे, 

वैद्यकीय उपकरिे आमि सौांियाप्रसाधने मवधेयक, 2022 कें द्रीय आरोग्य मांत्रालयाने िारी केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्रीय आरोग्य मांत्रालयाने िारी केलेला मसुिा वैद्यकीय उपकरिे स्वतांत्र सांथथा म्हिून मनयांमत्रत करण्यावर कें मद्रत 

आहे. 

• सध्या 1940 च्या कायद्यात मकां वा कोित्ाही मनयमात अांमलात आिल्या िािाऱ्या ऑनलाइन फामासी ांचे मनयमन 

करण्याची कोितीही तरतूि अस्स्तत्वात नाही, सरकारने िारी केलेल्या नवीन िुरुस्तीमधे्य ऑनलाइन फामासीचे 

मनयमन करण्याची तरतूि समामवष्ट केली आहे. 

• सरकारने िारी केलेल्या नवीन मवधेयकात सहभागी ांना मकां वा त्ाांच्या कायिेशीर वारसाांना वैद्यकीय चाचण्या आमि 

औिध आमि वैद्यकीय उपकरिाांच्या तपासात झालेल्या िुखापती मकां वा मृतू्साठी भरपाईची तरतूि आहे. 

• नुकसान भरपाई न मिल्यास िुप्पि भरपाई मिली िाईल, अशी तरतूि करण्यात आली आहे. 

• मसुिा मवधेयकात कें द्रीय परवाना प्रामधकरिाच्या परवानगीमशवाय औिधे आमि वैद्यकीय उपकरिाांची स्िमनकल 

चाचिी मकां वा स्िमनकल तपासिी करण्यास मनाई करण्याची तरतूि आहे. 

• वैद्यकीय उपकरिाांचे मनयमन करण्याबाबत मनिाय घेण्यासाठी, मसुिा मवधेयकात मवद्यमान औिधी ताांमत्रक सल्लागार 

मांडळाच्या धतीवर वैद्यकीय उपकरिे ताांमत्रक सल्लागार मांडळाची मनममाती करण्याची तरतूि आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

कायिेशीर मेटर ोलॉजी (पॅकेज्ड कमोहडटीज) हनयम 2011 कें द्र सरकारने सुधाररत केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ग्राहक व्यवहार मवभागाच्या कायिेशीर मेिर ोलॉिी (पॅकेज्ड कमोमडिीि), मनयम 2022 मधे्य केलेल्या िुरुस्ती अांतगात, 

इलेक्ट्र ॉमनक उत्पािनाांना एक विााच्या कालावधीसाठी QR कोडद्वारे काही अमनवाया घोििा घोमित करण्याची 

परवानगी िेण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नवीनतम सुधारिा उद्योगाांना QR कोडद्वारे तपशीलवार मामहती मडमििलपिे घोमित करण्यास अनुमती िेते. 

• सुधाररत कायिेशीर मेिर ोलॉिी (पॅकेज्ड कमोमडिीि) मनयम 2011 अांतगात, इतर विानात्मक मामहती कू्यआर कोडद्वारे 

ग्राहकाांना मिली िाऊ शकते. 

• या मडमििल युगात तांत्रज्ञानाचा अमधकामधक वापर करिे हे ग्राहक व्यवहार मवभागाचे उमद्दष्ट आहे. 

• सध्या, उद्योग कू्यआर कोडद्वारे ग्राहकाांना िेमलफोन नांबर आमि ईमेल पते्त वगळता इतर मामहती िेऊ शकतो, िसे 

की आयिमचा आकार आमि पररमाि आमि ग्राहक सेवा तपशील. 

• यापूवी, इलेक्ट्र ॉमनक उत्पािनाांसह सवा पूवा-पॅकेि केलेल्या वसू्तांना कायिेशीर मेिर ोलॉिी (पॅकेि केलेल्या वसू्त), मनयम 

2011 नुसार पॅकेिवर सवा अमनवाया घोििा घोमित करिे आवश्यक होते ज्यात सध्या सुधारिा करण्यात आली आहे. 
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स्रोत: ि हिांिू 

आझािी टर ेन आहण से्टशन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 'आझािी की िर ेन आमि से्टशन' या प्रमतमित सप्ताहाचे उि्घािन रेले्व बोडााचे अध्यक्ष आमि सीईओ श्री मवनय कुमार 

मत्रपाठी याांच्या हसे्त करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्वातांत्र्य लढ्यात ओळखल्या गेलेल्या 75 थथानकाांचे/27 गाड्ाांचे मवशेि महत्त्व अधोरेस्खत करून, भारतीय रेले्व 18 

िुलै ते 23 िुलै या कालावधीत या आयकॉमनक वीक सेमलबे्रशनचे आयोिन करिार आहे. 

• भारतीय रेले्वच्या या प्रमतमित सप्ताहाच्या उत्सवाच्या मवमवध कायाक्रमाांमधे्य ऐमतहामसक महत्त्व असलेल्या रेले्व 

थथानकाांवर आमि गाड्ाांवर लक्ष कें मद्रत करण्यात आले आहे, ज्यासाठी 75 रेले्व थथानके 'स्वातांत्र्य थथानक' म्हिून 

आमि 27 गाड्ा 'स्पॉि लाइमिांग'साठी ओळखल्या गेल्या आहेत. 

• आझािी की िर ेन आमि से्टशन नावाच्या आयकॉमनक वीकचा उदे्दश प्रवासी लोकाांच्या तसेच सवासामान्याांच्या मनात 

िेशभक्तीची भावना िागृत करिे हा आहे. 

• या प्रमतमित आठवड्ात, 23 िुलै 2022 रोिी मिल्लीतील 'माइलस्टोन सेमलबे्रशन'च्या मिवशी, सांबांमधत थथामनक 

भागातील स्वातांत्र्यसैमनकाांच्या कुिुांबाांना त्ाांच्या कथा साांगण्यासाठी या थथानकाांवर आमांमत्रत केले िाईल. 

स्रोत: पीआयबी 

पे्रस आहण जनयल्सची नो ांिणी हवधेयक, 2019 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• वृत्तपत्राांसाठी नवीन नोांििी व्यवथथा थथापन करण्याच्या उदे्दशाने पे्रस आमि मनयतकामलकाांची नोांििी मवधेयक, 2019 

मधे्य सुधारिा करण्यात आली आहे, ज्यामधे्य मडमििल माध्यमाांचाही समावेश आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• नवीन मवधेयक 1867 च्या पे्रस आमि बुक्स नोांििी कायद्याची िागा घेईल. 

• पे्रस अँड मॅगमझन्सची नोांििी मवधेयक, 2019 कें द्र आमि राज्य सरकाराांना वृत्तपत्राांमधे्य अमधकृत िामहराती िारी 

करण्यासाठी, वृत्तपत्राांची ओळख आमि वृत्तपत्राांसाठी अशा इतर सुमवधाांसाठी योग्य मनयम मकां वा कायिे करण्याची 

परवानगी िेते. 

• पे्रस आमि िनाल्सची नोांििी मवधेयक, 2019 ई-पेपसाच्या नोांििीसाठी एक सोपी प्रिाली माांडते आमि एक पे्रस 

रमिस्टर ार िनरल तयार करण्याची तरतूि िेखील करते. 

• नवीन कायद्याांतगात नोांििीसाठी मवमहत पात्रतेमधे्य मामसकाच्या सांपािकाला भारतीय नागररक असिे बांधनकारक 

आहे. 

स्रोत: ि हिांिू 

नॅशनल इन्स्टिटू्यट रँहकां ग (NIRF) 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मशक्षि मांत्रालयाच्या राष्टर ीय सांथथात्मक क्रमवारीनुसार, इांमडयन इस्िटू्यि ऑफ िेक्नॉलॉिी, मद्रास (IIT-M), पुन्हा 

एकिा िेशातील सवोच्च उच्च शैक्षमिक सांथथा आहे, त्ानांतर भारतीय मवज्ञान सांथथा (IISc), बेंगळुरू, आमि IIT बॉमे्ब 

याांचा क्रमाांक आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• या विी ही नॅशनल इस्िटू्यि रँमकां गची सातवी आवृत्ती आहे. 

• NIRF महामवद्यालये, मवद्यापीठे आमि सांशोधन सांथथाांची क्रमवारी लावते आमि सवा सांथथाांची एकमत्रत क्रमवारी िेखील 

प्रिान करते. 

• या विी, एकूि 4,786 सांथथाांचे पाच पॅरामीिसावर मूल्याांकन करण्यात आले आहे: 

1. मशक्षि, 

2. मशक्षि आमि सांसाधने (TLR), 

3. सांशोधन, 

4. पिवीधर पररिाम 

5. समावेशकता आमि समि. 

• NIRF नुसार IISc, िवाहरलाल नेहरू मवद्यापीठ, िाममया मममलया इस्लाममया, िािवपूर मवद्यापीठ आमि अमृता मवश्व 

मवद्यापीठम या विाातील पमहल्या पाच मवद्यापीठाांमधे्य आहेत. 

• या विी प्रमसद्ध झालेल्या अहवालानुसार, सवोच्च पाच वैद्यकीय सांथथा म्हििे ऑल-इांमडया इस्िटू्यि ऑफ मेमडकल 

सायने्सस, पोस्ट गॅ्रजु्यएि इस्िटू्यि ऑफ मेमडकल एजु्यकेशन अँड ररसचा, चांिीगड, मिश्चन मेमडकल कॉलेि, 

वेल्लोर, नॅशनल इस्िटू्यि ऑफ मेंिल हेल्थ अँड नू्यरोसायन्स, बेंगळुरू, आमि बनारस महांिू मवद्यापीठ. 
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• इांमडयन इस्िटू्यि ऑफ मॅनेिमेंि (IIM) अहमिाबाि, IIM बेंगळुरू, IIM कोलकाता, IIT मिल्ली आमि IIM 

कोमझकोड या राष्टर ीय सांथथा रँमकां गनुसार भारतातील पमहल्या पाच व्यवथथापन सांथथाांमधे्य या विी समामवष्ट झाले 

आहेत. 

स्रोत: ि हिांिू 

ग्रािक िक्ाांसाठी जागृहत शुभांकर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ग्राहक व्यवहार मवभागाने ग्राहकाांना सशक्त करिे आमि त्ाांच्या हक्ाांबद्दल िागरूकता मनमााि करण्याच्या उदे्दशाने 

“िागृती” हा शुभांकर लॉन्च केला आहे. 

• मुख्य मुदे्द: 

• JAGRITI ला एक सशक्त ग्राहक म्हिून प्रके्षमपत केले िाते ज्याांचे मुख्य लक्ष्य ग्राहक हक्ाांबद्दल िागरूकता पसरविे 

आमि ग्राहकाांच्या समस्या सोडविे हे आहे. 

• मवभागातील मवमवध मवियाांची मामहती ग्राहकाांना िेण्यासाठी ‘िागृती’ शुभांकरही वापरण्यात येिार आहे. 

• JAGRITI Mascot च्या सध्या सुरू असलेल्या थीममधे्य ग्राहक सांरक्षि कायिा 2019, हॉलमामकां ग, राष्टर ीय ग्राहक 

हेल्पलाइन िोल-फ्री क्रमाांक 1915, विन आमि मापे कायद्याच्या तरतुिी आमि कें द्रीय ग्राहक सांरक्षि प्रामधकरिाचे 

मनिाय आमि तक्रार मनवारिासाठी ग्राहकाांचे प्रशस्स्तपते्र याांचा समावेश आहे. 

• JAGRITI शुभांकर त्ाच्या सवा मीमडया मोमहमाांमधे्य "िागो ग्रहक िागो" या िॅगलाइनसह वैमशष्ट्ट्यीकृत केले िाईल. 

स्रोत: पीआयबी 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

जेद्दाि सुरक्षा आहण हवकास हशखर पररषि 
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बातम्याांमधे्य का: 

• सौिी अरेमबयातील िेद्दाह शहरात आयोमित िेद्दाह सुरक्षा आमि मवकास मशखर पररििेचा समारोप झाला.    

मुख्य मुदे्द: 

• िेद्दाह सुरक्षा आमि मवकास मशखर पररििेला गल्फ कोऑपरेशन कौस्न्सल आमि युनायिेड से्टि्सचे नेते उपस्थथत 

होते, त्ात सहभागी िेशाांच्या नेत्ाांनी िेशाांमधील सामामयक केलेल्या ऐमतहामसक सांबांधाांवर चचाा केली. 

• िेद्दाह सुरक्षा आमि मवकास मशखर पररििेचे उमद्दष्ट सवा के्षत्रात िेशाांच्या सांयुक्त सहकायााला प्रोत्साहन िेिे आहे. 

• पररििेत सामील असलेल्या नेत्ाांनी समृद्ध आमि शाांततापूिा मध्यपूवेसाठी त्ाांच्या सांयुक्त दृष्टीकोनाचा पुनरुच्चार 

केला आमि या प्रिेशातील सुरक्षा आमि थथैया राखण्यासाठी सवा आवश्यक उपाययोिना करण्यावर चचाा केली. 

• िेद्दाह सुरक्षा आमि मवकास मशखर पररििेने पॅलेस्स्टनी अथाव्यवथथेला आमि UNRWA ला सवा सिस्य िेशाांनी पामठां बा 

िेण्याचा मनिाय घेतला. 

• शाश्वत मवकासासाठी िेशाांिरम्यान सांयुक्त प्रकल्प उभारण्याची वचनबद्धताही या मशखर पररििेिरम्यान सहभागी 

िेशाांनी नूतनीकरि केली. 

• पररििेच्या अगोिर थथापन करण्यात आलेल्या सांयुक्त काया िल 153 आमि िास्क फोसा 59 ची थथापना सांयुक्त 

सांरक्षि समन्वय मिबूत करिे, सांयुक्त नौिल सांरक्षि सुधारिे आमि सागरी सुरक्षा धोक्याांचा सामना करण्याच्या 

उदे्दशाने करण्यात आली. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

आहशया आहण आहिकन िेशाांमधे्य बाजरीचे उत्पािन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• NITI आयोग आमि िागमतक अन्न कायाक्रम (WFP) भारत द्वारे आमशया आमि आमफ्रकन िेशाांमधे्य बािरी मुख्य 

प्रवाहात आिण्याच्या उदे्दशाने 'मॅमपांग आमि एक्सचेंि ऑफ गुड पॅ्रस्क्ट्सेस' हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• या योिनेअांतगात, NITI आयोग आमि 'िागमतक अन्न कायाक्रम' भारत आमि परिेशात बािरीचे उत्पािन आमि वापर 

वाढवण्यासाठी चाांगल्या पद्धती ांचा सांग्रह तयार करतील. 

• ICAR, कें द्र आमि राज्य सरकारी मवभाग, कृिी मवज्ञान कें दे्र, उद्योग, कें द्रीय आमि राज्य कृिी मवद्यापीठे, FPO, NGO, 

स्टािा-अप, शैक्षमिक आमि सांशोधन सांथथा आमि उष्ण कमिबांधाांसाठी आांतरराष्टर ीय सांथथा (ICRISAT) यासारख्या 

अधा-शुष्ाांसाठी आांतरराष्टर ीय क्रॉप ररसचा इस्िटू्यि, फूड अॅग्रीकल्ह्चर ऑगानायझेशन (FAO), इांिरनॅशनल कममशन 

ऑन इररगेशन अँड डर े नेि (ICID) इत्ािी ांचे प्रमतमनधीही या कायाक्रमात सहभागी होतील. 

• सरकारी आकडेवारीनुसार, 2020-21 मधे्य भारतात बािरीचे उत्पािन 17.96 िशलक्ष िन झाले आहे. 

स्रोत: पीआयबी 
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शाांघाय कोऑपरेशन ऑगयनायझेशन (SCO) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• इराि आमि बेलारूस िोन नवीन सिस्य म्हिून शाांघाय कोऑपरेशन ऑगानायझेशन (SCO) गिात सामील होण्याची 

अपेक्षा आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• 2017 मधे्य भारत आमि पामकस्तान शाांघाय कोऑपरेशन ऑगानायझेशनमधे्य सामील झाल्यानांतर शाांघाय 

कोऑपरेशन ऑगानायझेशनचा प्रथम मवस्तार करण्यात आला. 

• चीन, रमशया आमि चार मध्य आमशयाई राजे्य (कझामकस्तान, मकमगास्तान, उझबेमकस्तान आमि तामिमकस्तान) SCO 

चे सांथथापक सिस्य होते, तर भारत आमि पामकस्तान 2017 मधे्य या गिात सामील झाले. 

• इरािने िुशान्बे येथे आयोमित 2021 मशखर पररििेत सहभागी होण्याचे मान्य केले, तर बेलारूसने सिस्यत्वाची 

प्रमक्रयाही सुरू केली आहे. 

• भारत पुढील विी शाांघाय कोऑपरेशन ऑगानायझेशन मशखर पररििेचे आयोिन करेल, वारािसीला SCO के्षत्राची 

पमहली "पययटन आहण साांसृ्कहतक राजधानी" म्हिून मनवडले िाईल. 

स्रोत: ि हिांिू 

मित्वाच्या बातम्या: अथयव्यवस्था 

भारतातील रेहमटन्सची न्स्टस्थती 
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बातम्याांमधे्य का: 

• RBI च्या म्हिण्यानुसार, UAE नांतर अमेररका भारतासाठी सवाात िास्त पैसे पाठविारा स्त्रोत बनला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रेममिन्स म्हििे परिेशात राहिाऱ्या रमहवाशाांनी त्ाांच्या मूळ िेशातील ममत्र आमि नातेवाईकाांना केलेल्या आमथाक 

मकां वा अन्य हस्ताांतरिाचा सांिभा. 

• RBI च्या मते, अमेररकेतील आमथाक पुनप्रााप्ती हा भारताच्या रेममिन्स वाढीचा एक महत्त्वाचा घिक आहे. 

• आमथाक विा 2011 मधे्य, भारताने सुमारे 87 अब्ज डॉलसा रेममिन्स प्राप्त केले, िे िगातील सवाामधक आहे. 

• RBI च्या म्हिण्यानुसार, भारताच्या आवक रेममिन्समधे्य GCC के्षत्रातील रेममिन्सचा वािा 2016-17 मधील 50 

िक्कक्याांवरून 2020-21 मधे्य िवळपास 30 िक्कक्याांपयांत घसरण्याचा अांिाि आहे. 

• केरळ, ताममळनाडू आमि कनाािक या पारांपाररक रेममिन्स प्राप्त करिाऱ् या राज्याांचा महस्सा 2020-21 मधे्य मनम्म्म्यावर 

आला आहे, तर केरळला मागे िाकून महाराष्टर  हे अव्वल रेममिन्स प्राप्त करिारे राज्य म्हिून उियास आले आहे. 

स्रोत: ि हिांिू 

भारतातील रोजगारावरील अिवाल जारी 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• राष्टर ीय साांस्ख्यकी कायाालयाने मकमान मलांग मनिेशक आमि श्रम मनिेशकाांच्या सांकलनावर भारतातील रोिगार 

स्थथतीचा अहवाल प्रमसद्ध केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ऑमफस ऑफ नॅशनल सॅ्टमिस्स्टक्सने िारी केलेल्या अहवालानुसार, 3 विाांखालील मकमान एक मूल असलेल्या 

ममहलाांचा रोिगार िर एकही मूल नसलेल्या ममहलाांपेक्षा कमी आहे. 

• अहवालानुसार, भारतातील ग्रामीि आमि शहरी िोन्ही भागात सवा वयोगिातील पुरुिाांपेक्षा िास्त स्स्त्रया अधावेळ 

काम करतात. 

• भारतातील ग्रामीि आमि शहरी िोन्ही भागात, 60+ वयोगिातील पुरुि आमि शहरी स्स्त्रया याांच्या एकूि रोिगाराचे 

प्रमाि म्हिून अधावेळ कामगाराांची सांख्या सवाामधक आहे. 

• राष्टर ीय साांस्ख्यकी कायाालय हे राष्टर ीय नमुना सवेक्षि कायाालय (NSSO), सांगिक कें द्र आमि कें द्रीय साांस्ख्यकी 

कायाालय (CSO) याांचा समावेश असलेली एक व्यापक सांथथा आहे. 

• राष्टर ीय साांस्ख्यकी कायाालयाची सांकल्पना रांगरािन आयोगाने राष्टर ीय साांस्ख्यकी आयोगाने (NSC) मनधााररत केलेल्या 

साांस्ख्यकीय मानकाांची अांमलबिाविी करण्यासाठी आमि कें द्र आमि राज्य सांथथाांच्या साांस्ख्यकीय मक्रयाकलापाांमधे्य 

समन्वय साधण्यासाठी केली होती. 

स्रोत: पीआयबी 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

वसू्त आहण सेवा कर (GST) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सरकारने वसू्त आमि सेवा कराचे िर बिलले आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• सध्या, नवीन िराांनुसार रू. 5,000 पेक्षा िास्त भाड्ाने घेतलेल्या हॉस्स्पिलच्या खोल्याांसह, पीठ, पनीर आमि िही 

याांसारख्या प्री-पॅकेि केलेल्या खाद्यपिाथाांवर ग्राहकाांना 5% वसू्त आमि सेवा कर (GST) भरावा लागेल. 

• हॉिेलच्या खोल्या, नकाशे आमि चािावर सरकारकडून आकारला िािारा १२% िीएसिी, ज्यात अॅिलासेसचा 

समावेश आहे, ज्यात मिवसाला १,००० रुपयाांपयांत भाडे आकारले िाते, तर धनािेश िेण्यासाठी बँकाांकडून कािान 

आमि शुल्क (सैल मकां वा बुक केलेल्या स्वरूपात) आकारले िाते त्ावर लागू करण्यात आलेल्या िीएसिीची मयाािा 

१८% करण्यात आली आहे. 

• सुरुवातीला, सोलर वॉिर महिरवर 5% GST आकारला िात होता िो सध्या सरकारने 12% पयांत वाढवला आहे. 

• िर क आमि मालवाहू वाहने ज्यामधे्य इांधन खचााचा समावेश आहे, त्ाांना भाड्ाच्या सध्याच्या 18% च्या तुलनेत 12% 

कमी िराने GST भरावा लागेल. 

स्रोत: ि हिांिू 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

न्स्टरांट चॅलेंज 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय नौिलात स्विेशी तांत्रज्ञानाच्या वापराला चालना िेण्याच्या उदे्दशाने सुरू करण्यात आलेल्या 'स्रांि चॅलेंिेस'चे 

अनावरि पांतप्रधान नरेंद्र मोिी याांच्या हसे्त नवी मिल्ली येथे नेव्हल इनोवे्हशन अँड स्विेशीकरि सांघिनेच्या 

(एनआयआयओ) पररसांवािािरम्यान करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 
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• सांरक्षि के्षत्रात 'आत्ममनभार भारत' साध्य करण्याच्या उदे्दशाने आमि 'आझािी का अमृत महोत्सवा'चा एक भाग म्हिून 

एनआयआयओने मडफेन्स इनोवे्हशन ऑगानायझेशनच्या (डीआयओ) सहकायााने भारतीय नौिलात मकमान ७५ नवीन 

स्विेशी तांत्रज्ञान/उत्पािने समामवष्ट करण्याचे काम हाती घेतले आहे. 

• स्रांि नावाच्या सहयोगी प्रकल्पाचा उदे्दश "सांरक्षि उतृ्कष्टता (iDEX), NIIO आमि तांत्रज्ञान मवकास प्रवेग सेल (TDAC) 

द्वारे R&D मधे्य पोल-वॉस्टांगला समथान िेिे" आहे. 

• स्वावलांबी सांरक्षि प्रिाली ही अथाव्यवथथेसाठी आमि धोरिात्मकदृष्ट्ट्याही महत्त्वाची आहे, ज्याच्या मितीने िीघाकाळ 

प्रलांमबत असलेल्या सांरक्षि प्रकल्पाांना नवीन चालना मिली िाऊ शकते. 

स्रोत: पीआयबी 

हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान 

वे्हईकल लोकेशन टर ॅ हकां ग हडव्हाइस (VLTD)  

बातम्याांमधे्य का: 

• इमिान्सी ररस्पॉन्स सपोिा मसस्टम (ERSS) सह वे्हईकल लोकेशन िर ॅ मकां ग मडव्हाइस (VLTD) समाकमलत करिारे 

महमाचल प्रिेश हे भारतातील पमहले राज्य बनले आहे. 
 

 

मुख्य मुदे्द: 

• या योिनेंतगात, वे्हईकल लोकेशन िर ॅ मकां ग मडव्हाइसने सुसज्ज असलेली सवा नोांििीकृत व्यावसामयक वाहने 

आपत्कालीन प्रमतसाि समथान प्रिालीशी िोडली िातील. 

• वाहन लोकेशन िर ॅ मकां ग मडव्हाईस मेकॅमनझमच्या मितीने ही वाहने भारतात कुठेही िर ॅक केली िाऊ शकतात. 

• सावािमनक वाहनाांमधे्य ममहला आमि मुलाांच्या सुरके्षसाठी पॅमनक बििाची सुमवधा महमाचल प्रिेशच्या मुख्यमांत्र्याांच्या 

हसे्त सुरू करण्यात आली. 

• इमिान्सी पॅमनक बिि मसस्टीम आमि कमाांड कां िर ोल सेंिर याांचा समावेश असलेले वे्हईकल लोकेशन िर ॅ मकां ग 

मडव्हाईस इमिान्सी ररस्पॉन्स सपोिा मसस्टीम डायल 112 शी िोडलेले आहे.  

• या मॉमनिररांग सेंिर मकां वा कमाांड कां िर ोल सेंिरचा उदे्दश वाहन चोरी आमि वाहन अपघाताांचा सहि शोध घेिे, तसेच 

हा उपक्रम आहे. ममहला आमि मुलाांची सुरक्षा सुमनमश्चत करण्यासाठी वाहनाांच्या हालचाली ांवर लक्ष ठेविे िेखील सोपे 

होईल. 

स्रोत: पीआयबी 
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हडहजटल बँकाांवरील NITI आयोगाचा अिवाल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• NITI आयोगाने मडमििल बँकाांच्या स्थथतीचा अहवाल प्रमसद्ध केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• NITI आयोगाने िारी केलेला अहवाल मडमििल बँकाांसाठी परवाना आमि मनयामक शासनाचा रोडमॅप सािर करतो. 

• NITI आयोगाने िारी केलेल्या अहवालात खालील चरिाांचा समावेश करून मशफारसी सािर केल्या आहेत - 

• अहवालात मशफारस करण्यात आली आहे की मिलेल्या अिााला प्रमतबांमधत मडमििल बँकेद्वारे परवाने िारी करिे 

परवाना सेवा ग्राहकाांच्या व्हॉलू्यम/मूल्यानुसार मयाामित असावे. 

• ररझव्हा बँक ऑफ इांमडयाने लागू केलेल्या मनयामक सँडबॉक्स फे्रमवका मधे्य नावनोांििीची तरतूि मडमििल बँकाांसाठी 

अमनवाया करण्यात यावी, अशी मशफारस अहवालात करण्यात आली आहे. 

• 'फुल से्कल' मडमििल बँक परवाना मनयामक सँडबॉक्समधे्य परवानाधारकाच्या समाधानकारक काममगरीच्या अधीन 

राहून, मूळ, मववेकपूिा आमि ताांमत्रक िोखीम व्यवथथापनासह िारी केला िावा. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 

सेंटर ल बँक हडहजटल चलन (CBDC) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ररझव्हा बँक ऑफ इांमडया (RBI) सेंिर ल बँक मडमििल चलन (CBDC) घाऊक आमि मकरकोळ के्षत्रात िप्प्यािप्प्याने 

आिण्याच्या प्रमक्रयेवर चचाा करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अथामांत्री मनमाला सीतारामन याांनी कें द्रीय अथासांकल्प विा 2022-23 मधे्य मवत्त मवधेयक 2022 मांिूर करून, RBI 

कायिा, 1934 च्या सांबांमधत कलमामधे्य आवश्यक सुधारिा करून CBDC ची घोििा केली. 

• सुधाररत मवधेयक मांिूर झाल्यामुळे RBI ला CBDC िारी करण्यास सक्षम झाले आहे. 

• CBDC हे मडमििल मकां वा आभासी चलन आहे, परां तु त्ाची तुलना खािगी आभासी चलन मकां वा मक्रप्टोकरन्सीशी होऊ 

शकत नाही, िी गेल्या िशकात झपाट्याने वाढली आहे. 
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• खािगी आभासी चलने कोित्ाही व्यक्तीची किे मकां वा िामयते्व िशावत नाहीत कारि या चलनाांना कोिीच िारीकताा 

नाही. 

स्रोत: ि हिांिू 

स्वत:ची इांटरनेट सेवा सुरू करणारे केरळ िे भारतातील पहिले राज्य 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• KFON (केरळ फायबर ऑमप्टक नेिवका ) नावाची स्वतः ची इांिरनेि सेवा सुरू करिारे केरळ राज्य भारतातील पमहले 

राज्य बनले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राज्यातील सवा रमहवाशाांना इांिरनेि सुमवधा पुरमवण्याच्या उदे्दशाने िूरसांचार मवभागाने KFON Ltd ला इांिरनेि सेवा 

प्रिाता (ISP) परवाना मांिूर केला आहे. 

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

• या प्रकल्पाद्वारे केरळमधील मवद्यमान िेमलकॉम इकोमसस्टम पायाभूत सुमवधा मवकमसत करण्याचे केरळ सरकारचे 

उमद्दष्ट आहे. 

• KFON चे उमद्दष्ट राज्यातील सवा सेवा प्रिात्ाांना त्ाांच्या कनेस्क्ट्स्व्हिीतील अांतर कमी करण्याच्या उदे्दशाने 

भेिभावरमहत प्रवेश प्रिान करण्यासाठी एक कोर नेिवका  पायाभूत सुमवधा थथामपत करिे आहे. 

• या योिनेद्वारे आमथाकदृष्ट्ट्या मागास कुिुांबाांना मोफत इांिरनेि िेण्यासाठी KFON माफा त सवा सरकारी कायाालये, 

रुग्णालये आमि शैक्षमिक सांथथाांना, तसेच इांिरनेि सेवा पुरवठािार, मसस्टम ऑपरेिर आमि इांिरनेि सेवा प्रिात्ाांना 

मवश्वासाहा, सुरमक्षत आमि से्कलेबल इांिरनेि प्रिान केले िाईल. राज्य, िूरसांचार सेवा प्रिात्ाांसह भागीिारी िेखील 

अमधक मिबूत केली िाईल. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

मोफत LabVIEW पॅ्लटफॉमय 
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बातम्याांमधे्य का: 

• िेशात प्रथमच, भारतातील शैक्षमिक के्षत्रातील शैक्षमिक सांशोधकाांसाठी I-STEM द्वारे मोफत LabVIEW व्यासपीठ 

सुरू करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• I-STEM हा भारतीय मवज्ञान सांथथा, बांगळुरूच्या शास्त्रज्ञाांद्वारे PM-STIAC ममशन अांतगात भारत सरकारच्या प्रधान 

वैज्ञामनक सल्लागाराच्या कायाालयाद्वारे सममथात एक उपक्रम आहे. 

• LABVIEW एक ग्रामफक इांिरफेस वापरते िे मवमवध घिकाांना आवश्यक गती (प्रवाह) प्रिान करण्यासाठी एकत्र 

िोडण्यास सक्षम करते आमि मवांडोि, ओएस एक्स (अॅपल) आमि मलनक्स ऑपरेमिांग मसस्टमवर चालते.  

• हा सॉफ्टवेअर सांच भारतातील कोठूनही वापरकताा-अनुकूल प्रवेश प्रिान करण्यासाठी I-STEM ने सेि केलेल्या 

िाउड सव्हारवर होस्ट केला आहे. 

• पोिालवर सध्या िेशभरातील 1520 सांथथाांमधील 22,900 उपकरिाांची यािी आहे आमि 16,000 हून अमधक भारतीय 

सांशोधकाांनी त्ाांचा वापर केला आहे. 

• LabVIEW पोिालचे वैमशष्ट्ट्य म्हिून स्विेशी मवकमसत तांत्रज्ञान आमि उत्पािनाांचा मडमििल कॅिलॉग िेखील समामवष्ट 

करण्यात आला आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

नॅशनल एरोनॉहटक्स अँड से्पस अॅडहमहनस्टरेशन (NASA) जेम्स वेब से्पस टेहलस्कोप 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• नॅशनल एरोनॉमिक्स अँड से्पस अॅडमममनस्टर ेशन (NASA) ने िेम्स वेब से्पस िेमलस्कोपच्या मितीने आकाशातील पाच 

वेगवेगळ्या प्रिेशाांच्या प्रमतमाांचा सांच िारी केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िेम्स वेब से्पस िेलीस्कोप-सहास्ित प्रमतमा ही आतापयांत सापडलेल्या सवाात िूरच्या आमि सवाात िुन्या 

आकाशगांगाांमधील सवाात खोल आमि सवोत्तम-अवरक्त प्रमतमा आहे. 

• िेम्स वेब से्पस िेमलस्कोप NASA, युरोमपयन से्पस एिन्सी (ESA) आमि कॅनेमडयन से्पस एिन्सी याांच्यातील 

आांतरराष्टर ीय सहकायााअांतगात थथापन करण्यात आले होते आमि मडसेंबर 2021 मधे्य लॉन्च करण्यात आले होते. 

• िेम्स वेब से्पस िेलीस्कोप ही सवाात मोठी, सवाात शस्क्तशाली इन्फ्रारेड से्पस िेमलस्कोप आहे, िी प्रामुख्याने हबल 

िेमलस्कोपची उत्तरामधकारी आहे. 

• िेम्स वेब से्पस िेमलस्कोपचे उमद्दष्ट भूतकाळातील प्रते्क िप्प्याचा, मबग बॅांगपासून ते आकाशगांगा, तारे आमि ग्रहाांच्या 

मनममातीपयांत, सूयामालेच्या उत्क्ाांतीपयांत तपासण्याचे आहे. 

• िेम्स वेब से्पस िेमलस्कोप 0.6 ते 28 µm पयांतच्या मनरीक्षिाांसह प्रामुख्याने इन्फ्रारेड शे्रिीमधे्य कव्हरेि प्रिान करते, 

तसेच ही िुबीि पृथ्वीभोवती मफरत नाही परां तु पृथ्वीपासून 1.5 िशलक्ष मकलोमीिर अांतरावर सूयााभोवती प्रिमक्षिा 

घालण्यासाठी मडझाइन केलेली आहे. 
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• िेम्स वेब से्पस िेमलस्कोप सध्या सूया-पृथ्वी L2 लॅग्रेंि मबांिूवर स्थथत आहे िे पृथ्वी-सूया प्रिालीच्या कक्षीय समतलातील 

पाच मबांिूां पैकी एक आहे. 

स्रोत: ि हिांिू 

हिटरने नामाांहकत फीचर लाँच केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• Twitter ने “अनउले्लस्खत वैमशष्ट्ट्य” लाँच केले आहे, िे वापरकत्ाांना कोित्ाही सांभाििातून स्वतः ला काढून 

िाकण्याची परवानगी िेते. 

मुख्य मुदे्द: 

• इलॉन मस्कने मििरला US$44 मबमलयनमधे्य मवकत घेण्याची ऑफर मिली तेव्हा मििरने अनमॅनेमिांग फीचर सािर 

केले होते. 

• उले्लख न केलेले वैमशष्ट्ट्य लॉन्च करण्यापूवी, Twitter आतापयांत मयाामित सांखे्यच्या वापरकत्ाांवर उले्लख नसलेल्या 

वैमशष्ट्ट्याची चाचिी करत होते. 

• अव्यवथथामपत वैमशष्ट्ट्य वापरकत्ाांना त्ा सांभाििाांमधून स्वतः ला काढून िाकण्याची परवानगी िेते ज्याचा ते यापुढे 

भाग होऊ इस्च्छत नाहीत. 

• Twitter ही एक अमेररकन कमु्यमनकेशन कां पनी आहे ज्याचे मुख्यालय सॅन फ्रास्न्सस्को, कॅमलफोमनाया येथे आहे. 

• मििर माचा 2006 मधे्य िॅक डोसी, मबझ स्टोन, नोहा ग्लास आमि इव्हान मवल्यम्स याांनी तयार केले आमि िुलै 2006 

मधे्य अमधकृतपिे लॉन्च केले. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

मित्वाच्या बातम्या: पयायवरण 

पयायवरणीय प्रभाव मूल्ाांकन (EIA) हनयमाांमधे्य सुधारणा 
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बातम्याांमधे्य का: 

• पयाावरिीय प्रभाव मूल्याांकन (EIA) मनयमाांमधील नवीनतम सुधारिा पयाावरि, वन आमि हवामान बिल मांत्रालयाने 

अमधसूमचत केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नवीन कायद्यात धोरिात्मक आमि सांरक्षि महत्त्वाच्या महामागा प्रकल्पाांना सूि िेण्यात आली आहे, ज्या अांतगात 

मनयांत्रि रेिेपासून 100 मकमी अांतरावर असलेल्या कोित्ाही प्रकल्पाांना बाांधकाम करण्यापूवी पयाावरिीय मांिुरी 

ममळमवण्यापासून सूि िेण्यात आली आहे. 

• वािग्रस्त चार धाम प्रकल्पाच्या बाांधकामासाठी ग्रीन स्िअरन्सची आवश्यकता िेखील पयाावरि प्रभाव मूल्याांकन 

(EIA) मनयमाांमधे्य सुधारिा करून िूर करण्यात आली आहे. 

• नवीन सुधारिाांनुसार, बायोमासवर आधाररत 15 मेगावॅि पयांतचे औस्ष्णक उिाा प्रकल्प मकां वा कोळसा, मलग्नाइि 

मकां वा पेिर ोमलयम उत्पािने याांसारख्या गैर-धोकािायक महापामलका घनकचऱ्याच्या 15 िक्कक्याांपयांतच्या 

घनकचऱ्यालाही या कके्षतून वगळण्यात आले आहे. 

• भारतातील मवकासाचा वेग लक्षात घेऊन, इतर प्रकल्पाांनाही नवीन मनयमाांमधे्य सूि िेण्यात आली आहे, िसे की िोल 

वसुली बूथ उभारण्यासाठी अमधक रुां िीची आवश्यकता असलेल्या िोल प्लाझाांनाही या कके्षबाहेर ठेवण्यात आले आहे. 

स्रोत: ि हिांिू 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

नमसे्त योजना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• गिारे आमि सेमप्टक िाक्या स्वच्छ करण्यासाठी याांमत्रक स्वच्छता इकोमसस्टम-नमसे्त योिनेसाठी राष्टर ीय कृती 

आराखडा गृहमनमााि आमि शहरी व्यवहार मांत्रालयाने तयार केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नमसे्त योिना ही पेयिल आमि स्वच्छता मवभाग, सामामिक न्याय आमि अमधकाररता मांत्रालय आमि गृहमनमााि 

आमि शहरी व्यवहार मांत्रालय याांचा सांयुक्त प्रयत्न आहे. 

• नमसे्त योिनेचे उमद्दष्ट भारतातील स्वच्छतेच्या कामाांमधे्य शून्य मृतू्सारखे पररिाम साध्य करिे आहे, 

• नमसे्त योिनेअांतगात कोिताही स्वच्छता कमाचारी मानवी मलमूत्राच्या थेि सांपकाात येत नाही. 

• िेखभालीच्या कामाांसाठी लागिारी यांत्रसामग्री आमि मुख्य उपकरिे आमि सफाई ममत्राांसाठी सुरक्षा उपकरिे याांचे 

प्रकार मांत्रालयाने या योिनेंतगात शॉिामलस्ट केले आहेत आमि राजे्य आमि शहरी थथामनक स्वराज्य सांथथाांद्वारे खरेिी 

सुलभतेसाठी ते सरकारी ई-माकेिपे्लसवर (िीईएम) उपलब्ध आहे. 

• नमसे्त योिनेंतगात, सामामिक न्याय आमि सक्षमीकरि मांत्रालयाच्या सहकायााने राष्टर ीय सफाई कमाचारी मवत्त मवकास 

महामांडळामाफा त सफाई ममत्राांचे कौशल्य मवकास आमि प्रमशक्षि िेखील प्रिान केले िाईल. 

स्रोत: ऑल इांहडया रेहडओ 
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राज्य आहण कें द्रीय कर आहण शुल्क माफीसाठी योजना (ROSCTL) 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• वस्त्रोद्योग के्षत्रात मनयाात आमि रोिगार मनममातीला चालना िेण्याच्या उदे्दशाने कें द्र सरकारने राज्य आमि कें द्रीय कर 

आमि लेव्हीि (ROSCTL) च्या माफी योिनेला माचा 2024 पयांत मुितवाढ मिली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• RoSCTL योिनेअांतगात पोशाख आमि कपड्ाांच्या मनयाातीचे िर मांत्रालयाने यापूवी अमधसूमचत केल्याप्रमािेच 

राहतील. 

• RoSCTL योिनेचे उमद्दष्ट आांतरराष्टर ीय बािारपेठेत खचााची कायाक्षमता आमि मनयाात स्पधाात्मकता सुधारण्यात मित 

करिे आहे. 

• या योिनेने स्थथर आमि अांिाि लावता येण्यािोगे धोरि सुमनमश्चत केले आहे, ज्यामुळे मनयाात आमि रोिगार वाढण्यास 

मित झाली आहे. 

• या योिनेच्या मितीने, डोमेनमधील स्टािा-अप आमि उद्योिकाांच्या उष्मायनास िेखील चालना िेण्यात आली आहे, 

ज्यामुळे मोठ्या प्रमािात एमएसएमई वस्त्र मनयाात व्यवसायात सामील झाले आहेत. 

स्रोत: ऑल इांहडया रेहडओ 

मित्वाचे हिवस 

आांतरराष्ट्र ीय बुन्स्टिबळ हिवस 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िरविी 20 िुलै हा आांतरराष्टर ीय बुस्द्धबळ मिन म्हिून सािरा केला िातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• या विीच्या आांतरराष्टर ीय बुस्द्धबळ मिनाची थीम "बुस्द्धबळ िेखील मनरोगी आहे" अशी आहे. 
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• 12 मडसेंबर 2019 रोिी, 1924 मधे्य पॅररसमधे्य आांतरराष्टर ीय बुस्द्धबळ महासांघ (FIDE) ची थथापना झाल्याची तारीख 

मचन्हाांमकत करण्याच्या उदे्दशाने सांयुक्त राष्टर ाांच्या आमसभेने 20 िुलै हा िागमतक बुस्द्धबळ मिन घोमित केला. 

• आांतरराष्टर ीय ऑमलस्िक सममतीने 1999 मधे्य आांतरराष्टर ीय बुस्द्धबळ महासांघ (FIDE) ला िागमतक क्रीडा सांघिना 

म्हिून मान्यता मिली. 

• आांतरराष्टर ीय बुस्द्धबळ महासांघ (FIDE) ही बुस्द्धबळाची प्रशासकीय सांथथा आहे, िी सवा आांतरराष्टर ीय बुस्द्धबळ स्पधाांचे 

मनयमन करते. 

• बुस्द्धबळ हा एक लोकमप्रय खेळ आहे िो आपल्या काळातील सवाात िुन्या खेळाांमधे्य समामवष्ट आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

खेळ 

मेराज अिमि खान 

 

• भारताच्या मेराि अहमि खान याांनी िमक्षि कोररयाच्या चाांगवॉन येथे आय.एस.एस.एफ. नेमबािी मवश्वचिकात स्कीि 

प्रकारात सुविापिक मिांकले. 

• मवश्वचिकाच्या स्कीि स्पधेत सुविापिक मिांकिारा मेराि हा पमहला भारतीय पुरुि नेमबाि आहे. 

• मवश्वचिकाच्या अांमतम सामन्यात मेरािने 40 पैकी 37 अचूक लक्ष्य साधत हे सुविापिक मिांकले. 

• याच स्पधेत कोररयाच्या ममनू्स मकमने 36 गुिाांसह रौयपिक आमि मब्रिनच्या बेन लेलेवेमलनने 26 गुिाांसह 

काांस्यपिक मिांकले. 

• याआधी मेराि अहमि खानने 2016 च्या ररओ मि िानेरो मवश्वचिकात िोन वेळा ऑमलस्ियन मविेतेपि आमि रौय 

पिक मिांकले होते. 

• मेराि अहमि खानच्या सुविापिकासह भारत ISSF ने नेमबािी मवश्वचिकात पाच सुविा, पाच रौय आमि तीन काांस्य 

पिकाांसह पिकतामलकेत अव्वल थथान पिकावले आहे. 

स्रोत: AIR 

मुरली श्रीशांकर 

बातम्याांमधे्य का: 

• मुरली श्रीशांकर िागमतक ऍथलेमिक्स चॅस्ियनमशपमधे्य पुरुिाांच्या लाांब उडीच्या अांमतम फेरीत प्रवेश करिारा पमहला 

भारतीय ठरला. 
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मुख्य मुदे्द: 

• िागमतक ऍथलेमिक्स चॅस्ियनमशपमधे्य, मुरली श्रीशांकरने पात्रता फेरीत 8 मीिरची उडी मतला अांमतम फेरीत नेले. 

• केरळचा २३ विीय मुरली श्रीशांकर पात्रता फेरीत ब गिात िुसरा आमि एकूि सातव्या थथानावर रामहला. 

• 24 िुलै 2022 रोिी 10 मिवसीय मद्ववामिाक िागमतक ऍथलेमिक्स चॅस्ियनमशपचा समारोप होईल. 

• युनायिेड से्टि्समधे्य प्रथमच ओरेगॉन मवद्यापीठाच्या हेवडा फील्ड से्टमडयममधे्य िागमतक अॅथलेमिक्स 

चॅस्ियनमशपचे आयोिन करण्यात आले आहे. 

स्रोत: ऑल इांहडया रेहडओ 

हसांगापूर ओपन बॅडहमांटन स्पधाय 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पीव्ही मसांधूने मसांगापूर ओपन बॅडममांिन स्पधेचे मविेतेपि पिकावले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारताची बॅडममांिन स्टार पीव्ही मसांधूने मसांगापूर ओपनच्या अांमतम फेरीत िागमतक क्रमवारीत ११व्या क्रमाांकावर 

असलेल्या चीनच्या वाांग िी यीचा पराभव करून मविेतेपि पिकावले. 

• पीव्ही मसांधूने तीन सेिपयांत चाललेल्या अांमतम फेरीत वाांग िी यीचा २१-९, ११-२१, २१-१५ असा पराभव केला. 

• PV मसांधू ही मसांगापूर ओपन बॅडममांिन स्पधेचे मविेतेपि मिांकिारी मतसरी भारतीय ममहला आहे, ती 2010 मधे्य 

सायना नेहवाल आमि 2017 मधे्य साई प्रिीतने मिांकली होती. 

• यांिा ते पी.व्ही. मसांधूचे हे मतसरे मविेतेपि आहे, याआधी मतने कोररया ओपन आमि स्स्वस ओपनचे िेतेपि पिकावले 

होते. 

स्रोत: AIR 
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अिवाल व हनिेशाांक 

इां हडया इनोवे्हशन इां डेक्स 2021 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• NITI आयोगाने इांमडया इनोवे्हशन इांडेक्स 2021 ची मतसरी आवृत्ती प्रमसद्ध केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• NITI आयोगाच्या इांमडया इनोवे्हशन इांडेक्सच्या मतसऱ्या आवृत्तीत कनाािक, ममिपूर आमि चांिीगड याांनी आपापल्या 

शे्रिी ांमधे्य अव्वल थथान पिकावले आहे. 

• NITI आयोगाने िारी केलेल्या इांमडया इनोवे्हशन इांडेक्स 2021 मधे्य कनाािकने 'प्रमुख राजे्य' शे्रिीत अव्वल थथान 

पिकावले आहे. 

• 'ईशान्य आमि पहाडी राजे्य' या शे्रिीत ममिपूर राज्याला याविी अव्वल थथान ममळाले आहे. 

• 'कें द्रशामसत प्रिेश आमि शहरी राजे्य' या शे्रिीत चांिीगड अव्वल काममगरी करिारा आहे. 

• नीती आयोग आमि स्पधाात्मकतेसाठी सांथथा याांनी तयार केलेला, इांमडया इनोवे्हशन इांडेक्स हे िेशातील नामवन्यपूिा 

पररसांथथा, राजे्य आमि कें द्रशामसत प्रिेशाांमधे्य मनरोगी स्पधाा मनमााि करण्यासाठी त्ाांच्या नामवन्यपूिा काममगरीचे 

मूल्याांकन आमि मवकास करण्यासाठी एक व्यापक साधन आहे. 

• NITI आयोग द्वारे इांमडया इनोवे्हशन इांडेक्स 2021 च्या मतसऱ् या आवृत्तीमधे्य, मनिेशकाांची सांख्या 36 वरून 66 पयांत 

वाढवण्यात आली आहे आमि मनिेशक 16 उप-स्तांभाांमधे्य मवभागले गेले आहेत. 

स्रोत: पीआयबी 

मित्वाचे व्यक्ती  

द्रौपिी मुमूय 

बातम्याांमधे्य का: 

• राष्टर ीय लोकशाही आघाडी- NDA च्या राष्टर पती पिाच्या उमेिवार द्रौपिी मुमूा याांची िेशाच्या 15 व्या राष्टर पती म्हिून 

मनवड झाली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• मतमोििीच्या मतसऱ् या फेरीअखेर एकूि वैध मताांपैकी 50 िके् आकडा पार करून द्रौपिी मुमूा याांनी ही मनवडिूक 

मिांकली. 

• द्रौपिी मुमूा याांनी 1997 मधे्य रायरांगपूर नगर पांचायतीची नगरसेवक मनवडिूक मिांकून आपल्या रािकीय 

कारमकिीला सुरुवात केली आमि 2015 मधे्य द्रौपिी मुमूा याांनी 2015 ते 2021 पयांत झारखांडच्या 9व्या राज्यपाल 

म्हिून पिभार स्वीकारला. 

• द्रौपिी मुमूा या झारखांड राज्याच्या पमहल्या ममहला राज्यपाल आहेत आमि द्रौपिी मुमूा या कोित्ाही भारतीय 

राज्याच्या राज्यपाल झालेल्या पमहल्या आमिवासी ममहला आहेत. 

• भारताच्या राष्टर पती ांची मनवड मनवडिूक महामवद्यालय प्रिालीद्वारे केली िाते, ज्यामधे्य राष्टर ीय आमि राज्यस्तरीय सांसि 

सिस्य मतिान करतात. 

• भारताच्या राष्टर पती ांच्या मनवडिुकीत, इलेक्ट्ोरल कॉलेिमधे्य राज्यसभा आमि लोकसभेचे सवा मनवडून आलेले सिस्य 

आमि राजे्य आमि कें द्रशामसत प्रिेशाांच्या मवधानसभाांचे मनवडून आलेले सिस्य असतात. 

• भारतीय राष्टर पती ांची मनवडिूक भारतीय मनवडिूक आयोग (EC) द्वारे घेतली िाते. 

• भारतीय राज्यघिनेच्या कलम 54 आमि अनुचे्छि 55 मधे्य अनुक्रमे राष्टर पती आमि राष्टर पती ांच्या मनवडीच्या प्रमक्रयेचे 

विान केले आहे. 

स्रोत: AIR 

इतर मित्वाच्या बातम्या 

नागरी सेवा प्रहशक्षण सांस्थाांसाठी राष्ट्र ीय मानक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• नागरी सेवकाांची गुिवत्ता आमि क्षमता वाढवण्याच्या उदे्दशाने कें द्र सरकारने "नागरी सेवा प्रमशक्षि सांथथाांसाठी राष्टर ीय 

मानक" चे अनावरि केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• क्षमता मनमााि आयोगाच्या मुख्यालयात नागरी सेवा प्रमशक्षि सांथथाांसाठी राष्टर ीय मानक सुरू करण्यात आले. 
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• नागरी सेवा प्रमशक्षि सांथथाांसाठी राष्टर ीय स्तरावरील मानके तयार करण्यासाठी एक अमद्वतीय मॉडेल सुरू करिारा 

भारत हा िगातील पमहला िेश ठरला आहे. 

• नागरी सेवा प्रमशक्षि सांथथाांसाठी राष्टर ीय मानकाांसोबतच, सरकारने वेब पोिाल आमि राष्टर ीय मानकाांसाठी दृमष्टकोन 

पेपरचे अनावरि केले. 

• ममशन कमायोगीचा एक भाग म्हिून नागरी सेवा प्रमशक्षि सांथथाांसाठी राष्टर ीय मानक तयार करण्यात आले आहे. 

• नागरी सेवा प्रमशक्षि सांथथाांसाठी राष्टर ीय मानकाांचे मुख्य उमद्दष्ट क्षमता-मनमााि योिना तयार करिे आमि त्ाांचे 

मनरीक्षि करिे तसेच सरकारमधील मानवी सांसाधनाांचे लेखापरीक्षि करिे हे आहे. 

• नागरी सेवा प्रमशक्षि सांथथाांसाठी राष्टर ीय मानक भारतीय नागरी सेवकाांना अमधक सिानशील, सिानशील, मवचारशील, 

नामवन्यपूिा, गमतमान, प्रगतीशील, ऊिाावान, कायाक्षम, पारिशाक आमि तांत्रज्ञान सक्षम बनवून भमवष्यासाठी एक 

चाांगली मनवड बनवण्याचे उमद्दष्ट ठेवते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

जमीनिार पोटय  मॉडेल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िवाहरलाल नेहरू बांिर (JNP) हे भारतातील पमहले मोठे 100% िमीनिार बांिर बनले आहे, सवा बथा (berths) PPP 

मॉडेलवर चालवले िात आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• िमीनमालक मॉडेलमधे्य, सावािमनकररत्ा शामसत बांिर प्रामधकरि मनयामक सांथथा आमि िमीन मालक म्हिून 

काम करते तर खािगी कां पन्या इतर सवा बांिर ऑपरेशन्स करतात. 

• याआधी, महाराष्टर ातील डहािूिवळील वाधवन येथे िमीनिार मॉडेलच्या आधारे मोठे बांिर उभारण्याचा सरकारचा 

प्रस्ताव होता. 

• िवाहरलाल नेहरू पोिा मुांबई हे िेशातील अग्रगण्य कां िेनर बांिराांपैकी एक आहे आमि िागमतक 100 शीिा बांिराांमधे्य 

26 व्या क्रमाांकावर आहे. 

• िवाहरलाल नेहरू बांिराची सध्याची TEU क्षमता 9000 आहे तर, अपगे्रडसह, मतची TEU क्षमता 12,000 आहे. 

• सध्या भारतात 12 मोठी बांिरे आहेत 

• िीनियाळ, मुांबई, JNPT, मुरमुगाव, नू्य मांगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामरािर, VO मचिांबरनार, मवशाखापट्टिम, पारािीप 

आमि कोलकाता बांिरे. 

स्रोत: ि हिांिू 
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हकमान आधारभूत हकां मत 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सरकारने मािी कें द्रीय कृिी समचव सांिय अग्रवाल याांच्या अध्यक्षतेखाली मकमान आधारभूत मकां मत (MSP) च्या 

मुद्द्ाांवर चचाा करण्यासाठी आमि ते अमधक प्रभावी करण्यासाठी एक सममती थथापन केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• तीन कृिी कायिे रद्द करिे, शून्य बिेि आधाररत शेतीला चालना िेिे, िेशाच्या बिलत्ा गरिा लक्षात घेऊन पीक 

पद्धतीत बिल करिे, एमएसपी अमधक प्रभावी आमि पारिशाक करिे या सरकारच्या मनिायानांतर ही सममती थथापन 

करण्यात आली आहे. 

• सरकारने थथापन केलेल्या सममतीमधे्य कें द्र आमि राज्य सरकारचे प्रमतमनधी, शेतकरी, कृिी शास्त्रज्ञ, कृिी अथातज्ज्ञ 

याांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

• कृिी पिन व्यवथथेकडे लक्ष वेधिे हा सममतीचा उदे्दश आहे. 

• ही सममती मूल्य शांखला मवकास, प्रोिोकॉल पडताळिी आमि भमवष्यातील गरिाांसाठी सांशोधन आमि भारतीय 

नैसमगाक शेती प्रिाली अांतगात के्षत्र मवस्तारासाठी कायाक्रम आमि योिना सरकारला सुचवेल. 

• उत्पािक आमि ग्राहक राज्याांच्या कृिी-पयाावरिीय के्षत्राांच्या मवद्यमान पीक पद्धती ांचे मॅमपांग करिे हे सममतीचे मुख्य 

काया आहे. 

स्रोत: ि हिांिू 

काळा आजार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बांगालमधील अकरा मिल्ह्याांमधे्य काळा ताप मकां वा 'कालाझार' आिाराची आिखी 65 प्रकरिे आढळून आली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 
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• काळा-आझार मकां वा स्व्हसेरल लीशमॅमनयामसस हा एक प्रोिोझोआन परिीवी रोग आहे, िो वाळूच्या माशाांच्या 

चाव्याव्िारे पसरतो. 

• माशी ांना 'लेशमॅमनया डोनोव्हानी' नावाच्या परिीवी सांसगााची लागि होते. 

• डबू्ल्यएचओच्या मते, लेशमॅमनयामससचे 3 मुख्य प्रकार आहेत, त्ापैकी काळाआिार सवाात गांभीर आहे. 

• हा रोग सवाात गरीब लोकाांना प्रभामवत करतो आमि कुपोिि, लोकसांखे्यचे मवथथापन, खराब घरे, कमकुवत 

रोगप्रमतकारक शक्ती आमि आमथाक सांसाधनाांच्या कमतरतेशी सांबांमधत आहे. 

• डबू्ल्यएचओच्या मते, लेशमॅमनयामसस िेखील पयाावरिीय बिलाांशी सांबांमधत आहे िसे की िांगलतोड आमि 

शहरीकरि. 

• सन 2020 मधे्य, 90 िक्कक्याांहून अमधक नवीन प्रकरिे WHO ला 10 िेशाांमधे्य आढळून आली: ब्राझील, चीन, 

इमथओमपया, इररमिर या, भारत, केमनया, सोमामलया, िमक्षि सुिान, सुिान आमि येमेन. 

• भारतात, मबहार, झारखांड, उत्तर प्रिेश आमि पमश्चम बांगालमधे्य काळा-अिार रोग थथामनक आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 
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