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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

पाचवा आठवडा जुलै 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

पाांढऱ्या काांद्याला GI टॅग 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अलिबाग, महाराष्ट्र ातीि पाांढऱ्या काांद्यािा त्याच्या पारांपाररक िागवडीसाठी आलि अनोख्या चवीमुळे GI टॅग देण्यात 

आिा आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कृषी आलि प्रलिया केिेिे अन्न उत्पादने लनयाात लवकास प्रालिकरिाच्या मते, GI टॅग हा आांतरराष्ट्र ीय बाजारपेठेतीि 

टर ेडमाका च्या समतुल्य आहे. 

• GI टॅग प्रामुख्याने अशा कृषी, नैसलगाक लकां वा उत्पालदत उत्पादनाांच्या गुिवते्तची आलि लवलशष्ट्तेची खात्री देतो, जे 

लवलशष्ट् भौगोलिक के्षत्रातून उद्भवतात आलि त्यामुळे त्यात अलितीय वैलशष्ट्ये आलि गुि देखीि समालवष्ट् असतात. 

• लजओग्रालिकि इांलडकेशन लकां वा जीआय टॅगची नोांदिी 10 वषाांच्या कािाविीसाठी वैि आहे, परां तु 10-10 वषाांच्या 

अलतररक्त कािाविीसाठी वेळोवेळी त्याचे नूतनीकरि केिे जाऊ शकते. 

• भारतात, भौगोलिक सांकेताांची नोांदिी सप्टेंबर २००३ मधे्य िागू झािेल्या लजओग्रालिकि इांलडकेशन ऑि गुड्स 

कायदा, १९९९ िारे लनयांलत्रत केिी जाते. 

• दालजालिांग चहािा भारतात पलहल्याांदा 2004 मधे्य GI टॅग देण्यात आिा होता. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

झारखांडने पययटन धोरण सुरू केले 
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बातम्याांमधे्य का: 

• राज्यातीि पयाटन के्षत्राची पुनर्स्ाापना करण्याच्या उदे्दशाने झारखांडच्या मुख्यमांत्र्ाांनी 'झारखांड पयाटन िोरि' सुरू 

केिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• झारखांड पयाटन िोरिाचा उदे्दश झारखांडमिीि पयाटन के्षत्रािा चािना देिे आलि त्याचे नूतनीकरि करिे हे आहे. 

• झारखांड पयाटन िोरिाांतगात पारसना्, देवघर, इटखोरी आलि मिुबनसह अनेक लठकािाांच्या नागरी सुलविा आलि 

सुशोभीकरिावरही भर लदिा जािार आहे. 

• झारखांड पयाटन िोरिाांतगात िालमाक पयाटनाच्या शक्यता वाढलवण्याच्या उदे्दशाने झारखांड राज्यात िालमाक पयाटन 

युलनट र्स्ापन करण्याची तरतूदही करण्यात आिी आहे. 

• झारखांडचे पयाटन िोरि अलिक आकषाक बनलवण्यासाठी, खाद्य महोत्सवाांचे आयोजन आलि आांतरराज्यीय सांसृ्कती 

लवलनमय कायािम आलि पररषदाांचाही समावेश करण्यात आिा आहे, ज्या अांतगात ्ेट आलि लवलवि सांसृ्कती ांचे 

प्रदशान, वालषाक साहसी खेळ आलि िीडा स्पिाा इत्यादी ांचे आयोजन केिे जाईि. 

स्रोत: पीआयबी 

आांध्र प्रदेश सरकारने सुरू केलेला फॅमिली डॉक्टर प्रकल्प 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आांध्र प्रदेश सरकारने लवशाखापट्टिम लजल्ह्यातीि पद्मनाभम मांडळात प्रायोलगक तत्त्वावर “िॅलमिी डॉक्टर प्रोजेक्ट” 

राबलवण्याची घोषिा केिी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िॅलमिी डॉक्टर प्रोजेक्ट प्रकल्पाचे उद्दीष्ट् ग्रामीि भागातीि िोकाांमधे्य आरोग्य सेवा सुिारिे हे आहे. 

• कौटुांलबक डॉक्टर प्रकल्प प्रकल्प 15 ऑगस्ट 2022 पासून राबलवण्यात येिार आहे. 

• िॅलमिी डॉक्टर प्रकल्पाांतगात वॉडा आलि ग्राम सलचवल्यममिीि िोकाांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी प्रा्लमक 

आरोग्य कें द्रातून एक डॉक्टर उपिब्ध करून लदिा जािार आहे. 

• िॅलमिी डॉक्टर प्रकल्पाांतगात, प्रा्लमक आरोग्य कें द्रापूवी, ANM आशा कायाकती आलि मध्यम-स्तरीय आरोग्य 

प्रदाते घरोघरी जाऊन गरजू िोकाांना ओळखतीि. 

• िॅलमिी डॉक्टर प्रकल्प राबलवण्यासाठी आरोग्य लवभागाच्या अलिकाऱ्याांनी PHC मधे्य काम करिाऱ्या कमाचाऱ्याांसाठी 

पद्मनाभम मांडळातीि आशा कायाकत्याां, MLHP आलि ANM याांना प्रलशक्षि देण्यासाठी प्रलशक्षि कायािम 

आयोलजत केिा आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

बुरहानपूर देशातील पहहला हर घर जल जजल्हा 
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बातम्याांमधे्य का: 

• मध्य प्रदेशातीि बुरहानपूर लजल्हा सरकारने देशातीि पलहिा हर घर जि लजल्हा घोलषत केिा आहे.   

मुख्य मुदे्द: 

• सध्या, मध्य प्रदेशातीि बुरहानपूर लजल्ह्यातीि सवा 254 गावाांमधे्य, िोकाांना नळािारे शुद्ध लपण्याचे पािी उपिब्ध 

आहे. 

• 15 ऑगस्ट 2019 रोजी जि जीवन लमशन सुरू झािे त्यावेळी मध्य प्रदेशातीि बुऱ्हािपूर लजल्ह्यातीि केवळ 36.5 

टके्क घराांमधे्य नळाचे पािी उपिब्ध होते, परां तु पांचायत प्रलतलनिी, जि सलमती आलि लजल्हा अलिकाऱ् याांच्या प्रयत्नातून 

केवळ लजल्ह्यात ३४ मलहने सवा घराांमधे्य नळािारे शुद्ध पािी लदिे जाते. 

• 2019 मधे्य सुरू करण्यात आिेल्या जि जीवन लमशनचे उलद्दष्ट् सन 2024 पयांत 'कायाात्मक घरगुती नळ 

जोडण्या'िारे प्रते्यक ग्रामीि कुटुांबािा प्रलत व्यक्ती 55 लिटर पाण्याचा पुरवठा सुलनलित करण्याचे आहे. 

• जिशक्ती मांत्राियाने जि जीवन लमशन सुरू केिे. 

• सांरलक्षत पाण्याचा सांयुक्त वापर, लपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत वाढविे, लपण्याच्या पाण्याची पुरवठा व्यवर्स्ा, िूसर पािी 

प्रलिया आलि पाण्याचा पुनवाापर हे देखीि जि जीवन लमशनचे उलद्दष्ट् आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

भारताने 3 वर्ायत 329 वाघ गिावले: सरकारी आकडेवारी 
बातम्याांमधे्य का: 

• भारतातीि वाघाांच्या स्र्स्तीबाबत कें द्रीय पयाावरि राज्यमांत्री अलिनी कुमार चौबे याांनी िोकसभेत सादर केिेल्या 

अहवािानुसार, गेल्या 3 वषाांत भारतात वाघाांच्या मृतू्यची सांख्या 329 वर पोहोचिी आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• सरकारने जाहीर केिेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 मधे्य भारतात 96 वाघाांचा मृतू्य झािा, 2020 मधे्य 106 वाघाांचा 

मृतू्य झािा, तर 2021 मधे्य वाघाांच्या मृतू्यची सांख्या 127 वर पोहोचिी आहे. 

• सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात लशकारीच्या घटनाांमधे्य घट झािी आहे आलि लशकारीच्या प्रकरिाांची सांख्या 

2019 मिीि 17 वरून 2021 मधे्य 4 वर आिी आहे. 

• सध्या भारतात वाघाांची एकूि सांख्या २,९६७ आहे. 

वाघाांच्या सांरक्षणासाठी सरकारकडून पुढाकार घेतला जातो. 

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

आिाररत देखरेख प्रिािी आहे, जी एनटीसीएने २०१० सािी भारतीय व्याघ्र प्रकल्पात सुरू केिी होती, ही प्रिािी 

के्षत्र व्यवर्स्ापकाांना गस्तीची तीव्रता आलि र्स्ालनक कव्हरेजवर िक्ष ठेवण्यास सक्षम करते 

2. Project Tiger 

• इांलदरा गाांिी सरकारने 1973 मधे्य उत्तराखांडमिीि लजम कॉबेट नॅशनि पाका मधे्य टायगर प्रकल्प सुरू केिा होता. 

• प्रोजेक्ट टायगर सुरुवातीिा लजम कॉबेट, मानस, रि ा्ंबोर, लसमिीपाि, बाांदीपूर, पिामू, सुांदरबन, मेिाघटा आलि 

कान्हा नॅशनि पार्क्ामधे्य राबलवण्यात आिा, तर सध्या, प्रोजेक्ट टायगर अांतगात देशाच्या 2% पेक्षा जास्त के्षत्र सांरलक्षत 

आहे. 

• वन्यजीव सांरक्षि कायदा 1972 मधे्य लवलवि प्रजाती ांच्या वनस्पती आलि प्राण्याांच्या सांरक्षिासाठी सरकारने मांजूर 

केिा. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडड 

चार ईशान्येकडील राजयाांिध्ये सीिाांकन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• नागािँड, अरुिाचि प्रदेश, आसाम, मलिपूरमधे्य सीमाांकन करण्याच्या यालचकेवर सवोच्च न्यायाियाने नोटीस जारी 

केिी. 

मुख्य मुदे्द: 

• RPA 1950 च्या किम 8A नुसार, राष्ट्र पती नागािँड, अरुिाचि प्रदेश, आसाम आलि मलिपूर राज्याांमधे्य सीमाांकन 

आयोगाच्या र्स्ापनेचा आदेश देऊ शकतात. 

• लवलवि लचांतेमुळे या चार राज्याांमधे्य गेल्या ५१ वषाांत सीमाांकन आयोगाची र्स्ापना झािेिी नाही. 

• सीमाांकन म्हिजे लविान मांडळ असिेल्या राज्यातीि प्रादेलशक मतदारसांघाांच्या सीमा लकां वा सीमा लनलित करण्याची 

प्रलिया. 
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• पररसीमन आयोग कायदा, 2002 नुसार, पररसीमन आयोगामधे्य तीन सदस्य असतात, ज्यामधे्य सवोच्च न्यायाियाचा 

एक सेवालनवृत्त लकां वा सेवालनवृत्त न्यायािीश अध्यक्ष, मुख्य लनवडिूक आयुक्त लकां वा लनवडिूक आयुक्त आलि 

लनवडिूक आयुक्त पदलसद्ध सदस्य असतात. 

पररसीमन आयोगाची रचना आलि रचना यासाठी भारतीय राज्यघटनेत खािीि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत- 

1. किम ८२ अन्वये सांसद प्रते्यक जनगिनेनांतर पररसीमन आयोग र्स्ापन करू शकते. 

2. किम 170 अांतगात, प्रते्यक जनगिनेनांतर सीमाांकन कायद्यानुसार राजे्य प्रादेलशक मतदारसांघाांमधे्य लवभागिी जातात. 

स्रोत: द हिांदू 

कौटुां बबक न्यायालय सुधारणा ववधेयक, 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कौटुांलबक न्यायािय सुिारिा लविेयक, 2022 िोकसभेने आवाजी मतदानाने मांजूर केिे आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कौटुांलबक न्यायािय सुिारिा लविेयक 18 जुिै 2022 रोजी िोकसभेत सादर करण्यात आिे, ज्या अांतगात कौटुांलबक 

न्यायािय सुिारिा लविेयक, 1984 मधे्य सुिारिा करण्यात आिी. 

• नवीन कायदा राज्य सरकाराांना कौटुांलबक न्यायािये र्स्ापन करण्याची परवानगी देतो, तसेच कें द्र सरकारिा लवलवि 

राज्याांमधे्य कायदा िागू होण्याच्या तारखा सूलचत करण्याचा अलिकार देतो. 

• कौटुांलबक न्यायािय सुिारिा लविेयक, 2022 लहमाचि प्रदेशात तीन आलि नागािँडमधे्य दोन कौटुांलबक न्यायािये 

पूवािक्षी प्रभावाने अस्स्तत्वात आहेत. 

• िॅलमिी कोटा दुरुस्ती लविेयक, २०२२ नुसार लहमाचि प्रदेशातीि लसमिा, िरमशािा आलि मांडी ये्ीि कौटुां लबक 

न्यायािये १५ िेबु्रवारी २०१९ पासून पूवािक्षी प्रभावाने आलि नागािँडमिीि लदमापूर आलि कोलहमा ये्े १२ नोव्हेंबर 

२००८ पासून वैि असतीि. 

• कौटुांलबक न्यायािय सुिारिा लविेयक, 2022 अशी तरतूद करते की दोन्ही राज्याांमधे्य कायद्याांतगात केिेल्या सवा 

कृती, ज्यामधे्य न्यायािीशाांची लनयुक्ती, आलि कौटुांलबक न्यायाियाांनी लदिेिे आदेश आलि लनवाडे देखीि या 

तारखाांपासून पूवािक्षीपिे वैि मानिे जातीि. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

राष्ट्रपतीांनी जौहरला शुभेच्छा हदल्या 
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बातम्याांमधे्य का: 

• भारताच्या 15 व्या राष्ट्र पती, द्रौपदी मुमूा याांनी देशािा जौहरच्या शुभेच्छा देऊन राष्ट्र पती म्हिून पदभार 

स्वीकारिा.         

मुख्य मुदे्द: 

• जौहर, ज्याचा सामान्यतः  अ ा् 'अलभवादन आलि स्वागत' असा होतो, झारखांड आलि छत्तीसगड आलि ओलडशाच्या 

काही भागात आलदवासी समुदाय वापरतात. 

• सरना िमा हा अलिकृत िमा नसिा तरी आलदवासी समुदाय प्रामुख्याने लनसगा उपासक आहेत आलि ते सारि िमा 

सांलहतेचे पािन करतात. 

• झारखांडमधे्य 32 आलदवासी समुदाय आहेत ज्याांच्यािारे वेगवेगळ्या बोिीभाषा बोिल्या जातात, जौहर हा शब्द इतर 

काही शब्दाांसह आलदवासी लििनाांसह जवळजवळ सवा समुदाय अलभवादनासाठी वापरतात. 

• जौहर हा मुख्यतः  सां्ािी, मुांडा आलि हो समुदायाांिारे वापरिा जातो ज्यात काही लवलशष्ट् समानता आहेत, तर ओराव 

समुदाय जौहरच्या जागी 'जय िमा' हा शब्द अलभवादन म्हिून वापरतात.  

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

स्वातांत्र्य लढ्यात आहदवासीांचे योगदान 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• द्रौपदी मुमूा याांनी भारताचे १५ वे राष्ट्र पती म्हिून शप् घेतिी, द्रौपदी मुमूा या देशाच्या पलहल्या आलदवासी भारतीय 

राष्ट्र पती आहेत आलि शप्लविी समारांभात द्रौपदी मुमूा याांनी स्वातांत्र्िढ्यातीि आलदवासी ांच्या योगदानाचा पुनरुच्चार 

केिा. 

मुख्य मुदे्द: 

• शप् घेतल्यानांतर राष्ट्र ािा सांबोलित करताना द्रौपदी मुमूा याांनी चार आलदवासी िाांतीचे आवाहन केिे, त्याबद्दि त्या 

म्हिाल्या की, स्वातांत्र् िढ्यात आलदवासी ांचे योगदान कौतुकास्पद आहे. 
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द्रौपदी मुमूाने लतच्या सांबोिनात पुकारिेल्या आलदवासी िाांती ांमधे्य हे समालवष्ट् होते- 

1. सां्ाि िाांती: 30 जून 1855 रोजी, 10,000 हून अलिक सां्ािाांना महसूि अलिकारी, जमीनदार आलि भ्रष्ट् 

सावकाराांकडून त्याांच्या नेत्याांकडून होिाऱ्या छळामुळे ईस्ट इांलडया कां पनीलवरुद्ध बांड करण्याची पे्ररिा लमळािी - 

कान्हो मुमूा, चाांद मुमूा, भैरब मुमूा आलि लसद्धो मुमूा याांनी केिे. 

2. पायका बांड: खुदा , ओलडशातीि 1817 चे पायका बांड हे भारतीय स्वातांत्र्ाचे "मूळ" पलहिे युद्ध म्हिून ओळखिे जाते. 

3. कोि बांड: छोटा नागपूर प्रदेशातीि कोि या आलदवासी समुदायाने १८३१ सािी लब्रटीशाांलवरुद्धच्या बांडात मोिाचे 

योगदान लदिे. 

4. भीि बांड: महाराष्ट्र ाच्या खाने्दश प्रदेशातीि लभल्ल प्रदेशात इांग्रजाांच्या घुसखोरीनांतर, 1818 मधे्य नवीन लनयमानुसार 

आलदवासी ांनी आलदवासी समाजाचे शोषि केिे, ज्यामुळे आलदवासी समाजाने बांड केिे ज्याचे नेतृत्व त्याांचे नेते सेवाराम 

याांनी केिे.  

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

भारतीय अांटाजक्टयका ववधेयक, 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय अांटास्क्टाका लविेयक, 2022 हे अांटास्क्टाका करारावर स्वाक्षरी करिारा त्याच्या दालयत्वाांचा भाग म्हिून भारत 

सरकारने िोकसभेत मांजूर केिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• अांटास्क्टाका कराराचे मुख्य उलद्दषे्ट् म्हिजे अांटास्क्टाकाचे सैलनकीकरि करिे, अांटास्क्टाकािा आस्िक चाचिी आलि 

लकरिोत्सगी कचरा लवले्हवाट मुक्त के्षत्र म्हिून र्स्ालपत करिे आलि अांटास्क्टाकाचा वापर केवळ शाांततापूिा हेतूांसाठी 

केिा जाईि याची खात्री करिे. 

• अांटास्क्टाक करार, ज्यावर 1959 मधे्य स्वाक्षरी करण्यात आिी होती आलि 1961 मधे्य अांमिात आिी होती, 54 

स्वाक्षरी करिाऱ् या देशाांसाठी त्याांची र्स्ानके असिेल्या प्रदेशाांवर लनयांत्रि ठेविारे लवलशष्ट् कायदे अलनवाया आहेत. 

• अांटास्क्टाक करारावर भारताने 1983 मधे्य स्वाक्षरी केिी होती. 

• िोकसभेत मांजूर झािेिे हे लविेयक अांटास्क्टाकामिीि भारतीय मोलहमेचा भाग असिेल्या कोित्याही व्यक्ती, परदेशी, 

कॉपोरेशन, कां पन्या, जहाजे लकां वा लवमानाांना िागू होईि. 

• भारतीय अांटास्क्टाका लविेयक, 2022 अांतगात, त्याच्या सांविानासाठी एक कें द्रीय सलमती र्स्ापन करण्याचा प्रस्ताव 

आहे, ज्यामधे्य 10 सदस्य, दोन तज्ञ आलि अध्यक्ष असतीि. 

• नवीन लविेयक सदस्य राष्ट्र ाच्या परवानगीलशवाय लकां वा लिस्खत अलिकृततेलशवाय अांटास्क्टाकामधे्य खाजगी टूर आलि 

मोलहमाांवर बांदी घािते. 

भारतीय अांटास्क्टाका लविेयक, 2022 अांटास्क्टाकामिीि काही लियाकिापाांना प्रलतबांलित करते यासह: 

1. लवभक्त स्फोट लकां वा लकरिोत्सगी कचरा लवले्हवाट 

2. लनजांतुक नसिेल्या मातीचा वापर 

3. समुद्रात कचरा, प्लास्स्टक लकां वा इतर पदा ा् टाकिे जे सागरी पयाावरिास हालनकारक आहे.  
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स्रोत: हिांदू 

नॅशनल इजन्स्टट्यूट ऑफ युनानी िेडडमसन (NIUM), गाझझयाबाद 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• गालझयाबाद, उत्तर प्रदेश ये्े नॅशनि इस्ियूट ऑि युनानी मेलडलसन (NIUM) च्या नव्याने बाांििेल्या कॅम्पसची 

कें द्रीय आयुष मांत्री श्री सबाानांद सोनोवाि याांनी पाहिी केिी. 

मुख्य मुदे्द: 

• नॅशनि इस्ियूट ऑि युनानी मेलडलसन, गालझयाबाद ही नॅशनि इस्ियूट ऑि युनानी मेलडलसन, बेंगळुरूची 

एक उपग्रह सांर्स्ा आहे आलि भारताच्या उत्तरेकडीि प्रदेशात र्स्ापन झािेिी आपल्या प्रकारची पलहिी सांर्स्ा आहे. 

• 1 माचा 2019 रोजी उत्तर प्रदेशातीि गालझयाबाद ये्े नॅशनि इस्ियूट ऑि युनानी मेलडलसन (NIUM) ची 

पायाभरिी करण्यात आिी. 

• नॅशनि इस्ियूट ऑि युनानी मेलडलसन युनानी मेलडलसनच्या लवलवि प्रवाहाांमधे्य उच्च दजााचे व्यावसालयक तयार 

करण्यास सक्षम आहे. 

• नॅशनि इस्ियूट ऑि युनानी मेलडलसनमधे्य 14 लवभागाांचा समावेश आहे, ज्यामधे्य युनानी मेलडलसनच्या लवलवि 

शाखाांमधे्य पीजी आलि डॉक्टरेट अभ्यासिम उपिब्ध आहेत. 

• नॅशनि इस्ियूट ऑि युनानी मेलडलसनचे उलद्दष्ट् हे मूिभूत पैिू, औषि लवकास, गुिवत्ता लनयांत्रि, सुरक्षा मूल्याांकन 

आलि युनानी औषि आलि पद्धती ांचे वैज्ञालनक प्रमािीकरि याांना प्रोत्साहन देिे आहे. 

• नॅशनि इस्ियूट ऑि युनानी मेलडसीनचे उलद्दष्ट् लशक्षि, आरोग्य सेवा आलि सांशोिनात बेंचमाका  मानके सेट करिे 

आहे. 

स्रोत: हिांदुस्तान टाईम्स 

बाल रक्षा िोबाईल अॅप 
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बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय आयुष मांत्री श्री सबाानांद सोनोवाि याांच्या हसे्त ऑि इांलडया इस्ियूट ऑि आयुवेद (AIIA) ये्े 'बाि रक्षा 

मोबाईि अॅप' आलि मुिाांसाठी िसीकरि कें द्राचे उद्घाटन करण्यात आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• यावेळी कें द्रीय आयुष मांत्री याांच्या हसे्त बाि रक्षा मोबाईि अॅप िाँच करण्यात आिे. 

• बाि रक्षा मोबाईि अॅपचा उदे्दश आयुवेलदक हस्तके्षपाांिारे बािरोग प्रलतबांिक आरोग्य सेवेबद्दि पािकाांमधे्य 

जागरूकता लनमााि करिे आहे. 

• बाि रक्षा मोबाईि अॅपच्या मदतीने लकटचा मुिाांच्या आरोग्यावर आलि रोगप्रलतकारक शक्तीवर होिाऱ्या 

पररिामाांबाबत पािकाांकडून अलभप्रायही गोळा केिा जाईि. 

• आयुष मांत्राियाच्या अांतगात असिेिी स्वायत्त सांर्स्ा ऑि इांलडया इस्ियूट ऑि आयुवेद, आयुवेदाचे पारांपाररक 

ज्ञान आलि आिुलनक सािने आलि तांत्रज्ञान याांच्यातीि समन्वय अलिक मजबूत करण्याचे उलद्दष्ट् ठेवते.  

स्रोत: पीआयबी 

िांकीपॉक्स व्हायरस 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जागलतक आरोग्य सांघटनेने (WHO) मांकीपॉर्क्िा जागलतक आरोग्य आिीबािी घोलषत केिे आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मांकीपॉर्क् लवषािूवर WHO च्या आपत्कािीन सलमतीच्या दुसऱ्या बैठकीअांती हा लनिाय घेण्यात आिा. 

• जागलतक आरोग्य सांघटनेने मांकीपॉर्क्िा सवोच्च सतका तेच्या शे्रिीत ठेविे असून, जागलतक आरोग्य सांघटनेने जारी 

केिेिी मागादशाक तते्त्वही देशाांना जारी करण्यात आिी आहेत. 

• आतापयांत 75 देशाांमधे्य मांकीपॉर्क् लवषािूची 16,000 हून अलिक प्रकरिे नोांदविी गेिी आहेत. 

• सध्या अशा िक्त दोन इतर आरोग्य आिीबािी आहेत, एक कोरोनाव्हायरस (सा्ीचा रोग) सवा देशभर (लकां वा 

खांडभर) असिेिा आलि दुसरा पोलिओ लनमूािनासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

भारतीय ध्वज सांहहतेत सुधारणा 
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बातम्याांमधे्य का: 

• रात्रांलदवस उघड्यावर आलि वेगवेगळ्या घराांमधे्य लकां वा इमारती ांमधे्य लतरांगा प्रदलशात करण्याच्या उदे्दशाने सरकारने 

भारतीय ध्वज सांलहतेत सुिारिा केिी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• प्रारांभी भारतीय ध्वज सांलहतेत िक्त सूयोदयापासून सूयाास्तापयांतच उघड्यावर ध्वज िडकवता येईि, अशी तरतूद 

करण्यात आिी होती, मात्र नवीन दुरुस्तीमधे्य सरकारने ही तरतूद रद्द केिी आहे. 

• नवीन तरतुदीनुसार, सावाजलनक, खाजगी सांर्स्ा लकां वा शैक्षलिक सांर्स्ेच्या सदस्याांना राष्ट्र ध्वजाचा मान आलि सन्मान 

राखून सवा लदवस आलि प्रसांगी ध्वजारोहि, समारांभ लकां वा अन्य्ा परवानगी देण्यात आिी आहे. 

• कापूस, िोकर, रेशीम आलि खादी व्यलतररक्त, हाताने कातिेिे, हाताने लवििेिे आलि मशीनने बनविेिे ध्वज 

बनवण्यासाठी पॉलिस्टरचा वापर करण्यास परवानगी देण्यासाठी 30 लडसेंबर 2021 रोजी भारतीय ध्वज सांलहतेत 

सुिारिा करण्यात आिी होती. 

• भारतीय स्वातांत्र्ाच्या 75 व्या विाापन लदनापूवी सरकार राबवत असिेल्या ‘हर घर लतरांगा’ उपिमािा अलिक सक्षम 

करण्याच्या उदे्दशाने सरकारने हे पाऊि उचििे आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

युरोवपयन इन्व्हेस्टिेंट बँक CDRI िध्ये सािील झाली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• युरोलपयन इन्व्वे्हस्टमेंट बँक (EIB) हवामान बदिामुळे होिारा लवनाश मयाालदत करण्याच्या उदे्दशाने लडझास्टर 

रेलझलिएां ट इन्व्रास्टर क्चर (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI) युतीमधे्य सामीि झािी. 

मुख्य मुदे्द: 
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• नवीन युती अांतगात, युरोलपयन इन्व्वे्हस्टमेंट बँक राष्ट्र ीय सरकार, बहुपक्षीय लवकास बँका, सांयुक्त राष्ट्र सांघ सांर्स्ा आलि 

खाजगी के्षत्रासोबत काम करेि आलि लवकलसत के्षत्रात हवामान बदि आलि नैसलगाक आपत्ती ांना असुरलक्षत असिेल्या 

पायाभूत सुलविाांच्या जिद लवकासािा प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दशाने काम करेि.  

• युरोलपयन इन्व्वे्हस्टमेंट बँक हवामान बदि आलि नैसलगाक आपत्ती ांना तोांड देण्यासाठी लडझास्टर रेलझलिएां ट 

इन्व्रास्टर क्चरच्या सदस्य राष्ट्र ाांना सल्लागार आलि आल ा्क सहाय्य देखीि प्रदान करेि. 

• सध्या, युरोलपयन इन्व्वे्हस्टमेंट बँक आपत्ती िवलचक पायाभूत सुलविाांसह "EU क्लायमेट बँक" म्हिून काम करेि आलि 

सदस्य राष्ट्र ाांशी नवीन तैनात केिेल्या लवकास शाखा - "EIB ग्लोबि" िारे ज्ञान सामालयक करेि. 

• द कोएलिशन िॉर लडझास्टर रेलसलिएां ट इन्व्रास्टर क्चर (सीडीआरआय) ही राष्ट्र ीय सरकारे, सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या सांर्स्ा 

आलि कायािम, बहुपक्षीय लवकास बँका आलि लवत्तपुरवठा यांत्रिा, खाजगी के्षत्र आलि ज्ञान सांर्स्ा याांची बहु-भागिारक 

जागलतक भागीदारी आहे, ज्याचे उद्घाटन 23 सप्टेंबर 2019 रोजी सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या हवामान कृती लशखर पररषदेत 

भारताच्या पांतप्रिानाांच्या हसे्त करण्यात आिे होते. 

• बु्रसेल्समधे्य रोमचा करार अांमिात आल्यानांतर 1958 मधे्य युरोलपयन इन्व्वे्हस्टमेंट बँकेची र्स्ापना करण्यात आिी 

आलि 1968 मधे्य युरोलपयन इन्व्वे्हस्टमेंट बँकेचे मुख्यािय ब्रसेल्स ये्ून िक्झेंबगा ये्े हिलवण्यात आिे. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 

चीन स्पेस स्टेशन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• तीनपैकी दुसरे मॉडू्यि चीनने त्याच्या कायमस्वरूपी अांतराळ र्स्ानकासाठी यशस्वीररत्या प्रके्षलपत केिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• चीनने लतयाांगॉन्व्ग से्पस से्टशनचा भाग होण्यासाठी देशातीि सवाात मोठे अांतराळ यान पृथ्वीच्या कके्षत प्रके्षलपत केिे, 

जे सध्या बाांिकाम सुरू आहे. 

• 23-टन वे्हनेलशयन ज्यािा स्वगाासाठी के्वस्ट म्हिूनही ओळखिे जाते, प्रयोगशाळा मॉडू्यि चीनचे सवाात शस्क्तशािी 

रॉकेट, िाँग माचा 5B, वेनचाांग से्पस िॉन्च सेंटर ये्ून प्रके्षलपत केिे गेिे. 

• चीनिारे से्पस से्टशनचे बाांिकाम एलप्रि 2021 मधे्य मुख्य लिस्व्हांग क्वाटार, लतआने्ह मॉडू्यि आलि 11 िू आलि नो-

िू मोलहमाांपैकी पलहिे िॉन्च करून सुरू झािे. 

• 17.9 मीटर िाांबीचे वे्हलनलसयन िॅब मॉडू्यि प्रयोगाांसाठी अनेक सुलविा उपिब्ध करुन देईि, तसेच आिखी एक 

अद्याप-ते-िॉन्च केल्या जािार् या िॅब मॉडू्यि - मेंगलटयन डर ीलमांग ऑि द हेवन्सिा सम ा्न देईि. 

• मेन्व्गलटयन चीनकडून ऑक्टोबरमधे्य िाँच केिे जाईि आलि वे्हनेलशयन प्रमािे टी-आकाराच्या सांरचनेत देखीि 

लवकलसत केिे जाईि. 

• चीनच्या दोन 20 टन-स्तरीय अांतराळयानाने कके्षतीि भेट आलि डॉलकां ग आयोलजत करण्याची ही पलहिीच वेळ आहे. 

स्रोत: द हिांदू 
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मित्वाच्या बातम्या: अर्डव्यवस्र्ा 

आांतरराष्ट्रीय ववत्तीय सेवा कें द्र प्राधधकरण 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आांतरराष्ट्र ीय लवत्तीय सेवा कें द्र प्रालिकरिाच्या मुख्याियाच्या इमारतीची पायाभरिी पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त 

29 जुिै 2022 रोजी गुजरातमधे्य होिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• इांटरनॅशनि िायनास्न्व्शयि सस्व्हासेस सेंटसा अ्ॉररटी ही भारतातीि आांतरराष्ट्र ीय लवत्तीय सेवा कें द्राांमिीि लवत्तीय 

उत्पादने, लवत्तीय सेवा आलि लवत्तीय सांर्स्ाांच्या लवकासासाठी आलि लनयमनासाठी एकलत्रत लनयामक प्रालिकरि आहे. 

• आांतरराष्ट्र ीय लवत्तीय सेवा कें द्र प्रालिकरिाच्या मुख्याियाच्या इमारतीची कल्पना एक प्रलतलित सांरचना म्हिून 

करण्यात आिी आहे, जी गुजरात इांटरनॅशनि िायनान्स टेकची एक प्रमुख आांतरराष्ट्र ीय लवत्तीय कें द्र म्हिून 

उदयोनु्मख प्रलतिा आलि सांरचना दशावते. 

• या कायािमादरम्यान गुजरात इांटरनॅशनि िायनान्स टेक- इांटरनॅशनि िायनास्न्व्शयि सस्व्हासेस सेंटर ये्े 

पांतप्रिानाांच्या हसे्त भारताचे पलहिे आांतरराष्ट्र ीय बुलियन एक्स्चेंज ज्यािा भारत इांटरनॅशनि बुलियन म्हिूनही 

ओळखिे जाते. 

स्रोत: पीआयबी 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

सांरक्षण िांत्रालयाच्या iDEX-DIO ने नवोपक्रिासाठी 100 व्या करारावर स्वाक्षरी केली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• iDEX ने नवी लदल्लीतीि Pacify Medical Technologies Pvt Ltd नावाच्या िमासोबत 100 व्या करारावर स्वाक्षरी 

केिी. 

मुख्य मुदे्द: 
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• एलप्रि 2018 मधे्य, iDEX (Innovation for Defense Excellence) नावाचा प्रकल्प पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी सांरक्षि 

मांत्राियाचे प्रमुख (MoD) म्हिून ताांलत्रक नवोपिमासाठी सुरू केिा होता. 

• iDEX चे उलद्दष्ट् स्टाटा-अप्सना प्रोत्साहन देिे आलि त्याांना सांरक्षि आलि एरोसे्पस तांत्रज्ञानामधे्य सह-लनलमाती आलि 

सह-लवकासासाठी व्यासपीठ प्रदान करिे आहे. 

• iDEX ची व्याख्या सरकारने "भारतीय सैन्याच्या आिुलनकीकरिासाठी ताांलत्रकदृष्ट्या प्रगत उपाय लवतरीत 

करण्यासाठी नवोने्मषक आलि उद्योजकाांचा समावेश करून सांरक्षि आलि एरोसे्पसमधे्य नवकल्पना आलि तांत्रज्ञान 

लवकासािा चािना देिारी पररसांर्स्ा" अशी केिी आहे. 

• iDEX िा लडिेन्स इनोवे्हशन ऑगानायझेशन, कां पनी कायदा 2013 च्या किम 8 नुसार 'नॉन-प्रॉलिट कां पनी' िारे 

अ ा्सहाय्य आलि व्यवर्स्ालपत केिे जाते. iDEX चे सांर्स्ापक सदस्य सांरक्षि सावाजलनक के्षत्रातीि उपिम लहांदुस्तान 

एरोनॉलटर्क् लिलमटेड (HAL) आलि भारत इिेक्टर ॉलनर्क् लिलमटेड (BEL) आहेत. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडड 

हान कुआांग लष्ट्करी सराव 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• हान कुआांग िष्करी सरावाचा दुसरा टप्पा 25 जुिै 2022 ते 29 जुिै 2022 या कािाविीत आयोलजत केिा जाईि, 

ज्यामधे्य तैवानच्या सैन्याच्या सवा शाखाांनी भाग घेतिा आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हान कुआांग सराव हा तैवान, लकनमेन, पेंगू आलि मातु्स ये्ीि तैवान सैन्याच्या सवा शाखा आलि त्याच्या राखीव 

दिाांिारे वालषाक िष्करी सराव आहे. 

• हान कुआांग िष्करी सराव प्र्म २३ एलप्रि १९८४ रोजी िष्कराचे जनरि होउ पे-सन (तत्कािीन जनरि स्टािचे 

प्रमुख) याांनी केिा होता. 

• १९८४ पासून दरवषी आयोलजत केिा जािारा हा वालषाक िष्करी सराव आहे. 

• चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आमीने केिेल्या हल्ल्यादरम्यान सैन्याच्या एकूि सांरक्षि क्षमतेिा चािना देिे आलि 

सज्जतेचा प्रलतकार करिे हे हान कुआांग िष्करी सरावाचे मुख्य उद्दीष्ट् आहे. 

• तैवान हे स्वयांशालसत बेट आहे, परां तु चीनच्या सत्तािारी कमु्यलनस्ट पक्षाकडून तैवान हा लचनी भूभाग असल्याचा दावा 

केिा जातो, चीनच्या हेतूांबद्दि वाढत्या लचांतेमुळे २०२२ मधे्य हान कुआांग िष्करी सरावाचे महत्त्व तैवानसाठी खूप 

महत्त्वाचे आहे.  

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

वेस्टनय फ्लीट वावर्यक पुरस्कार सोहळा 2022 
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बातम्याांमधे्य का: 

• वेस्टना फ्लीट (WF) वालषाक पुरस्कार सोहळा नेव्हि डॉकयाडा , मुांबई ये्े आयोलजत करण्यात आिा होता. 

मुख्य मुदे्द: 

• फ्लीट इव्हलनांग 2022, ज्यािा स्फ्लांग या नावाने ओळखिे जाते, हा भारतीय नौदिाच्या स्वॉडा आमाच्या कामलगरीच्या 

स्मरिा ा् एक िोकलप्रय पुरस्कार सोहळा आहे. 

• फ्लीटच्या सांध्याकाळ 2022 च्या उत्सवादरम्यान फ्लीटच्या मागीि वषाातीि लियाकिाप/उपिब्धाांचा तपशीि देिारा 

वालषाक अहवाि देखीि फ्लीट ऑपरेशन्स ऑलिसरने सबलमट केिा आहे. 

• वेस्टना फ्लीट आलि त्याांच्या कुटुांलबयाांच्या इन-हाऊस टॅिेंटमिून स्फ्लांग 22 िारे तयार केिेिा एक मनोरांजन कायािम 

देखीि फ्लीट इव्हलनांग 2022 मधे्य प्रदलशात करण्यात आिा. 

• फ्लीट पुरस्कार सोहळ्यात, सागरी ऑपरेशन्सच्या लवलवि आयामाांचे प्रलतलनलित्व करिाऱ्या गुिवांत जहाजाांना एकूि 

21 टर ॉिी प्रदान करण्यात आल्या. 

• फ्लीट इव्हलनांग 2022 मधे्य, वालषाक पुरस्कार सवोतृ्कष्ट् जहाज INS चेन्नई, INS तिवार सवोतृ्कष्ट् उत्साही जहाज 

आलि INS आलदत्य याांना टँकर आलि OPV शे्रिीतीि सवोतृ्कष्ट् जहाजाचा पुरस्कार देण्यात आिा. 

स्रोत: पीआयबी 

ततन्ही सैन्याच्या सांयुक्त धिएटर किाांडची स्िापना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• सशस्त्र दिाांमधे्य समन्वय वाढवण्याच्या उदे्दशाने सांरक्षि मांत्री राजना् लसांह याांनी तीन सेवाांच्या सांयुक्त ल्एटर 

कमाांडच्या र्स्ापनेची घोषिा केिी. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय सशस्त्र दिाच्या कारलगि युद्धातीि शहीदाांना श्रद्धाांजिी वाहण्यासाठी जमू्म आलि काश्मीर पीपल्स िोरमने 

आयोलजत केिेल्या कायािमादरम्यान सांरक्षि मांत्री राजना् लसांह याांनी ही घोषिा केिी. 
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• सध्या भारत जगातीि सवाात मोठा आयातदार नाही परां तु सांरक्षि लनयाातीत गुांतिेल्या अव्वि 25 देशाांपैकी एक आहे. 

• सरकारने देशािा सांरक्षि लनयाात 13,000 कोटी रुपयाांची सुरू केिी आहे आलि 2025-26 पयांत ती 35,000 

रुपयाांवरून 40,000 कोटी रुपयाांपयांत वाढवण्याचे िक्ष्य आहे. 

• 1999 मधे्य, काश्मीरमिीि कारलगि प्रदेशात मे ते जुिै दरम्यान भारत आलि पालकस्तान याांच्यात झािेल्या सशस्त्र 

सांघषाािा कारलगि युद्ध म्हटिे जाते, ज्यािा ऑपरेशन लवजय असेही म्हितात. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडड 

भारत-जपान सागरी सराव MPX 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अांदमान समुद्रात जपानी सागरी सेल्फ लडिेन्स िोसा आलि भारतीय नौदि याांच्यात सागरी भागीदारी सराव (MPX) 

आयोलजत करण्यात आिा. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत-जपान सागरी सरावाचे उलद्दष्ट् इांटरऑपरेलबलिटीिा चािना देिे आलि लशलपांग आलि दळिवळि प्रलिया 

सुव्यवस्र्स्त करिे हे आहे. 

• भारत-जपान सागरी सराव हा लहांदी महासागर के्षत्रात सुरलक्षत आांतरराष्ट्र ीय लशलपांग आलि व्यापार सुलनलित 

करण्यासाठी दोन्ही नौदिाांदरम्यान सुरू असिेल्या प्रयत्नाांचा एक भाग आहे. 

• दोन्ही देशाांमिीि सागरी सांबांि दृढ करण्यासाठी लहांदी महासागर के्षत्रात लनयलमत सराव केिा जातो. 

• भारत-जपान सागरी सरावात भारताकडून आयएनएस सुकन्या आलि जे. समीदारे जपान सागरी स्वसांरक्षि दिाच्या 

मुरासेम-वगा लवनाशकाांनी हजेरी िाविी होती. 

• भारत आलि जपानमिीि इतर सागरी सरावाांमधे्य जपान-भारत सागरी सराव (JIMEX) आलि भारत, अमेररका, जपान 

आलि ऑस्टर ेलिया याांनी आयोलजत केिेल्या मिबार सरावाचा समावेश होतो. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

 

हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान 

आयआयटी-बॉम्बेकडून एन-रीट तांत्रज्ञान 
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बातम्याांमधे्य का: 

• एन-टर ीट सॉल्ट हे मुांबईच्या साांडपाण्यावर प्रलिया करण्यासाठी आयआयटी-बॉमे्बने लवकलसत केिेिे नवीन तांत्रज्ञान 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• N-Treat तांत्रज्ञान ही सोलडयम हायपोक्लोराईट वापरून गाळि आलि लनजांतुकीकरिासाठी स्क्रीन, गेट, गाळ सापळा 

आलि नारळाच्या िायबर स्क्रीनचा वापर करून कचरा प्रलियेसाठी सात-चरि प्रलिया आहे. 

• एन-टर ीट तांत्रज्ञानाच्या पलहल्या टप्प्यात प्लास्स्टकचे कप, कागदी भाांडी, पॉलिल्न लपशव्या, सॅलनटरी नॅपलकन्स लकां वा 

िाकूड याांसारख्या तरांगत्या वसू्तांच्या प्रवेशास प्रलतबांि करण्यासाठी स्क्रीलनांगचा समावेश आहे. 

• एन-टर ीट तांत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात गाळ सापळा बाांििे समालवष्ट् आहे, जे गाळ काढण्यासाठी नाल्याच्या तळाशी झुकता 

आलि 'पालकां ग स्पॉट' तयार करून साांडपािी स्वच्छ ठेवण्यास मदत करेि. 

• एन-टर ीट तांत्रज्ञानाच्या पुढीि तीन टप्प्याांमधे्य नारळाच्या िायबर पडद्याांच्या स्वरूपात 'बायोझोन' ची र्स्ापना करिे 

समालवष्ट् आहे जे लिल्टर म्हिून काम करतीि आलि जैलवक पदा्ाांचे लवघटन करण्यास मदत करण्यासाठी 

बायोलिल्मच्या वाढीस प्रोत्साहन देतीि. 

• सीवेज टर ीटमेंटच्या अांलतम टप्प्यात एन-टर ीट तांत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पाण्यातीि जीवािू नष्ट् करण्यासाठी सोलडयम 

हायपोक्लोराईटचा वापर करून लनजांतुकीकरिाचा समावेश होतो. 

स्रोत: द हिांदू 

भारतात फायबरायझेशन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• देशात 5G सेवा सुरू करण्यासाठी सुमारे 72 GHz से्पक्टर मचा लििाव करण्यासाठी भारत सरकारने एक रोडमॅप 

लवकलसत केिा आहे. 

• मुख्य मुदे्द: 

• ऑलप्टकि िायबर केबल्सिारे रेलडओ टॉवसा एकमेकाांना जोडण्याच्या प्रलियेिा िेबारायझेशन म्हितात. 

• Ferberization नेटवका  क्षमतेचा पूिा वापर करण्यास मदत करते आलि एकदा 5G सेवा सुरू झाल्यानांतर मोठ्या 

प्रमािात डेटा हस्ताांतररत करण्यात उपयुक्त ठरेि. 

• िायबरायझेशनचा मुख्य उदे्दश अलतररक्त बँडलवड्् आलि मजबूत बॅकहॉि सम ा्न प्रदान करण्यात मदत करिे 

आहे. 

• िेरबरायझेशन अांतगात, बॅकहॉि हा मास टर ान्सपोटाचा एक घटक आहे जो सांपूिा नेटवका वर डेटाच्या हस्ताांतरिासाठी 

उपयुक्त आहे. 

• बॅकहॉि नेटवका च्या त्या भागाचे प्रलतलनलित्व करते जे नेटवका च्या गाभ्यािा काठापासून काठापयांत जोडते, ज्यामुळे 

िायबर बॅकहॉि सवा दूरसांचाराांमधे्य वाहतुकीचा एक महत्त्वाचा भाग बनतो. 

• िायबर-आिाररत मीलडया, ज्यािा प्रामुख्याने ऑलप्टकि मीलडया म्हिून सांबोििे जाते, जवळजवळ अमयााद 

बँडलवड्् आलि कव्हरेज, कमी लविांबता आलि हस्तके्षपापासून उच्च इनु्सिेशन ऑिर करतात. 
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स्रोत: द हिांदू 

इलेजक्रक िोबबमलटीला चालना देण्यासाठी सरकारी उपक्रि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• NITI आयोगाने इिेस्क्टर क मोलबलिटीिा चािना देण्यासाठी दोन महत्त्वाचे पाऊि उचििे आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

NITI आयोगाने सुरू केिेल्या उपिमाांमधे्य हे समालवष्ट् आहे- 

1. ई-अमृत मोबाईि ऍस्प्लकेशन- ई-अमृत मोबाईि ऍस्प्लकेशनचा उदे्दश इिेस्क्टर क मोलबलिटीबद्दि जागरुकता वाढविे 

आहे. 

2. भारतातीि प्रगत रासायलनक सेि बॅटरीच्या पुनवाापर आलि पुनवाापराच्या बाजारपेठेवर यूकेच्या ग्रीन ग्रो् िां ड ताांलत्रक 

सहकायााने समल ा्त अहवाि सादर करिे. 

• COP26 क्लायमेट सलमटमधे्य इिेस्क्टर क मोलबलिटीिा प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दशाने ग्लासगो बे्रकथू्र िाँच करण्यात 

आिे. 

• ग्लासगो बे्रकथू्र हे पाच प्रमुख आल ा्क के्षत्रातीि लियाांची मालिका आहेत जी एकलत्रतपिे जागलतक उत्सजानाच्या 50% 

पेक्षा जास्त प्रलतलनलित्व करतात. 

• UK ने र्स्ापन केिेल्या Glasgow Breakthrough िा पालठां बा देिाऱ्या आलि साइन केिेल्या ४२ देशाांपैकी भारताचा 

समावेश आहे आलि भारत, UK आलि US सोबत Glasgow Breakthrough on Road Transport चे सह-सांयोजक 

देखीि आहेत. 

• Glasgow Breakthrough चे उलद्दष्ट् 2030 पयांत सवा के्षत्राांमधे्य परवडिारी, प्रवेशयोग्य आलि लटकाऊ शून्य-उत्सजान 

वाहन प्रिािी आहे. 

• भारत ही जगातीि पाचव्या िमाांकाची आलि वेगाने वाढिारी वाहन बाजारपेठ आहे, जी इिेस्क्टर क वाहनाांच्या 

वाढीसाठी प्रचांड क्षमता देते. 

स्रोत: द हिांदू 

 

मित्वाच्या बातम्या: पयाडवरण 

ग्रीन हायड्रोजन 
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बातम्याांमधे्य का: 

• ऑइि अँड नॅचरि गॅस कॉपोरेशन (ONGC) िारे ग्रीन हायडर ोजनसाठी M/s Greenko ZeroC प्रायवे्हट लिलमटेड 

(Greenko) सोबत सामांजस्य करार (MoU) करण्यात आिा. 

मुख्य मुदे्द: 

• ONGC ने स्वाक्षरी केिेल्या कराराचे मुख्य उलद्दष्ट् M/s Greenko ZeroC Pvt Ltd सह सांयुक्तपिे अक्षय ऊजाा, ग्रीन 

हायडर ोजन, ग्रीन अमोलनया आलि ग्रीन हायडर ोजनच्या इतर डेररवे्हलटव्ह्जमधे्य सांिी शोििे आहे. 

• हा सामांजस्य करार पांतप्रिान नरेंद्र मोदी याांनी भारतािा जागलतक हररत हायडर ोजन हब बनवण्यासाठी सुरू केिेल्या 

राष्ट्र ीय हायडर ोजन लमशनच्या अनुषांगाने आहे. 

• ओएनजीसी आलि ग्रीनको याांच्यात स्वाक्षरी करण्यात आिेल्या करारामधे्य 2030 पयांत प्रलतवषी 5 दशिक्ष टन ग्रीन 

हायडर ोजन उत्पादन करण्याचे भारताचे िक्ष्य पूिा करण्याचे उलद्दष्ट् आहे. 

• पवन आलि सौर उजाा याांसारख्या अक्षय उजाा स्त्रोताांचा वापर करून पाण्याच्या इिेक्टर ोलिलससिारे हायडर ोजन आलि 

ऑस्र्क्जन वेगळे करून ग्रीन हायडर ोजन तयार केिे जाते. 

• लहरवा हायडर ोजन दीघाकाळ साठविा जाऊ शकतो आलि साठविेल्या हायडर ोजनचा वापर इांिन पेशी वापरून वीज 

लनलमातीसाठी केिा जाऊ शकतो. 

• भारतातीि पलहिा 99.99% शुद्ध हररत हायडर ोजन पायिट प्लाांट पूवा आसाममिीि दुलियाजन ये्े र्स्ालपत करण्यात 

आिा. 

स्रोत: पीआयबी 

जैव-अियव्यवस्िा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बायोटेक्नॉिॉजी इांडस्टर ी ररसचा अलसस्टन्स कौस्न्सिने भारतीय जैव-अ ा्व्यवर्स्ा अहवाि (IBER) 2022 जारी केिा. 

मुख्य मुदे्द: 
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• FAO च्या मते, जैव-अ ा्व्यवर्स्ा म्हिजे "शाित अ ा्व्यवर्स्ेकडे वाटचाि करण्याच्या उदे्दशाने जैलवक सांसािनाांचे 

उत्पादन, वापर आलि सांविान". 

• पयाावरिाचे रक्षि करिे, नैसलगाक सांसािनाांचे अलतशोषि टाळिे आलि जैवलवलविता वाढविे हे जैवअ ा्शास्त्राचे 

उलद्दष्ट् आहे. 

• बायोटेक्नॉिॉजी इांडस्टर ी ररसचा अलसस्टन्स कौस्न्सिने जारी केिेल्या अहवािानुसार, भारतातीि जैव-अ ा्व्यवर्स्ेचा 

आकार सुमारे 80 अब्ज यूएस डॉिर आहे, ज्यामधे्य जैव-कृषी-सदृश जैव कीटकनाशके, सागरी बायोटेक आलि बीटी 

कापूस याांचा समावेश आहे, जैव-अ ा्व्यवर्स्ेिा चािना देण्यासाठी योगदान महत्त्वपूिा आहे. . 

• जैव-अ ा्व्यवर्स्ेिा चािना देण्यासाठी भारताकडून 2016 मधे्य सुरू करण्यात आिेल्या जैव-अ ा्व्यवर्स्ेवरीि राष्ट्र ीय 

लमशन, राष्ट्र ीय बायोिामाा लमशन, बायो-इन्व्कू्यबेटसा, बायो-क्लस्टसा, इ्ेनॉि ब्लेंलडांग िक्ष्य, स्टाटाअप्सिा प्रोत्साहन 

देण्यासाठी बायो-इन्व्कू्यबेटसा, इांिनावरीि राष्ट्र ीय िोरि, यासह अनेक उपिम हाती घेण्यात आिे आहेत. इ. 

स्रोत: द हिांदू 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

स्वदेश दशयन योजना 2.0 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• स्वदेश दशान योजना पयाटन मांत्राियाने (MOT) सुिारिाांसह िागू केिी. 

मुख्य मुदे्द: 

• 100% कें द्रीय लनिी आलि CSR लनिी वापरून देशातीि ्ीम-आिाररत पयाटन सलका ट लवकलसत करण्याच्या उदे्दशाने 

पयाटन मांत्राियाने 2014 मधे्य स्वदेश दशान योजना सुरू केिी होती. 

• सुिाररत स्वदेश दशान योजना 2.0 अांतगात वैयस्क्तक प्रकल्पाांना लमळिारा लनिी राज्यानुसार बदिेि आलि PMC िारे 

तयार केिेल्या तपशीिवार प्रकल्प अहवािाच्या आिारे अांलतम केिे जाईि. 

• भारताच्या पयाटनाचा 10 वा िमाांक िागतो, जो भारताच्या जीडीपीमधे्य 6.8% आलि पयाटनाच्या माध्यमातून लनमााि 

झािेल्या एकूि रोजगाराच्या 8% योगदान देतो. 

स्वदेश दशान योजना 2.0 खािीि वैलशष्ट्याांसह राबलवण्यात येईि- 

1. शाित आलि जबाबदार पयाटन लवकलसत करिे 

2. बेंचमाका  आलि मानकाांचा लवकास 

3. मुख्यतः  लटयर-II आलि लटयर-III शहराांमधे्य देशाांतगात पयाटनािा प्रोत्साहन 

4. 100% कें द्रीय अ ा्सहाय्य 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

पुरस्कार आहण सन्मान 

ववन्स्टन चधचयल लीडरमशप अवॉडय 
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बातम्याांमधे्य का: 

• लब्रटनचे पांतप्रिान बोररस जॉन्सन याांच्या हसे्त युिेनचे राष्ट्र ाध्यक्ष वोिोलडलमर झेिेन्व्स्की याांना लविन चलचाि िीडरलशप 

पुरस्कार प्रदान करण्यात आिा. 

मुख्य मुदे्द: 

• युिेनवर रलशयाच्या आिमिादरम्यान शौया िढल्याबद्दि वोिोलडलमर झेिेन्व्स्की याांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात 

आिा आहे. 

• बोररस जॉन्सनच्या िांडन कायााियात आयोलजत समारांभात व्होिोलडलमर झेिेन्व्स्की याांना आभासी मोडमधे्य लविन 

चलचाि िीडरलशप अवॉडा प्रदान करण्यात आिा. 

• लविन चलचाि िीडरलशप अवॉडाची र्स्ापना 2006 मधे्य करण्यात आिी होती, पलहिा लविन चलचाि िीडरलशप 

अवॉडा 2006 मधे्य लप्रन्स चाल्सा, अमेररकेच्या माजी परराष्ट्र  सलचव मॅडेलिन अल्ह्ब्राइट आलि माजी लब्रलटश पांतप्रिान 

मागाारेट ्ॅचर आलि जॉन मेजर याांना प्रदान करण्यात आिा होता. 

• सर लविन चलचाि हे लब्रलटश राजकारिी, िेखक आलि सैलनक होते, त्याांनी लितीय लवियुद्धादरम्यान 1951 ते 1955 

पयांत युनायटेड लकां गडमचे पांतप्रिान म्हिून काम केिे होते, त्याांच्या सन्माना ा् हा पुरस्कार 2006 मधे्य र्स्ालपत 

करण्यात आिा होता. 

• सर लविन चलचाि हे आल ा्क उदारमतवादी आलि साम्राज्यवादी नेते होते आलि त्याांनी त्याांच्या बहुताांश राजकीय 

कारलकदीत कां झवे्हलटव्ह पक्षाचे सदस्य म्हिून काम केिे. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडड 

68 वा राष्ट्रीय धचत्रपट पुरस्कार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मालहती आलि प्रसारि मांत्राियाने 68 व्या राष्ट्र ीय लचत्रपट पुरस्काराांची घोषिा केिी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• बॉिीवूड अलभनेता अजय देवगि आलि तालमळ अलभनेता सुयाा याांना तानाजी: द अनसांग वॉररयर आलि सूरराई पोटर ो 

या लचत्रपटाांमिीि भूलमकाांसाठी 68 व्या राष्ट्र ीय लचत्रपट पुरस्काराांमधे्य 2020 साठीचा सवोतृ्कष्ट् अलभनेत्याचा राष्ट्र ीय 

लचत्रपट पुरस्कार सांयुक्तपिे प्रदान करण्यात आिा आहे. 

• यावषी अपिाा बािमुरिी लहिा सुराराई पोटर ो या तलमळ लचत्रपटातीि भूलमकेसाठी सवोतृ्कष्ट् अलभनेत्रीचा पुरस्कार 

जाहीर झािा आहे. 

• 68 व्या राष्ट्र ीय लचत्रपट पुरस्काराांमधे्य, सवोतृ्कष्ट् लहांदी लचत्रपटाचा पुरस्कार तौलिदास जु्यलनयरिा आलि सवोतृ्कष्ट् 

िीचर लिल्मचा पुरस्कार सूरराई पोटर ो याांना लमळािा. 

• तान्हाजी: द अनसांग वॉररयरने या वषी उत्तम मनोरांजन देिारा सवोतृ्कष्ट् िोकलप्रय लचत्रपट आलि अण्ाांच्या साक्षीसाठी 

सवोतृ्कष्ट् नॉन-िीचर लचत्रपटाचा पुरस्कारही लजांकिा आहे. 

• या वषी सामालजक लवषयावरीि सवोतृ्कष्ट् लचत्रपटाचा पुरस्कार 'जस्स्टस लडिेड बट लडलिव्हडा ' आलि थ्री लसस्टसा याांना 

लमळािा. 

स्रोत: द हिांदू 

मित्वाचे हदवस 

जागततक हहपॅटायटीस हदवस 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• व्हायरि लहपॅटायटीसबद्दि जागरूकता लनमााि करण्याच्या उदे्दशाने दरवषी 28 जुिै रोजी जागलतक लहपॅटायटीस 

लदवस पाळिा जातो. 

मित्वाचा मुद्दा: 

• या वषीच्या जागलतक लहपॅटायटीस लदन 2022 ची ्ीम "Bringing Hepatitis Care Closer to You". 

• यकृताची कोितीही जळजळ यास लहपॅटायटीस म्हितात. 

• लहपॅटायटीस हा मुख्यतः  ए, बी, सी, डी आलि ई यासह "हेपॅटोटर ॉलपक" (यकृत-लनदेलशत) लवषािूांच्या समूहामुळे होतो. 

• लहपॅटायटीस हा जगातीि एकमेव असा सांसगाजन्य रोग आहे ज्याचा मृतू्य दर वाढत आहे. 

• लहपॅटायटीस बी लवषािूचा शोि नोबेि पाररतोलषक लवजेते शास्त्रज्ञ डॉ. बारूच ब्लमबगा याांनी िाविा होता आलि 

त्याांच्या वाढलदवसाच्या स्मरिा ा् 2008 पासून दरवषी जागलतक लहपॅटायटीस लदवस साजरा केिा जातो. 

• भारतातीि व्हायरि लहपॅटायटीस, लहपॅटायटीस लवषािू A आलि E मुळे होिारी, ही भारतातीि एक प्रमुख सावाजलनक 

आरोग्य समस्या आहे, जगभरातीि सुमारे 354 दशिक्ष िोक हेपेटायटीस B आलि C मुळे ग्रस्त आहेत. 

राष्ट्रीय प्रसारण हदवस 
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बातम्याांमधे्य का: 

• दरवषी 23 जुिै हा लदवस जगभरात राष्ट्र ीय प्रसारि लदन म्हिून साजरा केिा जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 23 जुिै 1927 रोजी इांलडयन ब्रॉडकास्स्टांग कां पनीने बॉमे्ब से्टशनवरून रेलडओ प्रसारि सुरू केिे, ज्याच्या स्मरिा ा् 

दरवषी 23 जुिै हा राष्ट्र ीय प्रसारि लदवस म्हिून साजरा केिा जातो. 

• रेलडओ क्लब ऑि बॉमे्बच्या पुढाकाराने लब्रटीश राजवटीत 1923 मधे्य भारतात रेलडओ प्रसारि सेवा सुरू झािी. 

• सन 1930 मधे्य, रेलडओ प्रसारिाच्या अांमिबजाविीसाठी लब्रटीश सरकारने इां लडयन से्टट ब्रॉडकास्स्टांग सस्व्हास 

(ISBS) सुरू केिी. 

• मे 1932 मधे्य, भारतीय ब्रॉडकास्स्टांग कां पनी कायमस्वरूपी लब्रटीश सरकारिारे भारतीय राज्य प्रसारि सेवा म्हिून 

लविीन करण्यात आिी, जी 8 जून 1936 रोजी सरकारने ऑि इांलडया रेलडओमधे्य रूपाांतररत केिी. 

• 1957 मधे्य लब्रटीश सरकारने ऑि इांलडया रेलडओचे नाव बदिून ऑि इांलडया रेलडओ केिे. 

• सध्या 23 भाषाांमधे्य आलि 146 बोिी ांमधे्य प्रसाररत होिारी ऑि इांलडया रेलडओ ही सामालजक-आल ा्क आलि 

साांसृ्कलतक लवलवितेच्या दृष्ट्ीने जगातीि सवाात मोठ्या प्रसारि सांर्स्ाांपैकी एक आहे. 

स्रोत: ऑल इांहडया रेहडओ 

खेळ 

2022 बमििंगहॅि कॉिनवेल्ि गेम्स 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ऑलिस्म्पक पदक लवजेती पीव्ही लसांिू लहिा बलमांगहॅम ये्े आयोलजत राष्ट्र कुि िीडा 2022 च्या उद्घाटन 

समारांभासाठी भारतीय दिाची ध्वजवाहक बनवण्यात आिे आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• यापूवी, ऑस्टर ेलियातीि गोल्ड कोस्ट ये्े झािेल्या 2018 राष्ट्र कुि खेळाांच्या उद्घाटन समारांभात पीव्ही लसांिूिा 

भारतीय दिाचा ध्वजवाहक बनवण्यात आिे होते. 

• 28 जुिै ते 8 ऑगस्ट या कािाविीत, बलमांगहॅम, इांग्लांड, 2022 च्या राष्ट्र कुि खेळाांचे यजमानपद भूषविार आहे. 

• 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स अलिकृतपिे XXII कॉमनवेल्थ गेम्स म्हिून ओळखिे जातात आलि बलमांगहॅम 2022 म्हिून 

प्रलसद्ध आहेत. 

• कॉमनवेल्थ गेम्स हा राष्ट्र कुि सदस्याांसाठी आांतरराष्ट्र ीय स्तरावर आयोलजत केिेिा बहु-िीडा स्पिाा आहे. 

• कॉमनवेल्थ गेम्सचे यजमानपद इांग्लांडमधे्य घेण्याची ही लतसरी वेळ आहे, याआिी 2002 आलि 1934 मधे्य कॉमनवेल्थ 

गेम्स इांग्लांडने आयोलजत केिे होते. 

• 1930 मधे्य कॅनडातीि हॅलमल्टन ये्े पलहिे राष्ट्र कुि खेळ आयोलजत करण्यात आिे होते. 

स्रोत: टाइम्स ऑफ इांहडया 

जागततक ऍिलेहटक्स चॅजम्पयनमशप 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• युजीन आलि ओरेगॉन, युनायटेड से्टट्स ये्े झािेल्या जागलतक अॅ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशपच्या 18 व्या आवृत्तीचा 

समारोप झािा आलि भारत एका पदकासह गुितालिकेत 33 व्या र्स्ानावर रालहिा. 

मुख्य मुदे्द: 

• जागलतक ऍ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशप 2022 ची 18 वी आवृत्ती युजीन, ओरेगॉन, युनायटेड से्टट्स (यूएसए) ये्ीि हेवडा 

िील्ड, ओरेगॉन लवद्यापीठ कॅम्पस ये्े आयोलजत करण्यात आिी होती. 

• अ ॅ्िेलटर्क्मिीि जागलतक स्पिाा प्र्मच युनायटेड से्टट्समधे्य आयोलजत करण्यात आिी होती, तर ती दुसऱ्याांदा 

उत्तर अमेररकेत आयोलजत करण्यात आिी होती. 

• जागलतक अॅ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशप या वषी यूएसए टर ॅक अँड िील्ड (यूएसएटीएि) आलि जागलतक अॅ्िेलटर्क्िारे 

आयोलजत करण्यात आिी होती. 

• जागलतक अॅ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशपसाठी यांदाचा शुभांकर म्हिजे ‘िेजांड द लवांगिूट’. 

• या वषीच्या जागलतक ऍ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशपमधे्य, युनायटेड से्टट्स 33 पदकाांसह आघाडीवर आहे, तर 

इल्ओलपया, जमैका, केलनया आलि चीन प्रते्यकी 10 पदकाांसह टेबिमधे्य दुसऱ्या, लतसऱ्या आलि चौथ्या र्स्ानावर 

आहेत. 

• या वषीच्या जागलतक अॅ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशपमधे्य भारत 1 पदकाांसह 33 व्या र्स्ानावर आहे, तर चीन, जपान आलि 

कझाकस्तान या आलशयाई राष्ट्र ाांमधे्य भारत चौथ्या र्स्ानावर आहे. 

• 2022 च्या जागलतक ऍ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशपमधे्य नीरज चोप्राने भारताचे रौय पदक लजांकिे होते. 

• जागलतक ऍ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशपची 19 वी आवृत्ती 2023 मधे्य हांगेरीमधे्य आयोलजत केिी जाईि. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

44 वे बुद्धधबळ ऑमलजम्पयाड 
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बातम्याांमधे्य का: 

• चेन्नईच्या जवाहरिाि नेहरू इनडोअर से्टलडयममधे्य 44 व्या बुस्द्धबळ ऑलिस्म्पयाडचे उद्घाटन पांतप्रिान नरेंद्र 

मोदी याांच्या हसे्त झािे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 1927 मधे्य बुस्द्धबळ ऑलिस्म्पयाडची सुरुवात झािी. 

• जगप्रलसद्ध बुस्द्धबळ ऑलिस्म्पयाड भारतात प्र्मच आयोलजत करण्यात आिे आहे, त्याचप्रमािे आलशयातीि 

बुस्द्धबळ ऑलिस्म्पयाड 30 वषाांनांतर आयोलजत करण्यात आिे आहे. 

• 28 जुिै 2022 ते 10 ऑगस्ट 2022 या कािाविीत 44 व्या बुस्द्धबळ ऑलिस्म्पयाडचे आयोजन केिे जाईि, ज्यामधे्य 

आतापयांत 189 देशाांतीि स्पिाक सहभागी होिार आहेत. 

• इांटरनॅशनि चेस िेडरेशन (FIDE), ज्याची र्स्ापना एक गैर-सरकारी सांर्स्ा म्हिून करण्यात आिी होती, ही बुस्द्धबळ 

खेळाची प्रशासकीय सांर्स्ा आहे आलि जी सवा आांतरराष्ट्र ीय बुस्द्धबळ स्पिाांचे लनयमन करते. 

• आांतरराष्ट्र ीय बुस्द्धबळ महासांघाची सुरुवात १९२४ मधे्य पॅररसमधे्य "जेन्स उना सॅमस" या ब्रीदवाक्याने झािी. 

• इांटरनॅशनि चेस िेडरेशनचे मुख्यािय स्स्वत्झिांडमिीि िॉसने ये्े आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

जागततक ऍिलेहटक्स चॅजम्पयनमशपिध्ये नीरज चोप्रा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• टोलकयो ऑलिस्म्पक सुविापदक लवजेता नीरज चोप्राने जागलतक ऍ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशपमधे्य पुरुषाांच्या भािािेक 

प्रकारात रौय पदक लजांकिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• युजीन, ओरेगॉन, युनायटेड से्टट्स ये्े झािेल्या प्रलतिेच्या स्पिेत नीरज चोप्राने 88.13 मीटरच्या सवोत्तम थ्रोसह दुसरे 

र्स्ान पटकाविे आलि रौय पदक लजांकिे. 

• जागलतक ऍ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशपमधे्य गे्रनेलडयन अँडरसन पीटसाने 90.54 मीटर िेक करून सुविापदक लजांकिे, 

तर झेक प्रजासत्ताकच्या याकुब वािदेशिा स्पिेत काांस्यपदक लमळािे. 

• जागलतक अॅ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशपमधे्य रौय पदक लजांकिारा नीरज चोप्रा हा पलहिा भारतीय आहे. 
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• 2003 मधे्य पॅररसमधे्य िाांब उडीत काांस्यपदक लजांकिारी माजी िाांब उडीपटू अांजू बॉबी जॉजा याांच्यानांतर जागलतक 

अॅ्िेलटर्क् चॅस्म्पयनलशपमधे्य पदक लजांकिारा नीरज चोप्रा हा दुसरा भारतीय आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

खेळण्याांच्या सुरक्षक्षततेसाठी BIS िानक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• शारीररक सुरक्षा, रासायलनक सांरक्षि, ज्विनशीिता आलि लवद्युत सुरलक्षततेशी सांबांलित खेळण्याांच्या सुरलक्षततेच्या 

पैिूांवर भारतीय मानक बु्यरोने 10 भारतीय मानके प्रकालशत केिी आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय मानक बु्यरोने जारी केिेल्या 'सेफ्टी ऑि टॉयज'वरीि गुिवत्ता लनयांत्रि आदेशामधे्य सात मानकाांचा 

समावेश करण्यात आिा आहे, ज्याने 14 वषाांखािीि मुिाांसाठी ISI माका  असिेिी खेळिी अलनवाया केिी आहेत. 

• सध्या, कोित्याही व्यक्तीिा BIS च्या परवान्याखािी ISI लचन्हाांलकत खेळण्याांचे उत्पादन, आयात, लविी लकां वा लवतरि, 

स्टोअर, भाड्याने लकां वा लविीसाठी प्रदशान करण्याची परवानगी नाही. 

• जारी केिेल्या मागादशाक तत्त्वाांनुसार, परवाना लमळण्यापूवी, खेळिी मुिाांसाठी सुरलक्षत आहेत याची खात्री करण्याच्या 

उदे्दशाने लवलवि भौलतक, रासायलनक आलि लवद्युत सुरक्षा आवश्यकताांसाठी कठोर चाचण्या उत्तीिा करिे आवश्यक 

आहे. 

• बू्यरो ऑि इांलडयन सँ्टडड्ास (BIS) ची र्स्ापना भारतीय मानक बु्यरो कायदा 2016 अांतगात भारताची राष्ट्र ीय मानक 

सांर्स्ा म्हिून करण्यात आिी. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

मित्वाचे व्यक्ती  

हरिोहन मसांग यादव याांची पुण्यततिी 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतात, 25 जुिै 2022 हा सामालजक कायाकते हरमोहन लसांग यादव याांची 10 वी पुण्यलत्ी म्हिून साजरी करण्यात 

आिी. 
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मुख्य मुदे्द: 

• शेतकरी, मागासवगीय आलि समाजातीि इतर वांलचत घटकाांच्या लहतासाठी हरमोहन लसांग यादव याांनी आयुष्यभर 

अनेक प्रयत्न केिे. 

• हरमोहन लसांग यादव हे दीघाकाळ राजकारिातही सलिय होते, ज्यामधे्य त्याांनी लविान पररषदेचे सदस्य, आमदार, 

राज्यसभा सदस्य आलि अस्खि भारतीय यादव महासभेचे अध्यक्ष म्हिून काम केिे. 

• हरमोहन लसांग यादव याांनी त्याांचा मुिगा सुखराम लसांग याच्या मदतीने कानपूर आलि आसपास अनेक शैक्षलिक सांर्स्ा 

र्स्ापन करण्यात महत्त्वाची भूलमका बजाविी. 

• 1984 च्या दांगिीत शीख समुदायाच्या अनेक सदस्याांचे प्राि वाचवल्याबद्दि 1991 मधे्य हरमोहन लसांग यादव याांना 

भारत सरकारने शौया चिाने सन्मालनत केिे होते. 

स्रोत: पीआयबी 

इतर मित्वाच्या बातम्या 

ढेकूळ त्वचा रोग 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िम्पी स्स्कन लडसीज (एिएसडी) हा गुराांमधे्य पोर्क्लवररडे कुटुांबातीि लवषािूमुळे होिारा सांसगाजन्य रोग आहे, ज्यािा 

नी्लिांग व्हायरस देखीि म्हितात. 

मुख्य मुदे्द: 

• 1929 मधे्य झाांलबयामधे्य ढेकूळ त्वचा रोग ही महामारी होती जी कीटकाांच्या चाव्याव्दारे अलतसांवेदनशीितेचा पररिाम 

असल्याचे मानिे जात होते. 

• हे रक्त लपिाऱ्या कीटकाांिारे पसरते, जसे की माश्या आलि डासाांच्या काही प्रजाती लकां वा लटर्क्िारे. 

• ढेकूळ त्वचेच्या आजारामधे्य प्रामुख्याने ताप, डोळे आलि नाकातून द्रवपदा ा् गळिे, तोांडातून िाळ गळिे आलि 

शरीरावर िोड येिे याांचा समावेश होतो. 

• गुठळ्या त्वचेच्या आजाराने ग्रस्त असिेिा प्रािी खािे ्ाांबवतो आलि चघळताना लकां वा खाताना त्रास होतो, पररिामी 

दूि उत्पादन कमी होते. 

• ढेकूळ त्वचा रोग लवषािू कीटक वेक्टरची गरज न पडता ्ेट सांिमिाने मानवाांना सांिलमत करण्यास सक्षम आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

िोढेरा सूयय िांहदर 
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बातम्याांमधे्य का: 

• अहमदाबाद शहरातीि कािुपूर ये्ीि अहमदाबाद रेले्व से्टशन मोढेरा सूया मांलदराच्या ्ीमवर युलनयन होम अँड 

कोऑपरेशनिारे लवकलसत केिे जाईि. 

मुख्य मुदे्द: 

• मोढेरा सूया मांलदर हे भारतातीि गुजरात राज्यातीि मेहसािा लजल्ह्यातीि मोढेरा गावात स्र्स्त सूयादेवता सूयाािा 

समलपात लहांदू मांलदर आहे. 

• मोढेरा सूयामांलदर पुष्पावती नदीच्या काठावर वसिेिे आहे, जे चािुक्य वांशातीि भीम प्र्म याच्या काळात 1026-

27 CE नांतर बाांििे गेिे. 

• मोढेरा सूया मांलदरासमोर एक लवशाि आयताकृती गच्ची असिेिा तिाव आहे, ज्यािा सूया कुां ड म्हितात, आलि या 

तिावािा भारतातीि सवाात भव्य मांलदर टाकी म्हटिे जाते. 

• प्रते्यक वषी, लवषुववृत्ताच्या वेळी, मांलदराच्या मध्यवती मांलदरात सूया ्ेट प्रकाशतो, सध्या, मोढेरा सूया मांलदर भारतीय 

पुरातत्व सवेक्षिािारे सांरलक्षत स्मारक आहे. 

• मोढेरा सूया मांलदर सांकुिात तीन घटक आहेत - गुडमांडपा आलि सभामांडप, सभामांडप आलि कुां डा आलि जिाशय. 

• मोढेरा सूयामांलदरातीि सभामांडप आलि खाांबाांचे बाय भाग बारीक कोरिेिे आहेत आलि जिाशयाच्या तळाशी 

जाण्यासाठी पायऱ् या आहेत आलि अनेक िहान मांलदरे आहेत. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 
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