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दैनिक चालू घडामोडी 03.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

दुय्यम पोलाद के्षत्रासाठी सल्लागार सनमती 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पोलाद मंत्रालयाने ‘नागरी विमान िाहतूक आवि पोलाद’ मंत्री ज्योवतरावदत्य व ंविया यांच्या अध्यक्षतेखाली दुय्यम 

पोलादा ाठी  ल्लागार (secondary steel)  वमती स्थापन केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नव्याने स्थापन करण्यात आलेली  ल्लागार  वमती पोलाद के्षत्राशी  ंबंवित मुद्द्ांिर विशेषत: दुय्यम पोलाद 

उद्योगातील  ुिारिांिर विचारविवनमय करेल. 

•  वमतीची पवहली बैठक 8 ऑगस्ट रोजी होिार आहे ज्यामधे्य  िव  ंबंवितांकडून इनपुट देखील मागिले जातील, 

ज्याच्या मदतीने कायविाही करण्यायोग्य मुदे्द त्वरीत ओळखले जातील आवि ते लिकरच  ोडिता येतील. 

पोलाद मंत्र्ां ोबत  ल्लागार  वमती मधे्य खालील  ंस्थाचा  मािेश अ ेल:  

1. ऑल इंवडया इंडक्शन फने े  अ ोव एशन, 

2. सं्पज आयनव मॅनु्यफॅक्चर व अ ोव एशन, 

3. से्टनले  स्टील डेव्हलपमेंट अ ोव एशन ाठी  ंस्था, 

4. अलॉय स्टील प्रोडु्य  व अ ोव एशन, 

5. स्टील री-रोल व अ ोव एशन, 

6. पेलेट मॅनु्यफॅक्चर व अ ोव एशन, इंवडयन फेरो, 

7. वमश्रिातू उत्पादक  ंघ 

• दुय्यम पोलाद के्षत्रा ाठी आिश्यक िोरि तयार करण्याचे पोलाद मंत्रालयाचे उवद्दष्ट आहे, ज्यामधे्य  ल्लागार 

 वमतीकडून महत्त्वपूिव मावहती वमळते. 

• दुय्यम पोलाद उत्पादक हे देशांतगवत पोलाद उद्योगाचे महत्त्वाचे घटक आहेत, परंतु देशाच्या पोलाद उत्पादनातील 

त्यांचा िाटा गेल्या काही िषाांत झपाट्याने घटला आहे. 

• 2015 मधे्य, दुय्यम पोलाद उद्योगांचे उत्पादन देशातील एकूि स्टील उत्पादनाच्या 55% िरून 40% पयांत खाली 

आले आहे. 

स्रोत: Livemint 

भारतीय भाषा तांत्रज्ञािाला प्रोत्साहि देण्यासाठी निलेकणी कें द्र 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय तंत्रज्ञान  ंस्था मद्रा  द्वारे  ामावजक प्रभाि वनमावि करण्याच्या उदे्दशाने भारतीय भाषा तंत्रज्ञानाच्या राज्याला 

प्रोत्साहन देण्या ाठी ‘AI4India' मधे्य नेलेकिी कें द्र’  ुरू करण्यात आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• नंदन नीलेकिी यांच्या हसे्त उद्घाटन झालेल्या या कें द्राला रोवहिी आवि नंदन नीलेकिी यांचे  हकायव लाभले आहे. 

• वनलेकिी कें द्राच्या प्रके्षपि  मारंभादरम्यान, भारतीय भाषा तंत्रज्ञानाच्या वनवमवती ाठी उपलब्ध  ं ािनांिर चचाव 

करण्या ाठी विद्याथी,  ंशोिक आवि स्टाटव-अप्स ाठी कायवशाळा आयोवजत करण्यात आली होती. 

• भारतीय भाषां ाठी मुक्त स्रोत भाषा AI विकव त करण्या ाठी IIT मद्रा चा एक उपक्रम म्हिून ‘AI4India’ ची 

स्थापना करण्यात आली. 

• AI4India टीमने भारतीय भाषा तंत्रज्ञानामधे्य मशीन भाषांतर आवि बोली ओळखण्या ाठी अत्यािुवनक मॉडेल्स ह 

अनेक योगदान वदले आहे. 

• AI4India अंतगवत, कें द्राने अनेक अत्यािुवनक  ं ािने ओपन  ो व तयार केली आहेत जी कोित्याही व्यक्तीला 

िापरता येतील. 

• AI4India द्वारे जारी केलेले मॉडेल विनामूल्य उपलब्ध आहेत आवि त्यांच्या िेबपृष्ठािरून डाउनलोड केले जाऊ 

शकतात. 

• इंवडयन इन्स्टिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) मद्रा  ची स्थापना 1959 मधे्य झाली आवि  ध्या कामकोटी िीवझनाथन 

वतचे  ंचालक म्हिून कायवरत आहेत. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

MyGov पॅ्लटफॉमम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• "MyGov ची 8 िषे"  ाजरी करण्या ाठी निी वदल्ली येथे इलेक्ट्र ॉवनक्स आवि IT मंत्री अविनी िैष्णि यांच्या हसे्त हा 

कायवक्रम  ुरू करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• कायवक्रमादरम्यान कें द्रीय मंत्री अविनी िैष्णि यांच्या हसे्त ररस्पॉन्स्टिबल एआय फॉर यूथ 2022 लााँच करण्यात आले. 

• Youth 2022 AI हे इंटेल इंवडयाच्या  हकायावने इलेक्ट्र ॉवनक्स आवि IT मंत्रालयाच्या राष्टर ीय ई-गव्हनवि विभागाने 

विकव त केले आहे. 

• या कायवक्रमाला वशक्षि मंत्रालयानेही पावठंबा वदला. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• भारतातील इयत्ता 8-12 पयांत वशक्षि घेिाऱ्या  िव शालेय विद्यार्थ्ाां ाठी Youth 2022 AI उघडले जाईल. 

• Youth 2022 AI चे उवद्दष्ट AI-Tech ची  खोल मावहती जािून घेण्या ाठी त ेच तरुिांना मानि-कें वद्रत वडझायनर 

बनण्या ाठी प्रोत्सावहत करिे आहे. 

• MyGov हे भारत  रकारने लााँच केलेले नागररक प्रवतबद्धता पॅ्लटफॉमव आहे, जे 26 जुलै 2014 रोजी भारत  रकारने 

लॉन्च केले होते. 

• MyGov  रकार आवि नागररक यांच्यात दुतफाव  ंपे्रषि  ुलभ करते आवि  हभागी प्रशा ना ाठी एक अग्रगण्य 

व्या पीठ आहे. 

• MyGov अॅप तीन सं्तभांच्या आिारे विकव त केले गेले आहे, ज्यामधे्य 'Do', Discuss, and Disseminate यांचा 

 मािेश आहे. 

•  ध्या MyGov अॅपिर २.५ कोटीहंून अविक नागररकांची नोदंिी झाली आहे. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

Google च्या EIE वरूि डेटा नमळवणारे भारतातील पनहले स्माटम  शहर 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• गुगलच्या EIE िरून डेटा वमळििारे औरंगाबाद हे भारतातील पवहले स्माटव व टी ठरले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• औरंगाबाद स्माटव व टी डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन वलवमटेडच्या मते, गुगलचा एन्व्व्हायनवमेंटल इन ाइट्  एक्सप्लोरर 

(EIE) डेटा औरंगाबादमधे्य अविकृतपिे प्रव द्ध करण्यात आला आहे आवि अ े करिारे औरंगाबाद हे देशातील 

पवहले शहर आहे. निी वदल्ली येथे एका कायवक्रमादरम्यान गुगलने औरंगाबाद ाठी गुगलचा EIE डॅशबोडव  ादर 

केला. 

• Google त्याच्या EIE िैवशष्ट्ट्या ह शहरांना काबवन उत्सजवन स्त्रोतांचे मोजमाप करण्यात, विशे्लषि करण्यात आवि 

उत्सजवन कमी करण्या ाठी िोरिे ओळखण्यात मदत करते, जे िायू प्रदूषि कमी करण्या ाठी आिश्यक िोरिे 

तयार करण्या ाठी महत्त्वपूिव आहे. 

•  ध्या, EIE डेटा औरंगाबाद, बंगळुरू, चेन्नई आवि पुिे राजे्य हिामान कृती योजनां ाठी िापरतात, परंतु पररिहन 

उत्सजवन डेटा  ािवजवनक करिारे देशातील पवहले शहर म्हिून औरंगाबाद शहराची वनिड करण्यात आली आहे. 

• औरंगाबादचा निीनतम विका  हा  ंयुक्त राष्टर ांच्या 'रे  टू वझरो' आवि 'रे  टू रे लीयि' या मोवहमांशी शहराची 

बांविलकी आहे. 

• औरंगाबाद ाठी Google चे EIE पॅरामीटर आवि त्याचा अविकृत अभ्या  लोकां ाठी उपलब्ध करून वदला जाईल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांनडया 
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पनिम बांगाल 7 िवीि निले्ह निमामण करणार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• प्रशा कीय प्रवक्रया  ुव्यिन्स्टस्थत करण्याच्या प्रयत्नात पविम बंगाल  रकारने राज्यात  ात निीन वजले्ह वनमावि 

करण्याचा वनिवय घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पविम बंगालमिील  ंुदरबन, इचमेटी, रािाघाट, वबषु्णपूर, जंगीपूर, बेहरामपूर आवि ब ीरहाट या वजल्ह्ांचा नव्याने 

 मािेश करण्यात आला आहे. 

• नव्याने स्थापन झालेल्या 07 राज्यां ह, पविम बंगालमिील वजल्ह्ांची  ंख्या 30 झाली आहे. 

• निीन वजले्ह वनमावि करिे वकंिा विद्यमान वजल्ह्ांच्या  ीमा बदलिे वकंिा रद्द करण्याचे अविकार राज्य  रकारकडे 

आहेत. 

• निीन वजल्ह्ाची वनवमवती राज्य  रकार कायवकारी आदेशाद्वारे वकंिा राज्य वििान भेने पाररत केलेल्या कायद्याद्वारे 

करू शकते. 

• 90.3 दशलक्ष लोक ंखे्य ह पविम बंगाल हे भारतातील चौर्थ्ा क्रमांकाचे आवि के्षत्रफळाच्या बाबतीत तेरािे  िावत 

मोठे राज्य आहे. 

• पविम बंगाल पूिेला बांगलादेश, उत्तरेला नेपाळ आवि भूतानशी आंतरराष्टर ीय  ीमा  ामावयक करते आवि पविम 

बंगाल हा भारतीय उपखंडातील बंगाल प्रदेशाचा एक भाग आहे. 

• आ ाम, झारखंड, वबहार, व क्कीम आवि ओवडशा या राज्यां ह पविम बंगालची राष्टर ीय  ीमा आहे. 

• 2011 च्या जनगिनेनु ार, देशात एकूि 593 वजले्ह होते, त्यापैकी 46 वजल्ह्ांची वनवमवती राज्यांनी 2001 ते 2011 

दरम्यान केली होती. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

 

 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्मव्यवस्र्ा 

RBI काडम  टोकिायझेशि  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• RBI ने काडव टोकनाइज  ेिेची अंवतम मुदत 1 जुलै 2022 पा ून 1 ऑक्ट्ोबर 2022 पयांत िाढिली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• व्यापारी िेब ाइट् िर ऑनलाइन पेमेंट करण्या ाठी 1 ऑक्ट्ोबर 2022 पयांत के्रवडट आवि डेवबट काडव टोकन 

करण्याचा आदेश आरबीआयने जारी केला आहे. 

• ग्राहकांची  ोय आवि  ुरवक्षतता अविक प्रभािीपिे करण्या ाठी आरबीआयने काडव टोकन प्रिाली  ुरू केली आहे. 

• टोकनायझेशन म्हिजे के्रवडट आवि डेवबट काडवचे तपशील टोकन नािाच्या पयावयी कोड ह बदलिे, ज्या अंतगवत, 

ऑनलाइन व्यापाऱ्यांना त्यांच्या ग्राहकांचे काडव त्यांच्या पॅ्लटफॉमविर  ंग्रवहत करण्या ाठी काडव डेटाच्या जागी टोकन 

क्रमांक िापरािे लागतील. 

• आरबीआयने जारी केलेल्या  ूचनांनु ार, टोकन फक्त एका काडव ाठी आवि एका व्यापाऱ्या ाठी िैि अ ेल, जर 

के्रवडट काडव एका ई-कॉम व  ाइट ाठी टोकन केले अ ेल, तर त्या काडवचे िेगळे टोकन दु ऱ्या  ाइटिर उपलब्ध 

करून वदले जाईल. 

• आरबीआयने व्यापाऱ्यांना ऑनलाइन पेमेंट ाठी एक युवनक कोड ठेिण्याची  ूचना वदली आहे, जो तुमचा मूळ काडव 

क्रमांक न ेल. 

• RBI द्वारे आयोवजत काडव टोकनायझेशनचा उदे्दश काडव मावहती  ामावयक करण्यापा ून होिारी फ ििूक रोखिे 

हा आहे. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 

महत्त्वाचे पुरस्कार 

'2021 साठी प्रनतनित इांडोलॉनिस्ट' पुरस्कार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कॅनडाचे विद्वान जेफ्री आमवस्टर ााँग यांना इंवडयन कौन्स्टिल फॉर कल्हचरल ररलेशि (ICCR) च्या प्रवतवष्ठत इंडोलॉवजस्ट 

पुरस्काराने २०२१  ाला ाठी  न्मावनत करण्यात आले आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• जेफ्री आमवस्टर ााँग यांना "भारताचे तत्वज्ञान, विचार, इवतहा , कला,  ंसृ्कती, भारतीय भाषा,  ावहत्य,  भ्यता,  माज 

इत्यादीचंा अभ्या /अध्यापन/ ंशोिनात केलेल्या अतुलनीय योगदानाबद्दल" इंडोलॉवजस्ट पुरस्काराने  न्मावनत 

करण्यात आले आहे. 

• िैवदक अकादमी ऑफ  ायि अाँड आट्व चे  ंस्थापक आवि द भगिद्गीता कम्स अलाइव्हचे लेखक आमवस्टर ााँग यांची 

यािषी इंडोलॉवजस्ट पुरस्कारा ाठी नामांकन करण्यात आले आहे. 

• भारताच्या तत्कालीन राष्टर पतीनंी आयोवजत केलेल्या पवहल्या जागवतक इंडोलॉजी पररषदेदरम्यान 2015 मधे्य 

इंडोलॉवजस्ट पुरस्काराची स्थापना करण्यात आली होती. 

• इंडोलॉवजस्ट पुरस्काराचा उदे्दश परदेशात भारतीय अभ्या ाला चालना देिे आवि जगातील आघाडीच्या 

भारतशास्त्रज्ञांना भारतीय विद्वानां ह एका व्या पीठािर आििे हा आहे. 

• जमवनीतील प्रोफे र हेनररक फे्रहेर िॉन स्टीटेनकॉनव हे भारतशास्त्रज्ञ पुरस्कार प्राप्त करिारे पवहले व्यक्ती होते. 

• इंडोलॉवजस्ट पुरस्कारामधे्य प्रशस्तीपत्र,  ुििव पदक आवि USD 20,000 ची रक्कम अ ते. 

स्रोत: नहांदुस्ताि टाईम्स 

महत्वाचे व्यक्तिमत्व 

सानवत्री निांदाल आनशयातील सवामत श्रीमांत मनहला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताच्या  ावित्री वजंदाल या  ध्या आवशयातील  िावत श्रीमंत मवहला ठरल्या आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

•  ावित्री वजंदालने चीनच्या यांग हुआनला मागे टाकत आवशयातील  िावत श्रीमंत मवहला बनली आहे. 

•  ावित्री वजंदाल या भारत आवि आवशयातील  िावत श्रीमंत मवहला आहेत ज्यांची एकूि  ंपत्ती $18 अब्ज आहे. 

• फोर्ब्वने जाहीर केलेल्या 2021  ालातील 10 श्रीमंत भारतीयांच्या यादीत  ावित्री वजंदाल ही एकमेि मवहला आहे. 

• 2015 मधे्य,  ावित्री वजंदाल यांना ियाच्या 55 व्या िषी त्यांचे पती ओम प्रकाश वजंदाल यांच्या नेतृत्वाखाली ओपी 

वजंदाल गु्रपच्या एमेररट  चेअरप वन म्हिून नाि देण्यात आले. 

• बू्लमबगवच्या अहिालानु ार, यांग हुआन या गेल्या 5 िषाांपा ून आवशयातील  िावत श्रीमंत मवहला होत्या. 

• ओपी वजंदाल गु्रपची स्थापना 1952 मधे्य ओम प्रकाश वजंदाल यांनी केली होती ज्यांनी गेल्या तीन दशकांमधे्य भारतीय 

अथवव्यिस्थेच्या विविि प्रमुख के्षत्रांमधे्य  वक्रय अ लेली भारतातील  िावत मोठी व्याि ावयक  ंस्था म्हिून काम केले 

आहे. 

• विक्री, नफा, मालमत्ता आवि बाजार मूल्य या चार मापदंडांच्या आिारे फोर्ब्वने क्रमिारी प्रदान केली आहे. 

स्रोत: Livemint 
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