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दैनिक चालू घडामोडी 05.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

UNGA िे आरोग्यदायी वातावरणाला मािवी हक्क म्हणूि मान्यता 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आरोग्यदायी पयाावरणाचा सवाांचा हक्क ओळखण्याच्या उदे्दशाने एक ठराव संयुक्त राष्ट्र  महासभेने (UNGA) मंजूर 

केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नैसर्गाक पयाावरणाचा धोकादायक ऱ्हास थांबवण्यासाठी कृती हा महत्त्वाचा प्रस्ताव आहे ज्याला भारताने पार्ठंबा 

र्दला आहे. 

• ठरावाच्या पररचे्छद 1 नुसार, संयुक्त राष्ट्र  महासभेने स्वच्छ, र्नरोगी आर्ण शाश्वत पयाावरणाचा हक्क हा मानवी हक्क 

म्हणून ओळखला आहे. 

• शास्त्रज्ांच्या मते, पवात रांगा आर्ण र्हमनद्याही पूवीपेक्षा वेगाने र्वतळत आहेत, त्यामुळे पयाावरणाचे संरक्षण करणे 

महत्त्वाचे आहे. 

• मूलभूत मानवी हक्क म्हणून स्वच्छ, र्नरोगी आर्ण शाश्वत वातावरणात प्रवेश हा संयुक्त राष्ट्र ांच्या आमसभेने बाजूने 

161 आर्ण र्वरोधात आठ मतांनी मंजूर केला आहे. 

• मंजूर ठराव सरकार, एनजीओ आर्ण खाजगी कंपन्ांना सवा लोकांसाठी र्नरोगी वातावरण राखण्यासाठी प्रयत्न 

वाढवण्याचे आवाहन करतो. 

स्रोत: AIR 

फॉचूू्यि ग्लोबल 500 यादी 
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बातम्यांमधे्य का: 

• फॉचु्यानने ग्लोबल 500 कंपन्ांची यादी जाहीर केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• देशातील सवाात मोठी र्वमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉपोरेशन ऑफ इंर्िया (LIC) स्टॉक माकेटमधे्य सूचीबद्ध 

झाल्यानंतर फॉचू्यान ग्लोबल 500 च्या यादीत समार्वष्ट् झाली आहे. 

• माकेट कॅपनुसार भारतातील सवाात मौल्यवान कंपनी मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील खाजगी कंपनी ररलायन्स 

इंिस्टर ीज र्लर्मटेि (RIL) कंपनी आहे, या वर्षी ररलायन्सच्या यादीत 51 स्थानांनी वर आहे. 

• ररलायन्स इंिस्टर ीज र्लर्मटेिचा सलग 19व्या वर्षी फॉचु्यानच्या ग्लोबल 500 यादीत समावेश करण्यात आला आहे. 

• भारतीय कंपन्ांमधे्य LIC नंतर अव्वल स्थानावर आहे 

• या यादीत इतर आठ देशांतगात कंपन्ांचाही समावेश करण्यात आला आहे. 

• यादीतील नऊ भारतीय कंपन्ांपैकी पाच सरकारी मालकीच्या तर चार खासगी के्षत्रातील कंपन्ा आहेत. 

• यावर्षी भारतातील एकमेव बँक SBI बँकेचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. 

• फॉचू्यान ग्लोबल 500 च्या यादीत अमेररकन ररटेल कंपनी वॉलमाटा पर्हल्या स्थानावर आहे. 

• फॉचु्यान 500 यादीतील सूचीबद्ध कंपन्ांना त्यांच्या र्वक्रीच्या आधारावर क्रमवारी लावली जाते. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

केरळच्या मुख्यमंत्र्ांिी अंगणवाडीतील मुलांसाठी अंडी आनण दूध योजिा सुरू केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• केरळचे मुख्यमंत्री र्पनराई र्वजयन यांनी मर्हला आर्ण बाल र्वकास र्वभागाच्या एका प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• या प्रकल्पांतगात राज्यातील सवा अंगणवाड्ांमधील बालकांचा पोर्षण दजाा सुधारण्यासाठी त्यांना दूध आर्ण अंिी 

देण्यात येणार आहेत. 

• चालू आर्थाक वर्षाात अंगणवािीत दूध आर्ण अंिी समार्वष्ट् करण्यासाठी राज्य सरकारने 61.5 कोटी रुपयांहून अर्धक 

र्नधी राखून ठेवला आहे. 

• देशातील पर्हली मानल्या जाणाऱ्या या योजनेअंतगात प्रते्यक मुलाला 44 आठविे (10 मर्हने) आठवड्ातून दोनदा 

125 र्मली दूध आर्ण आठवड्ातून दोनदा एक अंिे र्दले जाईल. 

• या प्रकल्पांतगात राज्यातील 33,115 अंगणवाड्ांमधील 3 ते 6 वयोगटातील चार लाख बालकांना आठवड्ातून 

दोनदा अंिी व दूध र्दले जाणार आहे. 

• अंगणवािीतील मुलांसाठी दूध आर्ण अंिी देण्याचे उर्द्दष्ट् त्यांचे पोर्षण दजाा सुधारण्यासाठी आहे. 

• भूक संपवणे हे संयुक्त राष्ट्र ांनी र्नर्ित केलेल्या शाश्वत र्वकास उर्द्दष्ट्ांपैकी (SDGs) एक आहे. 
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स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

िमसे्त योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गटारे आर्ण सेर्िक टाक्या स्वच्छ करण्यासाठी यांर्त्रक स्वच्छता इकोर्सस्टम-नमसे्त योजनेसाठी राष्ट्र ीय कृती 

आराखिा गृहर्नमााण आर्ण शहरी व्यवहार मंत्रालयाने तयार केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नमसे्त योजना ही पेयजल आर्ण स्वच्छता र्वभाग, सामार्जक न्ाय आर्ण अर्धकाररता मंत्रालय आर्ण गृहर्नमााण 

आर्ण शहरी व्यवहार मंत्रालय यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. 

• नमसे्त योजनेचे उर्द्दष्ट् भारतातील स्वच्छता ऑपरेशन्समधे्य शून् मृतू्य साध्य करणे आहे, या योजनेअंतगात कोणताही 

स्वच्छता कमाचारी मानवी मलमूत्राच्या थेट संपकाात येणार नाही आर्ण सवा गटार आर्ण सेर्िक टाकी स्वच्छता 

कामगारांना पयाायी उपजीर्वकेसाठी प्रवेश आहे. 

• या योजनेंतगात देखभालीच्या कामांसाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री आर्ण मुख्य उपकरणे आर्ण सफाई 

र्मत्रांसाठी सुरक्षा उपकरणांची र्नवि करण्यात आली आहे. 

• या योजनेंतगात शॉटार्लस्ट केलेली उपकरणे त्यांच्या खरेदीच्या सुलभतेसाठी राजे्य आर्ण शहरी स्थार्नक स्वराज्य 

संस्थांनी गव्हनामेंट ई-माकेटपे्लस (GeM) पोटालवर उपलब्ध करून र्दली आहेत. 

• या योजनेंतगात सामार्जक न्ाय आर्ण अर्धकाररता मंत्रालयाच्या सहकायााने राष्ट्र ीय सफाई कमाचारी र्वत्त र्वकास 

महामंिळामाफा त सफाई र्मत्रांचे कौशल्य र्वकास आर्ण प्रर्शक्षण र्दले जात आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

हररयाणा चीराग योजिा 
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बातम्यांमधे्य का: 

• हररयाणा सरकारने हररयाणा र्चराग योजना सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हररयाणा र्चराग योजनेअंतगात, सरकार आर्थाकदृष्ट्या दुबाल घटकातील (EWS) सरकारी शाळांमधील र्वद्यार्थ्ाांना 

खाजगी शाळांमधे्य मोफत र्शक्षण देईल. 

• र्चराग योजनेचा अथा (Chirag Yojana) is "Chief Minister Equal Education Relief, Aid and Grant". 

• हररयाणा शालेय र्शक्षण र्नयम, 2003 च्या र्नयम 134A नुसार हररयाणा र्चराग योजना सुरू करण्यात आली आहे. 

• र्चराग योजनेंतगात, सरकारी शाळांमधील र्वद्याथी इयत्ता दुसरी ते बारावीपयांत खाजगी शाळांमधे्य प्रवेश घेऊ 

शकतात, परंतु यासाठी, पालकांचे वार्र्षाक सत्यार्पत उत्पन्न रु. 1.8 लाखांपेक्षा कमी आहे. 

• र्चराग योजनेंतगात गावे आर्ण लहान शहरांमधील सुमारे 533 बजेट खाजगी शाळांनी अजा केले होते, त्यापैकी केवळ 

381 शाळा र्नविल्या गेल्या. 

• पात्र शाळांनी सरकारी शाळांमधील EWS र्वद्यार्थ्ाांना २४,९८७ जागा उपलब्ध करून र्दल्या आहेत, त्यापैकी केवळ 

१६६५ र्वद्यार्थ्ाांनी या योजनेसाठी र्नवि केली आहे.  

स्रोत: Livemint 

आसाम 'नमशि भूनमपुत्र' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आसामचे मुख्यमंत्री िॉ. र्हमंता र्बस्वा सरमा यांच्या हसे्त 'र्मशन भूमीपुत्र'चे अनावरण करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• र्मशन अंतगात र्वद्यार्थ्ाांना र्िजीटल जात प्रमाणपते्र सोप्या व र्िर्जटल पद्धतीने र्दली जाणार आहेत. 

• र्मशन भूर्मपुत्र हे आर्दवासी काया र्वभाग (SADA) आर्ण सामार्जक न्ाय सबलीकरण द्वारे राबर्वण्यात येणार आहे. 

• र्मशन भूर्मपुत्र जनतेला सुलभ सावाजर्नक सेवा देण्याचे सरकारचे र्मशन यापुढेही सुरू राहणार असून, त्याअंतगात 

सरकारकिून दोन खांब केले जाणार आहेत. 

• या अर्भयानांतगात जात प्रमाणपत्र देण्याची मॅनु्अल पद्धत रद्द करून सवा शैक्षर्णक संस्थांच्या मुख्याध्यापकांना 

उपायुक्तांमाफा त जात प्रमाणपत्रासाठी अजााचे नवीन स्वरूप प्रदान केले जाईल. 

• योजनेंतगात, मुख्याध्यापकांनी अजा भरून उपायुक्तांना सादर करावा लागेल, जो संबंर्धत जात र्कंवा जमाती 

मंिळाकिे पाठर्वला जाईल, या प्रर्क्रयेत काही शंका असल्यास, अजा पुढील पिताळणीसाठी पाठर्वला जाऊ 

शकतो. . 

• या योजनेंतगात आयटी कायद्यांतगात जात प्रमाणपत्र र्िजी लॉकरमधे्य र्दले जाईल ज्यावर संबंर्धत उपायुक्तांची 

र्िर्जटल स्वाक्षरी असेल. 
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• या पोटालचा वापर इयत्ता 8 वी च्या र्वद्यार्थ्ाांना 2023 पासून जात प्रमाणपत्र र्मळर्वण्यासाठी करता येईल. 

• या योजनेंतगात तयार करण्यात आलेले पोटाल देखील मुख्यमंत्र्ांच्या िॅशबोिाच्या अनुरं्षगाने बनवले गेले आहे जे 

मुख्यमंत्री कायाालयाला संपूणा प्रर्क्रयेवर लक्ष ठेवण्यास सक्षम करते. 

स्रोत: Livemint 

युिेस्को वारसा यादी 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• र्बहारमधील मुझफ्फरपूर येथील लंगट र्संग कॉलेज येथील 106 वरे्ष जुनी वेधशाळा युनेस्कोने लुप्तप्राय जागर्तक 

सांसृ्कर्तक वारसा असलेल्या जगातील सवाात महत्त्वाच्या वेधशाळांच्या यादीत समार्वष्ट् केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• वेधशाळा 1916 मधे्य 123 वरे्ष जुन्ा र्वद्यापीठात बांधण्यात आली होती, ज्याला सध्या भीमराव आंबेिकर म्हणून 

ओळखले जाते, जे र्बहार र्वद्यापीठाशी संलग्न आहे. 

• युनेस्कोच्या जागर्तक वारसा यादीत र्वर्वध के्षते्र र्कंवा वसंू्तचा समावेश करण्यात आला आहे. 

• UNESCO जागर्तक वारसा यादी UNESCO ने 1972 मधे्य स्वीकारली होती आर्ण जागर्तक वारसा कें द्र हे 1972 

च्या अर्धवेशनाचे सर्चवालय आहे. 

• युनेस्कोच्या जागर्तक वारसा यादीत तीन प्रकारच्या स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे 

• सांसृ्कर्तक वारसा स्थळांमधे्य ऐर्तहार्सक इमारती, शहरातील र्ठकाणे, महत्त्वाची पुरातत्व स्थळे, स्मारक र्शले्प आर्ण 

र्चत्रकला यांचा समावेश होतो. 

• नैसर्गाक वारसामधे्य उतृ्कष्ट् पयाावरणीय आर्ण उत्क्ांती प्रर्क्रया, अर्द्वतीय नैसर्गाक घटना, दुर्माळ र्कंवा लुप्तप्राय 

प्रजातीचें र्नवासस्थान इत्यादीचंा समावेश होतो. 

• र्मश्र वारसा स्थळांमधे्य नैसर्गाक आर्ण सांसृ्कर्तक दोन्ही महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश होतो. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: अरू्व्यवस्र्ा 

SEBI 20 सदस्ांसाठी सल्लागार सनमतीची पुिरूचिा 

बातम्यांमधे्य का: 

• र्सकु्यररटीज अँि एक्स्चेंज बोिा ऑफ इंर्िया (SEBI) ने बाजार िेटावर सल्लागार सर्मतीची पुनराचना केली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• सर्मती र्सकु्यररटीज माकेट िेटा ऍके्सस आर्ण गोपनीयतेशी संबंर्धत धोरणात्मक उपायांची र्शफारस करेल. 

• सल्लागार सर्मतीतील सदस्ांची संख्या 20 करण्यात आली असून सुरुवातीला 21 सदस्ांचा सर्मतीत समावेश 

करण्यात आला होता. 

• नवीन सल्लागार सर्मती नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आर्ण मुख्य कायाकारी 

अर्धकारी (CEO) यांच्या जागी आर्शर्षकुमार चौहान यांची र्नयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• नवीन सल्लागार सर्मतीमधे्य BSE चा समावेश करण्यात आलेला नाही. 

• र्दल्लीच्या राष्ट्र ीय कायदा र्वद्यापीठातील प्राध्यापक आर्ण र्दवाळखोरी आर्ण र्दवाळखोरी बोिा ऑफ इंर्िया (IBBI) 

चे माजी अध्यक्ष एस साहू या सर्मतीचे अध्यक्ष असतील. 

• नवीन सल्लागार सर्मतीमधे्य र्िपॉर्झटरीचे मुख्य कायाकारी अर्धकारी, र्वर्वध भागधारकांचे प्रर्तर्नधी आर्ण सेबीचे 

वररष्ठ अर्धकारी सदस् म्हणून समार्वष्ट् आहेत. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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