
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

दैनिक चालू घडामोडी 10.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

ASEAN िे 2022 मधे्य आपला 55 वा वर्ाापि नदि साजरा केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दरवर्षी 8 ऑगस्ट हा आसियान िदस्य आसियान सदवि म्हणून िाजरा करतात     

मुख्य मुदे्द: 

• 2022 हे वर्षष आसियान-भारत मैत्री वर्षष म्हणून पाळले जाते, जे इंडो-पॅसिसिकमधील भागीदारी आसण ASEAN च्या 

कें द्रस्थानी अिलेल्या वचनबद्धतेची पुष्टी करते.  

• नवी सदल्लीतील ASEAN-इंसडया िेंटर (AIC) येथे सवकािशील देशांिाठी िंशोधन आसण मासहती प्रणाली (RIS) द्वारे 

ASEAN च्या 55 व्या वधाषपन सदनासनसमत्त पॅनेल चचाष आयोसजत करण्यात आली आहे. 

• या वर्षीच्या ASEAN सदविाची थीम "Strong Together" ही आहे जी ASEAN च्या नेत्ांना 21 व्या शतकातील 

आव्हानांना िामोरे जाण्यािाठी एकसत्रतपणे काम करण्यािाठी आमंसत्रत करते. 

• १९६७ िालच्या आसियान जाहीरनाम्यावर स्वाक्षऱ्या करून आसियानची स्थापना करण्यात आली होती. या घोर्षणेला 

बँकॉक सडक्लरेशन या नावाने ओळखले जाते. 

• ASEAN ची िंस्थापक राष्टर े इंडोनेसशया, मलेसशया, सिसलपाइन्स, सिंगापूर आसण थायलंड आहेत. 

• ASEAN चे पूणष नाव अिोसिएशन ऑि िाउथईस्ट एसशयन नेशन्स आहे, आसशया-पॅसिसिकच्या विाहती राष्टर ांमधील 

वाढत्ा तणावादरम्यान राजकीय आसण िामासजक स्स्थरतेला प्रोत्साहन देण्यािाठी स्थापन केलेली आगे्नय आसशयाई 

राष्टर ांची एक प्रादेसशक िंघटना आहे.  

• ASEAN चे िसचवालय इंडोनेसशयाची राजधानी जकाताष येथे आहे. 

• इंडोनेसशया, मलेसशया, सिलीसपन्स, सिंगापूर, थायलंड, बु्रनेई, स्व्हएतनाम, लाओि, म्यानमार आसण कंबोसडया हे 

आसियानचे िदस्य देश आहेत. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

Akasa Air 
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बातम्यांमधे्य का: 

• आकािा एअरच्या मंुबई ते अहमदाबाद या पसहल्या सवमानाचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• Akasa Air ही SNV Aviation या बँ्रड नावाखाली 7वी अनुिूसचत एअरलाइन आहे, सतचे कॉपोरेट मुख्यालय मंुबईत 

बोईंग मॅक्स-8 सवमानांिह आहे. 

• Akasa Air चे एकल फ्लीट आसण िवष इकॉनॉमी िीट अिलेली कमी सकमतीची एअरलाइन वाहक बनण्याचे उसिष्ट 

आहे. 

• Akasa Air ने पाच वर्षाषत 72 सवमानांपयंत आपल्या ऑपरेशन्सचा सवस्तार करण्याचे उसिष्ट ठेवले आहे, ज्यामुळे 

भारतातील देशांतगषत सवमान कंपन्ांच्या िंखे्यत लक्षणीय वाढ होईल. 

• सवस्तारा या टाटा िन्स-सिंगापूर एअरलाइनच्या िंयुक्त उपक्रमाने 2015 मधे्य लॉन्च केल्यापािून िात वर्षांत अकािा 

एअरने लक्षणीय वाढ नोदंवली आहे. 

• Akasa एअरलाइनची स्थापना राकेश झुनझुनवाला आसण सवमान के्षत्रातील सदग्गज सवनय दुबे आसण आसदत् घोर्ष 

यांनी केली आहे. 

• सवनय दुबे यापूवी एसप्रल 2019 पयंत जेट एअरवेजचे िीईओ होते, तर आसदत् घोर्ष पूवी इंसडगोचे प्रमुख होते. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

आंध्र प्रदेश सरकारिे कोिसीमा नजल्ह्याचे िाव डॉ बी आर आंबेडकर यांच्या िावावर ठेवले आहे  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आंध्र प्रदेश िरकारने कोनिीमा सजल्ह्याचे नाव बदलून डॉ. बी.आर. आंबेडकर कोनािीमा केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• आंध्र प्रदेश िरकारने गोदावरी सजल्ह्याचे सवभाजन करून कोनिीमा सजल्ह्याची स्थापना केली. 

• कोणत्ाही सजल्ह्याचे नाव बदलण्याचा असधकार िंबंसधत राज्य िरकारकडे आहे. 

कोणत्याही नजल्ह्याचे िाव बदलण्याचा प्रस्ताव तीि टप्प्यात केला जातो- 

1. पसहल्या टप्प्यात सवधानिभेच्या कोणत्ाही िदस्याने (आमदार) प्रस्तावाच्या स्वरूपात सवनंती करणे िमासवष्ट आहे. 

2. दुिऱ्या टप्प्यात शहर सकंवा सजल्ह्याचे नाव बदलण्याच्या सवनंतीवर सवचारसवसनमय करणे िमासवष्ट आहे. 

3. अंसतम टप्प्यावर, ठरावाच्या वैधतेवर मतदान केले जाते. जर प्रस्तावाच्या बाजूने बहुमत अिेल, तर हा ठराव मंजूर 

झाल्याचे घोसर्षत केले जाते आसण सजल्ह्याचे सकंवा शहराचे नाव बदलले जाते आसण कोणत्ाही ठरावाला बहुमत न 

समळाल्याि ठराव अयशस्वी होतो. 

• कोणत्ाही सजल्ह्याचे नाव बदलण्याचा ठराव िाध्या बहुमताने पाि होणे आवश्यक आहे. 

• बाबािाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचा जन्म 1891 िाली महू, मध्य प्रांतात झाला. 

• बाबािाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांना भारतीय राज्यघटनेचे जनक मानले जाते आसण ते भारताचे पसहले कायदा 

मंत्री तिेच िंसवधान सनसमषतीिाठी मिुदा िसमतीचे अध्यक्ष होते. 

स्रोत: जिसत्ता 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्ाव्यवस्र्ा 

नवदेशी गंुतवणूक आकनषात करण्यासाठी सेबीिे 15 सदस्यीय सनमती स्र्ापि केली 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सवदेशी गंुतवणूक वाढवण्यािाठी सिकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडष ऑि इंसडया (SEBI) ने 15 िदस्यीय िसमती स्थापन 

केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सिकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडष ऑि इंसडया (SEBI) ने स्थापन केलेल्या िसमतीमधे्य एक्सचेंज अँड स्क्लअररंग 

कॉपोरेशनचे मुख्य कायषकारी असधकारी, सडपॉसझटरीज, कायदेशीर तज्ञ, िल्लागार कंपन्ा आसण परदेशी बँकांचे 

इतर प्रसतसनधी यांचा िमावेश आहे. 

• सिकु्यररटीज अँड एक्स्चेंज बोडष ऑि इंसडया (SEBI) ने स्थापन केलेल्या िसमतीचे अध्यक्ष माजी मुख्य आसथषक 

िल्लागार (CEA) K.V. िुब्रमण्यम अितील. 

• SEBI ने स्थापन केलेल्या िल्लागार िसमतीचे मुख्य कायष िध्याच्या कायषपद्धतीचंा आढावा घेऊन परदेशी 

गंुतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेत गंुतवणूक करणे िोपे करणे हे आहे. 

• सिकु्यररटीज अँड एक्सचेंज बोडष ऑि इंसडया (SEBI) ने स्थापन केलेली नवीन िसमती 'FPI िल्लागार िसमती' सकंवा 

FAC म्हणून ओळखली जाते. 

• ही िसमती SEBI ने गंुतवणुकीची प्रसक्रया िुलभ करण्यािाठी आसण भारताच्या भांडवली बाजारात गंुतवणूक 

वाढवण्यािाठी नवीन मागष िुचवण्यािाठी स्थापन केली आहे. 
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• िेबीने स्थापन केलेल्या िसमतीचे उसिष्ट देशांतगषत रोखे बाजारातील िहभाग वाढवणे आसण नवीन मागांची सशिारि 

करणे आहे. 

• गंुतवणूक आकसर्षषत करण्यािाठी आसण पारदशषकता वाढवण्यािाठी िध्याच्या सनयमांमधे्य बदल करणे. 

• नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 15 िदस्यीय िसमतीने कस्टोसडयनशी िंबंसधत मुद्द्ांवर िरकारला सशिारिी 

करण्याचे उसिष्ट ठेवले आहे. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडा 

युनियि बँकेिे शीषा 3 PSB मधे्य स्र्ाि नमळनवण्यासाठी 'रेस' लक्ष्य निनित केले आहे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• युसनयन बँकेने शीर्षष 3 PSB मधे्य स्थान समळसवण्यािाठी 'रेि' लक्ष्य सनसित करण्याचा सनणषय घेतला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

RACE चा अथष आहे- 

1. सकरकोळ, कृर्षी आसण एमएिएमई के्रसडटमधे्य वाढ, 

2. मालमते्तची गुणवत्ता िुधारणे, 

3. चालू खाते आसण बचत खाते म्हणजे ठेवीमंधे्य वाढ. 

• युसनयन बँक ऑि इंसडयाचे उसिष्ट PSB मधील शीर्षष तीन कजषदारांमधे्य अिणे आसण िरकारी प्रायोसजत 

कायषक्रमांमधे्य स्पधाषत्मक बँक बनणे आहे. 

• RACE अंतगषत युसनयन बँक ऑि इंसडयाचे उसिष्ट बँकेची निा आसण सनव्वळ व्याज मासजषन वाढवणे आसण भांडवल 

ते जोखीम-भाररत मालमते्तचे गुणोत्तर वाढवणे आसण नॉन-परिॉसमंग अॅिेट रेशो कमी करणे हे आहे. 

• युसनयन बँक ऑि इंसडया, युसनयन बँक सकंवा UBI म्हणून प्रसिद्ध, ही भारतातील िरकारी मालकीची बँक आहे 

• युसनयन बँक ऑि इंसडया ही 120 दशलक्ष ग्राहकांिह US$106 अब्ज वासर्षषक महिूल अिलेली बँक आहे, ज्याच्या 

िध्या िुमारे 9500 शाखा आहेत. 

• युसनयन बँक ऑि इंसडयाच्या भारताव्यसतररक्त सिडनी, दुबई, अँटवपष आसण हाँगकाँग येथे शाखा आहेत. 

• परदेशातील शाखांव्यसतररक्त, युसनयन बँक ऑि इंसडयाने अबू धाबी, बीसजंग आसण शांघाय येथे प्रसतसनधी कायाषलये 

देखील स्थापन केली आहेत. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाची सरकारी योजिा 

तेलंगणा सरकारिे 'िेर्न्ना कु बीमा' सुरू केली 
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बातम्यांमधे्य का: 

• नेथन्ना कु सवमा योजनेअंतगषत तेलंगणा राज्य िरकारने हातमाग आसण यंत्रमाग सवणकरांिाठी सवमा िंरक्षणाचा सवस्तार 

जाहीर केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सवणकरांिाठी सवमा िंरक्षण ५ लाख रु.पयंत वाढवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.  

• नथन्ना कु सवमा योजनेंतगषत सवणकरांिाठी सनसित करण्यात आलेले सवमा िंरक्षण शेतकऱ्यांच्या सवमा िंरक्षणाच्या 

बरोबरीने करण्यात आले आहे. 

• 18 ते 59 वयोगटातील सवणकरांना नेथन्ना कु सवमा योजनेंतगषत िमासवष्ट करण्यात आले आहे. 

• नथन्ना कु सवमा योजनेअंतगषत, सवणकर सकंवा िहाय्यक कमषचाऱ्याच्या मृतू्नंतर उक्त िदस्याच्या कुटंुबाला सवम्याची 

रक्कम सदली जाईल. 

• हातमाग सवभागाला या योजनेच्या जलद अंमलबजावणीिाठी मिुदा मागषदशषक तते्त्व तयार करून योजनेच्या 

अंमलबजावणीिाठी हा मिुदा शािनाकडे िादर करण्याचे सनदेश देण्यात आले आहेत. 

• नेथन्ना कु सवमा योजनेअंतगषत 80 लाख सवणकर कुटंुबांना या योजनेचा लाभ समळवून देण्याचा तेलंगणा िरकारचा 

उिेश आहे. 

• तेलंगणा िरकारने नेथन्ना कु सवमा योजनेिाठी भारतीय आयुसवषमा महामंडळ (LIC) िोबत भागीदारी केली आहे. 

• नथन्ना कु सवमा योजनेंतगषत, योजनेचा वासर्षषक प्रीसमयम िरकार उचलेल, ज्यािाठी िरकारने 29 कोटी रुपयांपेक्षा 

जास्त बजेटची तरतूद केली आहे. 

स्रोत: िवभारत टाईम्स 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

Defense Expo  
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बातम्यांमधे्य का: 

• सडिेन्स एक्स्पोची 12 वी आवृत्ती गांधीनगर, गुजरात येथे 18 ते 22 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत होणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सडिेन्स एक्स्पोच्या १२व्या आवृत्तीची थीम 'पाथ टू प्राइड' आहे. 

• सडिेन्स एक्स्पोची १२ वी आवृत्ती राष्टर ीय असभमान जागवते आसण िक्षम स्वदेशी िंरक्षण उद्योगाच्या स्थापनेद्वारे राष्टर  

उभारणीत िहभागी होण्यािाठी नागररकांना प्रोत्सासहत करते. 

• पाच सदविांच्या सडिेन्स एक्स्पो कायषक्रमात तीन व्याविासयक सदवि आसण दोन िावषजसनक सदविांचा िमावेश आहे. 

• सडिेन्स एक्स्पो इव्हेंटमधे्य िाबरमती ररव्हर फं्रटवर िशस्त्र िेना, DPSU आसण उद्योगांची उपकरणे आसण कौशल्य 

िंच या पाच सदविांत िवष स्तरांवर िसक्रय िहभाग आसण िमक्रसमत प्रयत्ांद्वारे प्रदसशषत केले जातील. 

• सडिेन्स एक्स्पो-2022 चा उिेश भारतीय कंपन्ांचा िसक्रय िहभाग आकसर्षषत करणे आहे. 

• सडिेन्स एक्स्पो-2022 वेबिाइट सवसवध स्वदेशी िंरक्षण उत्पादनांबिल मासहतीपूणष िामग्री होस्ट करण्यािाठी आसण 

गुजरातमधील गंुतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यािाठी प्रदशषकांना ऑनलाइन िेवा प्रदान करण्यािाठी सडझाइन केली गेली 

आहे. 

• िंरक्षण के्षत्रामधे्य स्वावलंबन िाध्य करण्यािाठी आसण 2025 पयंत 5 अब्ज डॉलरची सनयाषत िाध्य करण्यािाठी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या िंकल्पनेनुिार सडिेन्स एक्स्पो 2022, प्रदशषनाची रचना करण्यात आली आहे. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडा 

महत्वाचे नदवस 

जागनतक आनदवासी नदवस 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जागसतक आसदवािी लोकांचा आंतरराष्टर ीय सदवि दरवर्षी 9 ऑगस्ट रोजी जगभरात िाजरा केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• मानवासधकार, पयाषवरण, सशक्षण, आरोग्य आसण िामासजक सवकाि यािारख्या के्षत्रात आसदवािीनंा भेडिावणाऱ्या 

िमस्यांचे सनराकरण करण्यािाठी आंतरराष्टर ीय िहकायष मजबूत करणे हे जागसतक आसदवािी सदविाचे उसिष्ट आहे. 

• 2022 च्या जागसतक आसदवािी लोकांच्या आंतरराष्टर ीय सदविाची थीम "पारंपाररक ज्ञानाच्या िंरक्षण आसण प्रिारामधे्य 

स्थासनक मसहलांची भूसमका" आहे. 

• 23 सडिेंबर 1994 रोजी, UNGA द्वारे ठराव 49/214 पाररत करण्यात आला, ज्यामधे्य 9 ऑगस्ट हा जागसतक 

आसदवािी लोकांचा आंतरराष्टर ीय सदवि म्हणून घोसर्षत करण्यात आला. 

• 9 ऑगस्ट 1982 रोजी, िंयुक्त राष्टर िंघाच्या स्थासनक लोकिंखे्यच्या कायषगटाने 9 तारखेला जागसतक आसदवािी 

लोकांच्या आंतरराष्टर ीय सदनाच्या स्मरणाथष पसहली बैठक घेतली. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• 21 सडिेंबर 1993 रोजी, 1993 हे वर्षष UNGA ने जागसतक आसदवािी लोकांचे आंतरराष्टर ीय वर्षष म्हणून घोसर्षत केले. 

• जागसतक आसदवािी लोकांच्या आंतरराष्टर ीय सदनाचे उसिष्ट हे आहे की सवज्ञानािह स्थासनक भार्षा आसण त्ांच्या पद्धती 

आसण तत्वज्ञान िमजून घेणे आसण त्ांचे जतन करणे. 

• स्रोत: डाउि टू अर्ा 
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