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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

पहिला आठवडा ऑगस्ट 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

युनेस्को वारसा यादी 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील लंगट ब ंग कॉलेज येथील 106 वरे्ष जुनी वेधशाळा युनेस्कोने लुप्तप्राय जागबिक 

 ांसृ्कबिक वार ा अ लेल्या जगािील  वााि महत्त्वाच्या वेधशाळांच्या यादीि  माबवष्ट केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• वेधशाळा 1916 मधे्य 123 वरे्ष जुन्या बवद्यापीठाि िांधण्याि आली होिी, ज्याला  ध्या भीमराव आंिेडकर म्हणून 

ओळखले जािे, जे बिहार बवद्यापीठाशी  ंलग्न आहे. 

• युनेस्कोच्या जागबिक वार ा यादीि बवबवध के्षते्र बकंवा वसंू्चा  मावेश करण्याि आला आहे. 

• UNESCO जागबिक वार ा यादी UNESCO ने 1972 मधे्य स्वीकारली होिी आबण जागबिक वार ा कें द्र हे 1972 

च्या अबधवेशनाचे  बचवालय आहे. 

• युनेस्कोच्या जागबिक वार ा यादीि िीन प्रकारच्या स्थळांचा  मावेश करण्याि आला आहे 

•  ांसृ्कबिक वार ा स्थळांमधे्य ऐबिहाब क इमारिी, शहरािील बठकाणे, महत्त्वाची पुराित्व स्थळे, स्मारक बशले्प आबण 

बचत्रकला यांचा  मावेश होिो. 

• नै बगाक वार ामधे्य उतृ्कष्ट पयाावरणीय आबण उत्क्ांिी प्रबिया, अबििीय नै बगाक घटना, दुबमाळ बकंवा लुप्तप्राय 

प्रजािीचें बनवा स्थान इत्यादीचंा  मावेश होिो. 

• बमश्र वार ा स्थळांमधे्य नै बगाक आबण  ांसृ्कबिक दोन्ही महत्त्वाच्या घटकांचा  मावेश होिो. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

Google च्या EIE वरून डेटा हमळवणारे भारतातील पहिले स्माटट  शिर 
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बातम्याांमधे्य का: 

• गुगलच्या EIE वरून डेटा बमळवणारे औरंगािाद हे भारिािील पबहले स्माटा ब टी ठरले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• औरंगािाद स्माटा ब टी डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन बलबमटेडच्या मिे, गुगलचा एन्व्व्हायनामेंटल इन ाइट्  एक्सप्लोरर 

(EIE) डेटा औरंगािादमधे्य अबधकृिपणे प्रब द्ध करण्याि आला आहे आबण अ े करणारे औरंगािाद हे देशािील 

पबहले शहर आहे. नवी बदल्ली येथे एका कायािमादरम्यान गुगलने औरंगािाद ाठी गुगलचा EIE डॅशिोडा  ादर 

केला. 

• Google त्याच्या EIE वैबशष्ट्या ह शहरांना कािान उत्सजान स्त्रोिांचे मोजमाप करण्याि, बवशे्लर्षण करण्याि आबण 

उत्सजान कमी करण्या ाठी धोरणे ओळखण्याि मदि करिे, जे वायू प्रदूर्षण कमी करण्या ाठी आवश्यक धोरणे 

ियार करण्या ाठी महत्त्वपूणा आहे. 

•  ध्या, EIE डेटा औरंगािाद, िंगळुरू, चेन्नई आबण पुणे राजे्य हवामान कृिी योजनां ाठी वापरिाि, परंिु पररवहन 

उत्सजान डेटा  ावाजबनक करणारे देशािील पबहले शहर म्हणून औरंगािाद शहराची बनवड करण्याि आली आहे. 

• औरंगािादचा नवीनिम बवका  हा  ंयुक्त राष््टांच्या 'रे  टू बझरो' आबण 'रे  टू रे लीयन्स' या मोबहमांशी शहराची 

िांबधलकी आहे. 

• औरंगािाद ाठी Google चे EIE पॅरामीटर आबण त्याचा अबधकृि अभ्या  लोकां ाठी उपलब्ध करून बदला जाईल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

 

पहिम बांगाल 7 नवीन हिले्ह हनमाटण करणार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• प्रशा कीय प्रबिया  ुव्यवस्स्थि करण्याच्या प्रयत्नाि पबिम िंगाल  रकारने राज्याि  ाि नवीन बजले्ह बनमााण 

करण्याचा बनणाय घेिला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पबिम िंगालमधील  ंुदरिन, इचमेटी, राणाघाट, बिषु्णपूर, जंगीपूर, िेहरामपूर आबण ि ीरहाट या बजल्ह्ांचा नव्याने 

 मावेश करण्याि आला आहे. 
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• नव्याने स्थापन झालेल्या 07 राज्यां ह, पबिम िंगालमधील बजल्ह्ांची  ंख्या 30 झाली आहे. 

• नवीन बजले्ह बनमााण करणे बकंवा बवद्यमान बजल्ह्ांच्या  ीमा िदलणे बकंवा रद्द करण्याचे अबधकार राज्य  रकारकडे 

आहेि. 

• नवीन बजल्ह्ाची बनबमािी राज्य  रकार कायाकारी आदेशािारे बकंवा राज्य बवधान भेने पाररि केलेल्या कायद्यािारे 

करू शकिे. 

• 90.3 दशलक्ष लोक ंखे्य ह पबिम िंगाल हे भारिािील चौथ्या िमांकाचे आबण के्षत्रफळाच्या िाििीि िेरावे  वााि 

मोठे राज्य आहे. 

• पबिम िंगाल पूवेला िांगलादेश, उत्तरेला नेपाळ आबण भूिानशी आंिरराष््टीय  ीमा  ामाबयक करिे आबण पबिम 

िंगाल हा भारिीय उपखंडािील िंगाल प्रदेशाचा एक भाग आहे. 

• आ ाम, झारखंड, बिहार, ब क्कीम आबण ओबडशा या राज्यां ह पबिम िंगालची राष््टीय  ीमा आहे. 

• 2011 च्या जनगणनेनु ार, देशाि एकूण 593 बजले्ह होिे, त्यापैकी 46 बजल्ह्ांची बनबमािी राज्यांनी 2001 िे 2011 

दरम्यान केली होिी. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

ताहमळनाडू पोहलसाांना 'राष्ट्र पहत हनशान' (पे्रहसडें ट्स कलसट)  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िाबमळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. सॅ्टबलन यांनी िाबमळनाडू पोबल ांना प्रब द्ध "'राष््टपबि बनशान' (पे्रब डेंट्  कल ा) " 

 ादर केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• िाबमळनाडू पोली  हे देशािील अशा काही पोली  बवभागांपैकी एक आहे ज्यांना प्रबिबिि "'राष््टपबि बनशान' 

(पे्रब डेंट्  कल ा)" पुरस्काराने  न्माबनि करण्याि आले आहे. 

• िाबमळनाडूचे बदवंगि नेिे एम. करुणाबनधी यांच्या काळाि 19 ऑगस्ट 2009 रोजी िाबमळनाडू पोबल ांना मान्यिा 

बमळाली होिी, परंिु त्यानंिर हा  न्मान िाबमळनाडू पोबल ांना देण्याि आला नाही. 

• पररर्षदेदरम्यान, मुख्यमंत्र्ांनी राज्यािील कायद्याची अंमलिजावणी करणार् या अबधकार् यां ाठी बनवा ाचे पयााय 

उपलब्ध करून बदल्यािद्दल िाबमळनाडू प्रशा नाचे कौिुकही केले. 

• या पररर्षदेि उपराष््टपिी आबण मुख्यमंत्र्ांना राज्य आपत्ती प्रबि ाद दल, कमांडो, िटीय  ुरक्षा गट आबण बनलबगरी 

पोबल ांच्या िुकड्ांकडून गाडा ऑफ ऑनर देण्याि आला. 
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• उपराष््टपिी वं्यकय्या नायडू यांच्या हसे् िाबमळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. सॅ्टबलन यांना 'पे्रब डेंट माका ' प्रदान करण्याि 

आला. 

• 'राष््टपिी बनशाण' हा देशा ाठी बकमान 25 वर्षाांच्या अपवादात्मक  ेवे ाठी कोणत्याही लष्करी/राज्य पोबल ांना बदला 

जाणारा  वोच्च  न्मान आहे. हा  न्मान शौया, धैया, वचनिद्धिा, व्याव ाबयकिा,  चोटी आबण मानविेच्या  ेवेची 

भावना दशाविो. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

छत्तीसगडच्या मुख्यमांत्र्ाांनी महिला िक्क िागृतीसाठी 'मितरी न्याय रथ' सुरू केला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• राज्यािील मबहलांना त्यांच्या  ंवैधाबनक अबधकार आबण कायद्यांिद्दल बशबक्षि करण्याच्या उदे्दशाने, छत्ती गड मबहला 

आयोग आबण मुख्यमंत्र्ांनी महिरी न्याय रथयात्रा काढली. 

मुख्य मुदे्द: 

• हरेली िीजच्या बनबमत्ताने मबहलांमधे्य कायदेबवर्षयक ज्ञान वाढवण्याच्या उदे्दशाने मुख्यमंत्री महिरी न्याय रथ  ुरू 

करण्याि आला आहे. 

• मबहलांचे कायदेशीर  ंरक्षण आबण त्यांच्या घटनात्मक अबधकारांिद्दल मबहलांना बशबक्षि करणे हे महिरी न्याय रथचे 

धे्यय आहे. 

• महािरी न्याय रथ योजनेंिगाि मबहलांच्या ििारी ऐकण्या ाठी प्रते्यक रथावर दोन वकील स्वार होणार अ ून 

त्या ंिंधी मबहलांना माबहिी व  ल्ला देणार आहेि. 

• महिरी न्याय रथच्या मदिीने मबहला त्यांच्या ििारीचें बनवारण करण्या ाठी मबहला आयोगाकडे अजा करू शकिाि. 

• महिरी न्याय रथ अंिगाि राष््टीय स्रावर मान्यिाप्राप्त बहंदी आबण छत्ती गढी भारे्षिील लघुपट मोठ्या आकाराच्या 

एलईडी स्क्रीनवर दाखवले जािील. 

• महिरी न्याय रथ ाठी, राज्य  रकारच्या DMF धोरणाि बवबशष्ट  मायोजन करण्याि आले अ ून, DMF च्या मदिीने 

बजल्हा न्याय रथ चालवला जाईल. 

• महिरी न्याय रथचा उदे्दश प्रते्यक स्त्रीला, मग िी बशबक्षि अ ो वा न ो, बिला मबहला आयोगा ोििच त्यांच्या 

कायदेशीर हक्कांची ि ेच त्यांना लागू अ लेल्या कायदे आबण बनयमांची जाणीव करून देणे हा आहे. 

स्रोत: नवभारत 
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केरळ सरकार "केरळ सवारी" ऑनलाइन कॅब सेवा सुरू करणार आिे  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• केरळ  रकारने स्विः ची ई-टॅक्सी केरळ  वारी  ेवा  ुरू करण्याची घोर्षणा केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• लोकबप्रय कॉपोरेट ऑनलाइन कॅि  ेवेला पयााय म्हणून केरळ  रकारने केरळ  वारीची रचना केली आहे. 

• कोणत्याही राज्याकडून स्वि:ची ई-टॅक्सी  ेवा हा देशािील कोणत्याही राज्य  रकारचा पबहलाच उपिम आहे. 

• "केरळ  वारी" हा देशािील कोणत्याही राज्य  रकारचा अ ा पबहला उपिम म्हणून ओळखला जािो, राज्याच्या 

कामगार बवभागाने राज्याि बवद्यमान ऑटो-टॅक्सी नेटवका िारे  ुरबक्षि आबण बववादमुक्त प्रवा   ुबनबिि करण्याच्या 

उदे्दशाने  ुरू केला आहे. . 

• केरळ  वारी राज्यािील रबहवाशांना राज्याि स्वस् दराि उपलब्ध करून देण्याि येणार आहे. 

• केरळच्या कनकु्कनू पॅले  येथे एका  मारंभाि केरळ  वारी  ेवा  ुरू केली जाईल. 

• बचंगमच्या शुभ मल्याळम मबहन्याच्या प्रारंभाच्या बदवशी 17 ऑगस्ट रोजी  रकारिारे केरळ  ावरी  ुरू केली जाणार 

आहे. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडट 

 

 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

'राष्ट्र ीय मित्त्व' साठी साइट ओळख टॅग 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्र  रकारने 'राष््टीय महत्त्व' या टॅग ाठी एकूण 20 वार ा आबण धाबमाक स्थळे ओळखली आहेि. 

मुख्य मुदे्द: 
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•  रकारने जाहीर केलेल्या स्थळांच्या यादीि हररयाणािील राखीगढी येथील दोन प्राचीन बढगारा, आंध्र प्रदेशािील 

बचंिाकंुटा येथील रॉक पेंबटंग आबण बहमाचल प्रदेशािील कालेश्वर महादेव मंबदर यांचा  मावेश करण्याि आला आहे. 

•  रकारने ओळखलेल्या इिर स्थळांमधे्य आंध्र प्रदेशािील बचंिाकंुिा येथील रॉक पेंबटंग्ज, लेहोमधील राडांग येथील 

रॉक आटा  ाइट मुनाा आबण बहमाचल प्रदेशािील काले र (मन्याला पंचायि) येथील कालेश् वर महादेव मंबदर यांचा 

 मावेश आहे. 

• राखीगढी ही  ाईट "पाच आयकॉबनक  ाईट् " पैकी एक आहे ज्याची घोर्षणा कें द्र  रकारने 2020-21 च्या कें द्रीय 

अथा ंकल्पाि केली होिी. 

• आ ाममधील 55 स्मारक स्थळांना  रकारने प्राचीन स्मारके आबण पुराित्व स्थळे आबण अवशेर्ष कायदा, 1958 

अंिगाि  ंरबक्षि घोबर्षि केले आहे. 

• बमझोराममधील 3 स्मारकांना गेल्या पाच वर्षाांि राष््टीय महत्त्वाची स्मारके म्हणून घोबर्षि करण्याि आले आहे. 

• भारिीय पुराित्व  वेक्षण ही देशाच्या  ांसृ्कबिक वारशाच्या पुराित्व  ंशोधन आबण  ंवधाना ाठी एक प्रमुख  ंस्था 

आहे, जी प्राचीन स्मारके आबण पुराित्व स्थळे आबण अवशेर्ष अबधबनयम, 1958 च्या िरिुदीनुं ार देशािील  वा 

पुराित्व बियाकलापांचे बनयमन करिे. 

• भारिीय पुराित्व  वेक्षणाचे मुख्य काया प्राचीन स्मारके आबण पुराित्व स्थळे आबण राष््टीय महत्त्व अ लेल्या 

अवशेर्षांची देखभाल करणे हे आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

भारताने 75,000 मान्यताप्राप्त स्टाटटअप्सचा टप्पा गाठला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बडपाटामेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस््टी अँड इंटरनल टे्ड (DPIIT) िारे 75,000 हून अबधक स्टाटा-अप्सना मान्यिा 

देण्याि आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारिािील स्टाटा-अप इकोब स्टममधे्य नावीन्य, उत्साह आबण उद्योजकिेला चालना देण्याचे  रकारचे उबद्दष्ट आहे. 

• 16 जानेवारी 2016 रोजी, भारिाि एक मजिूि स्टाटा-अप इकोब स्टम ियार करण्या ाठी कृिी योजना पुढे 

नेण्या ाठी एक कायािम  ुरू करण्याि आला आबण 16 जानेवारी हा राष््टीय स्टाटा-अप बदव  म्हणून घोबर्षि 

करण्याि आला. 

• 6 वर्षाांनंिर, त्या कृिी योजनांनी भारिाला बि री  वााि मोठी परर ंस्था िनवले आहे. 

• एकूण मान्यिाप्राप्त स्टाटा-अपपैकी १२% आयटी  ेवा, ९% आरोग्य  ेवा आबण जीवन बवज्ञान, ५% व्याव ाबयक आबण 

व्याव ाबयक  ेवा, ७% बशक्षण आबण ५% कृर्षी के्षत्राशी  ंिंबधि आहेि. 

• स्टाटा-अप ाठी  क्षम वािावरण प्रदान करण्याच्या उदे्दशाने  रकारने स्टाटा-अप इंबडया कायािम  ुरू केला. 
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• स्टाटा-अप इंबडया कायािमांिगाि,  रकार कर प्रोत्साहनां ाठी बनधी प्रदान करिे,  ावाजबनक खरेदी  ुलभ 

करण्या ाठी िौस्द्धक  ंपदा अबधकारांना  मथान देिे आबण आंिरराष््टीय  ण आबण कायािमांमधे्य प्रवेश 

बमळवण्या ाठी बनयामक  ुधारणांना  क्षम करिे. 

• स्टाटा-अप इंबडया कायािम हा  ध्या शाश्वि आबथाक वाढीचा  मानाथी शब्द आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

क्राफ्ट व्हिलेि इहनहशएहटि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

•  रकारच्या “बलंबकंग टेक्सटाइल्स टू टुररझम” उपिमाचा एक भाग म्हणून, हस्कला क्लस्ट ा आबण पायाभूि 

 ुबवधांच्या  हाय्याने प्रमुख पयाटन स्थळे जोडण्याचे काम हािी घेण्याि आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

•  रकारने  ुरू केलेल्या या उपिमाचा उदे्दश या गावांमधे्य हस्कला आबण पयाटनाला चालना देणे हा आहे. 

• रघुराजपूर (ओबडशा), बिरुपिी (आंध्र प्रदेश), वडज (गुजराि), नैनी (उत्तर प्रदेश), अनेगंुडी (कनााटक), महािलीपुरम 

(िाबमळनाडू), िाजगंज (उत्तर प्रदेश) आबण आमेर (राजस्थान) येथे  ुरु केले आहे.  

• या िाफ्ट स्व्हलेज हस्कला क्लस्ट ामधील काराबगरां ाठी व्यावहाररक आहेि आबण िाफ्ट स्व्हलेज उपिमाचे उबद्दष्ट 

भारिभरािील  ुमारे 1000 काराबगरांना लाभ बमळवून देणे हे आहे. 

• िहुिेक हस्कलेचे नमुने आबण कारागीर एकाच बठकाणी गोळा करण्या ाठी िाफ्ट स्व्हलेजची  ंकल्पना ियार 

करण्याि आली होिी. 

• भारिािील ग्रामीण जीवनाची अनुभूिी देण्या ाठी िाफ्ट स्व्हलेजमधील पायाभूि  ुबवधा आबण पयाावरणाची रचना 

गावाच्या शैलीि करण्याि आली आहे. 

• िाफ्ट स्व्हलेज देखील एक िाजारपेठ म्हणून काम करिाि, बजथे एखादी व्यक्ती  ामान्य िाजारापेक्षा कमी बकमिीि 

कलाकृिी खरेदी करू शकिे. 

• हस्कला भारिीय  ंसृ्किीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आबण िहुिेक हस्कला कौटंुबिक आबण भूिकाळािील 

वार ा म्हणून  रावल्या जािाि. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 
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'उज्वल इां हडया ब्राइट फु्यचर - पॉवर @ 2047' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• स्वािंत्र्ाच्या अमृि महोत्सवाबनबमत्त, ऊजाा मंत्रालय, एमएनआरई आबण कें द्र  रकार यांच्या  ंयुक्त बवद्यमाने "उज्ज्वल 

भारि, उज्ज्वल भबवष्य 2047" अंिगाि देशभरािील ऊजाा के्षत्रािील महत्त्वाच्या कामबगरीवर प्रकाश टाकण्या ाठी 

अनेक कायािमांचे आयोजन करण्याि आले आहे. . 

मुख्य मुदे्द: 

• 'उज्वल भारि उज्ज्वल भबवष्य - पॉवर @ 2047' या कायािमाचे आयोजन 25 जुलै िे 30 जुलै दरम्यान स्थाबनक 

टाऊन हॉलमधे्य करण्याि आले होिे. 

• 'उज्वल भारि उज्ज्वल भबवष्य - पॉवर @ 2047' कायािमांिगाि बनवडलेल्या राज्यांमधे्य पंिप्रधानांनी केलेल्या 

 ंवादाचाही  मावेश करण्याि आला आहे. 

• उज्ज्वल भारि उज्ज्वल भबवष्य - पॉवर@2047 फेस्स्टव्हलचे उबद्दष्ट कें द्र आबण राज्य  रकारांच्या  हकायााने आबण 

परस्पर  मन्वयाने ऊजाा के्षत्रािील प्रमुख उपलब्धी ठळकपणे मांडण्या ाठी एक व्या पीठ प्रदान करणे आहे. 

• कु ुम योजना, पंबडि दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योिी योजना,  ौर पॅनेल, आबण शेिी आबण घरगुिी वापरा ाठी 

 ौर पंप योजनेच्या रूपाि  रकारच्या अक्षय उजेचा शेिकरी आबण ग्रामस्थांना फायदा होि आहे. 

•  रकारने चालवलेला  ौर प्रकल्प प्रगि िंत्रज्ञान ि ेच पयाावरणपूरक वैबशष्ट्यांनी  ंपन्न आहे. 

•  ुधाररि बविरण के्षत्र योजना नरेंद्र मोदीनंी कायािमादरम्यान  ुरू केली होिी ज्याचा उदे्दश अंबिम ग्राहकांना 

पुरवठ्याची बवश्वा ाहािा आबण गुणवत्ता  ुधारण्यावर लक्ष कें बद्रि करून बविरण पायाभूि  ुबवधांचे आधुबनकीकरण 

आबण िळकटीकरणा ाठी DISCOMs ला आबथाक  हाय्य प्रदान करणे आहे. 

स्रोत: Livemint 

भारतीय भाषा तांत्रज्ञानाला प्रोत्सािन देण्यासाठी हनलेकणी कें द्र 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारिीय िंत्रज्ञान  ंस्था मद्रा  िारे  ामाबजक प्रभाव बनमााण करण्याच्या उदे्दशाने भारिीय भार्षा िंत्रज्ञानाच्या राज्याला 

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

• नंदन नीलेकणी यांच्या हसे् उद्घाटन झालेल्या या कें द्राला रोबहणी आबण नंदन नीलेकणी यांचे  हकाया लाभले आहे. 

• बनलेकणी कें द्राच्या प्रके्षपण  मारंभादरम्यान, भारिीय भार्षा िंत्रज्ञानाच्या बनबमािी ाठी उपलब्ध  ं ाधनांवर चचाा 

करण्या ाठी बवद्याथी,  ंशोधक आबण स्टाटा-अप्स ाठी कायाशाळा आयोबजि करण्याि आली होिी. 

• भारिीय भार्षां ाठी मुक्त स्रोि भार्षा AI बवकब ि करण्या ाठी IIT मद्रा चा एक उपिम म्हणून ‘AI4India’ ची 

स्थापना करण्याि आली. 

• AI4India टीमने भारिीय भार्षा िंत्रज्ञानामधे्य मशीन भार्षांिर आबण िोली ओळखण्या ाठी अत्याधुबनक मॉडेल्स ह 

अनेक योगदान बदले आहे. 

• AI4India अंिगाि, कें द्राने अनेक अत्याधुबनक  ं ाधने ओपन  ो ा ियार केली आहेि जी कोणत्याही व्यक्तीला 

वापरिा येिील. 

• AI4India िारे जारी केलेले मॉडेल बवनामूल्य उपलब्ध आहेि आबण त्यांच्या वेिपृिावरून डाउनलोड केले जाऊ 

शकिाि. 

• इंबडयन इस्ियूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) मद्रा  ची स्थापना 1959 मधे्य झाली आबण  ध्या कामकोटी वीबझनाथन 

बिचे  ंचालक म्हणून कायारि आहेि. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

दुय्यम पोलाद के्षत्रासाठी सल्लागार सहमती 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पोलाद मंत्रालयाने ‘नागरी बवमान वाहिूक आबण पोलाद’ मंत्री ज्योबिराबदत्य ब ंबधया यांच्या अध्यक्षिेखाली दुय्यम 

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

मुख्य मुदे्द: 

• नव्याने स्थापन करण्याि आलेली  ल्लागार  बमिी पोलाद के्षत्राशी  ंिंबधि मुद्द्ांवर बवशेर्षि: दुय्यम पोलाद 

उद्योगािील  ुधारणांवर बवचारबवबनमय करेल. 

•  बमिीची पबहली िैठक 8 ऑगस्ट रोजी होणार आहे ज्यामधे्य  वा  ंिंबधिांकडून इनपुट देखील मागवले जािील, 

ज्याच्या मदिीने कायावाही करण्यायोग्य मुदे्द त्वरीि ओळखले जािील आबण िे लवकरच  ोडविा येिील. 

पोलाद मंत्र्ां ोिि  ल्लागार  बमिी मधे्य खालील  ंस्थाचा  मावेश अ ेल:  

1. ऑल इंबडया इंडक्शन फने े  अ ोब एशन, 

2. सं्पज आयना मॅनु्यफॅक्चर ा अ ोब एशन, 

3. से्टनले  स्टील डेव्हलपमेंट अ ोब एशन ाठी  ंस्था, 

4. अलॉय स्टील प्रोडु्  ा अ ोब एशन, 

5. स्टील री-रोल ा अ ोब एशन, 

6. पेलेट मॅनु्यफॅक्चर ा अ ोब एशन, इंबडयन फेरो, 

7. बमश्रधािू उत्पादक  ंघ 
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• दुय्यम पोलाद के्षत्रा ाठी आवश्यक धोरण ियार करण्याचे पोलाद मंत्रालयाचे उबद्दष्ट आहे, ज्यामधे्य  ल्लागार 

 बमिीकडून महत्त्वपूणा माबहिी बमळिे. 

• दुय्यम पोलाद उत्पादक हे देशांिगाि पोलाद उद्योगाचे महत्त्वाचे घटक आहेि, परंिु देशाच्या पोलाद उत्पादनािील 

त्यांचा वाटा गेल्या काही वर्षाांि झपायाने घटला आहे. 

• 2015 मधे्य, दुय्यम पोलाद उद्योगांचे उत्पादन देशािील एकूण स्टील उत्पादनाच्या 55% वरून 40% पयांि खाली 

आले आहे. 

स्रोत: Livemint 

मांकीपॉक्सचे हनरीक्षण करण्यासाठी टास्क फोसट  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• देशािील मांकीपॉक्सच्या स्स्थिीवर लक्ष ठेवण्या ाठी कें द्र  रकारने एक टास्क फो ा स्थापन केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

•  रकारने स्थापन केलेले टास्क फो ा भारिािील रोगबनदानबवर्षयक  ुबवधांचा बवस्ार आबण माकडपॉक्सवरील ल  

शोधण्यािािि  रकारला मागादशान करेल. 

• या टास्क फो ाचे अध्यक्ष डॉ. व्ही.के. पॉल,  दस्य, NITI आयोग, आबण कें द्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे  बचव आबण फामाा 

आबण िायोटेक बवभागािील  दस्यां ह इिर  दस्य अ िील. 

•  ध्या भारिाि मंकीपॉक्सची चार प्रकरणे नोदंवली गेली आहेि, त्यापैकी िीन प्रकरणे केरळमधे्य आबण एक प्रकरण 

बदल्लीि नोदंवले गेले आहे. 

• जागबिक आरोग्य  ंघटनेच्या म्हणण्यानु ार, 78 देशांमधे्य मंकीपॉक्सची 18,000 हून अबधक प्रकरणे नोदंवली गेली 

आहेि. 

• मंकीपॉक्स हा एक बवर्षाणूजन्य झुनोबटक रोग आहे जो माकडांमधील चेचक  ारखाच आजार म्हणून ओळखला जािो. 

• मंकीपॉक्स हा नायजेररयाचा स्थाबनक रोग म्हणून ओळखला जािो. 

• मंकीपॉक्स बवर्षाणू हा पॉक्सबवररडे कुटंुिािील ऑथोपॉक्सवायरल वंशाचा  दस्य आहे. 

• मंकीपॉक्स पबहल्यांदा 1958 मधे्य, डेमोिॅबटक ररपस्िक ऑफ कांगोमधील माकडांमधे्य आबण 1970 मधे्य 

मानवांमधे्य आढळून आले. 

• 2017 मधे्य, नायजेररयाने शेवटच्या पुष्टी झालेल्या प्रकरणानंिर 40 वर्षाांनी  वााि मोठा दस्ऐवजीकरण केलेला उदे्रक 

अनुभवला. 

स्रोत: द हिांदू 
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मित्वाच्या बातम्या: िग 

UNGA ने आरोग्यदायी वातावरणाला मानवी िक्क म्हणून मान्यता 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आरोग्यदायी पयाावरणाचा  वाांचा हक्क ओळखण्याच्या उदे्दशाने एक ठराव  ंयुक्त राष््ट महा भेने (UNGA) मंजूर 

केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नै बगाक पयाावरणाचा धोकादायक र्हा  थांिवण्या ाठी कृिी हा महत्त्वाचा प्रस्ाव आहे ज्याला भारिाने पाबठंिा 

बदला आहे. 

• ठरावाच्या पररचे्छद 1 नु ार,  ंयुक्त राष््ट महा भेने स्वच्छ, बनरोगी आबण शाश्वि पयाावरणाचा हक्क हा मानवी हक्क 

म्हणून ओळखला आहे. 

• शास्त्रज्ञांच्या मिे, पवाि रांगा आबण बहमनद्याही पूवीपेक्षा वेगाने बविळि आहेि, त्यामुळे पयाावरणाचे  ंरक्षण करणे 

महत्त्वाचे आहे. 

• मूलभूि मानवी हक्क म्हणून स्वच्छ, बनरोगी आबण शाश्वि वािावरणाि प्रवेश हा  ंयुक्त राष््टांच्या आम भेने िाजूने 

161 आबण बवरोधाि आठ मिांनी मंजूर केला आहे. 

• मंजूर ठराव  रकार, एनजीओ आबण खाजगी कंपन्यांना  वा लोकां ाठी बनरोगी वािावरण राखण्या ाठी प्रयत्न 

वाढवण्याचे आवाहन करिो. 

स्रोत: AIR 

फॉचू्यटन ग्लोबल 500 यादी 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• फॉचु्यानने ग्लोिल 500 कंपन्यांची यादी जाहीर केली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• देशािील  वााि मोठी बवमा कंपनी लाइफ इन्व्शुरन्स कॉपोरेशन ऑफ इंबडया (LIC) स्टॉक माकेटमधे्य  ूचीिद्ध 

झाल्यानंिर फॉचू्यान ग्लोिल 500 च्या यादीि  माबवष्ट झाली आहे. 

• माकेट कॅपनु ार भारिािील  वााि मौल्यवान कंपनी मुकेश अंिानी यांच्या नेिृत्वाखालील खाजगी कंपनी ररलायन्स 

इंडस््टीज बलबमटेड (RIL) कंपनी आहे, या वर्षी ररलायन्सच्या यादीि 51 स्थानांनी वर आहे. 

• ररलायन्स इंडस््टीज बलबमटेडचा  लग 19व्या वर्षी फॉचु्यानच्या ग्लोिल 500 यादीि  मावेश करण्याि आला आहे. 

• भारिीय कंपन्यांमधे्य LIC नंिर अव्वल स्थानावर आहे 

• या यादीि इिर आठ देशांिगाि कंपन्यांचाही  मावेश करण्याि आला आहे. 

• यादीिील नऊ भारिीय कंपन्यांपैकी पाच  रकारी मालकीच्या िर चार खा गी के्षत्रािील कंपन्या आहेि. 

• यावर्षी भारिािील एकमेव िँक SBI िँकेचा या यादीि  मावेश करण्याि आला आहे. 

• फॉचू्यान ग्लोिल 500 च्या यादीि अमेररकन ररटेल कंपनी वॉलमाटा पबहल्या स्थानावर आहे. 

• फॉचु्यान 500 यादीिील  ूचीिद्ध कंपन्यांना त्यांच्या बविीच्या आधारावर िमवारी लावली जािे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

2030 पयंत मुलाांमधील एड्स नष्ट् करण्यासाठी एक नवीन िागहतक युती सुरू करण्यात आली  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 24 व्या आंिरराष््टीय एड्  पररर्षदेि 2030 पयांि मुलांमधील एड्   माप्त करण्या ाठी नवीन जागबिक युिीची 

घोर्षणा करण्याि आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या उपिमाचा उदे्दश हा आहे की दशकाच्या अखेरी  एचआयव्ही ग्रस् कोणिेही मूल उपचारांपा ून वंबचि राहू नये 

आबण अभाकांमधे्य एचआयव्ही  ं गाा  प्रबििंध करणे हे आहे. 

• HIV/AIDS (UNAIDS), UNICEF, वर्ल्ा हेल्थ ऑगानायझेशन (WHO), नागरी  माज गट,  रकारे आबण आंिरराष््टीय 

भागीदारां ह  ंयुक्त राष््ट ंघाच्या  ंयुक्त कायािमांिगाि ही युिी ियार करण्याि आली आहे. 

• जागबिक स्रावर, एचआयव्ही ग्रस् मुलांपैकी केवळ 52 टके्क मुले जीवनरक्षक उपचार घेि आहेि, 76 टके्क 

प्रौढांच्या गटापेक्षा खूप मागे आहे जे अँटीरेट्ोव्हायरल घेिाि. 

• युबन ेफच्या मिे, अंदाजे 2.8 दशलक्ष मुले आबण बकशोरवयीन मुले  ध्या एचआयव्ही ह जगि आहेि आबण त्यापैकी 

 ुमारे 88 टके्क उप- हारा आबिकेि आहेि. 

• ह्युमन इमु्यनोडेबफबशयन्सी व्हायर  हा रेट्ोव्हायर चा एक प्रकार आहे, ज्यावर योग्य उपचार न केल्या , 

एचआयव्ही  ं गााचा  वााि गंभीर टप्पा मानल्या जाणार् या ऍक्वायडा इमु्यनोडेबफबशयन्सी ब ंड्ोम बकंवा एड्  होऊ 

शकिो. 
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• एचआयव्ही-एड्   ामान्यिः  रक्त, वीया, योनी स्राव आबण आईच्या दुधािारे एका व्यक्तीकडून दु र्या व्यक्तीमधे्य 

प रिो. 

स्रोत: द हिांदू 

साकुराहिमा ज्वालामुखीचा उदे्रक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जपानच्या मुख्य दबक्षणेकडील कु्यशू िेटावर ज्वालामुखीचा उदे्रक होण्याच्या घटनांमधे्य वाढ नोदंवण्याि आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• जपानच्या मुख्य दबक्षणेकडील कु्यशू िेटावर झालेल्या स्फोटाच्या िीव्रिेच्या आधारे स्फोटा ाठी  िका िेची पािळी 

पाच करण्याि आली आहे. 

• उदे्रकानंिर, जपानमधील कागोबशमा प्रांिािील  ाकुराबजमा ज्वालामुखीिून लाल-गरम खडक आबण गडद धूर बनघू 

लागला. 

• ज्वालामुखीच्या उदे्रकामुळे शहराच्या दबक्षण भागािील खडक 2.5 बकमी अंिरापयांि उदे्रकाच्या स्वरूपाि िाहेर आले 

आहेि. 

• ज्वालामुखी म्हणजे पृथ्वीच्या पृिभागावरील एक उघडणे बकंवा फुटणे जे गरम द्रव आबण अधा-द्रव खडक, 

ज्वालामुखीची राख आबण मॅग्माच्या स्वरूपाि वायू िाहेर टाकिे आबण ज्वालामुखीिून लावा आबण वायू िाहेर पडिाि 

िेव्हा ज्वालामुखीचा उदे्रक होिो. गॅ  कधीकधी स्फोटक स्वरूपाि िाहेर येिो. 

•  ाकुराबजमा हे जपानमधील कु्यशूच्या मुख्य दबक्षणेकडील िेटावर स्स्थि आहे आबण जपानमधील  वााि जास्  बिय 

ज्वालामुखी अ लेले  ाकुराबजमा हे िेट आहे जे वारंवार फुटिाि. 

•  ाकुराबजमा टोबकयोच्या नैऋते्य   ुमारे 1000 बकमी अंिरावर आहे. 1914 मधे्य,  ाकुराबजमाला अतं्यि स्फोटक 

ज्वालामुखीचा उदे्रक झाला ज्यामुळे िो िीपकल्प िनला. 

स्रोत: िपान टाइम्स 

 

मित्वाच्या बातम्या: अथटव्यवस्था 

SEBI 20 सदस्ाांसाठी सल्लागार सहमतीची पुनरट चना 

बातम्याांमधे्य का: 

• ब कु्यररटीज अँड एक्स्चेंज िोडा ऑफ इंबडया (SEBI) ने िाजार डेटावर  ल्लागार  बमिीची पुनराचना केली आहे. 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

मुख्य मुदे्द: 

•  बमिी ब कु्यररटीज माकेट डेटा ऍके्स  आबण गोपनीयिेशी  ंिंबधि धोरणात्मक उपायांची बशफार  करेल. 

•  ल्लागार  बमिीिील  दस्यांची  ंख्या 20 करण्याि आली अ ून  ुरुवािीला 21  दस्यांचा  बमिीि  मावेश 

करण्याि आला होिा. 

• नवीन  ल्लागार  बमिी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चे माजी व्यवस्थापकीय  ंचालक आबण मुख्य कायाकारी 

अबधकारी (CEO) यांच्या जागी आबशर्षकुमार चौहान यांची बनयुक्ती करण्याि आली आहे. 

• नवीन  ल्लागार  बमिीमधे्य BSE चा  मावेश करण्याि आलेला नाही. 

• बदल्लीच्या राष््टीय कायदा बवद्यापीठािील प्राध्यापक आबण बदवाळखोरी आबण बदवाळखोरी िोडा ऑफ इंबडया (IBBI) 

चे माजी अध्यक्ष ए   ाहू या  बमिीचे अध्यक्ष अ िील. 

• नवीन  ल्लागार  बमिीमधे्य बडपॉबझटरीचे मुख्य कायाकारी अबधकारी, बवबवध भागधारकांचे प्रबिबनधी आबण  ेिीचे 

वररि अबधकारी  दस्य म्हणून  माबवष्ट आहेि. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

Union Prerna 2.0 – EmpowerHim 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• युबनयन िँक ऑफ इंबडयाने इंडस््टी-फस्टा,  मबपाि, मबहला-कें बद्रि  ो ायटी ‘एम्पॉवरअवर’ लाँच केली आहे, जो 

बिच्या प्रमुख एचआर उपिम ‘पे्ररणा’चा भाग म्हणून आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• युबनयन िँक ऑफ इंबडयाने  ुरू केलेल्या या उपिमाचा उदे्दश मबहलांच्या कररअरचा आलेख उंचावणे आबण 

बवद्यमान पूवाग्रह आबण आव्हाने दूर करून िँकेची बवबवधिा वाढवणे हा आहे. 

• Union Prerna हा UBI चा एचआर ट्ान्सफॉमेशन उपिम आहे, ज्याचा उदे्दश कामाचे बडबजटायझेशन, कमाचारी-

कें बद्रि हस्के्षप आबण िँबकंग के्षत्रािील बशक्षणाि िांिी करून उत्पादकिा  ुधारणे आहे. 

• एमडी आबण  ीईओ ए मबनमेखलाई यांनी  ुरू केलेल्या या उपिमाि िँकेचे वररि व्यवस्थापन आबण देशभरािील 

 ुमारे 40 मबहला  बमिी  दस्य  हभागी झाले होिे. 

• उद्योग-प्रथम उपिम म्हणून, “EmpowerHour” ही केवळ युबनयन िँकेच्या मबहला कमाचार्यांची एक  बमिी आहे. 
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• EmpowerHer उपिमाचे उबद्दष्ट िळागाळािील बवबवधिेशी  ंिंबधि  मस्यांचे बनराकरण करणे आहे. 

• EmpowerHer  बमिी  दस्य, त्यांच्या  ंपूणा भारिािील प्रबिबनबधत्वािारे, प्रभावी  ंरचनात्मक िदल घडवून 

आणण्या ाठी व्यवस्थापनाशी थेट गंुिून राहिील ज्यामुळे युबनयन िँक ऑफ इंबडया मबहलां ाठी  वााि प ंिीचा 

बनयोक्ता बँ्रड िनण्याचा मान बमळवेल. 

RBI काडट  टोकनायझेशन  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• RBI ने काडा टोकनाइज  ेवेची अंबिम मुदि 1 जुलै 2022 पा ून 1 ऑक्टोिर 2022 पयांि वाढवली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• व्यापारी वेि ाइट् वर ऑनलाइन पेमेंट करण्या ाठी 1 ऑक्टोिर 2022 पयांि िेबडट आबण डेबिट काडा टोकन 

करण्याचा आदेश आरिीआयने जारी केला आहे. 

• ग्राहकांची  ोय आबण  ुरबक्षििा अबधक प्रभावीपणे करण्या ाठी आरिीआयने काडा टोकन प्रणाली  ुरू केली आहे. 

• टोकनायझेशन म्हणजे िेबडट आबण डेबिट काडाचे िपशील टोकन नावाच्या पयाायी कोड ह िदलणे, ज्या अंिगाि, 

ऑनलाइन व्यापार्यांना त्यांच्या ग्राहकांचे काडा त्यांच्या पॅ्लटफॉमावर  ंग्रबहि करण्या ाठी काडा डेटाच्या जागी टोकन 

िमांक वापरावे लागिील. 

• आरिीआयने जारी केलेल्या  ूचनांनु ार, टोकन फक्त एका काडा ाठी आबण एका व्यापार्या ाठी वैध अ ेल, जर 

िेबडट काडा एका ई-कॉम ा  ाइट ाठी टोकन केले अ ेल, िर त्या काडाचे वेगळे टोकन दु र्या  ाइटवर उपलब्ध 

करून बदले जाईल. 

• आरिीआयने व्यापार्यांना ऑनलाइन पेमेंट ाठी एक युबनक कोड ठेवण्याची  ूचना बदली आहे, जो िुमचा मूळ काडा 

िमांक न ेल. 

• RBI िारे आयोबजि काडा टोकनायझेशनचा उदे्दश काडा माबहिी  ामाबयक करण्यापा ून होणारी फ वणूक रोखणे 

हा आहे. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 

पाले िी सध्या भारतातील आघाडीची FMCG कां पनी 
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बातम्याांमधे्य का: 

• कांिर इंबडयाच्या वाबर्षाक बँ्रड फूटबपं्रट अभ्या ानु ार, स्थाबनक पािळीवर उत्पाबदि बिस्स्कट बँ्रड पालेने 2021 मधे्य 

 लग अकराव्या वर्षी िमवारीि अव्वल स्थान पटकावले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कन्व्युमर ऍके्स  पॉइंट्  (CRP) वर आधाररि, अहवालाि 2021 मधे्य ग्राहकांनी  वााबधक प ंिी बदलेल्या FMCG 

बँ्रडचे मूल्यांकन  माबवष्ट केले आहे. 

•  ीआरपीचे मूल्यमापन ग्राहकांनी केलेल्या वास्बवक खरेदी आबण बदलेल्या वर्षाािील बनयबमििेच्या आधारे केले जािे 

(ग्राहकांना त्यािद्दल क े वाटिे आबण िे बकिी वेळा खरेदी करिाि). 

• पालेनंिर, यादीिील इिर शीर्षा बँ्रड् मधे्य अमूल, बब्रटाबनया, स्क्लबनक प्ल  आबण टाटा यांच्या उत्पादनांचा या वर्षी 

जाहीर झालेल्या िमवारीि  मावेश आहे. 

• कंिार इंबडयाने जाहीर केलेल्या िमवारीि, पाले येथील  ीआरपी गेल्या वर्षीच्या मानांकनापेक्षा 14% ने वाढले आहे. 

• यावर्षी हल्दीरामचाही टॉप 25 रँबकंगमधे्य  मावेश झाला आहे. यंदा हल्दीराम २४व्या स्थानावर आहे. 

•  ीआरपीने जारी केलेल्या अहवालानु ार, गेल्या वर्षीच्या िुलनेि यावर्षी बँ्रडच्या  ंखे्यि  ुधारणा झाली आहे. 

• लंडन, इंगं्लड येथे स्स्थि, Kantar India ही 1992 मधे्य स्थापन झालेली डेटा बवशे्लर्षण आबण बँ्रड  ल्लागार फमा 

आहे. 

स्रोत: Livemint 

बांधन बँकेने पाटणा येथे पहिले करन्सी चेस्ट उघडले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पाटणा येथील बददारगंजमधे्य िंधन िँकेने करन्सी चेस्टचे उद्घाटन केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बददारगंज, पाटणा येथे  ुरू करण्याि आलेली करन्सी चेस्ट िंधन िँकेची पबहली करन्सी चेस्ट आहे जी शहरािील 

शाखा आबण एटीएम ाठी रोख व्यवस्थापनाि मदि करेल. 

• ही करन्सी चेस्ट व्यक्ती, MSME आबण लहान व्यव ाय मालकांना िँक शाखा आबण ATM मधे्य चलनी नोटांचा 

पुरवठा करून आवश्यकिेनु ार मदि करेल. 

• िंधन िँकेने या आबथाक वर्षााि देशाि 530 हून अबधक नवीन िँक शाखा उघडण्याची घोर्षणा केली आहे ज्या मुख्यिः  

उत्तर आबण पबिम आबण दबक्षण भारिाि बविरीि केल्या जािील. 

• करन्सी चेस्टचे उबद्दष्ट  वा ग्राहकांना प्रत्यक्ष बकंवा अप्रत्यक्षपणे लाभ बमळवून देण्याचे आहे आबण िँकेने पुरबवल्या 

जाणार्या िँबकंग  ेवांमधे्य ग्राहकांच्या  ोयी वाढवण्या ाठी हे एक उपयुक्त पाऊल आहे. 

• करन्सी चेस्ट या बनवडक िँकांच्या शाखा आहेि ज्यांना RBI ने रुपयाच्या नोटा आबण नाणी  ाठा करण्या ाठी 

अबधकृि केले आहे. 

• बवबवध शहरांिील आरिीआय कायाालयांना नोट पे्र  आबण टांक ाळांमधून नाणी बमळिाि, िी करन्सी चेस्ट आबण 

छोया नाण्यांच्या डेपोमधे्य पाठवली जािाि, िेथून िे िँक शाखांमधे्य बविररि केले जािाि. 
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• आत्तापयांि RBI ने भारिाि 4,075 पेक्षा जास् करन्सी चेस्ट स्थापन केले आहेि. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडट 

 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

भारत-व्हिएतनाम हिपक्षीय लष्करी सराव "East VINBAX 2022" 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• स्व्हएिनाम-भारि बिपक्षीय लष्करी  राव Ex VINBAX - 2022 ची बि री आवृत्ती चंडीमंबदर, हररयाणा येथे  ुरू 

झाली. 

मुख्य मुदे्द: 

• Ex VINBAX - 2022  राव 2019 मधे्य स्व्हएिनाममधे्य झालेल्या भारिा ोििच्या पबहल्या बिपक्षीय लष्करी  रावाचा 

हा भाग आहे. 

• बिपक्षीय  रावाच्या मागील आवृत्त्ांमधून वाढीव व्याप्ती ह के्षत्रीय प्रबशक्षण  राव म्हणून Ex VINBAX - 2022 चे 

आयोजन परस्पर बवश्वा , आबण आंिरकायाक्षमिा ि ेच भारिीय लष्कर आबण स्व्हएिनाम पीपल्स आमी यांच्याि 

िळकट करण्या ाठी उपयुक्त ठरेल.  वोत्तम पद्धिी  ामाबयक करण्याि मदि करेल. 

• Ex VINBAX - 2022 हा  राव दोन्ही पक्षांच्या  ैबनकांना  ंयुक्त  रावािारे एकमेकांच्या  ामाबजक आबण  ांसृ्कबिक 

वारशािद्दल जाणून घेण्याची  ंधी देखील प्रदान करेल. 

• एक्स VINBAX - 2022 च्या  रावाि, 105 अबभयंिा रेबजमेंटचे  ैबनक भारिीय  ैन्याचे प्रबिबनबधत्व करि आहेि. 

• EX VINBAX - 2022 व्यायामादरम्यान मानविावादी  हाय्य आबण आपत्ती बनवारण प्रात्यबक्षक आबण उपकरणांचे 

प्रात्यबक्षक देखील नै बगाक आबण मानवबनबमाि आपत्तीमंधे्य स्वदेशी उपाय वापरून िचाव आबण मदि काया हािी 

घेण्याची भारिाची क्षमिा दशावेल. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

कारहगल युद्ध 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारिीय  शस्त्र दलांचा बवजय  ाजरा करण्या ाठी आबण 'ऑपरेशन बवजय' मधील  ैबनकांच्या  वोच्च िबलदानाला 

आदरांजली वाहण्या ाठी द्रा , कारबगल येथील 'पॉइंट 5140' ला 'गन बहल' अ े नाव देण्याि आले आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• लडाखमधील कारबगलच्या बहमबशखरांवर पाबकस्ानी  ैन्या ोिि  ुमारे िीन मबहने चाललेल्या लढाईनंिर 26 जुलै 

1999 रोजी भारिीय लष्कराने हा बवजय घोबर्षि केला. 

• कारबगल, लडाखमधे्य पाबकस्ानकडून पॉइंट 5140 कािीज करण्या ाठी  ुरू केलेल्या मोबहमेला 'ऑपरेशन बवजय' 

अ े नाव देण्याि आले. 

• 1999 मधे्य, काश्मीर प्रश्न शांििेने  ोडवण्या ाठी भारि आबण पाबकस्ानने लाहोर करारावर स्वाक्षरी केली होिी, 

परंिु पाबकस्ानी  ैन्याने ऑपरेशन िद्र अंिगाि बनयंत्रण रेरे्षच्या (LOC) भारिीय िाजूने घु खोरी करण्या   ुरुवाि 

केली. भारिीय लष्कराने ऑपरेशन बवजयच्या माध्यमािून िे  ंपवले. 

• आबटालरी रेबजमेंटच्या विीने िोफखाना महा ंचालक लेफ्टनंट जनरल टी.के. चावला यांनी पुष्पहार अपाण केला. 

• पॉइंट 5140 ही टोलोबलंग कॉम्प्पे्लक्समधील शतू्रची  वोच्च चौकी होिी जी 20 जून रोजी कॅप्टन बविम ित्रा यांच्या 

नेिृत्वाखाली भारिीय  ैन्याने िाब्याि घेिली होिी. 

स्रोत: द हिांदू 

हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान 

MyGov पॅ्लटफॉमट 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• "MyGov ची 8 वरे्ष"  ाजरी करण्या ाठी नवी बदल्ली येथे इलेक््टॉबनक्स आबण IT मंत्री अबश्वनी वैष्णव यांच्या हसे् हा 

कायािम  ुरू करण्याि आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• कायािमादरम्यान कें द्रीय मंत्री अबश्वनी वैष्णव यांच्या हसे् ररस्पॉस्न्सिल एआय फॉर यूथ 2022 लाँच करण्याि आले. 

• Youth 2022 AI हे इंटेल इंबडयाच्या  हकायााने इलेक््टॉबनक्स आबण IT मंत्रालयाच्या राष््टीय ई-गव्हनान्स बवभागाने 

बवकब ि केले आहे. 
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• या कायािमाला बशक्षण मंत्रालयानेही पाबठंिा बदला. 

• भारिािील इयत्ता 8-12 पयांि बशक्षण घेणार्या  वा शालेय बवद्याथ्याां ाठी Youth 2022 AI उघडले जाईल. 

• Youth 2022 AI चे उबद्दष्ट AI-Tech ची  खोल माबहिी जाणून घेण्या ाठी ि ेच िरुणांना मानव-कें बद्रि बडझायनर 

िनण्या ाठी प्रोत्साबहि करणे आहे. 

• MyGov हे भारि  रकारने लाँच केलेले नागररक प्रबििद्धिा पॅ्लटफॉमा आहे, जे 26 जुलै 2014 रोजी भारि  रकारने 

लॉन्च केले होिे. 

• MyGov  रकार आबण नागररक यांच्याि दुिफाा  ंपे्रर्षण  ुलभ करिे आबण  हभागी प्रशा ना ाठी एक अग्रगण्य 

व्या पीठ आहे. 

• MyGov अॅप िीन सं्भांच्या आधारे बवकब ि केले गेले आहे, ज्यामधे्य 'Do', Discuss, and Disseminate यांचा 

 मावेश आहे. 

•  ध्या MyGov अॅपवर २.५ कोटीहंून अबधक नागररकांची नोदंणी झाली आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

पृथ्वीचा सवाटत लिान हदवस 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• पृथ्वीने आपल्या अक्षावरील पूणा पररवलन मानक 24 िा ांपेक्षा कमी 1.59 बमबल ेकंदाि पूणा करून  वााि कमी 

बदव ा ाठी एक नवीन बविम प्रस्थाबपि केला. 

मुख्य मुदे्द: 

• पृथ्वीला त्याचे पररभ्रमण पूणा करण्या ाठी 1.47 बमली ेकंद लागले, जे 24 िा ांच्या मानक वेळेपेक्षा कमी आहे. 

• पृथ्वीच्या बफरण्याच्या वाढीव गिीचे कारण अद्याप शास्त्रज्ञांना अज्ञाि आहे, जरी शास्त्रज्ञ त्याचे शे्रय महा ागरांच्या 

आिील बकंवा िाहेरील थरािील प्रबिया, भरिी-ओहोटी आबण हवामानािील िदलांना देिाि. 

• काही शास्त्रज्ञांच्या मिे, पृथ्वीच्या बफरण्याच्या वाढीव गिीचे कारण पृथ्वीच्या भौगोबलक धु्रवांच्या पृिभागावरील गिीशी 

 ंिंबधि अ ू शकिे, ज्याला "चंॅडलरचे वोिल" म्हणून ओळखले जािे. 

• एवढ्या उच्च वेगाने पृथ्वीचे पररभ्रमण नकारात्मक लीप वेळा नोदंवू शकिे. 

• स्माटाफोन,  ंगणक आबण इिर  ंपे्रर्षण उपकरणे बकंवा प्रणाली ंारख्या इलेक््टॉबनक गॅझेट्  ाठी नकारात्मक लीप 

 ेकंदांचे बदशाभूल करणारे पररणाम होऊ शकिाि. 

• 29 जुलै रोजी पृथ्वी वर्षाािील  वााि लहान बदव  नोदंविे. 

• याआधी, 19 जुलै 2020 रोजी पृथ्वीने  वााि वेगवान पररभ्रमण पूणा केले होिे, ज्यामधे्य पृथ्वीला 1.47 बमली ेकंदचा 

वेळ लागला होिा. 

स्रोत : दैहनक भास्कर 
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भारतातील पहिला हशकवणारा रोबोट - ईगल रोबोट 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आपल्या शाळांमधील  हयोगी बशक्षण धोरणाचा एक भाग म्हणून, इंड  इंटरनॅशनल सू्कलने भारिािील नाबवन्यपूणा 

आबण पबहला बशकवणारा रोिोट, ईगल रोिोट लाँच केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कनााटकािील  रकारी शाळांमधे्य बशक्षणाचा दजाा उंचावण्या ाठी हैदरािाद, िंगळुरू आबण पुणे येथील इंड  

इंटरनॅशनल सू्कलने  ध्या ७-७ ईगल रोिोट्  ि वले आहेि. 

• ईगल रोिोट हा परस्पर ंवादी रोिोट आहे, जो अनुभव वैयस्क्तकृि करिो ि ेच बडबजटल चेहर्यांिारे भावनांचे 

अनुकरण करिो. 

• ईगल रोिोट 5 िे 11 इयते्तिील मुलांना एकयाने आबण वगााि मानवी बशक्षका ोिि बशकवण्याि मदि करण्या  

 क्षम आहे. 

• ईगल रोिोटमधे्य ज्ञान प्र ाररि करण्याच्या उदे्दशाने 30 हून अबधक भार्षा वापरल्या जाऊ शकिाि. 

• ईगल रोिोटची रचना केली गेली आहे जेणेकरून रोिोट एकाच वेळी प्रश्नांची उत्तरे देण्या ाठी,  मस्या 

 ोडवण्या ाठी आबण धड्ाच्या शेवटी स्वयंचबलि चाचणी व्यवस्थाबपि करण्या ाठी बवशे्लर्षण वापरू शकिाि. 

• ईगल रोिोटिारे  वा वैज्ञाबनक आबण मानविेचा अभ्या िम बशकवला जाऊ शकिो आबण मुले रोिोटचे मूल्यांकन 

आबण  ामग्री ह मोिाइल, टॅिलेट बकंवा लॅपटॉप उपकरणांिारे रोिोटशी  ंवाद  ाधू शकिाि. 

रोिोट आबण  हयोगी बशक्षण प्रबिमान िीन प्रमुख उबद्दष्टां ह स्थाबपि केले गेले आहे, ज्याि  माबवष्ट आहे- 

1. ईगल रोिोटच्या माध्यमािून प्रते्यक बवद्याथ्यााचे यश वाढविा येिे. 

2. ईगल रोिोट्   ुचनांची पररणामकारकिा वाढवण्या ाठीही उपयुक्त ठरिील, 

3. ईगल रोिोटचा वापर करून बशक्षकांकडून होणारे प्रयत्नही कमी करिा येिील. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

गुगल इां हडयाने 10 शिराांमधे्य स्टरीट ियू् लॉन्च केला आिे 
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बातम्याांमधे्य का: 

• Google India ने भारिािील 10 शहरांमधे्य स््टीट व्ह्यू लाँच केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• Google ने Street View लाँच केले, भारिािील 10 शहरांमधील हे वैबशष्ट्य 100 पेक्षा जास् देशांमधे्य आधीपा ूनच 

उपलब्ध आहे, जे वापरकत्याांना कोणत्याही प्रबिबिि गंिव्यस्थान, रेस्टॉरंट बकंवा रस्त्याचे 360-बडग्री व्ह्यू बमळवू देिे. 

• ही  ेवा Google िारे िेंगळुरू, चेन्नई, बदल्ली, मंुिई, हैदरािाद, पुणे, नाबशक, वडोदरा, अहमदनगर आबण अमृि र 

येथे प्रदान केली जािे. 

• Google ने 2011 मधे्य स््टीट-लेव्हल इमेज कॅप्चर करण्याची योजना जाहीर केली, परंिु 2016 मधे्य  रकारने  ुरक्षा 

 मस्यांचा हवाला देऊन त्यावर िंदी घािली. 

•  रकारने जारी केलेल्या नवीन भू-स्थाबनक धोरणानु ार, एक मीटर कै्षबिज आबण िीन मीटर उभ्या अंिराळािील 

अचूकिा/मूल्याचा भू-स्थाबनक डेटा केवळ भारिीय नागररकांच्या बनयंत्रणाखाली अ लेल्या  ंस्थांिारे  ंकबलि केला 

जाऊ शकिो. 

• Google ने  ध्या भारिािील मागा दृश्यािारे 150,000 बकमी कव्हर केले आहे आबण वर्षााच्या अखेरी  िे 50 

शहरांमधे्य बवस्ाररि करण्याचे त्यांचे उबद्दष्ट आहे. 

• मागा दृश्य बदल्ली, हैदरािाद, चंदीगड, अहमदािाद, कोलकािा, गुरुग्राम, िेंगळुरू आबण आग्रा या ह आठ 

शहरांमधील रसे् िंद आबण घटनांची माबहिी Google नकाशेवर देखील देईल, ज्यामुळे लोकांना गदीची बठकाणे 

टाळण्याि मदि होईल. 

• एक नवीन वैबशष्ट्य म्हणून, Google नकाशे िेंगळुरू आबण चंदीगड येथून वाहिूक अबधकार् यांनी  ामाबयक केलेली 

गिी मयाादा माबहिी देखील प्रदबशाि करेल. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 

मित्वाच्या बातम्या: योिना 

िररयाणा चीराग योिना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• हररयाणा  रकारने हररयाणा बचराग योजना  ुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हररयाणा बचराग योजनेअंिगाि,  रकार आबथाकदृष्ट्या दुिाल घटकािील (EWS)  रकारी शाळांमधील बवद्याथ्याांना 

खाजगी शाळांमधे्य मोफि बशक्षण देईल. 

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

• हररयाणा शालेय बशक्षण बनयम, 2003 च्या बनयम 134A नु ार हररयाणा बचराग योजना  ुरू करण्याि आली आहे. 
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• बचराग योजनेंिगाि,  रकारी शाळांमधील बवद्याथी इयत्ता दु री िे िारावीपयांि खाजगी शाळांमधे्य प्रवेश घेऊ 

शकिाि, परंिु या ाठी, पालकांचे वाबर्षाक  त्याबपि उत्पन्न रु. 1.8 लाखांपेक्षा कमी आहे. 

• बचराग योजनेंिगाि गावे आबण लहान शहरांमधील  ुमारे 533 िजेट खाजगी शाळांनी अजा केले होिे, त्यापैकी केवळ 

381 शाळा बनवडल्या गेल्या. 

• पात्र शाळांनी  रकारी शाळांमधील EWS बवद्याथ्याांना २४,९८७ जागा उपलब्ध करून बदल्या आहेि, त्यापैकी केवळ 

१६६५ बवद्याथ्याांनी या योजने ाठी बनवड केली आहे.  

स्रोत: Livemint 

आसाम 'हमशन भूहमपुत्र' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आ ामचे मुख्यमंत्री डॉ. बहमंिा बिस्वा  रमा यांच्या हसे् 'बमशन भूमीपुत्र'चे अनावरण करण्याि आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• बमशन अंिगाि बवद्याथ्याांना बडजीटल जाि प्रमाणपते्र  ोप्या व बडबजटल पद्धिीने बदली जाणार आहेि. 

• बमशन भूबमपुत्र हे आबदवा ी काया बवभाग (SADA) आबण  ामाबजक न्याय  िलीकरण िारे रािबवण्याि येणार आहे. 

• बमशन भूबमपुत्र जनिेला  ुलभ  ावाजबनक  ेवा देण्याचे  रकारचे बमशन यापुढेही  ुरू राहणार अ ून, त्याअंिगाि 

 रकारकडून दोन खांि केले जाणार आहेि. 

• या अबभयानांिगाि जाि प्रमाणपत्र देण्याची मॅनु्यअल पद्धि रद्द करून  वा शैक्षबणक  ंस्थांच्या मुख्याध्यापकांना 

उपायुक्तांमाफा ि जाि प्रमाणपत्रा ाठी अजााचे नवीन स्वरूप प्रदान केले जाईल. 

• योजनेंिगाि, मुख्याध्यापकांनी अजा भरून उपायुक्तांना  ादर करावा लागेल, जो  ंिंबधि जाि बकंवा जमािी 

मंडळाकडे पाठबवला जाईल, या प्रबियेि काही शंका अ ल्या , अजा पुढील पडिाळणी ाठी पाठबवला जाऊ 

शकिो. . 

• या योजनेंिगाि आयटी कायद्यांिगाि जाि प्रमाणपत्र बडजी लॉकरमधे्य बदले जाईल ज्यावर  ंिंबधि उपायुक्तांची 

बडबजटल स्वाक्षरी अ ेल. 

• या पोटालचा वापर इयत्ता 8 वी च्या बवद्याथ्याांना 2023 पा ून जाि प्रमाणपत्र बमळबवण्या ाठी करिा येईल. 

• या योजनेंिगाि ियार करण्याि आलेले पोटाल देखील मुख्यमंत्र्ांच्या डॅशिोडाच्या अनुरं्षगाने िनवले गेले आहे जे 

मुख्यमंत्री कायाालयाला  ंपूणा प्रबियेवर लक्ष ठेवण्या   क्षम करिे. 

स्रोत: Livemint 
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केरळच्या मुख्यमांत्र्ाांनी अांगणवाडीतील मुलाांसाठी अांडी आहण दूध योिना सुरू केली 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• केरळचे मुख्यमंत्री बपनराई बवजयन यांनी मबहला आबण िाल बवका  बवभागाच्या एका प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द 

• या प्रकल्पांिगाि राज्यािील  वा अंगणवाड्ांमधील िालकांचा पोर्षण दजाा  ुधारण्या ाठी त्यांना दूध आबण अंडी 

देण्याि येणार आहेि. 

• चालू आबथाक वर्षााि अंगणवाडीि दूध आबण अंडी  माबवष्ट करण्या ाठी राज्य  रकारने 61.5 कोटी रुपयांहून अबधक 

बनधी राखून ठेवला आहे. 

• देशािील पबहली मानल्या जाणार्या या योजनेअंिगाि प्रते्यक मुलाला 44 आठवडे (10 मबहने) आठवड्ािून दोनदा 

125 बमली दूध आबण आठवड्ािून दोनदा एक अंडे बदले जाईल. 

• या प्रकल्पांिगाि राज्यािील 33,115 अंगणवाड्ांमधील 3 िे 6 वयोगटािील चार लाख िालकांना आठवड्ािून 

दोनदा अंडी व दूध बदले जाणार आहे. 

• अंगणवाडीिील मुलां ाठी दूध आबण अंडी देण्याचे उबद्दष्ट त्यांचे पोर्षण दजाा  ुधारण्या ाठी आहे. 

• भूक  ंपवणे हे  ंयुक्त राष््टांनी बनबिि केलेल्या शाश्वि बवका  उबद्दष्टांपैकी (SDGs) एक आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

नमसे्त योिना 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• गटारे आबण  ेबप्टक टाक्या स्वच्छ करण्या ाठी यांबत्रक स्वच्छिा इकोब स्टम-नमसे् योजने ाठी राष््टीय कृिी 

आराखडा गृहबनमााण आबण शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ियार केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• नमसे् योजना ही पेयजल आबण स्वच्छिा बवभाग,  ामाबजक न्याय आबण अबधकाररिा मंत्रालय आबण गृहबनमााण 

आबण शहरी व्यवहार मंत्रालय यांचा  ंयुक्त उपिम आहे. 

• नमसे् योजनेचे उबद्दष्ट भारिािील स्वच्छिा ऑपरेशन्समधे्य शून्य मृतू्य  ाध्य करणे आहे, या योजनेअंिगाि कोणिाही 

स्वच्छिा कमाचारी मानवी मलमूत्राच्या थेट  ंपकााि येणार नाही आबण  वा गटार आबण  ेबप्टक टाकी स्वच्छिा 

कामगारांना पयाायी उपजीबवके ाठी प्रवेश आहे. 

• या योजनेंिगाि देखभालीच्या कामां ाठी आवश्यक अ लेली यंत्र ामग्री आबण मुख्य उपकरणे आबण  फाई 

बमत्रां ाठी  ुरक्षा उपकरणांची बनवड करण्याि आली आहे. 

• या योजनेंिगाि शॉटाबलस्ट केलेली उपकरणे त्यांच्या खरेदीच्या  ुलभिे ाठी राजे्य आबण शहरी स्थाबनक स्वराज्य 

 ंस्थांनी गव्हनामेंट ई-माकेटपे्ल  (GeM) पोटालवर उपलब्ध करून बदली आहेि. 

• या योजनेंिगाि  ामाबजक न्याय आबण अबधकाररिा मंत्रालयाच्या  हकायााने राष््टीय  फाई कमाचारी बवत्त बवका  

महामंडळामाफा ि  फाई बमत्रांचे कौशल्य बवका  आबण प्रबशक्षण बदले जाि आहे. 

स्रोत: द हिांदू 

'सक्षम अांगणवाडी आहण पोशन 2.0 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मबहला आबण िाल बवका  मंत्रालयाने ' क्षम अंगणवाडी आबण पोशन 2.0' च्या अंमलिजावणीिािि पररचालन 

मागादशाक िते्त्व जारी केली आहेि. 

मुख्य मुदे्द: 

• 15 व्या बवत्त आयोगाच्या कालावधीि 2021-22 िे 2025-26 या कालावधीि अंमलिजावणी ाठी  क्षम अंगणवाडी 

आबण पोशन 2.0 योजनेला भारि  रकारने मान्यिा बदली आहे. 

•  क्षम अंगणवाडी आबण पोशन 2.0 हा एकास्त्मक पोर्षण  हाय्य कायािम आहे ज्याचा उदे्दश लहान मुले, 

बकशोरवयीन मुली, गभाविी मबहला आबण कुपोर्षणाच्या आव्हानांवर उपाय प्रदान करणे आहे. 

• पोर्षण  ामग्री आबण बविरणामधे्य धोरणात्मक िदल करून मािांना ctating. 

• ' क्षम अंगणवाडी आबण पोशन 2.0' चे उबद्दष्ट आरोग्य, बनरोगीपणा आबण प्रबिकारशक्ती वाढवणार्या पद्धिी 

बवकब ि आबण प्रोत्साहन देण्या ाठी एकास्त्मक इको-ब स्टम ियार करणे आहे. 

•  ध्याच्या पोर्षण कायािमािील बवबवध िफावि आबण िफावि भरून काढण्या ाठी आबण अंमलिजावणीमधे्य 

 ुधारणा करण्याच्या उदे्दशाने पोर्षण आबण िाल बवका  पररणामांमधील  ुधारणांना गिी देण्याच्या उदे्दशाने 

 रकारिारे POSHAN 2.0  ुरू करण्याि आले आहे. 

नव्याने तयार झालेले POSHAN 2.0 खालील उदे्दशाने लाँच करण्यात आले आिे 

1. देशाच्या मानवी भांडवलाच्या बवका ाि योगदान द्या 

2. कुपोर्षणाच्या आव्हानांना  ंिोबधि करणे 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

3. शाश्वि आरोग्य आबण बनरोगीपणा ाठी पोर्षण जागरूकिा आबण चांगल्या खाण्याच्या  वयीचंा प्रचार करा 

4. मुख्य धोरणांिारे पौबष्टक कमिरिा दूर करणे. 

स्रोत: हबझनेस सँ्टडडट 

पुरस्कार आहण सन्मान 

'2021 साठी प्रहतहित इांडोलॉहिस्ट' पुरस्कार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कॅनडाचे बविान जेिी आमास््टाँग यांना इंबडयन कौस्न्सल फॉर कल्हचरल ररलेशन्स (ICCR) च्या प्रबिबिि इंडोलॉबजस्ट 

पुरस्काराने २०२१  ाला ाठी  न्माबनि करण्याि आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• जेिी आमास््टाँग यांना "भारिाचे ित्वज्ञान, बवचार, इबिहा , कला,  ंसृ्किी, भारिीय भार्षा,  ाबहत्य,  भ्यिा,  माज 

इत्यादीचंा अभ्या /अध्यापन/ ंशोधनाि केलेल्या अिुलनीय योगदानािद्दल" इंडोलॉबजस्ट पुरस्काराने  न्माबनि 

करण्याि आले आहे. 

• वैबदक अकादमी ऑफ  ायन्स अँड आट्ा चे  ंस्थापक आबण द भगवद्गीिा कम्स अलाइव्हचे लेखक आमास््टाँग यांची 

यावर्षी इंडोलॉबजस्ट पुरस्कारा ाठी नामांकन करण्याि आले आहे. 

• भारिाच्या ित्कालीन राष््टपिीनंी आयोबजि केलेल्या पबहल्या जागबिक इंडोलॉजी पररर्षदेदरम्यान 2015 मधे्य 

इंडोलॉबजस्ट पुरस्काराची स्थापना करण्याि आली होिी. 

• इंडोलॉबजस्ट पुरस्काराचा उदे्दश परदेशाि भारिीय अभ्या ाला चालना देणे आबण जगािील आघाडीच्या 

भारिशास्त्रज्ञांना भारिीय बविानां ह एका व्या पीठावर आणणे हा आहे. 

• जमानीिील प्रोफे र हेनररक िेहेर वॉन स्टीटेनकॉना हे भारिशास्त्रज्ञ पुरस्कार प्राप्त करणारे पबहले व्यक्ती होिे. 

• इंडोलॉबजस्ट पुरस्कारामधे्य प्रशस्ीपत्र,  ुवणा पदक आबण USD 20,000 ची रक्कम अ िे. 

स्रोत: हिांदुस्तान टाईम्स 

पुस्तके 

हमशेल ओबामा पुस्तक, 'द लाइट वी कॅरी' 
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बातम्याांमधे्य का: 

• अमेररकेच्या माजी फस्टा लेडी बमशेल ओिामा यांच्या ‘द लाइट वी कॅरी: ओव्हरकबमंग इन अन टेन टाईम्स’ या 

पुस्काचे दु रे पुस्क जाहीर करण्याि आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• माजी यूए  फस्टा लेडी बमशेल ओिामा यांचे दु रे पुस्क "द लाइट वी कॅरी: ओव्हरकबमंग इन अन टेन टाईम्स 

(The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times)" 15 नोव्हेंिर 2022 रोजी प्रकाबशि होणार आहे. 

• The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times हे पुस्क जगभरािील 27 देशांमधे्य 14 भार्षांमधे्य 

प्रकाबशि होणार आहे. 

• The Light We Carry: अन टेन टाईम्सवर माि करि, 58 वर्षीय बमशेलने आई, मुलगी, पत्नी, मैबत्रण आबण पबहली 

मबहला या नात्याने बिच्या अनुभवांवर आधाररि, िदलांशी जुळवून घेण्यापा ून बशकलेल्या  वयी आबण िते्त्व शेअर 

केली. 

• बमशेलचे आगामी पुस्क द लाइट वी कॅरी: ओव्हरकबमंग इन अन टेन टाईम्स िाउनिारे प्रकाबशि केले जाईल. 

• याआधी 2018 मधे्य, त्यांच्या पबहल्या पुस्क "Becoming" ला प्रचंड लोकबप्रयिा बमळाली, जे एक  ंस्मरण होिे 

आबण हे पुस्क 50 भार्षांमधे्य प्रकाबशि झाले. 

• बमशेलचे पालनपोर्षण दबक्षण बशकागो येथे झाले बिचे वडील वॉटर पंट कमाचारी होिे आबण बिची आई शाळेची  बचव 

होिी. बमशेलने बप्रिन बवद्यापीठ आबण हावाडा लॉ सू्कलमधून पदवी प्राप्त केली. 

स्रोत: नवभारत टाईम्स 

मित्वाचे हदवस 

चाबिार हदन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मंुिईि चािहार बदन  ंमेलनाचे उद्घाटन कें द्रीय जहाजिांधणी मंत्री  िाानंद  ोनोवाल आबण जहाजिांधणी राज्यमंत्री 

श्रीपाद नाईक यांच्या हसे् झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• मंुिईि झालेल्या चािहार बदनाच्या उद्घाटन  मारंभाला कझाबकस्ान, इराण, िाबजबकस्ान, बकबगास्ान, 

उझिेबकस्ान, िुका मेबनस्ान आबण अफगाबणस्ानमधील मान्यवर उपस्स्थि होिे. 

• मे २०१६ मधे्य भारि, इराण आबण अफगाबणस्ान यांनी बत्रपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली होिी, ज्यामधे्य चािहार 

िंदराचा वापर करून  ागरी वाहिुकी ाठी प्रादेबशक कें द्र म्हणून इराणमधे्य ट्ास्न्व्झट आबण ट्ान्सपोटा कॉररडॉरची 

स्थापना करण्याि आली होिी. 
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• चािहार िंदर ओमानच्या आखािाि आहे, जे इराणच्या आगे्नय बकनार् यावर आहे. 

• चािहार िंदर भारिाच्या पबिम बकनार् याला इराणच्या दबक्षण बकनार् याशी जोडिे. 

• इराणने चािहार िंदराला व्यापारमुक्त के्षत्र घोबर्षि केले आहे. 

• चािहार िंदर हे भारिाला जोडणार्या आंिरराष््टीय उत्तर-दबक्षण वाहिूक कॉररडॉर नेटवका चा एक भाग आहे. 

• चािहार िंदर हे भारिा ाठी राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे कारण चीन वन िेल्ट वन रोड प्रकल्पांिगाि स्वि:च्या 

िेल्ट अँड रोड इबनबशएबटव्हला वेगाने पुढे करि आहे आबण चािहार िंदर ग्वादर िंदर म्हणून पाबकस्ानमधील बचनी 

गंुिवणुकी ह बवकब ि केले जाि आहे. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 

व्यक्ी ांच्या तस्करी हवरुद्ध िागहतक हदवस 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मानवी िस्करी बवरुद्ध जागबिक बदव  दरवर्षी 30 जुलै रोजी लोकांना िस्करी िद्दल जागरूक करण्याच्या उदे्दशाने 

 ाजरा केला जािो. 

• मुख्य मुदे्द: 

• व्यक्तीचंी िस्करी बवरुद्ध जागबिक बदनाचे उबद्दष्ट लोकांना बशबक्षि करणे हा आहे की लोकांची िस्करी हा गुन्हा मानला 

जािो, ज्यामधे्य जिरदस्ीने मजुरी आबण लैंबगक कृते्य या ारख्या कृत्यां ाठी मबहला आबण मुलांचे शोर्षण  माबवष्ट 

आहे. 

• या वर्षी 2022 च्या जागबिक मानवी िस्करी बवरुद्ध बदव ाची थीम "िंत्रज्ञानाचा वापर आबण गैरवापर" आहे. 

• मानवी िस्करी, ज्याला व्यक्तीचंी िस्करी देखील म्हणिाि, हा आधुबनक काळािील गुलामबगरीचा प्रकार आहे ज्यामधे्य 

श्रम, लैंबगक शोर्षण बकंवा इिरांना आबथाक फायदा होण्याच्या हेिूने व्यक्तीचें िेकायदेशीर शोर्षण  माबवष्ट आहे. 

• मानवी िस्करी हा एक गुन्हा आहे ज्यामधे्य मबहला, मुले आबण पुरुर्षांचे जिरदस्ीने श्रम आबण लैंबगक  ंिंध 

या ारख्या अनेक कारणां ाठी शोर्षण केले जािे. 

• २०१० मधे्य,  ंयुक्त राष््टांच्या आम भेने व्यक्तीचं्या िस्करीचा  ामना करण्या ाठी जागबिक कृिी योजना स्वीकारली 

आबण  ंयुक्त राष््टांच्या आम भेने जगािील  रकारांना या धोक्याचा पराभव करण्या ाठी  मन्वयाने आबण बनरंिर 

प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. 

•  न 2013 मधे्य, जागबिक कृिी आराखड्ावर काम करण्या ाठी  ंयुक्त राष््ट महा भेने एक उच्चस्रीय िैठक 

िोलावली होिी, ज्यामधे्य  दस्य राष््टांनी A/RES/68/192 हा ठराव स्वीकारला होिा आबण 30 जुलै रोजी जागबिक 

व्यक्तीचं्या िस्करी बवरुद्ध बदव  म्हणून बनयुक्त केला गेला.  

भारतातील मानवी तस्करीशी सांबांहधत तरतुदी 

1. कलम 23 मानवी िस्करी आबण  क्तीच्या मजुरीशी  ंिंबधि आहे 
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2. कलम 24 14 वर्षाांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कारखाने आबण खाणी ंारख्या धोकादायक कामाि काम करण्या  

मनाई करिे. 

3. IPC ची कलम 370 आबण 370A मानवी िस्करीच्या धोक्याचा  ामना करण्या ाठी  वा मावेशक उपाय प्रदान करिे, 

ज्याि मुलांचे शारीररक शोर्षण बकंवा लैंबगक शोर्षण, गुलामबगरी, गुलामबगरी, बकंवा िळजिरीने अवयव काढून टाकणे 

या ह मुलांच्या शोर्षणाचा  मावेश आहे. िस्करीचा  मावेश आहे. 

4. IPC चे कलम 372 आबण 373 वेश्याव्यव ायाच्या उदे्दशाने मुलीचंी बविी आबण खरेदी यांच्याशी  ंिंबधि आहे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

 

खेळ 

ONGC पॅरा गेम्स 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• चौथ्या ONGC पॅरा गेम्सचे उद्घाटन श्री हरदीप ब ंग पुरी, कें द्रीय पेट्ोबलयम आबण नै बगाक वायू आबण गृहबनमााण 

आबण शहरी व्यवहार मंत्री यांच्या हसे् नवी बदल्लीिील त्यागराज िीडा  ंकुलाि करण्याि आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• ONGC पॅरा गेम्स हा कॉपोरेट जीवनािील  वा के्षत्रािील बदव्यांगांना  मान  ंधी प्रदान करण्या ाठी एक बवशेर्ष मानव 

 ं ाधन उपिम आहे. 

• या पॅरा स्पोटाची  ंकल्पना ओएनजी ीने 2017 मधे्य बभन्न बदव्यांग व्यक्तीनंा त्यांच्या भूबमकेि मुख्य प्रवाहाि 

आणण्या ाठी पुढे आणली होिी. 

• IOCL, BPCL, HPCL, EIL, OIL आबण GAIL मधील खेळाडंूना ONGC ने गांधीनगर येथे ONGC पॅरा गेम्सच्या 3र्या 

आवृत्तीचा भाग होण्या ाठी  ामील केले आहे. 

• या  ध्याच्या चौथ्या आवृत्तीि, 192 ONGC ि ेच इिर  ाि PSU िारे  हभागी होिील ज्याि IOCL (21), GAIL 

(15), BPCL (13), MRPL (11), EIL (9), OIL (8) आबण HPCL (6). 

• या वर्षीच्या ONGC पॅरा गेम्समधे्य 275 अपंग व्यक्ती (PWD) - आठ  ेंट्ल ऑइल आबण गॅ  PSU चे कमाचारी - 2-

4 ऑगस्ट 2022 दरम्यान ऑइल अँड नॅचरल गॅ  कॉपोरेशन बलबमटेड (ONGC) िारे आयोबजि करण्याि आलेल्या 

चौथ्या ONGC पॅरा गेम्समधे्य  हभागी झाले आहेि. घेिले आहे. 

• 2017 च्या पबहल्या आवृत्तीपा ून ONGC िारे भारिीय पॅराबलस्म्पक  बमिीच्या  हाय्याने आंिरराष््टीय स्वरूपािील 

पॅरा गेम्सचे आयोजन करण्याि आले होिे. 

स्रोत: नवभारत टाईम्स 
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पॅररस ऑहलव्हिक 2024 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• "गेम्स वाइड ओपन" हे 2024 पॅरर  ऑबलस्म्पकच्या आयोजकांनी त्यांचे अबधकृि घोर्षवाक्य म्हणून अनावरण केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• 2024 उन्हाळी ऑबलंबपक 26 जुलै िे 11 ऑगस्ट 2024 या कालावधीि होणार आहे. 

• पॅरर  ऑबलस्म्पक आयोजकांनी ऑबलस्म्पक आबण पॅराबलस्म्पक "faster", "higher" and "stronger" - as well as 

"more inclusive, more brothers, more beautiful" अ े आश्वा न देणार् या स्व्हबडओ ह त्यांची अबधकृि 

घोर्षणा जारी केली. 

• 2024 पॅरर  ऑबलस्म्पकमधे्य 32 खेळांमधील एकूण 329 स्पधाांमधे्य खेळाडू भाग घेिील. 

• पॅरर  2024 मधे्य बि र्यांदा उन्हाळी ऑबलंबपकचे आयोजन करेल, जे 1924 पॅरर  गेम्सचे शिाब्दीही आहे. 

• िान्सची राजधानी पॅरर  हे 1900 मधे्य आधुबनक ऑबलस्म्पक खेळांच्या दु र्या आवृत्तीचे यजमान शहर देखील होिे. 

• आंिरराष््टीय ऑबलस्म्पक  बमिीची स्थापना 23 जून 1894 रोजी झाली, बिचे मुख्यालय लुझने, स्स्वत्झलांड येथे आहे. 

• आंिरराष््टीय ऑबलस्म्पक  बमिीचे अध्यक्ष थॉम  िाख आहेि. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस  

मित्वाचे व्यक्ी  

साहवत्री हिांदाल आहशयातील सवाटत श्रीमांत महिला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारिाच्या  ाबवत्री बजंदाल या  ध्या आबशयािील  वााि श्रीमंि मबहला ठरल्या आहेि. 

मुख्य मुदे्द: 

•  ाबवत्री बजंदालने चीनच्या यांग हुआनला मागे टाकि आबशयािील  वााि श्रीमंि मबहला िनली आहे. 

•  ाबवत्री बजंदाल या भारि आबण आबशयािील  वााि श्रीमंि मबहला आहेि ज्यांची एकूण  ंपत्ती $18 अब्ज आहे. 

• फोर्ब्ाने जाहीर केलेल्या 2021  ालािील 10 श्रीमंि भारिीयांच्या यादीि  ाबवत्री बजंदाल ही एकमेव मबहला आहे. 
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• 2015 मधे्य,  ाबवत्री बजंदाल यांना वयाच्या 55 व्या वर्षी त्यांचे पिी ओम प्रकाश बजंदाल यांच्या नेिृत्वाखाली ओपी 

बजंदाल गु्रपच्या एमेररट  चेअरप ान म्हणून नाव देण्याि आले. 

• िूमिगाच्या अहवालानु ार, यांग हुआन या गेल्या 5 वर्षाांपा ून आबशयािील  वााि श्रीमंि मबहला होत्या. 

• ओपी बजंदाल गु्रपची स्थापना 1952 मधे्य ओम प्रकाश बजंदाल यांनी केली होिी ज्यांनी गेल्या िीन दशकांमधे्य भारिीय 

अथाव्यवस्थेच्या बवबवध प्रमुख के्षत्रांमधे्य  बिय अ लेली भारिािील  वााि मोठी व्याव ाबयक  ंस्था म्हणून काम केले 

आहे. 

• बविी, नफा, मालमत्ता आबण िाजार मूल्य या चार मापदंडांच्या आधारे फोर्ब्ाने िमवारी प्रदान केली आहे. 

स्रोत: Livemint 
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