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दैनिक चालू घडामोडी 02.08.2022 
महत्वाची बातमी : आंतरराष्ट्र ीय 

सॉलोमि बेटांिी िौदलाची सर्व परकीय जहाजे रोखली 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• सॉलोमन बेटाांनी अमेरिकन जहाजाांना त्ाांच्या बांदिाांमधे्य डॉककां ग किण्यास मनाई केली होती. 

मुख्य मुदे्द: 

• सॉलोमन बेटाांनी त्ाांच्या बांदिाांमधे्य, यूएस नेव्हीच्या जहाजाांवि मोिाटोरिया (moratoria) लागू केला आहे. 

• मे मकहन्यात चीनशी किाि झाल्यापासून सॉलोमन बेटे आकि अमेरिका याांच्यातील सांबांध तिावपूिण बनले आहेत. 

• या किािानुसाि, सोलोमनने कचनी नौदलाच्या जहाजाांसाठी पिवानगी (anchorage) कदली आहे. 

• पापुआ नू्य कगनीच्या पूवेस, सॉलोमन द्वीपसमूह हा ९९० हून अकधक बेटाांनी बनलेला देश आहे. 

• ग्वादाल्कनाल बेटाविील ‘होनियारा’ ही सॉलोमन बेटाांची िाजधानी आहे. 

• पापुआ नू्य कगनी या नावाने ओळखल्या जािाऱ्या स्वायत्त भागाचा वायव्य भाग असलेल्या बुका आकि बुगेनव्हव्हकलया 

याांचा अपवाद वगळता या देशात सोलोमन िेंजचा बहुसांख्य भाग समाकवष्ट आहे. 

• गव्हनणि-जनिल, जो िाज्याचा औपचारिक प्रमुख म्हिून काम कितो, सोलोमन बेटाांच्या घटनात्मक िाजेशाहीमधे्य 

किटीश सम्राटाचे प्रकतकनकधत्व कितो. 

• Source: Times of India 

महत्वाची बातमी : राष्ट्र ीय 

NCRB अहर्ाल 2021 

 

बातम्ांमधे्य का: 
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• नॅशनल क्राइम िेकॉडण बु्यिोने अपघाती मृतू् आकि आत्महत्ा २०२१ या शीर्णकाचा एक अहवाल प्रकाकशत केला 

आहे.  

मुख्य मुदे्द: 

• अपघाती मृतू् आकि आत्महत्ा 2021 च्या अहवालानुसाि, भाितात आत्महते्शी सांबांकधत मृतू्ांची सांख्या 2021 मधे्य 

कवक्रमी पातळीवि पोहोचली आहे. 

• अपघाती मृतू् आकि आत्महत्ाांच्या अहवालानुसाि, भाितात आता दि १,००,००० लोकाांमागे ११.३ आत्महत्ाांची नोांद 

झाली आहे. 

• सवाणकधक आत्महत्ाांचे प्रमाि असलेल्या महािाष्टर ात २०२१ मधे्य २२,२०७ आत्महत्ा झाल्या आहेत. 

• १८ हजाि ९२५ आत्महत्ाांसह ताकमळनाडू दुसऱ्या क्रमाांकावि असून, मध्य प्रदेश १४ हजाि ९६५, पकिम बांगाल १३ 

हजाि ५०० आत्महत्ाांसह चौथ्या, ति कनाणटक १३ हजाि ५६ आत्महत्ाांसह पाचव्या क्रमाांकावि आहे. 

• एनसीआिबीने जाहीि केलेल्या आकडेवािीनुसाि, देशातील एकूि आत्महत्ाांपैकी 50.4% आत्महत्ा या पाच 

िाज्याांमधे्य होतात. 

• माकहती तांत्रज्ञान उपाय आकि गुने्हगािी गुप्त माकहतीच्या तितुदीद्वािे, कायदा व सुव्यवस्था कायणक्षमतेने अांमलात 

आिण्यात भाितीय पोकलसाांना मदत किण्याच्या उदे्दशाने कें द्रीय गृह मांत्रालयाने एनसीआिबीची स्थापना १९८६ मधे्य 

केली. 

• एनसीआिबी देशातील गुने्हगािीची सांपूिण वाकर्णक आकडेवािी सांककलत किते. 

Source: The Hindu 

'ई-समाधाि' पोटवल  

 

बातम्ांमधे्य का: 

• कवद्यापीठाांमधील कवद्याथी आकि कमणचाऱ्याांच्या सवण तक्रािी ांवि कवद्यापीठ अनुदान आयोगामार्ण त (यूजीसी) 'ई-समाधान' 

या पोटणल ची कनकमणती किण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कवद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मते e-Samdhan पािदशणकता सुकनकित किेल, उच्च कशक्षि सांस्थाांमधील अनुकचत 

प्रकािाांना आळा घालेल, आकि तसेच तक्रािी ांच्या कनवाििासाठी कालबद्ध यांत्रिाही पूिवेल.  

• कवद्यापीठ अनुदान आयोगाचे हे नवीन पोटणल 'ई-समाधान' हे अँटी िॅकगांग हेल्पलाइन वगळता, आपले कवद्यमान पोटणल 

आकि हेल्पलाइनचे कवलीनीकिि करून कवककसत केले आहे. 

• ई-समाधान, भागधािकाांची सेवा किण्यासाठी, सवण भागधािकाांना पोटणलवि त्ाांच्या तक्रािी नोांदकवण्यासाठी 'single 

window system' तयाि केली जाईल. 

• ई-समाधान पोटणलअांतगणत युजीसीच्या वेबसाइटवि '१८००-१११-६५६' हा टोल फ्री क्रमाांकही २४×७ उपलब्ध असेल, 

ज्यामधे्य भागधािकाांना येिाऱ्या कोित्ाही समसे्यबाबत तक्रािी नोांदवता येतील. 
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• ई-समाधान पोटणलच्या माध्यमातून सुमािे ३८ दशलक्ष कवद्याथ्याांना लाभ देण्याचे कवद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उकद्दष्ट 

आहे. 

• कवद्यापीठ अनुदान आयोगामधे्य १०४३ कवद्यापीठे, ४२३४३ महाकवद्यालये, ३.८५ कोटी कवद्याथी आकि १५.०३ लाख 

किक्षकाांचा समावेश आहे. 

• कवद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना १९५६ साली झाली असून आयोगाचे मुख्यालय नवी कदल्ली येथे आहे. 

• माकमदला जगदीश कुमाि हे कवद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. 

Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : राज्य 

नदल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीर्ाल यांिी व्हरु्च्वअल सू्कल सुरू केले  

 

बातम्ांमधे्य का: 

• कदल्लीचे मुख्यमांत्री अिकवांद केजिीवाल याांनी व्हचु्यणअल शाळा सुरू केल्या असून, त्ात देशातील सवण कवद्याथी 

प्रवेशासाठी पात्र ठििाि आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुरुवातीला 9 वी ते 12 वी पयांत व्हचु्यणअल सू्कल सुरू किण्यात येिाि आहे. 

• व्हचु्यणअल शाळेतील कवद्याथ्याांना कौशल्याधारित प्रकशक्षिासाठी तज्ज्ाांकडून प्रकशक्षि तसेच नीट, सीयूईटी, जेईई अशा 

प्रवेश पिीक्षाांचे प्रकशक्षि देण्यात येिाि आहे. 

• ही शाळा व्हचु्यणअल क्लासेसपासून पे्ररित आहे, जी कोकवड -19 साथीच्या िोगामुळे आवश्यक बनली होती. 

• ही शाळा व्हचु्यणअल सू्कल कदल्ली बोडण ऑर् सू्कल एजु्यकेशन बोडाणशी सांलग्न आहे. 

• व्हचु्यणअल सू्कल १३ ते १८ वरे् वयोगटातील कोिताही कवद्याथी, जो कोित्ाही मान्यताप्राप्त शाळेतून ८ वी उत्तीिण 

झाला आहे, तो व्हचु्यणअल सू्कलमधे्य प्रवेशासाठी अजण करू शकतो. 

Source: The Hindu 

'मनहला निधी'  
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बातम्ांमधे्य का: 

• िाजस्थानचे मुख्यमांत्री अशोक गेहलोत याांनी मकहलाांच्या सामाकजक आकि आकथणक प्रगतीसाठी मदत किण्यासाठी 

"मकहला कनधी" हा कजण देिािा कायणक्रम सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मकहला कनधी योजनेअांतगणत मकहला दैनांकदन खचण आकि सध्याच्या व्यवसायाांचा कवस्ताि या दोन्ही ांसाठी कमी व्याजाच्या 

कजाणसाठी पात्र ठितील. 

• िाजस्थान ग्रामीि उपजीकवका कवकास परिर्देच्या माध्यमातून सिकािद्वािे एक "मकहला कनधी" स्थापन केला जाईल, 

असे िाजस्थान सिकािच्या 2022-2023 च्या अथणसांकल्पानुसाि म्हटले होते.  

• तेलांगिानांति हे देशातील दुसिे िाज्य आहे, ज्यामधे्य मकहला कनधीची स्थापना झाली आहे. 

• मकहला बचत सांस्थाांना बँकेचे कजण कमळवून देिे, वांकचत व उपेकक्षत मकहलाांचे उत्पन्न वाढकविे, कौशल्य कवकासाच्या 

माध्यमातून मकहलाांना सामाकजक व आकथणक उन्नतीसाठी मदत कििे या उदे्दशाने मकहला कनधीची स्थापना किण्यात 

आली. 

• 40,000 रुपयाांपयांतच्या कजाणसाठी, मकहला कनधी योजना 48 तासाांच्या आत आकि 40,000 रुपयाांपेक्षा जास्त 

कजाणसाठी 15 कदवसाांच्या आत कजण देईल. 

• मकहला कनधी योजनेअांतगणत िाज्यातील ३३ कजल्ह्ाांमधे्य सध्या २ लाख ७० हजाि स्वयांसहाय्यता गट स्थापन किण्यात 

आले असून, त्ातून ३० लाख कुटुांबाांना जोडण्यात आले आहे. 

• अशोक गेहलोत हे िाजस्थानचे मुख्यमांत्री, कलिाज कमश्रा हे िाज्यपाल आकि जयपूि कह िाजधानी आहे.  

Source: Navbharat Times 

जमू्म-काश्मीर पोनलसांिी 'JK Ecop' हे ऑिलाइि मोबाइल APP लााँच केले 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• जमू्म-काश्मीि पोकलसाांनी "JK Ecop" हे ऑनलाइन मोबाइल अॅव्हिकेशन सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• JK Ecop App वि सामान्य नागरिकाांना तक्रािी दाखल किण्यापासून ते एर्आयआि प्रती डाउनलोड किण्यापयांत 

सवण सुकवधा कमळिाि आहेत.  

• या APP द्वािे नागरिक चारित्र्य प्रमािपत्र अजण, कमणचािी पडताळिी ककां वा भाडेकरू पडताळिी यासािखे अजण करू 

शकतात.  

• या APP द्वािे हिवलेल्या व्यक्ती आकि अज्ञात मृतदेह इत्ादी ांबद्दलची माकहती देखील कमळू शकते. 

• वाहतूक पोकलसाांशी सांबांकधत अन्य सेवाही या APP च्या माध्यमातून नागरिकाांना पुिवल्या जातात, ज्यात वाहतूक 

कनयमाांचे उल्लांघन झाल्याची माकहती देण्यापासून अपघाताांची नोांद किण्यापयांतचा समावेश आहे. 

• या APP मधील 'महामागाणच्या व्हस्थतीची माकहती' नागरिकाांना प्रवासाचे कनयोजन किण्यास मदत किेल. 

• या APP द्वािे चलन ऑनलाइन भिल्यास नागरिकाांना मदत ति होईलच, कशवाय कवभागाचे कामही कमी होईल. 

Source: Livemint 
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महत्वाची बातमी : अर्वव्यर्स्र्ा 

टाटा स्टील आनि पंजाब सरकारिे लुनधयािामधे्य स्टील प्ांट उभारण्यासाठी सामंजस्य करारार्र स्वाक्षऱ्या 

केल्या 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• टाटा स्टील कां पनी आकि पांजाब सिकाि याांच्यातील सामांजस्य किाि (MoU) मधे्य electric arc furnace (EAF) 

fueled by scrap वापरून वाकर्णक 0.75 दशलक्ष टन (MNTPA) स्टील उत्पादन कािखाना स्थापन किण्याचे उकद्दष्ट 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• टाटा स्टीलने लुकधयानाच्या हाय-टेक वॅ्हलीतील ककडयाना खुदण  येथे एक नवीन, ग्रीन सुकवधा बाांधण्याची कनवड केली 

आहे, जेिेकरून अथणव्यवस्थेला कवत्तपुिवठा आकि स्टील रिसायककलांगद्वािे कमी काबणन स्टीलचे उत्पादन होईल. 

• अत्ाधुकनक cutting-edge EAF आधारित स्टील िाांटमुळे टाटा स्टीलचा प्रमुख रिटेल िँड, "Tata Tucson" तयाि 

केला जाईल, ज्यामुळे कां पनीला आपला बाजािातील कहस्सा वाढकविे शक्य होईल. 

• टाटा स्टीलने गेल्या वर्ी हियािातील िोहतक येथे आपला 0.5 MNTPA Steel Recycling Plant सुरू करून 

सॅ्क्रपवि प्रकक्रया (processing scrap) किण्यासाठी देशातील पकहली अत्ाधुकनक सुकवधा सुरू केली होती. 

• 2030 आकि 2025 पयांत, टाटा स्टीलला भाितातील काबणन डायऑक्साइड उत्सजणन अनुक्रमे 1.8 tCO2/TCS & 2 

tCO2/TCS पयांत कमी किायचे आहे. 

• टाटा स्टीलने आपल्या पयाणवििीय कामकगिी समजून घेण्यासाठी आकि उत्पादनाची शाश्वती सुकनकित किण्याच्या 

उदे्दशाने Life Cycle Assessment (LCA) पद्धतीचा यशस्वीपिे वापि केला आहे. 

• टाटा स्टील समूह हा जगातील सवाणत मोठ्या पोलाद उत्पादकाांपैकी एक आहे, ज्याची वाकर्णक क्षमता ३४ दशलक्ष टन 

कच्च्च्या पोलादाची आहे. 

• Source: The Hindu 
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महत्वाची बातमी : क्रीडा 

अमलाि बोरगोहेििे अखखल भारतीय रेले्वर्च्ा जहाजांर्र 100 मीटरचा राष्ट्र ीय नर्क्रम मोडला 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• सध्या २०० मीटिचा िाष्टर ीय कवक्रम असलेल्या अमलान बोिगोहेन याांच्या नावावि पूवी १०० मीटिचा कवक्रमही होता. 

मुख्य मुदे्द: 

• अकमयाकुमाि मकलकचा १०.२६ सेकां दाचा िाष्टर ीय कवक्रम आसामी अॅथकलट अमलान बोगोहेन (२४ वर्ीय) याने ८७व्या 

All India Inter-Railway Athletics Championships स्पधेत १०.२५ सेकां दात मोडला. 

• बोिगोहेनचा यापूवीचा कवक्रम १०.३४ सेकां दाांचा होता, जो मागील वर्ी वािांगल येथे झालेल्या नॅशनल ओपनमधे्य 

नोांदवला गेला होता. 

• अमलान बोिगोहेन हा सध्याचा १०० आकि २०० मीटिचा िाष्टर ीय कवजेता आहे. 

• अमलान बोिगोहेनच्या नावावि सध्या 200 मीटिचा िाष्टर ीय कवक्रम आहे, जो त्ाने यांदाच्या रे्डिेशन चर्कात 20.52 

सेकां दात नोांदकवला होता.  

Source: News on Air 
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