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दैनिक चालू घडामोडी 09.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

भारत आनि संयुक्त अरब अनमराती (UAE) यांच्यात सामंजस्य करार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आत्रि संयुक्त अरब अत्रमराती (UAE) यांच्यातील उद्योग आत्रि त्रिकत्रसत तंिज्ञानाच्या 

के्षिातील सहकायााबाबतच्या त्रिपक्षीय सामंजस्य कराराला मंजुरी त्रिली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• 18 फेबु्रिारी 2022 रोजी भारत आत्रि संयुक्त अरब अत्रमराती यांनी त्रिपक्षीय "व्यापक आत्रथाक भागीिारी करार" 

(CEPA) िर स्वाक्षरी केली. 

• भारत आत्रि संयुक्त अरब अत्रमराती यांच्यातील व्यापार पुढील पाच िर्ाांत US$ 60 अब्ज (रु. 4.57 लाख कोटी) 

िरून $100 अब्ज (7.63 लाख कोटी) पयांत िाढत्रिण्याचे या कराराचे उत्रिष्ट आहे. 

• भारत आत्रि संयुक्त अरब अत्रमराती (UAE) यांच्यात स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराचे उत्रिष्ट गंुतििूक, तंिज्ञान 

हस्ांतरि आत्रि उद्योगांमधे्य प्रमुख तंिज्ञानाच्या तैनातीिारे िोन्ही िेशांमधील उद्योगांना बळकट करिे आत्रि 

त्रिकत्रसत करिे हे आहे, ज्यामुळे अथाव्यिस्थेत नोकऱ्या त्रनमााि होण्यास मित होईल. 

• संयुक्त अरब अत्रमराती हा भारताचा िुसरा सिाात मोठा त्रनयाातिार आहे (अमेररकेनंतर) आत्रि US$18 अब्ज (रु. 

1.37 लाख कोटी) च्या गंुतििुकीसह भारतातील आठिा सिाात मोठा गंुतििूकिार आहे. 

Source: The Hindu 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

आयुष संस्थेसाठी NABL मान्यता 
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बातम्यांमधे्य का: 

• बायोकेत्रमस्ट्र ी आत्रि पॅथॉलॉजी त्रिभाग, नॅशनल ररसचा इन्स्टिटू्यट ऑफ आयुिेि (NARIP), चेरुथुरुथी, त्रिसूर, केरळ 

यांना पंचकमाासाठी न्स्टित्रनकल प्रयोगशाळा सेिांसाठी NABL M(EL) T मान्यता प्रिान करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• CCRAS अंतगात त्रतच्या न्स्टित्रनकल प्रयोगशाळा सेिांसाठी NABL मान्यता त्रमळििारी ही पत्रहली संस्था आहे. 

• प्रयोगशाळा मान्यता ही एक प्रत्रिया आहे ज्यािारे अत्रधकृत संस्था तृतीय-पक्ष मूल्यमापन आत्रि आंतरराष्टर ीय मानकांचे 

पालन करून त्रित्रशष्ट चाचण्या/मापांसाठी तांत्रिक सक्षमतेची औपचाररक मान्यता िेते. 

• हे प्रमािन चाचिी आत्रि अंशांकन प्रयोगशाळांसाठी राष्टर ीय मान्यता मंडळाने (भारतीय गुिित्ता पररर्िेचे िैधात्रनक 

मंडळ) त्रिले आहे. 

• त्रिशेर्त: खेड्यापाड्यात आत्रि लहान शहरांमधे्य राहिाऱ्या नागररकांना िजेिार आरोग्यसेिा पुरििे हा त्याचा उिेश 

आहे. 

Source: The Hindu 

िॅशिल हायवे अथॉररटी ऑफ इंनडयाचा (NHAI) िवा नििीज वर्ल्ड रेकॉडड   

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय राष्टर ीय महामागा प्रात्रधकरिाने (NHAI) 105 तास 33 त्रमत्रनटांत NH53 िर एकाच लेनमधे्य 75 त्रकमी 

त्रबटुत्रमनस कााँिीट टाकून निीन त्रगनीज िर्ल्ा रेकॉडा तयार केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• एकेरी मागााच्या सलग त्रबटुत्रमनस कााँिीटच्या रस्त्याची एकूि लांबी ७५ त्रक.मी.च्या ३७.५ त्रक.मी.च्या िोन पिरी 

रस्त्याइतकी आहे. 

• प्रकल्प पूिा करण्यासाठी स्वतंि सल्लागारांच्या टीमसह ७२० कामगारांसह ४ त्रििस सलग काम केले. 

• यापूिी, सिाात लांब 25.275 त्रकमी लांबीच्या रस्त्यासाठी सतत त्रबटुत्रमनस टाकण्याचा त्रगनीज िर्ल्ा रेकॉडा फेबु्रिारी 

2019 मधे्य कतारमधील िोहा येथे साध्य करण्यात आला होता, जो पूिा होण्यास 10 त्रििस लागले होते. 

• अमरािती ते अकोला त्रिभागात न्स्टस्थत एनएच ५३ हा कोलकाता, रायपूर, नागपूर आत्रि सुरत सारख्या प्रमुख शहरांना 

जोडिारा एक महत्त्वाचा कॉररडॉर आहे. 

Source: PIB 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

खीर भवािी जत्रा 
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बातम्यांमधे्य का: 

• जे्यष्ठ अष्टमीच्या शुभ मुहूताािर, सुमारे 18,000 कान्स्टिरी पंत्रडत आत्रि भात्रिक प्रत्रसद्ध माता खीर भिानी मंत्रिरात 

तसेच जमू्म आत्रि कािीर कें द्रशात्रसत प्रिेशातील तुलमुल्ला येथील गंिरबल येथील माता खीर भिानी मंत्रिरातील 

खीर भिानी मेळ्याला भेट िेतात.  

मुख्य मुदे्द: 

• हा सि िेशभरातील लाखो त्रहंिू यािेकरंूसह साजरा केला जातो, त्रिशेर्त: कान्स्टिरी पंत्रडत समुिायाने गंिरबल 

त्रजल्ह्यातील प्रत्रसद्ध रागना िेिी मंत्रिरात, ज्याला स्थात्रनक पातळीिर 'माता खीर भिानी' म्हिून ओळखले जाते. 

• त्रहंिू त्रिनित्रशाकेनुसार 'जेष्ठ अष्टमी' या त्रििशी हा सि आत्रि जिा साजरा केला जातो. 

• 'खीर' या शब्दाचा अथा 'तांिळाची खीर' असा आहे जी िसंत ऋतूमधे्य िेिीला प्रसन्न करण्यासाठी अपाि केली जाते, 

खीर भिानी ही कान्स्टिरी पंत्रडतांची कुलिेिता मानली जाते. 

Source: News on Air 

महत्त्वाच्या बातम्या : कृषी 

खरीप नपकांची नकमाि आधारभूत नकंमत (MSP) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या अध्यक्षतेखालील आत्रथाक घडामोडीचं्या मंत्रिमंडळ सत्रमतीने (CCEA) पिन हंगाम 2022-

23 साठी सिा अत्रनिाया खरीप त्रपकांच्या त्रकमान आधारभूत त्रकमतीत (MSP) िाढ करण्यास मान्यता त्रिली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• त्रिपिन हंगामात 2022-23 या िर्ाासाठी खरीप त्रपकांच्या एमएसपीमधे्य िाढ, 2018-19 च्या कें द्रीय अथासंकल्पात 

अन्स्टखल भारतीय भाररत सरासरी उत्पािन खचाापेक्षा (सीओपी) त्रकमान 50 टके्क नफा एमएसपी त्रनत्रित करण्याच्या 

घोर्िेच्या अनुरं्गाने, त्रििी हंगामात खरीप त्रपकांच्या एमएसपीमधे्य िाढ झाली आहे. 
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• निीन एमएसपी त्रकंमतीचें मुख्य उिीष्ट म्हिजे शेतकर् यांना या त्रपकांखालील त्रिस्ाररत के्षिात नेताना सिोत्तम तंिज्ञान 

आत्रि शेती पद्धतीचंा अिलंब करण्यास प्रोत्सात्रहत करिे. 

• Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षि 

चीफ ऑफ नडफेन्स स्टाफ (CDS) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सरकारने CDS पाितेमधे्य सुधारिा केली आहे ज्या अंतगात सेिारत त्रकंिा त्रनिृत्त िी-स्ट्ार आमी लेफ्टनंट जनरल, 

एअर माशाल आत्रि व्हाइस अॅडत्रमरल िेखील या पिासाठी त्रनयुक्त केले जाऊ शकतात. 

मुख्य मुदे्द: 

• संरक्षि मंिालयाने तीन स्वतंि अत्रधसूचना जारी करून पुढील चीफ ऑफ त्रडफेन्स स्ट्ाफच्या (सीडीएस) त्रनयुक्तीसाठी 

लष्कर, नौिल आत्रि हिाई िलाच्या त्रनयमांमधे्य सुधारिा केली आहे. 

• जारी करण्यात आलेल्या अत्रधसूचनेनुसार, लष्करात कायारत असलेले िी स्ट्ार अत्रधकारी, हिाईिलात एअर माशाल, 

नौिलात व्हाइस अॅडत्रमरल त्रकंिा त्रनिृत्त सेिेतील प्रमुख त्रकंिा िी स्ट्ार अत्रधकारी यांना चीफ ऑफ त्रडफेन्स स्ट्ाफ 

म्हिून त्रनयुक्ती करण्यात येईल.  

• सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या अत्रधसूचनेनुसार सीडीएसच्या त्रनयुक्तीसाठी कमाल ियोमयाािा 65 िरे् त्रनत्रित 

करण्यात आली आहे. 

Source: Indian Express 

महत्वाची बातमी : नवज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि 

गॅ्रनफिमधे्य आढळिारा नू्यटर ल इलेक्ट्र ॉि प्रवाह 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• गॅ्रत्रफनमधे्य भौत्रतकशास्त्रज्ञांनी त्रिस्रीय प्रत्रत-प्रसार िात्रहन्यांचा शोध लािला आहे, ज्यात काही तटस्थ अधाकि त्रिरुद्ध 

त्रिशेने जातात, पारंपाररक त्रनयम मोडतात आत्रि भत्रिष्यातील क्ांटम (quantum) गिना शक्य करतात. 

(In graphene, physicists have detected two-layered counter-propagation channels in which some neutral 

quasiparticles move in opposite directions, breaking conventional norms, and making future quantum 

calculations possible.) 

मुख्य मुदे्द: 

• जेव्हा एखािे मजबूत चंुबकीय के्षि 2D पिाथा त्रकंिा िायूिर लागू केले जाते, तेव्हा इंटरफेसिरील काही इलेक्ट्र ॉन, 

समूहात त्रफरिार् या इलेक्ट्र ॉनच्या त्रिपरीत, एज मोड्स त्रकंिा चॅनेल नािाच्या काठांच्या बाजूने जाण्यास मोकळे 

असतात. काही प्रमािात महामागा हे मयाात्रित आहेत. किांच्या या घटनेला क्ांटम हॉल इफेक्ट् असे म्हितात. 

(When a strong magnetic field is applied to a 2D material or gas, some electrons at the interface, in 

contrast to the electrons moving around in the group, are free to move along the edges called edge 

modes or channels. To an extent, highways are limited in lanes. This phenomenon of particles is called 

the quantum Hall effect.) 

• तथात्रप, पारंपाररक इलेक्ट्र ॉनसाठी, त्रिि्युत् प्रिाह केिळ एकाच त्रिशेने िाहतो जो चंुबकीय के्षिािारे ('डाउनस्ट्र ीम') 

त्रनत्रित केला जातो. 

Source: PIB 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

पॅरा िेमबाजी नवश्वचषक चॅनटलॉि, फ्रान्स  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारताची नेमबाज अिनी लेखरा त्रहने फ्रान्समधील चॅत्रटलॉन येथे पार पडलेल्या पॅरा नेमबाजी त्रिश्वचर्कात त्रििमी 

गुिांसह सुििापिक पटकािले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या पिकासह अिनीने 2024 च्या पॅररस पॅरात्रलन्स्टिक स्पधेसाठी 249.6 चा स्वतः चा त्रिश्वत्रििम मोडीत काढला. 

• अिनीने मत्रहलांच्या 10 मीटर एअर रायफल SH-1 स्पधेत 250.6 गुिांसह निा त्रिश्वत्रििम रचला. 

• यापूिी भारताची नेमबाज अिनी लेखरा त्रहने टोत्रकयो पॅरात्रलन्स्टिक स्पधेतही सुििापिक त्रजंकले होते. 

• रायफल स्पधेत, SH-1 िगा अशा खेळाडंूसाठी आहे ज्यांचे शरीराचे िजन कमी आहे. 

Source: News on Air 
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