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दैनिक चालू घडामोडी 24.06.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

उत्तर आयलंड प्रोटोकॉल (NIP) 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तर आयरं्लडमधीर्ल व्यापार व्यवस्थेशी संबंधधत बे्रक्सिट कराराच्या तरतुदी धब्रटनर्ला रद्द करण्यास सक्षम करण्याच्या 

उदे्दशाने बोररस जॉन्सन प्रशासनाने नॉददनद आयरं्लड प्रोटोकॉर्ल धबर्ल हा नवीन कायदा सादर केर्ला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• उत्तर आयरं्लड प्रोटोकॉर्लनुसार, उत्तर आयरं्लडमधे्य येणार् या मार्लाची बेटावर प्रवेश करण्यापूवी या 'समुद्री सीमेवर' तपासणी 

केर्ली जाईर्ल आधण उत्तर आयरं्लड उत्पादन मानकांमधीर्ल EU धनयमांचे पार्लन करणे सुरू राहीर्ल. 

• नॉददनद आयरं्लड प्रोटोकॉर्लच्या सध्याच्या आवृत्तीमधे्य यूकेसाठी मुख्य अडथळे म्हणजे यूकेच्या अंतर्दत बाजारपेठेत गे्रट धब्रटन 

आधण उत्तर आयरं्लड यांच्यात व्यापार करण्यासाठी "न स्वीकाररे्लरे्ल अडथळे" धनमादण करणे, जे प्रोटोकॉर्ल कमी करू इक्सित 

आहे. 

• उत्तर आयरं्लड हा यूकेचा एकमेव भार् आहे जो युरोधपयन युधनयनशी जमीन सीमा सामाधयक करतो. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

भारतासाठी भनिष्यातील सुपरफूड्स 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• 'भारतासाठी भधवष्यातीर्ल सुपर फूड' या थीमवर राष्ट्र ीय बाजरी पररषदेचे उद्घाटन अन्न प्रधिया उद्योर् राज्यमंत्री श्री प्रल्हाद 

धसंर् पटेर्ल यांच्या हसे्त झारे्ल. 

मुख्य मुदे्द: 

• अन्न प्रधिया उद्योर् मंत्रार्लयाच्या सहकायादने उद्योर् संस्था ASSOCHAM ने आयोधजत केरे्लल्या या पररषदेचे उधद्दष्ट् अन्न 

आधण पौधष्ट्क सुरक्षा सुधनधित करण्याच्या संधी आधण आव्हानांवर चचाद करणे आहे. 

• भारत हा जर्ातीर्ल बाजरीचा 5वा सवादत मोठा धनयादतदार देश आहे आधण भारतातीर्ल प्रमुख बाजरी उत्पादक राजे्य हररयाणा, 

उत्तर प्रदेश, छत्तीसर्ड, रु्जरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , आंध्र प्रदेश, कनादटक, ताधमळनाडू आधण तेरं्लर्णा आहेत. 

• भारतातीर्ल भरड तृणधान्ांचे उत्पादन 2020-21 मधे्य 17.96 दशर्लक्ष टन झारे्ल आहे जे 2015-16 मधे्य 14.52 दशर्लक्ष 

टन होते आधण बाजरी (मोती बाजरी) चे उत्पादन देखीर्ल याच कार्लावधीत 10.86 दशर्लक्ष टन झारे्ल आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्थव्यिस्र्ा 

िॅशिल लॉनिस्टिक एक्सलन्स अिॉड्थस 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत सरकारने नवी धदल्ली येथे पधहल्या राष्ट्र ीय र्लॉधजक्सिक एिर्लन्स अवॉड्दसच्या धवजेत्ांची घोषणा केर्ली. 

मुख्य मुदे्द: 

• 12 वेर्वेर्ळ्या शे्रणीतीर्ल पुरस्कार कें द्रीय वाधणज्य आधण उद्योर्, ग्राहक व्यवहार, अन्न आधण सावदजधनक धवतरण आधण 

वस्त्रोद्योर् मंत्री, श्री पीयूष र्ोयर्ल आधण वाधणज्य आधण उद्योर् राज्यमंत्री, श्री सोम प्रकाश शमाद यांच्या हसे्त प्रदान केरे्ल जातात. 

• नॅशनर्ल र्लॉधजक्सिक एिर्लन्स अवॉड्दसचा उदे्दश देशातीर्ल अशा र्लॉधजक्सिक सेवा प्रदात्ांना प्रोत्साहन देणे आहे जे नावीन्, 

धवधवधता आधण कायदक्षमता प्रदधशदत करण्यास सक्षम आहेत. 

• धवजेत्ांची धनवड 18 वैधवध्यपूणद तज्ञ आधण 9 वररष्ठ मान्वरांच्या राष्ट्र ीय जू्यरीच्या तज्ञ स्क्रीधनंर् सधमतीद्वारे करण्यात आर्ली. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: रािकारण 

Floor test  
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बातम्यांमधे्य का: 

• संधवधानानुसार राज्यपार्लांचे अधधकार संसदेत पक्षाचे बहुमत धसद्ध करण्यासाठी फ्लोअर टेि मार्वतात. 

मुख्य मुदे्द: 

• घटनेचे कर्लम 174(2)(b) राज्यपार्लांना मंधत्रमंडळाच्या मदत आधण सल्ल्यानुसार धवधानसभा धवसधजदत करण्याचा अधधकार 

देते. 

• अनुिेद 174 अशी तरतूद करते की राज्यपार्ल वेळोवेळी सभारृ्हार्ला धकंवा राज्य धवधानमंडळाच्या प्रते्क सभारृ्हार्ला 

त्ांना योग्य वाटेर्ल अशा वेळी आधण धठकाणी भेटण्यासाठी बोर्लावतीर्ल. 

• तथाधप, कर्लम 163 नुसार राज्यपार्लांनी मंधत्रमंडळाच्या "मदत आधण सल्ल्यानुसार" कायद करणे आवश्यक आहे. 

• राज्यघटनेत सभारृ्ह बोर्लावण्यासाठी एक अपवाद देखीर्ल समाधवष्ट् करण्यात आर्ला आहे, ज्यात अशी तरतूद आहे की 

जेव्हा असे धदसते की मुख्यमंत्र्ांनी बहुमत र्मावरे्ल आहे आधण सभारृ्हातीर्ल धवधीमंडळ सदस्य मुख्यमंत्री, राज्यपार्ल यांच्या 

धवरोधात अधवश्वास प्रस्ताव आणतात. सभारृ्हाच्या समन्सबाबत धनणदय घेऊ शकतो. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

कॅपिोि सेनमिार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय वायुसेनेद्वारे प्रथम युद्ध आधण एरोसे्पस िर ॅटेजी प्रोग्राम (WASP) चे एअरफोसद ऑधडटोररयम, नवी धदल्ली येथे 

कॅपिोन सेधमनारसह आयोजन करण्यात आरे्ल होते. 

मुख्य मुदे्द: 
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• कॅपिोन सेधमनार कॉरे्लज ऑफ एअर वॉरफेअर आधण सेंटर फॉर एअर पॉवर िडीज यांच्या संयुक्त धवद्यमाने आयोधजत 

केर्ला जाईर्ल. 

• कॅपिोन सेधमनारचे उधद्दष्ट् एरोसे्पस िर ॅटेजी प्रोग्रामची धशकवण्याची उधद्दषे्ट् प्रदधशदत करणे आधण या कायदिमातून साध्य 

होणारे अपेधक्षत पररणाम प्रमाधणत करण्यासाठी IAF नेतृत्वार्ला मदत करणे हे आहे. 

• एरोसे्पस िर ॅटेजी प्रोग्रामची संकल्पना भारतीय वायुसेनेने धोरणात्मक कौशल्यांसह आधण युद्धाच्या इधतहासाची आधण 

धसद्धांताची सखोर्ल माधहती असरे्लल्या वायू शक्ती कमदचार् यांचा एक र्ट तयार करण्याच्या उदे्दशाने केर्ली होती. 

• एरोसे्पस िर ॅटेजी कायदिमाचे उधद्दष्ट् सहभार्ीचं्या सैद्धांधतक धवचारात वाढ करणे आधण रणनीतीवर प्रभावी तकद  करण्यासाठी 

त्ांची योग्यता धवकधसत करणे हे आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: निज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

BRATA टर ोिि मालिेअर 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• BRATA हे ररमोट ऍिेस टर ोजन मार्लवेअर आहे, ज्याने 2019 मधे्य पधहल्यांदा हेडर्लाईन बनवरे्ल होते, सध्या, BRATA 

(ब्राधझधर्लयन ररमोट ऍिेस टूर्ल) नावाच्या या मार्लवेअरचे अपडेटेड वे्हररएंट हेडर्लाईन्स बनवत आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• BRATA टर ोजन मार्लवेअरचा वापर र्लोकांच्या फोन स्क्रीन न पाहता रेकॉडद करण्यासाठी केर्ला रे्र्ला. 

• BRATA चे हे नवीन प्रकार प्रर्त तंत्रज्ञान (APT) वापरते आधण हॅकसदना संिधमत नेटवकद वर दीघदकाळ राहण्याची परवानर्ी 

देते. 

• BRATA टर ोजन मार्लवेअर सायबर रु्ने्हर्ारांना स्माटदफोनचे धनरीक्षण करण्यास अनुमती देते, एखाद्या व्यक्तीने बँधकंर् 

अॅपमधे्य र्लॉर् इन केल्यावर आधण बँधकंर् िेडेक्सशशयल्स हॅकसदना कॉपी करताच टर ोजन धटर र्र होतो. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाथिरण 

भारतीय पाण्यातूि चार ििीि प्रिाळ सापडले 
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• अंदमान आधण धनकोबार बेटांच्या पाण्यातून प्रथमच अझॉिॅने्थरे्लट प्रवाळांच्या चार प्रजातीचंी नोदं करण्यात आर्ली. 

• प्रवाळांचे चारही र्ट एकाच कुटंुबातीर्ल Flabellidae आहेत. 

• Azooxanthelate प्रवाळ हे प्रवाळांचा एक समूह आहे ज्यामधे्य zooxanthellae नसतात आधण सूयादपासून नवे्ह तर धवधवध 

प्रकारच्या पँ्लक्टनच्या कॅप्चरमधून पोषण धमळवतात. 

• प्रवाळांचे हे र्ट खोर्ल समुद्रात आढळतात, बहुतेक प्रजाती 200 मीटर आधण 1000 मीटर दरम्यान असतात आधण त्ांना 

उथळ धकनारी पाण्यापासून भरपूर पोषण धमळते. 

स्रोत: Livemint 

महत्वाचे व्यस्टिमत्व 

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखिी (6 िुलै, 1901 - 23 िूि, 1953) 

 

• पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांना त्ांच्या पुण्यधतथीधनधमत्त आदरांजर्ली वाधहर्ली. 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांचा जन्म 6 जुरै्ल 1901 रोजी कर्लकत्ता येथे झार्ला. 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांची सन 1934 मधे्य कर्लकत्ता धवद्यापीठाचे कुर्लरु्रू म्हणून धनयुक्ती करण्यात आर्ली आधण 

1944 मधे्य त्ांना 'धहंदू महासभे'चे अध्यक्ष म्हणून धनयुक्त करण्यात आरे्ल. 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांना पंधडत नेहरंूनी अंतररम सरकारमधे्य उद्योर् आधण पुरवठा मंत्री म्हणून धनयुक्त केरे्ल होते, 

तथाधप, नंतर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांनी या पदाचा राजीनामा धदर्ला आधण 1951 मधे्य डॉ. श्यामा प्रसाद यांनी 'भारतीय 

जनसंघ' ची स्थापना केर्ली.  
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• जमू्म आधण काश्मीरमधीर्ल कर्लम 370 रद्द करण्यासाठी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांनी एक चळवळ सुरू केर्ली, ज्यामधे्य 

त्ांनी "एक निशाि, एक निधाि, एक प्रधाि" ही घोषणा धदर्ली. 

• डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी यांचे 23 जून 1953 रोजी धनधन झारे्ल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 
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