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दैनिक चालू घडामोडी 25.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

बुरहािपूर देशातील पनहला हर घर जल नजल्हा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर जिल्हा सरकारने देशातील पजहला हर घर िल जिल्हा घोजित केला आहे.   

मुख्य मुदे्द: 

• सध्या, मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर जिल्ह्यातील सर्व 254 गार्ाांमधे्य, लोकाांना नळाद्वारे शुद्ध जपण्याचे पाणी उपलब्ध 

आहे. 

• 15 ऑगस्ट 2019 रोिी िल िीर्न जमशन सुरू झाले त्यारे्ळी मध्य प्रदेशातील बुऱ्हाणपूर जिल्ह्यातील केर्ळ 36.5 

टके्क घराांमधे्य नळाचे पाणी उपलब्ध होते, परां तु पांचायत प्रजतजनधी, िल सजमती आजण जिल्हा अजधकाऱ् याांच्या प्रयत्नातून 

केर्ळ जिल्ह्यात ३४ मजहने सर्व घराांमधे्य नळाद्वारे शुद्ध पाणी जदले िाते. 

• 2019 मधे्य सुरू करण्यात आलेल्या िल िीर्न जमशनचे उजिष्ट सन 2024 पयंत 'कायावत्मक घरगुती नळ 

िोडण्या'द्वारे प्रते्यक ग्रामीण कुटुांबाला प्रजत व्यक्ती 55 जलटर पाण्याचा पुरर्ठा सुजनजित करण्याचे आहे. 

• िलशक्ती मांत्रालयाने िल िीर्न जमशन सुरू केले. 

• सांरजित पाण्याचा सांयुक्त र्ापर, जपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत र्ाढर्णे, जपण्याच्या पाण्याची पुरर्ठा व्यर्स्था, धूसर पाणी 

प्रजिया आजण पाण्याचा पुनर्ावपर हे देखील िल िीर्न जमशनचे उजिष्ट आहे. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

इलेक्ट्रर क मोनबनलटीला चालिा देण्यासाठी सरकारी उपक्रम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• NITI आयोगाने इलेक्ट्रि क मोजबजलटीला चालना देण्यासाठी दोन महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

NITI आयोगाने सुरू केलेल्या उपिमाांमधे्य हे समाजर्ष्ट आहे- 
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1. ई-अमृत मोबाईल ऍक्ट्िकेशन- ई-अमृत मोबाईल ऍक्ट्िकेशनचा उिेश इलेक्ट्रि क मोजबजलटीबिल िागरुकता र्ाढर्णे 

आहे. 

2. भारतातील प्रगत रासायजनक सेल बॅटरीच्या पुनर्ावपर आजण पुनर्ावपराच्या बािारपेठेर्र यूकेच्या ग्रीन ग्रोथ फां ड ताांजत्रक 

सहकायावने समजथवत अहर्ाल सादर करणे. 

• COP26 क्लायमेट सजमटमधे्य इलेक्ट्रि क मोजबजलटीला प्रोत्साहन देण्याच्या उिेशाने ग्लासगो बे्रकथू्र लााँच करण्यात 

आले. 

• ग्लासगो बे्रकथू्र हे पाच प्रमुख आजथवक िेत्रातील जियाांची माजलका आहेत िी एकजत्रतपणे िागजतक उत्सिवनाच्या 50% 

पेिा िास्त प्रजतजनजधत्व करतात. 

• UK ने स्थापन केलेल्या Glasgow Breakthrough ला पाजठां बा देणाऱ्या आजण साइन केलेल्या ४२ देशाांपैकी भारताचा 

समारे्श आहे आजण भारत, UK आजण US सोबत Glasgow Breakthrough on Road Transport चे सह-सांयोिक 

देखील आहेत. 

• Glasgow Breakthrough चे उजिष्ट 2030 पयंत सर्व िेत्राांमधे्य परर्डणारी, प्ररे्शयोग्य आजण जटकाऊ शून्य-उत्सिवन 

र्ाहन प्रणाली आहे. 

• भारत ही िगातील पाचव्या िमाांकाची आजण रे्गाने र्ाढणारी र्ाहन बािारपेठ आहे, िी इलेक्ट्रि क र्ाहनाांच्या 

र्ाढीसाठी प्रचांड िमता देते. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: आरोग्य 

मांकीपॉक्स व्हायरस 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िागजतक आरोग्य सांघटनेने (WHO) मांकीपॉक्सला िागजतक आरोग्य आणीबाणी घोजित केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मांकीपॉक्स जर्िाणूर्र WHO च्या आपत्कालीन सजमतीच्या दुसऱ्या बैठकीअांती हा जनणवय घेण्यात आला. 

• िागजतक आरोग्य सांघटनेने मांकीपॉक्सला सर्ोच्च सतकव तेच्या शे्रणीत ठेर्ले असून, िागजतक आरोग्य सांघटनेने िारी 

केलेली मागवदशवक तते्त्वही देशाांना िारी करण्यात आली आहेत. 

• आतापयंत 75 देशाांमधे्य मांकीपॉक्स जर्िाणूची 16,000 हून अजधक प्रकरणे नोांदर्ली गेली आहेत. 

• सध्या अशा फक्त दोन इतर आरोग्य आणीबाणी आहेत, एक कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (जकां र्ा 

खांडभर) असलेला आजण दुसरा पोजलओ जनमूवलनासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. 

स्रोत: द नहांदू 
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बाल रक्षा मोबाईल अॅप 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय आयुि मांत्री श्री सबावनांद सोनोर्ाल याांच्या हसे्त ऑल इांजडया इक्ट्िटू्यट ऑफ आयुरे्द (AIIA) येथे 'बाल रिा 

मोबाईल अॅप' आजण मुलाांसाठी लसीकरण कें द्राचे उद्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• यारे्ळी कें द्रीय आयुि मांत्री याांच्या हसे्त बाल रिा मोबाईल अॅप लााँच करण्यात आले. 

• बाल रिा मोबाईल अॅपचा उिेश आयुरे्जदक हस्तिेपाांद्वारे बालरोग प्रजतबांधक आरोग्य सेरे्बिल पालकाांमधे्य 

िागरूकता जनमावण करणे आहे. 

• बाल रिा मोबाईल अॅपच्या मदतीने जकटचा मुलाांच्या आरोग्यार्र आजण रोगप्रजतकारक शक्तीर्र होणाऱ्या 

पररणामाांबाबत पालकाांकडून अजभप्रायही गोळा केला िाईल. 

• आयुि मांत्रालयाच्या अांतगवत असलेली स्वायत्त सांस्था ऑल इांजडया इक्ट्िटू्यट ऑफ आयुरे्द, आयुरे्दाचे पारांपाररक 

ज्ञान आजण आधुजनक साधने आजण तांत्रज्ञान याांच्यातील समन्वय अजधक मिबूत करण्याचे उजिष्ट ठेर्ते.  

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारण 

भारतीय ध्वज सांनहतेत सुधारणा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• रात्रांजदर्स उघड्यार्र आजण रे्गरे्गळ्या घराांमधे्य जकां र्ा इमारती ांमधे्य जतरांगा प्रदजशवत करण्याच्या उिेशाने सरकारने 

भारतीय ध्वि सांजहतेत सुधारणा केली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• प्रारांभी भारतीय ध्वि सांजहतेत फक्त सूयोदयापासून सूयावस्तापयंतच उघड्यार्र ध्वि फडकर्ता येईल, अशी तरतूद 

करण्यात आली होती, मात्र नर्ीन दुरुस्तीमधे्य सरकारने ही तरतूद रि केली आहे. 

• नर्ीन तरतुदीनुसार, सार्विजनक, खािगी सांस्था जकां र्ा शैिजणक सांस्थेच्या सदस्ाांना राष्टि ध्विाचा मान आजण सन्मान 

राखून सर्व जदर्स आजण प्रसांगी ध्विारोहण, समारांभ जकां र्ा अन्यथा परर्ानगी देण्यात आली आहे. 

• कापूस, लोकर, रेशीम आजण खादी व्यजतररक्त, हाताने कातलेले, हाताने जर्णलेले आजण मशीनने बनर्लेले ध्वि 

बनर्ण्यासाठी पॉजलस्टरचा र्ापर करण्यास परर्ानगी देण्यासाठी 30 जडसेंबर 2021 रोिी भारतीय ध्वि सांजहतेत 

सुधारणा करण्यात आली होती. 

• भारतीय स्वातांत्र्याच्या 75 व्या र्धावपन जदनापूर्ी सरकार राबर्त असलेल्या ‘हर घर जतरांगा’ उपिमाला अजधक सिम 

करण्याच्या उिेशाने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

खेळण्याांच्या सुरनक्षततेसाठी BIS मािक 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• शारीररक सुरिा, रासायजनक सांरिण, ज्वलनशीलता आजण जर्द्युत सुरजिततेशी सांबांजधत खेळण्याांच्या सुरजिततेच्या 

पैलूांर्र भारतीय मानक बु्यरोने 10 भारतीय मानके प्रकाजशत केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय मानक बु्यरोने िारी केलेल्या 'सेफ्टी ऑफ टॉयि'र्रील गुणर्त्ता जनयांत्रण आदेशामधे्य सात मानकाांचा 

समारे्श करण्यात आला आहे, ज्याने 14 र्िांखालील मुलाांसाठी ISI माकव  असलेली खेळणी अजनर्ायव केली आहेत. 

• सध्या, कोणत्याही व्यक्तीला BIS च्या परर्ान्याखाली ISI जचन्ाांजकत खेळण्याांचे उत्पादन, आयात, जर्िी जकां र्ा जर्तरण, 

स्टोअर, भाड्याने जकां र्ा जर्िीसाठी प्रदशवन करण्याची परर्ानगी नाही. 

• िारी केलेल्या मागवदशवक तत्त्वाांनुसार, परर्ाना जमळण्यापूर्ी, खेळणी मुलाांसाठी सुरजित आहेत याची खात्री करण्याच्या 

उिेशाने जर्जर्ध भौजतक, रासायजनक आजण जर्द्युत सुरिा आर्श्यकताांसाठी कठोर चाचण्या उत्तीणव करणे आर्श्यक 

आहे. 

• बू्यरो ऑफ इांजडयन स्टाँडड्वस (BIS) ची स्थापना भारतीय मानक बु्यरो कायदा 2016 अांतगवत भारताची राष्टि ीय मानक 

सांस्था म्हणून करण्यात आली. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांनडया 
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महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार 

68 वा राष्ट्र ीय नचत्रपट पुरस्कार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• माजहती आजण प्रसारण मांत्रालयाने 68 व्या राष्टि ीय जचत्रपट पुरस्काराांची घोिणा केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बॉलीरू्ड अजभनेता अिय देर्गण आजण ताजमळ अजभनेता सुयाव याांना तानािी: द अनसांग र्ॉररयर आजण सूरराई पोटि ो 

या जचत्रपटाांमधील भूजमकाांसाठी 68 व्या राष्टि ीय जचत्रपट पुरस्काराांमधे्य 2020 साठीचा सर्ोतृ्कष्ट अजभनेत्याचा राष्टि ीय 

जचत्रपट पुरस्कार सांयुक्तपणे प्रदान करण्यात आला आहे. 

• यार्िी अपणाव बालमुरली जहला सुराराई पोटि ो या तजमळ जचत्रपटातील भूजमकेसाठी सर्ोतृ्कष्ट अजभनेत्रीचा पुरस्कार 

िाहीर झाला आहे. 

• 68 व्या राष्टि ीय जचत्रपट पुरस्काराांमधे्य, सर्ोतृ्कष्ट जहांदी जचत्रपटाचा पुरस्कार तौजलदास जु्यजनयरला आजण सर्ोतृ्कष्ट 

फीचर जफल्मचा पुरस्कार सूरराई पोटि ो याांना जमळाला. 

• तान्ािी: द अनसांग र्ॉररयरने या र्िी उत्तम मनोरांिन देणारा सर्ोतृ्कष्ट लोकजप्रय जचत्रपट आजण अण्ाांच्या सािीसाठी 

सर्ोतृ्कष्ट नॉन-फीचर जचत्रपटाचा पुरस्कारही जिांकला आहे. 

• या र्िी सामाजिक जर्ियार्रील सर्ोतृ्कष्ट जचत्रपटाचा पुरस्कार 'िक्ट्स्टस जडलेड बट जडजलव्हडव ' आजण थ्री जसस्टसव याांना 

जमळाला. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्वाचे नदवस 

राष्ट्र ीय प्रसारण नदवस 
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बातम्याांमधे्य का: 

• दरर्िी 23 िुलै हा जदर्स िगभरात राष्टि ीय प्रसारण जदन म्हणून सािरा केला िातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• 23 िुलै 1927 रोिी इांजडयन ब्रॉडकाक्ट्स्टांग कां पनीने बॉमे्ब से्टशनर्रून रेजडओ प्रसारण सुरू केले, ज्याच्या स्मरणाथव 

दरर्िी 23 िुलै हा राष्टि ीय प्रसारण जदर्स म्हणून सािरा केला िातो. 

• रेजडओ क्लब ऑफ बॉमे्बच्या पुढाकाराने जब्रटीश रािर्टीत 1923 मधे्य भारतात रेजडओ प्रसारण सेर्ा सुरू झाली. 

• सन 1930 मधे्य, रेजडओ प्रसारणाच्या अांमलबिार्णीसाठी जब्रटीश सरकारने इां जडयन से्टट ब्रॉडकाक्ट्स्टांग सक्ट्व्हवस 

(ISBS) सुरू केली. 

• मे 1932 मधे्य, भारतीय ब्रॉडकाक्ट्स्टांग कां पनी कायमस्वरूपी जब्रटीश सरकारद्वारे भारतीय राज्य प्रसारण सेर्ा म्हणून 

जर्लीन करण्यात आली, िी 8 िून 1936 रोिी सरकारने ऑल इांजडया रेजडओमधे्य रूपाांतररत केली. 

• 1957 मधे्य जब्रटीश सरकारने ऑल इांजडया रेजडओचे नार् बदलून ऑल इांजडया रेजडओ केले. 

• सध्या 23 भािाांमधे्य आजण 146 बोली ांमधे्य प्रसाररत होणारी ऑल इांजडया रेजडओ ही सामाजिक-आजथवक आजण 

साांसृ्कजतक जर्जर्धतेच्या दृष्टीने िगातील सर्ावत मोठ्या प्रसारण सांस्थाांपैकी एक आहे. 

स्रोत: ऑल इांनडया रेनडओ 
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