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दैनिक चालू घडामोडी 28.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

राष्ट्र पती ींिी जौहरला शुभेच्छा नदल्या 

 

बातम्याींमधे्य का: 

• भारताच्या 15 व्या राष्ट्र पती, द्रौपदी मुममू याांनी देशाला जौहरच्या शुभेच्छा देऊन राष्ट्र पती म्हणमन पदभार 

स्वीकारला.         

मुख्य मुदे्द: 

• जौहर, ज्याचा सामान्यतः  अरू् 'अभभवादन आभण स्वागत' असा होतो, झारखांड आभण छत्तीसगड आभण ओभडशाच्या 

काही भागात आभदवासी समुदाय वापरतात. 

• सरना धमू हा अभधकृत धमू नसला तरी आभदवासी समुदाय प्रामुख्याने भनसगू उपासक आहेत आभण ते सारण धमू 

सांभहतेचे पालन करतात. 

• झारखांडमधे्य 32 आभदवासी समुदाय आहेत ज्याांच्याद्वारे वेगवेगळ्या बोलीभाषा बोलल्या जातात, जौहर हा शब्द इतर 

काही शब्दाांसह आभदवासी भिश्चनाांसह जवळजवळ सवू समुदाय अभभवादनासाठी वापरतात. 

• जौहर हा मुख्यतः  सांर्ाली, मुांडा आभण हो समुदायाांद्वारे वापरला जातो ज्यात काही भवभशष्ट् समानता आहेत, तर ओराव 

समुदाय जौहरच्या जागी 'जय धमू' हा शब्द अभभवादन म्हणमन वापरतात.  

स्रोत: इींनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

पाींढऱ्या काींद्याला GI टॅग 

 

बातम्याींमधे्य का: 

• अभलबाग, महाराष्ट्र ातील पाांढऱ्या काांद्याला त्याच्या पारांपाररक लागवडीसाठी आभण अनोख्या चवीमुळे GI टॅग देण्यात 

आला आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• कृषी आभण प्रभिया केलेले अन्न उत्पादने भनयाूत भवकास प्राभधकरणाच्या मते, GI टॅग हा आांतरराष्ट्र ीय बाजारपेठेतील 

टर ेडमाकूच्या समतुल्य आहे. 

• GI टॅग प्रामुख्याने अशा कृषी, नैसभगूक भकां वा उत्पाभदत उत्पादनाांच्या गुणवते्तची आभण भवभशष्ट्तेची खात्री देतो, जे 

भवभशष्ट् भौगोभलक के्षत्रातमन उद्भवतात आभण त्यामुळे त्यात अभद्वतीय वैभशष्ट्ये आभण गुण देखील समाभवष्ट् असतात. 

• भजओग्राभिकल इांभडकेशन भकां वा जीआय टॅगची नोांदणी 10 वषाांच्या कालावधीसाठी वैध आहे, परां तु 10-10 वषाांच्या 

अभतररक्त कालावधीसाठी वेळोवेळी त्याचे नमतनीकरण केले जाऊ शकते. 

• भारतात, भौगोभलक सांकेताांची नोांदणी सप्टेंबर २००३ मधे्य लागम झालेल्या भजओग्राभिकल इांभडकेशन ऑि गुड्स 

कायदा, १९९९ द्वारे भनयांभत्रत केली जाते. 

• दाभजूभलांग चहाला भारतात पभहल्याांदा 2004 मधे्य GI टॅग देण्यात आला होता. 

स्रोत: इींनडयि एक्सपे्रस 

झारखींडिे पययटि धोरण सुरू केले 

 

बातम्याींमधे्य का: 

• राज्यातील पयूटन के्षत्राची पुनर्सर्ाूपना करण्याच्या उदे्दशाने झारखांडच्या मुख्यमांत्र्ाांनी 'झारखांड पयूटन धोरण' सुरू 

केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• झारखांड पयूटन धोरणाचा उदे्दश झारखांडमधील पयूटन के्षत्राला चालना देणे आभण त्याचे नमतनीकरण करणे हे आहे. 

• झारखांड पयूटन धोरणाांतगूत पारसनार्, देवघर, इटखोरी आभण मधुबनसह अनेक भठकाणाांच्या नागरी सुभवधा आभण 

सुशोभीकरणावरही भर भदला जाणार आहे. 

• झारखांड पयूटन धोरणाांतगूत धाभमूक पयूटनाच्या शक्यता वाढभवण्याच्या उदे्दशाने झारखांड राज्यात धाभमूक पयूटन 

युभनट र्सर्ापन करण्याची तरतमदही करण्यात आली आहे. 

• झारखांडचे पयूटन धोरण अभधक आकषूक बनभवण्यासाठी, खाद्य महोत्सवाांचे आयोजन आभण आांतरराज्यीय सांसृ्कती 

भवभनमय कायूिम आभण पररषदाांचाही समावेश करण्यात आला आहे, ज्या अांतगूत रे्ट आभण भवभवध सांसृ्कती ांचे 

प्रदशून, वाभषूक साहसी खेळ आभण िीडा स्पधाू इत्यादी ांचे आयोजन केले जाईल. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारण 

चार ईशाने्यकडील राज्याींमधे्य सीमाींकि 
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बातम्याींमधे्य का: 

• नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मभणपमरमधे्य सीमाांकन करण्याच्या याभचकेवर सवोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी 

केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• RPA 1950 च्या कलम 8A नुसार, राष्ट्र पती नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आभण मभणपमर राज्याांमधे्य सीमाांकन 

आयोगाच्या र्सर्ापनेचा आदेश देऊ शकतात. 

• भवभवध भचांतेमुळे या चार राज्याांमधे्य गेल्या ५१ वषाांत सीमाांकन आयोगाची र्सर्ापना झालेली नाही. 

• सीमाांकन म्हणजे भवधान मांडळ असलेल्या राज्यातील प्रादेभशक मतदारसांघाांच्या सीमा भकां वा सीमा भनभश्चत करण्याची 

प्रभिया. 

• पररसीमन आयोग कायदा, 2002 नुसार, पररसीमन आयोगामधे्य तीन सदस्य असतात, ज्यामधे्य सवोच्च न्यायालयाचा 

एक सेवाभनवृत्त भकां वा सेवाभनवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष, मुख्य भनवडणमक आयुक्त भकां वा भनवडणमक आयुक्त आभण 

भनवडणमक आयुक्त पदभसद्ध सदस्य असतात. 

पररसीमन आयोगाची रचना आभण रचना यासाठी भारतीय राज्यघटनेत खालील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत- 

1. कलम ८२ अन्वये सांसद प्रते्यक जनगणनेनांतर पररसीमन आयोग र्सर्ापन करू शकते. 

2. कलम 170 अांतगूत, प्रते्यक जनगणनेनांतर सीमाांकन कायद्यानुसार राजे्य प्रादेभशक मतदारसांघाांमधे्य भवभागली जातात. 

स्रोत: द नहींदू 

कौटुीं नबक न्यायालय सुधारणा निधेयक, 2022 

 

बातम्याींमधे्य का: 
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• कौटुांभबक न्यायालय सुधारणा भवधेयक, 2022 लोकसभेने आवाजी मतदानाने मांजमर केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कौटुांभबक न्यायालय सुधारणा भवधेयक 18 जुलै 2022 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले, ज्या अांतगूत कौटुांभबक 

न्यायालय सुधारणा भवधेयक, 1984 मधे्य सुधारणा करण्यात आली. 

• नवीन कायदा राज्य सरकाराांना कौटुांभबक न्यायालये र्सर्ापन करण्याची परवानगी देतो, तसेच कें द्र सरकारला भवभवध 

राज्याांमधे्य कायदा लागम होण्याच्या तारखा समभचत करण्याचा अभधकार देतो. 

• कौटुांभबक न्यायालय सुधारणा भवधेयक, 2022 भहमाचल प्रदेशात तीन आभण नागालँडमधे्य दोन कौटुां भबक न्यायालये 

पमवूलक्षी प्रभावाने अस्तित्वात आहेत. 

• िॅभमली कोटू दुरुिी भवधेयक, २०२२ नुसार भहमाचल प्रदेशातील भसमला, धरमशाला आभण मांडी येर्ील कौटुां भबक 

न्यायालये १५ िेबु्रवारी २०१९ पासमन पमवूलक्षी प्रभावाने आभण नागालँडमधील भदमापमर आभण कोभहमा येरे् १२ नोव्हेंबर 

२००८ पासमन वैध असतील. 

• कौटुांभबक न्यायालय सुधारणा भवधेयक, 2022 अशी तरतमद करते की दोन्ही राज्याांमधे्य कायद्याांतगूत केलेल्या सवू 

कृती, ज्यामधे्य न्यायाधीशाांची भनयुक्ती, आभण कौटुांभबक न्यायालयाांनी भदलेले आदेश आभण भनवाडे देखील या 

तारखाांपासमन पमवूलक्षीपणे वैध मानले जातील. 

स्रोत: इींनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयायिरण 

ग्रीि हायडर ोजि 

 

बातम्याींमधे्य का: 

• ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉपोरेशन (ONGC) द्वारे ग्रीन हायडर ोजनसाठी M/s Greenko ZeroC प्रायवे्हट भलभमटेड 

(Greenko) सोबत सामांजस्य करार (MoU) करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• ONGC ने स्वाक्षरी केलेल्या कराराचे मुख्य उभद्दष्ट् M/s Greenko ZeroC Pvt Ltd सह सांयुक्तपणे अक्षय ऊजाू, ग्रीन 

हायडर ोजन, ग्रीन अमोभनया आभण ग्रीन हायडर ोजनच्या इतर डेररवे्हभटव्ह्जमधे्य सांधी शोधणे आहे. 

• हा सामांजस्य करार पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी भारताला जागभतक हररत हायडर ोजन हब बनवण्यासाठी सुरू केलेल्या 

राष्ट्र ीय हायडर ोजन भमशनच्या अनुषांगाने आहे. 

• ओएनजीसी आभण ग्रीनको याांच्यात स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या करारामधे्य 2030 पयांत प्रभतवषी 5 दशलक्ष टन ग्रीन 

हायडर ोजन उत्पादन करण्याचे भारताचे लक्ष्य पमणू करण्याचे उभद्दष्ट् आहे. 

• पवन आभण सौर उजाू याांसारख्या अक्षय उजाू स्त्रोताांचा वापर करून पाण्याच्या इलेक्ट्र ोभलभससद्वारे हायडर ोजन आभण 

ऑस्तिजन वेगळे करून ग्रीन हायडर ोजन तयार केले जाते. 
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• भहरवा हायडर ोजन दीघूकाळ साठवला जाऊ शकतो आभण साठवलेल्या हायडर ोजनचा वापर इांधन पेशी वापरून वीज 

भनभमूतीसाठी केला जाऊ शकतो. 

• भारतातील पभहला 99.99% शुद्ध हररत हायडर ोजन पायलट प्ाांट पमवू आसाममधील दुभलयाजन येरे् र्सर्ाभपत करण्यात 

आला. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्वाच्या बातम्या: सींरक्षण 

िेस्टिय फ्लीट िानषयक पुरस्कार सोहळा 2022 

 

बातम्याींमधे्य का: 

• वेस्टनू फ्लीट (WF) वाभषूक पुरस्कार सोहळा नेव्हल डॉकयाडू, मुांबई येरे् आयोभजत करण्यात आला होता. 

मुख्य मुदे्द: 

• फ्लीट इव्हभनांग 2022, ज्याला स्तफ्लांग या नावाने ओळखले जाते, हा भारतीय नौदलाच्या स्वॉडू आमूच्या कामभगरीच्या 

स्मरणारू् एक लोकभप्रय पुरस्कार सोहळा आहे. 

• फ्लीटच्या सांध्याकाळ 2022 च्या उत्सवादरम्यान फ्लीटच्या मागील वषाूतील भियाकलाप/उपलब्ाांचा तपशील देणारा 

वाभषूक अहवाल देखील फ्लीट ऑपरेशन्स ऑभिसरने सबभमट केला आहे. 

• वेस्टनू फ्लीट आभण त्याांच्या कुटुांभबयाांच्या इन-हाऊस टॅलेंटमधमन स्तफ्लांग 22 द्वारे तयार केलेला एक मनोरांजन कायूिम 

देखील फ्लीट इव्हभनांग 2022 मधे्य प्रदभशूत करण्यात आला. 

• फ्लीट पुरस्कार सोहळ्यात, सागरी ऑपरेशन्सच्या भवभवध आयामाांचे प्रभतभनभधत्व करणाऱ्या गुणवांत जहाजाांना एकम ण 

21 टर ॉिी प्रदान करण्यात आल्या. 

• फ्लीट इव्हभनांग 2022 मधे्य, वाभषूक पुरस्कार सवोतृ्कष्ट् जहाज INS चेन्नई, INS तलवार सवोतृ्कष्ट् उत्साही जहाज 

आभण INS आभदत्य याांना टँकर आभण OPV शे्रणीतील सवोतृ्कष्ट् जहाजाचा पुरस्कार देण्यात आला. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

44 िे बुद्धिबळ ऑनलद्धियाड 
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बातम्याींमधे्य का: 

• चेन्नईच्या जवाहरलाल नेहरू इनडोअर से्टभडयममधे्य 44 व्या बुस्तद्धबळ ऑभलस्तियाडचे उद्घाटन पांतप्रधान नरेंद्र 

मोदी याांच्या हिे झाले. 

मुख्य मुदे्द: 

• 1927 मधे्य बुस्तद्धबळ ऑभलस्तियाडची सुरुवात झाली. 

• जगप्रभसद्ध बुस्तद्धबळ ऑभलस्तियाड भारतात प्रर्मच आयोभजत करण्यात आले आहे, त्याचप्रमाणे आभशयातील 

बुस्तद्धबळ ऑभलस्तियाड 30 वषाांनांतर आयोभजत करण्यात आले आहे. 

• 28 जुलै 2022 ते 10 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत 44 व्या बुस्तद्धबळ ऑभलस्तियाडचे आयोजन केले जाईल, ज्यामधे्य 

आतापयांत 189 देशाांतील स्पधूक सहभागी होणार आहेत. 

• इांटरनॅशनल चेस िेडरेशन (FIDE), ज्याची र्सर्ापना एक गैर-सरकारी सांर्सर्ा म्हणमन करण्यात आली होती, ही बुस्तद्धबळ 

खेळाची प्रशासकीय सांर्सर्ा आहे आभण जी सवू आांतरराष्ट्र ीय बुस्तद्धबळ स्पधाांचे भनयमन करते. 

• आांतरराष्ट्र ीय बुस्तद्धबळ महासांघाची सुरुवात १९२४ मधे्य पॅररसमधे्य "जेन्स उना सॅमस" या ब्रीदवाक्याने झाली. 

• इांटरनॅशनल चेस िेडरेशनचे मुख्यालय स्तस्वत्झलांडमधील लॉसने येरे् आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इींनडया 
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