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दैनिक चालू घडामोडी 22.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

HAL मलेनियामधे्य आपले पनहले परदेिी निपणि कायाालय स्थापि करणार 

 

बातम्यांमधे्य: 

• मलेशियातील लाइट कॉमॅ्बट एअरक्राफ्ट (LCA) तेजससाठी संभाव्य कराराच्या अपेके्षने क्वालालंपूर येथे पशिले 

आंतरराष्ट्र ीय शिपणन आशण शिक्री कायाालय स्थापन करण्यासाठी शिंदुस्तान एरोनॉशटक्स शलशमटेड (HAL) द्वारे 

सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी करण्यात आली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• शिंदुस्तान एरोनॉशटक्स शलशमटेडद्वारे क्वालालंपूर येथे कायाालयासाठी HAL ची क्षमता करार साध्य करण्यासाठी तसेच 

रॉयल मलेशियन ििाई दलाच्या इतर गरजा पूणा करण्यासाठी स्वाक्षरी करण्यात आली. 

• ऑक्टोबर 2021 मधे्य मलेशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या जागशतक शनशिदांनंतर, शिंदुस्तान एरोनॉशटक्स 

शलशमटेडने 18 FLIT LCA चा पुरिठा प्रस्ताशित केला िोता. 

• शिंदुस्तान एरोनॉशटक्स शलशमटेड RMAF Su-30 सुटे भाग ऑफर करण्याचा शिचार करत आिे. 

• संपूणापणे शिपणन आशण व्यािसाशयक शिकासािर लक्ष कें शित करणारे िे कायाालय मलेशियातील पशिले असेल. 

• एलसीए तेजसच्या संभाव्य शिक्रीिर इशजप्त आशण एचएएल चचाा करत आिेत, भारताने इशजप्तमधे्य उत्पादन प्रकल्प 

बांधण्याचे आश्वासनिी शदले आिे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

अटक केलेल्या िाकोस गुने्हगारांिर भारतातील पनहले पोटाल NIDAAN 

 

बातम्यांमधे्य का: 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• NIDAAN पोटाल, ताब्यात घेतलेल्या अंमली पदाथाांच्या गुने्हगारांचा अिा प्रकारचा पशिला डेटाबेस, देिातील औषध 

कायद्ांची अंमलबजािणी करण्याचे काम शिशिध राष्ट्र ीय आशण राज्य अशभयोजन अशधकाऱयांनी िापरण्यासाठी 

शिकशसत केले आिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• नाकोशटक्स कंटर ोल बु्यरोने नॅिनल इंशटगे्रटेड डेटाबेस पोटाल-NIDAAN (NCB) तयार केले. 

• कें िीय गृिमंत्री अशमत ििा यांनी 30 जुलै 2022 रोजी चंदीगड येथे 'डर ग टर ॅ शफशकंग आशण राष्ट्र ीय सुरक्षा' या 

शिषयािरील राष्ट्र ीय पररषदेदरम्यान नाकोशटक्स कोऑशडानेिन मेकॅशनझम िेबपेज लााँच केले िोते. 

• NIDAAN पॅ्लटफॉमाला त्याचा डेटा इंटरऑपरेबल शक्रशमनल जस्टिस शसिीम आशण ई-शप्रझन ऍस्टप्लकेिन ररपॉशजटरी 

मधून शमळतो आशण तो अखेरीस क्राइम अाँड शक्रशमनल टर ॅ शकंग नेटिका  शसिीम शकंिा CCTNS िी संिाद साधण्याची 

आिा करतो. 

• इंटर-ऑपेरेबल शक्रशमनल जस्टिस शसिम, सिोच्च न्यायालयाच्या ई-कशमटीचा प्रयत्न, एकाच व्यासपीठाचा िापर 

करून, फौजदारी न्याय प्रणालीच्या अनेक खांबांमधील डेटा आशण माशितीच्या अखंड िालचालीस अनुमती देणे िा 

आिे.  

• डायग्नोस्टिक्स िे सिा डर ग ऑफेन्डर डेटासाठी एक-िॉप िॉप आिे आशण औषध प्रकरणांची तपासणी करताना 

कनेक्शन जोडण्यासाठी तपास संस्थांद्वारे एक उपयुक्त साधन म्हणून िापर केला जाऊ िकतो. 

स्रोत: द नहंदू 

सरकारिे मत्स्य सेतू अॅपचे एक्वा बाजार िैनिष्ट्य सुरू केले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मत्स्यिेतकांचे शित जपण्याच्या आशण त्यांना निीन तंत्रज्ञानाचा लाभ शमळिून देण्याच्या उदे्दिाने कें िीय मत्स्यव्यिसाय, 

पिुसंिधान आशण दुग्धव्यिसाय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी "मत्स्यसेतू" मोबाईल अॅपमधे्य ऑनलाइन माकेट पे्लस 

िैशिष्ट्य "एक्वा बाजार" लााँच केले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िे अॅप ICAR-सेंटर ल इस्टियूट ऑफ फे्रििॉटर अॅक्वाकल्चर भुिनेश्वर द्वारे शिकशसत केले गेले आिे, ज्याला राष्ट्र ीय 

मत्स्य शिकास मंडळ (NFDB), िैदराबाद कडून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेद्वारे शनधी पाठशिण्यात आले आिे. 

• या ऑनलाइन बाजारपेठेमुळे मासे उत्पादक िेतकरी आशण भागधारकांना मत्स्य शबयाणे, आिार, औषधे इत्यादी 

इनपुट्स स्त्रोत बनशिण्यात मदत िोईल. मािांसाठी लागणाऱया सेिांबरोबरच िेतकरी मािांचीिी शिक्रीसाठी यादी 

करू िकतात. 

• एक बाजार िैशिष्ट्याचा उदे्दि मत्स्यपालन के्षत्रातील सिा भागधारकांना जोडणे आिे. 
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• मत्स्यसेतू पॅ्लटफॉमाद्वारे, कोणतािी नोदंणीकृत शिके्रता त्याच्या/शतच्या इनपुट सामग्रीची यादी करू िकतो, प्रते्यक 

सूचीमधे्य शिके्रत्याच्या संपका  तपिीलांसि उत्पादन, शकंमत, उपलब्ध प्रमाण, पुरिठा के्षत्र इत्यादी तपिीलिार माशिती 

समाशिष्ट् असते. 

• मत्स्य सेतू अॅप ICAR-सेंटर ल इस्टियूट ऑफ फे्रििॉटर एक्वाकल्चर, भुिनेश्वर यांनी शिकशसत केले आिे. 

• मत्स्य अॅपमधे्य प्रजाती-शनिाय शकंिा शिषय-शनिाय स्वयं-शिक्षण ऑनलाइन कोसा मॉडू्यल देखील समाशिष्ट् आिेत. 

स्रोत: पीआयबी 

भारतातील पनहली इलेक्ट्रर क डबल डेकर बस 'क्ट्िच EIV 22' 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• कें िीय पररििन मंत्री शनतीन गडकरी यांनी दशक्षण मंुबईतील YB कें िात भारतातील पशिल्या इलेस्टक्टर क डबल डेकर 

बसचे अनािरण केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• मंुबई नागरी िाितूक प्राशधकरण भारतातील पशिली इलेस्टक्टर क डबल-डेकर बस, 'स्टस्वच EIV 22' सप्टेंबरपासून 

चालिणार आिे. 

• सरकारी आकडेिारीनुसार, देिातील 35% प्रदूषणासाठी शडझेल आशण पेटर ोल जबाबदार आिेत; तथाशप, इलेस्टक्टर क 

बसच्या िापराने प्रदूषण कमी केले जाऊ िकते. 

• बृिनंु्बई इलेस्टक्टर क सप्लाय अाँड टर ान्सपोटाने आपल्या ताफ्यात दोन निीन इलेस्टक्टर क बसेस समाशिष्ट् केल्या आिेत, 

ज्यात देिातील पशिली िातानुकूशलत डबल-डेकर बस (BEST) समाशिष्ट् आिे. 

• स्टस्वच EIV 22 सािाजशनक िाितुकीत क्रांती घडिून आणणे आशण भारतातील ििरांतगात बस शिभागामधे्य निीन 

मानके स्थाशपत करण्याच्या उदे्दिाने तयार करण्यात आले. 

• स्टस्वच EIV 22 बस 231 kWh 2-स्टिर ंग शलस्टक्वड-कूल्ड बॅटरी पॅकसि शिन गन चाशजांग शसिमद्वारे समशथात असेल, 

ज्यामुळे ते ििरांतगात अनुप्रयोगांसाठी 250 शकमी पयांतची शे्रणी शितरीत करू िकेल. 

• स्टस्वच मोशबशलटी, अिोक लेलाँड इलेस्टक्टर क बस आशण िलकी व्यािसाशयक िािन कंपनीने भारतातील पशिली 

इलेस्टक्टर क डबल-डेकर िातानुकूशलत बस, Switch EIV22 तयार केली आिे. 

• अिोक लेलाँड िे भारतीय व्यािसाशयक िािन के्षत्रात अगे्रसर असून त्यांनी १९६७ साली मंुबईत डबल डेकर बस सुरू 

केली िोती. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

झारखंड: ब्लॉक साखळी आधाररत नबयाणे नितरण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• देिातील कृषी के्षत्रात क्रांती घडिण्याच्या उदे्दिाने झारखंड सरकार आशण जागशतक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कंपनी, 

सेटलमेंट यांनी संयुक्तपणे िेतकऱयांना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानािर आधाररत शबयाणे शितरण सुरू केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• िी योजना राबशिण्याचा उदे्दि चोरी कमी करणे आशण िेतकऱयांना शबयाणे शिशनमय योजनेसि शिशिध िासकीय 

योजनांतगात शमळणाऱया बनािट शबयाण्यांपासून मुक्त करणे िा आिे. 

• सध्या ब्लॉक चेन पोटालिर 3 लाखांहून अशधक िेतकरी नोदंणीकृत आिेत, त्यापैकी 30 िजार स्टकं्वटल शबयाण्यांचे 

आतापयांत िाटप करण्यात आले आिे. 

• या योजनेद्वारे िासनाकडून खरीप आशण रब्बी या दोन्ही िंगामात 30 हून अशधक शपकांच्या 300 हून अशधक शबयाण्यांचे 

िाण अनुदाशनत दरात शितररत करण्यात आले आिेत. 

• या योजनेअंतगात, प्रते्यक िेतकऱयाची ब्लॉकचेन-आधाररत पॅ्लटफॉमािर त्यांच्या आधार क्रमांक आशण मोबाइल 

क्रमांकासि नोदंणी केली जाते आशण िेतकऱयांनी प्राप्त झालेला OTP एंटर केल्यानंतर शबयाणे शितरणाची माशिती 

शसिमिर अपडेट केली जाते. 

• शबयाणे कंपनी राज्यातील िेतकऱ यांना ब्लॉकचेन-आधाररत पॅ्लटफॉमाद्वारे शबयाणे पाठिते तेव्हा ऑनलाइन नोदं केली 

जाते, ज्याचा सिज मागोिा घेतला जातो. 

• िासनाने राबिलेल्या ब्लॉकचेन प्रणालीद्वारे लाभ घेतलेल्या िेतकऱयाची संपूणा माशिती शिभागाकडे जमा केली जाते, 

त्या माध्यमातून िेतकऱयाला योजनेचा लाभ शदला असेल तर त्याला कोणत्या प्रकारचे शबयाणे घ्यािे लागेल, िे शिभागाला 

कळू िकते.  

• ब्लॉकचेन-आधाररत तंत्रज्ञानाद्वारे शबयाण्यांच्या शितरणािर लक्ष ठेिण्याचे सरकारचे उशद्दष्ट् आिे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

भारत रनियाकडूि सहा Tu-160 लांब पल्ल्याची बॉम्बर खरेदी करणार 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत आपली सामररक िक्ती मजबूत करण्यासाठी रशियाकडून Tu-160 बॉम्बर खरेदी करणार आिे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• Tupolev Tu-160 बॉम्बरचा सिााशधक िेग 2220 शकलोमीटर प्रशत तास आिे. उड्डाण दरम्यान, शिमान जास्तीत जास्त 

110,000 शकलो िजन उचलू िकते. 

• Tu-160 िर ॅटेशजक बॉम्बर रशियाने बनिले आिे. 

• रशियन बनािटीच्या Tu-160 बॉम्बरने 16 शडसेंबर 1981 रोजी प्रथमच उड्डाण केले आशण आता रशियाकडून 

पुनसांचशयत केले जात आिे. 

• सामररक बॉम्बर टू-160 बॉम्बरमधून लांब पल्ल्याची कू्रझ के्षपणासे्त्र आशण आस्टिक िारिेड दोन्ही प्रके्षशपत करू 

िकतात. 

• Tu-160 बॉम्बरला देखील काया करण्यासाठी ििाई इंधन भरण्याची आिश्यकता नािी; त्यामुळे टाँकर शिमानांना या 

शिमानासि मोशिमेसाठी उड्डाण करण्याची आिश्यकता नािी. 

• भारताला दोन्ही बाजंूनी ितंू्रनी िेढले आिे; एकाच िेळी दोन्ही आघाड्यांिर लढा सुरू झाल्यास, भारताला त्याच्या 

लष्करी क्षमतेचे शिभाजन करणे बंधनकारक असेल, जे त्याला रशियाकडून खरेदी करािे लागेल.  

• बॉम्बर पाशकस्तान आशण चीनमधे्य घुसखोरी करण्यास आशण समुिात गस्त घालणाऱया प्रमुख शिमानतळ, युद्धनौका 

आशण शिमानिाहू जिाजांिर िल्ला करण्यास सक्षम आिे. 

• Tu-160 बॉम्बर, इतर लढाऊ शिमानांप्रमाणे, मोठी के्षपणासे्त्र िाहून नेऊ िकते. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाची पुस्तके 

िेतन्याहू यांचे आत्मचररत्र 'बीबी: माय स्टोरी' 
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बातम्यांमधे्य का: 

• इस्रायलचे माजी पंतप्रधान बेंजाशमन नेतन्याहू यांचे पुस्तक, बीबी: माय िोरी, नोव्हेंबर 2022 मधे्य ररलीज िोणार आिे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• ‘बीबी: माय िोरी’ िा शचत्रपट इस्रायलच्या संसदीय शनिडणुकांच्या तीन आठिड्यांनंतर २२ नोव्हेंबरला प्रदशिात िोणार 

आिे. 

• नेतन्याहू यांच्या बालपणापासून ते मध्य पूिा भू-राजकारणािरील त्यांचा अनोखा दृष्ट्ीकोन आशण राष्ट्र ाध्यक्ष स्टलंटन, 

ओबामा आशण टर म्प यांच्यािी त्यांच्या देिाच्या भशिष्याची िमी देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या चचेपयांत सिा गोष्ट्ी पुस्तकात 

समाशिष्ट् आिेत. 

• "माझे जीिन िोकांशतका आशण शिजय, चुका आशण शसद्धी, शिकलेले धडे आशण इस्त्रायलसोबत शिणलेल्या शप्रयजनांचे 

आिे, ज्याने िे दाखिून शदले आिे की शिश्वास आशण डर ाइव्ह उज्ज्वल भशिष्य घडशिण्यासाठी मोठ्या आव्हानांिर मात 

करू िकतात," नेतान्याहू म्हणतात. 

• नेतान्याहू यांनी यापूिी "एक शटकाऊ िांतता" आशण "दिितिादािी लढा" यांसारखी प्रकािने शलशिली आिेत. 

• नेतन्याहू िा बेन्झोइन नेतन्याहू यांचा मुलगा आिे, जो एक उले्लखनीय शझओशनि आशण शिक्षक आिे आशण जोनाथन 

नेतन्याहूचा भाऊ आिे, जो युगांडातील एंटेबे येथे अपिरण केलेल्या शिमानात 1976 च्या ऐशतिाशसक ओशलस बचािाचे 

शदग्दिान करताना मारला गेला िोता. 

• इस्रायली शलकुड पक्षाचे प्रख्यात नेते बेंजाशमन नेतन्याहू यांनी 1996 ते 1999 पयांत पंतप्रधान म्हणून काम केले. 

स्रोत: टाइम्स ऑफ इस्रायल 

महत्वाचे नदिस 

अक्षय ऊजाा नदिस 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अक्षय ऊजाा शदिस, ज्याला अक्षय ऊजाा शदिस म्हणूनिी ओळखले जाते, भारतात दरिषी 20 ऑगि रोजी साजरा 

केला जातो. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• अक्षय ऊजाा शदन 2022 ची थीम "सौर ऊजेच्या आधारे िेतात उगिणारे भात पीक" आिे. 

• निीकरणीय ऊजाा शदनाचे उशद्दष्ट् भारतात अक्षय ऊजाा उत्पादन आशण िापराबाबत जागरूकता शनमााण करणे िे 

आिे. 

• निीकरणीय ऊजाा शदिस 2022 नैसशगाक संसाधनांच्या ऱिासाच्या शचंताजनक दराला प्रोत्सािन देऊन आशण समन्वय 

साधून अक्षय ऊजेच्या मित्त्वािर भर देतो. 

• 2004 मधे्य निीकरणीय ऊजाा शदनाची स्थापना करण्यात आली. 
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• उद्घाटन कायाक्रम 2004 मधे्य तत्कालीन पंतप्रधान मनमोिन शसंग यांनी आयोशजत केला िोता, ज्यांनी अक्षय ऊजाा 

स्त्रोतांच्या िापरास प्रोत्सािन देण्यासाठी 12000 तरुणांनी एक मानिी साखळी तयार करून एक टपाल शतकीट 

प्रकाशित केले िोते. 

• निीकरणीय ऊजाा शदन म्हणजे तरुण शपढीमधे्य जागरूकता शनमााण करण्यासाठी िायसू्कल आशण मिाशिद्ालयीन 

शिद्ार्थ्ाांना लक्ष्य करणे. 

• नूतनीकरणक्षम ऊजाा शनमााण करण्यासाठी नैसशगाक संसाधनांचा िापर केला जातो. 

• युनायटेड नेिन्सच्या अशधकृत िेबसाइटिरील डेटानुसार, बहुतेक राष्ट्र ांमधे्य अक्षय ऊजाा सध्या अशधक स्वस्त आिे 

आशण कोळसा, तेल आशण िायू यांसारख्या अपारंपररक जीिाश्म इंधनांपेक्षा शतप्पट अशधक रोजगार शनमााण करते. 

स्रोत: Livemint 
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