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दैनिक चालू घडामोडी 24.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

EU च्या Advanced Surveillance Framework मधूि ग्रीस बाहेर  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• ग्रीसच्या अर्थव्यवस्रे्साठी युरोपियन युपनयनच्या वपधथत टेहळणी चौकटीतून ग्रीस बाहेर िडणे, हे १२ वर्ाांचे संघर्थ 

संिवण्यासाठी आपण आिली धोरणे तयार करण्यासाठी अपधक लवपचकता देण्यासाठी आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रीसची आपर्थक कामपिरी आपण धोरणांवर 2018 िासून बारकाईने लक्ष ठेवले िेले आहे, जेणेकरून युरोपियन 

युपनयन (ईयू) आपण आयएमएफकडून 2010 ते 2015 दरम्यान तीन बहुिक्षीय बेलआउट्स दरम्यान सुधारणा हाती 

घेण्यात आल्या होत्या, ज्याची एकूण संख्या 260 अब्ज युरोिेक्षा जास्त आहे. 

• "अरे्न्सने मोठ्या प्रमाणावर आिली जबाबदारी िार िाडली आहे" अशी घोर्णा EU अपधकार यांनी केली होती. 

• 2010 मधे्य प्रर्म बेलआउट घेण्यास भाि िाडल्यानंतर, ग्रीस िेन्शन किात, खचथ पनबांध, कर वाढ आपण बँक पनयमांचा 

बळी ठरला ज्यामुळे अर्थव्यवस्र्ा 25% कमी झाली. 

• सतत चालू असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे शाश्वत आपर्थक वाढीला समर्थन पमळते आपण आपर्थक संकटाच्या 

संभाव्य स्रोतांना तोडं देण्यासाठी िावले उचलली जातात याची खात्री करण्यासाठी देखरेख प्रणालीची रचना करण्यात 

आली होती. 

• ग्रीस वाढीव देखरेखीतून बाहेर िडल्यास "िंुतवणूक गे्रड" के्रपडट रेपटंि प्राप्त करण्याचे देशाचे उपिष्ट देखील साध्य 

करणे बंद आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

राष्ट्र ीय पुरस्कार पोर्टल 
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बातम्यांमधे्य का: 

• कें द्र सरकारने राष्टर ीय िुरस्कार िोटथल तयार केले आहे, जे िारदशथकता आपण लोकसहभािाला चालना देण्यासाठी 

पवपवध मंत्रालये, पवभाि आपण एजन्सीद्वारे प्रदान केलेल्या अनेक िुरस्कारांसाठी नामांकनांचे स्वाित करते. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• नॅशनल प्राइज िोटथलचे उपिष्ट हे आहे की भारत सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या पवपवध िुरस्कारांसाठी व्यक्ती आपण 

संस्र्ांना सुचवणे सामान्य जनतेसाठी सोिे करणे आहे. 

• पवपवध िुरस्कारांसाठी नामांकन मािण्यासाठी सरकारने हे एकीकृत राष्टर ीय शे्रणी िोटथल तयार केले आहे. 

• राष्टर ीय िुरस्कार िोटथलच्या माध्यमातून पदले जाणारे सन्मान िद्म िुरस्कारािासून ते िंपडत दीनदयाळ उिाध्याय 

टेपलकॉम स्कस्कल एक्सलन्स िुरस्कार ते तेनपसंि नोिे राष्टर ीय साहस िुरस्कार आपण सरदार िटेल राष्टर ीय एकात्मता 

िुरस्काराियांत आहेत. 

• नॅशनल अवॉड्थस िोटथलच्या वािरामुळे, भारत सरकार िारदशथकता आपण लोकसहभािाला चालना देऊन, त्याच्या 

असंख्य मंत्रालये, पवभाि आपण एजन्सीमंधील सवथ िुरस्कार एका पडपजटल पॅ्लटफॉमथवर एकपत्रत करण्यास सक्षम 

असेल. 

• नॅशनल प्राइज िोटथलचे उपिष्ट जनतेच्या सदस्ांना भारत सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या अनेक िुरस्कारांसाठी व्यक्ती 

आपण िट सुचवणे सोिे करणे आहे. 

स्रोत: इकॉिॉनमक र्ाइम्स 

स्वदेशी हायडर ोजि इंधि सेल बस 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• KPIT-CSIR ने पवकपसत केलेली भारतातील िपहली स्वदेशी हायडर ोजन फु्यएल सेल बस कें द्रीय मंत्री डॉ. पजतेंद्र पसंि 

यांच्या हसे्त िुण्यात लॉन्च करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील िपहल्या िूणथिणे स्वदेशी हायडर ोजन इंधन सेल बसचे बांधकाम िंतप्रधान मोदीचं्या राष्टर ीय हररत हायडर ोजन 

पमशनच्या अनुरं्िाने आहे. 

• ग्रीन हायडर ोजन हा एक उतृ्कष्ट स्वच्छ ऊजाथ वेक्टर आहे जो ररफायपनंि उद्योि, खत उद्योि, िोलाद उद्योि, पसमेंट 

उद्योि आपण अवजड व्यावसापयक वाहतूक के्षत्रातील सवाथत कठीण उत्सजथनाचे सखोल डीकाबोनायझेशन सक्षम 

करतो. 

• इंधन सेल वाहनांची उच्च कायथक्षमता आपण हायडर ोजनची उच्च उजाथ घनता हे सुपनपित करते की इंधन सेल टर क आपण 

बसेसचा प्रपत पकलोमीटरचा खचथ पडझेलवर चालणारया वाहनांिेक्षा कमी आहे. 
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• CSIR-NCL ने पवकपसत केलेल्या प्रपक्रयेचे वेिळेिण हे एक नापवन्यिूणथ डाउनस्ट्र ीम प्रपक्रया तंत्रज्ञान आहे, जे या 

स्वदेशी तंत्रज्ञानाला जािपतक बेंचमाकथ सह स्पधाथत्मक बनवते. 

• या कायथक्रमादरम्यान CSIR-NCL मधील पबसे्फनॉल-ए िायलट प्लांटचेही उद्घाटन कें द्रीय मंत्री डॉ. पजतेंद्र पसंह 

यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

• इंधन सेल वाहने शून्य हररतिृह वायू उत्सपजथत करतात, जे भारतातील ियाथवरणीय प्रदूर्णाचा सामना करण्यासाठी 

महत्त्विूणथ ठरेल. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

 "निद्या रथ - सू्कल ऑि व्हील्स" 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आसामचे मुख्यमंत्री पहमंता पबस्वा सरमा यांनी 'पवद्या रर्-सू्कल ऑन व्हील्स' प्रकल्प सुरू केला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• पवद्या रर् - सू्कल ऑन व्हील्स कायथक्रमाचा शुभारंभ आसाममधे्य िुवाहाटी उच्च न्यायालयात झालेल्या समारंभात 

करण्यात आला. 

• पवद्या रर् - सू्कल ऑन व्हील्स प्रकल्पाचे उपिष्ट आपर्थकदृष्ट्या वंपचत िरीब मुलांना 10 मपहन्यांचे प्रार्पमक पशक्षण 

देऊन पशपक्षत करणे आहे. 

• पवद्या रर्-सू्कल ऑन व्हील्स कायथक्रमाचा एक भाि म्हणून वंपचत मुलांना 10 मपहन्यांसाठी प्रार्पमक पशक्षणासाठी 

प्रवेश पदला जाईल, त्यानंतर त्यांना िारंिाररक पशक्षण प्रणालीमधे्य समाकपलत केले जाईल. 

• पवद्या रर् - सू्कल ऑन व्हील्स प्रकल्प मुलांना िणवेश आपण िाठ्यिुस्तके तसेच मोफत मध्यान्ह भोजन देखील देईल. 

• आसाम राज्य िररवहन महामंडळ, आसाम सरबा एजु्यकेशन पमशन, िुवाहाटी उच्च न्यायालय पवधी सेवा सपमती, 

पजल्हा पवधी सेवा प्रापधकरण कामरूि (मेटर ो), आपण इतर अनेक िैर-सरकारी संस्र्ा सू्कल ऑन व्हील्स कायथक्रमातील 

सहभािी आहेत. 

स्रोत: Livemint 
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उत्तराखंडमधील अंतराळ नियाकलापांिर िजर ठेिणारी भारतातील पनहली िेधशाळा  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अंतराळ उद्योिातील स्ट्ाटथअि पदिांता, उत्तराखंडच्या िढवाल भािात भारताची िपहली व्यावसापयक अंतराळ 

िररस्कस्र्तीपवर्यक जािरूकता वेधशाळा तयार करेल, ज्यामधे्य िृथ्वीभोवती पफरणार् या 10 सें.मी. आकाराच्या 

वसंू्तचा मािोवा घेण्याची क्षमता असेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• से्पस पसचु्यएशनल अवेअरनेस (SSA) वेधशाळा भारताला लष्करी उिग्रहांच्या हालचाली आपण अवकाशातील 

पढिारयांसह सवथ खिोलीय पक्रयाकलािांवर लक्ष ठेवण्यास मदत करेल. 

• युनायटेड से्ट्ट्स सध्या अवकाशातील पढिारा पनरीक्षण के्षत्रात एक प्रमुख खेळाडू आहे, देशभर िसरलेल्या वेधशाळा 

आपण जिभरातील व्यावसापयक उिक्रम अपतररक्त डेटाचे योिदान देत आहेत. 

• पवशेर्तः , भूस्कस्र्र, मध्यम-िृथ्वी आपण उच्च-िृथ्वी कक्षामधे्य, खोल-अंतराळातील घटनांचे पनरीक्षण करण्याची क्षमता 

त्याच्या भािीदार ग्राउंड-आधाररत सेन्सर नेटवकथ सह उच्च-िुणवते्तच्या पनरीक्षणाद्वारे वपधथत केली जाईल. 

• उिग्रहांचे स्र्ान, वेि आपण प्रके्षिणाचा अपधक अचूक अंदाज वतथवून, अत्याधुपनक तंत्रज्ञान दुसरया अंतराळ यानाशी 

टक्कर होण्याची शक्यता कमी करू शकते. 

• मल्टी-ऑबे्जक्ट टर ॅपकंि रडार, ज्याचा SSA वेधशाळा सध्या भारतासाठी अंतराळातील वसंू्तचा मािोवा घेण्यासाठी 

वािर करत आहे, या के्षत्रामधे्य लक्षणीय प्रिती करेल. 

स्रोत: र्ाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: निज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

िासाचे आरे्नमस III नमशि 

 

बातम्यांमधे्य का: 
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• नासाने आटेपमस III मोपहमेसाठी 13 संभाव्य लँपडंि साइट्सची घोर्णा केली आहे, जी प्रर्मच एक मपहला आपण 

रंिाची व्यक्ती चंद्रावर िाठवेल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• नासाच्या आटेपमस ३ मोपहमेसाठी िुढील १३ पठकाणांची नासाने संभाव्य लँपडंि साइट म्हणून पनवड केली आहे : िीक 

पनयर शॅकलटन, कनेस्ककं्टि ररज, कनेस्ककं्टि ररज, कनेस्ककं्टि ररज एक्सटेंशन, हावर्थ, मालिटथ मॅपसफ, पलपिट्झ बेटा 

िठार, नोबेल ररम १, नोबेल ररम २ आपण अमंुडसेन ररम. 

• चंद्राचा दपक्षण धु्रव प्रते्यक प्रदेशाच्या स्र्ानाच्या सहा अंशांच्या आत आहे, ज्यामुळे या प्रदेशांना वैज्ञापनक महत्त्व आहे. 

• चंद्राच्या दीघथ मुक्कामासाठी सूयथप्रकाश आवश्यक असतो कारण तो उजाथ स्त्रोत म्हणून काम करतो आपण तािमान 

पनयंपत्रत करतो. 

• NASA आपण मोठ्या वैज्ञापनक आपण अपभयांपत्रकी संस्र्ा 13 संभाव्य लँपडंि स्र्ानांवर वाटाघाटी करतील. 

• अमेररकेने 1961 मधे्य सुरुवातीला मानवाला अंतराळात िाठवण्याचा प्रयत्न केला; आठ वर्ाांनंतर, 20 जुलै 1969 

रोजी, नील आमथस्ट्र ाँि अिोलो 11 मोपहमेचा भाि म्हणून चंद्रावर िाऊल ठेवणारा िपहला मानव बनला. 

• अिोलो 11 पमशनच्या अंतराळवीरांनी चंद्रावर अमेररकन ध्वज आपण पचन्ह सोडले. 

• अंतराळ संशोधनाच्या उपिष्टाबरोबरच, अमेररकन लोकांना चंद्रावर िरत आणण्याच्या नासाच्या मोपहमेचे उपिष्ट 

अंतराळात अमेररकन नेतृत्व प्रदपशथत करणे आपण चंद्रावर सामररक उिस्कस्र्ती पनमाथण करणे हे आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: िीडा 

लास्ट पंघल: कुस्तीमधे्य भारताचा पनहला अंडर-20 निश्वनिजेता 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• हररयाणाच्या 17 वर्ीय कुस्तीिटू लास्ट् िंघलने कझापकस्तानच्या ऍटपलन शािायेवाचा 8-0 असा िराभव करत अंडर-

20 वर्ल्थ चॅस्कियनचे पवजेतेिद िटकावले. 

मुख्य मुदे्द: 

• लास्ट् िंघल ही २० वर्ाांखालील पवश्वपवजेती ठरणारी िपहली भारतीय मपहला आहे. 

• 20 वर्ाांखालील जािपतक कुस्ती स्पधाथ सोपफया, बले्गररया येरे् आयोपजत करण्यात आली होती. 

• जमथन अमेरी ऑपलस्कव्हयावर लवकर 11-0 ने पवजय पमळवून, िंघल त्याच्या उतृ्कष्ट तांपत्रक िराक्रमामुळे पजंकला. 

• लास्ट् िंघाल हा हररयाणातील पहस्सार पजल्ह्यातील भिाना िावचा रपहवासी आहे. 

•  िंघलने आपशयाई जु्यपनयर चॅस्कियनपशि (2022) मधे्य सुवणथ िदक आपण कॅडेट वर्ल्थ चॅस्कियनपशि (2021) मधे्य 

कांस् िदक पजंकले. 

• िेल्या वर्ी िंघलने U23 आपशयाई चॅस्कियनपशिमधे्यही रौप्य िदक पजंकले होते. 

• पतच्या दुसरया सामन्यात जिानच्या अयाका पकमुरा पहला भारतीय कुस्तीिटूने घसरून िराभूत केले. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• उिांत्य फेरीच्या सामन्यात िंघलने युके्रपनयन नतापलया स्किव्हचुत्स्काचा सामना केला आपण 11-2 च्या स्कोअरसह 

सामना पनणाथयकिणे पजंकला. 

• अंपतम फेरीत सहभािी भारताच्या इतर कुस्तीिटंूना सुवणथिदक पमळालेले नाही. 

• दोन वेळा अंडर-17 वर्ल्थ चॅस्कियन सोनम मपलकला 62 पकलो वजनी िटाच्या अंपतम फेरीत नोनोका ओझाकीकडून 

िराभव ित्करावा लािल्याने रौप्य िदकावर समाधान मानावे लािले. 

• भारताच्या पप्रयांकाचा ६५ पकलो वजनी िटाच्या अंपतम फेरीत जिानच्या मापहरो योपशताकेकडून ०-८ असा िराभव 

झाला. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे नदिस 

जागनतक जल सप्ताह 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 2022-23 साठी जािपतक जल सप्ताह 23 ऑिस्ट् ते 1 सप्टेंबर या कालावधीत आयोपजत करण्यात आला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• जािपतक जल सप्ताह हा 1991 िासून स्ट्ॉकहोम इंटरनॅशनल वॉटर इस्कियूट (SIWI) द्वारे आयोपजत केला जाणारा 

वापर्थक कायथक्रम आहे ज्याचे उपिष्ट जािपतक जल समस्ा आपण आंतरराष्टर ीय पवकासाशी संबंपधत समस्ांचे 

पनराकरण करण्याच्या उिेशाने आहे. 

• 2022 च्या जािपतक जल सप्ताहाची र्ीम "Seeing the Unseen: The Value of Water" आहे. 

जागनतक जल सप्ताह 2022-23 साठी ही व्यापक थीम तीि मुख्य दृनष्ट्कोिांसाठी नििडली गेली आहे- 

1. लोकांसाठी िाण्याचे मूल्य आपण पवकास. 

2. पनसिथ आपण हवामान बदलासाठी िाण्याचे मूल्य. 

3. िाण्याचे आपर्थक आपण आपर्थक मूल्य. 

• जािपतक जल सप्ताह हा बदल घडवणारयांचा समुदाय आहे जो जिातील सवाथत मोठ्या िाण्याशी संबंपधत आव्हाने 

सोडवण्यासाठी सहकायथ करतो. 

• जािपतक जल सप्ताहामधे्य शाश्वत पवकास उपिषे्ट आपण इतर आंतरराष्टर ीय प्रपक्रयांच्या पदशेने प्रितीला िती देण्यासाठी 

बैठक आयोपजत करणे समापवष्ट आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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