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दैनिक चालू घडामोडी 25.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

भारत-इनिप्त राििैनतक संबंधांचा 75 वा वधाापि नदि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतासोबतच्या राजनैततक संबंधांच्या 75 व्या वधाापन तिनातनतित्त इतजप्तने एक टपाल ततकीट जारी केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारताच्या स्वातंत्र्याला 18 ऑगस्ट 1947 रोजी, त्याच्या स्वातंत्र्यानंतर तीन तिवसांनी इतजप्तने िान्यता तिली, ज्यािुळे 

भारत आति इतजप्तिधील राजनैततक संबंधांची सुरुवात झाली. 

• 1950 च्या िशकात िोन्ही िेशांिधील संबंध अतधक दृढ झाले, पररिािी 1955 िधे्य ऐततहातसक िैत्री करार झाला. 

• इतजप्त हे भारतासाठी सध्याच्या USD 3.15 तबतलयन गंुतविुकीसह या के्षत्रातील सवाात िोठे गंुतविूक तठकािांपैकी 

एक आहे. 

• भारत-इतजप्त तिपक्षीय व्यापार आतथाक वर्ा 2021-22 िधे्य US$ 7.26 अब्ज इतका ऐततहातसक तवक्रिी उच्ांक 

गाठला आहे, जो आतथाक वर्ा 2020-21 च्या तुलनेत 75% वाढला आहे. 

• सध्या, 5व्या भारत-इतजप्त संयुक्त व्यवसाय पररर्िेच्या बैठकीअंतगात, 5 वर्ाांिधे्य USD 12 अब्ज वातर्ाक तिपक्षीय 

व्यापाराचे लक्ष्य िोन्ही बाजंूनी तनतित केले आहे. 

• तिपक्षीय लष्करी सराव डेझटा वॉररयर िेखील भारत आति इतजप्त यांनी संयुक्तपिे आयोतजत केला आहे. 

• भारत आति इतजप्त यांनी आयोतजत केलेल्या या सरावाचे आयोजन भारतीय हवाई िल आति इतजप्शशयन हवाई िल 

यांच्यातील परस्पर सिज वाढवण्यासाठी करण्यात आले आहे. 

स्रोत: िवभारत टाईम्स 

‘उलची फ्रीडम शील्ड’ लष्करी सराव 
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बातम्यांमधे्य का: 

• ितक्षि कोररया आति युनायटेड से्टट्स यांच्यातील सवाात िोठ्या संयुक्त लष्करी कवायती फील्ड प्रतशक्षि पुन्हा सुरू 

झाल्यािुळे सुरू झाल्या आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• वातर्ाक उन्हाळी सरावाचे नाव यावर्ी "उलची फ्रीडि शील्ड" असे बिलण्यात आले आहे आति तो 1 सप्टेंबर 2022 

पयांत सुरू राहील. 

• कोरोनाव्हायरसच्या उदे्रकानंतर प्रथिच, ितक्षि कोररयाने चार तिवसीय उल्ची नागरी संरक्षि सराव सुरू केला आहे 

जो तवशेर्त: सरकारी तयारी सुधारण्याच्या उदे्दशाने आहे. 

• या नागरी आति लष्करी सरावांच्या िितीने, सरकार युद्धाच्या तवकतसत स्वरूपाला सािावून घेण्यासाठी िेशाची 

तयारी वाढवण्याचा प्रयत्न करते. 

• ितक्षि कोररया आति अिेररकेने सरावाचे प्राथतिक प्रतशक्षि सुरू केल्यानंतर उत्तर कोररयाने आपल्या पतिि 

तकनाऱ्यावर िोन के्षपिासे्त्र डागली. 

• सहयोगी िेश एकूि 11 प्रािेतशक प्रतशक्षि कायाक्रि आयोतजत करतील, ज्यािधे्य तिगेड स्तरावरील एक कायाक्रि 

असेल ज्यात हजारो सैतनक सहभागी होतील, असे सोल संरक्षि िंत्रालयाने म्हटले आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

HPCL िे पनहला शेणावर आधाररत कॉमे्प्रस्ड बायोगॅस प्रकल्प लााँच केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• शेिावर आधाररत पतहला कॉमे्प्रस्ड बायोगॅस प्रकल्प एचपीसीएलने सुरू केला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• या HPCL प्रकल्पात, वाहनांसाठी इंधन म्हिून वापरता येिारा बायोगॅस, िररोज 100 टन गायीचे खत वापरून तयार 

केले जाईल. 

• एचपीसीएल कॉमे्प्रस्ड बायोगॅस प्रोजेक्ट इतनतशएतटव्हसाठी फे्रिवका  गोबर-धन योजना होती, जी स्वच्छ भारत तिशन 

(ग्रािीि) बायोतडगे्रडेबल वेस्ट िॅनेजिेंट घटकाचा एक भाग म्हिून एतप्रल 2018 िधे्य भारत सरकारने अनावरि केली 

होती. 

• पशुधन आति सेंतद्रय कचऱ्याच्या साहाय्याने, HPCL संकुतचत बायोगॅस प्रकल्प योजना पैसा आति ऊजाा तनिााि 

करताना स्वच्छता वाढवण्याची आशा करते. 

• HPCL िारे चालवल्या जािाऱ् या या प्रकल्पाचा पायाभरिी सिारंभ श्री गोधाि िहातीथा पथिेडा लोक पुण्यथा टर स्टने 

आयोतजत केला होता, जो सांचोर आति जालोर तजल्यातील पथिेडा या राजस्थानी गावात आहे. 
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• कृर्ी कचरा, खत, नगरपातलका कचरा, वनस्पती सातहत्य, सांडपािी, तहरवा कचरा आति अन्न कचरा ही सवा नैसतगाक 

सािग्रीची उिाहरिे आहेत ज्यांचा वापर बायोगॅस बनवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

• तिथेन, काबान डायऑक्साइड आति हायडर ोजन सल्फाइड हे तीन प्रिुख वायू बायोगॅसिधे्य आढळतात. 

• तिथेन (CH4), नैसतगाक वायूिधे्य आढळिारा वायू आति काबान डायऑक्साइड बहुतेक बायोगॅस बनवतात, जो अक्षय 

ऊजाा स्त्रोत (CO2) आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

यूपी सरकार भारतातील पनहली शैक्षनणक टाउिनशप तयार करणार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तर प्रिेश सरकार राज्यात एजु्यकेशन टाऊनतशप तयार करण्याचा तवचार करत आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• उत्तर प्रिेश सरकारच्या म्हिण्यानुसार, 'तसंगल एंटर ी, िप्िपल एप्झझट' या कल्पनेवर एजु्यकेशन टाऊनतशप 

तवकतसत केली जाईल. 

• एजु्यकेशन टाऊनतशपचे उतद्दष्ट तरुिांना उच् िजााचे तशक्षि िेिे तसेच त्यांना एकाच तठकािी तवतवध व्यावसातयक 

कौशल्यांनी सुसज्ज करिे हे आहे. 

• एजु्यकेशन टाऊनतशप अंतगात, तवद्याथी आति तशक्षक िोघांसाठी राहण्याची सोय आति इतर अनेक सुतवधा उपलब्ध 

करून तिल्या जािार आहेत. 

• 'तसंगल एंटर ी, िप्िपल एप्झझट' या कल्पनेवर बांधलेल्या या टाऊनतशपचा भर उच् िजााच्या तशक्षिावर असेल, 

ज्यािधे्य भारत तसेच आतफ्रका, लॅतटन अिेररकन आति िध्य आतशयाई िेशांतील तवद्यार्थ्ाांना कव्हर केले जाईल. 

• टाऊनतशपिधे्य, िेशातील आति जगातील प्रतततित सरकारी आति खाजगी तवद्यापीठे त्यांचे कॅम्पस उघडण्यास सक्षि 

असतील. 

• एजु्यकेशन टाऊनतशपिधे्य कौशल्य तवकास तवद्यापीठांचाही सिावेश करण्यात आला असून, तेथे तरुिांना तवतवध 

प्रकारच्या कौशल्यांचे प्रतशक्षि तिले जािार आहे. 

• यासोबतच या शैक्षतिक शहरांिधे्य अभु्यिय सारख्या इतर अनेक कोतचंग इप्िटू्यटही सुरू केल्या जातील 

जेिेकरून अतधकातधक तवद्यार्थ्ाांना स्पधाात्मक यश तिळू शकेल. 

• NEET, IIT, कें द्रीय लोकसेवा आयोग इत्यािी परीक्षा िेशात आति राज्यात होिार आहेत. 

• राज्यात 'तसंगल एंटर ी, िप्िपल एप्झझट' प्रिाली सुरू झाल्याने तवद्यार्थ्ाांना परवडिारे शैक्षतिक कजाही तिळू शकते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 
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फररदाबाद, हररयाणातील अमृता हॉस्पिटल 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• हररयािातील फररिाबाि येथे 2,600 खाटांच्या अिृता रुग्णालयाचे पंतप्रधान नरेंद्र िोिी यांच्या हसे्त उि्घाटन 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• अिृता हॉप्स्पटल, 2,600 खाटांचे, अत्याधुतनक तंत्रज्ञानासह आतशयातील सवाात िोठे हॉप्स्पटल आहे, ज्यािधे्य 

िध्यवती प्स्थत, पूिापिे स्वयंचतलत प्रयोगशाळा िेखील आहे. 

• अत्याधुतनक अिृता हॉप्स्पटल 130 एकरांच्या तवस्तीिा कॅम्पसिधे्य तटकाऊपिा लक्षात घेऊन सहा वर्ाांच्या 

कालावधीत बांधले गेले. 

• अिृता हॉप्स्पटलिधे्य सात िजली संशोधन इिारत आहे जी िाता अिृतानंिियी िठ यांनी प्रायोतजत केली होती. 

• नवीन सुपर-से्पशातलटी अिृता हॉप्स्पटलने 500 खाटांसह काया सुरू केले आति पुढील पाच वर्ाांत ते पूिा क्षितेने 

पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. 

• फररिाबािच्या सेक्टर 88 िधील नवीन िेगा अिृता हॉप्स्पटलच्या आवारात एक वैद्यकीय िहातवद्यालय असेल, ज्याचा 

आकार 10 िशलक्ष चौरस फूट आहे. 

• रुग्णालयात हायटेक, पूिापिे स्वयंचतलत कें द्रीय प्रयोगशाळा तसेच वॉडा आति ओपीडी आहेत जे रुग्ण-कें तद्रत आहेत. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 

छत्तीसगड सरकार राज्यात 300 ग्रामीण औद्योनगक पाका  उभारणार आहे 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• छत्तीसगड सरकारने राज्यात 300 ग्रािीि औद्योतगक पाका  उभारण्याची घोर्िा केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रािीि औद्योतगक उद्यान प्रकल्पाचे उतद्दष्ट ग्रािीि अथाव्यवस्थेला बळकट करिे आति "गौठि" (गुरांचा गोठा) रोजी 

उपजीतवकेचे कें द्र बनविे आहे. 
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• राज्यात 2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीतनतित्त ग्रािीि औद्योतगक उद्यान प्रकल्पाचा शुभारंभ होिार आहे. 

• या प्रकल्पांतगात राज्यातील पतहले असे उद्यान कांकेर तजल्यातील कुळगाव येथे उभारण्यात येिार असून त्याला गांधी 

ग्राि असे नाव िेण्यात आले आहे. 

• गौि वनोपजांच्या िूल्यवधानाच्या आधारे वनतवभागाकडून तनवासी प्रतशक्षि कें द्र सुरू करण्यात आले आहे. 

• गांडूळ खत तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून शेिखत िोन रुपये तकलो या िराने खरेिी केले जात आहे. 

• राज्य सरकारिारे या प्रकल्पांतगात पायाभूत सुतवधा िेखील तवकतसत केल्या जात आहेत, जसे की इंटरलॉतकंग, 

तसिेंट/कााँक्रीट रसे्त, वसततगृहे, तनवासी खोल्या, स्वयंपाकघर हॉल, ितहला बचत गटांसाठी शेड आति भूतिगत तसंचन 

पाइपलाइन. 

• या प्रकल्पासाठी तजल्हा खतनज प्रततिान (DMF) तनधी वापरण्याची सरकारची योजना आहे. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

िेम्स वेब िेस टेनलस्कोपमधील गुरू ग्रहाची छायानचते्र 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• जेम्स वेब से्पस टेतलस्कोप (JWST) िारे प्रथिच गुरू ग्रहाची स्पष्ट छायातचते्र घेण्यात आली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• उत्तर आति ितक्षि धु्रवावरील बृहस्पततच्या वािळी गे्रट रेड स्पॉट, ररंग, अरोरा आति अरोरा यांच्या प्रततिा अद्याप 

घेतलेल्या कोित्याही फोटोिंधे्य स्पष्टपिे तिसत नाहीत. 

• जेम्स वेब से्पस टेलीस्कोपिधून प्राप्त केलेले प्रततिा स्वरूप इन्फ्फ्रारेड होते, ज्यािधे्य इन्फ्फ्रारेड प्रततिा कृतत्रिररत्या 

तनळ्या, पांढयाा, तहरव्या, तपवळ्या आति नारंगी रंगाच्या होत्या. 

• जेम्स वेब से्पस टेतलस्कोप ही एक िोठी इन्फ्फ्रारेड िुबीि आहे जी तवश्वाच्या इततहासाच्या प्रते्यक टशयाचा अभ्यास 

करण्यासाठी तडझाइन केलेली आहे. 

• जेम्स वेब से्पस टेतलस्कोप भूतकाळात डोकावून पाहण्यास सक्षि होण्यासाठी तडझाइन केले आहे जसे की 

सुरुवातीच्या तवश्वात त्यांच्या लांब तरंगलांबीिारे तयार झालेल्या पतहल्या आकाशगंगा. 

• जेम्स वेब से्पस टेतलस्कोपला पृथ्वीपासून सुिारे 1.5 िशलक्ष तकलोिीटर अंतरावर अजून प्रवास करायचा आहे. 

• जेम्स वेब से्पस टेतलस्कोप ितक्षि अिेररकेतील फ्रें च गयाना येथून एररयन 5 ECA रॉकेटवर प्रके्षतपत करण्यात आली. 

स्रोत: द नहंदू 
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महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

चांदीपूर येथे यशस्वीररत्या लढा-चाचणी भारत VL-SRSAM 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• संरक्षि संशोधन आति तवकास संघटना (DRDO) ने भारतीय नौिल आति नौिल युद्धनौकांसाठी उभ्या प्रके्षतपत 

केलेल्या शॉटा-रेंज सरफेस टू एअर तिसाइल (VL-SRSAM) च्या यशस्वी उड्डाि चाचण्या घेतल्या आहेत. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• चांिीपूरच्या तकनाऱ् याजवळ, ओतडशा राज्यातील, VL-SRSAM उड्डाि चाचिी घेण्यात आली. 

• भारतीय नौिलाच्या जहाजाची अनुलंब प्रके्षपि करण्याची क्षिता िशातवण्यासाठी, ते वेगवान िानवरतहत हवाई 

लक्ष्यावर यशस्वीररत्या चालवण्यात आले. 

• व्हीएल-एसआरएसएएि ची रचना आति तवकतसत करण्यात आलेले अनेक हवाई धोक्ांपैकी सी-प्स्कतिंग लके्ष्य 

जवळच्या अंतरावर पराभूत करण्यासाठी आहेत. 

• फ्लाइट डेटाचा वापर VL-SRSAM च्या चाचिी प्रके्षपिाचा िागोवा घेण्यासाठी केला जाईल, ज्यािधे्य उड्डाि िागा 

आति वाहन कायाप्रिशान आकडेवारीचा सिावेश आहे. 

• रडार, इलेक्टर ो-ऑतप्टकल टर ॅतकंग तसस्टीि (EOTS), आति ITR, चांिीपूर िारे ठेवलेल्या टेतलिेटर ी तसस्टीिसह 

उपकरिांच्या अनेक शे्रिीनंी चाचिी प्रके्षपि िरम्यान उड्डाि डेटा रेकॉडा केला. 

• VL-SRSAM हे अंिाजे 15 तकिी उंचीवर आति 40 ते 50 तकिी िरम्यानच्या अंतरावर हाय-स्पीड हवाई लक्ष्यांवर 

हल्ला करण्यासाठी तयार केले आहे. 

• प्व्हजु्यअल रेंजच्या पलीकडे असलेल्या हवेतून हवेत िारा करिारे अस्त्र के्षपिास्त्र, शस्त्राच्या तडझाइनसाठी पे्ररिा 

म्हिून काि केले. 

• VL-थ्रस्ट SRSAM ची वे्हक्टररंग प्रिाली के्षपिास्त्राचा कोनीय वेग आति उंची तनयंतत्रत करण्यासाठी थ्रस्ट तिशा 

बिलण्यासाठी त्याच्या इंतजनची क्षिता सुधारण्यासाठी िहत्त्वपूिा ठरेल. 

• व्हीएल-एसआरएसएएि ही एक कॅतनस्टर प्रिाली आहे, जी त्या हेतूसाठी तवशेर्तः  तयार केलेल्या कंपाटािेंट्सिधून 

संग्रतहत आति वापरली जाऊ शकते. 

स्रोत: द नहंदू 
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