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दैनिक चालू घडामोडी 26.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

भारत पनहल्ांदाच नडसेंबर 2022 पयंत G20 चे अध्यक्षपद स्वीकारणार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत 2023 मधे्य G20 गटाचे अध्यक्ष म्हणून काम करेल आणण कें द्रीय मंणिमंडळाने G20 सणचवालय आणण सोबतच्या 

घटकांच्या स्थापनेला मान्यता णिली आहे.      

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 1 णडसेंबर 2022 पासून, 30 नोव्हेंबर 2023 पयंत, भारत G20 चे अध्यक्ष म्हणून काम करेल. G20 णिखर पररषि 

पुढील वषी भारतात होणार आहे. 

• G20 ही युरोणपयन युणनयन, तसेच जागणतक बँक आणण आंतरराष्ट्र ीय नाणेणनधीसह 19 राष्ट्र ांची युती आहे. 

• G20 िेिांचा जागणतक GDP च्या 80% पेक्षा जास्त, जागणतक व्यापारात 75% आणण जागणतक लोकसंखे्यच्या 60% 

पेक्षा जास्त वाटा आहे.. 

• 1999 पासून, G20 ने िरवषी अथथमंिी आणण कें द्रीय बँकांचे गव्हनथर एकि केले आहेत. 

• वषाथतून एकिा G20 राष्ट्र ांच्या नेत्ांची बैठक आयोणजत करण्याचा णनणथय 2008 च्या आणथथक संकटािरम्यान नवीन 

राजकीय सहमतीची गरज जगाला जाणवल्यामुळे झाला. 

• वषाथतून िोनिा, जागणतक बँक आणण आंतरराष्ट्र ीय नाणेणनधीचे प्रणतणनधी कें द्रीय बँक गव्हनथर आणण G20 िेिांच्या 

अथथमंत्र्ांच्या बैठकांना उपस्स्थत राहतात. 

• अजेंणटना, ऑस्ट्र ेणलया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, युरोणपयन युणनयन, फ्रान्स, जमथनी, भारत, इंडोनेणिया, इटली, मेस्िको, 

रणिया, सौिी अरेणबया, िणक्षण आणफ्रका, िणक्षण कोररया, तुकी, युनायटेड णकंगडम आणण युनायटेड से्ट्ट्स हे सवथ 

सिस्य आहेत. 

स्रोत: द नहंदू 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

2025 पयंत भारतात 1.8 लाख नकमी महामार्ग आनण 1.2 लाख नकमी रेले्व मार्ग असतील 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• बँक ऑफ अमेररका णसकु्यररटीज इंणडयाच्या अहवालानुसार, 2025 पयंत भारतात 1.8 लाख णकमी महामागथ आणण 

1.2 लाख णकमी रेले्व मागांचा अंिाज आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बँक ऑफ अमेररका णसकु्यररटीज इंणडयाने सािर केलेल्या नव्या अहवालानुसार, भारतातील सवथ राष्ट्र ीय महामागांची 

लांबी सुमारे १.८ लाख णकमीपयंत पोहोचण्याचा अंिाज असून, भारत याच गतीने काम करत राणहला तर २०२५ पयंत 

१.२ लाख णकमी रेले्वमागथ टाकण्याचे उणिष्ट् आहे.  

• 1950 ते 2015 िरम्यान, भारतात 4000 णकमी नवीन राष्ट्र ीय महामागथ बांधण्यात आले, जे 2015 मधे्य 77,000 णकमी 

होते. 

• बँक ऑफ अमेररका णसकु्यररटीज इंणडयाने सािर केलेल्या नवीन अहवालानुसार, 2025 पयंत 1.8 लाख णकमी 

महामागाथपयंत पोहोचण्याचे लक्ष्य सध्याच्या लांबीच्या िुप्पट आहे. 

• सन 1950 मधे्य, भारतातील रेले्व नेटवकथ  फक्त 10,000 णकमीचे रेले्व मागथ होते जे 2015 पयंत 63,000 णकमी पयंत 

वाढले आहे. 

• बँक ऑफ अमेररका णसकु्यररटीज इंणडयाने सािर केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, 2025 पयंत रेले्व मागाथची लांबी 1.2 

लाख णकलोमीटरपयंत पोहोचणार आहे. 

स्रोत: Livemint 

पंतप्रधाि मोदीिंी मोहालीत होमी भाभा कॅन्सर हॉस्पिटलचे उद्घाटि केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• 300 खाटांचे होमी भाभा कॅन्सर हॉस्िटल आणण ररसचथ सेंटरचे पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या हसे्त मुल्लानपूर, मोहाली, 

चंिीगड येथे उि्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 
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• होमी भाभा कॅन्सर हॉस्िटल अँड ररसचथ सेंटर टाटा मेमोररयल सेंटरने 660 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खचथ करून बांधले 

आहे जी अणुऊजाथ णवभागाच्या अंतगथत एक सहाय्यक संस्था आहे. 

• हे हॉस्िटल अत्ाधुणनक सुणवधांनी सुसज्ज आहे ज्यात मॅगे्नणटक रेझोनान्स इमेणजंग (MRI), मॅमोग्राफी, णडणजटल 

रेणडओग्राफी आणण बॅ्रचीथेरपीचा समावेि आहे, ज्यामुळे भारतातील सवथ प्रकारच्या ककथ रोगावर उपचार णमळतील. 

• भारत सरकारने िेिात 1.50 लाख आरोग्य आणण णनरोगीपणा कें दे्र उघडण्याची योजना आखली आहे आणण सध्या 

1.50 लाखांपैकी 1.25 लाख कें दे्र कायथरत आहेत. 

• भारत सरकारने िेिातील पॅरामेणडि आणण डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रते्क िहरात एक वैद्यकीय 

महाणवद्यालय सुणनणित करण्यासाठी काम केले आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

बायोएनिया 2023 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• बायोएणिया 2023 ची 20 वी आवृत्ती तेलंगणा सरकार 24-26 फेबु्रवारी 2023 रोजी बायोएणिया 2023 जीवन णवज्ञान 

आणण आरोग्य तंिज्ञानासाठी प्रमुख कायथक्रम आयोणजत करेल. 

मुख्य मुदे्द: 

• BioAsia 2023 चा लोगो आणण थीम "Moving for One: Shaping the Next Generation of Humanized 

Healthcare" अिी आहे. 

• हैिराबाि हे गेल्या िोन ििकांपासून जगासाठी महत्त्वाचे कें द्र आहे, तसेच भारतातील आरोग्य सेवा आणण जीवन 

णवज्ञान कें द्र आणण BioAsia 2023 तेथे होणार आहे. 

• हैद्राबाि िहराने COVID-19 साथीच्या आजारािरम्यान लस पुरवून आपली प्रणतष्ठा वाढवली आहे, ज्याने संपूणथ 

जगाला लसीकरण करण्यास मित केली आणण सध्या हैिराबािमधे्य BioAsia 2023 कायथक्रमाचे आयोजन करत 

आहे. 

• वन हेल्थच्या आंतरणवद्यािाखीय थीम, आरोग्यसेवेतील णवघटनकारी तंिज्ञान आणण सवांसाठी आरोग्यसेवेमधे्य प्रवेि 

आणण परवडणारीता यावर चचाथ करणे, हे BioAsia 2023 चे प्रमुख उणिष्ट् आहे. 

• BioAsia 2023 इव्हेंटमधे्य एक स्ट्ाटथ-अप िोकेस िेखील समाणवष्ट् आहे, णजथे जगभरातील 100 हून अणधक 

काळजीपूवथक णनवडलेले आरोग्य-तंि उद्योजक तातडीच्या वैद्यकीय समस्यांसाठी त्ांचे महत्त्वपूणथ उपाय सािर करू 

िकतात. 

• BioAsia 2022 सुमारे 70 िेिांतील सुमारे 37,500 उपस्स्थतांच्या आभासी उपस्स्थतीसह आयोणजत केले जाईल. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

उत्तर प्रदेि लखिौमधे्य देिातील पनहली िाईट सफारी सुरू करणार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मुख्यमंिी योगी आणित्नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंणिमंडळाच्या बैठकीत राजधानी लखनऊमधे्य िेिातील 

पणहली नाईट सफारी सुरू करण्याच्या उत्तर प्रिेि पयथटन णवभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी िेण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• णसंगापूरमधे्य असलेल्या जगातील पणहल्या नाईट सफारीच्या धतीवर लखनौमधील ही नाईट सफारी कुकरेल 

वनपररके्षिात 2027.46 हेक्टर के्षिफळात 350 एकरवर उभारली जाणार आहे. 

• या प्रकल्ांतगथत णसंगापूरच्या धतीवर 150 एकर पररसरात प्राणीिास्त्र उद्यानही बांधले जाणार आहे. 

• ही िेिातील पणहली नाईट सफारी आहे, सध्या िेिात 13 ओपन डे सफारी आहेत, परंतु त्ापैकी एकही नाईट सफारी 

नाही. 

• या योजनेंतगथत नाईट सफारीचे प्रवेिद्वार भव्य आणण आकषथक असेल, त्ात इंटरणप्रटेिन सेंटर आणण बटरफ्लाय 

इंटरणप्रटेिन सेंटरही बांधले जाणार आहे. 

• या प्रकल्ांतगथत ७५ एकरांवर लेपडथ सफारी, ६० एकरांवर बेअर सफारी आणण ७५ एकरांवर टायगर सफारी 

उभारण्याच्या योजनांचाही समावेि करण्यात आला आहे. 

• जागणतक िजाथच्या सुणवधांमधे्य रािीच्या सफारीसह रेले्वच्या प्रवासाचा आणण स्थाणनक मागथििथकांसह जीपचा समावेि 

आहे. 

• उद्यानाला अणधक आकषथक बनवण्यासाठी सरकारने कॅनोपी वॉक, कॅस्पंग अ ॅस्क्टस्व्हटी, माउंटन बाइक टर ॅक, वॉल 

क्लाइंणबंग, टर ी टॉप रेस्ट्ॉरंट, नेचर टर ेल आणण फूड कोटथ यासारख्या सुणवधांचाही समावेि केला आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: निज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

IIT रु्िाहाटीिे साखरेचा पयागय "Xylitol" बििण्यासाठी तंत्रज्ञाि निकनसत केले  
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बातम्यांमधे्य का: 

• आयआयटी गुवाहाटीच्या संिोधकांनी एक णकण्वन प्रणक्रया तयार केली आहे जी उसाच्या बागेपासून सुरणक्षतपणे 

णझणलटॉल तयार करण्यासाठी अल्ट्र ासाऊंडचा वापर करते, जे ऊस गाळपाचे उप-उत्पािन आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• हा दृष्ट्ीकोन रासायणनक संशे्लषणातील ऑपरेिनल अडथळे आणण पारंपाररक णकण्वनाचा कालावधी िूर करेल. 

• IIT गुवाहाटीच्या संिोधकांनी णकण्वन प्रणक्रयेिरम्यान अल्ट्र ासाऊंडचा वापर केल्याने केवळ णकण्वन वेळ 15 

तासांपयंत कमी झाला नाही तर उत्पािनात सुमारे 20% वाढ झाली आहे. 

• xylitol तयार करण्याच्या नाणवन्यपूणथ तंिज्ञानामुळे सुरणक्षत पयाथयी स्वीटनसथचा वापर वाढला आहे कारण मधुमेह 

असलेल्या व्यक्तीवंर आणण सामान्य आरोग्यावर पांढर् या साखरेच्या (सुक्रोज) नकारात्मक पररणामांबिल जागरूकता 

वाढली आहे. 

• औद्योणगकदृष्ट्या xylitol तयार करण्यासाठी, D-xylose, लाकडापासून णमळवलेले एक मौल्यवान रसायन, णनकेल 

उते्प्ररकाने अतं्त उच्च तापमान आणण िाबांवर प्रणक्रया केली जाते, ज्यामुळे प्रणक्रया अतं्त ऊजाथ-कें णद्रत होते. 

• आयआयटी गुवाहाटी येथील संिोधकांनी वापरलेली णकण्वन प्रणक्रया नाणवन्यपूणथ नाही, अनेक भारतीय कुटंुबे िुधाचे 

िह्यामधे्य रूपांतर करण्यासाठी णकण्वन प्रणक्रया वापरतात. 

• णकण्वनामधे्य, बॅके्टररया आणण यीस्ट्सह अनेक प्रकारचे सूक्ष्मजंतू एका पिाथाथचे िुसर्यामधे्य रूपांतर करण्यासाठी 

वापरले जातात. 

• या प्रणक्रयेत, IIT गुवाहाटी येथील संिोधकांनी प्रथम उसाचा रस काढल्यानंतर उरलेला तंतुमय कचरा उत्पािन 

असलेल्या उसाच्या बगॅसचा वापर केला. 

• IIT गुवाहाटी येथील संिोधकांनी एक नवीन णकण्वन तंि वापरले आहे, जे xylitol च्या सूक्ष्मजीव-पे्रररत संशे्लषणास 

गती िेण्यासाठी अल्ट्र ासोणनक लहरीचंा वापर करते. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाचे व्यस्पिमत्व 

17 िर्षीय पायलट मॅक रदरफोडगिे सोलो फ्लाइटचा निश्वनिक्रम 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• मॅक रिरफोडथ हा १७ वषीय पायलट बुले्गररयात उतरल्यानंतर छोया णवमानातून एकयाने उड्डाण करणारा जगातील 

सवाथत तरुण व्यक्ती ठरला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मॅक रिरफोडथ , एक बेस्ियन-णब्रणटि िुहेरी नागररक, बले्गररयन राजधानी सोणफयाच्या पणिमेकडील हवाई पट्टीवर 

उतरला आणण या उड्डाणासह, त्ाच्याकडे िोन णगनीज वर्ल्थ रेकॉडथ आहेत. 
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• रिरफोडथ जगातील एकयाने उड्डाण करणारी सवाथत तरुण व्यक्ती तसेच मायक्रोलाइट पे्लनमधे्य पृथ्वीभोवती 

प्रिणक्षणा घालणारी सवाथत तरुण व्यक्ती ठरली. 

• मॅक रिरफोडथने 23 माचथ रोजी आपला प्रवास सुरू केला, या प्रवासात रिरफोडथने पाच खंडांतील 52 िेिांमधे्य उड्डाण 

केले. 

• मॅक रिरफोडथने त्ाच्या प्रवासािरम्यान िोनिा णवषुववृत्त पार केले. 

• मॅक रिरफोडथने आणफ्रका आणण आखाती प्रिेिातून भारत, चीन, िणक्षण कोररया आणण जपानमधे्य प्रवास केला. 

• मॅक रिरफोडथने उत्तर पॅणसणफक महासागर पार केला आणण बेररंग सामुद्रधुनीजवळील ज्वालामुखीच्या बेटावर हवेत 

10 अखंणडत तासांनंतर उतरला. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाचे पुरस्कार 

युिेस्को िांतता पुरस्कार 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• UNESCO िांतता पाररतोणषक 2022 हा माजी जमथन चांसलर अँजेला मकेल यांना "स्थलांतररतांचे स्वागत करण्याच्या 

त्ांच्या प्रयत्ांची िखल घेऊन" िेण्यात आला आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 2015 मधे्य युरोपमधे्य णनवाथणसत येऊ लागल्यावर, मकेलने प्रणसद्धपणे सांणगतले की जमथन "वीर िॅफेन िास" णकंवा 

"आम्ही हे करू िकतो," आणण णतच्या िेिाच्या सीमा उघडल्या. 

• अणधक सावथजणनक आणण पुराणमतवािी पक्षाचा पाणठंबा णमळाल्यानंतर, माजी जमथन चांसलर अँजेला मकेल यांना 

त्ांच्या इणमगे्रिन समथथक भूणमकेकडे परत जाण्यास भाग पाडले गेले. 

• 2015 मधे्य सीररया, इराक, अफगाणणस्तान आणण इररणटर या मधील 1.2 ििलक्षाहून अणधक णनवाथणसतांना 

स्वीकारण्याच्या त्ांच्या धाडसी णनवडीने प्रते्क सिस्याची प्रिंसा केली. 

• फेणलि हॉफौएट-बोगेन-युनेस्को िांतता पुरस्कार हे या पुरस्काराचे अणधकृत नाव आहे, जो आयव्हरी कोस्ट्च्या 

माजी नेत्ाचा सन्मान करतो. 

• १९८९ सालापासून, हे लोक, गट णकंवा संस्था यांना िरवषी णिले जात आहे जे वर आणण त्ापलीकडे जाऊन िांती 

प्रस्थाणपत करण्यासाठी, तपासकरण्यासाठी णकंवा सुरणक्षत करण्यासाठी गेले आहेत. 

• सुवणथपिक, जागणतक िांततेसाठी णडप्लोमा आणण १,५०,० डॉलसथचा चेक णवजेत्ाला णिला जातो. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 
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