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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

चौथा आठवडा ऑगस्ट 2022 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

उत्तर प्रदेश लखनौमधे्य देशातील पहिली नाईट सफारी सुरू करणार  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंदत्रमंडळाच्या बैठकीत राजधानी लखनऊमधे्य िेशातील 

पदिली नाईट सफारी सुरू करण्याच्या उत्तर प्रिेश पययटन दिभागाच्या प्रस्तािाला मंजुरी िेण्यात आली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• दसंगापूरमधे्य असलेल्या जगातील पदिल्या नाईट सफारीच्या धतीिर लखनौमधील िी नाईट सफारी कुकरेल 

िनपररके्षत्रात 2027.46 िेक्टर के्षत्रफळात 350 एकरिर उभारली जाणार आिे. 

• या प्रकल्ांतगयत दसंगापूरच्या धतीिर 150 एकर पररसरात प्राणीशास्त्र उद्यानिी बांधले जाणार आिे. 

• िी िेशातील पदिली नाईट सफारी आिे, सध्या िेशात 13 ओपन डे सफारी आिेत, परंतु त्यापैकी एकिी नाईट सफारी 

नािी. 

• या योजनेंतगयत नाईट सफारीचे प्रिेशद्वार भव्य आदण आकर्यक असेल, त्यात इंटरदप्रटेशन सेंटर आदण बटरफ्लाय 

इंटरदप्रटेशन सेंटरिी बांधले जाणार आिे. 

• या प्रकल्ांतगयत ७५ एकरांिर लेपडय सफारी, ६० एकरांिर बेअर सफारी आदण ७५ एकरांिर टायगर सफारी 

उभारण्याच्या योजनांचािी समािेश करण्यात आला आिे. 

• जागदतक िजायच्या सुदिधांमधे्य रात्रीच्या सफारीसि रेले्वच्या प्रिासाचा आदण स्थादनक मागयिशयकांसि जीपचा समािेश 

आिे. 

• उद्यानाला अदधक आकर्यक बनिण्यासाठी सरकारने कॅनोपी िॉक, कॅम्पंग अ ॅम्क्टम्िटी, माउंटन बाइक टर ॅक, िॉल 

क्लाइंदबंग, टर ी टॉप रेस्टॉरंट, नेचर टर ेल आदण फूड कोटय यासारख्या सुदिधांचािी समािेश केला आिे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 
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पांतप्रधान मोदी ांनी मोिालीत िोमी भाभा कॅन्सर िॉस्पिटलचे उद्घाटन केले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 300 खाटांचे िोमी भाभा कॅन्सर िॉम्िटल आदण ररसचय सेंटरचे पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या िसे्त मुल्लानपूर, मोिाली, 

चंिीगड येथे उि्घाटन करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• िोमी भाभा कॅन्सर िॉम्िटल अँड ररसचय सेंटर टाटा मेमोररयल सेंटरने 660 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खचय करून बांधले 

आिे जी अणुऊजाय दिभागाच्या अंतगयत एक सिाय्यक संस्था आिे. 

• िे िॉम्िटल अत्याधुदनक सुदिधांनी सुसज्ज आिे ज्यात मॅगे्नदटक रेझोनान्स इमेदजंग (MRI), मॅमोग्राफी, दडदजटल 

रेदडओग्राफी आदण बॅ्रचीथेरपीचा समािेश आिे, ज्यामुळे भारतातील सिय प्रकारच्या ककय रोगािर उपचार दमळतील. 

• भारत सरकारने िेशात 1.50 लाख आरोग्य आदण दनरोगीपणा कें दे्र उघडण्याची योजना आखली आिे आदण सध्या 

1.50 लाखांपैकी 1.25 लाख कें दे्र काययरत आिेत. 

• भारत सरकारने िेशातील पॅरामेदडक्स आदण डॉक्टरांची संख्या िाढिण्यासाठी प्रते्यक शिरात एक िैद्यकीय 

मिादिद्यालय सुदनदित करण्यासाठी काम केले आिे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

यूपी सरकार भारतातील पहिली शैक्षहणक टाउनहशप तयार करणार  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• उत्तर प्रिेश सरकार राज्यात एजु्यकेशन टाऊनदशप तयार करण्याचा दिचार करत आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• उत्तर प्रिेश सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 'दसंगल एंटर ी, मम्िपल एम्झझट' या कल्नेिर एजु्यकेशन टाऊनदशप 

दिकदसत केली जाईल. 

• एजु्यकेशन टाऊनदशपचे उदिष्ट तरुणांना उच्च िजायचे दशक्षण िेणे तसेच त्यांना एकाच दठकाणी दिदिध व्यािसादयक 

कौशल्यांनी सुसज्ज करणे िे आिे. 

• एजु्यकेशन टाऊनदशप अंतगयत, दिद्याथी आदण दशक्षक िोघांसाठी रािण्याची सोय आदण इतर अनेक सुदिधा उपलब्ध 

करून दिल्या जाणार आिेत. 
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• 'दसंगल एंटर ी, मम्िपल एम्झझट' या कल्नेिर बांधलेल्या या टाऊनदशपचा भर उच्च िजायच्या दशक्षणािर असेल, 

ज्यामधे्य भारत तसेच आदिका, लॅदटन अमेररकन आदण मध्य आदशयाई िेशांतील दिद्यार्थ्ाांना किर केले जाईल. 

• टाऊनदशपमधे्य, िेशातील आदण जगातील प्रदतदित सरकारी आदण खाजगी दिद्यापीठे त्यांचे कॅपस उघडण्यास सक्षम 

असतील. 

• एजु्यकेशन टाऊनदशपमधे्य कौशल्य दिकास दिद्यापीठांचािी समािेश करण्यात आला असून, तेथे तरुणांना दिदिध 

प्रकारच्या कौशल्यांचे प्रदशक्षण दिले जाणार आिे. 

• यासोबतच या शैक्षदणक शिरांमधे्य अभु्यिय सारख्या इतर अनेक कोदचंग इम्िटू्यटिी सुरू केल्या जातील 

जेणेकरून अदधकादधक दिद्यार्थ्ाांना िधायत्मक यश दमळू शकेल. 

• NEET, IIT, कें द्रीय लोकसेिा आयोग इत्यािी परीक्षा िेशात आदण राज्यात िोणार आिेत. 

• राज्यात 'दसंगल एंटर ी, मम्िपल एम्झझट' प्रणाली सुरू झाल्याने दिद्यार्थ्ाांना परिडणारे शैक्षदणक कजयिी दमळू शकते. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

फररदाबाद, िररयाणातील अमृता िॉस्पिटल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िररयाणातील फररिाबाि येथे 2,600 खाटांच्या अमृता रुग्णालयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या िसे्त उि्घाटन 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• अमृता िॉम्िटल, 2,600 खाटांचे, अत्याधुदनक तंत्रज्ञानासि आदशयातील सिायत मोठे िॉम्िटल आिे, ज्यामधे्य 

मध्यिती म्स्थत, पूणयपणे स्वयंचदलत प्रयोगशाळा िेखील आिे. 

• अत्याधुदनक अमृता िॉम्िटल 130 एकरांच्या दिस्तीणय कॅपसमधे्य दटकाऊपणा लक्षात घेऊन सिा िर्ाांच्या 

कालािधीत बांधले गेले. 

• अमृता िॉम्िटलमधे्य सात मजली संशोधन इमारत आिे जी माता अमृतानंिमयी मठ यांनी प्रायोदजत केली िोती. 

• निीन सुपर-िेशादलटी अमृता िॉम्िटलने 500 खाटांसि कायय सुरू केले आदण पुढील पाच िर्ाांत ते पूणय क्षमतेने 

पोिोचेल अशी अपेक्षा आिे. 

• फररिाबािच्या सेक्टर 88 मधील निीन मेगा अमृता िॉम्िटलच्या आिारात एक िैद्यकीय मिादिद्यालय असेल, ज्याचा 

आकार 10 िशलक्ष चौरस फूट आिे. 

• रुग्णालयात िायटेक, पूणयपणे स्वयंचदलत कें द्रीय प्रयोगशाळा तसेच िॉडय आदण ओपीडी आिेत जे रुग्ण-कें दद्रत आिेत. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 
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छत्तीसगड सरकार राज्यात 300 ग्रामीण औद्योहगक पाकक  उभारणार आिे 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• छत्तीसगड सरकारने राज्यात 300 ग्रामीण औद्योदगक पाकय  उभारण्याची घोर्णा केली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रामीण औद्योदगक उद्यान प्रकल्ाचे उदिष्ट ग्रामीण अथयव्यिस्थेला बळकट करणे आदण "गौठण" (गुरांचा गोठा) रोजी 

उपजीदिकेचे कें द्र बनिणे आिे. 

• राज्यात 2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीदनदमत्त ग्रामीण औद्योदगक उद्यान प्रकल्ाचा शुभारंभ िोणार आिे. 

• या प्रकल्ांतगयत राज्यातील पदिले असे उद्यान कांकेर दजल्ह्यातील कुळगाि येथे उभारण्यात येणार असून त्याला गांधी 

ग्राम असे नाि िेण्यात आले आिे. 

• गौण िनोपजांच्या मूल्यिधयनाच्या आधारे िनदिभागाकडून दनिासी प्रदशक्षण कें द्र सुरू करण्यात आले आिे. 

• गांडूळ खत तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून शेणखत िोन रुपये दकलो या िराने खरेिी केले जात आिे. 

• राज्य सरकारद्वारे या प्रकल्ांतगयत पायाभूत सुदिधा िेखील दिकदसत केल्या जात आिेत, जसे की इंटरलॉदकंग, 

दसमेंट/काँक्रीट रसे्त, िसदतगृिे, दनिासी खोल्या, स्वयंपाकघर िॉल, मदिला बचत गटांसाठी शेड आदण भूदमगत दसंचन 

पाइपलाइन. 

• या प्रकल्ासाठी दजल्हा खदनज प्रदतिान (DMF) दनधी िापरण्याची सरकारची योजना आिे. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 

उत्तराखांडमधील अांतराळ हियाकलापाांवर नजर ठेवणारी भारतातील पहिली वेधशाळा  

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• अंतराळ उद्योगातील स्टाटयअप दिगांता, उत्तराखंडच्या गढिाल भागात भारताची पदिली व्यािसादयक अंतराळ 

पररम्स्थतीदिर्यक जागरूकता िेधशाळा तयार करेल, ज्यामधे्य पृथ्वीभोिती दफरणार् या 10 सें.मी. आकाराच्या 

िसंू्तचा मागोिा घेण्याची क्षमता असेल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• िेस दसचु्यएशनल अिेअरनेस (SSA) िेधशाळा भारताला लष्करी उपग्रिांच्या िालचाली आदण अिकाशातील 

दढगाऱयांसि सिय खगोलीय दक्रयाकलापांिर लक्ष ठेिण्यास मित करेल. 

• युनायटेड से्टट्स सध्या अिकाशातील दढगारा दनरीक्षण के्षत्रात एक प्रमुख खेळाडू आिे, िेशभर पसरलेल्या िेधशाळा 

आदण जगभरातील व्यािसादयक उपक्रम अदतररक्त डेटाचे योगिान िेत आिेत. 

• दिशेर्तः , भूम्स्थर, मध्यम-पृथ्वी आदण उच्च-पृथ्वी कक्षामधे्य, खोल-अंतराळातील घटनांचे दनरीक्षण करण्याची क्षमता 

त्याच्या भागीिार ग्राउंड-आधाररत सेन्सर नेटिकय सि उच्च-गुणिते्तच्या दनरीक्षणाद्वारे िदधयत केली जाईल. 

• उपग्रिांचे स्थान, िेग आदण प्रके्षपणाचा अदधक अचूक अंिाज ितयिून, अत्याधुदनक तंत्रज्ञान िुसऱया अंतराळ यानाशी 

टक्कर िोण्याची शक्यता कमी करू शकते. 

• मिी-ऑबे्जक्ट टर ॅदकंग रडार, ज्याचा SSA िेधशाळा सध्या भारतासाठी अंतराळातील िसंू्तचा मागोिा घेण्यासाठी 

िापर करत आिे, या के्षत्रामधे्य लक्षणीय प्रगती करेल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

 "हवद्या रथ - सू्कल ऑन व्हील्स" 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आसामचे मुख्यमंत्री दिमंता दबस्वा सरमा यांनी 'दिद्या रथ-सू्कल ऑन िील्स' प्रकल् सुरू केला आिे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• दिद्या रथ - सू्कल ऑन िील्स काययक्रमाचा शुभारंभ आसाममधे्य गुिािाटी उच्च न्यायालयात झालेल्या समारंभात 

करण्यात आला. 

• दिद्या रथ - सू्कल ऑन िील्स प्रकल्ाचे उदिष्ट आदथयकदृष्ट्ट्या िंदचत गरीब मुलांना 10 मदिन्यांचे प्राथदमक दशक्षण 

िेऊन दशदक्षत करणे आिे. 

• दिद्या रथ-सू्कल ऑन िील्स काययक्रमाचा एक भाग म्हणून िंदचत मुलांना 10 मदिन्यांसाठी प्राथदमक दशक्षणासाठी 

प्रिेश दिला जाईल, त्यानंतर त्यांना पारंपाररक दशक्षण प्रणालीमधे्य समाकदलत केले जाईल. 

• दिद्या रथ - सू्कल ऑन िील्स प्रकल् मुलांना गणिेश आदण पाठ्यपुस्तके तसेच मोफत मध्यान्ह भोजन िेखील िेईल. 

• आसाम राज्य पररििन मिामंडळ, आसाम सरबा एजु्यकेशन दमशन, गुिािाटी उच्च न्यायालय दिधी सेिा सदमती, 

दजल्हा दिधी सेिा प्रादधकरण कामरूप (मेटर ो), आदण इतर अनेक गैर-सरकारी संस्था सू्कल ऑन िील्स काययक्रमातील 

सिभागी आिेत. 
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स्रोत: Livemint 

हबिारच्या हमहथला मखानाला GI टॅग 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्र सरकारने दमदथला मखाना िे भौगोदलक संकेत (GI) म्हणून दनयुक्त केले आिे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• दमदथला मखानाला भौगोदलक संकेत (GI) टॅग जोडल्याने उत्पािकांना त्यांच्या िजेिार पुरिठ्याचे मूल्य जास्तीत जास्त 

िाढिता येईल. 

• कोणीिी दकंिा कॉपोरेशन िे टॅग दमळालेल्या उत्पािनासारखे कािीिी दिकू शकत नािी. 

• भौगोदलक संकेत (GI) लेबल ििा िर्ाांसाठी िैध आिे आदण त्याचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते. 

• GI नोिंणीच्या इतर फायद्यांमधे्य कमोदडटीसाठी कायिेशीर संरक्षण, इतरांद्वारे अनदधकृत िापरािर दनबांध आदण 

दनयायत प्रोत्सािन यांचा समािेश आिे. 

• भौगोदलक संकेत, कधीकधी GI म्हणून ओळखले जाते, िे दिदशष्ट भौगोदलक स्थान दकंिा प्रिेश, शिर दकंिा िेशाच्या 

उत्पत्तीशी संबंदधत असलेल्या दिदशष्ट िसंू्तना दिलेला शब्द दकंिा संकेत आिे. 

• भौगोदलक संकेतांचा िापर दिदशष्ट उत्पािनाचा पुरािा म्हणून पादिला जातो 

• पारंपाररक पद्धती िापरून उत्पादित केले जाते, कािी दिदशष्ट िैदशष्ट्टे्य आिेत दकंिा भौगोदलक उत्पत्तीमुळे दिशेर् 

प्रदतिा आिे. 

• िाईन आदण म्िररट दडर ंक्स, पाककृती, कृर्ी उत्पािने, िस्तकला आदण औद्योदगक उत्पािने िी सिय भौगोदलक 

दनिेशकांची उिािरणे आिेत. 

• जीआय टॅग िे सुदनदित करते की मान्यताप्राप्त िापरकते म्हणून नोिंणी केलेल्या लोकांनंतर कोणीिी लोकदप्रय 

उत्पािनाचे नाि िापरू शकत नािी. 

स्रोत: Livemint 

झारखांड: ब्लॉक साखळी आधाररत हबयाणे हवतरण 
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बातम्याांमधे्य का: 

• िेशातील कृर्ी के्षत्रात क्रांती घडिण्याच्या उिेशाने झारखंड सरकार आदण जागदतक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कंपनी, 

सेटलमेंट यांनी संयुक्तपणे शेतकऱयांना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानािर आधाररत दबयाणे दितरण सुरू केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• िी योजना राबदिण्याचा उिेश चोरी कमी करणे आदण शेतकऱयांना दबयाणे दिदनमय योजनेसि दिदिध शासकीय 

योजनांतगयत दमळणाऱया बनािट दबयाण्यांपासून मुक्त करणे िा आिे. 

• सध्या ब्लॉक चेन पोटयलिर 3 लाखांहून अदधक शेतकरी नोिंणीकृत आिेत, त्यापैकी 30 िजार म्वंटल दबयाण्यांचे 

आतापयांत िाटप करण्यात आले आिे. 

• या योजनेद्वारे शासनाकडून खरीप आदण रब्बी या िोन्ही िंगामात 30 हून अदधक दपकांच्या 300 हून अदधक दबयाण्यांचे 

िाण अनुिादनत िरात दितररत करण्यात आले आिेत. 

• या योजनेअंतगयत, प्रते्यक शेतकऱयाची ब्लॉकचेन-आधाररत पॅ्लटफॉमयिर त्यांच्या आधार क्रमांक आदण मोबाइल 

क्रमांकासि नोिंणी केली जाते आदण शेतकऱयांनी प्राप्त झालेला OTP एंटर केल्यानंतर दबयाणे दितरणाची मादिती 

दसस्टमिर अपडेट केली जाते. 

• दबयाणे कंपनी राज्यातील शेतकऱ यांना ब्लॉकचेन-आधाररत पॅ्लटफॉमयद्वारे दबयाणे पाठिते तेिा ऑनलाइन नोिं केली 

जाते, ज्याचा सिज मागोिा घेतला जातो. 

• शासनाने राबिलेल्या ब्लॉकचेन प्रणालीद्वारे लाभ घेतलेल्या शेतकऱयाची संपूणय मादिती दिभागाकडे जमा केली जाते, 

त्या माध्यमातून शेतकऱयाला योजनेचा लाभ दिला असेल तर त्याला कोणत्या प्रकारचे दबयाणे घ्यािे लागेल, िे दिभागाला 

कळू शकते.  

• ब्लॉकचेन-आधाररत तंत्रज्ञानाद्वारे दबयाण्यांच्या दितरणािर लक्ष ठेिण्याचे सरकारचे उदिष्ट आिे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

2025 पयंत भारतात 1.8 लाख हकमी मिामागक आहण 1.2 लाख हकमी रेले्व मागक असतील 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बँक ऑफ अमेररका दसकु्यररटीज इंदडयाच्या अििालानुसार, 2025 पयांत भारतात 1.8 लाख दकमी मिामागय आदण 

1.2 लाख दकमी रेले्व मागाांचा अंिाज आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बँक ऑफ अमेररका दसकु्यररटीज इंदडयाने सािर केलेल्या नव्या अििालानुसार, भारतातील सिय राष्टर ीय मिामागाांची 

लांबी सुमारे १.८ लाख दकमीपयांत पोिोचण्याचा अंिाज असून, भारत याच गतीने काम करत रादिला तर २०२५ पयांत 

१.२ लाख दकमी रेले्वमागय टाकण्याचे उदिष्ट आिे.  

• 1950 ते 2015 िरम्यान, भारतात 4000 दकमी निीन राष्टर ीय मिामागय बांधण्यात आले, जे 2015 मधे्य 77,000 दकमी 

िोते. 
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• बँक ऑफ अमेररका दसकु्यररटीज इंदडयाने सािर केलेल्या निीन अििालानुसार, 2025 पयांत 1.8 लाख दकमी 

मिामागायपयांत पोिोचण्याचे लक्ष्य सध्याच्या लांबीच्या िुप्पट आिे. 

• सन 1950 मधे्य, भारतातील रेले्व नेटिकय  फक्त 10,000 दकमीचे रेले्व मागय िोते जे 2015 पयांत 63,000 दकमी पयांत 

िाढले आिे. 

• बँक ऑफ अमेररका दसकु्यररटीज इंदडयाने सािर केलेल्या ताज्या अििालानुसार, 2025 पयांत रेले्व मागायची लांबी 1.2 

लाख दकलोमीटरपयांत पोिोचणार आिे. 

स्रोत: Livemint 

सुपर वासुकी: भारतीय रेले्वची सवाकत लाांब मालवाितूक टर ेन  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतीय रेले्वने सुपर िासुकी नािाच्या आपल्या निीनतम टर ेनची चाचणी घेतली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सुपर िासुकी भारतीय रेले्वच्या आगे्नय मध्य रेले्व (एसईसीआर) झोनद्वारे चालदिली जाते. 

• आगे्नय मध्य रेले्वने गेल्या िर्ी िासुकी आदण दत्रसुला येथे दिक्रमी लांब पल्ल्याची मालगाडी चालिली िोती आदण 

त्यापूिी २.८ दकमी लांबीची शेर्नाग गाडी चालिली िोती. 

• 3.5 दकमी लांबीच्या एका युदनटमधे्य मालगाड्ांचे पाच रेक दिलीन करून सुपर िासुकीची स्थापना करण्यात आली 

आिे. 

• चाचणी धािण्याच्या िरम्यान, टर ेनने सिा लोको, 295 िॅगन आदण एकूण िजन 25,962 टन िाहून नेले, ज्यामुळे ती 

रेले्वने चालिली जाणारी सिायत लांब आदण सिायत िजनिार मालिाहू टर ेन बनली. 

• सुपर िासुकी सध्याच्या रेले्व रेकच्या क्षमतेच्या दतप्पट आिे (प्रते्यकी 100 टनांच्या 90 गाड्ा), जे एका प्रिासात सुमारे 

9,000 टन कोळसा िाहून नेऊ शकतात. 

• चाचणी िरम्यान, सुपर िासुकी टर ेनने 267 दकमी अंतर कापण्यासाठी 11.20 तास घेतले आिेत. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

नौदलाने 6 खांडाांमधे्य 6 टाइम झोनमधे्य ध्वज फडकवला 
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बातम्याांमधे्य का: 

• अशा प्रकारच्या पदिल्या प्रयत्नात, अमृताच्या ७५ िर्ाांच्या उत्सिाचा एक भाग म्हणून भारतीय नौिल जिाजे (INS) 

(युद्धनौका) ने उत्तर अमेररका, िदक्षण अमेररका, युरोप, आदिका, आदशया आदण ऑस्टर ेदलया या ६ खंडांमधे्य प्रिास 

केला.  

मुख्य मुदे्द: 

• या मोदिमेिरम्यान 6 खंड, 3 मिासागर आदण 6 िेगिेगळ्या टाइम झोनमधे्य भारतीय युद्धनौकांनी भारताचा दतरंगा 

राष्टर ध्वज फडकिला. 

• भारताच्या स्वातंत्र्याच्या उत्सिाचा एक भाग म्हणून, मैत्रीपूणय राष्टर े आदण सागरी सियोगी िेशांसोबत प्रथमच या 

दिशालतेचा समम्ित प्रयत्न केला जात आिे. 

• या मोदिमेिरम्यान युनायटेड से्टट्स (यूएसए) (उत्तर अमेररका), ब्राझीलमधील ररओ िी जानेरो (िदक्षण अमेररका), 

केदनया (आदिका)मधील मोम्बासा, ओमानमधील मस्कत आदण दसंगापूर (आदशया), युनायटेड दकंगडम (यूके) 

(युरोप) लंडनमधे्य आदण पथयमधे्य पदिम ऑस्टर ेदलया (ऑस्टर ेदलया) येथे दतरंगा फडकिण्यात आला आिे. 

या मोहिमेअांतगकत ज्या देशाांमधे्य हतरांगा फडकवला गेला त्यात समाहवष्ट आिे- 

1. ऑस्टर ेदलया: INS सुमेधाने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी ऑस्टर ेदलयन नौिल जिाज HMAS Anzac या रॉयल ऑस्टर ेदलयन 

नौिलाच्या Anzac शे्रणीतील युद्धनौकासोबत सागरी भागीिारी सराि (MPX) मधे्य भाग घेतला. 

2. आदशया: INS सरयूने 6 खंडांमधे्य दतरंगा फडकिण्याच्या भारतीय नौिलाच्या पुढाकाराचा भाग म्हणून दसंगापूरमधील 

चांगी नौिल तळािर प्रिेश केला. 

3. आदिका: तलिार-शे्रणीचे दिगेट INS Tabar (F44) 14 ऑगस्ट 2022 रोजी केदनयाच्या मोम्बासा येथे पोिोचले आदण 

ध्वजारोिण समारंभासि अनेक उपक्रमांमधे्य भाग घेतला. 

4. िदक्षण अमेररका: INS Tarkash 15 ऑगस्ट 2022 रोजी ब्राझीलच्या ररओ दि जानेरो येथे डॉक केले. 

5. उत्तर अमेरीका: INS सातपुडा 13 ऑगस्ट 2022 रोजी अमेररकेतील सॅन दिएगो िाबयर येथे डॉक केले. 

6. युरोप: ईस्ट लंडन, यूके येथील थेम्स वे येथे नौिलाच्या जिाज INS तरंदगनीद्वारे  

स्रोत: द हिांदू 

अटक केलेल्या नाकोस गुने्हगाराांवर भारतातील पहिले पोटकल NIDAAN 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• NIDAAN पोटयल, ताब्यात घेतलेल्या अंमली पिाथाांच्या गुने्हगारांचा अशा प्रकारचा पदिला डेटाबेस, िेशातील और्ध 

कायद्यांची अंमलबजािणी करण्याचे काम दिदिध राष्टर ीय आदण राज्य अदभयोजन अदधकाऱयांनी िापरण्यासाठी 

दिकदसत केले आिे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• नाकोदटक्स कंटर ोल बु्यरोने नॅशनल इंदटगे्रटेड डेटाबेस पोटयल-NIDAAN (NCB) तयार केले. 
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• कें द्रीय गृिमंत्री अदमत शिा यांनी 30 जुलै 2022 रोजी चंिीगड येथे 'डर ग टर ॅ दफदकंग आदण राष्टर ीय सुरक्षा' या 

दिर्यािरील राष्टर ीय पररर्िेिरम्यान नाकोदटक्स कोऑदडयनेशन मेकॅदनझम िेबपेज लाँच केले िोते. 

• NIDAAN पॅ्लटफॉमयला त्याचा डेटा इंटरऑपरेबल दक्रदमनल जम्स्टस दसस्टीम आदण ई-दप्रझन ऍम्प्लकेशन ररपॉदजटरी 

मधून दमळतो आदण तो अखेरीस क्राइम अँड दक्रदमनल टर ॅ दकंग नेटिकय  दसस्टीम दकंिा CCTNS शी संिाि साधण्याची 

आशा करतो. 

• इंटर-ऑपेरेबल दक्रदमनल जम्स्टस दसस्टम, सिोच्च न्यायालयाच्या ई-कदमटीचा प्रयत्न, एकाच व्यासपीठाचा िापर 

करून, फौजिारी न्याय प्रणालीच्या अनेक खांबांमधील डेटा आदण मादितीच्या अखंड िालचालीस अनुमती िेणे िा 

आिे.  

• डायग्नोम्स्टक्स िे सिय डर ग ऑफेन्डर डेटासाठी एक-स्टॉप शॉप आिे आदण और्ध प्रकरणांची तपासणी करताना 

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

स्रोत: द हिांदू 

सरकारने मत्स्य सेतू अॅपचे एक्वा बाजार वैहशष्ट्य सुरू केले  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मत्स्यशेतकांचे दित जपण्याच्या आदण त्यांना निीन तंत्रज्ञानाचा लाभ दमळिून िेण्याच्या उिेशाने कें द्रीय मत्स्यव्यिसाय, 

पशुसंिधयन आदण िुग्धव्यिसाय मंत्री श्री पुरुर्ोत्तम रुपाला यांनी "मत्स्यसेतू" मोबाईल अॅपमधे्य ऑनलाइन माकेट पे्लस 

िैदशष्ट्ट्य "एवा बाजार" लाँच केले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िे अॅप ICAR-सेंटर ल इम्िटू्यट ऑफ िेशिॉटर अॅवाकल्ह्चर भुिनेश्वर द्वारे दिकदसत केले गेले आिे, ज्याला राष्टर ीय 

मत्स्य दिकास मंडळ (NFDB), िैिराबाि कडून प्रधानमंत्री मत्स्य संपिा योजनेद्वारे दनधी पाठदिण्यात आले आिे. 

• या ऑनलाइन बाजारपेठेमुळे मासे उत्पािक शेतकरी आदण भागधारकांना मत्स्य दबयाणे, आिार, और्धे इत्यािी 

इनपुट्स स्त्रोत बनदिण्यात मित िोईल. माशांसाठी लागणाऱया सेिांबरोबरच शेतकरी माशांचीिी दिक्रीसाठी यािी 

करू शकतात. 

• एक बाजार िैदशष्ट्ट्याचा उिेश मत्स्यपालन के्षत्रातील सिय भागधारकांना जोडणे आिे. 

• मत्स्यसेतू पॅ्लटफॉमयद्वारे, कोणतािी नोिंणीकृत दिके्रता त्याच्या/दतच्या इनपुट सामग्रीची यािी करू शकतो, प्रते्यक 

सूचीमधे्य दिके्रत्याच्या संपकय  तपशीलांसि उत्पािन, दकंमत, उपलब्ध प्रमाण, पुरिठा के्षत्र इत्यािी तपशीलिार मादिती 

समादिष्ट असते. 

• मत्स्य सेतू अॅप ICAR-सेंटर ल इम्िटू्यट ऑफ िेशिॉटर एवाकल्ह्चर, भुिनेश्वर यांनी दिकदसत केले आिे. 

• मत्स्य अॅपमधे्य प्रजाती-दनिाय दकंिा दिर्य-दनिाय स्वयं-दशक्षण ऑनलाइन कोसय मॉडू्ल िेखील समादिष्ट आिेत. 

स्रोत: पीआयबी 
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भारतातील पहिली इलेस्परर क डबल डेकर बस 'स्पिच EIV 22' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्रीय पररििन मंत्री दनतीन गडकरी यांनी िदक्षण मंुबईतील YB कें द्रात भारतातील पदिल्या इलेम्क्टर क डबल डेकर 

बसचे अनािरण केले. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• मंुबई नागरी िाितूक प्रादधकरण भारतातील पदिली इलेम्क्टर क डबल-डेकर बस, 'म्स्वच EIV 22' सप्टेंबरपासून 

चालिणार आिे. 

• सरकारी आकडेिारीनुसार, िेशातील 35% प्रिूर्णासाठी दडझेल आदण पेटर ोल जबाबिार आिेत; तथादप, इलेम्क्टर क 

बसच्या िापराने प्रिूर्ण कमी केले जाऊ शकते. 

• बृिनंु्बई इलेम्क्टर क सप्लाय अँड टर ान्सपोटयने आपल्या ताफ्यात िोन निीन इलेम्क्टर क बसेस समादिष्ट केल्या आिेत, 

ज्यात िेशातील पदिली िातानुकूदलत डबल-डेकर बस (BEST) समादिष्ट आिे. 

• म्स्वच EIV 22 साियजदनक िाितुकीत क्रांती घडिून आणणे आदण भारतातील शिरांतगयत बस दिभागामधे्य निीन 

मानके स्थादपत करण्याच्या उिेशाने तयार करण्यात आले. 

• म्स्वच EIV 22 बस 231 kWh 2-म्स्टर ंग दलम्वड-कूल्ड बॅटरी पॅकसि दिन गन चादजांग दसस्टमद्वारे समदथयत असेल, 

ज्यामुळे ते शिरांतगयत अनुप्रयोगांसाठी 250 दकमी पयांतची शे्रणी दितरीत करू शकेल. 

• म्स्वच मोदबदलटी, अशोक लेलँड इलेम्क्टर क बस आदण िलकी व्यािसादयक िािन कंपनीने भारतातील पदिली 

इलेम्क्टर क डबल-डेकर िातानुकूदलत बस, Switch EIV22 तयार केली आिे. 

• अशोक लेलँड िे भारतीय व्यािसादयक िािन के्षत्रात अगे्रसर असून त्यांनी १९६७ साली मंुबईत डबल डेकर बस सुरू 

केली िोती. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

भारत पहिल्याांदाच हडसेंबर 2022 पयंत G20 चे अध्यक्षपद िीकारणार 
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बातम्याांमधे्य का: 

• भारत 2023 मधे्य G20 गटाचे अध्यक्ष म्हणून काम करेल आदण कें द्रीय मंदत्रमंडळाने G20 सदचिालय आदण सोबतच्या 

घटकांच्या स्थापनेला मान्यता दिली आिे.      

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 1 दडसेंबर 2022 पासून, 30 नोिेंबर 2023 पयांत, भारत G20 चे अध्यक्ष म्हणून काम करेल. G20 दशखर पररर्ि 

पुढील िर्ी भारतात िोणार आिे. 

• G20 िी युरोदपयन युदनयन, तसेच जागदतक बँक आदण आंतरराष्टर ीय नाणेदनधीसि 19 राष्टर ांची युती आिे. 

• G20 िेशांचा जागदतक GDP च्या 80% पेक्षा जास्त, जागदतक व्यापारात 75% आदण जागदतक लोकसंखे्यच्या 60% 

पेक्षा जास्त िाटा आिे.. 

• 1999 पासून, G20 ने िरिर्ी अथयमंत्री आदण कें द्रीय बँकांचे गिनयर एकत्र केले आिेत. 

• िर्ायतून एकिा G20 राष्टर ांच्या नेत्यांची बैठक आयोदजत करण्याचा दनणयय 2008 च्या आदथयक संकटािरम्यान निीन 

राजकीय सिमतीची गरज जगाला जाणिल्यामुळे झाला. 

• िर्ायतून िोनिा, जागदतक बँक आदण आंतरराष्टर ीय नाणेदनधीचे प्रदतदनधी कें द्रीय बँक गिनयर आदण G20 िेशांच्या 

अथयमंत्र्यांच्या बैठकांना उपम्स्थत राितात. 

• अजेंदटना, ऑस्टर ेदलया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, युरोदपयन युदनयन, िान्स, जमयनी, भारत, इंडोनेदशया, इटली, मेम्क्सको, 

रदशया, सौिी अरेदबया, िदक्षण आदिका, िदक्षण कोररया, तुकी, युनायटेड दकंगडम आदण युनायटेड से्टट्स िे सिय 

सिस्य आिेत. 

स्रोत: द हिांदू 

भारत-इहजप्त राजनैहतक सांबांधाांचा 75 वा वधाकपन हदन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतासोबतच्या राजनैदतक संबंधांच्या 75 व्या िधायपन दिनादनदमत्त इदजप्तने एक टपाल दतकीट जारी केले आिे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• भारताच्या स्वातंत्र्याला 18 ऑगस्ट 1947 रोजी, त्याच्या स्वातंत्र्यानंतर तीन दििसांनी इदजप्तने मान्यता दिली, ज्यामुळे 

भारत आदण इदजप्तमधील राजनैदतक संबंधांची सुरुिात झाली. 

• 1950 च्या िशकात िोन्ही िेशांमधील संबंध अदधक दृढ झाले, पररणामी 1955 मधे्य ऐदतिादसक मैत्री करार झाला. 

• इदजप्त िे भारतासाठी सध्याच्या USD 3.15 दबदलयन गंुतिणुकीसि या के्षत्रातील सिायत मोठे गंुतिणूक दठकाणांपैकी 

एक आिे. 
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• भारत-इदजप्त दद्वपक्षीय व्यापार आदथयक िर्य 2021-22 मधे्य US$ 7.26 अब्ज इतका ऐदतिादसक दिक्रमी उच्चांक 

गाठला आिे, जो आदथयक िर्य 2020-21 च्या तुलनेत 75% िाढला आिे. 

• सध्या, 5व्या भारत-इदजप्त संयुक्त व्यिसाय पररर्िेच्या बैठकीअंतगयत, 5 िर्ाांमधे्य USD 12 अब्ज िादर्यक दद्वपक्षीय 

व्यापाराचे लक्ष्य िोन्ही बाजंूनी दनदित केले आिे. 

• दद्वपक्षीय लष्करी सराि डेझटय िॉररयर िेखील भारत आदण इदजप्त यांनी संयुक्तपणे आयोदजत केला आिे. 

• भारत आदण इदजप्त यांनी आयोदजत केलेल्या या सरािाचे आयोजन भारतीय ििाई िल आदण इदजम्शशयन ििाई िल 

यांच्यातील परिर समज िाढिण्यासाठी करण्यात आले आिे. 

स्रोत: नवभारत टाईम्स 

EU च्या Advanced Surveillance Framework मधून ग्रीस बािेर  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• ग्रीसच्या अथयव्यिस्थेसाठी युरोदपयन युदनयनच्या िदधयत टेिळणी चौकटीतून ग्रीस बािेर पडणे, िे १२ िर्ाांचे संघर्य 

संपिण्यासाठी आदण आपली धोरणे तयार करण्यासाठी अदधक लिदचकता िेण्यासाठी आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रीसची आदथयक कामदगरी आदण धोरणांिर 2018 पासून बारकाईने लक्ष ठेिले गेले आिे, जेणेकरून युरोदपयन 

युदनयन (ईयू) आदण आयएमएफकडून 2010 ते 2015 िरम्यान तीन बहुपक्षीय बेलआउट्स िरम्यान सुधारणा िाती 

घेण्यात आल्या िोत्या, ज्याची एकूण संख्या 260 अब्ज युरोपेक्षा जास्त आिे. 

• "अथेन्सने मोठ्या प्रमाणािर आपली जबाबिारी पार पाडली आिे" अशी घोर्णा EU अदधकाऱ यांनी केली िोती. 

• 2010 मधे्य प्रथम बेलआउट घेण्यास भाग पाडल्यानंतर, ग्रीस पेन्शन कपात, खचय दनबांध, कर िाढ आदण बँक दनयमांचा 

बळी ठरला ज्यामुळे अथयव्यिस्था 25% कमी झाली. 

• सतत चालू असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे शाश्वत आदथयक िाढीला समथयन दमळते आदण आदथयक संकटाच्या 

संभाव्य स्रोतांना तोडं िेण्यासाठी पािले उचलली जातात याची खात्री करण्यासाठी िेखरेख प्रणालीची रचना करण्यात 

आली िोती. 

• ग्रीस िाढीि िेखरेखीतून बािेर पडल्यास "गंुतिणूक गे्रड" के्रदडट रेदटंग प्राप्त करण्याचे िेशाचे उदिष्ट िेखील साध्य 

करणे बंि आिे. 

स्रोत: द हिांदू 
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पॅरागे्व: मिात्मा गाांधी ांच्या पुतळ्याचे अनावरण 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• परराष्टर  मंत्री एस जयशंकर यांच्या िदक्षण अमेररकेच्या पदिल्या अदधकृत िौऱयािरम्यान पॅरागे्वमधे्य मिात्मा गांधीचं्या 

पुतळ्याचे अनािरण करण्यात आले आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• शिराच्या मुख्य दकनाऱ यािर मिात्मा गांधीचंा पुतळा उभारण्याच्या असुनदसयन नगरपादलकेच्या दनणययाचे परराष्टर  मंत्री 

एस जयशंकर यांनीिी कौतुक केले. 

• परराष्टर  मंत्री एस जयशंकर 22 ते 27 ऑगस्ट िरम्यान ब्राझील, पॅरागे्व आदण अजेंदटना या िेशांच्या अदधकृत िौऱयािर 

आिेत. 

• निीन उघडलेल्या भारतीय िूतािास संकुलाचे उि्घाटन त्यांच्या भेटीिरम्यान एस जयशंकर यांच्या िसे्त करण्यात 

आले, ज्याने परागे्व येथे जानेिारी 2022 मधे्य काम सुरू केले. 

• पॅरागे्वच्या त्यांच्या भेटीिरम्यान, एस जयशंकर यांनी ऐदतिादसक कासा िे ला इंदडपेंडन्सीस िेखील भेट दिली, दजथून 

िोन शतकांपूिी िदक्षण अमेररकन िेशाची स्वातंत्र्य चळिळ सुरू झाली. 

• श्री. जयशंकर िदक्षण अमेररकेच्या त्यांच्या सिा दििसांच्या िौऱयाच्या पदिल्या टशयािर ब्राझीलमधे्य पोिोचले, ज्याचा 

उिेश या के्षत्रासि एकूण दद्वपक्षीय संबंधांना चालना िेणे आिे. 

• श्री जयशंकर यांनी सिाांगीण दद्वपक्षीय संबंधांना चालना िेण्यािर लक्ष कें दद्रत करून निी दिल्लीत लॅदटन अमेररका 

आदण कॅररदबयन िेशांतील राजिूतांची भेट घेतली. 

• मिामारीनंतरच्या काळात सिकायायची निीन के्षते्र शोधणे िा परराष्टर  मंत्र्यांच्या िौऱयाचा उिेश आिे. 

स्रोत: द हिांदू 

HAL मलेहशयामधे्य आपले पहिले परदेशी हवपणन कायाकलय स्थापन करणार 

 

बातम्याांमधे्य: 

• मलेदशयातील लाइट कॉमॅ्बट एअरक्राफ्ट (LCA) तेजससाठी संभाव्य कराराच्या अपेके्षने वालालंपूर येथे पदिले 

आंतरराष्टर ीय दिपणन आदण दिक्री कायायलय स्थापन करण्यासाठी दिंिुस्तान एरोनॉदटक्स दलदमटेड (HAL) द्वारे 

सामंजस्य करारािर स्वाक्षरी करण्यात आली आिे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• दिंिुस्तान एरोनॉदटक्स दलदमटेडद्वारे वालालंपूर येथे कायायलयासाठी HAL ची क्षमता करार साध्य करण्यासाठी तसेच 

रॉयल मलेदशयन ििाई िलाच्या इतर गरजा पूणय करण्यासाठी स्वाक्षरी करण्यात आली. 

• ऑक्टोबर 2021 मधे्य मलेदशयाच्या संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या जागदतक दनदििांनंतर, दिंिुस्तान एरोनॉदटक्स 

दलदमटेडने 18 FLIT LCA चा पुरिठा प्रस्तादित केला िोता. 

• दिंिुस्तान एरोनॉदटक्स दलदमटेड RMAF Su-30 सुटे भाग ऑफर करण्याचा दिचार करत आिे. 

• संपूणयपणे दिपणन आदण व्यािसादयक दिकासािर लक्ष कें दद्रत करणारे िे कायायलय मलेदशयातील पदिले असेल. 

• एलसीए तेजसच्या संभाव्य दिक्रीिर इदजप्त आदण एचएएल चचाय करत आिेत, भारताने इदजप्तमधे्य उत्पािन प्रकल् 

बांधण्याचे आश्वासनिी दिले आिे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 

चाांदीपूर येथे यशिीररत्या लढा-चाचणी भारत VL-SRSAM 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• संरक्षण संशोधन आदण दिकास संघटना (DRDO) ने भारतीय नौिल आदण नौिल युद्धनौकांसाठी उभ्या प्रके्षदपत 

केलेल्या शॉटय-रेंज सरफेस टू एअर दमसाइल (VL-SRSAM) च्या यशस्वी उड्डाण चाचण्या घेतल्या आिेत. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• चांिीपूरच्या दकनाऱ याजिळ, ओदडशा राज्यातील, VL-SRSAM उड्डाण चाचणी घेण्यात आली. 

• भारतीय नौिलाच्या जिाजाची अनुलंब प्रके्षपण करण्याची क्षमता िशयदिण्यासाठी, ते िेगिान मानिरदित ििाई 

लक्ष्यािर यशस्वीररत्या चालिण्यात आले. 

• िीएल-एसआरएसएएम ची रचना आदण दिकदसत करण्यात आलेले अनेक ििाई धोक्यांपैकी सी-म्स्कदमंग लके्ष्य 

जिळच्या अंतरािर पराभूत करण्यासाठी आिेत. 

• फ्लाइट डेटाचा िापर VL-SRSAM च्या चाचणी प्रके्षपणाचा मागोिा घेण्यासाठी केला जाईल, ज्यामधे्य उड्डाण मागय 

आदण िािन काययप्रिशयन आकडेिारीचा समािेश आिे. 

• रडार, इलेक्टर ो-ऑदप्टकल टर ॅदकंग दसस्टीम (EOTS), आदण ITR, चांिीपूर द्वारे ठेिलेल्या टेदलमेटर ी दसस्टीमसि 

उपकरणांच्या अनेक शे्रणीनंी चाचणी प्रके्षपण िरम्यान उड्डाण डेटा रेकॉडय केला. 

• VL-SRSAM िे अंिाजे 15 दकमी उंचीिर आदण 40 ते 50 दकमी िरम्यानच्या अंतरािर िाय-िीड ििाई लक्ष्यांिर 

िल्ला करण्यासाठी तयार केले आिे. 

• म्िजु्यअल रेंजच्या पलीकडे असलेल्या ििेतून ििेत मारा करणारे अस्त्र के्षपणास्त्र, शस्त्राच्या दडझाइनसाठी पे्ररणा 

म्हणून काम केले. 

• VL-थ्रस्ट SRSAM ची िेक्टररंग प्रणाली के्षपणास्त्राचा कोनीय िेग आदण उंची दनयंदत्रत करण्यासाठी थ्रस्ट दिशा 

बिलण्यासाठी त्याच्या इंदजनची क्षमता सुधारण्यासाठी मित्त्वपूणय ठरेल. 
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• िीएल-एसआरएसएएम िी एक कॅदनस्टर प्रणाली आिे, जी त्या िेतूसाठी दिशेर्तः  तयार केलेल्या कंपाटयमेंट्समधून 

संग्रदित आदण िापरली जाऊ शकते. 

स्रोत: द हिांदू 

‘उलची फ्रीडम शील्ड’ लष्करी सराव 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िदक्षण कोररया आदण युनायटेड से्टट्स यांच्यातील सिायत मोठ्या संयुक्त लष्करी किायती फील्ड प्रदशक्षण पुन्हा सुरू 

झाल्यामुळे सुरू झाल्या आिेत. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• िादर्यक उन्हाळी सरािाचे नाि यािर्ी "उलची िीडम शील्ड" असे बिलण्यात आले आिे आदण तो 1 सप्टेंबर 2022 

पयांत सुरू रािील. 

• कोरोनािायरसच्या उदे्रकानंतर प्रथमच, िदक्षण कोररयाने चार दििसीय उल्ह्ची नागरी संरक्षण सराि सुरू केला आिे 

जो दिशेर्त: सरकारी तयारी सुधारण्याच्या उिेशाने आिे. 

• या नागरी आदण लष्करी सरािांच्या मितीने, सरकार युद्धाच्या दिकदसत स्वरूपाला सामािून घेण्यासाठी िेशाची 

तयारी िाढिण्याचा प्रयत्न करते. 

• िदक्षण कोररया आदण अमेररकेने सरािाचे प्राथदमक प्रदशक्षण सुरू केल्यानंतर उत्तर कोररयाने आपल्या पदिम 

दकनाऱयािर िोन के्षपणासे्त्र डागली. 

• सियोगी िेश एकूण 11 प्रािेदशक प्रदशक्षण काययक्रम आयोदजत करतील, ज्यामधे्य दब्रगेड स्तरािरील एक काययक्रम 

असेल ज्यात िजारो सैदनक सिभागी िोतील, असे सोल संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आिे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

आयएनएस कणक येथे कां पोहझट इनडोअर शूहटांग रें जचे उद्घाटन करण्यात आले 

 

बातम्याांमधे्य का: 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• पूिय नौिल कमांडचे फॅ्लग ऑदफसर कमांदडंग-इन-चीफ, िाइस अॅडदमरल दबस्वदजत िासगुप्ता यांच्या िसे्त पूिय 

सागरी दकनाऱ यािरील INS कणाय येथे अशा प्रकारच्या पदिल्या कंपोदझट इनडोअर शूदटंग रेंज (CISR) चे उि्घाटन 

करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• सध्या CISR नौिलाकडे सिय प्राथदमक आदण िुय्यम शस्त्रांसाठी अत्याधुदनक, स्वयंपूणय, 25 मीटर, सिा लेन, थेट 

फायररंग रेंज आिे. 

• संबंदधत दनयंत्रण सॉफ्टिेअर, तसेच प्रगत लक्ष्य प्रणाली, रेंज कमयचाऱ यांना त्यांच्या फायररंग कौशल्यांमधे्य सुधारणा 

करण्यास सक्षम करेल, त्यांना आिानात्मक पररम्स्थतीत आिान िेण्यास आदण प्रदतिध्याांचा सामना करण्यास सक्षम 

करेल. 

• िी शे्रणी एका भारतीय कंपनीने समकालीन आंतरराष्टर ीय मानकांनुसार स्थादपत केली आिे आदण 'आझािी का अमृत 

मिोत्सि' या िर्ायतील आत्मदनभयर भारत उपक्रमाचे उिािरण म्हणून ओळखले जाते. 

• आयएनएस कणय िी नौिलातील पदिली आदण िेशातील एकमेि लष्करी तुकडी आिे ज्याने अशा प्रकारची सुदिधा 

स्थापन केली आदण त्याचा िापर केला. 

• या सुदिधेसि ईएनसी नौिल कमयचाऱ यांच्या काययक्षमतेत लक्षणीय िाढ करण्याचे सरकारचे उदिष्ट आिे. 

स्रोत: द हिांदू 

भारत रहशयाकडून सिा Tu-160 लाांब पल्ल्याची बॉम्बर खरेदी करणार 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारत आपली सामररक शक्ती मजबूत करण्यासाठी रदशयाकडून Tu-160 बॉम्बर खरेिी करणार आिे. 

 

 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• Tupolev Tu-160 बॉम्बरचा सिायदधक िेग 2220 दकलोमीटर प्रदत तास आिे. उड्डाण िरम्यान, दिमान जास्तीत जास्त 

110,000 दकलो िजन उचलू शकते. 

• Tu-160 स्टर ॅटेदजक बॉम्बर रदशयाने बनिले आिे. 

• रदशयन बनािटीच्या Tu-160 बॉम्बरने 16 दडसेंबर 1981 रोजी प्रथमच उड्डाण केले आदण आता रदशयाकडून 

पुनसांचदयत केले जात आिे. 

• सामररक बॉम्बर टू-160 बॉम्बरमधून लांब पल्ल्याची कू्रझ के्षपणासे्त्र आदण आम्िक िारिेड िोन्ही प्रके्षदपत करू 

शकतात. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• Tu-160 बॉम्बरला िेखील कायय करण्यासाठी ििाई इंधन भरण्याची आिश्यकता नािी; त्यामुळे टँकर दिमानांना या 

दिमानासि मोदिमेसाठी उड्डाण करण्याची आिश्यकता नािी. 

• भारताला िोन्ही बाजंूनी शतंू्रनी िेढले आिे; एकाच िेळी िोन्ही आघाड्ांिर लढा सुरू झाल्यास, भारताला त्याच्या 

लष्करी क्षमतेचे दिभाजन करणे बंधनकारक असेल, जे त्याला रदशयाकडून खरेिी करािे लागेल.  

• बॉम्बर पादकस्तान आदण चीनमधे्य घुसखोरी करण्यास आदण समुद्रात गस्त घालणाऱया प्रमुख दिमानतळ, युद्धनौका 

आदण दिमानिाहू जिाजांिर िल्ला करण्यास सक्षम आिे. 

• Tu-160 बॉम्बर, इतर लढाऊ दिमानांप्रमाणे, मोठी के्षपणासे्त्र िाहून नेऊ शकते. 

स्रोत: द हिांदू 

हवज्ञान आहण तांत्रज्ञान 

IIT गुवािाटीने साखरेचा पयाकय "Xylitol" बनवण्यासाठी तांत्रज्ञान हवकहसत केले  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• आयआयटी गुिािाटीच्या संशोधकांनी एक दकिन प्रदक्रया तयार केली आिे जी उसाच्या बागेपासून सुरदक्षतपणे 

दझदलटॉल तयार करण्यासाठी अिर ासाऊंडचा िापर करते, जे ऊस गाळपाचे उप-उत्पािन आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िा दृष्टीकोन रासायदनक संशे्लर्णातील ऑपरेशनल अडथळे आदण पारंपाररक दकिनाचा कालािधी िूर करेल. 

• IIT गुिािाटीच्या संशोधकांनी दकिन प्रदक्रयेिरम्यान अिर ासाऊंडचा िापर केल्याने केिळ दकिन िेळ 15 

तासांपयांत कमी झाला नािी तर उत्पािनात सुमारे 20% िाढ झाली आिे. 

• xylitol तयार करण्याच्या नादिन्यपूणय तंत्रज्ञानामुळे सुरदक्षत पयाययी स्वीटनसयचा िापर िाढला आिे कारण मधुमेि 

असलेल्या व्यक्तीिंर आदण सामान्य आरोग्यािर पांढऱ या साखरेच्या (सुक्रोज) नकारात्मक पररणामांबिल जागरूकता 

िाढली आिे. 

• औद्योदगकदृष्ट्ट्या xylitol तयार करण्यासाठी, D-xylose, लाकडापासून दमळिलेले एक मौल्यिान रसायन, दनकेल 

उते्प्ररकाने अतं्यत उच्च तापमान आदण िाबांिर प्रदक्रया केली जाते, ज्यामुळे प्रदक्रया अतं्यत ऊजाय-कें दद्रत िोते. 

• आयआयटी गुिािाटी येथील संशोधकांनी िापरलेली दकिन प्रदक्रया नादिन्यपूणय नािी, अनेक भारतीय कुटंुबे िुधाचे 

ियामधे्य रूपांतर करण्यासाठी दकिन प्रदक्रया िापरतात. 

• दकिनामधे्य, बॅके्टररया आदण यीस्टसि अनेक प्रकारचे सूक्ष्मजंतू एका पिाथायचे िुसऱयामधे्य रूपांतर करण्यासाठी 

िापरले जातात. 

• या प्रदक्रयेत, IIT गुिािाटी येथील संशोधकांनी प्रथम उसाचा रस काढल्यानंतर उरलेला तंतुमय कचरा उत्पािन 

असलेल्या उसाच्या बगॅसचा िापर केला. 

• IIT गुिािाटी येथील संशोधकांनी एक निीन दकिन तंत्र िापरले आिे, जे xylitol च्या सूक्ष्मजीि-पे्रररत संशे्लर्णास 

गती िेण्यासाठी अिर ासोदनक लिरीचंा िापर करते. 

स्रोत: द हिांदू 
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जेम्स वेब िेस टेहलस्कोपमधील गुरू ग्रिाची छायाहचते्र 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जेम्स िेब िेस टेदलस्कोप (JWST) द्वारे प्रथमच गुरू ग्रिाची िष्ट छायादचते्र घेण्यात आली आिेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• उत्तर आदण िदक्षण धु्रिािरील बृििदतच्या िािळी गे्रट रेड िॉट, ररंग, अरोरा आदण अरोरा यांच्या प्रदतमा अद्याप 

घेतलेल्या कोणत्यािी फोटोमंधे्य िष्टपणे दिसत नािीत. 

• जेम्स िेब िेस टेलीस्कोपमधून प्राप्त केलेले प्रदतमा स्वरूप इन्िारेड िोते, ज्यामधे्य इन्िारेड प्रदतमा कृदत्रमररत्या 

दनळ्या, पांढयाय, दिरव्या, दपिळ्या आदण नारंगी रंगाच्या िोत्या. 

• जेम्स िेब िेस टेदलस्कोप िी एक मोठी इन्िारेड िुबीण आिे जी दिश्वाच्या इदतिासाच्या प्रते्यक टशयाचा अभ्यास 

करण्यासाठी दडझाइन केलेली आिे. 

• जेम्स िेब िेस टेदलस्कोप भूतकाळात डोकािून पािण्यास सक्षम िोण्यासाठी दडझाइन केले आिे जसे की 

सुरुिातीच्या दिश्वात त्यांच्या लांब तरंगलांबीद्वारे तयार झालेल्या पदिल्या आकाशगंगा. 

• जेम्स िेब िेस टेदलस्कोपला पृथ्वीपासून सुमारे 1.5 िशलक्ष दकलोमीटर अंतरािर अजून प्रिास करायचा आिे. 

• जेम्स िेब िेस टेदलस्कोप िदक्षण अमेररकेतील िें च गयाना येथून एररयन 5 ECA रॉकेटिर प्रके्षदपत करण्यात आली. 

स्रोत: द हिांदू 

नासाचे आटेहमस III हमशन 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• नासाने आटेदमस III मोदिमेसाठी 13 संभाव्य लँदडंग साइट्सची घोर्णा केली आिे, जी प्रथमच एक मदिला आदण 

रंगाची व्यक्ती चंद्रािर पाठिेल. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 
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• नासाच्या आटेदमस ३ मोदिमेसाठी पुढील १३ दठकाणांची नासाने संभाव्य लँदडंग साइट म्हणून दनिड केली आिे : पीक 

दनयर शॅकलटन, कनेम्कं्टग ररज, कनेम्कं्टग ररज, कनेम्कं्टग ररज एक्सटेंशन, िािथय, मालपटय मॅदसफ, दलदिट्झ बेटा 

पठार, नोबेल ररम १, नोबेल ररम २ आदण अमंुडसेन ररम. 

• चंद्राचा िदक्षण धु्रि प्रते्यक प्रिेशाच्या स्थानाच्या सिा अंशांच्या आत आिे, ज्यामुळे या प्रिेशांना िैज्ञादनक मित्त्व आिे. 

• चंद्राच्या िीघय मुक्कामासाठी सूययप्रकाश आिश्यक असतो कारण तो उजाय स्त्रोत म्हणून काम करतो आदण तापमान 

दनयंदत्रत करतो. 

• NASA आदण मोठ्या िैज्ञादनक आदण अदभयांदत्रकी संस्था 13 संभाव्य लँदडंग स्थानांिर िाटाघाटी करतील. 

• अमेररकेने 1961 मधे्य सुरुिातीला मानिाला अंतराळात पाठिण्याचा प्रयत्न केला; आठ िर्ाांनंतर, 20 जुलै 1969 

रोजी, नील आमयस्टर ाँग अपोलो 11 मोदिमेचा भाग म्हणून चंद्रािर पाऊल ठेिणारा पदिला मानि बनला. 

• अपोलो 11 दमशनच्या अंतराळिीरांनी चंद्रािर अमेररकन ध्वज आदण दचन्ह सोडले. 

• अंतराळ संशोधनाच्या उदिष्टाबरोबरच, अमेररकन लोकांना चंद्रािर परत आणण्याच्या नासाच्या मोदिमेचे उदिष्ट 

अंतराळात अमेररकन नेतृत्व प्रिदशयत करणे आदण चंद्रािर सामररक उपम्स्थती दनमायण करणे िे आिे. 

स्रोत: द हिांदू 

िदेशी िायडर ोजन इांधन सेल बस 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• KPIT-CSIR ने दिकदसत केलेली भारतातील पदिली स्विेशी िायडर ोजन फु्यएल सेल बस कें द्रीय मंत्री डॉ. दजतेंद्र दसंग 

यांच्या िसे्त पुण्यात लॉन्च करण्यात आली. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील पदिल्या पूणयपणे स्विेशी िायडर ोजन इंधन सेल बसचे बांधकाम पंतप्रधान मोिीचं्या राष्टर ीय िररत िायडर ोजन 

दमशनच्या अनुरं्गाने आिे. 

• ग्रीन िायडर ोजन िा एक उतृ्कष्ट स्वच्छ ऊजाय िेक्टर आिे जो ररफायदनंग उद्योग, खत उद्योग, पोलाि उद्योग, दसमेंट 

उद्योग आदण अिजड व्यािसादयक िाितूक के्षत्रातील सिायत कठीण उत्सजयनाचे सखोल डीकाबोनायझेशन सक्षम 

करतो. 

• इंधन सेल िािनांची उच्च काययक्षमता आदण िायडर ोजनची उच्च उजाय घनता िे सुदनदित करते की इंधन सेल टर क आदण 

बसेसचा प्रदत दकलोमीटरचा खचय दडझेलिर चालणाऱया िािनांपेक्षा कमी आिे. 

• CSIR-NCL ने दिकदसत केलेल्या प्रदक्रयेचे िेगळेपण िे एक नादिन्यपूणय डाउनस्टर ीम प्रदक्रया तंत्रज्ञान आिे, जे या 

स्विेशी तंत्रज्ञानाला जागदतक बेंचमाकय सि िधायत्मक बनिते. 
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• या काययक्रमािरम्यान CSIR-NCL मधील दबसे्फनॉल-ए पायलट प्लांटचेिी उि्घाटन कें द्रीय मंत्री डॉ. दजतेंद्र दसंि 

यांच्या िसे्त करण्यात आले. 

• इंधन सेल िािने शून्य िररतगृि िायू उत्सदजयत करतात, जे भारतातील पयायिरणीय प्रिूर्णाचा सामना करण्यासाठी 

मित्त्वपूणय ठरेल. 

स्रोत: पीआयबी 

मित्वाच्या बातम्या: पयाकवरण 

बायोएहशया 2023 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• बायोएदशया 2023 ची 20 िी आिृत्ती तेलंगणा सरकार 24-26 फेबु्रिारी 2023 रोजी बायोएदशया 2023 जीिन दिज्ञान 

आदण आरोग्य तंत्रज्ञानासाठी प्रमुख काययक्रम आयोदजत करेल. 

मुख्य मुदे्द: 

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

Healthcare" अशी आिे. 

• िैिराबाि िे गेल्या िोन िशकांपासून जगासाठी मित्त्वाचे कें द्र आिे, तसेच भारतातील आरोग्य सेिा आदण जीिन 

दिज्ञान कें द्र आदण BioAsia 2023 तेथे िोणार आिे. 

• िैद्राबाि शिराने COVID-19 साथीच्या आजारािरम्यान लस पुरिून आपली प्रदतिा िाढिली आिे, ज्याने संपूणय 

जगाला लसीकरण करण्यास मित केली आदण सध्या िैिराबािमधे्य BioAsia 2023 काययक्रमाचे आयोजन करत 

आिे. 

• िन िेल्थच्या आंतरदिद्याशाखीय थीम, आरोग्यसेिेतील दिघटनकारी तंत्रज्ञान आदण सिाांसाठी आरोग्यसेिेमधे्य प्रिेश 

आदण परिडणारीता यािर चचाय करणे, िे BioAsia 2023 चे प्रमुख उदिष्ट आिे. 

• BioAsia 2023 इिेंटमधे्य एक स्टाटय-अप शोकेस िेखील समादिष्ट आिे, दजथे जगभरातील 100 हून अदधक 

काळजीपूियक दनिडलेले आरोग्य-तंत्र उद्योजक तातडीच्या िैद्यकीय समस्यांसाठी त्यांचे मित्त्वपूणय उपाय सािर करू 

शकतात. 

• BioAsia 2022 सुमारे 70 िेशांतील सुमारे 37,500 उपम्स्थतांच्या आभासी उपम्स्थतीसि आयोदजत केले जाईल. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 
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HPCL ने पहिला शेणावर आधाररत कॉमे्प्रस्ड बायोगॅस प्रकल्प लााँच केला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• शेणािर आधाररत पदिला कॉमे्प्रस्ड बायोगॅस प्रकल् एचपीसीएलने सुरू केला आिे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• या HPCL प्रकल्ात, िािनांसाठी इंधन म्हणून िापरता येणारा बायोगॅस, िररोज 100 टन गायीचे खत िापरून तयार 

केले जाईल. 

• एचपीसीएल कॉमे्प्रस्ड बायोगॅस प्रोजेक्ट इदनदशएदटिसाठी िेमिकय  गोबर-धन योजना िोती, जी स्वच्छ भारत दमशन 

(ग्रामीण) बायोदडगे्रडेबल िेस्ट मॅनेजमेंट घटकाचा एक भाग म्हणून एदप्रल 2018 मधे्य भारत सरकारने अनािरण केली 

िोती. 

• पशुधन आदण सेंदद्रय कचऱयाच्या सािाय्याने, HPCL संकुदचत बायोगॅस प्रकल् योजना पैसा आदण ऊजाय दनमायण 

करताना स्वच्छता िाढिण्याची आशा करते. 

• HPCL द्वारे चालिल्या जाणाऱ या या प्रकल्ाचा पायाभरणी समारंभ श्री गोधाम मिातीथय पथमेडा लोक पुण्यथय टर स्टने 

आयोदजत केला िोता, जो सांचोर आदण जालोर दजल्ह्यातील पथमेडा या राजस्थानी गािात आिे. 

• कृर्ी कचरा, खत, नगरपादलका कचरा, िनिती सादित्य, सांडपाणी, दिरिा कचरा आदण अन्न कचरा िी सिय नैसदगयक 

सामग्रीची उिािरणे आिेत ज्यांचा िापर बायोगॅस बनिण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

• दमथेन, काबयन डायऑक्साइड आदण िायडर ोजन सल्फाइड िे तीन प्रमुख िायू बायोगॅसमधे्य आढळतात. 

• दमथेन (CH4), नैसदगयक िायूमधे्य आढळणारा िायू आदण काबयन डायऑक्साइड बहुतेक बायोगॅस बनितात, जो अक्षय 

ऊजाय स्त्रोत (CO2) आिे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाच्या बातम्या: योजना 

ग्रामीण उद्योजक प्रकल्प - टप्पा 2 

 

बातम्याांमधे्य का: 
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• रांची (झारखंड) येथील ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ाचा िुसरा टप्पा राष्टर ीय कौशल्य दिकास मिामंडळ (NSDC) द्वारे 

सेिा भारती आदण युिा दिकास सोसायटीच्या सिकायायने, आदििासी तरुणांमधे्य कौशल्य दिकास आदण उद्योजकतेला 

प्रोत्सािन िेण्यासाठी आदण म्स्कल इंदडया दमशनला चालना िेण्याच्या उिेशाने, लाँच केले गेले. 

मुख्य मुदे्द: 

• ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ाच्या पदिल्या टशयात मिाराष्टर , राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रिेश आदण गुजरातमधील ग्रामीण 

आदण आदििासी भागातील सिभागीचंा समािेश करण्यात आला िोता. 

• ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ाच्या पदिल्या टशयांतगयत, सात गटांमधे्य 157 सिभागीचें प्रदशक्षण मे 2022 मधे्य भोपाळ, 

मध्य प्रिेश येथे सुरू करण्यात आले ज्यामधे्य सुमारे 133 सिभागीनंी 27 जून 2022 रोजी यशस्वीररत्या प्रदशक्षण पूणय 

केले. 

• ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ाचा िुसरा टप्पा रांचीमधे्य सुरू झाला आिे. 

• या प्रदशक्षण काययक्रमाचा उिेश आदििासी तरुणांना कौशल्य दिकास आदण उद्योजकतेसाठी सक्षम करणे िा आिे. 

• ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ांतगयत, भारताला ग्रामीण भागातिी स्वािलंबी बनिण्याचे सरकारचे उदिष्ट आिे. 

• या प्रकल्ाचा आणखी एक प्रमुख घटक म्हणजे आदििासी समुिायांना िजेिार दशक्षण िेणे. 

• ग्रामीण/स्थादनक अथयव्यिस्थेला चालना िेणे, रोजगाराच्या संधी िाढिणे िे ग्रामीण उद्योजक प्रकल्ाचे मुख्य उदिष्ट 

आिे जेणेकरुन स्थादनक संधीचं्या अभािामुळे िोणारे स्थलांतर कमी करणे आदण नैसदगयक संसाधनांचे संरक्षण करणे. 

• सध्या िा प्रकल् मिाराष्टर , राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रिेश, झारखंड आदण गुजरात या सिा राज्यांमधे्य राबदिण्यात 

येत आिे. 

स्रोत: द हिांदू 

पुरस्कार आहण सन्मान 

युनेस्को शाांतता पुरस्कार 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• UNESCO शांतता पाररतोदर्क 2022 िा माजी जमयन चांसलर अँजेला मकेल यांना "स्थलांतररतांचे स्वागत करण्याच्या 

त्यांच्या प्रयत्नांची िखल घेऊन" िेण्यात आला आिे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• 2015 मधे्य युरोपमधे्य दनिायदसत येऊ लागल्यािर, मकेलने प्रदसद्धपणे सांदगतले की जमयन "िीर शॅफेन िास" दकंिा 

"आम्ही िे करू शकतो," आदण दतच्या िेशाच्या सीमा उघडल्या. 

• अदधक साियजदनक आदण पुराणमतिािी पक्षाचा पादठंबा दमळाल्यानंतर, माजी जमयन चांसलर अँजेला मकेल यांना 

त्यांच्या इदमगे्रशन समथयक भूदमकेकडे परत जाण्यास भाग पाडले गेले. 

• 2015 मधे्य सीररया, इराक, अफगादणस्तान आदण इररदटर या मधील 1.2 िशलक्षाहून अदधक दनिायदसतांना 

स्वीकारण्याच्या त्यांच्या धाडसी दनिडीने प्रते्यक सिस्याची प्रशंसा केली. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• फेदलक्स िॉफौएट-बोगेन-युनेस्को शांतता पुरस्कार िे या पुरस्काराचे अदधकृत नाि आिे, जो आयिरी कोस्टच्या 

माजी नेत्याचा सन्ान करतो. 

• १९८९ सालापासून, िे लोक, गट दकंिा संस्था यांना िरिर्ी दिले जात आिे जे िर आदण त्यापलीकडे जाऊन शांती 

प्रस्थादपत करण्यासाठी, तपासकरण्यासाठी दकंिा सुरदक्षत करण्यासाठी गेले आिेत. 

• सुिणयपिक, जागदतक शांततेसाठी दडप्लोमा आदण १,५०,० डॉलसयचा चेक दिजेत्याला दिला जातो. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांहडया 

राष्टर ीय पुरस्कार पोटकल 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्र सरकारने राष्टर ीय पुरस्कार पोटयल तयार केले आिे, जे पारिशयकता आदण लोकसिभागाला चालना िेण्यासाठी 

दिदिध मंत्रालये, दिभाग आदण एजन्सीद्वारे प्रिान केलेल्या अनेक पुरस्कारांसाठी नामांकनांचे स्वागत करते. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• नॅशनल प्राइज पोटयलचे उदिष्ट िे आिे की भारत सरकारद्वारे प्रिान केलेल्या दिदिध पुरस्कारांसाठी व्यक्ती आदण 

संस्थांना सुचिणे सामान्य जनतेसाठी सोपे करणे आिे. 

• दिदिध पुरस्कारांसाठी नामांकन मागण्यासाठी सरकारने िे एकीकृत राष्टर ीय शे्रणी पोटयल तयार केले आिे. 

• राष्टर ीय पुरस्कार पोटयलच्या माध्यमातून दिले जाणारे सन्ान पद्म पुरस्कारापासून ते पंदडत िीनियाळ उपाध्याय 

टेदलकॉम म्स्कल एक्सलन्स पुरस्कार ते तेनदसंग नोगे राष्टर ीय सािस पुरस्कार आदण सरिार पटेल राष्टर ीय एकात्मता 

पुरस्कारापयांत आिेत. 

• नॅशनल अिॉड्यस पोटयलच्या िापरामुळे, भारत सरकार पारिशयकता आदण लोकसिभागाला चालना िेऊन, त्याच्या 

असंख्य मंत्रालये, दिभाग आदण एजन्सीमंधील सिय पुरस्कार एका दडदजटल पॅ्लटफॉमयिर एकदत्रत करण्यास सक्षम 

असेल. 

• नॅशनल प्राइज पोटयलचे उदिष्ट जनतेच्या सिस्यांना भारत सरकारद्वारे प्रिान केलेल्या अनेक पुरस्कारांसाठी व्यक्ती 

आदण गट सुचिणे सोपे करणे आिे. 

स्रोत: इकॉनॉहमक टाइम्स 
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पुस्तके 

नेतन्याहू याांचे आत्मचररत्र 'बीबी: माय स्टोरी' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• इस्रायलचे माजी पंतप्रधान बेंजादमन नेतन्याहू यांचे पुस्तक, बीबी: माय स्टोरी, नोिेंबर 2022 मधे्य ररलीज िोणार आिे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• ‘बीबी: माय स्टोरी’ िा दचत्रपट इस्रायलच्या संसिीय दनिडणुकांच्या तीन आठिड्ांनंतर २२ नोिेंबरला प्रिदशयत िोणार 

आिे. 

• नेतन्याहू यांच्या बालपणापासून ते मध्य पूिय भू-राजकारणािरील त्यांचा अनोखा दृष्टीकोन आदण राष्टर ाध्यक्ष म्कं्लटन, 

ओबामा आदण टर प यांच्याशी त्यांच्या िेशाच्या भदिष्याची िमी िेण्यासाठी त्यांनी केलेल्या चचेपयांत सिय गोष्टी पुस्तकात 

समादिष्ट आिेत. 

• "माझे जीिन शोकांदतका आदण दिजय, चुका आदण दसद्धी, दशकलेले धडे आदण इस्त्रायलसोबत दिणलेल्या दप्रयजनांचे 

आिे, ज्याने िे िाखिून दिले आिे की दिश्वास आदण डर ाइि उज्ज्वल भदिष्य घडदिण्यासाठी मोठ्या आिानांिर मात 

करू शकतात," नेतान्याहू म्हणतात. 

• नेतान्याहू यांनी यापूिी "एक दटकाऊ शांतता" आदण "ििशतिािाशी लढा" यांसारखी प्रकाशने दलदिली आिेत. 

• नेतन्याहू िा बेन्झोइन नेतन्याहू यांचा मुलगा आिे, जो एक उले्लखनीय दझओदनस्ट आदण दशक्षक आिे आदण जोनाथन 

नेतन्याहूचा भाऊ आिे, जो युगांडातील एंटेबे येथे अपिरण केलेल्या दिमानात 1976 च्या ऐदतिादसक ओदलस बचािाचे 

दिग्दशयन करताना मारला गेला िोता. 

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

स्रोत: टाइम्स ऑफ इस्रायल 

मित्वाचे हदवस 

जागहतक जल सप्ताि 2022 
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बातम्याांमधे्य का: 

• 2022-23 साठी जागदतक जल सप्ताि 23 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या कालािधीत आयोदजत करण्यात आला आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• जागदतक जल सप्ताि िा 1991 पासून स्टॉकिोम इंटरनॅशनल िॉटर इम्िटू्यट (SIWI) द्वारे आयोदजत केला जाणारा 

िादर्यक काययक्रम आिे ज्याचे उदिष्ट जागदतक जल समस्या आदण आंतरराष्टर ीय दिकासाशी संबंदधत समस्यांचे 

दनराकरण करण्याच्या उिेशाने आिे. 

• 2022 च्या जागदतक जल सप्तािाची थीम "Seeing the Unseen: The Value of Water" आिे. 

जागहतक जल सप्ताि 2022-23 साठी िी व्यापक थीम तीन मुख्य दृहष्टकोनाांसाठी हनवडली गेली आिे- 

1. लोकांसाठी पाण्याचे मूल्य आदण दिकास. 

2. दनसगय आदण ििामान बिलासाठी पाण्याचे मूल्य. 

3. पाण्याचे आदथयक आदण आदथयक मूल्य. 

• जागदतक जल सप्ताि िा बिल घडिणाऱयांचा समुिाय आिे जो जगातील सिायत मोठ्या पाण्याशी संबंदधत आिाने 

सोडिण्यासाठी सिकायय करतो. 

• जागदतक जल सप्तािामधे्य शाश्वत दिकास उदिषे्ट आदण इतर आंतरराष्टर ीय प्रदक्रयांच्या दिशेने प्रगतीला गती िेण्यासाठी 

बैठक आयोदजत करणे समादिष्ट आिे. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

प्रवासी भारतीय हदवस 2023 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• परराष्टर  मंत्रालयाचे प्रिके्त अररंिम बागची यांनी दिलेल्या मादितीनुसार, 17 िा प्रिासी भारतीय दििस 2023 जानेिारी 

2023 मधे्य इंिूरमधे्य िोणार आिे. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• िरिर्ी 9 जानेिारी रोजी, प्रिासी भारतीय दििस भारताच्या िाढीमधे्य परिेशातील भारतीय लोकसंखे्यच्या योगिानाचे 

स्मरण करतो. 

• मिात्मा गांधी िदक्षण आदिकेतून भारतात परतल्याच्या स्मरणाथय 9 जानेिारी 1915 रोजी प्रिासी भारतीय दििस 

साजरा केला जातो. 

• िर िोन िर्ाांनी प्रिासी भारतीय दििस (PBD) साजरा करण्यासाठी 2015 मधे्य त्याचे स्वरूप बिलण्यात आले आिे. 

• िाराणसी येथे 21 ते 23 जानेिारी 2019 या कालािधीत 16 िा प्रिासी भारतीय दििस आयोदजत करण्यात आला 

िोता, मॉररशसचे पंतप्रधान प्रदिंि जुगनाथ िे प्रमुख पाहुणे िोते. 

• एल.एम. दसंघिी यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय डायिोरािरील भारत सरकारच्या उच्चस्तरीय सदमतीच्या 

(एचएलसी) दशफारशीनंा प्रदतसाि म्हणून प्रिासी भारतीय दिन साजरा करण्याचा दनणयय घेण्यात आला. 
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• 8 जानेिारी 2002 रोजी निी दिल्लीतील दिज्ञान भिन येथे साियजदनक मेळािा आदण 9 जानेिारी 2002 ला "प्रिासी 

भारतीय दििस" (PBD) म्हणून घोदर्त केले. 

स्रोत: AIR 

अक्षय ऊजाक हदवस 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• अक्षय ऊजाय दििस, ज्याला अक्षय ऊजाय दििस म्हणूनिी ओळखले जाते, भारतात िरिर्ी 20 ऑगस्ट रोजी साजरा 

केला जातो. 

मित्त्वाचे मुदे्द: 

• अक्षय ऊजाय दिन 2022 ची थीम "सौर ऊजेच्या आधारे शेतात उगिणारे भात पीक" आिे. 

• निीकरणीय ऊजाय दिनाचे उदिष्ट भारतात अक्षय ऊजाय उत्पािन आदण िापराबाबत जागरूकता दनमायण करणे िे 

आिे. 

• निीकरणीय ऊजाय दििस 2022 नैसदगयक संसाधनांच्या ऱिासाच्या दचंताजनक िराला प्रोत्सािन िेऊन आदण समिय 

साधून अक्षय ऊजेच्या मित्त्वािर भर िेतो. 

• 2004 मधे्य निीकरणीय ऊजाय दिनाची स्थापना करण्यात आली. 

• उि्घाटन काययक्रम 2004 मधे्य तत्कालीन पंतप्रधान मनमोिन दसंग यांनी आयोदजत केला िोता, ज्यांनी अक्षय ऊजाय 

स्त्रोतांच्या िापरास प्रोत्सािन िेण्यासाठी 12000 तरुणांनी एक मानिी साखळी तयार करून एक टपाल दतकीट 

प्रकादशत केले िोते. 

• निीकरणीय ऊजाय दिन म्हणजे तरुण दपढीमधे्य जागरूकता दनमायण करण्यासाठी िायसू्कल आदण मिादिद्यालयीन 

दिद्यार्थ्ाांना लक्ष्य करणे. 

• नूतनीकरणक्षम ऊजाय दनमायण करण्यासाठी नैसदगयक संसाधनांचा िापर केला जातो. 

• युनायटेड नेशन्सच्या अदधकृत िेबसाइटिरील डेटानुसार, बहुतेक राष्टर ांमधे्य अक्षय ऊजाय सध्या अदधक स्वस्त आिे 

आदण कोळसा, तेल आदण िायू यांसारख्या अपारंपररक जीिाश्म इंधनांपेक्षा दतप्पट अदधक रोजगार दनमायण करते. 

स्रोत: Livemint 
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खेळ 

लास्ट पांघल: कुस्तीमधे्य भारताचा पहिला अांडर-20 हवश्वहवजेता 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• िररयाणाच्या 17 िर्ीय कुस्तीपटू लास्ट पंघलने कझादकस्तानच्या ऍटदलन शागायेिाचा 8-0 असा पराभि करत अंडर-

20 िल्डय चॅम्पयनचे दिजेतेपि पटकािले. 

मुख्य मुदे्द: 

• लास्ट पंघल िी २० िर्ाांखालील दिश्वदिजेती ठरणारी पदिली भारतीय मदिला आिे. 

• 20 िर्ाांखालील जागदतक कुस्ती िधाय सोदफया, बले्गररया येथे आयोदजत करण्यात आली िोती. 

• जमयन अमेरी ऑदलम्ियािर लिकर 11-0 ने दिजय दमळिून, पंघल त्याच्या उतृ्कष्ट तांदत्रक पराक्रमामुळे दजंकला. 

• लास्ट पंघाल िा िररयाणातील दिस्सार दजल्ह्यातील भगाना गािचा रदििासी आिे. 

•  पंघलने आदशयाई जु्यदनयर चॅम्पयनदशप (2022) मधे्य सुिणय पिक आदण कॅडेट िल्डय चॅम्पयनदशप (2021) मधे्य 

कांस्य पिक दजंकले. 

• गेल्या िर्ी पंघलने U23 आदशयाई चॅम्पयनदशपमधे्यिी रौय पिक दजंकले िोते. 

• दतच्या िुसऱया सामन्यात जपानच्या अयाका दकमुरा दिला भारतीय कुस्तीपटूने घसरून पराभूत केले. 

• उपांत्य फेरीच्या सामन्यात पंघलने युके्रदनयन नतादलया म्क्लिचुत्स्काचा सामना केला आदण 11-2 च्या स्कोअरसि 

सामना दनणाययकपणे दजंकला. 

• अंदतम फेरीत सिभागी भारताच्या इतर कुस्तीपटंूना सुिणयपिक दमळालेले नािी. 

• िोन िेळा अंडर-17 िल्डय चॅम्पयन सोनम मदलकला 62 दकलो िजनी गटाच्या अंदतम फेरीत नोनोका ओझाकीकडून 

पराभि पत्करािा लागल्याने रौय पिकािर समाधान मानािे लागले. 

• भारताच्या दप्रयांकाचा ६५ दकलो िजनी गटाच्या अंदतम फेरीत जपानच्या मादिरो योदशताकेकडून ०-८ असा पराभि 

झाला. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

UEFA लीग 
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बातम्याांमधे्य का: 

• युिा स्टर ायकर मनीर्ा कल्याण िी UEFA मदिला चॅम्पयन्स लीगमधे्य खेळणारी पदिली भारतीय फुटबॉलपटू ठरली 

आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मनीर्ा कल्याणने सायप्रसमधील अंगोमी येथे झालेल्या युरोदपयन क्लब िधेत अपोलॉन लेडीज एफसीकडून पिापयण 

केले. 

• यापूिी नोिेंबर २०२१ मधे्य, २० िर्ीय मनीर्ा कल्याण एएफसी मदिला क्लब चॅम्पयनदशपमधे्य गोल करणारी पदिली 

भारतीय फुटबॉलपटू ठरली िोती. 

• भारतीय मदिला लीग (IWL) मधे्य राष्टर ीय संघासाठी मनीर्ा कल्याण आदण गोकुलम केरळची प्रभािी कामदगरी िोती. 

• डांगमे गे्रस उझबेक संघ एफसी नासाऊमधे्य सामील झाल्यानंतर परिेशी क्लबसाठी साइन केलेली मनीर्ा कल्याण 

गोकुलम िी केरळमधील िुसरी खेळाडू आिे. 

• यापूिी मनीर्ा कल्याणला 2021-22 िंगामातील AIFF मदिला फुटबॉलपटूचा पुरस्कार िेण्यात आला िोता. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 

मित्वाचे व्यक्ती  

17 वर्षीय पायलट मॅक रदरफोडकने सोलो फ्लाइटचा हवश्वहविम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मॅक रिरफोडय िा १७ िर्ीय पायलट बुले्गररयात उतरल्यानंतर छोट्या दिमानातून एकट्याने उड्डाण करणारा जगातील 

सिायत तरुण व्यक्ती ठरला आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मॅक रिरफोडय , एक बेम्ियन-दब्रदटश िुिेरी नागररक, बले्गररयन राजधानी सोदफयाच्या पदिमेकडील ििाई पट्टीिर 

उतरला आदण या उड्डाणासि, त्याच्याकडे िोन दगनीज िल्डय रेकॉडय आिेत. 

• रिरफोडय जगातील एकट्याने उड्डाण करणारी सिायत तरुण व्यक्ती तसेच मायक्रोलाइट पे्लनमधे्य पृथ्वीभोिती 

प्रिदक्षणा घालणारी सिायत तरुण व्यक्ती ठरली. 

• मॅक रिरफोडयने 23 माचय रोजी आपला प्रिास सुरू केला, या प्रिासात रिरफोडयने पाच खंडांतील 52 िेशांमधे्य उड्डाण 

केले. 

• मॅक रिरफोडयने त्याच्या प्रिासािरम्यान िोनिा दिरु्ििृत्त पार केले. 

• मॅक रिरफोडयने आदिका आदण आखाती प्रिेशातून भारत, चीन, िदक्षण कोररया आदण जपानमधे्य प्रिास केला. 

• मॅक रिरफोडयने उत्तर पॅदसदफक मिासागर पार केला आदण बेररंग सामुद्रधुनीजिळील ज्वालामुखीच्या बेटािर ििेत 

10 अखंदडत तासांनंतर उतरला. 

स्रोत: इांहडयन एक्सपे्रस 
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