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दैनिक चालू घडामोडी 20.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

आनिया आनि आनिकि देिांमधे्य बाजरीचे उत्पादि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• NITI आयोग आणि जागणिक अन्न काययक्रम (WFP) भारि द्वारे आणिया आणि आणिकन देिाांमधे्य बाजरी मुख्य 

प्रवाहाि आिण्याच्या उदे्दिाने 'मॅण ांग आणि एक्सचेंज ऑफ गुड पॅ्रक्टिसेस' हा उ क्रम सुरू करण्याि आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• या योजनेअांिगयि, NITI आयोग आणि 'जागणिक अन्न काययक्रम' भारि आणि  रदेिाि बाजरीचे उत्पादन आणि वा र 

वाढवण्यासाठी चाांगल्या  द्धिी ांचा सांग्रह ियार करिील. 

• ICAR, कें द्र आणि राज्य सरकारी णवभाग, कृषी णवज्ञान कें दे्र, उद्योग, कें द्रीय आणि राज्य कृषी णवद्या ीठे, FPO, NGO, 

स्टार्य-अ , िैक्षणिक आणि सांिोधन सांस्था आणि उष्ण कणर्बांधाांसाठी आांिरराष्ट्र ीय सांस्था (ICRISAT) यासारख्या 

अधय-िुष्ाांसाठी आांिरराष्ट्र ीय क्रॉ  ररसचय इक्टिटू्यर्, फूड अॅग्रीकल्चर ऑगयनायझेिन (FAO), इांर्रनॅिनल कणमिन 

ऑन इररगेिन अँड डर े नेज (ICID) इत्यादी ांचे प्रणिणनधीही या काययक्रमाि सहभागी होिील. 

• सरकारी आकडेवारीनुसार, 2020-21 मधे्य भारिाि बाजरीचे उत्पादन 17.96 दिलक्ष र्न झाले आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

िमसे्त योजिा 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गर्ारे आणि सेणिक र्ाक्या स्वच्छ करण्यासाठी याांणिक स्वच्छिा इकोणसस्टम-नमसे्त योजनेसाठी राष्ट्र ीय कृिी 

आराखडा गृहणनमायि आणि िहरी व्यवहार मांिालयाने ियार केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 
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• नमसे्त योजना ही  ेयजल आणि स्वच्छिा णवभाग, सामाणजक न्याय आणि अणधकाररिा मांिालय आणि गृहणनमायि 

आणि िहरी व्यवहार मांिालय याांचा सांयुक्त प्रयत्न आहे. 

• नमसे्त योजनेचे उणद्दष्ट् भारिािील स्वच्छिेच्या कामाांमधे्य िून्य मृतू्यसारखे  ररिाम साध्य करिे आहे, 

• नमसे्त योजनेअांिगयि कोििाही स्वच्छिा कमयचारी मानवी मलमूिाच्या थेर् सां कायि येि नाही. 

• देखभालीच्या कामाांसाठी लागिारी यांिसामग्री आणि मुख्य उ करिे आणि सफाई णमिाांसाठी सुरक्षा उ करिे याांचे 

प्रकार मांिालयाने या योजनेंिगयि िॉर्यणलस्ट केले आहेि आणि राजे्य आणि िहरी स्थाणनक स्वराज्य सांस्थाांद्वारे खरेदी 

सुलभिेसाठी िे सरकारी ई-माकेर्पे्लसवर (जीईएम) उ लब्ध आहे. 

• नमसे्त योजनेंिगयि, सामाणजक न्याय आणि सक्षमीकरि मांिालयाच्या सहकायायने राष्ट्र ीय सफाई कमयचारी णवत्त णवकास 

महामांडळामाफय ि सफाई णमिाांचे कौिल्य णवकास आणि प्रणिक्षि देखील प्रदान केले जाईल. 

स्रोत: ऑल इंनडया रेनडओ 

महत्त्वाच्या बातम्या : कृषी 

नकमाि आधारभूत नकंमत 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सरकारने माजी कें द्रीय कृषी सणचव सांजय अग्रवाल याांच्या अध्यक्षिेखाली णकमान आधारभूि णकां मि (MSP) च्या 

मुद्द्ाांवर चचाय करण्यासाठी आणि िे अणधक प्रभावी करण्यासाठी एक सणमिी स्था न केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िीन कृषी कायदे रद्द करिे, िून्य बजेर् आधाररि िेिीला चालना देिे, देिाच्या बदलत्या गरजा लक्षाि घेऊन  ीक 

 द्धिीि बदल करिे, एमएस ी अणधक प्रभावी आणि  ारदियक करिे या सरकारच्या णनिययानांिर ही सणमिी स्था न 

करण्याि आली आहे. 

• सरकारने स्था न केलेल्या सणमिीमधे्य कें द्र आणि राज्य सरकारचे प्रणिणनधी, िेिकरी, कृषी िास्त्रज्ञ, कृषी अथयिज्ज्ञ 

याांचा समावेि करण्याि आला आहे. 

• कृषी  िन व्यवस्थेकडे लक्ष वेधिे हा सणमिीचा उदे्दि आहे. 

• ही सणमिी मूल्य शांखला णवकास, प्रोर्ोकॉल  डिाळिी आणि भणवष्यािील गरजाांसाठी सांिोधन आणि भारिीय 

नैसणगयक िेिी प्रिाली अांिगयि के्षि णवस्तारासाठी काययक्रम आणि योजना सरकारला सुचवेल. 

• उत्पादक आणि ग्राहक राज्याांच्या कृषी- यायवरिीय के्षिाांच्या णवद्यमान  ीक  द्धिी ांचे मॅण ांग करिे हे सणमिीचे मुख्य 

कायय आहे. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: राजकारि 

औषधे आनि स दंयय प्रसाधिे कायदा 
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बातम्यांमधे्य का: 

• णवद्यमान औषधे आणि सौांदयय प्रसाधने कायदा, 1940 आणि णनयमाांचे अनेक सांच बदलण्यासाठी प्रस्ताणवि औषधे, 

वैद्यकीय उ करिे आणि सौांदययप्रसाधने णवधेयक, 2022 कें द्रीय आरोग्य मांिालयाने जारी केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• कें द्रीय आरोग्य मांिालयाने जारी केलेला मसुदा वैद्यकीय उ करिे स्विांि सांस्था म्हिून णनयांणिि करण्यावर कें णद्रि 

आहे. 

• सध्या 1940 च्या कायद्याि णकां वा कोित्याही णनयमाि अांमलाि आिल्या जािाऱ्या ऑनलाइन फामयसी ांचे णनयमन 

करण्याची कोििीही िरिूद अक्टस्तत्वाि नाही, सरकारने जारी केलेल्या नवीन दुरुस्तीमधे्य ऑनलाइन फामयसीचे 

णनयमन करण्याची िरिूद समाणवष्ट् केली आहे. 

• सरकारने जारी केलेल्या नवीन णवधेयकाि सहभागी ांना णकां वा त्याांच्या कायदेिीर वारसाांना वैद्यकीय चाचण्या आणि 

औषध आणि वैद्यकीय उ करिाांच्या ि ासाि झालेल्या दुखा िी णकां वा मृतू्यसाठी भर ाईची िरिूद आहे. 

• नुकसान भर ाई न णदल्यास दुप्पर् भर ाई णदली जाईल, अिी िरिूद करण्याि आली आहे. 

• मसुदा णवधेयकाि कें द्रीय  रवाना प्राणधकरिाच्या  रवानगीणिवाय औषधे आणि वैद्यकीय उ करिाांची क्टिणनकल 

चाचिी णकां वा क्टिणनकल ि ासिी करण्यास मनाई करण्याची िरिूद आहे. 

• वैद्यकीय उ करिाांचे णनयमन करण्याबाबि णनियय घेण्यासाठी, मसुदा णवधेयकाि णवद्यमान औषधी िाांणिक सल्लागार 

मांडळाच्या धिीवर वैद्यकीय उ करिे िाांणिक सल्लागार मांडळाची णनणमयिी करण्याची िरिूद आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षि 

स्प्रंट चॅलेंज 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारिीय नौदलाि स्वदेिी िांिज्ञानाच्या वा राला चालना देण्याच्या उदे्दिाने सुरू करण्याि आलेल्या 'क्टरांर् चॅलेंजेस'चे 

अनावरि  ांिप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या हसे्त नवी णदल्ली येथे नेव्हल इनोवे्हिन अँड स्वदेिीकरि सांघर्नेच्या 

(एनआयआयओ)  ररसांवादादरम्यान करण्याि आले. 
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मुख्य मुदे्द: 

• सांरक्षि के्षिाि 'आत्मणनभयर भारि' साध्य करण्याच्या उदे्दिाने आणि 'आझादी का अमृि महोत्सवा'चा एक भाग म्हिून 

एनआयआयओने णडफेन्स इनोवे्हिन ऑगयनायझेिनच्या (डीआयओ) सहकायायने भारिीय नौदलाि णकमान ७५ नवीन 

स्वदेिी िांिज्ञान/उत्पादने समाणवष्ट् करण्याचे काम हािी घेिले आहे. 

• क्टरांर् नावाच्या सहयोगी प्रकल्पाचा उदे्दि "सांरक्षि उतृ्कष्ट्िा (iDEX), NIIO आणि िांिज्ञान णवकास प्रवेग सेल (TDAC) 

द्वारे R&D मधे्य  ोल-वॉक्टटांगला समथयन देिे" आहे. 

• स्वावलांबी सांरक्षि प्रिाली ही अथयव्यवस्थेसाठी आणि धोरिात्मकदृष्ट्ट्याही महत्त्वाची आहे, ज्याच्या मदिीने दीघयकाळ 

प्रलांणबि असलेल्या सांरक्षि प्रकल्पाांना नवीन चालना णदली जाऊ िकिे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: निज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि 

मोफत LabVIEW पॅ्लटफॉमय 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• देिाि प्रथमच, भारिािील िैक्षणिक के्षिािील िैक्षणिक सांिोधकाांसाठी I-STEM द्वारे मोफि LabVIEW व्यास ीठ 

सुरू करण्याि आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• I-STEM हा भारिीय णवज्ञान सांस्था, बांगळुरूच्या िास्त्रज्ञाांद्वारे PM-STIAC णमिन अांिगयि भारि सरकारच्या प्रधान 

वैज्ञाणनक सल्लागाराच्या कायायलयाद्वारे समणथयि एक उ क्रम आहे. 

• LABVIEW एक ग्राणफक इांर्रफेस वा रिे जे णवणवध घर्काांना आवश्यक गिी (प्रवाह) प्रदान करण्यासाठी एकि 

जोडण्यास सक्षम करिे आणि णवांडोज, ओएस एक्स (अॅ ल) आणि णलनक्स ऑ रेणर्ांग णसस्टमवर चालिे.  

• हा सॉफ्टवेअर सांच भारिािील कोठूनही वा रकिाय-अनुकूल प्रवेि प्रदान करण्यासाठी I-STEM ने सेर् केलेल्या 

िाउड सव्हयरवर होस्ट केला आहे. 

•  ोर्यलवर सध्या देिभरािील 1520 सांस्थाांमधील 22,900 उ करिाांची यादी आहे आणि 16,000 हून अणधक भारिीय 

सांिोधकाांनी त्याांचा वा र केला आहे. 

• LabVIEW  ोर्यलचे वैणिष्ट्ट्य म्हिून स्वदेिी णवकणसि िांिज्ञान आणि उत्पादनाांचा णडणजर्ल कॅर्लॉग देखील समाणवष्ट् 

करण्याि आला आहे. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

मेराज अहमद खाि 
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• भारिाच्या मेराज अहमद खान याांनी दणक्षि कोररयाच्या चाांगवॉन येथे आय.एस.एस.एफ. नेमबाजी णवश्वचषकाि स्कीर् 

प्रकाराि सुविय दक णजांकले. 

• णवश्वचषकाच्या स्कीर् स्पधेि सुविय दक णजांकिारा मेराज हा  णहला भारिीय  ुरुष नेमबाज आहे. 

• णवश्वचषकाच्या अांणिम सामन्याि मेराजने 40  ैकी 37 अचूक लक्ष्य साधि हे सुविय दक णजांकले. 

• याच स्पधेि कोररयाच्या णमनू्स णकमने 36 गुिाांसह रौप्य दक आणि णिर्नच्या बेन लेलेवेणलनने 26 गुिाांसह 

काांस्य दक णजांकले. 

• याआधी मेराज अहमद खानने 2016 च्या ररओ णद जानेरो णवश्वचषकाि दोन वेळा ऑणलक्टियन णवजेिे द आणि रौप्य 

 दक णजांकले होिे. 

• मेराज अहमद खानच्या सुविय दकासह भारि ISSF ने नेमबाजी णवश्वचषकाि  ाच सुविय,  ाच रौप्य आणि िीन काांस्य 

 दकाांसह  दकिाणलकेि अव्वल स्थान  र्कावले आहे. 

स्रोत: AIR 

महत्वाचे नदिस 

आंतरराष्ट्र ीय बुस्प्िबळ नदिस 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• दरवषी 20 जुलै हा आांिरराष्ट्र ीय बुक्टद्धबळ णदन म्हिून साजरा केला जािो. 

मुख्य मुदे्द: 

• या वषीच्या आांिरराष्ट्र ीय बुक्टद्धबळ णदनाची थीम "बुक्टद्धबळ देखील णनरोगी आहे" अिी आहे. 

• 12 णडसेंबर 2019 रोजी, 1924 मधे्य  ॅररसमधे्य आांिरराष्ट्र ीय बुक्टद्धबळ महासांघ (FIDE) ची स्था ना झाल्याची िारीख 

णचन्ाांणकि करण्याच्या उदे्दिाने सांयुक्त राष्ट्र ाांच्या आमसभेने 20 जुलै हा जागणिक बुक्टद्धबळ णदन घोणषि केला. 

• आांिरराष्ट्र ीय ऑणलक्टिक सणमिीने 1999 मधे्य आांिरराष्ट्र ीय बुक्टद्धबळ महासांघ (FIDE) ला जागणिक क्रीडा सांघर्ना 

म्हिून मान्यिा णदली. 
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• आांिरराष्ट्र ीय बुक्टद्धबळ महासांघ (FIDE) ही बुक्टद्धबळाची प्रिासकीय सांस्था आहे, जी सवय आांिरराष्ट्र ीय बुक्टद्धबळ स्पधाांचे 

णनयमन करिे. 

• बुक्टद्धबळ हा एक लोकणप्रय खेळ आहे जो आ ल्या काळािील सवायि जुन्या खेळाांमधे्य समाणवष्ट् आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 
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