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दैनिक चालू घडामोडी 27.07.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

स्वातंत्र्य लढ्यात आनदवासीचें योगदाि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• द्रौपदी मुममू याांनी भारताचे १५ वे राष्ट्र पती म्हणमन शपथ घेतली, द्रौपदी मुममू या देशाच्या पहिल्या आहदवासी भारतीय 

राष्ट्र पती आिेत आहण शपथहवधी समारांभात द्रौपदी मुममू याांनी स्वातांत्र्यलढ्यातील आहदवासी ांच्या योगदानाचा पुनरुच्चार 

केला. 

मुख्य मुदे्द: 

• शपथ घेतल्यानांतर राष्ट्र ाला सांबोहधत करताना द्रौपदी मुममू याांनी चार आहदवासी क्ाांतीचे आवािन केले, त्याबद्दल त्या 

म्हणाल्या की, स्वातांत्र्य लढ्यात आहदवासी ांचे योगदान कौतुकास्पद आिे. 

द्रौपदी मुममूने हतच्या सांबोधनात पुकारलेल्या आहदवासी क्ाांती ांमधे्य िे समाहवष्ट् िोते- 

1. सांथाल क्ाांती: 30 जमन 1855 रोजी, 10,000 हून अहधक सांथालाांना मिसमल अहधकारी, जमीनदार आहण भ्रष्ट् 

सावकाराांकडम न त्याांच्या नेत्याांकडम न िोणाऱ्या छळामुळे ईस्ट इांहडया कां पनीहवरुद्ध बांड करण्याची पे्ररणा हमळाली - 

कान्हो मुममू, चाांद मुममू, भैरब मुममू आहण हसद्धो मुममू याांनी केले. 

2. पायका बांड: खुदू, ओहडशातील 1817 चे पायका बांड िे भारतीय स्वातांत्र्याचे "ममळ" पहिले युद्ध म्हणमन ओळखले जाते. 

3. कोल बांड: छोटा नागपमर प्रदेशातील कोल या आहदवासी समुदायाने १८३१ साली हिटीशाांहवरुद्धच्या बांडात मोलाचे 

योगदान हदले. 

4. भील बांड: मिाराष्ट्र ाच्या खाने्दश प्रदेशातील हभल्ल प्रदेशात इांग्रजाांच्या घुसखोरीनांतर, 1818 मधे्य नवीन हनयमानुसार 

आहदवासी ांनी आहदवासी समाजाचे शोषण केले, ज्यामुळे आहदवासी समाजाने बांड केले ज्याचे नेतृत्व त्याांचे नेते सेवाराम 

याांनी केले.  

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

स्वदेश दशशि योजिा 2.0 
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बातम्यांमधे्य का: 

• स्वदेश दशून योजना पयूटन मांत्रालयाने (MOT) सुधारणाांसि लागम केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• 100% कें द्रीय हनधी आहण CSR हनधी वापरून देशातील थीम-आधाररत पयूटन सहकूट हवकहसत करण्याच्या उदे्दशाने 

पयूटन मांत्रालयाने 2014 मधे्य स्वदेश दशून योजना सुरू केली िोती. 

• सुधाररत स्वदेश दशून योजना 2.0 अांतगूत वैयक्तिक प्रकल्ाांना हमळणारा हनधी राज्यानुसार बदलेल आहण PMC द्वारे 

तयार केलेल्या तपशीलवार प्रकल् अिवालाच्या आधारे अांहतम केले जाईल. 

• भारताच्या पयूटनाचा 10 वा क्माांक लागतो, जो भारताच्या जीडीपीमधे्य 6.8% आहण पयूटनाच्या माध्यमातमन हनमाूण 

झालेल्या एकम ण रोजगाराच्या 8% योगदान देतो. 

स्वदेश दशून योजना 2.0 खालील वैहशष्ट्ाांसि राबहवण्यात येईल- 

1. शाश्वत आहण जबाबदार पयूटन हवकहसत करणे 

2. बेंचमाकू आहण मानकाांचा हवकास 

3. मुख्यतः  हटयर-II आहण हटयर-III शिराांमधे्य देशाांतगूत पयूटनाला प्रोत्सािन 

4. 100% कें द्रीय अथूसिाय्य 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

आंतरराष्ट्र ीय नवत्तीय सेवा कें द्र प्रानिकरण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आांतरराष्ट्र ीय हवत्तीय सेवा कें द्र प्राहधकरणाच्या मुख्यालयाच्या इमारतीची पायाभरणी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या िसे्त 

29 जुलै 2022 रोजी गुजरातमधे्य िोणार आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• इांटरनॅशनल फायनाक्तशशयल सक्तहूसेस सेंटसू अथॉररटी िी भारतातील आांतरराष्ट्र ीय हवत्तीय सेवा कें द्राांमधील हवत्तीय 

उत्पादने, हवत्तीय सेवा आहण हवत्तीय सांसथाांच्या हवकासासाठी आहण हनयमनासाठी एकहत्रत हनयामक प्राहधकरण आिे. 
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• आांतरराष्ट्र ीय हवत्तीय सेवा कें द्र प्राहधकरणाच्या मुख्यालयाच्या इमारतीची कल्ना एक प्रहतहित सांरचना म्हणमन 

करण्यात आली आिे, जी गुजरात इांटरनॅशनल फायनान्स टेकची एक प्रमुख आांतरराष्ट्र ीय हवत्तीय कें द्र म्हणमन 

उदयोनु्मख प्रहतिा आहण सांरचना दशूवते. 

• या कायूक्मादरम्यान गुजरात इांटरनॅशनल फायनान्स टेक- इांटरनॅशनल फायनाक्तशशयल सक्तहूसेस सेंटर येथे 

पांतप्रधानाांच्या िसे्त भारताचे पहिले आांतरराष्ट्र ीय बुहलयन एक्स्चेंज ज्याला भारत इांटरनॅशनल बुहलयन म्हणमनिी 

ओळखले जाते. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: कला आनण संसृ्कती 

मोढेरा सूयश मंनदर 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अिमदाबाद शिरातील कालुपमर येथील अिमदाबाद रेले्व से्टशन मोढेरा समयू मांहदराच्या थीमवर युहनयन िोम अँड 

कोऑपरेशनद्वारे हवकहसत केले जाईल. 

मुख्य मुदे्द: 

• मोढेरा समयू मांहदर िे भारतातील गुजरात राज्यातील मेिसाणा हजल्ह्यातील मोढेरा गावात क्तसथत समयूदेवता समयाूला 

समहपूत हिांदम  मांहदर आिे. 

• मोढेरा समयूमांहदर पुष्पावती नदीच्या काठावर वसलेले आिे, जे चालुक्य वांशातील भीम प्रथम याच्या काळात 1026-

27 CE नांतर बाांधले गेले. 

• मोढेरा समयू मांहदरासमोर एक हवशाल आयताकृती गच्ची असलेला तलाव आिे, ज्याला समयू कुां ड म्हणतात, आहण या 

तलावाला भारतातील सवाूत भव्य मांहदर टाकी म्हटले जाते. 

• प्रते्यक वषी, हवषुववृत्ताच्या वेळी, मांहदराच्या मध्यवती मांहदरात समयू थेट प्रकाशतो, सध्या, मोढेरा समयू मांहदर भारतीय 

पुरातत्व सवेक्षणाद्वारे सांरहक्षत स्मारक आिे. 

• मोढेरा समयू मांहदर सांकुलात तीन घटक आिेत - गुडमांडपा आहण सभामांडप, सभामांडप आहण कुां डा आहण जलाशय. 

• मोढेरा समयूमांहदरातील सभामांडप आहण खाांबाांचे बाय भाग बारीक कोरलेले आिेत आहण जलाशयाच्या तळाशी 

जाण्यासाठी पायऱ् या आिेत आहण अनेक लिान मांहदरे आिेत. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्त्वाच्या बातम्या: आरोग्य 

आंध्र प्रदेश सरकारिे सुरू केलेला फॅनमली डॉक्टर प्रकल्प 
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बातम्यांमधे्य का: 

• आांध्र प्रदेश सरकारने हवशाखापट्टणम हजल्ह्यातील पद्मनाभम मांडळात प्रायोहगक तत्त्वावर “फॅहमली डॉक्टर प्रोजेक्ट” 

राबहवण्याची घोषणा केली आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• फॅहमली डॉक्टर प्रोजेक्ट प्रकल्ाचे उद्दीष्ट् ग्रामीण भागातील लोकाांमधे्य आरोग्य सेवा सुधारणे िे आिे. 

• कौटुांहबक डॉक्टर प्रकल् प्रकल् 15 ऑगस्ट 2022 पासमन राबहवण्यात येणार आिे. 

• फॅहमली डॉक्टर प्रकल्ाांतगूत वॉडू आहण ग्राम सहचवल्यममधील लोकाांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी प्राथहमक 

आरोग्य कें द्रातमन एक डॉक्टर उपलब्ध करून हदला जाणार आिे. 

• फॅहमली डॉक्टर प्रकल्ाांतगूत, प्राथहमक आरोग्य कें द्रापमवी, ANM आशा कायूकती आहण मध्यम-स्तरीय आरोग्य 

प्रदाते घरोघरी जाऊन गरजम लोकाांना ओळखतील. 

• फॅहमली डॉक्टर प्रकल् राबहवण्यासाठी आरोग्य हवभागाच्या अहधकाऱ्याांनी PHC मधे्य काम करणाऱ्या कमूचाऱ्याांसाठी 

पद्मनाभम मांडळातील आशा कायूकत्याां, MLHP आहण ANM याांना प्रहशक्षण देण्यासाठी प्रहशक्षण कायूक्म 

आयोहजत केला आिे. 

स्रोत: पीआयबी 

ढेकूळ त्वचा रोग 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• लम्पी क्तिन हडसीज (एलएसडी) िा गुराांमधे्य पोक्सहवररडे कुटुांबातील हवषाणममुळे िोणारा सांसगूजन्य रोग आिे, ज्याला 

नीथहलांग हायरस देखील म्हणतात. 

मुख्य मुदे्द: 

• 1929 मधे्य झाांहबयामधे्य ढेकम ळ त्वचा रोग िी मिामारी िोती जी कीटकाांच्या चाव्याव्दारे अहतसांवेदनशीलतेचा पररणाम 

असल्याचे मानले जात िोते. 

• िे रि हपणाऱ्या कीटकाांद्वारे पसरते, जसे की माश्या आहण डासाांच्या कािी प्रजाती हकां वा हटक्सद्वारे. 
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• ढेकम ळ त्वचेच्या आजारामधे्य प्रामुख्याने ताप, डोळे आहण नाकातमन द्रवपदाथू गळणे, तोांडातमन लाळ गळणे आहण 

शरीरावर फोड येणे याांचा समावेश िोतो. 

• गुठळ्या त्वचेच्या आजाराने ग्रस्त असलेला प्राणी खाणे थाांबवतो आहण चघळताना हकां वा खाताना त्रास िोतो, पररणामी 

दम ध उत्पादन कमी िोते. 

• ढेकम ळ त्वचा रोग हवषाणम कीटक वेक्टरची गरज न पडता थेट सांक्मणाने मानवाांना सांक्हमत करण्यास सक्षम आिे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: पयाशवरण 

आयआयटी-बॉमे्बकडूि एि-टर ीट तंत्रज्ञाि 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• एन-टर ीट सॉल्ट िे मुांबईच्या साांडपाण्यावर प्रहक्या करण्यासाठी आयआयटी-बॉमे्बने हवकहसत केलेले नवीन तांत्रज्ञान 

आिे. 

मुख्य मुदे्द: 

• N-Treat तांत्रज्ञान िी सोहडयम िायपोक्लोराईट वापरून गाळण आहण हनजांतुकीकरणासाठी स्क्रीन, गेट, गाळ सापळा 

आहण नारळाच्या फायबर स्क्रीनचा वापर करून कचरा प्रहक्येसाठी सात-चरण प्रहक्या आिे. 

• एन-टर ीट तांत्रज्ञानाच्या पहिल्या टप्प्यात प्लाक्तस्टकचे कप, कागदी भाांडी, पॉहलहथन हपशव्या, सॅहनटरी नॅपहकन्स हकां वा 

लाकम ड याांसारख्या तरांगत्या वस्तमांच्या प्रवेशास प्रहतबांध करण्यासाठी स्क्रीहनांगचा समावेश आिे. 

• एन-टर ीट तांत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात गाळ सापळा बाांधणे समाहवष्ट् आिे, जे गाळ काढण्यासाठी नाल्याच्या तळाशी झुकता 

आहण 'पाहकां ग स्पॉट' तयार करून साांडपाणी स्वच्छ ठेवण्यास मदत करेल. 

• एन-टर ीट तांत्रज्ञानाच्या पुढील तीन टप्प्याांमधे्य नारळाच्या फायबर पडद्ाांच्या स्वरूपात 'बायोझोन' ची सथापना करणे 

समाहवष्ट् आिे जे हफल्टर म्हणमन काम करतील आहण जैहवक पदाथाांचे हवघटन करण्यास मदत करण्यासाठी 

बायोहफल्मच्या वाढीस प्रोत्सािन देतील. 

• सीवेज टर ीटमेंटच्या अांहतम टप्प्यात एन-टर ीट तांत्रज्ञानाच्या सिाय्याने पाण्यातील जीवाणम नष्ट् करण्यासाठी सोहडयम 

िायपोक्लोराईटचा वापर करून हनजांतुकीकरणाचा समावेश िोतो. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

नतन्ही सैन्याच्या संयुक्त निएटर कमांडची स्िापिा 
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बातम्यांमधे्य का: 

• सशस्त्र दलाांमधे्य समन्वय वाढवण्याच्या उदे्दशाने सांरक्षण मांत्री राजनाथ हसांि याांनी तीन सेवाांच्या सांयुि हथएटर 

कमाांडच्या सथापनेची घोषणा केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय सशस्त्र दलाच्या कारहगल युद्धातील शिीदाांना श्रद्धाांजली वािण्यासाठी जम्मम आहण काश्मीर पीपल्स फोरमने 

आयोहजत केलेल्या कायूक्मादरम्यान सांरक्षण मांत्री राजनाथ हसांि याांनी िी घोषणा केली. 

• सध्या भारत जगातील सवाूत मोठा आयातदार नािी परां तु सांरक्षण हनयाूतीत गुांतलेल्या अव्वल 25 देशाांपैकी एक आिे. 

• सरकारने देशाला सांरक्षण हनयाूत 13,000 कोटी रुपयाांची सुरू केली आिे आहण 2025-26 पयांत ती 35,000 

रुपयाांवरून 40,000 कोटी रुपयाांपयांत वाढवण्याचे लक्ष्य आिे. 

• 1999 मधे्य, काश्मीरमधील कारहगल प्रदेशात मे ते जुलै दरम्यान भारत आहण पाहकस्तान याांच्यात झालेल्या सशस्त्र 

सांघषाूला कारहगल युद्ध म्हटले जाते, ज्याला ऑपरेशन हवजय असेिी म्हणतात. 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडश 
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