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दैनिक चालू घडामोडी 04.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

भारतािे 75,000 मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सचा र्प्पा गाठला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• डिपार्टमेंर् फॉर प्रमोशन ऑफ इंिस्ट्र ी अँि इंर्रनल र्र ेि (DPIIT) द्वारे 75,000 हून अडिक स्ट्ार्ट-अप्सना मान्यता 

देण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील स्ट्ार्ट-अप इकोडिस्ट्ममधे्य नावीन्य, उत्साह आडि उद्योजकतेला चालना देण्याचे िरकारचे उडिष्ट आहे. 

• 16 जानेवारी 2016 रोजी, भारतात एक मजबूत स्ट्ार्ट-अप इकोडिस्ट्म तयार करण्यािाठी कृती योजना पुढे 

नेण्यािाठी एक कायटक्रम िुरू करण्यात आला आडि 16 जानेवारी हा राष्टर ीय स्ट्ार्ट-अप डदवि म्हिून घोडित 

करण्यात आला. 

• 6 विाांनंतर, त्या कृती योजनांनी भारताला डतिरी िवाटत मोठी पररिंस्था बनवले आहे. 

• एकूि मान्यताप्राप्त स्ट्ार्ट-अपपैकी १२% आयर्ी िेवा, ९% आरोग्य िेवा आडि जीवन डवज्ञान, ५% व्याविाडयक आडि 

व्याविाडयक िेवा, ७% डशक्षि आडि ५% कृिी के्षत्राशी िंबंडित आहेत. 

• स्ट्ार्ट-अपिाठी िक्षम वातावरि प्रदान करण्याच्या उिेशाने िरकारने स्ट्ार्ट-अप इंडिया कायटक्रम िुरू केला. 

• स्ट्ार्ट-अप इंडिया कायटक्रमांतर्टत, िरकार कर प्रोत्साहनांिाठी डनिी प्रदान करते, िावटजडनक खरेदी िुलभ 

करण्यािाठी बौद्धिक िंपदा अडिकारांना िमथटन देते आडि आंतरराष्टर ीय िि आडि कायटक्रमांमधे्य प्रवेश 

डमळवण्यािाठी डनयामक िुिारिांना िक्षम करते. 

• स्ट्ार्ट-अप इंडिया कायटक्रम हा िध्या शाश्वत आडथटक वाढीचा िमानाथी शब्द आहे. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

क्राफ्ट व्हिलेज इनिनिएनर्ि 
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बातम्याांमधे्य का: 

• िरकारच्या “डलंडकंर् रे्क्सर्ाइल्स रू् रु्ररझम” उपक्रमाचा एक भार् म्हिून, हस्तकला क्लस्ट्िट आडि पायाभूत 

िुडविांच्या िहाय्याने प्रमुख पयटर्न स्थळे जोिण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• िरकारने िुरू केलेल्या या उपक्रमाचा उिेश या र्ावांमधे्य हस्तकला आडि पयटर्नाला चालना देिे हा आहे. 

• रघुराजपूर (ओडिशा), डतरुपती (आंध्र प्रदेश), विज (रु्जरात), नैनी (उत्तर प्रदेश), अनेरंु्िी (कनाटर्क), महाबलीपुरम 

(ताडमळनािू), ताजरं्ज (उत्तर प्रदेश) आडि आमेर (राजस्थान) येथे िुरु केले आहे.  

• या क्राफ्ट द्धिलेज हस्तकला क्लस्ट्िटमिील काराडर्रांिाठी व्यावहाररक आहेत आडि क्राफ्ट द्धिलेज उपक्रमाचे उडिष्ट 

भारतभरातील िुमारे 1000 काराडर्रांना लाभ डमळवून देिे हे आहे. 

• बहुतेक हस्तकलेचे नमुने आडि कारार्ीर एकाच डठकािी र्ोळा करण्यािाठी क्राफ्ट द्धिलेजची िंकल्पना तयार 

करण्यात आली होती. 

• भारतातील ग्रामीि जीवनाची अनुभूती देण्यािाठी क्राफ्ट द्धिलेजमिील पायाभूत िुडविा आडि पयाटवरिाची रचना 

र्ावाच्या शैलीत करण्यात आली आहे. 

• क्राफ्ट द्धिलेज देखील एक बाजारपेठ म्हिून काम करतात, डजथे एखादी व्यक्ती िामान्य बाजारापेक्षा कमी डकमतीत 

कलाकृती खरेदी करू शकते. 

• हस्तकला भारतीय िंसृ्कतीचा एक महत्त्वाचा भार् आहे आडि बहुतेक हस्तकला कौरंु्डबक आडि भूतकाळातील 

वारिा म्हिून िरावल्या जातात. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

'उज्वल इां नडया ब्राइर् फु्यचर - पॉवर @ 2047' 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाडनडमत्त, ऊजाट मंत्रालय, एमएनआरई आडि कें द्र िरकार यांच्या िंयुक्त डवद्यमाने "उज्ज्वल 

भारत, उज्ज्वल भडवष्य 2047" अंतर्टत देशभरातील ऊजाट के्षत्रातील महत्त्वाच्या कामडर्रीवर प्रकाश र्ाकण्यािाठी 

अनेक कायटक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. . 

मुख्य मुदे्द: 

• 'उज्वल भारत उज्ज्वल भडवष्य - पॉवर @ 2047' या कायटक्रमाचे आयोजन 25 जुलै ते 30 जुलै दरम्यान स्थाडनक 

र्ाऊन हॉलमधे्य करण्यात आले होते. 

• 'उज्वल भारत उज्ज्वल भडवष्य - पॉवर @ 2047' कायटक्रमांतर्टत डनविलेल्या राज्ांमधे्य पंतप्रिानांनी केलेल्या 

िंवादाचाही िमावेश करण्यात आला आहे. 

• उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भडवष्य - पॉवर@2047 फेद्धस्ट्िलचे उडिष्ट कें द्र आडि राज् िरकारांच्या िहकायाटने आडि 

परस्पर िमन्वयाने ऊजाट के्षत्रातील प्रमुख उपलब्धी ठळकपिे मांिण्यािाठी एक व्यािपीठ प्रदान करिे आहे. 
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• कुिुम योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्ोती योजना, िौर पॅनेल, आडि शेती आडि घररु्ती वापरािाठी 

िौर पंप योजनेच्या रूपात िरकारच्या अक्षय उजेचा शेतकरी आडि ग्रामस्थांना फायदा होत आहे. 

• िरकारने चालवलेला िौर प्रकल्प प्रर्त तंत्रज्ञान तिेच पयाटवरिपूरक वैडशष्ट्ांनी िंपन्न आहे. 

• िुिाररत डवतरि के्षत्र योजना नरेंद्र मोदीनंी कायटक्रमादरम्यान िुरू केली होती ज्ाचा उिेश अंडतम ग्राहकांना 

पुरवठ्याची डवश्वािाहटता आडि रु्िवत्ता िुिारण्यावर लक्ष कें डद्रत करून डवतरि पायाभूत िुडविांचे आिुडनकीकरि 

आडि बळकर्ीकरिािाठी DISCOMs ला आडथटक िहाय्य प्रदान करिे आहे. 

स्रोत: Livemint 

महत्त्वाच्या बातम्या: आरोग्य 

2030 पयंत मुलाांमधील एड्स िष्ट् करण्यासाठी एक िवीि जागनतक युती सुरू करण्यात आली  

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 24 व्या आंतरराष्टर ीय एि्ि पररिदेत 2030 पयांत मुलांमिील एि्ि िमाप्त करण्यािाठी नवीन जार्डतक युतीची 

घोििा करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या उपक्रमाचा उिेश हा आहे की दशकाच्या अखेरीि एचआयिी ग्रस्त कोितेही मूल उपचारांपािून वंडचत राहू नये 

आडि अभटकांमधे्य एचआयिी िंिर्ाटि प्रडतबंि करिे हे आहे. 

• HIV/AIDS (UNAIDS), UNICEF, वर्ल्ट हेल्थ ऑर्टनायझेशन (WHO), नार्री िमाज र्र्, िरकारे आडि आंतरराष्टर ीय 

भार्ीदारांिह िंयुक्त राष्टर िंघाच्या िंयुक्त कायटक्रमांतर्टत ही युती तयार करण्यात आली आहे. 

• जार्डतक स्तरावर, एचआयिी ग्रस्त मुलांपैकी केवळ 52 र्के्क मुले जीवनरक्षक उपचार घेत आहेत, 76 र्के्क 

प्रौढांच्या र्र्ापेक्षा खूप मारे् आहे जे अँर्ीरेर्र ोिायरल घेतात. 

• युडनिेफच्या मते, अंदाजे 2.8 दशलक्ष मुले आडि डकशोरवयीन मुले िध्या एचआयिीिह जर्त आहेत आडि त्यापैकी 

िुमारे 88 र्के्क उप-िहारा आडिकेत आहेत. 

• ह्युमन इमु्यनोिेडफडशयन्सी िायरि हा रेर्र ोिायरिचा एक प्रकार आहे, ज्ावर योग्य उपचार न केल्याि, 

एचआयिी िंिर्ाटचा िवाटत रं्भीर र्प्पा मानल्या जािार् या ऍक्वायिट इमु्यनोिेडफडशयन्सी डिंिर ोम डकंवा एि्ि होऊ 

शकतो. 

• एचआयिी-एि्ि िामान्यतः  रक्त, वीयट, योनी स्राव आडि आईच्या दुिाद्वारे एका व्यक्तीकिून दुिर्या व्यक्तीमधे्य 

पिरतो. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: अर्टव्यवस्र्ा 

Union Prerna 2.0 – EmpowerHim 
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बातम्याांमधे्य का: 

• युडनयन बँक ऑफ इंडियाने इंिस्ट्र ी-फस्ट्ट, िमडपटत, मडहला-कें डद्रत िोिायर्ी ‘एम्पॉवरअवर’ लाँच केली आहे, जो 

डतच्या प्रमुख एचआर उपक्रम ‘पे्ररिा’चा भार् म्हिून आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• युडनयन बँक ऑफ इंडियाने िुरू केलेल्या या उपक्रमाचा उिेश मडहलांच्या कररअरचा आलेख उंचाविे आडि 

डवद्यमान पूवटग्रह आडि आिाने दूर करून बँकेची डवडविता वाढविे हा आहे. 

• Union Prerna हा UBI चा एचआर र्र ान्सफॉमेशन उपक्रम आहे, ज्ाचा उिेश कामाचे डिडजर्ायझेशन, कमटचारी-

कें डद्रत हस्तके्षप आडि बँडकंर् के्षत्रातील डशक्षिात क्रांती करून उत्पादकता िुिारिे आहे. 

• एमिी आडि िीईओ ए मडनमेखलाई यांनी िुरू केलेल्या या उपक्रमात बँकेचे वररष्ठ व्यवस्थापन आडि देशभरातील 

िुमारे 40 मडहला िडमती िदस्य िहभार्ी झाले होते. 

• उद्योर्-प्रथम उपक्रम म्हिून, “EmpowerHour” ही केवळ युडनयन बँकेच्या मडहला कमटचार्यांची एक िडमती आहे. 

• EmpowerHer उपक्रमाचे उडिष्ट तळार्ाळातील डवडवितेशी िंबंडित िमस्यांचे डनराकरि करिे आहे. 

• एम्पॉवर आवर िडमती िदस्य, त्यांच्या िंपूिट भारतातील प्रडतडनडित्वाद्वारे, प्रभावी िंरचनात्मक बदल घिवून 

आिण्यािाठी व्यवस्थापनाशी थेर् रंु्तून राहतील ज्ामुळे युडनयन बँक ऑफ इंडिया मडहलांिाठी िवाटत पिंतीचा 

डनयोक्ता बँ्रि बनण्याचा मान डमळवेल. 

स्रोत: र्ाईम्स ऑफ इांनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या: कला आनि सांसृ्कती 

'राष्ट्र ीय महत्त्व' साठी साइर् ओळख रॅ्ग 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• कें द्र िरकारने 'राष्टर ीय महत्त्व' या रॅ्र्िाठी एकूि 20 वारिा आडि िाडमटक स्थळे ओळखली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• िरकारने जाहीर केलेल्या स्थळांच्या यादीत हररयािातील राखीर्ढी येथील दोन प्राचीन डढर्ारा, आंध्र प्रदेशातील 

डचंताकंुर्ा येथील रॉक पेंडरं्र् आडि डहमाचल प्रदेशातील कालेश्वर महादेव मंडदर यांचा िमावेश करण्यात आला आहे. 
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• िरकारने ओळखलेल्या इतर स्थळांमधे्य आंध्र प्रदेशातील डचंताकंुता येथील रॉक पेंडरं्ग्ज, लेहोमिील रािांर् येथील 

रॉक आर्ट िाइर् मुनाट आडि डहमाचल प्रदेशातील कालेिर (मन्याला पंचायत) येथील कालेश् वर महादेव मंडदर यांचा 

िमावेश आहे. 

• राखीर्ढी ही िाईर् "पाच आयकॉडनक िाईर््ि" पैकी एक आहे ज्ाची घोििा कें द्र िरकारने 2020-21 च्या कें द्रीय 

अथटिंकल्पात केली होती. 

• आिाममिील 55 स्मारक स्थळांना िरकारने प्राचीन स्मारके आडि पुरातत्व स्थळे आडि अवशेि कायदा, 1958 

अंतर्टत िंरडक्षत घोडित केले आहे. 

• डमझोराममिील 3 स्मारकांना रे्ल्या पाच विाांत राष्टर ीय महत्त्वाची स्मारके म्हिून घोडित करण्यात आले आहे. 

• भारतीय पुरातत्व िवेक्षि ही देशाच्या िांसृ्कडतक वारशाच्या पुरातत्व िंशोिन आडि िंविटनािाठी एक प्रमुख िंस्था 

आहे, जी प्राचीन स्मारके आडि पुरातत्व स्थळे आडि अवशेि अडिडनयम, 1958 च्या तरतुदीनुंिार देशातील िवट 

पुरातत्व डक्रयाकलापांचे डनयमन करते. 

• भारतीय पुरातत्व िवेक्षिाचे मुख्य कायट प्राचीन स्मारके आडि पुरातत्व स्थळे आडि राष्टर ीय महत्त्व अिलेल्या 

अवशेिांची देखभाल करिे हे आहे. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: क्रीडा 

ONGC पॅरा गेम्स 2022 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• चौथ्या ONGC पॅरा रे्म्सचे उद्घार्न श्री हरदीप डिंर् पुरी, कें द्रीय पेर्र ोडलयम आडि नैिडर्टक वायू आडि रृ्हडनमाटि 

आडि शहरी व्यवहार मंत्री यांच्या हसे्त नवी डदल्लीतील त्यार्राज क्रीिा िंकुलात करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• ONGC पॅरा रे्म्स हा कॉपोरेर् जीवनातील िवट के्षत्रातील डदव्यांर्ांना िमान िंिी प्रदान करण्यािाठी एक डवशेि मानव 

िंिािन उपक्रम आहे. 

• या पॅरा स्पोर्टची िंकल्पना ओएनजीिीने 2017 मधे्य डभन्न डदव्यांर् व्यक्तीनंा त्यांच्या भूडमकेत मुख्य प्रवाहात 

आिण्यािाठी पुढे आिली होती. 

• IOCL, BPCL, HPCL, EIL, OIL आडि GAIL मिील खेळािंूना ONGC ने र्ांिीनर्र येथे ONGC पॅरा रे्म्सच्या 3र्या 

आवृत्तीचा भार् होण्यािाठी िामील केले आहे. 

• या िध्याच्या चौथ्या आवृत्तीत, 192 ONGC तिेच इतर िात PSU द्वारे िहभार्ी होतील ज्ात IOCL (21), GAIL 

(15), BPCL (13), MRPL (11), EIL (9), OIL (8) आडि HPCL (6). 

• या विीच्या ONGC पॅरा रे्म्समधे्य 275 अपंर् व्यक्ती (PWD) - आठ िेंर्र ल ऑइल आडि रॅ्ि PSU चे कमटचारी - 2-

4 ऑर्स्ट् 2022 दरम्यान ऑइल अँि नॅचरल रॅ्ि कॉपोरेशन डलडमरे्ि (ONGC) द्वारे आयोडजत करण्यात आलेल्या 

चौथ्या ONGC पॅरा रे्म्समधे्य िहभार्ी झाले आहेत. घेतले आहे. 
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• 2017 च्या पडहल्या आवृत्तीपािून ONGC द्वारे भारतीय पॅराडलद्धम्पक िडमतीच्या िहाय्याने आंतरराष्टर ीय स्वरूपातील 

पॅरा रे्म्सचे आयोजन करण्यात आले होते. 

स्रोत: िवभारत र्ाईम्स 

महत्वाची योजिा 

'सक्षम अांगिवाडी आनि पोिि 2.0 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मडहला आडि बाल डवकाि मंत्रालयाने 'िक्षम अंर्िवािी आडि पोशन 2.0' च्या अंमलबजाविीबाबत पररचालन 

मार्टदशटक तते्त्व जारी केली आहेत. 

मुख्य मुदे्द: 

• 15 व्या डवत्त आयोर्ाच्या कालाविीत 2021-22 ते 2025-26 या कालाविीत अंमलबजाविीिाठी िक्षम अंर्िवािी 

आडि पोशन 2.0 योजनेला भारत िरकारने मान्यता डदली आहे. 

• िक्षम अंर्िवािी आडि पोशन 2.0 हा एकाद्धत्मक पोिि िहाय्य कायटक्रम आहे ज्ाचा उिेश लहान मुले, 

डकशोरवयीन मुली, र्भटवती मडहला आडि कुपोििाच्या आिानांवर उपाय प्रदान करिे आहे. 

• पोिि िामग्री आडि डवतरिामधे्य िोरिात्मक बदल करून मातांना ctating. 

• 'िक्षम अंर्िवािी आडि पोशन 2.0' चे उडिष्ट आरोग्य, डनरोर्ीपिा आडि प्रडतकारशक्ती वाढविार्या पिती 

डवकडित आडि प्रोत्साहन देण्यािाठी एकाद्धत्मक इको-डिस्ट्म तयार करिे आहे. 

• िध्याच्या पोिि कायटक्रमातील डवडवि तफावत आडि तफावत भरून काढण्यािाठी आडि अंमलबजाविीमधे्य 

िुिारिा करण्याच्या उिेशाने पोिि आडि बाल डवकाि पररिामांमिील िुिारिांना र्ती देण्याच्या उिेशाने 

िरकारद्वारे POSHAN 2.0 िुरू करण्यात आले आहे. 

िव्यािे तयार झालेले POSHAN 2.0 खालील उदे्दिािे लााँच करण्यात आले आहे 

1. देशाच्या मानवी भांिवलाच्या डवकािात योर्दान द्या 

2. कुपोििाच्या आिानांना िंबोडित करिे 

3. शाश्वत आरोग्य आडि डनरोर्ीपिािाठी पोिि जार्रूकता आडि चांर्ल्या खाण्याच्या िवयीचंा प्रचार करा 

4. मुख्य िोरिांद्वारे पौडष्टक कमतरता दूर करिे. 

स्रोत: नबझिेस स्टाँडडट 
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