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दैनिक चालू घडामोडी 08.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

चीि: पुन्हा वापरता येण्याजोग्या अंतराळयािाचे प्रके्षपण 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• पायलट पुन्हा वापरता येण्याजोगे अंतराळयान चीनने लााँग माचच-2एफ वाहक रॉकेटसह यशस्वीररत्या प्रके्षपपत केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• चीनच्या पजउक्वान उपग्रह प्रके्षपण कें द्रातून प्रके्षपपत केलेले हे यान पुन्हा वापरण्यासाठी तांपिक पडताळणी प्रदान 

करण्याच्या उदे्दशाने काही काळ कके्षत कायाचन्वित केल्यानंतर पनयोपजत लाँपडंग साइटवर परत येईल. 

• चीनचे लााँग माचच 2F लााँच वे्हइकल प्रामुख्याने चीनच्या शेन्झोऊ कू्र पमशनचे प्रके्षपण करते ज्याची पेलोड क्षमता सुमारे 

8 मेपटि क टन कमी पृथ्वीच्या कके्षत आहे. 

• नवीन अंतराळयान, यूएस वायुसेनेच्या X-37B से्पस पे्लनच्या आकाराप्रमाणेच, लााँग माचच 2F आपण त्याचे पेलोड 'पुन्हा 

वापरण्यायोग्य चाचणी से्पसक्राफ्ट' म्हणून प्रके्षपपत करण्यात मदत करण्यासाठी सुधाररत करण्यात आले आहे. 

• याआधी, चीनने सप्टेंबर 2020 मधे्य पुन्हा वापरता येण्याजोग्या प्रायोपगक अवकाशयानाची कक्षीय चाचणी घेतली ज्याने 

केवळ 2 पदवस कके्षत घालवले. 

• या मोपहमेची पनपमचती चीनची मुख्य अंतराळ संस्था सीएएससीने केली आहे. 

स्रोत: ग्लोबल टाइम्स 

महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

सांसृ्कनतक मंत्रालयाची ‘बढे चलो’ मोहीम 
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बातम्यांमधे्य का: 

• 'बढे चलो कॅन्वपंग' हे भारतातील तरुणांना जोडण्याच्या आपण त्यांच्यात देशपे्रमाची भावना जागृत करण्याच्या उदे्दशाने 

सांसृ्कपतक मंिालयाने सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• बढे चलो कॅन्वपंगचे उपद्दष्ट आझादी का अमृत महोत्सवाच्या व्यापक प्रसारासाठी 'युवाकें पद्रत सपक्रयता' तयार करणे 

आहे. 

• बढे चलो मोपहमेची रचना भारताच्या तरुणांना भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वरे्ष साजरी करण्यासाठी पुढे येण्यासाठी 

प्रोत्सापहत करण्यासाठी करण्यात आली आहे. 

• बढे चलो कॅन्वपंग मोपहमेचे उपद्दष्ट भारतातील सवच भागातील तरुण आपण लोकांना एका व्यासपीठावर आणणे आहे, 

बढे चलो मोपहमेमधे्य फॅ्लश डान्सचा देखील समावेश आहे जो 'बढे चलो' या थीमवर पलपहलेला आपण बनवला आहे. 

• या फॅ्लश डान्सद्वारे अमृत महोत्सवाचा संदेश आपण चैतन्य पसरवण्याचाही मंिालयाचा उदे्दश आहे. 

• बढे चलो मोहीम 5 ऑगस्ट ते 10 ऑगस्ट 2022 पयंत दररोज 10 शहरांमधे्य आयोपजत केली जाईल आपण मोपहमेचा 

भव्य समारोप 12 ऑगस्ट 2022 रोजी नवी पदल्लीतील तालकटोरा से्टपडयमवर होईल. 

• पुरोगामी भारताची ७५ वरे्ष तसेच भारतीय संसृ्कती, कतृचत्व आपण तेथील लोकांचा गौरवशाली इपतहास साजरे 

करण्यासाठी कें द्र सरकारने आझादी का अमृत महोत्सव हा उपक्रम सुरू केला. 

स्रोत: पीआयबी 

भारत: 2023 पयंत काळाआजार दूर करण्याचे लक्ष्य 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारत सरकारने 2023 पयंत देशातून कालाजारचे उच्चाटन करण्याचे उपद्दष्ट ठेवले आहे, जे 2030 पयंत या रोगाचे 

उच्चाटन करण्याच्या जागपतक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) लक्ष्यापेक्षा पुढे आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• काला अझर हा लेशमॅपनयापसस म्हणून ओळखला जाणारा एक दुलचपक्षत उष्णकपटबंधीय रोग आहे जो भारतासह 100 

हून अपधक देशांना प्रभापवत करतो. 

• लीशमॅपनयापससच्या लक्षणांमधे्य ताप, वजन कमी होणे आपण प्लीहा आपण यकृताला सूज येणे यांचा समावेश होतो. 

• काला अझर हा रोग पलशमॅपनया नावाच्या परजीवीमुळे होतो जो वाळूच्या माश्या चावल्याने पसरतो. 

• यामधे्य प्रामुख्याने लेशमॅपनयापसस पकंवा काला अझरचे तीन प्रकार आहेत 

• न्वव्हसेरल लेशमॅपनयापसस, जो रोगाचा सवाचत गंभीर प्रकार मानला जातो, शरीराच्या सवच भागांवर पररणाम करतो. 

• त्वचेवरील लेशमॅपनयापसस त्वचेच्या जखमांवर पररणाम करते आपण त्वचेवर गंभीरपणे पररणाम करते. 

• मू्यकोकु्यटेपनयस लेशमॅपनयापससमुळे त्वचा आपण शे्लष्मल घाव होतात. 
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• भारताच्या राष्टि ीय आरोग्य धोरण, 200 2 मधे्य 2010 पयंत काळाआजार नष्ट करण्याचे उपद्दष्ट ठेवले होते, जे पूणच न 

झाल्यामुळे 2015 मधे्य सुधाररत करण्यात आले. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

प्रते्यक नजल्ह्यात एक संसृ्कत भानिक गाव  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तराखंड सरकारने राज्यातील 13 पजल्ह्ांमधे्य प्रते्यकी एक संसृ्कत भापर्षक गाव पवकपसत करण्याचा पनणचय घेतला 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• या अपभयानांतगचत उत्तराखंडचे संसृ्कत पशक्षण मंिी आपण या गावांतील नागररकांना दैनंपदन संवादाचे माध्यम म्हणून 

प्राचीन भारतीय भारे्षचा वापर करण्यासाठी तज्ांकडून प्रपशक्षण पदले जाईल. 

• या योजनेंतगचत, स्थापनक लोकांना भारे्षत संवाद कसा साधायचा हे पशकवण्यासाठी पनवडक गावांमधे्य संसृ्कत पशक्षक 

पाठवण्याची तरतूद सरकारने समापवष्ट केली आहे. 

• नागररकांना संसृ्कतमधे्य प्रावीण्य पमळावे यासाठी या योजनेअंतगचत वेद आपण पुराणांचे वाचनही केले जाणार आहे. 

• या योजनेंतगचत "संसृ्कत गाव" म्हणून ओळखले जाण्यासाठी, या प्रते्यक गावाला प्राचीन भारतीय संसृ्कतीचे कें द्र म्हणून 

पनयुक्त केले जाईल. 

• संसृ्कत ही उत्तराखंड राज्याची दुसरी अपधकृत भार्षा आहे तर पहंदी ही राज्याची पपहली अपधकृत भार्षा आहे. 

• उत्तराखंड हे देशातील पपहले राज्य आहे ज्याने संसृ्कतच्या संवधचनासाठी असा उपक्रम सुरू केला आहे. 

• उत्तराखंड राज्यापूवी कनाचटक राज्यात (मतू्तर गाव) फक्त एकच संसृ्कत भापर्षक गाव आहे,  

स्रोत: Livemint 

महत्वाचे व्यक्तिमत्व 

जगदीप धिखर यांची भारताचे 14 वे उपराष्ट्र पती म्हणूि निवड 
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बातम्यांमधे्य का: 

• जगदीप धनखर यांची भारताचे १४ वे उपराष्टि पती म्हणून पनवड झाली. 

मुख्य मुदे्द: 

• जगदीप धनखर यांना एनडीएने भाजपकडून उमेदवारी पदली होती. 

• पवद्यमान उपराष्टि पती वं्यकय्या नायडू यांचा कायचकाळ संपल्यानंतर 11 ऑगस्ट रोजी जगदीप धनखर आपल्या पदाची 

सूिे स्वीकारतील. 

• एकूण 725 खासदारांनी मतदान केले होते.  

• उपराष्टि पती पनवडणुकीसाठी मतदान झाले आपण 63 खासदारांनी 2022 च्या उपराष्टि पती पनवडणुकीत भाग घेतला 

नाही. 

• जगदीप धनखर यांना उपराष्टि पतीपदाच्या पनवडणुकीत एकूण ५२८ मते पमळाली, तर पवरोधी उमेदवार मागाचरेट अल्वा 

यांना २०८ खासदारांची मते पमळाली. 

• जगदीप धनखर यांचा जन्म 18 मे 1951 रोजी राजस्थानमधील झंुझुनू पजल्ह्ातील एका दुगचम खेड्यात एका कृर्षी 

कुटंुबात झाला. 

• जगदीप धनखर यांनी सैपनक सू्कल पचत्तोडगड येथे शालेय पशक्षण पूणच केले आपण राजस्थान पवद्यापीठातून कायद्याची 

पदवी प्राप्त केली. 

• जगदीप धनखर हे उपराष्टि पती होण्यापूवी 1989 ते 1991 पयंत झंुझुनूचे लोकसभा खासदार म्हणून काम करत होते 

आपण त्यानंतर त्यांनी 1990 ते 1991 या काळात संसदीय कामकाज राज्यमंिी म्हणून काम पापहले. 

• यानंतर जगदीप धनखर यांनी 1993 ते 1998 या कालावधीत राजस्थानच्या कृष्णनगर येथून पवधानसभेचे सदस्य 

म्हणून काम केले आपण 2019 ते आजपयंत जगदीप धनखर हे पपिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून कायचरत आहेत. 

• भारतीय राज्यघटनेच्या अनुचे्छद ६८ नुसार, उपराष्टि पती पदाच्या समाप्तीमुळे ररक्त झालेली जागा भरण्यासाठी 

पनवडणूक बाहेर जाणाऱ्या उपराष्टि पतीची मुदत संपण्यापूवी आयोपजत करणे आवश्यक आहे. 

• भारतीय पनवडणूक आयोग उपराष्टि पतीचं्या पनवडीचे अध्यक्ष व उपराष्टि पती पनवडणूक अपधपनयम १९५२ व राष्टि पती 

व उपराष्टि पती पनवडणूक पनयम १९७४ तसेच राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अिये होणाऱ्या कामकाजाचे अधीक्षण, 

पनदेश व पनयंिण करते. 

• राज्यसभेचे पनवडून आलेले सदस्य, राज्यसभेचे नामपनदेपशत सदस्य आपण लोकसभेचे पनवाचपचत सदस्य यांचा समावेश 

असलेल्या इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे उपराष्टि पतीची पनवड केली जाते. 

स्रोत: द नहंदू 

महत्त्वाच्या बातम्या: नवज्ञाि आनण तंत्रज्ञाि 

SpaceX िे दनक्षण कोररयाची पनहली चंद्र मोहीम, Danuri लााँच केली 
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बातम्यांमधे्य का: 

• दपक्षण कोररयाने आपली पपहली चंद्र मोहीम सुरू केली, ज्याला पृथ्वीच्या पनम्न कके्षपासून दूर असलेले पपहले पमशन 

देखील म्हटले जाऊ शकते. 

मुख्य मुदे्द: 

• दपक्षण कोररयाने प्रके्षपपत केलेले हे पमशन, पूवी कोररया पाथफाइंडर लूनर ऑपबचटर म्हणून ओळखले जात होते, ते 

सध्या डनुरी म्हणून ओळखले जाते. 

• moon" and "bliss". साठी कोररयन शब्ांवर एक नाटक म्हणून डनुरी प्रचपलत आहे. 

• दपक्षण कोररयाने प्रके्षपपत केलेल्या डनुरी पमशनचे संचालन कोररयन एरोसे्पस ररसचच इन्विटू्यट (KARI) द्वारे केले 

जाते. 

• कोररयन एरोसे्पस ररसचच इन्विटू्यटने से्पसएक्स फाल्कन 9 रॉकेटवर केप कॅनवेरल से्पस फोसच से्टशनवरून डनुरी 

प्रके्षपपत केले. 

• आपल्या गंतव्यस्थानावर परत येण्यापूवी, डनुरी सूयाचच्या पदशेने उड्डाण करेल आपण पडसेंबरच्या मध्यात सूयाचद्वारे 

पनमाचण केलेल्या गुरुत्वाकर्षचणाचा वापर करून चंद्राच्या कके्षत प्रवेश करेल. 

• 62-मैल-उंचीच्या कके्षत चंद्रावर पोहोचल्यानंतर, डनुरी त्याच्या सहा पवज्ान उपकरणांसह संशोधन करेल (एक 

मॅगे्नटोमीटर, एक गॅमा-रे से्पक्टि ोमीटर, एक प्रायोपगक संपे्रर्षण प्रणाली आपण तीन कॅमेरे). 

• जर दपक्षण कोररयाने ही चंद्र मोहीम यशस्वीपणे पूणच केली, तर अमेररका, माजी सोन्वव्हएत युपनयन, चीन, जपान, भारत, 

लक्झेंबगच आपण युरोपपयन युपनयननंतर चंद्र मोहीम पूणच करणारी दपक्षण कोररया आठवा देश बनेल.  

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

अंतराळात नतरंगा दाखवण्यासाठी इस्रोिे सवाात लहाि रॉकेट प्रके्षनपत केले 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने श्रीहररकोटा सतीश धवन अंतराळ कें द्रातून आपले पपहले छोटे उपग्रह 

प्रके्षपण वाहन, SSLV-D1/EOS-02 प्रके्षपपत केले. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतीय अंतराळ एजन्सी इस्रोने पृथ्वीच्या कमी कके्षत लहान उपग्रह ठेवण्यासाठी SSLV प्रके्षपपत करण्याची क्षमता 

दाखपवण्याची ही पपहलीच वेळ आहे. 

• ISRO ने प्रके्षपपत केलेले SSLV-D1/EOS-02, आझादीसॅट नावाच्या पृथ्वी पनरीक्षण उपग्रह आपण से्पस पकड्स 

इंपडयाच्या पवद्यार्थ्ांच्या टीमने पवकपसत केले आहे. 
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• भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वधाचपन पदनापनपमत्त देशभरातील सरकारी शाळांमधील मुलीनंी आठ पकलो वजनाच्या 

या कू्यबसॅटच्या पनपमचतीत भाग घेतला, ज्यामुळे मुलीनंा इस्रोकडून "पवज्ान, तंिज्ान, अपभयांपिकी आपण गपणत (से्टम)" 

करण्यास प्रोत्सापहत केले जाईल.  

• इस्रोने पवकपसत केलेले SSLV पपहल्या तीन टप्प्यात घन इंधन आपण चौर्थ्ा टप्प्यात द्रव प्रणोदन-आधाररत वेग पटि पमंग 

मॉडू्यल वापरते. 

• इस्रोच्या PSLV आपण GSLV प्रके्षपण वाहनांच्या तुलनेत नव्याने बांधलेल्या आझादीसॅटला पकमान प्रके्षपण पायाभूत 

सुपवधा आवश्यक आहेत. 

• AzadiSat मधे्य एक लांब-शे्रणी टि ान्सपॉन्डर आपण सॉपलड-से्टट पपन डायोड-आधाररत रेपडएशन काउंटर देखील 

समापवष्ट आहे जे त्याच्या कके्षत आयनीकरण रेपडएशन मोजण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. 

• ISRO Space Kids India ने तयार केलेली ग्राउंड पसस्टीम देखील कके्षत आझादीसॅटशी संलग्न आपण संवाद 

साधण्यासाठी कायचरत आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

भारतीय िौदलाच्या सवा मनहला कमाचाऱयांिी पनहली एकल सागरी मोहीम पूणा केली  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• उत्तर अरबी समुद्रातील पपहली स्वतंि सागरी देखरेख मोहीम नौदलाच्या मपहला अपधकाऱ्यांच्या पथकाने डॉपनचयर 

228 पवमानातून पूणच केली. 

• मुख्य मुदे्द: 

• गुजरातमधील पोरबंदर येथील नेव्हल एअर एन्लेव्ह येथे नेव्हल एअर स्क्वॉडि न-INAS-314 च्या पाच मपहला 

अपधकाऱ्यांनी पपहले स्वतंि सागरी देखरेख पमशन पूणच केले. 

• पमशनचे नेतृत्व लेफ्टनंट कमांडर आंचल शमाच यांनी केले होते आपण त्यांच्या टीममधे्य पायलट लेफ्टनंट पशवांगी आपण 

लेफ्टनंट अपूवच गीते यांचा समावेश होता. पमशन पूणच करण्यासाठी लेफ्टनंट पूजा पांडा आपण सब लेफ्टनंट पूजा 

शेखावत यांनी रणनीपतक आपण सेन्सॉर अपधकारी म्हणून पमशनला मदत केली. 

• या मोपहमेसाठी मपहला अपधकाऱ्यांना अनेक मपहने प्रपशक्षण देण्यात आले आपण या ऐपतहापसक भेटीपूवी त्यांना या 

अपभयानाची सपवस्तर मापहती देण्यात आली. 

• INAS-314 हे पोरबंदर, गुजरात येथे न्वस्थत नौदलाचे प्रमुख स्क्वॉडि न आहे. 

स्रोत: AIR 
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