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दैनिक चालू घडामोडी 09.08.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

"भारत की उडाि" उपक्रम 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारताचा अटल, अमर आत्मा आणि त्याच्या यशाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी संसृ्कती मंत्रालय आणि Google द्वारे 

'इंणिया की उिान' उपक्रम सुरू केला आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सांसृ्कणतक मंत्रालय आणि Google यांच्यातील दशकभराच्या भागीदारीचा एक भाग म्हिून णदल्लीत एका णवशेष 

काययक्रमाने भारत की उिान उत्सवाची सुरुवात झाली. 

• भारत की उिान योजना संयुक्त उपक्रम आझादी का अमृत महोत्सवाच्या अंतगयत आयोणजत करण्यात आली आहे. 

• Google Arts & Culture द्वारे भारताच्या UDAN योजनेंतगयत एक णवशेष प्रदशयनाचे अनावरि करण्यात आले, 

ज्याची रचना Google टीमने यश णमळणविार यांचा आणि गेल्या 75 वषायत बदल घिवलेल्या क्षिांचा सन्मान 

करण्यासाठी केली आहे. 

• Google Arts & Culture द्वारे आयोणजत, हे प्रदशयन ऑगमेंटेि ररअॅणलटी तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील सवायत 

मोठ्या कामणगरीचे प्रदशयन करते, ज्यात भारतीय हस्तकला आणि देशासाठी काही खास करत असलेल्या मणहलांच्या 

कथांचा समावेश आहे. 

• भारताच्या उिान काययक्रमात इंणियाज गॉट टॅलेंट 2022 चे णवजेते णदव्ांश आणि मनुराज यांचा आकषयक कामणगरी 

आणि क्लंटन सेरेजो आणि त्यांच्या टीमचा णवशेष परफॉमयन्स, देशाच्या णवणवध भागांतील कलाकारांना त्यांच्या 

प्रदेशाची संसृ्कती दाखवून आणि भारतातील वैणवध्यपूिय आवाजांना णजवंत करिारे संगीत आणि 'साउंि ऑफ इंणिया' 

तयार करण्यासाठी एकत्र आिले गेले. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

पांचामृत योजिा 

बातम्याांमधे्य का: 

• उत्तर प्रदेश सरकारने मुख्यमंत्री योगी आणदत्यनाथ यांच्या पंचामृत योजनेअंतगयत शेतकरयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची 

योजना सुरू केली आहे. 
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मुख्य मुदे्द: 

• णकफायतशीर तांणत्रक उपायांचा पररचय करून आणि सह-पीक पद्धतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकरयांचे उत्पन्न दुप्पट 

करण्याचे उणिष्ट साध्य करण्याच्या उिेशाने यूपी सरकारने पंचामृत योजना सुरू केली आहे. 

• सुरुवातीला, या योजनेंतगयत शरद ऋतूपूवी मॉिेल प्लॉट णवकणसत करण्यासाठी राज्यातील एकूि 2028 शेतकरयांची 

णनवि केली जाईल. 

• यूपी सरकारने प्रणसद्ध केलेल्या पे्रस नोटनुसार, पंचमृत योजना उसाचा उत्पादन खचय कमी करण्यासाठी तसेच पाच 

तंत्राद्वारे ऊस पेरिीसाठी एकाक्त्मक खंदक पद्धतीचा समावेश करिे, व्वस्थापन, कचरा मक््चंग, णठबक णसंचन 

आणि सहपीक या पाच तंत्राद्वारे करिे आहे.  

• उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'पंचामृत योजने'चा उिेश ऊसाच्या पेंढा आणि पानांचा जास्तीत जास्त वापर करून पाण्याची 

बचत आणि इष्टतम वापर, खते आणि कीटकनाशकांचा वापर वाचविे, उच्च उत्पादकतेसाठी एकापेक्षा जास्त 

णपकांच्या लागविीस प्रोत्साहन देिे आणि त्याच वेळी शेतकर् यांचे उत्पन्न वाढणविे हे आहे. 

• या योजनेंतगयत पंचामृत योजना राबणविारया शेतकरयांचाही शासनाकिून गौरव करण्यात येिार आहे. 

• उत्तर प्रदेश सरकारच्या पंचामृत योजनेचे उणिष्ट शेतकरयांना शेतीवरील खचय कमी करण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न 

वाढवण्यासाठी नवीन शेती तंत्राचा अवलंब करण्यास प्रोत्साणहत करण्याचा आहे. 

स्रोत: Livemint 

महत्त्वाच्या बातम्या: पुरस्कार 

'dPal rNgam Duston' पुरस्कार 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• णतबेटी आध्याक्त्मक नेते, दलाई लामा यांना लिाखचा सवोच्च नागरी सन्मान 'dPal rNgam Duston' पुरस्काराने 

सन्माणनत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• मानवतेसाठी णवशेषत: कें द्रशाणसत प्रदेशासाठी णदलेल्या अतुलनीय योगदानाबिल दलाई लामा यांना हा पुरस्कार 

देण्यात आला आहे. 
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• लिाख स्वायत्त णहल िेव्हलपमेंट कौक्न्सलने दलाई लामा यांना णदलेला हा सहावा पुरस्कार आहे. 

• दलाई लामा हे गेलुग्पा परंपरेशी संबंणधत आहेत, णतबेटी बौद्ध धमायतील णतबेटमधील सवायत मोठी आणि सवायत 

प्रभावशाली परंपरा आहे. 

• णतबेटी बौद्ध धमायच्या इणतहासात 14 दलाई लामा आहेत, 14 वे आणि सध्याचे दलाई लामा तेक्झझन ग्यात्सो आहेत. 

• बौद्ध धमायच्या इणतहासानुसार पणहल्या आणि दुसरया दलाई लामांना मरिोत्तर दलाई लामा ही पदवी बहाल करण्यात 

आली. 

• दलाई लामा यांची णनवि गेलुग्पा परंपरेतील उच्च लामा आणि णतबेट सरकार यांनी संयुक्तपिे केली आहे. 

• बौद्ध धमायच्या परंपरेनुसार, दलाई लामा हे अवलोणकतेश्वर आणि चेनरेणझग, करुिेचे बोणधसत्व आणि णतबेटचे संरक्षक 

संत यांचे प्रतीक आहेत. 

• दलाई लामांना भारतात नेण्यात आले, दलाई लामा १९५९ च्या णतबेटी बंिाच्या वेळी हजारो अनुयायांसह णतबेटहून 

भारतात आले आणि भारताचे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांचे भारतात स्वागत केले आणि त्यांनी दलाई 

लामांना धरमशाला (णहमाचल) येथे पाठणवले. प्रांत) 'णनवायणसत णतबेटी सरकार स्थापन करिे. 

स्रोत: द नहांदू 

महत्वाची सरकारी योजिा 

परवाज माकेट नलांकेज योजिा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• जमू्म आणि काश्मीर सरकारने "परवाज माकेट णलंकेज योजना" सुरू केली. 

मुख्य मुदे्द: 

• परवाज माकेट णलंकेज योजना ही एक नाणवन्यपूिय माकेट णलंकेज योजना आहे, ज्यामधे्य जमू्म आणि काश्मीरमधील 

शेतकरयांची आणथयक क्स्थती सुधारण्यासाठी उपाययोजना समाणवष्ट आहेत. 

• परवाज माकेट णलंकेज योजना जमू्म आणि काश्मीरमधून नाशवंत कृषी आणि बागायती मालाच्या णशपमेंटसाठी 

बाजारपेठ जोििी समथयन तयार करण्याच्या उिेशाने सुरू करण्यात आली आहे. 

• या योजनेंतगयत, नाशवंत फळे हवाई कागोद्वारे वाहून नेण्यासाठी मालवाहतूक शुल्कावर सरकारकिून 25% सबणसिी 

णदली जाईल. 

• या योजनेतून णमळिारे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरि पद्धतीने शेतकरयांना हस्तांतररत केले जाईल. 

• परवाज माकेट णलंकेज योजना जमू्म आणि काश्मीर फलोत्पादन उत्पादन णवपिन आणि प्रणक्रया महामंिळाद्वारे लागू 

केली जाते. 

• परवाज माकेट णलंकेज योजनेचे उणिष्ट शेतकरयांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इांनडया 
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नमशि वात्सल्य योजिा 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• मणहला आणि बाल णवकास मंत्रालयाने मुलांच्या कल्याि आणि पुनवयसनासाठी कें द्र पुरसृ्कत योजना "णमशन वात्सल्य" 

पूवीची बाल संरक्षि सेवा योजना 2009-10 पासून लागू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील प्रते्यक मुलासाठी णनरोगी आणि आनंदी बालपि सुरणक्षत करिे हे णमशन वात्सल्यचे उणिष्ट आहे. 

• णमशन वात्सल्य चा उिेश मुलांना त्यांच्या पूिय क्षमतेची जािीव करून देण्यास सक्षम बनवण्याच्या संधी सुणनणित करिे 

आणि त्यांना सवय बाबतीत शाश्वत रीतीने भरभराट होण्यास मदत करिे, मुलांच्या णवकासासाठी एक संवेदनशील, 

सहाय्यक आणि समकाणलक पररसंस्था, राजे्य/कें द्रशाणसत प्रदेशांना पूिय करण्यात मदत करिे हे आहे. बाल न्याय 

कायदा 2015 चा आदेश आणि SDG लके्ष्य साध्य करिे. 

• सन 2010 मधे्य सरकारने एकाक्त्मक बाल संरक्षि योजना सुरू केली होती, ज्याचे नाव सरकारने 2017 मधे्य "बाल 

संरक्षि सेवा योजना" असे ठेवले आणि पुन्हा 2021-22 मधे्य या योजनेचे नाव णमशन वात्सल्य असे ठेवण्यात आले. 

• णमशन वात्सल्य शेवटचा उपाय म्हिून मुलांच्या संस्थात्मकीकरिाच्या तत्त्वावर आधाररत कठीि पररक्स्थतीत मुलांच्या 

कुटंुब-आधाररत गैर-संस्थात्मक काळजीला प्रोत्साहन देते. 

• णमशन वात्सल्य ही कें द्र आणि राज्य/कें द्रशाणसत प्रदेश सरकारे यांच्यात णनणित केलेल्या खचय-सामाणयकरि 

गुिोत्तरानुसार कें द्र प्रायोणजत योजना म्हिून राबणवण्यात येते. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्वाची नियुक्ती 

CSIR िे िल्लाथाांबी कलैसेल्वी याांची पनहली मनहला महासांचालक म्हणूि नियुक्ती केली 
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बातम्याांमधे्य का: 

• जे्यष्ठ इलेक्ट्र ोकेणमकल शास्त्रज्ञ, नल्लाथांबी कलैसेल्वी यांची वैज्ञाणनक आणि औद्योणगक संशोधन पररषदेच्या पणहल्या 

मणहला महासंचालक म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नल्लाथांबी कलैसेल्वी यांची णनयुक्ती त्यांनी पदाचा काययभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून णकंवा पुढील आदेश 

णमळेपयंत णकंवा दोन वषांच्या कालावधीसाठी, यापैकी जे आधी असेल ते असेल. 

• नल्लाथांबी कलैसेल्वी हे वैज्ञाणनक आणि औद्योणगक संशोधन पररषदेचे णवद्यमान अध्यक्ष शेखर मांिे यांच्यानंतर णनयुक्त 

होिार आहेत. 

• या णनयुक्तीपूवी, कलैसेल्वी यांनी प्रामुख्याने इलेक्ट्र ोकेणमकल पॉवर णसस्टीमवर 25 वषांहून अणधक संशोधन कायय केले 

आहे आणि णवशेषतः , इलेक्ट्र ोि सामग्रीच्या णवकासासाठी आणि ऊजाय साठवि उपकरि असेंब्लीमधे्य त्यांची 

उपयुक्तता यासाठी इन-हाऊस तयार इलेक्ट्र ोि सामग्रीचे इलेक्ट्र ोकेणमकल मूल्यांकन. 

• नल्लाथांबी कलैसेलवी यांच्या संशोधनात णलणथयम आणि णलणथयम बॅटरीपासून सुपरकॅपेणसटर आणि कचरा-ते-

पैशावर चालिारे इलेक्ट्र ोि आणि ऊजाय साठवि आणि इलेक्ट्र ोकॅटॅणलणटक ऍक्प्लकेशन्ससाठी इलेक्ट्र ोलाइट्स आहेत. 

• वैज्ञाणनक आणि औद्योणगक संशोधन पररषद ही एक संपूिय भारतातील संस्था आहे ज्यामधे्य 37 राष्टर ीय प्रयोगशाळा, 

39 दूरस्थ कें दे्र, 3 नाणवन्यपूिय कॅम्पस आणि 5 युणनट्सचे सणक्रय नेटवकय  समाणवष्ट आहे. 

• CSIR ची स्थापना 26 सप्टेंबर 1942 रोजी सोसायटी नोदंिी कायदा, 1860 अंतगयत स्वायत्त संस्था म्हिून करण्यात 

आली आणि णतचे मुख्यालय नवी णदल्ली येथे आहे. 

• CSIR णकंवा वैज्ञाणनक आणि औद्योणगक संशोधन पररषदेचे पदणसद्ध अध्यक्ष हे भारताचे पंतप्रधान आहेत. 

स्रोत: इांनडयि एक्सपे्रस 

महत्वाचे नदवस 

भारत छोडो आांदोलिाचा 80 वा वर्ाापि नदि देशािे साजरा केला 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• 8 ऑगस्ट 2022 रोजी, स्वातंत्र्य संग्रामाच्या इणतहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जािारया भारत छोिो 

आंदोलनाचा 80 वा वधायपन णदन देशभरात साजरा करण्यात आला. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारत छोिो चळवळ ही एक शांततापूिय आणि अणहंसक चळवळ मानली जाते ज्याचा उिेश फक्त णिणटशांना भारत 

सोिण्यासाठी आणि स्वातंत्र्य प्रदान करण्यास उद्युक्त करिे हा होता. 
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• 8 ऑगस्ट 1942 रोजी महात्मा गांधीनंी णिटीश राजवट संपवण्याची हाक णदली आणि त्यासोबतच मंुबईतील अक्खल 

भारतीय कााँगे्रस कणमटीच्या अणधवेशनात भारत छोिो आंदोलन सुरू झाले. 

• भारत छोिो आंदोलनादरम्यान, गांधीजीनंी ग्वाणलया टाँक मैदान, सध्या ऑगस्ट क्रांती मैदान म्हिून ओळखल्या 

जािार या त्यांच्या भाषिात भारतातील लोकांना "करा णकंवा मरो" चा नारा णदला. 

भारत छोिो आंदोलन भारतभर तीन टप्प्ांत सुरू झाले होते- 

1. आंदोलनाच्या पणहल्या टप्प्ात शहरी उठाव, संप, बणहष्कार आणि धरिे यांचा समावेश होता. 

2. आंदोलनाच्या दुसरया टप्प्ात ग्रामीि भागाचा चळवळीत समावेश करण्यात आला. 

3. चळवळीच्या णतसर या आणि अंणतम टप्प्ात बणलया, तमलूक, सातारा इत्यादी णवणवध भागात राष्टर ीय सरकारे णकंवा 

समांतर सरकारे स्थापन करिे समाणवष्ट होते. 

• भारत छोिो आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमधे्य फॅणसझमच्या णवरोधात दुसरया महायुद्धात भारतीयांचा पाणठंबा 

णमळवण्यासाठी आणि णिणटशांनी भारत सोिल्यानंतर अंतररम सरकार स्थापन करण्यासाठी भारतातील णिटीश 

राजवट तात्काळ संपुष्टात आिण्याची मागिी समाणवष्ट होती. 

स्रोत: द नहांदू 

राष्ट्र ीय हातमाग नदि 

 

बातम्याांमधे्य का: 

• भारतात, हातमाग णविकरांना सन्माणनत करण्याच्या उिेशाने दरवषी 7 ऑगस्ट रोजी राष्टर ीय हातमाग णदवस साजरा 

केला जातो. 

मुख्य मुदे्द: 

• हातमाग हे आपल्या सांसृ्कणतक वारशाचे प्रतीक आहे आणि उपजीणवकेचे एक महत्त्वाचे साधन देखील आहे. 

• 2022 चा राष्टर ीय हातमाग णदवस हा 8 वा राष्टर ीय हातमाग णदवस आहे. 

• या वषी राष्टर ीय हातमाग णदन 2022 ची थीम "हातमाग, एक भारतीय वारसा" आहे. 

• भारतातील हातमाग उद्योगाला चालना देण्याच्या उिेशाने भारत सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत, ज्यात 

सवयसमावेशक हातमाग लस्टर णवकास योजना, राष्टर ीय हातमाग णवकास काययक्रम आणि हातमाग णविकरांसाठी 

व्ापक कल्यािकारी योजना आणि सूत पुरवठा योजना यासारख्या सरकारी योजनांचा समावेश आहे. 

• राष्टर ीय हातमाग णदनाचा उिेश हातमाग उद्योगासाठी जागरूकता आििे तसेच णविकरांचा सन्मान करिे हा आहे. 

• हातमाग उद्योग हा भारतातील सवायत मोठा उद्योग आहे जो भारताच्या ग्रामीि भागात रोजगाराचा एक महत्त्वाचा स्रोत 

आहे. 

• भारतीय हातमाग के्षत्र आपली उत्पादने यूके, यूएसए, फ्रान्स, जमयनी आणि दणक्षि आणफ्रका यांसारख्या जगातील 20 

हून अणधक देशांमधे्य णनयायत करते. 

• सध्या भारतातील हातमाग उद्योगातील सवय णविकर आणि संबंणधत कामगारांपैकी 70% मणहला आहेत. 
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• 1905 साली, 7 ऑगस्ट रोजी, णिणटश सरकारने बंगालच्या फाळिीच्या णनषेधाथय कलकत्ता टाऊन हॉलमधे्य स्वदेशी 

चळवळ सुरू केली. म्हिून घोणषत केले. 

स्रोत: नहांदुस्ताि टाईम्स 
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