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दैनिक चालू घडामोडी 30.08.2022 
महत्वाची बातमी : आंतरराष्ट्र ीय 

इंनडया इंटरिॅशिल MSME स्टाटट  अप एक्स्पो आनि सनमट 2022 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• 8 व्या भारतीय आंतरराष्ट्र ीय एमएसएमई स्टार्ट-अप एक्स्पो आणि सणमर् 2022 चे अणिकृत उद्घार्न उपराज्यपाल 

मनोज णसन्हा यांच्या हसे्त नवी णदल्ली येथे करण्यात आले. 

मुख्य मुदे्द: 

• एसएमई, स्टार्टअप्स, व्यवसाय, उद्योग आणि सेवा प्रदात्ांना नवीन शक्यता शोिण्यासाठी, खरेदीदार आणि 

णवके्रत्ांशी संपकट  सािण्यास आणि राज्याबद्दल माणहतीची देवािघेवाि करण्यासाठी 8 व्या भारतीय आंतरराष्ट्र ीय 

एमएसएमई स्टार्ट-अप एक्स्पो आणि सणमर् 2022 आयोणजत करण्यात आले आहे.  

• भारतातून होिाऱ्या एकूि णनयाटतीपैकी सुमारे 45 र्के्क णनयाटत MSME के्षत्राकडून केली जाते. 

• MSME च्या दीघटकालीन णवस्तारासाठी (Standardization, connectivity, and productivity) मानकीकरि, 

कनेक्टिक्टिर्ी आणि उत्पादकता हे तीन प्रमुख घर्क आहेत. 

• 'वोकल फॉर लोकल', णडक्टस्टर ि एक्सपोर्ट हब, जीईएम पोर्टल आणि देशांतगटत आणि जागणतक मूल्य साखळीचंी 

माकेर् कनेक्टिक्टिर्ी प्रामुख्याने एमएसएमईला गती देतात. 

• आणथटक वर्ट 2021-2022 मधे्य एमएसएमई णनयाटतीत 54% वाढ झाली आहे, तर आयातदार-णनयाटतदार नोदंिीत 

173% वाढ झाली आहे. 

• देशातील सवाटत वेगाने वाढिारी बागायती बाजारपेठ जमू्म-काश्मीरमधे्य आहे. 

• Source: The Hindu 

महत्वाची बातमी : राष्ट्र ीय 

िीती आयोगािे हररद्वारला भारतातील सर्वोत्तम महत्त्वाकांक्षी निल्हा म्हिूि घोनित केले  
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बातम्ांमधे्य का: 

• उत्तराखंडचे पणवत्र शहर हररद्वारला नीती आयोगाने पाच णनकर्ांवर सवोत्तम आकांक्षी णजल्हा म्हिून घोणर्त केले 

आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पायाभूत सुणविांच्या बाबतीत हररद्वार णजल्ह्याला प्रथम क्रमांक देण्यात आला असून, त्ासह हररद्वारच्या णवकासासाठी 

नीती आयोगाकडून तीन कोर्ी रुपयांची अणतररक्त तरतूद करण्यात आली आहे. 

नीती आयोगाने सुरू केलेल्या आकांक्षी णजल्हा कायटक्रमात पाच प्रमुख णनकर्ांच्या आिारे णजल्ह्यांच्या कामणगरीचे मूल्यमापन 

करण्यात आले आहे, ज्यात हे समाणवष्ट् आहे- 

1. आरोग्य आणि पोर्ि (30%) 

2. णशक्षा (30%) 

3. कृर्ी व जलसंपदा (२०%) 

4. आणथटक समावेशन आणि कौशल्य णवकास (१०%) 

5. पायाभूत सुणविा (१०%) 

• नीती आयोगाचा महत्त्वाकांक्षी णजल्हा कायटक्रम सन २०१८ मधे्य सुरू करण्यात आला होता. 

• सामाणजक-आणथटक णवकासाच्या माध्यमातून मॉडेल ब्लॉकमधे्य णवकणसत केले जाऊ शकतील अशा संभाव्य णजल्ह्यांची 

ओळख पर्णविे हे या महत्त्वाकांक्षी णजल्हा कायटक्रमाचे उद्दीष्ट् आहे. 

• महत्त्वाकांक्षी णजल्हा कायटक्रमांतगटत कें द्र सरकार णनवडलेल्या णजल्ह्यांची सामाणजक-आणथटक क्टथथती सुिारण्यासाठी 

आणि सवटसमावेशक आणि सवाांगीि णवकास सुणनणित करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलनार आहे. 

• महत्त्वाकांक्षी णजल्हा कायटक्रमासाठी आकांक्षी णजल्हा कायटक्रमाचा (एडीपी) भाग म्हिून सुरुवातीला एकूि 117 

णजल्ह्यांची णनवड करण्यात आली होती, ज्यांचा णवकास आणि कामणगरीचे मूल्यांकन णनती आयोगाद्वारे दर मणहन्याला 

णजल्हा प्रशासकांनी पाठणवलेल्या अहवालांद्वारे केले जाते.  

• Source: Indian Express 

स्वच्छ सागर, सुरनक्षत सागर मोहीम 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• स्वच्छ सागर, सुरणक्षत सागर कायटक्रमाचा एक भाग म्हिून पृथ्वी णवज्ञान मंत्रालयाने 75 णदवसांत देशभरातील 75 

समुद्रणकनारे स्वच्छ करण्यासाठी णकनारी स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्वच्छ सागर, सुरणक्षत सागर अणभयान या जगातील पणहल्या आणि प्रदीघट काळ चाललेल्या णकनारपट्टी स्वच्छता 

उपक्रमाने सवाटणिक सहभागीनंा आकणर्टत केले आहे. 
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• प्लाक्टस्टकच्या वापरामुळे सागरी जीव कसे नष्ट् होत आहेत, याची जािीव वाढावी, यासाठी स्वच्छ सागर, सुरणक्षत सागर 

अणभयानातफे लोकांच्या वतटनात आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

• स्वच्छ सागर, सुरणक्षत सागर कायटक्रमाची जनजागृती करण्यासाठी आणि बीच क्लीनअप उपक्रमात से्वचे्छने सहभागी 

होण्यासाठी सवटसामान्यांना साइन अप करण्यासाठी सरकारने "इको णमत्रम" हे मोबाइल अॅक्टप्लकेशन तयार केले 

आहे. 

• हा उपक्रम १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी संपिार आहे, ज्याला "आंतरराष्ट्र ीय णकनारा स्वच्छता णदन" म्हिून देखील ओळखले 

जाते. 

• आंतरराष्ट्र ीय कोस्टल क्लीनअप णदवस दरवर्ी सप्टेंबर मणहन्यातील णतसऱ्या शणनवारी जगभर साजरा केला जातो. 

• आंतरराष्ट्र ीय णकनारा स्वच्छता णदनाचे उद्दीष्ट् म्हिजे महासागर आणि समुद्रणकनाऱ्यांवर कचरा साचल्यामुळे होिाऱ्या 

पररिामांबद्दल लोकांमधे्य जागरूकता वाढणविे. 

Source: PIB 

स्माटट  इंनडया हॅकेथॉि-2022 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• णशक्षि मंत्रालय स्मार्ट इंणडया हॅकेथॉन-2022 चे आयोजन करत आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्मार्ट इंणडया हॅकेथॉन (एसआयएच) हाडटवेअर आणि स्मार्ट इंणडया हॅकेथॉन (एसआयएच) सॉफ्टवेअर या स्मार्ट इंणडया 

हॅकेथॉनच्या दोन आवृत्त्या यंदा होत आहेत. 

• हाडटवेअर आणि सॉफ्टवेअरसाठी स्मार्ट इंणडया हॅकाथॉनची भव्य फायनल या वर्ी अनुक्रमे 25-29 ऑगस्ट आणि 

25-26 ऑगस्ट रोजी णनणित करण्यात आली होती. 

• उद्घार्न स्मार्ट इंणडया हॅकेथॉन (एसआयएच) २०१७ मधे्य झाले होते. 

• मानव संसािन णवकास मंत्रालय (एमएचआरडी) इनोिेशन णवभाग वाणर्टक स्मार्ट इंणडया हॅकेथॉनचे आयोजन करते, 

ज्याचे उद्दीष्ट् आहे की व्यवसाय, णबगर-सरकारी संथथा आणि सरकारी संथथांद्वारे णनमाटि झालेल्या समस्ांचे णनराकरि 

करण्यात णवद्यार्थ्ाांना मदत करिे. 

• MoE ने Smart India Hackathon-Jr देखील लााँच केले आहे. 

• स्मार्ट इंणडया हॅकेथॉनचे उद्दीष्ट् म्हिजे देशातील णवद्यार्थ्ाांना दररोज भेडसाविाऱ्या सवाटत महत्वाच्या समस्ांकडे लक्ष 

वेिण्यासाठी एक व्यासपीठ देिे.  

Source: Economic Times 
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पंतप्रधाि िरें द्र मोदी यांिी भारताच्या पनहल्या भूकंप स्मारकाचे लोकापटि केले 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• भारताचे पणहले भूकंप स्मारक सृ्मतीवन गुजरातमिील भूज येथे पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांच्या हसे्त राष्ट्र ाला समणपटत 

करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• सृ्मती वन हे एक आगळेवेगळे स्मारक आहे, ज्यामधे्य जानेवारी २००१ मधे्य येथे झालेल्या प्रलयंकारी भूकंपात प्राि 

गमावलेल्या १२ हजारांहून अणिक लोकांच्या नावांसह एक णवशाल स्मारकही बांिण्यात आले आहे. 

• सृ्मती वन येथील भूकंप णसमु्यलेर्रमुळे पयटर्कांना भूकंपाच्या हादऱ्याच्या अनुभवासारखा प्रत्क्ष अनुभव णमळेल. 

• सृ्मती वन हे भुज शहराजवळील भुणजयो णहलवरील ४७० एकरमधे्य पसरलेले स्मारक आहे. 

• सृ्मती वन संग्रहालयात २००१ च्या भूकंपानंतर गुजरातची भौगोणलक रचना, पुनबाांििी उपक्रम आणि यशोगाथा 

प्रदणशटत केल्या जातील आणि णवणवि प्रकारच्या आपत्ती आणि भणवष्यातील कोित्ाही प्रकारच्या आपत्तीसंाठीच्या 

तयारीची माणहती णदली जाईल. 

• सृ्मती वनमधे्य ५डी णसमु्यलेर्रच्या सहाय्याने भूकंपाचा अनुभव पुन्हा णनमाटि करण्यासाठी ब्लॉकही तयार करण्यात 

आला आहे. 

• या प्रकल्पाचे एक प्रमुख आकर्टि म्हिजे णवशेर् नाट्यगृह जेथे अभ्यागतांना कंपन आणि ध्वनी प्रभावांद्वारे भूकंपाचा 

अनुभव घेता येईल. 

• Source: Times of India 

महत्वाची बातमी : राज्य 

उत्तर प्रदेश सरकार कन्नौिला पयटटि स्थळ म्हिूि नर्वकनसत करिार 

 

बातम्ांमधे्य का: 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• उत्तर प्रदेश सरकार कन्नौजला पयटर्न थथळ म्हिून णवकणसत करिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• भारतातील परफू्यम उद्योगाचे महत्त्व पर्वून देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने हा णनिटय घेतला आहे. 

• याअंतगटत उत्तर प्रदेश सरकारने णडसेंबरमधे्य कन्नौजमधे्य आंतरराष्ट्र ीय परफू्यम फेअर आयोणजत करण्याचा णनिटय 

घेतला आहे. 

• या योजनेअंतगटत णजल्ह्यात थथापन होत असलेल्या परफु्यम पाकट चा पणहला र्प्पा १५ नोिेंबर २०२२ पयांत पूिट 

करण्यात येिार आहे. 

• उत्तर प्रदेश सरकारने आयोणजत केलेल्या या उपक्रमात परफु्यमचा व्यवसाय २५० कोर्ीवंरून २५,००० कोर्ी 

रुपयांपयांत नेण्याचे उणद्दष्ट् आहे. 

• या प्रकल्पांतगटत आंतरराष्ट्र ीय परफू्यम फेअर मधे्य कोित्ाही व्यापाऱ्याने सहभाग घेतल्यास वाहतूक, प्रवासासणहत 

खचट सरकार उचलिार असल्याचे राज्य सरकारतफे जाहीर करण्यात आले आहे. 

• या प्रकल्पांतगटत उत्पादन णवकास सुणविा, चाचिी, प्रमािीकरि, माकेणरं्ग, ब्राँणडंग, पॅकेणजंग यासह णवणवि सुणविा 

राज्य सरकारकडून व्यापाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येिार आहेत. 

• या प्रकल्पात सेंर्र ल इक्टिटू्यर् ऑफ मेणडणसनल अाँड अरोमॅणर्क प्लांर््स (सीआयएमएपी) चाही समावेश असेल. 

• Source: Times of India 

महत्वाची बातमी : क्रीडा 

"मीट द चॅम्पियि प्रोिेक्ट" 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• राष्ट्र ीय क्रीडा णदनाणनणमत्त युवा कायट व क्रीडा मंत्रालयातफे देशातील २६ शाळांमधे्य "मीर् द चॅक्टियन प्रोजेि' 

आयोणजत करण्यात येिार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• राष्ट्र कुल क्रीडा स्पिाट आणि जागणतक अणजंक्यपद स्पिेतील सुविटपदक णवजेती णनखत झरीन, पॅराणलक्टिक पदक 

णवजेती भावना परे्ल आणि र्ोणकयो ऑणलक्टिक पदक णवजेता मनप्रीत णसंग हे मीर् द चॅक्टियन प्रकल्पात सहभागी 

होिारे काही नामवंत खेळाडू आहेत. 

• ऑणलक्टिक सुविटपदक णवजेता नीरज चोप्राने णडसेंबर २०२१ मधे्य "मीर् द चॅक्टियन प्रोजेि" हा कायटक्रम सुरू केला 

होता. 

• या प्रकल्पाचे उद्दीष्ट् आहे की शाळकरी मुलांना त्ांचे अनुभव, जीवनाचे िडे आणि आहारणवर्यक सल्ला सामाणयक 

करून, पे्ररिादायक चालना देिे. 
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• णफर् इंणडया कायटक्रमाचा एक भाग म्हिून भारतीय क्रीडा प्राणिकरि यावर्ी "सवटसमावेशक आणि तंदुरुस्त 

समाजासाठी सक्षम म्हिून खेळ" या थीम अंतगटत राष्ट्र ीय क्रीडा णदनाचे आयोजन करिार आहे. 

• Source: Indian Express 

महत्वाची पुस्तके 

'फ्री फॉल' पुस्तक 

 

बातम्ांमधे्य का: 

• प्रणसद्ध शास्त्रीय नृत्ांगना आणि कायटकती मक्टल्लका साराभाई यांची 'Free Fall: My Experiments with Living' हे 

आत्मचररत्र आता प्रकाणशत करण्यात आले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• स्पीणकंग र्ायगर हे मक्टल्लका साराभाई यांच्या फ्री फॉल या पुस्तकाचे प्रकाशन करिार आहे. 

• फ्री फॉल हे "आपल्यासाठी कायट करिारी जीवनशैली तयार करिे" आणि "स्वत: शी, आपल्या शरीराशी सुसंगत 

असिे" याबद्दलचे एक पुस्तक आहे. 

• फ्री फॉल वाचून तुम्हाला अनुकूल अशी जीवनशैली तुम्ही शोिू शकता, जी तुम्हाला तुमचे शरीर आणि स्वतः शी कसे 

सुसंगत िायचे हे णशकवते. 

• मक्टल्लका एक कुशल कुचीपुडी आणि भरतनाट्यम नृत्ांगना आहे. ती प्रणसद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्ांगना मृिाणलनी 

साराभाई आणि प्रणसद्ध अंतराळ शास्त्रज्ञ णवक्रम साराभाई यांची मुलगी आहे. 

• पीर्र बू्रकच्या महाभारत या नार्कात, ज्यावर हा णचत्रपर् आिाररत होता, त्ात मक्टल्लका साराभाईने द्रौपदीची 

व्यक्टक्तरेखा साकारली होती. 

• दपटि कला अकादमीचे णदग्दशटन मक्टल्लका साराभाई (अहमदाबाद) यांनी केले आहे. 

Source: Livemint 
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