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दै निक चालू घडामोडी 08.10.2021
‘इं नडया डबल ए प्लस स्टे बल’ पत मािां कि

•

नवी मुंबई महानगरपालिकेिा 2020-21 या आलथिक वर्ाि साठी "इुं लिया िबि ए प्लस स्टे बि" चे सवोत्तम क्रेलिट
रे लटुं ग घोलर्त करण्यात आिे आहे .

•

इुं लिया रे लटुं ग अँि ररसचि (लिच), राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त लवत्तीय सुं स्था, दरवर्ी लवलवध सुंस्थाुं चे क्रेलिट रे लटुं ग प्रकालित
करते.

•

नवी मुंबई महानगरपालिकेिा मागीि सहा वर्ाि त समान रे लटुं ग लमळािे आहे .

•

अिाप्रकारे , सिग सातव्या वर्ी आलथिक व्यवहायितेचे िबि ए प्लस रे लटुं ग प्राप्त करणारे नवी मुंबई हे दे िातीि
एकमेव महानगरपालिका आहे .
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नमशि कवचकं डल

•

राज्यात येत्या ६ लदवसात ९० िाख नागरीकाुं चुं िसीकरण करण्याच्या उद्दे िानुं लमिन कवच कुं िि या लविेर्
िसीकरण मोलहमेची सरुवात करण्यात आले ली आहे .

•

१४ ऑक्टोबर दरम्यान चािणाऱ्या या मोलहमेत दररोज १५ िाख जणाुं ना िसीच्या मात्रा दे ण्यात येणार आहे त.

•

लसीचा पलहला िोस घेणाऱ्याुं ना प्राधान्य लदले जाईल.
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•

राज्यातीि सव्वानऊ कोटी नागररकाुं चुं िसीकरण करण्याचुं उलद्दष्ट् आहे . त्यापैकी सहा कोटी नागररकाुं चुं िसीकरण
करण्यात आिुं असून आणखी सव्वातीन कोटीपेक्षा जास्त नागररकाुं चुं िसीकरण लिल्लक आहे .

•

या लवशेर् मोलहमेसाठी लसीकरणासाठी आवश्यक लसररुं जसह मनष्यबळ उपलब्ध करून लदले जाणार आहे .

•

दसऱ्यापयंत दे शभरात लसीचे 100 कोटी िोस दे ण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे .

•

महाराष्ट्रात आतापयं त 65 टक्के नागररकाुं नी पलहला िोस पूणि केला आहे आलण 30 टक्के नागररकाुं नी दसरा िोस
पूणि केला आहे .
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'द स्टे ट ऑफ द वर्ल्ड नचर्ल्रे ि 2021' अहवाल

•

केंद्रीय आरोग्य आलण कटुं ब कल् याण मुंत्री मनसख माुं िलवया याुं नी यलनसे िचे जागलतक प्रमख प्रकाशन - "द स्टे ट
ऑि द वल्ि ि लचल् िरेन 2021; माझ्या मनावर: मलाुं च्या मानलसक आरोग्याला प्रोत्साहन, सुंरक्षण आलण काळजी "
या नावाचा अहवाल प्रकालशत केला.

•

या अहवालात मलाुं च्या मानलसक आरोग्यावर कोलवि -19 साथीच्या लक्षणीय प्रभावाचा तपशील आहे .

अहवालाचे महत्त्वाचे निष्कर्ड:
•

अहवालात असे आढळू न आले आहे की भारतातील 15 ते 24 वर्ां च्या मलाुं पैकी समारे 14 टक्के लकुंवा 7 पै की 1,
अनेकदा लनराश झाल् याचे नोुंदवले आहे .

•

10 ते 19 वयोगटातील 13 टक्के लकशोरवयीन मले लनदान झाले ल् या मानलसक लवकाराने जगतात असा अुंदाज आहे .

•

15 ते 19 वर्ां च्या मलाुं मध्ये आत्महत्या हे चौथे प्रमख कारण आहे . दरवर्ी, 10 ते 19 वयोगटातील जवळपास 46,000
मले स्वतः चे आयष्य सुंपवतात.
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‘आझादी@75’ परिर्द
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•

पुंतप्रधान नरें द्र मोदी याुं नी उत्तर प्रदे शातील लखनौ येथे ‘आझादी@75-न्यू अबिन इुं लिया: टर ान्सिॉलमंग अबिन
लँ िस्केप’ कॉन्फरन्स-कम-एक्स्पोचे उद् घाटन केले .

•

पुंतप्रधानाुं नी उत्तर प्रदे शातील 75 लजल् ्ाुं मधील 75,000 लाभार्थ्ां ना प्रधानमुंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY U) घराुं च्या चाव्या लिलजटलपणे लदल् या.

•

गृहलनमाि ण आलण शहरी व्यवहार मुंत्रालय (MoHUA) तिे 5 ते 7 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान 'आझादी का अमृत
महोत्सव' चा भाग म्हणून कॉन्फरन्स-कम-एक्सपो आयोलजत करण्यात आला होता.
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हे िले पासपोटड इं डेक्स 2021

•

हे नले पासपोटि इुं िेक्स 2021 ने जगातील सवाि त शक्तिशाली पासपोटि ची यादी उघि केली आहे आलण भारत त्यावर
90 व्या क्रमाुं कावर आहे .

•

भारताच्या पासपोटि ला 58 चा क्तिसा-मि स्कोअर लमळाला, याचा अथि भारतीय पासपोटि धारक पूवि क्तिसालशवाय
58 दे शाुं ना भेट दे ऊ शकतात.

•

तालजलकस्तान आलण बलकिना िासोसह भारताचा क्रमवारीत समावेश आहे .

•

पलहला रँ क- जपान, लसुंगापू र (क्तिसा-मि स्कोअर 192)

•

दसरा क्रमाुं क- जमिनी, दलक्षण कोररया (190)

•

लतसरा क्रमाुं क- लिनलँ ि, इटली, लक्समबगि, स्पेन (189)

•

इराक आलण अिगालणस्तान हे सवाि त वाईट पासपोटि असले ले दे श आहे त जे अनक्रमे 28 आलण 26 क्तिसा मि
आहे त.

•

टीप: भारत जानेवारी 2021 च्या लनदे शाुं कात 85 व्या, 2020 मध्ये 84 व्या आलण 2019 मध्ये 82 व्या क्रमाुं कावर होता.

Source: Indian Express

जीआय टॅ ग
•

महाराष्ट्राच्या रायगि लजल् ्ातील अललबागच्या प्रलसद्ध पाुं ढऱ्या काुं द्याला त्याच्या अनोख्या गोि चव, अश्रू नसले ले
घटक, तसेच और्धी गणधमां साठी भौगोललक सुं केत (जीआय) टॅ ग दे ण्यात आला.
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•

वािा कोलम, ज्याला लझनी लकुंवा लझनी ताुं दूळ म्हणूनही ओळखले जाते , महाराष्ट्रातील पालघर लजल् ्ातील वाड्यात
लपकवले ली पारुं पाररक लवलवधता आहे , ज्याचे धान्य पाुं ढऱ्या रुं गाचे असते.

Source: TOI

िोबे ल पारितोनर्क 2021

•

जमिन वुंशाच्या बेंजालमन ललस्ट आलण स्कॉटलुं िमध्ये जन्मले ल् या िे क्तिि मॅकलमलन याुं ना रसायनशास्त्रातील 2021
चे नोबेल पाररतोलर्क सुंयिपणे "असमलमत ऑगोनोकॅटालललससच्या लवकासासाठी" दे ण्यात आले आहे .

•

त्याुं च्या रासायलनक टू ललकटचा वापर नवीन और्धे शोधण्यासाठी आलण सौर पेशीुंमध्ये प्रकाश पकिू शकणारे रे णू
तयार करण्यासाठी केला गेला आहे .

Source: newsonair

भाितीय हवाई दल नदि
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•

दे शात दरवर्ी 8 ऑक्टोबर रोजी भारतीय हवाई दल लदवस साजरा केला जातो.

•

8 ऑक्टोबर 1932 रोजी लिलटश साम्राज्याने दे शात भारतीय वायसेना (IAF) ची स्थापना केली होती.

•

एलप्रल 1933 मध्ये पलहले ऑपरे शनल स्क्वािरन अक्तस्तत्वात आले .

•

भारतातील हवाई दल अलधकृतपणे 1932 मध्ये यनायटे ि लकुंगिमच्या रॉयल एअर िोसिची सहाय्यक शिी म्हणून
उभी करण्यात आली होती.

Source: India Today

