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दै निक चालू घडामोडी 25.10.2021
कृषी कर्ज नमत्र योर्िा

•

जिल्हा परिषदे च्या कृषी जिभागाच्या ‘कृषी किज जित्र’ योिनेला शासनाने िान्यता जदली आहे .

•

पात्र शेतकऱयाां ना िेळेिि आजि सहि किज उपलब्ध करून दे ण्याचा जनिजय घेण्यात आला आहे .

•

कृषी किज जित्र म्हिून सेिा करू इच्छििाऱया कोिालाही जिल्हा परिषदे च्या िेबसाइटिि नोांदिी किािी लागेल.

•

कृषी किज जित्र किाज साठी आिश्यक कागदपत्रे गोळा किे ल, शेतकऱयाच्या सांितीने किज प्रकिि तयाि किे ल आजि
िांिुिीसाठी बँकेकडे सादि किे ल.

•

कृषी किज जित्राने पािदशज क आजि प्रािाजिक पद्धतीने शेतकऱयाां ना िदत आजि सल्ला दे ण्यासाठी बॉण्ड िािी कििे
आिश्यक आहे .

Source: Newsonair

आं तरराष्ट्रीय सौर यु ती

•

आां तििाष्ट्रीय सौि आघाडी (ISA) ची चौथी सिजसाधािि सभा 18 ऑक्टोबि ते 21 ऑक्टोबि 2021 दिम्यान आयोजित
किण्यात आली होती.

•

अध्यक्षस्थानी केंद्रीय िांत्री आि.के. जसांग.

ISA च्या चौथ्या सभेचे प्रमुख उपक्रम:
•

OSOWOG (िन सन िन िर्ल्ज िन जिड) उपक्रिाचे कायाज च्छितीकिि
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•

2030 साठी $1 जटर जलयन सौि गुांतििुकीचा िोडिॅप

आं तरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) बद्दल:
•

भािताने सुरू केलेल्या 124 दे शाां ची ही सां घटना आहे .

•

िुख्यालय: गुरुिाि, हरियािा, भाित

•

स्थापना: 30 नोव्हें बि 2015

•

िहासांचालक: अिय िाथूि

Source: PIB

'कोकण शक्ती -2021'

•

भाित-यूके सांयुक्त जतिां गी से िा सिाि 'कोकि शक्ती-2021' 21 ऑक्टोबि 2021 िोिी सुरू झाला.

•

हे भाितात 21 ऑक्टोबि ते 27 ऑक्टोबि 2021 या कालािधीत जनयोजित आहे .

'कोकण शक्ती -21' बद्दल:
•

भािताच्या पजिि जकनािपट्टीिि आयोजित किण्यात येिाऱया व्यायािाचा सागिी घटक दोन टप्प्ाां िध्ये आयोजित
केला िािाि आहे .

•

हाबजि फेि 21 ते 23 ऑक्टोबि 21 दिम्यान िुांबईत, ति सिुद्रात 24 ते 27 ऑक्टोबि 21 दिम्यान किायती आयोजित
केल्या िातील.

•

21 ते 27 ऑक्टोबि 2021 या कालािधीत सूयाज किाां डच्या गोर्ल्न की जडच्छव्हिनच्या अांतगजत भाितीय लष्कि आजि
यूके आिी याां च्यात चौबजटया येथे सिािाचा ििीनी टप्पा आयोजित केला िात आहे .

Source: PIB

अटल इिोव्हे शि नमशि
•

नीजत आयोगाच्या अटल इनोव्हे शन जिशन (AIM) ने एक जडिी-बुक 'इनोव्हे शन्स फॉि यू ' लाँ च केले आहे .

www.byjusexamprep.com

•

या पुस्तकाची पजहली आिृ त्ती हे ल्थ केअििधील निकल्पनाां िि केंजद्रत आहे आजि लिकिच इति क्षेत्राां चे अनु सिि
केले िाईल.

•

हे पुस्तक 45 हे ल्थ टे क स्टाटज अप्सचे सांकलन आहे , िे दे शभिात पसिलेल्या अटल इनक्यूबेशन सेंटसज िध्ये उबिलेले
आहे .

िीनत आयोगाच्या अटल इिोव्हे शि नमशि बद्दल
•

दे शातील नािीन्य आजि उद्योिकता सांस्कृतीला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी हा भाित सिकािचा प्रिुख उपक्रि आहे .

Source: PIB

स्पे स रॉकेट 'िु री'

•

दजक्षि कोरियाने गोहे उांग येथील नािो स्पेस सेंटि येथून आपले पजहले स्वदे शी अां तिाळ िॉकेट ‘नुिी’ प्रक्षेजपत केले
आहे .

अंतराळ रॉकेट 'िुरी' बद्दल
•

नुिी हे दे शातील पजहले अां तिाळ प्रक्षेपि िाहन आहे िे सांपूिजपिे दे शाां तगजत तांत्रज्ञानाने बनिले आहे .

•

हे पृथ्वीच्या िि 600 ते 800 जकलोिीटिच्या कक्षेत 1.5-टन पेलोड जितिीत किण्यासाठी जडझाइन केलेले आहे .

Source: Indian Express
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सखारोव्ह पु रस्कार २०२१

•

िजशयाचे जििोधी पक्षनेते अलेक्सी नॅव्हल्नी याां ना जिचाि स्वातांत्र्यासाठी युिोजपयन युजनयनचा सिोच्च िानिाजधकाि
पुिस्काि ‘साखािोि पुिस्काि २०२१’ प्रदान किण्यात आला.

•

व्लाजदिीि पुजतन याां च्या िाििटीच्या भ्रष्ट्ाचािाजिरुद्ध अलेक्सी निलनी याां नी अथक सांघषज केला आहे .

•

2020 िध्ये त्याला िजशयािध्ये तुरुांगात टाकण्यात आले होते.

•

ते फ्यूचि पाटीचे िजशयाचे ने ते आजि भ्रष्ट्ाचाि जििोधी फाउां डेशनचे सांस्थापक आहे त.

Source: The Hindu

सं युक्त राष्ट्र नदि

•

युनायटे ड नेशन्स (UN) जदिस दििषी 24 ऑक्टोबि िोिी साििा केला िातो आजि 1945 िध्ये सां युक्त िाष्ट्र सांघाची
अजधकृत स्थापना झाली.

•

2021 ची थीि आहे “Building Back Together for Peace and Prosperity”.

इनतहास:
•

या जदिशी, सुिक्षा परिषदे च्या पाच स्थायी सदस्ाां सह बहुते क स्वाक्षिीकत्याां द्वािे UN सनद िांिूि किण्यात आली,
ज्यािुळे UN ची अजधकृत स्थापना झाली.

•

तो पजहल्याां दा 24 ऑक्टोबि 1948 िोिी साििा किण्यात आला.

Source: India Today
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2021 ग्लोबल थ्रे ट असे समें ट ररपोटज

•

ग्लोबल थ्रेट असेसिेंट रिपोटज 2021 िध्ये असे उघड झाले आहे की कोजिड -19 ने बाल लैंजगक शोषि आजि
ऑनलाईन गैिितजन किण्यात लक्षिीय िाढ झाली आहे .

•

हा अहिाल WeProtect ग्लोबल अलायन्सने लॉन्च केला आहे .

•

WeProtect Global Alliance ही 200 पेक्षा िास्त सदस्ाां ची िागजतक चळिळ आहे .

•

अहिालात लहान िुलाां च्या लैंजगक शोषिाच्या धोक्याचे प्रिाि आजि व्याप्तीचे तपशील जदले आहे त आजि िुलाां ििील
िोखीि किी किण्यासाठी आजि गैिितजन होण्याआधी प्रजतबांजधत किण्यासाठी या िुद्द्यािि काििाई किण्यास
प्रोत्साजहत किण्याचा हे तू आहे .

•

नोांदिलेल्या घटनाां िध्ये िाढ होण्यािागे कोजिड-19 साथीचा िोग जनजिजिादपिे एक काििीभूत घटक आहे .

Source: The Hindu

