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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
पाचवा आठवडा सप्टेम्बर 2021 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

पेटंट (सुधारणा) नियम, 2021 

 

• कें द्र सरकारने पेटंट (सुधारणा) ननयम, 2021 सादर केले ज्याने शैक्षनणक संस्ांसाठी पेटंट भरणे आनण खटल्याची फी 80 

टक्क्ांनी कमी केली. 

पेटंट (सुधारणा) नियम, 2021: 

• उच्च पेटंनटंग फी तंत्रज्ञानाचे पेटंट नमळवण्यासाठी प्रनतबंधात्मक घटक सादर करते. 

• देशाच्या नवनननमितीत महत्त्वाची भूनमका बजावणाऱ्या शैक्षनणक संस्ांच्या अनधक सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पेटंट 

ननयम, 2003 अंतगित नवनवध कृत्ांच्या संदभाित त्ांच्याकडून देय असलेली अनधकृत फी पेटंट (सुधारणा) ननयम, 2021 

द्वारे कमी करण्यात आली आहे.  

• शीघ्र परीक्षा प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे ज्यात पेटंट मंजूर करण्याच्या अजािचा ननणिय एक वर्ािच्या आत त्वररत 

परीके्षच्या अंतगित अशी नवनंती दाखल करण्याचा ननणिय घेतला जातो, सामान्य परीक्षा मागािच्या बाबतीत आवश्यक 

असलेल्या काही वर्ाांच्या कालावधीच्या तुलनेत. 

• स्टाटिअप्सना अजि भरण्यासाठी आनण प्रनियेसाठी सुनवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्टाटिअप्स इंटेलेकु्चअल प्रॉपटी 

प्रोटेक्शन (एसआयपीपी) सुनवधा सुरू केली आहे. 

पेटंट बद्दल: 

• भारतातील प्रते्क पेटंटची मुदत दाखल केल्याच्या तारखेपासून 20 वरे् आहे. 

• भारतात 20 एनप्रल 1972 रोजी पेटंट कायदा 1970 लागू करण्यात आला. 

Source: PIB 
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मित्वाच्या बातम्या: भारत 

पॅ्लिेटेररयम इिोवे्हशि चॅलेंज 

 

• इलेक्ट्र ॉननक्स आनण मानहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अंतगित MyGov India ने भारतीय स्टाटि-अप आनण टेक 

उद्योजकांसाठी पॅ्लनेटेररयम इनोवे्हशन चॅलेंज सुरू केले आहे. 

• ऑगमेंटेड ररअॅनलटी (एआर), व्हचु्यिअल ररअॅनलटी (व्हीआर) आनण मजि केलेल्या ररअॅनलटी (एमआर) यासह नवीनतम 

तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्वदेशी तारांगण प्रणाली सॉफ्टवेअर तयार करण्याची क्षमता असलेल्या टेक कंपन्या आनण स्टाटि-

अप (भारताबाहेर) एकत्र आणण्याचे आव्हान आहे. . 

• MyGov बद्दल: भारतीय नागररकांच्या त्ांच्या देशाच्या शासन आनण नवकासात सनिय सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 

26 जुलै 2014 रोजी भारत सरकारने सुरू केलेले हे एक नागररक सहभाग मंच आहे. 

Source: PIB 

 

राष्ट्र ीय लोक अदालत 

Twitter 

• अनलबागमधे्य नुकत्ाच झालेल्या राष्ट्र ीय लोक अदालतीमधे्य ३४ हजार ५६२ प्रकरणं ननकाली काढून सलग 

नतसऱ्यांदा महाराष्ट्र ात अव्वल ठरण्याचा मान रायगड नजल्ह्यानं पटकावला आहे. 

राष्ट्र ीय नवधी सेवा प्रानधकरणाच्या वतीनं आयोनजत राष्ट्र ीय लोक अदालतमधे्य प्रलंनबत आनण दाखलपूवि अशी १ 

लाख ३३ हजार २८९ प्रकरणं ठेवण्यात आली होती.  

• नजल्हा आनण सत्र न्यायाधीश नवभा इंगळे यांच्या मागिदशिनाखाली या लोक अदालतीचं आयोजन करण्यात आलं 

होतं. 

Source: Newsonair 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

 

 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

Quad लीडसस सनमट 2021 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 24 सप्टेंबर 2021 रोजी ऑस्टर ेनलया आनण जपानच्या त्ांच्या समकक्षांसह अमेररकेचे अध्यक्ष जो 

नबडेन यांनी आयोनजत केलेल्या क्वाड नेत्ांच्या पनहल्या वैयक्तिक बैठकीला उपक्तस्त होते. 

क्वाड नशखर पररषदेची प्रमुख वैनशष्ट्ये: 

• अफगानणस्तानवर चचाि केली आनण दनक्षण आनशयात त्ांचे सहकायि अनधक सखोल करण्यास सहमती दशिनवली 

• नबल्ड बॅक बेटर वल्डि (B3W) च्या G7 च्या घोर्णेवर आधाररत, Quad इन्फ्रास्टर क्चर कोऑनडिनेशन गु्रप लााँच केला  

• ग्रीन-नशनपंग नेटवकि  तयार केले जाईल 

• क्वाड फेलोनशप लााँच: फेलोनशप अमेररकेतील अग्रगण्य एसटीईएम पदवीधर नवद्यापीठांमधे्य पदवु्यत्तर आनण डॉक्ट्रेट 

पदवी नमळवण्यासाठी दरवर्ी 100 नवद्यार्थ्ाांना - प्रते्क क्वाड देशातील 25 नवद्यार्थ्ाांना प्रायोनजत करेल. 

Quad बद्दल: 

• अमेररका, भारत, जपान आनण ऑस्टर ेनलया यांच्यातील हा धोरणात्मक संवाद आहे. 

• जपानचे पंतप्रधान नशंजो आबे यांनी याची सुरुवात 2007 मधे्य केली होती. 

Source: Indian Express 

 

भारत-यूएस आरोग्य संवाद 2021 

 

• कें द्रीय आरोग्य आनण कुटंुब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रनवण पवार यांनी आरोग्य आनण कुटंुब कल्याण मंत्रालयात 

भारताने आयोनजत केलेल्या 4 व्या भारत-यूएस आरोग्य संवाद 2021 च्या उद्घाटन सत्राला संबोनधत केले. 

• संवादासाठी अमेररकेच्या नशष्ट्मंडळाचे नेतृत्व अमेररकेच्या आरोग्य आनण मानवी सेवा नवभाग (HHS) ये्ील जागनतक 

व्यवहार कायािलयातील संचालक श्रीमती लॉइस पेस करत आहेत. 

दोि सामंजस्य करार (एमओयू): 
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• आरोग्य आनण कुटंुब कल्याण मंत्रालय आनण यूएसएच्या आरोग्य आनण मानवी सेवा नवभाग यांच्यात आरोग्य आनण 

बायोमेनडकल नवज्ञान के्षत्रात सहकायािबाबत एक सामंजस्य करार करण्यात आला. 

• इंटरनॅशनल सेंटर फॉर एक्सलन्स इन ररसचि (ICER) च्या सहकायािसाठी भारतीय वैद्यकीय संशोधन पररर्द (ICMR) आनण 

राष्ट्र ीय एलजी आनण संसगिजन्य रोग संस्ा (NIAID) यांच्यात आणखी एक सामंजस्य करार करण्यात आला. 

Source: Indian Express 

 

मित्वाच्या बातम्या: अर्थव्यवस्र्ा 

वसू्त आनण सेवा कर सनमत्या 

 

• कें द्रीय नवत्त मंत्रालयाने वसू्त आनण सेवा कर (जीएसटी) आनण जीएसटी मुि वसंू्तच्या सध्याच्या कर टप्प्याचा आढावा 

घेण्यासाठी राज्याच्या अ ि्मंत्र्ांचा समावेश असलेल्या दोन सनमत्ा स्ापन केल्या आहेत. 

• महसूल गळती रोखण्यासाठी या सनमत्ा कर चोरीचे संभाव्य स्रोत आनण जीएसटी प्रणालीमधे्य आवश्यक बदल 

सुचवतील. कर रचनेच्या सरलीकरणाच्या प्रनियेत, नवद्यमान कर टप्प्यांचा आढावा घेऊन या सनमत्ांद्वारे नवशेर् दर आनण 

कर टप्प्यांच्या नवलीनीकरणाचा मुद्दा देखील नवचारात घेतला जाईल. 

• कें द्रीय अ ि्मंत्री ननमिला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौक्तन्सलच्या बैठकीत दोन मंत्री 

सनमत्ांची स्ापना करण्याचा ननणिय घेण्यात आला. 

• किासटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय सनमत्ांपैकी एक असेल. 

• उद्दीष्ट्: ही सनमती नवनवध कर टप्प्यांत जीएसटी अंतगित वगळलेल्या वसू्त आनण सेवांच्या सूचीचा आढावा घेईल. यामुळे 

कर परतावा नकमान ठेवून एकूण संग्रह वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. सनमतीला पुढील दोन मनहन्यांत 

अहवाल सादर करण्यास सांनगतले आहे. 

• इतर आठ सदस्यीय सनमतीचे अध्यक्ष महाराष्ट्र ाचे उपमुख्यमंत्री आनण अर्समंत्री अनजत पवार असतील. 

• उद्दीष्ट्: सनमती करदात्ांसाठी उपलब्ध मानहती तंत्रज्ञान साधने आनण पॅ्लटफॉमिचे पुनरावलोकन करेल. जीएसटीची तंत्रज्ञान 

प्रणाली अनधक प्रभावी करण्यासाठी सनमती मागि सुचवेल. कर अनुपालन वाढवण्यासाठी उपलब्ध मानहतीच्या आधारे 

त्ाचे नवशे्लर्ण केले जाईल. हे कें द्र आनण राज्य सरकारच्या कर अनधकाऱ्यांमधील चांगल्या समन्वयासाठी मागि सुचवेल. 

Source: Loksatta 

जीआय टॅग 
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• आसामच्या नदमासा जमातीतील जुडीमा, घरगुती तांदळाची वाइन भौगोनलक संकेत (जीआय) टॅग नमळवणारे सवि ईशान्य 

भागातील पनहले पारंपाररक मद्य बनले आहे. 

• काबी आंगलॉंग आनण नदमा हसाओ या पहाडी नजल्ह्यांमधून जीआय टॅग नमळवणारे हे दुसरे उत्पादन आहे. 2007 मधे्य, 

काबी आंगलॉंगच्या अदरकाला जीआय टॅग देण्यात आला. 

• नचकट तांदळापासून बनवलेले, जे वाफवलेले आनण पारंपाररक और्धी वनस्पतीसंह नमसळलेले आहे, वाइनची एक वेगळी 

गोड चव आहे आनण तयार होण्यास सुमारे एक आठवडा लागतो. 

िागा काकडी 

 

• नागालाँडच्या नागा काकडीला भौगोनलक ओळख (जीआय) टॅग देण्यात आला. 

• नागा काकडी रसाळ, मऊ आनण गोड असतात आनण पूणिपणे सेंनद्रय पद्धतीने वाढतात. 

भौगोनलक संकेत (जीआय) प्रमाणि: 

• वसंू्तचे भौगोनलक संकेत (नोदंणी आनण संरक्षण) अनधननयम, 1999 भारतातील वसंू्तशी संबंनधत भौगोनलक संकेतांच्या 

नोदंणीची तरतूद करते. 

• भौगोनलक संकेत रनजस्टर ी चेन्नई ये्े आहे. 

• टीप: 2004-2005 मधे्य दानजिनलंग चहा भारतातील पनहले GI टॅग केलेले उत्पादन बनले. 

Source: HT 

जीआय टॅग 

 

• राजस्ानमधील सोजात मेहंदीला भौगोनलक संकेत (GI) टॅग प्राप्त झाला आहे. 

• सोजत मेहंदीचा उगम सोजत वाढलेल्या मेहंदीच्या पानांपासून होतो. 

• मेहंदीच्या पानांमधे्य उच्च लॉसोन सामग्री नमळवण्यासाठी पावसाच्या पाण्याद्वारे नैसनगिकररत्ा लागवड केली जाते. 

• राजस्ानमधील पाली नजल्ह्याच्या सोजत तहसीलमधे्य अनेक नैसनगिक घटक आहेत जसे की भूगभीय रचना, स्लाकृनत 

आनण ननचरा व्यवस्ा, हवामान आनण माती जे नपकासाठी योग्य बनवते. 

Source: Outlook 
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मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

मुख्य युद्ध रणगाडे (MBTs) अजुसि Mk-1A 

• संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय लष्करासाठी 118 मेन बॅटल टाँक (MBTs) अजुिन Mk-1A च्या पुरवठ्यासाठी, चेन्नई ये्े 

अवजड वाहने कारखाना यांच्याकडे ऑडिर नदली. 

• टीप: पंतप्रधानांनी 14 फेबु्रवारी 2021 रोजी चेन्नईमधे्य एमबीटी अजुिन एमके -1 ए लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे 

यांच्याकडे सुपूदि  केले होते. 

 

एमबीटी एमके -1 ए बद्दल: 

• अत्ाधुननक MBT Mk-1A हे अजुिन टाँकचे एक नवीन रूप आहे जे अनिशामक, गनतशीलता आनण जगण्याची क्षमता 

वाढवण्यासाठी नडझाइन केलेले आहे. 

• 72 नवीन वैनशष्ट्ांसह आनण Mk-1 प्रकारातील अनधक स्वदेशी सामग्रीसह, टाँक नदवस आनण रात्री अचूक लक्ष्य 

व्यनतररि सवि भूभागांमधे्य सहजतेने गनतशीलता सुनननित करेल. 

• हे संरक्षण संशोधन आनण नवकास संस्ेच्या (डीआरडीओ) इतर प्रयोगशाळांसह कॉमॅ्बट वे्हईकल ररसचि अाँड डेव्हलपमेंट 

एसॅ्टक्तिशमेंट (सीव्हीआरडीई) द्वारे नडझाइन आनण नवकनसत करण्यात आले आहे. 

Source: PIB 

 

आकाश प्राइम नमसाइल 

 

• नडफेन्स ररसचि अाँड डेव्हलपमेंट ऑगिनायझेशन (डीआरडीओ) ने आकाश नमसाइलच्या नवीन आवृत्तीची पनहली उड्डाण 

चाचणी घेतली - आकाश प्राइम इंनटगे्रटेड टेस्ट रेंज (आयटीआर), चांदीपूर, ओनडशा ये्ून. 
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• जानेवारी 2021 मधे्य DRDO ने आकाश-एनजी (नू्य जनरेशन) के्षपणास्त्राचे यशस्वी प्रके्षपण केले. 

आकाश प्राइम नमसाइल बद्दल: 

• नवद्यमान आकाश प्रणालीच्या तुलनेत, आकाश प्राइम सुधाररत अचूकतेसाठी स्वदेशी सनिय रेनडओ नरक्वें सी (आरएफ) 

साधकाने सुसज्ज आहे. 

• याची सुरुवात 1982-83 मधे्य डॉ.ए.पी.जे.अबु्दल कलाम च्या नेतृत्वाखाली झाली. 

Source: Indian Express 

 

ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान 

CSIR-CMERI सोलर डीसी कुनकंग नसस्टम 

 

• सीएसआयआर-सीएमईआरआयने सोलर डीसी कुनकंग नसस्टम नवकनसत केली आहे. 

सौर डीसी कुनकंग नसस्टीम बद्दल: 

• ही सौर ऊजेवर आधाररत पाककला प्रणाली आहे ज्यामधे्य सौर पीव्ही पॅनल, चाजि कंटर ोलर, बॅटरी बाँक आनण कुनकंग 

ओव्हन यांचा समावेश आहे. 

• तंत्रज्ञान स्वच्छ स्वयंपाक पयािवरण, इन्फ्व्हटिर-कमी ्ेट ऑपरेशन, जलद आनण एकसमान हीनटंग आनण दर वर्ी/घरगुती 1 

टन काबिन डायऑक्साइड उत्सजिन वाचवण्याची क्षमता प्रदान करते. 

• यात 20-25% चांगली कायिक्षमता आहे आनण पारंपाररक सौर आधाररत पाककला प्रणालीचं्या तुलनेत ते अनधक आन ि्क 

आहे. 

CMERI (सेंटर ल मेकॅनिकल इंनजिीअररंग ररसचस इन्स्टियूट) बद्दल: 

• दुगािपूर, पनिम बंगालमधील ही एक साविजननक अनभयांनत्रकी संशोधन आनण नवकास संस्ा आहे. 

• ही भारतीय वैज्ञाननक आनण औद्योनगक संशोधन पररर्देची (सीएसआयआर) एक घटक प्रयोगशाळा आहे. 

Source: PIB 

 

पयाथवरण 

आन्स्टटसक समुद्री बर्स  
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• अलीकडेच, आक्तक्ट्िक समुद्राचा बफि  2021 च्या नकमान मयािदेपयांत पोहोचला आहे, जो 4.72 दशलक्ष चौरस 

नकलोमीटरमधे्य आला आहे, जो रेकॉडिमधील 12 वा सवाित कमी आहे. 

• सप्टेंबर उन्हाळ्यातील समुद्री बफि  नवतळण्याच्या हंगामाचा शेवट आनण आक्तक्ट्िक समुद्राचा बफि  कमीतकमी असतो जेव्हा 

उत्तर गोलाधि महासागरातील समुद्री बफि  वर्ािच्या सवाित कमी मयािदेपयांत पोहोचतो. 

• अनलकडच्या वर्ाांत, आक्तक्ट्िक समुद्राच्या बफािची पातळी वानर्िक सरासरीसाठी नकमान 1850 पासून आनण उन्हाळ्याच्या 

अखेरीस नकमान 1,000 वर्ाांमधे्य सवाित कमी आहे, संयुि राष्ट्र संघाच्या हवामान बदलावरील आंतरसरकारी पॅनेलच्या 

(आयपीसीसी) ताज्या हवामान मूल्यांकनानुसार. . 

• IPCC ने ननष्कर्ि काढला की "आक्तक्ट्िक सप्टेंबरमधे्य व्यावहाररकररत्ा समुद्री बफि मुि होण्याची श्ता आहे 2050 च्या 

आधी एकदा." 

Source: DTE 

 

'गुलाब' चक्रीवादळ 

 

• चिीवादळ 'गुलाब' ने वायव्य आनण लगतच्या पनिम-मध्य बंगालच्या उपसागरावर धडक नदल्यानंतर भारतीय हवामान 

नवभागाने (आयएमडी) ओनडशा आनण आंध्र प्रदेशसाठी रेड अलटि जारी केला आहे. 

• गुलाब चिीवादळाचे नाव पानकस्तानने ठेवले आहे. "गुलाब" या शब्दाचा इंग्रजीमधे्य रोझ असा संदभि आहे. 

• गुलाब हे नाव चिीवादळाच्या नावांच्या यादीतून आहे जे जागनतक हवामान संघटना/संयुि राष्ट्र  आन ि्क आनण 

सामानजक आयोग फॉर एनशया आनण पॅनसनफक (WMO/ESCAP) पॅनेल ऑन टर ॉनपकल सायक्लोन्स (PTC) द्वारे राखले 

जाते. 
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योजना 

शरद शतम आरोग्य कवच नवमा योजिा  

• शरद शतम आरोग्य कवच नवमा योजना राबवण्यासाठी राज्यात 65 वर्ाांपेक्षा जास्त वयाच्या जे्यष्ठ नागररकांची आरोग्य 

तपासणी / चाचण्या आयोनजत करणे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.  

• सामानजक न्याय आनण नवशेर् सहाय्य मंत्री धनंजय मंुडे यांच्या ननदेशानुसार राज्य सरकारच्या सामानजक न्याय 

नवभागाने उच्चस्तरीय सनमती स्ापन केली आहे. 

 

• जे्यष्ठ नागररकांसाठी आवश्यक असलेल्या नवनवध वैद्यकीय चाचण्यांबाबत नशफारशी करणे. या योजनेअंतगित आशा 

वकि सि आनण अंगणवाडी सेनवकांमाफि त जे्यष्ठ नागररकांचे सवेक्षण करण्याच्या प्रनियेची नशफारस करणे.  

• जे्यष्ठ नागररकांच्या तपासणीनंतर योजनेतील जे्यष्ठ नागररकांच्या अहवालाची पावती आनण त्ात आढळलेल्या 

कोणत्ाही आजाराच्या बाबतीत रोगाचे ननदान करणे, तसेच आरोग्य नवभाग आनण इतर योजनांमधे्य संचलनाची 

प्रनिया नशफारस करणे. 

• राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कायिकारी अनधकारी सुधाकर नशंदे यांची सनमतीच्या अध्यक्षपदी ननयुिी 

करण्यात आली आहे. या सनमतीला शरद शतम योजनेचे एकूण कामकाज नननित करण्यासाठी नशफारशी करण्याची 

महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. 

Source: Loksatta 

आयुष्माि भारत नडनजटल नमशि 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान भारत नडनजटल नमशन सुरू केले. 

आयुष्माि भारत नडनजटल नमशि बद्दल: 

• नमशन एक अखंड ऑनलाइन पॅ्लटफॉमि तयार करेल जे नडनजटल आरोग्य पररसंस्ेमधे्य आंतर -कायिक्षमता सक्षम करेल. 

• सध्या, हे सहा कें द्रशानसत प्रदेशांमधे्य प्रायोनगक टप्प्यात लागू केले जात आहे. 
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मुख्य घटक: 

• प्रते्क नागररकासाठी हेल्थ आयडी: हे त्ांचे आरोग्य खाते म्हणून काम करेल, ज्यामधे्य वैयक्तिक आरोग्य नोदंी जोडल्या 

जाऊ शकतात आनण मोबाईल अॅक्तप्लकेशनच्या मदतीने पानहल्या जाऊ शकतात. 

• हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स रनजस्टर ी (एचपीआर) आनण हेल्थकेअर फॅनसनलटीज रनजस्टर ीज (एचएफआर): हे सवि आधुननक 

आनण पारंपाररक और्ध पद्धतीमंधे्य सवि आरोग्य सेवा प्रदात्ांचे भांडार म्हणून काम करतील. 

Source: PIB 

सौभाग्य योजिा 

 

• प्रधानमंत्री सहज नबजली हर घर योजना - सौभाग्य यशस्वी अंमलबजावणीची 4 वरे् पूणि झाली. 

• 31 माचि 2021 पयांत सौभाग्य योजना सुरू झाल्यापासून 2.82 कोटी घरांमधे्य नवद्युतीकरण झाले आहे. 

• सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज नबजली हर घर योजना) बद्दल: 

• ही योजना पंतप्रधानांनी 25 सप्टेंबर 2017 रोजी जाहीर केली. 

• उनद्दष्ट्: योजनेचे उद्दीष्ट् देशातील साविनत्रक घरगुती नवद्युतीकरण साध्य करणे, शेवटच्या-मैल कनेक्तक्ट्क्तव्हटीद्वारे आनण 

ग्रामीण भागातील सवि नवद्युतीकरण नसलेल्या घरांना आनण शहरी भागातील गरीब घरांना वीज उपलब्ध करून देणे होते. 

Source: PIB 

 

सीड कॅनपटल मॉडू्यल 

 

• पीएमएफएमई योजनेअंतगित भारत सरकारच्या अन्न प्रनिया उद्योग मंत्रालयाने गृहननमािण आनण शहरी व्यवहार 

मंत्रालयाच्या संयुि नवद्यमाने, शहरी स्वयंसहाय्यता गटांच्या (एसएचजी) सदस्यांना नबयाणे भांडवल सहाय्यासाठी बीज 

भांडवल मॉडू्यल सुरू केले.  
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• दीनदयाल अंत्ोदय योजना-राष्ट्र ीय शहरी आजीनवका नमशन (DAY-NULM) MIS पोटिलवर सीड कॅनपटल मॉडू्यल लााँच 

करण्यात आले. 

• शहरी बचत गट DAY-NULM MIS पोटिलद्वारे 40,000 रुपयांच्या बीज भांडवलाचा लाभ घेऊ शकतात. 

Source: PIB 

 

आपदा नमत्र योजिा 

• कें द्र सरकारने आपदा नमत्र योजना आनण कॉमन अलनटांग प्रोटोकॉलचे प्रनशक्षण ननयमावली जारी केली. 

• देशातील 350 नजल्ह्यांमधे्य आपत्ती व्यवस्ापन स्वयंसेवक (आपदा नमत्र) असण्याच्या कायििमावर सरकार काम करत 

आहे. 

 

आपदा नमत्र योजिेबद्दल: 

• आपत्तीप्रवण के्षत्रातील योग्य व्यिी ओळखण्यासाठी हा एक कायििम आहे ज्यांना आपत्तीच्या वेळी प्र्म प्रनतसाद देणारे 

प्रनशक्षण नदले जाऊ शकते. 

• 25 राज्यांतील 30 पूरप्रवण नजल्ह्यांमधे्य प्रायोनगक तत्त्वावर त्ाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. 

• पूर संरक्षणासाठी 5,500 आपदा नमत्र आनण आपदा सखी तयार करण्याचे काम केले गेले आहे. 

Source: Indian Express 

 

पंतप्रधाि पोषण योजिा 

 

• सरकारी आनण सरकारी अनुदाननत शाळांमधे्य एक गरम नशजवलेले जेवण देण्यासाठी पंतप्रधान पोर्ण शिी ननमािण 

नकंवा पीएम पोर्ण योजना मंजूर केली आहे. 

• हे पाच वर्ाांच्या सुरुवातीच्या कालावधीसाठी (2021-22 ते 2025-26) सुरू करण्यात आले आहे. 
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• या योजनेचे पूवीचे नाव शाळांमधील मध्यान्ह भोजनासाठी राष्ट्र ीय योजना (मध्यान्ह भोजन योजना) असे होते. 

• ही एक कें द्र-पुरसृ्कत योजना आहे जी शासकीय, सरकारी अनुदाननत शाळांच्या इयत्ता I-VIII मधे्य नशकणाऱ्या सवि 

शाळकरी मुलांना समानवष्ट् करते. 

• या योजनेत देशभरातील 11.20 लाख शाळांमधे्य नशकणाऱ्या सुमारे 11.80 कोटी मुलांना समानवष्ट् करण्यात आले आहे. 

• प्रा्नमक वगाितील सवि 11.80 कोटी मुलांव्यनतररि पूवि-प्रा्नमक नकंवा बालवानटकामधे्य नशकणाऱ्या नवद्यार्थ्ाांसाठी ही 

योजना नवस्ताररत करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

• नत्ीभोजनाच्या संकल्पनेला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन नदले जाईल. 

• नत्ीभोजन हा एक सामुदानयक सहभाग कायििम आहे ज्यात लोक नवशेर् प्रसंगी/सणांमधे्य मुलांना नवशेर् अन्न पुरवतात. 

• शाळांमधे्य शालेय पोर्ण बागांच्या नवकासास सरकार प्रोत्साहन देत आहे जेणेकरून मुलांना ननसगािचा आनण बागकामाचा 

प्रत्क्ष अनुभव नमळेल. 

Source: Indian Express 

 

निधी 2.0 

 

• भारत सरकारच्या पयिटन मंत्रालयाने NIDHI 2.0 (हॉक्तस्पटॅनलटी इंडस्टर ीचा राष्ट्र ीय एकाक्तत्मक डेटाबेस) आनण “इंनडया 

टुररझम सॅ्टनटक्तस्टक्स: ए झ्लॅन्स, 2021” लााँच केले. 

• पयिटन मंत्रालय, संयुि राष्ट्र  पयािवरण कायििम (यूएनईपी) आनण द ररस्पॉक्तन्सबल टूररझम सोसायटी ऑफ इंनडया 

(आरटीएसओआय) यांच्यात परस्परांच्या पयिटन के्षत्रात 'नटकाऊपणाच्या उपिमांना' सनियपणे प्रोत्साहन देण्यासाठी 

आनण सम ि्न देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. 

NIDHI (हॉन्स्टिटॅनलटी इंडस्टरीचा राष्ट्र ीय एकान्स्टिक डेटाबेस) बद्दल: 

• पयिटन के्षत्राचे नडजीटलायझेशन सुलभ करण्यासाठी पयिटन मंत्रालयाने NIDHI ची सुरुवात केली. 

• NIDHI मधे्य नोदंणी केल्याने हॉक्तस्पटॅनलटी युननटला नवनवध सेवा आनण लाभांचे इलेक्ट्र ॉननक नवतरण सुनननित होते. 

Source: PIB 

 

पुरस्कार आणण सन्मान 

ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2021 

• नबल अाँड मेनलंडा गेट्स फाउंडेशनने ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2021 चे नवजेते म्हणून संयुि राष्ट्र  संघाचे माजी अवर-

महासनचव आनण यूएन मनहलांचे कायिकारी संचालक फुक्तझझले म्लाम्बो-एनगुका यांची घोर्णा केली आहे. 
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नवजेते 

• चेंजमेकर पुरस्कार 2021- बांगलादेशचा नफरोज फैजा बी्र 

• प्रगती पुरस्कार 2021- कोलंनबयाची जेननफर कोल्पास 

• मोनहम पुरस्कार 2021- लाइबेररयाचा सट्टा शेरीफ 

गोलकीपर पुरस्कारानवषयी: 

• गोलकीपर अवॉडि हे नबल आनण मेनलंडा गेट्स फाउंडेशनची शाश्वत नवकास धे्यय (ग्लोबल गोल) च्या नदशेने प्रगतीला गती 

देणारी मोहीम आहे. 

Source: newsonair 

'बू्ल पॅ्लिेट प्राइज' 2021 

 

• एनएचपीसीच्या 510 मेगावॅटच्या नतस्ता -5 पॉवर से्टशन, नसक्कीमला 'िू पॅ्लनेट बक्षीस' 2021 प्रदान करण्यात आले 

आहे. 

'बू्ल पॅ्लिेट बक्षीस' बद्दल: 

• 120 देशांमधे्य कायिरत असलेल्या लंडनक्तस्त नॉन-प्रॉनफट मेंबरनशप असोनसएशन, इंटरनॅशनल हायडर ोपॉवर 

असोनसएशन (IHA) ने हे सादर केले. 

• हे जलनवद्युत प्रकल्पांना नदले जाते जे शाश्वत नवकासात उतृ्कष्ट्ता दशिवतात. 

• टीप: 510 मेगावॅट नतस्ता-व्ही पॉवर से्टशन एनएचपीसी नलनमटेड द्वारे बांधण्यात आले आहे, मालकीचे आहे आनण 

चालवले जात आहे आनण तीस्ता नदीवर आहे. 

Source: PIB 
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गनदमा जीविगौरव सन्माि 

 
• महाराष्ट्र  सानहत् पररर्द, गनदमा कुटंुबीय आनण महाराष्ट्र  कामगार सानहत् पररर्द आयोनजत २९ व्या राज्यस्तरीय गनदमा 

कनवता महोत्सवात देण्यात येणारा ‘गनदमा जीवनगौरव सन्मान जे्यष्ठ गायक आनण संगीतकार श्रीधर फडके यांना जाहीर 

झाला आहे.  

• रोख रक्कम, सन्मानपत्र आनण सृ्मनतनचन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.  

• गनदमांच्या जयंतीनदनी १ ऑक्ट्ोबर रोजी हा सन्मान माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे यांच्या हसे्त श्रीधर फडके यांना 

पररर्देच्या माधवराव पटवधिन सभागृहात प्रदान करण्यात येणार आहे. 

Source: Loksatta 
 

शांती स्वरूप भटिागर पाररतोनषक 2021 

 

नवज्ञान आनण तंत्रज्ञान 2021 साठी देशाचा सवोच्च नवज्ञान पुरस्कार शांती स्वरूप भटनागर पाररतोनर्क नमळालेल्या 11 शास्त्रज्ञांची 

नावे कौक्तन्सल फॉर सायंनटनफक अाँड इंडक्तस्टर यल ररसचि (CSIR) च्या 80 व्या स्ापना नदवसात जाहीर करण्यात आली. 

11 शास्त्रज्ांच्या पुरस्कारांची यादी: 

जैनवक नवज्ाि: 

• डॉ अनमत नसंग 

• डॉ अरुण कुमार शुक्ला 

रासायनिक नवज्ाि: 

• डॉ कननष्क नबस्वास 

• डॉ टी गोनवंदराजू 

पृथ्वी, वातावरण, महासागर आनण ग्रह नवज्ाि: 

• डॉ नबनॉय कुमार सैनकया 

अनभयांनत्रकी नवज्ाि: 

• डॉ देबदीप मुखोपाध्याय 
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गनणती नवज्ाि: 

• डॉ अननश घोर् 

• डॉ साकेत सौरभ 

वैद्यकीय नवज्ाि: 

• डॉ.जीमन पनन्नयम्माकाली 

• डॉ रोनहत श्रीवास्तव 

भौनतक नवज्ाि: 

• डॉ कनक साहा 

शांती स्वरूप भटिागर पुरस्काराबद्दल: 

• कौक्तन्सल ऑफ सायंनटनफक अाँड इंडक्तस्टर यल ररसचि (CSIR) द्वारे दरवर्ी नदला जाणारा हा नवज्ञान पुरस्कार आहे. 

• जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, पयािवरण नवज्ञान, अनभयांनत्रकी, गनणत, और्ध आनण भौनतकशास्त्र या सात के्षत्रातील उतृ्कष्ट् 

संशोधनासाठी 45 वर्ाांखालील भारतीय शास्त्रज्ञांना हे बक्षीस नदले जाते. 

Source: HT 

 

2021 नयदाि पाररतोनषक 

 

• प्र्मचे सीईओ डॉ. रुक्तिणी बनजी (भारत-आधाररत) आनण एररक ए. हनुशेक (यूएस-आधाररत), सॅ्टनफोडि 

नवद्यापीठातील प्राध्यापक यांना 2021 नयदान पाररतोनर्क देण्यात आले आहे. 

• प्र्म नशक्षण फाउंडेशनच्या मुख्य कायिकारी अनधकारी डॉ रुक्तिणी बॅनजी या वर्ी मुलांच्या नशकण्याच्या पातळीत 

सुधारणा करण्याच्या त्ांच्या कायािसाठी नशक्षण नवकासासाठी प्रनतनष्ठत यदान पुरस्कार प्राप्त करणारी आहेत. 

• प्राध्यापक एररक ए. हनुशेक यांची शैक्षनणक संशोधनासाठी 2021 नयदान पाररतोनर्क प्राप्तकताि म्हणून ननवड झाली. 

Source: TOI 

 

पुस्तके आणण लेखक 

द फॅ्रक्चडस नहमालय: इंनडया नतबेट चीि 1949-62: पुस्तक 

• ननरुपमा राव यांनी "द रॅक्चडि नहमालय: इंनडया नतबेट चायना 1949-62" नावाचे पुस्तक नलनहले आहे. 

• हे पुस्तक भारत-चीन संबंधांची समज प्रदान करते. 

•  
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• ननरुपमा राव 1973 बॅचच्या भारतीय परराष्ट्र  सेवा कॅडरच्या ननवृत्त नागरी सेनवका आहेत ज्यांनी 2009 ते 2011 पयांत 

भारताचे परराष्ट्र  सनचव म्हणून काम केले, तसेच त्ांच्या कारनकदीत अमेररका, चीन आनण श्रीलंका ये्े भारताच्या राजदूत 

म्हणून काम केले. 

Source: TOI 

 

मित्वाचे हिवस 

27 सप्टेंबर, जागनतक पयसटि नदि 

 

• प्रते्क वर्ी 27 सप्टेंबर रोजी जागनतक पयिटन नदन साजरा केला जातो जेणेकरून पयिटनाचे महत्त्व आनण त्ाचा आपल्या 

समाजावर होणारा पररणाम यानवर्यी जागरूकता पसरेल. 

• जागनतक पयिटन नदन 2021 ची ्ीम 'सविसमावेशक नवकासासाठी पयिटन' आहे. 

पार्श्सभूमी: 

• 1980 पासून, संयुि राष्ट्र ांच्या जागनतक पयिटन संघटनेने (UNWTO) 27 सप्टेंबरला जागनतक पयिटन नदन आंतरराष्ट्र ीय 

पाळणा म्हणून साजरा केला आहे. 

• ही तारीख 1970 मधे्य त्ा नदवशी ननवडली गेली होती, UNWTO चे कायदे स्वीकारण्यात आले होते. 

• UNWTO ही पयिटन के्षत्रातील संयुि राष्ट्र संघाची एक प्रमुख आंतरराष्ट्र ीय संस्ा आहे. 

• टीप: राष्ट्र ीय पयिटन नदवस (भारत) 25 जानेवारीला साजरा केला जातो. 

Source: un.org 

28 सप्टेंबर, मानहतीच्या सावसनत्रक प्रवेशासाठी आंतरराष्ट्र ीय नदवस 

• मानहतीचा साविनत्रक प्रवेश (IDUAI) हा आंतरराष्ट्र ीय नदवस दरवर्ी 28 सप्टेंबर रोजी जागनतक स्तरावर साजरा केला जातो. 

• 2021 ची ्ीम 'मानहतीच्या प्रवेशासह अनधक चांगले ननमािण करणे. 
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पार्श्सभूमी: 

• 17 नोव्हेंबर 2015 रोजी युनायटेड नेशन्स एजु्यकेशनल, सायंनटनफक अाँड कल्ह्चरल ऑगिनायझेशन (युनेस्को) ने 28 

सप्टेंबर हा मानहतीच्या साविनत्रक प्रवेशासाठी आंतरराष्ट्र ीय नदन म्हणून घोनर्त केला. 

• संयुि राष्ट्र  महासभेने 28 सप्टेंबर 2019 हा मानहतीच्या साविनत्रक प्रवेशासाठी आंतरराष्ट्र ीय नदन म्हणून स्वीकारला. 

Source: un.org 

 

खेळ 

हॉकी पुरुष कनिष्ठ नवर्श्चषक 2021 

 

• ओनडशा एफआयएच (आंतरराष्ट्र ीय हॉकी महासंघ) हॉकी पुरुर् जु्यननयर नवश्वचर्क 2021 चे आयोजन करेल. 

• ही स्पधाि 24 नोव्हेंबर ते 5 नडसेंबर 2021 पयांत भुवनेश्वरमधे्य होणार असून त्ात 16 संघांचा सहभाग असेल. 

टीप: 

• ओनडशाने 2018 FIH पुरुर् हॉकी नवश्वचर्काचे आयोजन केले. 

• ओनडशा भुवनेश्वर आनण राउरकेला ये्े 2023 FIH पुरुर् हॉकी नवश्वचर्क देखील आयोनजत करेल. 

Source: The Hindu 

 

100 नवजय िोदंवणारे पनहले F1 चालक 

• नब्रटीश लुईस हॅनमल्टन (मनसिडीज) रनशयन ग्रांप्री 2021 मधे्य प्र्म िमांक पटकावल्यानंतर 100 नवजय गाठणारा पनहला 

फॉरु्म्िला-वन (एफ 1) डर ायव्हर बनला. 

• नवजयासह, नतहेरी अंकात नजंकणारा हॅनमल्टन एकमेव डर ायव्हर बनला, माजी मनसिडीज डर ायव्हर मायकेल शूमाकर 91 

रेस नजंकण्याच्या सवाित जवळ आहे. 
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Source: newsonair 

 

अिवाल  

भारत-यूएस आरोग्य संवाद 2021 

 

• कें द्रीय आरोग्य आनण कुटंुब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती प्रनवण पवार यांनी आरोग्य आनण कुटंुब कल्याण मंत्रालयात 

भारताने आयोनजत केलेल्या 4 व्या भारत-यूएस आरोग्य संवाद 2021 च्या उद्घाटन सत्राला संबोनधत केले. 

• संवादासाठी अमेररकेच्या नशष्ट्मंडळाचे नेतृत्व अमेररकेच्या आरोग्य आनण मानवी सेवा नवभाग (HHS) ये्ील जागनतक 

व्यवहार कायािलयातील संचालक श्रीमती लॉइस पेस करत आहेत. 

दोि सामंजस्य करार (एमओयू): 

• आरोग्य आनण कुटंुब कल्याण मंत्रालय आनण यूएसएच्या आरोग्य आनण मानवी सेवा नवभाग यांच्यात आरोग्य आनण 

बायोमेनडकल नवज्ञान के्षत्रात सहकायािबाबत एक सामंजस्य करार करण्यात आला. 

• इंटरनॅशनल सेंटर फॉर एक्सलन्स इन ररसचि (ICER) च्या सहकायािसाठी भारतीय वैद्यकीय संशोधन पररर्द (ICMR) आनण 

राष्ट्र ीय एलजी आनण संसगिजन्य रोग संस्ा (NIAID) यांच्यात आणखी एक सामंजस्य करार करण्यात आला. 

Source: Indian Express 

 

नवीन नेमणुका 

ग्लोबल हेल्थ र्ायिान्स्टसंगसाठी WHO चे राजदूत 
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• जागनतक आरोग्य संघटनेने युनायटेड नकंगडमचे माजी पंतप्रधान गॉडिन ब्राउन यांची जागनतक आरोग्य नवत्तपुरवठ्यासाठी 

डबू्ल्यएचओ राजदूत म्हणून ननयुिी जाहीर केली. 

• अगदी अलीकडेच, श्री ब्राउन यांनी श्रीमंत राष्ट्र ांना तसेच खाजगी के्षत्राला कोनवड -19 लसीचें न्याय्य नवतरण सुनननित 

करण्यासाठी अ्क प्रयत्न केले आहेत. 

• टीप: त्ांनी 2007 ते 2010 पयांत यूकेचे पंतप्रधान म्हणून काम केले. 

Source: WHO 

 

युिेस्को वर्ल्स बुक कॅनपटल 

 

• युनेस्कोचे महासंचालक ऑडर े अझौले यांनी अिा (घाना) चे नाव 2023 साठी युनेस्को वल्डि बुक कॅनपटल म्हणून ठेवले 

आहे. 

• अिा हे 23 वे शहर आहे जे 2023 साठी युनेस्को वल्डि बुक कॅनपटल म्हणून नामांनकत आहे. 

• उत्सवांचे वर्ि 23 एनप्रल 2023 रोजी जागनतक पुस्तक आनण कॉपीराइट नदनापासून सुरू होईल. 

• 2021 साठी युनेस्को वल्डि बुक कॅनपटल: नतनबनलसी (जॉनजिया) 

• 2022 साठी युनेस्को वल्डि बुक कॅनपटल: ग्वाडालाजारा (मेक्तक्सको) 

Source: UNESCO 

 

राष्ट्र ीय कॅडेट कॉर्प्सचे िवीि महासंचालक 

 

• लेफ्टनंट जनरल गुरबीरपाल नसंह यांनी राष्ट्र ीय कॅडेट कॉप्सिचे (एनसीसी) 34 वे महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला. 

• लेफ्टनंट जनरल नसंह यांना 1987 मधे्य पॅराचू्यट रेनजमेंटमधे्य ननयुि करण्यात आले. 

• नागालाँड आनण नसयानचन गे्लनशयरमधील दहशतवादनवरोधी वातावरणात ते कंपनी कमांडर रानहले आहेत. 

Source: PIB 
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गुजरात नवधािसभेच्या पनहल्या मनहला सभापती 

 

• भाजपच्या जे्यष्ठ आमदार ननमाबेन आचायि गुजरात नवधानसभेच्या पनहल्या मनहला सभापती झाल्या. 

• 1960 मधे्य गुजरातच्या स्ापनेनंतर प्र्मच राज्य नवधानसभेत मनहला सभापती आहेत. 

• व्यवसायाने स्त्रीरोगतज्ज्ञ, 74 वर्ीय आचायि भुज-कच्छमधून पाचव्यांदा आमदार आहेत. 

Source: Indiatoday 

 

संकीणथ 

'एक पहल' मोहीम 

 

• कायदा आनण न्याय मंत्रालयाने दैनंनदन न्याय नवतरणासाठी पॅन-इंनडया नवशेर् मोहीम 'एक पहल' सुरू केली आहे. 

• टेली-लॉ अंतगित मोठ्या प्रमाणावर नोदंणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी न्याय नवभाग आनण राष्ट्र ीय नवधी सेवा प्रानधकरण 

(NALSA) ने 17 सप्टेंबर 2021 पासून ते 2 ऑक्ट्ोबर 2021 पयांत देशभरात सुरू केले. 

• टेली लॉचे माध्यम 34 राजे्य आनण कें द्रशानसत प्रदेशांमधील 633 नजल्ह्यांमधील 50,000 ग्रामपंचायतीमंधे्य 51,434 कॉमन 

सक्तव्हिस सेंटर समानवष्ट् असलेल्या एका नवशाल नेटवकि द्वारे लाभार्थ्ाांना पॅनेल वनकलांद्वारे प्री-नलनटगेशन सल्ला/सल्ला 

प्रभावीपणे प्रदान करते. 

Source: PIB 
 

नबल अँड मेनलंडा गेट्स र्ाउंडेशि सह सामंजस्य करार  
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• पशुसंवधिन आनण दुग्धव्यवसाय नवभाग (DAHD), भारत सरकार आनण नबल अाँड मेनलंडा गेट्स फाउंडेशन यांनी बहु-

वर्ाांचा सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. 

• भारताच्या पशुधन के्षत्रामधे्य सातत्ाने सुधारणा करण्यासाठी हे दोघे नमळून काम करतील आनण देशाच्या अन्न आनण 

पोर्ण सुरके्षला पानठंबा देतील आनण छो्ा प्रमाणावर पशुधन उत्पादकांच्या आन ि्क नहताचे रक्षण करतील. 

• पशुधन के्षत्राचा नवकास पशुसंवधिन पायाभूत सुनवधा बळकट करणे, उद्योजकता नवकास आनण एक आरोग्य चौकट लागू 

करणे. 

Source: PIB 

 

नबजॉय सांसृ्कनतक महोत्सव 

 

• 1971 च्या मुक्तिसंग्रामादरर्म्ान भारत आनण बांगलादेश यांच्यातील सांसृ्कनतक संबंध प्रदनशित करण्याच्या उदे्दशाने 

“नबजॉय सांसृ्कनतक महोत्सव” नावाचा सांसृ्कनतक कायििम 26 ते 29 सप्टेंबर 2021 दरर्म्ान कोलकाता ये्े भारतीय 

सैन्याच्या पूवि कमांडद्वारे आयोनजत केला जात आहे. 

• 16 नडसेंबर 2021 हा बांगलादेश मुिीची 50 वरे् आनण 1971 च्या भारत-पाक युद्धात पानकस्तानवरील भारताच्या 

नवजयाला साजरा करेल. 

• भारताच्या इनतहासातील या महत्त्वाच्या कायििमाचे स्मरण करण्यासाठी, संपूणि देशामधे्य स्वनणिम नवजय वर्ाि उत्सव 

आयोनजत केले जात आहेत. 

Source: newsonair 

 

जे्यष्ठ िागररकांसाठी हेल्पलाइि 

 

• देशातील पनहली पॅन-इंनडया टोल-री हेल्पलाईन-14567-ज्याला जे्यष्ठ नागररकांसाठी 'एल्डर लाइन' म्हटले जाते, 

सामानजक न्याय आनण अनधकाररता मंत्रालयाने सुरू केले. 
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एर्ल्र लाइि बद्दल: 

• हे पेन्फ्शन समस्या, कायदेशीर समस्या, मोफत मानहती आनण मागिदशिन प्रदान करते, भावननक आधार वाढवते, आनण 

गैरवतिन प्रकरणांमधे्य के्षत्रामधे्य हस्तके्षप करते आनण बेघर वृद्धांची सुटका करते. 

• टाटा टर स्ट आनण एनएसई फाउंडेशन, तांनत्रक भागीदार म्हणून, एल्डर लाइन कायािक्तन्वत करण्यासाठी संयुिपणे 

मंत्रालयाला सहकायि करीत आहेत. 

Source: The Hindu 
 

स्वच्छ सवेक्षण 2022 

 

• गृहननमािण आनण शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप नसंह पुरी (MoHUA) यांनी स्वच्छ सवेक्षण 2022 ला सुरुवात केली. 

• स्वच्छ भारत नमशन-अबिन (SBM-U) द्वारा आयोनजत स्वच्छ सवेक्षण (SS) ची ही सलग 7 वी आवृत्ती आहे. 

• 'पीपल फस्टि' च्या ्ीमसह पुढे चालू ठेवून, एसबीएम-यू 'जन भागीदारी' च्या व्यापक ्ीम अंतगित नागररक-कें नद्रत 

उपिमांची मानलका आयोनजत करेल. 

• सवेक्षण जे्यष्ठ नागररक आनण तरुण प्रौढांच्या आवाजाला समानतेने प्राधान्य देईल आनण शहरी भारताची स्वच्छता 

राखण्यासाठी त्ांच्या सहभागाला बळ देईल. 

• MoHUA द्वारे 2016 मधे्य 73 शहरांमधे्य स्वच्छता मापदंडांवर शहरांची राँ नकंग करण्यासाठी सादर करण्यात आले, स्वच्छ 

सवेक्षण हे 4,000 पेक्षा जास्त शहरी स्ाननक संस्ा (ULBs) कव्हर करणारे जगातील सवाित मोठे शहरी स्वच्छता सवेक्षण 

बनले आहे. 

• 15K च्या खाली आनण 15-25K च्या दरर्म्ान दोन लोकसंख्या शे्रणी सादर करून या वर्ीचे सवेक्षण लहान शहरांसाठी 

एक स्तरीय खेळण्याचे के्षत्र तयार करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. 

• सवेक्षणाच्या पदनचन्हांचा आणखी नवस्तार करण्यासाठी, प्र्मच नजल्हा िमवारी सुरू करण्यात आली आहे. 

• मागील वर्ाांच्या 40% च्या तुलनेत सॅम्पनलंगसाठी सवेक्षणाची व्याप्ती आता 100% वॉडाांमधे्य वाढवण्यात आली आहे. 

Source: PIB 

 

भारतातील पनहले क्रीडा लवाद कें द्र 
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• कें द्रीय कायदा मंत्री नकरेन ररनजजू यांनी गुजरातमधील देशातील पनहल्या "स्पोट्िस आनबिटर ेशन सेंटर ऑफ इंनडया" (SACI) 

चे उद्घाटन केले. 

• SACI िीडा के्षत्रातील वाद जलद मागण्यासाठी स्वतंत्र संस्ा म्हणून काम करेल. 

• SACI ला अहमदाबाद क्तस्त SE TransStadia Pvt Ltd. द्वारे प्रोत्साहन नदले जाईल. 

• कायदा आनण न्याय मंत्रालय SACI ला सवि कायदेशीर आधार देईल. 

Source: TOI 
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