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दै निक चालू घडामोडी 30.09.2021
सीड कॅनिटल मॉड्यू ल

•

पीएमएफएमई योजनेअंतर्गत भारत सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योर् मंत्रालयाने र्ृहक्रनमाग ण आक्रण शहरी व्यवहार
मंत्रालयाच्या संयुक्त क्रवद्यमाने , शहरी स्वयंसहाय्यता र्टां च्या (एसएचजी) सदस्ां ना क्रियाणे भां डवल सहाय्यासाठी िीज
भां डवल मॉड्यूल सुरू केले.

•

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीक्रवका क्रमशन (DAY-NULM) MIS पोटग लवर सीड कॅक्रपटल मॉड्यूल
लााँ च करण्यात आले.

•

शहरी िचत र्ट DAY-NULM MIS पोटग लद्वारे 40,000 रुपयां च्या िीज भां डवलाचा लाभ घेऊ शकतात.

Source: PIB

आकाश प्राइम नमसाइल

•

क्रडफेन्स ररसचग अाँड डे व्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ) ने आकाश क्रमसाइलच्या नवीन आवृत्तीची पक्रहली
उड्डाण चाचणी घेतली - आकाश प्राइम इं क्रटग्रेटेड टे स्ट रें ज (आयटीआर), चां दीपूर, ओक्रडशा येथून.

•

जानेवारी 2021 मध्ये DRDO ने आकाश-एनजी (न्यू जनरे शन) क्षेपणास्त्राचे यशस्वी प्रक्षेपण केले.

आकाश प्राइम नमसाइल बद्दल:
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•

क्रवद्यमान आकाश प्रणालीच्या तुलनेत, आकाश प्राइम सुधाररत अचूकतेसाठी स्वदे शी सक्रिय रे क्रडओ क्रिक्वेंसी
(आरएफ) साधकाने सुसज्ज आहे .

•

याची सुरुवात 1982-83 मध्ये डॉ.ए.पी.जे.अब्दु ल कलाम च्या नेतृत्वाखाली झाली.

Source: Indian Express

आिदा नमत्र योजिा

•

केंद्र सरकारने आपदा क्रमत्र योजना आक्रण कॉमन अलक्रटिंर् प्रोटोकॉलचे प्रक्रशक्षण क्रनयमावली जारी केली.

•

दे शातील 350 क्रजल्ह्ां मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन स्वयंसेवक (आपदा क्रमत्र) असण्याच्या कायगिमावर सरकार काम
करत आहे .

आिदा नमत्र योजिेबद्दल:
•

आपत्तीप्रवण क्षेत्रातील योग्य व्यक्ती ओळखण्यासाठी हा एक कायग िम आहे ज्ां ना आपत्तीच्या वेळी प्रथम प्रक्रतसाद
दे णारे प्रक्रशक्षण क्रदले जाऊ शकते.

•

25 राज्ां तील 30 पूरप्रवण क्रजल्ह्ां मध्ये प्रायोक्रर्क तत्त्वावर त्याची अंमलिजावणी करण्यात आली आहे .

•

पूर संरक्षणासाठी 5,500 आपदा क्रमत्र आक्रण आपदा सखी तयार करण्याचे काम केले र्ेले आहे .

Source: Indian Express

ज्ये ष्ठ िागरिकाां साठी हे ल्पलाइि
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•

दे शातील पक्रहली पॅन-इं क्रडया टोल-िी हे ल्पलाईन-14567-ज्ाला ज्ेष्ठ नार्ररकां साठी 'एल्डर लाइन' म्हटले जाते ,
सामाक्रजक न्याय आक्रण अक्रधकाररता मंत्रालयाने सुरू केले.

एल्डि लाइि बद्दल:
•

हे पेन्शन समस्ा, कायदे शीर समस्ा, मोफत माक्रहती आक्रण मार्गदशगन प्रदान करते , भावक्रनक आधार वाढवते , आक्रण
र्ैरवतगन प्रकरणां मध्ये क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप करते आक्रण िेघर वृद्ां ची सुटका करते.

•

टाटा टर स्ट आक्रण एनएसई फाउं डेशन, तां क्रत्रक भार्ीदार म्हणून, एल्डर लाइन कायाग न्वित करण्यासाठी संयुक्तपणे
मंत्रालयाला सहकायग करीत आहे त.

Source: The Hindu

जीआय टॅ ग

•

राजस्थानमधील सोजात मेहंदीला भौर्ोक्रलक सं केत (GI) टॅ र् प्राप्त झाला आहे .

•

सोजत मेहंदीचा उर्म सोजत वाढलेल्या मेहंदीच्या पानां पासून होतो.

•

मेहंदीच्या पानां मध्ये उच्च लॉसोन सामग्री क्रमळवण्यासाठी पावसाच्या पाण्याद्वारे नै सक्रर्गकररत्या लार्वड केली जाते.

•

राजस्थानमधील पाली क्रजल्ह्ाच्या सोजत तहसीलमध्ये अनेक नैसक्रर्गक घटक आहे त जसे की भूर्भीय रचना,
स्थलाकृक्रत आक्रण क्रनचरा व्यवस्था, हवामान आक्रण माती जे क्रपकासाठी योग्य िनवते.

Source: Outlook

100 निजय िोांदिणािे िनहले F1 चालक
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•

क्रिटीश लुईस हॅ क्रमल्टन (मक्रसगडीज) रक्रशयन ग्रां प्री 2021 मध्ये प्रथम िमां क पटकावल्यानंतर 100 क्रवजय र्ाठणारा
पक्रहला फॉर्म्ुगला-वन (एफ 1) डरायव्हर िनला.

•

क्रवजयासह, क्रतहे री अंकात क्रजंकणारा हॅ क्रमल्टन एकमेव डरायव्हर िनला, माजी मक्रसगडीज डरायव्हर मायकेल शू माकर
91 रे स क्रजंकण्याच्या सवाग त जवळ आहे .

Source: newsonair

'गु लाब' चक्रीिादळ

•

चिीवादळ 'र्ुलाि' ने वायव्य आक्रण लर्तच्या पक्रिम-मध्य िंर्ालच्या उपसार्रावर धडक क्रदल्यानंतर भारतीय
हवामान क्रवभार्ाने (आयएमडी) ओक्रडशा आक्रण आं ध्र प्रदे शसाठी रे ड अलटग जारी केला आहे .

•

र्ुलाि चिीवादळाचे नाव पाक्रकस्तानने ठे वले आहे . "र्ुलाि" या शब्दाचा इं ग्रजीमध्ये रोझ असा संदभग आहे .

•

र्ुलाि हे नाव चिीवादळाच्या नावां च्या यादीतू न आहे जे जार्क्रतक हवामान सं घटना/सं युक्त राष्ट्र आक्रथगक आक्रण
सामाक्रजक आयोर् फॉर एक्रशया आक्रण पॅक्रसक्रफक (WMO/ESCAP) पॅनेल ऑन टर ॉक्रपकल सायक्लोन्स (PTC) द्वारे
राखले जाते.

िाष्ट्रीय लोक अदालत

Twitter
•

अक्रलिार्मध्ये नु कत्याच झाले ल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ३४ हजार ५६२ प्रकरणं क्रन काली काढून सलर्
क्रतसऱयां दा
महाराष्ट्रात
अव्वल
ठरण्याचा
मान
रायर्ड
क्रज ल्ह्ानं
पटकावला
आहे .
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राष्ट्रीय क्रव धी से वा प्राक्रध करणाच्या वतीनं आयोक्रज त राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये प्रलं क्रि त आक्रण दाखलपू वग अशी
१ लाख ३३ हजार २८९ प्रकरणं ठे वण्यात आली होती.
•

क्रजल्हा आक्रण सत्र न्यायाधीश क्रव भा इं र्ळे यां च्या मार्ग दशग नाखाली या लोक अदालतीचं आयोजन करण्यात
आलं होतं .

Source: Newsonair

