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दै निक चालू घडामोडी 14.09.2021
औरं गाबाद शहरात राष्ट्रीय स्तरावरील बँ कां ची बै ठक

•

16 सप्टेंबरला औरं गाबाद ये थे राष्ट्रीय स्तरावरच्या बँ कां ची बैठक होणार आहे .

•

यासंबंधीची माहहती केंद्रीय हवत्त राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड यां नी एका पत्रकार पररषदे त हदली.

•

केंद्र शासनाकडून राबहवल्या जाणाऱ्या हवहवध योजनां च्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचे हनणणय या बैठकीत

घेतले जाणार आहे .
•

तसेच शहरातील एक महत्त्वकां क्षी प्रकल्प मंबई-हदल्ली औद्योहगक माहगणका डीएमआयसी प्रकल्पात मोठ्या

उद्योगां ना कशाप्रकारे समाहवष्ट् करण्यात येईल याबाबत सद्धा चचाण होणार आहे .
•

हदल्ली-मंबई औद्योहगक मागे का डीएमआयसी प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून जवळपास तीन हजार

रुपयां चा कोटी मंजूर झालेला आहे .
•

शेतकऱ्यां ना आहण गररबां ना कजण सलभतेने कसे उपलब्ध करून दे ता येईल त्यात प्रधानमंत्री जनधन योजना

हडहजटल मनीटर ान्स्फर प्रधानमंत्री मद्रा योजना यां संबंधी या बैठकीत सहवस्तर चचाण होणार आहे .
Source: AIR News
आनशयाई बँकेसोबत महाराष्ट्रातील ग्रामीण रस्ते जोडण्यासाठी चा करार

भारत सरकार आहण आहशयाई हवकास बँक (ADB) यां नी महाराष्ट्रातील ग्रामीण रस्ते कनेक्टक्टक्टिटी
सधारून ग्रामीण अथणव्यवस्थेला चालना दे ण्यासाठी 300 दशलक्ष डॉलसणचा कजण करार केला आहे .
•
•

या ग्रामीण रस्ते सधार प्रकल्पासाठी उपलब्ध अहतररक्त हनधीमळे 1100 ग्रामीण रस्ते आहण 230 पू ल 349

हजल्ह्ां मध्ये 2,900 हकमी लां बीचे सधारतील.
•

सध्या सरू असलेले आहण ऑगस्ट 2019 मध्ये मंजूर झालेले 200 दशलक्ष डॉलरचे हवत्तपरवठा, 2,100

हकलोमीटर ग्रामीण रस्त्ां ची क्टस्थती आहण सरहक्षतता सधारत आहे , तसेच योग्य दे खभाल दे खील करत आहे .
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•

कजाण च्या करारावर हवत्त मंत्रालयाचे अहतररक्त सहचव रजत कमार हमश्रा आहण एडीबीच्या भारतीय हनवासी

हमशन ताकीओ कोहनशी यां नी स्वाक्षरी केली.
•

अहतररक्त हनधीमळे 5,000 हकमी रस्ते आहण 200 हून अहधक पू ल सधारतील, असे अथण मंत्रालयाने

सां हगतले.
आनशयाई नवकास बँकेबद्दल महत्वाची मानहती:
•

एहशयन डे िलपमेंट बँक (ADB) 19 हडसेंबर 1966 रोजी स्थापन झालेली एक प्रादे हशक हवकास बँक आहे

•

मख्यालय हिहलहपन्सच्या मेटरो महनला, मंडलयंग शहरात क्टस्थत ऑहटण गास सेंटरमध्ये आहे .

•

सध्याचे अध्यक्ष मसात्सग असाकावा आहे त. त्यां नी 17 जानेवारी 2020 रोजी ताकेहहको नाकाओचे स्थान घेतले , जे
2013 मध्ये हारुहहको करोडा यां च्यानंतर आले.

Source: AIR News
PM-KUSUM अंतगग त सौर पंप बसवण्यात हररयाणा अव्वल

•

केंद्रीय नवीन आहण नवीकरणीय ऊजाण मंत्रालयाच्या आकडे वारीनसार, प्रधानमंत्री हकसान ऊजाण सरक्षा इवाम
उत्थान महाहभयान (पीएम-कसम) अंतगणत ऑि-हग्रड सौर पं प बसवण्याच्या बाबतीत हररयाणा दे शातील इतर
राज्यां मध्ये अव्वल आहे .

•

हररयाणाने 2020-21 साठी 15,000 मंजूर पंपां पेक्षा 14,418 पंप बसवले आहे त. हररयाणाला 2020-21 वषाण साठी
15,000 पंपां चे लक्ष्य दे ण्यात आले आहे , ज्याची एकूण हकंमत 520 कोटी रुपये आहे .

पीएम-कुसुम योजिेबद्दल:
• केंद्र परस्कृत पीएम-कसम योजना 2019 मध्ये 20 लाख स्टँ डअलोन सौर पंप बसवण्याचे लक्ष्य ठे वून सरू करण्यात
आली.
• या योजनेअंतगणत शेतकऱ्यां ना पंपाच्या खचाण चा 40 टक्के खचण करावा लागतो, तर केंद्र आहण राज्य सरकार उवणररत
60 टक्के सौर पंपां ना 10 एचपी पयंतची क्षमता असलेल्या सक्टिडीवर अनदान दे तात.
• तथाहप, हररयाणा आहण इतर काही राज्यां नी अनदानावर अहतररक्त टॉप-अप प्रदान केले आहे , ज्यामळे
शेतकऱ्यां चा हहस्सा 25 टक्क्ां पेक्षा कमी झाला आहे .
सवग स्पर्ाग परीक्ांसाठी महत्वाची मानहती:
• हररयाणाची राजधानी: चंदीगड;
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•

हररयाणाचे राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रय;

•

हररयाणाचे मख्यमंत्री: मनोहर लाल खट्टर

Source: Economic Times
14 सप्टेंबर रोजी नहंदी नदवस साजरा

•

हहं दीची अहधकृत भाषा म्हणून हहं दीची लोकहप्रयता लक्षात घेण्यासाठी 14 सप्टेंबर रोजी हहं दी हदवस हकंवा हहं दी
हदवस साजरा केला जातो.

•

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 343 अंतगणत ही भाषा स्वीकारण्यात आली.

•

14 सप्टेंबर 1953 रोजी पहहला हहं दी हदवस साजरा करण्यात आला.

नहंदी नदवसाचा इनतहास:
•

नंतर, पंहडत जवाहरलाल ने हरू
ं नी हा हदवस दे शात हहं दी हदवस म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली.

•

भारताच्या 22 अनसूहचत भाषा आहे त, त्यापैकी दोन अहधकृतपणे केंद्र सरकारच्या भारत स्तरावर वापरल्या जातात:
हहं दी आहण इं ग्रजी.

•

हहं दी ही जगातील चौथी सवाण हधक बोलली जाणारी भाषा आहे .

•

14 सप्टेंबर रोजी हहं दी हदवस साजरा केला जातो कारण, 1949 मध्ये या हदवशी, भारतीय संहवधान सभेने दे वनागरी
हलपीमध्ये हलहहलेली हहं दी भारतीय प्रजासत्ताकाची अहधकृत भाषा म्हणून स्वीकारली होती.

Source: PIB
जीव नमल्खा नसंग जगातील पनहले गोल्फर ज्ांिा दु बई गोल्डि व्हिसा नमळला
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•

स्टार भारतीय गोल् िर जीव हमल् खा हसंह या खेळामध्ये उल् ले खनीय कामहगरी केल् याबद्दल 10 वषां चा दबई
गोल् डन क्टिसा प्राप्त करणारा जगातील पहहला व्यावसाहयक गोल् िर बनला आहे .

•

49 वषीय जीवने दबईशी दीघण संबंध ठे वला आहे , त्याने अनेक स्पधां मध्ये भाग घेतला आहण शहरात बरे च हमत्र
बनवले .

•

2001 च्या दबई डे झटण क्लाहसक दरम्यान, जीवने त्या वेळी हवश्वहवक्रम प्रस्थाहपत केला होता जेिा त्याने सहाव्या
क्रमां कावर असताना िक्त 94 पटां सह चार िेऱ्या पूणण केल् या होत्या. यरोहपयन टू रवर चार, जपान गोल् ि टू रमध्ये
चार आहण एहशयन टू रमध्ये सहा जेतेपद पटकावणाऱ्या जीवला उच्चभ्रू व्यावसाहयक खेळाडू म्हणून 10 वषां चे
'गोल् ड काडण ' हमळाल आहे .

इतर खेळाडू:
•

दबईला गोल् डन क्टिसा हमळाले ल् या इतर खेळाडूंमध्ये िटबॉलपटू हक्रक्टस्टयानो रोनाल् डो, पॉल पोग्बा, रॉबटो
कालोस, लईस हिगो आहण रोमेल लकाकू, टे हनस सपरस्टार नोवाक जोकोहवच, भारतीय टे हनस स्टार साहनया हमझाण
आहण हतचा पती आहण पाहकस्तानी हक्रकेटपटू शोएब महलक यां चा समावेश आहे . बॉहलवूड स्टासण शाहरुख खान
आहण संजय दत्त यां नाही क्टिसा हमळाला आहे .

Source: Times of India
छत्तीसगढ सरकारिे भारताचे प्रमुख बाजरी केंद्र बिण्यासाठी 'नमले ट नमशि' सुरू केले

•

छत्तीसगडचे मख्यमंत्री भूपेश बघेल यां नी 'हमले ट हमशन' सरू करण्याची घोषणा केली आहे , ज्याचे उद्दीष्ट्
शेतकऱ्यां ना हकरकोळ धान्य हपकां साठी योग्य दर दे ण्याचे आहे .

•

हा उपक्रम मख्यत्वेकरून भारताचे बाजरीचे केंद्र बनण्याच्या दृष्ट्ीने एक पाऊल आहे . हमशनची अंमलबजावणी
करण्यासाठी राज्य सरकारने इं हडयन इक्टिट्यूट ऑि हमले ट ररसचण (आयआयएमआर), है दराबाद आहण
राज्यातील 14 हजल् ्ां च्या हजल् हाहधकाऱ्यां सोबत सामंजस्य करार केला आहे .

•

शेतकऱ्यां ना बाजरी हमशन अंतगणत इतर महत्त्वपूणण लाभां मध्ये बाजरीसाठी इनपट सहाय्य, खरे दी व्यवस्था, हपकां च्या
प्रहक्रयेत शेतकऱ्यां ना मदत करणे आहण शे तकऱ्यां ना तज्ां च्या कौशल् याचा लाभ हमळणे सहनक्टश्चत करणे समाहवष्ट्
आहे .

•

छत्तीसगडचे मख्यमंत्री: भूपेश बघेल

•

छत्तीसगडचे राज्यपाल: अनसूया उईके

Source: ANI News

www.byjusexamprep.com

अंतराळ क्ेत्रासाठी FDI र्ोरण

•

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे प्रमख के हसवन यां च्या मते , भारत लवकरच अंतराळ क्षेत्रासाठी नवीन परकीय
थेट गंतवणूक (एिडीआय) धोरण घेऊन येईल.

कॉन्फेडरे शन ऑि इं हडयन इं डस्टर ी (सीआयआय) आयोहजत आं तरराष्ट्रीय अं तराळ पररषदे त बोलताना, प्रमख
म्हणाले, भारताच्या अंतराळ एिडीआय धोरणात सधारणा होत आहे आहण यामळे परदे शी अं तराळ कंपन्यां ना
भारतीय अंतराळ क्षेत्रात गंतवणूक करण्याच्या सं धींचे मोठे मागण खले होतील.
SKyroot सोबत सामंजस्य करार
• अंतराळ हवभागाने है दराबादक्टस्थत स्कायरुट एरोस्पेस प्रायिे ट हलहमटे ड सह सामंजस्य करार केला आहे . ते
अंतराळ प्रक्षेपण वाहन प्रणाली आहण उपप्रणालीची चाचणी आहण पात्रता हमळवण्यासाठी स्कायरुटला इस्रोच्या
तां हत्रक तज्तेचा लाभ घेण्यास सक्षम करे ल.
खाजगी क्षेत्राचा सहभाग
• केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये अंतराळ क्षेत्रात सधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजरी हदली आहे आहण
खाजगी खेळाडूंच्या सहभागास परवानगी हदली आहे .
• या मंजूरीसह, इस्रोने उपग्रहां चा व्यावसाहयक वापर, दळणवळणाच्या गरजां साठी ग्राउं ड स्टे शन आहण कक्षीय
•

स्लॉटचे हनयमन करण्यासाठी स्पेसकॉम धोरण 2020 चा नवीन मसदा जारी केला.
हे धोरण खाजगी खेळाडूंना नवीन दळणवळण उपग्रह आहण ग्राउं ड स्टे शन उभारण्याचे अहधकृतता प्राप्त करण्यास
सक्षम करते.
स्कायरुट बद्दल
• स्कायरुट एक भारतीय खाजगी एरोस्पेस हनमाण ता आहण व्यावसाहयक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता आहे . हे है दराबाद,
तेलंगणा येथे आहे . इस्त्रोचे माजी अहभयंते आहण शास्त्रज्ां नी याची स्थापना केली. हवशेषतः लहान उपग्रह
बाजारासाठी लहान हलफ्ट प्रक्षेपण वाहनां ची स्वतः ची माहलका हवकहसत आहण लॉन्च करण्याच्या उद्दे शाने कंपनीची
स्थापना करण्यात आली.
Source: Hindusthan Times
•
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केंद्र सरकार 36000 गावांमध्ये आदशग ग्राम योजिा सुरू करणार

•

केंद्रीय आहदवासी व्यवहार मंत्री अजणन मंडा यां च्या मते , प्रधानमंत्री आदशण ग्राम योजना भारतातील 36000
गावां मध्ये सरू केली जाईल.

•

योजनेअंतगणत 50 टक्के आहदवासी लोकसंख्या असलेल्या गावां ना प्राधान्य हदले जाईल.

•

ही योजना आहदवासी व्यवहार मंत्रालय सरू करणार आहे .

•

आसाममधील समारे 1700 आहदवासी गावे या योजनेअंतगणत आदशण गावात रूपां तररत केली जातील.

मॉडे ल गावां व्यहतररक्त, आसाममध्ये 60 हजार लोकां ना लाभ हमळावा यासाठी 184 नवीन वन धन केंद्र दे खील
स्थापन केले जातील.
प्रर्ािमंत्री आदशग ग्राम योजिा (PMAGY)
• हनवडलेल्या अनसूहचत जाती बहुसं ख्य गावां चा सवां गीण हवकास करण्याच्या उद्दे शाने PMAGY लाँ च करण्यात
आले. सामान्य सामाहजक-आहथणक हनदे शकां च्या दृष्ट्ीने अनसूहचत जाती आहण गैर-अनसूहचत जातीच्या
लोकसंख्येतील असमानता दू र होईल याची खात्री करण्यासाठी ही योजना गावां ना सवण आवश्यक सहवधा परवण्याचा
प्रयत्न करते.
त्याच्या कामनगरीचे परीक्ण कसे केले जाते?
• प्रत्येक गावासाठी तयार केलेल्या ग्राम हवकास आराखड्यात (िीडीपी) सूचीबद्ध केलेल्या उहद्दष्ट्ां च्या साध्यते नसार
पीएमएजीवायच्या कामहगरीचे परीक्षण केले जात आहे .
कोण तांनत्रक सहाय्य प्रदाि करते?
• या योजनेअंतगणत, "राष्ट्रीय ग्रामीण हवकास आहण पंचायती राज संस्था (NIRD & PR)" राष्ट्रीय स्तरावर तां हत्रक
संसाधन सहाय्य प्रदान करते.
आदशग गाव असण्याचे निकष
• आदशण गाव म्हणून घोहषत करण्यासाठी, गावाने तीन वषां च्या आत कमीत कमी तीन लक्ष्य साध्य केले पाहहजेत:
1. तीन वषां त गररबी दू र करणे आहण त्याच्या घटनां मध्ये 50% कमी करणे.
•

2. प्राथहमक टप्प्यावर 100% नावनोंदणी आहण मलां ची धारणा.
3. बालमृत्यू दर आहण माता मृत्यू दर कमी करणे.
4. गावे 100 % उघड्यावर शौचमक्त असावीत.
5. शाश्वत आधारावर सरहक्षत हपण्याच्या पाण्याची सहवधा उपलब्ध.
6. गभणवती महहलां साठी 100% संस्थात्मक प्रसूती
7. मलां चे पूणण लसीकरण
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8. गावासाठी सवण हवामान रस्ता कनेक्टक्टक्टिटी
9. मृत्यू आहण जन्म 100% नोंदणी
10. बालहववाह आहण बालकामगार नाहीत
11. दारू आहण मादक पदाथां चा सावणजहनक वापर करू नये
12. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या घरां चे 100% वाटप.
Source: PIB

