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दै निक चालू घडामोडी 15.09.2021
'मैं भी नडनिटल 3.0' मोहीम सुरू

•

गृहनिर्मा ण आनण शहरी व्यवहमर र्ंत्रमलयमिे इले क्ट्र ॉनिक्स आनण र्मनहती तंत्रज्ञमि र्ंत्रमलयमच्यम सहकमयमा िे 'र्ैं भी
निनिटल 3.0' सुरू केले - दे शमतील 223 शहरमं र्ध्ये पीएर् स्वनिधी योििेअंतगात रस्त्यमवरील नवक्रेत्मं समठी निनिटल
ऑिबोनििं ग आनण प्रनशक्षणमसमठी एक नवशेष र्ोहीर्.

•

सहभमगी एिन्सी: BharatPe, Mswipe, Paytm, PhonePe, Aceware यम र्ोनहर्ेत UPI ID, QR कोि िमरी
करण्यमसमठी आनण निनिटल प्रनशक्षण दे ण्यमसमठी सहभमगी होत आहे त.

•

निनिटल पेर्ेंट अॅग्रीगेटर निनिटल व्यवहमर आनण वताणुकीत बदल घिवूि आणण्यमसमठी रस्त्यमवरच्यम नवक्रेत्मं िम
हमतमळतील.

किज आनि रक्कम:
•

आतमपयिंत 45.5 लमख अिा प्रमप्त झमले आहे त. यमपैकी 27.2 लमख किा र्ंिूर करण्यमत आले आहे आनण 24.6 लमख
किा नवतररत करण्यमत आले आहे .

•

आतमपयिंत नवतररत केले ली रक्कर् ₹ 2,444 कोटी आहे .

पीएम स्ट्र ीट वेंडरच्या आत्मनिभजर निधी (पीएम स्वनिधी) योििेबद्दल:
•

हे 1 िूि 2020 रोिी केंद्रीय क्षेत्र योििम म्हणूि सुरू करण्यमत आले .

•

नियनर्त परतफेिीवर% 7% व्यमि सबनसिीसह scheme 10,000 पयिंत परविणमरी कमयारत भमं िवली किे ही
योििम सुलभ करते.

•

रस्त्यमवरील नवक्रेत्मं िम किमा ची वेळेवर परतफेि केल् यमस अिुक्रर्े दु सऱ्यम आनण नतसऱ्यम टप्प्यमत ₹ 20,000 आनण
₹ 50,000 चे किा घेण्यमची संधी आहे .

•

योििम प्रशमसिमसमठी अंर्लबिमवणी एिन्सी म्हणूि नसिबीची नियुक्ती करण्यमत आली आहे .

Source: PIB
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भारत आनि ऑस्ट्रे नलया दरम्याि पनहला 2+2 मंत्री संवाद

•

केंद्रीय संरक्षण र्ंत्री रमििमथ नसंह, भमरतमचे पररमष्ट्र र्ंत्री िॉ. एस. ियशं कर आनण सं रक्षण र्ंत्री पीटर िटि आनण
ऑस्ट्र े नलयमचे पररमष्ट्र व्यवहमर र्ंत्री र्मरीस पमयिे यमं िी िवी नदल् ली ये थे भमरत आनण ऑस्ट्र े नलयम यमं च्यमतील पनहलम
2+2 र्ंत्रीस्तरीय संवमद आयोनित केलम.

•

निपक्षीय धोरणमत्मक आनण आनथाक सहकमयमा चम आणखी नवस्तमर करण्यमच्यम शक्यतम, इं िो-पॅनसनफक क्षेत्रमकिे दोन्ही
दे शमं चम समर्मन्य दृनष्ट्कोि आनण ऑस्ट्र े नलयमतील भमरतीय सर्ुदमयमचे र्मिवी-सेतू म्हणूि वमढते र्हत्त्व यमसह अिे क
र्ुद्द्मं वर चचमा झमली.

भारत-ऑस्ट्रे नलया संबंध
•

संरक्षण संबंध: निपक्षीय िौदल व्यमयमर् (AUSINDEX), EX PITCH BLACK (ऑस्ट्र े नलयमचम बहुपक्षीय हवमई लढमई
प्रनशक्षण), Ex AUSTRA HIND (लष्करमसह निपक्षीय व्यमयमर्) आनण बहुपक्षीय र्लबमर व्यमयमर् (Quad दे श).

•

टीप: भमरतमकिे िपमि आनण यूएसए सोबत '2+2' संवमद दे खील आहे .

Source: Indian Express

उत्तराखंडमधील भारतातील सवाजत मोठी ओपि एअर फिीरी

उत्तरमखंिच्यम रमिीखेतर्ध्ये भमरतमतील सवमा त र्ोठ्यम ओपि एअर फिीरीचे उद् घमटि झमले .
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रािीखेत फिीरी बद्दल:
•

फिारीर्ध्ये फिा प्रिमतींचम सवमा त र्ोठम संग्रह आहे , िो फक्त िवमहरलमल िेहरू टर ॉनपकल बॉटनिकल गमिा ि आनण
ररसचा इन्स्टिट्यूट (टीबीिीआरआय), नतरुअिंतपुरर् िंतर दु सरम आहे .

•

तथमनप, िैसनगाक पररसरमर्ध्ये ही दे शमतील पनहली ओपि-एयर फिीरी आहे िी कोणत्मही पॉली-हमऊस/ शेि
हमऊस अंतगात िमही.

•

फिारी 1,800 र्ीटर उं चीवर 4 एकर िनर्िीवर पसरली आहे .

•

केंद्र सरकमरच्यम कॅम्पम योििेअंतगात उत्तरमखंि वि नवभमगमच्यम संशोधि शमखेिे तीि वषमिं च्यम कमलमवधीत नवकनसत
केले आहे .

•

CAMPA (भरपमई विीकरण निधी व्यवस्थमपि आनण नियोिि प्रमनधकरण) बद्दल: पयमा वरण आनण वि र्ंत्रमलयमिे
CAMPA 2004 र्ध्ये िैसनगाक िंगलमं चे संरक्षण, वन्यिीवमं चे व्यवस्थमपि, िंगलमतील पमयमभूत नवकमस आनण इतर
संलग्न कमर्मं समठी गनतर्मितम वमढवण्यमसमठी सुरू केली होती.

•

रमिीखेत फिीरीर्ध्ये 120 वेगवेगळ्यम प्रकमरचे फिा आहे त.

•

फिारीर्ध्ये पन्स्टचचर् नहर्मलयीि प्रदे श, पूवा नहर्मलयीि प्रदे श आनण पन्स्टचचर् घमटमतील प्रिमतींचे नर्श्रण आहे .

•

यमत उत्तरमखंिच्यम रमज्य िैवनवनवधतम र्ंिळमिे धोकमदमयक प्रिमती टर ी फिासह अिेक दु नर्ाळ प्रिमती आहे त.
टीप: अलीकिे च, उत्तरमखंिच्यम दे हरमदू ि निल् यमत िुलै 2021 र्ध्ये भमरतमतील पनहल् यम नक्रप्टोगॅनर्क गमिा िचे

उद् घमटि झमले .
Source: AIR News

पं तप्रधािांिी अहमदाबाद येथे सरदारधाम भविाचे उद् घाटि केले

•

पंतप्रधमि िरें द्र र्ोदी यमं िी गुिरमतर्धील अहर्दमबमद येथे सरदमरधमर् भविमचे उद् घमटि केले .

•

त्मं िी सरदमरधमर् फेि -2 कन्यम छमत्रमलय (र्ुलीच
ं े वसनतगृह) ची पमयमभरणीही केली आहे .

•

सरदमरधमर् भवि पमटीदमर सर्मिमिे नवकनसत केले आहे .

•

सरदमरधमर् शैक्षनणक आनण समर्मनिक पररवताि, सर्मिमतील दु बाल घटकमं चे उत्थमि आनण तरुणमं िम रोिगमरमच्यम
संधी उपलब्ध करूि दे ण्यमच्यम नदशेिे कमर् करत आहे .

Source: TOI
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"गीता गोनवंदा: ियदे वांचे नदव्य ओनडसी" हे पु स्तक आनि 'बुिुगों की बात – दे श के साथ' हा
कायजक्रम

केंद्रीय संस्कृती र्ंत्री गंगमपुरर् नकशि रे ड्डी यमं िी पद्मश्री िॉ.उत्पल के. बॅििी नलन्स्टखत "गीतम गोनवंदम: ियदे वमं चे नदव्य ओनिसी"
यम पुस्तकमचे लोकमपाण केले आनण िवी नदल् ली येथे 'बुिुगों की बमत – दे श के समथ' कमयाक्रर् आयोनित केलम.
'बुिुगों की बात – दे श के साथ' कायजक्रमाबद्दल:
यम कमयाक्रर्मचे उद्दीष्ट् तरुण आनण वृद्ध व्यक्तींर्धील सं वमद वमढवणे आहे िे 95 वषे आनण त्महूि अनधक वयमचे आहे त आनण
अशम प्रकमरे स्वमतंत्र्यमपूवी भमरतमत सुर्मरे 18 वषे घमलवली आहे त.
"गीता गोनवंदा: ियदे वांचे नदव्य ओनडसी" पुस्तकाबद्दल:
गीतम गोनवंदम हे र्ूळ 12 व्यम शतकमतील कवी ियदे यमं िी नलनहले होते.
यमत कृष्ण आनण रमधम यमं च्यमतील संबंधमं चे वणाि आहे .
Source: PIB

यूएस ओपि टे निस चॅम्पियिनशप 2021

•

2021 यूएस ओपि ही स्पधेची 141 वी आवृत्ती होती आनण न्यूयॉका शहर, न्यूयॉका, युिमयटे ि स्ट्े ट्स र्ध्ये झमली.

•

ही वषमा तील (2021) चौथी आनण शेवटची ग्रँि स्लॅ र् स्पधमा होती.
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नविेत्ांची यादी:
पुरुष एकेरी

मनहला एकेरी

पु रुष दु हेरी

मनहला दु हेरी

नमश्र दु हेरी

नविेतम-

नविेतम-

नविे तम-

नविेतम-

रमिीव रमर्

समर्ंथम स्ट्ोसूर

दे सीरम क्रॉवनझक (अर्ेररकम),

नविेतम-

एम्मम रिु कमिु

(अर्ेररकम), िो

(ऑस्ट्रेनलयम),

िो सॅनलसबरी (निटि)

िॅ निल र्ेदवेदेव

(निटि)

सॅनलसबरी (निटि)

झमं ग िुई (चीि)

(रनियम)

उपनविेतमज्युनलयमिम ओल्मोस
उपनविेतम-

उपनविेतम- िोवमक उपनविेती- लेलम

(र्ेन्स्टक्सको), र्मसे लो अरे वमलो

उपनविेतम-

कोको गॉफ (अर्ेररकम), (अल समल्वमिोर)

िूिो सोरे स (िमझील),

कॅटी र्ॅकिे ली

िोकोनवच (सनबायम) फिमिं निस (कॅििम) िेर्ी र्रे (निटि)

(अर्ेररकम)

Source: The Hindu

राज्यात िलनवद् युत आनि पवि ऊिाज प्रकल् पांसाठी 35,500 कोटी रुपयांची गुं तविूक अपे नित

•

JSW कं पिी ही गुं तवणू क करणमर आहे . उद्योगर्ं त्री सु भमष दे समई यमं च्यम र्ं त्रमलयमच्यम सभमगृ हमत समर्ं ि स्य
करमर करण्यमत आलम.

•

िमनिक निल्ह्यमतील इगतपु री तमलु क्यमत सु र्मरे दीि हिमर र्े गमवॅ ट क्षर्ते चम िलनवद् यु त प्रकल्प सु रू करण्यमत
ये णमर आहे .

•

हम प्रकल्प नभवली धरणमवर असे ल. यमसमठी सु र्मरे 5,000 कोटी रुपये गुं त वले िमतील.

•

यमर्ु ळे 5000 लोकमं िम प्रत्क्ष आनण अप्रत्क्ष रोिगमर उपलब्ध होईल.

•

कोल्हमपू र , सोलमपू र , उस्ममिमबमद आनण समतमरम निल्ह्यमत 5,000 र्े गमवॅ ट क्षर्ते चे पवि ऊिमा प्रकल्प सु रू
होतील.

•

हम प्रकल्प 1,879 हे क्ट् र क्षे त्रमचम सर्मवे ि करे ल. यमर्ध्ये सु र्मरे 30,000 कोटी रुपये गुं तवले िमतील.
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Source: AIR News

राष्ट्रीय शैिनिक धोरिाची महाराष्ट्रात लवकरच अंमलबिाविी होिार

•

िुकतेच र्हमरमष्ट्रमचे र्ुख्यर्ंत्री उद्धव ठमकरे यमं िी िमहीर केले आहे की िॉक्ट्र रघुिमथ र्मिे लकर यमं च्यम
अध्यक्षतेखमली रमष्ट्रीय िैक्षनणक धोरणमचम अभ्यमस करणमऱ्यम कमयावमही गटमिे निफमरसी आनण सूचिम नदले ल् यम
आहे त.

•

नशक्षणमच्यम दृष्ट्ीिे रमज्यमचम सवमिं गीण नवकमस सुनिन्स्टचचत करण्यमसमठी आनण यम क्षेत्रमत रमज्यमलम आघमिीवर
ठे वण्यमसमठी टमस्क फोसाच्यम नशफमरशींिुसमर सवा शक्य उपमययोििम केल् यम िमणमर आहे त.

•

रमष्ट्रीय नशक्षण धोरण, 2020 च्यम संदभमा त टमस्क फोसािे केले ल् यम नवनवध नशफमरशींची र्मनहती िॉ.र्मशेलकर यमं िी
यमवेळी नदली. नशफमरशींिुसमर, तमत्कमळ कमरवमईसमठी लवकरच प्रस्तमव र्ंनत्रर्ंिळमकिे समदर केलम िमणमर आहे .

•

िोकरी नशक्षणमिंतर नर्ळमले पमनहिे . बदलत्म कमळमत निनिटल नशक्षण र्हत्त्वमचे झमले आहे . त्मसमठी आवचयक
पमयमभूत सुनवधम निर्मा ण करणे आवचयक आहे . कोरोिम िे आपल् यमलम खूप कमही नशकवले . घरूि कमर्, ऑिलमईि
नशक्षण सुरू झमले . र्ुलमं िम अॅनिर्ेशि नकंवम रे खमं किमिमरे नशकवले तर ते लगेच सर्िते . त्मर्ुळे भनवष्यमत अशम
िमनवन्यपूणा संकल् पिमं वर भर दे णे आवचयक आहे . असे र्ुख्यर्ंत्र्यमं िी समं नगतले.

Source: Lokmat

