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दै निक चालू घडामोडी: 20.09.2021
सी कुकुंु बर
•

19 सप्टेंबर 2021 रोजी तामिळनाडूच्या िंडपि येथे भारतीय तटरक्षक दलाच्या (ICG) संघाने दोन टन सी कुकुंबर जप्त
केली.

•

प्रिाण: 2000 मकलो वजनाच्या सी कुकुंबर च्या 200 बंदुकीच्या मपशव्या

•

चीन आमण आग्नेय आमशयात सी कुकुंबर यां ना जास्त िागणी आहे .

प्रजाती ुंबद्दल
•

सी कुकुंबर हे चािड्याची त्वचा असले ले सागरी प्राणी आहे त

•

सी कुकुंबर इमचनोडिम नावाच्या िोठ्या प्राण्ां च्या गटाचा भाग आहे त, ज्यात स्टारमिश आमण सिु द्री अमचम न दे खील
असतात.

•

सिु द्री काकडी ही बं दी घातले ली सागरी प्रजाती आहे

•

भारतातील सी कुकुंबर 1972 च्या वन्यजीव सं रक्षण कायद्याच्या वे ळापत्रक 1 िध्ये सू चीबद्ध केले ली लु प्तप्राय
प्रजाती िानली जाते .

•

रािनाथपु रि आमण तु तीकोररन मजलह ्ां िधू न िासे िारीच्या जहाजां िध्ये प्रािु ख्याने तमिळनाडूहून श्रीलं केला

तस्करी केली जाते .
Source: PIB, AIR

आझादी का अमृत महोत्सव
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•

वामणज्य मवभाग 20-26 सप्टेंबर 2021 पयंत ‘वाणीज सप्तह’ पाळणार आहे , जो पुरोगािी भारताची 75 वर्षे आमण त्याचा
गौरवशाली इमतहास आहे .

•

वामणज्य आमण उद्योग िंत्रालय ‘आझादी का अिृत िहोत्सव’ सेमलब्रेशनचा भाग म्हणून पुढील आठवड्यात मवशेर्ष
कायमक्रि आयोमजत करत आहे .

•

यािध्ये परराष्ट्र व्यापार िहासंचालनालयासह मनयाम त आमण बाजार मवकास सहाय्य आमण राज्य सरकार यां च्यासह 100
मजल्ह्ां िधील िेगा-इव्हें टहसचा सिावेश आहे .

•

इं मडयन इन्स्टिट्यूट ऑि िॉरे न टर े डतिे उत्तर, दमक्षण, पूवम, पमिि आमण ईशान्य अशा पाच क्षेत्रां िध्ये पाच राष्ट्रीय
चचाम सत्रे आमण प्रदशमन आयोमजत केले जातील.
Source: PIB, AIR

ई-श्रम पोर्ट ल
•

26 ऑगस्ट 2021 रोजी लॉन्च झालह यापासू न 1 कोटीपे क्षा जास्त असं घमटत कािगारां नी ई-श्रि पोटम लवर नोंदणी
केली आहे .

•

उद्दीष्ट्: बां धकाि, िासे िारी, मगग अॅ परल िॅ न्युिॅक्चररं ग, स्टर ीट वें मडं ग, कृर्षी आमण सं बद्ध, वाहतू क क्षे त्र आमण
इतरां िधील घरगु ती काि यासारख्या मवमवध क्षे त्रां तील असं घमटत कािगारां चा सवम सिावे शक डे टाबे स तयार करणे .

•

कािगार आमण रोजगार िं त्रालयानु सार, 43 % लाभाथी िमहला आमण 57 % पु रु र्ष आहे त.

•

मबहार, ओमडशा, उत्तर प्रदे श आमण पन्स्टचचि बं गाल या उपक्रिां तगम त सवाम मधक नोंदणी झालह या आहे त.
Source: AIR

“आप के द्वार - आयुष्माि” गु जरात मध्ये मेगा डर ाइव्ह
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•

कोमवड -19 प्रकरणां वर लक्ष ठे वण्ासाठी िे गा-डराइव्ह सु रू केली.

•

या िोमहिे अंतगम त त्यां ना राज्य सरकारच्या प्रधानिं त्री जन आरोग्य योजना - पीएिजे एवाय आमण िा काडम
योजने साठी नोंदणी केली जाईल.

•

राज्यातील कोमवड 19 प्रकरणां ची तपासणी करण्ासाठी दररोज 75 हजारां हून अमधक आरटीपीसीआर आमण
रॅ मपड अँ टीजे न चाचण्ा घे तलह या जात आहे त.
Source: AIR

दे शातील सवट लाभार्थ्ाांिा फोनर्ट फाइड ताुंदूळ नमळे ल: केंद्र सरकार

•

दे शातील अशक्तपणा आमण सू क्ष्म पोर्षक तत्वां ची कितरता दू र करण्ासाठी, केंद्र सवम लाभार्थ्ां ना 2024 च्या
आत सावम जमनक मवतरण प्रणालीद्वारे िोमटम िाइड तां दूळ पु रवे ल.

•

िोमटम िाइड तां दूळ िध्ये तु टले ले तां दूळ पावडरिध्ये पीसणे , पोर्षक तत्वां िध्ये मिसळणे आमण नं तर बाहे र
काढण्ाच्या प्रमक्रये चा वापर करून तां दळासारख्या कनम लिध्ये आकार दे णे .

•

हे िजबू त कनम ल नं तर 1: 100 च्या प्रिाणात सािान्य तां दळािध्ये मिसळले जातात आमण वापरासाठी मवतरीत केले
जातात.

•

किीतकिी 112 आकां क्षी मजलह ्ां िधील PDS, अं गणवाड्या आमण MMS कव्हरचे सवम लाभाथी कव्हर केले
जातील.
Source: AIR

भारतीय पॅ रानलम्पिक दल क्रीडाबाहे रील काही क्षेत्रात काम करे ल
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•

आझादी का अिृ त िहोत्सवाच्या मनमित्ताने लोकां ना प्रे ररत करणे आमण बदल घडवू न आणण्ास िदत करणे हा
उद्दे श आहे

•

नु कत्याच पार पडले ल्या टोमकयो पॅ रामलन्स्टिकिध्ये भारताने नऊ मवर्षयां िध्ये 54 मदव्यां ग क्रीडा व्यक्तीच
ं ी सवाम मधक
तु कडी पाठवली होती.

•

भारतीय पॅ रामलन्स्टियन्सनी 19 पदके मजं कून इमतहास रचला.

Source: AIR

राष्ट्रीय खुली अॅथले नर्क्स

•

60 व्या राष्ट्रीय खु ल्या अॅ थले मटक्स स्पधे च्या दु सऱ्या मदवशी 1500 िीटरिध्ये हरमिलन कौरने राष्ट्रीय मवक्रि केला.
ते लंगणातील हनिकोंडा ये थील जवाहरलाल ने हरू स्टे मडयििध्ये आयोमजत करण्ात आले ली चॅ न्स्टियनमशप.

•

नरे श कुिार (आं ध्र प्रदे श) आमण तरणदीप कौर (मदल्ली) यां नी 100 िीटर डॅ श मजं कून सं िेलनाचा सवाम त वे गवान

•

पु रुर्ष आमण िमहला खे ळाडू म्हणू न गौरव केला.
Source: AIR

भारतातील सवाटत मोठे प्राणी उपचार केंद्र

•
•

िहाराष्ट्रातील पुणे शहरात भारतातील सवाम त िोठे प्राणी उपचार कें द्र उभारले जात आहे .
वन मवभाग बावधन येथे जखिी प्राण्ां ना वेळेवर उपचार दे ण्ासाठी संक्रिण उपचार केंद्र स्थापन करणार आहे .
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•

22 एकर क्षेत्रावर उभारण्ात येणारे हे केंद्र अपं ग प्राण्ां ना आश्रय दे ईल.

•

कात्रज येथील राजीव गां धी सपम पाकमच्या तीन एकर पररसरात जखिी जनावरे सध्या राहतात.

•

जनावरां च्या संख्येत वाढ झालह यािुळे बावधन येथे संसगम उपचार केंद्र सुरू करण्ाचा मनणमय घेण्ात आला आहे .

Source: AIR

