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साप्ताहिक चालू घडामोडी

ततसरा आठवडा ऑगस्ट 2021
मित्वाच्या बातम्या: राज्य
नाशकात ‘नो िे ल्मेट, नो पेट्रोल’ मोिीम सुरू
●
●

नाशशक शिरात 15 ऑगस्टपासन
ू ‘नो िे ल्मेट, नो पेट्रोल’ मोिीम सरू
ु आिे .
उद्दे श: नागररकाांचा जीव वाचावा िा िे तू

नवीन आयटी तनयमाला मुांबई िायकोटााची स्थगगती
●

केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी तनयमाांतील तनयम ९ (१) आणि तनयम ९ (३) यावर मित्त्वाचे तनरीक्षि नोंदवत
मुांबई िायकोटााने या तनयमाांना स्थगगती हदली.

●

त्याचवेळी तनयम १४ आणि तनयम १६ यास मात्र खांडपीठाने स्थगगती हदलेली नािी.

आसाम आदशा भाडेकरू कायदा 2021 स्वीकारिारे पहिले राज्य बनले
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●

आसाम ववधानसभेन,े 13 ऑगस्ट रोजी 2021 चा आदशा भाडेकरू कायदा मांजरू केला आणि त्याला आसाम
भाडेकरू कायदा 2021 असे नाव हदले.

●

गि
ृ तनमााि आणि शिरी व्यविार मांत्री अशोक शसांघल म्ििाले की, यासि, आसाम िे आदशा भाडेकरू कायदा
लागू करिारे

●
●

भारताचे पहिले राज्य बनले आिे .

आसाम भाडेकरू कायदा 2021 1972 चा आसाम शिरी भाडे तनयांत्रि कायदा रद्द करे ल.

आसाम भाडेकरू अगधतनयमानस
ु ार, जागा भाड्याने दे ण्याचे तनयमन करण्यासाठी आणि जमीनदार आणि
भाडेकरू दोघाांच्या हिताांचे रक्षि करण्यासाठी भाडे प्रागधकरिाची स्थापना केली जाईल.

ताशमळनाडू ने माांडले आपले वेगळे कृषी बजेट
●
●

ताशमळनाडू िे कनााटक आणि आांध्र प्रदे श नांतर वेगळे कृषी बजेट असिारे ततसरे राज्य बनेल.

शेतीसाठी ववशेष अथासक
ां ल्प असण्याची परां परा कनााटकने 2011-12 मध्ये या क्षेत्राकडे केंहद्रत दृष्टीकोन
दे ण्यासाठी सुरू केली िोती.

●
●

2013-14 मध्ये आांध्र प्रदे शने त्याला शेतीववषयक धोरिात्मक पेपर म्ििून घोवषत केले.

तेलांगिा, राजस्थान आणि बबिार सारख्या राज्याांमध्येिी अशाच योजना िोत्या, परां तु ववववध कायदे शीर आणि
ताांबत्रक कारिाांमुळे ते पि
ू ा झाले नािीत.

नवी मुांबई मिापाशलकेचा शून्य कचरा सांकल्प
•

नवी मुांबई मिापाशलकेला कचरामुक्त शिरासाठी शून्य कचरा िा सांकल्प केला आिे .

•

उद्दे श: झोपडपट्टी भागातील कचऱ्याची त्याच हठकािी ववल्िे वाट लाविारे 'णझरो वेस्ट स्लम मॉडेल' आता
सवाच झोपडपट्टी भागासि गाांवठाि व सेक्टर भागातिी राबववण्यात येिार. आतापयंत शिरातील चार
झोपडपट्टी ववभागाांत िी योजना राबववण्यात येत िोती.

•

कालावधी:

आगामी स्वच्छ सवेक्षि २ ऑक्टोबरपासन
ू सुरू िोिार असून त्याची तयारी सुरू केली आिे . १५

www.byjusexamprep.com
ऑगस्ट ते २ ऑक्टोबर, २ ऑक्टोबर ते ३१ डडसेंबर आणि १ जानेवारी ते एवप्रल अशा तीन टप्प्यात
सवेक्षिाची मोिीम राबववण्यात येिार आिे .

सीएसएमटी स्थानकात 'डडजीलॉकर'
•

प्रवाशाांच्या सामानाच्या सुरक्षक्षततेसाठी मध्य रे ल्वेने छत्रपती शशवाजी मिाराज टशमानस, दादर आणि

लोकमान्य हटळक टशमानस स्थानकाांवर १५ ऑगस्टपासून डडजजटल स्माटा क्लॉक रूम (डडजीलॉकसा)
कायााजन्वत केली आिे त.

•

रे ल्वेतील िा पहिलाच प्रकल्प असल्याचे मध्य रे ल्वेच्या अगधकाऱ्याने साांगगतले. सुरक्षक्षत लॉकसा,
डडजजटल पेमेंट सुववधा, आरएफआयडी टै गचा वापर आणि ऑनलाइन पवती तनशमातीद्वारे िी सेवा
प्रवाशना उपलब्ध केली आिे .

•

२४ तासाांसाठी प्रतत बॅग ३० रुपये शुल्क आकारण्यात येिार आिे . सामानाच्या आकारानुसार प्रवासी
लॉकर तनवडू शकतात.

•

वापरकत्यस युतनक घरकोडसि पावती शमळे ल. िी पावती दाखवताच सांबांगधत प्रवाशाला त्याची बॅग
पुन्िा

दे ण्यात

येईल.

पूिापिे

स्वयांचशलत

मशीनसाठी

प्रवाशाांच्या

प्रवासाचा

तपशील

आणि

आरपीएफकडून स्कैतनांग टै ग यासाठी आवश्यक असेल.

गाणझयाबाद िे जगातील दस
ु रे सवाात प्रदवू षत शिर
•

बिहटश कांपनी िाऊसफ्रेशने तयार केलेल्या अिवालानुसार, 2020 मध्ये उत्तर प्रदे शातील गाणझयाबाद िे
जगातील 50 सवाात प्रदवू षत शिराांपैकी दस
ु रे

सवाागधक प्रदवू षत शिर म्ििून घोवषत झाले.

गाणझयाबादमध्ये 2.56 पाहटा क्युलेट मॅटर (PM) चा सरासरी एअर क्वाशलटी इांडेक्स (AQI) 106.6
मायक्रोग्राम प्रतत क्यूबबक मीटर नोंदवला गेला.
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•

गाणझयाबादच्या आधी, णझांजजयाांग प्राांतातील िोतन या गचनी शिराला 110.2 µg/m3 च्या PM2.5
सि सवाागधक प्रदवू षत शिर म्ििून घोवषत करण्यात आले आिे . या अिवालात िोटनमधील वायू
प्रदष
ू िाला वाळूच्या वादळाांना कारिीभूत ठरले आिे , पररिामी जगातील सवाात मोठे बदलिारे वाळूचे
वाळवांट टकलामकान वाळवांट (Taklimakan Desert) जवळ आिे .

•

जगातील सवाागधक प्रदवू षत 50 पैकी 49 शिरे बाांगलादे श, चीन, भारत आणि पाककस्तानमध्ये आिे त.

2020 मध्ये बाांगलादे श िा जगातील सवाात प्रदवू षत दे श िोता अिवालानुसार,, त्यानांतर पाककस्तान,
भारत आणि मांगोशलया या दे शाांचा

क्रमाांक येतो. दरम्यान, ऑस्ट्रे शलयातील जूडबरी (Judbury)

2.4μg/m3 च्या PM2.5 पातळीसि स्वच्छ िवा असलेल्या शिराांच्या यादीत अव्वल आिे .
मुांबईत राज्यातील
•

पहिल्या सावाजतनक चाजजंग स्टे शनचे लोकापाि

इलेजक्ट्रक वािनाांसाठी राज्यातील पहिल्या सावाजतनक चाजजंग स्टे शनचे मांब
ु ईत उद्घाटन झाले. या
केंद्राचे उद्घाटन पयाावरि मांत्री आहदत्य ठाकरे याांच्या िस्ते करण्यात आले.

•

त्याांनी जािीर केले की लवकरच मुांबईत आिखी एक सावाजतनक चाजजंग स्टे शन उभारले जाईल. कार
पाकामध्ये चार डीसी आणि तीन एसी अशा दोन प्रकारचे सात चाजार आिे त. यासि, सुमारे 72

वािनाांना 24 तासाांमध्ये शुल्क आकारले जाऊ शकते. यात दच
ु ाकी, तीन चाकी आणि चारचाकी
वािनाांचा समावेश असेल.
•

ऑटोपाका मोबाईल अॅपद्वारे नागररक ऑनलाईन पाककंग बुक आणि आरक्षक्षत करू शकतात.

मित्वाच्या बातम्या: भारत
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मिा ई-पीक सवेक्षि सुरू, 15 ऑगस्ट पासून प्रभावी
●

मिाराष्ट्राचे मुख्यमांत्री उद्धव ठाकरे याांनी ई-पीक सवेक्षि उपक्रमाचा शुभारां भ केला जो 15 ऑगस्टपासून
मिाराष्ट्रात प्रभावी िोईल.

●

सुरुवातीला दोन जजल्हयाांमध्ये पथदशी म्ििून सुरू करण्यात आलेला िा प्रकल्प मिसूल, टाटा ट्रस्ट आणि कृषी
ववभागाांनी सांयुक्तपिे राबवला आिे .

●

उद्दे श : ई-पीक सवेक्षि अॅप िा शेतकऱ्याांचा त्रास कमी करण्याचा आिखी एक उपक्रम आिे कारि ते त्याांना
अडचिीांशशवाय पीक सांबध
ां ी माहिती पुरवेल.

वन रक्षकाांना उपग्रि फोन दे िारे भारताचे पहिले राष्ट्रीय उद्यान काझीरां गा पाका
•

आसामचे काझीरां गा राष्ट्रीय उद्यान उपग्रि फोनने सस
ु ज्ज असलेले भारतातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान बनले
आिे .सम
ु ारे 10 उपग्रि फोन काझीरां गा राष्ट्रीय उद्यानाच्या वन कमाचाऱ्याांना हदले आिे.

•

उद्दे श: शशकारववरोधी उपायाांना चालना शमळे ल.

•

िे उपग्रि फोन पाकाच्या सिा श्रेिीांमध्ये वापरले जातील ज्यात वायरलेस ककां वा खराब मोबाइल कनेजक्टजव्िटी नािी.
त्यामुळे वेळेवर उपाययोजना करण्यात मदत िोईल.

केंद्रीय मांत्री डॉ.वीरें द्र कुमार याांनी ‘ऑपरे शन ब्लू फ्रीडम’ ला झेंडा दाखवला
•

केंद्रीय सामाजजक न्याय आणि अगधकाररता मांत्री डॉ.वीरें द्र कुमार याांनी 75 व्या स्वातांत्र्य हदनातनशमत्त नवी हदल्ली
येथील डॉ.आांबेडकर इांटरनॅशनल सेंटरमधन
ू 'ऑपरे शन ब्लू फ्रीडम' नावाच्या अग्रगण्य जागततक ववक्रमी मोहिमेला
हिरवा झेंडा दाखवला.
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•

उद्हदष्ट:ऑपरे शन

ब्लू

फ्रीडम

मोहिमेमध्ये

दे शभरातन
ू

अपांग

लोकाांचा

एक

सांघ

शसयागचन

ग्लेशशयरवर

पोिोचण्यासाठी, एक नवीन ववश्व ववक्रम तयार करण्यासाठी, जगातील सवाात उां च यद्
ु धभूमीवर पोिोचिाऱ्या अपांग
लोकाांच्या सवाात मोठ्या सांघाचा समावेश आिे .

भारतातील आिखी 4 स्थळे रामसार यादीत जोडल्या गेल्या
•

भारतातील आिखी चार ओलसर भम
ू ीांना रामसर स्थळाांच्या यादीत समाववष्ट करण्यात आले आिे , ज्याला
‘आांतरराष्ट्रीय मित्त्व असलेल्या वेटलँ ड’ चा दजाा दे ण्यात आला आिे .

•
•

यासि, भारतातील एकूि रामसर स्थळाांची सांख्या 46 वर पोिचली आिे , ज्याचा पष्ृ ठभाग 1,083,322 िे क्टर आिे .

रामसर सांमेलनाअांतगात या स्थळाांना आांतरराष्ट्रीय मित्त्व असलेल्या ओल्या भूमी म्ििून मान्यता दे ण्यात आली
आिे .

•

•

यापैकी दोन साइट्स िररयािामध्ये आिेत, तर इतर दोन साइट गज
ु रातमध्ये आिेत.

समाववष्ट केलेल्या चार साइट्स आिेत:
1. गज
ु रातमधन
ू ठोल

2. गुजरात मधन
ू वाधवाना,

3. िररयािातन
ू सल्
ु तानपूर आणि
4. िररयािातील शभांडावास

सरकारने प्लाजस्टक कचरा व्यवस्थापन सुधारिा तनयम, 2021 अगधसूगचत केले
•

पांतप्रधान श्री नरें द्र मोदी 2022 पयंत शसांगल यज
ू प्लॅ जस्टकला बािे र काढिार आिे त, स्थलीय आणि जलचर दोन्िी
पयाावरिावर प्लाजस्टकचा प्रततकूल पररिाम लक्षात घेऊन, भारत सरकारच्या पयाावरि, वन आणि िवामान बदल
मांत्रालयाने प्लाजस्टक कचरा व्यवस्थापन अगधसगू चत केले आिे .
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•

सुधारिा तनयम, 2021, जे 2022 पयंत कमी वापर आणि उच्च कचरा क्षमता असलेल्या एकल वापर प्लाजस्टक
वस्तांन
ू ा प्रततबांगधत करते.

•

1 जुलै 2022 पासून पॉशलस्टीररन आणि ववस्ताररत पॉशलस्टीररनसि खालील एकल-वापर प्लाजस्टकचे उत्पादन, आयात,
साठा, ववतरि, ववक्री आणि वापर प्रततबांगधत केला जाईल.

मुलीांना 'एनडीए' ची प्रवेश परीक्षा दे ण्यास सवोच्च न्यायालयाची परवानगी
•

स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने आिखी एक मित्त्वपूिा पाऊल टाकत सवोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय
सांरक्षि प्रबोगधनीचे (एनडीए) द्वार मुलीांसाठी खुले केले. या सांधीपासून मुलीांना वांगचत ठे विाऱ्या

मानशसकतेवर कठोर ताशेरे ओढत न्यायालयाने त्याांना 'एनडीए'ची प्रवेश परीक्षा दे ण्यास परवानगी
हदली. याबाबतची अगधसूचना प्रसत
ृ करण्याचे तनदे शिी न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला
(यूपीएससी) हदले.

•

'एनडीए', 'आयएमए' आणि 'ओटीए' या तीन माध्यमाांद्वारे

जम्मू आणि काश्मीर मध्ये
•

गि
ृ मांत्रालयाच्या सांसदीय स्थायी सशमतीद्वारे

जम्मू आणि काश्मीर मध्ये
सुरुवात केली.

लष्करात प्रवेश करता येतो.
आढावा दौरा

चार हदवसाांच्या आढावा दौऱ्याला गि
ृ मांत्रालयाच्या सांसदीय स्थायी सशमतीनां
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उद्दे श:

1. हि सशमती पांचायती राज सांस्था आणि शिरी स्थातनक स्वराज्य सांस्थाांच्या प्रतततनधीांशी सांवाद साधेल.
2. तसेच

पायाभूत सवु वधा, ववकास आणि रोजगाराच्या सांधी, व्यापार, पयाटन, सरकारी योजना आणि अन्य

ववववध मद्
ु द्याांवर चचाा करण्यात येईल

कोि कोि सिभागी िोईल ?

1. श्रीनगर शिराचे मिापौर

2. ववववध नगरपाशलका सशमती अध्यक्ष

3. जजल्िा ववकास पररषदे चे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
4.

ब्लॉक ववकास पररषदाांचे अध्यक्ष

सशमतीचे नेतत्ृ व: खासदार आनांद शमाा (काँग्रेस नेते)

इतर सदस्य: लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूि 28 सदस्याांचा समावेश

मित्वाच्या बातम्या: जग

कबल
ु सि सांपि
ू ा अफगाणिस्थान वर ताशलबानचे राज्य
●

अफगाणिस्तान अखेर ताशलबानच्या ताब्यात गेले आिे .

●

अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अशरफ गनी ( ashraf ghani ) याांनी दे श सोडला आिे .

●

गनी याांच्यासोबत एनएसए िमदल्
ु लाि मोिीब याांच्यासि इतर नेत्याांनीिी दे श सोडला आिे . िे सवा नेते
शेजारीच्या ताजजककस्तानमध्ये आश्रयाला गेले आिे त, असां साांगण्यात येतांय.

●
●

अफगाणिस्तानची राजधानी: काबल
ू

सांसद: शूरा-ए-शमल्ली (राष्ट्रीय सभा)
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वपयष
ु गोयल बिक्स उद्योग मांत्र्याांच्या 5 व्या बैठकीचे अध्यक्ष
•

वाणिज्य आणि उद्योग मांत्री पीयष
ू गोयल याांनी बिक्स उद्योग मांत्र्याांच्या पाचव्या बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली
नवीन ववकास बँकेच्या (एनडीबी) क्षक्षततजे वाढवण्याचे आवािन केले.

•
•

भारताकडे 2021 साठी बिक्सचे अध्यक्षपद आिे .

ववषय: या वषी भारताने 'इांट्रा बिक्स कोऑपरे शन फॉर सस्टे नेबबशलटी, कॉजन्सशलडेशन अँड कन्सेन्सस' िा ववषय
अध्यक्ष म्ििून तनवडला.

बैठकीत काय झाले ?
•

बिक्स मांत्र्याांनी उदयोन्मख
नवीन तांत्रज्ञानाचा अवलांब करण्याची गरज असल्याचे साांगगतले, ते उद्योगाचे
ु

आधुतनकीकरि आणि पररवतान आणि आगथाक वाढीस प्रोत्सािन दे ण्यासाठी एक मित्त्वाचे साधन म्ििन
ू
ओळखले.
•

त्याांनी आयपीआरच्या (IPR) प्रमोशनसाठी ववधायक भशू मका बजावण्याचे वचन हदले आणि एनडीबीला सिकाया
करण्याचा मानस व्यक्त केला.

•

एक गट म्ििन
ू एकत्र काम करण्यासाठी, सवोत्तम पद्धती सामातयक करण्यासाठी आणि हटकाऊ ववकासासाठी

2030 चा अजेंडा साध्य करण्यासाठी सकारात्मक आणि रचनात्मक पद्धतीने पुढे जाण्यासाठी वचनबद्ध
मांत्र्याांसि बैठकीचा समारोप झाला.
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परराष्ट्र मांत्री एस. जयशांकर याांनी सांयुक्त राष्ट्र शाांतता रक्षकाांच्या सांरक्षिासाठी 'युतनट अवेअर' तांत्रज्ञान सुरू
करण्याची घोषिा केली
•

परराष्ट्र मांत्री जयशांकर सांयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पररषदे त न्यूयॉकामधील सांयुक्त राष्ट्र मुख्यालयात शाांतता राखण्यावरील खुल्या
चचेचे अध्यक्ष िोते. त्याांनी युनायटे ड अवेअर, शाांतीसांरक्षि कायाासाठी तांत्रज्ञान व्यासपीठ सुरू करण्यासाठी सांयुक्त राष्ट्राांना
भारताचे समथान जािीर केले.

जागततक एथलेहटक्स U20 चॅ जम्पयनशशप नैरोबीमध्ये सरू
ु झाली
•
•

जागततक अॅथलेहटक्स U20 चॅजम्पयनशशपची 2021 आवत्त
ृ ी नैरोबी, केतनया येथे सुरू झाली आिे .

तनयामक मांडळाने एका प्रशसद्धीपत्रकात म्िटले आिे की, कोववडचा प्रवासी सांघाांवर प्रवास आणि जगभरातील मित्त्वपूिा
उपकरिाांच्या रसदाांवर िोिारा पररिाम िे एक आव्िान असल्याचे शसद्ध झाले आिे .

•

•

िा कायाक्रम मूळतः 2020 साठी तनयोजजत िोता.

जागततक U20 चॅजम्पयनशशप 17 ते 22 ऑगस्ट 2021 पयंत आयोजजत करण्यात आली आिे .

मित्वाच्या बातम्या: अथाव्यवस्था

ररझव्िा बँकेकडून 'ववत्तीय समावेशकता तनदे शाांका' ची घोषिा
•

दे शातील ववत्तीय समावेशकतेचे प्रमाि मोजण्यासाठी आणि त्यात सुरू असिाऱ्या सुधारिाांना जोखण्यासाठी वावषाक
तनदे शाांकाची घोषिा मांगळवारी केली. चालु आगथाक वषाातील एवप्रलमध्ये पहिल्या द्ववमाशसक पतधोरि आढाव्याच्या
बैठकीत याचे सूतोवाच मध्यवती बँकेने केले िोते.
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•

ववत्तीय समावेशकतेच्या ववववध पैलववषयी माहिती िस्तगत करून, त्याचे गुिात्मक पररमाि साांगिारा तनदे शाांक एक
मोजपट्टीच असिार आिे . िा ववत्तीय समावेशकता तनदे शाांक (एफआय इांडेक्स), प्रत्येक वषी जुलै महिन्यात प्रशसद्ध
करण्यात येईल. बँककां ग, गुांतविूक, बबमा टपाल व त्याचप्रमािे तनववृ त्तवेतन (पेन्शन) अशा ववववध ववत्तीय सेवा
घटकाांमधून गोळा िोिारे उपशील याांच्या आधारे सरकार आणि त्या त्या क्षेत्राच्या तनयामकाांशी सल्लामसलत केली जाईल.

•

तनदे शाांकातन
ू काय साधले जाईल?

•

ववत्तीय सेवा आणि साधनाांचे सावाबत्रकीकरि, सवाासाठी ती सिजसाध्य आणि उपलब्ध आिे त काय आणि त्याांचा वापर
आणि सेवेची गुिवत्ता जोखिारी िी मोजपट्टी असेल.

RBI ने रायगड मधील कनााळा नागरी सिकारी बँकेचा परवाना रद्द केला
•

भारतीय ररझव्िा बँकेने मिाराष्ट्रातील रायगड आधाररत कनााळा नागरी सिकारी बँक शलशमटे डचा परवाना रद्द केला आिे .

•

भारतीय ररझव्िा बँकेने हदलेल्या माहितीनस
ु ार, कनााळा नागरी सिकारी बँकेचा परवाना अपऱ्ु या भाांडवलामळ
ु े आणि

कमाईच्या सांभाव्यतेमळ
ु े रद्द करण्यात आला आणि तो चालू ठे वल्याने ठे वीदाराांवर ववपरीत पररिाम िोईल.आरबीआयने
जोडले आिे की सिकार आयुक्त आणि सिकारी सोसायट्याांचे रजजस्ट्रार, मिाराष्ट्र याांनािी बँक बांद करण्यासाठी आदे श
जारी करण्याची आणि बँकेसाठी शलजक्वडेटरची तनयक्
ु ती करण्याची ववनांती करण्यात आली आिे .

•
•

आरबीआयने कळवले आिे की 95 टक्के ठे वीदाराांना त्याांच्या ठे वीांची पूिा रक्कम डडपॉणझट इन्शुरन्स आणि क्रेडडट गॅरांटी

कॉपोरे शनकडून शमळे ल.

प्रत्येक ठे वीदाराला त्याच्या ठे वीांच्या अनामत ववमा दाव्याची रक्कम पाच लाख रुपयाांच्या आगथाक मयाादेपयंत प्राप्त

करण्याचा िक्क असेल.

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षि

एचएएलने हिांदस्
ु थान -228 ववमानाांची चाचिी घेतली
•

सांरक्षि मांत्रालयाच्या सावाजतनक क्षेत्रातील उपक्रम, हिांदस्
ु तान एरोनॉहटक्स शलशमटे ड (एचएएल) ने ‘हिांदस्
ु तान -228’
नावाचे नागरी ववमान बनवण्याची जशमनी चाचिी यशस्वीपिे केली आिे .हिांदस्
ु थान -228 ववमानाची

जशमनी चाचिी

www.byjusexamprep.com
आणि लो स्पीड टॅ क्सी ट्रायल्स (LSTT) कानपरू येथील HAL सवु वधेत घेण्यात आली.

•

िे 19 आसनी मल्टीरोल युहटशलटी ववमान आिे . िे लष्करी ववमान डोतनायर 228 च्या ववद्यमान फ्रेमच्या आधारावर

तयार केले गेले आिे . िी नागरी आवत्त
ृ ी एअर अॅम्ब्युलन्स, व्िीआयपी वाितूक, प्रवासी वाितूक, क्लाउड सीडडांग, फ्लाइट
तपासिी भूशमका आणि पॅरा जांवपांग, फोटोग्राफी सारख्या मनोरां जनात्मक उपक्रमाांसाठी वापरली जाईल.

•

UDAN- प्रादे शशक कनेजक्टजव्िटी योजनेला पाहठांबा दे ण्याच्या उद्दे शाने हिांदस्ु थान -228 ववमानाांची तनशमाती करण्यात

आली आिे . याचा वापर शसजव्िल ऑपरे टर आणि राज्य सरकार त्याांच्या प्रशशक्षि आणि दे खभाल आणि लॉजजजस्टक्ससाठी
समथान दे ऊन त्याांच्या आांतर आणि आांतर-राज्य कनेजक्टजव्िटीसाठी करे ल.

INS तबरने बिटनच्या रॉयल नेव्िीसोबत व्यायाम कोकि 2021 मध्ये भाग
•

INS तबर भारतीय नौदल आणि बिटनमधील रॉयल नेव्िी याांच्यातील द्ववपक्षीय व्यायामामध्ये भाग
घेत आिे जेिेकरून दोन्िी बाजांच
ू े लष्करी सिकाया वाढे ल.

•

12 ऑगस्ट रोजी पोट्ासमाउथच्या बांदरात येण्यापव
ू ी एचएमएस वेस्टशमन्स्टरसि सागरी िस्तक्षेप
व्यायामासि कोकि 2021 व्यायामाची सरु
ु वात केली.

भारतीय नौदलाने
•

जव्िएतनामसोबत द्ववपक्षीय सागरी सराव केला

उद्धेश: भारतीय नौदल आणि जव्िएतनाम पीपल्स नेव्िी (व्िीपीएन) ने दोन्िी नौदलाांमधील सांरक्षि सांबांध मजबूत
करण्यासाठी दक्षक्षि चीन समुद्रात द्ववपक्षीय सागरी कसरत केली.

•

सिभाग: भारताकडून, INS रिववजय आणि INS Kora या व्यायामात सिभागी झाले आणि जव्िएतनाम पीपल्स नेव्िी
(VPN) कडून डिपमध्ये VPNS Ly Thai To (HQ-012) कफ्रगेटने भाग घेतला.
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लष्कराने जम्मू-काश्मीरमध्ये 400 ककमी "जज्बा-ए-ततरां गा" ररले मॅरेथॉन आयोजजत केली
•

जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कराने 400 ककमी "जज्बा-ए-ततरां गा" ररले मॅरेथॉन आयोजजत केली. या कायाक्रमाला झेंडा
दाखवण्यात आला.

•
•
•

नेतत्ृ व: ररलेचे नेतत्ृ व करिारे स्पॅड्स डडजव्िजनचे जनरल ऑकफसर कमाांडडांग मेजर जनरल राजीव पुरी िोते.
सिभाग : तनयांत्रि रे षेवर (एलओसी) भारतीय ततरां ग्यासि 300 िून अगधक सैतनक सिभागी झाले िोते.

उद्दे श: शयातीने बांधुत्वाची भावना जागत
ृ केली, कारि प्रत्येक सैतनकाने जबाबदारीच्या क्षेत्रात (एओआर) कॉम्रेडशशपचे
प्रतीक असलेला राष्ट्रध्वज वािून नेला, तो लढाईत खाांद्याला खाांदा लावन
ू उभा असलेल्या इतर यतु नट्सला हदला.

प्रधानमांत्री गततशक्ती योजना जािीर
•

योजना

दे शातील तरुिाांना रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध करून दे ण्यासाठी पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी तब्बल 100 लाख कोटी
रुपयाांच्या 'प्रधानमांत्री गततशक्ती योजने'ची घोषिा केली. या योजनेच्या माध्यमातून रोजगारासोबतच दे शातील पायाभूत
सुववधा मजबत
ू करण्यात येईल.

पुरस्कार आणि सन्मान

कतार मधील आयोजजत आांतरराष्ट्रीय तबला वादन स्पधेत भारतीय चमू यशस्वी
•

बांगळुरूच्या भारतीय सांगीत ववद्यालयाने सप्टें बर महिन्यात आयोजजत केलेल्या आांतरराष्ट्रीय ऑनलाईन तबला वादन
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स्पधेत कतारच्या जस्कल्स डेव्िलपमेंट सेंटरमधील चमूने नेत्रदीपक यश शमळवले.

•

िी आांतरराष्ट्रीय तबला वादन स्पधाा तीन गटात पार पडली:

1. सब-ज्युतनअर (५ ते ८ वषे),
2.
3.

ज्युतनअर (९ ते १२ वषे)
शसतनयर (१३ ते १६ वषे)

कतारचे गटवार ववजेते पुढील प्रमािे:

●
●

सब-ज्युतनअर: आरव गायकवाड (प्रथम क्रमाांक), शशाांक करुिाकरि (चौथा क्रमाांक), ईशान पारखी (पाचवे स्थान)

ज्युतनअर: स्नेि सावशलया (तत
ृ ीय क्रमाांक), मांजुनाथ ववजय, आहदनाथ राजीव (चौथा क्रमाांक), साथाक काांकररया (पाचवा
क्रमाांक)

●

शसतनअर गट: प्राांजली मुळीक (दस
ु रा क्रमाांक), हृवषकेश रुपाकुला (ततसरा क्रमाांक), आररत कोष्टी (पाचवा क्रमाांक)

लेफ्टनांट कनाल लक्ष्मीधर भय
ु ान याांचा ववश्वववक्रम

●

नाशशक इथां लेफ्टनांट कनाल लक्ष्मीधर भुयान याांनी ववश्वववक्रमाला गवसिी घातलीय 20 फूट उां च शशडीवर एक तास
ऑन व्िील िा ववक्रम त्याांनी आपल्या नावावर केला.

●

चालत्या जीपवर शीषाासन योग मुद्रेत भुयान पािायला शमळाले भुयान याांनी 1 तास 13 शमतनटां िी प्रात्याक्षक्षकां सादर
केली.

●

तनरीक्षक: भारतीय तोफखाना केंद्रातील ग्यानी स्टे डडयममध्ये केला िा अचाट ववक्रम गगनीज बुक ऑफ वल्डा रे कॉडा,एशशया
बक
ु ,शलम्का बक
ु ,अमेररका बक
ु ऑफ रे कॉडा याांच्या तनरीक्षकाांसमोर केला ववश्वववक्रम.
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सीआयएसएफच्या गीता समोटा माउां ट एल्िसची उां ची मोजिारे पहिले सीएपीएफ अगधकारी बनले
●

सीआयएसएफच्या गीता समोटा याांनी

युरोपमधील सवाात उां च शशखर असलेल्या माउां ट एल्िसची उां ची मोजिारे पहिले

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) अगधकारी बनले.उपतनरीक्षक गीता समोटा याांनी रशशयातील माउां ट एल्िस िे
यरु ोपमधील सवाात उां च शशखर सर केले आिे , असे सीआयएसएफने साांगगतले.

●

यासि, 31 वषीय िी कामगगरी करिारी

पहिली

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाची

अगधकारी बनली.

मिाराष्ट्र पोलीस दलाला 67 राष्ट्रपती पदके जािीर
●

स्वातांत्र्य हदनाच्या पूवस
ा ांध्येला गि
ृ ववभागाने पोलीस शौया, गुिवत्तापूिा सेवा आणि राष्ट्रपती पदके जािीर केली असून
यात मिाराष्ट्र पोलीस दलाने 67 पदके पटकावली.

●

पुरस्कार ववजेते : राज्य गुप्तवाताा ववभागाचे आयुक्त आशुतोष डुांबरे , नाशशक ग्रामीिचे पोलीस उपतनरीक्षक अशोक
आहिरे , यवतमाळ मिामागा सुरक्षा पथकाचे पोलीस उपतनरीक्षक ववनोदकुमार ततवारी याांना उल्लेखनीय सेवेसाठी राष्ट्रपती
पोलीस पदक दे ण्यात आले आिे .

मिाराष्ट्र राज्य मिाकवी काशलदास सांस्कृत साधना पुरस्कार जािीर
●

सांस्कृतचे पुरस्कार जािीर, मिाराष्ट्र राज्य मिाकवी काशलदास सांस्कृत साधना पुरस्कार जािीर झाले.

●

पुरस्कार ववजेते :

●

त्यात 2018 साठी पां. कृष्िशास्त्री जोशी, पां. दत्तात्रय मुरविे, डॉ, िे मा डोळे , डॉ. ववजया जोशी, डॉ. इांद ू दे शपाांडे, डॉ.
रजनी जोशी, सांजीव लाभे, डॉ. िषादेव माधव.

●

2019 साठी पां. श्रीिरी धायगुडे, पां. रवीांद्र पैठिे, डॉ. ज्योत्स्ना खरे , डॉ. प्रज्ञा दे शपाांडे, डॉ. मधुसूदन पेंना, डॉ. मिे श
दे वकर, डॉ. अजय तनलांगेकर, प्रा. पुष्पा दीक्षक्षत.

●

2020 साठी पां. राजेश्वर ववश्व शास्त्री दे शमख
ु घोडजकर, पां. दे शशक नारायि कस्तरु े , डॉ. गजानन अांभोरे , डॉ. माधवी
जोशी, डॉ. मल्िार कुलकिी, डॉ. कल्पना आठल्ये, तरां गगनी खोत, आनांदतीथा वागासवपांगे याांना पुरस्कार जािीर झाला
आिे .
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२०२१ चा युवा वैज्ञातनक पुरस्कार डॉ. राकेश जोशी याांना
•

ककटकाांच्या प्रादभ
ु ाावामुळे दरवषी शेतकऱ्याांचे कोट्यावधीांचे नुकसान िोते. तसेच कीटकनाशक नाका
तोंडात गेल्यामुळे शेतकऱ्याांना जीविी गमवावा लागतो. यावर उपाय म्ििन
ू फक्त कीटकाांनाच लागू
पडतील अशी रसायने शोधण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय रासायतनक प्रयोगशाळे तील जैवरसायन शास्त्रज्ञ डॉ.
राकेश जोशी करत आिे .

•

या योगदानाबद्दल त्याांना वैज्ञातनक आणि औद्योगगक सांशोधन पररषदे च्यावतीने (सीएसआयआर)
'युवा वैज्ञातनक 2021' पुरस्काराने सन्मातनत करण्यात आले.

•

मुळचे नाशशकचे असलेले डॉ. जोशी याांनी केटीएचएम जैवतांत्रज्ञान ववषयात पदवीचे शशक्षि पूिा केले.
पदव्युत्तर शशक्षि पुण्यातील मॉडना मिाववद्यालयात घेतले. त्यानांतर 'एनसीएल'मध्ये पीएचडी केली.

साववत्रीबाई फुले पुिे ववद्यापीठातील जैवमाहिती आणि जैवतांत्रज्ञान ववभागात (आयबीबी) ते पाच
वषे प्राध्यापक म्ििून कायारत िोते.
•

दे शातील ३५ वषाापेक्षा कमी वयाच्या आणि सांशोधनात उल्लेखनीय काया करिाऱ्या वैज्ञातनकाांचा या
पुरस्काराने सन्मान करण्यात येतो. यांदा सात युवा वैज्ञातनकाांना गौरववण्यात आले.

राष्ट्रीय स्तरावर राज्यातील दोन शशक्षकाांचा सन्मान
•

राज्यातील जजल्िा पररषदे च्या शाळाांतील दोन शशक्षक राष्ट्रीय पातळीवरील सन्मानाचे मानकरी ठरले
आिे त. केंद्रीय शशक्षि मांत्रालयातफे हदला जािारा राष्ट्रीय शशक्षक पुरस्कार गडगचरोली जजल्हयातील
खुशीद शेख आणि उस्मानाबाद जजल्हयातील उमेश खोसे याांना जािीर झाला आिे .

•

केंद्रीय शशक्षि मांत्रालयाने राष्ट्रीय शशक्षक पुरस्काराांची घोषिा मांगळवारी केली. यांदा एकूि ४४

शशक्षकाांना पुरस्कार शमळाला आिे . करोनाच्या प्रादभ
ु ाावामुळे यांदािी पुरस्काराची प्रकक्रया ऑनलाइन

पद्धतीने राबवण्यात आली िोती. त्यात राज्यातील खश
ु ीद शेख आणि उमेश खोसे परु स्काराचे
मानकरी ठरले. त्यामळ
ु े ग्रामीि भागातील शशक्षकाांनी शमळवलेले यश लक्षिीय ठरले आिे .
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रौनकने जस्पशलम्बगो ओपन जजांकले
•

युवा भारतीय ग्रँडमास्टर रौनक साधवानीने रवववारी येथे 19 व्या जस्पशलांबगो ओपन बुद्गधबळ स्पधेत
नऊ फेऱ्याांमधून सात गुिाांसि ववजय शमळवला. 15 वषीय साधवानी (एलो 2579) स्पधेत अपराजजत
राहिला, पाच ववजय आणि चार अतनणिात. चौथ्या क्रमाांकावर असलेल्या भारतीयाने या स्पधेत

पोलांडच्या ऑस्कर ववझोरे कला पराभूत करून आणि इतर चार जिाांववरुद्ध आपले गेम िॉ करताना

पाच जीएमचा सामना केला. त्याचे ववजय इटलीच्या जोशुआडे कॅपेललेटो, िांगेरीच्या आरोन पास्टी,
इटलीच्या लोरे झ्नो लोदीसी आणि फ्रान्सच्या लोइक ट्रावॅडॉन याांच्याववरुद्ध झाले.

•

तो नवव्या आणि अांततम फेरीत िांगेररयन जीएम अॅडम कोझाक ववरुद्ध खेळला. साधवानी आणि
इटलीचे मिाव्यवस्थापक वपयर लुईगी बसो नऊ फेऱ्याांनांतर सात गुिाांवर बरोबरीत िोते, पि
भारतीयाांनी टायिेकच्या चाांगल्या गुिाांच्या आधारावर अव्वल स्थान शमळवले.

•

भारतीय जीएमने गेल्या महिन्यात ऑजस्ट्रयात सेंट ववटर जॅक्स लेमन ओपन आांतरराष्ट्रीय रे हटांग
स्पधाा जजांकली िोती. भारतीय ग्रँडमास्टर आर वैशाली सिा गुिाांसि 14 व्या स्थानावर आिे आणि
महिलाांच्या स्पधेत ती सवोत्तम िोती. त्याांनी चार िॉ आणि एक पराभव वगळता चार ववजय नोंदवले.

•

त्याच्या ववजयाला इटलीचे सवोच्च दजााचे जीएम शमशेल गोडेनाचे षटक िोते. 120 पेक्षा जास्त
खेळाडून
ां ी स्पधेत भाग घेतला.
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पुस्तके आणि लेखक
सीडीएस जनरल रावत याांच्या िस्ते "ऑपरे शन खक
ु री" वरील एक पुस्तक प्रकाशशत झाले
•

सीडीएस जनरल बबपीन रावत याांना लेणखका मेजर जनरल राजपाल पुतनया आणि श्रीमती दाशमनी पुतनया याांचे "ऑपरे शन
खुखरी" िे पुस्तक भेट दे ण्यात आले.

•

सांयक्
ु त राष्ट्र सांघाचा भाग म्ििून शसएरा शलओनमध्ये भारतीय लष्कराच्या यशस्वी बचाव मोहिमेवर िे पस्
ु तक प्रकाश
टाकते.

•
•

वषा 2000 िोते, पजश्चम आकफ्रकेतील शसएरा शलओन, वषांच्या नागरी सांघषााने उद्ध्वस्त झाले.
सांयुक्त राष्ट्राांच्या िस्तक्षेपामुळे भारतीय लष्कराच्या दोन कांपन्या सांयुक्त राष्ट्राांच्या शाांतता मोहिमेचा भाग म्ििून

कैलािुन येथे तैनात िोत्या.

मित्वाचे हदवस
पड
ु ु चेरीत ववधीत िस्ताांतरि हदवस (डी जरु े ट्राांसफर डे) साजरा झाला
•

पुडुचेरीमध्ये आज डी जुरे िस्ताांतरि हदन साजरा केला जात आिे . ववधानसभा अध्यक्ष आर. सेल्वम
याांनी पुदच
ा गावात बाांधलेल्या स्मारकावर पुष्पाांजली अपाि केली. 1962
ु ेरीमधील ककजूर या दग
ु म
मध्ये या हदवशी सत्ता िस्ताांतरि झाले.

•

फ्रेंच आणि भारतीय सरकार याांच्यात झालेल्या सामांजस्य कराराला 16 ऑगस्ट 1962 रोजी फ्रेंच
सांसदे ने मांजुरी हदली. म्ििून त्या हदवशी "डी-ज्यूर" (केंद्रशाशसत प्रदे शाचे कायदे शीर ववलीनीकरि)

लागू झाले. या जनमत सांग्रिात 178 प्रतततनधी उपजस्थत िोते ज्यात 170 भारताशी जोडण्याच्या
बाजूने आणि 8 ववरोधात मतदान झाले.
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खेळ

पोलांडच्या यव
ु ा ववश्वकरां डक ततरां दाजीत पाच सुविापदकाांची
●

पोलांडच्या व्रॉस्ला शिरात सुरू असलेल्या युवा ववश्वकरां डक ततरां दाजीत भारतीयाांनी आपली हदमाखदार कामगगरी अखेरच्या
हदवशीिी कामय ठे वली. तब्बल पाच सुविापदकाांची कमाई केली.

●

कांपाऊांड ववभागात १८ आणि २१ वषांखालील गटात भारतीयाांनी तीन सुविा, दोन रौप्य आणि दोन िाँझ पदके शमळवली
िोती. आज १८ वषांखालील ररकव्िा प्रकारात भारतीय ततरां दाजाांनी सव
ु िायश शमळवले.

●

भारताचे सुविापदक ववजेते

●

कॅडेट : ववशाल चें गमेई, अशमत कुमार, ववकी रािुल

●

कॅडेट शमश्र : तमन्ना आणि बबशाल चें गमई

●

ज्युतनयर मुले साांगधक पाथा : : साळुांखे, आहदत्य चौधरी, धीरज बोमदे व

●

ज्युतनयर शमश्र साांतघक : कोमशलका बारी, पाथा साळुांखे

●

ज्यतु नयर मल
ु ी: कोमशलका बारी

िॉकी स्टार वांदना कटाररया उत्तराखांड महिला आणि बालववकास राजदत
ू झाल्या
•

उत्तराखांडचे मुख्यमांत्री पुष्करशसांि धामी याांनी भारतीय महिला िॉकी सांघाच्या खेळाडू वांदना कटाररया राज्याच्या महिला

सक्षमीकरि आणि बालववकास ववभागाच्या िँड अॅम्बेसेडर असतील अशी घोषिा केली आिे . हटलू रौटे ली पुरस्कार आणि
अांगिवाडी सेववका पुरस्कार ववजेत्याांना सन्मातनत करण्यासाठी आयोजजत कायाक्रमात िी घोषिा करण्यात आली.

•

याआधी, धामीने टोककयो ऑशलजम्पकमधील उत्कृष्ट कामगगरीबद्दल भारतीय महिला िॉकी सांघाच्या खेळाडू वांदना
कटाररयाला 25 लाख रुपयाांचे रोख बक्षीस जािीर केले िोते.
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भारताच्या शमश्र सांघाला ररले काांस्यपदक शमळाले
•

भारताच्या शमश्र ररले सांघाने जागततक यव
ु ा (२० वषांखालील) अॅथलेहटक्स अजजांक्यपद स्पधेतील ४
बाय ४०० मीटर शयातीमध्ये काांस्यपदक जजांकले.

•
•

जागततक यव
ु ा अॅथलेहटक्स स्पधेतील पदकववजेते खालीलप्रमािे

बी. श्रीधर, कवपल वप्रया मोिन, सुमी- शमश्र ररले- 2021- काांस्य

नवीन नेमिुका
SC कॉलेजजयम ने 3 महिला न्यायाधीशाांच्या नावाांची शशफारस केली आिे
•

सवोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजजयमने शशफारस केलेल्या या तीन महिला न्यायाधीशाांमध्ये

1.कनााटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती बी. व्िी. नागरथना
2. तेलांगिा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती िे मा कोिली

3. गज
ु रात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमत
ू ी बेला एम बत्रवेदी

•

कनााटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती बी. वी. नागरथना 2027 मध्ये पुढील आणि पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश
(CJI) बनू शकतात.

•

तेलांगिा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती हिमा कोिली या राज्याच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश आिे त. त्या

07

जानेवारी 2021 रोजी तेलांगिा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्ििून शपथ घेतली. यापूवी त्या हदल्ली उच्च
न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्ििून कायारत िोत्या.

www.byjusexamprep.com

न्यायमूती ववद्यासागर कानडे मिाराष्ट्र राज्याचे नवे लोकायुक्त बनले
•

न्यायमूती ववद्यासागर मुरलीधर कानडे याांचा राज्याचे नवीन लोकपाल म्ििून राजभवन येथे शपथववधी झाला. यावेळी
त्याांना पदाची शपथ राज्यपाल भगत शसांि कोश्यारी याांनी हदली.

•
•

यावेळी मुख्यमांत्री उद्धव ठाकरे उपमुख्यमांत्री अजजत पवार उपजस्थत िोते.

आधीचे लोकायक्
ु त:न्यायमूती एम एल तिशलयानी याांचा लोकायक्
ु तपदाचा कायाकाळ ऑगस्ट २०२० सांपला िोता आणि
तेव्िापासून िे पद ररक्त िोते.

न्या. कानडे ववषयी अगधक माहिती
•
•
•

न्या. कानडे याांनी वककलीची सुरुवात मुांबई उच्च न्यायालयात केली.

मांब
ु ई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी न्या. कानडे याांची हदनाांक 12 ऑक्टोबर 2001 रोजी तनयक्
ु ती झाली.

मुांबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूती म्ििून हदनाांक 2 डडसेंबर ते 9 डडसेंबर 2015 या कालावधीत व
त्यानांतर 15 जानेवारी ते 20 जानेवारी 2016 या कालावधीत त्याांची तनयुक्ती झाली िोती.

•
•

34000 प्रकरिाांमध्ये न्यायतनवाडा याांनी आपल्या कारककदीत केला आिे

ववधी अिवालाांमध्ये त्याांनी हदलेले 1200 पेक्षा अगधक तनकालाांचा उल्लेख करण्यात आला आिे .

सांकीिा

भारतातील पहिली गुरेढोरे जीनोशमक गचप 'इांडडगाऊ'
•

अलीकडे, नॅशनल इजन्स्टट्यट
ू ऑफ अॅतनमल बायोटे क्नॉलॉजी (NIAB), िै दराबादने इांडडगाऊ(INDIGAU)

नावाची गचप

लाँच केली आिे .
•

गीर, काांकरे ज, साहिवाल, ओांगोले इत्यादी दे शी गुराांच्या शुद्ध जातीांच्या सांवधानासाठी िी भारताची पहिली गुरे जीनोशमक
गचप आिे . एनआयएबी िी ववज्ञान आणि तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या जैवतांत्रज्ञान ववभागाची भारतीय स्वायत्त सांशोधन सांस्था
आिे .
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14 ऑगस्ट फाळिी भयस्मत
ृ ी हदवस म्ििून साजरा िोिार
•

बिहटशाांनी 1947 साली भारताची फाळिी केल्यानांतर पाककस्तानची मस्
ु लीम दे श म्ििन
ू तनशमाती करण्यात आली. लाखो
लोक ववस्थावपत झाले आणि धाशमाक हिांसाचारात लाखो लोकाांनी जीव गमावला.लोकाांचा सांघषा आणि त्याग याांच्या
स्मतृ तप्रीत्यथा 14 ऑगस्ट िा आता फाळिी भयस्मत
ृ ी हदवस म्ििून पाळला जाईल.

'TAPAS' ऑनलाइन मांच
•

केंद्रीय

सामाजजक

न्याय

आणि

सशक्तीकरि

मांत्रालयाने

TAPAS

इांट्रेतनांग

फॉर

ऑगमेंटीांग

प्रॉडजक्टववटी अँड सजव्िासेस नामक एक ऑनलाइन सांकेतस्थळ / मांच / पोटा ल कायारत केले आिे .
•

उद्दे श: प्रशशक्षिाथीना प्रशशक्षिात सिभागी करून घेऊन त्याांचे ज्ञान आणि क्षमता वधानाच्या दृष्टीने
कौशल्य ववकशसत करिे िा अशा प्रकारे प्रशशक्षि स्वाध्याय पोचवण्याचा मुख्य उद्दे श आिे .
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•

ठळक बाबी
1. राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा सांस्था (NIC)) आणि मांत्रालय याांच्या सियोगाने िा मैच ववकशसत केला
गेला आिे .

2. ज्या कोिाला एखाद्या ववषयातीत आपले ज्ञान वाढवण्याची इच्छा असेल त्याांना याचा वापर
करता येईल. त्यासाठी कोितेिी शुल्क आकारले जािार नािी,

3. व्यसनाधीनाांकडून िोिारा छळ वयोवद्
ृ धाांची काळजी घेिे, डडमेजन्शया ग्रस्ताांची काळजी आणि
व्यवस्थापन तत
ृ ीयपांथी व्यक्तीांचे प्रश्न आणि सामाजजक सांरक्षि बाबीसांबांधी सवाकष अभ्यास िे
पातील 5 मूलभूत अभ्यासक्रम आिे त..

4. त्यामध्ये

ध्वतनत

केलेले

व्याख्यान

आणि

ई-अभ्यासक्रम

आिेत.

प्रशशक्षिाथी

आणि

अभ्यासक्रमातीत सिभागी व्यक्तीांना एकमेकाांशी सांवाद साधण्याला प्रोत्सािन शमळावे मदत
करण्यासाठी वचीसाठीचे फोरम यात समाववष्ट आिे त.
‘माझी मेट्रो मिोत्सव 2021' ची घोषिा

•

दरवषीप्रमािे यांदािी मुांबई मेट्रो वन प्रायव्िे ट शलशमटे डने (एमएमओपीएल) 'माझी मेट्रो मिोत्सव

2021' ची घोषिा केली असून यांदा 'रां ग दे मेट्रो' या सांकल्पनेवर आधाररत माझी मेट्रो मिोत्सव पार
पडिार आिे .
•

उद्दे श:याद्वारे

नागररक,

ववद्याथी

आणि

कलाकाराांना

रां गवण्याची सांधी न उपलब्ध करून दे ण्यात आली
•

कालावधी: मांगळवार, 17 ऑगस्टपासून

आिे .

आपल्या

सांकल्पनेतून

मेट्रो

स्थानक

या मिोत्सवाला सुरुवात िोिार असून यासाठी इच्छुकाांना

नोंदिी करता येिार आिे . िा मिोत्सव 17 डडसेंबरपयंत सरू
ु राििार आिे .
•

कधी सरू
ू 2014 मध्ये वाितक
ु ीसाठी सेवेत दाखल
ु झाले? वसोवा-अांधेरी-घाटकोपर मेट्रो 1' मागा जन
झाला. 'मेट्रो 1' सरू
ु झाल्यापासन
ू एमएमओपीएलकडून 'माझी मेट्रो मिोत्सव' उपक्रम राबववला जात.
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एचसीएल फाउां डेशनने कारागीराांना सक्षम करण्यासाठी 'माय ई-िाट' पोटा ल सुरू केले
•

एचसीएल

फाउां डेशन,

एचसीएल

टे क्नॉलॉजीजची

कॉपोरे ट

सामाजजक

जबाबदारी

शाखा,

कारागीराांना

सक्षम

बनवण्यासाठी आणि दे शातील िस्तकला क्षेत्राची मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी 'माय ई-िाट' िे ऑनलाइन
पोटाल सरू
ु केले आिे .
•

उद्दे श: प्लॅ टफॉमा कारागीर आणि प्राथशमक उत्पादकाांना त्याांची उत्पादने थेट ग्रािकाांना दाखवन
ू आणि त्याांचे प्रदशान
करण्यासाठी सक्षम करे ल, ज्यामळ
ु े अनौपचाररक मध्यस्थ आणि दीघा पुरवठा साखळी कमी िोईल.

•

सध्या, पोटा लवर 600 िून अगधक उत्पादनाांसि आठ राज्याांतील 30 िून अगधक भागीदार सच
ू ीबद्ध आिेत.

दरू दशानने "रग रग में गांगा" या प्रवासविान कायाक्रमाचा दस
ु रा िां गाम सुरू केला
•

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारि मांत्री श्री अनुराग ठाकूर याांनी आज यशस्वी प्रवासविान रग रग में गांगाच्या दस
ु ऱ्या पवााचे
अनावरि केले तसेच केंद्रीय जलशक्ती मांत्री श्री गजेंद्रशसांि शेखावत आणि केंद्रीय जल राज्यमांत्री आणि अन्न प्रकक्रया
उद्योग मांत्री श्री प्रल्िाद शसांि पटे ल याांच्यासि.

•

26 भागाांचा प्रवासविान सुप्रशसद्ध अशभनेते राजीव खांडेलवाल याांनी सादर केला आिे आणि 21 ऑगस्ट 2021 पासून
दर शतनवारी आणि रवववारी रात्री डीडी नॅशनल वर 8:30 वाजता प्रसाररत िोईल.

•

मांत्री अनुराग ठाकूर याांनी नमूद केले, लॉकडाऊन दरम्यान 'रामायि' आणि 'मिाभारत' माशलका प्रेक्षकाांमध्ये खूप
लोकवप्रय िोत्या कारि त्याांनी लोकाांना त्याांच्या वारशाशी जोडले.

•
•
•

ते म्ििाले, 'रग रग में गांगा' सीझन -1 दे खील मोठ्या प्रेक्षकाांनी पाहिला.

त्याांनी नमद
ू केले की, योग्य सामग्री तयार केली पाहिजे जेिेकरून दरू दशान अगधक नेत्रगोलक पकडू शकेल.

पुढील तीन ते चार वषांत दरू दशान िे सवाागधक पाहिले जािारे चॅनेल बनेल, अशी माहिती मांत्री मिोदयाांनी हदली.
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•

ते पढ
ु े म्ििाले की, चॅनेल दशाकाांना दरू दशानवर आिण्यासाठी व्यासपीठासाठी योग्य सामग्री तयार करे ल.

एम्स हदल्ली कॅम्पसमध्ये फायर स्टे शन असलेले दे शातील पहिले रुग्िालय बनले
•

ऑल इांडडया इजन्स्टट्यूट ऑफ मेडडकल सायन्स (एम्स), नवी हदल्ली िे कोित्यािी आपत्कालीन पररजस्थतीला तोंड
दे ण्यासाठी िॉजस्पटलच्या पररसरात फायर स्टे शन ठे विारे भारताचे पहिले रुग्िालय बनले आिे .

•
•

एम्सने हदल्ली फायर सजव्िास (DFS) सोबत सिकाया केले आिे .

एम्स फायर स्टे शनसाठी पायाभूत सुववधा पुरवतील, तर फायर टें डर, उपकरिे आणि मनुष्यबळ डीएफएस द्वारे
व्यवस्थावपत केले जाईल.

•

एम्सचे सांचालक: रिदीप गुलेररया.

जम्मू आणि काश्मीरचे लेफ्टनांट गव्िनार मनोज शसन्िा याांनी प्रूफ अॅप लाँच केले
•

जम्मू -काश्मीरचे लेफ्टनांट गव्िनार मनोज शसन्िा याांनी प्रशासन प्रिालीमध्ये अगधक पारदशाकता
आणि उत्तरदातयत्व आिण्यासाठी PROOF (प्रफ
ू ) नावाच्या मोबाईल अॅजप्लकेशनचे अनावरि केले
आिे .
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•
•

PROOF म्ििजे 'ऑन-साइट सुववधेचा फोटोग्राकफक.

मुख्य उद्दे श: ते ठराववक कालावधीत प्रकल्पाांचे तनरीक्षि करे ल आणि ते वेळेवर पूिा करे ल. या
अनुप्रयोगातील सवा प्रकल्पाांचे तपशील सांपूिा जजओ टॅ ग केलेल्या छायागचत्राांसि आता सक्षमीकरि
पोटा लद्वारे जनतेसाठी उपलब्ध िोतील.

•

अॅप त्याच्या भौगोशलक तनदे शाांकासि कामाचे सांपूिा गचत्रमय दृश्य प्रदान करे ल अथाात अक्षाांश आणि
रे खाांश आणि कामाच्या प्रगतीवर वापरकत्यााच्या हटप्पण्या.

