www.byjusexamprep.com

साप्ताहिक चालू घडामोडी

तीसरा आठवडा ऑगस्ट 2021
मित्वाच्या बातम्या: राज्य
तेलंगणात Medicine From The Sky’ योजनेची सुरुवात

•

‘मेडिडिन फ्रॉम द स्काय’ योजनेची िुरुवात तेलंगणा या राज्यात करण्यात आली.

•

केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योडतराडदत्य डिंडिया आडण तेलंगणाचे मंत्री के टी रामाराव यांची उपस्थितीत या
योजनेचा शुभारं भ करण्यात आला.

•

उद्दे श:िर ोन वापरून दु गगम भागात लि आडण आवश्यक वस्तू पोहोचवने.

•

नुकतेच पंतप्रिान नरें द्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली िर ोन िोरण तयार करण्यात आले आहे. प्रत्येक तीन
मडहन्ांनंतर याचं डवश्लेषण केले जाईल.

•

िंपूणग दे शािाठी एक मॉिे ल तयार करण्यािाठी आयटी मंत्रालय,डवमान मंत्रालय,राज्य िरकार,आरोग्य मंत्रालय
हे िवग काम करतील.

•

केंद्र ड्र ोन ननयम 2021:

नुकतेच केंद्र िरकारने िर ोन डनयम 2021 अडििूडचत केले आहे , मानवरडहत डवमान प्रणालींिाठी पूवी अस्स्तत्वात
अिलेल्यापेक्षा अडिक उदार शािन.
मुख्य बदल:
•

डवमानतळाच्या पररडमतीपािून 8 ते 12 डकमी दरम्यान ग्रीन झोनमध्ये 400 फूट आडण 200 फूट पयंत उड्डाण
परवानगी आवश्यक नाही.

•

िूक्ष्म िर ोन (गैर-व्याविाडयक वापरािाठी), नॅनो िर ोन आडण आर अँि िी िंथिांिाठी पायलट परवाना आवश्यक
नाही.

•

भारतात नोंदणीकृत परदे शी मालकीच्या कंपन्ांनी िर ोन ऑपरे शन्सवर कोणतेही बंिन नाही.

•

DGFT द्वारे डनयमन करण्यािाठी िर ोन आडण िर ोन घटकांची आयात.

•

कोणत्याही नोंदणी डकंवा परवाना जारी करण्यापूवी कोणत्याही िुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता नाही.

•

हवाबंदपणाचे प्रमाणपत्र, अडद्वतीय ओळख क्रमांक, पूवग परवानगी आडण R&D घटकांिाठी दू रथि पायलट
परवान्ाची आवश्यकता नाही.

www.byjusexamprep.com

•

िर ोन डनयम 2021 अंतगगत िर ोनचे कव्हरे ज 300 डकलोवरून 500 डकलो पयंत वाढले. हे िर ोन टॅ क्ींना दे खील
कव्हर करे ल.

•

क्वाडलटी कौस्न्सल ऑफ इं डिया आडण त्याच्याद्वारे अडिकृत प्रमाणपत्र िंथिांना िुपूदग केलेल्या हवाई योग्यतेचे
प्रमाणपत्र जारी करणे.

•

डनमागता स्व-प्रमाणन मागागद्वारे डिडजटल स्काय प्लॅटफॉमगवर त्यांचा िर ोनचा अडद्वतीय ओळख क्रमांक तयार करू
शकतो.

•

िर ोन डनयम, 2021 अंतगगत जास्तीत जास्त दं ि INR 1 लाख केला. तिाडप, इतर कायद्ांच्या उल्लंघनाच्या
िंदभागत हे दं ि लागू होणार नाही.

•

मालवाहतुकीिाठी िर ोन कॉररिॉर डवकडित केले जातील.

•

व्यविायािाठी अनुकूल डनयामक व्यवथिा िुलभ करण्यािाठी िर ोन प्रमोशन कौस्न्सलची थिापना केली जाईल.
(Source – AIR News)

24 पैकी 5 ऑक्सिजन नननमिती प्रकल्ांपैकी प्रकल् पूणि नानशक नजल्ह्यात

•

नाडशक डजल्ह्यात कोरोनाच्या िंभाव्य डतिऱ्या लाटे च्या पार्श्गभूमीवर ऑस्क्जन डनडमगतीच्या 24 प्रकल्ांपैकी
पाच पूणग झाले आहेत.

•

अजून दहा प्रकल् लवकरच िुरु करण्यात येतील होतील.

•

डजल्हा प्रशािनाने कोरोनाच्या डतिऱ्या लाटे च्या िंभाव्य िोका लक्षात घेता डह तयारी केली आहे.

•

ऑस्क्जन डनडमगतीचे िवग प्रकल् वेळेत पूणग होतील, अिे डजल्हा प्रशािनाने िांडगतले

•

नाडशकचे डजल्हाडिकारी िूरज मंिारे , नाडशक महापाडलका आयुक्त कैलाि जािव, डजल्हा पररषदे च्या मुख्य
कायगकारी अडिकारी लीना बनिोि आडण इतर अडिकारी उपस्थित होते.

(Source – AIR)

PM-KUSUM अंतगित सौर पंप बसवण्यात हररयाणा अव्वल
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•

केंद्रीय नवीन आडण नवीकरणीय ऊजाग मंत्रालयाच्या आकिे वारीनुिार, प्रिानमंत्री डकिान ऊजाग िुरक्षा इवाम
उत्थान महाडभयान (पीएम-कुिुम) अंतगगत ऑफ-डग्रि िौर पंप बिवण्याच्या बाबतीत हररयाणा दे शातील इतर
राज्यांमध्ये अव्वल आहे.

•

हररयाणाने 2020-21 िाठी 15,000 मंजूर पंपांपेक्षा 14,418 पंप बिवले आहेत. हररयाणाला 2020-21
वषागिाठी 15,000 पंपांचे लक्ष्य दे ण्यात आले आहे , ज्याची एकूण डकंमत 520 कोटी रुपये आहे.

पीएम-कुसुम योजनेबद्दल:
• केंद्र पुरस्कृत पीएम-कुिुम योजना 2019 मध्ये 20 लाख स्टँ िअलोन िौर पंप बिवण्याचे लक्ष्य ठे वून िुरू
करण्यात आली.
• या योजनेअंतगगत शेतकऱ्यां ना पंपाच्या खचागचा 40 टक्के खचग करावा लागतो, तर केंद्र आडण राज्य िरकार
उवगररत 60 टक्के िौर पंपां ना 10 एचपी पयंतची क्षमता अिलेल्या िस्ििीवर अनुदान दे तात.
• तिाडप, हररयाणा आडण इतर काही राज्यांनी अनुदानावर अडतररक्त टॉप-अप प्रदान केले आहे , ज्यामुळे
शेतकऱ्यांचा डहस्सा 25 टक्क्ांपेक्षा कमी झाला आहे.
सवि स्पर्ाि परीक्ांसाठी महत्वाची मानहती:
• हररयाणाची राजिानी: चंदीगि;
• हररयाणाचे राज्यपाल: बंिारू दत्तात्रय;
•

हररयाणाचे मुख्यमंत्री: मनोहर लाल खट्टर

Source: Economic Times

छत्तीसगढ सरकारने भारताचे प्रमुख बाजरी केंद्र बनण्यासाठी 'नमले ट नमशन' सुरू केले

•

छत्तीिगिचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी 'डमले ट डमशन' िुरू करण्याची घोषणा केली आहे , ज्याचे उद्दीष्ट
शेतकऱ्यांना डकरकोळ िान् डपकांिाठी योग्य दर दे ण्याचे आहे.

•

हा उपक्रम मुख्यत्वेकरून भारताचे बाजरीचे केंद्र बनण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल आहे. डमशनची अंमलबजावणी
करण्यािाठी राज्य िरकारने इं डियन इस्िट्यूट ऑफ डमले ट ररिचग (आयआयएमआर), हैदराबाद आडण
राज्यातील 14 डजलह यांच्या डजलह हाडिकाऱ्यांिोबत िामंजस्य करार केला आहे.

•

शेतकऱ्यांना बाजरी डमशन अंतगगत इतर महत्त्वपूणग लाभांमध्ये बाजरीिाठी इनपुट िहाय्य, खरे दी व्यवथिा,
डपकांच्या प्रडक्रयेत शेतकऱ्यांना मदत करणे आडण शेतकऱ्यांना तज्ांच्या कौशलह याचा लाभ डमळणे िुडनस्चचत
करणे िमाडवष्ट आहे.

•

छत्तीिगिचे मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल

•

छत्तीिगिचे राज्यपाल: अनुिूया उईके

Source: ANI News
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उत्तराखंड्मर्ील भारतातील सवाित मोठी ओपन एअर फनीरी

उत्तराखंिच्या रानीखेतमध्ये भारतातील िवागत मोठ्या ओपन एअर फनीरीचे उदह घाटन झाले .
रानीखेत फनीरी बद्दल:
•

फनगरीमध्ये फनग प्रजातींचा िवागत मोठा िंग्रह आहे , जो फक्त जवाहरलाल नेहरू टर ॉडपकल बॉटडनकल गािग न
आडण ररिचग इस्िट्यूट (टीबीजीआरआय), डतरुअनंतपुरम नंतर दु िरा आहे.

•

तिाडप, नैिडगगक पररिरामध्ये ही दे शातील पडहली ओपन-एयर फनीरी आहे जी कोणत्याही पॉली-हाऊि/ शेि
हाऊि अंतगगत नाही.

•

फनगरी 1,800 मीटर उं चीवर 4 एकर जडमनीवर पिरली आहे.

•

केंद्र िरकारच्या कॅम्पा योजनेअंतगगत उत्तराखंि वन डवभागाच्या िंशोिन शाखेने तीन वषांच्या कालाविीत
डवकडित केले आहे.

•

CAMPA (भरपाई वनीकरण डनिी व्यवथिापन आडण डनयोजन प्राडिकरण) बद्दल: पयागवरण आडण वन
मंत्रालयाने CAMPA 2004 मध्ये नैिडगगक जंगलांचे िंरक्षण, वन्जीवांचे व्यवथिापन, जंगलातील पायाभूत
डवकाि आडण इतर िंलग्न कामांिाठी गडतमानता वाढवण्यािाठी िुरू केली होती.

•

रानीखेत फनीरीमध्ये 120 वेगवेगळ्या प्रकारचे फनग आहेत.

•

फनगरीमध्ये पस्चचम डहमालयीन प्रदे श, पूवग डहमालयीन प्रदे श आडण पस्चचम घाटातील प्रजातींचे डमश्रण आहे.

•

यात उत्तराखंिच्या राज्य जैवडवडविता मंिळाने िोकादायक प्रजाती टर ी फनगिह अनेक दु डमगळ प्रजाती आहे त.

टीप: अलीकिे च, उत्तराखंिच्या दे हरादू न डजलह यात जुलै 2021 मध्ये भारतातील पडहलह या डक्रप्टोगॅडमक गािग नचे
उदह घाटन झाले .
Source: AIR News

पंतप्रर्ानांनी अहमदाबाद येथे सरदारर्ाम भवनाचे उद् घाटन केले
•

पंतप्रिान नरें द्र मोदी यांनी गुजरातमिील अहमदाबाद येिे िरदारिाम भवनाचे उदह घाटन केले .

•

त्यांनी िरदारिाम फेज -2 कन्ा छात्रालय (मुलींचे विडतगृह) ची पायाभरणीही केली आहे.

•

िरदारिाम भवन पाटीदार िमाजाने डवकडित केले आहे.

•

िरदारिाम शैक्षडणक आडण िामाडजक पररवतगन, िमाजातील दु बगल घटकां चे उत्थान आडण तरुणांना
रोजगाराच्या िंिी उपलब्ध करून दे ण्याच्या डदशेने काम करत आहे.
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Source: TOI

राष्ट्रीय शैक्नणक र्ोरणाची महाराष्ट्रात लवकरच अंमलबजावणी होणार

•

नुकतेच महाराष्टराचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यां नी जाहीर केले आहे की िॉक्टर रघुनाि माशेलकर यां च्या
अध्यक्षतेखाली राष्टरीय शैक्षडणक िोरणाचा अभ्याि करणाऱ्या कायगवाही गटाने डशफारिी आडण िूचना डदले लह या
आहेत.

•

डशक्षणाच्या दृष्टीने राज्याचा िवांगीण डवकाि िुडनस्चचत करण्यािाठी आडण या क्षेत्रात राज्याला आघािीवर
ठे वण्यािाठी टास्क फोिगच्या डशफारशींनुिार िवग श् उपाययोजना केलह या जाणार आहेत.

•

राष्टरीय डशक्षण िोरण, 2020 च्या िंदभागत टास्क फोिगने केले लह या डवडवि डशफारशींची माडहती िॉ.माशेलकर
यांनी यावेळी डदली. डशफारशींनुिार, तात्काळ कारवाईिाठी लवकरच प्रस्ताव मंडत्रमंिळाकिे िादर केला
जाणार आहे.

•

नोकरी डशक्षणानंतर डमळाले पाडहजे. बदलत्या काळात डिडजटल डशक्षण महत्त्वाचे झाले आहे. त्यािाठी
आवचयक पायाभूत िुडविा डनमागण करणे आवचयक आहे. कोरोना ने आपलह याला खूप काही डशकवले . घरून
काम, ऑनलाईन डशक्षण िुरू झाले . मुलांना अॅडनमेशन डकंवा रे खांकनाद्वारे डशकवले तर ते लगेच िमजते.
त्यामुळे भडवष्यात अशा नाडवन्पूणग िंकलह पनांवर भर दे णे आवचयक आहे. अिे मुख्यमंत्र्ां नी िांडगतले.

Source: Lokmat

ओबीसी आरक्णाबाबत अध्य़ादे श काढण्याचा राज्य मंत्रीमंड्ळाचा ननणिय
•

50 टक्के आरक्षणाच्या मयागदेत ओबीिी आरक्षणाबाबत अध्यादे श जारी करण्याचा डनणगय राज्य मंडत्रमंिळाच्या
बैठकीत घेण्यात आला.

•

त्यािाठी महाराष्टर ग्रामपंचायत कायद्ात बदल केले जातील.
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•

आं ध्र प्रदे श, तेलंगणा आडण इतर काही राज्यांनी 50 टक्क्ांच्या मयागदेत अध्यादे श जारी केले आहेत.

•

हाच अध्यादे श िध्याच्या पोटडनविणुका आडण येणाऱ्या इतर डनविणुकांना लागू होईल.

•

त्यामुळे 10 ते 12 टक्के ओबीिी जागा कमी होतील.

•

या जागा कमी झाल्या तरी उवगररत आरक्षण वाचवण्यािाठी राज्य िरकारने हे पाऊल उचलले अिून,

अध्यादे शही न्ायालयात उभा राहील.
Source: AIR News

अलीगढ येथील राजा महेंद्र प्रताप नसंह राज्य नवद्यापीठाची पायाभरणी पंतप्रर्ानांनी केली

•

पंतप्रिान नरें द्र मोदी यांनी अलीगढ येिील राजा महेंद्र प्रताप डिंह राज्य डवद्ापीठाची पायाभरणी केली.

•

पंतप्रिानांनी उत्तर प्रदे श िंरक्षण औद्ोडगक कॉररिॉरच्या अलीगढ नोि आडण राजा महेंद्र प्रताप डिंह राज्य
डवद्ापीठाच्या प्रदशगनातील मॉिे लहिलाही भेट डदली.

राजा महेंद्र प्रताप नसंह राज्य नवद्यापीठाबद्दल:
•

उत्तर प्रदे श राज्य िरकारने राजा महेंद्र प्रताप डिंह यां च्या स्मृती आडण िन्मानािग या डवद्ापीठाची थिापना केली
जात आहे.

•

अडलगढच्या कोइल तहिीलच्या लोढा आडण मुिेपूर करीम जारौली गावात 92 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रामध्ये हे
डवद्ापीठ थिापन केले जात आहे.

राजा महेंद्र प्रताप नसंह बद्दल:
•

राजा महेंद्र प्रताप डिंह यांचा जन्म 1 डििेंबर 1886 रोजी उत्तर प्रदे शातील हािरि डजलह यात झाला.

•

ते एक भारतीय स्वातंत्र् िेनानी, पत्रकार, ले खक, क्रांडतकारक होते.

•

1957-19 62 मध्ये ते दु िऱ्या लोकिभेचे िदस्य होते.

•

1932 मध्ये त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कारािाठी नामांकन डमळाले .

Source: PIB
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पुणे शहरात एक हजार टनांपेक्ा जास्त बायोमेनड्कल कचरा

•

गेल्या चार मडहन्ांत पुणे शहराने मास्क, हातमोजे, प्रयोगशाळा कचरा, अयशस्वी लि आडण िडजगकल कचरा
यािह एक हजार टनांपेक्षा जास्त बायोमेडिकल कचरा डनमागण केला आहे .

•

कोरोना रुग्ांची िंख्या कमी झाल्यामुळे इतर रुग्ांवरही आता उपचार केले जात आहेत. त्यामुळे िामान्
बायोमेडिकल कचऱ्याचे प्रमाण आता कोडवि बायोमेडिकल कचऱ्यापेक्षा जास्त आहे .

•

एडप्रल-मेच्या तुलनेत जून ते ऑगस्ट दरम्यान िामान् बायोमेडिकल कचऱ्याचे प्रमाण वाढल्याचे डदिून आले
आहे.

•

मे ते ऑगस्ट पयंत शहरात 759 टन डवडवि प्रकारचे बायोमेडिकल कचरा आडण 345 टन कोडवि बायोमेडिकल
कचरा डनमागण झाला आहे .

टाटा स्टीलने CO2 कॅप्चर करण्यासाठी भारतातील पनहला कारखाना उघड्ला

टाटा स्टीलने भारतातील पडहला काबगन कॅप्चर प्ांट िुरू केला आहे जो िेट जमशेदपूर वक्गमध्ये ब्लास्ट फनेि
गॅिमिून CO2 काढतो. या कामडगरीमुळे, टाटा स्टील अशी काबगन कॅप्चर तंत्रज्ान स्वीकारणारी दे शातील
पडहली स्टील कंपनी बनली आहे.
• िीिीयू प्ांटचे उदह घाटन कंपनीचे अडिकारी आडण इतर मान्वरांच्या उपस्थितीत टाटा स्टीलचे िीईओ आडण
एमिी टीव्ही नरें द्रन यांनी केले .
कारखाना बद्दल:
• कारखाना दररोज 5 टन CO2 (5 टन प्रडतडदन (TPD)) घेऊ शकते. गोलाकार काबगन अिगव्यवथिेला प्रोत्साहन
दे ण्यािाठी कंपनी कॅप्चर केले लह या CO2 चा िाइटवर पुनवागपर करे ल.
• ही काबगन कॅप्चर अँि युडटलायझेशन (CCU) िुडविा अमाईन-आिाररत तंत्रज्ानाचा वापर करते आडण कॅप्चर
केले ले काबगन ऑनिाइट पुनवागपरािाठी उपलब्ध करते.
• िंपले ला CO2 गॅि वाढीव कॅलरीडफक मूलहयािह गॅि नेटवकगला परत पाठडवला जातो. हा प्रकलह प काबगन
क्लीन, कमी डकमतीच्या CO2 कॅप्चर तंत्रज्ानाचा जागडतक नेता अिले लह या तांडत्रक िहाय्याने कायागस्ित
करण्यात आला आहे.
•
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सवि स्पर्ाि परीक्ांसाठी महत्वाची मानहती:
• टाटा स्टीलची थिापना: 25 ऑगस्ट 1907, जमशेदपूर;
• टाटा स्टीलचे िंथिापक: जमशेटजी टाटा;
• टाटा स्टील मुख्यालय: मुंबई.
Source: Tata Steel

मित्वाच्या बातम्या: भारत

खाद्य तेल आनण खाद्य तेल नबयांच्या आयातीवरच्या शुल्कात सूट दे ण्याचा केंद्रसरकारचा ननणिय

•
•
•

केंद्र िरकारनं खाद् तेल आडण खाद् तेल डबयांच्या आयातीवरच्या शुल्कात िूट द्ायचा डनणगय घेतला आहे.
यािंदभागत केंद्रीय अिग मंत्रालयाच्या महिूल डवभागानं काल अडििूचना जारी केली.
खाद्तेलाच्या वाढलेल्या डकंमती कमी व्हाव्यात आडण नागररकांना डदलािा डमळावा यािाठी हा डनणगय घेतला
अिून, आजपािून ही अडििूचना लागू केली अिं अिग मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
(Source – PIB)

राज्यातल्या स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या ननवड्णुका पुढं ढकलण्याचा अनर्कार राज्य
सरकारांना नसल्याचा सवोच्च न्यायालयाचा ननणिय

•

राज्यातल्या थिाडनक स्वराज्य िंथिांच्या डनविणुका पुढे ढकलण्याची राज्य शािनाची अडििूचना िवोच्च
न्ायालयानं रद्द केली आहे.

•

याबाबतचा िंपूणग अडिकार राज्य डनवि डनविणूक आयोगाचा अिल्यानं , त्यात राज्य िरकार हस्तक्षेप करु
शकत नाही अिही न्ायालयानं म्हटलं आहे.

•

इतर मागाि वगीय-ओ.बी.िी. आरक्षण मयागदा पन्नाि टक्क्ांहून जास्त झाल्यानं राज्यातील काही स्वराज्य
िंथिांमिील डनविी िवोच्च न्ायालयानं रद्द केल्या. डतिं पोटडनविणुका घेण्याचं आयोगान डनयोजन केलं.

•

मात्र, कोरोना डवषाणू िंिगाग चं कारण दे त राज्य िरकारनं त्या पुढे ढकलण्याची डवनंती केली होती

www.byjusexamprep.com

(Source – AIR News)

'मैं भी नड्नजटल 3.0' मोहीम सुरू

•

गृहडनमागण आडण शहरी व्यवहार मंत्रालयाने इले क्टर ॉडनक् आडण माडहती तंत्रज्ान मंत्रालयाच्या िहकायागने 'मैं भी
डिडजटल 3.0' िुरू केले - दे शातील 223 शहरांमध्ये पीएम स्वडनिी योजनेअंतगगत रस्त्यावरील डवक्रेत्यांिाठी
डिडजटल ऑनबोडिं ग आडण प्रडशक्षणािाठी एक डवशेष मोहीम.

•

िहभागी एजन्सी: BharatPe, Mswipe, Paytm, PhonePe, Aceware या मोडहमेत UPI ID, QR कोि जारी
करण्यािाठी आडण डिडजटल प्रडशक्षण दे ण्यािाठी िहभागी होत आहे त.

•

डिडजटल पेमेंट अॅग्रीगेटर डिडजटल व्यवहार आडण वतगणुकीत बदल घिवून आणण्यािाठी रस्त्यावरच्या
डवक्रेत्यांना हाताळतील.

कजि आनण रक्कम:
•

आतापयंत 45.5 लाख अजग प्राप्त झाले आहेत. यापैकी 27.2 लाख कजग मंजूर करण्यात आले आहे आडण 24.6
लाख कजग डवतररत करण्यात आले आहे.

•

आतापयंत डवतररत केले ली रक्कम ₹ 2,444 कोटी आहे .

पीएम स्टर ीट वेंड्रच्या आत्मननभिर ननर्ी (पीएम स्वननर्ी) योजनेबद्दल:
•

हे 1 जून 2020 रोजी केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून िुरू करण्यात आले .

•

डनयडमत परतफेिीवर% 7% व्याज िबडििीिह scheme 10,000 पयंत परविणारी कायगरत भांिवली कजे
ही योजना िुलभ करते.

•

रस्त्यावरील डवक्रेत्यांना कजागची वेळेवर परतफेि केलह याि अनुक्रमे दु िऱ्या आडण डतिऱ्या टप्यात ₹ 20,000
आडण ₹ 50,000 चे कजग घेण्याची िंिी आहे.

•

योजना प्रशािनािाठी अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून डििबीची डनयुक्ती करण्यात आली आहे .

Source: PIB

नड्नजटल शेती
•

कृषी आडण शेतकरी कलह याण मंत्रालयाने डिडजटल शेती पुढे नेण्यािाठी खािगी कंपन्ांिोबत 5 िामंजस्य
करार केले .

•

डिस्को, डनन्जाकाटग , डजओ प्ॅ टफॉमग डलडमटे ि, आयटीिी डलडमटे ि आडण एनिीिीईएक् ई-माकेटह ि
डलडमटे ि (एनएमएल) िह प्रायोडगक प्रकलह पांिाठी िामंजस्य करार करण्यात आले .
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•

िामंजस्य करार डिडजटल कृषी अडभयानाच्या रे षेवर आहेत.

नड्नजटल शेती बद्दल:
•

डिडजटल शेती म्हणजे "िवां ना िुरडक्षत, पौडष्टक आडण परविणारे अन्न दे ताना शेती फायदे शीर आडण डटकाऊ
बनवण्यािाठी वेळेवर, लस्क्ष्यत माडहती आडण िेवांच्या डवकाि आडण डवतरणाि िमिगन दे ण्यािाठी आयिीटी
आडण िे टा इकोडिस्टम."

फायदे :
•

या प्रायोडगक प्रकलह पांच्या आिारे शेतकरी कोणते पीक घ्यायचे, कोणत्या प्रकारचे डबयाणे वापरायचे आडण
जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यािाठी कोणत्या िवोत्तम पद्धतींचा अवलं ब करायचा याबाबत माडहतीपूणग डनणगय
घेण्याि िक्षम अितील.

•

कृषी पुरवठा िाखळीचे खेळािू तंतोतंत आडण वेळेवर माडहतीवर त्यांच्या खरे दी आडण लॉडजस्स्टकचे डनयोजन
करू शकतात.

Source: PIB

कोळशावर आर्ाररत हायड्र ोजन उत्पादनासाठी रोड् मॅप तयार करण्यासाठी टास्क फोसि
आनण तज्ज्ञ सनमती

•

कोळिा मंत्रालयाने कोळशावर आिाररत हायिर ोजन उत्पादनािाठी रोि मॅप तयार करण्यािाठी एक टास्क
फोिग आडण तज्ज्ञ िडमतीची थिापना केली आहे .

•

टास्क फोिगचे अध्यक्ष- डवनोद कुमार डतवारी, अडतररक्त िडचव कोळिा

•

टीप: टास्क फोिग कोळिा गॅडिडफकेशन डमशन आडण NITI आयोग यांच्याशी िमिय िािण्यािाठी जबाबदार
आहे.

•

तज्ज्ञ िडमतीचे अध्यक्ष- आर. मल्होत्रा, महािंचालक (FIPI)

कोळशावर आर्ाररत हायड्र ोजन उत्पादनाबद्दल:
•

इलेक्टरोलायडििद्वारे नैिडगगक वायू (ग्रे हायिर ोजन) आडण अक्षय ऊजाग (ग्रीन हायिर ोजन) याडशवाय कोळिा हा
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हायिर ोजन बनवण्याच्या (ब्राऊन हायिर ोजन) महत्त्वाच्या स्त्रोतांपैकी एक आहे .
•

तिाडप, कोळशाद्वारे कोळशाद्वारे हायिर ोजन काढताना काबगन उत्सजगन होऊ शकते या भीतीमुळे कोळशाला
इतरत्र प्रोत्साडहत केले गेले नाही.

•

भारतात डनमागण होणारे जवळजवळ 100% हायिर ोजन नैिडगगक वायूद्वारे होते.

•

जागडतक स्तरावर, 73 एमटी हायिर ोजन शुद्धीकरण, अमोडनया बनवण्यािाठी आडण इतर शुद्ध वापरािाठी
वापरले जाते आडण िुमारे 42 मेडटर क टन मेिनॉल, स्टील बनवण्यािाठी आडण इतर डमडश्रत वापरािाठी वापरले
जाते.

•

इलेक्टरोलायडिि आडण नैिडगगक वायूद्वारे हायिर ोजन उत्पादनाच्या तुलनेत कोळशापािून उत्पाडदत हायिर ोजनची
डकंमत स्वस्त आडण आयातीि कमी िंवेदनशील अिू शकते.

Source: PIB

मित्वाच्या बातम्या: जग

भारत आनण ऑस्टरे नलया दरम्यान पनहला 2+2 मंत्री संवाद

•

केंद्रीय िंरक्षण मंत्री राजनाि डिंह, भारताचे परराष्टर मंत्री िॉ. एि. जयशंकर आडण िंरक्षण मंत्री पीटर िटन
आडण ऑस्टर े डलयाचे परराष्टर व्यवहार मंत्री मारीि पायने यां नी नवी डदलह ली येिे भारत आडण ऑस्टर े डलया
यांच्यातील पडहला 2+2 मंत्रीस्तरीय िंवाद आयोडजत केला.

•

डद्वपक्षीय िोरणात्मक आडण आडिगक िहकायाग चा आणखी डवस्तार करण्याच्या श्ता, इं िो-पॅडिडफक
क्षेत्राकिे दोन्ही दे शांचा िामान् दृडष्टकोन आडण ऑस्टर े डलयातील भारतीय िमुदायाचे मानवी-िेतू म्हणून वाढते
महत्त्व यािह अनेक मुद्द्ांवर चचाग झाली.

भारत-ऑस्टरे नलया संबंर्
•

िंरक्षण िंबंि: डद्वपक्षीय नौदल व्यायाम (AUSINDEX), EX PITCH BLACK (ऑस्टर े डलयाचा बहुपक्षीय हवाई
लढाई प्रडशक्षण), Ex AUSTRA HIND (लष्करािह डद्वपक्षीय व्यायाम) आडण बहुपक्षीय मलबार व्यायाम (Quad
दे श).

•

टीप: भारताकिे जपान आडण यूएिए िोबत '2+2' िंवाद दे खील आहे.

Source: Indian Express
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मित्वाच्या बातम्या: अर्थव्यवस्र्ा

आनशयाई बँकेसोबत महाराष्ट्रातील ग्रामीण रस्ते जोड्ण्यासाठी चा करार

•

भारत िरकार आडण आडशयाई डवकाि बँक (ADB) यां नी महाराष्टरातील ग्रामीण रस्ते कनेस्क्टस्व्हटी िुिारून
ग्रामीण अिगव्यवथिेला चालना दे ण्यािाठी 300 दशलक्ष िॉलिगचा कजग करार केला आहे.

•

या ग्रामीण रस्ते िुिार प्रकल्ािाठी उपलब्ध अडतररक्त डनिीमुळे 1100 ग्रामीण रस्ते आडण 230 पूल 349
डजल्ह्यांमध्ये 2,900 डकमी लांबीचे िुिारतील.

•

िध्या िुरू अिलेले आडण ऑगस्ट 2019 मध्ये मं जूर झालेले 200 दशलक्ष िॉलरचे डवत्तपुरवठा, 2,100
डकलोमीटर ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती आडण िुरडक्षतता िुिारत आहे , तिेच योग्य दे खभाल दे खील करत आहे.

•

कजागच्या करारावर डवत्त मंत्रालयाचे अडतररक्त िडचव रजत कुमार डमश्रा आडण एिीबीच्या भारतीय डनवािी
डमशन ताकीओ कोडनशी यां नी स्वाक्षरी केली.

•

अडतररक्त डनिीमुळे 5,000 डकमी रस्ते आडण 200 हून अडिक पूल िुिारतील, अिे अिग मंत्रालयाने िांडगतले.

आनशयाई नवकास बँकेबद्दल महत्वाची मानहती:
• एडशयन िे व्हलपमेंट बँक (ADB) 19 डििेंबर 1966 रोजी थिापन झालेली एक प्रादे डशक डवकाि बँक आहे
•

मुख्यालय डफडलडपन्सच्या मेटरो मडनला, मंिलुयुंग शहरात स्थित ऑडटग गाि िेंटरमध्ये आहे.

•

िध्याचे अध्यक्ष मिात्सुगु अिाकावा आहेत. त्यांनी 17 जानेवारी 2020 रोजी ताकेडहको नाकाओचे थिान घेतले ,
जे 2013 मध्ये हारुडहको कुरोिा यांच्यानंतर आले.

Source: AIR News

अंतराळ क्ेत्रासाठी FDI र्ोरण

•

भारतीय अंतराळ िंशोिन िंथिेचे प्रमुख के डिवन यांच्या मते , भारत लवकरच अंतराळ क्षेत्रािाठी नवीन
परकीय िेट गुंतवणूक (एफिीआय) िोरण घेऊन येईल.

•

कॉन्फेिरे शन ऑफ इं डियन इं िस्टर ी (िीआयआय) आयोडजत आं तरराष्टरीय अंतराळ पररषदे त बोलताना, प्रमुख
म्हणाले, भारताच्या अंतराळ एफिीआय िोरणात िुिारणा होत आहे आडण यामुळे परदे शी अंतराळ कंपन्ांना
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भारतीय अंतराळ क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या िंिींचे मोठे मागग खुले होतील.
SKyroot िोबत िामंजस्य करार
• अंतराळ डवभागाने हैदराबादस्थित स्कायरुट एरोस्पेि प्रायव्हेट डलडमटे ि िह िामंजस्य करार केला आहे. ते
अंतराळ प्रक्षेपण वाहन प्रणाली आडण उपप्रणालीची चाचणी आडण पात्रता डमळवण्यािाठी स्कायरुटला इस्रोच्या
तांडत्रक तज्तेचा लाभ घेण्याि िक्षम करे ल.
खाजगी क्षेत्राचा िहभाग
• केंद्र िरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये अंतराळ क्षेत्रात िुिारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी डदली आहे आडण
खाजगी खेळािूंच्या िहभागाि परवानगी डदली आहे.
• या मंजूरीिह, इस्रोने उपग्रहांचा व्याविाडयक वापर, दळणवळणाच्या गरजांिाठी ग्राउं ि स्टे शन आडण कक्षीय
स्लॉटचे डनयमन करण्यािाठी स्पेिकॉम िोरण 2020 चा नवीन मिुदा जारी केला.
हे िोरण खाजगी खेळािूंना नवीन दळणवळण उपग्रह आडण ग्राउं ि स्टे शन उभारण्याचे अडिकृतता प्राप्त
करण्याि िक्षम करते.
स्कायरुट बद्दल
• स्कायरुट एक भारतीय खाजगी एरोस्पेि डनमागता आडण व्याविाडयक प्रक्षेपण िेवा प्रदाता आहे. हे हैदराबाद,
तेलंगणा येिे आहे. इस्त्रोचे माजी अडभयंते आडण शास्त्रज्ांनी याची थिापना केली. डवशेषतः लहान उपग्रह
बाजारािाठी लहान डलफ्ट प्रक्षेपण वाहनांची स्वतः ची माडलका डवकडित आडण लॉन्च करण्याच्या उद्दे शाने
कंपनीची थिापना करण्यात आली.
Source: Hindusthan Times
•

राज्यात जलनवद् युत आनण पवन ऊजाि प्रकल्ांसाठी 35,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेनक्त

•

JSW कं पनी ही गुं तवणू क करणार आहे . उद्ोगमं त्री िु भाष दे िाई यां च्या मं त्रालयाच्या िभागृ हात िामं ज स्य
करार करण्यात आला.

•

नाडशक डजल्ह्यातील इगतपु री तालु ्ात िु मारे दीि हजार मे गावॅ ट क्षमते चा जलडवदह यु त प्रकल् िु रू
करण्यात ये णार आहे .

•

हा प्रकल् डभवली िरणावर अिे ल. यािाठी िु मारे 5,000 कोटी रुपये गुं त वले जातील.

•

यामु ळे 5000 लोकां ना प्रत्यक्ष आडण अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल.

•

कोल्हापू र , िोलापू र , उस्मानाबाद आडण िातारा डजल्ह्यात 5,000 मे गावॅ ट क्षमते चे पवन ऊजाग प्रकल् िु रू
होतील.

•

हा प्रकल् 1,879 हे क्ट र क्षे त्राचा िमावे श करे ल. यामध्ये िु मारे 30,000 कोटी रुपये गुं तवले जातील.

Source: AIR News
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मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण

पनहला उपग्रह आनण आक्सिक क्ेपणास्त्र टर ॅ नकंग जहाज INS ध्रुव

भारताने आपले पडहले उपग्रह आडण आस्िक क्षेपणास्त्र टर ॅ डकंग जहाज INS ध्रुव डवशाखापट्टणममध्ये

•

प्रक्षेडपत केले आहे.
आयएनएस ध्रुव बद्दल:
आयएनएि ध्रुव, त्याच्या बॅडलस्स्टक-डवरोिी क्षेपणास्त्र क्षमतेिह, भारतीय शहरे आडण लष्करी

•

प्रडतष्ठानांच्या डदशेने जाणाऱ्या शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांिाठी लवकर चेतावणी दे णारी यंत्रणा म्हणून काम करे ल.
हे भारताचे पडहले नौदल जहाज आहे जे लांब पलह लह याच्या अिस्त्र क्षेपणास्त्रांचा मागोवा घेण्याि

•

िक्षम आहे, जे इं िो-पॅडिडफक क्षेत्रातील अिस्त्र बॅडलस्स्टक युद्धाच्या वाढत्या िो्ािह डवशेष महत्त्व मानते .
•

डहंदुस्तान डशपयािग डलडमटे िने राष्टरीय तांडत्रक िंशोिन िंथिा (NTRO) आडण िंरक्षण िंशोिन आडण
डवकाि िंथिा (DRDO) यां च्या िहकायागने बांिले आहे .

•

टीप: भारत आता अशा दे शांच्या उच्चभ्ूंच्या यादीत िामील झाला आहे ज्यात िध्या फक्त फ्रान्स,
अमेररका, यूके, रडशया आडण चीन यांचा िमावेश आहे , ज्यांच्याकिे अशी जहाजे आहेत आडण ते चालवतात.

Source: Hindustan Times

एससीओ शांनतपूणि नमशन व्यायाम 2021 ची 6 वी आवृत्ती

•

भारतीय िैन् दलातील 38 जवानांचा िमावेश अिलेल्या 200 जवानांच्या िवग शस्त्रांच्या िंयुक्त िैन्ाने भारतीय
लष्करी तुकिी एििीओ शांडतपूणग डमशन व्यायाम 2021 च्या 6 व्या आवृत्तीत भाग घेत आहे .

•

13 ते 25 िप्टेंबर 2021 दरम्यान दडक्षण पडिम रडशयाच्या ओरे नबगग प्रदे शात रडशयाद्वारे व्यायामाचे आयोजन केले
जात आहे.

एससीओ शांततापूणि नमशन व्यायामाबद्दल:
•

िंयुक्त दहशतवादडवरोिी व्यायाम शांततापूणग डमशन एक बहुपक्षीय व्यायाम आहे , जो शांघाय कोऑपरे शन
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ऑगगनायझेशन (एििीओ) िदस्य दे शांमिील लष्करी मुत्सद्दे डगरीचा भाग म्हणून डद्ववाडषगक आयोडजत केला
जातो.
•

एििीओ िदस्य दे शांमिील घडनष्ठ िंबंि वाढवणे आडण बहुराष्टरीय लष्करी तुकड्या कमांि करण्याची लष्करी
नेत्यांची क्षमता वाढवणे हा यामागचा हेतू आहे .

शांघाय कोऑपरे शन ऑगिनायझेशन (SCO) बद्दल तथ्य:
•

एििीओ डकंवा शांघाय करार ही युरेडशयन राजकीय, आडिगक आडण िुरक्षा युती आहे .

•

थिापना: 15 जून 2001

•

िदस्य: चीन, कझाडकस्तान, डकडगगस्तान, रडशया, ताडजडकस्तान, उझबेडकस्तान, भारत आडण पाडकस्तान.

•

मुख्यालय: बीडजंग, चीन

Source: PIB

पयाथवरण

हवामान कृती आनण नवत्त एकत्रीकरण संवाद

•

भारत आडण अमेररका (यूएिए) ने "क्लायमेट अॅक्शन अँि फायनान्स मोडबलायझेशन िायलॉग
(िीएएफएमिी)" लाँच केले .

•

CAFMD हा भारत-अमेररकेच्या दोन टर ॅ कपैकी एक आहे . हवामान आडण स्वच्छ ऊजाग अजेंिा 2030 भागीदारी
पंतप्रिान नरें द्र मोदी आडण अमेररकेचे अध्यक्ष जो डबिे न यांनी एडप्रल 2021 मध्ये हवामानडवषयक नेत्यांच्या
डशखर पररषदे त िुरू केली.

•

यापूवी, िुिाररत यूएि-इं डिया स्टर ॅ टेडजक स्क्लन एनजी पाटग नरडशप (एििीईपी) (पडहला टर ॅ क) लाँच करण्यात
आला.

•

केंद्रीय पयागवरण, वन आडण हवामान मंत्री भूपेंद्र यादव आडण नवी डदल्लीतील अमेररकेचे हवामान डवशेष दू त
जॉन केरी यांनी हा िंवाद िुरू केला.

•

राष्टरीय पररस्थिती आडण शार्श्त डवकािाचे प्रािान्क्रम लक्षात घेऊन जग जलद हवामान कृतीला िवगिमावेशक
आडण लवडचक आडिगक डवकािािह किे िंरेस्खत करू शकते हे प्रदडशगत करण्यात या िंवादाची मदत होईल.

Source: The Hindu

नीनत आयोगाने 'शून्य' मोहीम सुरू केली
•

आरएमआय आडण आरएमआय इं डियाच्या िहकायागने नीडत आयोगाने 'शून्' मोहीम िुरू केली.

•

शून्-प्रदू षण डवतरण वाहनांना ग्राहक आडण उद्ोगािोबत काम करून प्रोत्साहन दे ण्याचा हा एक उपक्रम आहे .
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'शून्य' मोनहमेबद्दल:
•

शहरी डवतरण डवभागात इलेस्क्टर क वाहने (EVs) दत्तक घेण्याि गती दे ण्याचे या अडभयानाचे उडद्दष्ट आहे.

•

मोडहमेचा एक भाग म्हणून, कॉपोरे ट ब्रँडिं ग आडण प्रमाणन कायगक्रम िुरू केला जात आहे आडण अंडतम-मैलां च्या
डवतरणािाठी इलेस्क्टर क वाहनांमध्ये िंक्रमण करण्याच्या उद्ोगाच्या प्रयत्ांना ओळखण्यािाठी आडण प्रोत्साहन
दे ण्यािाठी.

•

एक ऑनलाईन टर ॅ डकंग प्लॅटफॉमग मोडहमेचा पररणाम वाहनांच्या डकलोमीटर डवदह युतीकरण, काबगन बचत, डनकष
प्रदू षक बचत आडण स्वच्छ डवतरण वाहनांमिील इतर लाभांिारख्या िे टाद्वारे िामाडयक करे ल.

Source: PIB

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारताचे 53 वे व्याघ्र प्रकल् बनले

•

गुरु घािीदाि राष्टरीय उद्ान दे शाचे 53 वे व्याघ्र प्रकल् ठरे ल

•

राष्टरीय व्याघ्र िंरक्षण प्राडिकरणाकिून (NTCA) मंजुरी डमळताच.
हे छत्तीिगिचे चौिे आडण दे शातील व्याघ्र प्रकल्ाचे 53 वे अिेल.

•
•

वषग 2019 मध्ये, छत्तीिगि वनाने, गुरु घािीदाि राष्टरीय उद्ान आडण तमोर डपंगला अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्
म्हणून बनवण्याचा ठराव मंजूर केला.

•

छत्तीिगिच्या डनडमगतीपूवी, हा िंयुक्त मध्य प्रदे शातील िंजय राष्टरीय उद्ानाचा भाग होता.

•

कोररयाचे गुरु घािीदाि राष्टरीय उद्ान आडण िुरगुजाचे तमोर डपंगला अभयारण्य एकत्र करून व्याघ्र प्रकल्ाची
थिापना करण्यात आली आहे .

•

िध्या राज्यात 3 व्याघ्र अभयारण्य, अचंचमार, उदं ती िीतानदी आडण इं द्रावती आहेत.

Source: zeenews
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योजना

केंद्र सरकार 36000 गावांमध्ये आदशि ग्राम योजना सुरू करणार

•

केंद्रीय आडदवािी व्यवहार मंत्री अजुगन मुंिा यांच्या मते , प्रिानमंत्री आदशग ग्राम योजना भारतातील 36000
गावांमध्ये िुरू केली जाईल.

•

योजनेअंतगगत 50 टक्के आडदवािी लोकिंख्या अिलेल्या गावांना प्रािान् डदले जाईल.

•

ही योजना आडदवािी व्यवहार मंत्रालय िुरू करणार आहे.

•

आिाममिील िुमारे 1700 आडदवािी गावे या योजनेअंतगगत आदशग गावात रूपांतररत केली जातील.

मॉिे ल गावांव्यडतररक्त, आिाममध्ये 60 हजार लोकांना लाभ डमळावा यािाठी 184 नवीन वन िन केंद्र दे खील
थिापन केले जातील.
प्रर्ानमंत्री आदशि ग्राम योजना (PMAGY)
• डनविलेल्या अनुिूडचत जाती बहुिंख्य गावांचा िवांगीण डवकाि करण्याच्या उद्दे शाने PMAGY लाँच करण्यात
आले. िामान् िामाडजक-आडिगक डनदे शकांच्या दृष्टीने अनुिूडचत जाती आडण गैर-अनुिूडचत जातीच्या
लोकिंख्येतील अिमानता दू र होईल याची खात्री करण्यािाठी ही योजना गावांना िवग आवश्यक िुडविा
पुरवण्याचा प्रयत् करते.
त्याच्या कामनगरीचे परीक्ण कसे केले जाते ?
• प्रत्येक गावािाठी तयार केलेल्या ग्राम डवकाि आराखड्यात (व्हीिीपी) िूचीबद्ध केलेल्या उडद्दष्टां च्या
िाध्यतेनुिार पीएमएजीवायच्या कामडगरीचे परीक्षण केले जात आहे.
कोण तांनत्रक सहाय्य प्रदान करते ?
• या योजनेअंतगगत, "राष्टरीय ग्रामीण डवकाि आडण पंचायती राज िंथिा (NIRD & PR)" राष्टरीय स्तरावर तांडत्रक
िंिािन िहाय्य प्रदान करते.
आदशि गाव असण्याचे ननकष
• आदशग गाव म्हणून घोडषत करण्यािाठी, गावाने तीन वषांच्या आत कमीत कमी तीन लक्ष्य िाध्य केले पाडहजेत:
1. तीन वषांत गररबी दू र करणे आडण त्याच्या घटनांमध्ये 50% कमी करणे.
•

2. प्रािडमक टप्यावर 100% नावनोंदणी आडण मुलांची िारणा.
3. बालमृत्यू दर आडण माता मृत्यू दर कमी करणे.
4. गावे 100 % उघड्यावर शौचमुक्त अिावीत.
5. शार्श्त आिारावर िुरडक्षत डपण्याच्या पाण्याची िुडविा उपलब्ध.
6. गभगवती मडहलांिाठी 100% िंथिात्मक प्रिूती
7. मुलांचे पूणग लिीकरण
8. गावािाठी िवग हवामान रस्ता कनेस्क्टस्व्हटी
9. मृत्यू आडण जन्म 100% नोंदणी
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10. बालडववाह आडण बालकामगार नाहीत
11. दारू आडण मादक पदािांचा िावगजडनक वापर करू नये
12. प्रिानमंत्री ग्रामीण आवाि योजनेच्या घरांचे 100% वाटप.
Source: PIB

परु स्कार आणण सन्मान

जीव नमल्खा नसंग जगातील पनहले गोल्फर ज्यांना दु बई गोल्डन क्सिसा नमळला

•

स्टार भारतीय गोलह फर जीव डमलह खा डिंह या खेळामध्ये उलह ले खनीय कामडगरी केलह याबद्दल 10 वषांचा दु बई
गोलह िन स्व्हिा प्राप्त करणारा जगातील पडहला व्याविाडयक गोलह फर बनला आहे.

•

49 वषीय जीवने दु बईशी दीघग िंबंि ठे वला आहे , त्याने अनेक स्पिांमध्ये भाग घेतला आडण शहरात बरे च डमत्र
बनवले .

•

2001 च्या दु बई िे झटग क्लाडिक दरम्यान, जीवने त्या वेळी डवचवडवक्रम प्रथिाडपत केला होता जेव्हा त्याने
िहाव्या क्रमांकावर अिताना फक्त 94 पुटांिह चार फेऱ्या पूणग केलह या होत्या. युरोडपयन टू रवर चार, जपान
गोलह फ टू रमध्ये चार आडण एडशयन टू रमध्ये िहा जेतेपद पटकावणाऱ्या जीवला उच्चभ्ू व्याविाडयक खेळािू
म्हणून 10 वषांचे 'गोलह ि कािग ' डमळाल आहे.

इतर खेळािू:
• दु बईला गोलह िन स्व्हिा डमळाले लह या इतर खेळािूंमध्ये फुटबॉलपटू डक्रस्स्टयानो रोनालह िो, पॉल पोग्बा, रॉबटो
कालोि, लु ईि डफगो आडण रोमेल लु काकू, टे डनि िुपरस्टार नोवाक जोकोडवच, भारतीय टे डनि स्टार िाडनया
डमझाग आडण डतचा पती आडण पाडकस्तानी डक्रकेटपटू शोएब मडलक यांचा िमावेश आहे. बॉडलवूि स्टािग
शाहरुख खान आडण िंजय दत्त यांनाही स्व्हिा डमळाला आहे.
Source: Times of India

हैदराबादक्सस्थत ICRISAT ने आनिका फूड् प्राइज 2021 नजंकले

हैदराबादस्थित इं टरनॅशनल क्रॉप्स ररिचग इस्िट्यूट फॉर द िेमी-एररि टर ॉडपक् (ICRISAT) ला उप-िहारा
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आडफ्रकेतील अन्न िुरक्षा िुिारण्यािाठी आडफ्रका अन्न पुरस्कार 2021 दे ण्यात आला आहे .
आडफ्रका फूि प्राइज 2021 हा पुरस्कार आडफ्रका फोरम फॉर ग्रीन ररव्होलह यूशन 2021 डशखर

•

पररषदे त नैरोबी, केडनया येिे प्रदान करण्यात आला.
आयिीआरआयएिएटीला उष्णकडटबंिीय शेंगा प्रकलह पािाठी पुरस्कार डमळाला ज्याने उप-िहारा

•

आडफ्रकेतील 13 दे शां मध्ये अन्न िुरक्षा िुिारली आहे .
ICRISAT बद्दल:
ही एक ना-नफा, गैर-राजकीय िावगजडनक आं तरराष्टरीय िंशोिन िंथिा आहे जी जगभरातील

•

भागीदारांच्या डवस्तृत श्रेणीिह आडशया आडण उप-िहारा आडफ्रकेतील डवकािािाठी कृषी िंशोिन करते.
Source: Indian Express

युनेस्को साक्रता पुरस्कार NIOS ला प्रदान

•

भारतातील नॅशनल इस्िट्यूट ऑफ ओपन स्कूडलंग (एनआयओएि) ने डशक्षणातील नावीन्पूणगतेिाठी प्रडतडष्ठत
युनेस्को डकंग िेजोंग िाक्षरता पुरस्कार 2021 डजंकला.

•

एनआयओएिने 'भारतीय िांकेडतक भाषा-आिाररत िामग्रीवर डवडशष्ट लक्ष केंडद्रत करून, तंत्रज्ान-िक्षम
िवगिमावेशक डशक्षण िामग्रीद्वारे अपंग व्यक्तींचे डशक्षण िक्षम करण्यािाठी' हा पुरस्कार डजंकला.

•

दरवषी, युनेस्को आं तरराष्टरीय िाक्षरता बडक्षिे एका डवडशष्ट िीमवर लक्ष केंडद्रत करतात. या वषी, स्पॉटलाइट
िवगिमावेशक अंतर आडण डिडजटल िाक्षरता डशक्षणावर होते.

•

एनआयओएि िोबतच, यावषी युनेस्को आं तरराष्टरीय िाक्षरता बडक्षिे कोटे िी आयवर, इडजप्त, ग्वाटे माला,
मेस्क्को आडण दडक्षण आडफ्रकेच्या इतर पाच उत्कृष्ट िाक्षरता कायगक्रमांना दे ण्यात आली.

Source: India Today

पुस्तके आणण लेखक

"गीता गोनवंदा: जयदे वांचे नदव्य ओनड्सी" हे पुस्तक आनण 'बुजुगों की बात – दे श के साथ' हा
कायिक्रम
केंद्रीय िंस्कृती मंत्री गंगापुरम डकशन रे ड्डी यांनी पद्मश्री िॉ.उत्पल के. बॅनजी डलस्खत "गीता गोडवंदा: जयदे वांचे डदव्य
ओडििी" या पुस्तकाचे लोकापगण केले आडण नवी डदलह ली येिे 'बुजुगों की बात – दे श के िाि' कायगक्रम आयोडजत
केला.
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'बुजुगों की बात – दे श के साथ' कायिक्रमाबद्दल:
या कायगक्रमाचे उद्दीष्ट तरुण आडण वृद्ध व्यक्तींमिील िंवाद वाढवणे आहे जे 95 वषे आडण त्याहून अडिक वयाचे आहेत
आडण अशा प्रकारे स्वातंत्र्ापूवी भारतात िुमारे 18 वषे घालवली आहेत.
"गीता गोनवंदा: जयदे वांचे नदव्य ओनड्सी" पुस्तकाबद्दल:
गीता गोडवंदा हे मूळ 12 व्या शतकातील कवी जयदे यांनी डलडहले होते.
यात कृष्ण आडण रािा यांच्यातील िंबंिां चे वणगन आहे.
Source: PIB

14 सप्टेंबर रोजी नहंदी नदवस साजरा

•

मित्वाचे हिवस

डहंदीची अडिकृत भाषा म्हणून डहंदीची लोकडप्रयता लक्षात घेण्यािाठी 14 िप्टेंबर रोजी डहं दी डदवि डकंवा डहं दी
डदवि िाजरा केला जातो.

•

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 343 अंतगगत ही भाषा स्वीकारण्यात आली.

•

14 िप्टेंबर 1953 रोजी पडहला डहंदी डदवि िाजरा करण्यात आला.

नहंदी नदवसाचा इनतहास:
• नंतर, पंडित जवाहरलाल नेहरू
ं नी हा डदवि दे शात डहं दी डदवि म्हणून िाजरा करण्याची घोषणा केली.
•

भारताच्या 22 अनुिूडचत भाषा आहेत, त्यापैकी दोन अडिकृतपणे केंद्र िरकारच्या भारत स्तरावर वापरल्या
जातात: डहंदी आडण इं ग्रजी.

•

डहंदी ही जगातील चौिी िवागडिक बोलली जाणारी भाषा आहे.

•

14 िप्टेंबर रोजी डहंदी डदवि िाजरा केला जातो कारण, 1949 मध्ये या डदवशी, भारतीय िंडविान िभेने
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दे वनागरी डलपीमध्ये डलडहलेली डहंदी भारतीय प्रजाित्ताकाची अडिकृत भाषा म्हणू न स्वीकारली होती.
Source: PIB

16 सप्टेंबर, ओझोन लेयरच्या संरक्णासाठी आं तरराष्ट्रीय नदवस

•

16 िप्टेंबर हा िंयुक्त राष्टर महािभेने (UNGA) ओझोन ले यरच्या िंरक्षणािाठी आं तरराष्टरीय डदवि म्हणून
डनयुक्त केला होता.

•

2021 ची िीम 'मॉस्रर यल प्रोटोकॉल - आम्हाला, आमचे अन्न आडण लि िंि ठे वणे' आहे .

•

ओझोनचा िर, वायूचा एक नाजूक ढाल, िूयागच्या डकरणांच्या हाडनकारक भागापािून पृथ्वीचे रक्षण करतो, अशा
प्रकारे ग्रहावरील जीवन जपण्याि मदत होते.

पार्शविभूमी:
•

19 डििेंबर 1994 रोजी िंयुक्त राष्टर महािभेने 16 िप्टेंबर 1987 मध्ये ओझोन ले यर डिप्े ट करणाऱ्या पदािांवर
मॉस्रर यल प्रोटोकॉल ज्या डदवशी स्वाक्षरी केली होती त्या डदविाची आठवण करून आं तरराष्टरीय ओझोन
ले यरच्या िंरक्षणािाठी आं तरराष्टरीय डदवि घोडषत केला.

Source: UN.org

खेळ

साताऱ्यात फीट इं नड्या िीड्म रनचं आयोजन

•

आजादी का अमृतमहोत्सव" कायगक्रमाअंतगगत िाताऱ्यात नेहरु युवा केंद्र, एनएिएि आडण डशवाजी डवद्पीठ
यांच्या िंयुक्त डवद्मानं फीट इं डिया फ्रीिम रनचं िातारा इिल्या छत्रपती शाहू डक्रिा िंकूल ते यशंवतराव
चव्हाण इस्िट्यूट ऑफ िायन्स पयंत आयोजन केलं होतं.
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•
•

रोज अिाग ताि व्यायामािाठी आपल्या डनरोगी आरोग्यािाठी हा िंदेश या रनमिून डदला गेला.
अशा उपक्रमांमिल्या िहभागामुळे दे शाच्या िक्षमीकरणात मोठी मदत होईल, अिं मत आयोजकांनी व्यक्त
केलं.

•

या रन मिे युवक वगग मोठ्या िंख्येनं िहभागी झाला होता.
(Source – AIR)

िायकॉम18’कड्े ‘नफफा’ नवश्वचषक फुटबॉल स्पर्ेचे प्रक्ेपण अनर्कार

•

2022मध्ये कतारला होणाऱ्या ‘डफफा’ डवचवचषक फुटबॉल स्पिेच्या प्रक्षेपणाचे अडिकार ररलायन्सचे पाठबळ
अिले लह या ‘िायकॉम18’ नेटवकगने 450 कोटी रुपयांना डमळवले आहेत.

•

िोनी, स्टार स्टार स्पोटहग ि या बिय़ा वाडहन्ांना िक्का दे त ‘व्हायकॉम18’ने दे शातील क्रीिा प्रक्षेपण उद्ोगात
प्रिमच आव्हान डनमागण केले आहे.

•

2010 पयंत डवचवचषक फुटबॉल स्पिाग स्टार स्पोट्ि स नेटवकिवर प्रक्षेडपत होत होती. 2012 मध्ये सोनी स्पोट्ि स
नेटवकिने 2014 (ररओ) आडण 2018 (रडशया) या दोन डवचवचषक स्पिागचे प्रक्षेपण अडिकार डमळवले .

•

तिेच स्पेनमिील ला डलगा, इटलीमिील िेरी ए, फ्रान्समिील लीग-वन, अबू िाबी टे न-10 लीग, रस्ते िुरक्षा
जागडतक डक्रकेट माडलका, कॅरे बाओ चषक या स्पिाग ‘व्हायकॉम18’वर प्रक्षेडपत होतात.

(Source – PIB)

यूएस ओपन टे ननस चॅक्सियननशप 2021

•

2021 यूएि ओपन ही स्पिेची 141 वी आवृत्ती होती आडण न्ूयॉकग शहर, न्ूयॉकग, युनायटे ि स्टे टहि मध्ये झाली.

•

ही वषागतील (2021) चौिी आडण शेवटची ग्रँि स्लॅ म स्पिाग होती.
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नवजेत्यांची यादी:
पुरुष एकेरी

डवजेतािॅ डनल मेदवेदेव
(रडशया)

मनहला एकेरी

पुरुष दु हेरी

मनहला दु हेरी

नमश्र दु हेरी

डवजेताएम्मा रिु कानु
(डब्रटन)

डवजेताराजीव राम
(अमेररका), जो
िॅडलिबरी (डब्रटन)

डवजेतािामंिा स्टोिूर
(ऑस्टर े डलया),
झांग शुई (चीन)

डवजेतादे िीरा क्रॉवडझक
(अमेररका), जो िॅडलिबरी
(डब्रटन)

उपडवजेताउपडवजेताज्युडलयाना ओल्मोि
उपडवजेताकोको गॉफ (अमेररका), (मेस्क्को), मािेलो अरे वालो
उपडवजेता- नोवाक उपडवजेती- लेला ब्रूनो िोरे ि (ब्राझील), कॅटी मॅकनेली
(अल िाल्वािोर)
जोकोडवच (िडबगया) फनांडिि (कॅनिा) जेमी मरे (डब्रटन)
(अमेररका)
Source: The Hindu

गुजरातच्या मुख्यमंनत्रपदी भूपेंद्र पटे ल

नवीन नेमणुका

•

भाजपने गुजरातच्या मुख्यमंडत्रपदािाठी भूपेंद्र पटे ल यांचे नाव रडववारी जाहीर केले . त्यांचा शपिडविी आज
दु पारी होईल.

•

डवडिमंिळ पक्षाच्या नेतेपदी डनवि झालह यानंतर पटे ल यांनी राज्यपाल आचायि दे वव्रत यांची भेट घेऊन िरकार
थिापनेचा दावा केला.

•

मुख्यमंत्री डवजय रुपाणी यांनी डवडिमंिळ पक्षाच्या बैठकीत अध्यक्षपदािाठी पटे ल यांच्या नावाचा प्रस्ताव
मांिला.

•

भूपेंद्र पटे ल हे 2017च्या डविानिभा डनविणुकीत घाटलोडिया मतदारिंघातून काँग्रेि उमेदवार शडशकां त
पटे ल यांचा एक लाखाहून अडिक मतांनी पराभव करून डनविून आले होते.

भूपेंद्र पटे ल यांच्याबद्दल
•

भूपेंद्र पटे ल हे गुजरातमिील घाटलोडिया डविानिभा मतदारिंघातून िध्या आमदार आहेत.
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•

ते पाटीदार िमाजाचे नेते आहेत. पटे ल 59 वषांचे आहेत.

•

ते अहमदाबादच्या डशलाजचा रडहवािी आहे त.

•

त्यांनी डिस्व्हल इं डजनीअररं गमध्ये डिप्लोमा केला आहे.

•

ते दादा भगवान यांनी थिापन केलेल्या अक्रम डवज्ान चळवळीचे अनुयायी आहेत

•

2010 ते 2015 पयंत ते तहलतेज प्रभागातून नगरिेवक म्हणून डनविून आले.

•

2015-17 मध्ये ते अहमदाबाद शहरी डवकाि प्राडिकरणाचे अध्यक्ष होते.

•

2008-10 मध्ये ते एएमिी स्कूल बोिागचे उपाध्यक्षही होते.

•

त्यांनी मागील डविानिभा डनविणूक लढवली होती. त्याने डजंकण्याची ही पडहलीच वेळ होती. िािे तीन वषांनंतर
त्यांच्याकिे राज्य अध्यक्षपदाची जबाबदारी दे ण्यात आली.

•

ते पटे ल अिोडिएशनचे िरदार िाम आडण डवर्श् उडमया फाउं िेशनचे डवर्श्स्त आहेत.

(Source – AIR)

संसद टीिी सुरू होणार

•

संकीणथ

राज्यिभेचे अध्यक्ष एम वेंकय्या नायिू, पंतप्रिान नरें द्र मोदी तिेच लोकिभा अध्यक्ष ओम डबलाग , 15 िप्टेंबर
2021 रोजी िंयुक्त िंिद टीव्ही िुरू केली.

•

फेब्रुवारी 2021 मध्ये राज्यिभा टीव्ही आडण लोकिभा टीव्हीचे डवलीनीकरण करून िंिद टीव्हीची डनडमगती
करण्यात आली. िरकारने माचग 2021 मध्ये िंिद टीव्हीचे मुख्य कायगकारी अडिकारीही डनयुक्त केले.

संसद टीिी बद्दल
•

िंिद टीव्ही ही एक भारतीय िरकारी दू रदशगन िेवा आहे जी िंिदे च्या दोन िभागृहांचे कायगक्रम आडण इतर
िावगजडनक व्यवहारांचे कायगक्रम प्रिाररत करते. लोकिभा टीव्ही आडण राज्यिभा टीव्ही या दोन डवद्मान
हाऊि चॅनेलचे डवलीनीकरण करून माचग 2021 मध्ये त्याची थिापना करण्यात आली. तात्पुरते चॅनेलमध्ये 35
िीम अितील ज्यावर कायगक्रम प्रिाररत केले जातील. कायगक्रम िमान आडण दोन इं ग्रजी आडण डहंदी भाषांमध्ये
अितील.

•

िंिद टीव्हीचे िीईओ: रवी कपूर हे वाडहनीचे िध्याचे मुख्य कायगकारी अडिकारी आहेत. ते डनवृत्त आयएएि

अडिकारी आहेत.
Source: PIB
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आयआयटी-मुंबईने 'प्रकल् प उड्ान' सुरू केले

•

उच्च डशक्षण िंथिांमध्ये प्रवेश घेताना अनेक डवद्ार्थ्ांना तोंि द्ावे लागणारे भाषेचे अििळे दू र करण्याच्या
उद्दे शाने उिान प्रकलह प िुरू करण्यात आला.

•

प्रकलह प उिान पाठ्यपुस्तके आडण अडभयांडत्रकीचे इतर अभ्याि िाडहत्य आडण इतर प्रवाहांचे इं ग्रजीतून डहंदी
आडण इतर भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद करण्याि िक्षम करते.

•

आयआयटी बॉम्बे मिील िंगणक डवज्ान आडण अडभयांडत्रकी डवभागातील प्रा.गणेश रामकृष्णन यांनी या
प्रकलह पाची कलह पना केली होती.

•

ही दे णगीवर आिाररत आडण कृडत्रम बुस्द्धमत्ता-आिाररत भाषांतर पररिंथिा आहे .

•

हे मॅन्ुअल टास्स्कंगच्या तुलनेत अडभयांडत्रकी पाठ्यपुस्तके आडण डशक्षण िामग्रीचे िहाव्या वेळी भाषांतर

करण्याि मदत करते. हे मशीन भाषांतर मानवी प्रयत्ांना मदत करे ल.
Source: AIR News

