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साप्ताहिक चालू घडामोडी चौथा आठवडा ऑगस्ट 2021
मित्वाच्या बातम्या: राज्य
ताममळनाडू सरकारने िायड्रोकाबबन प्रकल्ाांच्या अभ्यासासाठी 7 सदस्यीय ्ॅनेलची स्था्ना
•

ताममळनाडू सरकारने िायड्रोकाबबन प्रकल्ाांच्या शोधाचा अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यीय सममती स्था्न
केली आिे , ज्याचे अध्यक्ष सुलतान अिमद इस्माईल, अधबवेळ सदस्य, राज्य ववकास धोरण ्ररषद असतील.

•

्याबवरण ववभागाने साांगगतले की, 17 ऑगस्टला स्था्न केलेलया सममतीला सांरक्षक्षत कृषी क्षेत्राव्यततररक्त
इतर भागात अभ्यास करण्याचे स्वातांत्र्य असेल कारण सांदभाबतील अटीांमध्ये सध
ु ारणा करण्यात आली आिे .

•

कावेरी डेलटा क्षेत्राव्यततररक्त इतर भागात िा अभ्यास आयोजित केला िाईल आणण भि
ू ल आणण ्याबवरणावर
िायड्रोफ्रॅक्चररांगसारख्या ड्रड्रमलांग तांत्रज्ञानाच्या प्रभावाचे मूलयाांकन करे ल.

•

ड्रड्रमलांगचा िमीनीवर ्ररणाम िोईल का तसेच तसेच सांशोधन क्षेत्राच्या खाली असलेलया टे क्टोतनक प्लेट्सला
अजस्थर केले आिे का याचािी अभ्यास सममती करे ल.

•

प्रकल्ाचा ्ररसरातील लोकाांच्या उ्िीववकेवर काय ्ररणाम िोईल िा दे खील अभ्यासाचा ववषय असेल.

भारतातील सवाबत मोठा फ्लोहटांग सोलर ्ीव्िी प्रकल् आांध्र प्रदे शात सुरू
•

एनटी्ीसीने आांध्र प्रदे शातील ववशाखा्ट्टणम येथील मसांिाद्री थमबल स्टे शनच्या िलाशयावर 25 मेगावॅट
वविेचा भारतातील सवाबत मोठा फ्लोहटांग सोलर ्ीव्िी प्रकल् सुरू केला आिे .

•
•
•

फ्लेजक्सबबलायझेशन योिनेअांतगबत उभारण्यात येणारा िा ्हिला सौर प्रकल् आिे .
िी योिना भारत सरकारने 2018 मध्ये अगधसगू चत केली िोती.

एनटी्ीसी मसांिाद्री येथे प्रायोगगक तत्वावर िायड्रोिन-आधाररत मायक्रो-गिड प्रणाली स्थाव्त करण्याची योिना
आखत आिे .

www.byjusexamprep.com

फ्लोहटांग सोलर ्ीव्िी प्रकल्ाबद्दल:
•
•
•

एनटी्ीसीच्या फ्लोहटांग सोलर इन्सस्टॉलेशनने मसांिाद्री िलाशयाच्या ्ष्ृ ठभागाचा 75 एकर भाग व्या्ला आिे .

िे 7,000 घराांना प्रकाश दे ण्यासाठी एक लाखाांिून अगधक सौर ्ीव्िी मॉड्यल
ू मधन
ू वीि तनममबती करे ल.
िा प्रकल् दरवषी 46,000 टन CO2 उत्सिबन आणण 1,364 दशलक्ष मलटर ्ाण्याची बचत करे ल, िे एका
वषाबत 6,700 घराांची गरि ्ूणब करण्यासाठी ्ुरेसे आिे .

भारत, एडीबीने बांगळुरूमध्ये मेट्रो रे लवे नेटवकबचा ववस्तार करण्यासाठी $ 500 दशलक्ष किाबवर स्वाक्षरी
केली
•

एमशयन डेव्िल्में ट बँक (ADB) आणण भारत सरकारने 56 ककमी लाांबीच्या दोन नवीन मेट्रो लाइनच्या
बाांधकामासि बेंगळुरूमध्ये मेट्रो रे लवे नेटवकब वाढवण्यासाठी $ 500 दशलक्ष किाबवर स्वाक्षरी केली आिे .

•

िा प्रकल् दोन नवीन मेट्रो लाईन तयार करे ल, मख्
ु यतः एमलव्िे टेड, आऊटर ररांगरोड आणण राष्ट्रीय मिामागब
44 सि सेंट्रल मसलक बोडब आणण केम््ेगौडा आांतरराष्ट्रीय ववमानतळ 30 स्थानकाांसि.

•

नवीन मेट्रो रे षा बेंगळुरूमध्ये सरु क्षक्षत, ्रवडणारी आणण िररत गततशीलता आणखी मिबत
ू करतील, िीवनाचा
दिाब वाढवण्यावर सकारात्मक ्ररणाम िोईल, शिरी वस्ती आणण उ्िीववकेच्या सांधीांमध्ये शाश्वत वाढ िोईल.

•

ADB चे अध्यक्ष: मासात्सग
ु ु असाकावा; मख्
ु यालय: मतनला, किमलव्न्सस.

आसाममध्ये
•

वांचुवा उत्सव 2021 सािरा

ततवा आहदवासी आसाममधील वाांचुवा मिोत्सवात भाग घेतात त्याांचे ्ारां ्ाररक नत्ृ य सिितेने करतात. िा
सण ततवा आहदवासी त्याांच्या चाांगलया का्णीच्या तनममत्ताने सािरा करतात. िे गाणी, नत्ृ य, धाममबक ववधीांचा
एक समूि आणण लोक त्याांच्या मूळ ्ोशाखाांमध्ये ्ररधान केलेले आिे त.
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•

ततवा ला लालांग
ु म्िणन
ू िी ओळखले िाते िा आसाम आणण मेघालय राज्याांमध्ये रािणारा एक आहदवासी
समद
ु ाय आिे आणण अरुणाचल प्रदे श आणण मणण्रू च्या कािी भागात दे खील आढळतो. ते आसाम राज्यातील
अनस
ु गू चत िमाती म्िणन
ू ओळखले िातात. ते झम
ू ककां वा स्थलाांतररत शेती करतात.

•

आसामचे राज्य्ाल: िगदीश मख
ु ी;

•

आसामचे मख्
ु यमांत्री: हिमांत बबस्वा सरमा.

मित्वाच्या बातम्या: भारत
उत्तराखांडमध्ये भारतातील सवोच्च िबबल ्ाकबचे उद्घाटन
•

उत्तराखांडच्या चमोली जिल्यातील माना गावात भारताच्या सवोच्च उां चीच्या िबबल ्ाकबचे उद्घाटन करण्यात
आले आिे .

•
•

िबबल ्ाकब 11,000 िूट उां चीवर आिे आणण भारत-चीन सीमेिवळ आिे .

मान िे चीनच्या सीमेला लागून असलेले चमोलीमधील शेवटचे भारतीय गाव आिे आणण बद्रीनाथ मांहदराला
लागून आिे .

•

िबबल ्ाकबमध्ये हिमालयीन प्रदे शातील उच्च उां चीच्या अल्ाइन भागात सम
ु ारे 40 प्रिाती आढळतात.

उद्यानाबद्दल:
•

या उच्च उां चीच्या िबबल ्ाकबचे मुख्य उद्दीष्ट ववववध औषधी आणण साांस्कृततकदृष्ट्या मित्त्व्ूणब अल्ाइन
प्रिातीांचे सांवधबन करणे आणण त्याांच्या प्रसार आणण अगधवास ्याबवरणावर सांशोधन करणे आिे .

•

उत्तराखांड वन ववभागाच्या सांशोधन शाखेने मन वन ्ांचायतीने हदलेलया तीन एकर क्षेत्रावर िे उद्यान ववकमसत
केले आिे .

•

केंद्र सरकारच्या भर्ाई वनीकरण तनधी व्यवस्था्न आणण तनयोिन प्रागधकरण (CAMPA) योिनेअांतगबत
तीन वषाांत ववकमसत केले गेले आिे .

•

इांटरनॅशनल यतु नयन िॉर कॉन्सझव्िे शन ऑि नेचर (IUCN) च्या लाल यादीनस
ु ार तसेच राज्य िैवववववधता
मांडळाने या्ैकी अनेक प्रिाती धोक्यात आलया आिे त आणण धोक्यात आिे त.

•

यात अनेक मित्त्वाच्या औषधी वनस््तीांचािी समावेश आिे .

िातमागाचे उत््ादन दप्ु ्ट करण्यासाठी सममती
•

रोिगार तनममबती करणाऱ्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना दे ण्यासाठी सरकारने तीन वषाांत
उत््ादन दप्ु ्ट आणण िातमागाांची तनयाबत चौ्ट करण्यासाठी आठ सदस्यीय सममतीची स्था्ना केली.

•

वस्त्र मांत्रालयाने िॅशन ड्रडझाईन कौजन्ससल ऑि इांड्रडयाचे अध्यक्ष सुनील सेठी याांच्या नेतत्ृ वाखाली सममती

www.byjusexamprep.com
स्था्न केली आणण साांगगतले की ्ॅनेल 45 हदवसाांच्या आत अांततम अिवाल सादर करे ल.
•

वस्त्रोद्योग मांत्री व्यष
ु गोयल याांनी िातमागाचे उत््ादन सध्याच्या,60,000 कोटी रु्याांवरून 125000 कोटी

रु्याांवर नेण्याचा आणण तीन वषाांच्या कालावधीत िातमाग तनयाबत 2500 कोटी रु्याांवरून 10,000 कोटी
रु्ये करण्याचे लक्ष्य ठे वले आिे .

सममती बद्दल
•

ववणकराांचे उत््न्सन वाढववण्याच्या उद्दे शाने उत््ादन दप्ु ्ट करण्यासाठी आणण िातमाग उत््ादनाांची गुणवत्ता
सुधारण्यासाठी धोरण आणण धोरणात्मक चौकट सच
ु वेल आणण ड्रडझायनर, घरे आणण सांस्था, सांस्था खरे दी
करण्यासाठी िातमाग ववणकर एिन्ससीांची भागीदारी आणण सियोग यासाठी मागब सच
ु वेल.

राज्याांना सामाजिक आणण आगथबकदृष्ट्या मागासवगीयाांना आरक्षण दे ण्याचे अगधकार

•

सामाजिक आणण आगथबकदृष्ट्या मागासवगीयाांना आरक्षण दे ण्याचे अगधकार राज्याांना बिाल करण्याची तरतूद
असलेलया ववधेयकाांला राष्ट्र्ती रामनाथ कोववांद याांनी मांिुरी हदली आिे .

•
•
•

सांसदे नां नुकत्याच सां्लेलया अगधवेशनात या ववधेयकाला मांिुरी हदली िोती.
ववधी आणण न्सयाय मांत्रालयानां िे ववधेयक माांडलां िोतां.

या ववधेयकाचां कायद्यात रु्ाांतर झालयामळ
ु े राज्यातील मराठा समािाला मागसवगीयाांच्या कक्षेत आणण्याचे
अगधकार राज्याला प्राप्त िोणार आिे त.

•

सामान्सय ववमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दरु
ु स्ती ववधेयकालािी राष्ट्र्तीांनी मांिुरी हदली आिे .

MyGov आणण यूएन महिला अमत
ृ मिोत्सव स्त्री शक्ती चॅ लेंि 2021 सुरू करण्यासाठी करारबद्ध
•

इलेक्ट्रॉतनक्स आणण माहिती तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या अांतगबत MyGov आणण UN महिलाांनी अमत
ृ मिोत्सव स्त्री
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शक्ती इनोव्िे शन चॅलेंि 2021 सरू
ु करण्यासाठी िातममळवणी केली आिे .
•

या आव्िानाचा िे तू महिलाांच्या सरु क्षा आणण सक्षमीकरणाशी सांबांगधत महिला उद्योिकाांनी ववकमसत केलेलया
तांत्रज्ञान उ्ायाांना प्रोत्साहित करणे आिे .

•

या उ्क्रमामळ
ु े 'नारी सशजक्तकरण'ला प्रोत्सािन ममळे ल आणण महिलाांना त्याांची ्ण
ू ब क्षमता साध्य करण्यास
मदत िोईल. अमत
ृ मिोत्सव श्री शक्ती चॅलेंि 2021 बिु-भागीदार ट्रस्ट िांड (कोववड -19) कायबक्रमाांतगबत
राबववला िात आिे .

िागततक िल सप्ताि 2021: 23-27 ऑगस्ट
•

िागततक िल सप्ताि िा 1991 ्ासून स्टॉकिोम इांटरनॅशनल वॉटर इजन्सस्टट्यूट (SIWI) द्वारे आयोजित एक
वावषबक कायबक्रम आिे .

•

ज्यात िागततक ्ाण्याच्या समस्या आणण आांतरराष्ट्रीय ववकासाशी सांबगां धत गचांता दरू करण्यासाठी, 23-27
ऑगस्ट दरम्यान िागततक िल सप्ताि 2021 ्ण
ब णे ड्रडजिटल स्वरू्ात आयोजित करण्यात आले आिे .
ू ्

•

िागततक िल सप्ताि 2021 ची थीम 'बबजलडांग रे णझमलयन्सस िास्टर' आिे .
o
o

SIWI कायबकारी सांचालक: टॉगबनी िोलमिेन.
SIWI मुख्यालय: स्टॉकिोम, स्वीडन.

100 भक
ू ां ् वेधशाळा समाववष्ट करण्याचे लक्ष्य
•

अलीकडेच सरकारने िािीर केले आिे की 2021 च्या अखेरीस आणखी 35 भक
ू ां ् वेधशाळा भारतात तयार
िोतील आणण 2026 ्यांत 100 भूकां् वेधशाळा समाववष्ट करण्याचे लक्ष्य आिे .

•

इांटरनॅशनल असोमसएशन ऑि जिओमॅग्नेहटझम अँड एरोनॉमी- IAGA- इांटरनॅशनल असोमसएशन ऑि

मसस्मोलॉिी अँड किजिक्स ऑि द अथब इांटीररयर- IASPEI च्या सांयक्
ु त वैज्ञातनक सांमेलनाच्या उद्घाटन
समारां भात िी घोषणा करण्यात आली.
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भक
ू ां ् वेधशाळा बद्दल:
•

नॅशनल सेंटर िॉर मसस्मॉलॉिी (्थ्
ृ वी ववज्ञान मांत्रालयाच्या अांतगबत) दे शातील भूकां्ाच्या िालचालीांवर लक्ष
ठे वण्यासाठी भारत सरकारची नोडल एिन्ससी आिे .

•
•

सध्या भारतात िक्त 115 भूकां् वेधशाळा आिे त.

भूकां् वेधशाळे चा सवाबत मित्वाचा ्ैलू म्िणिे भूकां्ाच्या वेळेचा अचूक अांदाि लावणे.

NCDEX ने भारताचा ्हिला कृषी क्षेत्रीय तनदे शाांक GUAREX लाँच केला

•

कृषी वस्तू बास्केटमधील भारताचा ्हिला क्षेत्रीय तनदे शाांक अथाबत GUAREX नॅशनल कमोड्रडटी अँड
डेररव्िे हटव््ि एक्सचें ि मलममटे ड (NCDEX) द्वारे लाँच करण्यात आला.

•

GUAREX िा ककमतीवर आधाररत सेक्टरल इांडेक्स आिे िो गवार गम ररिाइांड जस्प्लट्स आणण गवार
सीडच्या फ्युचसब कॉन्सट्रॅ क्टमधील िालचालीांचा मागोवा घेतो. िे तनदे शाांक उत््ादन मूलय साखळीला भर्ूर सांधी
दे ईल.

•

ग्वारसीड(guarseed) आणण ग्वार गम ररिाइांड जस्प्लट्सचे (guar gum refined splits) वेटेि अनुक्रमे 63
टक्के आणण 37 टक्के असेल. तनदे शाांक वायदे रोख-सेटलमें ट असतील.

•

सुरुवातीला, सप्टें बर आणण ऑक्टोबरमध्ये सां्त असलेले ग्वारे क्स फ्युचसब करार व्या्ारासाठी उ्लब्ध केले
िातील.

•

भारत िा िगातील सवाबत मोठा गवार (guar) उत््ादक आिे िो 80-85 टक्के उत््ादनासाठी िबाबदार आिे ,
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तर रािस्थान 80 टक्के बािार्ेठेसि दे शातील अव्वल उत््ादक आिे .
•

यावषी आता्यांत ग्वार बबयाणे 1.81 दशलक्ष िे क्टरवर ्ेरले गेल,े िे मागील वषी याच कालावधीत 2.25
दशलक्ष िेक्टरवर िोते.
1. NCDEX CEO: ववियकुमार वेंकटरामन
2. NCDEX ची स्था्ना: 15 ड्रडसेंबर 2003
3. NCDEX मख्
ु यालय: मांब
ु ई

िलशक्ती मांत्रालयाने 'सुिलम' मोिीम सुरू केली
•

िलशक्ती मांत्रालयाने गाव्ातळीवर साांड्ाणी व्यवस्था्न िाती घेऊन अगधकागधक खुले शौचमक्
ु त (ODF)
प्लस गावे तयार करण्यासाठी सुिलम नावाची 100 हदवसाांची मोिीम सरू
ु केली आिे .

•

या मोहिमेमुळे साांड्ाण्याच्या व्यवस्था्नास मदत िोईल आणण त्या बदलयात, 1 दशलक्ष सोक-व्ट्स आणण
इतर िे वॉटर व्यवस्था्न उ्क्रमाांद्वारे िलाशयाांचे ्न
ु रुज्िीवन करण्यास मदत िोईल.

•

25 ऑगस्ट 2021 रोिी सरू
ु झालेली मोिीम ‘आझादी का अमत
ृ मिोत्सव’ उत्सवाांचा भाग आिे .

तीन िोकस क्षेत्र आिे त:
1. १० लाख मभिलेलया खड्ड्याांचे बाांधकाम;
2. शौचालयाांचे ररट्रोकिहटांग आणण
3. नवीन घराांसाठी स्वच्छतागि
ृ ाांमध्ये प्रवेश.
िलशक्ती मांत्री: गिेंद्रमसांि शेखावत.

इलेक्ट्रॉतनक्स आणण आयटी मांत्रालयाने समध्
ृ द कायबक्रम सुरू केला
•

इलेक्ट्रॉतनक्स आणण माहिती तांत्रज्ञान मांत्रालयाने "प्रोडक्ट इनोव्िे शन, डेव्िल्में ट अँड िोथ (SAMRIDH)"
कायबक्रमासाठी MeitY चे स्टाटब -अ् एक्सीलरे टर "कायबक्रम सरू
ु केला आिे .

•

कायबक्रमाची सरु
ु वात केंद्रीय मांत्री श्री अजश्वनी वैष्णव याांनी केली. SAMRIDH कायबक्रमाचे उद्दीष्ट भारतीय
सॉफ्टवेअर उत््ादन स्टाटब-अप्सना त्याांची उत््ादने वाढवण्यासाठी आणण त्याांच्या व्यवसायासाठी गांत
ु वणक
ू
सरु क्षक्षत करण्यासाठी अनक
ु ू ल व्यास्ीठ तयार करणे आिे .
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कायबक्रमाबद्दल:
•

िा कायबक्रम MeitY स्टाटब-अ् िब (MSH) राबवत आिे . ्ढ
ु ील तीन वषाबत िािक कनेक्ट, गांत
ु वणक
ू दार
कनेक्ट आणण आांतरराष्ट्रीय ववसिबन प्रदान करून 300 स्टाटब -अप्सला गती दे ण्यावर लक्ष केंहद्रत केले िाईल.
रु. ्यांत गांत
ु वणक
ू तनवडक प्रवेगकाांद्वारे स्टाटब -अ्ला 40 लाख हदले िातील.

मित्वाच्या बातम्या: िग
वलडब इकॉनॉममक िोरमची शाश्वत ववकास प्रभाव मशखर ्ररषद 2021
•

वलडब इकॉनॉममक िोरमची वावषबक शाश्वत ववकास प्रभाव मशखर ्ररषद 20-23 सप्टें बर 2021 रोिी जिनेव्िा,
जस्वत्झलांडमध्ये िोईल.

•

या वषीचा कायबक्रम सवबसमावेशक ्न
ु रुज्िीववत अथबव्यवस्थाांवर लक्ष केंहद्रत करे ल. सांयक्
ु त राष्ट्र मिासभा,
मशखर ्ररषद "एक समान, सवबसमावेशक आणण शाश्वत ्न
ु प्राबप्ती" (Shaping an Equitable, Inclusive
and Sustainable Recovery) या थीम अांतगबत आयोजित केली िाते.

•

िे शाश्वत, व्यवसाय आणण नागरी समािातील सवब नेत्याांचे स्वागत करे ल िे अगधक हटकाऊ आणण
सवबसमावेशक भववष्यासाठी कृती करण्यासाठी आणण गती वाढवण्यासाठी एकत्र काम करतील.

•

िी बैठक चार ्रस््रावलांबी क्षेत्राांची त्ासणी करे ल आणण चालू असलेलया प्रकल्ाचे काम ्ढ
ु े नेण्याच्या
उद्दे शाने समद
ु ायाांना एकत्र आणेल.

प्रभाव सत्र आणण ब्रीकिां ग यावर लक्ष केंहद्रत करतील:
1. अथबव्यवस्थाांचे ्ुनरुज्िीवन

2. सवबसमावेशक ्ुनप्राबप्ती प्रगत करणे
3. िवामान कक्रया वाढवणे
4. भववष्यातील अन्सन व्यवस्थेला आकार दे णे
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स्वीडनमध्ये तयार झालेले िगातील ्हिले िीवाश्म मुक्त स्टील कां्नी
•

स्वीड्रडश िीन स्टील व्िें चर HYBRIT, ज्याने कोळशाचा वा्र न करता उत््ाहदत स्टीलचे 'िगातील ्हिले'
िािक ववतरण केले.

•

स्टील िायड्रोिन ब्रेकथ्रू आयनबमेककां ग टे क्नॉलॉिी वा्रून बनवले गेले, िे कोळसा आणण कोकऐविी 100%
िीवाश्म-मक्
ु त िायड्रोिन वा्रते.

•

या उ्क्रमाने व्िॉलवो समूिाला िीवाश्म मक्
ु त स्टील ववतररत करण्यास सरु
ु वात केली आिे .

•

िायब्रीड प्रकल्ासाठी ववकास, ज्याची स्था्ना 2016 मध्ये झाली आणण ती एसएसएबी, ऊिाब िमब वॅटनिॉल
आणण एलकेएबी, खाण आणण खतनि समूि याांच्या मालकीची आिे .

•

व्िॅटनिॉल आणण एलकेएबी दोन्सिी स्वीड्रडश राज्याच्या मालकीचे आिे त. सांकरणाची रू्रे षा माांडण्याचा ववचार
म्िणिे स्टील उत््ादनात कोळसा आणण कोकऐविी "100% िीवाश्म मक्
ु त िायड्रोिन" वा्रणे.

मनी लॉजन्सड्रांगचा सामना करण्यासाठी दब
ु ईने ववशेष न्सयायालय स्था्न केले
•

दब
ु ई कोटाबने मनी लॉजन्सड्रांगचा मुकाबला करण्यावर ववशेष न्सयायालय आणण अ्ील न्सयायालयात एक ववशेष
न्सयायालय स्था्न करण्याची घोषणा केली.

•

िे न्सयायालय आगथबक गन्स
ु िे कमी करण्याच्या उद्दे शाने ्ुढाकाराांच्या एका जस्ट्रां गमध्ये िोडले गेले आिे आणण
अलीकडील मनी लाँड्रड्रांग आणण दिशतवादाच्या ववत्त्ुरवठ्याच्या ववरोधातील कायबकारी कायाबलयाच्या स्था्नेचे
अनुसरण करते.

•

िे ्ाऊल आमच्या भागधारकाांना राष्ट्रीय एएमएल/सीएिटी धोरण आणण राष्ट्रीय कृती योिना प्रभावी्णे
अांमलात आणण्यासाठी आणण एक सशक्त आणण शाश्वत प्रणालीद्वारे त्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी त्याांची
कायबक्षमता वाढववण्यास सक्षम करे ल.

अजित डोवाल 11 व्या बब्रक्स एनएसए व्िच्यअ
ुब ल बैठकीचे अध्यक्ष
•

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी िबाबदार असलेलया बब्रक्स उच्च प्रतततनधीांची 11 वी बैठक जव्िड्रडओ कॉन्सिरजन्ससांगद्वारे
आयोजित करण्यात आली. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सललागार अजित डोभाल याांनी 2021 बब्रक्स मशखर
्ररषदे चे अध्यक्ष म्िणून भारत सभेचे आयोिन केले िोते.

•

15 वी बब्रक्स मशखर ्ररषद सप्टें बर 2021 मध्ये िोणार आिे . एनएसएच्या बब्रक्स बैठकीत ्ाच दे शाांना
रािकीय-सुरक्षा सिकायब मिबूत करण्यासाठी एक व्यास्ीठ प्रदान केले.
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•

रमशयाच्या सरु क्षा ्ररषदे चे सगचव िनरल ्त्रश
ु ेव, गचनी ्ोमलटब्यरु ो सदस्य याांग िेची, दक्षक्षण आकफ्रकेचे
राज्य सरु क्षा मांत्री नेसड्रे डसो गड
े ॉि कोडवा आणण िनरल ऑगस्टो िे लनो ररबेरो ्रे रा, राज्यमांत्री आणण
ु न
ब्राझीलच्या राष्ट्र्तीांच्या सांस्थात्मक सरु क्षा मांबत्रमांडळाचे प्रमख
ु उ्जस्थत िोते.

बैठकीचे मित्त्व:
1. बब्रक्स एनएसएच्या बैठकीत बब्रक्स मशखर ्ररषदे ने ववचार करण्यासाठी बब्रक्स दिशतवादववरोधी कृती योिना
स्वीकारली आणण मशिारस केली.
2. एनएसए अजित डोभाल आणण बब्रक्सच्या इतर उच्च सुरक्षा अगधकाऱ्याांनी अिगाणणस्तानची ्ररजस्थती आणण
इराण, ्जश्चम आमशया आणण आखाती प्रदे शातील घडामोडीांवर चचाब केली.
3. दिशतवाद्याांना

ववत्त्ुरवठा

आणण

त्याचा

मुकाबला

करणे, दिशतवाद्याांनी इांटरनेटचा

गैरवा्र

करणे,

दिशतवाद्याांच्या प्रवासाला आळा घालणे, सीमा तनयांत्रण, सॉफ्ट टागेट्सचे सांरक्षण, माहितीची दे वाणघेवाण,
क्षमता वाढवणे, आणण प्रादे मशक आणण यासारख्या क्षेत्राांमध्ये सिकायाबच्या ववद्यमान यांत्रणेला अगधक बळकट
करणे िे प्लॅ नचे उद्हदष्ट आिे .

िेटर माले

•

कनेजक्टजव्िटी प्रकल्: मालदीव

अलीकडेच, अिकॉन्सस या भारतीय कां्नीने मालदीवमधील सवाबत मोठ्या ्ायाभत
ू सवु वधाांच्या प्रकल्ासाठी
करार केला आिे , िो िेटर माले

•

कनेजक्टजव्िटी प्रोिेक्ट (GMCP) आिे .

िा प्रकल् भारत आणण मालदीव याांच्यातील द्वव्क्षीय सललामसलतीचा ्ररणाम आिे आणण सप्टें बर 2019
मध्ये भारताच्या ्रराष्ट्रमांत्र्याांच्या माले दौऱ्या्ासन
ू चचाब सरू
ु आिे .

•

यात 6.74 ककमी लाांबीचा ्ूल आणण माले आणण िवळच्या ववमलांग्ली, गुजलििलिू आणण गथलािुशी
बेटाांदरम्यान कॉिवे मलांक असेल. यात अक्षय ऊिेचा वा्र िोईल.

•

या प्रकल्ाला 100 दशलक्ष अमेररकन डॉलसबचे अनद
ु ान आणण भारताकडून 400 दशलक्ष डॉलसबचे एक लाईन
ऑि क्रेड्रडट (एलओसी) हदले िाते.

•

भारत मालदीवमध्ये करत असलेला िा सवाबत मोठा प्रकल् आिे .
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मुलाांचा िवामान िोखीम तनदे शाांक: युतनसेि

•

अलीकडेच, युनायटे ड नेशन्सस गचलड्रन्सस िांड (यतु नसेि) ने फ्रायडेि िॉर फ्यच
ू रच्या सिकायाबने ‘द क्लायमेट
क्रायमसस इि अ चाइलड राइट्स क्रायमसस: इांट्रोड्यूजिांग द गचलड्रन्सस क्लायमेट ररस्क इांडेक्स’ नावाचा अिवाल
सादर केला.

•
•

मल
ु ाच्या दृष्टीकोनातन
ू िवामान िोखमीचे िे ्हिले व्या्क ववश्लेषण आिे .

मुलाांचा िवामान िोखीम तनदे शाांक:िवामान आणण ्याबवरणीय धक्क्याांसारख्या मल
ु ाांच्या प्रदशबनावर आधाररत
दे शाांची क्रमवारी लावते, िसे की चक्रीवादळ आणण उष्णतेच्या लाटा, तसेच त्या धक्क्याांवरील असुरक्षक्षतता,
त्याांच्या अत्यावश्यक सेवाांच्या प्रवेशावर आधाररत.

•

्ाककस्तान (14 वा), बाांगलादे श (15 वा), अिगाणणस्तान (25 वा) आणण भारत (26 वा) िे चार दक्षक्षण
आमशयाई दे शाां्ैकी आिे त िेथे मुलाांना िवामान सांकटाच्या ्ररणामाांचा अत्यांत उच्च धोका आिे .

•
•

भारतीय ्ररदृश्य:

भारत िा चार दक्षक्षण आमशयाई दे शाां्ैकी आिे जिथे मुलाांना िवामान बदलाच्या ्ररणामाांचा सवाबगधक धोका
त्याांच्या आरोग्याला, मशक्षण आणण सांरक्षणाला आिे .

•

असा अांदाि आिे की येत्या कािी वषाांत 600 दशलक्षािून अगधक भारतीयाांना 'तीव्र ्ाणीटां चाई'ला सामोरे िावे
लागेल, त्याच वेळी िागततक ता्मानात 2 सेजलसयस्ेक्षा िास्त वाढ झालयावर भारतातील बिुसांख्य शिरी
भागात फ्लॅ श फ्लड्रडांग लक्षणीय वाढणार आिे .

•

2020 मध्ये सवाबगधक प्रदवू षत िवा असलेलया िगातील 30 शिराां्ैकी 21 शिरे भारतातील िोती.

मित्वाच्या बातम्या: अथबव्यवस्था

शिरी सिकारी बँकाांसाठी चार स्तरीय रचना

•
•
•

अलीकडेच भारतीय ररझव्िब बँकेने (RBI) शिरी सिकारी बँकाांसाठी (UCBs) चार स्तरीय रचना सुचवली आिे .

केंद्र सरकारने िून 2020 मध्ये सवब शिरी आणण बिु-राज्य सिकारी बँकाांना RBI च्या थेट दे खरे खीखाली
आणण्यासाठी अध्यादे श मांिरू केला.
RBI ने िानेवारी 2020 मध्ये UCBs साठी सु्रवायझरी अॅक्शन फ्रेमवकब (SAF) मध्ये सुधारणा केली.

www.byjusexamprep.com
नागरी सिकारी बँकाांचे वगीकरण
•

सिकारी बँका, भाांडवलाची उ्लब्धता आणण इतर घटकाांच्या आधारावर, UCB चे तनयामक िे तूांसाठी चार
स्तराांमध्ये वगीकरण केले िाऊ शकते:

1. हटयर 1: सवब युतनट यूसीबी आणण ्गारदार यूसीबी (ड्रड्ॉणझट आकार ककतीिी असो) आणण इतर सवब यूसीबीि
ज्याांच्याकडे 100 कोटी रु्याां्यांत ठे वी आिे त.

2. हटयर 2: 100 कोटी ते 1,000 कोटी रु्याांच्या ठे वी असलेलया यस
ू ीबी.

3. हटयर 3: 1,000 कोटी ते 10,000 कोटी रु्याांच्या ठे वी असलेलया यूसीबी.
4. हटयर 4: 10,000 कोटी रु्याां्ेक्षा िास्त ठे वी असलेलया यूसीबी.

यासाठी ककमान भाांडवल ते िोखीम-भाररत मालमत्ता गण
ु ोत्तर 9% ते 15% ्यांत बदलू शकते आणण 4 UCBs साठी
बेसल III तनधाबररत मानके असू शकतात.

तनमबला सीतारमण याांनी राष्ट्रीय मुद्रीकरण ्ाइ्लाइन सुरू केली
•

केंद्रीय अथब आणण कॉ्ोरे ट व्यविार मांत्री तनमबला सीतारामन याांनी मालमत्ता मद्र
ु ीकरण ्ाइ्लाइन सुरू केली
आिे : केंद्रीय मांत्रालये आणण सावबितनक क्षेत्रातील सांस्थाांसाठी 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण ्ाइ्लाइन'.

•

मालमत्ता ववमद्र
ु ीकरण म्िणिे मयाबहदत कालावधीसाठी ्रवाना/भाडे्ट्टीसाठी सरकारी ककां वा सावबितनक
प्रागधकरणाच्या मालकीच्या मालमत्तेचा खािगी क्षेत्रातील सांस्थेकडे आगाऊ ककां वा कालाांतराने ववचार करणे.

राष्ट्रीय मुद्रीकरण ्ाइ्लाइन (NMP) काय आिे ?
•

नॅशनल मोनेटाइझेशन ्ाई्लाईन (एनएम्ी) ववववध इन्सफ्रास्ट्रक्चर मांत्रालयाअांतगबत मालमत्ता आणण मालमत्ता
वगब सूचीबद्ध करते, िे कालाांतराने कमाई केली िाईल. म्िणिेच मालमत्तेचे मुद्रीकरण िोईल.

•

केंद्रीय अथबसक
ां ल् 2021-22 अांतगबत 'मालमत्ता कमाई' च्या आज्ञेच्या आधारावर, नीती आयोगाने ्ायाभूत
सवु वधा मांत्रालयाशी सललामसलत करून ्ाइ्लाइन ववकमसत केली आिे .

•

NMP ने आगथबक वषब 2022 ते FY 2025 ्यांत चार वषाांच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या मूळ मालमत्तेद्वारे
एकूण 6.0 लाख कोटी रु्याांच्या कमाईची शक्यता वतबवली आिे .

•

शीषब 5 क्षेत्रे एकूण ्ाइ्लाइन मूलयाच्या सुमारे 83% आिे त. या शीषब 5 क्षेत्राांमध्ये रस्ते (27%), त्यानांतर
रे लवे (25%), वीि (15%), तेल आणण वायू ्ाइ्लाइन (8%) आणण दरू सांचार (6%) याांचा समावेश आिे .
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आरबीआयमध्ये PIDF योिनेअत
ां गबत ्ीएम स्वतनधी योिनेच्या लाभाथ्याांचा समावेश केला

•

भारतीय ररझव्िब बँकेने ्ेमेंट इन्सफ्रास्ट्रक्चर डेव्िल्में ट िांड (्ीआयडीएि) योिनेअांतगबत लाभाथी म्िणून ्ीएम
स्ट्रीट वेंडरच्या आत्मतनभबर तनधी (्ीएम स्वतनधी योिना) चा भाग म्िणून ओळखलया िाणाऱ्या हटयर -1
आणण हटयर -2 केंद्राांच्या ्थ ववक्रेत्याांना समाववष्ट करण्याची घोषणा केली आिे .

•

आरबीआयकडून ्ेमेंट इन्सफ्रास्ट्रक्चर डेव्िल्में ट िांड (्ीआयडीएि) योिना टायर -3 ते हटयर -6 केंद्र आणण
ईशान्सयेकडील राज्याांमध्ये ्ॉइांट्स ऑि सेल (्ीओएस) इन्सफ्रास्ट्रक्चर (दोन्सिी भौततक आणण ड्रडजिटल मोड)
तैनात करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सुरू करण्यात आली.

•

त्यामुळे आता आरबीआयने ववशेषतः हटयर -1 आणण हटयर -2 केंद्राांच्या रस्त्यावरील ववक्रेत्याांना ्ीआयडीएि
योिनेचा भाग बनण्याची ्रवानगी हदली आिे . टायर -3 ते हटयर -6 केंद्राांवरील ्थ ववक्रेते डीिॉलटनस
ु ार
योिनेअांतगबत समाववष्ट राितील. ्ीआयडीएिकडे सध्या रु. 345 कोटी आिे त.

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण
रािनाथ मसांि याांनी ड्रडिेन्सस इांड्रडया स्टाटब अ् चॅलेंि - DISC 5.0 लाँच केले
•

सांरक्षण मांत्री रािनाथ मसांि याांनी 19 ऑगस्ट 2021 रोिी नवी हदललीत ड्रडिेन्सस इनोव्िे शन ऑगबनायझेशन
(iDEX -DIO) उ्क्रमाांतगबत ड्रडिेन्सस इांड्रडया स्टाटब अ् चॅ लेंि सुरू केले. चॅ लेंि - DISC) 5.0 लाँच केले.

•

सांरक्षण मांत्रालयाने 2021-2022 या आगथबक वषाबसाठी iDEX उ्क्रमाद्वारे दे शाांतगबत खरे दीसाठी 1,000
कोटी रु्याांची तरतूद केली आिे .

•

सांरक्षण उत््ादन ववभाग, सांरक्षण मांत्रालयाने 2021-22 ते 2025-26 या ्ुढील 5 वषाांसाठी iDEX साठी
498.80 कोटी रु्याांचे अथबसांकल्ीय समथबन मांिूर केले आिे .

•

DISC: डीआयएससी िे एक व्यास्ीठ आिे जिथे सरकार, सेवा, गथांक टँ क, उद्योग, स्टाटब अ् आणण
नवकल्नाकार एक मिबूत, आधुतनक आणण सुसज्ि लष्करी आणण तततकेच सक्षम आणण आत्मतनभबर
सांरक्षण उद्योग तनमाबण करून सांरक्षण आणण एरोस््ेस क्षेत्राांना त्याांच्या ्ूणब क्षमते्यांत ्ोिोचण्यास मदत
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करू शकतात.

मलबार नौदल सराव 26 ऑगस्ट्ासून सुरू
•

भारत, अमेररका, ऑस्ट्रे मलया आणण ि्ानच्या नौदल 26 ऑगस्ट 2021 ्ासून मलबार नौदल सराव
आयोजित करण्यासाठी सज्ि आिे त.

•

समद्र
ु ाची कवायत अमेररकेचा प्रदे श असलेलया गआ
ु म बेटावर केली िाईल. िे किलीव्न्ससच्या ्व
ू ेस 2,500
ककमी अांतरावर आिे .

•
•

वावषबक व्यायाम चार हदवसाांचा असेल.
आांतर-कायबक्षमता

वाढवणे, सवोत्तम

्द्धतीांमधून ममळवणे

आणण

सागरी सुरक्षा

कायब्द्धतीांची सामान्सय समि ववकमसत करणे या उद्दे शाने िे आयोजित केले िाईल.
•

कायाांसाठी

आवश्यक

ड्रड्रलचा एक भाग म्िणन
ू िहटल ्ष्ृ ठभाग, ्ाण्याखाली आणण िवाई ऑ्रे शनची मामलका आयोजित केली
िाईल.

मलबार व्यायामाबद्दल

मलबार व्यायाम िा भारत, ि्ान, ऑस्ट्रे मलया आणण यूएसए च्या नौदलाांमध्ये वावषबक नौदल सराव आिे . िे
हिांदी मिासागर आणण ्ॅमसकिक मिासागरात आळी्ाळीने आयोजित केले िाते.

दस
ु रा इांडो-कतार सांयक्
ु त नौदल व्यायाम "झैर-अल-बिर" ्मशबयन आखातात

•

9 ते 14 ऑगस्ट दरम्यान ्मशबयन आखातात भारतीय नौदल आणण कतार अममरी नौदल दल (QENF)
याांच्या सांयक्
ु त नौदल सराव झैर-अल-बिरची दस
ु री आवत्त
ृ ी आयोजित केली गेली.

•

व्यायामाच्या या आवत्त
ृ ीत दोन हदवसाांचा समुद्री टप््ा आणण त्यानांतर तीन हदवसाांचा बांदराचा टप््ा िोता.

•

समुद्री टप्प्यात सामररक सागरी व्यायामाांचा समावेश आिे ज्यात ्ष्ृ ठभागावरील कारवाई, ्ायरसीववरोधी
व्यायाम, िवाई सांरक्षण, सागरी ्ाळत ठे वणे, बोड्रडांग ऑ्रे शन आणण एसएआर व्यायामाांचा समावेश आिे .
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•

व्यायामाच्या समद्र
ु ाच्या टप्प्यात, भारतीय नौदलाची स्टीलथ कफ्रगेट आयएनएस बत्रकांद, क्यई
ू एनएिची बाझाबन
आणण दमसाि श्रेणी क्षे्णास्त्र नौका, एमआरटी्ी 34 क्लास िास्ट-अटॅ क क्राफ्ट आणण रािेल लढाऊ
ववमानाांनी भाग घेतला.

•

कतार रािधानी: दोिा (दोिा); चलन: कतारी ररयाल.

•

कतारचे ्ांतप्रधान: शेख खामलद बबन खमलिा बबन अब्दल
ु अिीि अल थानी (शेख खामलद बबन खमलिा बबन
अब्दे लाणझझ अल थानी).

अिगाणणस्तानातून भारताच्या तनवाबसन मोहिमेला 'ऑ्रे शन दे वी शक्ती' असे नाव दे ण्यात आले
•

्रराष्ट्र मांत्रालयाने (MEA) युद्धिस्त अिगाणणस्तानातून आ्लया नागररकाांना बािे र काढण्याच्या भारताच्या
िहटल ममशनला 'ऑ्रे शन दे वी शक्ती' असे नाव हदले आिे . ्रराष्ट्र मांत्री एस ियशांकर याांनी 24 ऑगस्ट
रोिी हदललीत 78 तनवाबमसताांच्या ताज्या तुकडीच्या आगमनाचा उललेख करताना 24 ऑगस्ट रोिी एका
ट्ववटमध्ये या ऑ्रे शनचे नाव मािीत िोते.

•

तामलबानने अिगाणणस्तानची रािधानी ताब्यात घेतलयानांतर एक हदवसानांतर 16 ऑगस्ट रोिी भारताने 40
भारतीयाांना काबूलिून हदललीला ववमानाने िलवून जक्लष्ट तनवाबसन मोहिमेला सुरुवात केली. काबूलमधील

बबघडलेलया सुरक्षा ्ररजस्थतीमध्ये भारताने आता्यांत 800 िून अगधक लोकाांना बािे र काढले आिे आणण
त्याांच्या नागररकाांना वाचवण्यासाठी ववववध राष्ट्राांनी सांघषब केला आिे .

को्निे गन EIU च्या सुरक्षक्षत शिर तनदे शाांक 2021 मध्ये अव्वल आिे
•

इकॉनॉममस्ट इांटेमलिन्सस यतु नट (EIU) ने िारी केलेलया सेि मसटीि इांडेक्स 2021 मध्ये डेन्समाकबची रािधानी
को्ेनिे गनला 60 िागततक शिराां्ैकी िगातील सवाबत सरु क्षक्षत शिर म्िणन
ू नाव दे ण्यात आले आिे .
को्निे गनने 100 ्ैकी 82.4 गण
ममळवले, शिरी सरु क्षेची ्ातळी मोिणाऱ्या ईआययच्
ु
ू या द्वैवावषबक
तनदे शाांकाच्या चौथ्या आवत्त
ू 39.5 गण
ु ाांसि ककमान सरु क्षक्षत शिर म्िणन
ू
ृ ीत अव्वल स्थान ममळवले. याांगन
तनदे शाांकाच्या तळाशी आिे .

•

भारता कडून:नवी हदलली आणण मब
ांु ईला तनदे शाांकात स्थान ममळाले आिे . 56.1 गण
ु ाांसि नवी हदलली 48 व्या
स्थानावर आिे , तर मांब
ु ई 54.4 गण
ु ाांसि 50 व्या स्थानावर आिे .

िगातील टॉ् 10 सरु क्षक्षत शिरे
1. को्निे गन
2. टोरां टो
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3. मसांगा्रू
4. मसडनी
5. टोककयो
6. आम्सटरडॅम
7. वेमलांग्टन
8. िाँगकाँग
9. मेलबनब
10. स्टॉकिोम

सुरक्षक्षत शिर तनदे शाांक 2021 बद्दल:
•

EIU चे सुरक्षक्षत शिरे तनदे शाांक िे िागततक, शिरी सुरक्षा मोिण्यासाठी ववकमसत केलेले एक वैजश्वक,
धोरणात्मक बेंचमाककांग साधन आिे . िा तनदे शाांक प्रथम 2015 मध्ये प्रमसद्ध झाला.

•

2021 मध्ये, ड्रडजिटल, आरोग्य, ्ायाभूत सुववधा, वैयजक्तक आणण ्याबवरणीय अशा ्ाच ववस्तत
ृ स्तांभाांमध्ये
सरु क्षेच्या 76 तनदे शकाांच्या आधारे शिराांची क्रमवारी लावण्यात आली आिे .

•

2021 सालच्या सरु क्षा मा्दां डाांच्या यादीत ्याबवरण सरु क्षा िी नवीन भर आिे .

शिरे 0 ते 100 च्या प्रमाणात स्कोअर करतात िेथे स्कोअर खालील ्द्धतीने सरु क्षा दशबवते:
1. 0-25-कमी सुरक्षा

2. 25.1-50-मध्यम सरु क्षा
3. 50.1-75-उच्च सरु क्षा
4. 75.1-100-ख्
ू उच्च सरु क्षा

5 वा भारत-कझाककस्तान सांयुक्त प्रमशक्षण व्यायाम “KAZIND-21”
•

इांडो-कझाककस्तान सांयक्
ु त प्रमशक्षण व्यायामाची 5 वी आवत्त
ृ ी, "काणझांड -21" 30 ऑगस्ट ते 11 सप्टें बर 2021
्यांत ट्रे तनांग नोड, आयशा बीबी, कझाककस्तान येथे आयोजित केली िाईल.

•

सांयुक्त प्रमशक्षण व्यायामामळ
ु े भारत आणण कझाककस्तान सैन्सय याांच्यातील द्वव्क्षीय सांबांधाांना चालना ममळे ल.
भारत

आणण

कझाककस्तानच्या

सशस्त्र

दलाांसाठी

सांयुक्त

राष्ट्राांच्या

आदे शानुसार

डोंगराळ,

िामीण

्ररजस्थतीांमध्ये काउां टर बांडखोरी/ दिशतवादववरोधी कारवायाांसाठी प्रमशक्षण दे ण्यासाठी िा व्यायाम दे खील एक
व्यास्ीठ आिे .
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•

बबिार रे जिमें टच्या बटामलयनद्वारे प्रतततनगधत्व केलेलया भारतीय सैन्सयाच्या तक
ु डीमध्ये एकूण 90 िवान
असतात ज्याांचे नेतत्ृ व एक आकजस्मक कमाांडर करते.

•

कझाककस्तान लष्कराचे प्रतततनगधत्व कां्नी ि्
ु करे ल. सांयक्
ु त व्यायामाच्या व्याप्तीमध्ये उ्-यतु नट स्तरावर
दिशतवादववरोधी वातावरणात व्यावसातयक दे वाणघेवाण, ऑ्रे शनचे तनयोिन आणण अांमलबिावणी आणण
शस्त्राांवरील कौशलय, लढाऊ शहू टांग आणण काउां टर बांडखोरी/ दिशतवादववरोधी ऑ्रे शनमधील अनभ
ु व सामातयक
करणे समाववष्ट आिे .

•

कझाककस्तान ्ांतप्रधान: असकर मामीन, रािधानी: नरू -सल
ु तान, चलन: कझाकस्तानी टें गे

योिना
“उभरते मसतारे िांड” योिनेची सरु
ु वात लखनौ मधून
•

केंद्रीय अथबमांत्री तनमबला सीतारामन याांनी लखनऊमध्ये तनयाबतमभमुख कां्न्सया आणण स्टाटब -अ्साठी
मित्वाकाांक्षी “उभरते मसतारे िांड” (इमजिांग स्टासब िांड) योिना सुरू केली.

•

उद्दे श : या तनधीचा उद्दे श सूक्ष्म, लघु आणण मध्यम उद्योगाांना तनधी प्रदान करणे आिे . एजक्झम बँक
आणण मसडबीने िा तनधी उभारला आिे .

•

गेलया वषीच्या अथबसांकल्ीय भाषणात सीतारामन म्िणाले िोते की, अथबव्यवस्थेला चालना दे ण्यासाठी
सूक्ष्म, लघु आणण मध्यम उद्योगाांची (एसएमई) मित्त्वाची भूममका आिे .

•

िे उद्योग रोिगार तनमाबण करतात, नवकल्ना तनमाबण करतात आणण िोखीम घेतात.

•

गेलया 2 वषाबत केंद्र सरकारने उचललेलया ्ावलाांचे सकारात्मक ्ररणाम आि आ्ण ्ाित आिोत
आणण िगात आ्लया दे शाची जस्थती मिबूत झाली आिे .

•

उत्तर प्रदे शातील प्रत्येक जिल्याला " उभरते मसतारे िांड " योिनेचा लाभ ममळे ल.

•

त्याांनी उत्तर प्रदे शातील 'एक जिलिा एक उत््ादन' योिनेचेिी कौतुक केले.
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अिवाल
िागततक उत््ादन िोखीम तनदे शाांकामध्ये
•

भारत दस
ु ऱ्या क्रमाांकावर

भारत िे िागततक उत््ादन केंद्र म्िणून उदयास आले आिे आणण प्रभावी्णे अमेररकेला मागे टाकत िगातील
दस
ु रे सवाबगधक इजच्छत उत््ादन स्थळ बनले आिे .

•

िे युनायटे ड स्टे ट्स आणण उत््ादन क्षेत्रातील ववशाल दे श, चीनसि इतर दे शाांच्या तुलनेत उत््ादकाांद्वारे
भारतातील वाढते स्वारस्य दशबवते.

•

कुशमन अँड वेककिलडच्या 2021 ग्लोबल मॅन्सयुिॅक्चररांग ररस्क इांडेक्समध्ये भारताचे रँककां ग हदसून आले.
यरु ो्, अमेररका आणण आमशया ्ॅमसकिकमधील तनदे शाांकामध्ये 47 दे श आिे त.

िागततक उत््ादन िोखीम तनदे शाांकाबद्दल
•

आांतरराष्ट्रीय उत््ादनासाठी सवाबत अनक
ु ू ल स्थानाांच्या आधारावर, कुशमन आणण वेककिलडच्या मॅन्सयि
ु ॅ क्चररांग
ररस्क इांडेक्स अिवालामध्ये अनेक घटकाांच्या आधारावर दे शाांची क्रमवारी समाववष्ट आिे :
1. िोखीम आणण खचब घटक

2. रािकीय आणण आगथबक िोखीम
3. बािाराची ्ररजस्थती आणण श्रम खचब बािार प्रवेश

नवीन नेमणुका
इांड्रडयन बँकेच्या एमडी आणण सीईओ्दी शाांतीलाल िैन याांची तनयुक्ती
•

शाांतीलाल िैन याांची तीन वषाांच्या कालावधीसाठी इांड्रडयन बँकेचे व्यवस्था्कीय सांचालक आणण मुख्य
कायबकारी अगधकारी म्िणून तनयुक्ती करण्यात आली आिे .

•

ते ्द्मिा चुांडुरू याांची िागा इांड्रडयन बँकेच्या एमडी आणण सीईओ म्िणून घेतील. ते सध्या बँक ऑि
बडोदामध्ये कायबकारी सांचालक (ईडी) आिे त.

•

मांबत्रमांडळाच्या तनयुक्ती सममतीने (एसीसी) िैन याांना इांड्रडयन बँकेत ्दभार स्वीकारलयाच्या तारखे्ासून
ककां वा 1 सप्टें बर 2021 ्ासून तीन वषाांच्या कालावधीसाठी व्यवस्था्कीय सांचालक आणण मुख्य कायबकारी
अगधकारी म्िणून तनयुक्त केले आिे .

•

ववत्तीय ववभागाचा प्रस्ताव सेवाांना मान्सयता दे ण्यात आली आिे . िैन याांची नेमणूक त्याांच्या कामगगरीवर
अवलांबून, ककां वा सेवातनवत्त
ृ ीचे वय ्ूणब िोई्यांत (म्िणिे 31 िानेवारी, 2024) दोन वषाां्यांत वाढवता ये ते.

www.byjusexamprep.com

नकुल चोप्रा याांची BARC इांड्रडयाचे मुख्य कायबकारी अगधकारी म्िणून तनयुक्ती
•

टे मलजव्ििन मॉतनटररांग एिन्ससी ब्रॉडकास्ट ऑड्रडयन्सस ररसचब कौजन्ससल (BARC) ने नकुल चोप्रा याांची मख्
ु य
कायबकारी अगधकारी (सीईओ) म्िणून तनयुक्ती 25 ऑगस्ट 2021 ्ासून िािीर केली आिे .

•
•
•
•

मािी सीईओ सुनील लुलला याांनी उद्योिक म्िणून मित्वाकाांक्षा ्ूणब करण्यासाठी रािीनामा हदला आिे .
चोप्रा 2016 मध्ये BARC इांड्रडया बोडाबत सामील झाले िोते.

िानेवारी 2020 मध्ये त्याांची BARC च्या तनरीक्षण सममतीचे सदस्य म्िणून तनयुक्ती झाली.

मीड्रडया आणण िाहिरात उद्योगाच्या अनभ
ु वी व्यक्तीने याआधी ्जब्लककस वलडबवाइडचे भारत आणण दक्षक्षण
आमशयाचे मुख्य कायबकारी अगधकारी म्िणून एक दशकािून अगधक काळ काम केले आिे .

भारतीय लष्कराने 5 महिला अगधकाऱ्याांना कनबल ्दावर बढती
•

भारतीय लष्कराने ्ाच महिला अगधकाऱ्याांना कनबल ्दावर बढती हदली आिे . या महिला अगधकाऱ्याांना त्याांच्या
26 वषाांच्या सेवेदरम्यान लष्करासाठी केलेलया सेवेचा गौरव म्िणून िा सन्समान ममळाला आिे .

•

मसग्नल कॉप्सब, इलेक्ट्रॉतनक आणण मेकॅतनकल इांजितनअसब कॉप्सब आणण कॉप्सब ऑि इांजिनीअसबमध्ये सेवा
करणाऱ्या महिला अगधकाऱ्याांना कनबल ्दासाठी मान्सयता ममळालयाची िी ्हिलीच वेळ आिे .

•

या्ूवी केवळ लष्करी वैद्यकीय दल, न्सयायाधीश मिागधवक्ता आणण आमी एज्युकेशन कोरच्या महिला
अगधकाऱ्याांना कनबल ्दावर बढती दे ण्यात आली िोती.

•

भारतीय लष्कराच्या ववववध शाखाांमध्ये काम करणाऱ्या महिला अगधकाऱ्याांना त्याांच्या ्दोन्सनतीचे मागब मोकळे
करून त्याांच्या कामासाठी अगधक सांधी हदलया िातील.
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अभय कुमार मसांि याांची सिकार मांत्रालयात सिसगचव म्िणून तनयुक्ती

•

अभय कुमार मसांि याांची सिकार मांत्रालयात सांयुक्त सगचव म्िणून तनयक्
ु ती करण्यात आली आिे . दे शातील
सिकारी चळवळीला बळकटी दे ण्याच्या उद्दे शाने िे मांत्रालय नुकतेच स्था्न करण्यात आले आिे . अभय कुमार
मसांि याांची तनयक्
ु ती ्ांतप्रधान मोदी याांच्या अध्यक्षतेखालील मांबत्रमांडळाच्या तनयुक्ती सममतीने मांिूर केली
आिे .

•

बबिार केडरचे 2004-बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अगधकारी असलेलया मसांि याांची मांत्रालयात सांयुक्त
सगचव म्िणून तनयुक्ती करण्यात आली आिे .

आयसीआयसीआय बँकेच्या सांचालक्दी सांदी् बख्शी याांची ्न
ु तनबयक्
ु ती

•

भारतीय ररझव्िब बँकेने (आरबीआय) सांदी् बक्षी याांची आयसीआयसीआय बँकेचे एमडी आणण सीईओ म्िणन
ू
्ुन्सिा तनयुक्ती करण्यास मान्सयता हदली आिे .

•

िे 15 ऑक्टोबर 2021 ्ासून 3 ऑक्टोबर 2023 ्यांत लागू िोईल.

•

9 ऑगस्ट, 2021 रोिी झालेलया वावषबक सवबसाधारण सभेत भागधारकाांनी 15 ऑक्टोबर 2021 ्ासून प्रभावी
कालावधीसाठी श्री बक्षी याांची तनयुक्ती आधीच मांिूर केली िोती.

•

आयसीआयसीआय बँक-जव्िडीओकॉन किब वादानांतर त्याांच्या ्ूवव
ब ती चांदा कोचर याांच्या बािे र ्डलयानांतर
त्याांच्या मागबदशबक- के.व्िी. कामथ आणण एन.वाघुळ याांनी तनवडलेलया बक्षी याांनी ऑक्टोबर 2018 मध्ये
्दभार स्वीकारला.

1. आयसीआयसीआय बँकेचे मख्
ु यालय: मुांबई, मिाराष्ट्र
2. ICICI बँक टॅ गलाईन: िम िै ना, खयाल आ्का

www.byjusexamprep.com

आरबीआयने एचएसबीसी इांड्रडयाचे सीईओ म्िणून हितें द्र दवे याांच्या तनयुक्तीला मान्सयता हदली

•

भारतीय ररझव्िब बँकेने (आरबीआय) हितें द्र दवे याांची एचएसबीसी बँक (इांड्रडया) चे मुख्य कायबकारी अगधकारी
(सीईओ) म्िणून तनयुक्ती करण्यास मान्सयता हदली आिे .

•
•

आरबीआयने 24 ऑगस्ट 2021 ्ासून तीन वषाांच्या कालावधीसाठी मान्सयता हदली आिे .

िन
ू 2021 मध्ये एचएसबीसीने एचएसबीसी इांड्रडयाचे मख्
ु य कायबकारी अगधकारी म्िणन
ू हितेंद्र दवे याांची
तनयुक्ती करण्याची घोषणा केली िोती.

•

डेव सुरेंद्र रोशाच्या िागी आला, िो तीन वषाांनांतर एचएसबीसी, एमशया-्ॅमसकिकचा सि-मुख्य कायबकारी
म्िणून िाँगकाँगला िात आिे .

•
•
•

हितें द्र दवे, ्ूवी एचएसबीसी इांड्रडयाचे ग्लोबल बँककां ग आणण माकेट्सचे प्रमख
ु िोते.
एचएसबीसी बँक इांड्रडया मख्
ु यालय: मांब
ु ई

एचएसबीसी बँक इांड्रडयाची स्था्ना: 1853

तनधन
ज्येष्ठ साहिजत्यक चांद्रकाांत मिामीने याांचे तनधन

•

ज्येष्ठ लेखक चांद्रकाांत मिामीन याांचे आि नामशकमध्ये तनधन झाले.

•

ते 87 वषाांचे िोते.

•

साहित्याच्या ववववध क्षेत्रात प्रवास करून मिामीन याांनी ववनोदी नाटके, नाटके आणण कथाांची सुमारे शांभर
्ुस्तके मलहिली.

•

राज्य शासनाचा उत्कृष्ट साहित्य ्ुरस्कार, ताराराणी मोडक ्ुरस्कार, नामशकच्या सावबितनक वाचनालयाचा
िीवन गौरव ्ुरस्कार असे अनेक ्ुरस्कार त्याांना ममळाले िोते.

•

त्याांनी खानावळ ते मलहिनवल ्यांत आत्मचररत्र मलहिले आिे .
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सांकीणब
ग्लोबल 500 सवाबत मौलयवान कां्न्सयाांच्या यादीत Apple मध्ये 2021 अव्वल

•

िूरुन ग्लोबल 500 मोस्ट व्िॅ लयुएबल कां्न्सया मलस्ट 2021 नुसार, Apple्ल िगातील सवाबत मौलयवान

कां्नी आिे (2,443 अब्ि डॉलर). Apple्ल, मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन, अलिाबेट, िेसबुक आणण टे न्ससेन्सट या
िगातील ्हिलया सिा मौलयवान कां्न्सया अ्ररवततबत राहिलया.
•

िागततक स्तरावर, 243 अमेररकेच्या नेतत्ृ वाखालील कां्न्सयाांसि, एका स्थानावर; त्यानांतर चीन 47, चौथ्या
स्थानावर, ि्ान 30 व्या स्थानावर आणण यूके 24 व्या स्थानावर आिे . तर 12 कां्न्सयाांसि भारत 9 व्या
क्रमाांकावर आिे .

19 ते 25 ऑगस्ट दरम्यान सांस्कृत सप्ताि 2021 सािरा
•

2021 मध्ये, भारत प्राचीन भाषेचे मित्त्व वाढवण्यासाठी, लोकवप्रय करण्यासाठी आणण ि्ण्यासाठी 19 ते
25 ऑगस्ट 2021 ्यांत सांस्कृत सप्ताि सािरा करत आिे .

•

2021 मध्ये 22 ऑगस्ट 2021 रोिी सांस्कृत हदन सािरा केला िाईल.

•

िा हदवस श्रावण महिन्सयाच्या ्ौणणबमेच्या हदवशी सािरा केला िातो, िो दरवषी रक्षाबांधनाच्या तनममत्ताने
दे खील सािरा केला िातो.

•

1969 मध्ये भारत सरकारने रक्षा बांधनातनममत्त प्रथम िागततक सांस्कृत हदन घोवषत केला.

हदलली-चांदीगड मिामागब भारतातील ्हिला EV- अनुकूल मिामागब
•

सौर-आधाररत इलेजक्ट्रक व्िे इकल चाजिांग स्टे शनच्या नेटवकबसि, हदलली-चांदीगड मिामागब दे शातील ्हिला
EV- अनुकूल मिामागब बनला आिे .

•

भारी उद्योग मांत्रालयाच्या FAME-1 (िास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्सयुिॅक्चररांग ऑि (िायबब्रड) आणण इलेजक्ट्रक
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व्िे ईकलस) योिनेअांतगबत भारत िे वी इलेजक्ट्रकलस मलममटे ड (BHEL) ने स्थानकाांचे िाळे उभारले िोते.
•

केंद्रीय अविड उद्योग मांत्री (MHI) मिें द्रनाथ ्ाांडे याांनी कणब लेक ररसॉटब मध्ये अत्याधुतनक चाजिांग स्टे शनचे
दरू स्थ्णे उद्घाटन केले.

दे शातील ्हिलया स्मॉग टॉवरचे उद्घाटन

•

मुख्यमांत्री अरववांद केिरीवाल 23 ऑगस्ट 2021 रोिी कॅनॉट प्लेसच्या बाबा खरक मसांि मागब येथे दे शातील
्हिलया स्मॉग टॉवरचे उद्घाटन करतील.

•

स्मॉग टॉवर दर सेकांदाला 1,000 क्यबू बक मीटर िवा स्वच्छ करे ल आणण हदललीतील ्ीएम 2.5 आणण ्ीएम
10 ची ्ातळी कमी करे ल.

•
•
•

20 कोटी रु्ये खचन
ूब बाांधण्यात आलेला स्मॉग-टॉवर या कारणासाठी मोठा िातभार लावेल.
स्मॉग टॉवर ्ावसाळ्यानांतर ्ूणब ताकदीने काम करे ल.

हदलली प्रदष
ू ण तनयांत्रण सममतीचे शास्त्रज्ञ त्यानुसार टॉवरच्या कामगगरीचे मूलयाांकन करतील आणण मामसक
अिवाल सादर करतील. ”

BPCL ने AI- सक्षम चॅ टबॉट 'URJA' लाँच केले
•

भारत ्ेट्रोमलयम कॉ्ोरे शन मलममटे ड (बी्ीसीएल) ने आ्लया िािकाांना अखांड स्व-सेवेचा अनुभव आणण

प्रश्न/समस्याांचे िलद तनराकरण करण्यासाठी एक व्यास्ीठ प्रदान करण्यासाठी उिाब नावाचे एआय-सक्षम
चॅटबॉट लॉन्सच केले.
•
•

URJA िा भारतातील तेल आणण वायू उद्योगातील ्हिला चॅटबॉट आिे .

URJA BPCL च्या प्रकल् अनुभव अांतगबत सुरू करण्यात आले आिे आणण ते सध्या 13 भाषाांना समथबन
दे ते.

•

बी्ीसीएलचा िािक इांटरिेस व्या्क आणण एकीकृत ड्रडजिटल, उिाब बनवण्याच्या उद्दे शाने, चॅटबॉट आता
कां्नीच्या वेबसाइटवर बी 2 बी आणण बी 2 सी या दोन्सिी प्रश्नाांसाठी उ्लब्ध आिे .

www.byjusexamprep.com
•

प्रकल् अनभ
ु व अांतगबत, उिाब एक एकीकृत सांप्रेषण प्लॅ टिॉमबचे प्रतततनगधत्व करते िे सवब बी्ीसीएल

सांप्रेषणाांना कोणत्यािी वाहिनीशी िोडते, सवब िािकाांच्या सां्कब बबांदां न
ू ा एकाच आणण एकसांध आवािाने एकत्र
करते.

जितें द्र मसांि याांनी नवीन मनरे गा मालमत्ताांचे तनयोिन सल
ु भ करण्यासाठी "यक्
ु तधारा" ्ोटब ल सुरू केले
•

केंद्रीय ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान मांत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रभार) जितें द्र मसांि याांनी ररमोट सेजन्ससांग

आणण िीआयएस-आधाररत माहितीचा वा्र करून नवीन मनरे गा मालमत्तेचे तनयोिन सक्षम करण्यासाठी
"युक्तधारा" नावाचे भुवन अांतगबत नवीन भू-स्थातनक तनयोिन ्ोटब ल सुरू केले. इस्रो आणण िामीण ववकास
मांत्रालयाने िे ्ोटब ल सांयक्
ु त्णे ववकमसत केले आिे .

युक्तधारा बद्दल:
•

युक्तधारा मनरे गा, एकाजत्मक ्ाणलोट व्यवस्था्न कायबक्रम, प्रतत ड्रॉ् मोर क्रॉ् आणण राष्ट्रीय कृषी ववकास
योिना, तसेच शेतातील छायागचत्रे इत्यादी ववववध राष्ट्रीय िामीण ववकास कायबक्रमाांमध्ये सामील आिे .

•

यक्
ु तधारा ्ोटब ल तनयोिनाची गण
ु वत्ता सतु नजश्चत करे ल, प्रासांगगकतेसाठी वषाबनव
ु षे तयार केलेलया मालमत्तेचे
दीघबकालीन तनरीक्षण सक्षम करे ल, सांसाधन वाट्ासाठी नवीन कामाांची ओळख सल
ु भ करे ल.

•

श्री जितेंद्र मसांि याांच्यासोबत ्थ्
ृ वी ववज्ञान मांत्रालय आणण केंद्रीय ्ांतप्रधान कायाबलयातील राज्यमांत्री; काममबक,
सावबितनक तक्रार आणण ्ेन्सशन मांत्रालय; अणुऊिाब ववभाग आणण अवकाश ववभाग दे खील आिे .
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भारत्े ने P2P किब दे णारे अॅ् ‘12% क्लब लॉन्सच केले

•

भारत्े ने एक "12% क्लब" अॅ् लॉन्सच केले आिे िे िािकाांना गुांतवणक
ू आणण 12 टक्के वावषबक व्याि
ककां वा समान दराने किब घेण्याची ्रवानगी दे ईल.

•

BharatPe ने या अॅ् आणण किब व्यवस्थेसाठी LenDenClub (RBI- मान्सयताप्राप्त NBFC) सोबत भागीदारी
केली आिे .

•

िािक "12% क्लब" अॅ्वर ्ैसे दे णे तनवडून त्याांची बचत कधीिी गांत
ु वू शकतात.

•

या व्यततररक्त, िािक 3 महिन्सयाांच्या कालावधीसाठी 12 टक्के क्लब अॅ्वर 10 लाख रु्याां्यांत सां्ाजश्वबक
मक्
ु त किब घेऊ शकतात.
1. भारत्ेचे मख्
ु य कायबकारी अगधकारी: अश्नीर िोव्िर
2. भारत्ेचे मख्
ु यालय: नवी हदलली
3. BharatPe ची स्था्ना: 2018

युएईने िगातील सवाबत उां च तनरीक्षण चाक 'ऐन दब
ु ई' ची घोषणा

•

िगातील सवाबत मोठे आणण सवाबत उां च तनरीक्षण चाक 21 ऑक्टोबर 2021 रोिी दब
ु ई, यूएई येथे अनावरण
िोणार आिे . 'ऐन दब
ु ई' म्िणून ओळखलया िाणाऱ्या तनरीक्षण चाकाची उां ची 250 मीटर (820 िूट) आिे ,

•

िे ब्लूवाटसब बेटावर आिे . रे

•

कॉडबब्रेककां ग व्िील 42.5 मीटर (139 िूट) लास वेगासमधील सध्याच्या िगातील सवाबत उां च तनरीक्षण चाक
िाय रोलर्ेक्षा 167.6 मीटर (550 िूट) उां च आिे .
1. युएई रािधानी: अबू धाबी
2. युएई चलन: सांयुक्त अरब अममराती हदरिम
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3. यए
ु ई अध्यक्ष: खमलिा बबन िायद अल नाियान

ओिममयमने भारताची ्हिली िीन िायड्रोिन इलेक्ट्रोलायझर गगगािॅक्टरी सरू
ु केली

•

अमेररकाजस्थत

ओिममयम

इांटरनॅशनलने

कनाबटकातील

बेंगळुरू

येथे

भारताचे

्हिले

िीन

िायड्रोिन

इलेक्ट्रोलायझर उत््ादन यतु नट सरू
ु केले आिे .
•

कारखाना भारत तनममबत प्रोटॉन एक्सचेंि मेम्ब्रेन (्ीईएम) िायड्रोिन इलेक्ट्रोलायझसब तयार करे ल. हिरव्या
िायड्रोिन िे िीवाश्म स्त्रोताां्ासन
ू बनवलेलया तनळ्या िायड्रोिनच्या ववरूद्ध िीवाश्म नसलेलया स्त्रोताां्ासन
ू
बनवले िाते.

•

भारतात िीन िायड्रोिन बनवलयाने उत््ादकाांना आयात करण्याऐविी ककिायतशीर िायदा ममळे ल.

गीगािॅक्टरी बद्दल:
•

गीगािॅक्टरी भारतीय बनावटीचे प्रोटॉन एक्सचें ि मेम्ब्रेन (्ीईएम) िायड्रोिन इलेक्ट्रोलायझसब तयार करे ल
ज्याची प्रारां मभक उत््ादन क्षमता सुमारे 500 मेगावॅट प्रतत वषब असेल आणण ती दरवषी 2 िीडब्लयू ्यांत
वाढे ल.

•

्ीईएम िायड्रोिन इलेक्ट्रोलायझर िे हिरव्या िायड्रोिनच्या उत््ादनासाठी मुख्य उ्करणे आिे कारण ते
नूतनीकरणक्षम स्त्रोताां्ासून तनमाबण िोणारी वीि वा्रून ्ाणी िायड्रोिन आणण ऑजक्सिनमध्ये मोडते.

