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साप्ताहिक चालू घडामोडी

चौथा आठवडा सप्टे म्बर 2021
मित्वाच्या बातम्या: राज्य
“आप के द्वार - आयष्ु मान” गज
ु रात मध्ये मेगा ड्राइव्ि

•

कोववड -19 प्रकरणाांवर लक्ष ठे वण्यासाठी मेगा-ड्राइव्ि सुरू केली.

•

या मोहिमेअांतगगत त्याांना राज्य सरकारच्या प्रधानमांत्री जन आरोग्य योजना - पीएमजेएवाय आणण
मा काडग योजनेसाठी नोंदणी केली जाईल.

•

राज्यातील

कोववड

19

प्रकरणाांची

तपासणी

करण्यासाठी

दररोज

75

िजाराांिून

अधधक

आरटीपीसीआर आणण रॅ वपड अँटीजेन चाचण्या घे तल्या जात आिे त.
Source: AIR

एकात्त्मक सग
ु ांध डेअरी उद्योजकता

•

केंद्रीय राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रभार) ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान डॉ त्जतेंद्र ससांि याांनी शेतकऱयाांचे उत्पन्न
वाढवण्यासाठी जम्मू आणण काश्मीरसाठी एकात्त्मक सुगांध डेअरी उद्योजकता प्रस्ताववत केली आिे .

•

केंद्रीय ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या नेतत्ृ वाखाली सीएसआयआरने यापूवीच जम्मू आणण
काश्मीरमध्ये सरू
ु केलेल्या अरोमा समशनमध्ये ते प्रभावीपणे एकत्रत्रत केले जाऊ शकते.
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•

अलीकडेच, सीएसआयआर फ्लोररकल्चर समशन भारतातील 21 राज्ये आणण केंद्रशाससत प्रदे शाांमध्ये
सुरू करण्यात आले आिे .

सुगांध समशन बद्दल:
•

सुगांध समशन, ज्याला "लॅ व्िें डर ककां वा जाांभळी क्ाांती" म्िणून दे खील ओळखले जाते, जम्मू काश्मीरपासून सुरू झाले आणण शेतकऱयाांच्या जीवनात पररवतगन घडवले.

•

नोडल एजन्सीज: नोडल प्रयोगशाळा सीएसआयआर-सेंट्रल इत्न्स्टट्यूट ऑफ मेडडससनल अँड अरोमेहटक
प्लाांट्स, लखनऊ आिे .

Source: PIB

ई-श्रम पोटग ल
•

मित्वाच्या बातम्या: भारत

26 ऑगस्ट 2021 रोजी लॉन्च झाल्यापासून 1 कोटीपेक्षा जास्त असांघहटत कामगाराांनी ई-श्रम
पोटग लवर नोंदणी केली आिे .

•

उद्दीष्ट: बाांधकाम, मासेमारी, धगग अॅपरल मॅन्युफॅक्चररांग, स्ट्रीट वें डडांग, कृषी आणण सांबद्ध,
वाितूक क्षेत्र आणण इतराांमधील घरगुती काम यासारख्या ववववध क्षेत्राांतील असांघहटत कामगाराांचा
सवगसमावेशक डेटाबेस तयार करणे.

•

कामगार आणण रोजगार मांत्रालयानुसार, 43 % लाभाथी महिला आणण 57 % पुरुष आिे त.

•

त्रबिार, ओडडशा, उत्तर प्रदे श आणण पत्श्चम बांगाल या उपक्माांतगगत सवागधधक नोंदणी झाल्या
आिे त.
Source: AIR

दे शातील सवग लाभार्थयाांना फोहटग फाइड ताांदळ
ू समळे ल: केंद्र सरकार
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•

दे शातील अशक्तपणा आणण सूक्ष्म पोषक तत्वाांची कमतरता दरू करण्यासाठी, केंद्र सवग लाभार्थयाांना
2024 च्या आत सावगजननक ववतरण प्रणालीद्वारे फोहटग फाइड ताांदळ
ू पुरवे ल.

•

फोहटग फाइड ताांदळ
ू मध्ये तुटले ले ताांदळ
ू पावडरमध्ये पीसणे, पोषक तत्वाांमध्ये समसळणे आणण नांतर
बािे र काढण्याच्या प्रकक्ये चा वापर करून ताांदळासारख्या कनगलमध्ये आकार दे णे.

•

िे मजबूत कनगल नांतर 1: 100 च्या प्रमाणात सामान्य ताांदळामध्ये समसळले जातात आणण
वापरासाठी ववतरीत केले जातात.

•

कमीतकमी 112 आकाांक्षी त्जल्हयाांमधील PDS, अांगणवाड्या आणण MMS कव्िरचे सवग लाभाथी
कव्िर केले जातील.
Source: AIR

राष्ट्रीय सुकाणू ससमती

•

राष्ट्रीय सशक्षण धोरण (NEP) 2020 नुसार राष्ट्रीय अभ्यासक्म फ्रेमवकगच्या ववकासासाठी सशक्षण
मांत्रालयाने 12 सदस्यीय राष्ट्रीय सुकाणू ससमतीची स्थापना केली आिे .

•

या ससमतीचे अध्यक्ष इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ के कस्तुरीरां गन असतील. ते NEP, 2020 च्या मसुदा
ससमतीचे अध्यक्षिी िोते.

ससमतीच्या सांदभग अटी:
•

NEP 2020 च्या दृष्टीकोनाांनुसार, ससमती चार राष्ट्रीय अभ्यासक्म फ्रेमवकग ववकससत करे लम्िणजे, शालेय सशक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्म फ्रेमवकग, बालपण काळजी आणण सशक्षणासाठी
राष्ट्रीय अभ्यासक्म, सशक्षक सशक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्म फ्रेमवकग आणण प्रौढ सशक्षणासाठी
राष्ट्रीय अभ्यासक्म फ्रेमवकग .
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•

राष्ट्रीय सुकाणू ससमतीचा कायगकाळ अधधसूचनेच्या तारखेपासून तीन वषाांचा असेल.

Source: PIB

मित्वाच्या बातम्या: जग

AUKUS ग्रप
ु

•
•
•

अमेररका, यक
ू े आणण ऑस्ट्रे सलयाने AUKUS ची स्थापना करण्याची घोषणा केली आिे .
इांडो-पॅससकफक क्षेत्रासाठी एक नवीन त्रत्रपक्षीय सरु क्षा भागीदारी.

त्रिटीश पांतप्रधान बोररस जॉन्सन, त्याांचे ऑस्ट्रे सलयन समकक्ष स्कॉट मॉररसन आणण अमेररकेचे
अध्यक्ष जो त्रबडेन याांनी सांयक्
ु त आणण अधधक सरु क्षक्षत इांडो-पॅससकफकच्या दृष्टीने सांयक्
ु त भाषणात
याची घोषणा केली.

•

AUKUS यत
ु ी अांतगगत, 3 राष्ट्राांनी सांयक्
ु त क्षमता आणण तांत्रज्ञान सामानयकरण, सरु क्षा आणण
सांरक्षण-सांबांधधत ववज्ञान, तांत्रज्ञान, औद्योधगक तळ आणण पुरवठा साखळी याांचे सखोल एकीकरण
वाढवण्यास सिमती दशगववली आिे .

•

AUKUS च्या पहिल्या मोठ्या उपक्माअांतगगत, अमेररका अमेररका आणण त्रिटनच्या मदतीने
अणुऊजेवर चालणाऱया पाणबुड्याांचा ताफा तयार करणार आिे , िी क्षमता हिांद-प्रशाांत क्षेत्रात त्स्थरता
वाढवण्याच्या उद्दे शाने आिे .

Source: TOI

दरू सांचार क्षेत्रात सुधारणा

मित्वाच्या बातम्या: अथगव्यवस्था

•

केंद्रीय मांत्रत्रमांडळाने दरू सांचार क्षेत्रात अनेक सांरचनात्मक आणण प्रकक्या सुधारणाांना मांजुरी हदली.

•

यामुळे रोजगाराच्या सांधीांचे सांरक्षण आणण ननमागण करणे, ननरोगी स्पधेला प्रोत्सािन दे णे, ग्रािकाांच्या
हिताचे रक्षण करणे, तरलता वाढवणे, गुांतवणुकीला प्रोत्सािन दे णे आणण दरू सांचार सेवा प्रदात्याांवर
(टीएसपी) ननयामक भार कमी करणे अपेक्षक्षत आिे .
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मुख्य सुधारणाांबद्दल:
•

समायोत्जत सकल मिसूल (AGR) चे तकगशुद्धीकरण: गैर-दरू सांचार मिसूल AGR च्या व्याख्येतून
सांभाव्य आधारावर वगळले जाईल.

•

स्पेक्ट्रम कालावधी: भववष्यातील सललावात, स्पेक्ट्रमचा कायगकाळ 20 वरून 30 वषे वाढला.
भववष्यातील सललावात समळवलेल्या स्पेक्ट्रमसाठी 10 वषाांनांतर स्पेक्ट्रमच्या सरें डरला परवानगी हदली
जाईल.

•

एफडीआय: गुांतवणुकीला प्रोत्सािन दे ण्यासाठी, दरू सांचार क्षेत्रात स्वयांचसलत मागागने 100% थेट ववदे शी
गुांतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी आिे .

•

सललाव हदनदसशगका ननत्श्चत - स्पेक्ट्रम सललाव साधारणपणे प्रत्येक आधथगक वषागच्या शेवटच्या
नतमािीत आयोत्जत केले जातात.

•

AGR ननणगयामळ
ु े उद्भवलेल्या थकबाकीच्या वावषगक दे यकाांमध्ये स्थधगती/स्थधगती, तथावप, सांरक्षक्षत
रकमेच्या ननव्वळ वतगमान मूल्याचे (NPV) सांरक्षण करून.

Source: PIB

'सूयग ककरण' व्यायाम

•

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण

इांडो - नेपाळ सांयक्
ु त सैन्य प्रसशक्षण व्यायाम 'सूयग ककरण' ची 15 वी आवत्त
ृ ी 20 सप्टें बर 2021
पासून उत्तराखांडमधील वपथौरागढ येथे सुरू झाली.

•

03 ऑक्टोबर 2021 पयांत चालू रािील.
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•

या अभ्यासादरम्यान, भारतीय लष्कराकडून एक इन्फांट्री बटासलयन आणण नेपाळी सैन्याची बरोबरीची
ताकद त्याांच्या दे शाांतील प्रदीघग कालावधीत ववववध बांडखोरीववरोधी कारवाया चालवताना समळालेले
अनभ
ु व सामानयक करणार आिे त.

•

तसेच, मानवतावादी सिाय्य आणण आपत्ती ननवारण, उच्च उां चीचे युद्ध, जांगल युद्ध इत्यादी ववववध
ववषयाांवर तज्ञ शैक्षणणक चचेची मासलका असेल.

•

िा व्यायाम दोन दे शाांमधील आांतर-कायगक्षमता आणण सामानयक कौशल्य ववकससत करण्याच्या
उपक्माचा एक भाग आिे .

•

टीप: व्यायामाची शेवटची आवत्त
ू ग ककरण 2019
ृ ी सय

मध्ये नेपाळमध्ये आयोत्जत करण्यात आली

िोती.
Source: PIB

सी कुकांु बर
•

पयागवरण

19 सप्टें बर 2021 रोजी तासमळनाडूच्या मांडपम येथे भारतीय तटरक्षक दलाच्या (ICG) सांघाने दोन
टन सी कुकांु बर जप्त केली.

•

प्रमाण: 2000 ककलो वजनाच्या सी कुकांु बर च्या 200 बांदक
ु ीच्या वपशव्या

•

चीन आणण आग्नेय आसशयात सी कुकांु बर याांना जास्त मागणी आिे .

प्रजातीांबद्दल
•

सी कुकांु बर िे चामड्याची त्वचा असलेले सागरी प्राणी आिे त

•

सी कुकांु बर इधचनोडमग नावाच्या मोठ्या प्राण्याांच्या गटाचा भाग आिे त, ज्यात स्टारकफश आणण
समुद्री अधचगन दे खील असतात.

•

समुद्री काकडी िी बांदी घातलेली सागरी प्रजाती आिे

•

भारतातील सी कुकांु बर 1972 च्या वन्यजीव सांरक्षण कायद्याच्या वेळापत्रक 1 मध्ये सूचीबद्ध
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केलेली लुप्तप्राय प्रजाती मानली जाते.
•

रामनाथपुरम आणण तुतीकोररन त्जल्हयाांमधून मासेमारीच्या जिाजाांमध्ये प्रामुख्याने तसमळनाडूिून
श्रीलांकेला तस्करी केली जाते.

Source: PIB, AIR

बायोस्फीअर ररझव्िग

युनेस्कोने मुरा-द्रवा-डॅन्यूब (MDD) िे जगातील पहिले '5-दे शीय बायोस्फीअर ररझव्िग' म्िणून ननयुक्त केले.
मुरा-द्रवा-डॅन्यूब (MDD) बद्दल:
•

बायोस्फीअर ररझवग मुरा, द्रवा आणण डॅन्यूब नद्याांचे 700 ककलोमीटर व्यापते आणण ऑत्स्ट्रया,
स्लोव्िे ननया, क्ोएसशया, िांगेरी आणण सत्रबगयामध्ये पसरलेले आिे .

•

राखीव क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र-एक दशलक्ष िे क्टर-तथाकधथत 'Amazonमेझॉन ऑफ युरोप' मध्ये, िे
खांडातील सवागत मोठे नदी सांरक्षक्षत क्षेत्र बनवते.

•

नवीन राखीव "युरोवपयन ग्रीन डीलमध्ये मित्त्वपूणग योगदान दशगवते आणण मुरा-द्रवा-डॅन्यूब प्रदे शात
ईयू जैवववववधता धोरणाच्या अांमलबजावणीमध्ये योगदान दे ते."

बायोस्फीअर ररझव्िग:
•

बायोस्फीअर ररझव्िग िे दे शाांनी स्थापन केलेल्या आणण यन
ु ेस्कोच्या मॅन अँड द बायोस्फीअर (एमएबी)
कायगक्माांतगगत शाश्वत ववकासाला प्रोत्सािन दे णारी स्थळे आिे त.

•

131 दे शाांमध्ये 727 बायोस्फीअर ररझवग आिे त, ज्यात 22 ट्रान्सबाउां डरी साइट्स आिे त.

भारतातील बायोस्फीअर ररझव्िग :
•

सध्या भारतात 18 बायोस्फीअर ररझव्िग आिे त.

•

अठरा बायोस्फीअर ररझवेसपैकी बारा िे यन
ु ेस्को मॅन आणण बायोस्फीअर (एमएबी) प्रोग्राम सच
ू ीवर
आधाररत बायोस्फीअर ररझव्िगच्या जागनतक नेटवकगचा एक भाग आिे त.

Source: DTE
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ब्लू फ्लॅ ग प्रमाणपत्र

•

तासमळनाडूतील कोवलम समद्र
ु ककनारा आणण पड
ु ु चेरीमधील ईडन बीच याांना प्रनतत्ष्ठत ब्लू फ्लॅ ग
प्रमाणपत्र, आांतरराष्ट्रीय इको-लेव्िल टॅ ग प्रदान करण्यात आले आिे .

•

भारतात आता 10 ब्लू फ्लॅ ग बीच आिे त.

•

डेन्माकगमधील पयागवरण सशक्षण (FEE) जे जागनतक स्तरावर मान्यताप्राप्त इको-लेबल-ब्लू फ्लॅ ग
सहटग कफकेशनला मान्यता दे ते, त्याांनी सशवराजपूर-गज
ु रात, कप्पड-केरळ, घोघला-दीव, कासारकोड आणण
पदत्रु बद्री-कनागटक, 8 नामाांककत समद्र
ु ककनाऱयाांना पन्
ु िा प्रमाणपत्र हदले आिे . रशीकोंडा- आांध्र प्रदे श,
गोल्डन-ओडडशा आणण राधानगर- अांदमान आणण ननकोबार, ज्याांना 2020 मध्ये ब्लू फ्लॅ ग प्रमाणपत्र
दे ण्यात आले.

ब्लू फ्लॅ ग प्रमाणपत्र बद्दल:
•

िे जागनतक स्तरावर मान्यताप्राप्त इको-लेबल आिे जे चार प्रमुख प्रमुखाांमध्ये 33 कडक ननकषाांच्या
आधारे हदले गेले आिे जे पयागवरण सशक्षण आणण माहिती, आांघोळीच्या पाण्याची गुणवत्ता, पयागवरण
व्यवस्थापन आणण सांवधगन आणण समद्र
ु ककनाऱयाांमध्ये सरु क्षा आणण सेवा आिे त.

Source: PIB

रे ल्वे कौशल ववकास योजना (RKVY)

योजना
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रे ल्वे मांत्रालयाने प्रधानमांत्री कौशल ववकास योजना (PMKVY) च्या तत्वावर रे ल्वे कौशल ववकास योजना सरू
ु
केली.
रे ल्वे कौशल ववकास योजना (RKVY) बद्दल:
•

गुणात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तरुणाांना ववववध व्यवसायाांमध्ये प्रसशक्षण कौशल्य दे णे िे
उद्हदष्ट आिे .

•

तीन वषाांच्या कालावधीत 50000 उमेदवाराांना प्रसशक्षण हदले जाईल.

•

प्रसशक्षण 4 ट्रे ड्स मध्ये हदले जाईल उदा. इलेत्क्ट्रसशयन, मशीननस्ट, वेल्डर आणण कफटर.

•

सुरुवातीला 1000 सिभागीांसाठी िी योजना सुरू केली जात आिे आणण प्रसशक्षणाथी अधधननयम 1961
अांतगगत प्रसशक्षणाथींना दे ण्यात आलेल्या प्रसशक्षणापेक्षा जास्त असेल.

प्रधानमांत्री कौशल ववकास योजना (PMKVY) बद्दल:
•

राष्ट्रीय कौशल्य ववकास मिामांडळाने राबवलेली कौशल्य ववकास आणण उद्योजकता मांत्रालय
(MSDE) ची प्रमुख योजना आिे .

•

PMKVY ची पहिली आवत्त
ृ ी 2015 मध्ये लाँच करण्यात आली.

•

PMKVY 2.0 ला 2016-20 साठी लाँच करण्यात आले.

•

PMKVY 3.0 ला 2021 मध्ये लाँच करण्यात आले.

Source: PIB

स्वामी िहमानांद परु स्कार 2021
•

पुरस्कार आणण सन्मान

आनांद कुमार, गणणतज्ञ याांना त्याांच्या 'सुपर 30' उपक्माद्वारे सशक्षणाच्या क्षेत्रातील योगदानासाठी
2021 चा स्वामी िहमानांद पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
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स्वामी िहमानांद पुरस्कार बद्दल:
•

शैक्षणणक क्षेत्रात ककां वा गायीच्या कल्याणासाठी ववशेष काम केलेल्या लोकाांना िा परु स्कार दरवषी
हदला जातो.

•

स्वामी िहमानांद, एक स्वातांत्र्यसैननक, माजी खासदार आणण त्याांच्या बसलदानासाठी आणण शैक्षणणक
क्षेत्रातील योगदानासाठी ओळखले जाणारे सांत याांच्या नावाने िी सांस्था स्थापन करण्यात आली आिे .

•

टीप: फ्रेडररक इररना िुननांग, एक जमगन नागररक, याांना 2019 मध्ये गोरक्षणासाठी पहिला स्वामी
िहमानांद परु स्कार समळाला.

Source:TOI

आांतरराष्ट्रीय शाांतता हदवस

मित्वाचे हदवस

•

दरवषी 21 सप्टें बर रोजी आांतरराष्ट्रीय शाांतता हदवस जगभरात साजरा केला जातो.

•

आांतरराष्ट्रीय शाांती हदवसासाठी 2021 ची थीम "न्याय्य आणण शाश्वत जगासाठी अधधक चाांगले
पुनप्रागप्त करणे" आिे .

पाश्वगभूमी:
•

सांयक्
ु त राष्ट्र मिासभेने 1981 मध्ये आांतरराष्ट्रीय शाांतता हदवसाची स्थापना केली.

•

दोन दशकाांनांतर, 2001 मध्ये, मिासभेने एकमताने िा हदवस अहिांसा आणण युद्धबांदीचा काळ म्िणून
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घोवषत केला.
Source: un.org

23 सप्टें बर, आांतरराष्ट्रीय साांकेनतक भाषा हदन

•

सांयुक्त राष्ट्राांच्या सवगसाधारण सभेने (UNGA) सांकेत भाषेच्या मित्त्वववषयी जागरूकता ननमागण
करण्यासाठी २३ सप्टें बर िा आांतरराष्ट्रीय सांकेत भाषा हदवस (IDSL) म्िणून घोवषत केला आिे .

•

वल्डग फेडरे शन ऑफ द डेफने घोवषत केलेली 2021 ची थीम "आम्िी मानवी िक्काांसाठी स्वाक्षरी
करतो".

पाश्वगभूमी:
•

या हदवसाचा प्रस्ताव वल्डग फेडरे शन ऑफ द डेफ (WFD) कडून आला, जो 135 राष्ट्रीय बहिरे
लोकाांच्या सांघटनाांचा सांघ आिे .

•

आांतरराष्ट्रीय बधधराांच्या आठवड्याचा भाग म्िणन
ू 2018 मध्ये आांतरराष्ट्रीय सांकेत भाषा प्रथम
साजरा करण्यात आला.

•

सप्टें बर 1958 मध्ये आांतरराष्ट्रीय बहिरे आांतरराष्ट्रीय सप्ताि प्रथम साजरा करण्यात आला.

Source: un.org

खेळ

भारतीय पॅरासलत्म्पक दल क्ीडाबािे रील कािी क्षेत्रात काम करे ल
•

आझादी का अमत
ृ मिोत्सवाच्या ननसमत्ताने लोकाांना प्रेररत करणे आणण बदल घडवून आणण्यास
मदत करणे िा उद्दे श आिे

•

नुकत्याच पार पडलेल्या टोककयो पॅरासलत्म्पकमध्ये भारताने नऊ ववषयाांमध्ये 54 हदव्याांग क्ीडा
व्यक्तीांची सवागधधक तुकडी पाठवली िोती.
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•

भारतीय पॅरासलत्म्पयन्सनी 19 पदके त्जांकून इनतिास रचला.

Source: AIR

राष्ट्रीय खुली अॅथलेहटक्स

•

60 व्या राष्ट्रीय खुल्या अॅथले हटक्स स्पधेच्या दस
ु ऱया हदवशी 1500 मीटरमध्ये िरसमलन कौरने
राष्ट्रीय ववक्म केला.

•

तेलांगणातील िनमकोंडा येथील जवािरलाल नेिरू स्टे डडयममध्ये आयोत्जत करण्यात आलेली
चॅ त्म्पयनसशप.

•

नरे श कुमार (आांध्र प्रदे श ) आणण तरणदीप कौर (हदल्ली) याांनी 100 मीटर डॅश त्जांकून सांमेलनाचा
सवागत वेगवान पुरुष आणण महिला खे ळाडू म्िणून गौरव केला.

Source: AIR

भारताचा 70 वा बद्
ु धधबळ ग्रँडमास्टर

•

तेलांगणातील आर राजा रीत्त्वक िांगेरी येथे नुकत्याच झालेल्या एका कायगक्मात नतसरे आणण अांनतम
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आदशग गाठत भारताचा 70 वा बुद्धधबळ ग्रँडमास्टर (जीएम) बनला आिे .
•

2019 मध्ये पहिले जीएम मानदां ड समळवणाऱया रीत्त्वकने एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत दस
ु रे
आणण नतसरे मानदां ड प्राप्त केले.

•
•

ववश्वनाथन आनांद 1988 मध्ये भारतातून पहिले जीएम झाले.

पुण्याचे िवषगत राजा ऑगस्ट 2021 मध्ये भारताचे 69 वे जीएम झाले.

Source: The Hindu

ईझ ऑफ डुइांग त्रबझनेस ’अिवाल

•
•

अिवाल

वल्डग बँक समूिाने ‘ईझ ऑफ डुइांग त्रबझनेस’ अिवाल बांद करण्याचा ननणगय घेतला आिे .

जागनतक बँकेने आता म्िटले आिे की दे शाांच्या व्यवसाय आणण गुांतवणक
ू ीच्या िवामानाचे मूल्याांकन
करण्यासाठी नवीन दृत्ष्टकोन तयार केला जाईल.

•

ऑगस्ट २०२० मध्ये, जागनतक बँकेने डूइांग त्रबझनेस अिवालाच्या प्रकाशनास ववराम हदला कारण
डेटामधील बदलाांबाबत अनेक अननयसमतता नोंदवण्यात आल्या.

•

आांतरराष्ट्रीय ववत्तीय सांस्थेने नांतर पुष्टी केली की िे बदल व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीशी ववसांगत
आिे त.

व्यवसायाच्या सुलभतेबद्दल अिवाल:
•
•

इझ ऑफ डुइांग त्रबझनेस अिवाल 2003 मध्ये सादर करण्यात आला िोता.

जेणेकरून 190 अथगव्यवस्थाांमध्ये व्यवसाय ननयमाांचे आणण त्याांच्या अांमलबजावणीच्या वस्तुननष्ठ
उपायाांचे मूल्याांकन केले जाईल.

भारताची कामधगरी:
•

2014 मध्ये, इझ ऑफ डुइांग त्रबझनेस इांडेक्समध्ये भारत 142 व्या स्थानावर िोता आणण सरकारने
ननयामक सध
ु ारणाांचा मित्त्वाकाांक्षी कायगक्म सरू
ु केल्यानांतर मित्त्वपण
ू ग सध
ु ारणा केली.

•

जागनतक बँकेच्या इझ ऑफ डुइांग त्रबझनेस रँककां ग 2020 मध्ये भारत 63 व्या स्थानावर गेला आिे .

Source: The Hindu

नवीन िवाई दल प्रमख
ु

नवीन नेमणुका
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•

एअर चीफ माशगल आरकेएस भदौररया 30 सप्टें बर 2021 रोजी सेवाननवत्त
ृ झाल्यानांतर एअर माशगल
व्िी याांची ननयुक्ती िोणार आिे .

•

व्िी आर चौधरी याांना 29 डडसेंबर 1982 रोजी भारतीय िवाई दलाच्या लढाऊ प्रवािात नेण्यात आले
आणण त्याांनी ववववध स्तराांवर ववववध कमाांड, स्टाफ आणण ननदे शात्मक नेमणुका घेतल्या ज्यामध्ये
सध्याचे िवाईदल प्रमुख म्िणून काम केले गेले आिे .

•

चौधरी िे परम ववसशष्ठ सेवा पदक, अनत ववसशष्ठ सेवा पदक आणण वायू सेना पदके प्राप्त करणारे
आिे त.

Source: Indian Express

आझादी का अमत
ृ मिोत्सव

•

सांकीणग

वाणणज्य ववभाग 20-26 सप्टें बर 2021 पयांत ‘वाणीज सप्ति’ पाळणार आिे , जो परु ोगामी भारताची
75 वषे आणण त्याचा गौरवशाली इनतिास आिे .

•

वाणणज्य आणण उद्योग मांत्रालय ‘आझादी का अमत
ृ मिोत्सव’ सेसलिेशनचा भाग म्िणून पुढील
आठवड्यात ववशेष कायगक्म आयोत्जत करत आिे .

•

यामध्ये परराष्ट्र व्यापार मिासांचालनालयासि ननयागत आणण बाजार ववकास सिाय्य आणण राज्य
सरकार याांच्यासि 100 त्जल्हयाांमधील मेगा-इव्िें ट्सचा समावेश आिे .

•

इांडडयन इत्न्स्टट्यूट ऑफ फॉरे न ट्रे डतफे उत्तर, दक्षक्षण, पूव,ग पत्श्चम आणण ईशान्य अशा पाच
क्षेत्राांमध्ये पाच राष्ट्रीय चचागसत्रे आणण प्रदशगन आयोत्जत केले जातील.
Source: PIB, AIR
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भारतातील सवागत मोठे प्राणी उपचार केंद्र

•

मिाराष्ट्रातील पुणे शिरात भारतातील सवागत मोठे प्राणी उपचार कें द्र उभारले जात आिे .

•

वन ववभाग बावधन येथे जखमी प्राण्याांना वेळेवर उपचार दे ण्यासाठी सांक्मण उपचार केंद्र स्थापन
करणार आिे .

•

22 एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणारे िे केंद्र अपांग प्राण्याांना आश्रय दे ईल.

•

कात्रज येथील राजीव गाांधी सपग पाकगच्या तीन एकर पररसरात जखमी जनावरे सध्या राितात.

•

जनावराांच्या सांख्येत वाढ झाल्यामुळे बावधन येथे सांसगग उपचार केंद्र सुरू करण्याचा ननणगय घेण्यात
आला आिे .

Source: AIR

पैठणी साडी

•

नासशक त्जल्हयातील येवलाला येथील पैठणीचा भौगोसलक प्रदशगनाचा दजाग समळाला आिे .

•

त्यामुळे या पैठणी साडीला टपाल नतककटावर स्थान समळाले आिे .

•

टपाल अधीक्षकाांनी नुकतेच या सलफाफाचे अनावरण केले.

•

अलीकडे, द्राक्षे आणण काांद्यालािी टपाल नतककटाांवर स्थान दे ण्यात आले आिे .

Source: AIR News

बिुसदस्यीय प्रभाग पद्धत
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•
•

मिानगरपासलका आणण नगरपररषदाां मध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी बिु स दस्यीय प्रभाग
प्रणाली लागू करण्याचा ननणगय राज्य मांत्रत्रमांड ळाच्या बैठ कीत घे ण्यात आला.

नागरी सांस्थाांमध्ये मागासवगीय नागररकाां चे आरक्षण सु ननत्श्चत करण्यासाठी कायद्यात सु धारणा
करण्याचा ननणगय घे ण्यात आला.

•

सध्याची एक सदस्य प्रभाग प्रणाली मुां ब ई मिानगरपासलके त कायम रािील. मुां ब ईची प्रचांड

लोकसांख्या आणण प्रभागाां तील मतदाराां ची सांख्या पािता बिु स दस्यीय व्यवस्था ननमागण करणे शक्य
नािी.
•

मिाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या ववकासाचे प्रदशगन करण्यासाठी साखर सांग्र िालय उभारण्यात
ये ई ल, असा बैठ कीत ननणगय घे ण्यात आला.
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