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साप्ताहिक चालू घडामोडी

दस
ु रा आठवडा ससतम्बर 2021
मित्वाच्या बातम्या: राज्य
मिाराष्ट्र पुण्यात राजीव गाांधी याांच्या नावावर ववज्ञान शिर उभारणार आिे

•

ववद्यार्थयाांमध्ये वैज्ञाननक दृष्ष्ट्िकोन ववकससत करण्यासाठी आणण त्याांना भववष्ट्यात ववद्यार्थी िोण्यासाठी तयार

करण्यासाठी मिाराष्ट्र सरकारने पण्
ु याजवळ वपांपरी-चचांचवड येर्थे जागनतक दजााचे ववज्ञान शिर स्र्थापन
करण्याचा ननणाय घेतला आिे .
•

'भारतरत्न राजीव गाांधी सायन्स इनोव्िे शन ससिी' असे नाव दे ण्यासाठी, पीसीएमसी पररसरातील आठ एकर
कॉम्प्लेक्समध्ये एक एकर क्षेत्रावर ववज्ञान केंद्र ववकससत केले जाईल. पीसीएमसी क्षेत्रात सायन्स ससिी
बाांधण्यासाठी केंद्राने 191 कोिी रुपयाांची मदत हदली आिे .

Source: Indian Express

कनाािक सरकार ऑनलाईन जुगारावर बांदी घालणार आिे

•

कनाािक सरकारने 4 सप्िें बर 2021 रोजी लॉिरी वगळून कनाािक पोलीस अचधननयम, 1963 मध्ये

सुधारणा करून ऑनलाइन गेम ककां वा सट्िे बाजीवर बांदी घालण्याचा ननणाय घेतला. बांदीमध्ये ऑनलाइन गेम

समाववष्ट्ि आिे त ज्यात सांगणक ककां वा मोबाईल फोनसारख्या इलेक्रॉननक उपकरणाांवरील व्यविाराांचा समावेश
आिे .

•

सध
ु ाररत ववधेयक ववचधमांडळाच्या आगामी अचधवेशनात सादर केले जाईल, जे 13 सप्िें बर 2021 रोजी

•

कनाािकात ऑनलाइन जुगारावर बांदी घालण्याचा ननणाय राज्य सरकारला सायबर फसवणुकीबाबत

सुरू िोणार आिे आणण 24 सप्िें बर 2021 पयांत चालेल.
अनेक तक्रारी आल्यानांतर आला.

अफगाणणस्तानमध्ये तासलबानची काळजीवािू सरकार

•

तासलबानने अफगाणणस्तानचा ताबा घेतल्यानांतर काळजीवािू सरकारची घोषणा केली आिे .

•

या सरकारच्या प्रमुखपदी मल्
ु ला िसन अखद
ुां िे कायावािक पांतप्रधान म्िणून असतील.

•

तासलबानचे प्रमख
ु हिबातल्
ु ला अखुांदझदा िे सरकारमध्ये सवोच्च पदावर असतील.

•

या सरकारच्या सवा नेमणक
ु ा या काळजीवािू पदाांवर करण्यात आल्या आिे त आणण ववववध इतर खात्याांच्या
प्रमुखाांची घोषणा लवकरच केली जाईल अशी माहिती काबुल इर्थां तासलबानच्या प्रवक्त्याने हदली.

•

तासलबानचे नेते अब्दल
ु घनी बरादर िे या अांतगात सरकारमध्ये उपपांतप्रधानपदी असतील.

Source: AIR

पुणे येथे भारतातील पहिले कृषी नियाात सुविधा केंद्र उभारण्यात आले

•

मिाराष्ट्र चें बर ऑफ कॉमसा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर आणण िाबाडा (िॅशिल बँक फॉर अॅग्रीकल्चर अँड रुरल
डेव्िलपमें ट) िे अलीकडे पहिले कृषी नियाात सुविधा केंद्र सुरू केले.

•

मिाराष्ट्र राज्याच्या कृषी आणण अन्ि नियाातीला चालिा दे ण्यासाठी केंद्र मदत करे ल.

•

कृषी अन्ि उत्पादिांची नियाात करण्यासाठी केंद्र एक स्ट्टॉप शॉप म्िणूि काम करे ल.

•

कृषी नियाातीत गुंतलेल्या प्रत्येकासाठी िे केंद्र खुले आिे.

•

िे ककमाि अिशेष पातळी, फळबाग व्यिस्ट्थापि, ब्रँडडंग आणण माकेहटंग, दे शनििाय प्रोटोकॉल, विशेष नियाात

उपचार आणण सरकारी नियाात योजिा यासारख्या क्षेत्रात मागादशाि प्रदाि करे ल.
Source: Loksatta

चक्रीिादळ टॉकटे : मिाराष्ट्र सरकारिे 252 कोटी रुपयांचा मदत निधी मंजूर केला

•

राज्य सरकार चक्रीिादळ टॉकटाई दरम्याि मरण पािलेल्यांच्या िातेिाईकांिा NDRF च्या निकषांिुसार 4
लाख रुपये आणण सरकारी नतजोरीतूि 1 लाख रुपये दे ईल.

•

चक्रीिादळादरम्याि पूणप
ा णे िुकसाि झालेल्या घरांसाठी 1,50,000 रुपयांची आर्थाक मदत हदली जाईल तर
50 टक्के िुकसाि झालेल्या घरांसाठी 50,000 रुपये, 25 टक्के िुकसाि असलेल्या घरांसाठी 25,000 रुपये
आणण 15 टक्के िुकसाि झालेल्या घरांसाठी 15,000 रुपये हदले जातील.

•

चक्रीिादळादरम्याि िुकसाि झालेल्या आणण पुििासिासाठी पात्र असलेल्या कोणत्यािी झोपडपट्टीला 15,000
रुपये ममळतील.

•

वपकाच्या िुकसािीसाठी प्रनत िे क्टर 50,000 रुपये, िुकसाि झालेल्या िारळाच्या झाडाला 250 रुपये आणण
50 रुपये प्रनत अरे का िट (सुपारी) िक्ष
ृ (जास्ट्तीत जास्ट्त 2 िे क्टरपयंत) भरपाई हदली जाईल.

•

ज्या कुटुंबांिा कपडे आणण भांडी गमिािी लागली त्यांिा प्रत्येकी 5,000 रुपये हदले जातील.

•

चक्रीिादळादरम्याि िुकसाि झालेल्या मासेमारी िौकांिा प्रत्येकी 25,000 रुपये आणण अंशतः िुकसाि
झालेल्या बोटींिा 10,000 रुपये हदले जातील.

•

खराब झालेल्या मासेमारी जाळयांिा दरु
ु स्ट्तीसाठी 5,000 रुपये ममळतील

Source: Lokmat

मिाराष्ट्रातील शेतकऱयांसाठी मी अन्िपण
ू ाा कायाक्रम सुरू केला
•

मी अन्िपूणाा, मिाराष्ट्रातील शेतकरी आणण भूममपुत्रांच्या कल्याणासाठी एक सिासमािेशक
कायाक्रम सुरू केला आिे . IRDA परिािाधारक विमा मध्यस्ट्थ, इंहटग्रेटेड ररस्ट्क इन्शुरन्स द्िारे या
उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली.

•

मी अन्िपूणाा उपजीविकेच्या तीि मित्त्िपूणा बाबी आणण सिासमािेशक व्यस्ट्तता एकत्रत्रत करे ल.
या योजिेबद्दल सविस्ट्तर सांगतािा, इंहटग्रेटेड ररस्ट्क इन्शरु न्सचे डॉ.जे.एच. रुसाट यांिी सांर्गतले
की, 'मी अन्िपूणाा' कायाक्रमामध्ये तीि आज्ञा

समाविष्ट्ट आिे त - कौशल्य, प्रनतबद्धता आणण िक्क.

•

िा कायाक्रम मिाराष्ट्रातील शेतकरी आणण कृषी समुदायाच्या कल्याणासाठी कॉपोरे ट सामाजजक
जबाबदारी म्िणूि संस्ट्थेच्या िचिबद्धतेचा एक भाग आिे .

Source: Sakal
वपांपरी चचांचवडमध्ये उभारणार भारतरत्न राजीव गाांधी ववज्ञान अववष्ट्कार नगरी
•

वपांपरी चचांचवड मिानगरपासलका क्षेत्रात भारतरत्न राजीव गाांधी ववज्ञान अववष्ट्कार नगरी उभारण्याचा ननणाय
घेण्यात आला आिे .

•

ववद्यार्थयाांमध्ये वैज्ञाननक दृष्ष्ट्िकोन ननमााण करणे, भववष्ट्यातील वैज्ञाननक घडववणे यासाठी वपांपरी चचांचवड
मिानगरपासलका क्षेत्रात 8 एकर जागा उपलब्ध असून त्यापैकी एक एकर जागेत यापूवी तेर्थे ववभागीय
पातळीचे ववज्ञान केंद्र उभारण्यात आले आिे .

•

तर उवाररत 7 एकर क्षेत्रफळावर जागनतक दजााची, ववज्ञानातील ववववध सांकल्पनाांवर आधाररत भारतरत्न राजीव
गाांधी ववज्ञान अववष्ट्कार नगरी पुढील पाच वषाात उभारण्यात येईल.

•

तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेंतगात यासाठी 191 कोिीच्या खचाास मान्यता दे ण्यात आली.

स्रोत: लोकमत

मित्वाच्या बातम्या: भारत
सशक्षक हदनाननसमत्त दे शातील 44 सशक्षकाांना राष्ट्रीय पुरस्काराांनी सन्माननत करण्यात आले
•

सशक्षक हदनाननसमत्त दे शाच्या ववववध भागाांतील 44 सशक्षकाांना राष्ट्रपती रामनार्थ कोववांद याांच्या िस्ते सशक्षण

क्षेत्रात ववशेष योगदानासाठी 2021 सालचा राष्ट्रीय पुरस्कार दे ऊन सन्माननत करण्यात आले. त्यात गडचचरोली
ष्जल््यातील खुशीद कुतुबुद्दीन शेख आणण उस्मानाबाद ष्जल््यातील उमेश खोसे याांचा समावेश आिे .
•

यावेळी बोलताना राष्ट्रपतीांनी सशक्षकाांना प्रत्येक मुलाची क्षमता, बुद्चधमत्ता, मानससकता, सामाष्जक पार्शवाभूमी
आणण पयाावरणाचा ववचार करण्याचे आवािन केले. राष्ट्रपतीांनी आशा व्यक्त केली की सशक्षण व्यवस्र्था
मुलाांमध्ये घिनात्मक मूल्ये आणण नागररकाांची मूलभूत कताव्ये रुजवेल.

Source: AIR News

शैक्षणणक क्षेत्रात मित्त्वाच्या उपक्रमाांसि दे शात सशक्षक पवााची

•

सुरुवात

पांतप्रधान नरें द्र मोदी सशक्षक पवााचे उद्घािन करतील आणण दरू दशान प्रणालीद्वारे सांबोचधतिी करतील. ते
सशक्षण क्षेत्रात अनेक मोठे उपक्रम सुरू करणार आिे त.

•

यामध्ये भारतीय साांकेनतक भाषा शब्दकोश अर्थाात श्रवण दृष्ट्िीदोष ध्वनी आणण कोड समचश्रत साांकेनतक भाषा
ष्व्िडडओ, दृष्ट्िीक्षेपासाठी बोलणारी पुस्तके आणण सीबीएसई (सेंरल बोडा ऑफ सेकांडरी एज्युकेशन स्कूल स्कुल
क्वासलिी अॅर्शयुरन्स अँड स्रक्चर असेसमें ि) साठी युननव्िसाल डडझाईन ऑफ लननांगचा समावेश आिे .

•

ते सशक्षण क्षेत्रातील स्वयांसव
े क, दे णगीदार आणण कांपन्याांच्या माध्यमातून सामाष्जक जबाबदारीला प्रोत्सािन
दे ण्यासाठी ननफुन भारत आणण ववद्याांजली पोिा ल नावाचा सशक्षक प्रसशक्षण कायाक्रमिी सरू
ु करणार आिे त.

•

गुणवत्ता आणण शार्शवत शाळा - भारतातील शालेय सशक्षण िी 'सशक्षक मिोत्सव 2021' ची र्थीम आिे . िे
नावीन्यतेला प्रोत्सािन दे ईल आणण सवा स्तराांवर सशक्षणाची सातत्य सुननष्र्शचत करे ल तसेच शाळाांमध्ये
गण
ु वत्ता, सवासमावेशकता आणण हिकाऊपणा राखेल.

•

या कायाक्रमादरम्यान केंद्रीय सशक्षण मांत्री धमेंद्र प्रधान आणण केंद्रीय सशक्षण राज्यमांत्री दे खील उपष्स्र्थत
राितील.

Source: AIR News

भारताचे प्रनतननचधत्व WHO SEARO मध्ये

•

जागनतक

आरोग्य सांघिनेच्या आग्नेय आसशया क्षेत्रीय कायाालयात केंद्रीय आरोग्य व कुिुांबकल्याण राज्यमांत्री

डॉ भारती प्रवीण पवार याांनी
•

दरू दृष्ट्य प्रणालीद्वारे

भारताचे प्रनतननचधत्व केले.

जागनतक आरोग्य सांघिनेच्या आग्नेय आसशया क्षेत्रीय ससमतीच्या 74 व्या सत्रातील मांत्रयाांच्या गोलमेज
पररषदे त त्याांनी भारतातफे सिभाग नोंदवला.

Source: PIB

दे िता मंहदराशी संलग्ि जममिीचा मालक आिे : SC

•

सिोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती िे मंत गुप्ता आणण न्यायमूती ए एस बोपन्िा यांच्या मते, दे िता मंहदराशी
संलग्ि जममिीचे मालक आिे त.

•

खंडपीठािुसार, पुजाऱयाला भूमीस्ट्िामी (जममिीचे मालक) मािले जाऊ शकत िािी.

•

पुजारी फक्त मंहदराच्या मालमत्तेच्या व्यिस्ट्थापिासाठी जमीि ठे ितो.

•

एससी खंडपीठािे िमूद केले की, मालकी स्ट्तंभात केिळ दे ितेचे िाि आिश्यक आिे कारण न्यानयक व्यक्ती
म्िणूि दे िता जममिीचा मालक आिे .

•

भूमीचा अर्धग्रिण दे ितेद्िारे दे खील केला जातो जो दे ितेच्या ितीिे सेिक ककं िा व्यिस्ट्थापकांद्िारे केला
जातो. अशा प्रकारे , व्यिस्ट्थापक ककं िा पुजारी यांचे िाि व्यापारीच्या स्ट्तंभात िमद
ू करणे आिश्यक िािी.

Source: The Hindu

मित्वाच्या बातम्या: जग
6 वा पव
ू ा आचर्थाक मांच 2021
•

पांतप्रधान नरें द्र मोदी याांनी अलीकडेच रसशयाच्या व्लाहदवोस्तोक येर्थे 6 व्या ईस्िना इकॉनॉसमक फोरम (ईईएफ)
2021 च्या सत्राला सांबोचधत केले.

•

र्थीम :पररवतानाच्या अांतगात जगात सुदरू पूवस
े ाठी सांधी

मख्
ु य मद्
ु दे
पांतप्रधानाांच्या असभभाषणातील ठळक मद्
ु दे :
•

रसशयन सुदरू पूवेच्या ववकासासाठी राष्ट्रपती पुतीन याांच्या दरू दशीपणाचे कौतक
ु करत, पांतप्रधानाांनी या
सांदभाात रसशयाचा ववर्शवासािा भागीदार असण्याच्या "अॅक्ि ईस्ि पॉसलसी" चा भाग म्िणून भारताच्या
वचनबद्धतेचा पन
ु रुच्चार केला.

•

त्याांनी रसशयन सुदरू पूवेच्या ववकासात भारत आणण रसशयाची नैसचगाक पूरकता अधोरे णखत केली.

•

त्याांनी 'ववशेष आणण ववशेषाचधकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारी'च्या अनुषांगाने दोन्िी बाजूांच्या आचर्थाक
आणण व्यावसानयक गुांतवणक
ू ीच्या मित्त्वावर भर हदला.

ईस्िना इकॉनॉसमक फोरम (ईईएफ) बद्दल:
•

ईईएफची स्र्थापना रसशयन फेडरे शनचे अध्यक्ष व्लाहदमीर पुतीन याांनी 2015 मध्ये केली िोती.

•

फोरम व्यवसाय कायाक्रमात आसशया-पॅससकफक क्षेत्रातील आघाडीच्या भागीदार दे शाांसि आणण आससयानसि
अनेक व्यावसानयक सांवाद समाववष्ट्ि आिे त.

Source: PIB

'प्लाष्स्िक करार' सुरू करणारे भारत पहिले आसशयाई राष्ट्र

•

प्लाष्स्िक कराराला सरु
ु वात करणारा भारत िा आसशयातील पहिला दे श बनला आिे , प्लाष्स्िकसाठी वतळ
ुा ाकार
प्रणालीला प्रोत्सािन दे ण्यासाठी नवीन व्यासपीठ.

•

कॉन्फेडरे शन ऑफ इांडडयन इांडस्री (CII) द्वारे आयोष्जत 16 व्या हिकाऊपणा सशखर पररषदे त भारतातील
ब्रिहिश उच्चायुक्त अलेक्झाांडर एसलस याांनी 03 सप्िें बर 2021 रोजी इांडडया प्लाष्स्िक करार प्लॅ िफॉमाची
सुरुवात केली.

•

India नवीन प्लॅ िफॉमा 'इांडडया प्लॅ ष्स्िक करार' िा वल्डा-वाइड फांड फॉर नेचर-इांडडया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इांडडया)
आणण कॉन्फेडरे शन ऑफ इांडडयन इांडस्री (सीआयआय) याांचा सांयुक्त प्रयत्न आिे आणण प्लाष्स्िकचे मल्
ू य
आिे आणण नािी असे जग ननमााण करण्याची कल्पना आिे . पयाावरण प्रदवू षत करा.

•

िा करार 2030 पयांत व्यवसायाला प्लाष्स्िकसाठी गोलाकार अर्थाव्यवस्र्थेच्या हदशेने सांक्रमण करण्याचे लक्ष्य
ठे वतो.

•

िा पुढाकार यूके ररसचा द्वारे समचर्थात आिे .

भारत सरकारने औषधी रोपाांचे ववतरण करण्यासाठी आयुष आप द्वार असभयान सुरू केले

•

आझादी का अमत
ृ मिोत्सव सेसलिेशनचा एक भाग म्िणून, आयुष मांत्रालयाने 'आयुष आप द्वार' नावाची
मोिीम सरू
ु केली आिे , ज्याचे उद्हदष्ट्ि एका वषाात 75 लाख घराांमध्ये औषधी वनस्पतीांचे रोपिे ववतरीत
करण्याचे आिे .

•

या असभयानाचे उद्घािन केंद्रीय आयुष मांत्री सबाानद
ां सोनोवाल याांनी मुांबई येर्थन
ू केले, त्या दरम्यान त्याांनी
नागररकाांना औषधी वनस्पतीांचे रोप वािप केले. त्यानांतर दे शभरातील 45 िून अचधक हठकाणी िी मोिीम सरू
ु
करण्यात आली.

•

ववतरीत करण्यात येणाऱ्या औषधी वनस्पतीांमध्ये तेजपट्िा, स्िीष्व्िया, अशोक, चगलोय, अर्शवगांधा, लेमनग्रास,
तुळशी, सपागांधा आणण आवळा याांचा समावेश आिे . या मोहिमेअांतगात एका वषाात 75,000 िे क्िरवर औषधी

वनस्पतीांची लागवड करण्याचे प्रस्ताववत आिे .

काबी आांग्लॉन्ग करार
•

आसाम, केंद्र आणण राज्य सरकारच्या पाच बांडखोर गिाांमध्ये 'काबी आांग्लॉन्ग करार' या ब्रत्रपक्षीय करारावर
काबी आांग्लॉगां प्रदे शातील वषाानुवषे हिांसाचार सांपवण्यासाठी स्वाक्षरी करण्यात आली.

•
•

केंद्रीय गि
ृ मांत्री असमत शिा याांच्या उपष्स्र्थतीत त्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

कबी करार िा पांतप्रधान नरें द्र मोदीांच्या "बांडखोरीमक्
ु त समद्
ृ ध ईशान्य" च्या दृष्ष्ट्िकोनातील आणखी एक
मैलाचा दगड आिे .

काबी-आांग्लॉगां कराराची ठळक वैसशष्ट्ट्ये:
•
•

या ऐनतिाससक करारामळ
ु े , 1000 िून अचधक सशस्त्र कायाकत्याांनी हिांसा िाळली आणण समाजाच्या मख्
ु य
प्रवािात सामील झाले.

केंद्र सरकार आणण आसाम सरकार करबी क्षेत्राच्या ववकासासाठी ववसशष्ट्ि प्रकल्प िाती घेण्यासाठी पाच वषाात
1000 कोिी रुपये दे तील.

ईशान्येकडील इतर अलीकडील शाांतता करार:
1. एनएलएफिी ब्रत्रपुरा करार, 2019
2. बोडो शाांतता करार

Source: PIB

मित्वाच्या बातम्या: अर्थाव्यवस्र्था

इांडडया पोस्ि पेमेंट्स बँक, एलआयसी िाऊससांग फायनान्सने गि
ृ कजा परु वण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची
घोषणा केली

•

सांचार मांत्रालय, िपाल खात्याच्या अांतगात इांडडया पोस्ि पेमेंट्स बँक (IPPB), आणण दे शाची प्रमख
ु गि
ृ ननमााण
ववत्त कांपनी एलआयसी िाऊससांग फायनान्स सलसमिे ड (LICHFL) ने इांडडया पोस्ि

पेमेंट्स बँकेच्या 4.5 कोिी ग्रािकाांना गि
ृ कजा उत्पादने पुरवण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली.
•

इांडडया पोस्ि पेमेंट्स बँक 650
ऍक्सेस

शाखाांचे

मजबूत आणण व्यापक जाळे

आणण 136,000 पेक्षा जास्त बँककां ग

पॉइांट्सद्वारे , एलआयसी िाऊससांग फायनान्सची गि
ृ कजा उत्पादने सांपूणा भारतातील ग्रािकाांना

उपलब्ध करून दे ईल.

Source: PIB

मिागाई रोखण्यासाठी श्रीलांकेने आचर्थाक आणीबाणी जािीर केली

•

श्रीलांकेचे राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे याांनी परकीय चलन साठा कमी िोणे, चलनाचे अवमल्
ू यन करणे आणण
दे शातील वाढत्या अन्नाच्या ककां मतीांमळ
ु े आचर्थाक आणीबाणी जािीर केली िोती.

•

सावाजननक सुरक्षा अध्यादे शाअांतगात साखर आणण ताांदळासि जीवनावर्शयक वस्तूांची िोडडांग रोखण्यासाठी
आणीबाणी जािीर करण्यात आली.

श्रीलांकेच्या आचर्थाक सांकिाची कारणे:
•

कोववड -19 मिामारी दरम्यान श्रीलांकेला त्याच्या पयािन उद्योगाला मोठा धक्का बसला आिे जो दे शाच्या
सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) १० िक्क्याांपेक्षा जास्त योगदान दे तो आणण परकीय चलन आणतो.

•

परकीय चलन साठा कमी झाल्यामळ
ु े , दे शाला वस्तू आयात करण्यासाठी परकीय चलन खरे दी करण्यासाठी
पैशाांची रक्कम वाढवावी लागली. या वाढीमुळे श्रीलांकेच्या रुपयाचे 2021 मध्ये आतापयांत अांदाजे 8 िक्क्याांनी
अवमूल्यन झाले.

आचर्थाक आणीबाणी सांकिाच्या अांतगात उपाययोजना:
•

सरकारने लष्ट्कराच्या एका माजी जनरलला अत्यावर्शयक सेवा आयुक्त म्िणून ननयुक्त केले आिे जे व्यापारी

आणण ककरकोळ ववक्रेत्याांकडे असलेले अन्न साठा जप्त करण्यासाठी आणण त्याांच्या ककमती ननयांब्रत्रत
करण्यासाठी अचधकृत आिे त.

Source: The Hindu

एचडीएफसी-एिएसआयसी करार MSMEs ला क्रेडडट सपोटा प्रदाि करे ल

•

एचडीएफसी बँकेिे राष्ट्रीय लघु उद्योग मिामंडळ (एिएसआयसी) सि सामंजस्ट्य करारािर स्ट्िाक्षरी केली
आिे जेणेकरूि संपण
ू ा भारतातील एमएसएमईंिा पतपुरिठा केला जाईल.

•

(एिएसआयसी) सि भागीदारी MSME क्षेत्राच्या िाढीस चालिा दे ण्यास मदत करे ल जे आर्थाक
विकासाबरोबरच रोजगार निममातीच्या दृष्ट्टीिे भारताचा कणा आिे .

•

या एमओयू अंतगात, एचडीएफसी बँक एमएसएमईंिा त्यांची स्ट्पधाात्मकता िाढिण्यासाठी विशेषतः तयार
केलेल्या योजिांचा संच प्रदाि करे ल.

•

एचडीएफसी बँकेच्या शाखा एमएसएमई प्रकल्पांिा ज्या भागात ते आिे त आणण भारतातील इतर
मित्त्िाच्या औद्योर्गक क्षेत्रांिािी समथाि दे तील.

Source: TOI

केंद्रीय स्वायत्त मिामांडळाांच्या कमाचाऱ्याांना केंद्र सरकारची मोठी भेि

•
•
•

केंद्र सरकारने केंद्र सरकार आणण केंद्रीय स्वायत्त मिामांडळाांच्या कमाचाऱ्याांना मोठी भेि हदली आिे .
तर या कमाचाऱ्याांच्या मिागाई भत्ता म्िणजेच डीएमध्ये 25 िक्के वाढ करण्यात आली आिे .
केंद्रीय

स्वायत्त

मिामांडळाांच्या

सशफारशीांनुसार वेतन हदले जाते.
•

कमाचाऱ्याांना पाचव्या

वेतन

आणण

सिाव्या

वेतन

आयोगाच्या

तसेच खचा ववभागाने हदलेल्या माहितीनुसार, मिागाई भत्त्याचा सध्याचा दर मूळ वेतनाच्या 164 िक्क्याांवरून
189 िक्के करण्यात आला आिे .

•

आयोग

तर या कमाचाऱ्याांसाठी सध
ु ाररत मिागाई भत्ता 1 जुलै पासून लागू आिे . यासांदभाात, अर्था मांत्रालय, खचा
ववभागाने कायाालयीन मेमोरँडम (ओएम) दे खील जारी केले आिे .

स्रोत: नव-भारत िाइम्स

मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण

ससांगापूर-भारत सागरी द्ववपक्षीय व्यायाम (SIMBEX) 2021

•

ससांगापूर-भारत सागरी द्ववपक्षीय व्यायाम (SIMBEX) ची 28 वी आवत्त
ृ ी 02 ते 04 सप्िें बर 2021 दरम्यान
आयोष्जत केली गेली.

•

सध्या सुरू असलेल्या सार्थीच्या आजाराशी सांबांचधत अडचणीांमुळे, दक्षक्षण चीन समुद्राच्या दक्षक्षणेकडील
ककनारपट्िीवर ररपष्ब्लक ऑफ ससांगापूर नेव्िी (आरएसएन) द्वारे आयोष्जत 'केवळ समद्र
ु ात' व्यायामाच्या
रूपात कोणत्यािी शारीररक सांवादासशवाय या वषीचे ससमबेक्सचे ननयोजन करण्यात आले.

मख्
ु य मद्
ु दे
•

भारतीय नौदलाचे प्रनतननचधत्व गाइडेड समसाइल डडस्रॉयर आयएनएस रणववजय याांनी जिाजातून िे सलकॉप्िर,

एएसडब्ल्यू कॉवेि आयएनएस ककल्तान आणण गाईडेड समसाइल कॉवेि आयएनएस कोरा आणण एक पी 8 आय
लाँग रें ज मेरीिाइम पेरोल एअरक्राफ्िसि केले.

ससांगापरू -भारत सागरी द्ववपक्षीय व्यायामाबद्दल (SIMBEX):
•

ससमबेक्स िा भारतीय नौदल आणण ररपष्ब्लक ऑफ ससांगापरू नेव्िी (आरएसएन) द्वारे आयोष्जत वावषाक
द्ववपक्षीय नौदल सराव आिे .

•
•

1994 पासून िा व्यायाम दरवषी आयोष्जत केला जातो.

दोन्िी नौदलाांचे एकमेकाांच्या सागरी माहिती फ्यज
ू न केंद्राांमध्ये प्रनतननचधत्व आिे आणण त्याांनी अलीकडेच
परस्पर पाणबुडी बचाव समर्थान आणण समन्वयावर करार केला आिे .

Source: PIB

भारत आणण अमेररकेने िवाई प्रक्षेपण रहित वािनाांसाठी प्रकल्प करार केला

•

सांरक्षण मांत्रालय, भारत सरकार आणण अमेररकेच्या सांरक्षण ववभागाने िवाई प्रक्षेपण रहित वािन (ALUAV)
साठी प्रकल्प करार (PA) वर स्वाक्षरी केली आिे . िा करार जॉइांि वककांग ग्रुप एअर ससस्िम्स इन डडफेन्स

िे क्नॉलॉजी अँड रे ड इननसशएहिव्ि (डीिीिीआय) अांतगात करण्यात आला आिे .
•

सिकायााअांतगात, दोन दे श ALUAV प्रोिोिाइप सि-ववकससत करण्यासाठी ससस्िीमची रचना, ववकास,
प्रात्यक्षक्षक, चाचणी आणण मूल्यमापन करण्यासाठी काया करतील.

•

DTTI चे लक्ष्य आिे की सियोगी तांत्रज्ञानाच्या दे वाणघेवाणीला प्रोत्सािन दे ण्यासाठी आणण भारतीय आणण
अमेररकन लष्ट्करी दलाांसाठी भववष्ट्यातील तांत्रज्ञानाच्या सि-उत्पादन आणण सि-ववकासासाठी सांधी ननमााण
करण्यासाठी सतत नेतत्ृ व लक्ष केंहद्रत करणे.

28 व्या ससांगापूर-भारत सागरी द्ववपक्षीय व्यायाम 'SIMBEX-2021'

•

Singapore ससांगापूर-भारत सागरी द्ववपक्षीय व्यायामाची 28 वी आवत्त
ृ ी (SIMBEX) 02 ते 04

सप्िें बर 2021 पयांत झाली. SIMBEX-2021 वावषाक द्ववपक्षीय सागरी व्यायामाचे आयोजन ररपष्ब्लक ऑफ
ससांगापरू नेव्िी (RSN) ने केले िोते. दक्षक्षण चीनी समद्र
ु .

•

Navy भारतीय नौदलाचे प्रनतननचधत्व गाइडेड समसाइल डडस्रॉयर INS रणववजय याांनी जिाजवािक

िे सलकॉप्िर, ASW Corvette INS Kiltan आणण मागादसशात समसाइल Corvette INS Kora आणण एक P8I
लाँग रें ज मेरीिाइम पेरोल एअरक्राफ्ि ने केले.

•

Exercise दोन्िी दे शाांमधील द्ववपक्षीय सांरक्षण सांबध
ां मजबूत करण्यासाठी या अभ्यासाचा िे तू आिे .

•

7 ५ व्या वषााच्या उत्सवाच्या वेळी आयोष्जत िोणाऱ्या ससमबेक्सची या वषीची आवत्त
ृ ी दे खील एक

•

SIM SIMBEX-2021 चे यश िे पुढील वषाांमध्ये द्ववपक्षीय भागीदारी आणखी मजबूत करण्यासाठी

भारताच्या स्वातांत्रयाच्या
ववशेष प्रसांग आिे .

दोन्िी बाजूांच्या परस्पर सांकल्पचे आणखी एक प्रदशान आिे .

महिलाांना ‘एनडीए’त सामावून घेण्याचा सशस्त्र दलाांचा ननणाय

•

महिलाांना राष्ट्रीय सांरक्षण प्रबोचधनीत (एनडीए) सामावून घेण्याचा ननणाय सशस्त्र दलाांनी घेतला असल्याची
माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी सवोच्च न्यायालयाला हदली.

•

महिलाांना एनडीएच्या मागााने सांरक्षण दलाांमध्ये कायमस्वरूपी कसमशन हदले जाईल असा ननणाय सशस्त्र
दलाांमध्ये, तसेच सरकारमध्ये सवोच्च पातळीवर घेण्यात आला आिे .

•

तर असे केंद्र सरकारची बाजू माांडणाऱ्या अनतररक्त सॉसलससिर जनरल ऐर्शवयाा भारती याांनी न्या. एस.के. कौल
व न्या. एम.एम. सुांदरे श याांच्या खांडपीठाला साांचगतले.

•

न्यायालयाने सांरक्षण दलाांना सलांग समानतेबाबत सकक्रय दृष्ष्ट्िकोन बाळगण्याचे ननदे श दे ण्याऐवजी त्याांनी
स्वत:च तसे केलेले आम्िाला आवडेल, असे न्यायालयाने साांचगतले.

•

पात्र व इच्छुक महिला उमेदवाराांना प्रनतष्ष्ट्ठत अशा राष्ट्रीय सांरक्षण प्रबोचधनीत केवळ सलांगाच्या आधारावर

प्रवेशापासून वांचचत ठे वले जाते व यामुळे त्याांच्या समानतेच्या मूलभूत अचधकाराचे उल्लांघन िोते, याकडे लक्ष
वेधणारी याचचका अड
ॅ . कुश कालरा याांनी केली असून, ती सवोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीला आिे .

स्रोत: िाइम्स ऑफ इांडडया

भारतीय वायू दलाला समळणार नवी मालवािू ववमाने
•
•

भारतीय वायू दलाला आवर्शयक असलेली मालवािू ववमाने समळण्याचा मागा अखेर मोकळा झाला आिे .
4 ते 10 िन पयांतचे वजन वािून नेण्याची क्षमता असलेली एकूण 56 C – 295 मालवािू ववमाने घेण्याचा
अत्यांत मित्वपण
ू ा ननणाय आज मांब्रत्रमांडळ सरु क्षा ससमतीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

•

•
•

तर सध्या भारतीय वायू दलात असलेल्या, जुन्या तांत्रज्ञानाच्या HS 748 Avro या मालवािू ववमानाांची जागा
C-295 िी मालवािू ववमाने घेतील. पॅराट्रुपसा आणण सैन्य दलासाठी आवर्शयक सामानाची वाितक
ू करण्याकरता
या मालवािू ववमानाांचा उपयोग िोणार आिे .
एअरबस कांपनीची ‘एअरबस डडफेन्स अँड स्पेस’ आणण िािाची ‘ िािा ऍडव्िान्स ससस्िीम सलसमिे ड’ िे

सांयक्
ु तररत्या भारतात C – 295 या मालवािू ववमानाांची ननसमाती करणार आिे त.
तसेच यासाठी दोन्िी कांपन्या आणण भारतीय वायू दल असा नतघाांमध्ये करार िोणार आिे . िा एकूण करार
सुमारे अडीच अब्ज डॉलसा एवढा असणार आिे .

•
•
•

एअरबस कांपनीनचे तांत्रज्ञान असलेली C -295 जातीची मालवािू ववमाने िी जगातील 15 दे शाांच्या वायू दलात
2001 पासन
ू कायारत आिेत.
तर 10 िन पयातचे वजन एका दमाांत 2000 ककलोमीिर पयांत वािून नेण्याची या मालवािू ववमानाांची क्षमता
आिे .
जगातील अत्याधनु नक अशा या मालवािू ववमानाांच्या समावेशामुळे भारतीय वायू दलाच्या ताकदीत मोलाची भर

पडणार आिे .

स्रोत: िाइम्स ऑफ इांडडया

ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान

एकत्रत्रत लस चाचणी: िोव्िािॅक्स एकत्रत्रत इन््लूएन्झा, कोविड -19 लसींसाठी प्रारं मभक टप्प्यातील चाचणी
सुरू

•

यए
ं ा आणण कोविड -19
ू स फमा िोव्िािॅक्सिे 8 सप्टें बर 2021 रोजी माहिती हदली की संयक्
ु त िं गामी इन््लए
ू झ
लसींच्या सुरक्षक्षततेचे आणण रोगप्रनतकारकतेचे मूल्यमापि करण्यासाठी सुरुिातीच्या टप्प्यातील चाचणी सुरू केली
आिे .

•

चाचणी 50-70 िषे ियोगटातील 640 निरोगी प्रौढांिर घेतली जाईल आणण ऑस्ट्रे मलयामध्ये घेतली जाईल.

•

सिा चाचणी सिभागी असे असतील ज्यांिा आधी कोरोिाव्िायरसची लागण झाली असेल ककं िा अभ्यासाच्या
ककमाि आठ आठिडे आधी अर्धकृत कोविड -19 लस हदली गेली असेल.

•

एकत्रत्रत लस चाचणी :

•

जक्लनिकल रायल िोव्िािॅक्सच्या ररकॉजम्बिेंट प्रोटीि-आधाररत कोविड -19 लस NVX-CoV2373 आणण
NanoFlu ™ लस उमेदिार आणण सॅपोनिि-आधाररत मॅहरक्स-एम सिाय्यक एकाच फॉम्युल
ा ेशिमध्ये (COVIDNanoFlu Combination Vaccine) घेण्यात येईल.

•

िोव्िािॅक्स कोविड -19 लस, NVX-CoV2373 आणण िॅिो्लि
ू े यापि
ू ी फेज 3 जक्लनिकल रायल्समध्ये स्ट्ितंत्र
लस म्िणूि मजबूत पररणाम दाखिले आिे त.

•

2021 च्या अखेरीस एकत्रत्रत लस चाचण्या सुरू िोण्याची अपेक्षा आिे .

Source: ANI news

योजना

इांस्पायर परु स्कार – मनक

•

इांस्पायर पुरस्काराांसाठी 8 वी राष्ट्रीय स्तरीय प्रदशान आणण प्रकल्प स्पधाा (NLEPC) - MANAK (Million
Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge), सुरु झाली आिे .

•

िे दे शातील ववववध राज्ये आणण केंद्रशाससत प्रदे शाांचे प्रनतननचधत्व करणाऱ्या 581 ववद्यार्थयाांच्या नाववन्यपण
ू ा
कल्पनाांचे प्रदशान करत आिे .

•
•
•

इन्स्पायर पुरस्कार - माणक योजनेबद्दल:

इन्स्पायर अवार्डास - मनक योजना 'स्िािा -अप इांडडया' शी जुळलेली आिे .

10-15 वषे वयोगिातील ववद्यार्थयाांना आणण 6 ते 10 च्या वगाात सशकणाऱ्या ववद्यार्थयाांना भववष्ट्यातील
नवप्रवताक आणण गांभीर ववचारवांत िोण्यासाठी प्रेररत करण्याचा िे तू आिे .

•

इन्स्पायर योजनेबद्दल:ववज्ञानाला प्रोत्सािन दे ण्यासाठी आणण सांशोधनात कररअर करण्यासाठी प्रनतभा आकवषात
करण्यासाठी ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान ववभागाच्या माध्यमातून अांमलबजावणीसाठी भारत सरकारद्वारे इनोव्िे शन
इन इन्स्पायडा ररसचा फॉर इन्स्पायडा ररसचा (इन्स्पायर) मांजूर करण्यात आले.

•

िे 31 डडसेंबर 2008 रोजी पांतप्रधानाांनी सरू
ु केले.

Source: PIB

पुरस्कार आणण सन्मान
हदलीप माजगावकर याांना जीवनगौरव तर प्रनतभा रानडे याांना साहित्यसेवा कृतज्ञता पुरस्कार हदला गेला

•

राजिां स प्रकाशन च्या आधारे साहित्यववर्शवात केलेले काया लक्षात घेता राजिां स प्रकाशनाचे प्रमख
हदलीप
ु
माजगावकर याांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्माननत करण्यात आले. िा पुरस्कार त्याांना आधीच जािीर झाला
िोता परां तु COVID-19 च्या

•

पार्शवाभूमीमुळे िा पुरस्कार ववतररत करण्यात आलेला नव्िता.

२३ एवप्रल, जागनतक पुस्तकहदनाचे आैैचचत्य साधून प्रकाशक सांघ खास प्रकाशकाांसाठी असलेले अनतशय
प्रनतष्ट्ठे चे मानले जाणारे *जीवनगौरव पुरस्कार* व *साहित्यसेवा कृतज्ञता पुरस्कार* दे त असतो. यावेळेस
अर्थाातच िे परु स्कार पढ
ु े ढकलावे लागले िोते.

•

तसेच साहित्यसेवा कृतज्ञता पुरस्कारासाठी लेणखका प्रनतभा रानडे याांची ननवड करण्यात आली आिे .

Source: Loksatta

रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार 2021 ववजेते
•

अलीकडेच, 63 वा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार 2021 जािीर झाला.

रॅमन मॅगसेसे परु स्कार 2021 परु स्कार ववजेत्याांची यादी:

1. डॉ.कफरदौसी कादरी, बाांगलादे श (परवडणारी लस चॅष्म्पयन)
2. रॉबिो बॅलन, कफसलवपन्स (मच्छीमार, सामुदानयक पयाावरणवादी)
3. स्िीव्िन मुन्सी, आग्नेय आसशया (मानवतावादी, शाांती ब्रबल्डर)
4. मुिम्मद अमजद साकीब, पाककस्तान (दाररद्र्य ननमल
ूा न दरू दृष्ट्िी)
5. वॉचडॉक, इांडोनेसशया (मीडडया ट्रुर्थ क्रुसेडसा)

रॅमन मॅगसेसे परु स्काराबद्दल:
•

त्याची स्र्थापना एवप्रल 1957 मध्ये झाली आणण नोबेल पुरस्काराची आसशयाई आवत्त
ृ ी मानली जाते.

•

दस
ु ऱ्या मिायुद्धानांतर कफसलवपन्स प्रजासत्ताकाचे नतसरे अध्यक्ष रॅमन मॅगसेसे याांच्या नावावर या पुरस्काराचे
नाव आिे .

•

रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार फाउां डेशन आसशयाई व्यक्तीांना त्याांच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट्िता प्राप्त करण्यासाठी बक्षीस दे ते.

•

दरवषी 31 ऑगस्ि रोजी कफसलवपन्सच्या मननला येर्थे एका औपचाररक समारां भात िा पुरस्कार प्रदान केला
जातो.

Source: The Hindu

पुस्तके आणण लेखक

वीर सांघवी याांचे "अ रुड लाइफ: द मेमॉयर" या पुस्तकाचे शीषाक

•

वीर सांघवी, भारतातील सवाात मान्यताप्राप्त पत्रकाराांपैकी एक, एक असभ्य जीवन नावाचे स्मरणपत्र

•

या पस्
ु तकाद्वारे , लेखकाने आपले मत आणण भारतीय पत्रकाररतेतील सवाात घिनात्मक कारकीदीचे

घेऊन आले आिे . पेंष्ग्वन रँडम िाऊसने 'अ रुड लाइफ: द मेमोअर' प्रकासशत केले आिे .
अनुभव सामानयक केले आिे त, ज्यात त्याांचे वैयष्क्तक जीवन, सेसलब्रििीज आणण राजकारणी,
मध्यस्र्थ आणण पडद्यामागील असभनेत्याांच्या कर्था आिे त.

खेळ
िोककयो पॅरासलष्म्पक 2020: भारत ववक्रमी 19 पदकाांसि 24 व्या स्र्थानावर
•

भारताने िोककयो पॅरासलष्म्पक २०२० मध्ये आपली मोिीम 19 पदकाांसि पूणा केली ज्यामध्ये पाच सुवणा,
आठ रौप्य आणण सिा काांस्यपदके आिे त.

•

पॅरासलष्म्पक क्रीडा स्पधेची िी भारतासाठीची सवोत्तम पदक सांख्या आिे .

•

एकूण 162 राष्ट्राांपैकी भारत एकूण पदकतासलकेत 24 व्या स्र्थानावर आिे .

भारतीय ध्वज वािक:
•

भाला फेकणारा िे क चांद िोककयो पॅरासलष्म्पकच्या उद्घािन समारां भात ध्वजवािक िोता.

•

समारोप समारां भात नेमबाज अवनी लेखरा भारताची ध्वजवािक िोती.

पॅरासलष्म्पक 2020 मध्ये भारत:
•

भारताने िोककयो पॅरासलष्म्पकमध्ये 54 पैरा-क्रीडापिूांची सवाात मोठी तुकडी खेळाांमध्ये तब्बल 9 क्रीडा
ववषयाांमध्ये भाग घेण्यासाठी पाठवली.

•

यापूवी, भारताने 1968 मध्ये पॅरासलष्म्पकमध्ये पहिल्याांदा उपष्स्र्थत झाल्यानांतर 2016 च्या ररओपयांत
एकूण 12 पॅरासलष्म्पक पदके ष्जांकली िोती.

•

पॅरासलष्म्पक 2020 चे भारतीय र्थीम गीत “कर दे कमल त”ू . या गाण्याचे सांगीतकार आणण गायक
लखनौचे हदव्याांग कक्रकेि खेळाडू सांजीव ससांग आिे त.

Source: ANI News

िोककयो पॅरासलष्म्पक 2020: भारत ववक्रमी 19 पदकाांसि 24 व्या स्र्थानावर आिे

•

भारताने िोककयो पॅरासलष्म्पक २०२० मध्ये आपली मोिीम १ मेडल

सुवणा, आठ रौप्य आणण सिा काांस्य आिे त.

•

पदकाांसि पूणा केली, ज्यात पाच

भारतासाठी पॅरासलष्म्पक क्रीडा स्पधेची िी एकमेव आवत्त
ृ ी आिे . एकूण 162 राष्ट्राांपैकी भारत एकूण
पदकतासलकेत 24 व्या स्र्थानावर आिे .

•
•

भाला फेकणारा िे क चांद िोककयो पॅरासलष्म्पकच्या उद्घािन समारां भात ध्वजवािक िोता.
Closing शूिर अवनी लेखरा समारोपीय समारां भात भारताची ध्वजवािक िोती.

िोककयो पॅरासलांवपक्समध्ये, भारतीय खेळाांडूना 19 पदकां

•
•

िोककयो पॅरालष्म्पक्स स्पधाांचा समारोप झाला. समारोप समारां भात नेमबाज अवनी लेखरा हिनां ध्वज वािकाचा
बिुमान समळवला.
पॅरासलांवपक्समध्ये यांदा १६३ दे शाांच्या सुमारे साडेचार िजार खेळाडूांनी २२ प्रकारच्या खेळात ५४० स्पधाांमध्ये
सिभाग घेतला.

•
•

पुढील स्पधाा पॅरीस इर्थां िोणार आिे ..

भारतानां एकांदर १९ पदाकांची कमाई केली असून त्यात पाच सुवणा, आठ रौप्य आणण सिा कास्य पदकाांचा
समावेश आिे .

Source: AIR

िोएडाचे डीएम सुिास एलिाय पॅरामलजम्पक पदक जजंकणारे पहिले IAS अर्धकारी बिले
•

िोएडाचे जजल्िा दं डार्धकारी सुिास

टोककयो 2020 पॅरामलजम्पक गेम्समध्ये बॅडममंटिमध्ये पदक जजंकणारे

पहिले IAS अर्धकारी बिले. 38 िषीय सुिास

िे 5 सप्टें बर 2021 रोजी पुरुष एकेरी SL4 प्रकारात रौप्य

पदक जजंकूि इनतिास रचला. यािनतराज अव्िल मािांककत आणण विश्ि विजेता फ्रान्सचा लुकास मजूर दस
ु ऱया
क्रमांकािर आला. सुिासला त्याच्या एका घोट्यात कमजोरी आिे .
•

सुिास अंनतम फेरीत लुकास मजूर विरुद्ध 21-15, 17-21, 15-21 असा दस
ु रा आला. सध्या एसएल 4
प्रकारात जागनतक क्रमिारीत नतसऱया क्रमांकािर असलेल्या सुिासिे 62 ममनिटांच्या मशखर लढतीत मजूरकडूि
पुढील दोि सेटमध्ये पराभत
ू िोण्यापूिी पहिला सेट जजंकला. एकूण, भारतीय पॅरामलजम्पक बॅडममंटि खेळाडू
सुिास टोककयो 2020 पॅरामलजम्पक गेम्सच्या अंनतम सामन्यापूिी 4 सप्टें बर 2021 रोजी उपांत्य फेरीसि तीि
सामिे खेळला.

Source: Lokmat
भारतात फॉम्र्युला-4 शयातीांचे आयोजन

•

ववभागीय भारतीय अष्जांक्यपद आणण फॉम्र्युला-4 भारतीय अष्जांक्यपद शयाती दे शात आयोष्जत करण्यासाठी
आांतरराष्ट्रीय ऑिोमोबाइल मिासांघाने हिरवा कांदील हदला आिे .

•

रे ससांग प्रमोशन्सतफे फेिव
ु ारी 2022 मध्ये नवी हदल्ली, चेन्नई, कोईम्बतरू आणण िै दराबाद या शिराांत
ववभागीय अष्जांक्यपद शयातीांच्या आयोजनाची योजना आिे .

•

आांतरराष्ट्रीय ऑिोमोबाइल मिासांघाने प्रमाणणत केलेल्या एफ 3 गाडय़ा या दोन्िी शयातीांमध्ये सिभागी िोऊ
शकतील.

•

तर या अष्जांक्यपद शयातीांद्वारे दे शात प्रर्थमच आांतरराष्ट्रीय ऑिोमोबाइल मिासांघाचे अव्वल परवाना
गुण जागनतक अष्जांक्यपदासाठी शयातपिूांना कमावता येतील.

•

तसेच अरमान इिाहिम, आहदत्य पिे ल या शयातपिूांसि माजी फॉम्र्युला-1 शयातपिू नरे न कानताकेयन आणण
माजी कक्रकेिपिू कवपलदे व याांचािी मागादशाक आणण सल्लागार मांडळामध्ये समावेश आिे .

स्रोत: सकाळ

अिवाल
द वल्डा यनु नव्िससािी रँ ककांग 2022
•

िाइम्स िायर एज्यक
ु े शन (THE) ने जागनतक ववद्यापीठ रँककां ग 2022 जािीर केले.

जागनतक क्रमवारी:
•

ऑक्सफडा ववद्यापीठ, यूके सलग सिाव्या वषी रँककां गमध्ये अव्वल आिे .

•

कॅसलफोननाया इष्न्स्िट्यूि ऑफ िे क्नॉलॉजी, िावाडा युननव्िससािी आणण स्िॅ नफोडा युननव्िससािी अनक्र
ु मे दस
ु ऱ्या,
नतसऱ्या आणण चौर्थया क्रमाांकावर असताना अमेररकेतील मिाववद्यालये पहिल्या 20 क्रमाांकावर वचास्व गाजवत

आिे त.

भारताचे रँककां ग:
•

इांडडयन इष्न्स्िट्यि
ू ऑफ सायन्स (IISc), बेंगळुरू िी दे शातील सवोच्च कामचगरी करणारी सांस्र्था आिे परां तु
301-350 िॅकेिमध्ये आिे .

•

त्यानांतर आयआयिी रोपार आणण जेएसएस अकादमी ऑफ िायर एज्युकेशन अँड ररसचा आिे . दोन्िी 351400 कांसात आिे त.

•

एकूणच, भारत जगातील पहिल्या 1,000 ववद्यापीठाांपक
ै ी 35 आिे .

Source: Indian Express

नवीन नेमणुका

सवोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशाांचा शपर्थववधी

•

सवोच्च न्यायालयात नव्याने ननयक्
ु त करण्यात आलेल्या नऊ न्यायाधीशाांना मांगळवारी झालेल्या सोिळ्यात या
पदाची शपर्थ दे ण्यात आली.

•

तर त्यामळ
ु े आता या न्यायालयातील न्यायाधीशाांची सांख्या 33 झाली आिे .

•

दे शाच्या इनतिासात प्रर्थमच नऊ न्यायाधीशाांनी एकाच वेळी न्यायाधीशपदाची शपर्थ घेतली.

•

तसेच सरन्यायाधीश एन. व्िी. रमण याांनी त्याांना अचधकार पदाची शपर्थ हदली.

•

सवोच्च न्यायालयाच्या सभागि
ृ ात नऊ न्यायाधीशाांना शपर्थ दे ण्यात आली त्यात न्या. अभय श्रीननवास ओक,
न्या. ववक्रम नार्थ, न्या. ष्जतें द्र कुमार, न्या. मािे र्शवरी,

न्या. हिमा कोिली व न्या. बी.व्िी नागरत्ना याांचा समावेश आिे .
•

तर या सशवाय न्या. सी. िी. रववकुमार, न्या. एम. एम. सद
ुां रे श, न्या. बेला एम ब्रत्रवेदी , न्या. पी. एस.
नरससांि याांनािी शपर्थ दे ण्यात आली.

स्रोत: मुांबई िाइम्स

आयओसीचे माजी अध्यक्ष जॅ क रोग याांचे ननधन

•
•

ननधन

आांतरराष्ट्रीय ऑसलष्म्पक ससमतीचे (IOC) माजी अध्यक्ष जॅक रोग याांचे ननधन झाले.
त्याांनी 2001 ते 2013 या कालावधीत IOC चे अध्यक्ष म्िणून 12 वषे घालवली िोती, तीन उन्िाळी

खेळ आणण तीन हिवाळी खेळाांचे ननरीक्षण केले िोते, तसेच युवा ऑसलष्म्पक तयार केले िोते. त्यानांतर
त्याच्यानांतर र्थॉमस बाख िे नववन अध्यक्ष झाले. ते IOC चे 8 वे अध्यक्ष आिे त.

सांकीणा
"पोषण महिना" अांतगात मांब
ु ईत "पोषण जागत
ृ ी असभयान" आयोष्जत केले जाईल

•

"पोषण माि" अां तगात , "मुां ब ईच्या ववववध भागाां म ध्ये समाजातील ववववध घिकाां म ध्ये " पोषण जागरुकता
असभयान "(पोषण जाग त
ृ ी असभयान) कायाक्र माां ची मासलका आयोष्जत के ली जात आिे .

•

कें द्रीय महिला आणण बाल ववकास मांत्रालय आणण कें द्रीय अल्पसां ख्याक मां त्रालय याां च्या सां यु क्त ववद्यमाने
िे कायाक्र म आयोष्जत के ले जात आिे त .

•

पोषण जागरूकता कायाक्र म अां जु म न-ए-इस्लाम कन्या शाळा, आणण मिात्मा गाां धी से वा मां हदर िॉल-वाां द्रे
पष्र्शचम; अवर लेडी ऑफ गु ड कौन्से ल िायस्कू ल- सशव; आणण दादर अचधकृ त सां स्र्था - दादर.

•

णिर्शचन, बौद्ध, मु ष्स्लम, पारशी, जै न आणण शीख अल्पसां ख्याां क तसे च गरीब आणण मागास भागातील
महिला त्याां च्या कु िुां ब्रबयाां स ि या काया क्र मास उपष्स्र्थत राितील. त्याां ना पोषणाच्या फायद्याांववषयी माहिती
हदली जाईल आणण पोषण ककिचे ववतरणिी के ले जाईल.

•

तत्पू वी, कें द्रीय महिला आणण बाल ववकास मां त्री स्म ृती इराणी याां नी धारावी ये र्थील एकाष्त्मक बाल ववकास

सेवा कें द्राला भेि हदली आणण आयसीडीएस लाभार्थी आणण स्वयां से वी सां स्र्थाां शी चचाा के ली. ते या
योजने अां तगा त लाभार्थयाां च्या घराांनािी भेि दे तील.

Source: AIR News

हदल्ली सरकारिे 'त्रबझिेस ब्लास्ट्टसा' कायाक्रम सुरू केला
•
•

हदल्लीचे उपमुख्यमंत्री मिीष मससोहदया यांिी 7 सप्टें बर 2021 रोजी 'त्रबझिेस ब्लास्ट्टसा' कायाक्रम सुरू केला.
िा व्यिसाय शालेय स्ट्तरािर तरुण उद्योजकांिा विकमसत करण्याच्या उद्दे शािे सुरु करण्यात आला आिे
जेणेकरूि व्यिसाय सुरू करण्यासाठी विद्यार्थयांिा कािी बीज पैसे उपलब्ध करूि हदले जातील.

•

"हदल्लीच्या सिा शासकीय शाळांमध्ये" उद्योजकता मािमसकता अभ्यासक्रम (ईएमसी) "अंतगात त्याची
अंमलबजािणी केली जाईल.

•

कायाक्रमाअंतगात इयत्ता 11 िी आणण 12 िीच्या विद्यार्थयांिा त्यांचा व्यिसाय सरू
ु करण्यासाठी 2,000
रुपयांचे त्रबयाणे पैसे हदले जातील.

•

िा कायाक्रम प्रायोर्गक प्रकल्पाअंतगात स्ट्कूल ऑफ एक्सलन्स णखचरीपूर येथे सुरू करण्यात आला. यामध्ये 41
विद्यार्थयांचे 9 गट तयार करण्यात आले आणण त्यांिा 1000 रुपयांचे त्रबयाणे पैसे दे ण्यात आले. त्यांिी त्यात
प्रचंड िफा कमािला.
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