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दैनिक चालू घडामोडी 06.01.2022 

एक निल्हा एक उत्पादि बँ्रड 

• कें द्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचे मंत्री, पशुपती कुमार पारस यांनी प्रधानमंत्री फॉममलायझेशन ऑफ मायिो फूड 

प्रोसेक्रसंग एंटरप्रायझेस (PMFME) योजनेअंतगमत सहा, एक क्रजल्हा एक उत्पादन (ODOP) बँ्रड लाँच केले. 

• अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने PMFME योजनेच्या बँ्रक्रडंग आक्रि क्रिपिन घटकांतगमत क्रनिडक ODOP चे 10 बँ्रड 

क्रिकक्रसत करण्यासाठी NAFED सोबत करार केला आहे. 

• यापैकी अमृत फल, कोरी गोल्ड, काश्मिरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना आक्रि क्रडल्ली बेक्सचे होल व्हीट कुकीज असे सहा 

बँ्रड लाँच करण्यात आले. 

• सिम उत्पादने नाफेड बाजार, ई-कॉमसम पॅ्लटफॉमम आक्रि भारतातील प्रमुख क्रकरकोळ दुकानांिर उपलब्ध असतील. 

मायक्रो फूड प्रोसेनसिंग एिं टरप्रायझेस (PMFME) योििेचे प्रधािमिंत्री औपचाररकीकरण बद्दल: 

• आत्मक्रनभमर भारत अक्रभयानांतगमत सुरू करण्यात आलेली, PMFME योजना ही कें द्र पुरसृ्कत योजना आहे ज्याचा 

उदे्दश अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या असंघक्रटत क्रिभागातील क्रिद्यमान िैयश्मिक सूक्ष्म-उद्योगांची स्पधामत्मकता िाढििे 

आक्रि या के्षत्राच्या औपचाररकीकरिाला चालना देिे आक्रि शेतकरी उत्पादक संस्ांना सम म्न देिे, बचत गट आक्रि 

उत्पादक सहकारी त्ांच्या संपूिम मूल्य शंखलेसह. 

• 2020-21 ते 2024-25 या पाच िर्ाांच्या कालािधीत 10,000 कोटी रुपयांच्या खचामसह, या योजनेत 2,00,000 मायिो 

फूड प्रोसेक्रसंग युक्रनट्सच्या उन्नतीसाठी आक्र म्क, तांक्रत्रक आक्रि व्यािसाक्रयक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी ्ेट मदत 

करण्याची कल्पना आहे.  

 
Source: PIB 

स्माटट  शहरे आनण अकादमी टूवडट  अॅक्शि अँड ररसचट (SAAR) 

• स्माटम क्रसटीज क्रमशन, गृहक्रनमामि आक्रि शहरी व्यिहार मंत्रालयाने (MoHUA) “स्माटम शहरे आक्रि अकादमी टूिड्मस 

अॅक्शन अँड ररसचम (SAAR)” कायमिम सुरू केला आहे. 

• हा MoHUA, नॅशनल इश्मिटू्यट ऑफ अबमन अफेयसम (NIUA) आक्रि देशातील आघाडीच्या भारतीय शैक्षक्रिक 

संस्ांचा संयुि उपिम आहे. 

• कायमिमांतगमत, देशातील 15 प्रमुख िासु्तकला आक्रि क्रनयोजन संस्ा स्माटम क्रसटीज सोबत काम करतील आक्रि स्माटम 

क्रसटी क्रमशनद्वारे हाती घेतलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे दस्तऐिजीकरि करतील. 

• स्माटम क्रसटीज क्रमशनचे शहरी प्रकल्प हे इतर महत्त्वाकांक्षी शहरांसाठी दीपगृह प्रकल्प आहेत. 

• 2015 मधे्य क्रमशन सुरू झाल्यापासून, 100 स्माटम शहरे 2,05,018 कोटी रुपयांच्या गंुतििुकीसह एकूि 5,151 

प्रकल्प क्रिकक्रसत करत आहेत. 
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• SAAR अंतगमत कल्पना केलेली पक्रहली क्रियाकलाप स्माटम क्रसटी क्रमशन अंतगमत भारतातील 75 ऐक्रतहाक्रसक शहरी 

प्रकल्पांचे संकलन तयार करिे आहे. 

• हे 75 शहरी प्रकल्प नाक्रिन्यपूिम, बहु-के्षत्रीय आहेत आक्रि संपूिम भौगोक्रलक भागात लागू केले गेले आहेत. 

 
Source: PIB 

मेरा गाव, मेरी धरोहर 

• सरकार-प्रोत्साक्रहत CSC (कॉमन सश्मव्हमसेस सेंटसम), SPV (से्पशल पपमज वे्हईकल), सांसृ्कक्रतक मंत्रालयाच्या 

सहकायामने, मोबाईल ऍश्मप्लकेशनद्वारे भारतातील गािांचे पक्रहले-िक्रहले सांसृ्कक्रतक सिेक्षि हाती घेतील. 

• 'मेरा गाि, मेरी धरोहर' नािाचे सिेक्षि, गािपातळीिर सांसृ्कक्रतक ओळख दस्तऐिजीकरि करेल आक्रि नागररकांना 

सामील करून त्ांचे गाि, ब्लॉक क्रकंिा क्रजल्हा कशामुळे अक्रद्वतीय आहे, हे क्रिचारले जाईल. 

• संपूिम सराि 2022 च्या मध्यापयांत पूिम होिे अपेक्रक्षत आहे. 

• दोन संस्ांमधे्य स्वाक्षरी केलेल्या करारानुसार, CSC एक मोबाईल ऍश्मप्लकेशन क्रिकक्रसत करेल आक्रि सिेक्षि 

आयोक्रजत करण्यासाठी गाि पातळीिरील उद्योजकांना (VLEs) प्रक्रशक्षि देईल. 

• देशभरातील CSC चे व्यिस्ापन करिारे 4 लाखांहून अक्रधक VLE 6.38 लाख गािांमधे्य सिेक्षि करतील. 

सामान्य सेवा कें द्ािंबद्दल (CSC): 

• कॉमन सश्मव्हमस सेंटसम ही भारत सरकारच्या ई-सेिा ग्रामीि आक्रि दुगमम क्रठकािी पोहोचिण्याची भौक्रतक सुक्रिधा आहेत 

क्रज्े संगिक आक्रि इंटरनेटची उपलब्धता नगण्य होती क्रकंिा बहुतांशी अनुपश्मस्त होती. 

• संस्ापक: इलेक्ट्र ॉक्रनक्स आक्रि माक्रहती तंत्रज्ञान मंत्रालय 

• स्ापना: 16 जुलै 2009 

• मुख्यालय: निी क्रदल्ली, भारत 

 
Source: TOI 

Apple $3 नटि नलयि माकेट कॅप गाठणारी पनहली किं पिी ठरली 

• Apple Inc $3 क्रटर क्रलयन शेअर बाजार मूल्य गाठिारी पक्रहली कंपनी ठरली. 

• 2022 मधे्य टर े क्रडंगच्या पक्रहल्या क्रदिशी, कंपनीच्या समभागांनी $182.88 च्या इंटर ाडे क्रििमी उच्ांक गाठला आक्रि 

Apple चे बाजार मूल्य $3 क्रटर क्रलयनच्या िर गेले. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• ऍपलचे बाजार भांडिल $2.99 क्रटर क्रलयनसह स्टॉकने सत्र 2.5% िाढून $182.01 िर संपले. 

Apple Inc. बद्दल तथ्य: 

• सीईओ: क्रटम कुक 

• स्ापना: 1 एक्रप्रल 1976 

• मुख्यालय: कु्यपक्रटमनो, कॅक्रलफोक्रनमया, युनायटेड से्टट्स 

• संस्ापक: स्टीव्ह जॉब्स, स्टीव्ह िोश्मियाक, रोनाल्ड िेन 

 
Source: ET 

कॅप्टि हरप्रीत चिंडी दनिण धु्रवावर एकट्यािे टि ेक करणारी पनहली भारतीय विंशाची मनहला ठरली  

• कॅप्टन हरप्रीत चंडी, 32 िर्ीय भारतीय िंशाचे क्रब्रटीश शीख आमी अक्रधकारी आक्रि क्रफक्रजओ्ेरक्रपस्ट, ज्याला धु्रिीय 

प्रीत म्हिूनही ओळखले जाते, दक्रक्षि धु्रिािर एकल अनसपोटेड टर ेक पूिम करिारी पक्रहली मक्रहला बनून इक्रतहास 

रचला आहे. 

• हरप्रीत चंडीने दक्रक्षि धु्रिािरची क्रतची ७०० मैल (१,१२७ क्रकलोमीटर) मोहीम ४० क्रदिसांत पूिम केली. 

  
Source: The Hindu 

सुदािचे पिंतप्रधाि अब्दल्ला हमडोक यािंिी रािीिामा िाहीर केला 

• सुदानचे पंतप्रधान अब्दल्ला हमडोक यांनी राजीनामा जाहीर केला आहे. 

• 66 िर्ीय हॅमडोक यांनी 2019 ते 2022 पयांत सुदानचे 15 िे पंतप्रधान म्हिून काम केले. 

• क्रमस्टर हॅमडोक, ज्यांना ऑक्ट्ोबर 2021 मधे्य सैन्याने काढून टाकले होते आक्रि कराराचा एक भाग म्हिून काही 

आठिड्ांनंतर पुन्हा क्रनयुि केले गेले होते, सैन्यक्रिरोधी क्रनरे्ध देशाला हादरित राक्रहल्याने त्ांनी पद सोडले. 

• आंदोलकांनी क्रमस्टर हॅमडोकचा लष्कराशी केलेला करार नाकारला आक्रि जनरल्सना स्वतंत्र नागरी प्राक्रधकरिाकडे 

सत्ता सोपिण्याची मागिी केली. 

सुदाि बद्दल तथ्य: 

• सुदान हा ईशान्य आक्रिकेतील एक देश आहे. 
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• हे मध्य आक्रिकन प्रजासत्ताक, चाड, इक्रजप्त, इररक्रटर या, इक्र्ओक्रपया, क्रलक्रबया, दक्रक्षि सुदान आक्रि लाल समुद्र या 

देशांच्या सीमेिर आहे. 

• राजधानी: खातूमम 

• चलन: सुदानी पाउंड 

 
Source: The Hindu 

नशलाँग चेंबर कॉयरचे सिंस्थापक िील िॉन्गनकन्रीह यािंचे निधि 

• क्रशलाँग चेंबर कॉयरचे संस्ापक आक्रि प्रक्रसद्ध संगीतकार नील नॉन्गक्रकन्रीह यांचे 52 व्या िर्ी क्रनधन झाले. 

• 2015 मधे्य त्ांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्माक्रनत करण्यात आले होते. 

• सुमारे एक दशकापूिी इंक्रडयाज गॉट टॅलेंट या ररअॅक्रलटी टीव्ही शोनंतर त्ांनी क्रशलाँग चेंबर कॉयरला राष्ट्र ीय कीती 

क्रमळिून क्रदली. 

 
Source: India Today 

युद्ध अिाथािंचा िागनतक नदवस 

• जागक्रतक युद्ध अना् क्रदिस दरिर्ी 6 जानेिारी रोजी साजरा केला जातो. 

• युद्धांमुळे अना् झालेल्या मुलांबद्दल जागरुकता िाढििे हा या क्रदिसाचा उदे्दश आहे. 

• युद्ध अना्ांसाठी जागक्रतक क्रदिस SOS Enfants en Detresse या िें च संस्ेने तयार केला आहे जी युदे्ध आक्रि 

संघर्ाांमुळे अप्रत्क्षपिे प्रभाक्रित झालेल्या मुलांच्या जीिनात सामान्यपिा आिण्यासाठी कायम करते. 

• युक्रनसेफ अना् मुलाचे ििमन 18 िर्ाांपेक्षा कमी ियाचे आहे ज्याने मृतू्च्या कोित्ाही कारिाने एक क्रकंिा दोन्ही 

पालक गमािले आहेत. 
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Source: India Today 
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