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दैनिक चालू घडामोडी 07.09.2022 
महत्वाची बातमी : राष्ट्र ीय 

पीएम-श्री योजिा 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी Pradhan Mantri School for Rising India (PM-SHRI) काययक्रमांतर्यत देशभरातील 

14,500 शाळांच्या सुधारणेसाठी एका नवीन उपक्रमाचे अनावरण केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• पीएम-श्री सू्कल मॉडेल सू्कलच्या उभारणीमुळे राष्ट्र ीय शैक्षणणक धोरणाची संपूणय अंमलबजावणी होईल याची खात्री 

करण्यास मदत होईल. 

• कें द्र सरकार, राजे्य, कें द्रशाणसत प्रदेश आणण स्थाणनक संस्थांद्वारे चालवल्या जाणार् या शाळांमधून णनवडलेल्या णवद्यमान 

शाळांचा णवकास आता कें द्र प्रायोणजत योजना मार्य त केला जाईल.  

• या संस्थांचे उणिष्ट् 21व्या शतकातील आवश्यक कौशले्य तसेच उच्च दजायचे णशक्षण, णशक्षण आणण संज्ञानात्मक 

वाढीसह सवाांर्ीण व्यक्ती णनमायण करणे आहे. 

• पंतप्रधान-श्री शाळांमधे्य णवद्यार्थ्ाांच्या णशक्षणासाठी अत्याधुणनक, क्रांणतकारक आणण सवयसमावेशक तंत्रज्ञान ााची 

स्थापना केली जाईल. 

• पीएम-श्री सू्कल मॉडेल अंतर्यत, अध्यापनासाठी शोधाणभमुख, अध्ययन-कें णद्रत दृणष्ट्कोनावर भर णदला जाईल. 

• पंतप्रधान-श्री शाळा मॉडेलमधे्य वापरल्या जाणार् या सवायत अलीकडील तंत्रज्ञानावर, तसेच स्मार्य क्लासरूम आणण 

क्रीडा यासारख्या समकालीन पायाभूत सुणवधांवरही सरकार खूप भर देणार आहे. 

Source: PIB 

तक्रार निवारण निदेशाांक 2022 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• युणनक आयडेंणर्णर्केशन अथॉररर्ी ऑर् इंणडयाने (यूआयडीएआय) क्रमवारीत सावयजणनक तक्रारीचें णनराकरण 

करण्यासाठी सवय मंत्रालये / णवभार्ांमधे्य प्रथम क्रमांक पर्कावला आहे. 
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महत्त्वाचे मुदे्द: 

• प्रशासकीय सुधारणा आणण सावयजणनक तक्रारी णवभार्ाने तक्रार णनवारण णनदेशांक 2022 अहवाल (DARPG) प्रणसद्ध 

केला आहे. 

• सेंर्र लाइज्ड पब्लिक ग्रीव्हन्स ररडर ेस अँड मॉणनर्ररंर् णसस्टीमद्वारे (CPGRAMS) प्राप्त प्रकरणे सोडवण्याच्या बाबतीत, 

UIDAI हा सवोत्तम कामणर्री करणारा णवभार् आहे. 

• राहणीमान सुलभता आणण व्यवसायाची सुलभता या दोन्ीसंाठी catalyst म्हणून, यूआयडीएआय भारताच्या 

नार्ररकांना मदत करण्यासाठी समणपयत आहे. 

• सीआरएमच्या 92% तक्रारीचें 7 णदवसांच्या आत णनराकरण करण्यास सक्षम होण्यासाठी, यूआयडीएआयने मुख्यालय 

णवभार्, के्षत्रीय कायायलये, तंत्रज्ञान कें द्र आणण सणक्रय संपकय  कें द्र, भार्ीदार यांनी बनवलेल्या तक्रार णनवारण संरचनेचा 

देखील समावेश केला आहे. 

• याव्यणतररक्त, यूआयडीएआयकडून नवीन सीआरएम सोलू्यशन र्ोन कॉल, ईमेल, चॅर्बॉर््स, वेब पोर्यल, सोशल 

मीणडया, पते्र आणण वॉक-इनसह तक्रारी सादर करणे, र्र ॅक करणे आणण यशस्वीररत्या णनराकरण करण्यासाठी अनेक 

पद्धतीचंा वापर केला आहे.  

• यूआयडीएआयची स्थापना २८ जानेवारी २००९ रोजी झाली होती आणण त्याचे मुख्यालय नवी णदल्ली येथे आहे. 

Source: Times Now 

बू्ल एिजी मोटर्सिे भारतात पनहली एलएिजी टर क रु्नवधा रु्रू केली 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• िू एनजी मोर्सय भारतातील पणहली एलएनजी र्र क सुणवधा पुरवणार आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

कें द्रीय मंत्री णनतीन र्डकरी यांनी भारतातील पणहली एलएनजी र्र क सुणवधा सुरू केली. 

• BS VI-अनुरूप FPT औद्योणर्क इंणजनसह पणहला LNG र्र क सादर करण्यासाठी, Blue Energy Motors चा 

इर्ाणलयन Iveco Group, FPT इंडब्लस्टर यल या जार्णतक पॉवरर्र ेन बँ्रडशी करार केला आहे. 

• 5528 4×2 र्र ॅक्टरची सुरुवात एलएनजी-इंधनअसलेल्या र्र क्सच्या बाजारपेठेतील प्रवेशाचे पणहले मॉडेल म्हणून काम 

करेल. 

• िू एनजी मोर्सय भारतीय वाहतूक के्षत्राच्या strict duty cycle र्र कचे उत्पादन आणण चाचणी करते. 

• Best-in-class TCOs असण्याबरोबरच, high-torque FPT industrial engines असलेले हे र्र क लांब पल्ल्याच्या 

प्रवासासाठी चांर्ली प्रवाससोय आणण डर ायव्हर सुरक्षा देखील प्रदान करतात. 

• एर्पीर्ी औद्योणर्क इंणजन, जे सीएनजी, एलएनजी आणण बायोणमथेनशी सुसंर्त आहे, ते सवायत शब्लक्तशाली नैसणर्यक 

वायू इंणजनांपैकी एक आहे. 

• हे णडझेल इंणजनपेक्षा उतृ्कष्ट् इंधन काययक्षमता आणण कमी आवाज ऑपरेशनची हमी देण्यासाठी मल्टीपॉइंर् 

स्टोइणचओमेणर्र क ज्वलनाचा (multipoint stoichiometric combustion) वापर करते. 
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• िू एनजी मोर्सयचे मुख्य काययकारी अणधकारी अणनरुद्ध भुवलका आहेत आणण इव्हको गु्रप पॉवरर्र ेन णबझनेस युणनर्चे 

अध्यक्ष णसल्व्वे्हन िेझ आहेत. 

Source: Business Standard 

भारत र्रकारिे राजपथाचे िाव कतसव्य पथ अरे् ठेवण्याची घोषणा केली 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• भारत सरकारच्या घोषणेनुसार राजपथ आणण सेंर्र ल णवस्टा लॉनचं नाव आता कतयव्य पथ असणार आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द 

• भारतातील राजपथ आणण सेंर्र ल ब्लव्हस्टा लॉन यांचे नाव बदलण्यासाठी णवशेष पररषद घेऊन हा णनणयय घेण्यात आला. 

• यापूवी मोदी प्रशासनाने पंतप्रधानांचे णनवासस्थान असलेल्या रेसकोसय रोडचे नाव लोककल्याण मार्य असे बदलले होते. 

• नेताजीचं्या पुतळ्यापासून ते पे्रणसडेंर् हाऊसपयांतचा सर्ळा मार्य आणण पररसर कतयव्य पथाने व्यापलेला आहे. 

• णदल्लीतील हा मार्य इंणडया रे्र् ते नॅशनल से्टणडयम आणण पे्रणसडेंर् हाऊस ते रायसीना णहलवरील णवजय चौकापयांत 

जातो. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्यणदनाच्या भाषणानंतर, ज्यात त्यांनी वसाहतवादी मानणसकतेशी संबंणधत प्रतीके 

आणण बोधणचने् नष्ट् करण्यास कारणीभूत ठरणार्या पररब्लस्थतीवर प्रकाश र्ाकला होता, त्यामुळे हा णनणयय घेण्यात 

आला. 

Source: Dainik Bhaskar 

महत्वाची बातमी : राज्य 

'र्मथस' ई-गव्हिसन्स पोटसल 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• उत्तराखंड णशक्षण णवभार्ाने "समथय" हे ई-र्व्हनयन्स पोर्यल सुरू केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• समथय पोर्यलद्वारे पाच राज्य णवद्यापीठे आणण 140 सावयजणनक शाळांमधील प्रवेश परीक्षा, वेतन रचना आणण णनयुक्त्ांची 

माणहती यासह सवय प्रशासकीय आणण शैक्षणणक माणहती प्रदान केली जाईल. 
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• राज्यातील णशक्षणव्यवस्था अणधक पारदशयक व्हावी यासाठी सरकारने हा उपक्रम सुरू केला आहे. 

• समथय पोर्यल 40 शैक्षणणक अभ्यास मॉडू्यलमधे्य प्रवेश देखील प्रदान करणार आहे.  

• या योजनेंतर्यत णवज्ञान णवषयांच्या 200 सहाय्यक प्राध्यापकांना इंणडयन इब्लिटू्यर् ऑर् सायन्स, बेंर्ळुरू येथे णवशेष 

प्रणशक्षणासाठी पाठणवण्यात येणार आहे, तर राज्य णवद्यापीठांतील णशक्षकांना आयआयएम काशीपूर येथे प्रणशक्षण 

देण्यात येणार आहे. 

• या योजनेअंतर्यत णवद्यार्थ्ाांना दजेदार णशक्षण देण्यासाठी देशभरातील अनेक खासर्ी आणण सरकारी शाळांना 

जोडणारे णशक्षक-सामाणयकरण प्रारूपही सरकारतरे् राबणवण्यात येणार आहे. 

यापूवी उत्तराखांड र्रकारिे खालील योजिा लागू केल्या आहेत- 

1. मुख्यमंत्री सौर स्वयंरोजर्ार योजना 

2. हंस जलधारा योजना 

3. Integrated Model Agriculture Village Scheme (एकाब्लत्मक मॉडेल कृषी ग्राम योजना) 

4. Chief Minister Entrepreneur Player Upgradation Scheme 

5. स्नो र्ाडय योजना 

6. e-FIR सेवा 

7. 1064 भ्रष्ट्ाचार णवरोधी ऍब्लिकेशन ऍप 

8. मुख्यमंत्री स्वयंरोजर्ार योजना 

Source: Times of India 

निपुरािे भारतातील पनहले र्ेंनिय गाव स्थापि केले 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• णत्रपुरा हे भारतातील असे पणहले राज्य बनले आहे, ज्याने देशातील पणहले सुधाररत सेंणद्रय र्ाव स्थापन केले आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• रासायणनक खतांचा वापर कमी झाला असून, णत्रपुरातील दासपारा (Daspara) र्ाव णनसर्ायवर आधाररत जीवनशैली 

आणण उपजीणवकेकडे वळले आहे. 

• 64 कुरंु्बे दासपारामधे्य राहतात आणण त्यांच्या उपजीणवकेसाठी मासेमारी आणण शेतीवर अवलंबून असतात. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हवामान बदलाचे शमन धोरण (climate change mitigation strategy) 

स्वीकारल्यानंतर, डायस्पोरा ही णत्रपुराच्या पाच यशस्वी बायो-ब्लव्हलेज्स 2.0 पैकी एक आहे. 

• णत्रपुरा सरकारने संपूणय राज्यात 100 सेंणद्रय समुदाय तयार करण्याचे धे्यय ठेवले आहे. 

• शाश्वत उपजीणवका आणण अन्न सुरक्षा देऊन ग्रामीण समुदायांचा सवाांर्ीण सामाणजक-आणथयक णवकास करणे हे बायो 

ब्लव्हलेज प्रकल्पाचे उिीष्ट् आहे. 
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• हा प्रकल्प स्थाणनक समुदायांना सौर-ऊजेवर चालणारी कृषी यंत्रसामग्री, ऊजाय-काययक्षम णवद्युत उपकरणे, बायोरॅ्स 

आणण बायोर्णर्यलायझसय तयार करण्यास मदत करतो. 

• सौर जलपंप, बायोमास कुक स्टोव्ह आणण बायोरॅ्स प्रकल्पांसारख्या कृषी आणण लर्तच्या उद्योर्ांशी जोडलेल्या 

वसंू्च्या शाश्वत उत्पादनासाठी हररत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे हे या प्रकल्पाचे प्राथणमक उणिष्ट् आहे. 

Source: Times of India 

महत्वाची बातमी : अथसव्यवस्था 

परराष्ट्र  कजस स्स्थती अहवाल 2021-22 

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• अथय मंत्रालयाच्या आणथयक व्यवहार णवभार्ात बाह्य कजय व्यवस्थापन युणनर्ने (ईडीएमयू) भारताच्या परराष्ट्र  कजय 2021-

22 च्या ब्लस्थती अहवालाची 28 वी आवृत्ती प्रणसद्ध केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• माचय 2022 अखेर भारताचे बाह्य कजय 620.7 अब्ज अमेररकी डॉलर इतके होते, जे माचय 2021 अखेर 573.7अब्ज 

अमेररकी डॉलरच्या तुलनेत 8.2 र्क्क्ांनी वाढले आहे. 

• अहवालानुसार, जीडीपीचे प्रमाण म्हणून बाह्य कजय माचय 2022 अखेर 19.9 र्क्क्ांपयांत खाली आले, जे एक वषायपूवी 

21.2 र्के्क होते. 

• या अहवालानुसार, परकीय कजायचे प्रमाण म्हणून परकीय चलनाचा साठा माचय 2022 अखेर 97.8 र्के्क होता, जो 

एक वषायपूवी 100.6 र्के्क होता. 

• दीघय मुदतीचे कजय अंदाजे 499.1 अब्ज अमेररकन डॉलर इतके होते, ज्याचा वार्ा सवायणधक 80.4 र्के्क होता, तर 

121.7 अब्ज अमेररकन डॉलसयच्या अल्पमुदतीच्या कजायचा णहस्सा अशा एकूण कजायच्या 19.6 र्के्क होता. 

• अल्पकालीन व्यापार पत (Short-term trade credit) ही प्रामुख्याने व्यापार पत (96 र्के्क) णवत्तपुरवठा आयातीच्या 

स्वरूपात होत असे. 

• माचय 2022 च्या अखेरीस, सावयभौम बाह्य कजय (sovereign external debt ) 130.7 अब्ज अमेररकन डॉलसय इतके 

होते, जे वषायपूवीच्या पातळीपेक्षा 17.1 र्क्क्ांनी वाढले आहे, जे 2021-22 दरम्यान IMF ने एसडीआरचे अणतररक्त 

वार्प प्रणतणबंणबत केले आहे. 

• एसडीआर माचय 2021 च्या अखेरीस 5.5 अब्ज अमेररकन डॉलसयवरून 22.9 अब्ज अमेररकन डॉलसयपयांत वाढले. 

• current receipts मधे्य झालेली वाढ आणण डेर् सब्लव्हयस पेमेंर्मधे्य झालेली घर् यामुळे 2020-21 मधे्य कजयरे्डीचे 

प्रमाण 8.2 र्क्क्ांवरून 2021-22 मधे्य 5.2 र्क्क्ांपयांत खाली आले. 

• इतर देशांचा णवचार करता, भारताचे बाह्य कजय खूप कमी आहे, जार्णतक स्रावर 23 व्या क्रमांकावर आहे. 

• णवणवध के्रणडर् असुरक्षा णनदेशकांच्या बाबतीत, भारताचे स्थैयय कमी आणण मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांपेक्षा 

(एलएमआयसी) एक र्र् म्हणून आणण त्यापैकी बरेच वैयब्लक्तकदृष्ट्ट्या अणधक चांर्ले आहे. 

Source: PIB 
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महत्वाची बातमी : र्ांरक्षण 

भारतीय लष्कर प्रमुख मिोज पाांडे याांिा िेपाळ आमी जिरल या मािद पदािे र्न्मानित करण्यात आले आहे  

 

बातम्ाांमधे्य का: 

• नेपाळच्या राष्ट्र पती णवद्या देवी भंडारी यांनी भारतीय लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांची काठमांडू येथे नेपाळ 

लष्कराचे मानद जनरल म्हणून णनयुक्ती केली आहे. 

मुख्य मुदे्द: 

• नेपाळची राजधानी असलेल्या 'शीतल णनवास' या राष्ट्र पतीचं्या अणधकृत सभारृ्हाने जनरल पांडे यांच्या स्मरणाथय एका 

खास उत्सवाचे आयोजन केले होते. 

• अणभनंदन सोहळ्यादरम्यान नेपाळच्या राष्ट्र पतीनंी भारतीय लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांना तलवार आणण एक स्क्रोलही 

णदला. 

• जनरल मनोज पांडे यांनी भारत सरकारच्या वतीने नेपाळी लष्कराला हलकी वाहने आणण प्रणशक्षण उपकरणे पाठवली 

आहेत, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या सैणनकांचे कौशल्य सुधारण्यास मदत होईल. 

• एकमेकांच्या राष्ट्र ांतील लष्करी नेत्यांना मानद पदवी देण्याची सात दशकांपूवीची परंपरा या प्रथेत आहे. 

• मुळात हे पद 1950 मधे्य भारतीय लष्कराचे सरसेनापती जनरल के.एम.कररअप्पा यांना देण्यात आले होते. 

• रे्ल्या वषी नोव्हेंबरमधे्य नवी णदल्लीत झालेल्या एका समारंभात राष्ट्र पती रामनाथ कोणवंद यांनी नेपाळ लष्कराचे प्रमुख 

जनरल प्रभू राम शमाय यांची भारतीय लष्कराचे मानद जनरल म्हणून णनयुक्तीही केली होती. 

Source: Livemint 
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