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दैनिक चालू घडामोडी 14.09.2022 
महत्त्वाच्या बातम्या: आंतरराष्ट्र ीय 

वर्ल्ड डेअरी सनमट 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• गे्रटर नोएडा येथील इंडडया एक्स्पो सेंटर आडि माटट येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अडधकृतपिे जागडतक दुग्ध पररषद 

(World Dairy Summit) 2022 चे उद्घाटन केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• 12 ते 16 सप्टेंबर 2022 या चार डदवसीय जागडतक दुग्ध पररषदेत 50 डवडवध राष््टांतील सुमारे 1,500 लोक सहभागी 

होिार आहेत. 

• यापूवीची जागडतक दुग्ध पररषद 1974 मधे्य भारतात झाली होती. 

• 1980 मधे्य आंतरराष््टीय डेअरी कराराची स्थापना झाली होती. 

• आंतरराष््टीय डेअरी कराराचे मुख्य उडिष्ट- आंतरराष््टीय सहकायाटद्वारे डेअरी उत्पादन व्यापार वाढविे आडि 

उदारीकरि करिे हे आहे. 

• दुग्धव्यवसाय के्षत्राची पुनरटचना करण्यासाठी सरकारने अनेक उपक्रम राबवले आहेत आडि त्याचा पररिाम म्हिून 

गेल्या आठ वषाांत दूध उत्पादनात 44% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. 

• भारताचे डेअरी के्षत्र दरवषी अंदाजे 210 दशलक्ष टन डकंवा जागडतक एकूि दुधाच्या 23% उत्पादन करते. 

भारतातील दुग्धव्यवसाय आनि पशुधि के्षत्राशी संबंनधत योजिा- 

1. पशुसंवधटन पायाभूत सुडवधा डवकास डनधी 

2. राष््टीय पशु रोग डनयंत्रि कायटक्रम 

3. राष््टीय गोकुळ डमशन 

4. राष््टीय कृडत्रम रेतन कायटक्रम 

5. राष््टीय पशुधन अडभयान 

स्रोत: नबझिेस सँ्टडडड 
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महत्त्वाच्या बातम्या : राष्ट्र ीय 

NITI आयोग: PLI योजिेअंतगडत लाभार्थ्ाांची स्वीकृती 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• NITI आयोगाचे CEO परमेश्वरन अय्यर यांच्या नेतृत्वाखालील Empowered Committee ने मोबाईल उत्पादनासाठी 

प्रोत्साहनांचे पडहले डवतरि अडधकृत (authorized) केले आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• ही योजना आत्मडनभटर भारताच्या कल्पनेला प्रोत्साहन देईल आडि भारताला production-linked reward system 

मुळे इलेक््ट्ॉडनक्स उत्पादन के्षत्रात स्पधाटत्मक वाढेल.  

• PLI प्रोग्राममधे्य इलेक््ट्ॉडनक घटक आडि मोबाइल फोनचे उत्पादन असे दोन्ही समाडवष्ट आहे. 

• एकूि दहा कंपन्ांना ज्यात पाच देशी आडि पाच डवदेशी यांना PLI योजनेंतगटत मोबाइल उत्पादन योजनेचा लाभ 

डमळिार आहे.  

• Paget Electronics Pvt Ltd, डह मोबाईल उत्पादनासाठी PLI उपक्रमांतगटत प्रोत्साहन डमळविारी पडहली लाभाथी 

कंपनी ठरली आहे. 

• PLI कायटक्रम इलेक््ट्ॉडनक्सच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आडि भरीव गंुतविूक आकडषटत करण्यासाठी 

'उत्पाडदत वसंू्तच्या डनव्वळ अडतररक्त डवक्रीवर' 4%-6% (net incremental sale of manufactured goods) 

प्रोत्साहन देते. 

• देशांतगटत उत्पाडदत वसंू्तची डवक्री वाढडवण्याच्या बदल्यात व्यवसायांना प्रोत्साहन देिे हे PLI योजनेचे उडिष्ट आहे. 

• PLI योजना या भारतामधे्य उत्पादन सुडवधा वाढवण्यासाठी डकंवा स्थापन करण्यासाठी स्थाडनक आडि परदेशी दोन्ही 

व्यवसायांना आकडषटत करण्यासाठी महत्त्वपूिट उपक्रम आहे. 

स्रोत: इकॉिॉनमक टाइम्स 

आमी हॉस्पिटलिे िवी नदल्लीत अली इंटरवे्हन्शि सेंटर "प्रयास" उघडले  

 

बातम्यांमधे्य का: 

• देशाची राजधानी डदल्लीतील आमी हॉस्पस्पटल (Research and Referral) मधे्य, "Early Intervention Center 

"Prayas" हे मॉडेल तयार करण्यात आले आहे. 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• डवशेष गरजा असलेल्या मुलांशी व्यवहार करताना दुुः ख कमी करिे आडि पालकांमधे्य आत्मडवश्वास वाढडविे या 

उिेशाने "अली इंटरवे्हन्शन सेंटर- प्रयास" हे मॉडेल तयार करण्यात आले आहे. 

• अली इंटरवे्हन्शन सेंटर ही एक प्रशस्त, अत्याधुडनक सुडवधा आहे जी डवशेषत: अपवादात्मक गरजा असलेल्या 

मुलांसाठी बांधलेली आहे. 

• या प्रकल्पाचे उडिष्ट सहा वषाांपयांतच्या लष्करी सदस्ांच्या मुलांवर लक्षिीय सकारात्मक प्रभाव पाडिे आहे ज्यांना 

utism, cerebral palsy, sleep and language delays आडि इतर पररस्पस्थतीमंधे्य अडचिी आहेत. 

• नव्याने स्थापन झालेले कें द्र special education, sensory integration, occupational and physiotherapy, 

behavior modification, and nutritional counseling as well as advanced screening for hearing and 

visual impairments, detection of autism, and clinical identification of various syndromes यासारख्या 

वैद्यकीय सेवा देखील देते. 

• वात्सल्य , एक लहान मुलांसाठी अनुकूल Walt Disney motif सह अद्ययावत केलेली बालरोग सुपर से्पशाडलटीशी 

एकडत्रत केली आहे. 

• अली इंटरवे्हन्शन सेंटर- डवशेष मुलांच्या क्षमता सुधारण्यासाठी बहुडवद्याशाखीय दृडष्टकोन वापरण्याचा प्रयत्न केला 

जाईल, ज्यामधे्य बहुडवध पॅ्रस्पक्ट्शनसटच्या कौशल्यांचा समावेश असेल. 

स्रोत: टाईम्स ऑफ इंनडया 

अस्पिल भारतीय आयुवेद संस्थेिे आयुवेद नदिानिनमत्त 6 आठवड्ांचा कायडक्रम सुरू केला 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• आयुष मंत्रालयाच्या अस्पखल भारतीय आयुवेद संस्थेने (AIIA) आयुवेद डदवस 2022 मोहीम सुरू केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• या वषीचा आयुवेद डदन आदेश AIIA द्वारे राबडवला जाईल, ज्याला आयुष मंत्रालयाने नोडल एजन्सी म्हिून डनयुक्त 

केले आहे. 

• दरवषी धनं्वतरी जयंतीला, आयुष मंत्रालय आयुवेद डदनाचे आयोजन करते, जे यावषी 23 ऑक्ट्ोबर रोजी होिार आहे. 

• "हर डदन हर घर आयुवेद" हा आयुवेद डदन सप्ताहाचा कें द्रडबंदू आहे. 

• "हर डदन हर घर आयुवेद" मधे्य प्रते्यक घरात "संपूिट आरोग्यासाठी आयुवेद" ची जनजागृती करण्यावर भर डदला 

जाईल. 

• 3J-जन संदेश, जन भाडगदारी आडि जनआंदोलन या उिेशांसाठी भारत सरकारच्या डवडवध मंत्रालयांनी या कायटक्रमात 

भाग घेतला आहे. 

• आयुवेद ही प्राचीन भारतातील पारंपाररक, नैसडगटक आडि एकास्पत्मक वैद्यकीय पद्धत आहे. आयुवेद हा "जीवनाचे 

डवज्ञान (science of life)" साठी संसृ्कत शब्द आहे; संसृ्कतमधील ayur या मूळ शब्दाचा अथट "दीघट आयुष्य" डकंवा 

"वय" असा होतो आडि वेद हा "ज्ञान" असा शब्द आहे. 

• आयुवेद रोग व्यवस्थापनावर अॅलोपॅथीपेक्षा रोग प्रडतबंध आडि डनमूटलनावर अडधक भर देतो. 
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• अथट , काम आडि मोक्ष यासह जीवनाची धे्यये साध्य करण्यासाठी चांगले आरोग्य आवश्यक आहे . 

स्रोत: Livemint 

महत्त्वाच्या बातम्या : राज्य 

नचत्रपट पयडटि धोरि 2022-2027 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• अडभनेता अजय देवगि आडि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्यासारख्या डदग्गजांसमोर राज्यातील पडहल्या 

"डसनेमॅडटक टुररझम पॉडलसीचे" अनावरि केले. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• या नव्या धोरिामुळे गुजरातमधे्य डचत्रपट डनडमटतीच्या व्यवहायट संधी डनमाटि होतील आडि स्थाडनक लोकांना 

रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. 

• डशवराजपूर बीच आडि कच्छचे पांढरे वाळवंट यांसारखी डवडवध डठकािे आहेत, ज्यांचा शूडटंग लोकेशन म्हिून वापर 

करण्याची भरपूर क्षमता आहे. 

• अजय देवगिने डचत्रपट डनडमटती, सु्टडडओ आडि इतर सुडवधांसाठी राज्याच्या पायाभूत सुडवधांसाठी सामंजस् 

करारांवरही स्वाक्षरी केली आहे. 

• याडनडमत्ताने डसनेमॅडटक पयटटन धोरिाची माडहती देिारा छोटा डचत्रपटही दाखवण्यात आला आहे. 

स्रोत: इंनडयि एक्सपे्रस 

गुजरातमधे्य राष्ट्र ीय सागरी वारसा संकुल बांधले जािार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• लोथल (गुजरात) मधे्य, भारताचा दीघट सागरी इडतहास प्रदडशटत करण्यासाठी राष््टीय सागरी वारसा संकुल बांधले 

जाईल. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• भारतातील अशा प्रकारचे पडहले संकुल असलेले हे कें द्र भारताच्या समृद्ध आडि वैडवध्यपूिट सागरी वारशाचे दशटन 

घडडविार आहे. 
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• पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी NMHC प्रकल्पाची कोनडशला ठेवली आडि सरकारने माचट 2019 मधे्य मास्टर पॅ्लनला 

मान्ता देण्यात आली होती.  

• मंत्रालयाने प्रख्यात आडकट टेक्चर फमट M/s Hafeez Contractor ला project's lead म्हिून आडि Indian Port, 

Rail and Ropeway Corporation Limited (मंुबई) यांना राष््टीय सागरी वारसा संकुल प्रकल्प प्रभावीपिे पूिट 

करण्यासाठी अंमलबजाविी एजन्सी म्हिून डनयुक्त केले आहे. 

िॅशिल मेरीटाईम हेररटेज कॉम्प्लेक्स अिेक टप्प्यात बांधले जाईल, ज्यात िालील टप्प्यांचा समावेश आहे: 

1. फेज-1A मधे्य, 35 एकर जागेवर संग्रहालय इमारतीचें एक संकुल बांधले जाईल, 5 गॅलरी आडि एक नौदल गॅलरी, 

ज्याचा वापर भारतीय नौदल आडि तटरक्षक दल करेल. 

2. 1B टप्प्यात संग्रहालयाचा उवटररत भाग बांधण्यात येिार असून, त्यात गॅलरी, दीपगृह, 5 डी डोम डथएटर, बाडगचा 

कॉम्प्पे्लक्स आडि इतर पायाभूत सुडवधांचा समावेश आहे. हा टप्पा EPC मोड अंतगटत डवकडसत करण्याचा प्रस्ताव 

आहे. 

3. से्टट पॅवे्हडलयन्स, लोथल डसटी, मेरीटाईम इस्पिटू्यट (डॉडमटटरीजसह), इको ररसॉट्टस, मेरीटाईम आडि नेव्हल थीम 

पाकट , क्लायमेट चेंज थीम पाकट , मेमोररयल थीम पाकट  आडि अॅडव्हेंचर आडि अॅमु्यझमेंट पाकट  हे सवट फेज II मधे्य 

समाडवष्ट आहेत. 

स्रोत: पीआयबी 

महत्त्वाच्या बातम्या: अथडव्यवस्था 

HDFC बँक भारतातील पनहली इलेक्ट्र ॉनिक बँक हमी जारी करिार 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• नॅशनल ई-गव्हनटमेंट सस्पव्हटसेस डलडमटेड यांच्या सहकायाटमुळे, HDFC बँक इलेक््ट्ॉडनक बँक गॅरंटीज (e-BG) जारी 

करिारी देशातील पडहली बँक बनली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• कागद-आधाररत, वेळखाऊ प्रडक्रया नवीन इलेक््ट्ॉडनक बँक गॅरंटीसह काढून टाकण्यात आली आहे ज्यावर प्रडक्रया 

केली जाऊ शकते, मुद्रांडकत केली जाऊ शकते, सत्याडपत केले जाऊ शकते (processed, stamped, verified) 

आडि वाढीव सुरडक्षततेसह त्वररत डवतररत केले जाऊ शकते. 

• हा एक पररवतटनीय बदल आहे आडि बँक आपल्या सवट ग्राहकांना फायदा होण्यासाठी e-BG मधे्य स्थलांतर करेल. 

• इलेक््ट्ॉडनक बँक गॅरंटीमुळे Physical stamping ची जागा ई-सॅ्टस्पपंगने घेतली आहे. 

• प्रडक्रया सुलभ करण्यासाठी आडि फसविूक आडि हेराफेरीची शक्यता दूर करण्यासाठी NeSL, CVC-CBI सडमती 

आडि IBA यांच्याशी सल्लामसलत करून e-BG डवकडसत केले गेले आहे. 

• एचडीएफसी बँक डतच्या डडडजटल फॅक्ट्री, एंटरप्राइझ फॅक्ट्री आडि एंटरप्राइझ आयटीद्वारे बँकेच्या वाढीसाठी 

नवीन क्षमता डवकडसत करत आहे. 

• बँकेच्या डडडजटल रिनीतीमधे्य नवीन क्षमतांचा डवकास हा मुख्य डसद्धांत आहे. 
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स्रोत: द नहंदू 

महत्वाच्या बातम्या: सुरक्षा 

सायबर क्राइम इन्वे्हस्पस्टगेशि आनि इंटेनलजन्स सनमट 2022 

 

बातम्यांमधे्य का: 

• सायबर गुने्ह यशस्वीपिे रोखण्यासाठी पोलीस उपडनरीक्षक आडि वररष्ठ तपास अडधकाऱयांचे कौशल्य आडि ज्ञान 

वाढडवण्यासाठी मध्य प्रदेश पोडलसांनी चौथी सायबर गुने्ह अने्वषि आडि गुप्तचर डशखर पररषद-2022 आयोडजत 

केली आहे. 

महत्त्वाचे मुदे्द: 

• सॉफ्टस्पक्लक्स फाऊंडेशन, स्पक्लअरटेल टेक्नॉलॉजी आडि युडनसेफ यांच्या संयुक्त डवद्यमाने मध्य प्रदेश पोडलसांनी से्टट 

सायबर पोडलस आडि पररमल लॅबच्या माध्यमातून 12 ते 22 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत भारतातील सवाटत मोठी 

ज्ञान-सामाडयकरि, डवचार-नेतृत्व आडि सायबर क्राइम इन्वे्हस्पस्टगेशन अँड इंटेडलजन्स सडमट आयोडजत केली जािार 

आहे.  

• मध्य प्रदेशातील भोपाळमधे्य हा कायटक्रम आयोडजत करण्यात आला होता. 

• 12, 13 आडि 14 सप्टेंबर 2022 रोजी, भोपाळमधील RSVP नोरोन्हा अकादमी ऑफ अॅडडमडनसे््टशनमधे्य दहा 

डदवसांची डशखर पररषद होईल, त्यानंतर तीन डदवसांची ऑफलाइन डशखर पररषद होईल. 

• 35 राजे्य आडि कें द्रशाडसत प्रदेशांमधील 6000 हून अडधक डवडवध कायदे अंमलबजाविी, न्ाडयक, अडभयोक्ता 

आडि इतर संस्थांना या दहा डदवसीय पररषदेत सादरकते आडि डवषय तज्ञ म्हिून सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन 

प्रडतडनधी देखील असतील. 

• आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्ा CIIS 2022 मधे्य त्यांच्या अत्याधुडनक तंत्रज्ञानाचे थेट प्रात्यडक्षक प्रदडशटत करतील. 

• या वेळी, यूएसए आडि इतर राष््टांमधील डवषय तज्ञ आडि प्रसु्ततकत्याांद्वारे डवडवध डवषयांवर प्रडशक्षि डदले जाईल, 

ज्यात युडनसेफ, इंटरपोल-डसंगापूर, नॅशनल सायबर क्राइम लॉ एन्फोसटमेंट यूके पोडलस, नॅशनल व्हाईट कॉलर क्राइम 

सेंटर यूएसए आडि एनपीए हैदराबाद यांचा समावेश आहे. 

स्रोत: द नहंदू 
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