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साप्ताहिक चालू घडामोडी 29 ऑगस्ट ते 04 सप्टेंबर 2021
राष्ट्रीय बातम्या

आयआयटी मद्रासने ऑनलाईन व्यासपीठ ‘ई-सोसड’ सुरु केले

आयएमएफ ने भारताचा विशेष रे खाांकन अविकाराांचा कोटा

•

(इले क्ट्र ॉलनक कचरा) च्या र्मस्येचे लनराकरण करण्यार्ाठी एक

(एसडीआर) िाढिला
•

आां तरराष्ट्रीय नाणेवनिीने (आयएमएफ) भारताला 12.57 अब्ज

•

विशेष रे खाांकन अविकाराांचे (एसडीआर) वाटप केले आहे
ज्याचे मूल्य अंदाजे 17.86 अब्ज डॉलर्स आहे. यार्ह, भारताचे

•

ऑनलाइन बाजारपेठ म्हणून काम करे ल.

एकूण एर्डीआर होलल् डं ग एर्डीआर 13.66 अब्ज ज्याचे मूल्य
र्ुमारे 19.41 अब्ज डॉलर्सच्या बरोबरीचे आहे.

येथे जमसन आलण भारत र्रकारच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात

एर्डीआर हा भारताच्या परकीय चलन राखीि (फॉरे क्स)

आले ले केंद्र आहे.

(फॉरे क्स) दे खील वाढला आहे.
आयएमएफ ने आपल् या र्वस र्दस्य दे शांना एकूण 456 अब्ज

•

3 मविलाांसि सिोच्च न्यायालयाच्या 9 निीन न्यायािीशाांचा
शपथवििी
•

लमळाले आहेत
मविला आवण बालविकास मांत्री याांनी न्युटरी गाडड नचे उद् घाटन केले
केंद्रीय मलहला आलण बाललवकार् मंत्री, स्मृती जुवबन इराणी यांनी
अखखल भारतीय आयुिेद सांस्थेत (एआयआयए), निी वदल् ली

•

•

न्यूटरी लकचन गाडस न/न्यूटरी गाडसन ही र्ंपूणस वर्सभर कुटुं बाच्या गरजा

रमण यांनी शपथ लदली.
नऊ नवीन न्यायाधीशांच्या शपथलवधीनंतर र्वोच्च न्यायालयाचे
र्ंख्याबळ मुख्य न्यायाधीशांर्ह, 33 झाले आहे.

•

या नऊ नवीन न्यायाधीशांपैकी तीन – न्यायमूती विक्रम नाथ
आलण न्यायमूती बी.व्ही.नागरथना आलण न्यायमूती पी.एस.

पोषण माि – 2021 ची र्ुरुवात करत न्यूटरी गाडड नचे [पौलिक
उद्यान] उद् घाटन केले .

तीन मविलाांसि नऊ नवीन न्यायाधीशांना र्वोच्च न्यायालयाचे
न्यायाधीश म्हणून भारताचे मुख्य न्यायाधीश (र्ीजेआय) एन व्ही

एर्डीआर वाटप केले आहेत त्यापैकी भारताला 12.57 एर्डीआर

•

अलभनव लडलजटल व्यार्पीठ ‘ई-सोसड’ र्ुरु केले आहे.
हे इले श्क्ट्र कल आलण इले क्ट्र ॉलनक उपकरणांर्ाठी (डब्ल् यूईईई)
या उपक्रमाचे नेतृत्व इं डो-जमसन र्ेंटर फॉर र्स्टेनेलबललटी
(आयजीसीएस) करत आहे, जे 2010 मध्ये आयआयटी मद्रार्

घटकांपैकी एक आहे. त्यामुळे आता परकीय चलन र्ाठा
•

भारतीय तांत्रज्ञान सांस्था (आयआयटी) मद्रार्ने ई-कचरा

नरवसांि – भारताचे मुख्य न्यायाधीश होण्यार्ाठी रांगेत आहेत.
•

र्वोच्च न्यायालयाच्या इलतहार्ात नऊ न्यायाधीशांनी एकत्र शपथ

पूणस करण्यार्ाठी घरांमध्ये लकंवा पररर्रात पौलिक लपके

घेण्याची ही पलहलीच वेळ आहे.
सिोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायािीशाांची नािे आवण ओळख

लावण्याची एक पद्धत आहे

•

न्यायमूती विक्रम नाथ: गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य

पत्रकार कल्याण योजनेचा आढािा घेण्यासाठी सवमती स्थापन

न्यायाधीश अर्ले ले न्यायमूती नाथ फेब्रुवारी 2027 मध्ये र्वोच्च

िोणार

न्यायालयाचे न्यायमूती र्ूयसकांत यांच्या र्ेवालनवृत्तीनंतर मुख्य
न्यायाधीश होण्याच्या रांगेत आहेत.

•

मालहती व प्रर्ारण मंत्रालयाने पत्रकार कल् याण योजनेच्या
(जेडब्ल् यूएर्) लवद्यमान मागसदशसक तत्त्ांचा आढावा घेण्यार्ाठी
एक 12 र्दस्यीय र्लमती स्थापन करण्याचा लनणसय घेतला आहे.

•

या र्लमतीचे अध्यक्ष अशोक कुमार टां डन, र्दस्य, प्रर्ार भारती
बोडस हे अर्णार आहेत.

•

•

न्यायमूती बी.व्ही.नागरथना: न्यायमूती नागरथना कनासटक उच्च
न्यायालयाचे न्यायाधीश होत्या. र्प्टेंबर 2027 मध्ये न्यायमूती
नागरथना पलहल् या मलहला मुख्य न्यायाधीश होण्याच्या रांगेत
आहेत.

मृत्यू लकंवा इतर घटनांमध्ये पत्रकारांना लकंवा कुटुं लबयांना लमळणारे
अनुदान लनश्चचत करणे हे या र्लमतीचे उलिि आहे.

आयुष मांत्री सिाडनांद सोनोिाल याांनी ‘िाय-ब्रेक’ अप
ॅ चे लोकापडण
केले
•

केंद्रीय आयुर् मंत्री, सिाडनांद सोनोिाल यांनी नवी लदल् ली येथे
‘िाई ब्रेक’ योग प्रोटोकॉल मोबाईल अश्ॅ िकेशन र्ुरू केले आहे.

•

मोरारजी

देसाई

नॅशनल

इखिट्यूट

ऑफ

योगा

(एमडीएनआयवाय) ने हे अप
ॅ लवकलर्त केले आहे.
•

आयुर् मंत्रालयाने 30 ऑगस्ट ते 5 र्प्टेंबर 2021 दरम्यान आझादी
का अमृत महोत्सवालनलमत्ताने आयोलजत केले ल् या उपक्रमांचा
आलण मोलहमेचा एक भाग म्हणून हे अप
ॅ र्ुरु करण्यात आले .
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न्यायमूती पी एस नरवसांि: न्यायमूती नरलर्ंह एक वररष्ठ वकील
• 13 एविल 1919 रोजी बैर्ाखीच्या र्णालनलमत्त झाले ल् या
आलण माजी अलतररक्त र्ॉलललर्टर जनरल होते. न्यायमूती नरलर्ंह

जाललयनवाला

मुख्य न्यायाधीश म्हणून न्यायमूती नागरथ्न यांच्या जागी अर्तील

क्रांलतकारकांच्या, बललदानाच्या, र्ेनानींच्या स्मृतीमध्ये जतन केले ले

बाग

आलण त्यांचा कायसकाळ र्हा मलहन्यांहून अलधक अर्ेल.

ऐलतहालर्क बाग हे रािरीय महत्त् अर्ले ले स्मारक आहे.

न्यायमूती वजतेंद्र कुमार मािेश्िरी: न्यायमूती माहेचवरी हे
न्यायमूती विमा कोिली: न्यायमूती कोहली तेलंगणा उच्च
न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होत्या

•

न्यायमूती सीटी रविकुमार: न्यायमूती रलवकुमार केरळ उच्च
न्यायालयाचे न्यायाधीश होते

•

न्यायमूती एम एम सुांदरे श: न्यायमूती र्ुंदरे श मद्रार् उच्च
न्यायमूती बेला एम वत्रिेदी: न्यायमूती लत्रवेदी हे गुजरात उच्च
न्यायालयाचे न्यायाधीश होत्या

केंद्र सरकारने “भारत मावलका (बीएच-मावलका)” नोांदणी सुरू

जगातील सिाडत उां च वचत्रपटगृिाचे नुकतेच लडाखमध्ये ले हच्या

•

पालदान भागात 11,562 फूट उं चीवर उद् घाटन करण्यात आले .
हे पलहले चल वडवजटल वचत्रपटगृि आहे. हे लचत्रपटगृह उणे 28

•

अंश र्ेलल् र्अर् मध्ये कायस करू शकते.
उजळणी: अलीकडे च, भारतीय हवाई दलाने (IAF) लडाखमधील

•

प्रगत लँ लडं ग ग्राउं डवर जगातील र्वासत उं च मोबाइल एअर टर ॅ लफक
कंटर ोल (ATC) टॉवर बांधले आहेत.
मिाराष्ट्र सरकारने मविलाांसाठी “िात्सल्य अवभयान” सुरू केले
• कोव्हीड -19 मुळे पती गमावले ल् या मलहलांना मदत करण्यार्ाठी
मिाराष्ट्र र्रकारने “वमशन िात्सल् य” नावाचे एक लवशेर्
अलभयान र्ुरू केले .

केली
•

रस्ते िाितूक आवण मिामागड मांत्रालयाने नवीन वाहनांर्ाठी
नवीन नोंदणी लचन्ह अथासत “भारत मावलका (BH-series)” र्ुरु

लमशन वात्सल् य त्या मलहलांना अनेक र्ेवा आलण एका छताखाली

•

काही 18 फायदे प्रदान करे ल. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या लवधवा,

केले आहे.
•

नाही.
यापूवी, मोटार िािन कायदा, 1988 च्या कलम 47 नुर्ार, जर
एखादी व्यक्ती एका राज्यातून दु र्ऱ्या राज्यात जात अर्ेल तर त्या
व्यक्तीला 12 मलहन्यांनंतर राज्य नोंदणी प्रालधकरणाकडे नवीन
नोंदणी आवचयक आहे.
•

गरीब पाचवसभूमी आलण वंलचत घटकांवर लवशेर् लक्ष केंलद्रत करून

बीएच-र्ीररज लचन्ह अर्ले ल् या वाहनांना एका राज्यातून दु र्ऱ्या
राज्यात लशफ्ट होतांना नवीन नोंदणी लचन्ह दे ण्याची गरज भार्णार

•

हे अलभयान र्ुरु केले गेले आहे.
या लमशन अंतगसत, सांजय गाांिी वनरािार योजना आवण घरकुल

•

योजना यार्ारख्या योजनांचा मलहलांर्ाठी लाभ होईल.
लडाखमिील दोजे आांगचुक याांची आयएयूचे मानद सदस्य म्हणून
वनयुक्ती
लडाख क्षेत्रातील हॅन्ले

•

अवभयांता दोजे अांगचुक यांना आां तरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय
युवनयन (आयएयु) चे मानद र्दस्य म्हणून प्रवेश दे ण्यात आला

कंपन्या/ र्ंस्था यांना स्वैश्िक आधारावर उपलब्ध आहे, ज्यांची

आहे. आं गचुक प्रलतलष्ठत र्ंस्थेत स्थान लमळवणारे पलहले आलण

कायासलये चार वकांिा अविक राज्ये/ केंद्रशालर्त प्रदे शांमध्ये
आहेत.

एकमेव भारतीय आहेत.
आयएयु द्वारे मानद र्दस्यांची मान्यता अशा व्यक्तींना लदली जाते

•

भारत मावलकेचे स्वरूप (BH-series) नोांदणी वचन्ह:

ज्यांनी त्यांच्या दे शात खगोलशास्त्रीय र्ंशोधन आलण र्ंस्कृतीच्या

YY – पलहल् या नोंदणीचे वर्स

प्रगतीमध्ये लक्षणीय योगदान लदले आहे, परं तु जे वैयश्क्तक र्दस्य

BH- भारत माललकेर्ाठी कोड

म्हणून पात्र नाहीत.

####- 0000 ते 9999 (यादृश्िक)
नूतनीकरण केलेल्या जावलयनिाला बाग स्मारकाच्या सांकुलाचे
लोकापडण
पंतप्रधान

नरें द्र

जावलयनिाला

मोदी
बाग

यांनी

पंजाबच्या

स्मारकाच्या

अमृतर्रमधील

नूतनीकरण

केले ल् या

कॉम्प्ले क्सला दे शाला र्मलपसत केले आहे. हे जाललयनवाला बाग
हत्याकांडाचे 102 िे वर्े आहे.
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ही र्दस्यता श्रेणी ऑगस्ट 2018 मध्ये र्ादर करण्यात आली होती

•

XX- वणसमाला (AA ते ZZ)

•

येथील भारतीय खगोल भौवतकी

सांस्थेच्या (आयआयए) भारतीय खगोलशास्त्रीय वेधशाळे चे िभारी

ही र्ुलवधा र्ंरक्षण कमसचारी, केंद्र र्रकार/ राज्य र्रकार/ केंद्र/
राज्य र्ावसजलनक क्षेत्रातील उपक्रम आलण खाजगी क्षेत्रातील

•

अर्ंख्य

जगातील सिाडत उां चीिरील वचत्रपटगृिाचे लडाख मध्ये अनािरण

न्यायालयाचे न्यायाधीश होते
•

झाले ल् या

राज्य बातम्या

लर्क्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते.
•

ठार

न्यायमूती अभय श्रीवनिास ओक: न्यायमूती ओका कनासटक
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते

•

हत्याकांडात

आलण याचे 9 र्दस्य आहेत.
बेरोजगार तरुणाांना मदत करण्यासाठी पांजाब ‘मेरा काम मेरा
मान’ योजना सुरू करणार
•

पांजाब मांवत्रमांडळाने एका नवीन योजनेला मंजुरी लदली ज्यामुळे
राज्यातील बेरोजगार तरुणांना त्यांच्या कौशल् यांमध्ये र्ुधारणा
होण्यार् आलण नोकरी लमळण्याची शक्यता वाढण्यार् मदत
होईल.
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या तरुणांना राज्य र्रकारच्या ‘मेरा काम मेरा मान’
• मलहलांचे जीवन र्मृद्ध करणे आलण त्यांना र्ामालजक आलण
योजनेअंतगसत अल् पमुदतीचे कौशल् य प्रलशक्षण मोफत लदले

आलथसक बाबींमध्ये स्वतंत्र आलण र्क्षम बनवणे, बचत गटांशी

जाईल.

र्ंबंलधत मलहलांना मागसदशसन करणे आलण या मलहलांनी तयार

90 कोटी खचस करून 30000 लाभार्थ्ाांचे उलिि प्रस्तालवत

केले ल् या उत्पादनांचे बाजारपेठ उपलब्ध करून दे णे हे या
कायसक्रमाचे उलिि आहे

करण्यात आले आहे. या योजनेत पंजाब कौशल् य लवकार् लमशन
प्रलशक्षण केंद्रांवर आयोलजत केले ल् या प्रलशक्षण कोर्स र्ुरू
झाल् यापार्ून 12 मलहन्यांच्या कालावधीर्ाठी रुपये 2,500
दरमहा रोजगार र्हाय्य भत्ता दे खील प्रदान करण्यात येणार

लडाखने राज्य िाणी म्हणून विम वबबट्या, राज्य पक्षी म्हणून ब्लॅक
नेकेड क्रेनची घोषणा केली
•

आहे.
•

हा

भत्ता प्रलशक्षण कालावधी

दरम्यान, आलण प्रलशक्षण

यशस्वीररत्या पूणस केल् यानंतर, कायसक्रम र्ुरू झाल् याच्या
तारखेपार्ून 12 मलहन्यांच्या प्री-िे र्मेंट आलण पोस्ट-िे र्मेंट
कालावधी दरम्यान दे ण्यात येईल.
आसामने राजीि गाांिी याांचे नाि ओरां ग राष्ट्रीय उद्यानातून काढू न
टाकण्याचा वनणडय घेतला
•

आसाम मंलत्रमंडळाने माजी पंतप्रधान राजीि गाांिी यांचे नाव

वनवक्रकोवलस) ला नवीन राज्य पक्षी म्हणून घोलर्त केले आहे.
•
•

•

पूवीच्या जम्मू आलण काचमीर राज्यात, ब्लॅ क नेकेड क्रेन आलण
काश्मीर स्टॅ ग (िांगुल) हे राज्य पक्षी आलण प्राणी होते.

मिाराष्ट्र राज्य पुण्यात राजीि गाांिी याांच्या नािािर विज्ञान शिर
उभारणार आिे
•

लवद्यार्थ्ाांमध्ये वैज्ञालनक दृलिकोन लवकलर्त करण्यार्ाठी आलण
त्यांना भलवष्यात लवज्ञानाचे लवद्याथी म्हणून तयार करण्यार्ाठी
मिाराष्ट्र सरकारने पुण्याजवळ वपांपरी-वचांचिड येथे जागलतक
दजासचे विज्ञान शिर स्थापन करण्याचा लनणसय घेतला आहे.

ओरं ग हे नाव आलदवार्ी आलण चहा-उत्पादक र्मुदायाच्या
भावनांशी र्ंबंलधत अर्ल् याने मंलत्रमंडळाने राजीव गांधी ओरं ग

31 ऑगस्ट 2021 रोजी केंद्रशालर्त प्रदे श लडाखचे उपराज्यपाल
श्री राधा कृष्ण माथूर यांनी या र्ंदभासत अलधर्ूचना जारी केली.

ओरां ग राष्ट्रीय उद्यानातून काढू न टाकण्याचा लनणसय घेतला
आहे.
•

केंद्रशालर्त प्रदे श लडाखने नवीन राज्य प्राणी म्हणून विम
वबबट्या (पँथर युवनका) आलण ब्लॅ क नेकेड क्रेन (ग्रस

•

‘भारतरत्न राजीि गाांिी सायन्स इनोव्हेशन वसटी’ हे केंद्र,

रािरीय उद्यानाचे नाव बदलू न ओरां ग राष्ट्रीय उद्यान करण्याचा
लनणसय घेतला आहे.

पीर्ीएमर्ी पररर्रातील आठ एकर कॉम्प्िेक्समध्ये एक एकर

ब्रह्मपुत्रेच्या उत्तर लकनाऱ्यावर श्स्थत, 78.80 चौरस वकमी मध्ये

र्ायन्स लर्टी बांधण्यार्ाठी राज्याने 191 कोटी रुपयांची मदत

क्षेत्रावर लवज्ञान केंद्र लवकलर्त केले जाईल. पीर्ीएमर्ी क्षेत्रात
लदली आहे.

पर्रले ले ओरं ग रािरीय उद्यान ही राज्यातील र्वासत जुने
वनर्ंपत्ती आहे. 1985 मध्ये याला वन्यजीव अभयारण्य चा आलण

आां तरराष्ट्रीय बातम्या

1999 मध्ये रािरीय उद्यानाचा दजास दे ण्यात आला.
जम्मू काश्मीर चे नायब राज्यपाल मनोज वसन्हा याांनी मविलाांसाठी
‘साथ’ उपक्रमाचे उद् घाटन केले
•

जम्मू -काश्मीरमध्ये, नायब राज्यापाल मनोज वसन्हा यांनी

निीन विकास बँकेने यूएई, बाांगलादेश आवण उरुग्वेला निीन
सदस्य म्हणून मान्यता वदली
•

शाांघाय श्स्थत निीन विकास बँकेचे (एनडीबी) सांयुक्त अरब

बचत गटाच्या मविलाांसाठी ग्रामीण उपक्रम प्रवेग ‘साथ’

अवमराती, उरुग्वे आवण बाांगलादेशला नवीन र्दस्य दे श म्हणून

नावाचा कायसक्रम र्ुरू केला आहे.

मान्यता लदली आहे.
•

2015 मध्ये लब्रक्स (ब्राझील, रवशया, भारत, चीन आवण दवक्षण
आविका) दे शांनी एनडीबी ची स्थापना केली.

श्रीलांकेने विदेशी मुद्रा सांकट आल्याने अन्न आणीबाणी घोवषत
केली
•

खाजगी

बँकांकडू न

परकीय

चलन

र्ंपुिात

आल् यानंतर

अन्नधान्याचे र्ंकट वाढल् याने श्रीलां केने अन्न आणीबाणीची श्स्थती
घोलर्त केली आहे.
•

दे श गंभीर आलथसक र्ंकटाला तोंड दे त अर्ताना, रािरपती
गोताबाया राजपक्षे यांनी र्ाखर, तांदूळ आलण इतर आवचयक
पदाथाांच्या र्ाठवणुकीला आळा घालण्यार्ाठी आपत्कालीन
लनयमांचे आदे श लदले . या वर्ी अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत
श्रीलं कन रुपया 7.5% ने घर्रला आहे.
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• आरआयएनएल ही लवशाखापट्टणम, आंध्र प्रदे शातील एक लवशेर्
• राजपक्षे यांनी एका उच्च र्ैन्य अलधकाऱ्याला “भात, ताांदूळ,
स्टील बनलवणारी कंपनी आहे. कंपनी, राज्यात 7.3 दशलक्ष टन
साखर आवण इतर ग्रािकोपयोगी िस्तूांच्या पुरिठ्यासाठी
(एमटी) स्टील िांटची मालकी आलण र्ंचालन करते.
समन्वय आयुक्त” म्हणून लनयुक्त केले आहे.
पीपीके रामाचायुडलु याांची राज्यसभेचे सरवचटणीस म्हणून वनयुक्ती
• राज्यर्भेचे अध्यक्ष एम. िैकया नायडू यांनी राज्यर्भेचे
वनयुक्ती बातम्या
मिासवचि म्हणून पीपीके रामाचायुडलु यांची लनयुक्ती केली आहे.
रजनीश कुमार याांची एचएसबीसी एवशयाचे स्वतांत्र सांचालक
ते याधी राज्यर्भा र्लचवालयात सवचि या पदावर कायसरत होते.
म्हणून वनयुक्ती
• ते एम. देश दीपक िमाड यांची जागा घेतील.
• 30 ऑगस्ट 2021 रोजी स्टे ट बँक ऑफ इं लडया (एर्बीआय) चे
• राज्यर्भेच्या र्ुमारे 70 वर्ाांच्या इलतहार्ात र्लचवालयातील
माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार यांची िाँगकाँग आवण शाांघाय
पदावरून वरच्या पदावर जाणारे रामाचायुसलु हे पलहले आहेत.
बँवकांग कॉपोरे शन (एचएसबीसी) एलशया बँकेचे स्वतांत्र
िवतडका शुक्ला इां वजवनयसड इां वडया वलवमटे डच्या पविल्या मविला
सांचालक म्हणून लनयुक्ती करण्यात आली आहे.
सीएमडी म्हणून वनयुक्त
• तर्ेच त्यांची ले खापरीक्षण आवण जोखीम र्लमती र्दस्य म्हणून
• िवतडका शुक्ला यांनी र्ावसजलनक क्षेत्रातील कांपनी इां वजवनयसड
लनयुक्ती करण्यात आली आहे.
इां वडया वलवमटे डच्या पविल् या मविला अध्यक्ष आवण
आवददासने मीराबाई चानूला त्याच्या ‘स्टे इन प्ले’ मोविमेसाठी
व्यिस्थापकीय सांचालक म्हणून पदभार स्वीकारला.
जोडलेब्राविम रईसी: इराणचे निे राष्ट्राध्यक्ष
• त्यांनी कंपनीच्या जैवइं धन, कोळर्ा गॅलर्लफकेशन, कचरा ते इं धन
आलण हायडर ोजन ऊजास यार्ह कंपनीच्या नालवन्यपूणस ऊजास
• आवददासने टोलकयो ऑललश्िक रौप्यपदक लवजेती मीराबाई
कायसक्रमांचे नेतृत्व केले .
चानूला आपल् या ‘स्टे इन ले ’ मोलहमेचा चेहरा म्हणून लनयुक्त
• इं लडयन इश्िट्यूट ऑफ टे क्नॉलॉजी, कानपूर येथून केलमकल
केले आहे.
इं लजलनअररं गमध्ये पदवीधर शुक्ला 1988 मध्ये ईआयएल मध्ये
• आलददार्ने आपले नवीनतम उत्पादन मालर्क पाळीतून जाणाऱ्या
र्ामील झाल् या.
मलहलांना खेळात ठे वण्यार्ाठी लडझाइन केले आहे.
आयआरएस अविकारी जे बी मिापात्रा याांची सीबीडीटी चे अध्यक्ष
म्हणून वनयुक्ती
•

आयआरएर् अलधकारी जे बी मिापात्रा यांची केंद्रीय ित्यक्ष कर
मांडळाचे अध्यक्ष म्हणून लनयुक्ती करण्यात आली.त्यांच्या
लनयुक्तीला मंलत्रमंडळाच्या लनयुक्ती र्लमतीने (एर्ीर्ी) मंजुरी
लदली.

•

त्यांनी यापूवीच र्ीबीडीटीचे कायसवाहक अध्यक्ष म्हणून काम केले

आहे. ते पीसी मोदी यांची जागा घेतील.
पांकज कुमार वसांि बीएसएफ चे निीन मिासांचालक
•

राजस्थान कॅडरचे 1988-बॅचचे आयपीएर् अलधकारी पांकज
कुमार वसांि यांनी सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) नवे
मिासांचालक (डीजी) म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. यापूवी ते
लदल् लीतील बीएर्एफ मुख्यालयात लवशेर् डीजी म्हणून कायसरत
होते.

•

यालशवाय तालमळनाडू कॅडरचे 1988 बॅचचे आयपीएर् अलधकारी
सांजय अरोरा यांनी इां डो-वतबेटन बॉडड र पोवलस (आयटीबीपी)
चे नवीन महार्ंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे

केंद्र सरकारने आरआयएनएल चे सीएमडी म्हणून अतुल भट्ट
याांची वनयुक्ती केली
•

अतुल भट्ट यांची र्रकारच्या मालकीची स्टील कंपनी राष्ट्रीय
इस्पात वनगम वलवमटे ड (आरआयएनएल) चे अध्यक्ष आलण
व्यवस्थापकीय र्ंचालक (सीएमडी) म्हणून लनयुक्ती करण्यात

•

आली आहे.
याआधी ते र्रकारी मालकीच्या र्ल् लागार कंपनी एमईकेओएन
चे र्ीएमडी होते. ते पी. के. रथ यांची जागा घेतील.
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अथडव्यिस्था बातम्या
आरबीआय एनयूई परिान्याांसाठी सवमती स्थापन करणार आिे
• भारतीय ररझव्हड बँकने (आरबीआय) श्री. िासुदेिन यांच्या
अध्यक्षतेखाली अजाांची छाननी करण्यार्ाठी आलण निीन अांब्रेला
एां वटटी (एनयूई) परवान्यांबाबत लशफारशी दे ण्यार्ाठी 5 र्दस्यीय
र्लमती स्थापन करण्याचा लनणसय घेतला आहे.
• एनयूईच्या व्यापक आलथसक प्रभावापार्ून ते र्ुरक्षा जोखमीपयांत
अशा अनेक पैलूंवर लक्ष ठे वण्यार्ाठी र्लमती जबाबदार अर्ेल.
केिायसी वनयमाांचे उल्लांघन केल्याबद्दल आरबीआयने अॅखक्सस
बँकेला 25 लाख रुपयाांचा दां ड ठोठािला
• ररझव्हड बँक ऑफ इां वडयाने (आरबीआय) 01 र्प्टेंबर 2021 रोजी
आपल् या ग्राहक जाणून घ्या [नो युअर कस्टमर] (केवायर्ी)
लनयमांच्या काही तरतुदींचे उल् लं घन केल् याबिल अॅखक्सस
बँकेला 25 लाख रुपयांचा आलथसक दं ड ठोठावला आहे.
मॉगडन स्टॅ न्लीने वित्तीय िषड 2022 साठी भारताच्या जीडीपी
िाढीचा अांदाज 10.5% इतका कायम ठे िला
• अमेररका आधाररत इन्व्हेस्टमेंट बँक, मॉगडन स्टॅ न्लीने आलथसक वर्स
2021-22 साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज 10.5 टक्के
इतका कायम राखला आहे.
ऑगस्टमध्ये जीएसटी सांकलन 1.12 लाख कोटी रुपयाांहून अविक
• ऑगस्टमध्ये र्लग दु र्ऱ्या मलहन्यात जीएर्टी र्ंकलन 1 लाख
कोटींहून अविक 1.12 लाख कोटी रुपये झाले आहे. जे मागील
वर्ासच्या तुलनेत 30 टक्के जास्त आहे (ऑगस्ट 2020 मध्ये वस्तू
आलण र्ेवा कर (जीएर्टी) र्ंकलन 86,449 कोटी रुपये होते).
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ऑगस्टमध्ये जमा होणारी रक्कम मात्र जुलै 2021 मध्ये जमा
रुपे ने #FollowPaymentDistancing मोिीम सुरू केली

•

झालेल्या 1.16 लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे.

•

मागील काही मलहन्यांपैकी एविल 2021 मध्ये जीएर्टी र्ंकलन

•

र्वासलधक ₹ 1.41 लाख कोटी इतके झाले होते..
पविल्या वतमािीत भारताची आवथडक िाढ 20.1%
•

दे ण्यार्ाठी

या आलथसक वर्ासच्या एविल-जून लतमाहीत भारताची अथसव्यवस्था

70 िषे केले

20.1% ने वाढली आहे, जी गेल्या वर्ी याच कालावधीत 24.4%

•

जगातील र्वासत वेगाने वाढणारी प्रमुख अथसव्यवस्था बनली आहे.
र्ंपूणस आलथसक वर्स 2020-21 र्ाठी भारताचा जीडीपी 7.3% ने

•
•

घटला होता.

रे ग्युलेटरी

अँड

डे व्हलपमेंट

अथॉररटी

यापूवी एनपीएर्मध्ये गुंतवणूक करण्यार्ाठी पात्र वय 18-65 वर्े
जर एखादी व्यक्ती 65 वर्ाांनंतर एनपीएर्मध्ये र्ामील झाली तर
अकाली लनगसमन मानले जाईल.

•

65 वर्ाांनंतर एनपीएर् उघडल् यार् इश्िटीच्या र्मोर येणाऱ्या
रकमेवरही मयासदा आहे. जास्तीत जास्त इश्िटी एक्सपोजर

22’ अहवालाच्या ऑगस्टच्या आवृत्तीमध्ये चालू वर्स 2021 र्ाठी

अनुक्रमे ऑटो आलण अॅश्क्ट्व्ह चॉईर् अंतगसत 15% आलण 50%

भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 9.6 टक्के कायम राखला आहे.

आहे..

तर वर्स 2022 र्ाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 7 टक्के वतसवला
आहे.

पेयु ने 4.7 अब्ज डॉलसड ला वबलडे स्क विकत घेतले

आरबीआय ने भारत-नेपाळ रे वमटन्स सुवििेअांतगडत मयाडदा 2
लाख रुपये केली
•

भारतीय ररझव्हड बँकेने भारत-नेपाळ िेषण (रे लमटन्स) र्ुलवधा

नेदरलँड श्स्थत िोसस एनव्ही ने भारतीय लडलजटल पेमेंट प्रदाता

योजनेअंतगसत लनधी हस्तांतरणाची मयासदा प्रलत व्यवहार 50,000

वबलडे स्क चे 4.7 अब्ज डॉलर्स ला अलधग्रहण करण्याची आलण
स्वतः च्या लफनटे क र्ेवा व्यवर्ाय पेयु मध्ये लवलीन करण्याची

रुपयांवरून 2 लाख रुपये प्रलत व्यवहार केली आहे. पूवी एका
वर्ासत 12 व्यवहारांची कमाल मयासदा होती. आता ही मयासदाही

घोर्णा केली आहे.

काढू न टाकण्यात आली आहे.

हे अलधग्रहण पेयु आवण वबलडे स्क च्या एकलत्रत अश्स्तत्वाला

•

फांड

र्ामान्य एश्झझट 3 वर्ाांनंतर अर्ेल. 3 वर्ाांपूवी बाहेर पडणे

9.6% ितडिला
• मूडीज इन्व्हेस्टर्स र्श्व्हसर्ने ‘ग्लोबल मॅक्रो आउटलु क 2021-

•

पेन्शन

होते जे आता र्ुधारून 18-70 वर्े करण्यात आले आहे.

मूडीजने चालू िषड 2021 साठी भारताच्या जीडीपी िाढीचा अांदाज

•

#FollowPaymentDistancing

(पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेन्शन वसस्टीम (एनपीएर्) र्ाठी
प्रवेश वय 65 वर्े वरून 70 िषे केले आहे.

मागील लतमाहीत भारताची अथसव्यवस्था 1.6% ने वाढली होती.

•

करण्यार्ाठी

नावाची एक धोरणात्मक मोहीम र्ुरू केली आहे
पीएफआरडीएने राष्ट्रीय पेन्शन िणाली (एनपीएस) मध्ये ििेश िय

र्ंकुलचत होती.
पलहल् या लतमाहीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल् यामुळे भारत

•

रुपे (RuPay) ने ग्राहकांमध्ये र्ंपकसलवरलहत पेमेंटला प्रोत्साहन

•

जागलतक पातळीवर आलण भारतात एकूण पेमेंट मूल्याच्या
(टीपीव्ही) आधारे अग्रगण्य ऑनलाइन पेमेंट प्रदाता म्हणून बनवेल.
एसबीआयने जम्मू -काश्मीरच्या श्रीनगरमिील दाल सरोिारिर
तरां गते एटीएम सुरु केले
• भारतीय स्टे ट बँकेने जम्मू -काचमीरच्या श्रीनगरमधील दाल

ही र्ुलवधा केवळ ऑनलाईन लनधी हस्तांतरणार्ाठी करण्यात
आली आहे. रोख लनधी हस्तांतरणार्ाठी कोणताही बदल करण्यात
आले ला नाही.

•

इं डो-नेपाळ रे लमटन्स फॅलर्ललटी ही भारताकडू न नेपाळमध्ये लनधी
हस्तांतरण यंत्रणा आहे (अन्यथा नाही) जी एनईएफटी वर चालते.
हे आरबीआयने 2008 मध्ये र्ुरू केले होते. हे भारतातील

सरोिारिर एका हाऊर्बोटवर एक तरां गते एटीएम स्थालनक

एर्बीआय

आलण पयसटकांच्या र्ोयीर्ाठी उघडले आहे.

(एनएर्बीएल) द्वारे व्यवस्थालपत केले जाते.

•

फ्लोलटं ग एटीएमचे उद् घाटन एर्बीआयचे अध्यक्ष वदनेश खारा
यांच्या हस्ते करण्यात आले .

•

2004 मध्ये एर्बीआयने केरळमध्ये फ्लोलटं ग एटीएम र्ुरू केले

आलण नेपाळमधील एर्बीआय बँक लललमटेड

होते.
फोनपेला आयआरडीएआय कडून थेट दलाली परिाना िाप्त
• श्फ्लपकाटसच्या मालकीचे लडलजटल पेमेंट िॅ टफॉमस फोनपेला
भारतीय

लवमा

लनयामक

आलण

लवकार्

प्रालधकरण

(आयआरडीएआय) कडू न लवमा ब्रोलकंग परवाना प्राप्त झाला
आहे.
•

या नवीन ‘डायरे क्ट ब्रोवकांग’ परवान्यार्ह, फोनपे आता
भारतातील र्वस लवमा कंपन्यांकडू न त्याच्या व्यार्पीठावर लवमा
उत्पादने लवतररत करू शकतात.
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• पेटरोललयम आलण नैर्लगसक वायू मंत्री, िरदीपवसांग पुरी यांच्या
एलआयसीने एजांटाांसाठी आनांदा मोबाईल अप
ॅ लाँच केले
नेतृत्वाखालील एक भारतीय लशिमंडळ आलण प्रमुख भारतीय
• भारतीय जीिनविमा मिामांडळाने (एलआयर्ी) ने त्यांच्या
तेल आलण वायू कंपन्यांचा र्मावेश अर्ले ले रलशया येथे ईईएफ
एजंट्र्र्ाठी
त्याच्या
लडलजटल
पेपरले र्
र्ोल् यूशन
लशखर पररर्द 2021 मध्ये र्हभागी होत आहेत.
“ANANDA” चे मोबाईल अश्ॅ िकेशन लॉन्च केले आहे.
भारताने
वबम्सटे क दे शाांच्या कृषी तज्ञाांच्या 8 व्या बैठकीचे
• एएनएएनडीए म्हणजे आत्मवनभडर एजांट्स न्यू वबझनेस
आयोजन केले
वडवजटल अॅखलकेशन. एलआयर्ीचे अध्यक्ष एमआर कुमार
• भारताने श्व्हडीओ कॉन्फरश्न्संगद्वारे बांगाल उपसागरातील बहुयांनी श्व्हलडओ कॉन्फरश्न्संगद्वारे आनंदा मोबाईल अप
ॅ लाँच
क्षेत्रीय ताांवत्रक आवण आवथडक सिकायाडसाठी (वबमस्टे क)
केले .
दे शांच्या कृषी तज्ञाांच्या 8 व्या बैठकीचे आयोजन केले .
• बैठकीचे अध्यक्ष कृर्ी र्ंशोधन आलण लशक्षण लवभागाचे र्लचव
कराराच्या बातम्या
आलण आयर्ीएआर चे महार्ंचालक डॉ.वत्रलोचन मिापात्रा होते.
• लबम्सटे कमध्ये दलक्षण आलशयातील पाच (बांगलादे श, भूतान,
पीओएस व्यििाराांसाठी अॅखक्सस बँकेने भारतपे सोबत करार
भारत, नेपाळ, श्रीलं का) आलण आग्नेय आलशयातील म्यानमार व
केला
थायलं डर्ह र्ात र्दस्य दे शांचा र्मावेश आहे.
• भारतस्वाइप नावाच्या भारतपेच्या पॉईांट ऑफ सेल (पीओएस)
• लबम्सटे क र्दस्य दे शांनी कृर्ी क्षेत्रातील मास्टर आलण पीएचडी
व्यवर्ायार्ाठी अॅखक्सस बँकेने भारतपे र्ोबत भागीदारी केली
कायसक्रमांर्ाठी र्हा स्लॉट लशष्यवृत्ती आलण क्षमता लवकार् तर्ेच
आहे.
प्रलशक्षणार्ाठी अर्ले ल् या उपक्रमांर्ाठी भारताच्या र्हभागाचे
• भागीदारी अंतगसत, अश्ॅ क्सर् बँक भारतस्वाइपर्ाठी अलधग्रहण
कौतुक केले .
करणारी बँक अर्ेल आलण भारतपे शी र्ंबंलधत व्यापाऱ्यांना
• लबम्सटे कची स्थापना 1997 मध्ये परस्पर व्यापार, कनेश्क्ट्श्व्हटी
क्रेलडट आलण डेलबट काडस ची स्वीकृती प्रदान करे ल.
आलण या क्षेत्राचा र्ांस्कृलतक, तांलत्रक आलण आलथसक लवकार्
एचडीएफसी लाइफ 6,687 कोटी रुपयाांना एक्साइड लाइफ
करण्याच्या उिे शाने करण्यात आली.
इन्शुरन्स विकत घेणार आिे
एचडीएफसी लाईफने एक्झाइड लाइफ इन्शुरन्स कंपनीमध्ये

•

शेअर आलण रोख व्यवहारात 100 टक्के भागभांडवल 6,887
कोटी रुपयांना खरे दी करण्याची घोर्णा केली आहे. त्यानंतर,
एक्साइड लाइफ एचडीएफर्ी लाइफमध्ये लवलीन होईल.
एक्साइड लाइफ ही बॅटरी बनवणाऱ्या एक्साइड इं डस्टर ीजची र्ंपूणस

•

मालकीची उपकंपनी आहे. हे अलधग्रहण जीवन लवमा क्षेत्रातील
पलहल् या आलण र्वासत मोठ्या अलधग्रहणांपैकी एक म्हणून
लचन्हांलकत केले जाईल.

सवमट आवन कॉन्फरन्स बातम्या
भारत आां तरराष्ट्रीय ििामान वशखर पररषद 2020-21 चे आयोजन
करणार आिे
स्वि ऊजेमध्ये भारताच्या प्रगतीबाबत र्ंवाद र्ाधण्यार्ाठी

•

आां तरराष्ट्रीय ििामान वशखर पररषद (आयसीएस) 2020-21
चा भाग म्हणून भारत एक प्रमुख पररर्द आयोलजत करणार आहे.
र्ीएर्आयआर, रािरीय रार्ायलनक प्रयोगशाळे चे र्ंचालक डॉ.
आलशर् ले ले यांनी हवामान बदलाच्या भलवष्यातील शमन

•

धोरणांर्ाठी पररर्दे चे महत्त् अधोरे श्खत केले आहे.
पीएम मोदी ांनी 6 व्या ईस्टनड इकॉनॉवमक फोरम 2021 ला आभासी
पद्धतीने सांबोवित केले
•

रवशयाच्या व्लावदिोस्तोक येथे आयोलजत 6 व्या ईस्टनड
इकॉनॉवमक फोरम (ईईएफ) च्या र्त्राला पंतप्रधान नरें द्र
मोदी ांनी आभार्ी पद्धतीने र्ंबोलधत केले .
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पुरस्कार बातम्या
न्यूरोसजडन बसांत वमश्रा याांना िवतवित एएएनएस पुरस्कार जािीर
• ओवडशामध्ये जन्मले ले न्यूरोसजडन डॉ.बसांतकुमार वमश्रा यांना
अमेररकन असोवसएशन ऑफ न्यूरोलॉवजकल सजडनचा
‘इां टरनॅशनल लाइफटाइम अवचव्हमेंट इन न्यूरोसजडरी’
पुरस्कार फ्लोररडाच्या ऑलॅॅं डो येथे आयोलजत एएएनएर् वालर्सक
वैज्ञालनक बैठक 2021 दरम्यान आभार्ी र्मारं भात प्रदान
करण्यात आला आहे.
• एएएनएर् र्न्मान प्राप्त करणारे लमश्रा हे पविले भारतीय
लचलकत्सक आहेत. सांगणक-वनदेवशत एन्यूररझम शस्त्रवक्रया
करणारे ते जगातील पलहले र्जसन होते.
• लमश्रा यांनी व्हीआयएमएर्एआर, बुलास येथून एमबीबीएर् पूणस केले .
त्यांनी 1980 मध्ये लदल् ली लवद्यापीठातून मास्टर ऑफ र्जसरी आलण
1983 मध्ये एम्स नवी लदल् लीमधून एमर्ीएच न्यूरोर्जसरी प्राप्त
केली.
• ते पीडी लहंदुजा हॉश्स्पटल आलण मेलडकल ररर्चस र्ेंटर, मुंबई येथे
शस्त्रलक्रया प्रमुख, न्यूरोर्जसरी लवभागाचे प्रमुख आलण गॅमा नाईफ
रे लडओर्जसरी आहेत.
• ते एलशयन ऑस्टर े ललयन र्ोर्ायटी ऑफ न्यूरोलॉलजकल र्जसन
आलण वल्स ड फेडरे शन ऑफ स्कल बेर् र्ोर्ायटीजचे अध्यक्ष
आहेत, ते वल्स ड फेडरे शन ऑफ न्यूरोर्लजसकल र्ोर्ायटीजचे
पलहले उपाध्यक्ष आहेत.
• 2018 मध्ये ‘िख्यात िैद्यकीय व्यक्ती’ (भारतातील र्वोच्च
वैद्यकीय पुरस्कार) या श्रेणीतील र्वासत प्रलतलष्ठत डॉ. बीसी रॉय
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करणारा आहे.
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रॅ मन मॅगसेसे पुरस्कार 2021 ची यादी जािीर
• त्याने यूएर्ए आलण मेश्क्सको
•

•

•

झाकले ल् या र्ीमेच्या लभंतीवर टक लावून ग्रेट रोडरोनरचे

करण्यात आली आहे, लवजेत्यांना मलनला येथील रॅ मन मॅगसेसे

छायालचत्र

केंद्रात 28 नोव्हेंबरच्या कायसक्रमादरम्यान औपचाररकपणे मॅगर्ेर्े

गोंधळले ल् या अवस्थेत लदर्ते. िवतमेला ‘ब्लॉक्ड’ अर्े शीर्सक

पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल.

दे ण्यात आले आहे.

रॅ मन मॅगर्ेर्े पुरस्कार हा आलशयातील र्वोच्च र्न्मान आहे आलण

•

जवळजवळ

दरवर्ी आलशयातील व्यक्ती लकंवा र्ंस्थांना लनस्वाथी भावनेने

•

मुिम्मद अमजद साकीब: पालकस्तानातील र्वासत मोठ्या र्ूक्ष्म

पॉिर वग्रड कॉपोरे शन ऑफ इां वडया वलवमटे ड (पॉवरलग्रड),
भारत

र्रकारच्या

ऊजास

मंत्रालयाअंतगसत

एक

महारत्न

र्ीपीएर्यूला “असोवसएशन फॉर टॅ लेंट डे व्हलपमेंट (एटीडी)

रॅ मन मॅगर्ेर्े पुरस्कार 2021 च्या पुरस्कार विजेत्याांची यादी

2021 र्वोत्तम पुरस्कार” प्रदान करण्यात आला आहे.
•

जगभरातील 71 र्ंस्थांमध्ये पॉवरलग्रड 8 व्या क्रमांकावर आहे,
अशा प्रकारे हा पुरस्कार लजंकणारी एकमेव पीएर्यू आहे आलण
टॉप 20 मधील भारतातील दोन कंपन्यांपैकी एक आहे.

वफरदौसी कादरी: बांगलादे शी शास्त्रज्ञ ज्यांनी लक्षावधी लोकांचे

सांरक्षण बातम्या

स्टीव्हन मन्ची: एक मानवतावादी जे आग्नेय आलशयातील

गुजरात वडफेन्स एक्स्पो 2022 चे आयोजन करणार आिे

लवस्थालपत लनवासलर्तांना त्यांचे जीवन पुन्हा र्ुरु करण्यार् मदत

•

पुढील सांरक्षण िदशडन 2022 मध्ये 10 ते 13 माचड दरम्यान

करत आहे.

गाांिीनगर, गुजरातमध्ये आयोलजत होणार अर्ल् याची मुख्यमंत्री

िॉचडॉक: इं डोनेलशयातील र्मस्या अधोरे श्खत करण्यार्ाठी

विजय रूपाणी यांनी याची घोर्णा केली.

कल् पकतेने डॉक्युमेंटरी लफल् ममेलकंग आलण पयासयी व्यार्पीठ

•

एकत्र करणारे एक प्रकाशन गृह.
▪

जे

पॉिरवग्रडने िवतवित जागवतक एटीडी सिोत्कृष्ट् पुरस्कार वजांकला

आहे.

▪

आहे.

द बडस फोटोग्राफर ऑफ द इयरला £ 5,000 चे रोख बक्षीर् लदले

प्राण वाचवले ल् या लर्ींचा शोध लावण्यात मोलाचा वाटा उचलला
▪

लजंकले

जाते.

लवत्त र्ंस्थांची स्थापना केली, लाखो कुटुं बांची र्ेवा केली.
▪

लटपल् याबिल

आलशयायी नोबेल मानला जातो. लफलललपन्सचे लतर्रे रािराध्यक्ष
मॅगर्ेर्े यांच्या स्मृतीलप्रत्यथस हा पुरस्कार दे ण्यात येतो.

खालीलप्रमाणे;
▪

काटेरी-तारांनी

रॅ मन मॅगसेसे पुरस्कार 2021 पुरस्कार लवजेत्यांची घोर्णा

लोकांची र्ेवा केल् याबिल लदला जातो.
•

दरम्यानच्या

रॉबटो बालोन: दलक्षण लफलललपन्समधील एक मिीमार ज्यांनी

या र्ंदभासत र्ंरक्षण उत्पादन लवभाग आलण गुजरात र्रकार
यांच्यात र्ामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

•

या लद्ववालर्सक कायसक्रमात र्ुमारे 100 दे श र्हभागी होण्याची

र्मुदायाला त्यांच्या र्मृद्ध र्मुद्रीय र्ंर्ाधने आलण त्यांच्या

अपेक्षा आहे. लडफेन्स एक्स्पो 2022 चे ध्येय मेक इन इं लडया च्या

उपजीलवकेचे प्राथलमक स्त्रोत पुनर्ांचलयत करण्यार्ाठी नेतृत्व केले

पुढे जाऊन मेक फॉर वल्स ड अथासत र्ंरक्षण उत्पदनाचे जागलतक

आहे.

केंद्र बनलवणे आहे.

अलेजाांद्रो िीटो याांना बडड फोटोग्राफर ऑफ द इयर 2021

झेडएपीएडी 2021 युद्ध सरािात भारतीय सैन्यदल सिभागी

पुरस्कार

िोणार

•

मेश्क्सकन फोटोग्राफर अले जाांद्रो लप्रटो बडस फोटोग्राफर ऑफ द

•

3-16 सप्टेंबर दरम्यान रवशयातील वनझनी येथे आयोलजत
होणाऱ्या बहुरािरीय युद्धाभ्यार् ZAPAD(झेडएपीएडी) 2021
मध्ये भारतीय लष्कर र्हभागी होणार आहे.

इयर (बीपीओटीवाय) 2021 चा लवजेता म्हणून उदयार् आला
आहे.
•

झेडएपीएडी 2021 हा रलशयन र्शस्त्र दलांच्या लथएटर स्तरावरील
र्रावांपैकी एक आहे आलण प्रामुख्याने दहशतवाद्यांलवरूद्धच्या
ऑपरे शनवर लक्ष केंलद्रत करे ल.

भारतीय नौदल आवण अल्जेररयन नौदल याांच्यात सांयुक्त
युद्धसराि
•

भारतीय नौदल जहाज, आयएनएस ताबर, जून 2021 पार्ून
र्प्टेंबर 2021 पयांत आलिका आलण युरोपमधील बंदरांच्या
र्लदिा भेटीवर आहे.

•

या भेटीचा एक भाग म्हणून, आयएनएर् ताबर अल् जेररयन
नौदलासि भूमध्य र्मुद्रात पलहल् या र्ागरी र्ंयुक्त युद्धर्राव
भाग घेतला.अल् जेररयन नौदल जहाज एएनएस ईझ्झजेर
व्यायामात र्हभागी झाले .
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• 23 वर्ीय लनर्ादने 2.06 मीटरची उडी मारत नवीन आलशयाई
स्वदे शी बनािटीची आयसीजीसी विग्रि नौदलाच्या ताफ्यात
सामील

लवक्रम केला.

•

र्ंरक्षण मंत्री राजनाथ वसांि यांनी चेन्नई, तालमळनाडू येथे स्वदे शी

•

बनावटीचे तटरक्षक जिाज ‘विग्रि’ रािराला र्मलपसत केले आहे.
र्ंरक्षण मंत्रालयाच्या मते, 98 मीटरचे जहाज आंध्र प्रदे शच्या

पॅरावलखिक

विशाखापट्टणम (विझाग) मध्ये आधाररत अर्ेल आलण 11

वपस्तूलमध्ये काांस्यपदक वजांकले

अलधकारी आलण 110 खलाशांच्या कंपनीद्वारे चालवले जाईल.

•

•

•

जागलतक लवक्रमी उडीर्ह र्ुवणसपदक लजंकले .

इं लडयन-पॅलर्लफक लडिॉयमेंट 2021 च्या इं लडयन ओशन
आलण जमडन नौदल यांनी र्ंयुक्त र्ागरी युद्धर्राव पार पडला.
भारतीय नौदलाचे प्रलतलनलधत्व लिगेट “वत्रकांद” ने केले तर

पॅरावलखिक

•

2020:

टे बल

टे वनसमध्ये

लजंकले .
पॅरावलखिक 2020: मररअप्पन थांगािेलूने पुरुषाांच्या उां च उडीत
रौप्यपदक वजांकले
भारताच्या मररअप्पन थांगािेलूने टोलकयो पॅराललश्िकमध्ये
1.86 मीटर गुण लमळवून रौप्यपदक पटकावले .

भाविनाबेन

पटे लने

•

याच स्पधेत शरद कुमारने 1.83 मीटर गुण लमळवत काांस्यपदक
लजंकले . अमेररकेच्या सॅम ग्रेिेने 1.88 मीटर गुण लमळवल् यानंतर
सुिणडपदक लजंकले .

टे बल टे वनसमध्ये भारतीय खेळाडू भाविनाबेन पटे लने मलहला
•

दोन नवीन पदकांर्ह, टोलकयो पॅराललश्िकमध्ये भारताची
पदकांची र्ंख्या आता 10 वर पोहोचली आहे.

गेम्समध्ये ऐलतहालर्क रौप्य पदकाची कमाई केली आहे.
34 वर्ीय पटे ल लतच्या पलहल् या पॅराललश्िक गेम्समध्ये लचनी

टोवकयो पॅरावलखिक: अिनी लेखरा दोन पदके वजांकणारी पविली

खेळाडू वयांग झोऊकडून, 0-3 अचया पराभूत झाल् या.

भारतीय मविला ठरली
•

अिनी ले खारा लहने मलहलांच्या 50 मीटर रायफल 3 पोलझशन

नेमबाज अिनी ले खरा लहने इलतहार् रचत पॅराललश्िकमध्ये
सुिणडपदक लजंकणारी पविली भारतीय मविला ठरली आहे, लतने

SH1 स्पधेत काांस्यपदक लजंकले आलण 445.9 गुणांर्ह एकाच

आर -2 मलहलांच्या 10 मीटर एअर रायफल स्टँ लडं ग एर्एच 1

ठरली.

स्पधेत व्यार्पीठाच्या अग्रस्थानी झेप घेतली.
जयपूर येथील 19 वर्ीय, ज्याला 2012 मध्ये कार अपघातात
पाठीच्या कण्याला दु खापत झाली होती, त्याने 249.6 च्या बरोबरीने
लवचवलवक्रम केला, जो एक नवीन पॅराललश्िक लवक्रम आहे.
जलतरणपटू मुरलीकाांत पेटकर (1972), भालाफेकपटू दे िेंद्र
झाझररया (2004 आलण 2016) आलण उं च उडीपटू मरीअप्पन
थांगािेलू (2016) नंतर पॅराललश्िक र्ुवणस लजंकणारी अवनी चौथी
भारतीय खेळाडू आहे.
पॅरावलखिक 2020: वनषाद कुमारने पुरुषाांच्या उां च उडीत

पॅराललश्िकमध्ये दोन पदके लजंकणारी पविली भारतीय मविला
•
•

रौप्यपदक पटकावले आहे. टोलकयो 2020 पॅराललश्िकमध्ये
भारतार्ाठी हे दु र्रे पदक आहे.

या पॅराललश्िकमध्ये भारताची पदकांची र्ंख्या आता 12 झाली
आहे. त्याने आता दोन र्ुवणस, र्हा रौप्य आलण चार कांस्यपदके
लजंकली आहेत.

टोवकयो पॅरावलखिक: ििीण कुमारने पुरुषाांच्या उां च उडीत
रौप्यपदक वजांकले
•

ििीण कुमार 2.07 मीटरच्या आलशयाई लवक्रमी उं चउडीर्ह
रौप्यपदक लजंकत भारताचा उं चउडीत चौथा पदक लवजेता आलण
टोलकयो पॅराललश्िक 2020 मध्ये एकूण 11 िा पदक लवजेता

भारताच्या वनषाद कुमारने टोलकयो पॅराललश्िक 2020 मध्ये
पुरुर्ांच्या उं च उडी टी 47 स्पधेत अमेररकेच्या डॅ लर् वाइज र्ह

ले खाराने याआधी 10 मीटर एअर रायफल स्टँ लडं ग एर्एच 1
स्पधेत र्ुवणसपदक लजंकले आहे.

रौप्यपदक वजांकले

8

गतविजेत्या चाओ याांग (237.9 – पॅराललश्िक लवक्रम) आलण

पुरुषाांच्या उां च उडीत (टी 63) रौप्य पदक लजंकले आहे. त्याने

पॅरावलखिक 2020: अिनी लेखाराला नेमबाजीमध्ये सुिणडपदक

•

र्ध्या चालू अर्ले ल् या टोवकयो पॅरावलखिक 2020 मध्ये,

हुआांग वझांग (237.5) यांनी अनुक्रमे र्ुवणस आलण रौप्यपदके

•

एकेरीच्या अंलतम लढतीत टोलकयो येथे 2020 पॅराललश्िक

•

एअर

लतर्रे स्थान लमळवले .

रौप्यपदक वजांकले

•

मीटर

पुरुर्ांच्या पी 1 10 मीटर एअर वपस्तूल एसएच 1 अंलतम

क्रीडा बातम्या

•

10

फेरीमध्ये काांस्यपदक लजंकले आहे. अधानाने 216.8 गुण लमळवून

जमसन नौदलाचे प्रलतलनलधत्व “बायनड” लिगेटने केले .

•

अिानाने

नेश्व्हगेशन आलण र्ंप्रेर्ण तंत्रज्ञाने र्ुर्ज्ज आहे.

ले गमध्ये येमेनजवळील एडनच्या आखातात भारतीय नौदल

•

वसांगराज

भारतीय नेमबाज वसांिराज अिानाने 31 ऑगस्ट 2021 रोजी

युद्धसराि

•

2020:

लासडन अँड टु ब्रो वशप वबवल् डां ग वलवमटे डने स्वदे शी बनावटीचे
जहाज तयार केले आहे. लवग्रह प्रगत रडारर्ह नवीनतम

भारत आवण जमडनीचा एडनच्या आखातात सांयुक्त सागरी
•

या स्पधेत अमेररकच्या रॉडररक टाऊनर्ेंडने 2.15 मीटरच्या

ठरला आहे.
•

या स्पधेत ग्रेट लब्रटनच्या जोनाथन ब्रूम-एडवड्स र्ला र्ुवणसपदक
लमळाले .
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पॅरावलखिक 2020: योगेश कठु वनयाने थाळीफेक मध्ये रौप्यपदक
• वनषाद कुमार, मररअप्पन थांगािेलू आवण शरद कुमार
वजांकले
यांच्यानंतर टोलकयो गेम्समध्ये पुरुर्ांच्या उं च उडीमध्ये पदक
• भारताचा थाळीफेकपटू योगेश कठु वनया ने पुरुर्ांच्या थाळीफेक
लजंकले ला प्रवीण चौथा भारतीय खेळाडू आहे.
F56 अंलतम स्पधेत चालू अर्ले ल् या टोलकयो पॅराललश्िकमध्ये
पॅरावलखिक 2020: वतरां दाज िरविांदर वसांगने पुरुषाांच्या िैयखक्तक
रौप्यपदक पटकावले आहे. योगेशने 44.38 मीटर थ्रोर्ह दु र्रा
ररकव्हडमध्ये काांस्यपदक पटकािले
क्रमांक पटकावला.
• पॅराललश्िक 2020 मध्ये, भारताचा लनपुण वतरां दाज िरविांदर
• ब्राझीलच्या बवतस्ता डॉस सँतोसने 45.59 मीटर थ्रोर्ह
वसांगने पुरुर्ांच्या वैयश्क्तक ररकव्हस ओपनमध्ये काांस्यपदक
पॅराललश्िक लवक्रम नोंदवत र्ुवणसपदक लजंकले . क्यूबाच्या
लजंकले आहे. हरलवंदर लर्ंग पॅराललश्िकमध्ये पदक लजंकणारा
एल.वडयाझ अल् डानाने कांस्यपदक लमळवले
भारताचा पलहला लतरं दाज बनला आहे.
भारतीय वक्रकेटपटू स्टु अटड वबन्नीची वनिृत्ती
• हरलवंदरने दलक्षण कोररयाच्या वकम वमन सु ला 6-5 ने पराभूत
• भारतीय अिपैलू लक्रकेटपटू , स्टु अटड वबन्नीने 30 ऑगस्ट 2021
केले आलण टोलकयो 2020 मध्ये भारताचे लदवर्ातील लतर्रे
रोजी र्वस प्रकारच्या लक्रकेटमधून लनवृत्तीची घोर्णा केली आहे.
पदक लजंकले आलण भारताची र्ंख्या 13 वर नेली.
• त्याने र्हा कर्ोटी, 14 एकलदवर्ीय आलण तीन टी -20 मध्ये टीम
टोवकयो पॅरावलखिक: मनीष नरिालने 50 मीटर वमश्र वपस्तूलमध्ये
इं लडयाचे प्रलतलनलधत्व केले होते, एकूण 459 िािा आवण 24 बळी
सुिणडपदक वजांकले
लमळवले होते.
• भारतीय नेमबाज मनीष नरिाल आलण वसांगराज अिाना यांनी
• लबन्नी हा भारताचा माजी लनवडकतास आलण 1983 च्या लवचवचर्क
पी 4 – लमश्र 50 मीटर लपस्तूल एर्एच 1 फायनलमध्ये अनुक्रमे
लवजेत्या र्ंघाचा भाग अर्ले ल् या रॉजर वबन्नी यांचा मुलगा आहे.
सुिणड आलण रौप्य पदक लजंकले .
मॅक्स िेस्टाडपेनने बेखल्जयन ग्राांिी 2021 वजांकली
• 19 वर्ीय मनीर्ने 218.2 गुणांर्ह र्ुवणसपदक लमळवताना
• मॅक्स िेस्टाडपेन (रे ड बुल – नेदरलँ ड्स) ला बेवल् जयम ग्राांिी
पॅराललश्िक लवक्रम केला, तर लर्ंगराजने 216.7 गुणांर्ह टोलकयो
2021 चा लवजेता घोलर्त करण्यात आले आहे.
पॅराललश्िकचे दु र्रे पदक लमळवले .रलशयन पॅराललश्िक र्लमतीचे
• बेलल् जयन ग्रांप्री पावर्ामुळे थांबली होती आलण फक्त दोन लॅ प
(आरपीर्ी) सेगेई माले शेि यांनी काांस्यपदक पटकावले .
पूणस झाले होते. या दोन लॅ प्समध्ये झाले ल् या प्रगतीच्या आधारे
• या पॅराललश्िकमध्ये भारताची पदकांची र्ंख्या आता 15 झाली
त्याला लवजेता ठरवण्यात आला.
• जॉजस रर्ेल लवल् यम्स दु र्ऱ्या आलण लु ईर् हॅलमल् टन लतर्ऱ्या
आहे. यात तीन र्ुवणस, र्ात रौप्य आलण पाच कांस्यपदकांचा
क्रमांकावर आले
र्मावेश आहे. पॅरा गेम्सच्या एकाच आवृत्तीत भारताची ही र्वोत्तम
एसपी सेतुरामन याांनी 2021 बावसडलोना ओपन बुखद्धबळ स्पिाड
र्ंख्या आहे.
वजांकली
पॅरावलखिक 2020: भालाफेकपटू सुवमत अांतीलने सुिणडपदक
• भारतीय ग्रँडमास्टर एसपी सेतुरामन याांनी 2021 बावसडलोना
वजांकले
ओपन बुखद्धबळ स्पिेचे जेतेपद पटकावले आहे, नऊ फेऱ्यांमध्ये
• भारताच्या सुवमत अांतीलने टोलकयो पॅराललश्िकमध्ये पुरुर्ांच्या
तो र्हा र्ामन्यात अलजंक्य रालहला.
भालाफेक F64 अंलतम स्पधेत र्ुवणसपदक लजंकले आहे.
•
चेन्नईमध्ये जन्मले ल् या र्ेथुरमनने नवव्या आलण अंलतम फेरीनंतर
• या फेरीत त्याने 68.55 मीटर लांब भालाफेक करत नवीन
7.5 गुण लमळलवले जे रलशयाच्या डॅ लनल युफ्फाशी र्मान होते.
लवचवलवक्रम केला आहे. 23 वर्ीय र्ुलमत मूळचा हररयाणातील
मात्र, टायब्रेकच्या चांगल् या गुणांच्या आधारे भारतीय खेळाडू
र्ोनीपतचा आहे.
लवजेता म्हणून उदयार् आला.
• या स्पधेत ऑस्टर े ललयाच्या वमचल बुररयनने रौप्यपदक (66.29
• भारताचा कालतसकेयन मुरली लतर्ऱ्या क्रमांकावर आला.
मीटर) लजंकले , तर श्रीलं केच्या दु लन कोवडथुिाक्कूने कांस्यपदक
पटकावले .
पॅरावलखिक

2020:

देिेंद्र

झाझररया

याांनी

भालाफेकमध्ये

रौप्यपदक वजांकले
•

र्ध्या चालू अर्ले ल् या टोवकयो पॅरावलखिक 2020 मध्ये,
भारताचे महान पॅराललश्ियन, देिेंद्र झाझाररया यांनी 30 ऑगस्ट,
2021 रोजी पुरुर्ांच्या भालाफेक-F46 अंलतम स्पधेत रौप्यपदक
लजंकले . 40 वर्ीय दे वेंद्रने 64.35 ची रौप्यपदकार्ाठी र्वोत्कृि थ्रो
केला.

•

याच स्पधेत सुांदरवसांग गुजडरने 64.01 च्या र्वोत्तम थ्रोर्ह
काांस्यपदक लजंकले . यार्ह, पॅराललश्िक 2020 गेम्समध्ये
भारताची एकूण पदकांची र्ंख्या र्ातवर पोहोचली आहे.

9
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आमी स्पोट्ड स इखिट्यूट, पुणेचे “नीरज चोिा स्टे वडयम”
• 2 वडसेंबर 2009 रोजी र्ंयुक्त रािराच्या महार्भेच्या 64 व्या
नामकरण
अलधवेशनात 29 ऑगस्टला अणुचाचण्यांलवरोधातील आंतररािरीय
• र्ंरक्षण मंत्री, राजनाथ वसांि यांनी आमी स्पोट्डस इखिट्यूट
लदवर् घोलर्त करण्यात आला ज्याचा र्ंकल् प 64/35 मतानी
(एएसआय), पुणे ला भेट लदली आलण आमी स्पोट्स र् इश्िट्यूट
स्वीकारण्यात आला. 2010 ला पलहल् यांदा अण्वस्त्र
स्टे लडयमला “नीरज चोिा स्टे वडयम” अर्े नाव लदले .
चाचण्यांलवरोधातील आंतररािरीय लदवर् आयोलजत करण्यात आला
• भारतीय लष्कराचे लक्ष (क्रीडा क्षेत्रात) 11 लवर्यांमधील
29 ऑगस्ट: राष्ट्रीय क्रीडा वदिस
आशादायक खेळाडू ं ना ओळखणे आलण त्यांना प्रलशलक्षत करणे
• भारतात दरवर्ी 29 ऑगस्ट हा रािरीय क्रीडा लदवर् म्हणून र्ाजरा
आहे.
केला जातो. भारताचा हॉकी र्ंघाचे माजी कणसधार मेजर ध्यानचांद
• भारतीय लष्कराचे “वमशन ऑवलखिक” कायसक्रम 2001 मध्ये
यांच्या जयंतीलनलमत्त 29 ऑगस्ट 2012 रोजी पलहला रािरीय क्रीडा
ऑललश्िक आलण इतर आंतररािरीय स्पधाांमध्ये पदक लवजेते
कामलगरी करण्याच्या उिे शाने र्ुरू करण्यात आले .
डे ल स्टे नने सिड िकारच्या वक्रकेटमिून वनिृत्तीची घोषणा केली
•

•

•

हा लदवर् लवलवध क्रीडा योजना र्ुरू करण्यार्ाठी व्यार्पीठ

दलक्षण आलिकेचा लक्रकेटपटू डे ल स्टे नने त्याच्या 20 वर्ाांच्या

म्हणून वापरला जातो तर्ेच जीवनात शारीररक लक्रयाकलाप आलण

लक्रकेट प्रवार्ाचा शेवट करत 31 ऑगस्ट 2021 रोजी र्वस

खेळांचे महत्त् याबिल जागरूकता पर्रवण्यार्ाठी लवलवध क्रीडा

प्रकारच्या लक्रकेटमधून लनवृत्ती जाहीर केली आहे.

कायसक्रम आलण चचासर्त्रांचे आयोजन केले जाते.

38 वर्ीय दलक्षण आलिकेच्या वेगवान गोलं दाजानाने आपला
शेवटचा फेब्रुवारी 2020 मध्ये ऑस्टर े ललया लवरुद्ध टी -20 मध्ये
दलक्षण आलिकेर्ाठी खेळला होता.

•

लदवर् र्ाजरा करण्यात आला.

30 ऑगस्ट: राष्ट्रीय लघु उद्योग वदन
•

भारतात, लघु उद्योगांना त्यांच्या एकूण वाढीच्या र्ंभाव्यतेर्ाठी
आलण त्यांच्या लवकार्ार्ाठी लमळाले ल् या र्ंधींना फायदा करून

तो इं लडयन प्रीलमयर लीग (आयपीएल) मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर

दे ण्यार्ाठी आलण प्रोत्साहन दे ण्यार्ाठी राष्ट्रीय लघु उद्योग वदन

(आरर्ीबी) कडू नही खेळला होता.

दरवर्ी 30 ऑगस्ट रोजी पाळला जातो.
•

विज्ञान आवण तांत्रज्ञान बातम्या

लवद्यमान लघु, मध्यम आलण मोठ्या उद्योगांना र्ंतुललत वाढ प्रदान
करण्यार्ाठी

आलण

दे शाच्या

आलथसक

आरोग्याला

चालना

आयआयटी रोपरने जगातील पविले ‘प्लाांट बेस्ड’ स्माटड ििा

दे ण्यार्ाठी नवीन उद्योग उभारण्यार्ाठी मदत प्रदान करण्यार्ाठी

शुद्धीकरण यांत्र विकवसत केले

लघू उद्योग लदवर् हे एक माध्यम आहे.

•

इां वडयन इखिट्यूट ऑफ टे क्नॉलॉजी (आयआयटी), रोपर ि
कानपूर

आलण

लदल् ली

लवद्यापीठाच्या

मॅनेजमेंट

स्टडीज

लवद्याशाखेने र्ंयुक्तपणे “अनवब्रद लाइफ” नावाचे एक लजवंत
वनस्पती आधाररत हवा शुद्धीकरण यंत्र लनमासण केले आहे.
•

30 ऑगस्ट: जबरदस्तीने बेपत्ता व्हािे लागणाऱ्या लोकाांचा
आां तरराष्ट्रीय वदिस
•

जबरदस्तीने बेपत्ता व्हािे लागणाऱ्या लोकाांचा आंतररािरीय

हे एअर प्युररफायर हॉश्स्पटल, शाळा, कायासलये आलण घरांर्ारख्या
इनडोअर स्पेर्मध्ये हवा शुद्धीकरणाच्या प्रलक्रयेला चालना दे ईल.
हे जगातील पलहले , अत्याधुलनक ‘स्माटड बायो-वफल् टर’ आहे जे

लदवर् पाळतो.
•

र्मावेश आहे.

29 ऑगस्ट: आखिक चाचण्याांविरुद्धचा आां तरराष्ट्रीय वदिस

आयोलजत केला जात आहे.
•

आखिक चाचण्याांविरुद्धचा आां तरराष्ट्रीय वदिस 29 ऑगस्ट

•

अणू शस्त्र चाचणी स्फोट लकंवा इतर कोणत्याही अणु स्फोटांच्या
पररणामांलवर्यी जागरूकता वाढवणे आलण अण्वस्त्र-मुक्त जगाचे
ध्येय र्ाध्य करण्याचे एक र्ाधन म्हणून त्यांच्या र्माप्तीची गरज
या लदवर्ाचे उिीि आहे
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हा लदवर् पलहल् यांदा 2011 र्ाली पाळण्यात आला.
आविकन िांशाच्या लोकाांसाठी आां तरराष्ट्रीय वदन 31 ऑगस्ट
2021 रोजी प्रथमच पाळला जात आहे.

•

र्ंयुक्त रािर र्ंघाने जगभरातील आलिकन डायस्पोराच्या लवलक्षण
योगदानाला प्रोत्साहन दे णे आलण आलिकन वंशाच्या लोकांलवरुद्ध

रोजी जागलतक स्तरावर पाळला जातो.
•

बेपत्ता

31 ऑगस्ट: आविकन िांशाच्या लोकाांचा आां तरराष्ट्रीय वदिस

मित्वाचे वदिस
•

जबरदस्तीने लकंवा अनैश्िकपणे

होण्याच्या वाढीबिल तीव्र लचंता व्यक्त करण्यार्ाठी हा लदवर्

या उपकरणात हवा शुद्धीकरणार्ाठी वापरले ल् या लवलशि
वनस्पतींमध्ये पीर् ललली, र्पस वनस्पती, स्पायडर िांट इत्यादींचा

स्थानबद्धता, अटकेच्या आलण अपहरणाच्या घटनांर्ह जगातील
लवलवध भागांमध्ये

हवा शुद्ध करू शकते.
•

र्ंयुक्त रािरर्ंघ दरवर्ी 30 ऑगस्ट रोजी जागवतक पातळीिर

र्वस प्रकारचे भेदभाव दू र करणे हे उलिि ठे वले आहे.
•

2020 हे वर्स आलिकन वंशाच्या लोकांर्ाठी आंतररािरीय
दशकातील मध्यावधी वर्स आहे त्यालनलमत्ताने हा लदवर् आयोलजत
करण्याचे ठरलवले गेले.
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02 सप्टेंबर: जागवतक नारळ वदन
• त्याने “बाललका वधू” आलण “लदल र्े लदल तक” र्ारख्या डे ली र्ोप
•

जागवतक नारळ वदिस 2009 पार्ून दरवर्ी 02 सप्टेंबर रोजी
पाळला जातो. या उष्णकलटबंधीय फळाला प्रोत्साहन दे ण्यार्ाठी

•

•

मध्ये काम केले होते.
“झलक लदखला जा 6”, “लफयर फॅक्ट्र: खतरों के श्खलाडी” आलण

•

आलण त्याच्या आरोग्य फायद्यांलवर्यी जागरूकता लनमासण हा लदवर्
आयोलजत केला जातो.

हुररड यतचे नेते सय्यद अली वगलानी याांचे वनिन

जागलतक नारळ लदवर् एलशयन पॅलर्लफक कोकोनट कम्युलनटी

•

“लबग बॉर् 13” र्ारख्या ररअॅललटी शोमध्ये त्याने भाग घेतला होता.
काखश्मरी फुटीरतािादी नेते आलण ऑल पाटीज हुररयत

(एपीर्ीर्ी) च्या स्थापनेची स्मृतीलप्रत्यथस दे खील आयोलजत केला

कॉन्फरन्स (एपीएचर्ी) चे माजी अध्यक्ष सय्यद अली शाि

जातो.
जागलतक नारळ लदन 2021 ची र्ंकल् पना: ‘कोविड -19

वगलानी यांचे लनधन झाले . ते 91 वर्ाांचे होते.

मिामारी आवण पलीकडे , सुरवक्षत सिडसमािेशक आवण

र्य्यद अली लगलानी यांचा जन्म 29 र्प्टेंबर 1929 रोजी तहर्ील

•

बांदीपोरा येथील झूरी मुंज गावातील र्य्यद पीर शाह लगलानी

शाश्ित नारळ समुदायाची वनवमडती करणे’ [लबलल् डं ग अ र्ेफ
रे लझलीअंट अँड र्स्टनेबल कोकोनट कम्युलनटी अलमड कोव्हीड19 पॅन्डेलमक]

यांच्या घरी झाला.
लाहोर, पालकस्तानच्या ओररएं टल कॉले जमध्ये लशक्षण पूणस केले .

वनिन बातम्या

िख्यात बांगाली लेखक बुद्धदे ि गुिा याांचे वनिन

ज्येि पत्रकार आवण माजी राज्यसभा खासदार चांदन वमत्रा याांचे
वनिन
•

लमत्रा यांना ऑगस्ट 2003 ते 2009 पयांत राज्यर्भेचे र्दस्य

प्रख्यात बांगाली ले खक बुद्धदेि गुिा यांचे लनधन झाले .

•

ते “मधुकरी” (हनी गॅथेरर), “कोइलर कच” (कोएल पक्ष्याजवळ)
उल् ले खनीय पुस्तकांचे ले खक होते.

माजी राज्यर्भा खार्दार आलण ज्येष्ठ पत्रकार चांदन वमत्रा यांचे
आलण व्यवस्थापकीय र्ंचालक होते.

•

आलण “र्ोलबनॉय लनबेडॉन” (लवनम्र अपसण) यार्ारख्या अनेक
•

लनधन झाले . ते नवी लदल् लीतील द पायवनयर वृत्तपत्राचे र्ंपादक
•

लगलानी यांनी आपले प्राथलमक लशक्षण र्ोपोर येथे प्राप्त केले आलण

•

त्यांना 1976 मध्ये आनांदा पुरस्कार, वशरोमण पुरस्कार आलण
शरत पुरस्कार यार्ह अनेक पुरस्कार प्राप्त आहेत

िवसद्ध वक्रकेट िवशक्षक िासू पराांजपे याांचे वनिन
•

म्हणून नामांलकत करण्यात आले होते.

भारताचे माजी लक्रकेटपटू आलण प्रलशक्षक िासू पराांजपे यांचे

•

जून 2010 मध्ये, लमत्रा मध्य प्रदे शातून भाजपकडू न राज्यर्भेवर

लनधन झाले . त्यांनी सुनील गािस्कर, वदलीप िेंगसरकर,
राहुल द्रविड, सवचन तेंडुलकर आवण रोवित शमाड र्ारख्या

•

दु र्ऱ्यांदा लनवडू न आले . त्यांचा कायसकाळ 2016 मध्ये र्ंपला.
जुलै 2018 मध्ये त्यांनी भाजपचा राजीनामा लदला आलण तृणमूल

लदग्गजांचे मागसदशसक म्हणून काम केले . त्यांनी गावस्कर यांना

काँग्रेसमध्ये (टीएमर्ी) र्ामील झाले .

‘सनी’ हे टोपणनावही लदले .
•

वबग बॉस 13 चे विजेता वसद्धाथड शुक्ला याांचे वनिन
•

•

परांजपे यांचा जन्म 21 नोव्हेंबर 1938 रोजी गुजरातमध्ये झाला

लबग बॉर् 13 लवजेता अलभनेता वसद्धाथड शुक्ला याचे लनधन झाले
आहे. तो हम्प्प्टी शमास की दु ल्हलनया र्ारख्या लचत्रपटांचा भाग

होता, परांजपे हे माजी रणजी करं डक खेळाडू आलण राष्ट्रीय
वक्रकेट अकादमीचे प्रलशक्षक होते. ते भारताचे माजी आलण

रालहला आहे.

मुंबईचे लक्रकेटपटू जतीन परांजपे यांचे वडील होते

त्याची भूलमका अर्ले ली शेवटची धारावालहक ‘ब्रोकन बट

विविि बातम्या

ब्यूटीफुल 3’ होती ज्यात त्याने अगस्त्याची भूलमका र्ाकारली
होती.

इस्कॉन सांस्थापकाांच्या 125 व्या जयांतीवनवमत्त पांतििान मोदी ांनी
125 रुपयाांचे विशेष नाणे अनािरण केले
•

इस्कॉनचे र्ंस्थापक श्रील भखक्तिेदान्त स्वामी िभुपाद यांच्या
125 व्या जयंतीलनलमत्त पंतप्रधान नरें द्र मोदी ांनी 125 रुपयाांच्या
लवशेर् स्मारक नाण्याचे आभार्ी पद्धतीने अनावरण केले .

•

जुलै 1966 मध्ये, प्रभुपाद यांनी कृष्ण चेतनेसाठी आां तरराष्ट्रीय
सोसायटी / इां टरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा काँवशअसनेस
(इस्कॉन) ची स्थापना केली ज्याला र्ामान्यतः

‘िरे कृष्ण

चळिळ’ म्हणून ओळखले जाते.
•

आध्याश्त्मक नेते अभय चरण डे या नावाने 1 सप्टेंबर 1896 रोजी
कलकत्ता येथे जन्मले आलण नंतर र्न्माननीय ए.र्ी. भश्क्तवेदांत
स्वामी प्रभुपाद म्हणून ओळखले गेले.
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कॅनेडातील शिर बनाडबी 5 सप्टेंबरला गौरी लांकेश वदन म्हणून
• नवीन लवकार् बँक स्थापन: 15 जुलै 2014.
पाळे ल

•

श्रीलं केचे अध्यक्ष: गोताबाया राजपक्षे

•

मालहती आलण प्रर्ारण मंत्री: अनुराग लर्ंह ठाकूर

•

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ स्थापन: 1924

•

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ मुख्यालय: नवी लदल् ली

•

अश्ॅ क्सर् बँकेचे मुख्य कायसकारी अलधकारी: अलमताभ चौधरी

•

अश्ॅ क्सर् बँकेचे मुख्यालय: मुंबई

•

अश्ॅ क्सर् बँके ची स्थापना: 3 लडर्ेंबर 1993, अहमदाबाद

•

अश्ॅ क्सर् बँकेचे मुख्य कायसकारी अलधकारी: अलमताभ चौधरी

लक्रस्टललना जॉलजसएवा

•

अश्ॅ क्सर् बँकेचे मुख्यालय: मुंबई

•

आयएमएफचेच्या मुख्य अथसतज्ज्ञ: गीता गोपीनाथ

•

अश्ॅ क्सर् बँके ची स्थापना: 3 लडर्ेंबर 1993, अहमदाबाद

•

महारािराचे राज्यपाल: भगतलर्ंग कोचयारी

•

युरोलपयन स्पेर् एजन्सी ही 22 र्दस्य दे शांची आं तरर्रकारी र्ंस्था

•

महारािराची राजधानी: मुंबई

•

महारािराचे मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे

•

एचडीएफर्ी लाइफ मुख्यालय: मुंबई

•

एचडीएफर्ी लाईफ र्ीईओ: लवभा पडळकर

•

एचडीएफर्ी लाइफची स्थापना: 2000.

•

इं लजलनयर्स इं लडया लललमटे डची स्थापना: 1965

•

पॉवरलग्रडची स्थापना: 23 ऑक्ट्ोबर 1989

•

पॉवरलग्रड मुख्यालय: गुडगाव, भारत

•

राज्यर्भेचे अध्यक्ष: एम. व्यंकय्या नायडू

•

राज्यर्भा स्थापन: 3 एलप्रल 1952

•

राज्यर्भा मुदत: 6 वर्े

•

रािरीय इस्पात लनगम लललमटे डची स्थापना: 18 फेब्रुवारी 1982

•

रािरीय इस्पात लनगम लललमटे ड मुख्यालय: लवशाखापट्टणम.

•

बीएर्एफची स्थापना: 1 लडर्ेंबर 1965

•

बीएर्एफ मुख्यालय: नवी लदल् ली

•

लबलडे स्क मुख्यालय: मुंबई

•

आयटीबीपीची स्थापना: 24 ऑक्ट्ोबर 1962

•

लबलडे स्कची स्थापना: 29 माचस 2000

•

आयटीबीपीचे मुख्यालय: नवी लदल् ली, भारत

•

एर्बीआयचे अध्यक्ष: लदनेश कुमार खारा

•

अश्ॅ क्सर् बँकेचे मुख्य कायसकारी अलधकारी: अलमताभ चौधरी

•

एर्बीआय मुख्यालय: मुंबई

•

अश्ॅ क्सर् बँकेचे मुख्यालय: मुंबई

•

एर्बीआय ची स्थापना: 1 जुलै 1955

•

अश्ॅ क्सर् बँकेची स्थापना: 3 लडर्ेंबर 1993, अहमदाबाद.

•

अल् जेररया राजधानी: अल् जीयर्स

•

एचडीएफर्ी बँकेचे मुख्यालय: मुंबई, महारािर

•

अल् जेररया चलन: अल् जेररयन लदनार

•

एचडीएफर्ी बँकेचे एमडी आलण र्ीईओ: शलशधर जगदीशन

•

अल् जेररयाचे अध्यक्ष: अब्दे लमाजीद तेब्बोने

•

आरबीआयचे 25 वे गव्हनसर: शश्क्तकांत दार्

•

आलददार् र्ंस्थापक: अॅडॉल् फ डॅ स्लर

•

मुख्यालय: मुंबई

•

आलददार्ची स्थापना: 18 ऑगस्ट 1949

•

स्थापना: 1 एलप्रल 1935, कोलकाता.

•

आलददार् मुख्यालय: हझोजेनॉराच, जमसनी

•

नवीन लवकार् बँकेचे मुख्यालय: शांघाय, चीन

•

आलददार् र्ीईओ: कॅस्पर रॉस्टे ड.

•

नवीन लवकार् बँकेचे अध्यक्ष: माकोर् प्राडो टर ॉयजो

•

भारताचे 48 वे र्रन्यायाधीश (CJI): नूतलापती वेंकट रमण

•

नवीन लवकार् बँकेचे र्ंस्थापक: लब्रक्स

•

भारतीय र्वोच्च न्यायालयाची स्थापना: 26 जानेवारी 1950

•

महारािराचे राज्यपाल: भगतलर्ंग कोचयारी

•

कॅनडातील बनडबी शहराने 5 र्प्टेंबरला “गौरी लां केश वदिस”
म्हणून घोलर्त केले आहे,लतची बहीण कविता लां केश यांनी या
लदवर्ाचे आयोजन केले .

सिड स्पिाड परीक्षाांसाठी मित्त्वाचे मुद्दे:
•

आयएमएफचे मुख्यालय: वॉल ंग्टन, D.C. U.S

•

आयएमएफच्या
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व्यवस्थापकीय

र्ंचालक

आलण

अध्यक्ष:

आहे
•

आर्ामचे राज्यपाल: जगदीश मुखी

•

आर्ामचे मुख्यमंत्री: लहमंत लबस्वा र्रमा.

•

इं लडयन इश्िट्यूट ऑफ अस्ट
ॅ र ोलफलजक्स (आयआयए) मुख्यालय:
बेंगळु रू

•

आं तररािरीय खगोलशास्त्रीय र्ंघ (आयएयु) मुख्यालय: पॅररर्,
िान्स

•

पंजाबचे मुख्यमंत्री: कॅप्टन अमररं दर लर्ंग

•

पंजाबचे राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोलहत

•

लत्रपुराचे मुख्यमंत्री: लबिब कुमार दे ब

•

राज्यपाल: र्त्यदे व नारायण आयस

•

पेयुचे र्ीईओ: लॉरे न्ट ले मोआल

•

पेयुची स्थापना: 2006

•

लबलडे स्कचे र्ंस्थापक: एम.एन. श्रीलनवार्ू; अजय कौशल; कालतसक
गणपती
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•

महारािराची राजधानी: मुंबई
महारािराचे मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे .

•

फोनपे चे र्ीईओ: र्मीर लनगम

•

फोनपेचे मुख्यालय स्थान: बेंगळु रू, कनासटक.

•

एचएर्बीर्ीचे मुख्य कायसकारी अलधकारी: पीटर वोंग

•

एचएर्बीर्ी र्ंस्थापक: थॉमर् र्दरलँ ड

•

एचएर्बीर्ी ची स्थापना: माचस 1865

•

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आलण महामागस मंत्री: लनतीन जयराम गडकरी.

•

एलआयर्ी मुख्यालय: मुंबई

•

एलआयर्ीची स्थापना: 1 र्प्टेंबर 1956

•

एलआयर्ीचे अध्यक्ष: एमआर कुमार.

•
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