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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 05 सप्टेंबर त े11 सप्टेंबर 2021  
 

राष्ट्रीय बातम्या 
 

उत्तराखंड, पंजाब, ताहमळनाडूच्या नवीन राज्यपालाचंी हनयकु्ती  

● राष्ट्रपती राम नाथ कोववंद यांनी उत्तराखडंचे राज्यपाल म्िणून हनवृत्त 

लष्कर उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल गुरहमत वसंि यांची हनयुक्ती केली. त े

बेबी राणी मौयय यांची जागा घेतील. 

● सध्या ताहमळनाडूचे राज्यपाल असलेले बनवारीलाल परुोहित यांची 

पजंाबचे राज्यपाल म्िणून हनयुक्ती करण्यात आली. 

● तर सध्या नागालँडचे राज्यपाल असलेले आर.एन. रवी यानंा 

ताहमळनाडूचे राज्यपाल म्िणून हनयुक्त करण्यात आले आि.े 

● आसामचे राज्यपाल प्राध्यापक जगदीश मखुी यांना नागालडँ 

राज्याच्या राज्यपाल पदाचा अहतररक्त भार देण्यात आला आि.े 
 

राजस्थानमधील राष्ट्रीय मिामागायवर भारताची पहिली आपत्कालीन 

लवँडंग सहुवधा 

● कें द्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ वसिं आहण कें द्रीय मिामागय मंत्री हनतीन 

गडकरी यानंी राजस्थानमधील राष्ट्रीय मिामागायवरील आपत्कालीन 

लँवडंग सुहवधेचे उद्घाटन केले. 

● िी आपत्कालीन लँवडंग सुहवधा भारतमाला परीयोजनेअंतगयत 

राजस्थानच्या बारमरेमध्ये राष्ट्रीय मिामागय (एनएच) 925A च्या 

सट्टा-गंधव मागायवर बांधण्यात आली आि.े 

 

भारतातील पहिल्या उच्च राख कोळसा गहॅसफिकेशन आधाररत मथेनॉल 

उत्पादन कें द्राच ेउद्घाटन 

● भारत िवेी इलहेरिकल्स हलहमटेड (भेल) संशोधन आहण हवकास कें द्र, 

िैदराबाद येथे भारतातील पहिल्या स्वदेशी बनावटीचे उच्च राखीव 

कोल गहॅसफिकेशन आधाररत मथेनॉल उत्पादन संयंत्राचे उद्घाटन झाले. 

● िा प्रकल्प हवज्ञान आहण तंत्रज्ञान हवभागाअंतगयत तर उत्पाफदत कच्च्या 

हमथेनॉलची शुद्धता 98 ते 99.5 टके्क आि.े 

 

कें द्रीय मतं्री भपूेंद्र यादव यानंी पीआरएएनए पोटयलच ेउद्घाटन केल े

● कें द्रीय पयायवरण, वन आहण िवामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादव यानंी 

देशातील 132 शिरांमध्ये वायू प्रदषूणाच्या हनयंत्रणासाठी PRANA 

(पीआरएएनए) नावाचे पोटयल सुरू केले. 

● PRANA (पीआरएएनए) म्िणज ेपोटयल िॉर रेग्यलुेशन ऑि एअर 

पोल्यशुन इन नॉन-अटेन्मेंट हसटीज. 

● पोटयल (prana.cpcb.gov.in) शिराच्या िवाई कृती योजना 

अंमलबजावणीच्या भौहतक तसेच आर्थयक हस्थतीचा मागोवा घेण्यास 

मदत करेल आहण लोकांच्या िवेच्या गुणवते्तहवषयी माहिती प्रसाररत 

करेल. 

 

िायिेड आहण एमईए आत्महनभयर भारत कॉनयर उभारणार 

● भारतीय आफदवासी सिकारी हवपणन हवकास मिासघं (िायिेड) 

परराष्ट्र मतं्रालयाच्या सिकायायने पढुील 3 महिन्यांत जगभरातील 75 

भारतीय हमशन/ दतूावासांमध्ये आत्महनभयर भारत कोपरा उभारणार 

आि.े1 

● 5 ऑगस्ट 2021 रोजी बँकॉक, थायलडं येथील भारतीय दतूावासात 

अशा पहिल्या आत्महनभयर भारत कोपराचे यशस्वी उद्घाटन झाले. 

 

पतंप्रधान मोदींनी हशक्षक पवय -2021 च ेउद्घाटन केल े

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “हशक्षक पवय -2021” चे उद्घाटन केले आहण 

हहिहडओ कॉन्िरन्सद्वारे उद्घाटन समारंभाला संबोहधत केले. 

● ‘हशक्षक पवय -2021’ ची संकल्पना “गणुवत्ता आहण शाश्वत शाळा: 

भारतातील शाळामंधनू हशक्षण” आि.े 

● िा काययक्रम हशक्षण मंत्रालयाने आयोहजत केला िोता, 07 त े 17 

सप्टेंबर 2021 पयंत साजरा केला जाईल.हशक्षक पवय -2021 चा उद्देश 

सवय स्तरांवर केवळ हशक्षणाची सातत्य सुहनहित करण्यासाठीच नहि े

तर देशभरातील शाळांमध्ये गुणवत्ता, सवयसमावेशक पद्धती आहण 

शाश्वतता सुधारण्यासाठी नाहवन्यपूणय पद्धतींना प्रोत्सािन देणे आि.े 
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आयआयटी िदैराबाद यथेे भारतातील पहिली जैव-वीट आधाररत 

इमारतीच ेअनावरण केल े

● आयआयटी िदैराबाद येथे कृषी-कचऱ्यापासून जवै-हवटानंी बनलेल्या 

भारतातील पहिल्या इमारतीचे उद्घाटन झाले आि.े 

● उष्णता कमी करण्यासाठी छप्पर पीहिीसी शीटवर जैव-हवटांनी 

बनलेले आि.े 

● सामग्रीची ताकद आहण अष्टपैलुत्व प्रदर्शयत करण्यासाठी िा बोल्ड 

यहुनक आयहडया लीड डेहिलपमेंट (हबल्ड) प्रकल्पाचा भाग आि.े 

 

प्लाहस्टक करार’ सुरू करणारे भारत पहिल ेआहशयाई राष्ट्र 

● प्लाहस्टकसाठी circular system ला प्रोत्सािन देण्यासाठी ि े एक 

नवीन व्यासपीठ आि.े कॉन्िेडरेशन ऑि इंहडयन इंडस्िी (सीआयआय) 

द्वारे आयोहजत 16 व्या सस्टेनेहबहलटी हशखर पररषदेत भारतातील 

हिरटश उच्चायुक्त अलेरझांडर एहलस यांनी 03 सप्टेंबर 2021 रोजी 

इंहडया प्लाहस्टक करार प्लॅटिॉमयची सुरुवात केली. 

● ‘इंहडया प्लाहस्टक करार’ बद्दल: नवीन प्लॅटिॉमय ‘इंहडया प्लॅहस्टक 

करार’ िा वल्डय-वाइड िंड िॉर नेचर-इंहडया (डब्लल्यूडब्लल्यूएि इंहडया) 

आहण कॉन्िेडरेशन ऑि इंहडयन इंडस्िी (सीआयआय) यांचा संयुक्त 

प्रयत्न आिे आहण प्लाहस्टकचे मूल्य आि ेआहण पयायवरणाचे प्रदषूण िोत 

नािी असे जग हनमायण करण्याची संकल्पना आि.े 

● िा करार 2030 पयंत व्यवसायांसाठी प्लाहस्टकला circular 

economy कडे वळवण्याचे लक्ष्य ठेवतो. 

● या उपक्रमाला यूके ररसचय अँड इनोहिशेन (यूकेआरआय) आहण रॅप, 

यूके हस्थत जागहतक स्वयंसेवी संस्था आहण भारतातील हिरटश 

उच्चायोगाने मान्यता फदली आि.े 

 

भारत सरकारने औषधी रोपाचं े हवतरण करण्यासाठी आयषु आपके द्वार 

अहभयान सरुू केल े

● एका वषायत 75 लाख घरांमध्ये औषधी वनस्पतींचे रोपटे हवतररत 

करणे िा याचा ितेू आिे 

● या अहभयानाचे उद्घाटन कें द्रीय आयुष मंत्री सवायनंद सोनोवाल यांनी 

मुंबईतून केले, त्या दरम्यान त्यांनी नागररकांना औषधी वनस्पतींच े

रोप वाटप केले. 

● हवतररत करण्यात येणाऱ्या औषधी वनस्पतींमध्ये तेजपट्टा, स्टीहहिया, 

अशोक, हगलोय, अश्वगंधा, लेमनग्रास, तुळशी, सपयगंधा आहण आवळा 

यांचा समावेश आि.े 
 

राज्य बातम्या 

 

ताहमळनाडूमध्य ेभारतातील पहिले डूगोंग संवधयन क्षते्र 

● ताहमळनाडू राज्य सरकारने पाल्क सामदु्रधनुीच्या उत्तर भागात 

भारतातील पहिल ेडूगोंग सवंधयन क्षते्र उभारण्याची घोषणा केली आि.े 

डूगोंग सामान्यतः समुद्री गाय म्िणून ओळखल ेजाते. 

● वाइल्डलाइि इहन्स्टट्यटू ऑि इंहडया (WII) च्या अंदाजानुसार, सध्या 

िक्त 200-250 डुगोंग हशल्लक आिते, त्यापैकी 150 पाल्क सामुद्रधुनी 

आहण ताहमळनाडूतील मन्नारच्या खाडीमध्ये आढळतात. 

● िा क्षेत्र पाल्क सामुद्रधुनीच्या उत्तरेकडील भागात आफदरामपरट्टनम त े

अमापरट्टनम पयंत पसरलेला असेल. िा राखीव 500 चौरस फकमी पेक्षा 

जास्त क्षेत्र व्यापेल. 

 

चंदीगड रेल्वे स्टेशनला पंचताराफंकत ‘ईट राइट स्टेशन’ प्रमाणपत्र 

● चंदीगड रेल्वे स्टेशनला (सीआरएस) प्रवाशांना उच्च दजायच,े पौहष्टक 

अन्न पुरवण्यासाठी 5 स्टार ‘ईट राइट स्टेशन’ प्रमाणपत्र देण्यात आले. 

● एिएसएसएआय-सूचीबद्ध तृतीय-पक्ष ऑहडट एजन्सीच्या समाप्तीनंतर 

भारतीय अन्न सुरक्षा आहण मानक प्राहधकरण (एिएसएसएआय) द्वारे 

प्रमाणपत्र देण्यात आले. 

● जागहतक दजायच्या रेल्व े स्थानकाच्या धतीवर श्रेणीसुधाररत 

करण्यासाठी सीआरएसची हनवड करण्यात आली. 

 

चंदीगडमध्य ेभारतातील सवायत उंच िवा स्वच्छ करणारा टॉवर बसवण्यात 

आला 

● कें द्रशाहसत प्रदेश चंदीगडमध्ये भारतातील सवायत उंच िवा शदु्धीकरण 

टॉवरचे उद्घाटन झाले आि.े 

● चफंदगढ प्रदषूण हनयतं्रण सहमतीच्या (सीपीसीसी) पुढाकाराने सेरटर 

26 मधील िान्सपोटय चौक, पायोस एअर प्रायहिटे हलहमटेडने िा टॉवर 

बसवला आि.े 

 

गुजरात सरकारन ेवतन प्रमे योजना सरुू केली 

● गुजरात सरकार वतन प्रमे योजनअेतंगयत हडसेंबर 2022 पयंत 

अहनवासी गुजराती नागररकांच्या सािय्याने ग्रामीण हवकासावर लक्ष 

कें फद्रत करण्यासाठी 1000 करोड रुपयांचे प्रकल्प िाती घेणार आि.े 

● यातील 40% खचय शासन करणार तर उवयररत खचय अहनवासी गुजराती 

नागररकांच्या द्वारे केला जाणार आि.े 
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एडीबी न े मिाराष्ट्रातील ग्रामीण सपंकय यतं्रणा वाढवण्यासाठी $ 300 

दशलक्ष कजय मंजरू केल े

● भारत सरकार आहण आहशयाई हवकास बँकेने  (एडीबी) ने मिाराष्ट्र 

राज्यातील ग्रामीण अथयव्यवस्थेला चालना देण्याकररता ग्रामीण 

कनहेरटहहिटी सुधारण्यासाठी अहतररक्त हवत्तपुरवठा म्िणून 300 

दशलक्ष डॉलसयच्या कजायवर स्वाक्षरी केली आि.े 

● ि े ऑगस्ट 2019 मध्ये एडीबी द्वारे मंजूर 200 दशलक्ष अमेररकन 

डॉलरच्या व्यहतररक्त आि.े 

● सध्या सुरू असलेल्या मिाराष्ट्र ग्रामीण कनहेरटहहिटी सधुार 

प्रकल्पासाठी अहतररक्त हवत्तपुरवठा 34 हजल््ांमधील एकूण 2,900 

फकलोमीटर (फकमी) लांबीसाठी अहतररक्त 1,100 ग्रामीण रस्ते आहण 

230 पूल सुधारण्यास मदत करेल 
 

झारखडंमध्य ेपाणीपरुवठा सधुारण्यासाठी एडीबी न े$ 112 दशलक्ष कजय 

मजंूर केल े

● आहशयाई हवकास बकँ (एडीबी) आहण भारत सरकारने झारखडं 

राज्यातील चार शिरांतील सुधाररत सेवा जल हवतरण आहण पाणी 

पुरवठा पायाभतू सहुवधा हवकहसत करण्यासाठी तसेच शिरी स्थाहनक 

संस्था (युएलबी) ची क्षमता मजबूत करण्यासाठी 112 दशलक्ष 

डॉलसयच्या कजायवर स्वाक्षरी केली आि.े 

● झारखंड राज्यातील एडीबी चा िा पहिला प्रकल्प आि.े 

 

आतंरराष्ट्रीय बातम्या 
 

एल साल्वाडोर राष्ट्रीय चलन म्िणनू हबटकॉईन स्वीकारणारा पहिला दशे 

बनला 

● एल साल्वाडोर हबटकॉईनला कायदेशीर चलन म्िणून स्वीकारणारा 

जगातील पहिला देश बनला आि.े 

● एल साल्वाडोर सरकारने दावा केला आि ेकी, या हनणययामुळे 

देशातील अनेक नागररकांना पहिल्यांदाच बँक सेवांमध्ये प्रवेश 

हमळेल. 
 

लिान मलुानंा लस दणे्यास सरुुवात करणारा रयुबा जगातील पहिला दशे 

बनला 

● जागहतक आरोग्य संघटनेची मान्यता नसलेल्या रयबुा देशात 

बनवलेल्या लसीची मात्रा 2 वषांपेक्षा मोठ्या मुलांना देण्यास सुरुवात 

करणारा रयुबा िा जगातील पहिला देश बनला आि.े 

 

हनयकु्ती बातम्या 
 

सायरस पोंचा आहशयाई स्वॉश िेडरेशनचे नव ेउपाध्यक्ष झाल े

● एएसएिच्या 41 व्या वार्षयक सवयसाधारण सभेदरम्यान स्वॉश रॅकेट्स 

िेडरेशन ऑि इंहडयाचे (एसआरएिआय) सरहचटणीस, सायरस पोंचा 

यांची एहशयन स्वॉश िेडरेशन (एएसएि) चे उपाध्यक्ष म्िणनू 

एकमताने हनवड झाली आि.े 

● द्रोणाचायय पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती चार वषांच्या कालावधीसाठी हनवडली 

गेली आि.े 

● िाँगकाँगचे डेहहिड मुई दसुऱ्यांदा ASF चे अध्यक्ष म्िणून हबनहवरोध 

हनवडले गेले. सायरस पोंचा वगळता, कुवेतचे हमस्टर िैयज अब्लदलु्ला 

एस अल-मुताईरी आहण कोररयाचे ताई-सूक िी एएसएिचे उपाध्यक्ष 

म्िणून हनवडले गेले आिते. 
 

इफवटास बकेँन े राणी रामपाल आहण स्मतृी मधंाना याचंी जाहिरातदतू 

म्िणनू हनयकु्ती केली 

● इफवटास लघ ू हवत्त बँकेने (ईएसएिबी) भारतीय महिला िॉकीपटू, 

राणी रामपाल आहण फक्रकेटपटू स्मतृी मधंाना यांना कंपनीचे 

जाहिरातदतू म्िणून हनयुक्त केले आि.े 

● 5 सप्टेंबर 2021 रोजी ईएसएिबीच्या 5 व्या वधायपन फदनाहनहमत्त 

िी घोषणा करण्यात आली. 

 

शॉन टेटची पडुुचरेीच्या गोलंदाजी प्रहशक्षकपदी हनयकु्ती 

● पुंडुचेरी फक्रकेट संघाचे गोलंदाजी प्रहशक्षक म्िणून ऑस्िेहलयाचे माजी 

वेगवान गोलंदाज शॉन टेट यांची हनयुक्ती करण्यात आली आि.े 

● पुंडुचेरी फक्रकेट संघाच्या प्रहशक्षक चमूत मुख्य प्रहशक्षक फदशातं याहज्ञक 

आहण व्यवस्थापक कल्पेंद्र झा यांचा समावेश आि.े 

● नुकतेच शॉन टेटची अिगाहणस्तान संघाच्या गोलंदाजी प्रहशक्षकपदी 

पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी हनयुक्ती करण्यात आली िोती 
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एस. एल. हत्रपाठी याचंी यनुायटेड इंहडया इन्शुरन्सच्या सीएमडीपदी 

हनयकु्ती 

● कें द्र सरकारने एसएल हत्रपाठी यांची यनुायटेड इंहडया इन्शरुन्स कंपनी 

हलहमटेडचे अध्यक्ष-आहण-व्यवस्थापकीय सचंालक म्िणून हनवड केली 

आि.े 

● ते सध्या द न्य ूइंहडया अ ॅश्युरन्स कंपनी हलहमटेडमध्ये मिाव्यवस्थापक 

आहण संचालक आिते. 

 

िषय भपूेंद्र बागंरी एहरझम बँकेचे नवे एमडी म्िणनू हनयकु्त 

● सरकारने हनयायत-आयात बकँ ऑि इंहडया (एहरझम बँक) चे नव े

व्यवस्थापकीय सचंालक (एमडी) म्िणून िषय भपूेंद्र बांगरी यांची 

हनयुक्ती केली आिे. याआधी बांगरी एहरझम बँकेत उपव्यवस्थापकीय 

संचालक म्िणून काययरत िोते. 

● त्यांची हनयुक्ती तीन वषांच्या कालावधीसाठी ककंवा सरकारच्या पुढील 

आदेशापयंत केली गेली आि.े 

● ते हवद्यमान एमडी डेहहिड राहस्कन्िा यांची जागा घेतील, ज्यांची 20 

जुलै 2014 रोजी पाच वषांसाठी हनयुक्ती करण्यात आली िोती. 

 

योहशहिद ेसुगा जपानच्या पतंप्रधानपदावरून पायउतार 

● जपानचे पंतप्रधान योहशहिद े सगुा एका वषायच्या काययकाळानंतर 

अलोकहप्रय कोहवड -19 प्रहतसादामुळे आहण वेगाने कमी िोणाऱ्या 

सावयजहनक पाठठंब्लयानंतर आपले पद सोडतील. 

● गेल्या वषी सप्टेंबरमध्ये वशंझो आब ेयांनी प्रकृती अस्वास््य कारणामुळे 

राजीनामा फदल्यानंतर सुगा यांनी पदभार स्वीकारला िोता. 

 

सतीश पारेख याचंी इंटरनशॅनल रोड िेडरेशन इंहडयाच्या अध्यक्षपदी 

हनयकु्ती 

● अशोक हबल्डकॉनचे व्यवस्थापकीय संचालक आहण प्रवतयक सतीश 

पारेख यांनी इंटरनशॅनल रोड िेडरेशन (आयआरएि) च्या इंहडया 

चॅप्टरचे अध्यक्ष म्िणून पदभार स्वीकारला आि.े 

● इंटरनॅशनल रोड िेडरेशनच्या गहिर्नंग कौहन्सलने सतीश पारख यांना 

आयआरएि-आयसी चे अध्यक्ष म्िणून एकमताने मान्यता फदली. 

● त्यांनी सेंिल रोड ररसचय इहन्स्टटू्यटचे माजी संचालक सुभमय 

गंगोपाध्याय यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. 

 

उत्तराखंडच्या राज्यपाल बबेी राणी मौयय याचंा राजीनामा 

● उत्तराखंडच्या राज्यपाल बेबी राणी मौयय यांनी वैयहक्तक कारणामुळे 

त्यांचा काययकाळ पूणय िोण्याच्या दोन वषय अगोदर 08 सप्टेंबर 2021 

रोजी पदाचा राजीनामा फदला आि.े 

● 64 वषीय बेबी राणी मौयय यांची ऑगस्ट 2018 मध्ये कृष्णकातं पॉल 

यांच्यानंतर उत्तराखंडच्या राज्यपालपदी हनयुक्ती करण्यात आली 

िोती. 

 

आधं्रप्रदशे सरकारन े एसबीआयच े माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार याचंी 

आर्थयक सल्लागार म्िणनू हनयकु्ती केली 

● आधं्र प्रदशे सरकारने रजनीश कुमार यांची आर्थयक सल्लागार म्िणून 

हनयुक्ती केली आि.े एसबीआयचे माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार यांचा 

कॅहबनेट रँक पदाचा काययकाळ दोन वषांचा आि.े 

● रजनीश कुमार जे ऑरटोबर 2020 मध्ये एसबीआय चेअरमन म्िणनू 

हनवृत्त झाले िोते, ते िागँकागँ आहण शाघंाय बकँकंग कॉपोरेशनमध्य े

स्वतंत्र गैर-काययकारी संचालक आिते. 

● 1980 मध्ये ते एसबीआयमध्ये प्रोबेशनरी ऑफिसर म्िणून रुज ूझाले. 

 

टाटा एआयए लाइिन ेनीरज चोप्राला जाहिरातदतू म्िणनू हनवडल े

● टाटा एआयए लाइि इन्शरुन्सने भारतीय अ ॅथलीट आहण ऑहलहम्पक 

सुवणयपदक हवजेता नीरज चोप्रा यांच्यासि िँड अ ॅम्बेसेडर 

(जाहिरातदतू) म्िणून बहु-वषांच्या िँड भागीदारीवर स्वाक्षरी 

करण्याची घोषणा केली आि.े 

 

हिी. वदै्यनाथ – आयडीएिसी िस्टय बँकेच्या एमडी आहण सीईओ पदी 

पनुर्नययकु्त 

● भारतीय ररझहिय बँकेने (आरबीआय) आयडीएिसी िस्टय बँकेच े

व्यवस्थापकीय संचालक आहण मुख्य काययकारी अहधकारी (‘एमडी 

आहण सीईओ’) म्िणून हिी. वदै्यनाथन यांची पुनर्नययुक्ती करण्यास 

मान्यता फदली आि.े 

● वैद्यनाथन यांची पुढील तीन वषांच्या कालावधीसाठी हनयुक्ती 

करण्यात आली आि,े जो 19 हडसेंबर 2021 पासून सुरु िोईल. 

आयडीएिसी बँक आहण कॅहपटल िस्टयच्या हवलीनीकरणानंतर हडसेंबर 

2018 मध्ये वैद्यनाथन प्रथम आयडीएिसी िस्टय बँकेचे एमडी आहण 

सीईओ म्िणून पदभार स्वीकारला. 
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हनलपे वसिं राय नशॅनल िर्टयलायझसय हलहमटेडच ेनवीन सीएमडी म्िणनू 

हनयकु्त  

● सरकारी मालकीची कंपनी नशॅनल िर्टयलायझसय हलहमटेड 

(एनएिएल) चे हनलपे वसिं राय यांची कंपनीचे अध्यक्ष आहण 

व्यवस्थापकीय संचालक म्िणून हनयुक्ती करण्यात आली आि.े 

 

एएसओएसएआय च ेअध्यक्ष म्िणनू भारताच ेसीएजी हगरीश चदं्र ममुूय याचंी 

हनवड 

● भारताच ेहनयतं्रक आहण मिालखेापरीक्षक (CAG), हगरीश चदं्र ममुूय 

यांची 2024 त े 2027 या तीन वषांच्या कालावधीसाठी एहशयन 

ऑगयनायझशेन ऑि सपु्रीम ऑहडट इहन्स्टट्यशून्स (ASOSAI) च्या 

असेंब्ललीच्या अध्यक्षपदी हनवड झाली. 

● 56 व्या काययकारी मंडळाद्वारे मुमूय यांची हनवड झाली. भारत 2024 

मध्ये ASOSAI च्या 16 व्या संमलेनाचे आयोजन करेल. 

● ASOSAI िा इंटरनशॅनल ऑगयनायझशेन ऑि सपु्रीम ऑहडट 

इहन्स्टट्यशुन्स (INTOSAI) प्रादेहशक गटांपैकी एक आि ेज्याचा उद्देश 

सावयजहनक लेखापरीक्षण क्षेत्रात कल्पना आहण अनुभवांच्या 

देवाणघेवाणीद्वारे सदस्य संस्थांमध्ये समज आहण सिकायय वाढवण े

आि.े याची स्थापना 1979 ला झाली. 

 

हवजय रुपानी यानंी गजुरातच्या मखु्यमतं्रीपदाचा राजीनामा फदला 

● हवजय रुपानी यानंी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा फदला 

आि.े त्यांनी आपला राजीनामा राज्यपाल आचायय दवेव्रत यांना सादर 

केला. गांधीनगरमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर गुजरातमधील 

घडामोडींमुळे िा राजीनामा देण्यात आला आि.े 

 

इकबाल वसिं लालपरुा याचंी राष्ट्रीय अल्पसखं्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी 

हनयकु्ती 

● माजी आयपीएस अहधकारी इकबाल वसिं लालपुरा यांची राष्ट्रीय 

अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदी हनयुक्ती करण्यात आली आि.े 

● ते पंजाबच े असून त्यांनी शीख तत्त्वज्ञानावर अनेक पुस्तके हलहिली 

आिते ज्यात ‘जपजी साहिब एक हवचार’, गुरबानी एक हवचार’ आहण 

‘राज करेगा खालसा’ यांचा समावेश आि.े 

● त्यांनी राष्ट्रपती पोलीस पदक, गुणवंत सेवांसाठी पोलीस पदक, 

हशरोमणी शीख साहित्यकार पुरस्कार आहण शीख हवद्वान पुरस्कार 

असे अनेक पुरस्कारिी वजंकले आिेत. 

 

अथयव्यवस्था बातम्या 
 

एनपीसीआय आहण िीसहिय यानंी nFiNi’ काययक्रम सुरू केला 

● नशॅनल पमेेंट्स कॉपोरेशन ऑि इंहडया (NPCI) ने Fiserv Inc. सि 

भागीदारी करून प्लग-अँड-प्ले RuPay के्रहडट काडय स्टॅक, ‘nFiNi’ 

सुरु केले. 

● nFiNi फिनटेक आहण बँकांना RuPay के्रहडट काडय जारी करण्यासाठी 

आवश्यक असलेल्या सेवांचा एक तयार स्टॅक आिे आहण फिनटेक बँक-

प्रायोहजत के्रहडट काडय सि-तयार करण्यास सक्षम करेल. िा एक BaaS 

(बकँकंग-ए-ए-सर्हियस) प्रोग्राम आि.े 
 

एलआयसीच्या आयपीओ व्यवस्थापनासाठी सरकारन े 10 मचटं बँकसयची 

हनयकु्ती केली 

● भारतीय जीवन हवमा मिामडंळाच्या (एलआयसी) इहनहशयल पहब्ललक 

ऑिठरंगचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भारत सरकारने 10 मचटं 

बँकसयची हनयुक्ती केली आि.े 

● या व्यापारी बँकसयची नावे आिते- गोल्डमॅन सॅरस (इंहडया) 

हसरयुररटीज, हसटीग्रुप ग्लोबल माकेट्स इंहडया, नोमुरा 

िायनाहन्शयल अ ॅडहिायझरी अँड हसरयुररटीज इंहडया, एसबीआय 

कॅहपटल माकेट, जेएम िायनाहन्शयल, एहरसस कॅहपटल, बोिा 

हसरयुररटीज, जेपी मॉगयन इंहडया, आयसीआयसीआय हसरयुररटीज 

आहण कोटक मविदं्रा. कॅहपटल कंपनी हल. 
 

बँक ऑि बडोदा न ेहडहजटल व्यासपीठ ‘बॉब वल्डय’ सरुु केले  

● बँक ऑि बडोदा ने आपले हडहजटल बँककंग प्लॅटिॉमय ‘बॉब वल्डय‘ सुरू 

करण्याची घोषणा केली आि.े 

● व्यासपीठाचे उद्दीष्ट सवय बँककंग सेवा एकाच छताखाली प्रदान करणे 

आि.े व्यासपीठ प्रायोहगक तत्त्वावर 23 ऑगस्ट 2021 रोजी सुरू झाले. 
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कनायटक बँकेन ेपीओएस उपकरण ‘WisePOSGo’ सरुु केल े

● कनायटक बँकेने आपल्या व्यापारी ग्रािकांना व्यवसायाच्या देयकावर 

प्रफक्रया करण्यासाठी ‘WisePOSGo’ नावाने ऑल-इन-वन पॉइंट-

ऑि-सेल्स (पीओएस) स्वाइवपंग उपकरण सुरु केले आि.े 

● या खाजगी क्षेत्रातील बँकेने Mswipe Technologies Pvt Ltd. च्या 

सिकायायने ि ेपीओएस उपकरण आणले आि.े 
 

एस अँड पी ग्लोबल रेठटंग्स न ेभारताचा जीडीपी अदंाज हवत्तीय वषय 2022 

साली 9.5% वतयवला 

● एस अडँ पी ग्लोबल रेठटंग्सने भारताच्या वाढीचा अंदाज सुधारला 

असून 2021-22 (हवत्तीय वषय 2022) मध्ये अथयव्यवस्था 9.5 टके्क 

आहण 2022-23 (हवत्तीय वषय 2023) मध्ये 7.0 टके्क वाढण्याची 

अपेक्षा आि.े 
 

आरबीआयन ेयकूो बँकेवरील कजायवरील हनबंध काढून टाकल े

● ररझहिय बकँ ऑि इंहडयाने सावयजहनक क्षेत्रातील बँक यूको बकेँला 

आर्थयक आहण के्रहडट प्रोिाइलमध्ये सुधारणा करण्याबाबत प्रॉम्प्ट 

करेहरटहि अ रॅशन (पीसीए) चौकटीतून बािरे काढले आि.े 

● या हनणययामुळे बँकेला कजय देण्याचे अहधक स्वातंत्र्य हमळते, हवशेषत: 

कॉपोरेशनना आहण नेटवकय  वाढवण्यासाठी, हवहित हनकषांच्या अधीन 

राहून. 

● कोलकाता-आधाररत बँकेला मे 2017 मध्ये पीसीए अतंगयत उच्च नेट-

परिॉर्मंग मालमत्ता (एनपीए) आहण नकारात्मक मालमत्ता (आरओए) 

च्या कारणास्तव ठेवण्यात आले िोते. 
 

एलआयसीन े खलु्या बाजार अहधग्रिणाद्वारे बँक ऑि इंहडयाच े 3.9% 

समभाग खरेदी केल े

● भारतीय आयरु्वयमा मिामडंळाने (एलआयसी) खुल्या बाजारपेठेतून 

बँक ऑि इंहडयाचे 3.9 टके्क (15,90,07,791 शेअसय) खरेदी केले 

आिते. 

● या अहधग्रिणापूवी एलआयसीने बँक ऑि इंहडयामध्ये 3.17 टके्क 

समभाग िोते. या अहधग्रिणानंतर, एलआयसीकडे आता 7.05 टके्क 

आि,े जे बँक ऑि इंहडयाच्या 28,92,87,324 समभागांच्या 

बरोबरीचे आि.े 

● िी माहिती बँक ऑि इंहडयाने सबेीला पुरहवली िोती. सेबीच्या 

मागयदशयक तत्त्वांनुसार, एखाद्या कंपनीने सूचीबद्ध कंपनीचे 5 

टररयापंके्षा जास्त समभाग हवकत घेतल्यानंतर त्या कंपन्यांना स्टॉक 

एरसचेंजेसना िी  माहिती द्यावी लागते. 
 

िोनप े ने हडहजटल पमेेंट इंटरएहरटव हजओस्पहेशयल व्यासपीठ “पल्स 

प्लटॅिॉमय” सरुु केल े

● िोनपे ने िोनप े पल्स नावाचे व्यासपीठ सुरु केले आि.े पल्स िे 

भारतातील पहिल े परस्परसवंादी व्यासपीठ आि े ज्यात हडहजटल 

पेमेंटवरील हवदा माहिती आहण िेंड आिते. ि ेव्यासपीठ भारताच्या 

परस्परसंवादी नकाशावर ग्रािकांद्वारे केलेले 2000 कोटीहून अहधक 

हडहजटल व्यविार दशयवते. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

एचडीएिसी बकेँन े एमएसएमई ला हवत्तीय सिाय्य दणे्यासाठी 

एनएसआयसी सोबत भागीदारी करार केला 

● एचडीएिसी बँकेने सूक्ष्म, लघु आहण मध्यम उद्योग (एमएसएमई) 

क्षेत्राला पतपुरवठा करण्यासाठी राष्ट्रीय लघ ु उद्योग मिामंडळ 

(एनएसआयसी) सि सामंजस्य करार केला आि.े 

● राष्ट्रीय लघु उद्योग मिामंडळ (एनएसआयसी), सकू्ष्म, लघ ु आहण 

मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मतं्रालयाअतंगयत एक ISO 9001: 2015 

प्रमाहणत भारत सरकारचा उपक्रम आि.े 

 

सहमट आहन कॉन्िरन्स बातम्या 
 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी 13 व्या हिरस हशखर पररषदचे े अध्यक्षपद 

भषूवल े

● भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी हहिडीओ कॉन्िरवन्संगद्वारे 13 

व्या हिरस हशखर पररषदेचे अध्यक्षपद भूषवले आि.े 

● भारताच्या नेतृत्वाखालील हशखर पररषदेची संकल्पना “हिरस@15: 

सातत्य, एकत्रीकरण आहण सिमतीसाठी आतंर-हिरस सिकायय.” 

भारताने हनवडलेली संकल्पना 2021 मध्ये साजरा िोणाऱ्या 

हिरसच्या पंधराव्या वधायपन फदनाला प्रहतवबंहबत करते. 

● पीएम मोदींनी ‘हबल्ड-बॅक ररहझहलएंटली, इनोहिरेटहिली, के्रहडबली 

अडँ सस्टेनबेली’ या िीदवारयाखाली हिरस सिकायय वाढवण्याचे 

आवािन केले. 

● ‘नवी फदल्ली घोषणापत्र’ स्वीकारून हशखर पररषदेचा समारोप झाला. 

भारताने हिरस हशखर पररषदेचे आयोजन हतसऱ्यांदा केले. 

● यापूवी भारताने 2012 आहण 2016 मध्ये हिरसचे अध्यक्षपद भूषवले 

िोते.भारताने या वषीच्या हिरस हशखर पररषदेसाठी चार प्राधान्य 

क्षेत्रांवर प्रकाश टाकला आि ेते खालीलप्रमाणे; 
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● बहुपक्षीय व्यवस्थेत सुधारणा, 

● दिशतवादहवरोधी सिकायय, 

● शाश्वत हवकास लक्ष्य (SDG) साध्य करण्यासाठी हडहजटल आहण 

तांहत्रक साधनांचा वापर करणे, 

● लोकांमध्ये लोकांची देवाणघेवाण वाढवणे 

 

भारत 2023 मध्य ेजी -20 हशखर पररषदचे ेआयोजन करणार आि े

● भारत 1 हडसेंबर 2022 पासून जी 20 च ेअध्यक्षपद भूषवेल आहण 

2023 मध्ये जी 20 नेत्यांची हशखर पररषद पहिल्यांदा बोलावेल. 

● कें द्रीय वाहणज्य आहण उद्योग मंत्री हपयषु गोयल यांची 2023 (18 वी 

आवृत्ती) मध्ये जी 20 साठी भारताच्या शपेाय म्िणून हनयुक्ती करण्यात 

आली आि.े शेपाय िा एक मुत्सद्दी असतो जो हशखर पररषदेच्या आधी 

तयारीचे काम करतो. 

● जी 20 संमेलनाची 2021 आवृत्ती रोम, इटली येथे आयोहजत केली 

जाईल. 2022 जी 20 ची बैठक इंडोनहेशयातील बाली येथे िोणार 

आि.े 

 

एिएसडीसीच्या 24 व्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अथयमतं्री हनमयला 

सीतारमण 

● आर्थयक हस्थरता आहण हवकास पररषद (FSDC). िे लक्षात घेतले 

पाहिजे की एिएसडीसी उपसहमतीचे अध्यक्ष आरबीआयचे गहिनयर 

असतात.  

● आर्थयक हस्थरता राखण्यासाठी, आंतर-हनयामक समन्वय 

वाढवण्यासाठी आहण आर्थयक क्षेत्राच्या हवकासाला चालना देण्यासाठी 

यंत्रणा मजबूत आहण संस्थात्मक करण्यासाठी भारत सरकारने स्थापन 

केलेला िा सवोच्च स्तर मंच आि.े 

 

 

परुस्कार बातम्या 

 

राष्ट्रपती राम नाथ कोववदं याचं्यािस्त ेराष्ट्रीय हशक्षण परुस्काराच ेहवतरण 

● 5 सप्टेंबर 2021, अथायत राष्ट्रीय हशक्षक फदनारोजी राष्ट्रपती रामनाथ 

कोववंद यांच्या िस्ते राष्ट्रीय हशक्षक परुस्कार 2021 प्रदान करण्यात 

आले. 

● राष्ट्रपती कोववंद यांनी देशातील 44 उत्कृष्ट हशक्षकांना त्यांच्या समर्पयत 

योगदानासाठी पुरस्कार प्रदान केले, ज्यात 9 महिलांचा समावेश आि.े 

● एकलव्य मॉडेल रेहसडेहन्शअल स्कूल (ईएमआरएस), छत्तीसगडचे 

प्रमोद कुमार शुरला यांनािी िा पुरस्कार देण्यात आला. आफदवासी 

व्यविार मंत्रालयाअंतगयत स्थापन केलेल्या ईएमआरएससाठी िा सलग 

दसुरा पुरस्कार आिे. 

 

नहमता गोखल ेयानंा 7 व्या यामीन िजाररका वमुन ऑि सबस्टन्स परुस्कार 

● लहेखका नहमता गोखले यांची सातव्या यामीन िजाररका वमुन ऑि 

सबस्टन्स पुरस्काराची प्राप्तकताय म्िणून हनवड करण्यात आली आि.े 

त्यांना नुकताच एका आभासी समारंभात िा सन्मान प्रदान करण्यात 

आला. 

● त्या जयपूर हलटरेचर िेहस्टवलची सि-संस्थापक आहण सि-संचालक 

आिते, याहशवाय त्या हिमालयीन इकोज आहण कुमाऊं िेहस्टहिल ऑि 

हलटरेचर अँड आट्सयचे मागयदर्शयका  देखील आिते. 

● या पुरस्काराचे आयोजन 2015 पासून महिला व्यावसाहयकांच्या 

समूिाने केले िोते, वार्षयक पुरस्कार याहमन िजाररका यांना सन्माहनत 

करतो, ज्या दाहनप्स, 1977 मध्य ेफदल्ली आहण कें द्रशाहसत प्रदेशांच े

प्रशासन करणाऱ्या िेडरल पोहलस सेवेसाठी हनवडलेल्या ईशान्य 

भारतातील पहिल्या महिला आिते. 

 

भारतीय नौदलाच्या उड्डयन शाखलेा प्रहतहित प्रहेसडेंट कलर पुरस्कार 

● राष्ट्रपती राम नाथ कोववदं यांनी गोव्यातील पंहजमजवळील 

आयएनएस िसंा तळावर आयोहजत समारंहभक परेडमध्ये भारतीय 

नौदल उड्डयन शाखेला प्रहेसडेंट कलर प्रदान करण्यात आला. 

● भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये भारतीय नौदल िे पहिले िोते ज्यांना 2 म े

1951 रोजी भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ राजेंद्र प्रसाद यानंी 

प्रेहसडेंट कलर प्रदान केला िोता 
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भारतीय जीवशास्त्रज्ञ शलैेंद्र वसिं यानंी कासव सवंधयनामध्य े जागहतक 

पुरस्कार 

● भारतीय जीवशास्त्रज्ञ शैलेंद्र वसिं यांना तीन गंभीरपणे धोरयात 

आलेल्या कासव प्रजातींना संवधयनच्या माध्यमातून नामशेष िोण्याच्या 

काठावरुन परत आणल्याबद्दल बिलर कासव सवंधयन परुस्कार प्रदान 

करण्यात आला आि.े 

● शैलेंद्र वसंि यांच े नाव कासव सहिाययहिल अलायन्स (टीएसए)/ 

वन्यजीव संवधयन सोसायटी (डब्लल्यसूीएस) इंहडया टटयल प्रोग्रामच े

नतेतृ्व करण्यासाठी देण्यात आले िोते. 

● आंतरराष्ट्रीय कासव संवधयन आहण जीवशास्त्रातील उत्कृष्ट कामहगरी, 

योगदान आहण नेतृत्व उत्कृष्टता ओळखण्यासाठी 2006 मध्ये बेिलर 

कासव संरक्षण पुरस्काराची स्थापना करण्यात आली. 
 

रमशे नारायण यानंा एएिएए िॉल ऑि िेममध्य ेसमाहवष्ट केल ेजाईल 

● भारतीय जाहिरात मिषी रमशे नारायण यांना अ ॅडएहशया 2021 

मधील एहशयन िेडरेशन ऑि अ डॅहिटाययवझगं असोहसएशन 

(एएिएए) िॉल ऑि िेममध्ये समाहवष्ट केले जाईल. 
 

रोनाल्डोचा सवायहधक गोलचा हगनीज वल्डय रेकॉडय 

● पोतुयगीजचा कणयधार फक्रहस्टयानो रोनाल्डोने पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय 

िुटबॉलमध्ये सवायहधक गोल करण्याचा हवश्वहवक्रम मोडला आि.े 

● रोनाल्डोने वल्डयकप पात्रता िेरीत आयलंडहवरुद्ध एक गोल करत 

इराणचा स्िायकर अली दाईचा दीघयकालीन 109 आंतरराष्ट्रीय गोलचा 

हवक्रम माग ेटाकला. 

● 36 वषांचे रोनाल्डो आता 111 गोलसि आतापयंतच्या सवायहधक 

आंतरराष्ट्रीय गोलचा हगनीज वल्डय रेकॉडयधारक आि.े 
 

हत्रची गोल्डन रॉक काययशाळेला सवोत्कृष्ट ऊजाय काययक्षम यहुनट परुस्कार 

प्राप्त  

● गोल्डन रॉक रेल्व े वकय शॉप (जीओसी), हतरुहचरापल्ली यांना 

कॉन्िेडरेशन ऑि इंहडयन इंडस्िी (सीआयआय) कडून ऊजाय 

सवंधयनाच्या हवहवध उपायांचा अवलंब आहण अंमलबजावणी 

केल्याबद्दल ऊजाय व्यवस्थापनात उत्कृष्टतेसाठी 22 वा राष्ट्रीय पुरस्कार 

हमळाला आि.े 

● ऊजाय काययक्षमतेच्या क्षेत्रातील मित्त्वपूणय आहण नाहवन्यपूणय पद्धतींना 

प्रोत्सािन देण्यासाठी सीआयआय द्वारे ऊजाय व्यवस्थापनातील 

उत्कृष्टतेसाठी राष्ट्रीय पुरस्कारांची स्थापना केली जाते. 

 

सरंक्षण बातम्या 

 

AUSINDEX – भारत आहण ऑस्िेहलया दरम्यान नौदल सराव 

● भारतीय नौदल आहण रॉयल ऑस्िेहलयन नौदल यांच्यातील हद्वपक्षीय 

नौदल सराव AUSINDEX ची चौथी आवृत्ती 06 सप्टेंबर 2021 

पासून 10 सप्टेंबर 2021 पयंत आयोहजत करण्यात येत आि.े 

● भारतातिे आयएनएस हशवाहलक आहण आयएनएस कदमत या 

सरावात भाग घेणार आिते 

● या सरावाची सुरुवात 2015 साली करण्यात आली. 

 

िवाईदल प्रमखु िवाई यथेे पहॅसफिक एअर चीि हसम्पोहजयम 2021 मध्य े

उपहस्थत 

● िवाई प्रमुख माशयल आरकेएस भदौररया यांनी िवाई येथील जॉइंट बसे 

पलय िाबयर-हिकम येथे तीन फदवस चालणाऱ्या पहॅसफिक एअर चीिस 

हसम्पोहजयम 2021 मध्ये भाग घेतला. 

● “प्रादहेशक हस्थरतचे्या फदशने ेहचरस्थायी सिकायय” संकल्पना असलेल्या 

या काययक्रमाला इंडो-पॅहसफिक क्षेत्रातील देशांच ेिवाई प्रमुख उपहस्थत 

िोते. भदौररया यांची चचायसत्रासाठी प्रमुख म्िणून नामांकन करण्यात 

आले. 

● भारत, अमरेरका, ऑस्िेहलया, जपान आहण इतर अनेक समहवचारी 

देश मुक्त, खुले आहण सवयसमावेशक इंडो-पॅहसफिक सुहनहित 

करण्यासाठी काम करत आिते. 

 

28 वा वसगंापूर-भारत सागरी हद्वपक्षीय व्यायाम ‘SIMBEX-2021’ 

● SIMBEX-2021 वार्षयक हद्वपक्षीय सागरी व्यायामाचे आयोजन 

ररपहब्ललक ऑि वसंगापूर नेहिी (RSN) ने दहक्षण चीन समुद्राच्या 

दहक्षणेकडील भागांमध्ये केले िोते. 

● भारतीय नौदलाचे प्रहतहनहधत्व गाइडेड हमसाइल हडस्िॉयर 

आयएनएस रणहवजय यांनी जिाजवािक िहेलकॉप्टर, एएसडब्लल्यू 

कॉवेट आयएनएस फकल्तान आहण गाईडेड हमसाइल कॉवेट आयएनएस 

कोरा आहण एक पी 8 आय लाँग रेंज मेरीटाइम पेिोल एअरक्राफ्टसि 

केले. 
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भारत आहण अमरेरकेन ेिवाई प्रक्षपेण मानवरहित वािनासंाठी प्रकल्प करार 

केला 

● िा करार जॉइंट वर्कंग ग्रुप एअर हसस्टम्स इन हडिेन्स टेक्नॉलॉजी अँड 

िेड इहनहशएरटहि (डीटीटीआय) अतंगयत करण्यात आला आि.े 

● ALUAV साठी PA संशोधन, हवकास, चाचणी आहण मूल्यमापन 

(RDT & E) कराराचा एक भाग आि,े ज्यावर प्रथम संरक्षण मंत्रालय 

आहण यूएस संरक्षण हवभाग यांच्यात जानेवारी 2006 मध्ये स्वाक्षरी 

झाली आहण जानेवारी 2015 मध्ये नूतनीकरण करण्यात आले. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

टोफकयो परॅाहलहम्पक 2020: भारत हवक्रमी 19 पदकासंि 24 व्या 

स्थानावर 

● भारतान े टोफकयो पॅराहलहम्पक 2020 मध्ये आपली मोिीम 19 

पदकांसि पूणय केली ज्यामध्ये पाच सुवणय, आठ रौप्य आहण सिा 

कांस्यपदके आिते. पॅराहलहम्पक क्रीडा स्पधेची िी भारतासाठीची 

सवोत्तम पदक संख्या आि.े एकूण 162 राष्ट्रांपैकी भारत एकूण 

पदकताहलकेत 24 व्या स्थानावर आि.े 

● भारताने टोफकयो पॅराहलहम्पकमध्ये 54 फदव्यांग-क्रीडापटंूची सवायत 

मोठी तुकडी खेळांमध्ये तब्लबल 9 क्रीडा प्रकारांमध्ये भाग घेण्यासाठी 

पाठवली िोती. यापूवी, भारताने 1968 मध्ये पॅराहलहम्पकमध्ये 

पहिल्यांदा भाग घेतल्यानंतर 2016 च्या ररओपयंत एकूण 12 

पॅराहलहम्पक पदके वजंकली िोती. 

● पॅराहलहम्पक 2020 चे भारताचे संकल्पना गीत “कर द ेकमाल त”ू. या 

गाण्याचे संगीतकार आहण गायक लखनौचे फदव्यांग फक्रकेट खेळाडू 

सजंीव वसगं आिते. 

 

 

भारतीय ध्वज वािक: 

● उद्घाटन समारंभ: भालािेकपटू टेक चदं 

● समारोप समारंभ: नमेबाज अवनी लेखरा 

 

टोफकयो परॅाहलहम्पक 2020 च्या भारतीय पदक हवजते्याचंी यादी: 

1. सवुणयपदक (एकूण 5 पदके) 

● अ ॅथलेरटरस: सहुमत अरँटल (परुुष भालािेक) 

● बॅडवमंटन: प्रमोद भगत (परुुष एकेरी) 

● बॅडवमंटन: कृष्णा नगर (परुुष एकेरी) 

● नेमबाजी: मनीष नरवाल (हमहश्रत 50 मीटर हपस्तूल) 

● नेमबाजी: अवनी लखेारा (महिलाचंी 10 मीटर एअर रायिल 

स्टँवडंग) 

2. रौप्यपदक (एकूण 8 पदके) 

● अ ॅथलेरटरस: योगशे कठुहनया (परुुष हडस्कस थ्रो) 

● अ ॅथलेरटरस: हनषाद कुमार (परुुष उंच उडी) 

● अ ॅथलेरटरस: मररअप्पन थंगावलेू (परुुष उंच उडी) 

● अ ॅथलेरटरस: प्रवीण कुमार (परुुष उंच उडी) 

● अ ॅथलेरटरस: देवेंद्र झाझररया (परुुष भालािेक) 

● बॅडवमंटन: सुिास यतीराज (परुुष एकेरी) 

● नेमबाजी: वसगंराज अधाना (हमहश्रत 50 मीटर हपस्तूल) 

● टेबल टेहनस: भाहवना पटेल (महिला एकेरी) 

3. कासं्यपदक (एकूण 6 पदके) 

● हतरंदाजी: िरववंदर वसगं (परुुष वयैहक्तक ररकहिय) 

● अ ॅथलेरटरस: शरद कुमार (परुुष उंच उडी) 

● अ ॅथलेरटरस: सुंदरवसगं गुजयर (परुुष भालािेक) 

● बॅडवमंटन: मनोज सरकार (परुुष एकेरी) 

● नेमबाजी: वसंगराज अधाना (परुुषाचंी 10 मीटर एअर हपस्तलू) 

● नेमबाजी: अवनी लखेारा (महिला 50 मीटर रायिल 3 

पोहझशन्स) 

 

टोफकयो परॅाहलहम्पकमधील मित्त्वाची माहिती: 

● टोफकयो पॅराहलहम्परस िी 16 वी उन्िाळी पॅराहलहम्पक स्पधाय िोती, 

जी 24 ऑगस्ट त े 05 सप्टेंबर 2021 पयंत जपानच्या टोफकयोमध्ये 

आयोहजत केली गेली. 

● बॅडवमटंन आहण तायवादंो पहिल्यांदाच टोफकयो पॅराहलहम्पकमध्य े

सामील करण्यात आले. 
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● टोफकयो पॅराहलहम्पक गेम्समध्ये चीनन ेअंहतम पदकताहलकेत अहवल 

स्थान पटकावले. देशाने एकूण 207 पदके (96 सुवणय, 60 रौप्य आहण 

51 कांस्य) वजंकली. युनायटेड ककंगडम 124 पदकांसि दसुऱ्या 

क्रमांकावर आिे त्यानंतर यएूसए 104 पदकांसि हतसऱ्या स्थानावर 

आि.े 

● सलग पाचव्यादंा चीनने पॅराहलहम्पक गेम्समध्ये सुवणयपदक आहण 

एकूण पदक संख्या दोन्िीमध्ये वचयस्व गाजवले. 

● समारोप समारंभाचे शीषयक िोते ‘िामोहनअस कॅकोिोनी‘ आहण त्यात 

सक्षम आहण फदव्यांग कलाकार दोघेिी सिभागी िोते. आयोजकांनी 

संकल्पनेचे वणयन ‘पॅराहलहम्पकद्वारे प्ररेरत जग, जथे ेमतभदे चमकतात‘ 

{वल्डय ईनस्पाअडय बाय पॅरालंहपरस, वन हिअेर हडफ्रन्ससेस शाईन} अस े

केले आि.े 

 

मरॅस वसे्टायपनेन ेडच ग्रा ंप्री 2021 वजंकली 

● मरॅस वसे्टायपनेने (रेड बुल-नेदरलँड्स) न ेिॉम्युयला वन डच ग्रापं्री 2021 

स्पधाय वजंकली आि.े लुईस िहॅमल्टन (मर्सयडीज-ग्रेट हिटन) दसुऱ्या 

क्रमांकावर तर वाल्टेरी बोटास (मर्सयडीज-फिनलंड) हतसऱ्या 

क्रमांकावर आला. 

● मॅरस वेस्टायपेनचा या िगंामातील िा सातवा हवजय आहण त्याच्या 

कारफकदीतील 17 वा हवजय आि.े 

 

ड्युरँड चषकाची 130 वी आवृत्ती कोलकाता यथे ेसरुु  

● ड्युरँड चषकाची 130 वी आवतृ्ती कोलकाता येथील हववेकानदं 

यवुाभारती क्रीडागंण येथे पहिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनॅजी 

यांच्या िस्ते सुरु करण्यात आली. 

● या आवृत्तीत 16 संघ समाहवष्ट िोत आिते मात्र आहशयामधील सवायत 

जुने िुटबॉल रलब ईस्ट बंगाल आहण मोिन बागान यावेळेस भाग 

घेणार नािी आिते. 

● ड्युरँड चषक िी एक प्रहतहित िुटबॉल स्पधाय आि.े हिमाचल 

प्रदेशातील डागशाई येथे 1888 मध्ये प्रथम आयोहजत करण्यात आले 

िोते. या स्पधेला मॉर्टयमर ड्यरँुड असे नाव देण्यात आले आि.े त े

भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र सहचव िोते. 

 

हवज्ञान आहण ततं्रज्ञान बातम्या 

 

चीनन ेनवीन पृ् वी हनरीक्षण उपग्रि “गाओिेन -5 02” यशस्वीपण ेप्रक्षहेपत 

केला 

● चीनने उत्तर चीनच्या शांरसी प्रांतातील तैयुआन उपग्रि प्रक्षेपण 

कें द्रातून लॉन्ग माचय -4 सी रॉकेटच्या सािय्याने पृ्वी हनरीक्षण 

उपग्रि, गाओिेन -5 02 अंतराळात प्रक्षेहपत केला आि.े 

● गाओिेन-5 02 उपग्रि िा चीनच्या गाओिेन पृ्वी-हनरीक्षण 

उपग्रिांच्या माहलकेतील 24 वा आि,े पयायवरण संरक्षण प्रयत्नांवर 

नजर ठेवण्यासाठी आहण त्याच्या नैसर्गयक संसाधनांच्या देखरेखीला 

चालना देण्यासाठी याचा उपयोग िोईल. 

 

िवतेील काबयन शोषनू घणेारा जगातील सवायत मोठा प्रकल्प आइसलँडमध्य े

उभारण्यात आला 

● काबयन डाय ऑरसाईड िवेतून शोषून घेण्यासाठी बनवलेल्या जगातील 

सवायत मोठ्या प्रकल्पाचे  आइसलडँमध्ये आपले काम सुरू केले आि.े 

● या प्रकल्पाला ओरका असे नाव देण्यात आले आिे, ज्याचा अथय 

आइसलँहडक शब्लदात ‘ऊजाय’ असा िोतो. िा प्रकल्प प्रहत वषय 4,000 

टन CO2 पयंत शोषून घेईल. 

● िवेतून शोषून घेतलेला काबयन डाय ऑरसाईड 1,000 मीटर खोलीवर 

भूहमगत जमा केले जाईल. िी सुहवधा आइसलँहडक काबयन स्टोरेज िमय 

काबयफिरसने हस्वस स्टाटय-अप रलाइमवरसय एजीच्या भागीदारीत 

हवकहसत केली आि.े 
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मित्वाच ेफदवस 

 

05 सप्टेंबर: राष्ट्रीय हशक्षक फदन 

● 5 सप्टेंबर िा संपूणय भारतभर हशक्षक फदन म्िणून साजरा केला जातो. 

आपल्या देशाच े माजी राष्ट्रपती तत्त्वज्ञ, हवद्वान आहण भारतरत्न 

पुरस्कार प्राप्त डॉ. सवयपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीहनहमत्त िा 

फदवस हशक्षक फदन म्िणून साजरा केला जातो. 

● ते भारताचे दसुरे राष्ट्रपती (1962 ते 1967) आहण भारताचे पहिल े

उपराष्ट्रपती (1952 ते1962) िोत.े 

● हशक्षण मंत्रालय दरवषी या हनहमत्ताने राष्ट्रीय हशक्षक पुरस्कार प्रदान 

करते. 2021 मध्ये भारताचे राष्ट्रपती, श्री रामनाथ कोववंद 

देशभरातील 44 हशक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करतील 

 

05 सप्टेंबर: आतंरराष्ट्रीय धमायदाय फदवस 

● भारतातील मिान समाज सेहवका मदर तेरेसा यांच्या 

पुण्यहतथीहनहमत्त आतंरराष्ट्रीय धमायदाय फदन दरवषी 05 सप्टेंबर रोजी 

पाळला जातो. 2012 मध्ये सयंुक्त राष्ट्र मिासभनेे त्याची घोषणा केली. 

● मदर तेरेसा यांना 1979 मध्ये शांततेसाठी नोबेल पाररतोहषक, दाररद्र्य 

आहण संकटावर मात करण्याच्या संघषायत िाती घेतलेल्या कायायसाठी 

देण्यात आले. 

 

07 सप्टेंबर: हनळ्या आकाशासाठी आतंरराष्ट्रीय स्वच्छ िवा फदन 

● हनळ्या आकाशासाठी आतंरराष्ट्रीय स्वच्छ िवा फदन जागहतक 

पातळीवर 07 सप्टेंबर रोजी पाळला जातो जेणेकरून िवेची गुणवत्ता 

सुधारण्याच्या कृतींना प्रोत्सािन आहण सुहवधा हमळतील. 

● िा संयुक्त राष्ट्र-मान्यताप्राप्त फदवस आि े ज्याचा उद्देश सवय स्तरांवर 

जनजागृती वाढवणे आि.े 2021 साठी या फदवसाची संकल्पना 

“हनरोगी िवा, हनरोगी ग्रि” िी आि.े 

● संयुक्त राष्ट्र मिासभेने 74 व्या सत्रादरम्यान 19 हडसेंबर 2019 रोजी 

सयंुक्त राष्ट्र पयायवरण काययक्रमाद्वारे हनळ्या आकाशासाठी आंतरराष्ट्रीय 

स्वच्छ िवा फदवस पाळण्याचा ठराव स्वीकारला. हनळ्या 

आकाशासाठी आंतरराष्ट्रीय स्वच्छ िवा फदवसाची उद्घाटन आवृत्ती 

2020 मध्ये आयोहजत करण्यात आली िोती. 

 

06 त े12 सप्टेंबर: अन्न प्रफक्रया सप्ताि 

● भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व े वषय साजरे करण्यासाठी, भारत 

सरकारने ‘आझादी का अमतृ मिोत्सव’ आयोहजत केला आि.े 

● उत्सवाचा एक भाग म्िणून, अन्न प्रफक्रया उद्योग मंत्रालय 6 ते 12 

सप्टेंबर 2021 अंतगयत ‘अन्न प्रफक्रया सप्ताि’ साजरा करत 

आि.ेयाहनहमत्तान ेमंत्रालयात हवहवध काययक्रमांचे आयोजन केले  आि.े 

● श्रीमती. राहधका कामत यांची पीएम िॉमयलायझेशन ऑि मायक्रो िूड 

प्रोसेवसंग एंटरप्राइजेस (पीएमएिएमई) योजनेच्या लाभाथी म्िणून 

यशोगाथा, मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर ‘आत्महनभर उद्योग’ माहलकेत 

प्रकाहशत झाली 

 

08 सप्टेंबर: आतंरराष्ट्रीय साक्षरता फदवस 

● आंतरराष्ट्रीय साक्षरता फदवस दरवषी 8 सप्टेंबर रोजी जागहतक 

स्तरावर साजरा केला जातो. िा फदवस व्यक्ती, समुदाय आहण 

समाजांसाठी साक्षरतेचे मित्त्व आहण अहधक साक्षर समाजांच्या फदशनेे 

तीव्र प्रयत्नांची गरज याहवषयी जागरूकता पसरवते. 

● 55 व्या आंतरराष्ट्रीय साक्षरता फदनाची संकल्पना म्िणज ेमानव-कें फद्रत 

पनुप्रायप्तीसाठी साक्षरता: हडहजटल हवभाजन संकुहचत करणे. 

● युनेस्कोने 1966 मध्ये 8 सप्टेंबर िा आंतरराष्ट्रीय साक्षरता फदन म्िणनू 

घोहषत केला िोता जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय समुदायाला व्यक्ती, समुदाय 

आहण समाजांसाठी साक्षरतेचे मित्त्व आहण अहधक साक्षर समाजांच्या 

फदशेने प्रखर प्रयत्नांची गरज आठवून फदली जाईल. 1967 मध्य े

पहिल्यांदा साजरा झाला. 

 

09 सप्टेंबर: िल्ल्यापासनू हशक्षणाचे सरंक्षण करण्याचा आतंरराष्ट्रीय फदवस 

● 09 सप्टेंबर रोजी जागहतक सतरावर िल्ल्यापासनू हशक्षणाच ेसरंक्षण 

करण्याचा आतंरराष्ट्रीय फदवस पाळला जातो. िा फदवस पहिल्यांदा 

2020 मध्ये आयोहजत करण्यात आला िोता. 

● यनुसे्को आहण यहुनसिेद्वारे संघषायने प्रभाहवत देशांमध्ये रािणाऱ्या 

कोट्यवधी मुलांच्या ददुयशेबद्दल जागरूकता हनमायण करण्यासाठी संयकु्त 

राष्ट्रसंघाच्या सवयसाधारण सभेच्या सवायनुमतेच्या हनणययाद्वारे या 

फदवसाची घोषणा करण्यात आली. 
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जागहतक ईहिी फदवस: 9 सप्टेंबर 

● जागहतक ईहिी फदवस दरवषी 9 सप्टेंबर रोजी पाळला जातो. िा 

फदवस ई-मोहबहलटीचा उत्सव आि.े लोकांना इलेहरिक वािनांच्या 

िायद्यांहवषयी हशहक्षत करण्यासाठी जागहतक स्तरावर हवशेष 

जागरूकता मोहिमा आयोहजत केल्या जातात. 

● जागहतक ईहिी फदवस िा एक रटकाऊ माध्यम कंपनी ग्रीनटीहिीने 

तयार केलेला उपक्रम िोता. 

● पहिला जागहतक ईहिी फदवस 2020 मध्ये साजरा करण्यात आला. 

चीन िा जगातील सवायत मोठा ईहिी बाजार आि.े 

 

09 सप्टेंबर: हिमालय फदवस 2021 

● राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा हमशनने नौला िाउंडेशनच्या सिकायायने 09 

सप्टेंबर 2021 रोजी हिमालय फदन आयोहजत केला िोता. 

● या वषीची संकल्पना ‘हिमालयाचे योगदान आहण आपल्या 

जबाबदाऱ्या’ आि.े िा काययक्रम ‘आझादी का अमतृ मिोत्सव’ या 

मिोत्सवाचा भाग आि.े 

● हिमालय फदवस दरवषी 9 सप्टेंबर रोजी उत्तराखंड राज्यात साजरा 

केला जातो. हिमालयीन पररसंस्था आहण प्रदेशाचे संवधयन करण्याच्या 

उद्देशाने िा उत्सव साजरा केला जातो. 

● 2015 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यानंी िा फदवस अहधकृतपणे हिमालय 

फदवस म्िणून घोहषत केला िोता. 

 

जागहतक आत्मित्या प्रहतबधं फदन: 10 सप्टेंबर 

● इंटरनॅशनल असोहसएशन िॉर सुसाईड हप्रहिने्शन (आयएएसपी) 

दरवषी 10 सप्टेंबर रोजी जागहतक आत्मित्या प्रहतबंध फदन 

(डब्लल्यूएसपीडी) पाळतो. या फदवसाचा उद्देश जगभरात जागरूकता 

हनमायण करण ेआि ेकी आत्मित्या टाळता येऊ शकते. 

● 2021 च्या जागहतक आत्मित्या प्रहतबंध फदवसाची संकल्पना 

“कृतीद्वारे आशा हनमायण करण”े िी आि.े 

● इंटरनॅशनल असोहसएशन िॉर सुसाइड हप्रहिेंशन (आयएएसपी) 

जागहतक आरोग्य संघटना (डब्लल्यूएचओ) आहण वल्डय िेडरेशन िॉर 

मेंटल िले्थ (डब्लल्यूएिएमएच) यांच्या सिकायायने 2003 पासनू 

जगभरातील हवहवध उपक्रमांसि जागहतक आत्मित्या प्रहतबंध फदन 

आयोहजत करतो. 

 

हनधन बातम्या 
 

माजी कें द्रीय आरोग्य सहचव केशव दसेीराज ूयाचं ेहनधन 

● माजी कें द्रीय आरोग्य सहचव केशव दसेीराजू यांच े “तीव्र कोरोनरी 

वसंड्रोम” मुळे हनधन झाले. देसीराजू ि ेमाजी राष्ट्रपती डॉ सवयपल्ली 

राधाकृष्णन यांचे नातू िोते.ते उत्तराखंड कॅडरचे 1978 च्या बॅचच े

आयएएस अहधकारी िोते. 

● मानहसक आरोग्य आहण सामुदाहयक आरोग्यसेवा यांच्या 

योगदानासाठी त े प्रहसद्ध िोते. त े 2017 च्या भारताच्या मानहसक 

आरोग्यहवषयक कायद्याच ेहशल्पकार िोते. 

 

बीबीसी विदंीच्या पहिल्या वृत्त प्रसाररका रजनी कौल याचं ेहनधन 

● बीबीसी विदंीच्या पहिल्या वतृ्त प्रसाररका रजनी कौल याचं े

िररयाणाच्या िरीदाबाद येथे हनधन झाले. त्या 93 वषांच्या िोत्या. 

● बीबीसी विदंीमध्ये स्टाि सदस्य म्िणून सामील िोणाऱ्या त्या 

पहिल्याच महिला िोत्या तसेच 1961 मध्ये नेटवकयवर विंदीमध्ये न्यूज 

बुलेरटन वाचणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या िोत्या. 

● त्या इंद्रधनषु या काययक्रमासाठी प्रहसद्ध िोत्या. 

 

फ्रान्सचे माजी िुटबॉलपटू जीन-हपयरे अ डॅम्स याचंे हनधन 

● फ्रान्सचे माजी िुटबॉलपटू जीन-हपयरे अ ॅडम्स, जे 39 वषांपासून 

कोमात िोते, त्यांचे हनधन झाले. 

● 1982 मध्ये, गुडघ्याच्या हनयहमत शस्त्रफक्रयेदरम्यान, वैद्यकीय 

त्रुटीमुळे अ ॅडम्स कोमात गेले. 

● त्यांनी फ्रान्स राष्ट्रीय िुटबॉल संघासाठी 1972-1976 पयंत एकूण 22 

सामने केले. रलब स्तरावर, अ ॅडम्स पॅररस सेंट-जमेन, नेम्स आहण 

नाइससाठी बचावपटू म्िणून खेळले. 
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आयओसीच ेमाजी अध्यक्ष जॅक रोग याचं ेहनधन 

● आतंरराष्ट्रीय ऑहलहम्पक सहमतीच े(आयओसी) माजी अध्यक्ष जॅक रोग 

यांचे हनधन झाले. ते 2001 ते 2013 या कालावधीत आयओसी चे 8 

वे अध्यक्ष म्िणून 12 वषे काम केले. 

● त्यांच्या काळात तीन उन्िाळी खेळ आहण तीन हिवाळी खेळाचंे 

आयोजन करण्यात आले िोते, तसेच युवा ऑहलहम्पक सुरुवात झाली 

िोती. 

● त्याच्यानंतर थॉमस बाख यांनी आयओसीचे अध्यक्षपद स्वीकारले. 

 

पसु्तके आहण लखेक बातम्या  

 

नो यअुर राईट्स अडँ रलमे दमे: अ गाईड िॉर यथु – अजँहेलना जोली याचंे 

पसु्तक  

● िॉहलवूड अहभनेत्री अजँहेलना जोलीने नुकतेच हतच्या आगामी 

पुस्तकाची घोषणा केली आि,े ज्याचे नाव आि े“नो यअुर राईट्स अडँ 

रलमे दमे: अ गाईड िॉर यथु”. 

● अजँहेलना जोली आहण अ ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आहण मानवाहधकार 

वकील गेराहल्डन हिनॅ बरेुन रयसूी यांनी संयुक्तपणे या पुस्तकाचे लेखन 

केले आि.े 

 

वीर सघंवी याचं ेनवीन पसु्तक- अ रूड लाईि: द ममेोइर  

● भारतातील सवायत मान्यताप्राप्त पत्रकारांपैकी एक असलेले वीर सघंवी 

यांचे नवीन पुस्तक- “अ रूड लाईि: द ममेोइर” प्रकाहशत झाले आि.े 

● पेंहग्वन रँडम िाऊसने या पुस्तकाच ेप्रकाशन केले आि.े 

● वीर सघंवी ि ेएक भारतीय वप्रंट आहण टेहलहहिजन पत्रकार, लेखक, 

स्तंभलेखक आहण टॉक शो िोस्ट आिते, ज्यांनी 1999 ते 2007 या 

कालावधीत विदंसु्तान टाइम्समध्ये काम केले. 

 

‘बॅक टू द रूट्स’ – तमन्ना भारटया याचं ेपुस्तक 

● अहभनेत्री तमन्ना भारटयान,े सेहलहिटी जीवनशैली प्रहशक्षक ल्यकू 

कौरटन्िो यांच्यासि सि-लेखन केलेले पुस्तक ‘बकॅ टू द रूट्स’ प्रकाहशत 

झाले आि.े 

● ि ेपुस्तक सखोल संशोधनावर आधाररत आि ेआहण भारताच्या आरोग्य 

आहण हनरोगीपणाच्या प्राचीन रिस्यांचा उल्लेख आिे 

 

उत्पल के बनॅजी याचं े“गीता गोववदं: जयदवेाज डीहिाइन ओहडसी” नावाच े

पसु्तक प्रकाहशत 

● कें द्रीय संस्कृती मंत्री श्री फकशन रेड्डी गगंापरुम यानंी डॉ. उत्पल के 

बनॅजी यांनी हलहिलेल्या “गीता गोववंद: जयदवेा’ज डीहिाइन ओहडसी” 

या पुस्तकाचे अनावरण केले. 

● ि ेपुस्तक 12 व्या शतकातील मिान कवी जयदेव यांच्या गीतागोववंदम 

पुस्तकाचे प्रथम-पूणयपणे अनुवाफदत भाषांतर आि.े 

● कें द्रीय मंत्र्यांनी ‘बुजगुोंकी बात – दशे के साथ’ नावाचा एक काययक्रम 

देखील सुरू केला ज्याचा ितेू 95 वषे आहण त्याहून अहधक वयाच्या 

आहण अशा प्रकारे स्वातंत्र्य िोण्यापूवी भारतात सुमारे 18 वष े

घालवलेल्या वृद्ध आहण तरुण व्यक्तींमधील संवाद वाढवणे आि.े 

 

उदय भारटया हलहखत “बलुटे्स ओहिर बॉम्ब:े सत्या अडँ द विंदी फिल्म 

गँगस्टर” पसु्तक प्रकाहशत  

● उदय भारटया हलहखत “बुलटे्स ओहिर बॉम्ब:े सत्या अडँ द विदंी फिल्म 

गँगस्टर” या नवीन पुस्तकाचे प्रकाशन झाले आि.े 

● ि ेपुस्तक राम गोपाल वमाय, अनरुाग कश्यप, मनोज बाजपयेी, हवशाल 

भारद्वाज, सौरभ शुरला यांच्या अनुभवांशी संबंहधत आि.े 

 

मनोिर लाल खट्टर याचं्या िस्त े ‘िररयाणा इन्हिीरॉनमने्ट अडँ पोल्यशून 

कोड’ या पसु्तकाचे प्रकाशन 

● िररयाणाचे मुख्यमंत्री मनोिर लाल खट्टर यांनी माजी आयएएस 

अहधकारी आहण प्रहसद्ध कवहयत्री श्रीमती धीरा खडेंलवाल यांनी 

संकहलत केलेल्या ‘िररयाणा इन्हिीरॉनमने्ट अडँ पोल्यशून कोड’ या 

पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 
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अिवाल आहण हनदशेाकं बातम्या  
 

एनआयआरएि इंहडया रँककंग 2021 

● कें द्रीय हशक्षण मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी हहिहडओ कॉन्िरवन्संगद्वारे 09 

सप्टेंबर 2021 रोजी एनआयआरएि इंहडया रँककंग 2021 जािीर 

केले. 

● एनआयआरएि इंहडया रँककंग 2021 िी वार्षयक यादीची सिावी 

आवृत्ती आि ेजी स्पधायत्मक उत्कृष्टतेला प्रोत्सािन देण्यासाठी वस्तुहनि 

हनकषांच्या आधारावर देशातील उच्च शैक्षहणक संस्थांना क्रम देते. 

● इंहडयन इहन्स्टट्यटू ऑि टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मद्रासने एकूण 

श्रेणीमध्ये अहवल स्थान कायम ठेवले आि.े 

 

बँक ऑि बडोदा 2020-21 साठी MeitY हडहजटल पमेेंट स्कोरकाडयमध्य े

पहिली आि े

● बँक ऑि बडोदा ने जािीर केले की िेिुवारी आहण माचय 2021 

महिन्यासाठी इलरेिॉहनरस आहण माहिती ततं्रज्ञान मतं्रालयान े

(MeitY) जारी केलेल्या स्कोअरकाडयवर बँकेने एकूण 86% गुणांसि 

बँकेने पहिले स्थान हमळवले आिे 

 

सवय स्पधाय परीक्षासंाठी मित्त्वाच ेमुद्द:े 
 

● एहशयन स्वॉश िेडरेशनचे मुख्यालय: वालालंपूर, मलेहशया; 

● एहशयन स्वॉश िेडरेशनचे सरहचटणीस: डंकन हचऊ; 

● एहशयन स्वॉश िेडरेशनची स्थापना: 1980. 

● एलआयसीचे मुख्यालय: मुंबई 

● एलआयसीची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1956 

● एलआयसीचे अध्यक्ष: एम.आर. कुमार 

● ताहमळनाडू राजधानी: चेन्नई 

● ताहमळनाडूचे मुख्यमंत्री: एमके स्टाहलन. 

● ताहमळनाडूचे राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोहित. 

● ताहमळनाडू राज्य नृत्य: भरतनाट्यम. 

● कें द्रीय अन्न प्रफक्रया उद्योग मंत्री: पशुपती कुमार पारस 

● अन्न प्रफक्रया उद्योग राज्यमंत्री: प्रल्िाद वसंि पटेल 

● इफवटास स्मॉल िायनान्स बँक (ईएसएिबी) मुख्यालय: चेन्नई 

● ईएसएिबीचे एमडी आहण सीईओ: वासुदेवन पी एन 

● युनायटेड इंहडया इन्शुरन्स कंपनी हलहमटेड मुख्यालय: चेन्नई 

● युनायटेड इंहडया इन्शुरन्स कंपनी हलहमटेडची स्थापना: 18 िेिुवारी 

1938 

● युनायटेड इंहडया इन्शुरन्स कंपनी हलहमटेड सीईओ: श्री हगरीश 

राधाकृष्णन 

● ऑस्िेहलयाचे पंतप्रधान: स्कॉट मॉररसन 

● ऑस्िेहलयाची राजधानी: कॅनबेरा 

● ऑस्िेहलया चलन: ऑस्िेहलयन डॉलर 

● आयटीबीपीचे मुख्यालय: नवी फदल्ली, भारत 

● अ ॅहरसस बँकेच ेमुख्य काययकारी अहधकारी: अहमताभ चौधरी 

● उपराज्यपाल आहण चंदीगडचे प्रशासक: बनवारीलाल पुरोहित 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स. 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडे्र अझौले. 

● युनेस्कोची स्थापना: 16 नोहिेंबर 1945 

● भारतीय हनयायत-आयात बँक स्थापन: 1 जानेवारी 1982 

● भारतीय हनयायत-आयात बँक मुख्यालय: मुंबई, मिाराष्ट्र 

● जपानची राजधानी: टोफकयो 

● जपान चलन: जपानी येन 

● इंटरनॅशनल रोड िेडरेशनची स्थापना: 1948 

● इंटरनॅशनल रोड िेडरेशनचे मुख्यालय: हजनेहिा, हस्वत्झलंड 

● गुजरातचे मुख्यमंत्री: हवजय रुपाणी 

● गुजरातचे राज्यपाल: आचायय देवव्रत 

● कनायटक बँकेचे मुख्यालय: मंगलोर 

● कनायटक बँकेचे मुख्य काययकारी अहधकारी: मिाबळेश्वर एमएस 

● कनायटक बँकेची स्थापना: 18 िेिुवारी 1924 

● यूको बँकेच ेमुख्यालय: कोलकाता 

● यूको बँकेच ेएमडी आहण सीईओ: अतुल कुमार गोयल 

● यूको बँकेच ेसंस्थापक: घनश्याम दास हबलाय 

● यूको बँकेची स्थापना: 6 जानेवारी 1943 

● एचडीएिसी बँकेचे मुख्यालय: मुंबई, मिाराष्ट्र 

● एचडीएिसी बँकेचे एमडी आहण सीईओ: शहशधर जगदीशन 

● एचडीएिसी बँकेची टॅगलाईन: आम्िाला तुमचे जग समजते 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडे्र अझौले 

● युनेस्कोची स्थापना: 16 नोहिेंबर 1945 
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● युहनसेिचे काययकारी संचालक: िने्रीएटा एच. िोर 

● युहनसेिची स्थापना: 11 हडसेंबर 1946 

● युहनसेि मुख्यालय: न्यूयॉकय , युनायटेड स्टेट्स 

● आंध्र प्रदेशच ेराज्यपाल: हवश्वभूषण िरीचंदन 

● आंध्र प्रदेशच ेमुख्यमंत्री: वाय.एस. जगनमोिन रेड्डी 

● आंध्र प्रदेश राजधानी: हवशाखापट्टणम (काययकारी राजधानी), कुनूयल 

(न्याहयक राजधानी), अमरावती (हवधान राजधानी) 

● मिाराष्ट्राचे राज्यपाल: भगतवसंग कोश्यारी 

● मिाराष्ट्राची राजधानी: मुंबई 

● मिाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे. 

● एडीबी चे अध्यक्ष: मासात्सुगु असाकावा 

● मुख्यालय: महनला, फिहलहपन्स. 

● बँक ऑि बडोदा मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात, भारत 

● बँक ऑि बडोदा चे अध्यक्ष: िसमुख अहधया 

● बँक ऑि बडोदाचे एमडी आहण सीईओ: संजीव चड्ढा 

● आयडीएिसी िस्टय बँक मुख्यालय: मुंबई 

● आयडीएिसी िस्टय बँक स्थापना: ऑरटोबर 2015 

● नॅशनल िर्टयलायझसय हलहमटेड मुख्यालय: नोएडा 

● नॅशनल िर्टयलायझसय हलहमटेडची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1979 

● आयएएसपी संस्थापक: फदवंगत प्राध्यापक एरहवन ठरंगेल आहण डॉ 

नॉमयन िरबरो 

● आयएएसपी स्थापना: 1960 

● अल साल्वाडोर राजधानी: सॅन साल्वाडोर 

● अल साल्वाडोरचे अध्यक्ष: नायब बुकेले. 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑि इंहडयाचे एमडी आहण सीईओ: फदलीप 

आसब.े 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑि इंहडया मुख्यालय: मुंबई. 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑि इंहडयाची स्थापना: 2008 

● कें द्रीय अल्पसंख्याक व्यविार मंत्री: मुख्तार अब्लबास नवी 

● उत्तराखंडची स्थापना: 9 नोहिेंबर 2000 

● उत्तराखंडचे राज्यपाल: लेफ्टनंट जनरल गुरहमत वसंि 

● उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री: पुष्कर वसंि धामी 

● उत्तराखंडची राजधानी: देिरादनू (हिवाळी), गेयरसैन (उन्िाळी) 

● चीनची राजधानी: बीवजंग 

● चीनचे चलन: रेहन्मन्बी 

● चीनचे अध्यक्ष: शी हजनवपंग. 

● आइसलँड राजधानी: रेकजाहवक 

● आइसलँड चलन: आइसलँहडक क्रोना 

● आइसलँड खंड: युरोप 
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