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राष्ट्रीय बातम्या 
 

कायदा आहि न्याय मतं्रालयान े“एक पिल” मोिीम सरुू केली 

• हिधी आहि न्याय मतं्रालयाच्या अतंर्गत न्याय हिभार्ाने “एक 

पिल”   मोिीम टेहल-लॉ अतंर्गत मोठ्या प्रमािािर नोंदिीला 

प्रोत्सािन दणे्यासाठी सरुू केली आि े. 

• एक पिल मोिीम 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पयतं देशभरात 

चालिली जाईल. “एक पिल” मोहिममेध्ये 34 राज्य आहि 

कें द्रशाहसत प्रदेशातील 633 हजल्ह्ामंधील 50,000 

ग्रामपचंायतींमध्ये 51,434 सामान्य सेिा कें द्राचंा समािेश असेल. 
 

मोहिमबेद्दल: 

• टेली-लॉ म्ििजे कायदेशीर माहिती आहि सल्हल्हयाच्या 

हितरिासाठी सपं्रषेि आहि माहिती तंत्रज्ञानाचा िापर. कॉमन 

सर्व्िगसेस सेंटर (सीएससी) द्वारे उपेहित समदुायानंा कायदेशीर 

मदत मखु्य प्रिािात आिण्यासाठी न्याय हिभार्ाने NALSA आहि 

CSC ई-र््िनगन्स सर्व्िगस इंहडया हलहमटेड सोबत भार्ीदारी केली 

आि.े 

• िकील आहि लोकांमध्ये िा ई-परस्परसंिाद सीएससीमध्ये उपलब्ध 

ह्िहडओ कॉन्फरनन्संर् इन्रास्रक्चरद्वारे असेल. 
 

UPI QR- आधाररत पमेेंट स्िीकृती सिम करण्यासाठी NPCI हलक्विड 

ग्रपुसोबत भार्ीदारी 

• एनपीसीआय इंटरनशॅनल पमेेंट्स हलहमटेड (एनआयपीएल) न े

हलक्विड ग्रपु पीटीई सोबत भार्ीदारी केली आि े. हल. (हलक्विड ग्रुप) 

उत्तर आहशया आहि आग्नये आहशयातील 10 बाजारांमध्ये UPI 

QR- आधाररत दयेके स्िीकारण्यास सिम करण्यासाठी  िी 

भार्ीदारी केली 

• 2022 च्या सरुुिातीपासनू नसरं्ापरू, मलहेशया, थायलडं, 

क्वफहलहपन्स, ह्िएतनाम, कंबोहडया, िााँर्कााँर्, तिैान, दहिि 

कोररया आहि जपानच्या 10 बाजारामंध्ये UPI QR- आधाररत 

पेमेंट करण्यास मदत करेल . 
 

 

नीहत आयोर्ान ेइस्रो, सीबीएसई याचं्याशी शालये हिद्यार्थयासंाठी ‘स्पसे 

चलॅेंज’ सरुू केल े

• इस्रो आहि सीबीएसईच्या सिकायागने नीहत आयोर्ाच्या अटल 

इनो्िशेन हमशनन े भारतभरातील शालेय हिद्यार्थयासंाठी ‘स्पसे 

चलॅेंज’ सरुू केले आि.े ि ेआ्िान देशभरातील सिग शालये हिद्याथी, 

मार्गदशगक आहि हशिकांसाठी तयार केले र्ेल ेआि ेजे केिळ अटल 

टटंकटरंर् लबॅ (एटीएल) लबॅ असलेल्हया शाळांशी संबंहधत आिचे 

अंडी  सिग एटीएल नसलले्हया शाळांसाठी देखील संबंहधत आि.े 

• या आ्िानाचा ितेू तरुि शालेय हिद्यार्थयांमध्ये स्पेस सेक्टरमध्य े

कािीतरी हनमागि करण्यास सिम करिे आि े ज े त्यांना 

अिकाशाबद्दल जािनू घणे्यास मदत करिार नािी तर स्पेस प्रोग्राम 

स्ितः िापरू शकेल असे कािीतरी तयार करेल. 
 

अटल इनो्िशेन हमशन अतंर्गत: 

• आयोर् उद्योजकता आहि निकल्हपनानंा प्रोत्सािन देण्यासाठी अटल 

उष्मायन कें द्रे आहि एटीएल सारखे उपक्रम चालित आि े. 

• ि ेसुहनहित करण्यासाठी आि ेकी 6 िी ते 12 िीच्या हिद्यार्थयांना 

खुले व्यासपीठ क्वदले जाते जेथ ेते निीन युर् आहि हडहजटल यरु् 

अंतराळ ततं्रज्ञान समस्या सोडिण्यासाठी स्ितःला सिम करू 

शकतात. 
 

IRCTC ने भारतातील पहिल ेस्िदशेी कू्रझ लाइनर लााँच केल े

• भारतीय रेल्हिे कॅटटरंर् आहि टुररझम कॉपोरेशन (आयआरसीटीसी) 

िात सामील झाले आहि करार केला आि े कॉडेहलया पररभ्रमि 

करून ऑपरेट केले जात M / s जलमार्ग फुरसतीचा िेळ पयगटन प्रा. 

भारतातील पहिल्हया स्िदेशी लक्झरी कू्रझच्या जाहिरात आहि 

हिपिनासाठी हल . आयआरसीटीसीच्या सािगजहनक सेिांसाठी 

छत्रछायेखाली ि ेआिखी एक अहिश्वसनीय लक्झरी प्रिास ऑफर 

आि.े 

• स्िदेशी कू्रझच्या रूपात लक्झरी प्रिासाची ऑफर पाहुण्यानंा र्ोिा, 

दीि, कोची, लिद्वीप बेटे आहि श्रीलंका यासारख्या कािी सिागत 

लोकहप्रय भारतीय आहि आंतरराष्ट्रीय पयगटन स्थळांिर ऑन-बोडग 

घेऊन जाईल  
 

2050 पयतं भारत हतसरा सिागत मोठा आयातदार िोईल 

• यूकेच्या आतंरराष्ट्रीय व्यापार हिभार्ाने जारी केलेल्हया 

अििालानसुार 2050 पयतं भारत जर्ातील हतसरा सिागत मोठा 

आयातदार बनू शकतो . एक सि 5.9 टक्क्यानंी 2050 जार्हतक 

आयातीचा िाटा, देश चीन आहि युनायटेड स्टेट्स खालील, ततृीय 

सिागत मोठा आयातदार देश िोईल. 

• सध्या 2.8 टके्क हिस्सा असलले्हया सिागत मोठ्या आयातदार देशाचं्या 

यादीत भारत आठव्या स्थानािर आि.े ग्लोबल रेड आउटलुकच्या 

अििालानसुार, सचूीतील देशाचे स्थान 2030 पयतं 3.9 टके्क 

शेअरसि चौर्थया स्थानािर जाईल . 

• यूकेच्या आतंरराष्ट्रीय व्यापार हिभार्ाबद्दल: 
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• हडपाटगमेंट फॉर इंटरनॅशनल रेड िा युनायटेड ककंर्डम सरकारचा 

हिभार् आि े जो यनुायटेड ककंग्डम आहि परदेशी देशामंधील 

व्यापार करारानंा हिस्ताररत करण्यासाठी तसचे परदेशी र्ुंतििकू 

आहि हनयागत व्यापाराला प्रोत्सािन देण्यासाठी जबाबदार आि.े 
 

पतंप्रधान मोदी तीन क्वदिसाचं्या अमरेरका दौऱ्यासाठी रिाना झाल े

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेररकेच्या तीन क्वदिसांच्या दौऱ्यािर र्ले े

आिते . त्याचं्यासोबत राष्ट्रीय सुरिा सल्हलार्ार अहजत डोभाल 

आहि िषगिधगन शृंर्ला याचं्यासि िररष्ठ अहधकारी याचंा 

उच्चस्तरीय हशष्टमंडळ आि े.  

• कोहिड -19 pandemic साथीचा प्रादभुागि झाल्हयानतंर शजेारच्या 

पलीकडे पतंप्रधान मोदींचा िा पहिला परदेश दौरा आि.े 
 

्िाईट िाऊसमध्य ेपतंप्रधान मोदी आहि जो हबडने याचंी भटे: 

• हबडेन 24 सप्टेंबरला ्िाईट िाऊसमध्ये पतंप्रधान मोदींचे स्िार्त 

करतील. 

• हबडेन यानंी 20 जानेिारी रोजी अमेररकेचे अध्यि म्ििनू पदभार 

स्िीकारल्हयानतंर दोन्िी नते्यामंध्ये िी पहिलीच िैयहिक बठैक 

िोिार आि.े 

• पंतप्रधान मोदी आहि राष्ट्राध्यि हबडेन कट्टरतािाद रोखण्यासाठी 

आहि दिशतिादाचा मकुाबला करण्याच्या मार्ांिर चचाग करतील 

अशी अपेिा आि.े सरंिि, व्यापारी संबंध, सुरिा सिकायग आहि 

स्िच्छ ऊजाग भार्ीदारी इतराशंी बळकट करण्याच्या मार्ांिर त े

चचाग करतील अशी अपेिा आि.े 

• पंतप्रधान मोदी आहि हबडेन अफर्ाहिस्तानमधील अलीकडील 

घडामोडींनंतर सध्याच्या प्रादेहशक सुरिा पररहस्थतीिर चचाग 

करतील. पंतप्रधान मोदी 22 ते 25 सप्टेंबर दरम्यान त्यांच्या 

अमेररका दौऱ्यात व्यािसाहयक सिंाद साधतील. 
 

पतंप्रधान मोदी सयंिु राष्ट्र मिासभलेा सबंोहधत करतील: 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 25 सप्टेंबर रोजी न्यूयॉकगमध्ये संयुि राष्ट्र 

मिासभेच्या (UNGA) 76 व्या सत्राच्या उच्च स्तरीय हिभार्ाच्या 

सामान्य चचेला सबंोहधत करतील . 

• या िषीच्या सामान्य चचचेी थीम म्ििजे कोहिड -१ from पासनू 

सािरण्याच्या आशेने लिहचकता हनमागि करिे, रटकाऊपिाची 

पुनबांधिी करिे, ग्रिाच्या र्रजानंा प्रहतसाद देिे, लोकांच्या 

िक्काचंा आदर करिे आहि संयुि राष्ट्रांचे पनुरुज्जीिन करिे. 

• कें द्रीय मंत्री पीयषू र्ोयल यानंी राष्ट्रीय एकल हखडकी प्रिाली सरुू 

केली 

• कें द्रीय िाहिज्य आहि उद्योर् मंत्री हपयषु र्ोयल यानंी र्ुतंििकूदार 

आहि व्यिसायासंाठी ‘नॅशनल नसरं्ल निंडो हसस्टीम (NSWS)’ सरुू 

केली आि.े 

• NSWS ि े नसंर्ल-निंडो पोटगल आि े जे र्ुतंििकूदार ककंिा 

उद्योजकांसाठी सरकारकडून आिश्यक मजंुरी आहि मजंुरी 

हमळिण्यासाठी एक स्टॉप शॉप म्ििून काम करेल. 

• ि ेभारतातील र्ुतंििकूदार, उद्योजक आहि व्यिसायानंा आिश्यक 

असलले्हया मंजरुी आहि नोंदिीसाठी सरकारी कायागलयांमध्य े

धािण्याच्या िारशापासनू स्िातंत्र्य देईल. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय हडहजटल आरोग्य अहभयान राबििार 

आिते 

• प्रधानमंत्री हडहजटल आरोग्य हमशन (PM-DHM) असे नामकरि 

केलले्हया राष्ट्रीय हडहजटल आरोग्य हमशन (NDHM) च्या देशव्यापी 

रोल- आउटची घोषिा पतंप्रधान नरेंद्र मोदी 27 सप्टेंबर रोजी 

करतील. 

• या अतंर्गत, एक अहद्वतीय हडहजटल आरोग्य ID असेल. लोकानंा 

पुरिले जाईल, ज्यात त्या व्यिीच्या सिग आरोग्य नोंदी असतील. 

आयडी आधार आहि िापरकत्यागचा मोबाईल नंबर सारख्या 

तपशीलाचंा िापर करून तयार केला जाईल  

• आरोग्य मंथनाच्या शेिटच्या क्वदिशी िा उपक्रम राबिला जाईल, 

जो सरकारच्या प्रमुख आरोग्य हिमा योजनचे्या हतसऱ्या िधागपन 

क्वदनाहनहमत्त सरुू करण्यात आला – आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री 

जन आरोग्य योजना. 
 

सरकारन े इंहडया डटे ररझोल्हयशून कंपनी हलहमटेड (IDRCL) ची 

स्थापना केली 

• सरकारने भारत कजग ररझोल्हयशून कंपनी हलहमटेड (IDRCL) 

नािाची मालमत्ता व्यिस्थापन कंपनी (AMC) स्थापन केली आि,े 

ज्याचे पेड-अप भांडिल रु. 50 कोटी रुपयांच्या अहधकृत 

भांडिलािर 80.5 लाख . IDRCL नॅशनल अॅसेट ररकन्स्रक्शन 

कंपनी हलहमटेड (NARCL) सोबत हमळून खराब कजग साफ 

करण्यासाठी काम करेल 

• बाँक ऑफ बडोदा (BoB), पजंाब नॅशनल बाँक (PNB), बाँक ऑफ 

इंहडया (BoI), बाँक ऑफ मिाराष्ट्र, SBI, युहनयन बाँक ऑफ इंहडया, 

कॅनरा बाँक, इंहडयन बाँक आहि IDBI बाँक IDRCL चे भार्धारक 

आिते. 
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FSSAI चा 3 रा राज्य अन्न सरुिा हनदशेाकं 2021 जारी झाला 

• कें द्रीय आरोग्य आहि कुटंुब कल्हयाि मंत्री, मनसुख मांडहिया यानंी 

अन्न सुरिा आहि मानके प्राहधकरि (FSSAI) चा हतसरा राज्य अन्न 

सुरिा हनदशेांक (SFSI) जारी केला आि.े ज्यामध्ये अन्न सुरिचे्या 

पाच मापदंडांमध्ये राज्याचंी कामहर्री मोजली जाते. 2020-21 

च्या राँककंर्िर आधाररत नऊ अग्रर्ण्य राज्ये/कें द्रशाहसत प्रदेशानंा 

त्यांच्या प्रभािी कामहर्रीबद्दल मंत्री मिोदयांनी र्ौरहिले. 

• हनदेशाकंातील नऊ अग्रर्ण्य राज्यांची/ कें द्रशाहसत प्रदेशाचंी यादी 

येथे क्वदली आि:े 

• मोठी राज्ये: र्ुजरात, केरळ, ताहमळनाडू 

• लिान राज्ये: र्ोिा, मघेालय, महिपूर 

• कें द्रशाहसत प्रदेशामंध्ये: जम्मू आहि काश्मीर, अंदमान आहि 

हनकोबार बेटे, निी क्वदल्हली 

 

राज्य बातम्या 
 

चरिजीत नसिं चन्नी पजंाबच ेपढुील मखु्यमतं्री 

• कॅप्टन अमटरंदर नसंर् यानंी पदाचा राजीनामा क्वदल्हयानतंर कााँग्रसे 

पिाने हिद्यमान तंत्रहशिि मतं्री चरिजीत नसंि चन्नी यांची 

पंजाबचे निीन मखु्यमंत्री म्ििनू हनिड केली आि े. 

• त्यांची पजंाब कााँग्रसे हिधान पिाचे (सीएलपी) नतेे म्ििनू हनिड 

झाली आि.े ते चमकौर साहिब हिधानसभा मतदारसंघातनू 

आमदार आिते . ते पजंाबचे पहिले दहलत मखु्यमंत्री िोतील. 
 

कॅटली’ हसक्कीमचा राज्य मासा म्ििनू घोहषत 

• हसक्कीम सरकारन े जािीर केले आि े ‘कूपर Mahseer’ स्थाहनक 

पातळीिर म्ििनू नाि ‘Katley’ राज्य मासे. Neolissochilus 

hexagonolepis ि ेCooper Mahseer चे िैज्ञाहनक नाि आि.े 

• कॅटली माशाचे मित्त्ि अधोरेहखत करण्यासाठी आहि त्याच्या 

संिधगन उपायांिर भर दणे्यासाठी िा हनिगय घणे्यात आला आि.े या 

माशाला उच्च बाजार मूल्हय आि ेआहि राज्यातील जनतनेे त्याला 

खूप पसतंी क्वदली आि.े 

• हसक्कीम सरकारने राज्यातील जलाशयानंा मासमेारीसाठी खुल े

असल्हयाचे जािीर केले आि.े मत्स्य सचंालनालयातफे इच्छुक 

िैयहिक मच्छीमार ककंिा मच्छीमार सिकारी संस्था ककंिा बचत 

र्टांना जलाशयांमध्ये मासेमारीसाठी हसक्कीम मत्स्यव्यिसाय 

हनयम, 1990 अंतर्गत हिद्यमान तरतदुींनसुार परिाने क्वदल े

जातील. 

• जलाशय उत्तर हसक्कीममधील चुंर्थांर्मध्ये आिते, पहिम 

हसक्कीममधील लेर्शपेसि पिूग हसक्कीममधील क्वदक्चू आहि रोराथांर् 
 

महिपरूच्या हसराराखोंर् हमरची आहि तामेंर्लााँर् ऑरेंजला GI टॅर् 

हमळाला 

• महिपूर, दोन प्रहसद्ध उत्पादने िथईे हमरची, महिपूर च्या उकू्रल 

हजल्ह्ात आढळले आि ेआहि त्याच्या अहद्वतीय चि ओळखले जाते, 

आहि तामेंर्लााँर् मडंारीन नाटरंर्ी ला GI टॅर् मजंूर केला आि े

• महिपूरच्या इहतिासातील िा एक ऐहतिाहसक मलैाचा दर्ड आि े

आहि यामुळे महिपरूमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न िाढले. 
 

िाती हमरची बद्दल: 

• िथेची हमरची चांर्ली अाँटी-ऑहक्सडेंट म्ििनू काम करते आहि 

त्यात उच्च कॅहल्हशयम आहि ह्िटॅहमन सी पातळी असते. त्याची 

अत्यतं उच्च अमेररकन स्पाइस रेड असोहसएशन (ASTA) रंर्ाची 

ककंमत 164 आि.े हमरचीचा काढता यिेारा रंर् सामान्यतः ASTA 

मूल्हय िापरून व्यि केला जातो. 
 

तमेंग्लॉंर् मदंाररन नारंर्ी बद्दल: 

• तामेंग्लॉंर् मंदाररन संत्रा आकाराने मोठा आि,े त्याचे िजन सरासरी 

232.76 ग्रॅम आि.े िी एक अनोखी र्ोड आहि आंबट चि आि.े 

त्यात उच्च रस सामग्री (सुमारे 45 टके्क) आि े आहि एस्कॉर्वबगक 

acidहसड (48.12 हमलीग्राम/100 हमली) मध्ये समदृ्ध आि.े ि ेसंत्र े

तमेंग्लॉंर्च्या टेकड्ामंध्ये 1,800 िके्टर िेत्रामध्ये उर्िल ेजातात, 

त्यापकैी 400 िके्टर मोमाद्वारे सेंक्वद्रय म्ििून प्रमाहित आिते. 
 

ताहमळनाडू आहि पदु्दचुरेी समदु्रक्वकनाऱ्यानंा ‘ब्ल ू फ्लरॅ्’ प्रमािपत्र 

हमळाल े

• भारतातील आिखी दोन समदु्रक्वकनाऱ्यानंा “ब्लू फ्लॅर्” प्रमािपत्र 

देण्यात आले आि े , एक आतंरराष्ट्रीय इको-ले्िल टॅर्, ज्यामळेु 

देशातील अशा समुद्रक्वकनाऱ्याचंी एकूि संख्या 10 िर र्ेली आि.े 

• पयागिरि हशिि (शलु्हक), डेन्माकग , फाउंडेशनच्या हशिराजपूर -

र्ुजरात, घोघाला -दीि, कासाकोड आहि पादहुबद्न -कनागटक, 

काप्पड-केरळ, हृहशकोंडा- आंध्र – ब्लू ध्िजांक्वकत करा प्रमािपत्र 

कराराला ती सुद्धा आठ नामांकन क्वकनारे पुन्िा प्रमािपत्र क्वदले आि े

प्रदेश, र्ोल्हडन-ओहडशा आहि राधानर्र- अंदमान आहि हनकोबार, 

ज्यांना र्ले्हया िषी ब्लू फ्लॅर् प्रमािपत्र दणे्यात आले. 

• या आठ समुद्रक्वकनाऱ्यानंा 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी ब्लू फ्लॅर् 

प्रमािपत्र हमळाल े
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ब्ल ूफ्लरॅ् प्रमािन काय आि?े 

• ब्लू फ्लॅर् सर्टगक्वफकेशन ि े जार्हतक स्तरािर मान्यताप्राप्त इको-

लेबल आि े ज े पयागिरिीय हशिि आहि माहिती, आंघोळीच्या 

पाण्याची र्ुिित्ता, पयागिरि व्यिस्थापन आहि संिधगन आहि 

समुद्रक्वकनाऱ्यांमध्ये सुरिा आहि सेिा या चार प्रमुख प्रमुखामंध्य े

33 कडक हनकषाचं्या आधारािर क्वदले जाते. 

• ब्लू फ्लॅर् बीच ि े पयागिरि-पयगटनाचे मॉडेल आि े ज े

पयगटकानंा/समदु्रक्वकनारी जाण्यासाठी स्िच्छ आहि आरोग्यदायी 

आंघोळीचे पािी, सुहिधा, सुरहित आहि हनरोर्ी िातािरि आहि 

पररसराचा शाश्वत हिकास करण्याचा प्रयत्न करते. 

• प्रख्यात पयागिरितज्ज्ञ आहि शास्त्रज्ञानंी बनिलेल्हया स्ितंत्र राष्ट्रीय 

ज्युरीने हशफारशी केल्हया आिते. 
 

लडाख “हिमालयन हचत्रपट मिोत्सि 2021” ची पहिली आितृ्ती सादर 

करिार आि.े 

• ‘द हिमालयन क्वफल्हम फेहस्टिल -2021’ (THFF) ची पहिली 

आिृत्ती 24 त े28 सप्टेंबर दरम्यान लिे, लडाख येथ ेसुरू िोईल . 

कें द्रशाहसत प्रदेश लडाखच्या प्रशासनाने हचत्रपट मिोत्सि 

संचालनालय, माहिती आहि प्रसारि मंत्रालय, भारत सरकार 

यांच्या सिकायागने िा हचत्रपट मिोत्सि आयोहजत केला जात आि.े 

• लडाख स्िायत्त हिल डे्िलपमेंट कौहन्सल, लिे यांच्या सिकायागन े

िा हचत्रपट मिोत्सि आयोहजत केला जात आि.े पाच क्वदिसाचंा 

हचत्रपट मिोत्सि भारताच्या स्िातंत्र्याच्या years५ िषांच्या 

स्मरिाथग ‘आझादी का अमतृ मिोत्सि’ साजरा करण्याचा एक भार् 

आि े. 

• या हचत्रपट मिोत्सिात स्थाहनक हचत्रपट हनमागत्यांचा सक्वक्रय 

सिभार् असले आहि 12 हिमालयीन राज्ये आहि कें द्रशाहसत 

प्रदेशामंधून प्रहतभा प्रदर्वशगत िोईल. आसाम, हसक्कीम, महिपरू, 

हमझोराम, हत्रपुरा, मेघालय, नार्ालाँड, उत्तराखंड, अरुिाचल प्रदेश, 

हिमाचल प्रदेश आहि लडाख याहशिाय हिमालयीन राज्यांतील 

लोकहप्रय हचत्रपटासंि भारतीय पॅनोरमा हनिडलेले हचत्रपट 

मिोत्सिादरम्यान प्रदर्वशगत केले जातील. 
 

उत्तर प्रदशे सरकार ‘इलके्रॉहनक पाकग ’ उभारिार 

• योर्ी आक्वदत्यनाथ नतेृत्ि उत्तर प्रदेश सरकारने एक हिकहसत 

करण्यासाठी एक प्रस्ताि केला आि े

• ‘इलके्रॉहनक पाकग ’, बाजनूे यमनुा द्रतुर्ती औद्योहर्क हिकास 

प्राहधकरि (YEIDA), नोएडा जिळ, इलेक्रॉहनक्स उद्योर् 

प्रोत्सािन िते्र. जेिर हिमानतळाजिळ YEIDA च्या 250 एकर 

िेत्रात पाकग  हिकहसत करण्याचा प्रस्ताि आि.े 
 

उद्यानाबद्दल: 

• मोबाईल फोन, टी्िी आहि इतर इलेक्रॉहनक उपकरि े आहि 

अॅक्सेसरीज तयार करिाऱ्या राष्ट्रीय आहि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या 

उद्यानात त्याचंे युहनट स्थापन करतील. 

• निीन इलेक्रॉहनक पाकग  समुारे 50,000 कोटींच्या र्ुतंििकूीत 

बांधला जाईल तसेच िजारो स्थाहनक तरुिानंा रोजर्ार हनमागि 

िोईल. 
 

आसामन ेकामरूप हजल्ह्ाच्या चायर्ाि यथे ेचिा पाकग  उभारल े

• आसाम कामरूप हजल्ह्ातील चायर्ाि येथे चिा पाकग  उभारत आि.े  

• या चिाच्या बारे्त रेल्हिे आहि बंदर कनेहक्टह्िटी, कार्ो आहि 

िेअरिाऊस सुहिधा, प्रक्वक्रया सुहिधा जसे चिा पीसिे, हमश्रि, 

पॅकेनजंर् आहि इतर उपयोहर्ता सेिा एकाच छताखाली असतील. 
 

हिमाचल प्रदशेमध्य ेजर्ातील सिागत उंच ई्िी चार्जरं् स्टेशनच ेउद्घाटन 

झाल े

• जर्ातील सिागत उंच इलेहक्रक ्िइेकल चार्जंर् स्टेशनचे उद्घाटन 

हिमाचल प्रदेशातील लािौल आहि स्पीती हजल्ह्ातील काझा 

र्ािात झाले आि े . इलेहक्रक ्िइेकल चार्जंर् स्टेशन 500 फूट 

उंचीिर उभारण्यात आले आि े. 

• या उपक्रमाचा उद्दशे िािनाचंे प्रदषूि तपासिे आहि या िेत्रातील 

स्िच्छ आहि हिरव्या िातािरिासाठी इलेहक्रक िािनानंा 

प्रोत्सािन दिे े आि.े भारतात इलेहक्रक ्िइेकल (EV) 

इकोहसस्टममध्ये चांर्ली र्ती हमळत आि.े 
 

WHO न े2005 नतंर प्रथमच ििचे्या र्िुित्तचे ेहनकष सधुारल े

• जार्हतक आरोग्य संघटनेने (WHO) त्याच्या एक घट्ट पुनराितृ्ती 

जािीर केले आि े ििा र्ुिित्ता मार्गदशगक तत्त्ि े (AQG). 

डब्ल्हयूएचओ ने 2005 नंतर जार्हतक ििेच्या र्ुिित्तते ि ेपहिल े

संशोधन केले आि.े 

• निीन मार्गदशगक तत्त्िामंध्ये डब्ल्हयूएचओ ने ओझोन, नायरोजन 

डायऑक्साइड, सल्हफर डायऑक्साइड, काबगन मोनोऑक्साइड 

आहि पार्टगक्युलेट मॅटर (PM) यासि मखु्य प्रदषूकाचं्या स्िीकायग 

प्रदशगनाची पातळी कमी केली आि.े 
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आतंरराष्ट्रीय बातम्या 
 

िल्हडग बाँक ग्रपुन ेडुइंर् हबझनसे ररपोटग बदं केला  

• िल्हडग बाँक ग्रुपने डुइंर् हबझनसे ररपोटग बदं केला . 2018 आहि 

2020 च्या डूइंर् हबझनेसमधील डेटा अहनयहमतता समोर 

आल्हयानतंर कायगकारी सचंालक मंडळ, जार्हतक बाँक र्ट 

व्यिस्थापनाने िा हनिगय घेतला. 

• िा अििाल बंद केल्हयाने हनमागि झाललेी पोकळी भरून 

काढण्यासाठी, जार्हतक बाँक व्यिसाय आहि र्ुंतििकूीच्या 

िातािरिाचे मलू्हयाकंन करण्यासाठी निीन दहृष्टकोनािर काम 

करिार आि.े 
 

जहस्टन ट्रुडो कॅनडाच ेपतंप्रधान म्ििनू हतसरे टमग नजकंल े

• कॅनडाचे पतंप्रधान जहस्टन ट्रुडो यांनी 20 सप्टेंबर, 2021 रोजी 

2021 च्या ससंदीय हनिडिुका नजंकल्हयानतंर देशाचे पतंप्रधान 

म्ििनू हतसरी टमग नजकंली आि.े 

• तथाहप, 49 िषीय जस्टीन ट्रुडो यांचा हलबरल पि फि साभंाळू 

शकला. हनिडिुकीत अल्हपसंख्याक जार्ा नजंकण्यासाठी. जस्टीन 

ट्रुडो 2015 पासनू सत्तेिर आिते. 

• ट्रूडोचे उदारमतिादी 157 जार्ांिर आघाडीिर िोते ककंिा हनिडून 

आले िोते , तेच 2019 मध्ये नजकंले िोते, िाऊस ऑफ कॉमन्समध्य े

बहुमतासाठी आिश्यक 170 पेिा 13 कमी 
 

जर्ातील सिागत जनुी जळुी मलु े107 िषाचं्या जपानी बहििी आिते 

• हर्नीज िल्हडग रेकॉडगने दोन जपानी बहििींना 107 िाजता 

जर्ातील सिागत जनुे हजितं समान जुळे असल्हयाचे प्रमाहित केल े

आि.े उमनेो सुमीयामा आहि कौमे कोडमा यांचा 5 नो्िेंबर 1913 

रोजी पहिम जपानमधील षोडोहशमा बेटािर 11 भािंडांपकैी 

हतसरा आहि चौथा जन्म झाला. 

• 1 सप्टेंबरपयंत समुीयामा आहि कोडमा 107 िषे आहि 300 

क्वदिसाचंे िोते, ज्यानंी प्रहसद्ध जपानी बहििी क्वकन नरीता आहि 

हजन कॅनी यानंी 107 िषे आहि 175 क्वदिसानंी स्थाहपत केलेला 

मार्ील हिक्रम मोडला . 
 

भारताच ेGM D. र्केुश नॉि ेबहुद्धबळ ओपन 2021 नजकंल े

• भारताच्या डी र्ुकेशने या महिन्यात सलर् दसुरी स्पधाग नजकंली, 

नॉिे बुहद्धबळ ओपन 2021 (मास्टसग हिभार्).  

• र्ुकेशने नाबाद 8.5/10 धािा केल्हया आहि स्पधाग नजकंण्यासाठी 

स्पधेच्या पुढ े पिूग नबंद ू पूिग केला. इहनयनने 8.5/10 र्ुिासंि 

एकमेि हद्वतीय स्थान हमळिले, अ्िल मानांक्वकत क्वदहमत्रीज 

कोल्हलसग (जमगनी) आहि ्िलॅेंरटन डॅ्रर्ने्ि (ऑहस्रया) यांच्यापेिा 

अधाग र्ुि हमळिला. 
 

बीनजरं् 2022 ची अहधकृत घोषिा : “एकहत्रत भहिष्यासाठी एकत्र” 

• बीनजंर् 2022 हििाळी ऑनलंहपक त्याच्या अहधकृत बोधिाक्य 

अनािरि , “एक सामाहयक भहिष्यातील एकत्र” शिराच्या कॅहपटल 

संग्रिालयात समारंभ िोिार आि.े 

• प्रदीघग प्रक्वक्रयेनतंर बोधिाक्य हनिडले र्ेल ेज्यात एकूि 79 हभन्न 

प्रस्ताि समाहिष्ट िोते. ि ेब्रीदिाक्य ऑहलहम्पक आत्मा, ऑहलहम्पक 

आत्मा प्रकट करण्याचा चीनी मार्ग आि.े 

• याचे कारि असे की ‘एकत्र’ एक प्रकारची एकता, सामंजस्य आहि 

अडचिींिर मात करण्याचा मार्ग आि.े 4-20 फेब्रिुारी दरम्यान 

खेळ आयोहजत केले जातील. 

• बीनजंर् उन्िाळी आहि हििाळी दोन्िी ऑनलंहपक आयोहजत करिारे 

पहिले शिर बनले आि.े 
 

हबटकॉइनच ेससं्थापक सातोशी नाकामोतो याचं्या पतुळ्याच ेअनािरि 

िरं्रेीत झाल े

• हबटकॉइनचे ससं्थापक सातोशी नाकामोतो यांच्या पतुळ्याच े

अनािरि िरं्ेरीत झाले हबटकॉइन हडहजटल चलनाच्या 

हनमागत्याला श्रद्धाजंली िाििारी िी जर्ातील पहिलीच मूती आि.े 

• ि ेबुडापेस्टमधील डॅन्यूब नदीजिळील हबझनेस पाकगमध्ये बांधण्यात 

आले आि े. िा दर्ड एका दर्डी चौकटीिर बसला आि ेआहि तो 

सातोशी नाकामोटो या नािाने कोरलेला आि,े जो हबटकॉईनच्या 

र्ूढ हिकसकाचे टोपिनाि आि ेज्याची खरी ओळख अद्याप अज्ञात 

आि.े 
 

चदं्राच्या के्रटरच ेनाि आकग रटक एक्सप्लोरर मरॅ्थय ूिने्सन याचं्या नािािर 

दणे्यात आल.े 

• आंतरराष्ट्रीय खर्ोलीय संघटना आर्वक्टगक एक्सप्लोरर नतंर चदं्राच्या 

दहिि ध्रुि एक हििर नाि क्वदले आि ेमरॅ्थयू िने्सन , एक काळा 

मािूस 1909 मध्ये सिागत जर्ातील उभा प्रथम लोक िोत.े 

िेंसनच्या नािािरून खड्ड्ड्ाला नाि े दणे्याचा प्रस्ताि जॉडगन 

ब्रेट्झफेल्हडरने मांडला जो ह्युस्टनमधील लनूर आहि प्लनॅेटरी 

इहन्स्टट्यूटमध्ये एक्सप्लोरेशन सायन्स समर इंटनग आि े

• आटेहमस कायगक्रम नासाने लॉन्च केला िोता ज्याचा उद्देश चदं्र 

अन्िेषकांच्या पढुील स्लेटला िने्सन के्रटरिर उतरिि ेआि.े त्याचंी 

हनिड नासाच्या िाढत्या िैहिध्यपूिग अतंराळिीर पूलमधून केली 

जाईल. 
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भारत सरकारन ेप्रथम भारत-यकेू िकीलाचा सिंाद आयोहजत केला 

• भारत सरकारने प्रथमच  भारत-यनुायटेड ककंर्डम िकीलाचा 

संिाद आभासी पद्धतीने आयोहजत केला  परराष्ट्र मंत्रालयातील 

सिसहचि दिेेश उत्तम यानंी भारतीय हशष्टमंडळाचे नतेृत्ि केले तर 

यूके हशष्टमंडळाचे नेतृत्ि जेहनफर अाँडरसन यानंी केले . दोन्िी 

बाजूनंी भारत-यूके 2030 रोडमपॅचा भार् म्ििनू लोकामंध्ये संपकग  

मजबूत करण्याच्या मार्ांिर चचाग केली. 
 

इराि शाघंाय सिकायग सघंटनचेा 9 िा सदस्य बनला. 

• इरािला अहधकृतपिे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) 

चा पिूग सदस्य म्ििून स्िीकारण्यात आले. ताहजक्वकस्तानच्या 

दशुान्बे येथे SCO नेत्याचं्या 21 व्या हशखर पररषदते इरािला पिूग 

सदस्य म्ििनू स्िीकारण्याचा हनिगय जािीर करण्यात आला. 

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझशेन (SCO) च्या 21 व्या हशखर 

पररषदचे्या शेिटी, संघटनचे्या आठ मखु्य सदस्यांच्या नेत्यानंी 

इस्लाहमक ररपहब्लक ऑफ इरािचे सदस्यत्ि एका हनरीिक 

सदस्याकडून पूिग सदस्यात बदलण्यास सिमती दशगहिली आहि 

संबंहधत कार्दपत्रािंर स्िािरी केली. 

 

हनयिुी बातम्या 
 

क्वफनो पमेेंट्स बाँकेन ेपकंज हत्रपाठी याचंी ब्राँड ॲम्बसेडेर म्ििनू हनयिुी 

केली 

• क्वफनो पमेेंट्स बाँकेने (एफपीबीएल) भारतीय अहभनेत ेपकंज हत्रपाठी 

यांची दोन िषांच्या कालािधीसाठी पहिली ब्राँड ॲम्बेसेडर म्ििनू 

हनयुिी केली आि े. 

• पंकज हत्रपाठी क्वफनो पेमेंट्स बाँकेच्या माकेटींर् मोहिमचेा चेिरा 

हिहिध प्लॅटफॉमगिर, त्याची उत्पादने आहि सेिानंा प्रोत्सािन 

देण्यासाठी असतील. 
 

फेसबकु इंहडयान ेराजीि अग्रिाल याचंी सािगजहनक धोरि प्रमखु म्ििनू 

हनयिुी केली 

• फेसबकु इंहडयाने माजी आयएएस अहधकारी राजीि अग्रिाल यांची 

सािगजहनक धोरि संचालक म्ििून हनयुिी केली आि.े तो र्ेल्हया 

िषी ऑक्टोबरमध्ये कंपनी सोडून र्ेलले्हया अंखी दासच्या जार्ी 

त्यांची हनयुिी झाली 

• देशातील उजव्या हिचारसरिीच्या नेत्यांहिरुद्ध द्वषेयुि 

भाषिाच्या हनयमांच्या अंमलबजाििीला हिरोध केल्हयामुळे ती 

एका िादात अडकली िोती. अग्रिाल त्याचं्या निीन भूहमकेत 

भारतातील फेसबकुसाठी मित्त्िपूिग धोरि हिकास उपक्रमाचंी 

व्याख्या आहि नतेृत्ि करतील ज्यामध्ये िापरकत्यागची सरुिा, डेटा 

संरिि आहि र्ोपनीयता, समािेश आहि इंटरनेट प्रशासन याचंा 

समािेश आि.े 
 

राजीि अग्रिाल बद्दल 

• अग्रिाल यानंा भारतीय प्रशासकीय अहधकारी (IAS) म्ििनू 26 

िषाचंा अनुभि आि े आहि त्यांनी उत्तर प्रदेशातील नऊ 

हजल्ह्ांमध्ये हजल्हिा दंडाहधकारी म्ििनू काम केले आि.े 

• प्रशासकीय अहधकारी म्ििनू त्यांच्या कारक्वकदीत, त्यांनी बौहद्धक 

संपदा िक्कांिरील भारताचे पहिले राष्ट्रीय धोरि (आयपीआर) 

उद्योर् आहि अतंर्गत व्यापार सिंधगन हिभार्ात सिसहचि म्ििनू 

चालिले आहि भारताच्या आयपी कायागलयाचं्या हडहजटल 

पररितगनामध्ये त्याचंे मित्त्िपिूग योर्दान िोते. 

• अग्रिाल याचंी शेिटची नमेिकू उबरकडे िोती, हजथ े ते भारत 

आहि दहिि आहशयासाठी सािगजहनक धोरि प्रमुख िोत े
 

सयंिु राष्ट्र प्रमखु कैलाश सत्याथी याचंी SDG िकील म्ििनू हनयिुी 

• नोबले शांतता पुरस्कार हिजतेे कैलाश सत्याथी याचंी सयंुि राष्ट्र 

मिासहचि अाँटोहनयो र्ुटेरेस यानंी 76 व्या सयंुि राष्ट्र मिासभते 

शाश्वत हिकास ध्येय (SDG) िकील म्ििनू हनयुिी केली आि े. 

• र्ुटेरेस यानंी सत्याथी, एसटीईएम कायगकते ्िलॅेंरटना मनुोज 

रबानाल, मायक्रोसॉफ्टचे अध्यि ब्रॅड हस्मथ आहि के-पॉप 

सुपरस्टार ब्लॅकनपंक यानंा निीन एसडीजी िकील म्ििून हनयिु 

केले . यासि, यएूनकडे आता एकूि 16 एसडीजी िकील आिते. 
 

एअर इंहडयाच े प्रमखु राजीि बसंल याचंी नार्री ििाई िाितकू 

सहचिपदी हनयिुी 

• ते 1988 च्या बचॅचे आयएएस नार्ालाँड कॅडर आिते, बन्सल एअर 

इंहडयाच्या आधी पेरोहलयम आहि नैसर्वर्गक िायू मंत्रालयात 

अहतररि सहचि म्ििून कायगरत िोते. 

• ते 30 सप्टेंबर रोजी सेिाहनिृत्त िोिारे सध्याचे ििाई िाितकू 

सहचि प्रदीप नसंि खारोला याचंी जार्ा घेतील . 

• र्ेल्हया िषी फेब्रुिारीमध्ये बन्सल यांची एअर इंहडयाचे अध्यि आहि 

व्यिस्थापकीय सचंालक म्ििनू दसुऱ्यादंा हनयुिी झाली िोती. 
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इस्रोच ेमाजी प्रमखु के कस्तरुीरंर्न यानंा हशिि मतं्रालयाच्या पनॅलेच े

प्रमखु म्ििनू हनयिुी 

• कें द्रीय हशिि मंत्रालयाने एक स्थापना करण्यात आली आि े12 

सदस्यीय सहमती शाळा, बालपि, हशिक आहि प्रौढ हशिि निीन 

अभ्यासक्रम हिकहसत करिे. 

• चार राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रेमिकग  (NCFs) हिकहसत करण्याचे काम 

करिाऱ्या पॅनलचे नतेृत्ि राष्ट्रीय हशिि धोरि -2020 (NEP-

2020) मसुदा सहमतीचे अध्यि के कस्तुरीरंर्न करिार आिते. 
 

र्ॉडगन ब्राऊन याचंी जार्हतक आरोग्य हित्तपरुिठ्यासाठी WHO 

राजदतू म्ििनू हनयिुी 

• र्ॉडगन ब्राऊन याचंी जार्हतक आरोग्य हित्तपरुिठ्यासाठी WHO 

राजदतू म्ििनू हनयुिी केली आि.े 2009 च्या लंडन जी 20 हशखर 

पररषदचे्या कारभाराद्वारे दसुरे मिामंदी रोखण्याचे श्रेय त्यानंा 

मोठ्या प्रमािािर क्वदले जाते. 

• त्यांनी जार्हतक नेत्यानंा के्रहडट, िाढ आहि नोकऱ्या पनुसचंहयत 

करण्यासाठी अहतररि $ 1.1 ररहलयन प्रहतबद्ध करण्यासाठी एकत्र 

केले . 

 

अथगव्यिस्था बातम्या 
 

एलआयसीन े हिकास अहधकाऱ्यासंाठी ‘प्रर्ती’ ि ेमोबाईल ॲप्स सरुू 

केल े

• भारतीय आयुर्विगमा मिामंडळाने (LIC) आपल्हया हिकास 

अहधकाऱ्यांच्या हिशेष िापरासाठी ‘प्रर्ती’ ि ेनिीन मोबाईल ॲप 

सुरू केले आि े. प्रर्ती म्ििजे “परफॉमगन्स रर्ह्यू ॲहप्लकेशन, ग्रोथ 

आहि रेंड इंहडकेटर”. एलआयसी आपल्हया ग्रािकांसाठी आहि फील्हड 

फोसगसाठी कामकाज सलुभ करण्यासाठी ग्रािक-कें क्वद्रत आहि 

हडहजटल पुढाकार घते आि.े 
 

‘प्रर्ती’ ॲप बद्दल: 

• प्रर्ती अॅप हिकास अहधकार यांना त्याचं्या एजन्सी फोसगच्या 

कामहर्रीबद्दल प्रीहमयम कलेक्शन, एजन्सी ॲहक्ट्िशेन, सभंाव्य 

आउटपरफॉमगसग इत्यादी व्यिसाय िेत्रातील कामहर्रीबद्दल ररअल-

टाइम माहिती हमळिण्यास मदत करेल. एजंट्स मोबाईल ॲप 

आहि NACH सत्यापन. ॲप हिकास अहधकाऱ्यानंा त्यांच्या खचागच े

र्ुिोत्तर मोजण्यासाठी कॅल्हक्यलुेटर देखील प्रदान करते. 
 

फेडरल बाँक मोबाइल-फस्टग के्रहडट काडगसाठी िनकाडगची भार्ीदारी 

• फेडरल बाँकेने िन – काडगसोबत मोबाईल-फस्टग के्रहडट काडगसाठी 

टाय-अप जािीर केले आि ेजे दशेातील तरुि, ततं्रज्ञान-जािकार 

लोकसंख्येला लक्ष्य करते. 

• फेडरल बाँकेने ग्रािकाचं्या पत मार्िीला रोखण्याचे उक्वद्दष्ट ठेिल े

आि,े जे आर्वथगक पनुरुज्जीिनाच्या पाश्वगभमूीिर उत्सिाच्या 

िरं्ामाच्या आसपास अपेहित आि.े 
 

यसे बाँक के्रहडट काडग ऑफर करण्यासाठी VISA सोबत करार केला 

• आरबीआयने मास्टरकाडगिरील हनयामक बंदीनतंर येस बाँकेन े

आपल्हया ग्रािकानंा के्रहडट काडग ऑफर करण्यासाठी ह्िसासि 

भार्ीदारी केली आि.े ह्िसा को-ब्राँडेड काड्ड्सग नऊ के्रहडट काडग 

प्रकारांसि यतेात जे सिग हिभार्, ग्रािक काडग, व्यिसाय काडग आहि 

कॉपोरेट काड्ड्सग येस फस्टग, येस प्रीहमया आहि येस समृद्धीमध्य े

समाहिष्ट आिते.  

• YES बाँकेने यापूिी मास्टरकाडगसोबत एक हिशेष करार केला िोता. 

तथाहप, ररझ्िग बाँक ऑफ इंहडयाने मास्टरकाडगला त्याच्या घरर्तुी 

काडग नेटिकग िर निीन ग्रािकानंा ऑनबोर्डंर् करण्यास मनाई 

केल्हयानतंर त्याच्या के्रहडट काडग जारीिर पररिाम झाला. 
 

HDFC बाँकेन ेसि-ब्राँडडे के्रहडट काडग सरुू करण्यासाठी Paytm शी करार 

केला. 

• HDFC बाँकेने व्यापारी आहि तरुिानंा ह्िसा प्लॅटफॉमगिर सि-

ब्राँडेड के्रहडट काडग ऑफर करण्यासाठी अग्रिी पमेेंट कंपनी Paytm 

सोबत भार्ीदारीची घोषिा केली आि े. HDFC Bank-Paytm 

को-ब्राँडेड के्रहडट काडग सिाच्या मोसमात ऑक्टोबरमध्ये सुरू केल े

जाईल. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

झी एंटरटेनमेंट आहि सोनी हपक्चसग हिलीनीकरि करारािर स्िािरी 

केली 

• झी  एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजसे हलहमटेड (ZEEL) च्या सचंालक 

मंडळाने कंपनीचे सोनी हपक्चसग नेटिकग  इंहडया (SPNI) मध्य े

हिलीनीकरि करण्यास एकमताने मजंुरी क्वदली आि े.  

• हिलीनीकरिाचा एक भार् म्ििून, एसपीएनआयचे भार्धारक 

एसपीएनआयमध्ये िाढीचे भांडिल देखील टाकतील, ज्यामुळे त े

हिलीन झालेल्हया अहस्तत्िातील बहुसंख्य भार्धारक बनतील. 

हिलीन केललेी संस्था भारतीय शेअर बाजारात सचूीबद्ध केली 

जाईल. 
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कराराबद्दल: 

• झी एंटरटेनमेंटची 47.07 टके्क हिस्सेदारी असले, तर सोनी 

इंहडयाची संयुि कंपनीमध्ये 52.93 टके्क हिस्सा असले. 

• हिलीनीकरिानतंर, सोनी इंहडयाला हिलीनीकृत कंपनीमध्य े

बहुसंख्य सचंालक हनयुि करण्याचा अहधकार असेल. 

• झी एंटरटेनमेंटचे सीईओ पनुीत र्ोयनका ि े 5 िषांच्या 

कालािधीसाठी हिलीन झालेल्हया संस्थचेे एमडी आहि सीईओ 

असतील. 
 

BPCL, SBI काडग सि-ब्राँडडे RuPay कॉन्टॅक्टलसे के्रहडट काडग लााँच केल.े 

• भारत पेरोहलयम कॉपोरेशन हलहमटेड (बीपीसीएल) आहि 

एसबीआय काडग यानंी ‘बीपीसीएल एसबीआय काडग को-ब्राँडेड रुप े

कॉन्टॅक्टलसे के्रहडट काडग सरुू केले ज्यात  पेरोहलयम (पेरोल ि 

डीझेल) आहि इतर फायदे सादर केले आिते. 

• काडग ग्रािकानंा बचत क्वकिा सुट असे  फायदे प्रदान हमळिार आि.े 

काडगधारकानंा खचागच्या इतर श्रेिींमध्ये िेर्िान बचत देखील 

हमळेल, ज्यात क्वकरािा, हडपाटगमेंटल स्टोअसग, जेिि आहि हचत्रपट 

यांचा समािशे आि.े 

 

परुस्कार बातम्या 
 

एस्िी सरस्ितीला राष्ट्रीय फ्लॉरेन्स नाइटटंर्ले परुस्कार 2020 प्राप्त 

झाला 

• लष्करी नर्संर् सिेेच ेउपमिासचंालक हब्ररे्हडयर एस्िी सरस्िती 

यांना राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटटंर्ले पुरस्कार २०२० ने सन्माहनत 

करण्यात आले आि.े राष्ट्रीय फ्लॉरेन्स नाइटटंर्ले परुस्कार, एक 

पररचाररका हमळिू शकिारा सिोच्च राष्ट्रीय भदे. नसग प्रशासक 

म्ििनू हतच्या योर्दानाबद्दल राष्ट्रपती राम नाथ कोनिंद यांनी 

हब्ररे्हडयर सरस्िती यांच्या एका आभासी समारंभात िा पुरस्कार 

प्रदान केला. 
 

एस्िी सरस्िती बद्दल: 

• हब्ररे्हडयर सरस्िती आंध्र प्रदेशच्या हचत्तूर हजल्ह्ातील आिते आहि 

28 हडसेंबर 1983 रोजी मनसमेध्ये दाखल झाल्हया िोत्या. त्यानंी 

मनसेमध्ये साडतेीन दशकाहंून अहधक काळ हिशेषतः 

पेरीओपरेरट्ि नर्संर्मध्ये काम केले आि.े 

• एक प्रख्यात ऑपरेशन हथएटर नसग म्ििनू हतने 3,000 हून अहधक 

जीिन रिि आहि आपत्कालीन शस्त्रक्वक्रयांमध्ये मदत केली आि े

आहि हतच्या कारकीदीत रहििासी, ऑपरेशन रूम नर्सरं् 

प्रहशििाथी आहि सिाय्यक कमगचाऱ्यानंा प्रहशिि क्वदले आि.े 

• हतने कांर्ोमध्ये अनेक अहखल भारतीय लष्करी रुग्िालये आहि 

संयुि राष्ट्रांच्या शातंता दलामंध्ये सेिा केली आि,े सरकारी 

हनिेदनानुसार, हजथ े हतने सैन्यासाठी हिहिध आउटरीच उपक्रम 

केले आिते आहि 1,000 हून अहधक सैहनक आहि कुटंुबानंा मलूभतू 

जीिन समथगनाचे प्रहशिि क्वदले आि.े 
 

पकंज अडिािीन ेदोिा यथे े24 ि ेजार्हतक हिजतेपेद पटकािल े

• स्टार भारतीय खेळाडू पंकज अडिािी त्याच्या कोरले आि े 24 

जार्हतक शीषगक तो आयबीएसएफ 6 रेड स्नकूर हिश्वचषक 

पाक्वकस्तानचा हिजय हमळिून यथे ेकृत्य ेते्िा बाबर महसि अंहतम 

आि.े 

• र्ेल्हया आठिड्ात आपले 11 िे आहशयाई जतेेपद पटकाििाऱ्या 

अडिािीने सलामीच्या रेममध्ये 42-13 च्या सिज हिजयान े

अंहतम फेरीची सरुुिात केली. 

• सलर् हतसऱ्या आहि चौर्थया क्रमाकंािर हिजय हमळित ३-१ अशी 

िाढ केली. पाक्वकस्तानी क्यइूस्ट, त्याच्या योग्य प्रहतस्पध्यागला दसुरे 

िादन िाजिण्याच्या मनःहस्थतीत नािी, त्याने अतंर कमी 

करण्यासाठी एक आियगकारक 56 ब्रेक तयार केला 
 

बारं्लादशेच्या पतंप्रधान िसीना यानंा SDG प्रर्ती परुस्कार हमळाला 

• संयुि राष्ट्र पुरस्कृत सस्टेनेबल डे्िलपमेंट सोल्हयूशन्स नेटिकग  

(SDSN) द्वारे शाश्वत हिकास ध्येये (SDGs) साध्य करण्यासाठी 

बांर्लादेशच्या हस्थर प्रर्तीसाठी पंतप्रधान शेख िसीना यांना SDG 

प्रर्ती पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आि े. 

• संयुि राष्ट्र मिासभेच्या (UNGA) 76 व्या अहधिेशनात सिभार्ी 

िोण्यासाठी पतंप्रधान िसीना सध्या अमेररकेच्या दौऱ्यािर आिते. 
 

बारं्लादशेी फैरोझ फैजा बीथरला 2021 चेंजमकेर परुस्कार हमळाला 

• बांर्लादेशच्या फैरोझ फैजा बीथरला हबल आहि मेनलंडा र्ेट्स 

फाउंडेशनने चारं्ल्हया आरोग्यासाठी आहि कल्हयािासाठी प्रोत्सािन 

देिाऱ्या कायागसाठी 2021 चेंजमेकर पुरस्कारासाठी हनिडले आि े

.  

• िैयहिक अनभुिाचा िापर करून ककंिा नतेृत्िाच्या पदािरून बदल 

घडिून आिण्यासाठी प्ररेिा देिाऱ्या व्यिीला िा पुरस्कार क्वदला 

जातो. 
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फुहम्झल ेमालाम्बो-एनर्कुका यानंा ग्लोबल र्ोलकीपर परुस्कार 2021 

हमळाला 

• फुहम्झले मालाम्बो-एनर्कुका यानंा ग्लोबल र्ोलकीपर परुस्कार 

2021 हमळाला. हबल अाँड मेनलंडा र्ेट्स फाउंडेशन यानंी िी 

घोषिा त्याच्या िार्वषगक र्ोलरिक ‘ग्लोबल र्ोल परुस्कार’ 2021 

मध्ये केली ,  

• त्याच्या िार्वषगक र्ोलरिक मोहिमचेा एक भार् म्ििनू. शाश्वत 

हिकास लक्ष्य (ग्लोबल र्ोल) च्या क्वदशेने प्रर्तीला र्ती देण्यासाठी 

र्ोलकीपर फाउंडेशनची मोिीम आि े
 

73 िा एमी परुस्कार 2021 जािीर 

• 73 िा प्राइमटाइम एम्मी पुरस्कार समारंभ, 19 सप्टेंबर 2021 

रोजी लॉस एजंले्हस, कॅहलफोर्वनगया येथे आयोहजत करण्यात आला. 

अकॅडमी ऑफ टेहलह्िजन आट्सग अाँड सायन्ससेने हनिडल्हयाप्रमाि े

1 जनू 2020 पासनू 31 मे 2021 पयंत यूएस प्राइम टाइम 

टेहलह्िजन प्रोग्रानमरं्मध्ये सिोत्कृष्ट ठरलेल्हया कायगक्रमानंा या 

पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात आले. 

• Outstanding Drama Series: The Crown 

• Outstanding Comedy Series: Ted Lasso 

• Outstanding Variety Talk Show: Last Week Tonight 
with John Oliver 

• Outstanding Limited Series: The Queen’s Gambit 

• Outstanding Actor–Comedy: Jason Sudeikis (Ted 

Lasso) 

• Outstanding Actor–Drama: Josh O’Connor 

• Outstanding Actor–Limited Series or Movie: Ewan 

McGregor (Halston) 

• Outstanding Actress–Comedy: Jean Smart (Hacks) 

• Outstanding Actress–Drama: Olivia Colman (The 

Crown) 

• Outstanding Actress–Limited Series or Movie: Kate 

Winslet (Mare of Easttown) 

• Outstanding Supporting Actor–Comedy: Brett 
Goldstein (Ted Lasso) 

• Outstanding Supporting Actor–Drama: Tobias Menzies 

(The Crown) 

• Outstanding Supporting Actor–Limited Series or 

Movie: Evan Peters (Mare of Easttown) 

• Outstanding Supporting Actress–Comedy: Hannah 

Waddingham (Ted Lasso) 

• Outstanding Supporting Actress–Drama: Gillian 

Anderson (The Crown) 

• Outstanding Supporting Actress–Limited Series or 

Movie: Julianne Nicholson (Mare of Easttown) 

• Outstanding Director–Comedy: Lucia Aniello (Hacks) 

• Outstanding Director–Drama: Jessica Hobbs (The 

Crown) 

• Outstanding Director–Limited Series, Movie or 

Dramatic Special: Scott Frank (The Queen’s Gambit) 

• Outstanding Writing–Comedy: Lucia Aniello, Paul W 

Downs and Jen Statsky (Hacks) 

• Outstanding Writing–Drama: Peter Morgan (The 

Crown) 

• Outstanding Writing–Limited Series, Movie Or 

Dramatic Special: Michaela Coel (I May Destroy You) 

 

सरंिि बातम्या 
 

भारतीय सनेा कोलकात्यात ‘हबजॉय सासं्कृहतक मिोत्सि’ आयोहजत 

करिार आि े

• भारतीय सनेा कोलकात्यात ‘हबजॉय सांस्कृहतक मिोत्सि’ 

आयोहजत करिार आि.े कोलकाता मध्ये 26 ते 29 सेप्टेंबर 

दरम्यान िा सोिळा आयोहजत केल्हया जाईल. 

• भारत-पाक युद्ध 1971 च्या सुििगमिोत्सिी िषागहनहमत्त िा 

मिोत्सि साजरा केला जाईल . या कायगक्रमाचे उद्घाटन पूिग कमांडच े

आमी कमांडर लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे याचं्या िस्ते िोिार 

आि.े 

• या कायगक्रमादरम्यान हचत्रपट प्रदशगन, नाट्य नाटके, संर्ीत मैक्वफली 

आहि बाँड सादरीकरिासि हिहिध सांस्कृहतक कायगक्रम आयोहजत 

केले जातील. 

• भारत-पाक युद्धाच्या सिुिगमिोत्सिी िषागहनहमत्त स्िर्विगम हिजय 

िषाग उत्सिाचा भार् म्ििनू ि ेआयोहजत केले जाईल. 
 

सरंिि मतं्रालयान े118 अजुगन एमके -1 ए टाँकसाठी ऑडगर क्वदली आि े

• संरिि मंत्रालय भारतीय सैन्यासाठी 118 मखु्य यदु्ध रिर्ाडे, 

MBTs अजुगन Mk-1A खरेदी करेल . 

• लष्कराची लढाऊ धार धारदार करण्यासाठी ििेी ्िईेकल्हस 

फॅक्टरी, आिडी यांच्याकडे 7,523 कोटी रुपयाचंी ऑडगर िोती . 

• ि ेसंरिि िेत्रात मके इन इंहडया उपक्रमाला समथगन देईल आहि 

आत्महनर्वमगत भारत चे ध्येय साध्य करण्यात मदत करेल  
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भारतीय आहि इंडोनहेशयन नौदल याचंा ‘समदु्र शिी’च्या हतसऱ्या 

आितृ्तीत सिभार् 

• भारत आहि इंडोनेहशया यांच्यात हद्वपिीय किायत ‘समुद्र शिी’ 

ची हतसरी आितृ्ती 20 ते 22 सप्टेंबर या कालािधीत हनयोहजत 

करण्यात येिार आि े . भारत आहि इंडोनेहशया यांच्यातील 

हद्वपिीय संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने INS हशिाहलक आहि INS 

कदमत इंडोनेहशयातील जकाताग येथे आधीच दाखल झाले आिते.  

• दोन्िी नौदलांमधील समदु्री कायागत परस्पर सामजंस्य आहि परस्पर 

सिकायग िाढिण्यासाठी भारतीय नौदल इंडोनेहशयन नौदलासि 

किायत समुद्र शिीमध्ये सिभार्ी िोिार आि.े 

 

क्रीडा बातम्या 
 

भारताचा राजा ररहत्िक 70 िा ग्राँडमास्टर झाला 

• 2500 चे ईएलओ रेटटंर् पार केल्हयानतंर भारताचा राजा ररहत्िक 

बुहद्धबळ ग्राँडमास्टर बनला. 17 िषीय मुलाने िरं्रेीच्या बुडापेस्ट 

येथे िझेरकेप्झो ग्राँडमास्टर बुहद्धबळ स्पधते ि े जीएम पदक 

हमळिले. 

• अशा प्रकारे तो देशातील 70 िा ग्राँडमास्टर बनला . मूळचा 

िारंर्लचा रहििासी ररहत्िक िा RACE बुहद्धबळ अकादमीमध्ये 

प्रख्यात प्रहशिक एन्िीएस रामा राजू याचं्या नतेृत्िाखाली प्रर्त 

प्रहशिि घते आि े. 
 

पकंज अडिािीन े2021 मध्य ेआहशयाई स्नकूर चहॅम्पयनहशप नजकंली 

• भारताच्या पकंज अडिािीने  नजकंली आहशयाई स्नूकर अनजंक्यपद 

स्पधेत 2021 अमीर Sarkhosh पराभि केला. त्याने सलर् 

दसुऱ्यांदा ि ेजतेेपद पटकािले आि.े 2019 मध्ये झालले्हया शेिटच्या 

आहशयाई स्नूकर चॅहम्पयनहशपचा तो हिजेता आि.े 2019 मध्य े

पंकज एकमेि खेळाडू ठरला ज्याने सिग प्रकारच्या हबहलयड्ड्सग, 

स्नूकर, 6 रेड्ड्स आहि 10 रेड्ड्स स्पधांमध्ये हिजेतपेद पटकािल.े 

यासीन मचंट (1989, 2001), आलोक कुमार (2004), आक्वदत्य 

मेिता (2012) ि े इतर भारतीय िोते ज्यांनी चॅहम्पयनहशप 

नजकंली. 
 

 

िरहमलन कौर बैंसन े राष्ट्रीय स्तरािर 1500 मीटर शयगतीत निीन 

हिक्रम प्रस्थाहपत केला 

• तेलंर्िातील िनामकोंडा यथेील जिािरलाल निेरू स्टेहडयममध्य े

60 व्या राष्ट्रीय खुल्हयाॲथलरेटक्स चॅहम्पयनहशपमध्ये सुििगपदक 

नजकंण्यासाठी पंजाबच्या िरहमलन कौर बैन्सने महिलाचं्या 1500 

मीटर शयगतीत 4: 05.39 अशी िेळ नोंदित निीन राष्ट्रीय हिक्रम 

केला आि े. 

• या कामहर्रीसि, 23 िषीय खेळाडूने सुनीता रािीने 2002 च्या 

बुसान येथे 2002 च्या आहशयाई क्रीडा स्पधेत 1500 मीटरमध्ये 

ठेिललेा 19 िषे जनुा हिक्रम 4: 06.03 अशी नोंदिनू हमटिला 

आि.े 
 

ओहडशा िॉकी जहूनयर हिश्वचषकाच े आयोजन करिार आि े

• ओहडशा 24 नो्िेंबर ते 5 हडसेंबर दरम्यान यथेील कनलंर्ा 

स्टेहडयमिर िॉकी जूहनयर हिश्वचषकाचे आयोजन करेल . िॉकी 

इंहडयाने अलीकडेच दोन महिन्यांच्या कालािधीत िोिाऱ्या 

पुरुषाचं्या िॉकी जूहनयर हिश्वचषक स्पधसेाठी ओहडशा सरकारशी 

संपकग  साधला िोता. 

• पटनायक यानंी कायगक्रमासाठी लोर्ो आहि रॉफीचे अनािरि केले. 

लखनौने 2016 मध्ये स्पधचे्या शेिटच्या आिृत्तीचे आयोजन झाले 

िोते. 

• या स्पधते,  भारत, कोररया, मलेहशया, पाक्वकस्तान, दहिि आक्वरका, 

इहजप्त, बेहल्हजयम, इंग्लंड, रान्स, जमगनी, नदेरलाँड्ड्स, स्पने, अमेररका, 

कॅनडा, हचली आहि अजेंरटना या 16 देशाचे संघ सिभार्ी िोतील 
 

र्ीता समोटा दोन हशखरे सर करिारी ‘सिागत िरे्िान भारतीय’ ठरली. 

• CISF च्या अहधकारी र्ीता समोटा या आक्वरका आहि रहशयातील 

एकूि दोन हशखरे सर करिार या सिागत िेर्िान भारतीय ठरल्हया 

आिते.  या महिन्याच्या सुरुिातीला उपहनरीिक र्ीता समोटा 

यांनी रहशयातील माउंट एल्हब्रस ि ेयुरोपमधील सिागत उंच हशखर 

सर केले िोते. माउंट एल्हब्रस (5,642 मीटर) रहशयात आि,े तर 

क्वकहलमजंारो हशखर (5,895 मीटर) टाझंाहनयामध्ये असनू त े

आक्वरकेतील सिोच्च हशखर आि.े 

 

मित्िाच ेक्वदिस 
 

22 सप्टेंबर रोजी जार्हतक र्ेंडा क्वदिस साजरा केला जातो 

• जार्हतक र्ेंडा क्वदिस दरिषी 22 सप्टेंबर रोजी जार्हतक स्तरािर 

साजरा केला जातो . िा क्वदिस कारि-सबंंहधत संस्था, स्ियंसिेी 

संस्था, प्रािीसंग्रिालय आहि जनतचे्या सदस्यानंा त्याचं्या 

स्ितःच्या अनोख्या मार्ागने र्ेंडा साजरा करण्याची संधी प्रदान 

करते. 

• िा क्वदिस र्ेंड्ाच्या सिग पाच प्रजातींचे सरंिि करण्याच्या 

र्रजहेिषयी जार्रूकता िाढिण्यासाठी साजरा केला जातो, ज्यात  

ब्लॅक राइनो, ्िाईट राइनो, ग्रेटर एक-नशंरे् राइनो, सुमात्रन राइनो 

आहि जािन र्ेंडा आिते 

• जार्हतक र्ेंडा क्वदन प्रथम जार्हतक िन्यजीि हनधी-दहिि 

आक्वरकेने 2010 मध्ये घोहषत केला िोता आहि 2011 पासनू 

आंतरराष्ट्रीय स्तरािर साजरा केला जात आि े. 
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िान्य सप्ति 20-26 सप्टेंबर दरम्यान साजरा केला जात आि े

• िाहिज्य मतं्रालयाने साजरा करण्याचा हनिगय घतेला आि े‘िान्य 

सप्ताि’ पासनू 20 सप्टेंबर 26 आि.े या सप्तािमध्ये देशभरात 

भारताच्या िाढत्या आर्वथगक शिीचे प्रदशगन करण्यासाठी अनके 

कायगक्रम आहि कायगक्रम आयोहजत केले जातील. 

• इंहडयन इहन्स्टट्यूट ऑफ फॉरेन रेड (IIFT) तफे दशेातील पाच 

िेत्रांमध्ये पाच राष्ट्रीय चचागसत्र आयोहजत केले जातील .हडपाटगमेंट 

फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्री अाँड इंटरनल रेड (DPIIT) इंडहस्रयल 

पाकग  रेटटंर् हसस्टीम देखील सरुू करते .  

• औद्योहर्क उद्यान रेटटंर् प्रिाली औद्योहर्क उद्यानाची कामहर्री 

ओळखेल. तसचे खाजर्ी औद्योहर्क उद्याने आहि एसईझेडच्या 

कामहर्रीचे मलू्हयाकंन करेल. 
 

आतंरराष्ट्रीय साकेंहतक भाषा क्वदन: 23 सप्टेंबर 

• साइन इन करा भाषा आंतरराष्ट्रीय क्वदिस (IDSL) िर जर्भरातील 

दरिषी साजरा केला जातो 23 सप्टेंबर. सांकेहतक भाषाचंी 

जार्रूकता िाढिण्यासाठी आहि सांकेहतक भाषाचंा दजाग मजबतू 

करण्यासाठी िा क्वदिस साजरा केला जातो. 

• 2021 च्या साकेंहतक भाषांच्या आंतरराष्ट्रीय क्वदनाची थीम “आम्िी 

मानिी िक्कांसाठी स्िािरी करतो” िा िायलाइट करतो की आपि 

प्रत्यकेजि – जर्भरातील बहिरे आहि ऐकिारे लोक – आपल्हया 

सांकेहतक भाषा िापरण्याच्या अहधकाराच्या मान्यतलेा प्रोत्सािन 

देण्यासाठी एकत्र कसे काम करू शकतो 
 

PFRDA 01 ऑक्टोबर 2021 रोजी NPS क्वदिस साजरा करिार आि े

• पेन्शन फंड हनयामक आहि हिकास प्राहधकरिाने (PFRDA) 

हनरीिि करेल ऑक्टोबर 01, 2021 म्ििनू राष्ट्रीय पेन्शन योजना 

क्वदिस (NPS क्वदिस) साजरा करिार आि े. 

• हननिंत ‘आजाद’ सेिाहनितृ्तीसाठी पेन्शन आहि सिेाहनिृत्ती 

हनयोजनाला प्रोत्सािन दणे्यासाठी ‘आझादी का अमतृ मिोत्सि’ 

अंतर्गत पीएफआरडीएने िी मोिीम सुरू केली आि े
 

जार्हतक फामागहसस्ट क्वदन: 25 सप्टेंबर 

• जार्हतक फामागहसस्ट क्वदन जार्हतक स्तरािर दरिषी 25 सप्टेंबर 

रोजी साजरा केला जातो . आरोग्य सुधारण्यात फामागहसस्टच्या 

भूहमकेहिषयी जार्रूकता हनमागि करण्यासाठी िा क्वदिस साजरा 

केला जातो. 

• िा क्वदिस या संस्थेच्या कौहन्सलसि इंटरनॅशनल फामागस्युरटकल 

फेडरेशन (FIP) च्या पढुाकाराने िोता. या िषीची थीम आि े

“फामगसी: तमुच्या आरोग्यासाठी नेिमीच हिश्वास ठेिला जातो”. 
 

25 सप्टेंबर – राष्ट्रीय अतं्योदय क्वदिस 

• भारतात, पंहडत दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयतंीहनहमत्त दरिषी 

25 सप्टेंबर रोजी अंत्योदय क्वदिस साजरा केला जातो . अंत्योदय 

म्ििजे “सिागत र्रीबाचंे उत्थान” ककंिा “शेिटच्या व्यिीचा उदय”. 

• मोदी सरकारने 25 सप्टेंबर 2014 रोजी िा क्वदिस घोहषत केला 

आहि 2015 पासनू अहधकृतपिे साजरा केला . 
 

जार्हतक अल्हझायमर क्वदन: 21 सप्टेंबर 

• जार्हतक अल्हझायमर क्वदन दरिषी 21 सप्टेंबर रोजी जार्हतक 

स्तरािर साजरा केला जातो . अल्हझायमर रोर् आहि सबंंहधत 

स्मृहतभ्रंश यांच्याभोिती चालिाऱ्या कलकंांहिषयी जार्रूकता 

िाढिि े ि े या क्वदिसाचे उक्वद्दष्ट आि.े 21 सप्टेंबर 1994 रोजी 

एहडनबर्ग येथे ADI च्या िार्वषगक पररषदचे्या उद्घाटनप्रसंर्ी 

जार्हतक अल्हझायमर क्वदन सरुू करण्यात आला. 

• जार्हतक अल्हझायमर क्वदन 2021 ची थीम “हडमेंहशया जािून घ्या, 

अल्हझायमर जािनू घ्या” िी आि.े 
 

किगबहधर लोकाचंा आतंरराष्ट्रीय सप्ताि 2021: 20 त े26 सप्टेंबर 

• दरिषी, सप्टेंबरच्या शेिटच्या रहििारी संपिारा पिूग आठिडा 

आंतरराष्ट्रीय किगबहधर आठिडा म्ििनू साजरा केला जातो. 2021 

मध्ये, आतंरराष्ट्रीय किगबहधर आठिडा 20 ते 26 सप्टेंबर 2021 

पयतं साजरा केला जात आि.े सप्टेंबर महिन्याचा शेिटचा रहििार 

आंतरराष्ट्रीय किगबहधर क्वदन  (26 सप्टेंबर, 2021) म्ििनू साजरा 

केला जातो 
 

आतंरराष्ट्रीय शातंता क्वदिस: 21 सप्टेंबर 

• दरिषी 21 सप्टेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय शातंता क्वदिस जर्भरात 

साजरा केला जातो. संयुि राष्ट्र मिासभनेे या क्वदिसाचे 24 तास 

अनिसंा आहि युद्धबंदी पाळून शातंतेचे आदशग बळकट करण्यासाठी 

समर्वपगत क्वदिस म्ििनू घोहषत केले आिते. 

• आंतरराष्ट्रीय शांती क्वदिस 2021 ची थीम “Recovering Better 

for an Equitable and Sustainable World” आि.े 
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हनधन बातम्या 
 

ओहडया साहिहत्यक, सामाहजक कायगकत े आहि पत्रकार मनोरमा 

मिापात्रा याचं ेहनधन 

• प्रख्यात ओहडया साहिहत्यक, सामाहजक कायगकते आहि पत्रकार 

मनोरमा मिापात्रा याचंे हनधन झाले. ओहडया दैहनक ‘द समजा’ 

च्या त्या माजी संपाक्वदका िोत्या . 

• त्यांना 1984 मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1988 मध्य े

सोह्िएत निेरू पुरस्कार, 1990 मध्ये क्वक्ररटक सकगल ऑफ इंहडया 

पुरस्कार, 1991 मध्ये ईश्वरचंद्र हिद्यासार्र सन्मान आहि 1994 

मध्ये रुपंबरा परुस्कार हमळाला िोता. 
 

अरुिाचलच ेमाजी राज्यपाल िाय एस डडिाल याचं ेहनधन 

• अरुिाचल प्रदेशचे माजी राज्यपाल आहि क्वदल्हली पोहलस आयुि 

युधिीरनसंर् डडिाल याचंे हनधन झाले. 1974 च्या बचॅच े

आयपीएस अहधकारी डडिाल जलुै 2007 त ेनो्िेंबर 2010 पयतं 

क्वदल्हलीचे 16 िे पोलीस आयुि िोते . 

• सेिाहनिृत्तीनतंर त्याचंी नो्िेंबर 2010 मध्ये कें द्रीय हनमलष्करी 

दलाचे सशस्त्र सीमा बाल (SSB) चे मिासचंालक म्ििून हनयुिी 

झाली. मध्ये 2016, Dadwal अरुिाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्ििनू 

हनयुि करण्यात आले. 
 

आखाडा पररषदचे ेप्रमखु नरेंद्र हर्री याचं ेहनधन 

• अहखल भारतीय आखाडा पररषदेचे अध्यि मितं नरेंद्र हर्री याचं े

हनधन झाले. 2016 मध्ये हर्री यांनी प्रथम आखाडा पररषदचे े

प्रमुख म्ििनू पदभार स्िीकारला िोता. त्यांच्या कायगकाळातच 

पररषदनेे कहथत “बनािट सतंाचंी” यादी जारी केली िोती. 2019 

मध्ये हर्री याचंी दसुऱ्यादंा पररषदेचे प्रमुख म्ििून हनिड झाली 
 

इंग्लडंच ेमाजी फुटबॉलपटू हजमी ग्री्ह्स याचं ेहनधन 

• ग्लंडचे सिागत यशस्िी स्रायकर आहि टोटेनिमॅ िॉटस्परचे हिक्रमी 

र्ोल करिारे हजमी ग्री्ह्स यांचे हनधन झाले. त्यांनी 1961-1970 

दरम्यान टोटेनिमॅसाठी 266 र्ोल केले आहि 1962-63 च्या 

िरं्ामात 37 लीर् र्ोल केले, जे क्लब रेकॉडग आि.े त्यानंी आपल्हया 

कारकीदीची सरुुिात चले्हसी सि केली आहि लंडन क्लबसाठी 

(1957-61) 124 लीर् र्ोल केल े. 
 

प्रहसद्ध पद्मश्री परुस्कार हिजते े खर्ोलशास्त्रज्ञ थान ू पद्मनाभन याचं े

हनधन 

• प्रख्यात सैद्धांहतक भौहतकशास्त्रज्ञ आहि हिश्वशास्त्रज्ञ प्राध्यापक 

थानू पद्मनाभन याचंे हनधन झाले. इंटर-युहन्िर्वसगटी सेंटर फॉर 

एस्रोनॉमी अाँड अ ॅस्रोक्वफहजक्स (IUCAA) मध्ये त े एक प्रहतहष्ठत 

प्राध्यापक िोते . त्यांनी र्ुरुत्िाकषगि, िांटम र्रुुत्िाकषगि आहि 

हिश्वाची रचना आहि हनर्वमगती या िेत्रांमध्ये मित्त्िपूिग योर्दान 

देऊन 300 हून अहधक शोधहनबंध आहि अनेक पुस्तके हलहिली 

िोती. 
 

पसु्तके आहि लखेक बातम्या 
 

राजनाथ नसिं यानंी ‘शायननरं् शीख यथु ऑफ इंहडया’ या पसु्तकाच े

प्रकाशन केल े

• हशखांचे निि ेर्ुरू र्रुु तेर् बिादरू यांच्या 400 व्या जयतंीहनहमत्त 

स्मृतीचा एक भार् म्ििनू कें द्रीय संरिि मंत्री राजनाथ नसंि यानंी 

निी क्वदल्हलीत ‘शायननंर् शीख युथ ऑफ इंहडया’ या पुस्तकाच े

प्रकाशन केले . 

• पंजाबी हिद्यापीठ, परटयाला येथील प्रशासकीय अहधकारी 

डॉ.प्रभलीन नसंि यानंी या पुस्तकाचे लेखन केले आि े . यामध्य े

भारतातील शीख तरुिांच्या 100 प्रेरिादायी आहि प्रेरक 

यशोर्ाथा समाहिष्ट आिते ज्यानंी आपापल्हया िेत्रात अनकुरिीय 

काम केले आि.े 
 

चतेन भर्त यानंी त्याचं्या आर्ामी ‘400 क्वदिस’ या पसु्तकाचा रेलर 

ररलीज केला 

• चतेन भर्त 08 ऑक्टोबर 2021 रोजी ‘400 क्वदिस’ या त्यांच्या 

निीन कादबंरीचे प्रकाशन करिार आिते. त्यानंी यासाठी मुखपृष्ठ 

प्रहसद्ध केले आि.े 

• केशि-सौरभ माहलकेतील ‘द र्लग इन रूम 105’ आहि ‘िन अरेन्ज्ड 

मडगर’ नतंर िी हतसरी कादंबरी आि े . कादंबरी म्ििजे रिस्य, 

मानिी नातेसंबंध, प्रमे, मैत्री, आपि ज्या िेड्ा जर्ात राितो आहि 

सिागत मित्त्िाचे म्ििजे कधीिी न सोडण्याचा आईचा हनधागर आि.े 
 

अहमताि घोष यानंी ‘जरं्ल नामा’ ि ेऑहडओबकु  प्रहसद्ध केल े

• अहमताि घोष याचंे “जंर्ल नामा” आता अमेररकेतील अली सेठी 

यांच्या संर्ीत आहि आिाजासि ऑहडओबकु म्ििनू प्रहसद्ध झाल े

आि े . जंर्ल नामा आपल्हया कहिततेनू सुंदरबनचे आियग प्रकट 

करते. 

• सोबत प्रहसद्ध कलाकार सलमान तरू यांच्या अप्रहतम कलाकृती 

आिते . िी एक उत्कृष्ट लोककथचेी एक प्रकाहशत आितृ्ती आि ेजी 

प्रत्यके पुस्तक प्रेमीला ििी असेल. 
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द लााँर् र्मे: चायनीज नरे्ोहशएट इंहडयासोबत हिजय र्ोखल े याचं े

पसु्तक प्रकाहशत झाल े

• हिजय र्ोखले हलहखत “द लााँर् र्ेम: िाऊ द चायनीज नेर्ोहशएट 

हिथ इंहडया” नािाचे पुस्तक . या निीन पुस्तकात भारताचे माजी 

परराष्ट्र सहचि हिजय र्ोखल े यांनी सिा ऐहतिाहसक आहि 

अलीकडील घटनांच्या हप्रझमद्वारे भारत-चीन संबंधांची 

र्हतशीलता उलर्डली आि.े 

• ि ेपुस्तक मुत्सद्दी िाटाघाटींसाठी चीन िापरत असलेल्हया रिनीती, 

डािपचे आहि साधनांहिषयी अभ्यासकत्यागची अतंदृगष्टी दतेे. 
 

हनरुपमा राि हलहखत “द रॅक्चडग हिमालय” ि ेपसु्तक प्रकाहशत 

• हनरुपमा राि हलहखत “द रॅक्चडग हिमालय” ि े पुस्तक प्रकाहशत 

भारत आहि चीन यांच्यातील िादाची उत्पत्ती एका हजितं 

इहतिासाचा भार् कशी बनली आि ेयाचा शोध या पुस्तकात आि े

• जे आज त्यांच्या भग्न नातेसबंंधानंा आकार दतेात. िा र्ुंतार्ुतंीचा 

पॅनोरामा समजनू घतेल्हयाने आपल्हया सिासंाठी धडे हमळतात ज े

चीन आहि इंडो-पॅहसक्वफकमधील त्याच्या प्रोफाइलिर व्यापक 

दषृ्टीकोन शोधतात. 

• हनरुपमा राि या माजी परराष्ट्र सहचि आिते. 

 

अििाल आहि हनदशेाकं बातम्या 
 

OECD न ेभारताचा FY22 िाढीचा अदंाज 9.7% पयतं कमी केला 

• आर्वथगक सिकार संघटना आहि हिकास (OECD) ककंहचत चाल ू

असलले्हया आर्वथगक िषागत भारताच्या हिकास खालािली आि े

9.7%, 20 टक्का (टक्का) घट. FY23 साठी, OECD न ेभारताच्या 

िाढीचा अंदाज 30 बेहसस पॉइंटने कमी करून 7.9%केला. 
 

ADB ने हित्तीय िषग 2022 साठी भारताचा GDP अदंाज 10% 

ितगिला 

• आहशयाई हिकास बाँक (एडीबी) चालू आर्वथगक िषागत 2021-22 

(FY22) भारतात आर्वथगक िाढ अंदाज करण्यासाठी खालच्या 

सुधाररत आि े10 टके्क.  

• यापूिी ि े11 टके्क अपेहित िोत े . महनलाहस्थत बहुपिीय हनधी 

एजन्सी एडीबीने 2022-23 (FY23) साठी GDP िाढ 7.5 

टक्क्यांिर जाण्याचा अदंाज ितगिला आि े. 
 

 

ग्लोबल इनो्िशेन इंडके्स 2021 मध्य ेभारताचा 46 िा क्रमाकं 

• जार्हतक बौहद्धक संपदा संघटनने े(WIPO) जारी केलले्हया ग्लोबल 

इनो्िशेन इंडेक्स 2021 मध्ये भारत 46 व्या स्थानािर आि.े 

भारताने र्ेल्हया िषीच्या क्रमिारीत 2 स्थानाचंी झपे घेतली आि.े 

हनम्न मध्यम उत्पन्न श्रेिी र्टात भारताला ह्िएतनाम नतंर दसुऱ्या 

स्थानािर स्थान देण्यात आले आि.े ग्लोबल इनो्िशेन इंडेक्स 

2021 मध्ये 132 अथगव्यिस्थाचं्या इनो्िशेन इकोहसस्टमच्या 

कामहर्रीचा हिचार करण्यात आला आि.े 

 

सिग स्पधाग परीिासंाठी मित्त्िाच ेमुद्द:े 
 

• एहशयन स्िॉश फेडरेशनचे मुख्यालय: िालालपंूर, मलेहशया; 

• एहशयन स्िॉश फेडरेशनचे सरहचटिीस: डंकन हचऊ; 

• एहशयन स्िॉश फेडरेशनची स्थापना: 1980. 

• एलआयसीचे मुख्यालय: मुंबई 

• एलआयसीची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1956 

• एलआयसीचे अध्यि: एम.आर. कुमार 

• ताहमळनाडू राजधानी: चेन्नई 

• ताहमळनाडूचे मुख्यमतं्री: एमके स्टाहलन. 

• ताहमळनाडूचे राज्यपाल: बनिारीलाल परुोहित. 

• ताहमळनाडू राज्य नतृ्य: भरतनाट्यम. 

• कें द्रीय अन्न प्रक्वक्रया उद्योर् मंत्री: पशुपती कुमार पारस 

• अन्न प्रक्वक्रया उद्योर् राज्यमतं्री: प्रल्हिाद नसिं पटेल 

• इक्विटास स्मॉल फायनान्स बाँक (ईएसएफबी) मखु्यालय: चने्नई 

• ईएसएफबीचे एमडी आहि सीईओ: िासुदेिन पी एन 

• युनायटेड इंहडया इन्शुरन्स कंपनी हलहमटेड मखु्यालय: चेन्नई 

• युनायटेड इंहडया इन्शुरन्स कंपनी हलहमटेडची स्थापना: 18 

फेब्रुिारी 1938 

• युनायटेड इंहडया इन्शरुन्स कंपनी हलहमटेड सीईओ: श्री हर्रीश 

राधाकृष्िन 

• ऑस्रेहलयाचे पंतप्रधान: स्कॉट मॉररसन 

• ऑस्रेहलयाची राजधानी: कॅनबरेा 

• ऑस्रेहलया चलन: ऑस्रेहलयन डॉलर 

• आयटीबीपीचे मखु्यालय: निी क्वदल्हली, भारत 

• अ ॅहक्सस बाँकेचे मखु्य कायगकारी अहधकारी: अहमताभ चौधरी 

• उपराज्यपाल आहि चंदीर्डचे प्रशासक: बनिारीलाल पुरोहित 

• युनेस्को मखु्यालय: पॅररस, रान्स. 

• युनेस्को प्रमुख: ऑडे्र अझौले. 

• युनेस्कोची स्थापना: 16 नो्िेंबर 1945 

• भारतीय हनयागत-आयात बाँक स्थापन: 1 जानेिारी 1982 

• भारतीय हनयागत-आयात बाँक मुख्यालय: मुंबई, मिाराष्ट्र 

• जपानची राजधानी: टोक्वकयो 

• जपान चलन: जपानी यने 
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• इंटरनॅशनल रोड फेडरेशनची स्थापना: 1948 

• इंटरनॅशनल रोड फेडरेशनचे मखु्यालय: हजने्िा, हस्ित्झलंड 

• र्ुजरातचे मखु्यमंत्री: हिजय रुपािी 

• र्ुजरातचे राज्यपाल: आचायग देिव्रत 

• कनागटक बाँकेचे मुख्यालय: मंर्लोर 

• कनागटक बाँकेचे मुख्य कायगकारी अहधकारी: मिाबळेश्वर एमएस 

• कनागटक बाँकेची स्थापना: 18 फेब्रिुारी 1924 

• यूको बाँकेचे मुख्यालय: कोलकाता 

• यूको बाँकेचे एमडी आहि सीईओ: अतलु कुमार र्ोयल 

• यूको बाँकेचे संस्थापक: घनश्याम दास हबलाग 

• यूको बाँकेची स्थापना: 6 जानिेारी 1943 

• एचडीएफसी बाँकेचे मुख्यालय: मुबंई, मिाराष्ट्र 

• एचडीएफसी बाँकेचे एमडी आहि सीईओ: शहशधर जर्दीशन 

• एचडीएफसी बाँकेची टॅर्लाईन: आम्िाला तमुचे जर् समजते 

• युनेस्को मखु्यालय: पॅररस, रान्स 

• युनेस्को प्रमुख: ऑडे्र अझौल े

• युनेस्कोची स्थापना: 16 नो्िेंबर 1945 

• युहनसफेचे कायगकारी संचालक: िने्रीएटा एच. फोर 

• युहनसफेची स्थापना: 11 हडसेंबर 1946 

• युहनसफे मुख्यालय: न्यूयॉकग , यनुायटेड स्टेट्स 

• आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल: हिश्वभषूि िरीचंदन 

• आंध्र प्रदेशचे मखु्यमंत्री: िाय.एस. जर्नमोिन रेड्डी 

• आंध्र प्रदेश राजधानी: हिशाखापट्टिम (कायगकारी राजधानी), कुनूगल 

(न्याहयक राजधानी), अमरािती (हिधान राजधानी) 

• मिाराष्ट्राचे राज्यपाल: भर्तनसंर् कोश्यारी 

• मिाराष्ट्राची राजधानी: मुबंई 

• मिाराष्ट्राचे मुख्यमतं्री: उद्धि ठाकरे. 

• एडीबी चे अध्यि: मासात्सुर्ु असाकािा 

• मुख्यालय: महनला, क्वफहलहपन्स. 

• बाँक ऑफ बडोदा मखु्यालय: िडोदरा, र्जुरात, भारत 

• बाँक ऑफ बडोदा चे अध्यि: िसमुख अहधया 

• बाँक ऑफ बडोदाचे एमडी आहि सीईओ: सजंीि चड्ढा 

• आयडीएफसी फस्टग बाँक मखु्यालय: मुंबई 

• आयडीएफसी फस्टग बाँक स्थापना: ऑक्टोबर 2015 

• नॅशनल फर्टगलायझसग हलहमटेड मखु्यालय: नोएडा 

• नॅशनल फर्टगलायझसग हलहमटेडची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1979 

• आयएएसपी संस्थापक: क्वदिंर्त प्राध्यापक एरहिन टरंर्ले आहि डॉ 

नॉमगन फरबरो 

• आयएएसपी स्थापना: 1960 

• अल साल्हिाडोर राजधानी: सनॅ साल्हिाडोर 

• अल साल्हिाडोरचे अध्यि: नायब बुकेले. 

• नॅशनल पमेेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंहडयाचे एमडी आहि सीईओ: 

क्वदलीप आसबे. 

• नॅशनल पमेेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंहडया मखु्यालय: मुबंई. 

• नॅशनल पमेेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंहडयाची स्थापना: 2008 

• कें द्रीय अल्हपसखं्याक व्यििार मंत्री: मुख्तार अब्बास निी 

• उत्तराखंडची स्थापना: 9 नो्िेंबर 2000 

• उत्तराखंडचे राज्यपाल: लेफ्टनटं जनरल र्ुरहमत नसंि 

• उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री: पुष्कर नसिं धामी 

• उत्तराखंडची राजधानी: देिरादनू (हििाळी), र्ेयरसनै (उन्िाळी) 

• चीनची राजधानी: बीनजंर् 

• चीनचे चलन: रेहन्मन्बी 

• चीनचे अध्यि: शी हजननपंर्. 

• आइसलाँड राजधानी: रेकजाहिक 

• आइसलाँड चलन: आइसलाँहडक क्रोना 

• आइसलाँड खंड: युरोप 
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