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साप्ताहिक चालू घडामोडी 12 सप्टेंबर ते 18 सप्टेंबर 2021 
 

राष्ट्रीय बातम्या 
 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी सरदारधाम भवनाच ेउद्घाटन केल े

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी हहिहडओ कॉन्फरनन्संगद्वारे गुजरातच्या 

अिमदाबाद यथेील सरदारधाम भवनाचे उद्घाटन केले. 

• यावेळेस तयानंी सरदारधाम फेज -2 कन्या छात्रालय (मुलींच े

वसहतगृि) प्रकल्पाचे भूहमपजून देखील केले. 

• ि ेदोन्िी प्रहतष्ठाने “भारताचा लोिपरुुष” सरदार वल्लभभाई पटेल 

यांना समर्पित आिते. िा प्रकल्प हवश्व पाटीदार समाजाने हवकहसत 

केला आि.े 
 

भारतातील सवाित मोठी ओपन एअर फनीरी उत्तराखडंमध्य ेसरुु 

• उत्तराखंडच्या राणीखेत येथे भारतातील सवाित मोठ्या ओपन एअर 

फनीरीचे उद्घाटन झाले आि.े नवीन कें द्र ‘फनि प्रजातींचे संवधिन 

तसचे तयांच्या पयािवरणीय भूहमकेहवषयी जागरूकता हनमािण करण े

आहण पुढील संशोधनाला प्रोतसािन देण्याचे दिुरेी उद्दिष्ट पूणि करेल. 

• फनिरीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फनि प्रजाती आिते, तयापकैी कािी 

प्रदेशहनष्ठ आिते, कािींची औषधी मूल्य आि ेतर कािी धोकाग्रस्त 

प्रजाती आिते जयानंा सवंधिनाची गरज आि.े 

• जवािरलाल नेिरू ट्रॉहपकल बॉटहनकल गाडिन आहण ररसचि 

इहन्स्टट्यूट (टीबीजीआरआय), हतरुअनंतपुरम नतंर दसुरा सवाित 

मोठा फनि प्रजातींचा सगं्रि या फनिरीमध्ये आि.े 
 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी राजा मिेंद्र प्रताप नसिं हवद्यापीठाची 

पायाभरणी केली 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी उत्तर प्रदेशातील अलीगढ येथे राजा 

मिेंद्र प्रताप नसंि राजय हवद्यापीठाची पायाभरणी केली आि.े  

• उत्तर प्रदेश सरकार प्रख्यात जाट व्यक्ती, राजा मिेंद्र प्रताप नसंि, 

मिान स्वातंत्र्य सनेानी, हशक्षणतजञ आहण समाज सुधारक यांच्या 

स्मृती आहण सन्मानाथि हवद्यापीठाची स्थापना करत आि.ेहवद्यापीठ 

92 एकर  पररसरात पसरललेे आि.े 
 

 

फोडि भारतातनू बािरे पडणारी नवीनतम अमरेरकन कार उतपादक 

बनली 

• फोडि मोटर कंपनी भारतात कार बनवण ेथाबंवेल आहण पनुरिचना 

शुल्कामध्य े अंदाजे $ 2 अब्ज डॉलसिची नोंद करेल , जया देशात 

मागील व्यवस्थापनाने आपल्या तीन सवाित मोठ्या बाजारपठेांपकैी 

एक बनललेे पाहिले आि.े 

• फोडि गजुरातमधील असेंब्ली प्लांट चौथ्या हतमािीत, तसचे 

चेन्नईमधील वािन आहण इंहजन उतपादन प्रकल्प पुढील वषािच्या 

दसुऱ्या हतमािीत बंद करेल. 

• फोडि मोटर कंपनीने जािीर केले आि ेकी, भारतात कारचे उतपादन 

थांबवणार आि े कारण जागहतक वािन उद्योगात परुवठा 

साखळीतील व्यतययांमळेु समेीकंडक्टर आहण इतर घटकाचंी 

कमतरता कायम आि.े 
 

इन्फोहससन ेहडहजटल कॉमसि प्लटॅफॉमि इद्दिनॉक्स लााँच केल े

• इन्फोहसस, पढुच्या हपढीच्या हडहजटल सेवा आहण सल्लामसलत 

मध्ये जागहतक नतेे, इन्फोहसस इद्दिनॉक्स लॉन्च केले ज े

उद्योजकानंा B2B आहण B2C खरेदीदारांसाठी िायपर-सेगमेंट, 

वैयहक्तकृत ऑहिचॅनले कॉमसि अनुभव सुरहक्षतपणे हवतरीत 

करण्यात मदत करते .  

• प्लॅटफॉमिचे भहवष्यातील तयार आर्कि टेक्चर एंटरप्रायजेसना 

तयांच्या हडहजटल कॉमसिमध्ये सधुारणा करण्यासाठी ककंवा कािी 

आठवड्ातं ग्राउंड-अप लॉन्च करण्यासाठी क्यरेूटेड हडहजटल 

प्रवास तयार करण्यासाठी बॉक्स-ऑफ-द-बॉक्स मायक्रो सर्हििसेस 

आहण पवूि-हनर्मित अनभुव हनवडण्यासाठी अभतूपवूि लवहचकता 

देणार आि.े 
 

पतंप्रधान मोदी, ममता बनॅजी TIME च्या 100 सवाित प्रभावशाली 

लोकाचं्या यादीत 

• TIME माहसकाने ‘2021 च्या 100 सवाित प्रभावशाली लोकाचंी’ 

वार्षिक यादी जािीर केली आि.े पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पहिम 

बंगालच्या मुख्यमतं्री ममता बॅनजी आहण सीरम इहन्स्टट्यूट ऑफ 

इंहडयाचे सीईओ अदर पनूावाला यांची TIME माहसकाद्वारे 2021 

च्या जगातील 100 सवाित प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये नाव ेआिते. 

• िी यादी सिा श्रेणींमध्ये हवभागली गेली आि े– हचन्ि, पायहनयर, 

टायटन्स, कलाकार, नतेे आहण नवकल्पनाकार. 
 

टाटा स्टीलन ेCO2 कब्जा करणारा भारतातील पहिला कारखाना सरुू 

केला. 

• टाटा स्टीलने भारतातील पहिला काबिन कॅप्चर प्लांट सरुू केला 

आि े जो थेट जमशेदपूर वक्सिमध्ये ब्लास्ट फनेस गॅसमधून CO2 

काढतो . 

• या कामहगरीमुळे टाटा स्टील अशी काबिन कॅप्चर तंत्रञान 

स्वीकारणारी देशातील पहिली स्टील कंपनी बनली आि.े 
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• सीसीयू प्लांटचे उद्घाटन कंपनीचे अहधकारी आहण इतर 

मान्यवरांच्या उपहस्थतीत टाटा स्टीलचे सीईओ आहण एमडी टीहिी 

नरेंद्रन यांनी केले . 

• िी काबिन कॅप्चर अाँड युरटलायझेशन (CCU) सुहवधा अमाईन-

आधाररत तंत्रञानाचा वापर करते आहण कॅप्चर केललेे काबिन 

ऑनसाइट पनुवािपरासाठी उपलब्ध करते. 
 

शनू्य-प्रदषूणाला प्रोतसािन दणे्यासाठी नीहत आयोगान े‘शनू्य’ कायिक्रम 

सरुू केला. 

• नीती आयोग यूएसच्या सिकायािने रॉकी माउंटन संस्था (RMI) 

आहण RMI भारत, नावाचा एक मोिीम सुरू केली आि ेShoonya, 

ग्रािक आहण उद्योग काम करून शून्य-प्रदषूण हवतरण करणायाि 

वािनानंा प्रोतसािन.  

• िी मोिीम शिरी हवतरण हवभागात इलेहक्ट्रक वािने (EVs) दत्तक 

घेण्यास प्रोतसािन देईल आहण इलेहक्ट्रक वािनांच्या आरोग्य, 

पयािवरण आहण आर्थिक फायद्यांहवषयी ग्रािकाचंी जागरूकता 

हनमािण करेल. 

• मोहिमेचा एक भाग म्िणनू, कॉपोरेट ब्राँनडंग आहण प्रमाणन कायिक्रम 

सुरू केला जात आि ेजेणकेरून अंहतम-मैल हवतरणासाठी EVs मध्य े

संक्रमण करण्याच्या द्ददशेने उद्योगाच्या प्रयत्ानंा ओळखता येईल 

आहण प्रोतसािन हमळेल. 
 

आयआयटी बॉम्बने ेभाषा अनवुादक ‘प्रोजके्ट उडान’ आणला 

• मुंबई इंहडयन इहन्स्टटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी)   ने ‘प्रकल्प 

उडान’ सरुू केली आि े, ि े एक भाषा अनुवादक, संदेश प्रवाि आि.े 

• हशक्षणात भाषा अडथळा येणार नािी िा याचा उिेश आि े. प्रोजके्ट 

उडान  एक एंड-टू-एंड इकोहसस्टम आि,े जे वैञाहनक आहण तांहत्रक 

सामग्रीचे इंग्रजीतनू निदंी आहण इतर सवि भारतीय भाषांमध्य े

भाषांतर करू शकते. 
 

हनतीन गडकरी यानंी AI वर  आधाररत रस्ता सरुक्षा प्रकल्प ‘iRASTE’ 

सरुू केला. 

• कें द्रीय रस्ते वाितकू मंत्री हनतीन गडकरी यांनी ‘इरास्टे’ िा कृहत्रम 

बुहिमत्तेवर चालणारा प्रकल्प सरुू केला. 

• रस्ते अपघात कमी करण्यास मदत करणे  या घटनांसाठी कशामळेु 

िोतात ि े समजनू घेण ेआहण त ेकमी करण्यासाठी उपाय शोधण े

िा या प्रकल्पाचा ितेू आि.े 

• iRASTE म्िणजे इंटेहलजेंट सोल्यशून्स फॉर रोड सेफ्टी टू टेक्नॉलॉजी 

अाँड इंहजनीअररंग. 

• िा अपघात प्रायोहगक तत्त्वावर नागपूर, मिाराष्ट्रात सरुु करण्यात 

आला आि ेजयाचा उिेश शिरातील अपघात 50 टक्क्यानंी कमी 

करणे आि े. 

• िा प्रकल्प कें द्र, इंटेल, आयएनएआय, आयआयआयटी-िदैराबाद, 

सीएसआयआर-सीआरआरआय (सेंट्रल रोड ररसचि इहन्स्टट्यूट), 

मनिदं्रा अाँड मनिदं्रा आहण नागपरू मिानगरपाहलका (एनएमसी) 

यांनी सयंुक्तपणे सरुू केला आि.े 
 

भारत नोहिेंबरमध्य े प्रथम जागहतक बौि पररषद आयोहजत करणार 

आि े

• हबिारमधील नालदंा येथील नव नालदंा मिाहविार कॅम्पसमध्ये 19 

आहण 20 नोहिेंबर 2021 रोजी भारत पहिल्यादंाच जागहतक बौि 

पररषदचेे आयोजन करणार आि े. 

• इंहडयन कौहन्सल फॉर कल्चरल ररलेशन्स (ICCR) आयोहजत 

शैक्षहणक पररषद वार्षिक वैहशष्ट्य ठरेल. भारतातील चार प्रादेहशक 

पररषदा (तलेंगणा, सारनाथ, गंगटोक आहण धमिशाला) आहण 

परदशेात (जपान, दहक्षण कोररया, थायलंड आहण कंबोहडया) 

आयोहजत केल्या जातील. 

• या प्रादेहशक पररषदाचंे अिवाल उद्घाटन जागहतक बौि 

पररषदमेध्ये सादर केले जातील. कायिक्रमाचा एक भाग म्िणनू, बौि 

अभ्यासाच्या प्रोतसािनासाठी एक पुरस्कार, जो 21 नोहिेंबर रोजी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या िस्ते नवी द्ददल्ली यथे ेद्ददला जाईल, 

जयात $ 20,000 (समुारे 14.7 लाख रुपये) रोख बक्षीस, एक फलक 

आहण एक सोन्याचा मलुामा द्ददललेा पदक. 
 

पतंप्रधान मोदींनी लोकसभा स्पीकर ओम हबलाि याचं्यासि ससंद टीहिी 

लााँच केल े

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी उपसभापती एम व्यंकय्या नायडू आहण 

लोकसभा अध्यक्ष ओम हबलाि यांच्या सयंुक्त हवद्यमाने लोकसभा 

टीहिी आहण राजयसभा टीहिीचे हवलीनीकरण करून तयार केलले े

संसद टीहिी लााँच केले . 

• संसद टीहिी प्रोग्रानमगं संसद आहण लोकशािी संस्थाचंे कामकाज, 

योजना आहण धोरणाचंे शासन आहण अमंलबजावणी, भारताचा 

इहतिास आहण संस्कृती आहण सामान्य माणसाच्या हिताच्या 

मुद्दद्यानंा स्पशि करेल 
 

कुशीनगर हवमानतळ सीमाशलु्क अहधसहूचत हवमानतळ म्िणनू घोहषत 

• अप्रतयक्ष कर सेंट्रल बोडि ऑफ आहण सीमा (CBIC) जािीर केले आि े

कुशीनगरमध्ये हवमानतळ म्िणनू कस्टम हवमानतळ सूहचत िोईल. 

यामुळे बौि यात्रकेरंूसि आतंरराष्ट्रीय प्रवासी िालचाली देखील 

सुलभ िोतील. 
 

नीहत आयोगान े ‘भारतातील शिरी हनयोजन क्षमततेील सधुारणा’ या 

हवषयावर अिवाल सादर केला 

• नीहत आयोगाने ‘भारतातील शिरी हनयोजन क्षमतेत सुधारणा’ 

नावाचा एक अिवाल सरुू केला आि े

• जो भारतातील शिरी हनयोजन क्षमता वाढवण्यासाठी उपाय सादर 

करतो. NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, मखु्य 

कायिकारी अहधकारी श्री अहमताभ कातं आहण हवशेष सहचव डॉ. 

के. राजेश्वरा राव यांनी संयुक्तपणे 16 सप्टेंबर 2021 रोजी िा 

अिवाल प्रहसि केला . 
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महंत्रमडंळान ेऑटो आहण ड्रोन उद्योगासाठी 26,058 कोटी रुपयाचं्या 

PLI योजनलेा मजंरुी द्ददली 

• कें द्रीय मंहत्रमंडळाने भारताची उतपादन क्षमता वाढवण्यासाठी 

ऑटो, ऑटो-कॉम्पोनेंट्स आहण ड्रोन उद्योगांसाठी उतपादन नलंक्ड 

इन्सेहन्टहि (पीएलआय) योजना मंजरू केली आि े. 

• PLI योजना भारतातील प्रगत ऑटोमोरटहि ततं्रञानाच्या जागहतक 

पुरवठा साखळीच्या उदयाला प्रोतसािन देईल. मंहत्रमंडळाच्या 

बैठकीनतंर मंत्र्यांनी पत्रकारानंा साहंगतले की, पाच वषाांत 

उद्योगांना 26,058 कोटी रुपये द्ददले जातील. 
 

महंत्रमडंळान े दरूसचंार क्षते्रात स्वयचंहलत मागािन े 100% FDI ला 

मजंरुी द्ददली 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मंहत्रमंडळान े

दरूसचंार क्षेत्रात  अनके संरचनातमक आहण प्रद्दक्रया सुधारणानंा 

मान्यता द्ददली आि े , जयामुळे आजारी दरूसचंार सेवा प्रदातयानंा 

द्ददलासा हमळू शकतो, उच्च पातळीवरील कजािशी झुजं दते आि.े 

• कें द्रीय मंहत्रमंडळाने एकूण 9 संरचनातमक आहण 5 प्रद्दक्रया 

सुधारणानंा मंजरुी द्ददली आि.े 
 

अयान शकंटाच ेनाव “2021 इंटरनशॅनल यगं इको-हिरो” 

• मुंबई, मिाराष्ट्रातील 12 वषीय पयािवरण कायिकताि अयान 

शंकटाला “2021 इंटरनॅशनल यगं इको-हिरो“ म्िणनू नाव दणे्यात 

आले आि े

• 8-14 वय गट अतंगित तयाच्या प्रकल्पासाठी तयाला 3 रे बहक्षक 

हमळाले. प्रकल्पाचे नाव  ‘पवई तलाव संवधिन आहण  पनुविसन’ 
 

एसबीआयच े अहमत सक्सनेा आरबीआय इनोहिशेन िबमध्य े सीटीओ 

म्िणनू सामील झाल े

• स्टेट बाँक ऑफ इंहडयाचे ग्लोबल डेप्युटी सीटीओ अहमत सक्सनेा 

आरबीआय इनोहिशेन िबमध्ये मखु्य ततं्रञान अहधकारी (सीटीओ) 

म्िणनू सामील झाले आिते .  

• ररझहिि बाँकेने जािीर केले की ते ररझहिि बाँक इनोहिशेन िब (RBIH) 

स्थापन करणार आि े जे ततं्रञानाचा लाभ घेऊन आहण 

नावीन्यपूणितेला चालना दणेारे वातावरण हनमािण करून सपंूणि 

आर्थिक क्षेत्रामध्ये नवकल्पनानंा प्रोतसािन दईेल. 
 

 

राजय बातम्या 
 

तलेगंणामध्य े‘महेडहसन फ्रॉम द स्काय’ उपक्रम सरुू 

• नागरी उड्डयन मंत्री जयोहतराद्ददतय नसंहधया यांनी तेलंगणात 

‘मेहडहसन फ्रॉम द स्काय’ प्रकल्प सरुू केला आि े. ड्रोन वापरून दगुिम 

भागात लस आहण इतर अतयावश्यक वस्तूचंी वाितूक करण्याचे या 

प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आि.े 

• “ि े ‘मेहडसन्स फ्रॉम द स्काय’ प्रकल्प 16 ग्रीन झोनमध्ये घेण्यात 

येईल. 

• तीन महिन्यासंाठी डेटाचे हवशे्लषण केले जाईल. 

• आरोग्य मंत्रालयासि, आयटी मतं्रालय, राजय सरकार आहण कें द्र 

एकहत्रतपणे डेटाचे हवशे्लषण करेल आहण सपंूणि देशासाठी एक 

मॉडेल बनवले. 

• कालातंराने तयाला राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा सरकारचा मानस 

आि.े 
 

बाजरीच ेिब बनहवण्याच्या उिेशान ेछत्तीसगड सरकारन े‘हमलटे हमशन’ 

सरुु केल े 

• शेतकऱ्यानंा द्दकरकोळ धान्य हपकासंाठी योग्य दर दणे्याच्या 

उिेशाने छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यानंी ‘हमलेट हमशन’ 

सुरू करण्याची घोषणा केली आि.े 

• छत्तीसगडला भारताचे बाजरीच े कें द्र बनहवणे िा या हमशन चा 

उिेश आि.ेराजय सरकारने इंहडयन इहन्स्टट्यूट ऑफ हमलेट ररसचि 

(आयआयएमआर), िदैराबाद आहण राजयातील 14 हजल््ांच्या 

हजल्िाहधकाऱ्यासंोबत सामंजस्य करार केला आि.े 
 

ओहडशामध्य ेनआुखाई जिुार कापणी उतसव साजरा केला जातो. 

• नुआखाई जुिार िा पहिम ओहडशाचा कृषी उतसव, धार्मिक उतसाि 

आहण परंपरेने साजरा िोतो.  

• गणेश चतुथीच्या 1 द्ददवसानतंर नुआखाई जुिार उतसव साजरा 

केला जातो . नुआखाई िा पीक सण आि ेजो पहिम ओहडशा आहण 

दहक्षण छत्तीसगडच्या लोकांनी िगंामाच्या नवीन तांदळाचे स्वागत 

करण्यासाठी साजरा केला. 

• नुआ म्िणजे नवीन आहण खाय म्िणजे अन्न. तर, नुआखाईचा सण 

िा शेतकऱ्यांनी नव्याने कापणी केलले्या अन्नाचा उतसव साजरा 

करण्याचा सण आि.े 
 

PM-KUSUM अतंगित सौर पपं बसवण्यात िररयाणा अहवल आि.े 

• कें द्रीय नवीन आहण नवीकरणीय ऊजाि मतं्रालयाच्या 

आकडेवारीनुसार , प्रधानमंत्री द्दकसान ऊजाि सुरक्षा इवाम उतथान 

मिाहभयान (पीएम-कुसुम) अंतगित ऑफ-हग्रड सौर पपं 

बसवण्याच्या बाबतीत िररयाणा देशातील इतर राजयामंध्ये अहवल 

आि े. 

• िररयाणाने 2020-21 साठी 15,000 मजंूर पपंांपके्षा 14,418 पपं 

बसवले आिते. िररयाणाला 2020-21 वषािसाठी 15,000 पपंाचं े

लक्ष्य देण्यात आले आि,े जयाची एकूण ककंमत 520 कोटी रुपये आि.े 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9995/mission-tjsb-trainee-officer-batch-marathi-live-classes-by-adda247


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 12 सप्टेंबर त े18 सप्टेंबर 2021 

4 http://www.adda247.com/mr        |  Adda247 मराठी App     |     https://t.me/Adda247Marathi   
 

• कें द्र पुरस्कृत पीएम-कुसमु योजना 2019 मध्ये 20 लाख स्टाँडअलोन 

सौर पपं बसवण्याचे लक्ष्य ठेवनू सुरू करण्यात आली . 

• या योजनेअतंगित शतेकऱ्यानंा पंपाच्या खचािच्या 40 टके्क खचि 

करावा लागतो, तर कें द्र आहण राजय सरकार उविररत 60 टके्क सौर 

पंपानंा अनुदान दतेात जयाचंी क्षमता 10 एचपी पयांत आि.े 
 

भारताच े61 वे सॉफ्टवअेर टेक्नॉलॉजी पाकि  कें द्र नागालाँडमध्य ेउघडल े

• कोहिमा येथे नागालाँडचे पहिले आहण भारताचे 61 वे सॉफ्टवेअर 

टेक्नॉलॉजी पाकि  (एसटीपीआय) कें द्राचे उद्घाटन झाले .  

• कोहिमा येथील एसटीपीआय कें द्राचे उद्घाटन ि े पतंप्रधान नरेंद्र 

मोदी यांच्या ईशान्यकेडील भावी हपढ्ासंाठी संधी हनमािण 

करण्यासाठी तंत्रञान पररसंस्था हनमािण करण्याच्या दषृ्टीकोनाची 

पूतिता आि.े 
 

जम्म-ूकाश्मीरच ेउपराजयपाल मनोज हसन्िा यानंी ‘एक ग्रामपचंायत-

एक डीआयजीआय-प ेसखी’ सरुू केली 

• जम्मू-काश्मीरमध्ये, लेफ्टनंट गहिनिर मनोज हसन्िा यानंी ‘एक ग्राम 

पंचायत-एक डीआयजीआय-पे सखी’ ि ेनवीन हमशन सरुू केले आि.े 

• जम्मू आहण काश्मीर उद्योजकता हवकास संस्था, पपंोर येथे हमशन 

सुरू करण्यात आले. तयांनी रेखांद्दकत केले की डीआयजीआय-प े

सखीने कें द्रशाहसत प्रदेशातील बचत गट (एसएचजी) पररसंस्थमेध्ये 

आर्थिक समावेशकता आणली आि,े जयामुळे दरूच्या भागातिी 

अहधक पारदशिकतसेि आवश्यक आर्थिक प्रवेश नबंद ू तयार केल े

आिते. 

 

आतंरराष्ट्रीय बातम्या 
 

भारत-ऑस्टे्रहलया याचं्यात पहिला 2+2 मतं्रीस्तरीय सवंाद 

• भारत आहण ऑस्टे्रहलया याचं्यात नवी द्ददल्लीतील िदैराबाद 

िाऊसमध्ये प्रथमच 2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद सुरू झाला आि.े 

• उच्च स्तरीय परराष्ट्र मंत्री आहण संरक्षण मंत्री-स्तरीय संवाद या 

दोन्िी देशामंधील एकूण संरक्षण आहण सामररक सिकायािला 

आणखी वाढ देईल. 

• 2+2 चचचे्या वेळी भारतीय हशष्टमंडळाचे नतेृतव परराष्ट्र मंत्री एस 

जयशकंर आहण संरक्षण मतं्री राजनाथ नसंि यांच्या अनुक्रम े

ऑस्टे्रहलयन समकक्ष मरीसे पायने आहण पीटर डटन याचं्यासोबत 

िोत आि.े 

• भारताची यएूसए आहण जपानसि फारच थोड्ा दशेांसोबत 2-2 

मंत्री-स्तरीय बैठका आराखडा आि.े 
 

स्कायरुट एरोस्पसे इस्रोसोबत औपचाररकपण ेकरार करणारा पहिला 

स्पसेटेक स्टाटिअप ठरला 

• िदैराबादहस्थत अंतराळ तंत्रञान स्टाटिअप, स्कायरुट एरोस्पेस िी 

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) बरोबर औपचाररकपण े

करार करणारी पहिली खासगी कंपनी बनली आि े.  

• फे्रमवकि  एमओयू कंपनीला हवहवध इस्रो कें द्रांवर अनके चाचण्या 

आहण प्रवेश सहुवधा घेण्याची परवानगी दईेल आहण तयांच्या 

अंतराळ प्रक्षेपण वािन प्रणाली आहण उपप्रणालीची चाचणी आहण 

पात्रता हमळवण्यासाठी इस्रोच्या तांहत्रक कौशल्य प्राप्त करेल. 

• इस्रोच्या माजी शास्त्रञानंी स्थापन केलेले स्कायरुट लिान 

उपग्रिांना अतंराळात नणे्यासाठी रॉकेटची हवक्रम माहलका तयार 

करत आि.े 

• स्टाटिअपने आधीच कलाम -5 नावाच्या सॉहलड प्रोपल्शन रॉकेट 

इंहजनची चाचणी केली आि,े जयाची मोठी आवृत्ती तयाच्या रॉकेटला 

सामथ्यि दईेल. 
 

भारत आहण अमरेरका यानंी क्लायमटे अकॅ्शन आहण फायनान्स 

मोहबलायझशेन डायलॉग सरुू केला. 

• भारत आहण यनुायटेड स्टेट्स ऑफ अमेररका (यएूसए) ने “क्लायमटे 

ॲक्शन अाँड फायनान्स मोहबलायझेशन डायलॉग (सीएएफएमडी)” 

सुरू केले आि.े 

• ि ेिवामान आहण पयािवरणावर भारत-अमेररका हद्वपक्षीय सिकायि 

मजबूत करेल. कें द्रीय पयािवरण, वन आहण िवामान मंत्री भपूेंद्र 

यादव आहण नवी द्ददल्ली येथ े अमेररकेचे हवशेष राष्ट्रपती दतू 

िवामान (एसपीईसी) जॉन केरी यांनी िा सवंाद सरुू केला. 

• “क्लायमेट ॲक्शनअाँड फायनान्स मोहबलायझेशन डायलॉग 

(CAFMD)” िा भारत-अमेररका िवामान आहण स्वच्छ ऊजाि 

अजेंडा 2030 भागीदारीच्या दोन टॅ्रकपैकी एक आि े जो एहप्रल 

2021 मध्ये िवामानहवषयक लीडसि सहमटमध्ये सुरू झाला. दसुरा 

टॅ्रक स्टॅ्रटेहजक क्लीन एनजी पाटिनरहशप आि.े 
 

आयओसीन ेउत्तर कोररयाला बीनजगं ऑहलहम्पकमधनू हनलहंबत केल े

• उत्तर कोररया औपचाररकपणे पयांत हनलंहबत करण्यात आले  

• 2022 बीनजंग हिवाळी ऑनलंहपक करून आतंरराष्ट्रीय ऑहलहम्पक 

सहमतीने (आयओसी) ने हशक्षा केली   

• COVID-19 साथीच्या कारण दाखवत  एक संघ पाठवू नाकारण्याच े

कारण हशक्षा म्िणनू 10 सप्टेंबर रोजी.आयओसीचे अध्यक्ष थॉमस 

बाख म्िणाले की, उत्तर कोररयाची राष्ट्रीय ऑहलहम्पक संस्था आता 

पूवीच्या ऑहलहम्पकमधील पैस े जप्त करेल. अनपेहक्षत रक्कम – 

शक्यतो लाखो डॉलसि – आंतरराष्ट्रीय हनबांधामंुळे रोखली गेली 

िोती.. 
 

स्पसेएक्सन ेसवि ऑल-टूररस्ट कू्रला कक्षते सोडल े

• हिस सेम्ब्रोस्की, हसयान प्रॉक्टर, जरेेड इसाकमन आहण िले े

आसनेॉक्स याचं्या प्ररेणा 4 कू्रने 12 सप्टेंबर 2021 रोजी केप 

कॅनावेरल, फ्लोररडामध्ये लााँच ररिसिलसाठी अनकूुल असताना 

पोझसे द्ददली 

• स्पेसएक्सच्या लाइहिस्ट्रीमनसुार कू्र, पणूिपणे पयिटकानंी तयार 

केललेा पहिला कक्षीय उड्डाण, आता अहधकृतपणे कक्षते आि े . 

स्पेसएक्स रॉकेट नासाच्या केनेडी स्पेस सेंटरमधून उडाला. प्रवासी 

आता तयांच्या 13 फूट रंुद कू्र डॅ्रगन कॅप्सलूवर 350 मैल उंचीवर 

कक्षते तीन द्ददवस घालवतील . 
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अमरेरका, यकेू आहण ऑस्टे्रहलया नवीन भागीदारी “AUKUS” ची 

घोषणा केली 

• युनायटेड स्टेट्स, यनुायटेड ककंगडम आहण ऑस्टे्रहलया नवीन 

भागीदारी घोषणा केली आि े “AUKUS” एक नवीन तीन बाज ू

असललेा सुरक्षा भागीदारी भारत-पॅहसद्दफक भागात असेल. हब्रटनच े

पंतप्रधान बोररस जॉन्सन, तयांचे ऑस्टे्रहलयन समकक्ष स्कॉट 

मॉररसन आहण अमेररकेचे अध्यक्ष जो हबडेन यांनी अहधक सुरहक्षत 

आहण अहधक सुरहक्षत इंडो-पॅहसद्दफकच्या दषृ्टीने हत्रपक्षीय गटाची 

औपचाररक घोषणा केली 

 

हनयकु्ती बातम्या 
 

गजुरातच ेनव ेमखु्यमतं्री म्िणनू भपूेंद्र पटेल याचंी हनवड 

• भाजपच्या हवहधमंडळाच्या बैठकीत भूपेंद्र पटेल याचंी गुजरातच े

नवे मखु्यमंत्री म्िणनू हनवड करण्यात आली आि.े 

• अिमदाबादमधील घाटलोहडया हवधानसभा मतदारसंघातनू त े

भाजपचे आमदार आिते. ते हवजय रुपाणी याचंी जागा घेतील. 

• भूपेंद्र पटेल यानंी हसहहिल इंहजहनअररंगमध्ये हडप्लोमा केला आि े

आहण तयानंी सरदार धाम आहण जागहतक उहमया फाउंडेशनसि 

पाटीदार ट्रस्ट आहण इतर संस्थामंध्ये हवहवध पदे भषूवली आिते. 

ते अिमदाबाद मिानगरपाहलकेत स्थायी सहमती अध्यक्ष आहण 

अिमदाबाद शिरी हवकास प्राहधकरणाचे (एयुडीए) अध्यक्ष राहिल े

आिते. 
 

याहून ेहजम लनॅ्झोन याचंी नवीन सीईओ म्िणनू हनयकु्ती केली 

• वेब सेवा प्रदाता, याहूने हजम लॅन्झोनला तयाचे नवीन मुख्य 

कायिकारी अहधकारी (सीईओ) म्िणून हनयुक्त केले आि.े ते सध्या 

डेरटंग अ ॅप रटंडरचे सीईओ म्िणून काम करत िोते. 

• हजम लॅन्झोन या यांनी गरुु गौराप्पन यांची जागा घेतील. रटंडरन,े 

रेनेट नायबॉगिला लॅन्झोनच्या जागी डेरटंग अ ॅपचे नवीन सीईओ 

म्िणनू हनयुक्त केले गेल ेआि.े 

• लॅन्झोन GoPro च्या सचंालक मडंळाचे सदस्य देखील आिते. 
 

हवजय गोयल याचंी गाधंी स्मतृी आहण दशिन सहमतीच्या उपाध्यक्षपदी 

हनवड 

• माजी कें द्रीय मंत्री हवजय गोयल यांची नवी द्ददल्ली येथील गांधी 

स्मृती आहण दशिन सहमती (जीएसडीएस) चे उपाध्यक्ष म्िणून 

हनयुक्ती करण्यात आली आि.े ि े राष्ट्रहपता मिातमा गांधींच्या 

हवरगतीचे  रठकाण आि.े 

• एक स्वायत्त संस्था म्िणनू सप्टेंबर 1984 मध्ये गांधी स्मतृी आहण 

दशिन सहमती (जीएसडीएस) ची स्थापना करण्यात आली. 

• ि े हवधायक सल्ल्याखाली आहण सांस्कृहतक मतं्रालयाच्या आर्थिक 

सिाय्याखाली कायिरत आि.े ि े येथे आि.े 

• भारताचे पतंप्रधान गांधी स्मतृी आहण दशिन सहमती (जीएसडीएस) 

चे अध्यक्ष आिते. 
 

पवन गोयकंा याचंी इन-स्पसेच्या अध्यक्षपदी हनयकु्ती 

• मनिदं्रा अाँड मनिदं्राचे माजी व्यवस्थापकीय सचंालक पवन कुमार 

गोयंका याचंी इंहडयन नॅशनल स्पेस प्रमोशन ऑथोरायझेशन सेंटर 

(इन-स्पेस) चे अध्यक्ष म्िणनू हनयकु्ती करण्यात आली आि.े 

• इन-स्पेस भारत सरकारच्या अतंराळ हवभागाअतंगित स्वतंत्र नोडल 

संस्था म्िणनू काम करते. 
 

अ डॅोबन े प्रहतभा मिापात्रा याचंी इंहडया एमडी आहण हिीपी म्िणनू 

हनयकु्ती केली 

• यूएस टेक कंपनी अ ॅडोबने प्रहतभा मिापात्रा यांची अ ॅडोब 

इंहडयासाठी उपाध्यक्ष आहण व्यवस्थापकीय संचालक म्िणनू 

हनयुक्ती जािीर केली आि.े 
 

भारताच ेपहिल ेलाबं पल्ल्याच ेअण ुक्षपेणास्त्राचा मागोवा घणेारे जिाज 

आयएनएस ध्रवु कायािहन्वत 

• आयएनएस ध्रुव नावाचे भारताच ेपहिले अणु-क्षपेणास्त्रचा मागोवा 

घेणारे जिाज आंध्र प्रदेशातील हवशाखापट्टणम येथनू कायािहन्वत 

करण्यात आले आि.े 

• 10,00 टन उपग्रि आहण बॅहलहस्टक क्षेपणास्त्र टॅ्रककंग जिाज 

निदंसु्तान हशपयाडि हलहमटेडने डीआरडीओ आहण राष्ट्रीय तांहत्रक 

संशोधन ससं्था (एनटीआरओ) याचं्या सिकायािने तयार केले आि.े 

• आयएनएस ध्रुव लांब पल्ल्याच्या अण्वस्त्र क्षेपणास्त्राचंा मागोवा 

घेण्यास सक्षम आि,े जयामुळे पाद्दकस्तान आहण चीनकडून प्रक्षेहपत 

केलले्या बॅहलहस्टक क्षपेणास्त्रांच्या िल्ल्याचा लवकर इशारा देण े

उपयुक्त ठरते. 

• भारत आता फ्रान्स, अमेररका, यूके, रहशया आहण चीन याचंा 

समावेश असलेल्या देशांच्या एहलट यादीमध्ये सामील झाला आि,े 

जयांच्याकडे अशी जिाजे आिते आहण ते चालवतात. 
 

मोरोक्कोच ेनव ेपतंप्रधान म्िणनू अजीज अखनौच याचंी हनवड 

• मोरोक्को देशाचे राजे मोिम्मद सिावा यांनी अजीज अखनौच याचंी 

मोरोक्कोचे नव ेपंतप्रधान म्िणून हनयुक्ती केली आि.े 

• 10 सप्टेंबर 2021 रोजी पार पडलेल्या संसदीय हनवडणकुीत 

अखानौचच्या नॅशनल रॅली ऑफ इंहडपेंडंट्स (आरएनआय) पक्षान े

395 पैकी 102 जागा हमळवल्या. या आधी ते देशाचे कृषी मतं्री 

िोते. 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-testseries/10003/maharashtra-zilha-parishad-mega-bharti-2021-full-length-mock-online-test-series


साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 12 सप्टेंबर त े18 सप्टेंबर 2021 

6 http://www.adda247.com/mr        |  Adda247 मराठी App     |     https://t.me/Adda247Marathi   
 

न्यायमतूी वणेगुोपाल याचंी NCLAT च े कायिवािक अध्यक्ष म्िणनू 

हनयकु्ती 

• मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम वणेूगोपाल यांची  

हनयुक्ती राष्ट्रीय कंपनी कायदा अहपलीय न्यायाहधकरण (NCLAT) 

चे कायिवािक अध्यक्ष म्िणनू करण्यात आली. 

• 14 माचि 2020 रोजी न्यायमूती एस.जे. मुखोपाध्याय च्या 

हनवतृ्तीनतंर कायिवािक अध्यक्ष NCLAT च्या प्रमुखपदी सलग 

हतसऱ्यादंा हनवड झाली आि े
 

राजा रणधीर नसिं याचंी ऑहलहम्पक कौहन्सल ऑफ एहशयाच्या िगंामी 

अध्यक्षपदी हनयकु्ती 

• भारताचे राजा रणधीर नसंि यांनी म्िणनू हनयुक्ती करण्यात आली. 

• शेख अिमद अल-फिाद अल-सबाि यानंी हस्वस बनावट 

खटल्यातील दोषी हनणियाची अपील केली आि.े 

• राजा रणधीर नसंि ि ेऑहलहम्पक नेमबाज आहण आहशयाई क्रीडा 

सुवणिपदक हवजतेा नसंि यानंा तयांच्या मानद आजीवन उपाध्यक्ष 

पदावरुन पदोन्नती देण्यात आली. 
 

अलका नाहंगया अरोरा याचंी NSIC च्या CMD म्िणनू हनयकु्ती 

• अलका नांहगया अरोरा हनयुक्ती करण्यात आली आि ेअध्यक्ष तथा 

संचालक (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सचंालक) व्यवस्थापकीय च्या 

राष्ट्रीय लघ ु उद्योग मिामंडळ (NSIC). हतने 14 सप्टेंबर 2021 

रोजी या पदाचा अहतररक्त कायिभार स्वीकारला आि.े 

• तया सूक्ष्म, लघ ु आहण मध्यम उद्योग मंत्रालयात सयंुक्त सहचव 

आिते. 
 

सवोच्च न्यायालयाच े माजी न्यायाधीश इंद ू मल्िोत्रा याचंी डीडीसीए 

लोकपाल म्िणनू हनयकु्ती 

• सवोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश, न्यायमतूी (सेवाहनवतृ्त) 

इंद ूमल्िोत्रा एक वषािच्या कालावधीसाठी द्ददल्ली आहण हडहस्ट्रक्ट 

द्दक्रकेट असोहसएशन (DDCA) च्या नवीन लोकपाल कम आचार 

अहधकारी असतील . 

• डीडीसीएचे अध्यक्ष रोिन जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली 65 वषीय 

न्यायमतूी (हनवृत्त) मल्िोत्रा यांच्या हनयुक्तीचा हनणिय घेतला. 
 

 

अथिव्यवस्था बातम्या 
 

RBI न े हनयामक साँडबॉक्स अतंगित हतसरा सघं उघडण्याची घोषणा 

केली 

• ररझहिि बाँक ऑफ इंहडया थीम जािीर केले आि ेहनयामक Sandbox 

(आर.एस.) अंतगित ततृीय अनयुायी म्िणून ‘एमएसएमई कजि’. 

हतसऱ्या संघासाठीचा अजि 01 ऑक्टोबर 2021 ते 14 नोहिेंबर 

2021 पयांत खुला ठेवला जाईल. 

• यापूवी, आरबीआयने हनयामक साँडबॉक्स अतंगित दोन गट सुरू केल े

आिते. ि ेआिते: 

• पहिला गट: हनयामक साँडबॉक्स अंतगित पहिला संघ हडसेंबर 2020 

मध्ये आरबीआयने सरुू केला िोता, जयाची थीम ‘ररटेल पमेेंट्स’ 

िोती. सिा घटकांनी संघाच्या चाचणीचा टप्पा पूणि केला आि.े 

• दसुरा गट: हनयामक साँडबॉक्स अंतगित दसुरा गट हडसेंबर 2020 

मध्ये ‘क्रॉस बॉडिर पमेेंट्स’ या थीमसि आरबीआयने जािीर केला . 

‘टेस्ट फेज’साठी आठ घटकाचंी हनवड करण्यात आली आि.े 
 

पटेीएम पमेेंट्स बाँकेन ेफास्टॅग-आधाररत मटे्रो पार्कां ग सहुवधा सरुू केली 

• पेटीएम पेमेंट्स बाँक हलहमटेड (PPBL) ने द्ददल्ली मेट्रो रेल 

कॉपोरेशन (DMRC) च्या भागीदारीत काहश्मरी गेट मेट्रो स्टेशनवर 

भारताची पहिली FASTag- आधाररत मटे्रो पार्कांग सुहवधा सरुू 

केली आि े. 
 

UNCTAD न े2021 मध्य ेभारतीय अथिव्यवस्थचेा आर्थिक हवकास दर 

िा 7.2% असले अस ेभाकीत केल.े 

• व्यापार आहण हवकास संयुक्त राष्ट्रांच्या पररषदते (UNCTAD)  न े

भारताचा आर्थिक हवकास दर 2021 मध्ये 7.2 टके्क रािील असा 

अंदाज द्ददला याआधी  2020 मध्ये तो  7 टके्क  रािील असे वतिवल े

िोते. 

• चीननतंर वाढणारी अथिव्यवस्था, जी 8.3 टक्क्यानंी वाढण्याचा 

अंदाज आि े. 2015 मध्ये हस्थर डॉलरवर जीडीपीवर गणना केली 

जात े
 

पॉवर फायनान्स कॉपोरेशनन ेभारतातील पहिल ेयरुो ग्रीन बााँड जारी 

केल े

• आघाडीच्या ऊजाि क्षेत्रातील हबगर बॅंककंग हवत्तीय कंपनी, पॉवर 

फायनान्स कॉपोरेशन हलहमटेड (पीएफसी), यशस्वीररतया पहिला 

जारी युरो ग्रीन बॉण्ड. 7 वषाांच्या यरुो 300 दशलक्ष बॉण्डची 

ककंमत 1.841 टके्क आि.े 

• िा युरो ग्रीन बॉण्ड िा भारतातील पहिला युरो डेहनमेटेड ग्रीन बॉण्ड 

जारी करणारा आि.े तसचे भारतीय NBFC द्वारे प्रथमच युरो जारी 

केले आि.े जारी केल्यामुळे, पीएफसीने आतंरराष्ट्रीय हनधी 

उभारणीसाठी यरुोहपयन बाजारपेठेत प्रवेश केला आि.े 
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कराराच्या बातम्या 
 

ररअल-टाइम क्रॉस-बॉडिर पमेेंट टॅ्रककंग सरुूकरण्यासाठी डीबीएस बाँकेन े

हस्वफ्टशी करार केला 

• डीबीएस बाँकेने हस्वफ्ट ग्लोबल पमेेंट्स इनोहिशेन (जीपीआय) च्या 

भागीदारीत आपल्या कॉपोरेट ग्रािकासंाठी सीमापार पमेेंटसाठी 

ररअल-टाइम ऑनलाइन टॅ्रककंग सरुू केली आि े. 

• बाँकेच्या कॉपोरेट ऑनलाइन बाँककंग प्लॅटफॉमि ‘DBS IDEAL’ चा 

वापर करून िी सेवा घेता यतेे . DBS िी भारतातील आहण 

आहशया-पॅहसद्दफकमधील पहिली बाँक आि े

• डीबीएस बाँकेच्या नवीन इनबाउंड टॅ्रककंग सेवमेुळे कॉपोरेट 

ग्रािकानंा पमेेंट कधी सरुू िोत े आहण लाभाथीकड े कधी यतेे ि े

पािता येईल, जयामुळे पररचालन खचि आहण अकायिक्षमता कमी 

िोईल. 

• या उपक्रमाचा भारत, नसंगापरू, िााँगकााँग, चीन, तैवान, इंडोनेहशया 

आहण हहिएतनाममधील समुारे 4,000 कॉपोरेट आहण लघ ु

व्यावसाहयक ग्रािकांना फायदा िोण्याची अपेक्षा आि े. 

 

सहमट आहन कॉन्फरन्स बातम्या 
 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी हिाईट िाऊसमध्य े पहिल्यादंा वयैहक्तक िाडि 

सहमटला उपहस्थत रािणार आिते 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिले स्वतः: उपहस्थत रािणार आि ेQUAD  

नतेे हिाइट िाऊस, वॉनशंग्टन डी.सी. येथे , 24 सप्टेंबर, 2021 

उपहस्थत रािण ंआि े

• QUAD मध्ये भारत, जपान, अमेररका आहण ऑस्टे्रहलया या देशाचंा 

समावेश िोतो. 

• पंतप्रधान मोदी 25 सप्टेंबर 2021 रोजी न्यूयॉकि मध्ये सयंुक्त राष्ट्र 

मिासभलेा (यूएनजीए) सबंोहधत करतील . 

• राष्ट्राध्यक्ष जो हबडेन यानंी पदभार स्वीकारल्यापासून पतंप्रधान 

मोदींची िी पहिलीच अमेररका भटे आि ेआहण हबडेन यांनी पदभार 

स्वीकारल्यानतंर दोन्िी नेतयांमधील पहिली वैयहक्तक बैठक आि.े 

• इतर दोन नतेे, ऑस्टे्रहलयाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉररसन आहण 

जपानचे पंतप्रधान योशीहिडे सगुा ि ेदेखील या हशखर पररषदलेा 

उपहस्थत रािणार आिते 
 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदींनी 21 व्या शाघंाय सिकार सघंटना (SCO) 

बठैकीला सबंोहधत केल.े 

• 21 बैठक शांघाय सिकार संघटना (SCO) राष्ट्रप्रमुखानंा कौहन्सल 

वर संकरीत स्वरूपात आयोहजत करण्यात आली िोती. 

• 17 सप्टेंबर 2021 मध्ये दशुान्ब,े ताहजद्दकस्तान. ताहजद्दकस्तानच े

अध्यक्ष इमोमाली रिमोन यांच्या अध्यक्षतेखाली िी बैठक झाली 

जयामध्ये भारताने एससीओचा पणूि सदस्य म्िणनू भाग घेतला. 

• भारतीय हशष्टमंडळाचे नतेृतव पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी केल,े 

जयांनी हहिडीओ नलंकद्वारे बैठकीत भाग घेतला आहण दशुान्ब ेयेथ े

भारताचे प्रहतहनहधतव परराष्ट्र मतं्री डॉ  एस जयशंकर यानंी केले. 
 

परुस्कार बातम्या 
 

सझुाना क्लाकि  यानंा 2021 साठीचा महिला द्दफक्शन पसु्तक परुस्कार 

• लेहखका सझुाना क्लाकि  यानंी तयांच्या  ‘हपरानेसी’ कादंबरीसाठी 

2021 साठीचा महिला द्दफक्शन पुस्तक परुस्कार नजंकला. 

• कादंबरीकार आहण बुकर हवजतेा बनािर्डिन एहिरीस्टो यानंी या वषी 

महिला पुरस्कार जनजंग परीक्षण पॅनलचे अध्यक्षपद भषूवल े
 

इक्रीसटॅ ला “आद्दफ्रका फूड प्राइज 2021” परुस्कार 

• िदैराबादहस्थत इंटरनॅशनल क्रॉप्स ररसचि इहन्स्टट्यूट फॉर द सेमी-

एरीड ट्रॉहपक्स (आयसीआरआयएसएटी) ला उप-सिारा आद्दफ्रका 

खंडातील अन्न सरुक्षा सुधारण्यासाठी 2021 साठी आद्दफ्रका फूड 

प्राइजने सन्माहनत करण्यात आल ेआि.े 

• इक्रीसॅटच्या सुधाररत हबयाण्यामंुळे या प्रदेशातील शतेकऱ्यानंा 

िवामान-प्रहतरोधक दहृष्टकोन आहण सपंूणि प्रदेशातील कीटकाचंा 

प्रादभुािव हनयंहत्रत करण्यासाठी फायदा झाला आि.े 

• आयसीआरआयएसएटी िी एक ना-नफा, गैर-राजकीय साविजहनक 

आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था आि े जी जगभरातील हवस्तृत 

भागीदारांसि आहशया आहण उप-सिारा आद्दफ्रकेतील 

हवकासासाठी कृषी संशोधन करत े
 

सपुर 30 च ेससं्थापक आनदं कुमार यानंा 2021 चा स्वामी ब्रह्मानदं 

परुस्कार प्रदान करण्यात आला 

• आयआयटी प्रवेश परीक्षेसाठी वंहचत हवद्याथ्याांना तयार करणाऱ्या 

तयांच्या ‘सपुर 30’ उपक्रमाद्वारे गहणतञ आनंद कुमार यानंा तयांच्या 

हशक्षणाच्या क्षेत्रातील योगदानासाठी 2021 चा स्वामी ब्रह्मानदं 

पुरस्कार प्रदान करण्यात आला . 

• उत्तर प्रदेशच्या िमीरपूर हजल््ातील रथ पररसरातील एका 

कायिक्रमात तयानंी िररद्वारच्या गुरुकुला कांगरी डीम्ड हवद्यापीठाच े

कुलगरुू प्राध्यापक रूप द्दकशोर शास्त्री याचं्याकडून िा परुस्कार 

स्वीकारला . 

• पुरस्काराचे स्वरूप :  परुस्कार 10,000 रुपये रोख, एक कांस्य 

पदक, स्वामी ब्रह्मानंद ब्रााँझच्या पुतळ्याचे आहण एक प्रमाणपत्र 

कोण शैक्षहणक क्षेत्रातील ककंवा गाय कल्याणासाठी हवशेष काम केल े

आि ेलोकांना दरवषी द्ददला जातो. 
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हशक्षणातील नावीन्यपणूितसेाठी एनआयओएसला यनुसे्को साक्षरता 

परुस्कार 

• हशक्षण मंत्रालयाद्वारे संचाहलत नॅशनल इहन्स्टट्यूट ऑफ ओपन 

स्कूनलंग (एनआयओएस) न े हशक्षणाच्या द्ददशेने अहभनव 

दहृष्टकोनासाठी यनुेस्कोकडून जागहतक मान्यता प्राप्त केली आि े . 

तंत्रञान-सक्षम सविसमावशेक हशक्षण सामग्रीद्वारे हभन्न-सक्षम 

लोकानंा हशहक्षत करण्यासाठी िी मान्यता आि.े एनआयओएसच्या 

िालचालीमध्ये भारतीय साकेंहतक भाषा-आधाररत सामग्रीवर 

हवशेष लक्ष कें द्दद्रत केले आि.े 
 

भानमुती घीवाला यानंा 2021 चा राष्ट्रीय फ्लॉरेन्स नाईरटंगले परुस्कार 

• भानुमती घीवाला यानंा 2021 चा राष्ट्रीय फ्लॉरेन्स नाईरटंगले 

पुरस्कार हमळाला तयानंी  कोहवड -19  पॉहझरटहि गभिवती 

महिलाचं्या प्रसतूी तसचे लिान मुलाचंी काळजी घतेल्याबिल व 

तयांच्या कतिव्य दक्षतेबिल तयानंा िा पुरस्कार हमळाला. 

• फ्लोरेन्स नाइरटंगले पुरस्कार भारतीय नर्सांग कौहन्सलकडून द्ददला 

जातो. आरोग्य आहण कुटंुब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतगित िी एक 

वैधाहनक एजन्सी आि े , जी आरोग्यसेवा कमिचाऱ्याचंे योगदान 

ओळखते. 

• रेड क्रॉस सोसायटीच्या आठव्या आंतरराष्ट्रीय पररषदतेील 

प्रहतहनधींनी ि ेस्मारक आतंरराष्ट्रीय नाइरटंगले पदक तयार केल.े 

तयाची स्थापना 1907 मध्ये लडंनमध्ये झाली. ि े पदक नर्सांग 

व्यवसायात उतकृष्ट कामहगरी करणाऱ्यानंा दणे्यात येणार िोते. 

 

सरंक्षण बातम्या 
 

भारत -आद्दफ्रका सरंक्षण सवंाद हद्ववार्षिक प्रतयके DefExpo मध्य े

आयोहजत केला जाईल 

• भारत सरकारने हद्ववार्षिक DefExpo लष्करी प्रदशिनाच्या बाजलूा 

आयोहजत हनयहमत कायिक्रम म्िणून भारत-आद्दफ्रका सरंक्षण संवाद 

संस्थातमक करण्याचा प्रस्ताव द्ददला आि े. 

• पहिला भारत-आद्दफ्रका सरंक्षण मंत्री कॉन्क्लेहि (IADMC) 

फेब्रुवारी 2020 मध्ये लखनौ येथे DefExpo येथे आयोहजत 

करण्यात आला िोता . 

• यानतंर, दसुरा भारत – आद्दफ्रका संरक्षण संवाद माचि 2022 मध्य े

गांधीनगर, गुजरात येथे िोणायाि DefExpo च्या बाजलूा आयोहजत 

केला जाईल . 

• दसुऱ्या भारत आद्दफ्रका संरक्षण संवादाची थीम ‘भारत – आद्दफ्रका: 

धोरण स्वीकारण’े असेल. संरक्षण आहण सुरक्षा सिकायािचे समन्वय 

आहण बळकटीकरण. 

• नवी द्ददल्ली येथील मनोिर परीकर इहन्स्टट्यूट फॉर हडफेन्स स्टडीज 

अाँड अॅनाहलहसस ि े दोन्िी देशांमधील सरंक्षण सिकायािसाठी 

आवश्यक सिाय्य पुरवण्यासाठी भारत आद्दफ्रका सरंक्षण संवादाच े

ञान भागीदार असतील. 

• रक्षा मंत्री राजनाथ नसंि आगामी भारत – आद्दफ्रका सरंक्षण 

संवादात आद्दफ्रकन राष्ट्राचं्या सरंक्षण मंत्र्याचंे आयोजन करतील 
 

भारतीय लष्कर एससीओ ‘शातंतापणूि हमशन’ सरावात  2021 मध्य े

सिभागी आि े

• भारतीय लष्कर एससीओ ‘शातंतापणूि हमशन’ सरावात  2021 

मध्ये सिभागी आि े शांघाय सिकार संघटना (SCO) सयंुक्त काउंटर 

दिशतवाद सराव 13 ते 25 सप्टेंबर 2021 पयांत दहक्षण-पहिम 

रहशयाच्या ओरेनबगि प्रदशेात आयोहजत केले जात आि े

• भारतीय लष्करी तकुडी 200 जवानांच्या सवि शस्त्रास्त्राचं्या संयकु्त 

तुकडीसि भारतीय वायसुनेेच्या 38 जवानाचंा समावेश आि,े 

शांततापणूि सराव हमशन -2021 मध्ये भाग घेत आि.े भारतीय 

तुकडीला दोन IL-76 हवमानानंी व्यायामाच्या क्षते्रात समाहवष्ट 

केले. तयांच्या जाण्यापूवी, तुकडीने दहक्षण पहिम कमांडच्या 

नतेृतवाखाली प्रहशक्षण आहण सराव केला जाणार आि.े 
 

द्ददल्लीत 3 द्ददवसीय भारतीय लष्करप्रमखुाचंा कॉन्क्लहेि सरुू झाला 

• भारतीय लष्करप्रमुखची  गुप्त बठैक 8 संस्करणिोणार आि.े 

• नवी द्ददल्ली सप्टेंबर 16-18 पासून. तीन द्ददवसीय कायिक्रमाच े

आयोजन  करण्यात यणेार आि.े याचे  वैहशष्ट्य म्िणजे नपेाळी 

लष्करातील माजी प्रमुखानंा आमंहत्रत केले जाईल, जे भारतीय 

लष्कर प्रमुख देखील िोत े
 

भारत-नपेाळ सयंकु्त लष्करी सराव सयूि द्दकरण-XV हपथौरागढ यथे ेसरुू 

िोणार आि े

• भारत-नेपाळ सयंुक्त सैन्य प्रहशक्षण व्यायाम सूयि द्दकरण चे 15 

संस्करण उत्तराखंडच्या हपथौरागड येथे िोणार आि.े 

• सूयि द्दकरण या युि सरावाची  मागील आवृत्ती 2019 मध्य े

नेपाळमध्ये आयोहजत करण्यात आली िोती. कोहवड -19 च्या 

साथीमुळे िा युि सराव 2020 मध्ये रि करण्यात आला िोता. 
 

एनसीसीचा आढावा घणे्यासाठी सरंक्षण मतं्रालयान े उच्चस्तरीय तजञ 

सहमतीची स्थापना केली 

• संरक्षण मंत्रालयाने एक व्यापक आढावा एक उच्चस्तरीय तजञ 

सहमती स्थापन केली आि,े नॅशनल कॅडेट कॉपोरेशन (एनसीसी).  

• माजी खासदार (खासदार) बजैयतं पांडा सहमतीचे अध्यक्ष 

असतील. 15 सदस्यीय सहमतीमध्ये द्दक्रकेटपटू एमएस धोनी आहण 

मनिदं्रा समूिाचे अध्यक्ष आनंद मनिदं्रा यांचािी सदस्य म्िणनू 

समावेश असेल . 
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क्रीडा बातम्या 
 

डहॅनयल ररकाडोन ेइटाहलयन ग्रापं्री 2021 स्पधाि नजकंली 

• डॅहनयल ररहसआडो (मॅकलारेन, ऑस्टे्रहलयन-इटाहलयन) न े

इटलीच्या ऑटोड्रोमो नाहझओनेल मोन्झा टॅ्रकवर आयोहजत 

फॉम्युिला वन इटाहलयन ग्रांप्री 2021 चे हवजेतपेद पटकावले आि.े 

9 वषाांत मकॅलारेनचा िा पहिला हवजय आि.े 

• लाँडो नॉररस हद्वतीय आला तर वाल्टेरी बोटास या शयितीत हतसरा 

आला. 
 

यएूस ओपन 2021 हवजतेयाचंी सपंणूि यादी 

• पुरुषाचं्या गटात, डॅहनल मेदवदेवे याने न्ययूॉकि च्या आथिर अ ॅशे 

स्टेहडयमवर यूएस ओपन परुुष एकेरीच्या अंहतम फेरीत नोवाक 

जोकोहवचचा 6-4, 6-4, 6-4 असा पराभव करून आपली पहिली 

ग्राँडस्लॅम ट्रॉफी उंचावली आि.े 

• महिलाचं्या गटात, ग्रेट हब्रटनची टेहनसपटू एम्मा रडुकानुन े

कॅनडाच्या लेला अ नॅी फनाांडीसचा पराभव करत 2021 यूएस 

ओपन महिला एकेरीचे अंहतम हवजतेेपद पटकावले. 

• हवहवध श्रेणींमध्ये हवजेतयाचंी सपंणूि यादी: 
 

क्र.  श्रेणी   हवजतेा       उपहवजतेा  

1. पुरुष एकेरी डॅहनल मेदवदेेव नोहिाक जोकोहवच 

2. महिला एकेरी एम्मा रडुकान ु लेला अ नॅी फनाांहडस 

3. पुरुष दिुरेी राम/सॅहलसबरी जेमी मरे/ब्रनूो सोअसि 

4. महिला दिुरेी स्टोसूर/ झांग कोको गौफ/ मकॅनली 

5. हमश्र दिुरेी क्रॉवहझक/            जयुहलयाना ओल्मोस 

   सॅहलसबरी               /मासेलो अरेवालो 
 

जीव हमल्खा नसगं दबुईचा गोल्डन हहिसा हमळवणारे जगातील पहिल े

गोल्फपटू 

• स्टार भारतीय गोल्फपटू जीव हमल्खा नसिं यानंा गोल्फ या 

खेळामध्ये उल्लेखनीय कामहगरी केल्याबिल 10 वषाांचा दबुई 

गोल्डन हहिसा देण्यात आला आि.े 

• असा मान प्राप्त करणारे ते जगातील पहिले व्यावसाहयक गोल्फपटू 

ठरले आिते. 

• दबुईचा गोल्डन हहिसा हमळालेल्या इतर खेळाडंूमध्ये फुटबॉलपटू 

द्दक्रहस्टयानो रोनाल्डो, पॉल पोग्बा, रॉबटो कालोस, लुईस द्दफगो 

आहण रोमले लकुाकू, टेहनस सपुरस्टार नोवाक जोकोहवच, भारतीय 

टेहनस स्टार साहनया हमझाि आहण हतचा पती आहण पाद्दकस्तानी 

द्दक्रकेटपटू शोएब महलक याचंा समावेश आि.े बॉहलवूड स्टासि 

शािरुख खान आहण सजंय दत्त यांनािी हहिसा हमळाला आि.े 
 

धोनी टी -20 हवश्वचषकासाठी भारतीय सघंाच ेमागिदशिक 

• भारताचा माजी कणिधार एमएस धोनी ऑक्टोबर आहण 

नोहिेंबरमध्ये यूएई आहण ओमानमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या या 

स्पधेसाठी संघाचे मागिदशिन करेल .  

• तयाने 15 ऑगस्ट 2020 रोजी आंतरराष्ट्रीय मयािद्ददत षटकांच्या 

द्दक्रकेटमधून हनवृत्ती जािीर केली.धोनी शेवटचा सामना आयसीसी 

वल्डि कप सेमीफायनलमध्ये न्यझूीलंडहवरुि खेळला िोता. 
 

जो रूट, आयमर ररचडिसन यानंी ऑगस्टसाठी आयसीसी प्लयेर ऑफ द 

मथं 

• इंग्लंडचा कसोटी कणिधार जो रूट आहण आयलांडची आयमर 

ररचडिसन यांना ऑगस्ट २०२१ साठी आयसीसी प्लेअसि ऑफ द 

मंथचा हवजेता म्िणनू हनवडण्यात आले आि.े भारताहवरुिच्या 

कसोटी माहलकेत साततयपूणि कामहगरी केल्यामुळे रूटला 

ऑगस्टसाठी आयसीसीचा परुुष खेळाडू म्िणनू हनवडण्यात आल े

• महिला द्दक्रकेटमध्ये आयलांडच्या आयमेर ररचडिसनला  महिला 

खेळाडू म्िणून हनवडण्यात आल ेिोते. आयसीसी महिला टी 20 

हवश्वचषक यरुोप पात्रता फेरीच्या दरम्यान, ररचडिसनने हतच्या 

उतकृष्ट कामहगरीसाठी प्लयेर ऑफ द टूनािमेंट परुस्कार नजंकला 
 

मितवाच ेद्ददवस 
 

11 सप्टेंबर: जागहतक प्रथमोपचार द्ददन 2021 

• जागहतक प्रथमोपचार द्ददन दरवषी सप्टेंबरच्या दसुऱ्या शहनवारी 

पाळण्यात यतेो. 2021 मध्ये िा द्ददवस 11 सप्टेंबर 2021 रोजी 

आयोहजत केला जात आि.े 

• िा द्ददवस प्रथमोपचार प्रहशक्षणाचे मित्त्व वाढवण ेआहण संकटात 

अहधक जीव वाचवण्यासाठी तयाची सुलभता वाढवण ेआि ेया साठी 

पाळला जातो. 

• इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस आहण रेड के्रसेंट सोसायटीज 

(आयएफआरसी) च्या माहितीनसुार, जागहतक प्रथमोपचार 2021 

ची सकंल्पना ‘प्रथमोपचार आहण रस्ते सरुक्षा’ आि.े 
 

12 सप्टेंबर: दहक्षण-दहक्षण सिकायािसाठी सयंकु्त राष्ट्र द्ददन 

• आंतरराष्ट्रीय दहक्षण-दहक्षण सिकायि द्ददन दरवषी 12 सप्टेंबर रोजी 

जागहतक स्तरावर पाळला जातो. 

• िा द्ददवस दहक्षण गोलाधाितील प्रदेश आहण देशानंी अहलकडच्या 

वषाांत केलले्या आर्थिक, सामाहजक आहण राजकीय घडामोडींना 

अधोरेहखत करतो तसचे हवकसनशील देशामंधील तांहत्रक 

सिकायािवर काम करण्याच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रयत्ावंर देखील 

प्रकाश टाकला जातो. 

• दहक्षण-दहक्षण सिकायािची सरुुवात 1949 मध्ये आर्थिक आहण 

सामाहजक पररषदचे्या सयंकु्त राष्ट्रांच्या तांहत्रक सिाय्य 

कायिक्रमाची स्थापनेने झाली आहण 1969 मध्ये सयंुक्त राष्ट्र हवकास 

कायिक्रम (यएूनडीपी) च्या हनर्मितीने तयाला मतूि रूप हमळाले. 
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14 सप्टेंबर: राष्ट्रीय निदंी द्ददवस 

• भारताची राष्ट्रीय भाषा असलेल्या निदंीची लोकहप्रयता 

वाढहवण्याच्या दषृ्टीने भारतात दरवषी 14 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय 

निदंी द्ददवस साजरा केला जातो. 

• भारतीय राजयघटनेच्या कलम 343 अतंगित भारताची अहधकृत 

भाषा म्िणनू निदंी स्वीकारण्यात आली. 

• 14 सप्टेंबर 1953 रोजी पतंप्रधान जवािरलाल नेिरू यानंी राष्ट्रीय 

निदंी द्ददवस जािीर केला. याच द्ददवशी 1949 साली संहवधान 

सभनेे निदंी भाषेला भारताची अहधकृत भाषा म्िणनू स्वीकारले. 
 

जागहतक हलम्फोमा जागरूकता द्ददवस: 15 सप्टेंबर 

• जागहतक हलम्फऍहडनोमा जागृती द्ददन (WLAD) जागहतक 

स्तरावर साजरा केला जातो 

• दरवषी 15 सप्टेंबर िा द्ददवस हलम्फोमा बिल जागरूकता 

वाढवण्यासाठी आहण हलम्फोमाच्या हवहवध प्रकारानंी ग्रस्त रुग्ण 

आहण काळजी घेणाऱ्यासंमोरील हवहशष्ट भावहनक आहण 

मानसशास्त्रीय आहिानासंाठी समर्पित आि.े 

• जागहतक हलम्फोमा द्ददवसाची सुरुवात 2002 मध्ये हलम्फोमा 

कोअहलशन (नलंक बा् आि)े द्वारे करण्यात आली िोती, जो 

Canadaन्टाररयो, कॅनडा यथेील 83 हलम्फोमा रुग्ण गटाचं े

जागहतक नेटवकि  आि े
 

राष्ट्रीय अहभयतंा द्ददन: 15 सप्टेंबर 

• भारतात दरवषी 15 सप्टेंबर रोजी अहभयतंा द्ददन साजरा केला 

जातो . 

• देशाच्या हवकासात अहभयंतयाचंे योगदान ओळखण्यासाठी िा 

द्ददवस साजरा केला जातो. िा द्ददवस भारताचे अहभयांहत्रकी प्रणते े

सर मोक्षगंुडम हवश्वशे्वरय्या (जयांना सर एमहिी म्िणून ओळखल े

जाते) याचंी जयंती आि े. 

• 1555  मध्ये भारताच्या उभारणीत तयांच्या अपवादातमक 

योगदानाबिल तयानंा ‘भारतरत्’ पुरस्काराने सन्माहनत करण्यात 

आले िोत े
 

आतंरराष्ट्रीय लोकशािी द्ददन: 15 सप्टेंबर 

• आंतरराष्ट्रीय लोकशािी द्ददन दरवषी 15 सप्टेंबर रोजी जागहतक 

स्तरावर साजरा केला जातो . 

• लोकशािीच्या तत्त्वाचंा प्रचार आहण समथिन करण्यासाठी आहण 

जगातील लोकशािीच्या हस्थतीचा आढावा घेण्याची संधी प्रदान 

करण्यासाठी 2007 मध्ये संयुक्त राष्ट्र मिासभनेे पाररत केलेल्या 

ठरावाद्वारे याची स्थापना करण्यात आली. 

• 2021 च्या आतंरराष्ट्रीय लोकशािी द्ददनाची थीम “भहवष्यातील 

संकटाचंा सामना करताना लोकशािी लवहचकता मजबतू करणे” 

आि.े 
 

16 सप्टेंबर – ओझोन लयेरच्या सरंक्षणासाठी आतंरराष्ट्रीय द्ददवस 

• ओझोन लयेरच्या सरंक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय द्ददवस दरवषी 16 

सप्टेंबर ला साजरा केला जातो. 

• ओझोनचा थर, वायचूा एक नाजूक ढाल, सूयािच्या द्दकरणांच्या 

िाहनकारक भागापासून पृथ्वीचे रक्षण करतो, अशा प्रकारे 

ग्रिावरील जीवन जपण्यास मदत िोत े

• 1987 मध्ये ओझोन लेयर नष्ट करणाऱ्या पदाथाांवर मॉहन्ट्रयल 

प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी करण्याच्या स्मरणाथि 19 हडसेंबर 2000 

रोजी संयुक्त राष्ट्र मिासभनेे िा द्ददवस साजरा करायचा हनहित केल े
 

जागहतक बाबं ूद्ददवस: 18 सप्टेंबर 

• बांबूच्या फायद्यांहवषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी आहण रोजच्या 

उतपादनामंध्ये तयाचा वापर वाढवण्यासाठी दरवषी 18 सप्टेंबर 

रोजी जागहतक बांब ूद्ददवस साजरा केला जातो . 

• बांब ूप्रामुख्याने पूवि आहण आगे्नय आहशयात हवहवध कारणासंाठी 

वापरले जातात. बांब ूि ेपोएसी कुटंुबातील एक उंच, झाडासारख े

गवत आि.े यात 115 पेक्षा जास्त प्रजाती आहण 1,400 प्रजाती 

आिते. 

• जागहतक बाबं ू द्ददवस 2021 च्या 12 व्या आवतृ्तीची थीम ‘# 

प्लांटबॅम्ब:ू बांब ूलावण्याची वेळ आि े‘ 
 

आतंरराष्ट्रीय समान वतेन द्ददवस: 18 सप्टेंबर 

• 18 सप्टेंबर रोजी आतंरराष्ट्रीय समान वतेन द्ददवस साजरा केला 

जातो . द्ददवसाची उद्घाटन आवृत्ती वषि २०२० मध्ये साजरी 

करण्यात आली. 

• या द्ददवसाचे लक्ष्य समान मलू्याच्या कामासाठी समान वतेन 

हमळवण े आहण महिला आहण मुलींवरील भदेभावासि सवि 

प्रकारच्या भेदभावाहंवरुि नभतंी तोडणे आि.े 

• संयुक्त राष्ट्र मिासभेने 15 सप्टेंबर 2019 रोजी 18 सप्टेंबरला 

आंतरराष्ट्रीय समान वेतन द्ददवस म्िणून साजरा करण्याचा ठराव 

स्वीकारला , जो समान वतेन आंतरराष्ट्रीय गठबंधन (EPIC) न े

सादर केला िोता. या ठरावाला एकूण 105 सदस्य देशानंी मान्यता 

द्ददली. 
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जागहतक जल दखेरेख द्ददवस: 18 सप्टेंबर 

• जागहतक जल देखरेख द्ददवस प्रतयेक वषी साजरा केला जातो 18 

सप्टेंबर पासनू 2003 पाणी देखरेख आहण जगभरातील जलसंपदा 

संरक्षण साविजहनक जागरूकता आहण सिभाग वाढले. 

• जगभरातील पाण्याचे हनरीक्षण आहण जलसपंत्तीचे सरंक्षण 

करण्यासाठी जनजागतृी आहण सिभाग वाढवण्यासाठी िा द्ददवस 

साजरा केला जातो. जागहतक जल देखरेख द्ददन सवि वयोगटातील 

लोकानंा स्थाहनक नद्या, नाल,े नदीच्या नद्या आहण इतर 

जलाशयांच्या हस्थतीचे हनरीक्षण करण्यात गुंतवतो.  

• जागहतक जल द्ददन 2021 ची थीम पाण्याचे मूल्य आि.े 
 

आतंरराष्ट्रीय द्दकनारपट्टी स्वच्छता द्ददवस 2021: 18 सप्टेंबर 

• सप्टेंबरच्या हतसरा शहनवारी आतंरराष्ट्रीय द्दकनारी स्वच्छता द्ददवस 

साजरा करतात. 

• 2021 मध्ये, िा द्ददवस 18 सप्टेंबर रोजी आयोहजत केला जात आि े

.  

• आंतरराष्ट्रीय द्दकनारपट्टी स्वच्छता द्ददवस 2021 ची थीम: “कचरा 

डब्यात ठेवा आहण समुद्रात नािी”. 
 

आतंरराष्ट्रीय रेड पाडंा द्ददवस 18 सप्टेंबर 

• आंतरराष्ट्रीय लाल रंगाच्या पांडाचे द्ददवस (IRPD) रोजी साजरा 

केला जातो हतसरा शहनवार लाल पांडा संवधिन समस्या जनजागतृी 

आहण समथिन वाढवण्याची दरवषी 18 सप्टेंबर 2021 रोजी 

साजरा केला जात आि.े 

• िा द्ददवस रेड पांडा नेटवकिने 2010 मध्ये सरुू केला िोता . पहिला 

आंतरराष्ट्रीय रेड पांडा द्ददवस 18 सप्टेंबर 2010 रोजी साजरा 

करण्यात आला . 
 

जागहतक रुग्ण सरुक्षा द्ददन: 17 सप्टेंबर 

• 17 सप्टेंबर रोजी जागहतक रुग्ण सुरक्षा द्ददवस साजरा केला जातो 

जेणकेरून रुग्णाचं्या सरुहक्षततेसाठी जागहतक जागरूकता हनमािण 

िोईल आहण लोकानंा आरोग्यसवेा सुरहक्षत बनवण्याची आपली 

वचनबिता दाखवण्याचे आवािन करावे लागले. 

• िा द्ददवस रुग्ण, कुटंुबे, काळजीवािक, समुदाय, आरोग्य कमिचारी, 

आरोग्य सेवा नतेे आहण धोरण-हनमाितयानंा एकत्र आणनू रुग्णाच्या 

सुरक्षसेाठी वचनबिता दशिवतो. 
 

 

हनधन बातम्या 
 

माजी कें द्रीय मतं्री ऑस्कर फनाांहडस याचं ेहनधन 

• जयेष्ठ राजयसभा खासदार आहण माजी कें द्रीय मतं्री ऑस्कर फनाांहडस 

यांचे हनधन झाले. 

• मनमोिन नसंग याचं्या यूपीए सरकारमध्ये ते कें द्रीय पररविन, रस्त े

आहण मिामागि आहण कामगार आहण रोजगार मंत्री िोते. 

• ते पाच वेळा लोकसभचेे तर तीन वेळा राजयसभचेे खासदार राहिल े

आिते. मृतयुसमयी ते राजयसभचेे हवद्यमान खासदार िोते. 

• ते अहखल भारतीय कााँग्रेस सहमती (एआयसीसी) च्या कें द्रीय 

हनवडणकू प्राहधकरणाचे अध्यक्ष तसचे प्रहशहक्षत कुचीपुडी नतिक 

देखील िोते. 
 

प्रख्यात काहश्मरी लखेक अजीज िाहजनी याचं ेहनधन 

• प्रख्यात लेखक आहण जम्मू -काश्मीर कला, संस्कृती आहण भाषा 

अकादमीचे माजी सहचव अजीज िाहजनी याचंे हनधन झाल े

• 2016 मध्ये साहितयातील साहितय अकादमी पुरस्कार आपल्या 

पुस्तक  ‘Aane Khane’ साठी हमळवला जे  काहश्मरी मध्ये  हलहिले 

आि.े 
 

2 वळेा ऑहलहम्पक सवुणिपदक हवजतेा यरुी सदे्ददक याचं ेहनधन 

• डबल ऑहलहम्पक िमॅर फेक सुवणिपदक हवजतेा यरुी सदेीख, 1991 

पयांत सोहहिएत युहनयनचे प्रहतहनहधतव करणारे युके्रहनयन टॅ्रक 

आहण फील्ड अॅथलीट याचंे हनधन झाले. 

• तयांनी 1986 मध्ये स्टटगाटि येथे झालेल्या यरुोहपयन 

चॅहम्पयनहशपमध्ये 86.74 मीटर फेकून िमॅर थ्रोचा हवश्वहवक्रम 

केला जो अजनूिी मोडललेा नािी. मॉहन्ट्रयलमधील 1976 च्या 

ऑहलहम्पकमध्ये तयाने पहिले सुवणिपदक नजकंले आहण मॉस्कोमध्य े

1980 च्या ऑहलहम्पकमध्ये तयाचे दसुरे सुवणिपदक नजंकल े
 

भारताच ेमाजी खळेाडू आहण मोिन बागानची मिान भबानी रॉय याचं े

हनधन 

• भारताचे माजी फुटबॉलपटू आहण मोिन बागान कणिधार, भबानी 

रॉय याचंे हनधन झाले. ते 1966 च्या बागानमध्ये सामील झाले 

िोते आहण 1972 पयांत क्लबसाठी खेळल े. 

• 1969 मडेका कपमध्ये तयाने भारताचे प्रहतहनहधतव केले आहण तीन 

सामने खेळल.े भबानी रॉयने मोिन बागानला 1968, 1970, 

1971 आहण 1972 (सयंुक्त हवजतेा) मध्ये रोहिसि कप नजंकण्यास 

मदत केली  
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पसु्तके आहण लखेक बातम्या 
 

ह्यमून राईट्स अाँड टेररीझम इन इंहडया – सबु्रमण्यम स्वामी याचं े

पसु्तक  

• भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी हलहखत “ह्यूमन राईट्स अाँड 

टेररीझम इन इंहडया” या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

• या पुस्तकात सवोच्च न्यायालयाने मान्य केलले्या वाजवी 

हनबांधामंध्ये आतंकवादाचा मकुाबला मानवी आहण मूलभतू िक्काशंी 

कसा जुळवता येईल याचा शोध घेतला आि.े 
 

झमु्पा लाहिरी हतच्या ‘ट्रान्सलरेटंग मायसले्फ अाँड अदर’ या नवीन 

पसु्तकाच ेलोकापिण करणार आिते. 

• पुहलतझर पाररतोहषक हवजेतया प्रख्यात काल्पहनक लेहखका झमु्पा 

लाहिरी तयांच्या ‘ट्रान्सलेरटंग मायसेल्फ अाँड अदर’ या नवीन 

पुस्तकाचे प्रकाशन करणार आिते. 

• जे अनुवादक म्िणनू हतच्या कायािवर प्रकाश टाकेल. ि े हनबंधाचं े

संकलन असेल जे लाहिरी याचंे अनुवादाचे अथि, हतच्या स्वतःच्या 

लेखनाचे भाषातंर आहण सवि भाषामंध्ये हलखाणाचे अनुभव 

प्रहतनबंहबत करेल. 
 

हनवतृ्ती बातम्या 
 

लहसथ मनलगंान ेसवि प्रकारच्या द्दक्रकेटमधनू हनवतृ्तीची घोषणा केली 

• लहसथ मनलंगाने 295 सामन्यानंतंर टी 20 द्दक्रकेटमधून हनवृत्ती 

जािीर केली हजथ ेतयाने 390 हवकेट घेतल्या. 

• तयाने 2011 मध्ये कसोटी आहण 2019 मध्ये एकद्ददवसीय 

द्दक्रकेटमधून आधीच हनवतृ्ती घतेली िोती. 

• श्रीलंकेच्या वेगवान गोलंदाजाने मुंबई इंहडयन्सकडून ररलीज 

झाल्यानंतर या वषी जानेवारीमध्ये फ्राँचायझी द्दक्रकेटमधनू 

हनवतृ्तीची घोषणा केली िोती. 
 

हझम्बाब्वचे्या ब्रेंडन टेलरन ेआतंरराष्ट्रीय द्दक्रकेटमधनू हनवतृ्तीची घोषणा 

केली 

• हझम्बाब्वचेा माजी कणिधार आहण यष्टीरक्षक फलदंाज ब्रेंडन टेलरन े

आंतरराष्ट्रीय द्दक्रकेटमधनू हनवृत्ती जािीर केली आि.े 

• 13 सप्टेंबर 2021 रोजी आयलांडहवरुि हतसरा अंहतम एकद्ददवसीय 

सामना खेळताना तयाने िी घोषणा केली. 34 वषीय फलदंाजान े

2004 मध्ये श्रीलकें हवरुि हझम्बाब्वेसाठी एकद्ददवसीय द्दक्रकेटमध्य े

पदापिण केले . 
 

 

सवि स्पधाि परीक्षासंाठी मित्त्वाच ेमुिे 
 

• एहशयन स्िॉश फेडरेशनचे मुख्यालय: िालालपंूर, मलेहशया; 

• एहशयन स्िॉश फेडरेशनचे सरहचटणीस: डंकन हचऊ; 

• एहशयन स्िॉश फेडरेशनची स्थापना: 1980. 

• एलआयसीचे मुख्यालय: मुंबई 

• एलआयसीची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1956 

• एलआयसीचे अध्यक्ष: एम.आर. कुमार 

• ताहमळनाडू राजधानी: चेन्नई 

• ताहमळनाडूचे मुख्यमतं्री: एमके स्टाहलन. 

• ताहमळनाडूचे राजयपाल: बनवारीलाल परुोहित. 

• ताहमळनाडू राजय नतृय: भरतनाट्यम. 

• कें द्रीय अन्न प्रद्दक्रया उद्योग मंत्री: पशुपती कुमार पारस 

• अन्न प्रद्दक्रया उद्योग राजयमतं्री: प्रल्िाद नसिं पटेल 

• इद्दिटास स्मॉल फायनान्स बाँक (ईएसएफबी) मखु्यालय: चने्नई 

• ईएसएफबीचे एमडी आहण सीईओ: वासुदेवन पी एन 

• युनायटेड इंहडया इन्शुरन्स कंपनी हलहमटेड मखु्यालय: चेन्नई 

• युनायटेड इंहडया इन्शुरन्स कंपनी हलहमटेडची स्थापना: 18 

फेब्रुवारी 1938 

• युनायटेड इंहडया इन्शरुन्स कंपनी हलहमटेड सीईओ: श्री हगरीश 

राधाकृष्णन 

• ऑस्टे्रहलयाचे पंतप्रधान: स्कॉट मॉररसन 

• ऑस्टे्रहलयाची राजधानी: कॅनबरेा 

• ऑस्टे्रहलया चलन: ऑस्टे्रहलयन डॉलर 

• आयटीबीपीचे मखु्यालय: नवी द्ददल्ली, भारत 

• अ ॅहक्सस बाँकेचे मखु्य कायिकारी अहधकारी: अहमताभ चौधरी 

• उपराजयपाल आहण चंदीगडचे प्रशासक: बनवारीलाल पुरोहित 

• युनेस्को मखु्यालय: पॅररस, फ्रान्स. 

• युनेस्को प्रमुख: ऑडे्र अझौले. 

• युनेस्कोची स्थापना: 16 नोहिेंबर 1945 

• भारतीय हनयाित-आयात बाँक स्थापन: 1 जानेवारी 1982 

• भारतीय हनयाित-आयात बाँक मुख्यालय: मुंबई, मिाराष्ट्र 

• जपानची राजधानी: टोद्दकयो 

• जपान चलन: जपानी यने 

• इंटरनॅशनल रोड फेडरेशनची स्थापना: 1948 

• इंटरनॅशनल रोड फेडरेशनचे मखु्यालय: हजनेहिा, हस्वतझलांड 

• गुजरातचे मखु्यमंत्री: हवजय रुपाणी 

• गुजरातचे राजयपाल: आचायि देवव्रत 

• कनािटक बाँकेचे मुख्यालय: मंगलोर 

• कनािटक बाँकेचे मुख्य कायिकारी अहधकारी: मिाबळेश्वर एमएस 

• कनािटक बाँकेची स्थापना: 18 फेब्रवुारी 1924 

• यूको बाँकेचे मुख्यालय: कोलकाता 

• यूको बाँकेचे एमडी आहण सीईओ: अतलु कुमार गोयल 
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• यूको बाँकेचे संस्थापक: घनश्याम दास हबलाि 

• यूको बाँकेची स्थापना: 6 जानवेारी 1943 

• एचडीएफसी बाँकेचे मुख्यालय: मुबंई, मिाराष्ट्र 

• एचडीएफसी बाँकेचे एमडी आहण सीईओ: शहशधर जगदीशन 

• एचडीएफसी बाँकेची टॅगलाईन: आम्िाला तमुचे जग समजत े

• युनेस्को मखु्यालय: पॅररस, फ्रान्स 

• युनेस्को प्रमुख: ऑडे्र अझौल े

• युनेस्कोची स्थापना: 16 नोहिेंबर 1945 

• युहनसफेचे कायिकारी संचालक: िने्रीएटा एच. फोर 

• युहनसफेची स्थापना: 11 हडसेंबर 1946 

• युहनसफे मुख्यालय: न्यूयॉकि , यनुायटेड स्टेट्स 

• आंध्र प्रदेशचे राजयपाल: हवश्वभषूण िरीचंदन 

• आंध्र प्रदेशचे मखु्यमंत्री: वाय.एस. जगनमोिन रेड्डी 

• आंध्र प्रदेश राजधानी: हवशाखापट्टणम (कायिकारी राजधानी), कुनूिल 

(न्याहयक राजधानी), अमरावती (हवधान राजधानी) 

• मिाराष्ट्राचे राजयपाल: भगतनसंग कोश्यारी 

• मिाराष्ट्राची राजधानी: मुबंई 

• मिाराष्ट्राचे मुख्यमतं्री: उिव ठाकरे. 

• एडीबी चे अध्यक्ष: मासातसुगु असाकावा 

• मुख्यालय: महनला, द्दफहलहपन्स. 

• बाँक ऑफ बडोदा मखु्यालय: वडोदरा, गजुरात, भारत 

• बाँक ऑफ बडोदा चे अध्यक्ष: िसमुख अहधया 

• बाँक ऑफ बडोदाचे एमडी आहण सीईओ: सजंीव चड्ढा 

• आयडीएफसी फस्टि बाँक मखु्यालय: मुंबई 

• आयडीएफसी फस्टि बाँक स्थापना: ऑक्टोबर 2015 

• नॅशनल फर्टिलायझसि हलहमटेड मखु्यालय: नोएडा 

• नॅशनल फर्टिलायझसि हलहमटेडची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1979 

• आयएएसपी संस्थापक: द्ददवंगत प्राध्यापक एरहवन ररंगले आहण डॉ 

नॉमिन फरबरो 

• आयएएसपी स्थापना: 1960 

• अल साल्वाडोर राजधानी: सनॅ साल्वाडोर 

• अल साल्वाडोरचे अध्यक्ष: नायब बुकेले. 

• नॅशनल पमेेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंहडयाचे एमडी आहण सीईओ: 

द्ददलीप आसबे. 

• नॅशनल पमेेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंहडया मखु्यालय: मुबंई. 

• नॅशनल पमेेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंहडयाची स्थापना: 2008 

• कें द्रीय अल्पसखं्याक व्यविार मंत्री: मुख्तार अब्बास निी 

• उत्तराखंडची स्थापना: 9 नोहिेंबर 2000 

• उत्तराखंडचे राजयपाल: लेफ्टनटं जनरल गुरहमत नसंि 

• उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री: पुष्कर नसिं धामी 

• उत्तराखंडची राजधानी: देिरादनू (हिवाळी), गेयरसनै (उन्िाळी) 

• चीनची राजधानी: बीनजंग 

• चीनचे चलन: रेहन्मन्बी 

• चीनचे अध्यक्ष: शी हजननपंग. 

• आइसलाँड राजधानी: रेकजाहवक 

• आइसलाँड चलन: आइसलाँहडक क्रोना 

• आइसलाँड खंड: युरोप 
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