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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | िप्टेंबर 2021

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

आयआयटी मद्रासने ऑनलाईन व्यासपीठ ‘ई-सोसस’ सुरु केले 

● भारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा (आयआयटी) मद्रािने ई-कचरा 

(इलेक्ट्र ॉसनक कचरा) च्या िमसे्यचे सनराकरि करण्यािाठी एक 

असभनव सडसिटल व्यािपीठ ‘ई-िोिथ’ िुरु केले आहे. 

● हे इलेक्ट्क्ट्र कल आसि इलेक्ट्र ॉसनक उपकरिांिाठी (डबू्ल्यईईई) 

ऑनलाइन बािारपेठ म्हिून काम करेल. 

● या उपक्रमाचे नेतृत्व इंडो-िमथन िेंटर फॉर िसे्टनेसबसलटी 

(आयिीिीएि) करत आहे, िे 2010 मधे्य आयआयटी मद्राि येरे् 

िमथन आसि भारत िरकारच्या पुढाकाराने स्र्ापन करण्यात आलेले 

कें द्र आहे. 

आयुष मंत्री सर्ासनंद सोनोर्ाल यांनी ‘र्ाय-बे्रक’ अ ॅपचे लोकापसण 

केले 

● कें द्रीय आयुष मंत्री, िवाथनंि िोनोवाल यांनी नवी सिल्ली येरे् ‘वाई 

बे्रक’ योग प्रोटोकॉल मोबाईल अ ॅक्ट्िकेशन िुरू केले आहे. 

● मोरारिी िेिाई नॅशनल इक्ट्िटू्यट ऑफ योगा (एमडीएनआयवाय) 

ने हे अ ॅप सवकसित केले आहे. 

● आयुष मंत्रालयाने 30 ऑगस्ट ते 5 िप्टेंबर 2021 िरम्यान आझािी 

का अमृत महोत्सवासनसमत्ताने आयोसित केलेल्या उपक्रमांचा आसि 

मोसहमेचा एक भाग म्हिून हे अ ॅप िुरु करण्यात आले. 

● वाय-बे्रक (योग बे्रक) मोबाईल अ ॅक्ट्िकेशन हे एक असितीय पाच 

समसनटांचे योग प्रोटोकॉल अ ॅप आहे, िे सवशेषतः  काम करिाऱ्या 

व्याविासयकांिाठी त्ांच्या कामाच्या सठकािी ताि कमी 

करण्यािाठी, तािेतवाने करण्यािाठी आसि पुन्हा लक्ष कें सद्रत 

करण्यािाठी सडझाइन केलेले आहे. 

महिला आहण बालहर्कास मंत्री यांनी नु्यटर ी गार्सनचे उद्घाटन केले 

● कें द्रीय मसहला आसि बालसवकाि मंत्री, सृ्मती जुहबन इराणी यांनी 

अखिल भारतीय आयुरे्द संस्थेत (एआयआयए), नर्ी हदल्ली 

पोषण माि - 2021 ची िुरुवात करत नू्यटर ी गार्सनचे [पौसष्ट्क 

उद्यान] उि्घाटन केले. 

● नू्यटर ी सकचन गाडथन/नू्यटर ी गाडथन ही िंपूिथ वषथभर कुटंुबाच्या गरिा 

पूिथ करण्यािाठी घरांमधे्य सकंवा पररिरात पौसष्ट्क सपके लावण्याची 

एक पद्धत आहे. 

● पत्रकार कल्याण योजनेचा आढार्ा घेण्यासाठी सहमती स्थापन 

िोणार मासहती व प्रिारि मंत्रालयाने पत्रकार कल्याण योजनेच्या 

(जेर्बू्ल्यएस) सवद्यमान मागथिशथक तत्त्ांचा आढावा घेण्यािाठी एक 

12 ििस्यीय िसमती स्र्ापन करण्याचा सनिथय घेतला आहे. 

● या िसमतीचे अध्यक्ष अशोक कुमार टंर्न, ििस्य, प्रिार भारती 

बोडथ हे अििार आहेत. 

● मृतू् सकंवा इतर घटनांमधे्य पत्रकारांना सकंवा कुटंुसबयांना समळिारे 

अनुिान सनसित करिे हे या िसमतीचे उसिष्ट् आहे. 

आयएमएफ ने भारताचा हर्शेष रेिांकन अहिकारांचा कोटा 

(एसर्ीआर) र्ाढर्ला  

● आंतरराष्ट्र ीय नाणेहनिीने (आयएमएफ) भारताला 12.57 अब्ज 

हर्शेष रेिांकन अहिकारांचे (एिडीआर) वाटप केले आहे ज्याचे 

मूल्य अंिािे 17.86 अब्ज डॉलिथ आहे. यािह, भारताचे एकूि 

एिडीआर होक्ट्डंग एिडीआर 13.66 अब्ज ज्याचे मूल्य िुमारे 

19.41 अब्ज डॉलिथच्या बरोबरीचे आहे. 

● एिडीआर हा भारताच्या परकीय चलन रािीर् (फॉरेक्स) 

घटकांपैकी एक आहे. त्ामुळे आता परकीय चलन िाठा (फॉरेक्स) 

िेखील वाढला आहे. 

● आयएमएफ ने आपल्या िवथ ििस्य िेशांना एकूि 456 अब्ज 

एसर्ीआर वाटप केले आहेत त्ापैकी भारताला 12.57 एिडीआर 

समळाले आहेत. 

उत्तरािंर्, पंजाब, ताहमळनारू्च्या नर्ीन राज्यपालांची हनयुक्ती  

● राष्ट्र पती राम नार् कोसवंि यांनी उत्तराखंडचे राज्यपाल म्हिून सनवृत्त 

लष्कर उपप्रमुख लेफ्टनंट िनरल गुरसमत सिंह यांची सनयुक्ती केली. 

ते बेबी रािी मौयथ यांची िागा घेतील. 

● िध्या तासमळनाडूचे राज्यपाल अिलेले बनवारीलाल पुरोसहत यांची 

पंिाबचे राज्यपाल म्हिून सनयुक्ती करण्यात आली. 

● तर िध्या नागालँडचे राज्यपाल अिलेले आर.एन. रवी यांना 

तासमळनाडूचे राज्यपाल म्हिून सनयुक्त करण्यात आले आहे. 

● आिामचे राज्यपाल प्राध्यापक िगिीश मुखी यांना नागालँड 

राज्याच्या राज्यपाल पिाचा असतररक्त भार िेण्यात आला आहे. 

राजस्थानमिील राष्ट्र ीय मिामागासर्र भारताची पहिली आपत्कालीन 

लँहरं्ग सुहर्िा 

● कें द्रीय िंरक्षि मंत्री रािनार् सिंह आसि कें द्रीय महामागथ मंत्री 

सनतीन गडकरी यांनी रािस्र्ानमधील राष्ट्र ीय महामागाथवरील 

आपत्कालीन लँसडंग िुसवधेचे उि्घाटन केले. 

● ही आपत्कालीन लँसडंग िुसवधा भारतमाला परीयोिनेअंतगथत 

रािस्र्ानच्या बारमेरमधे्य राष्ट्र ीय महामागथ (एनएच) 925A च्या 

िट्टा-गंधव मागाथवर बांधण्यात आली आहे. 
 

 

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://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9995/mission-tjsb-trainee-officer-batch-marathi-live-classes-by-adda247


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi | September 2021 

 

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

भारतातील पहिल्या उच्च राि कोळसा गॅहसहफकेशन आिाररत 

मेथनॉल उत्पादन कें द्राचे उद्घाटन 

● भारत हेवी इलेक्ट्क्ट्र कल्स सलसमटेड (भेल) िंशोधन आसि सवकाि 

कें द्र, हैिराबाि येरे् भारतातील पसहल्या स्विेशी बनावटीचे उच्च 

राखीव कोल गॅसिसफकेशन आधाररत मेर्नॉल उत्पािन िंयंत्राचे 

उि्घाटन झाले. 

● हा प्रकल्प सवज्ञान आसि तंत्रज्ञान सवभागाअंतगथत तर उत्पासित 

कच्च्च्या समरे्नॉलची शुद्धता 98 ते 99.5 टके्क आहे. 

 कें द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादर् यांनी पीआरएएनए पोटसलचे उद्घाटन केले 

● कें द्रीय पयाथवरि, वन आसि हवामान बिल मंत्री, भूपेंद्र यािव यांनी 

िेशातील 132 शहरांमधे्य वायू प्रिूषिाच्या सनयंत्रिािाठी PRANA 

(पीआरएएनए) नावाचे पोटथल िुरू केले. 

● PRANA (पीआरएएनए) म्हििे पोटथल फॉर रेगु्यलेशन ऑफ एअर 

पोलु्यशन इन नॉन-अटेन्मेंट सिटीि. 

● पोटथल (prana.cpcb.gov.in) शहराच्या हवाई कृती योिना 

अंमलबिाविीच्या भौसतक तिेच आसर्थक क्ट्स्र्तीचा मागोवा घेण्याि 

मित करेल आसि लोकांच्या हवेच्या गुिवते्तसवषयी मासहती प्रिाररत 

करेल. 

टर ायफेर् आहण एमईए आत्महनभसर भारत कॉनसर उभारणार 

● भारतीय आसिवािी िहकारी सवपिन सवकाि महािंघ (टर ायफेड) 

परराष्ट्र  मंत्रालयाच्या िहकायाथने पुढील 3 मसहन्यांत िगभरातील 75 

भारतीय समशन/ िूतावािांमधे्य आत्मसनभथर भारत कोपरा उभारिार 

आहे.1 

● 5 ऑगस्ट 2021 रोिी बँकॉक, र्ायलंड येर्ील भारतीय िूतावािात 

अशा पसहल्या आत्मसनभथर भारत कोपराचे यशस्वी उि्घाटन झाले. 

 पंतप्रिान मोदीनंी हशक्षक पर्स -2021 चे उद्घाटन केले 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी “सशक्षक पवथ -2021” चे उि्घाटन केले 

आसि क्ट्िसडओ कॉन्फरन्सिारे उि्घाटन िमारंभाला िंबोसधत केले. 

● ‘सशक्षक पवथ -2021’ ची िंकल्पना “गुिवत्ता आसि शाश्वत शाळा: 

भारतातील शाळांमधून सशक्षि” आहे. 

● हा कायथक्रम सशक्षि मंत्रालयाने आयोसित केला होता, 07 ते 17 

िप्टेंबर 2021 पयंत िािरा केला िाईल.सशक्षक पवथ -2021 चा 

उिेश िवथ स्तरांवर केवळ सशक्षिाची िातत् िुसनसित 

करण्यािाठीच निे तर िेशभरातील शाळांमधे्य गुिवत्ता, 

िवथिमावेशक पद्धती आसि शाश्वतता िुधारण्यािाठी नासवन्यपूिथ 

पद्धतीनंा प्रोत्साहन िेिे आहे. 

आयआयटी िैदराबाद येथे भारतातील पहिली जैर्-र्ीट आिाररत 

इमारतीचे अनार्रण केले 

● आयआयटी हैिराबाि येरे् कृषी-कचऱ्यापािून िैव-सवटांनी 

बनलेल्या भारतातील पसहल्या इमारतीचे उि्घाटन झाले आहे. 

● उष्णता कमी करण्यािाठी छप्पर पीिीिी शीटवर िैव-सवटांनी 

बनलेले आहे. 

● िामग्रीची ताकि आसि अष्ट्पैलुत्व प्रिसशथत करण्यािाठी हा बोड 

युसनक आयसडया लीड डेिलपमेंट (सबड) प्रकल्पाचा भाग आहे. 

प्लाखिक करार’ सुरू करणारे भारत पहिले आहशयाई राष्ट्र  

● िाक्ट्स्टकिाठी circular system ला प्रोत्साहन िेण्यािाठी हे एक 

नवीन व्यािपीठ आहे. कॉने्फडरेशन ऑफ इंसडयन इंडस्टर ी 

(िीआयआय) िारे आयोसित 16 व्या िसे्टनेसबसलटी सशखर 

पररषिेत भारतातील सब्रसटश उच्चायुक्त अलेकझांडर एसलि यांनी 03 

िप्टेंबर 2021 रोिी इंसडया िाक्ट्स्टक करार िॅटफॉमथची िुरुवात 

केली. 

● ‘इंसडया िाक्ट्स्टक करार’ बिल: नवीन िॅटफॉमथ ‘इंसडया िॅक्ट्स्टक 

करार’ हा वडथ-वाइड फंड फॉर नेचर-इंसडया (डबू्ल्यडबू्ल्यएफ 

इंसडया) आसि कॉने्फडरेशन ऑफ इंसडयन इंडस्टर ी (िीआयआय) 

यांचा िंयुक्त प्रयत्न आहे आसि िाक्ट्स्टकचे मूल्य आहे आसि 

पयाथवरिाचे प्रिूषि होत नाही अिे िग सनमाथि करण्याची िंकल्पना 

आहे. 

● हा करार 2030 पयंत व्यविायांिाठी िाक्ट्स्टकला circular 

economy कडे वळवण्याचे लक्ष्य ठेवतो. 

● या उपक्रमाला यूके ररिचथ अँड इनोिेशन (यूकेआरआय) आसि रॅप, 

यूके क्ट्स्र्त िागसतक स्वयंिेवी िंस्र्ा आसि भारतातील सब्रसटश 

उच्चायोगाने मान्यता सिली आहे. 

भारत सरकारने औषिी रोपांचे हर्तरण करण्यासाठी आयुष आपके 

द्वार अहभयान सुरू केले 

● एका वषाथत 75 लाख घरांमधे्य औषधी वनस्पतीचें रोपटे सवतररत 

करिे हा याचा हेतू आहे 

● या असभयानाचे उि्घाटन कें द्रीय आयुष मंत्री िवाथनंि िोनोवाल 

यांनी मंुबईतून केले, त्ा िरम्यान त्ांनी नागररकांना औषधी 

वनस्पतीचें रोप वाटप केले. 

● सवतररत करण्यात येिाऱ्या औषधी वनस्पतीमंधे्य तेिपट्टा, स्टीक्ट्िया, 

अशोक, सगलोय, अश्वगंधा, लेमनग्राि, तुळशी, िपथगंधा आसि 

आवळा यांचा िमावेश आहे. 

पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी सरदारिाम भर्नाचे उद्घाटन केले 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी क्ट्िसडओ कॉन्फरक्ट्नं्सगिारे गुिरातच्या 

अहमिाबाि येर्ील िरिारधाम भवनाचे उि्घाटन केले. 

● यावेळेि त्ांनी िरिारधाम फेि -2 कन्या छात्रालय (मुलीचें 

विसतगृह) प्रकल्पाचे भूसमपूिन िेखील केले. 

● हे िोन्ही प्रसतष्ठाने “भारताचा लोहपुरुष” िरिार वल्लभभाई पटेल 

यांना िमसपथत आहेत. हा प्रकल्प सवश्व पाटीिार िमािाने सवकसित 

केला आहे. 

भारतातील सर्ासत मोठी ओपन एअर फनीरी उत्तरािंर्मधे्य सुरु 

● उत्तराखंडच्या रािीखेत येरे् भारतातील िवाथत मोठ्या ओपन एअर 

फनीरीचे उि्घाटन झाले आहे. नवीन कें द्र ‘फनथ प्रिातीचें िंवधथन 

तिेच त्ांच्या पयाथवरिीय भूसमकेसवषयी िागरूकता सनमाथि करिे 

आसि पुढील िंशोधनाला प्रोत्साहन िेण्याचे िुहेरी उसिष्ट् पूिथ करेल. 

● फनथरीमधे्य मोठ्या प्रमािावर फनथ प्रिाती आहेत, त्ापैकी काही 

प्रिेशसनष्ठ आहेत, काहीचंी औषधी मूल्य आहे तर काही धोकाग्रस्त 

प्रिाती आहेत ज्यांना िंवधथनाची गरि आहे. 
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● िवाहरलाल नेहरू टर ॉसपकल बॉटसनकल गाडथन आसि ररिचथ 

इक्ट्िटू्यट (टीबीिीआरआय), सतरुअनंतपुरम नंतर िुिरा िवाथत 

मोठा फनथ प्रिातीचंा िंग्रह या फनथरीमधे्य आहे. 

पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी राजा मिेंद्र प्रताप हसंि हर्द्यापीठाची 

पायाभरणी केली 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी उत्तर प्रिेशातील अलीगढ येरे् रािा महेंद्र 

प्रताप सिंह राज्य सवद्यापीठाची पायाभरिी केली आहे.  

● उत्तर प्रिेश िरकार प्रख्यात िाट व्यक्ती, रािा महेंद्र प्रताप सिंह, 

महान स्वातंत्र्य िेनानी, सशक्षितज्ज्ञ आसि िमाि िुधारक यांच्या 

सृ्मती आसि िन्मानार्थ सवद्यापीठाची स्र्ापना करत आहे.सवद्यापीठ 

92 एकर पररिरात पिरलेले आहे. 

फोर्स भारतातून बािेर पर्णारी नर्ीनतम अमेररकन कार उत्पादक 

बनली 

● फोडथ मोटर कंपनी भारतात कार बनविे र्ांबवेल आसि पुनरथचना 

शुल्कामधे्य अंिािे $ 2 अब्ज डॉलिथची नोिं करेल , ज्या िेशात 

मागील व्यवस्र्ापनाने आपल्या तीन िवाथत मोठ्या बािारपेठांपैकी 

एक बनलेले पासहले आहे. 

● फोडथ गुिरातमधील अिेंब्ली िांट चौथ्या सतमाहीत, तिेच 

चेन्नईमधील वाहन आसि इंसिन उत्पािन प्रकल्प पुढील वषाथच्या 

िुिऱ्या सतमाहीत बंि करेल. 

● फोडथ मोटर कंपनीने िाहीर केले आहे की, भारतात कारचे उत्पािन 

र्ांबविार आहे कारि िागसतक वाहन उद्योगात पुरवठा 

िाखळीतील व्यत्यांमुळे िेमीकंडक्ट्र आसि इतर घटकांची 

कमतरता कायम आहे. 

इन्फोहससने हर्हजटल कॉमसस प्लॅटफॉमस इखिनॉक्स लाँच केले 

● इन्फोसिि , पुढच्या सपढीच्या सडसिटल िेवा आसि िल्लामिलत 

मधे्य िागसतक नेते, इन्फोसिि इक्ट्िनॉक्स लॉन्च केले िे उद्योिकांना 

B2B आसि B2C खरेिीिारांिाठी हायपर-िेगमेंट, वैयक्ट्क्तकृत 

ऑसिचॅनेल कॉमिथ अनुभव िुरसक्षतपिे सवतरीत करण्यात मित 

करते .  

● िॅटफॉमथचे भसवष्यातील तयार आसकथ टेक्चर एंटरप्रायिेिना त्ांच्या 

सडसिटल कॉमिथमधे्य िुधारिा करण्यािाठी सकंवा काही 

आठवड्ांत ग्राउंड-अप लॉन्च करण्यािाठी कू्यरेटेड सडसिटल 

प्रवाि तयार करण्यािाठी बॉक्स-ऑफ-ि-बॉक्स मायक्रो िक्ट्िथिेि 

आसि पूवथ-सनसमथत अनुभव सनवडण्यािाठी अभूतपूवथ लवसचकता 

िेिार आहे. 

पंतप्रिान मोदी, ममता बॅनजी TIME च्या 100 सर्ासत प्रभार्शाली 

लोकांच्या यादीत 

● TIME मासिकाने ‘2021 च्या 100 िवाथत प्रभावशाली लोकांची’ 

वासषथक यािी िाहीर केली आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोिी, पसिम 

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनिी आसि िीरम इक्ट्िटू्यट ऑफ 

इंसडयाचे िीईओ अिर पूनावाला यांची TIME मासिकािारे 2021 

च्या िगातील 100 िवाथत प्रभावशाली व्यक्तीमंधे्य नावे आहेत. 

● ही यािी िहा शे्रिीमंधे्य सवभागली गेली आहे – सचन्ह, पायसनयर, 

टायटन्स, कलाकार, नेते आसि नवकल्पनाकार. 

टाटा िीलने CO2 कब्जा करणारा भारतातील पहिला कारिाना 

सुरू केला. 

● टाटा स्टीलने भारतातील पसहला काबथन कॅप्चर िांट िुरू केला आहे 

िो रे्ट िमशेिपूर वक्सथमधे्य ब्लास्ट फनेि गॅिमधून CO2 काढतो 

. 

● या कामसगरीमुळे टाटा स्टील अशी काबथन कॅप्चर तंत्रज्ञान 

स्वीकारिारी िेशातील पसहली स्टील कंपनी बनली आहे. 

● िीिीयू िांटचे उि्घाटन कंपनीचे असधकारी आसि इतर 

मान्यवरांच्या उपक्ट्स्र्तीत टाटा स्टीलचे िीईओ आसि एमडी टीिी 

नरेंद्रन यांनी केले . 

● ही काबथन कॅप्चर अँड युसटलायझेशन (CCU) िुसवधा अमाईन-

आधाररत तंत्रज्ञानाचा वापर करते आसि कॅप्चर केलेले काबथन 

ऑनिाइट पुनवाथपरािाठी उपलब्ध करते. 

शून्य-प्रदूषणाला प्रोत्सािन देण्यासाठी नीहत आयोगाने ‘शून्य’ 

कायसक्रम सुरू केला. 

● नीती आयोग यूएिच्या िहकायाथने रॉकी माउंटन िंस्र्ा (RMI) 

आसि RMI भारत, नावाचा एक मोहीम िुरू केली आहे Shoonya, 

ग्राहक आसि उद्योग काम करून शून्य-प्रिूषि सवतरि करिायाथ 

वाहनांना प्रोत्साहन.  

● ही मोहीम शहरी सवतरि सवभागात इलेक्ट्क्ट्र क वाहने (EVs) ित्तक 

घेण्याि प्रोत्साहन िेईल आसि इलेक्ट्क्ट्र क वाहनांच्या आरोग्य, 

पयाथवरि आसि आसर्थक फायद्यांसवषयी ग्राहकांची िागरूकता 

सनमाथि करेल. 

● मोसहमेचा एक भाग म्हिून, कॉपोरेट बँ्रसडंग आसि प्रमािन कायथक्रम 

िुरू केला िात आहे िेिेकरून अंसतम-मैल सवतरिािाठी EVs 

मधे्य िंक्रमि करण्याच्या सिशेने उद्योगाच्या प्रयत्नांना ओळखता 

येईल आसि प्रोत्साहन समळेल. 

आयआयटी बॉमे्बने भाषा अनुर्ादक ‘प्रोजेक्ट उर्ान’ आणला 

● मंुबई इंसडयन इक्ट्िटयूट ऑफ टेक्नॉलॉिी (आयआयटी) ने ‘प्रकल्प 

उडान’ िुरू केली आहे , हे एक भाषा अनुवािक, िंिेश प्रवाह आहे. 

● सशक्षिात भाषा अडर्ळा येिार नाही हा याचा उिेश आहे . प्रोिेक्ट् 

उडान एक एंड-टू-एंड इकोसिस्टम आहे, िे वैज्ञासनक आसि तांसत्रक 

िामग्रीचे इंग्रिीतून सहंिी आसि इतर िवथ भारतीय भाषांमधे्य 

भाषांतर करू शकते. 

हनतीन गर्करी यांनी AI र्र आिाररत रस्ता सुरक्षा प्रकल्प 

‘iRASTE’ सुरू केला. 

● कें द्रीय रसे्त वाहतूक मंत्री सनतीन गडकरी यांनी ‘इरासे्ट’ हा कृसत्रम 

बुक्ट्द्धमते्तवर चालिारा प्रकल्प िुरू केला. 

● रसे्त अपघात कमी करण्याि मित करिे या घटनांिाठी कशामुळे 

होतात हे िमिून घेिे आसि ते कमी करण्यािाठी उपाय शोधिे हा 

या प्रकल्पाचा हेतू आहे. 
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● iRASTE म्हििे इंटेसलिेंट िोलू्यशन्स फॉर रोड िेफ्टी टू टेक्नॉलॉिी 

अँड इंसिनीअररंग. 

● हा अपघात प्रायोसगक तत्त्ावर नागपूर, महाराष्ट्र ात िुरु करण्यात 

आला आहे ज्याचा उिेश शहरातील अपघात 50 टकक्यांनी कमी 

करिे आहे . 

● हा प्रकल्प कें द्र, इंटेल, आयएनएआय, आयआयआयटी-हैिराबाि, 

िीएिआयआर-िीआरआरआय (िेंटर ल रोड ररिचथ इक्ट्िटू्यट), 

मसहंद्रा अँड मसहंद्रा आसि नागपूर महानगरपासलका (एनएमिी) 

यांनी िंयुक्तपिे िुरू केला आहे. 

भारत नोव्हेंबरमधे्य प्रथम जागहतक बौद्ध पररषद आयोहजत करणार 

आिे 

● सबहारमधील नालंिा येर्ील नव नालंिा महासवहार कॅम्पिमधे्य 19 

आसि 20 नोिेंबर 2021 रोिी भारत पसहल्यांिाच िागसतक बौद्ध 

पररषिेचे आयोिन करिार आहे . 

● इंसडयन कौक्ट्न्सल फॉर कल्चरल ररलेशन्स (ICCR) आयोसित 

शैक्षसिक पररषि वासषथक वैसशष्ट्ट्य ठरेल. भारतातील चार प्रािेसशक 

पररषिा (तेलंगिा, िारनार्, गंगटोक आसि धमथशाला) आसि 

परिेशात (िपान, िसक्षि कोररया, र्ायलंड आसि कंबोसडया) 

आयोसित केल्या िातील. 

● या प्रािेसशक पररषिांचे अहवाल उि्घाटन िागसतक बौद्ध 

पररषिेमधे्य िािर केले िातील. कायथक्रमाचा एक भाग म्हिून, बौद्ध 

अभ्यािाच्या प्रोत्साहनािाठी एक पुरस्कार, िो 21 नोिेंबर रोिी 

पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या हसे्त नवी सिल्ली येरे् सिला िाईल, ज्यात 

$ 20,000 (िुमारे 14.7 लाख रुपये) रोख बक्षीि, एक फलक आसि 

एक िोन्याचा मुलामा सिलेला पिक. 

पंतप्रिान मोदीनंी लोकसभा स्पीकर ओम हबलास यांच्यासि संसद 

टीव्ही लाँच केले 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी उपिभापती एम वं्यकय्या नायडू आसि 

लोकिभा अध्यक्ष ओम सबलाथ यांच्या िंयुक्त सवद्यमाने लोकिभा 

टीिी आसि राज्यिभा टीिीचे सवलीनीकरि करून तयार केलेले 

िंिि टीिी लाँच केले . 

● िंिि टीिी प्रोग्रासमंग िंिि आसि लोकशाही िंस्र्ांचे कामकाि, 

योिना आसि धोरिांचे शािन आसि अंमलबिाविी, भारताचा 

इसतहाि आसि िंसृ्कती आसि िामान्य माििाच्या सहताच्या मुद्द्ांना 

स्पशथ करेल 
 

 

कुशीनगर हर्मानतळ सीमाशुल्क अहिसूहचत हर्मानतळ म्हणून 

घोहषत 

● अप्रत्क्ष कर िेंटर ल बोडथ ऑफ आसि िीमा (CBIC) िाहीर केले 

आहे कुशीनगरमधे्य सवमानतळ म्हिून कस्टम सवमानतळ िूसचत 

होईल. यामुळे बौद्ध याते्रकरंूिह आंतरराष्ट्र ीय प्रवािी हालचाली 

िेखील िुलभ होतील. 

नीहत आयोगाने ‘भारतातील शिरी हनयोजन क्षमतेतील सुिारणा’ 

या हर्षयार्र अिर्ाल सादर केला 

● नीसत आयोगाने ‘भारतातील शहरी सनयोिन क्षमतेत िुधारिा’ 

नावाचा एक अहवाल िुरू केला आहे 

● िो भारतातील शहरी सनयोिन क्षमता वाढवण्यािाठी उपाय िािर 

करतो. NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ रािीव कुमार, मुख्य कायथकारी 

असधकारी श्री असमताभ कांत आसि सवशेष िसचव डॉ. के. रािेश्वरा 

राव यांनी िंयुक्तपिे 16 िप्टेंबर 2021 रोिी हा अहवाल प्रसिद्ध 

केला . 

मंहत्रमंर्ळाने ऑटो आहण र्र ोन उद्योगासाठी 26,058 कोटी 

रुपयांच्या PLI योजनेला मंजुरी हदली 

● कें द्रीय मंसत्रमंडळाने भारताची उत्पािन क्षमता वाढवण्यािाठी 

ऑटो, ऑटो-कॉम्पोनेंट्ि आसि डर ोन उद्योगांिाठी उत्पािन सलंकड 

इने्सक्ट्िि (पीएलआय) योिना मंिूर केली आहे . 

● PLI योिना भारतातील प्रगत ऑटोमोसटि तंत्रज्ञानाच्या िागसतक 

पुरवठा िाखळीच्या उियाला प्रोत्साहन िेईल. मंसत्रमंडळाच्या 

बैठकीनंतर मंत्र्यांनी पत्रकारांना िांसगतले की, पाच वषांत उद्योगांना 

26,058 कोटी रुपये सिले िातील. 

मंहत्रमंर्ळाने दूरसंचार के्षत्रात स्वयंचहलत मागासने 100% FDI ला 

मंजुरी हदली 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मंसत्रमंडळाने 

िूरिंचार के्षत्रात अनेक िंरचनात्मक आसि प्रसक्रया िुधारिांना 

मान्यता सिली आहे , ज्यामुळे आिारी िूरिंचार िेवा प्रिात्ांना 

सिलािा समळू शकतो, उच्च पातळीवरील किाथशी झंुि िेत आहे. 

● कें द्रीय मंसत्रमंडळाने एकूि 9 िंरचनात्मक आसि 5 प्रसक्रया 

िुधारिांना मंिुरी सिली आहे. 

अयान शंकटाचे नार् “2021 इंटरनॅशनल यंग इको-हिरो” 
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● मंुबई, महाराष्ट्र ातील 12 वषीय पयाथवरि कायथकताथ अयान शंकटाला 

“2021 इंटरनॅशनल यंग इको-सहरो“ म्हिून नाव िेण्यात आले आहे 

● 8-14 वय गट अंतगथत त्ाच्या प्रकल्पािाठी त्ाला 3 रे बसक्षक 

समळाले. प्रकल्पाचे नाव ‘पवई तलाव िंवधथन आसि पुनवथिन’ 

एसबीआयचे अहमत सके्सना आरबीआय इनोवे्हशन िबमधे्य 

सीटीओ म्हणून सामील झाले 

● से्टट बँक ऑफ इंसडयाचे ग्लोबल डेपु्यटी िीटीओ असमत िके्सना 

आरबीआय इनोिेशन हबमधे्य मुख्य तंत्रज्ञान असधकारी (िीटीओ) 

म्हिून िामील झाले आहेत .  

● ररझिथ बँकेने िाहीर केले की ते ररझिथ बँक इनोिेशन हब (RBIH) 

स्र्ापन करिार आहे िे तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन आसि 

नावीन्यपूिथतेला चालना िेिारे वातावरि सनमाथि करून िंपूिथ 

आसर्थक के्षत्रामधे्य नवकल्पनांना प्रोत्साहन िेईल. 

कायदा आहण न्याय मंत्रालयाने “एक पिल” मोिीम सुरू केली 

● हर्िी आहण न्याय मंत्रालयाच्या अंतगथत न्याय सवभागाने “एक 

पिल” मोिीम टेसल-लॉ अंतगथत मोठ्या प्रमािावर नोिंिीला 

प्रोत्साहन िेण्यािाठी िुरू केली आहे . 

● एक पहल मोहीम 17 िप्टेंबर ते 2 ऑक्ट्ोबर पयंत िेशभरात 

चालवली िाईल. “एक पहल” मोसहमेमधे्य 34 राज्य आसि 

कें द्रशासित प्रिेशातील 633 सिल््ांमधील 50,000 

ग्रामपंचायतीमंधे्य 51,434 िामान्य िेवा कें द्रांचा िमावेश अिेल. 

मोहिमेबद्दल: 

● टेली-लॉ म्हििे कायिेशीर मासहती आसि िल्ल्याच्या सवतरिािाठी 

िंपे्रषि आसि मासहती तंत्रज्ञानाचा वापर. कॉमन िक्ट्िथिेि िेंटर 

(िीएििी) िारे उपेसक्षत िमुिायांना कायिेशीर मित मुख्य प्रवाहात 

आिण्यािाठी न्याय सवभागाने NALSA आसि CSC ई-गिनथन्स 

िक्ट्िथि इंसडया सलसमटेड िोबत भागीिारी केली आहे. 

● वकील आसि लोकांमधे्य हा ई-परस्परिंवाि िीएििीमधे्य उपलब्ध 

क्ट्िसडओ कॉन्फरक्ट्नं्सग इन्फ्रास्टर क्चरिारे अिेल. 

UPI QR- आिाररत पेमेंट स्वीकृती सक्षम करण्यासाठी NPCI 

हलखिर् गु्रपसोबत भागीदारी 

● एनपीसीआय इंटरनॅशनल पेमेंट्स हलहमटेर् (एनआयपीएल) ने 

हलखिर् गु्रप पीटीई िोबत भागीिारी केली आहे . हल. (सलक्ट्िड 

गु्रप) उत्तर आहशया आहण आगे्नय आहशयातील 10 बािारांमधे्य 

UPI QR- आिाररत देयके स्वीकारण्याि िक्षम करण्यािाठी ही 

भागीिारी केली 

● 2022 च्या िुरुवातीपािून हसंगापूर, मलेहशया, थायलंर्, 

हफहलहपन्स, खव्हएतनाम, कंबोहर्या, िाँगकाँग, तैर्ान, दहक्षण 

कोररया आहण जपानच्या 10 बािारांमधे्य UPI QR- आधाररत 

पेमेंट करण्याि मित करेल . 

नीहत आयोगाने इस्रो, सीबीएसई यांच्याशी शालेय हर्द्यार्थ्ाांसाठी 

‘से्पस चॅलेंज’ सुरू केले 

● इस्रो आसि सीबीएसईच्या िहकायाथने नीहत आयोगाच्या अटल 

इनोवे्हशन हमशनने भारतभरातील शालेय सवद्याथ्यांिाठी ‘से्पस 

चॅलेंज’ िुरू केले आहे. हे आिान िेशभरातील िवथ शालेय सवद्यार्ी, 

मागथिशथक आसि सशक्षकांिाठी तयार केले गेले आहे िे केवळ 

अटल हटंकररंग लॅब (एटीएल) लॅब अिलेल्या शाळांशी िंबंसधत 

आहेच अंडी िवथ एटीएल निलेल्या शाळांिाठी िेखील िंबंसधत 

आहे. 

● या आिानाचा हेतू तरुि शालेय सवद्याथ्यांमधे्य से्पि िेक्ट्रमधे्य 

काहीतरी सनमाथि करण्याि िक्षम करिे आहे िे त्ांना 

अवकाशाबिल िािून घेण्याि मित करिार नाही तर से्पि प्रोग्राम 

स्वतः  वापरू शकेल अिे काहीतरी तयार करेल. 

अटल इनोवे्हशन हमशन अंतगसत: 

● आयोग उद्योिकता आसि नवकल्पनांना प्रोत्साहन िेण्यािाठी अटल 

उष्मायन कें दे्र आसि एटीएल िारखे उपक्रम चालवत आहे. 

● हे िुसनसित करण्यािाठी आहे की 6 वी ते 12 वीच्या सवद्याथ्यांना खुले 

व्यािपीठ सिले िाते िेरे् ते नवीन युग आसि सडसिटल युग अंतराळ 

तंत्रज्ञान िमस्या िोडवण्यािाठी स्वतः ला िक्षम करू शकतात. 

IRCTC ने भारतातील पहिले स्वदेशी कू्रझ लाइनर लाँच केले 

● भारतीय रेले्व कॅटररंग आसि टुररझम कॉपोरेशन (आयआरिीटीिी) 

हात िामील झाले आसि करार केला आहे कॉडेसलया पररभ्रमि 

करून ऑपरेट केले िात M / s िलमागथ फुरितीचा वेळ पयथटन 

प्रा. भारतातील पसहल्या स्विेशी लकझरी कू्रझच्या िासहरात आसि 

सवपिनािाठी सल . आयआरिीटीिीच्या िावथिसनक िेवांिाठी 

छत्रछायेखाली हे आिखी एक असवश्विनीय लकझरी प्रवाि ऑफर 

आहे. 

● स्विेशी कू्रझच्या रूपात लकझरी प्रवािाची ऑफर पाहुण्यांना गोवा, 

िीव, कोची, लक्षिीप बेटे आसि श्रीलंका यािारख्या काही िवाथत 

लोकसप्रय भारतीय आसि आंतरराष्ट्र ीय पयथटन स्र्ळांवर ऑन-बोडथ 

घेऊन िाईल . 

2050 पयांत भारत हतसरा सर्ासत मोठा आयातदार िोईल 

● यूकेच्या आंतरराष्ट्र ीय व्यापार सवभागाने िारी केलेल्या 

अहवालानुिार 2050 पयंत भारत िगातील सतिरा िवाथत मोठा 

आयातिार बनू शकतो . एक िह 5.9 टकक्यांनी 2050 िागसतक 

आयातीचा वाटा, िेश चीन आसि युनायटेड से्टट्ि खालील, तृतीय 

िवाथत मोठा आयातिार िेश होईल. 

● िध्या 2.8 टके्क सहस्सा अिलेल्या िवाथत मोठ्या आयातिार िेशांच्या 

यािीत भारत आठव्या स्र्ानावर आहे. ग्लोबल टर ेड आउटलुकच्या 

अहवालानुिार, िूचीतील िेशाचे स्र्ान 2030 पयंत 3.9 टके्क 

शेअरिह चौथ्या स्र्ानावर िाईल . 

● यूकेच्या आंतरराष्ट्र ीय व्यापार सवभागाबिल: 

● सडपाटथमेंट फॉर इंटरनॅशनल टर ेड हा युनायटेड सकंगडम िरकारचा 

सवभाग आहे िो युनायटेड सकंग्डम आसि परिेशी िेशांमधील 

व्यापार करारांना सवस्ताररत करण्यािाठी तिेच परिेशी गंुतविूक 

आसि सनयाथत व्यापाराला प्रोत्साहन िेण्यािाठी िबाबिार आहे. 

पंतप्रिान मोदी तीन हदर्सांच्या अमेररका दौऱ्यासाठी रर्ाना झाले 

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://t.me/Adda247Marathi


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi | September 2021 

 

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

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी अमेररकेच्या तीन सिविांच्या िौऱ्यावर गेले 

आहेत . त्ांच्यािोबत राष्ट्र ीय िुरक्षा िल्लागार असित डोभाल आसि 

हषथवधथन शंगला यांच्यािह वररष्ठ असधकारी यांचा उच्चस्तरीय 

सशष्ट्मंडळ आहे .  

● कोसवड -19 pandemic िार्ीचा प्रािुभाथव झाल्यानंतर शेिारच्या 

पलीकडे पंतप्रधान मोिीचंा हा पसहला परिेश िौरा आहे. 

व्हाईट िाऊसमधे्य पंतप्रिान मोदी आहण जो हबरे्न यांची भेट: 

● सबडेन 24 िप्टेंबरला िाईट हाऊिमधे्य पंतप्रधान मोिीचें स्वागत 

करतील. 

● सबडेन यांनी 20 िानेवारी रोिी अमेररकेचे अध्यक्ष म्हिून पिभार 

स्वीकारल्यानंतर िोन्ही नेत्ांमधे्य ही पसहलीच वैयक्ट्क्तक बैठक 

होिार आहे. 

● पंतप्रधान मोिी आसि राष्ट्र ाध्यक्ष सबडेन कट्टरतावाि रोखण्यािाठी 

आसि िहशतवािाचा मुकाबला करण्याच्या मागांवर चचाथ करतील 

अशी अपेक्षा आहे. िंरक्षि, व्यापारी िंबंध, िुरक्षा िहकायथ आसि 

स्वच्छ ऊिाथ भागीिारी इतरांशी बळकट करण्याच्या मागांवर ते चचाथ 

करतील अशी अपेक्षा आहे. 

● पंतप्रधान मोिी आसि सबडेन अफगासिस्तानमधील अलीकडील 

घडामोडीनंंतर िध्याच्या प्रािेसशक िुरक्षा पररक्ट्स्र्तीवर चचाथ 

करतील. पंतप्रधान मोिी 22 ते 25 िप्टेंबर िरम्यान त्ांच्या अमेररका 

िौऱ्यात व्याविासयक िंवाि िाधतील. 

पंतप्रिान मोदी संयुक्त राष्ट्र  मिासभेला संबोहित करतील: 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी 25 िप्टेंबर रोिी नू्ययॉकथ मधे्य िंयुक्त राष्ट्र  

महािभेच्या (UNGA) 76 व्या ित्राच्या उच्च स्तरीय सवभागाच्या 

िामान्य चचेला िंबोसधत करतील . 

● या वषीच्या िामान्य चचेची र्ीम म्हििे कोसवड -१ from पािून 

िावरण्याच्या आशेने लवसचकता सनमाथि करिे, सटकाऊपिाची 

पुनबांधिी करिे, ग्रहाच्या गरिांना प्रसतिाि िेिे, लोकांच्या 

हक्कांचा आिर करिे आसि िंयुक्त राष्ट्र ांचे पुनरुज्जीवन करिे. 

कें द्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी राष्ट्र ीय एकल खिर्की प्रणाली सुरू 

केली 

● कें द्रीय वासिज्य आसि उद्योग मंत्री सपयुष गोयल यांनी गंुतविूकिार 

आसि व्यविायांिाठी ‘नॅशनल सिंगल सवंडो सिस्टीम (NSWS)’ िुरू 

केली आहे. 

● NSWS हे सिंगल-सवंडो पोटथल आहे िे गंुतविूकिार सकंवा 

उद्योिकांिाठी िरकारकडून आवश्यक मंिुरी आसि मंिुरी 

समळवण्यािाठी एक स्टॉप शॉप म्हिून काम करेल. 

● हे भारतातील गंुतविूकिार, उद्योिक आसि व्यविायांना आवश्यक 

अिलेल्या मंिुरी आसि नोिंिीिाठी िरकारी कायाथलयांमधे्य 

धावण्याच्या वारशापािून स्वातंत्र्य िेईल. 

पंतप्रिान नरेंद्र मोदी राष्ट्र ीय हर्हजटल आरोग्य अहभयान राबर्णार 

आिेत 

● प्रधानमंत्री सडसिटल आरोग्य समशन (PM-DHM) अिे नामकरि 

केलेल्या राष्ट्र ीय सडसिटल आरोग्य समशन (NDHM) च्या िेशव्यापी 

रोल- आउटची घोषिा पंतप्रधान नरेंद्र मोिी 27 िप्टेंबर रोिी 

करतील. 

● या अंतगथत, एक असितीय सडसिटल आरोग्य ID अिेल. लोकांना 

पुरवले िाईल, ज्यात त्ा व्यक्तीच्या िवथ आरोग्य नोिंी अितील. 

आयडी आधार आसि वापरकत्ाथचा मोबाईल नंबर िारख्या 

तपशीलांचा वापर करून तयार केला िाईल  

● आरोग्य मंर्नाच्या शेवटच्या सिवशी हा उपक्रम राबवला िाईल, िो 

िरकारच्या प्रमुख आरोग्य सवमा योिनेच्या सतिऱ्या वधाथपन 

सिनासनसमत्त िुरू करण्यात आला – आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री िन 

आरोग्य योिना. 

सरकारने इंहर्या रे्ट ररझोलू्यशन कंपनी हलहमटेर् (IDRCL) ची 

स्थापना केली 

● िरकारने भारत किथ ररझोलू्यशन कंपनी सलसमटेड (IDRCL) नावाची 

मालमत्ता व्यवस्र्ापन कंपनी (AMC) स्र्ापन केली आहे, ज्याचे पेड-

अप भांडवल रु. 50 कोटी रुपयांच्या असधकृत भांडवलावर 80.5 

लाख . IDRCL नॅशनल अॅिेट ररकिर क्शन कंपनी सलसमटेड 

(NARCL) िोबत समळून खराब किथ िाफ करण्यािाठी काम करेल 

● बँक ऑफ बडोिा (BoB), पंिाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ 

इंसडया (BoI), बँक ऑफ महाराष्ट्र , SBI, युसनयन बँक ऑफ इंसडया, 

कॅनरा बँक, इंसडयन बँक आसि IDBI बँक IDRCL चे भागधारक 

आहेत. 

FSSAI चा 3 रा राज्य अन्न सुरक्षा हनदेशांक 2021 जारी झाला 

● कें द्रीय आरोग्य आसि कुटंुब कल्याि मंत्री, मनिुख मांडसवया यांनी 

अन्न िुरक्षा आसि मानके प्रासधकरि (FSSAI) चा सतिरा राज्य अन्न 

िुरक्षा सनिेशांक (SFSI) िारी केला आहे. ज्यामधे्य अन्न िुरके्षच्या 

पाच मापिंडांमधे्य राज्यांची कामसगरी मोिली िाते. 2020-21 च्या 

रँसकंगवर आधाररत नऊ अग्रगण्य राजे्य/कें द्रशासित प्रिेशांना 

त्ांच्या प्रभावी कामसगरीबिल मंत्री महोियांनी गौरसवले. 

● सनिेशांकातील नऊ अग्रगण्य राज्यांची/ कें द्रशासित प्रिेशांची यािी 

येरे् सिली आहे: 

● मोठी राजे्य: गुिरात, केरळ, तासमळनाडू 

● लहान राजे्य: गोवा, मेघालय, मसिपूर 

● कें द्रशासित प्रिेशांमधे्य: िमू्म आसि काश्मीर, अंिमान आसि 

सनकोबार बेटे, नवी सिल्ली 

 पंतप्रिान मोदीनंी नू्ययॉकस मधे्य 76 व्या UNGA ला संबोहित केले 

● भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी िंबोसधत आहे 76 सत्र च्या संयुक्त 

राष्ट्र ांच्या मिासभेत (UNGA) नू्य यॉकथ  मधे्य. िंध्याकाळी 6.30 

र्ाजता िंयुक्त राष्ट्र  महािभेला िंबोसधत करिारे ते पसहले िागसतक 

नेते आहेत .  

● यापूवी, पीएम मोिीनंी 2019 मधे्य िंयुक्त राष्ट्र  महािभेला िंबोसधत 

केले होते. 
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● 2021 िंयुक्त राष्ट्र  महािभेच्या असधवेशनाची र्ीम 'आशेिारे 

लवसचकता सनमाथि करिे-कोसवड -19 पािून िावरिे, शाश्वत 

पुनबांधिी करिे, ग्रहाच्या गरिांना प्रसतिाि िेिे, लोकांच्या 

असधकारांचा आिर करिे आसि िंयुक्त राष्ट्र  िंघाचे पुनरुज्जीवन 

करिे आहे. 

सर्ोच्च न्यायालयाने जलद प्रणाली लागू केली 

● भारताच्या िवोच्च न्यायालयाने FASTER (फास्ट अँड सिकु्यररड 

टर ान्ससमशन ऑफ इलेक्ट्र ॉसनक रेकॉड्थि) नावाची इलेक्ट्र ॉसनक 

प्रिाली मंिूर केली आहे . िलि प्रिालीचा वापर ई-प्रमािीकृत प्रती 

न्यायालयांमधून कारागृहात हस्तांतररत करण्यािाठी केला िाईल .  

● मुख्य न्यायाधीश एन िी रमि, न्यायमूती नागेश्वर राव आसि 

न्यायमूती िूयथकांत यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य 

िरकारे, कें द्रशासित प्रिेश, कारागृह सवभाग आसि िंबंसधत इतर 

असधकाऱ्यांना ई-प्रमािीकृत प्रती स्वीकारण्यािाठी कारागृहात 

व्यवस्र्ा करण्याचे सनिेश सिले आहेत. 

● िलि प्रिाली अंतगथत, न्यायालये कारागृहातील कतथव्य 

असधकाऱ्यांना िुरसक्षत इलेक्ट्र ॉसनक िंपे्रषिािारे िामीन आिेश, 

स्र्सगती आिेश, अंतररम आिेश आसि कायथवाहीच्या ई-प्रमािीकृत 

प्रती पाठवू शकतात. 

अहमत शिा पहिल्या 'राष्ट्र ीय सिकारी पररषदेला' संबोहित केले 

● कें द्रीय गृहमंत्री आसि िहकार मंत्री, असमत शहा यांच्या हसे्त आसि 

पसहले िंबोसधत आहे 

● नॅशनल कोऑपरेसटि पररषि (Sehkarita िंमेलन) ही नवी 

सिल्लीच्या इंसिरा गांधी इनडोअर से्टसडयम येरे् पार पडली . मंत्री 

यांनी िहकार के्षत्राच्या सवकािािाठी िरकारची दृष्ट्ी आसि 

रोडमॅपची रूपरेषा मांडली. 

पररषदेबद्दल: 

● िागसतक स्तरावर भारतीय िहकारी िंस्र्ांना गसतमान आसि 

बळकट करण्यािाठी व्यािपीठ प्रिान करण्यािाठी ही पररषि 

भारताची पसहली अशी िहकारी पररषि होती. 

● इफ्को, नॅशनल कोऑपरेहटव्ह फेर्रेशन ऑफ इंहर्या, अमूल, 

सिकार भारती, नाफेर्, कृभको आसि िवथ िहकारी िंस्र्ांनी 

एकसत्रतपिे या पररषिेचे आयोिन केले होते . 

● स्वावलंबी भारताचे स्वप्न िाकार करण्यािाठी योगिान िेण्यािाठी 

सवसवध राजे्य आसि िेशभरातील सवसवध िहकारी के्षत्रातील 2,100 

हून असधक प्रसतसनधीनंी पररषिेत भाग घेतला. 

गुलाब चक्रीर्ादळ आंद्रप्रदेश र् ओहर्शा ला िर्कले  

● भारतीय हवामानशास्त्र सवभागाने (आयएमडी) नंतर ओसडशाच्या 

आसि आंध्र प्रिेश, लाल ितकथ तेचा इशारा सिला आहे 'चक्रीवािळ 

गुलाब' वायव्य प्रती िागरी सकंवा सवमानाच्या प्रवािानंतर िसमनीचे 

होिारे प्रर्म िशथन आसि बंगालच्या पसिम-मध्य बे शेिारच्या केले. 

● गुलाब चक्रीवािळाचे नाव पासकस्तानने ठेवले आहे. "गुलाब" या 

शब्दाचा इंग्रिीमधे्य गुलाब अिा िंिभथ आहे. लँडफॉल िरम्यान, 

वाऱ्याचा वेग 90 सकमी ते 100 सकमी प्रसतताि अिू शकतो. 

● गुलाब हे नाव चक्रीवािळाच्या नावांच्या यािीतून आहे िे िागसतक 

हवामान िंघटना/िंयुक्त राष्ट्र  आसर्थक आसि िामासिक आयोग 

फॉर एसशया आसि पॅसिसफक (WMO/ESCAP) पॅनेल ऑन 

टर ॉसपकल िायक्लोन्स (PTC) िारे राखले िाते. 

नॅसकॉम: हक्रप्टोटेक उद्योग भारतामधे्य $ 184B आहथसक मूल्य जोरू् 

शकतो 

● भारतातील हक्रप्टो उद्योगामधे्य 2030 पयांत गंुतविूक आसि खचथ 

बचतीच्या स्वरूपात 184 अब्ज र्ॉलससचे आसर्थक मूल्य िोडण्याची 

क्षमता आहे , अिे टेक उद्योगािाठी िेशातील प्रमुख व्यापार 

िंस्रे्च्या अहवालात म्हटले आहे. 

● सॉफ्टरे्अर आहण सेर्ा कंपन्या (नॅसकॉम) नॅशनल 

असोहसएशन Binance मालकीच्या सक्रप्टो सवसनमय िंयोगाने 

WazirX. हा अहवाल, "भारतात हक्रप्टो उद्योग," प्रकासशत 

करण्यात आला होता 

MGR रेले्व िेशन सौर ऊजेर्र चालणारे िेशन 

● र्ॉ एमजी रामचंद्रन सेंटर ल (DRM) सकंवा चेन्नई सेंटर ल रेले्व 

िेशनला सौर उजेद्वारे 100 टके्क ऊजास हमळेल.  

● चेन्नई िेंटर ल रेले्व से्टशन िसक्षि मध्य रेले्व (SCR) झोन अंतगथत येते 

आसि िे िगातील िवाथत मोठे ग्रीन रेले्व नेटवकथ  बनिार आहे. हे 

स्र्ानक आता पसहले भारतीय रेले्व स्र्ानक बनिार आहे, ज्याला 

िौर पॅनेलिारे 100 टके्क सिविाची ऊिाथ समळेल. 

िेशन बद्दल: 

● से्टशनची िौर ऊिाथ क्षमता 1.5 मेगार्ॅट आिे आसि से्टशनच्या 

आश्रयस्र्ानांवर िौर पॅनेल बिवले आहेत. 

● िसक्षि मध्य रेले्वने 'ऊजास तटस्थ' रेले्व स्र्ानकांची िंकल्पना 

स्वीकारली आहे आसि अिे करिारे ते पसहले भारतीय रेले्व झोन 

बनले आहेत. 

● भारताने 2030 पूवी "शुद्ध-शून्य काबथन उत्सिथन" होण्याचे लक्ष्य 

ठेवले आहे . 
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सोजात मेिंदी आहण जुहर्मा राइस र्ाइनला GI टॅग हमळाला 

● जुहर्मा, पािून होममेड तांिूळ वाइन आसाम आसि Sojat मेिंदी 

(केस रंगर्ण्यासाठी असणायास रंगाचे मूळ द्रव्य मेंदी) पािून 

राजस्थान, (GI) टॅग. समळाला GI टॅग सवसशष्ट् भौगोसलक उत्पत्तीशी 

िंबंसधत उत्पािनांना सिला िातो. GI सचन्हाचा पुरस्कार केवळ 

उत्पािनांच्या उत्पत्तीचा शोध घेण्याि मित करत नाही तर स्विेशी 

वैसशष्ट्ट्यांची ित्ता आसि सवपिनाची पुष्ट्ी करण्याि मित करतो. 

जुहर्मा बद्दल: 

● िुडीमा हे तांिळापािून बनवलेले स्र्ासनक आंबलेले पेय आहे, िे 

आिाममधील सिमािा िमािाने तयार केले आहे. त्ाचे नाव िू या 

शब्दावरून आले आहे ज्याचा अर्थ वाइन आसि सिमाचा अर्थ 

'सिमािाशी िंबंसधत' आहे. िीआय टॅग समळविारे हे िवथ ईशान्य 

भागातील पसहले पारंपाररक मद्य आहे. 

सोजात मेिंदी बद्दल: 

● िोिात मेहेंडी, िोित मधे्य उगवलेल्या मेहेंिीच्या पानांपािून उगम 

पावते, नैिसगथकररत्ा पाविाच्या पाण्याचा वापर करून लागवड 

केली िाते. रािस्र्ानातील पाली सिल््ाच्या िोित तहिीलमधे्य 

मेहंिी रिा सपकाची नैिसगथकररत्ा लागवड करण्यािाठी योग्य 

भूवैज्ञासनक रचना, स्र्लाकृसत आसि सनचरा व्यवस्र्ा, हवामान आसि 

माती आहे. 

एमसीएने कंपनी कायदा सहमतीचा कायसकाळ 1 र्षासपयांत र्ाढर्ला 

● कॉपोरेट व्यर्िार मंत्रालयाचे (एमसीए) पुन्हा एकिा कालावधी 

वाढसवले आहे कंपनी हर्िी सहमतीचे पयंत एक वषथ सप्टेंबर 16, 

2022. कॉपोरेट व्यवहार िसचव रािेश वमाथ िसमतीच्या उपक्ट्स्र्त 

अध्यक्ष आहे. ही िसमती 2019 मधे्य स्र्ापन करण्यात आली होती 

आसि त्ात एकूि 11 ििस्य आहेत. 

● नॅशनल कंपनी लॉ हटर बु्यनल (NCLT) चे कामकाि 

िुधारण्यािाठी उपाययोिना िुचवण्यािाठी , कंपनी कायिा आसि 

मयाथसित िासयत्व भागीिारी कायद्याच्या अंमलबिाविीशी िंबंसधत 

िमस्यांवर सशफारशी करण्यािाठी िसमतीची स्र्ापना करण्यात 

आली . पॅनलचा कायथकाळ 2020 मधे्य 17 िप्टेंबर 2021 पयंत 

वाढवण्यात आला. 

िरदीप हसंग पुरी यांनी स्वच्छ सरे्क्षणची 7 र्ी आरृ्त्ती सुरू केली 

● कें द्रीय गृहसनमाथि आसि शहरी व्यवहार मंत्री, हरिीप सिंह पुरी यांनी 

स्वच्छ िवेक्षि 2022 ची 7 वी आवृत्ती िुरू केली आहे. शहरी भागात 

वासषथक स्वच्छता िवेक्षिाची िातवी आवृत्ती, ज्याअंतगथत सिल्हा 

रँसकंग प्रर्मच िािर करण्यात आली आहे. जे्यष्ठ नागररक आसि 

तरुि प्रौढांच्या आवािालाही प्राधान्य सिले िाईल. 

● हे िवेक्षि लहान शहरांिाठी 2 लोकिंख्या शे्रिी िािर करून एक 

स्तरीय खेळण्याचे के्षत्र तयार करेल: 15,000 आसि btw 15,000-

25,000 अंतगथत. मंत्रालयाच्या म्हिण्यानुिार , िवेक्षिाची व्याप्ती 

आता िॅम्पसलंगिाठी 100 टके्क वॉडांमधे्य सवस्ताररत करण्यात 

आली आहे , िी मागील वषांच्या 40 टके्क होती. 

 

 

भारत सरकारने अरुणाचल प्रदेशात 'परशुराम कंुर्' हर्कहसत 

करण्यासाठी काम सुरू केले 

● भारत सरकारच्या सवकाि काम िुरू केले आहे 'परशुराम कंुर्', 

एक सहंिू यात्रा िाइट ब्रह्मपुत्रा पठार खालच्या पोहोचते मधे्य 

लोहित नदी मधे्य अरुणाचल प्रदेश. पयथटन मंत्रालयाच्या तीथसके्षत्र 

कायाकल्प आहण आध्याखत्मक, िेररटेज ऑगमेंटेशन र्र ाइव्ह 

(प्रसाद) योजनेअंतगसत 37.88 कोटी रुपये खचाथच्या प्रकल्पाला 

मंिुरी िेण्यात आली 

भारत सरकार अपंग आहितांची उत्पन्न मयासदा कौटंुहबक 

पेन्शनसाठी 30% पयांत र्ाढर्ले 

● संरक्षण आहण कें द्र सरकारच्या एम इंिरीि ने मानहसक हकंर्ा 

शारीररक अपंगत्व असलेल्या मुलांना/भारं्र्ांना कौटंुसबक 

पेन्फ्शनिाठी अपंग आहितांची उत्पन्न मयाथिा वाढवण्याचा सनिथय 

घेतला आहे .  

● कुटंुब/सनवृत्तीवेतन व्यसतररक्त इतर स्त्रोतांमधून त्ाचे एकूि उत्पन्न 

िंबंसधत िरकारी कमथचारी/सनवृत्तीवेतनधारकाने घेतलेल्या शेवटच्या 

वेतनाच्या 30% पेक्षा कमी अिेल आसि त्ावरील स्वीकायथ 

महागाईत िवलत अिेल तर मुल/भावंड आिीवन कौटंुसबक 

पेन्फ्शनिाठी पात्र अिेल.अशा प्रकरिांमधे्य आसर्थक लाभ 08 

फेब्रुर्ारी 2021 पािून लागू होईल. 

सामाहजक न्याय आहण अहिकाररता मंत्रालयाने एल्डर लाइन सुरू 

केली 

● सामाहजक न्याय आहण अहिकाररता मंत्रालयाने 'एल्डर लाइन' 

नावाच्या जे्यष्ठ नागररकांिाठी भारताची पसहली पॅन-इंसडया 

हेल्पलाईन िुरू केली आहे , 

● ज्यािाठी टोल-री क्रमांक 14567 आिे . व्यािपीठ जे्यष्ठ 

नागररकांना कनेक्ट् होण्याि आसि त्ांच्या िमस्या िामासयक 

करण्याि, मासहती आसि मागथिशथन समळसवण्याि अनुमती िेईल. 

कें द्रीय मंत्री हजतेंद्र हसंि यांनी “अमृत गँ्रर् चॅलेंज प्रोग्राम- जन केअर” 

लाँच केले 
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● आझािी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हिून, कें द्रीय मंत्री र्ॉ 

हजतेंद्र हसंि (कें द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सवज्ञान आसि तंत्रज्ञान) 

यांनी "जन केअर" नार्ाचा "अमृत गँ्रर् चॅलेंज कायसक्रम" िुरू 

केला . गँ्रड चॅलेंिचे उिीष्ट् 75 स्टाटथ-अप आसि उद्योिकांना 

ओळखिे आहे, िे भारतातील आरोग्यिेवा आिानांिाठी 

नासवन्यपूिथ कल्पना आसि िोलू्यशन्स घेऊन येतात, िे कमी 

िंिाधन िेसटंग्जमधे्य काम करू शकतात, ज्यामुळे भारतातील 

आरोग्य िेवा सवतरि मिबूत होईल. 

योजनेबद्दल: 

● बायोटेक्नॉलॉिी इंडस्टर ी ररिचथ असिस्टन्स कौक्ट्न्सल 

(बीआयआरएिी), नॅिकॉम आसि नॅिकॉम फाउंडेशन यांनी 

िंयुक्तपिे िेशव्यापी "सडस्किर - सडझाईन - से्कल" कायथक्रम 

म्हिून हे आिान िुरू केले आहे. 

● “िन केअर” अमृत चॅलेंि इनोिेशन इन टेलीमेसडसिन, सडसिटल 

हेल्थ, एमहेल्थ सवर् सबग डेटा, एआय, ब्लॉकचेन आसि इतर 

तंत्रज्ञानािारख्या स्टाटथ-अप्सना ओळखेल. 

● आिान 31 हर्सेंबर 2021 रोिी िंपेल . 

 लोकसभा अध्यक्षांनी 'हनिी 2.0' योजना सुरू केली 

● लोकिभा अध्यक्ष ओम हबलास यांनी 2021 च्या जागहतक पयसटन 

हदनाहनहमत्त पयथटन मंत्रालयाने आयोसित केलेल्या 

कायथक्रमािरम्यान NIDHI 2.0 (िॉखस्पटॅहलटी इंर्िरीचा राष्ट्र ीय 

एकाखत्मक रे्टाबेस) योजनेचे उि्घाटन केले आहे . NIDHI 2.0 

डेटाबेिमधे्य केवळ िमावेशक युसनट्िच निे तर टर ॅिल एिंट्ि, 

टूर ऑपरेटर आसि इतरांचा िमावेश करून असधक िमावेशकता 

अिेल. 

NIDHI योजनेबद्दल: 

● पयथटन मंत्रालयािारे NIDHI योिना पयथटन के्षत्राचे सडसिटायझेशन 

िुलभ करण्यािाठी आसि आिरासतथ्य आसि पयथटन के्षत्रािाठी 

व्यविाय करण्याि िुलभतेला प्रोत्साहन िेण्यािाठी, िवथ 

सनवािस्र्ानाच्या युसनटला आसतथ्य उद्योगाचा भाग बनण्यािाठी 

व्यािपीठावर नोिंिी करण्यािाठी प्रोत्सासहत करून िुरू करण्यात 

आले. 

● या प्रिंगाचा एक भाग म्हिून, पयथटन मंत्रालयाने िंयुक्त राष्ट्र ाच्या 

पयाथवरि कायथक्रम (UNEP) आसि ि ररस्पॉक्ट्न्सबल टूररझम 

िोिायटी ऑफ इंसडया (RTSOI) यांच्यात एक परस्पर पयथटन के्षत्रात 

'सटकाऊपिाच्या उपक्रमांना' िसक्रयपिे प्रोत्साहन आसि िमर्थन 

िेण्यािाठी िामंिस्य करार केला. 

 

राज्य बातम्या 
 

लर्ािमिील दोजे आंगचुक यांची आयएयूचे मानद सदस्य म्हणून 

हनयुक्ती 

● लडाख के्षत्रातील हॅन्फ्ले येर्ील भारतीय खगोल भौसतकी िंस्रे्च्या 

(आयआयए) भारतीय खगोलशास्त्रीय वेधशाळेचे प्रभारी असभयंता 

िोिे अंगचुक यांना आंतरराष्ट्र ीय खगोलशास्त्रीय युसनयन (आयएयु) 

चे मानि ििस्य म्हिून प्रवेश िेण्यात आला आहे. आंगचुक प्रसतसष्ठत 

िंस्रे्त स्र्ान समळविारे पसहले आसि एकमेव भारतीय आहेत. 

● आयएयु िारे मानि ििस्यांची मान्यता अशा व्यक्तीनंा सिली िाते 

ज्यांनी त्ांच्या िेशात खगोलशास्त्रीय िंशोधन आसि िंसृ्कतीच्या 

प्रगतीमधे्य लक्षिीय योगिान सिले आहे, परंतु िे वैयक्ट्क्तक ििस्य 

म्हिून पात्र नाहीत. 

● ही ििस्यता शे्रिी ऑगस्ट 2018 मधे्य िािर करण्यात आली होती 

आसि याचे 9 ििस्य आहेत. 

बेरोजगार तरुणांना मदत करण्यासाठी पंजाब ‘मेरा काम मेरा मान’ 

योजना सुरू करणार 

● पंिाब मंसत्रमंडळाने एका नवीन योिनेला मंिुरी सिली ज्यामुळे 

राज्यातील बेरोिगार तरुिांना त्ांच्या कौशल्यांमधे्य िुधारिा 

होण्याि आसि नोकरी समळण्याची शक्यता वाढण्याि मित होईल. 

● या तरुिांना राज्य िरकारच्या ‘मेरा काम मेरा मान’ योिनेअंतगथत 

अल्पमुितीचे कौशल्य प्रसशक्षि मोफत सिले िाईल. 

● 90 कोटी खचथ करून 30000 लाभाथ्यांचे उसिष्ट् प्रस्तासवत करण्यात 

आले आहे. या योिनेत पंिाब कौशल्य सवकाि समशन प्रसशक्षि 

कें द्रांवर आयोसित केलेल्या प्रसशक्षि कोिथ िुरू झाल्यापािून 12 

मसहन्यांच्या कालावधीिाठी रुपये 2,500 िरमहा रोिगार िहाय्य 

भत्ता िेखील प्रिान करण्यात येिार आहे. 

एफएम हनमसला सीतारमण यांनी हत्रपुरामधे्य ‘माय पॅर्, माय राइट’ 

प्रकल्पाचे उद्घाटन केले 

● सत्रपुरामधे्य, कें द्रीय अर्थमंत्री सनमथला िीतारामि यांनी नाबाडथ आसि 

नॅब फाउंडेशनच्या पुढाकाराने िुरू केलेल्या ‘माय पॅड, माय राईट’ 

या प्रकल्पाचे उि्घाटन गोमती सिल््ातील सकल्ला गावात केले. 

● अनुिान, वेतन िहाय्य आसि भांडवली उपकरिािारे ग्रामीि 

मसहलांना आिीसवका आसि मासिक पाळीची स्वच्छता प्रिान करिे 

या प्रकल्पाचे उसिष्ट् आहे. 

ताहमळनारू्चे राज्यपाल बनर्ारीलाल पुरोहित यांच्याकरे् पंजाब, 

चंदीगर्चा अहतररक्त कायसभार 

● तासमळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोसहत यांना पंिाब आसि 

कें द्रशासित प्रिेश चंिीगडचा असतररक्त कायथभार िेण्यात आला 

आहे. यापूवी िी.पी. सिंग बिनोर पंिाबचे राज्यपाल आसि 

चंिीगडचे प्रशािक होते. 

● राष्ट्र पतीनंी पुरोसहत यांची चंिीगडचे प्रशािक म्हिून सनयुक्ती केली 

आहे. 

एसबीआयने जमू्म -काश्मीरच्या िीनगरमिील दाल सरोर्ारर्र 

तरंगते एटीएम सुरु केले 

● भारतीय से्टट बँकेने िमू्म -काश्मीरच्या श्रीनगरमधील िाल 

िरोवारवर एका हाऊिबोटवर एक तरंगते एटीएम स्र्ासनक आसि 

पयथटकांच्या िोयीिाठी उघडले आहे. 

● फ्लोसटंग एटीएमचे उि्घाटन एिबीआयचे अध्यक्ष सिनेश खारा 

यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

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://t.me/Adda247Marathi


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi | September 2021 

 

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

● 2004 मधे्य एिबीआयने केरळमधे्य फ्लोसटंग एटीएम िुरू केले 

होते. 

आसामने राजीर् गांिी यांचे नार् ओरंग राष्ट्र ीय उद्यानातून काढून 

टाकण्याचा हनणसय घेतला 

● आिाम मंसत्रमंडळाने मािी पंतप्रधान रािीव गांधी यांचे नाव ओरंग 

राष्ट्र ीय उद्यानातून काढून टाकण्याचा सनिथय घेतला आहे. 

● ओरंग हे नाव आसिवािी आसि चहा-उत्पािक िमुिायाच्या 

भावनांशी िंबंसधत अिल्याने मंसत्रमंडळाने रािीव गांधी ओरंग 

राष्ट्र ीय उद्यानाचे नाव बिलून ओरंग राष्ट्र ीय उद्यान करण्याचा सनिथय 

घेतला आहे. 

● ब्रह्मपुते्रच्या उत्तर सकनाऱ्यावर क्ट्स्र्त, 78.80 चौरि सकमी मधे्य 

पिरलेले ओरंग राष्ट्र ीय उद्यान ही राज्यातील िवाथत िुने वनिंपत्ती 

आहे. 1985 मधे्य याला वन्यिीव अभयारण्य चा आसि 1999 मधे्य 

राष्ट्र ीय उद्यानाचा ििाथ िेण्यात आला. 

जमू्म काश्मीर चे नायब राज्यपाल मनोज हसन्हा यांनी महिलांसाठी 

'साथ' उपक्रमाचे उद्घाटन केले 

● जमू्म -काश्मीरमधे्य, नायब राज्यापाल मनोज हसन्हा यांनी बचत 

गटाच्या महिलांसाठी ग्रामीि उपक्रम प्रवेग 'साथ' नावाचा 

कायथक्रम िुरू केला आहे. 

● मसहलांचे िीवन िमृद्ध करिे आसि त्ांना िामासिक आसि आसर्थक 

बाबीमंधे्य स्वतंत्र आसि िक्षम बनविे, बचत गटांशी िंबंसधत 

मसहलांना मागथिशथन करिे आसि या मसहलांनी तयार केलेल्या 

उत्पािनांचे बािारपेठ उपलब्ध करून िेिे हे या कायथक्रमाचे उसिष्ट् 

आहे. 

● या उपक्रमाचे उिीष्ट् मसहलांना त्ांच्या उद्योगाला आवश्यक 

कौशले्य सशकविे आसि त्ांचे व्यविाय हायर ऑडथर 

एंटरप्राइिेिमधे्य रूपांतररत करिे आहे. 

लर्ािने राज्य प्राणी म्हणून हिम हबबट्या, राज्य पक्षी म्हणून ब्लॅक 

नेकेर् के्रनची घोषणा केली 

● कें द्रशासित प्रिेश लर्ािने नवीन राज्य प्रािी म्हिून हिम हबबट्या 

(पँथर युहनका) आसि ब्लॅक नेकेर् के्रन (ग्रस हनहक्रकोहलस) ला 

नवीन राज्य पक्षी म्हिून घोसषत केले आहे. 

● 31 ऑगस्ट 2021 रोिी कें द्रशासित प्रिेश लडाखचे उपराज्यपाल 

श्री राधा कृष्ण मारू्र यांनी या िंिभाथत असधिूचना िारी केली. 

● पूवीच्या िमू्म आसि काश्मीर राज्यात, ब्लॅक नेकेर् के्रन आसि 

काश्मीर िॅग (िंगुल) हे राज्य पक्षी आसि प्रािी होते. 

मिाराष्ट्र  राज्य पुण्यात राजीर् गांिी यांच्या नार्ार्र हर्ज्ञान शिर 

उभारणार आिे 

● सवद्याथ्यांमधे्य वैज्ञासनक दृसष्ट्कोन सवकसित करण्यािाठी आसि 

त्ांना भसवष्यात सवज्ञानाचे सवद्यार्ी म्हिून तयार करण्यािाठी 

मिाराष्ट्र  सरकारने पुण्यािवळ हपंपरी-हचंचर्र् येरे् िागसतक 

ििाथचे हर्ज्ञान शिर स्र्ापन करण्याचा सनिथय घेतला आहे. 

● 'भारतरत्न राजीर् गांिी सायन्स इनोवे्हशन हसटी' हे कें द्र, 

पीिीएमिी पररिरातील आठ एकर कॉम्प्िेक्समधे्य एक एकर 

के्षत्रावर सवज्ञान कें द्र सवकसित केले िाईल. पीिीएमिी के्षत्रात 

िायन्स सिटी बांधण्यािाठी राज्याने 191 कोटी रुपयांची मित 

सिली आहे. 

ताहमळनारू्मधे्य भारतातील पहिले रू्गोगं संर्िसन के्षत्र 

● ताहमळनारू् राज्य िरकारने पाल्क सामुद्रिुनीच्या उत्तर भागात 

भारतातील पहिले रू्गोगं संर्िसन के्षत्र उभारण्याची घोषिा केली 

आहे. डूगोगं िामान्यतः  िमुद्री गाय म्हिून ओळखले िाते. 

● र्ाइल्डलाइफ इखिटू्यट ऑफ इंहर्या (WII) च्या अंिािानुिार, 

िध्या फक्त 200-250 डुगोगं सशल्लक आहेत, त्ापैकी 150 पाल्क 

िामुद्रधुनी आसि तासमळनाडूतील मन्नारच्या खाडीमधे्य 

आढळतात. 

● हा के्षत्र पाल्क िामुद्रधुनीच्या उत्तरेकडील भागात आहदरामपहिनम 

ते अमापहिनम पयंत पिरलेला अिेल. हा राखीव 500 चौरि सकमी 

पेक्षा िास्त के्षत्र व्यापेल. 

चंदीगर् रेले्व िेशनला पंचतारांहकत ‘ईट राइट िेशन’ प्रमाणपत्र 

● चंदीगर् रेले्व िेशनला (िीआरएि) प्रवाशांना उच्च ििाथचे, 

पौसष्ट्क अन्न पुरवण्यािाठी 5 िार ‘ईट राइट िेशन’ प्रमािपत्र 

िेण्यात आले. 

● एफएिएिएआय-िूचीबद्ध तृतीय-पक्ष ऑसडट एिन्सीच्या 

िमाप्तीनंतर भारतीय अन्न िुरक्षा आसि मानक प्रासधकरि 

(एफएिएिएआय) िारे प्रमािपत्र िेण्यात आले. 

● जागहतक दजासच्या रेले्व स्थानकाच्या धतीवर शे्रिीिुधाररत 

करण्यािाठी िीआरएिची सनवड करण्यात आली. 

 चंदीगर्मधे्य भारतातील सर्ासत उंच िर्ा स्वच्छ करणारा टॉर्र 

बसर्ण्यात आला 

● कें द्रशासित प्रिेश चंदीगर्मधे्य भारतातील िवाथत उंच िर्ा 

शुद्धीकरण टॉर्रचे उि्घाटन झाले आहे. 

● चंहदगढ प्रदूषण हनयंत्रण सहमतीच्या (िीपीिीिी) पुढाकाराने 

िेक्ट्र 26 मधील टर ान्सपोटथ चौक, पायोि एअर प्रायिेट सलसमटेडने 

हा टॉवर बिवला आहे. 

गुजरात सरकारने र्तन पे्रम योजना सुरू केली 

● गुजरात िरकार र्तन पे्रम योजनेअंतगसत सडिेंबर 2022 पयंत 

असनवािी गुिराती नागररकांच्या िाहय्याने ग्रामीि सवकािावर लक्ष 

कें सद्रत करण्यािाठी 1000 करोड रुपयांचे प्रकल्प हाती घेिार आहे. 

● यातील 40% खचथ शािन करिार तर उवथररत खचथ असनवािी 

गुिराती नागररकांच्या िारे केला िािार आहे. 

एर्ीबी ने मिाराष्ट्र ातील ग्रामीण संपकस यंत्रणा र्ाढर्ण्यासाठी $ 300 

दशलक्ष कजस मंजूर केले 

● भारत सरकार आसि आहशयाई हर्कास बँकेने (एडीबी) ने 

मिाराष्ट्र  राज्यातील ग्रामीि अर्थव्यवस्रे्ला चालना िेण्याकररता 
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ग्रामीण कनेखक्टखव्हटी िुधारण्यािाठी असतररक्त सवत्तपुरवठा 

म्हिून 300 दशलक्ष र्ॉलससच्या किाथवर स्वाक्षरी केली आहे. 

● हे ऑगस्ट 2019 मधे्य एडीबी िारे मंिूर 200 िशलक्ष अमेररकन 

डॉलरच्या व्यसतररक्त आहे. 

● िध्या िुरू अिलेल्या मिाराष्ट्र  ग्रामीण कनेखक्टखव्हटी सुिार 

प्रकल्पासाठी असतररक्त सवत्तपुरवठा 34 सिल््ांमधील एकूि 

2,900 सकलोमीटर (सकमी) लांबीिाठी असतररक्त 1,100 ग्रामीि 

रसे्त आसि 230 पूल िुधारण्याि मित करेल 

झारिंर्मधे्य पाणीपुरर्ठा सुिारण्यासाठी एर्ीबी ने $ 112 

दशलक्ष कजस मंजूर केले 

● आहशयाई हर्कास बँक (एडीबी) आसि भारत सरकारने 

झारिंर् राज्यातील चार शहरांतील िुधाररत िेवा जल हर्तरण 

आसि पाणी पुरर्ठा पायाभूत सुहर्िा सवकसित करण्यािाठी 

तिेच शहरी स्र्ासनक िंस्र्ा (युएलबी) ची क्षमता मिबूत 

करण्यािाठी 112 दशलक्ष र्ॉलससच्या किाथवर स्वाक्षरी केली 

आहे. 

● झारखंड राज्यातील एडीबी चा हा पसहला प्रकल्प आहे. 

तेलंगणामधे्य ‘मेहर्हसन फ्रॉम द स्काय’ उपक्रम सुरू 

● नागरी उड्डयन मंत्री ज्योसतरासित् सिंसधया यांनी तेलंगिात ‘मेसडसिन 

रॉम ि स्काय’ प्रकल्प िुरू केला आहे . डर ोन वापरून िुगथम भागात 

लि आसि इतर अत्ावश्यक वसंू्तची वाहतूक करण्याचे या 

प्रकल्पाचे उसिष्ट् आहे. 

● “हे ‘मेसडिन्स रॉम ि स्काय’ प्रकल्प 16 ग्रीन झोनमधे्य घेण्यात 

येईल. 

● तीन मसहन्यांिाठी डेटाचे सवशे्लषि केले िाईल. 

● आरोग्य मंत्रालयािह, आयटी मंत्रालय, राज्य िरकार आसि कें द्र 

एकसत्रतपिे डेटाचे सवशे्लषि करेल आसि िंपूिथ िेशािाठी एक 

मॉडेल बनवेल. 

● कालांतराने त्ाला राष्ट्र ीय स्तरावर नेण्याचा िरकारचा मानि आहे. 

बाजरीचे िब बनहर्ण्याच्या उदे्दशाने छत्तीसगर् सरकारने ‘हमलेट 

हमशन’ सुरु केले  

● शेतकऱ्यांना सकरकोळ धान्य सपकांिाठी योग्य िर िेण्याच्या उिेशाने 

छत्तीिगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी ‘समलेट समशन’ िुरू 

करण्याची घोषिा केली आहे. 

● छत्तीिगडला भारताचे बािरीचे कें द्र बनसविे हा या समशन चा उिेश 

आहे.राज्य िरकारने इंसडयन इक्ट्िटू्यट ऑफ समलेट ररिचथ 

(आयआयएमआर), हैिराबाि आसि राज्यातील 14 सिल््ांच्या 

सिल्हासधकाऱ्यांिोबत िामंिस्य करार केला आहे. 

ओहर्शामधे्य नुआिाई जुिार कापणी उत्सर् साजरा केला जातो. 

● नुआखाई िुहार हा पसिम ओसडशाचा कृषी उत्सव, धासमथक उत्साह 

आसि परंपरेने िािरा होतो.  

● गिेश चतुर्ीच्या 1 सिविानंतर नुआखाई िुहार उत्सव िािरा केला 

िातो . नुआखाई हा पीक िि आहे िो पसिम ओसडशा आसि िसक्षि 

छत्तीिगडच्या लोकांनी हंगामाच्या नवीन तांिळाचे स्वागत 

करण्यािाठी िािरा केला. 

● नुआ म्हििे नवीन आसि खाय म्हििे अन्न. तर, नुआखाईचा िि 

हा शेतकऱ्यांनी नव्याने कापिी केलेल्या अन्नाचा उत्सव िािरा 

करण्याचा िि आहे. 

PM-KUSUM अंतगसत सौर पंप बसर्ण्यात िररयाणा अव्वल आिे. 

● कें द्रीय नवीन आसि नवीकरिीय ऊिाथ मंत्रालयाच्या 

आकडेवारीनुिार , प्रधानमंत्री सकिान ऊिाथ िुरक्षा इवाम उत्थान 

महासभयान (पीएम-कुिुम) अंतगथत ऑफ-सग्रड िौर पंप 

बिवण्याच्या बाबतीत हररयािा िेशातील इतर राज्यांमधे्य अव्वल 

आहे . 

● हररयािाने 2020-21 िाठी 15,000 मंिूर पंपांपेक्षा 14,418 पंप 

बिवले आहेत. हररयािाला 2020-21 वषाथिाठी 15,000 पंपांचे 

लक्ष्य िेण्यात आले आहे, ज्याची एकूि सकंमत 520 कोटी रुपये 

आहे. 

● कें द्र पुरसृ्कत पीएम-कुिुम योिना 2019 मधे्य 20 लाख 

सँ्टडअलोन िौर पंप बिवण्याचे लक्ष्य ठेवून िुरू करण्यात आली . 

● या योिनेअंतगथत शेतकऱ्यांना पंपाच्या खचाथच्या 40 टके्क खचथ 

करावा लागतो, तर कें द्र आसि राज्य िरकार उवथररत 60 टके्क िौर 

पंपांना अनुिान िेतात ज्यांची क्षमता 10 एचपी पयंत आहे. 

भारताचे 61 रे् सॉफ्टरे्अर टेक्नॉलॉजी पाकस  कें द्र नागालँर्मधे्य 

उघर्ले 

● कोसहमा येरे् नागालँडचे पसहले आसि भारताचे 61 वे िॉफ्टवेअर 

टेक्नॉलॉिी पाकथ  (एिटीपीआय) कें द्राचे उि्घाटन झाले .  

● कोसहमा येर्ील एिटीपीआय कें द्राचे उि्घाटन हे पंतप्रधान नरेंद्र 

मोिी यांच्या ईशाने्यकडील भावी सपढ्ांिाठी िंधी सनमाथि 

करण्यािाठी तंत्रज्ञान पररिंस्र्ा सनमाथि करण्याच्या दृष्ट्ीकोनाची 

पूतथता आहे. 

जमू्म-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज हसन्हा यांनी ‘एक 

ग्रामपंचायत-एक र्ीआयजीआय-पे सिी’ सुरू केली 

● िमू्म-काश्मीरमधे्य, लेफ्टनंट गिनथर मनोि सिन्हा यांनी ‘एक ग्राम 

पंचायत-एक डीआयिीआय-पे िखी’ हे नवीन समशन िुरू केले 

आहे .  

● िमू्म आसि काश्मीर उद्योिकता सवकाि िंस्र्ा, पंपोर येरे् समशन 

िुरू करण्यात आले. त्ांनी रेखांसकत केले की डीआयिीआय-पे 

िखीने कें द्रशासित प्रिेशातील बचत गट (एिएचिी) पररिंस्रे्मधे्य 

आसर्थक िमावेशकता आिली आहे , ज्यामुळे िूरच्या भागातही 

असधक पारिशथकतेिह आवश्यक आसर्थक प्रवेश सबंिू तयार केले 

आहेत. 

चरणजीत हसंि चन्नी पंजाबचे पुढील मुख्यमंत्री 

● कॅप्टन अमररंिर सिंग यांनी पिाचा रािीनामा सिल्यानंतर काँगे्रि 

पक्षाने सवद्यमान तंत्रसशक्षि मंत्री चरििीत सिंह चन्नी यांची पंिाबचे 

नवीन मुख्यमंत्री म्हिून सनवड केली आहे . 
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● त्ांची पंिाब काँगे्रि सवधान पक्षाचे (िीएलपी) नेते म्हिून सनवड 

झाली आहे. ते चमकौर िासहब सवधानिभा मतिारिंघातून आमिार 

आहेत . ते पंिाबचे पसहले िसलत मुख्यमंत्री होतील. 

कॅ टली’ हसक्कीमचा राज्य मासा म्हणून घोहषत 

● हसक्कीम सरकारने िाहीर केले आहे ‘कूपर Mahseer’ स्र्ासनक 

पातळीवर म्हिून नाव ‘Katley’ राज्य मािे. Neolissochilus 

hexagonolepis हे Cooper Mahseer चे वैज्ञासनक नाव आहे. 

● कॅटली माशाचे महत्त् अधोरेक्ट्खत करण्यािाठी आसि त्ाच्या 

िंवधथन उपायांवर भर िेण्यािाठी हा सनिथय घेण्यात आला आहे. या 

माशाला उच्च बािार मूल्य आहे आसि राज्यातील िनतेने त्ाला खूप 

पिंती सिली आहे. 

● सिक्कीम िरकारने राज्यातील िलाशयांना मािेमारीिाठी खुले 

अिल्याचे िाहीर केले आहे. मत्स्य िंचालनालयातफे इचु्छक 

वैयक्ट्क्तक मच्छीमार सकंवा मच्छीमार िहकारी िंस्र्ा सकंवा बचत 

गटांना िलाशयांमधे्य मािेमारीिाठी सिक्कीम मत्स्यव्यविाय 

सनयम, 1990 अंतगथत सवद्यमान तरतुिीनुंिार परवाने सिले िातील. 

● िलाशय उत्तर सिक्कीममधील चंुगर्ांगमधे्य आहेत, पसिम 

सिक्कीममधील लेगशेपिह पूवथ सिक्कीममधील सिकू्च आसि 

रोरार्ांग 

महणपूरच्या हसरारािोगं हमरची आहण तामेंगलाँग ऑरेंजला GI टॅग 

हमळाला 

● मसिपूर, िोन प्रसिद्ध उत्पािने िथेई हमरची, मसिपूर च्या उकू्रल 

सिल््ात आढळले आहे आसि त्ाच्या असितीय चव ओळखले िाते, 

आसि तामेंगलाँग मंडारीन नाररंगी ला GI टॅग मंिूर केला आहे 

●  मसिपूरच्या इसतहािातील हा एक ऐसतहासिक मैलाचा िगड आहे 

आसि यामुळे मसिपूरमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. 

िाती हमरची बद्दल: 

● हरे्ची समरची चांगली अँटी-ऑक्ट्क्सडेंट म्हिून काम करते आसि 

त्ात उच्च कॅक्ट्ल्शयम आसि क्ट्िटॅसमन िी पातळी अिते. त्ाची 

अतं्त उच्च अमेररकन स्पाइि टर ेड अिोसिएशन (ASTA) रंगाची 

सकंमत 164 आहे. समरचीचा काढता येिारा रंग िामान्यतः  ASTA 

मूल्य वापरून व्यक्त केला िातो. 

तमेंग्ॉंग मंदाररन नारंगी बद्दल: 

● तामेंग्लॉंग मंिाररन िंत्रा आकाराने मोठा आहे, त्ाचे विन िरािरी 

232.76 गॅ्रम आहे. ही एक अनोखी गोड आसि आंबट चव आहे. 

त्ात उच्च रि िामग्री (िुमारे 45 टके्क) आहे आसि एस्कॉसबथक 

acidसिड (48.12 समलीग्राम/100 समली) मधे्य िमृद्ध आहे. हे िंते्र 

तमेंग्लॉंगच्या टेकड्ांमधे्य 1,800 हेक्ट्र के्षत्रामधे्य उगवले िातात, 

त्ापैकी 400 हेक्ट्र मोमािारे िेंसद्रय म्हिून प्रमासित आहेत. 

ताहमळनारू् आहण पुद्दुचेरी समुद्रहकनाऱ्यांना ‘बू्ल फ्लॅग’ प्रमाणपत्र 

हमळाले 

● भारतातील आिखी िोन िमुद्रसकनाऱ्यांना “बू्ल फॅ्लग” प्रमािपत्र 

िेण्यात आले आहे , एक आंतरराष्ट्र ीय इको-लेिल टॅग, ज्यामुळे 

िेशातील अशा िमुद्रसकनाऱ्यांची एकूि िंख्या 10 वर गेली आहे. 

● पयाथवरि सशक्षि (शुल्क), डेन्माकथ , फाउंडेशनच्या सशवरािपूर -

गुिरात, घोघाला -िीव, कािाकोड आसि पािुसबद्न -कनाथटक, 

काप्पड-केरळ, हृसशकोडंा- आंध्र – बू्ल ध्विांसकत करा प्रमािपत्र 

कराराला ती िुद्धा आठ नामांकन सकनारे पुन्हा प्रमािपत्र सिले आहे 

प्रिेश, गोडन-ओसडशा आसि राधानगर- अंिमान आसि सनकोबार, 

ज्यांना गेल्या वषी बू्ल फॅ्लग प्रमािपत्र िेण्यात आले. 

● या आठ िमुद्रसकनाऱ्यांना 6 ऑक्ट्ोबर 2020 रोिी बू्ल फॅ्लग 

प्रमािपत्र समळाले 

बू्ल फ्लॅग प्रमाणन काय आिे? 

● बू्ल फॅ्लग िसटथसफकेशन हे िागसतक स्तरावर मान्यताप्राप्त इको-

लेबल आहे िे पयाथवरिीय सशक्षि आसि मासहती, आंघोळीच्या 

पाण्याची गुिवत्ता, पयाथवरि व्यवस्र्ापन आसि िंवधथन आसि 

िमुद्रसकनाऱ्यांमधे्य िुरक्षा आसि िेवा या चार प्रमुख प्रमुखांमधे्य 33 

कडक सनकषांच्या आधारावर सिले िाते. 

● बू्ल फॅ्लग बीच हे पयाथवरि-पयथटनाचे मॉडेल आहे िे 

पयथटकांना/िमुद्रसकनारी िाण्यािाठी स्वच्छ आसि आरोग्यिायी 

आंघोळीचे पािी, िुसवधा, िुरसक्षत आसि सनरोगी वातावरि आसि 

पररिराचा शाश्वत सवकाि करण्याचा प्रयत्न करते. 

● प्रख्यात पयाथवरितज्ज्ञ आसि शास्त्रज्ञांनी बनवलेल्या स्वतंत्र राष्ट्र ीय 

जु्यरीने सशफारशी केल्या आहेत. 

लर्ाि “हिमालयन हचत्रपट मिोत्सर् 2021” ची पहिली आरृ्त्ती 

सादर करणार आिे. 

● ‘ि सहमालयन सफल्म फेक्ट्स्टवल -2021’ (THFF) ची पसहली आवृत्ती 

24 ते 28 िप्टेंबर िरम्यान लेह, लडाख येरे् िुरू होईल . कें द्रशासित 

प्रिेश लडाखच्या प्रशािनाने सचत्रपट महोत्सव िंचालनालय, मासहती 

आसि प्रिारि मंत्रालय, भारत िरकार यांच्या िहकायाथने हा सचत्रपट 

महोत्सव आयोसित केला िात आहे. 

● लडाख स्वायत्त सहल डेिलपमेंट कौक्ट्न्सल, लेह यांच्या िहकायाथने 

हा सचत्रपट महोत्सव आयोसित केला िात आहे. पाच सिविांचा 

सचत्रपट महोत्सव भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वषांच्या स्मरिार्थ 

‘आझािी का अमृत महोत्सव’ िािरा करण्याचा एक भाग आहे . 

● या सचत्रपट महोत्सवात स्र्ासनक सचत्रपट सनमाथत्ांचा िसक्रय िहभाग 

अिेल आसि 12 सहमालयीन राजे्य आसि कें द्रशासित प्रिेशांमधून 

प्रसतभा प्रिसशथत होईल. आिाम, सिक्कीम, मसिपूर, समझोराम, 

सत्रपुरा, मेघालय, नागालँड, उत्तराखंड, अरुिाचल प्रिेश, सहमाचल 

प्रिेश आसि लडाख यासशवाय सहमालयीन राज्यांतील लोकसप्रय 

सचत्रपटांिह भारतीय पॅनोरमा सनवडलेले सचत्रपट महोत्सवािरम्यान 

प्रिसशथत केले िातील. 

उत्तर प्रदेश सरकार ‘इलेक्टर ॉहनक पाकस ’ उभारणार 

● योगी आसित्नार् नेतृत्व उत्तर प्रिेश िरकारने एक सवकसित 

करण्यािाठी एक प्रस्ताव केला आहे 

● ‘इलेक्ट्र ॉसनक पाकथ ’, बािूने यमुना दु्रतगती औद्योसगक सवकाि 

प्रासधकरि (YEIDA) , नोएडा िवळ, इलेक्ट्र ॉसनक्स उद्योग 

प्रोत्साहन के्षत्र. िेवर सवमानतळािवळ YEIDA च्या 250 एकर 

के्षत्रात पाकथ  सवकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. 
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उद्यानाबद्दल: 

● मोबाईल फोन, टीिी आसि इतर इलेक्ट्र ॉसनक उपकरिे आसि 

अॅके्सिरीि तयार करिाऱ्या राष्ट्र ीय आसि आंतरराष्ट्र ीय कंपन्या 

उद्यानात त्ांचे युसनट स्र्ापन करतील. 

● नवीन इलेक्ट्र ॉसनक पाकथ  िुमारे 50,000 कोटीचं्या गंुतविूकीत 

बांधला िाईल तिेच हिारो स्र्ासनक तरुिांना रोिगार सनमाथि 

होईल. 
 

 

आसामने कामरूप हजल्ह्याच्या चायगार् येथे चिा पाकस  उभारले 

● आिाम कामरूप सिल््ातील चायगाव येरे् चहा पाकथ  उभारत आहे.  

● या चहाच्या बागेत रेले्व आसि बंिर कनेक्ट्क्ट्क्ट्िटी, कागो आसि 

वेअरहाऊि िुसवधा, प्रसक्रया िुसवधा ििे चहा पीििे, समश्रि, 

पॅकेसिंग आसि इतर उपयोसगता िेवा एकाच छताखाली अितील. 

हिमाचल प्रदेशमधे्य जगातील सर्ासत उंच ईव्ही चाहजांग िेशनचे 

उद्घाटन झाले 

● िगातील िवाथत उंच इलेक्ट्क्ट्र क िेइकल चासिंग से्टशनचे उि्घाटन 

सहमाचल प्रिेशातील लाहौल आसि स्पीती सिल््ातील काझा गावात 

झाले आहे . इलेक्ट्क्ट्र क िेइकल चासिंग से्टशन 500 फूट उंचीवर 

उभारण्यात आले आहे . 

● या उपक्रमाचा उिेश वाहनांचे प्रिूषि तपाििे आसि या के्षत्रातील 

स्वच्छ आसि सहरव्या वातावरिािाठी इलेक्ट्क्ट्र क वाहनांना प्रोत्साहन 

िेिे आहे. भारतात इलेक्ट्क्ट्र क िेइकल (EV) इकोसिस्टममधे्य 

चांगली गती समळत आहे. 

WHO ने 2005 नंतर प्रथमच िरे्च्या गुणर्ते्तचे हनकष सुिारले 

● िागसतक आरोग्य िंघटनेने (WHO) त्ाच्या एक घट्ट पुनरावृत्ती 

िाहीर केले आहे हवा गुिवत्ता मागथिशथक तते्त् (AQG). 

डबू्ल्यएचओ ने 2005 नंतर िागसतक हवेच्या गुिवते्तत हे पसहले 

िंशोधन केले आहे. 

● नवीन मागथिशथक तत्त्ांमधे्य डबू्ल्यएचओ ने ओझोन, नायटर ोिन 

डायऑक्साइड, िल्फर डायऑक्साइड, काबथन मोनोऑक्साइड 

आसि पासटथकु्यलेट मॅटर (PM) यािह मुख्य प्रिूषकांच्या स्वीकायथ 

प्रिशथनाची पातळी कमी केली आहे. 

नागालँर्मिील नागा काकर्ीला भौगोहलक ओळि टॅग हमळाला 

● नागालँडच्या “गोड काकडी” ला एक भौगोसलक ओळख (िीआय) 

टॅग िेऊन कृषी उत्पािन म्हिून ि सिओग्रासफक इंसडकेशन्स ऑफ 

गुड्ि (रसिस्टर ेशन अँड प्रोटेक्शन) 1999 च्या तरतुिीनुिार िेण्यात 

आले. 

● काकडी ईशान्य सवभागातील िवाथत महत्वाच्या सपकांपैकी एक आहे. 

के्षत्रफळानुिार या फळाची लागवड नागालँडमधे्य पाचव्या 

क्रमांकावर आहे आसि उत्पािनात सतिऱ्या क्रमांकावर आहे. 

नागा काकडी बिल: 

● नागा काकडी त्ाच्या गोडपिा आसि असितीय सहरव्या रंगािाठी 

ओळखली िाते. हे पोटॅसशयम िमृद्ध आहे आसि कमी कॅलरी आहे. 

● काकडी हे छोट्या राज्यातून पसहले GI टॅग प्राप्त करिारे पसहले 

उत्पािन नाही. झाडाच्या टोमॅटो (तामाररलो) आसि प्रसिद्ध नागा 

सकंग समरचीचे िोन्ही प्रािेसशक प्रकार िेखील िीआय टॅग केलेले 

आहेत. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

पेयु ने 4.7 अब्ज र्ॉलसस ला हबलरे्स्क हर्कत घेतले 

● नेिरलँड क्ट्स्र्त प्रोिि एनिी ने भारतीय सडसिटल पेमेंट प्रिाता 

सबलडेस्क चे 4.7 अब्ज डॉलिथ ला असधग्रहि करण्याची आसि 

स्वतः च्या सफनटेक िेवा व्यविाय पेयु मधे्य सवलीन करण्याची घोषिा 

केली आहे. 

● हे असधग्रहि पेयु आसि सबलडेस्क च्या एकसत्रत अक्ट्स्तत्वाला 

िागसतक पातळीवर आसि भारतात एकूि पेमेंट मूल्याच्या 

(टीपीिी) आधारे अग्रगण्य ऑनलाइन पेमेंट प्रिाता म्हिून बनवेल. 

िीलंकेने हर्देशी मुद्रा संकट आल्याने अन्न आणीबाणी घोहषत केली 

● खािगी बँकांकडून परकीय चलन िंपुष्ट्ात आल्यानंतर अन्नधान्याचे 

िंकट वाढल्याने श्रीलंकेने अन्न आिीबािीची क्ट्स्र्ती घोसषत केली 

आहे. 

● िेश गंभीर आसर्थक िंकटाला तोडं िेत अिताना, राष्ट्र पती गोताबाया 

रािपके्ष यांनी िाखर, तांिूळ आसि इतर आवश्यक पिार्ांच्या 

िाठविुकीला आळा घालण्यािाठी आपत्कालीन सनयमांचे आिेश 

सिले. या वषी अमेररकन डॉलरच्या तुलनेत श्रीलंकन रुपया 7.5% ने 

घिरला आहे. 

● रािपके्ष यांनी एका उच्च िैन्य असधकाऱ्याला “भात, तांिूळ, िाखर 

आसि इतर ग्राहकोपयोगी वसंू्तच्या पुरवठ्यािाठी िमन्वय आयुक्त” 

म्हिून सनयुक्त केले आहे. 

नर्ीन हर्कास बँकेने यूएई, बांगलादेश आहण उरुगे्वला नर्ीन 

सदस्य म्हणून मान्यता हदली  

● भारतीय ररझिथ बँकने (आरबीआय) िी. र्ासुदेर्न यांच्या 

अध्यक्षतेखाली अिांची छाननी करण्यािाठी आसि नर्ीन अंबे्रला 

एंहटटी (एनयूई) परवान्यांबाबत सशफारशी िेण्यािाठी 5 ििस्यीय 

िसमती स्र्ापन करण्याचा सनिथय घेतला आहे. 
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● एनयूईच्या व्यापक आसर्थक प्रभावापािून ते िुरक्षा िोखमीपयंत 

अशा अनेक पैलंूवर लक्ष ठेवण्यािाठी िसमती िबाबिार अिेल. 

● ही प्रिाली लघु आसि मध्यम उद्योग, व्यापारी आसि ग्राहकांवर 

कें सद्रत अिेल. आरबीआयने ऑगस्ट 2020 मधे्य "फायद्यािाठी 

एनयूई" तयार करण्यािाठी मागथिशथक तते्त् िारी केली होती. 

एल साल्वार्ोर राष्ट्र ीय चलन म्हणून हबटकॉईन स्वीकारणारा पहिला 

देश बनला 

● एल साल्वार्ोर हबटकॉईनला कायिेशीर चलन म्हिून 

स्वीकारिारा िगातील पहिला िेश बनला आहे. 

● एल िाल्वाडोर िरकारने िावा केला आहे की, या सनिथयामुळे 

िेशातील अनेक नागररकांना पसहल्यांिाच बँक िेवांमधे्य प्रवेश 

समळेल. 

लिान मुलांना लस देण्यास सुरुर्ात करणारा कु्यबा जगातील 

पहिला देश बनला 

● िागसतक आरोग्य िंघटनेची मान्यता निलेल्या कु्यबा िेशात 

बनवलेल्या लिीची मात्रा 2 वषांपेक्षा मोठ्या मुलांना िेण्याि िुरुवात 

करिारा कु्यबा हा जगातील पहिला िेश बनला आहे. 

भारत-ऑिरेहलया यांच्यात पहिला 2+2 मंत्रीस्तरीय संर्ाद 

● भारत आसि ऑस्टर ेसलया यांच्यात नवी सिल्लीतील हैिराबाि 

हाऊिमधे्य प्रर्मच 2+2 मंत्रीस्तरीय िंवाि िुरू झाला आहे. 

● उच्च स्तरीय परराष्ट्र  मंत्री आसि िंरक्षि मंत्री-स्तरीय िंवाि या िोन्ही 

िेशांमधील एकूि िंरक्षि आसि िामररक िहकायाथला आिखी वाढ 

िेईल. 

● 2+2 चचेच्या वेळी भारतीय सशष्ट्मंडळाचे नेतृत्व परराष्ट्र  मंत्री एि 

ियशंकर आसि िंरक्षि मंत्री रािनार् सिंह यांच्या अनुक्रमे 

ऑस्टर ेसलयन िमकक्ष मरीिे पायने आसि पीटर डटन यांच्यािोबत 

होत आहे. 

● भारताची यूएिए आसि िपानिह फारच र्ोड्ा िेशांिोबत 2-2 

मंत्री-स्तरीय बैठका आराखडा आहे. 

स्कायरुट एरोसे्पस इस्रोसोबत औपचाररकपणे करार करणारा 

पहिला से्पसटेक िाटसअप ठरला 

● हैिराबािक्ट्स्र्त अंतराळ तंत्रज्ञान स्टाटथअप, स्कायरुट एरोसे्पि ही 

भारतीय अंतराळ िंशोधन िंस्र्ा (इस्रो) बरोबर औपचाररकपिे 

करार करिारी पसहली खािगी कंपनी बनली आहे .  

● रेमवकथ  एमओयू कंपनीला सवसवध इस्रो कें द्रांवर अनेक चाचण्या 

आसि प्रवेश िुसवधा घेण्याची परवानगी िेईल आसि त्ांच्या अंतराळ 

प्रके्षपि वाहन प्रिाली आसि उपप्रिालीची चाचिी आसि पात्रता 

समळवण्यािाठी इस्रोच्या तांसत्रक कौशल्य प्राप्त करेल. 

● इस्रोच्या मािी शास्त्रज्ञांनी स्र्ापन केलेले स्कायरुट लहान उपग्रहांना 

अंतराळात नेण्यािाठी रॉकेटची सवक्रम मासलका तयार करत आहे. 

● स्टाटथअपने आधीच कलाम -5 नावाच्या िॉसलड प्रोपल्शन रॉकेट 

इंसिनची चाचिी केली आहे, ज्याची मोठी आवृत्ती त्ाच्या रॉकेटला 

िामथ्यथ िेईल. 

भारत आहण अमेररका यांनी क्लायमेट अॅक्शन आहण फायनान्स 

मोहबलायझेशन र्ायलॉग सुरू केला. 

● भारत आसि युनायटेड से्टट्ि ऑफ अमेररका (यूएिए) ने 

“क्लायमेट ॲक्शन अँड फायनान्स मोसबलायझेशन डायलॉग 

(िीएएफएमडी)” िुरू केले आहे. 

● हे हवामान आसि पयाथवरिावर भारत-अमेररका सिपक्षीय िहकायथ 

मिबूत करेल. कें द्रीय पयाथवरि, वन आसि हवामान मंत्री भूपेंद्र 

यािव आसि नवी सिल्ली येरे् अमेररकेचे सवशेष राष्ट्र पती िूत हवामान 

(एिपीईिी) िॉन केरी यांनी हा िंवाि िुरू केला. 

● “क्लायमेट ॲक्शनअँड फायनान्स मोसबलायझेशन डायलॉग 

(CAFMD)” हा भारत-अमेररका हवामान आसि स्वच्छ ऊिाथ अिेंडा 

2030 भागीिारीच्या िोन टर ॅकपैकी एक आहे िो एसप्रल 2021 मधे्य 

हवामानसवषयक लीडिथ िसमटमधे्य िुरू झाला. िुिरा टर ॅक 

स्टर ॅटेसिक क्लीन एनिी पाटथनरसशप आहे. 

आयओसीने उत्तर कोररयाला बीहजंग ऑहलखिकमिून हनलंहबत 

केले 

● उत्तर कोररया औपचाररकपिे पयंत सनलंसबत करण्यात आले  

● 2022 बीसिंग सहवाळी ऑसलंसपक करून आंतरराष्ट्र ीय ऑसलक्ट्म्पक 

िसमतीने (आयओिी) ने सशक्षा केली  

● COVID-19 िार्ीच्या कारि िाखवत एक िंघ पाठवू नाकारण्याचे 

कारि सशक्षा म्हिून 10 िप्टेंबर रोिी.आयओिीचे अध्यक्ष र्ॉमि 

बाख म्हिाले की, उत्तर कोररयाची राष्ट्र ीय ऑसलक्ट्म्पक िंस्र्ा आता 

पूवीच्या ऑसलक्ट्म्पकमधील पैिे िप्त करेल. अनपेसक्षत रक्कम – 

शक्यतो लाखो डॉलिथ – आंतरराष्ट्र ीय सनबंधांमुळे रोखली गेली होती.. 

से्पसएक्सने सर्स ऑल-टूररि कू्रला कके्षत सोर्ले 

● सिि िेम्ब्रोस्की, सियान प्रॉक्ट्र, िेरेड इिाकमन आसि हेले 

आिेनॉक्स यांच्या पे्ररिा 4 कू्रने 12 िप्टेंबर 2021 रोिी केप 

कॅनावेरल, फ्लोररडामधे्य लाँच ररहिथलिाठी अनुकूल अिताना 

पोझेि सिली 

● से्पिएक्सच्या लाइिस्टर ीमनुिार कू्र, पूिथपिे पयथटकांनी तयार 

केलेला पसहला कक्षीय उड्डाि, आता असधकृतपिे कके्षत आहे . 

से्पिएक्स रॉकेट नािाच्या केनेडी से्पि िेंटरमधून उडाला. प्रवािी 

आता त्ांच्या 13 फूट रंुि कू्र डर ॅगन कॅपू्सलवर 350 मैल उंचीवर 

कके्षत तीन सिवि घालवतील. 

अमेररका, यूके आहण ऑिरेहलया नर्ीन भागीदारी “AUKUS” ची 

घोषणा केली 

● युनायटेड से्टट्ि, युनायटेड सकंगडम आसि ऑस्टर ेसलया नवीन 

भागीिारी घोषिा केली आहे “AUKUS” एक नवीन तीन बािू 

अिलेला िुरक्षा भागीिारी भारत-पॅसिसफक भागात अिेल. सब्रटनचे 

पंतप्रधान बोररि िॉन्सन, त्ांचे ऑस्टर ेसलयन िमकक्ष स्कॉट मॉररिन 
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आसि अमेररकेचे अध्यक्ष िो सबडेन यांनी असधक िुरसक्षत आसि 

असधक िुरसक्षत इंडो-पॅसिसफकच्या दृष्ट्ीने सत्रपक्षीय गटाची 

औपचाररक घोषिा केली . 

र्ल्डस बँक गु्रपने रु्इंग हबझनेस ररपोटस बंद केला  

● वडथ बँक गु्रपने डुइंग सबझनेि ररपोटथ बंि केला . 2018 आसि 

2020 च्या डूइंग सबझनेिमधील डेटा असनयसमतता िमोर 

आल्यानंतर कायथकारी िंचालक मंडळ, िागसतक बँक गट 

व्यवस्र्ापनाने हा सनिथय घेतला. 

● हा अहवाल बंि केल्याने सनमाथि झालेली पोकळी भरून 

काढण्यािाठी, िागसतक बँक व्यविाय आसि गंुतविूकीच्या 

वातावरिाचे मूल्यांकन करण्यािाठी नवीन दृसष्ट्कोनावर काम 

करिार आहे. 

जखिन टु्रर्ो कॅ नर्ाचे पंतप्रिान म्हणून हतसरे टमस हजंकले 

● कॅनडाचे पंतप्रधान िक्ट्स्टन टु्रडो यांनी 20 िप्टेंबर, 2021 रोिी 

2021 च्या िंििीय सनवडिुका सिंकल्यानंतर िेशाचे पंतप्रधान 

म्हिून सतिरी टमथ सिंकली आहे. 

● तर्ासप, 49 वषीय िस्टीन टु्रडो यांचा सलबरल पक्ष फक्त िांभाळू 

शकला. सनवडिुकीत अल्पिंख्याक िागा सिंकण्यािाठी. िस्टीन 

टु्रडो 2015 पािून िते्तवर आहेत. 

● टू्रडोचे उिारमतवािी 157 िागांवर आघाडीवर होते सकंवा सनवडून 

आले होते , तेच 2019 मधे्य सिंकले होते, हाऊि ऑफ कॉमन्समधे्य 

बहुमतािाठी आवश्यक 170 पेक्षा 13 कमी 

जगातील सर्ासत जुनी जुळी मुले 107 र्षाांच्या जपानी बहिणी आिेत 

● सगनीि वडथ रेकॉडथने िोन िपानी बसहिीनंा 107 वािता िगातील 

िवाथत िुने सिवंत िमान िुळे अिल्याचे प्रमासित केले आहे. उमेनो 

िुमीयामा आसि कौमे कोडमा यांचा 5 नोिेंबर 1913 रोिी पसिम 

िपानमधील षोडोसशमा बेटावर 11 भावंडांपैकी सतिरा आसि चौर्ा 

िन्म झाला. 

● 1 िप्टेंबरपयंत िुमीयामा आसि कोडमा 107 वषे आसि 300 

सिविांचे होते, ज्यांनी प्रसिद्ध िपानी बसहिी सकन नरीता आसि सिन 

कॅनी यांनी 107 वषे आसि 175 सिविांनी स्र्ासपत केलेला मागील 

सवक्रम मोडला . 

भारताचे GM D. गुकेश नॉरे् बुखद्धबळ ओपन 2021 हजंकले 

● भारताच्या डी गुकेशने या मसहन्यात िलग िुिरी स्पधाथ सिंकली, नॉवे 

बुक्ट्द्धबळ ओपन 2021 (मास्टिथ सवभाग).  

● गुकेशने नाबाि 8.5/10 धावा केल्या आसि स्पधाथ सिंकण्यािाठी 

स्पधेच्या पुढे पूिथ सबंिू पूिथ केला. इसनयनने 8.5/10 गुिांिह एकमेव 

सितीय स्र्ान समळवले, अव्वल मानांसकत सिसमत्रीि कोल्लिथ 

(िमथनी) आसि िॅलेंसटन डर ॅगनेि (ऑक्ट्स्टर या) यांच्यापेक्षा अधाथ गुि 

समळवला. 

बीहजंग 2022 ची अहिकृत घोषणा : “एकहत्रत भहर्ष्यासाठी एकत्र” 

● बीसिंग 2022 सहवाळी ऑसलंसपक त्ाच्या असधकृत बोधवाक्य 

अनावरि , “एक िामासयक भसवष्यातील एकत्र” शहराच्या कॅसपटल 

िंग्रहालयात िमारंभ होिार आहे. 

● प्रिीघथ प्रसक्रयेनंतर बोधवाक्य सनवडले गेले ज्यात एकूि 79 सभन्न 

प्रस्ताव िमासवष्ट् होते. हे ब्रीिवाक्य ऑसलक्ट्म्पक आत्मा, ऑसलक्ट्म्पक 

आत्मा प्रकट करण्याचा चीनी मागथ आहे. 

● याचे कारि अिे की ‘एकत्र’ एक प्रकारची एकता, िामंिस्य आसि 

अडचिीवंर मात करण्याचा मागथ आहे. 4-20 फेबु्रवारी िरम्यान 

खेळ आयोसित केले िातील. 

● बीसिंग उन्हाळी आसि सहवाळी िोन्ही ऑसलंसपक आयोसित करिारे 

पसहले शहर बनले आहे. 

हबटकॉइनचे संस्थापक सातोशी नाकामोतो यांच्या पुतळ्याचे 

अनार्रण िंगेरीत झाले 

● सबटकॉइनचे िंस्र्ापक िातोशी नाकामोतो यांच्या पुतळ्याचे 

अनावरि हंगेरीत झाले सबटकॉइन सडसिटल चलनाच्या सनमाथत्ाला 

श्रद्धांिली वाहिारी ही िगातील पसहलीच मूती आहे. 

● हे बुडापेस्टमधील डॅनू्यब निीिवळील सबझनेि पाकथ मधे्य बांधण्यात 

आले आहे . हा िगड एका िगडी चौकटीवर बिला आहे आसि तो 

िातोशी नाकामोटो या नावाने कोरलेला आहे, िो सबटकॉईनच्या गूढ 

सवकिकाचे टोपिनाव आहे ज्याची खरी ओळख अद्याप अज्ञात 

आहे. 

चंद्राच्या के्रटरचे नार् आकस हटक एक्सप्लोरर मॅरू्थ् िेन्सन यांच्या 

नार्ार्र देण्यात आले. 

● आंतरराष्ट्र ीय खगोलीय िंघटना आक्ट्क्ट्थक एक्सिोरर नंतर चंद्राच्या 

िसक्षि धु्रव एक सववर नाव सिले आहे मॅथू्य हेन्सन , एक काळा 

मािूि 1909 मधे्य िवाथत िगातील उभा प्रर्म लोक होते. हेंिनच्या 

नावावरून खड्ड्याला नावे िेण्याचा प्रस्ताव िॉडथन बे्रट्झफेडरने 

मांडला िो ह्युस्टनमधील लूनर आसि िॅनेटरी इक्ट्िटू्यटमधे्य 

एक्सिोरेशन िायन्स िमर इंटनथ आहे 

● आटेसमि कायथक्रम नािाने लॉन्च केला होता ज्याचा उिेश चंद्र 

अने्वषकांच्या पुढील से्लटला हेन्सन के्रटरवर उतरविे आहे. त्ांची 

सनवड नािाच्या वाढत्ा वैसवध्यपूिथ अंतराळवीर पूलमधून केली 

िाईल. 

भारत सरकारने प्रथम भारत-यूके र्कीलाचा संर्ाद आयोहजत केला 

● भारत िरकारने प्रर्मच भारत-युनायटेड सकंगडम वकीलाचा िंवाि 

आभािी पद्धतीने आयोसित केला परराष्ट्र  मंत्रालयातील िहिसचव 

िेवेश उत्तम यांनी भारतीय सशष्ट्मंडळाचे नेतृत्व केले तर यूके 

सशष्ट्मंडळाचे नेतृत्व िेसनफर अँडरिन यांनी केले . िोन्ही बािंूनी 

भारत-यूके 2030 रोडमॅपचा भाग म्हिून लोकांमधे्य िंपकथ  मिबूत 

करण्याच्या मागांवर चचाथ केली. 

इराण शांघाय सिकायस संघटनेचा 9 र्ा सदस्य बनला. 

● इरािला असधकृतपिे शांघाय कोऑपरेशन ऑगथनायझेशन (SCO) 

चा पूिथ ििस्य म्हिून स्वीकारण्यात आले. तासिसकस्तानच्या िुशान्फ्बे 

येरे् SCO नेत्ांच्या 21 व्या सशखर पररषिेत इरािला पूिथ ििस्य 

म्हिून स्वीकारण्याचा सनिथय िाहीर करण्यात आला. शांघाय 
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कोऑपरेशन ऑगथनायझेशन (SCO) च्या 21 व्या सशखर पररषिेच्या 

शेवटी, िंघटनेच्या आठ मुख्य ििस्यांच्या नेत्ांनी इस्लासमक 

ररपक्ट्ब्लक ऑफ इरािचे ििस्यत्व एका सनरीक्षक ििस्याकडून पूिथ 

ििस्यात बिलण्याि िहमती िशथसवली आसि िंबंसधत 

कागिपत्रांवर स्वाक्षरी केली. 
 

 

चौथा भारत-यूएस आरोग्य संर्ाद नर्ी हदल्ली येथे आयोहजत केला 

● कें द्रीय आरोग्य आसि कुटंुब कल्याि राज्यमंत्री र्ॉ.भारती प्रहर्ण 

पर्ार यांनी नर्ी हदल्ली येरे् आयोसित चौर्थ्ा भारत-यूएस 

आरोग्य संर्ादात भारतीय सशष्ट्मंडळाचे नेतृत्व केले .  

● िंवािािाठी अमेररकेच्या सशष्ट्मंडळाचे नेतृत्व अमेररकेच्या आरोग्य 

आसि मानवी िेवा सवभाग (HHS) येर्ील िागसतक व्यवहार 

कायाथलयाच्या िंचालक श्रीमती लॉइस पेस करत आिेत . 

● िोन सिविीय िंवाि हे एक व्यािपीठ आहे िे िोन िेशांमधील 

आरोग्य के्षत्रात अनेक चालू िहयोगांवर सवचार करण्यािाठी आहे. 

संर्ाद बद्दल: 

● िोन सिविांच्या िंवािाचा व्यािपीठ म्हिून उपयोग केला िाईल 

िेिेकरून िोन्ही िेशांमधील आरोग्य के्षत्रात अनेक चालू 

िहयोगांवर सवचारमंर्न होईल. 

● या फेरीत चचेिाठी सनयोसित मुद्द्ांमधे्य महामारीसवषयक िंशोधन 

आसि पाळत ठेविे, लि सवकाि, एक आरोग्य, झुनोसटक आसि 

वेक्ट्र-िसनत रोग, आरोग्य प्रिाली आसि आरोग्य धोरिे इत्ािीशंी 

िंबंसधत सचंता के्षत्रांचा िमावेश आहे. 

फुहमयो हकहशदा जपानचे पुढील पंतप्रिान िोतील 

● िपानचे मािी परराष्ट्र  मंत्री फुसमयो सकसशिा यांनी ित्तारूढ पक्षाच्या 

नेतृत्वाची सनवडिूक सिंकली आहे, ज्यामुळे ते िेशाचे पुढील 

पंतप्रधान होतील याची खात्री आहे. 

● सकसशिा यांनी 257 मते सिंकली आसि एक लोकसप्रय लिीकरि 

मंत्री तारो कोनो यांना पराभूत केले िे पूवी िंरक्षि आसि परराष्ट्र  

मंत्री होते. 

उत्तर कोररयाने अहग्न िायपरसोहनक के्षपणास्त्र “िर्ासॉंग -8” ची 

चाचणी घेतली 

● स्विंरक्षिािाठी िेशाची क्षमता वाढवण्यािाठी उत्तर कोररयाने 

िर्ासॉंग -8 नावाच्या नवीन हायपरिोसनक के्षपिास्त्राची यशस्वी 

चाचिी केली . पाच वषांच्या लष्करी सवकाि आराखड्ात उत्तर 

कोररयाने मांडलेल्या पाच िवाथत महत्त्ाच्या नवीन शस्त्रास्त्र 

प्रिालीपैंकी हे के्षपिास्त्र होते. एका मसहन्यात िेशातील ही सतिरी 

के्षपिास्त्र चाचिी होती. यापूवी त्ाने एका नवीन प्रकारच्या कू्रझ 

के्षपिास्त्राची तिेच टर ेनने प्रके्षसपत केलेल्या नवीन बॅलेक्ट्स्टक 

के्षपिास्त्र प्रिालीची चाचिी केली. 

 

हनयुक्ती बातम्या 
 

आहददासने मीराबाई चानूला त्याच्या ‘िे इन पे्ल’ मोहिमेसाठी 

जोर्ले 

● आसििािने टोसकयो ऑसलक्ट्म्पक रौप्यपिक सविेती मीराबाई चानूला 

आपल्या ‘से्ट इन िे’ मोसहमेचा चेहरा म्हिून सनयुक्त केले आहे. 

● आसििािने आपले नवीनतम उत्पािन मासिक पाळीतून िािाऱ्या 

मसहलांना खेळात ठेवण्यािाठी सडझाइन केले आहे. 

● नवीन टेकसफट पीररयड पू्रफ पॅि, ज्यामधे्य टँपॉन सकंवा पॅड 

घातल्यावर गळतीपािून बचाव करण्यािाठी शोषक र्र आहे. 

आयआरएस अहिकारी जे बी मिापात्रा यांची सीबीर्ीटी चे अध्यक्ष 

म्हणून हनयुक्ती 

● आयआरएि असधकारी िे बी महापात्रा यांची कें द्रीय प्रत्क्ष कर 

मंडळाचे अध्यक्ष म्हिून सनयुक्ती करण्यात आली.त्ांच्या सनयुक्तीला 

मंसत्रमंडळाच्या सनयुक्ती िसमतीने (एिीिी) मंिुरी सिली. 

● त्ांनी यापूवीच िीबीडीटीचे कायथवाहक अध्यक्ष म्हिून काम केले 

आहे. ते पीिी मोिी यांची िागा घेतील. 

पंकज कुमार हसंि बीएसएफ चे नर्ीन मिासंचालक  

● रािस्र्ान कॅडरचे 1988-बॅचचे आयपीएि असधकारी पंकज कुमार 

हसंि यांनी सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) नवे मिासंचालक 

(र्ीजी) म्हिून पिभार स्वीकारला आहे. यापूवी ते सिल्लीतील 

बीएिएफ मुख्यालयात सवशेष डीिी म्हिून कायथरत होते. 

● यासशवाय तासमळनाडू कॅडरचे 1988 बॅचचे आयपीएि असधकारी 

संजय अरोरा यांनी इंर्ो-हतबेटन बॉर्सर पोहलस (आयटीबीपी) चे 

नवीन महािंचालक म्हिून पिभार स्वीकारला आहे. 

कें द्र सरकारने आरआयएनएल चे सीएमर्ी म्हणून अतुल भि 

यांची हनयुक्ती केली 

● अतुल भि यांची िरकारच्या मालकीची स्टील कंपनी राष्ट्र ीय 

इस्पात हनगम हलहमटेर् (आरआयएनएल) चे अध्यक्ष आसि 

व्यवस्र्ापकीय िंचालक (सीएमर्ी) म्हिून सनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. 

● याआधी ते िरकारी मालकीच्या िल्लागार कंपनी एमईकेओएन चे 

िीएमडी होते. ते पी. के. रथ यांची िागा घेतील. 

● आरआयएनएल ही हर्शािापिणम, आंध्र प्रदेशातील एक सवशेष 

स्टील बनसविारी कंपनी आहे. कंपनी, राज्यात 7.3 िशलक्ष टन 

(एमटी) स्टील िांटची मालकी आसि िंचालन करते 
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पीपीके रामाचायुसलु यांची राज्यसभेचे सरहचटणीस म्हणून हनयुक्ती 

● राज्यिभेचे अध्यक्ष एम. रै्कया नायरू् यांनी राज्यिभेचे मिासहचर् 

म्हिून पीपीके रामाचायुसलु यांची सनयुक्ती केली आहे. ते याधी 

राज्यिभा िसचवालयात सहचर् या पिावर कायथरत होते. 

● ते एम. देश दीपक र्मास यांची िागा घेतील. 

● राज्यिभेच्या िुमारे 70 वषांच्या इसतहािात िसचवालयातील 

पिावरून वरच्या पिावर िािारे रामाचायुथलु हे पसहले आहेत. 

र्हतसका शुक्ला इंहजहनयसस इंहर्या हलहमटेर्च्या पहिल्या महिला 

सीएमर्ी म्हणून हनयुक्त 

● र्हतसका शुक्ला यांनी िावथिसनक के्षत्रातील कंपनी इंहजहनयसस 

इंहर्या हलहमटेर्च्या पसहल्या महिला अध्यक्ष आहण 

व्यर्स्थापकीय संचालक म्हिून पिभार स्वीकारला. 

● त्ांनी कंपनीच्या िैवइंधन, कोळिा गॅसिसफकेशन, कचरा ते इंधन 

आसि हायडर ोिन ऊिाथ यािह कंपनीच्या नासवन्यपूिथ ऊिाथ 

कायथक्रमांचे नेतृत्व केले. 

● इंसडयन इक्ट्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉिी, कानपूर येरू्न केसमकल 

इंसिसनअररंगमधे्य पिवीधर शुक्ला 1988 मधे्य ईआयएल मधे्य 

िामील झाल्या. 

सायरस पोचंा आहशयाई स्क्वॉश फेर्रेशनचे नरे् उपाध्यक्ष झाले 

● एएिएफच्या 41 व्या वासषथक िवथिाधारि िभेिरम्यान स्क्वॉश 

रॅकेट्ि फेडरेशन ऑफ इंसडयाचे (एिआरएफआय) िरसचटिीि, 

िायरि पोचंा यांची एसशयन स्क्वॉश फेडरेशन (एएिएफ) चे 

उपाध्यक्ष म्हिून एकमताने सनवड झाली आहे. 

● द्रोिाचायथ पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती चार वषांच्या कालावधीिाठी 

सनवडली गेली आहे. 

● हाँगकाँगचे डेक्ट्िड मुई िुिऱ्यांिा ASF चे अध्यक्ष म्हिून सबनसवरोध 

सनवडले गेले. िायरि पोचंा वगळता, कुवेतचे समस्टर फैयि 

अबु्दल्ला एि अल-मुताईरी आसि कोररयाचे ताई-िूक ही 

एएिएफचे उपाध्यक्ष म्हिून सनवडले गेले आहेत. 

इखिटास बँकेने राणी रामपाल आहण सृ्मती मंिाना यांची 

जाहिरातदूत म्हणून हनयुक्ती केली 

● इखिटास लघू हर्त्त बँकेने (ईएिएफबी) भारतीय मसहला हॉकीपटू, 

राणी रामपाल आसि सक्रकेटपटू सृ्मती मंिाना यांना कंपनीचे 

िासहरातिूत म्हिून सनयुक्त केले आहे. 

● 5 िप्टेंबर 2021 रोिी ईएिएफबीच्या 5 व्या वधाथपन सिनासनसमत्त ही 

घोषिा करण्यात आली. 

शॉन टेटची पुरु्चेरीच्या गोलंदाजी प्रहशक्षकपदी हनयुक्ती 

● पंुरु्चेरी हक्रकेट संघाचे गोलंिािी प्रसशक्षक म्हिून ऑिरेहलयाचे 

मािी वेगवान गोलंिाि शॉन टेट यांची सनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. 

● पंुडुचेरी सक्रकेट िंघाच्या प्रसशक्षक चमूत मुख्य प्रसशक्षक हदशांत 

याहज्ञक आसि व्यवस्र्ापक कल्पेंद्र झा यांचा िमावेश आहे. 

● नुकतेच शॉन टेटची अफगाहणस्तान िंघाच्या गोलंिािी 

प्रसशक्षकपिी पाच मसहन्यांच्या कालावधीिाठी सनयुक्ती करण्यात 

आली होती 

एस. एल. हत्रपाठी यांची युनायटेर् इंहर्या इन्शुरन्सच्या सीएमर्ीपदी 

हनयुक्ती 

● कें द्र िरकारने एसएल हत्रपाठी यांची युनायटेर् इंहर्या इन्शुरन्स 

कंपनी सलसमटेडचे अध्यक्ष-आहण-व्यर्स्थापकीय संचालक 

म्हिून सनवड केली आहे. 

● ते िध्या ि नू्य इंसडया अ ॅशु्यरन्स कंपनी सलसमटेडमधे्य 

महाव्यवस्र्ापक आसि िंचालक आहेत. 

 िषस भूपेंद्र बांगरी एखझझम बँकेचे नरे् एमर्ी म्हणून हनयुक्त 

● िरकारने हनयासत-आयात बँक ऑफ इंहर्या (एखझझम बँक) चे 

नवे व्यर्स्थापकीय संचालक (एमर्ी) म्हिून िषस भूपेंद्र बांगरी 

यांची सनयुक्ती केली आहे. याआधी बांगरी एक्ट्कझम बँकेत 

उपव्यवस्र्ापकीय िंचालक म्हिून कायथरत होते. 

● त्ांची सनयुक्ती तीन वषांच्या कालावधीिाठी सकंवा िरकारच्या 

पुढील आिेशापयंत केली गेली आहे. 

● ते सवद्यमान एमडी रे्खव्हर् राखस्कन्हा यांची िागा घेतील, ज्यांची 20 

िुलै 2014 रोिी पाच वषांिाठी सनयुक्ती करण्यात आली होती. 

 योहशहिदे सुगा जपानच्या पंतप्रिानपदार्रून पायउतार 

● िपानचे पंतप्रधान योहशहिदे सुगा एका वषाथच्या कायथकाळानंतर 

अलोकसप्रय कोसवड -19 प्रसतिािामुळे आसि वेगाने कमी होिाऱ्या 

िावथिसनक पासठंब्यानंतर आपले पि िोडतील. 

● गेल्या वषी िप्टेंबरमधे्य हशंझो आबे यांनी प्रकृती अस्वास्थ्य 

कारिामुळे रािीनामा सिल्यानंतर िुगा यांनी पिभार स्वीकारला 

होता. 

सतीश पारेि यांची इंटरनॅशनल रोर् फेर्रेशन इंहर्याच्या 

अध्यक्षपदी हनयुक्ती 

● अशोक सबडकॉनचे व्यवस्र्ापकीय िंचालक आसि प्रवतथक सतीश 

पारेि यांनी इंटरनॅशनल रोर् फेर्रेशन (आयआरएफ) च्या 

इंहर्या चॅप्टरचे अध्यक्ष म्हिून पिभार स्वीकारला आहे. 

● इंटरनॅशनल रोड फेडरेशनच्या गिसनंग कौक्ट्न्सलने ितीश पारख 

यांना आयआरएफ-आयिी चे अध्यक्ष म्हिून एकमताने मान्यता 

सिली. 

● त्ांनी िेंटर ल रोड ररिचथ इक्ट्िटू्यटचे मािी िंचालक सुभमय 

गंगोपाध्याय यांच्याकडून पिभार स्वीकारला. 

उत्तरािंर्च्या राज्यपाल बेबी राणी मौयस यांचा राजीनामा 

● उत्तराखंडच्या राज्यपाल बेबी राणी मौयस यांनी वैयक्ट्क्तक 

कारिामुळे त्ांचा कायथकाळ पूिथ होण्याच्या िोन वषथ अगोिर 08 

िप्टेंबर 2021 रोिी पिाचा राजीनामा सिला आहे. 
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● 64 वषीय बेबी रािी मौयथ यांची ऑगि 2018 मधे्य कृष्णकांत 

पॉल यांच्यानंतर उत्तराखंडच्या राज्यपालपिी सनयुक्ती करण्यात 

आली होती. 

आंध्रप्रदेश सरकारने एसबीआयचे माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार 

यांची आहथसक सल्लागार म्हणून हनयुक्ती केली 

● आंध्र प्रदेश िरकारने रजनीश कुमार यांची आसर्थक िल्लागार 

म्हिून सनयुक्ती केली आहे. एिबीआयचे मािी अध्यक्ष रिनीश 

कुमार यांचा कॅसबनेट रँक पिाचा कायथकाळ िोन वषांचा आहे. 

● रिनीश कुमार िे ऑक्ट्ोबर 2020 मधे्य एिबीआय चेअरमन 

म्हिून सनवृत्त झाले होते, ते िाँगकाँग आहण शांघाय बँहकंग 

कॉपोरेशनमधे्य स्वतंत्र गैर-कायथकारी िंचालक आहेत. 

● 1980 मधे्य ते एिबीआयमधे्य प्रोबेशनरी ऑसफिर म्हिून रुिू 

झाले. 

 टाटा एआयए लाइफने नीरज चोप्राला जाहिरातदूत म्हणून हनर्र्ले 

● टाटा एआयए लाइफ इन्शुरन्सने भारतीय अ ॅर्लीट आसि 

ऑसलक्ट्म्पक िुविथपिक सविेता नीरज चोप्रा यांच्यािह बँ्रड 

अ ॅमे्बिेडर (िासहरातिूत) म्हिून बहु-वषांच्या बँ्रड भागीिारीवर 

स्वाक्षरी करण्याची घोषिा केली आहे. 

व्ही. रै्द्यनाथ – आयर्ीएफसी फिस बँकेच्या एमर्ी आहण सीईओ 

पदी पुनहनसयुक्त 

● भारतीय ररझिथ बँकेने (आरबीआय) आयर्ीएफसी फिस बँकेचे 

व्यवस्र्ापकीय िंचालक आसि मुख्य कायथकारी असधकारी (‘एमडी 

आसि िीईओ’) म्हिून व्ही. रै्द्यनाथन यांची पुनसनथयुक्ती करण्याि 

मान्यता सिली आहे. 

● वैद्यनार्न यांची पुढील तीन वषांच्या कालावधीिाठी सनयुक्ती 

करण्यात आली आहे, िो 19 सडिेंबर 2021 पािून िुरु होईल. 

आयडीएफिी बँक आसि कॅसपटल फस्टथच्या सवलीनीकरिानंतर 

सडिेंबर 2018 मधे्य वैद्यनार्न प्रर्म आयडीएफिी फस्टथ बँकेचे 

एमडी आसि िीईओ म्हिून पिभार स्वीकारला. 

हनलेप हसंि राय नॅशनल फहटसलायझसस हलहमटेर्चे नर्ीन सीएमर्ी 

म्हणून हनयुक्त  

● िरकारी मालकीची कंपनी नॅशनल फहटसलायझसस हलहमटेर् 

(एनएफएल) चे हनलेप हसंि राय यांची कंपनीचे अध्यक्ष आसि 

व्यर्स्थापकीय संचालक म्हिून सनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

एएिओएिएआय चे अध्यक्ष म्हणून भारताचे सीएजी हगरीश चंद्र 

मुमूस यांची हनर्र् 

● भारताचे हनयंत्रक आहण मिालेिापरीक्षक (CAG), हगरीश चंद्र 

मुमूस यांची 2024 ते 2027 या तीन वषांच्या कालावधीिाठी एहशयन 

ऑगसनायझेशन ऑफ सुप्रीम ऑहर्ट इखिटू्यशन्स (ASOSAI) 

च्या अिेंब्लीच्या अध्यक्षपिी सनवड झाली. 

● 56 व्या कायथकारी मंडळािारे मुमूथ यांची सनवड झाली. भारत 2024 

मधे्य ASOSAI च्या 16 व्या िंमेलनाचे आयोिन करेल. 

● ASOSAI हा इंटरनॅशनल ऑगसनायझेशन ऑफ सुप्रीम ऑहर्ट 

इखिटु्यशन्स (INTOSAI) प्रािेसशक गटांपैकी एक आहे ज्याचा 

उिेश िावथिसनक लेखापरीक्षि के्षत्रात कल्पना आसि अनुभवांच्या 

िेवािघेवािीिारे ििस्य िंस्र्ांमधे्य िमि आसि िहकायथ वाढविे 

आहे. याची स्र्ापना 1979 ला झाली. 

हर्जय रुपानी यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा हदला 

● हर्जय रुपानी यांनी गुिरातच्या मुख्यमंत्रीपिाचा राजीनामा सिला 

आहे. त्ांनी आपला रािीनामा राज्यपाल आचायस देर्व्रत यांना 

िािर केला. गांधीनगरमधे्य झालेल्या बैठकीनंतर गुिरातमधील 

घडामोडीमुंळे हा रािीनामा िेण्यात आला आहे. 
 

 
इकबाल हसंि लालपुरा यांची राष्ट्र ीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या 

अध्यक्षपदी हनयुक्ती 

● मािी आयपीएि असधकारी इकबाल हसंि लालपुरा यांची राष्ट्र ीय 

अल्पिंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपिी सनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. 

● ते पंिाबचे अिून त्ांनी शीख तत्त्ज्ञानावर अनेक पुस्तके सलसहली 

आहेत ज्यात ‘जपजी साहिब एक हर्चार’, गुरबानी एक हर्चार’ 

आसि ‘राज करेगा िालसा’ यांचा िमावेश आहे. 

● त्ांनी राष्ट्र पती पोलीि पिक, गुिवंत िेवांिाठी पोलीि पिक, 

सशरोमिी शीख िासहत्कार पुरस्कार आसि शीख सविान पुरस्कार 

अिे अनेक पुरस्कारही सिंकले आहेत. 

गुजरातचे नरे् मुख्यमंत्री म्हणून भूपेंद्र पटेल यांची हनर्र् 

● भािपच्या सवसधमंडळाच्या बैठकीत भूपेंद्र पटेल यांची गुिरातचे नवे 

मुख्यमंत्री म्हिून सनवड करण्यात आली आहे. 

● अहमिाबािमधील घाटलोसडया सवधानिभा मतिारिंघातून ते 

भािपचे आमिार आहेत. ते सविय रुपािी यांची िागा घेतील. 

● भूपेंद्र पटेल यांनी सिक्ट्िल इंसिसनअररंगमधे्य सडिोमा केला आहे 

आसि त्ांनी िरिार धाम आसि िागसतक उसमया फाउंडेशनिह 

पाटीिार टर स्ट आसि इतर िंस्र्ांमधे्य सवसवध पिे भूषवली आहेत. ते 

अहमिाबाि महानगरपासलकेत स्र्ायी िसमती अध्यक्ष आसि 
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अहमिाबाि शहरी सवकाि प्रासधकरिाचे (एयुडीए) अध्यक्ष रासहले 

आहेत. 

याहूने हजम लॅन्झोन यांची नर्ीन सीईओ म्हणून हनयुक्ती केली 

● वेब िेवा प्रिाता, याहूने सिम लॅन्फ्झोनला त्ाचे नवीन मुख्य कायथकारी 

असधकारी (िीईओ) म्हिून सनयुक्त केले आहे. ते िध्या डेसटंग अ ॅप 

सटंडरचे िीईओ म्हिून काम करत होते. 

● सिम लॅन्फ्झोन या यांनी गुरु गौराप्पन यांची िागा घेतील. सटंडरने, रेनेट 

नायबॉगथला लॅन्फ्झोनच्या िागी डेसटंग अ ॅपचे नवीन िीईओ म्हिून 

सनयुक्त केले गेले आहे. 

● लॅन्फ्झोन GoPro च्या िंचालक मंडळाचे ििस्य िेखील आहेत. 

हर्जय गोयल यांची गांिी सृ्मती आहण दशसन सहमतीच्या 

उपाध्यक्षपदी हनर्र् 

● मािी कें द्रीय मंत्री सविय गोयल यांची नवी सिल्ली येर्ील गांधी सृ्मती 

आसि िशथन िसमती (िीएिडीएि) चे उपाध्यक्ष म्हिून सनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. हे राष्ट्र सपता महात्मा गांधीचं्या सवरगतीचे 

सठकाि आहे. 

● एक स्वायत्त िंस्र्ा म्हिून िप्टेंबर 1984 मधे्य गांधी सृ्मती आसि 

िशथन िसमती (िीएिडीएि) ची स्र्ापना करण्यात आली. 

● हे सवधायक िल्ल्याखाली आसि िांसृ्कसतक मंत्रालयाच्या आसर्थक 

िहाय्याखाली कायथरत आहे. हे येरे् आहे. 

● भारताचे पंतप्रधान गांधी सृ्मती आसि िशथन िसमती (िीएिडीएि) 

चे अध्यक्ष आहेत. 

पर्न गोयंका यांची इन-से्पसच्या अध्यक्षपदी हनयुक्ती 

● मसहंद्रा अँड मसहंद्राचे मािी व्यवस्र्ापकीय िंचालक पवन कुमार 

गोयंका यांची इंसडयन नॅशनल से्पि प्रमोशन ऑर्ोरायझेशन िेंटर 

(इन-से्पि) चे अध्यक्ष म्हिून सनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

● इन-से्पि भारत िरकारच्या अंतराळ सवभागाअंतगथत स्वतंत्र नोडल 

िंस्र्ा म्हिून काम करते. 

अ ॅर्ोबने प्रहतभा मिापात्रा यांची इंहर्या एमर्ी आहण व्हीपी म्हणून 

हनयुक्ती केली 

● यूएि टेक कंपनी अ ॅडोबने प्रसतभा महापात्रा यांची अ ॅडोब 

इंसडयािाठी उपाध्यक्ष आसि व्यवस्र्ापकीय िंचालक म्हिून 

सनयुक्ती िाहीर केली आहे. 

भारताचे पहिले लांब पल्ल्याचे अणु के्षपणास्त्राचा मागोर्ा घेणारे 

जिाज आयएनएस धु्रर् कायासखित 

● आयएनएि धु्रव नावाचे भारताचे पसहले अिु-के्षपिास्त्रचा मागोवा 

घेिारे िहाि आंध्र प्रिेशातील सवशाखापट्टिम येरू्न कायाथक्ट्न्वत 

करण्यात आले आहे. 

● 10,00 टन उपग्रह आसि बॅसलक्ट्स्टक के्षपिास्त्र टर ॅसकंग िहाि 

सहंिुस्तान सशपयाडथ सलसमटेडने डीआरडीओ आसि राष्ट्र ीय तांसत्रक 

िंशोधन िंस्र्ा (एनटीआरओ) यांच्या िहकायाथने तयार केले आहे. 

● आयएनएि धु्रव लांब पल्ल्याच्या अण्वस्त्र के्षपिास्त्रांचा मागोवा 

घेण्याि िक्षम आहे, ज्यामुळे पासकस्तान आसि चीनकडून प्रके्षसपत 

केलेल्या बॅसलक्ट्स्टक के्षपिास्त्रांच्या हल्ल्याचा लवकर इशारा िेिे 

उपयुक्त ठरते. 

● भारत आता रान्स, अमेररका, यूके, रसशया आसि चीन यांचा 

िमावेश अिलेल्या िेशांच्या एसलट यािीमधे्य िामील झाला आहे, 

ज्यांच्याकडे अशी िहािे आहेत आसि ते चालवतात. 

मोरोक्कोचे नरे् पंतप्रिान म्हणून अजीज अिनौच यांची हनर्र् 

● मोरोक्को िेशाचे रािे मोहम्मि िहावा यांनी अिीि अखनौच यांची 

मोरोक्कोचे नवे पंतप्रधान म्हिून सनयुक्ती केली आहे. 

● 10 िप्टेंबर 2021 रोिी पार पडलेल्या िंििीय सनवडिुकीत 

अखानौचच्या नॅशनल रॅली ऑफ इंसडपेंडंट्ि (आरएनआय) पक्षाने 

395 पैकी 102 िागा समळवल्या. या आधी ते िेशाचे कृषी मंत्री होते. 

न्यायमूती रे्णुगोपाल यांची NCLAT चे कायसर्ािक अध्यक्ष म्हणून 

हनयुक्ती 

● मद्राि उच्च न्यायालयाचे मािी न्यायाधीश एम वेिूगोपाल यांची 

सनयुक्ती राष्ट्र ीय कंपनी कायिा असपलीय न्यायासधकरि (NCLAT) 

चे कायथवाहक अध्यक्ष म्हिून करण्यात आली. 

● 14 माचथ 2020 रोिी न्यायमूती एि.िे. मुखोपाध्याय च्या सनवृत्तीनंतर 

कायथवाहक अध्यक्ष NCLAT च्या प्रमुखपिी िलग सतिऱ्यांिा सनवड 

झाली आहे 

राजा रणिीर हसंि यांची ऑहलखिक कौखन्सल ऑफ एहशयाच्या 

िंगामी अध्यक्षपदी हनयुक्ती 

● भारताचे रािा रिधीर सिंह यांनी म्हिून सनयुक्ती करण्यात आली. 

● शेख अहमि अल-फहाि अल-िबाह यांनी क्ट्स्वि बनावट 

खटल्यातील िोषी सनिथयाची अपील केली आहे. 

● रािा रिधीर सिंह हे ऑसलक्ट्म्पक नेमबाि आसि आसशयाई क्रीडा 

िुविथपिक सविेता सिंह यांना त्ांच्या मानि आिीवन उपाध्यक्ष 

पिावरुन पिोन्नती िेण्यात आली. 

अलका नांहगया अरोरा यांची NSIC च्या CMD म्हणून हनयुक्ती 

● अलका नांसगया अरोरा सनयुक्ती करण्यात आली आहे अध्यक्ष तर्ा 

िंचालक (अध्यक्ष व व्यवस्र्ापकीय िंचालक) व्यवस्र्ापकीय च्या 

राष्ट्र ीय लघु उद्योग महामंडळ (NSIC). सतने 14 िप्टेंबर 2021 रोिी 

या पिाचा असतररक्त कायथभार स्वीकारला आहे. 

● त्ा िूक्ष्म, लघु आसि मध्यम उद्योग मंत्रालयात िंयुक्त िसचव आहेत. 

सर्ोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायािीश इंदू मल्होत्रा यांची र्ीर्ीसीए 

लोकपाल म्हणून हनयुक्ती 

● िवोच्च न्यायालयाच्या मािी न्यायाधीश, न्यायमूती (िेवासनवृत्त) इंिू 

मल्होत्रा एक वषाथच्या कालावधीिाठी सिल्ली आसि सडक्ट्स्टर क्ट् सक्रकेट 

अिोसिएशन (DDCA) च्या नवीन लोकपाल कम आचार असधकारी 

अितील . 
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● डीडीिीएचे अध्यक्ष रोहन िेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली 65 वषीय 

न्यायमूती (सनवृत्त) मल्होत्रा यांच्या सनयुक्तीचा सनिथय घेतला. 

हफनो पेमेंट्स बँकेने पंकज हत्रपाठी यांची बँ्रर् ॲमे्बसेर्र म्हणून 

हनयुक्ती केली 

● सफनो पेमेंट्ि बँकेने (एफपीबीएल) भारतीय असभनेते पंकि सत्रपाठी 

यांची िोन वषांच्या कालावधीिाठी पसहली बँ्रड ॲमे्बिेडर म्हिून 

सनयुक्ती केली आहे . 

● पंकि सत्रपाठी सफनो पेमेंट्ि बँकेच्या माकेटीगं मोसहमेचा चेहरा 

सवसवध िॅटफॉमथवर, त्ाची उत्पािने आसि िेवांना प्रोत्साहन 

िेण्यािाठी अितील. 

फेसबुक इंहर्याने राजीर् अग्रर्ाल यांची सार्सजहनक िोरण प्रमुि 

म्हणून हनयुक्ती केली 

● फेिबुक इंसडयाने मािी आयएएि असधकारी रािीव अग्रवाल यांची 

िावथिसनक धोरि िंचालक म्हिून सनयुक्ती केली आहे. तो गेल्या 

वषी ऑक्ट्ोबरमधे्य कंपनी िोडून गेलेल्या अंखी िािच्या िागी 

त्ांची सनयुक्ती झाली 

● िेशातील उिव्या सवचारिरिीच्या नेत्ांसवरुद्ध िेषयुक्त भाषिाच्या 

सनयमांच्या अंमलबिाविीला सवरोध केल्यामुळे ती एका वािात 

अडकली होती. अग्रवाल त्ांच्या नवीन भूसमकेत भारतातील 

फेिबुकिाठी महत्त्पूिथ धोरि सवकाि उपक्रमांची व्याख्या आसि 

नेतृत्व करतील ज्यामधे्य वापरकत्ाथची िुरक्षा, डेटा िंरक्षि आसि 

गोपनीयता, िमावेश आसि इंटरनेट प्रशािन यांचा िमावेश आहे. 

राजीर् अग्रर्ाल बद्दल 

● अग्रवाल यांना भारतीय प्रशािकीय असधकारी (IAS) म्हिून 26 

वषांचा अनुभव आहे आसि त्ांनी उत्तर प्रिेशातील नऊ सिल््ांमधे्य 

सिल्हा िंडासधकारी म्हिून काम केले आहे. 

● प्रशािकीय असधकारी म्हिून त्ांच्या कारसकिीत, त्ांनी बौक्ट्द्धक 

िंपिा हक्कांवरील भारताचे पसहले राष्ट्र ीय धोरि (आयपीआर) 

उद्योग आसि अंतगथत व्यापार िंवधथन सवभागात िहिसचव म्हिून 

चालवले आसि भारताच्या आयपी कायाथलयांच्या सडसिटल 

पररवतथनामधे्य त्ांचे महत्त्पूिथ योगिान होते. 

● अग्रवाल यांची शेवटची नेमिूक उबरकडे होती, सिरे् ते भारत आसि 

िसक्षि आसशयािाठी िावथिसनक धोरि प्रमुख होते. 

संयुक्त राष्ट्र  प्रमुि कैलाश सत्याथी यांची SDG र्कील म्हणून 

हनयुक्ती 

● नोबेल शांतता पुरस्कार सविेते कैलाश ित्ार्ी यांची िंयुक्त राष्ट्र  

महािसचव अँटोसनयो गुटेरेि यांनी 76 व्या िंयुक्त राष्ट्र  महािभेत 

शाश्वत सवकाि धे्यय (SDG) वकील म्हिून सनयुक्ती केली आहे . 

● गुटेरेि यांनी ित्ार्ी, एिटीईएम कायथकते िॅलेंसटना मुनोि 

रबानाल, मायक्रोिॉफ्टचे अध्यक्ष बॅ्रड क्ट्स्मर् आसि के-पॉप िुपरस्टार 

बॅ्लकसपंक यांना नवीन एिडीिी वकील म्हिून सनयुक्त केले . यािह, 

यूएनकडे आता एकूि 16 एिडीिी वकील आहेत. 

एअर इंहर्याचे प्रमुि राजीर् बंसल यांची नागरी िर्ाई र्ाितूक 

सहचर्पदी हनयुक्ती 

● ते 1988 च्या बॅचचे आयएएि नागालँड कॅडर आहेत, बन्सल एअर 

इंसडयाच्या आधी पेटर ोसलयम आसि नैिसगथक वायू मंत्रालयात 

असतररक्त िसचव म्हिून कायथरत होते. 

● ते 30 िप्टेंबर रोिी िेवासनवृत्त होिारे िध्याचे हवाई वाहतूक िसचव 

प्रिीप सिंह खारोला यांची िागा घेतील . 

● गेल्या वषी फेबु्रवारीमधे्य बन्सल यांची एअर इंसडयाचे अध्यक्ष आसि 

व्यवस्र्ापकीय िंचालक म्हिून िुिऱ्यांिा सनयुक्ती झाली होती. 

इस्रोचे माजी प्रमुि के कसु्तरीरंगन यांना हशक्षण मंत्रालयाच्या 

पॅनेलचे प्रमुि म्हणून हनयुक्ती 

● कें द्रीय सशक्षि मंत्रालयाने एक स्र्ापना करण्यात आली आहे 12 

ििस्यीय िसमती शाळा, बालपि, सशक्षक आसि प्रौढ सशक्षि नवीन 

अभ्यािक्रम सवकसित करिे. 

● चार राष्ट्र ीय अभ्यािक्रम रेमवकथ  (NCFs) सवकसित करण्याचे काम 

करिाऱ्या पॅनलचे नेतृत्व राष्ट्र ीय सशक्षि धोरि -2020 (NEP-

2020) मिुिा िसमतीचे अध्यक्ष के कसु्तरीरंगन करिार आहेत. 

गॉर्सन ब्राऊन यांची जागहतक आरोग्य हर्त्तपुरर्ठ्यासाठी WHO 

राजदूत म्हणून हनयुक्ती 

● गॉडथन ब्राऊन यांची िागसतक आरोग्य सवत्तपुरवठ्यािाठी WHO 

राििूत म्हिून सनयुक्ती केली आहे. 2009 च्या लंडन िी 20 सशखर 

पररषिेच्या कारभारािारे िुिरे महामंिी रोखण्याचे शे्रय त्ांना मोठ्या 

प्रमािावर सिले िाते. 

● त्ांनी िागसतक नेत्ांना के्रसडट, वाढ आसि नोकऱ्या पुनिंचसयत 

करण्यािाठी असतररक्त $ 1.1 सटर सलयन प्रसतबद्ध करण्यािाठी 

एकत्र केले . 

देर्ब्रत मुिजी ऑहर्ट बू्यरो ऑफ सकु्यसलेशनचे प्रमुि म्हणून 

हनर्र्ले गेले 

● युनायटेड बे्रवरीिचे मुख्य सवपिन असधकारी िेबब्रत मुखिी यांची 

2021-2022 िाठी ऑसडट बू्यरो ऑफ िकु्यथलेशन (एबीिी) चे 

िवाथनुमते अध्यक्ष म्हिून सनवड झाली .  

● मुखिी, यांच्याकडे 27 वषांचा अनुभव आहे, त्ांच्याकडे सकंगसफशर 

आसि हेनेकेन िारख्या बँ्रड्िचे व्यवस्र्ापन करण्याची िबाबिारी 

होती. पररषिेचे एक प्रकाशक ििस्य , 

● िकाळ पेपिथचे प्रताप िी पवार यांची एकमताने वषाथिाठी 

उपिभापती म्हिून सनवड करण्यात आली. 

लेफ्टनंट जनरल गुरबीरपाल हसंि यांनी एनसीसीचे र्ीजी म्हणून 

पदभार स्वीकारला 

● लेफ्टनंट िनरल गुरबीरपाल सिंह यांनी एनिीिीचे डीिी म्हिून 

पिभार स्वीकारला 34 महािंचालक च्या नॅशनल कॅडेट कॉपोरेशन 

(एनिीिी). ते लेफ्टनंट िनरल तरुि कुमार आयच यांच्यानंतर 
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आले. 1987 मधे्य त्ांना पॅराचू्यट रेसिमेंटमधे्य सनयुक्त करण्यात 

आले 

● राष्ट्र ीय िंरक्षि अकािमी, खडकवािला, इंसडयन समसलटरी 

अकॅडमी, िेहरािून तिेच एनिीिीचे मािी सवद्यार्ी, त्ांनी 

वेसलंग्टनमधील िंरक्षि िेवा कमथचारी महासवद्यालय आसि नवी 

सिल्ली येर्ील राष्ट्र ीय िंरक्षि महासवद्यालय अभ्यािक्रमाचे सशक्षि 

घेतले. लेफ्टनंट िनरल सिंह नागालँड आसि सियासचन 

गे्लसशयरमधील िहशतवािसवरोधी वातावरिात कंपनी कमांडर 

रासहले आहेत 

मािरकार्सने बुखद्धबळ चॅखियन मॅग्नस कालससेनला त्याचे 

जागहतक राजदूत म्हणून हनयुक्त  

● सवत्तीय िेवा कंपनी, मािरकार्स इंक. ने मॅग्नस कालससेन, 

आतापयंतचा िवोच्च ििाथचा बुक्ट्द्धबळपटू, त्ाचे िागसतक बँ्रड 

एमे्बिेडर म्हिून नाव सिले आहे. हे पाऊल मास्टरकाडथच्या क्रीडा 

प्रायोिकत्वाच्या प्रसतसष्ठत यािीमधे्य बुक्ट्द्धबळ िोडण्याच्या 

हालचालीचा एक भाग आहे. बुक्ट्द्धबळाच्या पसहल्या प्रायोिकत्वाच्या 

वाटचालीत, तो असधकृत भागीिार म्हिून मेल्टवॉटर चॅक्ट्म्पयन्स चेि 

टूरमधे्य िामील झाला आहे. 

● नॉवेसियन बुक्ट्द्धबळ गँ्रडमास्टर मॅग्नि कालथिेन हलओनेल मेस्सी, 

नाओमी ओसाका, हक्रिल र्न आहण र्ॅन काटसर िारख्या 

राििूतांच्या इतर स्पधाथत्मक खेळाडंूप्रमािे िामील होतात . 

 भारताची IAEA च्या बाय लेिापरीक्षक म्हणून हनर्र् 

● आंतरराष्ट्र ीय काउंटरमधे्य िमथनी आसि युनायटेड सकंग्डमला 

पराभूत केल्यानंतर 2022 ते 2027 या िहा वषांच्या 

कालावधीिाठी अिुऊिेच्या शांततापूिथ वापराला प्रोत्साहन िेिारी 

प्रसतसष्ठत िंस्र्ा इंटरनॅशनल अॅटोहमक एनजी एजन्सी (IAEA) 

मधे्य भारताची बा् लेखापरीक्षक म्हिून सनवड झाली आहे . 

भारताचे सनयंत्रक आसि महालेखापरीक्षक जीसी मुमूस यांची IAEA 

आसि परराष्ट्र  व्यवहार मंत्रालय (MEA) चे बा् लेखापरीक्षक म्हिून 

सनवड झाली. 

पे्रस टर ि ऑफ इंहर्याच्या अध्यक्षपदी अर्ीक सरकार यांची पुन्हा 

हनर्र् झाली 

● अरे्क सरकार, िंपािक एमेररटि आसि आनंि बािार गु्रप ऑफ 

पक्ट्ब्लकेशन्सचे उपाध्यक्ष, पे्रस टर ि ऑफ इंहर्या (पीटीआय), 

िेशातील िवाथत मोठी प्रीसमयर नू्यि एिन्सीचे अध्यक्ष म्हिून पुन्हा 

सनवडले गेले . 

●  ते 10 वषे रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब (आरिीिीिी) चे किथधार 

होते. िरकारच्या िोन वषांच्या मुितीिाठी फेरसनवडिुकीला 

पीटीआयच्या िंचालक मंडळाने त्ांच्या बैठकीत मान्यता सिली. 

CK रंगनाथन यांची AIMA चे नरे् अध्यक्ष म्हणून हनर्र् 

● CavinKare Pvt Ltd चे अध्यक्ष आसि व्यवस्र्ापकीय िंचालक, CK 

रंगनाथन यांची ऑल इंहर्या मॅनेजमेंट असोहसएशन (AIMA) 

चे अध्यक्ष म्हिून एक वषाथच्या कालावधीिाठी सप्टेंबर 2022 मधे्य 

राष्ट्र ीय व्यवस्र्ापन असधवेशन होईपयंत सनयुक्ती करण्यात आली 

आहे. 

● त्ांनी िषस पती हसंघाहनया, उपाध्यक्ष आसि व्यवस्र्ापकीय 

िंचालक, िेके पेपर सल.च्या नेतृत्वाखाली, तंत्रज्ञान AIMA च्या िेवा 

चालवेल आसि नवीन उपक्रमांमधे्य प्रवेश आसि भरती चाचिी 

िेवांिाठी चेहरे ओळखण्याची िाधने आसि सशक्षि िंस्र्ांिाठी 

िूरस्र्पिे िेमेस्टर परीक्षा यांचा िमावेश अिेल. 

रणर्ीर हसंग भारताचे एनबीए बँ्रर् अँमे्बसेर्र म्हणून नामांहकत 

● राष्ट्र ीय बासे्कटबॉल असोहसएशन (एनबीए) असभनेता नाव सिले 

आहे रणर्ीर हसंग भारताचा बँ्रड अँमे्बिेडर म्हिून. 2021-22 मधे्य 

त्ाच्या 75 व्या र्िासपन हदन हंगामात भारतात लीगचे प्रोफाइल 

वाढवण्यािाठी एनबीए बरोबर काम करेल . 2021-22 हंगामािाठी, 

सिंह अनेक लीग उपक्रमांमधे्य िहभागी होतील िे एनबीए इंसडया 

आसि त्ाच्या वैयक्ट्क्तक िोशल मीसडया खात्ांवर प्रिसशथत केले 

िातील. 

एनबीए बद्दल: 

● एनबीए हा एक िागसतक क्रीडा आसि मीसडया व्यविाय आहे िो 

चार व्याविासयक क्रीडा लीगच्या आिपाि बांधला िातो: नॅशनल 

बासे्कटबॉल असोहसएशन, महिला राष्ट्र ीय बासे्कटबॉल 

असोहसएशन, एनबीए जी लीग आहण एनबीए 2 के लीग. 

एनबीए गेम्स आसि प्रोग्रासमंग 215 िेश आसि प्रिेशांमधे्य उपलब्ध 

आहे आसि 100 िेशांतील 100,000 पेक्षा िास्त स्टोअरमधे्य 

सवक्रीिाठी माल आहे. 

अथसव्यर्स्था बातम्या 
 

मॉगसन िॅन्लीने हर्त्तीय र्षस 2022 साठी भारताच्या जीर्ीपी र्ाढीचा 

अंदाज 10.5% इतका कायम ठेर्ला 

● अमेररका आधाररत इन्फ्िेस्टमेंट बँक, मॉगथन सॅ्टन्फ्लीने आसर्थक वषथ 

2021-22 िाठी भारताच्या िीडीपी वाढीचा अंिाि 10.5 टके्क 

इतका कायम राखला आहे. 

ऑगिमधे्य जीएसटी संकलन 1.12 लाि कोटी रुपयांहून अहिक 

● ऑगस्टमधे्य िलग िुिऱ्या मसहन्यात िीएिटी िंकलन 1 लाख 

कोटीहंून असधक 1.12 लाख कोटी रुपये झाले आहे. िे मागील 

वषाथच्या तुलनेत 30 टके्क िास्त आहे (ऑगस्ट 2020 मधे्य वसू्त 

आसि िेवा कर (िीएिटी) िंकलन 86,449 कोटी रुपये होते). 

● ऑगस्टमधे्य िमा होिारी रक्कम मात्र िुलै 2021 मधे्य िमा 

झालेल्या 1.16 लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे. 

● मागील काही मसहन्यांपैकी एसप्रल 2021 मधे्य िीएिटी िंकलन 

िवाथसधक ₹ 1.41 लाख कोटी इतके झाले होते. 

पहिल्या हतमािीत भारताची आहथसक र्ाढ 20.1% 
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● या आसर्थक वषाथच्या एसप्रल-िून सतमाहीत भारताची अर्थव्यवस्र्ा 

20.1% ने वाढली आहे, िी गेल्या वषी याच कालावधीत 24.4% 

िंकुसचत होती. 

● पसहल्या सतमाहीत मोठ्या प्रमािात वाढ झाल्यामुळे भारत िगातील 

िवाथत वेगाने वाढिारी प्रमुख अर्थव्यवस्र्ा बनली आहे. 

● मागील सतमाहीत भारताची अर्थव्यवस्र्ा 1.6% ने वाढली होती. िंपूिथ 

आसर्थक वषथ 2020-21 िाठी भारताचा िीडीपी 7.3% ने घटला 

होता. 

RBI ने हनयामक सँर्बॉक्स अंतगसत हतसरा संघ उघर्ण्याची घोषणा 

केली 

● ररझिथ बँक ऑफ इंसडया र्ीम िाहीर केले आहे सनयामक 

Sandbox (आर.एि.) अंतगथत तृतीय अनुयायी म्हिून ‘एमएिएमई 

किथ’. सतिऱ्या िंघािाठीचा अिथ 01 ऑक्ट्ोबर 2021 ते 14 

नोिेंबर 2021 पयंत खुला ठेवला िाईल. 

● यापूवी, आरबीआयने सनयामक िँडबॉक्स अंतगथत िोन गट िुरू 

केले आहेत. हे आहेत: 

● पसहला गट: सनयामक िँडबॉक्स अंतगथत पसहला िंघ सडिेंबर 2020 

मधे्य आरबीआयने िुरू केला होता, ज्याची र्ीम ‘ररटेल पेमेंट्ि’ 

होती. िहा घटकांनी िंघाच्या चाचिीचा टप्पा पूिथ केला आहे. 

● िुिरा गट: सनयामक िँडबॉक्स अंतगथत िुिरा गट सडिेंबर 2020 

मधे्य ‘क्रॉि बॉडथर पेमेंट्ि’ या र्ीमिह आरबीआयने िाहीर केला . 

‘टेस्ट फेि’िाठी आठ घटकांची सनवड करण्यात आली आहे. 

पेटीएम पेमेंट्स बँकेने फािॅग-आिाररत मेटर ो पाहकां ग सुहर्िा सुरू 

केली 

● पेटीएम पेमेंट्ि बँक सलसमटेड (PPBL) ने सिल्ली मेटर ो रेल 

कॉपोरेशन (DMRC) च्या भागीिारीत काक्ट्श्मरी गेट मेटर ो से्टशनवर 

भारताची पसहली FASTag- आधाररत मेटर ो पासकंग िुसवधा िुरू 

केली आहे . 

UNCTAD ने 2021 मधे्य भारतीय अथसव्यर्स्थेचा आहथसक हर्कास 

दर िा 7.2% असेल असे भाकीत केले. 

● व्यापार आसि सवकाि िंयुक्त राष्ट्र ांच्या पररषिेत (UNCTAD) ने 

भारताचा आसर्थक सवकाि िर 2021 मधे्य 7.2 टके्क राहील अिा 

अंिाि सिला याआधी 2020 मधे्य तो 7 टके्क राहील अिे वतथवले 

होते. 

● चीननंतर वाढिारी अर्थव्यवस्र्ा, िी 8.3 टकक्यांनी वाढण्याचा 

अंिाि आहे . 2015 मधे्य क्ट्स्र्र डॉलरवर िीडीपीवर गिना केली 

िाते 

पॉर्र फायनान्स कॉपोरेशनने भारतातील पहिले युरो ग्रीन बाँर् 

जारी केले 

● आघाडीच्या ऊिाथ के्षत्रातील सबगर बंॅसकंग सवत्तीय कंपनी, पॉवर 

फायनान्स कॉपोरेशन सलसमटेड (पीएफिी), यशस्वीररत्ा पसहला 

िारी युरो ग्रीन बॉण्ड. 7 वषांच्या युरो 300 िशलक्ष बॉण्डची सकंमत 

1.841 टके्क आहे. 

● हा युरो ग्रीन बॉण्ड हा भारतातील पसहला युरो डेसनमेटेड ग्रीन बॉण्ड 

िारी करिारा आहे. तिेच भारतीय NBFC िारे प्रर्मच युरो िारी 

केले आहे. िारी केल्यामुळे, पीएफिीने आंतरराष्ट्र ीय सनधी 

उभारिीिाठी युरोसपयन बािारपेठेत प्रवेश केला आहे. 

एलआयसीने हर्कास अहिकाऱ्यांसाठी ‘प्रगती’ िे मोबाईल ॲप्स 

सुरू केले 

● भारतीय आयुसवथमा महामंडळाने (LIC) आपल्या सवकाि 

असधकाऱ्यांच्या सवशेष वापरािाठी ‘प्रगती’ हे नवीन मोबाईल ॲप 

िुरू केले आहे . प्रगती म्हििे “परफॉमथन्स ररि्यू ॲक्ट्िकेशन, 

ग्रोर् आसि टर ेंड इंसडकेटर”. एलआयिी आपल्या ग्राहकांिाठी आसि 

फीड फोिथिाठी कामकाि िुलभ करण्यािाठी ग्राहक-कें सद्रत 

आसि सडसिटल पुढाकार घेत आहे. 

‘प्रगती’ ॲप बद्दल: 

● प्रगती ॲप सवकाि असधकाऱ् यांना त्ांच्या एिन्सी फोिथच्या 

कामसगरीबिल प्रीसमयम कलेक्शन, एिन्सी ॲक्ट्क्ट्िेशन, िंभाव्य 

आउटपरफॉमथिथ इत्ािी व्यविाय के्षत्रातील कामसगरीबिल ररअल-

टाइम मासहती समळवण्याि मित करेल. एिंट्ि मोबाईल ॲप 

आसि NACH ित्ापन. ॲप सवकाि असधकाऱ्यांना त्ांच्या खचाथचे 

गुिोत्तर मोिण्यािाठी कॅलु्क्यलेटर िेखील प्रिान करते. 

फेर्रल बँक मोबाइल-फिस के्रहर्ट कार्ससाठी र्नकार्सची 

भागीदारी 

● फेडरल बँकेने वन – काडथिोबत मोबाईल-फस्टथ के्रसडट काडथिाठी 

टाय-अप िाहीर केले आहे िे िेशातील तरुि, तंत्रज्ञान-िािकार 

लोकिंखे्यला लक्ष्य करते. 

● फेडरल बँकेने ग्राहकांच्या पत मागिीला रोखण्याचे उसिष्ट् ठेवले 

आहे, िे आसर्थक पुनरुज्जीवनाच्या पाश्वथभूमीवर उत्सवाच्या 

हंगामाच्या आिपाि अपेसक्षत आहे. 

येस बँक के्रहर्ट कार्स ऑफर करण्यासाठी VISA सोबत करार केला 

● आरबीआयने मास्टरकाडथवरील सनयामक बंिीनंतर येि बँकेने 

आपल्या ग्राहकांना के्रसडट काडथ ऑफर करण्यािाठी क्ट्ििािह 

भागीिारी केली आहे. क्ट्ििा को-बँ्रडेड काड्थि नऊ के्रसडट काडथ 

प्रकारांिह येतात िे िवथ सवभाग, ग्राहक काडथ, व्यविाय काडथ आसि 

कॉपोरेट काड्थि येि फस्टथ, येि प्रीसमया आसि येि िमृद्धीमधे्य 

िमासवष्ट् आहेत.  

● YES बँकेने यापूवी मास्टरकाडथिोबत एक सवशेष करार केला होता. 

तर्ासप, ररझिथ बँक ऑफ इंसडयाने मास्टरकाडथला त्ाच्या घरगुती 

काडथ नेटवकथ वर नवीन ग्राहकांना ऑनबोसडंग करण्याि मनाई 

केल्यानंतर त्ाच्या के्रसडट काडथ िारीवर पररिाम झाला. 

HDFC बँकेने सि-बँ्ररे्र् के्रहर्ट कार्स सुरू करण्यासाठी Paytm 

शी करार केला. 

● HDFC बँकेने व्यापारी आसि तरुिांना क्ट्ििा िॅटफॉमथवर िह-

बँ्रडेड के्रसडट काडथ ऑफर करण्यािाठी अग्रिी पेमेंट कंपनी 
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Paytm िोबत भागीिारीची घोषिा केली आहे . HDFC Bank-

Paytm को-बँ्रडेड के्रसडट काडथ ििाच्या मोिमात ऑक्ट्ोबरमधे्य 

िुरू केले िाईल. 

RBI ची सार्कारांना ARC ला फसर्णूक कजस हर्कण्याची परर्ानगी 

● भारतीय ररझव्हस बँकेने कजसदारांना/बँकांना या किथिारांनी 

फिविूक म्हिून वगीकृत केलेली किथ मालमत्ता पुनरसचना 

कंपन्यांना (एआरसी) िस्तांतररत करण्याची परवानगी सिली आहे 

.  

● फिविूक किाथिह तिावग्रस्त किथ िे 60 हदर्सांपेक्षा िास्त 

काळ सडफॉल्ट आहेत सकंवा एनपीए म्हिून वगीकृत आहेत त्ांना 

एआरिीमधे्य हस्तांतररत करण्याची परवानगी आहे. 

● आसर्थक वषथ 2019 ते 2021 िरम्यान एकूि 3.95-लाि कोटी 

रुपयांच्या फिविुकीची तक्रार करिाऱ्या बँकांच्या पाश्वथभूमीवर हे 

घडले आहे. 
 

 

हसकु्यररटायझेशन नोट्स जारी करण्यासाठी ररजर्स बँकेने हकमान 

हतकीट आकार हनहित केले 

● भारतीय ररझव्हस बँकेने मानक मालमत्तांच्या 

हसकु्यररटायझेशनबाबत मागथिशथक तते्त् िारी केली आहेत . 

मागथिशथक तत्त्ांनुिार, सिकु्यररटायझेशन नोट्ि िारी करण्यािाठी 

सकमान सतकीट आकार रु. 1 कोटी.  

● सिकु्यररटायझेशनमधे्य अशा व्यवहारांचा िमावेश होतो िेरे् 

मालमते्ततील के्रसडट ररस्क पुन्हा सवतररत करून त्ांना वेगवेगळ्या 

िोखीम प्रोफाइलिह टर ेडेबल सिकु्यररटीिमधे्य पुनसवथतररत केले 

िाते िे सवसवध वगांच्या गंुतविूकिारांना एक्सपोिरमधे्य प्रवेश िेऊ 

शकतात. ते किासचत रे्ट प्रवेश करण्याि अिमर्थ अितील. 

सिकु्यररटायझेशनचा याचा अर्थ एक भाग म्हिून सवशेष हेतू 

अिलेल्या िंस्रे्ने िारी केलेल्या सिकु्यररटीि होय. 

Asiamoney 2021 पोल नुसार , एचर्ीएफसी बँकेला भारतातील 

सूचीबद्ध कंपन्यांमधे्य सर्ासहिक मते हमळाली 

● Asiamoney 2021 पोल नुिार , एचर्ीएफसी बँकेला 

भारतातील िूचीबद्ध कंपन्यांमधे्य िवाथसधक मते समळाली आहेत, 

ज्यामुळे बँकेला 'भारतातील सर्ासत उतृ्कष्ट् कंपनी' म्हिून 

िन्मासनत करण्यात आले आिे.  

● 2018 मधे्य पोल िुरू झाल्यापािून िलग चौथ्या वषी बँकेला 

'भारतातील सर्ासत उतृ्कष्ट् कंपनी - बँहकंग के्षत्र' म्हिून सनवडले 

िाण्याव्यसतररक्त हे आहे. िेश आसि के्षत्रािारे िावथिसनकररत्ा 

िूचीबद्ध कंपन्या ओळखिे आसि ओळखिे हे पोलचे उिीष्ट् आहे. 

आयसीआरएने आहथसक र्षस 2022 मधे्य भारताची जीर्ीपी र्ाढ 

9.00% पयांत सुिारली 

● आयिीआरएने आसर्थक वषथ 2022 मधे्य भारताची िीडीपी वाढ 

9.00% पयंत िुधारली  

● 2021-22 (FY22) आसर्थक वषाथत भारत सवकाि िर एकूि 

िेशांतगथत उत्पािनाच्या (िीडीपी) पयंत 9 टके्क. पूवी हा िर 

8.5%होता. 

एनपीसीआय आहण फीसव्हस यांनी nFiNi’ कायसक्रम सुरू केला 

● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरेशन ऑफ इंहर्या (NPCI) ने Fiserv Inc. 

िह भागीिारी करून िग-अँड-िे RuPay के्रसडट काडथ सॅ्टक, 

‘nFiNi’ िुरु केले. 

● nFiNi सफनटेक आसि बँकांना RuPay के्रसडट काडथ िारी 

करण्यािाठी आवश्यक अिलेल्या िेवांचा एक तयार सॅ्टक आहे 

आसि सफनटेक बँक-प्रायोसित के्रसडट काडथ िह-तयार करण्याि 

िक्षम करेल. हा एक BaaS (बँहकंग-ए-ए-सखव्हसस) प्रोग्राम आहे. 

एलआयसीच्या आयपीओ व्यर्स्थापनासाठी सरकारने 10 मचांट 

बँकससची हनयुक्ती केली 

● भारतीय जीर्न हर्मा मिामंर्ळाच्या (एलआयसी) इसनसशयल 

पक्ट्ब्लक ऑफररंगचे व्यवस्र्ापन करण्यािाठी भारत िरकारने 10 

मचांट बँकससची सनयुक्ती केली आहे. 

● या व्यापारी बँकिथची नावे आहेत- गोडमॅन िॅक्स (इंसडया) 

सिकु्यररटीि, सिटीगु्रप ग्लोबल माकेट्ि इंसडया, नोमुरा 

फायनाक्ट्न्फ्शयल अ ॅडिायझरी अँड सिकु्यररटीि इंसडया, एिबीआय 

कॅसपटल माकेट, िेएम फायनाक्ट्न्फ्शयल, एक्ट्क्सि कॅसपटल, बोफा 

सिकु्यररटीि, िेपी मॉगथन इंसडया, आयिीआयिीआय सिकु्यररटीि 

आसि कोटक मसहंद्रा. कॅसपटल कंपनी सल. 

बँक ऑफ बर्ोदा ने हर्हजटल व्यासपीठ ‘बॉब र्ल्डस’ सुरु केले  

● बँक ऑफ बर्ोदा ने आपले सडसिटल बँसकंग िॅटफॉमथ ‘बॉब र्ल्डस ‘ 

िुरू करण्याची घोषिा केली आहे. 

● व्यािपीठाचे उिीष्ट् िवथ बँसकंग िेवा एकाच छताखाली प्रिान करिे 

आहे. व्यािपीठ प्रायोसगक तत्त्ावर 23 ऑगस्ट 2021 रोिी िुरू 

झाले. 

कनासटक बँकेने पीओएस उपकरण ‘WisePOSGo’ सुरु केले 

● कनासटक बँकेने आपल्या व्यापारी ग्राहकांना व्यविायाच्या 

िेयकावर प्रसक्रया करण्यािाठी ‘WisePOSGo’ नावाने ऑल-इन-

वन पॉइंट-ऑफ-िेल्स (पीओएि) स्वाइसपंग उपकरि िुरु केले 

आहे. 
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● या खािगी के्षत्रातील बँकेने Mswipe Technologies Pvt Ltd. 

च्या िहकायाथने हे पीओएि उपकरि आिले आहे. 

एस अँर् पी ग्ोबल रेहटंग्स ने भारताचा जीर्ीपी अंदाज हर्त्तीय र्षस 

2022 साली 9.5% र्तसर्ला 

● एस अँर् पी ग्लोबल रेसटंग्सने भारताच्या वाढीचा अंिाि िुधारला 

अिून 2021-22 (सवत्तीय वषथ 2022) मधे्य अर्थव्यवस्र्ा 9.5 टके्क 

आसि 2022-23 (सवत्तीय वषथ 2023) मधे्य 7.0 टके्क वाढण्याची 

अपेक्षा आहे. 

आरबीआयने यूको बँकेर्रील कजासर्रील हनबांि काढून टाकले 

● ररझिथ बँक ऑफ इंसडयाने िावथिसनक के्षत्रातील बँक यूको बँकेला 

आसर्थक आसि के्रसडट प्रोफाइलमधे्य िुधारिा करण्याबाबत प्रॉम्प्प्ट 

करेक्ट्क्ट्ि अ कॅ्शन (पीिीए) चौकटीतून बाहेर काढले आहे. 

● या सनिथयामुळे बँकेला किथ िेण्याचे असधक स्वातंत्र्य समळते, 

सवशेषत: कॉपोरेशनना आसि नेटवकथ  वाढवण्यािाठी, सवसहत 

सनकषांच्या अधीन राहून. 

● कोलकाता-आधाररत बँकेला मे 2017 मधे्य पीिीए अंतगथत उच्च 

नेट-परफॉसमंग मालमत्ता (एनपीए) आसि नकारात्मक मालमत्ता 

(आरओए) च्या कारिास्तव ठेवण्यात आले होते. 

एलआयसीने िुल्या बाजार अहिग्रिणाद्वारे बँक ऑफ इंहर्याचे 

3.9% समभाग िरेदी केले 

● भारतीय आयुसवथमा महामंडळाने (एलआयिी) खुल्या बािारपेठेतून 

बँक ऑफ इंसडयाचे 3.9 टके्क (15,90,07,791 शेअिथ) खरेिी केले 

आहेत. 

● या असधग्रहिापूवी एलआयिीने बँक ऑफ इंसडयामधे्य 3.17 टके्क 

िमभाग होते. या असधग्रहिानंतर, एलआयिीकडे आता 7.05 टके्क 

आहे, िे बँक ऑफ इंसडयाच्या 28,92,87,324 िमभागांच्या 

बरोबरीचे आहे. 

● ही मासहती बँक ऑफ इंसडयाने िेबीला पुरसवली होती. िेबीच्या 

मागथिशथक तत्त्ांनुिार, एखाद्या कंपनीने िूचीबद्ध कंपनीचे 5 

टकक्यांपेक्षा िास्त िमभाग सवकत घेतल्यानंतर त्ा कंपन्यांना स्टॉक 

एक्सचेंिेिना ही मासहती द्यावी लागते. 

 फोनपे ने हर्हजटल पेमेंट इंटरएखक्टर् हजओसे्पहशयल व्यासपीठ 

“पल्स प्लॅटफॉमस” सुरु केले 

● फोनपे ने फोनपे पल्स नावाचे व्यािपीठ िुरु केले आहे. पल्स हे 

भारतातील पहिले परस्परसंर्ादी व्यासपीठ आहे ज्यात सडसिटल 

पेमेंटवरील सविा मासहती आसि टर ेंड आहेत. हे व्यािपीठ भारताच्या 

परस्परिंवािी नकाशावर ग्राहकांिारे केलेले 2000 कोटीहून 

असधक सडसिटल व्यवहार िशथवते. 

RBI ने कें द्र सरकारसाठी WMA मयासदा रु. 50,000 कोटी केली 

● भारतीय ररझव्हस बँक मयाथिा िेट आहे रे्ज आहण सािने 

ऍर्व्हाने्सस (WMA) आसर्थक वषथ 2021-22 म्हििेच िुिऱ्या 

िहामाहीत िाठी माचस 2022 ऑक्टोबर ते 2021 येरे् रु. 50,000 

कोटी. िेिा भारत िरकार डबू्ल्यएमए मयाथिेच्या 75 टके्क वापरते 

तेिा ररझिथ बँक बािारपेठेतील किाथचे नवीन प्रवाह िुरू करू 

शकते . 

● ररझिथ बँकेने िध्याच्या पररक्ट्स्र्तीचा सवचार करून भारत 

िरकारशी िल्लामिलत करून कोित्ाही वेळी मयाथिा 

िुधारण्याची लवसचकता कायम ठेवली आहे 

हनयामक अनुपालनातील तु्रटीसंाठी RBI ने RBL बँकेर्र 2 कोटी 

दंर् आकारला 

● भारतीय ररझर्स बँकेने (आरबीआय) RBL बँक वर तरतुिीचें 

पालन न करण्यािाठी बँहकंग हनयमन अहिहनयम 1949 ररझिथ 

बँकेने िंड तरतुिी अंतगथत रुपये 2 कोटी िंड ठोठावला 

आहेभारतीय ररझवथ बँकेने (आरबीआय) िेखील िंड काश्मीर 

(जमू्म-काश्मीर) राज्य सिकारी बँक, िीनगर एक िह रुपये 11 

लाि दंर् सनयामक सनष्ठा मधे्य अपुरेपिा आहे. अहवालानुिार, 

बँसकंग सनयमन असधसनयम, 1949 च्या कलम 56 िह कलम 23 चे 

उलं्लघन केल्यामुळे िमू्म-काश्मीर राज्य िहकारी बँकेने RBI कडून 

पूवथपरवानगी न घेता शाखा उघडल्या होत्ा. 

आरबीआयने इंहर्यन ओव्हरसीज बँकेला प्रॉम्प्प्ट करेखक्टव्ह अँक्शन 

फे्रमर्कस मिून काढून टाकले. 

● भारतीय ररझव्हस बँकेने इंहर्यन ओव्हरसीज बँक (IOB) वरील 

प्रॉम्प्प्ट करेखक्टव्ह अँक्शन (PCA) हनबांि हटवण्याची घोषिा केली 

आहे . या सनिथयामुळे बँकेला किथ िेण्याचे असधक स्वातंत्र्य समळते, 

सवशेषत: कॉपोरेशनना आसि नेटवकथ  वाढवण्यािाठी, सवसहत 

सनकषांच्या अधीन राहून. 2015 मधे्य IOB PCA अंतगथत ठेवण्यात 

आले . 

NPCI ने 'ऑन-द-गो' पेमेंट सोलू्यशनसाठी YES बँकेशी करार 

केला 

● भारत नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरेशन ऑफ (एनपीिीआय) खािगी 

के्षत्रातील बँक भागीिारी होय बँक िुरू करण्यािाठी पसहल्याच 

त्ाच्या प्रकारची 'रुपे िाता-िाता' िंपकथ रसहत िेयके उपाय. 

RuPay ऑन-ि-गो कॉिॅक्ट्लेि िोलू्यशन हे प्रामुख्याने 

घालण्यायोग्य पेमेंट िोलू्यशन आहे, िे ग्राहकांना िररोि वापरल्या 

िािाऱ्या अँके्सिरीिमधून लहान आसि मोठ्या मूल्याचे व्यवहार 

करण्याि िक्षम करण्यािाठी िुरू केले आहे. 

● या उपायामुळे सफसिकल काडथ बाळगण्याची गरि िंपुष्ट्ात येईल, 

आसि ग्राहक सकरकोळ िुकानांवर RuPay कॉिॅक्ट्लेि-िक्षम 

PoS वर िोलू्यशन वापरू शकतात आसि सपनची गरि निताना 

5,000 रुपयांपयंत पैिे िेऊ शकतात . उपाय एका िाध्या 'टॅप, पे, 

गो' यंत्रिेवर आधाररत आहे. हे सफनटेक इन्फ्रास्टर क्चर पाटथनर 

सनओके्रड आसि मॅनु्यफॅक्चररंग पाटथनर शेषिाई यांच्या िंयुक्त 

सवद्यमाने लॉन्च करण्यात आले आहे. 
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सहमट आहण कॉन्फरन्स बातम्या 
 

भारताने हबम्सटेक देशांच्या कृषी तज्ञांच्या 8 व्या बैठकीचे आयोजन 

केले 

● भारताने क्ट्िडीओ कॉन्फरक्ट्नं्सगिारे बंगाल उपिागरातील बहु-

के्षत्रीय तांसत्रक आसि आसर्थक िहकायाथिाठी (सबमसे्टक) िेशांच्या 

कृषी तज्ञांच्या 8 व्या बैठकीचे आयोिन केले. 

● बैठकीचे अध्यक्ष कृषी िंशोधन आसि सशक्षि सवभागाचे िसचव आसि 

आयिीएआर चे महािंचालक डॉ.सत्रलोचन महापात्रा होते. 

● सबम्सटेकमधे्य िसक्षि आसशयातील पाच (बांगलािेश, भूतान, भारत, 

नेपाळ, श्रीलंका) आसि आगे्नय आसशयातील म्यानमार व र्ायलंडिह 

िात ििस्य िेशांचा िमावेश आहे. 

● सबम्सटेक ििस्य िेशांनी कृषी के्षत्रातील मास्टर आसि पीएचडी 

कायथक्रमांिाठी िहा स्लॉट सशष्यवृत्ती आसि क्षमता सवकाि तिेच 

प्रसशक्षिािाठी अिलेल्या उपक्रमांिाठी भारताच्या िहभागाचे 

कौतुक केले. 

● सबम्सटेकची स्र्ापना 1997 मधे्य परस्पर व्यापार, कनेक्ट्क्ट्क्ट्िटी 

आसि या के्षत्राचा िांसृ्कसतक, तांसत्रक आसि आसर्थक सवकाि 

करण्याच्या उिेशाने करण्यात आली. 

पंतप्रिान नरेंद्र मोदी व्हाईट िाऊसमधे्य पहिल्यांदा रै्यखक्तक िार्स 

सहमटला उपखस्थत रािणार आिेत 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोिी पसहले स्वतः : उपक्ट्स्र्त राहिार आहे QUAD 

नेते िाइट हाऊि, वॉसशंग्टन डी.िी. येरे् , 24 िप्टेंबर, 2021 

उपक्ट्स्र्त राहिं आहे 

● QUAD मधे्य भारत, िपान, अमेररका आसि ऑस्टर ेसलया या िेशांचा 

िमावेश होतो. 

● पंतप्रधान मोिी 25 िप्टेंबर 2021 रोिी नू्ययॉकथ मधे्य िंयुक्त राष्ट्र  

महािभेला (यूएनिीए) िंबोसधत करतील . 

● राष्ट्र ाध्यक्ष िो सबडेन यांनी पिभार स्वीकारल्यापािून पंतप्रधान 

मोिीचंी ही पसहलीच अमेररका भेट आहे आसि सबडेन यांनी पिभार 

स्वीकारल्यानंतर िोन्ही नेत्ांमधील पसहली वैयक्ट्क्तक बैठक आहे. 

● इतर िोन नेते, ऑस्टर ेसलयाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉररिन आसि िपानचे 

पंतप्रधान योशीसहडे िुगा हे िेखील या सशखर पररषिेला उपक्ट्स्र्त 

राहिार आहेत 

पंतप्रिान नरेंद्र मोदीनंी 21 व्या शांघाय सिकार संघटना (SCO) 

बैठकीला संबोहित केले. 

● 21 बैठक शांघाय िहकार िंघटना (SCO) राष्ट्र प्रमुखांना कौक्ट्न्सल 

वर िंकरीत स्वरूपात आयोसित करण्यात आली होती. 

● 17 िप्टेंबर 2021 मधे्य िुशान्फ्बे, तासिसकस्तान. तासिसकस्तानचे 

अध्यक्ष इमोमाली रहमोन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली 

ज्यामधे्य भारताने एििीओचा पूिथ ििस्य म्हिून भाग घेतला. 

● भारतीय सशष्ट्मंडळाचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी केले, ज्यांनी 

क्ट्िडीओ सलंकिारे बैठकीत भाग घेतला आसि िुशान्फ्बे येरे् भारताचे 

प्रसतसनसधत्व परराष्ट्र  मंत्री डॉ एि ियशंकर यांनी केले. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

पीओएस व्यर्िारांसाठी अ ॅखक्सस बँकेने भारतपे सोबत करार केला 

● भारतस्वाइप नावाच्या भारतपेच्या पॉईंट ऑफ िेल (पीओएि) 

व्यविायािाठी अ ॅक्ट्क्सि बँकेने भारतपे िोबत भागीिारी केली आहे. 

● भागीिारी अंतगथत, अ ॅक्ट्क्सि बँक भारतस्वाइपिाठी असधग्रहि 

करिारी बँक अिेल आसि भारतपे शी िंबंसधत व्यापाऱ्यांना के्रसडट 

आसि डेसबट काडथची स्वीकृती प्रिान करेल. 

भारत आंतरराष्ट्र ीय िर्ामान हशिर पररषद 2020-21 चे आयोजन 

करणार आिे 

● स्वच्छ ऊिेमधे्य भारताच्या प्रगतीबाबत िंवाि िाधण्यािाठी 

आंतरराष्ट्र ीय हवामान सशखर पररषि (आयिीएि) 2020-21 चा 

भाग म्हिून भारत एक प्रमुख पररषि आयोसित करिार आहे. 

● िीएिआयआर, राष्ट्र ीय रािायसनक प्रयोगशाळेचे िंचालक डॉ. 

आसशष लेले यांनी हवामान बिलाच्या भसवष्यातील शमन 

धोरिांिाठी पररषिेचे महत्त् अधोरेक्ट्खत केले आहे. 

पीएम मोदीनंी 6 व्या ईिनस इकॉनॉहमक फोरम 2021 ला आभासी 

पद्धतीने संबोहित केले 

● रहशयाच्या व्लाहदर्ोस्तोक येरे् आयोसित 6 व्या ईिनस 

इकॉनॉहमक फोरम (ईईएफ) च्या ित्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनंी 

आभािी पद्धतीने िंबोसधत केले. 

● पेटर ोसलयम आसि नैिसगथक वायू मंत्री, िरदीपहसंग पुरी यांच्या 

नेतृत्वाखालील एक भारतीय सशष्ट्मंडळ आसि प्रमुख भारतीय तेल 

आसि वायू कंपन्यांचा िमावेश अिलेले रसशया येरे् ईईएफ सशखर 

पररषि 2021 मधे्य िहभागी होत आहेत. 

एचर्ीएफसी लाइफ 6,687 कोटी रुपयांना एक्साइर् लाइफ 

इन्शुरन्स हर्कत घेणार आिे 

● एचर्ीएफसी लाईफने एझझाइर् लाइफ इन्शुरन्स कंपनीमधे्य 

शेअर आसि रोख व्यवहारात 100 टके्क भागभांडवल 6,887 कोटी 

रुपयांना खरेिी करण्याची घोषिा केली आहे. त्ानंतर, एक्साइड 

लाइफ एचडीएफिी लाइफमधे्य सवलीन होईल. 

● एक्साइड लाइफ ही बॅटरी बनविाऱ्या एक्साइड इंडस्टर ीिची िंपूिथ 

मालकीची उपकंपनी आहे. हे असधग्रहि िीवन सवमा के्षत्रातील 

पसहल्या आसि िवाथत मोठ्या असधग्रहिांपैकी एक म्हिून सचन्हांसकत 

केले िाईल. 

एचर्ीएफसी बँकेने एमएसएमई ला हर्त्तीय सिाय्य देण्यासाठी 

एनएसआयसी सोबत भागीदारी करार केला 

● एचर्ीएफसी बँकेने िूक्ष्म, लघु आसि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) 

के्षत्राला पतपुरवठा करण्यािाठी राष्ट्र ीय लघु उद्योग मिामंर्ळ 

(एनएसआयसी) िह िामंिस्य करार केला आहे. 

● राष्ट्र ीय लघु उद्योग महामंडळ (एनएिआयिी), सूक्ष्म, लघु आहण 

मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयाअंतगसत एक ISO 9001: 

2015 प्रमासित भारत िरकारचा उपक्रम आहे. 

● भारताचे पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी खव्हर्ीओ कॉन्फरखनं्सगद्वारे 

13 व्या हब्रक्स हशिर पररषदेचे अध्यक्षपद भूषर्ले  
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● भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्ट्िडीओ कॉन्फरक्ट्नं्सगिारे 13 

व्या हब्रक्स सशखर पररषिेचे अध्यक्षपि भूषवले आहे. 

● भारताच्या नेतृत्वाखालील सशखर पररषिेची िंकल्पना 

“हब्रक्स@15: सातत्य, एकत्रीकरण आहण सिमतीसाठी आंतर-

हब्रक्स सिकायस.” भारताने सनवडलेली िंकल्पना 2021 मधे्य 

िािरा होिाऱ्या सब्रक्सच्या पंधराव्या वधाथपन सिनाला प्रसतसबंसबत 

करते. 

● पीएम मोिीनंी ‘सबड-बॅक ररसझसलएंटली, इनोिेसटिली, के्रसडबली 

अँड िसे्टनेबली’ या ब्रीिवाक्याखाली सब्रक्स िहकायथ वाढवण्याचे 

आवाहन केले. 

● ‘नवी सिल्ली घोषिापत्र’ स्वीकारून सशखर पररषिेचा िमारोप 

झाला. भारताने सब्रक्स सशखर पररषिेचे आयोिन सतिऱ्यांिा केले. 

● यापूवी भारताने 2012 आसि 2016 मधे्य सब्रक्सचे अध्यक्षपि भूषवले 

होते.भारताने या वषीच्या सब्रक्स सशखर पररषिेिाठी चार प्राधान्य 

के्षत्रांवर प्रकाश टाकला आहे ते खालीलप्रमािे; 

● बहुपक्षीय व्यवस्रे्त िुधारिा, 

● िहशतवािसवरोधी िहकायथ, 

● शाश्वत सवकाि लक्ष्य (SDG) िाध्य करण्यािाठी सडसिटल आसि 

तांसत्रक िाधनांचा वापर करिे, 

● लोकांमधे्य लोकांची िेवािघेवाि वाढविे 

भारत 2023 मधे्य जी -20 हशिर पररषदेचे आयोजन करणार आिे 

● भारत 1 सडिेंबर 2022 पािून जी 20 चे अध्यक्षपद भूषवेल आसि 

2023 मधे्य िी 20 नेत्ांची हशिर पररषद पसहल्यांिा बोलावेल. 

● कें द्रीय वासिज्य आसि उद्योग मंत्री सपयुष गोयल यांची 2023 (18 वी 

आवृत्ती) मधे्य िी 20 िाठी भारताच्या शेपाथ म्हिून सनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. शेपाथ हा एक मुत्सिी अितो िो सशखर पररषिेच्या आधी 

तयारीचे काम करतो. 

● िी 20 िंमेलनाची 2021 आवृत्ती रोम, इटली येरे् आयोसित केली 

िाईल. 2022 िी 20 ची बैठक इंर्ोनेहशयातील बाली येरे् होिार 

आहे. 

एफएसर्ीसीच्या 24 व्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अथसमंत्री हनमसला 

सीतारमण 

● आहथसक खस्थरता आहण हर्कास पररषद (FSDC). हे लक्षात घेतले 

पासहिे की एफएिडीिी उपिसमतीचे अध्यक्ष आरबीआयचे गिनथर 

अितात.  

● आसर्थक क्ट्स्र्रता राखण्यािाठी, आंतर-सनयामक िमन्वय 

वाढवण्यािाठी आसि आसर्थक के्षत्राच्या सवकािाला चालना 

िेण्यािाठी यंत्रिा मिबूत आसि िंस्र्ात्मक करण्यािाठी भारत 

िरकारने स्र्ापन केलेला हा िवोच्च स्तर मंच आहे. 

ररअल-टाइम क्रॉस-बॉर्सर पेमेंट टर ॅ हकंग सुरूकरण्यासाठी र्ीबीएस 

बँकेने खस्वफ्टशी करार केला 

● डीबीएि बँकेने क्ट्स्वफ्ट ग्लोबल पेमेंट्ि इनोिेशन (िीपीआय) च्या 

भागीिारीत आपल्या कॉपोरेट ग्राहकांिाठी िीमापार पेमेंटिाठी 

ररअल-टाइम ऑनलाइन टर ॅसकंग िुरू केली आहे . 

● बँकेच्या कॉपोरेट ऑनलाइन बँसकंग िॅटफॉमथ ‘DBS IDEAL’ चा 

वापर करून ही िेवा घेता येते . DBS ही भारतातील आसि आसशया-

पॅसिसफकमधील पसहली बँक आहे 

● डीबीएि बँकेच्या नवीन इनबाउंड टर ॅसकंग िेवेमुळे कॉपोरेट 

ग्राहकांना पेमेंट कधी िुरू होते आसि लाभार्ीकडे कधी येते हे 

पाहता येईल, ज्यामुळे पररचालन खचथ आसि अकायथक्षमता कमी 

होईल. 

● या उपक्रमाचा भारत, सिंगापूर, हाँगकाँग, चीन, तैवान, इंडोनेसशया 

आसि क्ट्िएतनाममधील िुमारे 4,000 कॉपोरेट आसि लघु 

व्याविासयक ग्राहकांना फायिा होण्याची अपेक्षा आहे . 

झी एंटरटेनमेंट आहण सोनी हपक्चसस हर्लीनीकरण करारार्र 

स्वाक्षरी केली 

● झी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइिेि सलसमटेड (ZEEL) च्या िंचालक 

मंडळाने कंपनीचे िोनी सपक्चिथ नेटवकथ  इंसडया (SPNI) मधे्य 

सवलीनीकरि करण्याि एकमताने मंिुरी सिली आहे .  

● सवलीनीकरिाचा एक भाग म्हिून, एिपीएनआयचे भागधारक 

एिपीएनआयमधे्य वाढीचे भांडवल िेखील टाकतील, ज्यामुळे ते 

सवलीन झालेल्या अक्ट्स्तत्वातील बहुिंख्य भागधारक बनतील. सवलीन 

केलेली िंस्र्ा भारतीय शेअर बािारात िूचीबद्ध केली िाईल. 

कराराबद्दल: 

● झी एंटरटेनमेंटची 47.07 टके्क सहसे्सिारी अिेल, तर िोनी 

इंसडयाची िंयुक्त कंपनीमधे्य 52.93 टके्क सहस्सा अिेल. 

● सवलीनीकरिानंतर, िोनी इंसडयाला सवलीनीकृत कंपनीमधे्य 

बहुिंख्य िंचालक सनयुक्त करण्याचा असधकार अिेल. 

● झी एंटरटेनमेंटचे िीईओ पुनीत गोयनका हे 5 वषांच्या 

कालावधीिाठी सवलीन झालेल्या िंस्रे्चे एमडी आसि िीईओ 

अितील. 

BPCL, SBI कार्स सि-बँ्ररे्र् RuPay कॉन्टॅक्टलेस के्रहर्ट कार्स लाँच 

केले. 

● भारत पेटर ोसलयम कॉपोरेशन सलसमटेड (बीपीिीएल) आसि 

एिबीआय काडथ यांनी ‘बीपीिीएल एिबीआय काडथ को-बँ्रडेड रुपे 

कॉिॅक्ट्लेि के्रसडट काडथ िुरू केले ज्यात पेटर ोसलयम (पेटर ोल व 

डीझेल) आसि इतर फायिे िािर केले आहेत. 

● काडथ ग्राहकांना बचत सकवा िुट अिे फायिे प्रिान समळिार आहे. 

काडथधारकांना खचाथच्या इतर शे्रिीमंधे्य वेगवान बचत िेखील 

समळेल, ज्यात सकरािा, सडपाटथमेंटल स्टोअिथ, िेवि आसि सचत्रपट 

यांचा िमावेश आहे. 

 

रॅक्स आहण अिर्ाल बातम्या 
 

मूर्ीजने चालू र्षस 2021 साठी भारताच्या जीर्ीपी र्ाढीचा अंदाज 

9.6%1 र्तसर्ला 
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● मूडीि इन्फ्िेस्टिथ िक्ट्िथिने ‘ग्लोबल मॅक्रो आउटलुक 2021-22’ 

अहवालाच्या ऑगस्टच्या आवृत्तीमधे्य चालू वषथ 2021 िाठी 

भारताचा िीडीपी वाढीचा अंिाि 9.6 टके्क कायम राखला आहे. 

● तर वषथ 2022 िाठी िीडीपी वाढीचा अंिाि 7 टके्क वतथवला आहे. 

राबोबँक 2021 ग्ोबल रे्अरी टॉप 20 अिर्ालात अमूल 18 व्या 

स्थानार्र 

● अमूल, गुिरात कोऑपरेसटि समल्क माकेटीगं फेडरेशन 

(GCMMF) राबोबँकच्या 2021 च्या ग्लोबल टॉप 20 डेअरी 

कंपन्यांच्या यािीत िोन स्र्ान खाली घिरून 18 व्या स्र्ानावर आहे. 

2020 मधे्य अमूल 16 व्या स्र्ानावर होता. अमूलने 5.3 अब्ज 

डॉलिथची वासषथक उलाढाल केली आहे. 

● 23.0 अब्ज अमेररकन डॉलरची उलाढाल अिलेल्या रें चक्ट्स्र्त 

डेअरी कंपनी लॅक्ट्ासलि िगातील िवाथत मोठी डेअरी कंपनी म्हिून 

अव्वल स्र्ानावर आहे. सतने क्ट्स्वत्झलंडच्या नेसे्ल कंपनीला मागे 

टाकले आहे. 

● राबोबँकचा ग्लोबल डेअरी टॉप 20 अहवाल िुग्ध व्यविायातील 

कंपन्यांना त्ांच्या सवक्रीच्या आकडेवारी आसि आसर्थक 

उलाढाधालीनुिार क्रमवारी िाहीर करतो. 
 

 

ऑक्सफर्स हर्द्यापीठ टाइम्स र्ल्डस युहनव्हहससटी रँहकंग 2022 मधे्य 

अव्वल आिे 

● टाइम्स हायर एजु्यकेशन (टीएचई) र्ल्डस युहनव्हहससटी रँहकंग 

2022 िाहीर करण्यात आले आहे. ऑक्सफर्स हर्द्यापीठ िूचीच्या 

अग्रस्र्ानी आहे, त्ानंतर कॅ हलफोहनसया इखिटू्यट ऑफ 

टेक्नॉलॉजी आसि िार्सर्स हर्द्यापीठ अनुक्रमे िुिऱ्या आसि सतिऱ्या 

क्रमांकावर आहेत. 

● इंहर्यन इखिटू्यट ऑफ सायन्स (IISc), बेंगळुरू, 301-350 

स्र्ान िरम्यान आहे.पसहल्या 350 क्रमवारीत हे एकमेव सवद्यापीठ 

आहे तर भारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा (IIT) रोपार-351-400 मधे्य आसि 

IIT इंिौर-401-500 मधे्य आहे. 

जगातील पहिली पाच हर्द्यापीठे: 

1. ऑक्सफडथ सवद्यापीठ, यूके 

2. कॅसलफोसनथया इक्ट्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉिी, यूएि 

3. हावथडथ सवद्यापीठ, यूएि 

4. सॅ्टनफोडथ सवद्यापीठ, अमेररका 

5. कें सब्रि सवद्यापीठ, यूके 

● भारत जगातील हतसरी सर्ासत मोठी युहनकॉनस पररसंस्था बनला 

आिे हुरून ररसचस इखिटू्यट ने हूरुन इंहर्या फू्यचर युहनकॉनस 

हलि 2021 िाहीर केली आहे, त्ानुिार भारत िगातील हतसऱ्या 

क्रमांकाचा युसनकॉनथ/स्टाटथअप इकोसिस्टम/पररिंस्र्ा आहे. 

● पहिल्या क्रमांकावर अमेररका आहे तर दुसऱ्या क्रमांकावर चीन 

आहे. यािीनुिार भारताकडे 51 युसनकॉनथ आहेत. यूएिएकडे 396 

आसि चीनकडे 277 युसनकॉनथ आहेत. 

● 310 डॉलिथच्या सनधीिह भारतातील रँसकंगमधे्य हझहलंगो अव्वल 

युसनकॉनथ आहे. सझसलंगोचे मुख्यालय हसंगापूरमधे्य आहे.भारतात 

मुख्यालय अिलेल्या युसनकॉनथच्या िंखे्यच्या बाबतीत बेंगळुरू हे 

भारतातील अव्वल शहर आहे. बेंगळुरूमधे्य 31 युसनकॉनथ आसि 

त्ानंतर मंुबईत 12 युसनकॉनथ आहेत. 

एनआयआरएफ इंहर्या रँहकंग 2021 

● कें द्रीय सशक्षि मंत्री िमेंद्र प्रिान यांनी क्ट्िसडओ कॉन्फरक्ट्नं्सगिारे 

09 िप्टेंबर 2021 रोिी एनआयआरएफ इंहर्या रँहकंग 2021 

िाहीर केले. 

● एनआयआरएफ इंसडया रँसकंग 2021 ही वासषथक यािीची सिार्ी 

आरृ्त्ती आहे िी स्पधाथत्मक उतृ्कष्ट्तेला प्रोत्साहन िेण्यािाठी 

वसु्तसनष्ठ सनकषांच्या आधारावर िेशातील उच्च शैक्षसिक िंस्र्ांना 

क्रम िेते. 

● इंहर्यन इखिटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मद्रासने 

एकूि शे्रिीमधे्य अव्वल स्र्ान कायम ठेवले आहे. 

बँक ऑफ बर्ोदा 2020-21 साठी MeitY हर्हजटल पेमेंट 

स्कोरकार्समधे्य पहिली आिे 

● बँक ऑफ बर्ोदा ने िाहीर केले की फेबु्रवारी आसि माचथ 2021 

मसहन्यािाठी इलेक्टर ॉहनक्स आहण माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 

(MeitY) िारी केलेल्या स्कोअरकाडथवर बँकेने एकूि 86% 

गुिांिह बँकेने पसहले स्र्ान समळवले आहे 

OECD ने भारताचा FY22 र्ाढीचा अंदाज 9.7% पयांत कमी केला 

● आसर्थक िहकार िंघटना आसि सवकाि (OECD) सकंसचत चालू 

अिलेल्या आसर्थक वषाथत भारताच्या सवकाि खालावली आहे 9.7%, 

20 टक्का (टक्का) घट. FY23 िाठी, OECD ने भारताच्या वाढीचा 

अंिाि 30 बेसिि पॉइंटने कमी करून 7.9%केला. 

ADB ने हर्त्तीय र्षस 2022 साठी भारताचा GDP अंदाज 10% 

र्तसर्ला 

● आसशयाई सवकाि बँक (एडीबी) चालू आसर्थक वषाथत 2021-22 

(FY22) भारतात आसर्थक वाढ अंिाि करण्यािाठी खालच्या 

िुधाररत आहे 10 टके्क.  

● यापूवी हे 11 टके्क अपेसक्षत होते . मसनलाक्ट्स्र्त बहुपक्षीय सनधी 

एिन्सी एडीबीने 2022-23 (FY23) िाठी GDP वाढ 7.5 

टकक्यांवर िाण्याचा अंिाि वतथवला आहे . 

ग्ोबल इनोवे्हशन इंरे्क्स 2021 मधे्य भारताचा 46 र्ा क्रमांक 
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● िागसतक बौक्ट्द्धक िंपिा िंघटनेने (WIPO) िारी केलेल्या ग्लोबल 

इनोिेशन इंडेक्स 2021 मधे्य भारत 46 व्या स्र्ानावर आहे. 

भारताने गेल्या वषीच्या क्रमवारीत 2 स्र्ानांची झेप घेतली आहे. सनि 

मध्यम उत्पन्न शे्रिी गटात भारताला क्ट्िएतनाम नंतर िुिऱ्या 

स्र्ानावर स्र्ान िेण्यात आले आहे. ग्लोबल इनोिेशन इंडेक्स 2021 

मधे्य 132 अर्थव्यवस्र्ांच्या इनोिेशन इकोसिस्टमच्या कामसगरीचा 

सवचार करण्यात आला आहे. 

 

हर्ज्ञान आहण तंत्रज्ञान बातम्या 
 

आयआयटी रोपरने जगातील पहिले ‘प्लांट बेस्र्’ स्माटस िर्ा 

शुद्धीकरण यंत्र हर्कहसत केले 

● इंसडयन इक्ट्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉिी (आयआयटी), रोपर व कानपूर 

आसि सिल्ली सवद्यापीठाच्या मॅनेिमेंट स्टडीि सवद्याशाखेने 

िंयुक्तपिे “अनसब्रि लाइफ” नावाचे एक सिवंत वनस्पती आधाररत 

हवा शुद्धीकरि यंत्र सनमाथि केले आहे. 

● हे एअर पु्यररफायर हॉक्ट्स्पटल, शाळा, कायाथलये आसि घरांिारख्या 

इनडोअर से्पिमधे्य हवा शुद्धीकरिाच्या प्रसक्रयेला चालना िेईल. हे 

िगातील पसहले, अत्ाधुसनक ‘स्माटथ बायो-सफल्टर’ आहे िे हवा 

शुद्ध करू शकते. 

● या उपकरिात हवा शुद्धीकरिािाठी वापरलेल्या सवसशष्ट् 

वनस्पतीमंधे्य पीि सलली, िपथ वनस्पती, स्पायडर िांट इत्ािीचंा 

िमावेश आहे. 

चीनने नर्ीन पृथ्वी हनरीक्षण उपग्रि “गाओफेन -5 02” यशस्वीपणे 

प्रके्षहपत केला 

● चीनने उत्तर चीनच्या शांक्सी प्रांतातील तैयुआन उपग्रह प्रके्षपि 

कें द्रातून लॉन्ग माचस -4 सी रॉकेटच्या िाहय्याने पृथ्वी सनरीक्षि 

उपग्रह, गाओफेन -5 02 अंतराळात प्रके्षसपत केला आहे. 

● गाओफेन-5 02 उपग्रह हा चीनच्या गाओफेन पृथ्वी-सनरीक्षि 

उपग्रहांच्या मासलकेतील 24 र्ा आहे, पयाथवरि िंरक्षि प्रयत्नांवर 

निर ठेवण्यािाठी आसि त्ाच्या नैिसगथक िंिाधनांच्या िेखरेखीला 

चालना िेण्यािाठी याचा उपयोग होईल. 

िरे्तील काबसन शोषून घेणारा जगातील सर्ासत मोठा प्रकल्प 

आइसलँर्मधे्य उभारण्यात आला 

● काबसन र्ाय ऑक्साईर् हवेतून शोषून घेण्यािाठी बनवलेल्या 

िगातील िवाथत मोठ्या प्रकल्पाचे आइिलँडमधे्य आपले काम िुरू 

केले आहे. 

● या प्रकल्पाला ओरका अिे नाव िेण्यात आले आहे, ज्याचा अर्थ 

आइिलँसडक शब्दात ‘ऊिाथ’ अिा होतो. हा प्रकल्प प्रसत वषथ 4,000 

टन CO2 पयंत शोषून घेईल. 

● हवेतून शोषून घेतलेला काबथन डाय ऑक्साईड 1,000 मीटर 

खोलीवर भूसमगत िमा केले िाईल. ही िुसवधा आइिलँसडक काबथन 

स्टोरेि फमथ काबसहफक्सने क्ट्स्वि स्टाटथ-अप क्लाइमर्क्सस एजीच्या 

भागीिारीत सवकसित केली आहे. 

DRDO ने आकाश प्राइम हमसाइलची यशस्वी पहिली उड्डाण 

चाचणी घेतली 

● संरक्षण संशोिन आहण हर्कास संघटना (र्ीआरर्ीओ) च्या 

एक नवीन आवृत्ती एक यशस्वी पसहले किोटी उड्डाि चालते आहे 

आकाश के्षपणास्त्र नाव 'आकाश प्राईम' इंसटगे्रटेड किोटी शे्रिी 

(आयटीआर), पािून चांदीपूर, ओहर्शा.  

● चाचिी उड्डािाचे यश हे िागसतक ििाथच्या के्षपिास्त्र यंत्रिेच्या 

सडझाईन आसि सवकािात डीआरडीओची क्षमता िशथवते. 

के्षपिास्त्राने िुधारिा केल्यानंतर पसहल्या उड्डाि चाचिीमधे्य 

शतू्रच्या सवमानाची नक्कल करिारे मानवरसहत हवाई लक्ष्य लक्ष्य 

केले आसि नष्ट् केले. 

● सवद्यमान आकाश प्रिालीच्या तुलनेत, आकाश प्राइम िुधाररत 

अचूकतेिाठी स्विेशी िसक्रय रेसडओ सरिें िी (आरएफ) िाधकाने 

िुिज्ज आहे. इतर िुधारिा उच्च उंचीवर कमी तापमानाच्या 

वातावरिात असधक सवश्वािाहथ कामसगरी िुसनसित करतात. 

िध्याच्या उड्डाि चाचिीिाठी सवद्यमान आकाश शस्त्र प्रिालीची 

िुधाररत ग्राउंड प्रिाली वापरण्यात आली आहे. 

● ITR च्या रेंि से्टशनमधे्य रडार, इलेक्ट्र ो-ऑसप्टकल टर ॅसकंग सिस्टीम 

(EOTS) आसि टेलीमेटर ी से्टशन्स समिाइल टर ॅिेक्ट्री आसि फ्लाइट 

पॅरामीटिथचे सनरीक्षि करतात. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

नू्यरोसजसन बसंत हमिा यांना प्रहतहित एएएनएस पुरस्कार जािीर 

● ओसडशामधे्य िन्मलेले नू्यरोििथन डॉ.बिंतकुमार समश्रा यांना 

अमेररकन अिोसिएशन ऑफ नू्यरोलॉसिकल ििथनचा ‘इंटरनॅशनल 

लाइफटाइम असचिमेंट इन नू्यरोििथरी’ पुरस्कार फ्लोररडाच्या 

ऑलंॅडो येरे् आयोसित एएएनएि वासषथक वैज्ञासनक बैठक 2021 

िरम्यान आभािी िमारंभात प्रिान करण्यात आला आहे. 

● एएएनएि िन्मान प्राप्त करिारे समश्रा हे पसहले भारतीय सचसकत्सक 

आहेत. िंगिक-सनिेसशत एनू्यररझम शस्त्रसक्रया करिारे ते 

िगातील पसहले ििथन होते. 

● समश्रा यांनी िीआयएमएिएआर, बुलाथ येरू्न एमबीबीएि पूिथ केले. 

त्ांनी 1980 मधे्य सिल्ली सवद्यापीठातून मास्टर ऑफ ििथरी आसि 

1983 मधे्य एम्स नवी सिल्लीमधून एमिीएच नू्यरोििथरी प्राप्त केली. 

● ते पीडी सहंिुिा हॉक्ट्स्पटल आसि मेसडकल ररिचथ िेंटर, मंुबई येरे् 

शस्त्रसक्रया प्रमुख, नू्यरोििथरी सवभागाचे प्रमुख आसि गॅमा नाईफ 

रेसडओििथरी आहेत. 

● ते एसशयन ऑस्टर ेसलयन िोिायटी ऑफ नू्यरोलॉसिकल ििथन आसि 

वडथ फेडरेशन ऑफ स्कल बेि िोिायटीिचे अध्यक्ष आहेत, ते 

वडथ फेडरेशन ऑफ नू्यरोिसिथकल िोिायटीिचे पसहले उपाध्यक्ष 

आहेत. 

● 2018 मधे्य ‘प्रख्यात वैद्यकीय व्यक्ती’ (भारतातील िवोच्च वैद्यकीय 

पुरस्कार) या शे्रिीतील िवाथत प्रसतसष्ठत डॉ. बीिी रॉय राष्ट्र ीय पुरस्कार 

प्राप्त करिारा आहे. 

रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार 2021 ची यादी जािीर 
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● रॅमन मॅगिेिे पुरस्कार 2021 पुरस्कार सविेत्ांची घोषिा करण्यात 

आली आहे, सविेत्ांना मसनला येर्ील रॅमन मॅगिेिे कें द्रात 28 

नोिेंबरच्या कायथक्रमािरम्यान औपचाररकपिे मॅगिेिे पुरस्कार 

प्रिान करण्यात येईल. 

● रॅमन मॅगिेिे पुरस्कार हा आसशयातील िवोच्च िन्मान आहे आसि 

आसशयायी नोबेल मानला िातो. सफसलसपन्सचे सतिरे राष्ट्र ाध्यक्ष 

मॅगिेिे यांच्या सृ्मतीसप्रत्र्थ हा पुरस्कार िेण्यात येतो. 

● िरवषी आसशयातील व्यक्ती सकंवा िंस्र्ांना सनस्वार्ी भावनेने 

लोकांची िेवा केल्याबिल सिला िातो. 

● रॅमन मॅगिेिे पुरस्कार 2021 च्या पुरस्कार सविेत्ांची यािी 

खालीलप्रमािे; 

● मुहम्मि अमिि िाकीब: पासकस्तानातील िवाथत मोठ्या िूक्ष्म सवत्त 

िंस्र्ांची स्र्ापना केली, लाखो कुटंुबांची िेवा केली. 

● सफरिौिी कािरी: बांगलािेशी शास्त्रज्ञ ज्यांनी लक्षावधी लोकांचे 

प्राि वाचवलेल्या लिीचंा शोध लावण्यात मोलाचा वाटा उचलला 

आहे. 

● स्टीिन मन्ची: एक मानवतावािी िे आगे्नय आसशयातील सवस्र्ासपत 

सनवाथसितांना त्ांचे िीवन पुन्हा िुरु करण्याि मित करत आहे. 

● वॉचडॉक: इंडोनेसशयातील िमस्या अधोरेक्ट्खत करण्यािाठी 

कल्पकतेने डॉकु्यमेंटरी सफल्ममेसकंग आसि पयाथयी व्यािपीठ एकत्र 

करिारे एक प्रकाशन गृह. 

● रॉबटो बालोन: िसक्षि सफसलसपन्समधील एक मच्छीमार ज्यांनी 

िमुिायाला त्ांच्या िमृद्ध िमुद्रीय िंिाधने आसि त्ांच्या 

उपिीसवकेचे प्रार्समक स्त्रोत पुनिंचसयत करण्यािाठी नेतृत्व केले 

आहे. 

अलेजांद्रो प्रीटो यांना बर्स फोटोग्राफर ऑफ द इयर 2021 पुरस्कार  

● मेक्ट्क्सकन फोटोग्राफर अलेजांद्रो हप्रटो बडथ फोटोग्राफर ऑफ ि 

इयर (बीपीओटीवाय) 2021 चा सविेता म्हिून उियाि आला आहे. 

● त्ाने यूएिए आसि मेक्ट्क्सको िरम्यानच्या काटेरी-तारांनी 

झाकलेल्या िीमेच्या सभंतीवर टक लावून गे्रट रोडरोनरचे छायासचत्र 

सटपल्याबिल सिंकले आहे. िे िवळिवळ गोधंळलेल्या अवस्रे्त 

सििते. प्रसतमेला 'ब्लॉकड' अिे शीषथक िेण्यात आले आहे. 

● ि बडथ फोटोग्राफर ऑफ ि इयरला £ 5,000 चे रोख बक्षीि सिले 

िाते. 

पॉर्रहग्रर्ने प्रहतहित जागहतक एटीर्ी सर्ोतृ्कष्ट् पुरस्कार हजंकला 

● पॉर्र हग्रर् कॉपोरेशन ऑफ इंहर्या हलहमटेर् (पॉवरसग्रड), भारत 

िरकारच्या ऊिाथ मंत्रालयाअंतगथत एक महारत्न िीपीएियूला 

"अिोसिएशन फॉर टॅलेंट डेिलपमेंट (एटीडी) 2021 िवोत्तम 

पुरस्कार" प्रिान करण्यात आला आहे. 

● िगभरातील 71 िंस्र्ांमधे्य पॉवरसग्रड 8 व्या क्रमांकावर आहे, अशा 

प्रकारे हा पुरस्कार सिंकिारी एकमेव पीएियू आहे आसि टॉप 20 

मधील भारतातील िोन कंपन्यांपैकी एक आहे. 

● टोहकयो पॅराहलखिक: अर्नी लेिरा दोन पदके हजंकणारी 

पहिली भारतीय महिला ठरली अर्नी लेिारा सहने मसहलांच्या 

50 मीटर रायफल 3 पोसझशन SH1 स्पधेत कांस्यपदक सिंकले 

आसि 445.9 गुिांिह एकाच पॅरासलक्ट्म्पकमधे्य दोन पदके 

सिंकिारी पहिली भारतीय महिला ठरली. 

● लेखाराने याआधी 10 मीटर एअर रायफल सँ्टसडंग एिएच 1 स्पधेत 

िुविथपिक सिंकले आहे. 

● या पॅरासलक्ट्म्पकमधे्य भारताची पिकांची िंख्या आता 12 झाली आहे. 

त्ाने आता िोन िुविथ, िहा रौप्य आसि चार कांस्यपिके सिंकली 

आहेत. 

टोहकयो पॅराहलखिक: प्रर्ीण कुमारने पुरुषांच्या उंच उर्ीत 

रौप्यपदक हजंकले 

● प्रर्ीण कुमार 2.07 मीटरच्या आसशयाई सवक्रमी उंचउडीिह 

रौप्यपदक सिंकत भारताचा उंचउडीत चौथा पिक सविेता आसि 

टोसकयो पॅरासलक्ट्म्पक 2020 मधे्य एकूि 11 वा पिक सविेता ठरला 

आहे. 

● या स्पधेत गे्रट सब्रटनच्या िोनार्न बू्रम-एडवड्थिला िुविथपिक 

समळाले. 

● सनषाि कुमार, मररअप्पन रं्गावेलू आसि शरि कुमार यांच्यानंतर 

टोसकयो गेम्समधे्य पुरुषांच्या उंच उडीमधे्य पिक सिंकलेला प्रवीि 

चौर्ा भारतीय खेळाडू आहे. 

राष्ट्रपती राम नाथ कोहरं्द यांच्यािसे्त राष्ट्र ीय हशक्षण पुरस्काराचे 

हर्तरण 

● 5 सप्टेंबर 2021, अर्ाथत राष्ट्र ीय सशक्षक सिनारोिी राष्ट्रपती 

रामनाथ कोहरं्द यांच्या हसे्त राष्ट्र ीय सशक्षक पुरस्कार 2021 प्रिान 

करण्यात आले. 

● राष्ट्र पती कोसवंि यांनी िेशातील 44 उतृ्कष्ट् सशक्षकांना त्ांच्या 

िमसपथत योगिानािाठी पुरस्कार प्रिान केले, ज्यात 9 मसहलांचा 

िमावेश आहे. 

● एकलव्य मॉडेल रेसिडेक्ट्न्फ्शअल सू्कल (ईएमआरएि), छत्तीिगडचे 

प्रमोि कुमार शुक्ला यांनाही हा पुरस्कार िेण्यात आला. आसिवािी 

व्यवहार मंत्रालयाअंतगथत स्र्ापन केलेल्या ईएमआरएििाठी हा 

िलग िुिरा पुरस्कार आहे. 

नहमता गोिले यांना 7 व्या यामीन िजाररका रु्मन ऑफ सबिन्स 

पुरस्कार 

● लेखिका नहमता गोिले यांची िातव्या यामीन िजाररका रु्मन 

ऑफ सबिन्स पुरस्काराची प्राप्तकताथ म्हिून सनवड करण्यात 

आली आहे. त्ांना नुकताच एका आभािी िमारंभात हा िन्मान 

प्रिान करण्यात आला. 

● त्ा ियपूर सलटरेचर फेक्ट्स्टवलची िह-िंस्र्ापक आसि िह-

िंचालक आहेत, यासशवाय त्ा सहमालयीन इकोि आसि कुमाऊं 

फेक्ट्स्टिल ऑफ सलटरेचर अँड आट्थिचे मागथिसशथका िेखील 

आहेत. 

● या पुरस्काराचे आयोिन 2015 पािून मसहला व्याविासयकांच्या 

िमूहाने केले होते, वासषथक पुरस्कार यासमन हिाररका यांना 
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िन्मासनत करतो, ज्या िासनप्स, 1977 मधे्य सिल्ली आसि कें द्रशासित 

प्रिेशांचे प्रशािन करिाऱ्या फेडरल पोसलि िेवेिाठी सनवडलेल्या 

ईशान्य भारतातील पहिल्या महिला आहेत. 

भारतीय नौदलाच्या उड्डयन शािेला प्रहतहित पे्रहसर्ेंट कलर 

पुरस्कार 

● राष्ट्र पती राम नाथ कोहरं्द यांनी गोव्यातील पंसिमिवळील 

आयएनएि हंिा तळावर आयोसित िमारंसभक परेडमधे्य भारतीय 

नौिल उड्डयन शाखेला पे्रसिडेंट कलर प्रिान करण्यात आला. 

● भारतीय िशस्त्र िलांमधे्य भारतीय नौिल हे पसहले होते ज्यांना 2 मे 

1951 रोिी भारताचे तत्कालीन राष्ट्र पती र्ॉ राजेंद्र प्रसाद यांनी 

पे्रसिडेंट कलर प्रिान केला होता 

भारतीय जीर्शास्त्रज्ञ शैलेंद्र हसंि यांनी कासर् संर्िसनामधे्य 

जागहतक पुरस्कार 

● भारतीय िीवशास्त्रज्ञ शैलेंद्र हसंि यांना तीन गंभीरपिे धोक्यात 

आलेल्या कािव प्रिातीनंा िंवधथनच्या माध्यमातून नामशेष 

होण्याच्या काठावरुन परत आिल्याबिल बिलर कासर् संर्िसन 

पुरस्कार प्रिान करण्यात आला आहे. 

● शैलेंद्र सिंह यांचे नाव कासर् सव्हासयव्हल अलायन्स (टीएसए)/ 

र्न्यजीर् संर्िसन सोसायटी (र्बू्ल्यसीएस) इंहर्या टटसल 

प्रोग्रामचे नेतृत्व करण्यािाठी िेण्यात आले होते. 

● आंतरराष्ट्र ीय कािव िंवधथन आसि िीवशास्त्रातील उतृ्कष्ट् 

कामसगरी, योगिान आसि नेतृत्व उतृ्कष्ट्ता ओळखण्यािाठी 2006 

मधे्य बेहलर कािव िंरक्षि पुरस्काराची स्र्ापना करण्यात आली. 

रमेश नारायण यांना एएफएए िॉल ऑफ फेममधे्य समाहर्ष्ट् केले 

जाईल 

● भारतीय िासहरात महषी रमेश नारायण यांना अ ॅडएसशया 2021 

मधील एहशयन फेर्रेशन ऑफ अ ॅर्व्हटासयहझंग असोहसएशन 

(एएफएए) हॉल ऑफ फेममधे्य िमासवष्ट् केले िाईल. 

रोनाल्डोचा सर्ासहिक गोलचा हगनीज र्ल्डस रेकॉर्स 

● पोतुथगीिचा किथधार हक्रखियानो रोनाल्डोने पुरुषांच्या 

आंतरराष्ट्र ीय फुटबॉलमधे्य िवाथसधक गोल करण्याचा सवश्वसवक्रम 

मोडला आहे. 

● रोनाडोने वडथकप पात्रता फेरीत आयलंडसवरुद्ध एक गोल करत 

इरािचा स्टर ायकर अली िाईचा िीघथकालीन 109 आंतरराष्ट्र ीय 

गोलचा सवक्रम मागे टाकला. 

● 36 वषांचे रोनाडो आता 111 गोलिह आतापयंतच्या िवाथसधक 

आंतरराष्ट्र ीय गोलचा सगनीि वडथ रेकॉडथधारक आहे. 

हत्रची गोल्डन रॉक कायसशाळेला सर्ोतृ्कष्ट् ऊजास कायसक्षम युहनट 

पुरस्कार प्राप्त  

● गोल्डन रॉक रेले्व र्कस शॉप (िीओिी), हतरुहचरापल्ली यांना 

कॉने्फर्रेशन ऑफ इंहर्यन इंर्िरी (िीआयआय) कडून ऊजास 

संर्िसनाच्या सवसवध उपायांचा अवलंब आसि अंमलबिाविी 

केल्याबिल ऊिाथ व्यवस्र्ापनात उतृ्कष्ट्तेिाठी 22 र्ा राष्ट्र ीय 

पुरस्कार समळाला आहे. 

● ऊिाथ कायथक्षमतेच्या के्षत्रातील महत्त्पूिथ आसि नासवन्यपूिथ पद्धतीनंा 

प्रोत्साहन िेण्यािाठी िीआयआय िारे ऊिाथ व्यवस्र्ापनातील 

उतृ्कष्ट्तेिाठी राष्ट्र ीय पुरस्कारांची स्र्ापना केली िाते 

सुझाना क्लाकस  यांना 2021 साठीचा महिला हफक्शन पुस्तक 

पुरस्कार 

● लेक्ट्खका िुझाना क्लाकथ  यांनी त्ांच्या ‘सपरानेिी’ कािंबरीिाठी 

2021 िाठीचा मसहला सफक्शन पुस्तक पुरस्कार सिंकला. 

● कािंबरीकार आसि बुकर सविेता बनाथसडथन एिरीस्टो यांनी या वषी 

मसहला पुरस्कार िसिंग परीक्षि पॅनलचे अध्यक्षपि भूषवले 

इक्रीसॅट ला “आहफ्रका फूर् प्राइज 2021” पुरस्कार 

● हैिराबािक्ट्स्र्त इंटरनॅशनल क्रॉप्स ररिचथ इक्ट्िटू्यट फॉर ि िेमी-

एरीड टर ॉसपक्स (आयिीआरआयएिएटी) ला उप-िहारा आसरका 

खंडातील अन्न िुरक्षा िुधारण्यािाठी 2021 िाठी आसरका फूड 

प्राइिने िन्मासनत करण्यात आले आहे. 

● इक्रीिॅटच्या िुधाररत सबयाण्यांमुळे या प्रिेशातील शेतकऱ्यांना 

हवामान-प्रसतरोधक दृसष्ट्कोन आसि िंपूिथ प्रिेशातील कीटकांचा 

प्रािुभाथव सनयंसत्रत करण्यािाठी फायिा झाला आहे. 
 

 

● आयिीआरआयएिएटी ही एक ना-नफा, गैर-रािकीय िावथिसनक 

आंतरराष्ट्र ीय िंशोधन िंस्र्ा आहे िी िगभरातील सवसृ्तत 

भागीिारांिह आसशया आसि उप-िहारा आसरकेतील 

सवकािािाठी कृषी िंशोधन करते 

सुपर 30 चे संस्थापक आनंद कुमार यांना 2021 चा स्वामी ब्रह्मानंद 

पुरस्कार प्रदान करण्यात आला 

● आयआयटी प्रवेश परीके्षिाठी वंसचत सवद्याथ्यांना तयार करिाऱ्या 

त्ांच्या ‘िुपर 30’ उपक्रमािारे गसितज्ञ आनंि कुमार यांना त्ांच्या 

सशक्षिाच्या के्षत्रातील योगिानािाठी 2021 चा स्वामी ब्रह्मानंि 

पुरस्कार प्रिान करण्यात आला . 

● उत्तर प्रिेशच्या हमीरपूर सिल््ातील रर् पररिरातील एका 

कायथक्रमात त्ांनी हररिारच्या गुरुकुला कांगरी डीम्प्ड सवद्यापीठाचे 

कुलगुरू प्राध्यापक रूप सकशोर शास्त्री यांच्याकडून हा पुरस्कार 

स्वीकारला . 
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● पुरस्काराचे स्वरूप : पुरस्कार 10,000 रुपये रोख, एक कांस्य 

पिक, स्वामी ब्रह्मानंि ब्राँझच्या पुतळ्याचे आसि एक प्रमािपत्र कोि 

शैक्षसिक के्षत्रातील सकंवा गाय कल्यािािाठी सवशेष काम केले आहे 

लोकांना िरवषी सिला िातो. 

हशक्षणातील नार्ीन्यपूणसतेसाठी एनआयओएसला युनेस्को 

साक्षरता पुरस्कार 

● सशक्षि मंत्रालयािारे िंचासलत नॅशनल इक्ट्िटू्यट ऑफ ओपन 

सू्कसलंग (एनआयओएि) ने सशक्षिाच्या सिशेने असभनव 

दृसष्ट्कोनािाठी युनेस्कोकडून िागसतक मान्यता प्राप्त केली आहे . 

तंत्रज्ञान-िक्षम िवथिमावेशक सशक्षि िामग्रीिारे सभन्न-िक्षम 

लोकांना सशसक्षत करण्यािाठी ही मान्यता आहे. एनआयओएिच्या 

हालचालीमधे्य भारतीय िांकेसतक भाषा-आधाररत िामग्रीवर सवशेष 

लक्ष कें सद्रत केले आहे. 

भानुमती घीर्ाला यांना 2021 चा राष्ट्र ीय फ्लॉरेन्स नाईहटंगेल 

पुरस्कार 

● भानुमती घीवाला यांना 2021 चा राष्ट्र ीय फ्लॉरेन्स नाईसटंगेल 

पुरस्कार समळाला त्ांनी कोसवड -19 पॉसझसटि गभथवती मसहलांच्या 

प्रिूती तिेच लहान मुलांची काळिी घेतल्याबिल व त्ांच्या कतथव्य 

िक्षतेबिल त्ांना हा पुरस्कार समळाला. 

● फ्लोरेन्स नाइसटंगेल पुरस्कार भारतीय नसिंग कौक्ट्न्सलकडून सिला 

िातो. आरोग्य आसि कुटंुब कल्याि मंत्रालयाच्या अंतगथत ही एक 

वैधासनक एिन्सी आहे , िी आरोग्यिेवा कमथचाऱ्यांचे योगिान 

ओळखते. 

● रेड क्रॉि िोिायटीच्या आठव्या आंतरराष्ट्र ीय पररषिेतील 

प्रसतसनधीनंी हे स्मारक आंतरराष्ट्र ीय नाइसटंगेल पिक तयार केले. 

त्ाची स्र्ापना 1907 मधे्य लंडनमधे्य झाली. हे पिक नसिंग 

व्यविायात उतृ्कष्ट् कामसगरी करिाऱ्यांना िेण्यात येिार होते. 

एसव्ही सरस्वतीला राष्ट्र ीय फ्लॉरेन्स नाइहटंगेल पुरस्कार 2020 

प्राप्त झाला 

● लष्करी नसिंग िेवेचे उपमहािंचालक सब्रगेसडयर एििी िरस्वती 

यांना राष्ट्र ीय फ्लोरेंि नाइसटंगेल पुरस्कार २०२० ने िन्मासनत 

करण्यात आले आहे. राष्ट्र ीय फ्लॉरेन्स नाइसटंगेल पुरस्कार, एक 

पररचाररका समळवू शकिारा िवोच्च राष्ट्र ीय भेि. निथ प्रशािक 

म्हिून सतच्या योगिानाबिल राष्ट्र पती राम नार् कोसवंि यांनी 

सब्रगेसडयर िरस्वती यांच्या एका आभािी िमारंभात हा पुरस्कार 

प्रिान केला. 

एसव्ही सरस्वती बद्दल: 

● सब्रगेसडयर िरस्वती आंध्र प्रिेशच्या सचतू्तर सिल््ातील आहेत आसि 

28 सडिेंबर 1983 रोिी मनिेमधे्य िाखल झाल्या होत्ा. त्ांनी 

मनिेमधे्य िाडेतीन िशकांहून असधक काळ सवशेषतः  

पेरीओपरेसटि नसिंगमधे्य काम केले आहे. 

● एक प्रख्यात ऑपरेशन सर्एटर निथ म्हिून सतने 3,000 हून असधक 

िीवन रक्षि आसि आपत्कालीन शस्त्रसक्रयांमधे्य मित केली आहे 

आसि सतच्या कारकीिीत रसहवािी, ऑपरेशन रूम नसिंग 

प्रसशक्षिार्ी आसि िहाय्यक कमथचाऱ्यांना प्रसशक्षि सिले आहे. 

● सतने कांगोमधे्य अनेक अक्ट्खल भारतीय लष्करी रुग्णालये आसि 

िंयुक्त राष्ट्र ांच्या शांतता िलांमधे्य िेवा केली आहे, िरकारी 

सनवेिनानुिार, सिरे् सतने िैन्यािाठी सवसवध आउटरीच उपक्रम केले 

आहेत आसि 1,000 हून असधक िैसनक आसि कुटंुबांना मूलभूत 

िीवन िमर्थनाचे प्रसशक्षि सिले आहे. 

पंकज अर्र्ाणीने दोिा येथे 24 रे् जागहतक हर्जेतेपद पटकार्ले 

● स्टार भारतीय खेळाडू पंकि अडवािी त्ाच्या कोरले आहे 24 

िागसतक शीषथक तो आयबीएिएफ 6 रेड सू्नकर सवश्वचषक 

पासकस्तानचा सविय समळवून येरे् कृते् तेिा बाबर मसिह अंसतम 

आहे. 

● गेल्या आठवड्ात आपले 11 वे आसशयाई िेतेपि पटकाविाऱ्या 

अडवािीने िलामीच्या रेममधे्य 42-13 च्या िहि सवियाने अंसतम 

फेरीची िुरुवात केली. 

● िलग सतिऱ्या आसि चौथ्या क्रमांकावर सविय समळवत ३-१ अशी 

वाढ केली. पासकस्तानी कू्यइस्ट, त्ाच्या योग्य प्रसतस्पध्याथला िुिरे 

वािन वािवण्याच्या मनः क्ट्स्र्तीत नाही, त्ाने अंतर कमी 

करण्यािाठी एक आियथकारक 56 बे्रक तयार केला 

बांगलादेशच्या पंतप्रिान िसीना यांना SDG प्रगती पुरस्कार 

हमळाला 

● िंयुक्त राष्ट्र  पुरसृ्कत िसे्टनेबल डेिलपमेंट िोलू्यशन्स नेटवकथ  

(SDSN) िारे शाश्वत सवकाि धे्यये (SDGs) िाध्य करण्यािाठी 

बांगलािेशच्या क्ट्स्र्र प्रगतीिाठी पंतप्रधान शेख हिीना यांना SDG 

प्रगती पुरस्कार प्रिान करण्यात आला आहे . 

● िंयुक्त राष्ट्र  महािभेच्या (UNGA) 76 व्या असधवेशनात िहभागी 

होण्यािाठी पंतप्रधान हिीना िध्या अमेररकेच्या िौऱ्यावर आहेत. 

बांगलादेशी फैरोझ फैजा बीथरला 2021 चेंजमेकर पुरस्कार 

हमळाला 

● बांगलािेशच्या फैरोझ फैिा बीर्रला सबल आसि मेसलंडा गेट्ि 

फाउंडेशनने चांगल्या आरोग्यािाठी आसि कल्यािािाठी प्रोत्साहन 

िेिाऱ्या कायाथिाठी 2021 चेंिमेकर पुरस्कारािाठी सनवडले आहे.  

● वैयक्ट्क्तक अनुभवाचा वापर करून सकंवा नेतृत्वाच्या पिावरून 

बिल घडवून आिण्यािाठी पे्ररिा िेिाऱ्या व्यक्तीला हा पुरस्कार 

सिला िातो. 

फुखम्प्झले मालाम्बो-एनगकुका यांना ग्ोबल गोलकीपर पुरस्कार 

2021 हमळाला 

● फुक्ट्म्प्झले मालाम्बो-एनगकुका यांना ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 

2021 समळाला. सबल अँड मेसलंडा गेट्ि फाउंडेशन यांनी ही घोषिा 

त्ाच्या वासषथक गोलरक्षक ‘ग्लोबल गोल पुरस्कार’ 2021 मधे्य केली 

,  
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● त्ाच्या वासषथक गोलरक्षक मोसहमेचा एक भाग म्हिून. शाश्वत सवकाि 

लक्ष्य (ग्लोबल गोल) च्या सिशेने प्रगतीला गती िेण्यािाठी गोलकीपर 

फाउंडेशनची मोहीम आहे 

73 र्ा एमी पुरस्कार 2021 जािीर 

● 73 वा प्राइमटाइम एम्मी पुरस्कार िमारंभ, 19 िप्टेंबर 2021 रोिी 

लॉि एंिेल्स, कॅसलफोसनथया येरे् आयोसित करण्यात आला. 

अकॅडमी ऑफ टेसलक्ट्ििन आट्थि अँड िायने्सिने 

सनवडल्याप्रमािे 1 िून 2020 पािून 31 मे 2021 पयंत यूएि प्राइम 

टाइम टेसलक्ट्ििन प्रोग्रासमंगमधे्य िवोतृ्कष्ट् ठरलेल्या कायथक्रमांना या 

पुरस्काराने िन्मासनत 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) 

75 हदव्यांगांना हुनरबाज पुरस्कार देऊन सत्कार 

● ग्रामीण हर्कास आहण पंचायती राज नॅशनल इखिटू्यट ऑफ 

, िैदराबाद ग्रामीि सवकाि मंत्रालय च्या सवद्यमाने अंतगथत िािर 

हुनारबाि पुरस्कार 75 15 राज्यांतील वेगळ्या-सवकलांग 

उमेिवारांना समळाला. 

● पंसडत िीन ियाल उपाध्याय यांच्या ियंतीसनसमत्त अंत्योदय हदर्स 

आसि आझािी का अमृत महोत्सवाचा भाग म्हिून हा पुरस्कार 

िोहळा आयोसित करण्यात आला होता . 

2021 शांती स्वरूप भटनागर हर्जेत्यांची घोषणा 

● सवज्ञान आसि तंत्रज्ञान 2021 िाठी शांती स्वरूप भटनागर 

पाररतोहषक , रै्ज्ञाहनक आहण औद्योहगक संशोिन पररषदेच्या 

(CSIR) 80 व्या स्र्ापना सिनासनसमत्त िाहीर करण्यात आले . 

िरवषी, िीएिआयआर हा पुरस्कार 45 वषांखालील शास्त्रज्ञांना 

िीवशास्त्र, रिायनशास्त्र, गसित, भौसतकशास्त्र, औषध, 

असभयांसत्रकी आसि पृथ्वी, वातावरि, महािागर आसि ग्रह सवज्ञान 

यामधील योगिानािाठी प्रिान करते. या पुरस्कारात 5 लाख 

रुपयांचे रोख बक्षीि आहे .  

● िमारंभािरम्यान, उपराष्ट्र पती एम वं्यकय्या नायडू यांनी 

िीएिआयआरला िवोच्च क्रमाने सवज्ञानाचा पाठपुरावा करताना 

स्वत: ला पुन्हा शोधण्याचा आसि भसवष्याकडे वळण्याचा िल्ला 

सिला. 

पुरस्कारप्राप्त 11 शास्त्रज्ञांची यादी येथे आिे: 

जैहर्क हर्ज्ञान िेणी: 

● र्ॉ अहमत हसंग, मायक्रोबायोलॉिी आसि िेल बायोलॉिी सवभाग, 

भारतीय सवज्ञान िंस्र्ा, बेंगळुरू. 

● डॉ अरुि कुमार शुक्ला, िैसवक सवज्ञान आसि िैव असभयांसत्रकी 

सवभाग, भारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा कानपूर. 

रासायहनक हर्ज्ञान िेणी: 

● प्रगत वैज्ञासनक िंशोधन िवाहरलाल नेहरू िेंटर फॉर, बंगळुरु, 

िोन िंशोधक डॉ कसनष्क सवश्वाि िामुग्री सवज्ञान आसि इंटरनॅशनल 

िेंटर पािून डॉ टी Govindaraju, िैव-िेंद्रीय रिायनशास्त्र 

प्रयोगशाळा पािून, प्राप्तकताथ म्हिून िाहीर केले. 

पृथ्वी, र्ातार्रण, मिासागर आहण ग्रि हर्ज्ञान िेणी: 

● िीएिआयआर नॉर्थ ईस्ट इक्ट्िटू्यट ऑफ िायन्स अँड टेक्नॉलॉिी, 

िोरहाट, कोळिा आसि ऊिाथ िंशोधन गटातील र्ॉ . 

अहभयांहत्रकी हर्ज्ञान िेणी: 

● र्ॉ.देर्दीप मुिोपाध्याय, िंगिक सवज्ञान आसि असभयांसत्रकी 

सवभाग, इंसडयन इक्ट्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉिी खरगपूर, यांना 

असभयांसत्रकी सवज्ञान शे्रिी अंतगथत पुरस्कार प्राप्त झाला. 

गहणतीय हर्ज्ञान िेणी: 

● र्ॉ अहनश घोष, गसिताची शाळा, टाटा मूलभूत िंशोधन िंस्र्ा, 

मंुबई. 

● डॉ िाकेत िौरभ, ि गसित सवज्ञान िंस्र्ा, चेन्नई, सविेत्ांची घोषिा 

करण्यात आली. 

रै्द्यकीय हर्ज्ञान: 

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://t.me/Adda247Marathi


 Monthly Current Affairs PDF in Marathi | September 2021 

 

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

● र्ॉ.जीमन पन्नीयम्माल, अचु्यत मेनन िेंटर फॉर हेल्थ िायन्स 

स्टडीि, श्री सचत्र सतरुनाल इक्ट्िटू्यट फॉर मेसडकल िायने्सि अँड 

टेक्नॉलॉिी, सतरुअनंतपुरम. 

● डॉ रोसहत श्रीवास्तव, बायोिायन्स आसि बायोइंसिनीअररंग सवभाग, 

इंसडयन इक्ट्िटू्यट ऑफ टेक्नॉलॉिी बॉमे्ब. 

भौहतक हर्ज्ञान: 

● पुण्याच्या इंटर युसनिसिथटी िेंटर फॉर एस्टर ोनॉमी अँड 

अँस्टर ोसफसिक्स मधील र्ॉ कनक सािा यांना भौसतक सवज्ञान 

पुरस्कार समळाला. 

येमेनी मानर्तार्ादी संघटनेने नॅने्सन हनर्ासहसत पुरस्कार 2021 

हजंकला 

● येमेनमधील एका मानवतावािी िंस्रे्ला 2021 UNHCR नॅने्सन 

सनवाथसित पुरस्कार सविेता म्हिून घोसषत करण्यात आले आहे . 

अमीन िुब्रान यांनी 2017 मधे्य स्र्ापन केलेल्या "िील अले्बना 

अिोसिएशन फॉर ह्युमॅसनटेररयन डेिलपमेंट" नावाच्या िंस्रे्ने 

िेशातील िंघषाथने सवस्र्ासपत झालेल्या हिारो येमेनी लोकांना आधार 

आसि िीवनिायी प्रिान करण्यािाठी प्रसतसष्ठत िन्मान सिंकला 

आहे. 

पुरस्काराबद्दल: 

● यूएनएचिीआर नॅने्सन शरिार्ी पुरस्कार सनवाथसित, इतर सवस्र्ासपत 

आसि राज्यसवहीन लोकांचे िंरक्षि करण्याच्या कतथव्याच्या वर 

आसि पलीकडे िाण्यािाठी व्यक्ती, गट सकंवा िंस्र्ांचा िन्मान 

करते. 

क्रीर्ा बातम्या 
 

रे्ल िेनने सर्स प्रकारच्या हक्रकेटमिून हनरृ्त्तीची घोषणा केली 

● िसक्षि आसरकेचा सक्रकेटपटू डेल से्टनने त्ाच्या 20 वषांच्या सक्रकेट 

प्रवािाचा शेवट करत 31 ऑगस्ट 2021 रोिी िवथ प्रकारच्या 

सक्रकेटमधून सनवृत्ती िाहीर केली आहे. 

● 38 वषीय िसक्षि आसरकेच्या वेगवान गोलंिािानाने आपला 

शेवटचा फेबु्रवारी 2020 मधे्य ऑस्टर ेसलया सवरुद्ध टी -20 मधे्य िसक्षि 

आसरकेिाठी खेळला होता. 

● तो इंसडयन प्रीसमयर लीग (आयपीएल) मधे्य रॉयल चॅलेंििथ बेंगलोर 

(आरिीबी) कडूनही खेळला होता. 

पॅराहलखिक 2020: हसंगराज अिानाने 10 मीटर एअर हपसू्तलमधे्य 

कांस्यपदक हजंकले 

● िध्या चालू अिलेल्या टोसकयो पॅरासलक्ट्म्पक 2020 मधे्य, भारतीय 

नेमबाि सिंहराि अधानाने 31 ऑगस्ट 2021 रोिी पुरुषांच्या पी 1 

10 मीटर एअर सपसू्तल एिएच 1 अंसतम फेरीमधे्य कांस्यपिक 

सिंकले आहे. अधानाने 216.8 गुि समळवून सतिरे स्र्ान समळवले. 

● गतसविेत्ा चाओ यांग (237.9 – पॅरासलक्ट्म्पक सवक्रम) आसि हुआंग 

सझंग (237.5) यांनी अनुक्रमे िुविथ आसि रौप्यपिके सिंकले. 

पॅराहलखिक 2020: मररअप्पन थंगारे्लूने पुरुषांच्या उंच उर्ीत 

रौप्यपदक हजंकले 

● भारताच्या मररअप्पन रं्गावेलूने टोसकयो पॅरासलक्ट्म्पकमधे्य पुरुषांच्या 

उंच उडीत (टी 63) रौप्य पिक सिंकले आहे. त्ाने 1.86 मीटर गुि 

समळवून रौप्यपिक पटकावले. 

● याच स्पधेत शरि कुमारने 1.83 मीटर गुि समळवत कांस्यपिक 

सिंकले. अमेररकेच्या िॅम गे्रवेने 1.88 मीटर गुि समळवल्यानंतर 

िुविथपिक सिंकले. 

● िोन नवीन पिकांिह, टोसकयो पॅरासलक्ट्म्पकमधे्य भारताची पिकांची 

िंख्या आता 10 वर पोहोचली आहे. 

पॅराहलखिक 2020: हतरंदाज िरहरं्दर हसंगने पुरुषांच्या रै्यखक्तक 

ररकव्हसमधे्य कांस्यपदक पटकार्ले 

● पॅरासलक्ट्म्पक 2020 मधे्य, भारताचा सनपुि हतरंदाज िरहरं्दर 

हसंगने पुरुषांच्या वैयक्ट्क्तक ररकिथ ओपनमधे्य कांस्यपदक सिंकले 

आहे. हरसवंिर सिंग पॅरासलक्ट्म्पकमधे्य पिक सिंकिारा भारताचा 

पसहला सतरंिाि बनला आहे. 

● हरसवंिरने िसक्षि कोररयाच्या हकम हमन सु ला 6-5 ने पराभूत केले 

आसि टोसकयो 2020 मधे्य भारताचे सिविातील सतिरे पिक सिंकले 

आसि भारताची िंख्या 13 वर नेली. 

टोहकयो पॅराहलखिक: मनीष नरर्ालने 50 मीटर हमि हपसू्तलमधे्य 

सुर्णसपदक हजंकले 

● भारतीय नेमबाि मनीष नरर्ाल आसि हसंगराज अिाना यांनी पी 

4 - समश्र 50 मीटर सपसू्तल एिएच 1 फायनलमधे्य अनुक्रमे सुर्णस 

आसि रौप्य पिक सिंकले. 

● 19 वषीय मनीषने 218.2 गुिांिह िुविथपिक समळवताना 

पॅरासलक्ट्म्पक सवक्रम केला, तर सिंगरािने 216.7 गुिांिह टोसकयो 

पॅरासलक्ट्म्पकचे िुिरे पिक समळवले.रसशयन पॅरासलक्ट्म्पक िसमतीचे 

(आरपीिी) सेगेई मालेशेर् यांनी कांस्यपदक पटकावले. 

● या पॅरासलक्ट्म्पकमधे्य भारताची पिकांची िंख्या आता 15 झाली 

आहे. यात तीन िुविथ, िात रौप्य आसि पाच कांस्यपिकांचा 

िमावेश आहे. पॅरा गेम्सच्या एकाच आवृत्तीत भारताची ही िवोत्तम 

िंख्या आहे 

टोहकयो पॅराहलखिक 2020: भारत हर्क्रमी 19 पदकांसि 24 व्या 

स्थानार्र 

● भारताने टोसकयो पॅरासलक्ट्म्पक 2020 मधे्य आपली मोहीम 19 

पिकांिह पूिथ केली ज्यामधे्य पाच िुविथ, आठ रौप्य आसि िहा 

कांस्यपिके आहेत. पॅरासलक्ट्म्पक क्रीडा स्पधेची ही भारतािाठीची 

िवोत्तम पिक िंख्या आहे. एकूि 162 राष्ट्र ांपैकी भारत एकूि 

पिकतासलकेत 24 व्या स्र्ानावर आहे. 

● भारताने टोसकयो पॅरासलक्ट्म्पकमधे्य 54 सिव्यांग-क्रीडापटंूची िवाथत 

मोठी तुकडी खेळांमधे्य तब्बल 9 क्रीडा प्रकारांमधे्य भाग घेण्यािाठी 

पाठवली होती. यापूवी, भारताने 1968 मधे्य पॅरासलक्ट्म्पकमधे्य 

पसहल्यांिा भाग घेतल्यानंतर 2016 च्या ररओपयंत एकूि 12 

पॅरासलक्ट्म्पक पिके सिंकली होती. 
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● पॅरासलक्ट्म्पक 2020 चे भारताचे िंकल्पना गीत “कर दे कमाल तू”. 

या गाण्याचे िंगीतकार आसि गायक लखनौचे सिव्यांग सक्रकेट 

खेळाडू संजीर् हसंग आहेत. 

भारतीय ध्वज र्ािक: 

● उि्घाटन िमारंभ: भालाफेकपटू टेक चंद 

● िमारोप िमारंभ: नेमबाज अर्नी लेिरा 

टोहकयो पॅराहलखिक 2020 च्या भारतीय पदक हर्जेत्यांची यादी: 

1. िुविथपिक (एकूि 5 पिके) 

● अ ॅर्लेसटक्स: सुहमत अँहटल (पुरुष भालाफेक) 

● बॅडसमंटन: प्रमोि भगत (पुरुष एकेरी) 

● बॅडसमंटन: कृष्णा नगर (पुरुष एकेरी) 

● नेमबािी: मनीष नरवाल (समसश्रत 50 मीटर सपसू्तल) 

● नेमबािी: अवनी लेखारा (मसहलांची 10 मीटर एअर रायफल 

िँहरं्ग) 

2. रौप्यपिक (एकूि 8 पिके) 

● अ ॅर्लेसटक्स: योगेश कठुसनया (पुरुष सडस्कि थ्रो) 

● अ ॅर्लेसटक्स: सनषाि कुमार (पुरुष उंच उडी) 

● अ ॅर्लेसटक्स: मररअप्पन थंगारे्लू (पुरुष उंच उर्ी) 

● अ ॅर्लेसटक्स: प्रवीि कुमार (पुरुष उंच उडी) 

● अ ॅर्लेसटक्स: िेवेंद्र झाझररया (पुरुष भालाफेक) 

● बॅडसमंटन: िुहाि यतीराि (पुरुष एकेरी) 

● नेमबािी: सिंगराि अधाना (समसश्रत 50 मीटर सपसू्तल) 

● टेबल टेसनि: भाहर्ना पटेल (मसहला एकेरी) 

3. कांस्यपिक (एकूि 6 पिके) 

● सतरंिािी: िरहरं्दर हसंग (पुरुष रै्यखक्तक ररकव्हस) 

● अ ॅर्लेसटक्स: शरद कुमार (पुरुष उंच उर्ी) 

● अ ॅर्लेसटक्स: संुदरहसंग गुजसर (पुरुष भालाफेक) 

● बॅडसमंटन: मनोज सरकार (पुरुष एकेरी) 

● नेमबािी: हसंगराज अिाना (पुरुषांची 10 मीटर एअर हपसू्तल) 

● नेमबािी: अर्नी लेिारा (महिला 50 मीटर रायफल 3 

पोहझशन्स) 

टोहकयो पॅराहलखिकमिील मित्त्वाची माहिती: 

● टोसकयो पॅरासलक्ट्म्पक्स ही 16 र्ी उन्हाळी पॅरासलक्ट्म्पक स्पधाथ होती, 

िी 24 ऑगि ते 05 सप्टेंबर 2021 पयंत िपानच्या टोसकयोमधे्य 

आयोसित केली गेली. 

● बॅर्हमंटन आसि तायिांदो पसहल्यांिाच टोसकयो पॅरासलक्ट्म्पकमधे्य 

िामील करण्यात आले. 

● टोसकयो पॅरासलक्ट्म्पक गेम्समधे्य चीनने अंसतम पिकतासलकेत 

अव्वल स्र्ान पटकावले. िेशाने एकूि 207 पदके (96 िुविथ, 60 

रौप्य आसि 51 कांस्य) सिंकली. युनायटेर् हकंगर्म 124 

पिकांिह िुिऱ्या क्रमांकावर आहे त्ानंतर यूएसए 104 पिकांिह 

सतिऱ्या स्र्ानावर आहे. 

● िलग पाचव्यांदा चीनने पॅरासलक्ट्म्पक गेम्समधे्य िुविथपिक आसि 

एकूि पिक िंख्या िोन्हीमधे्य वचथस्व गािवले. 

● िमारोप िमारंभाचे शीषथक होते ‘िामोहनअस कॅ कोफोनी‘ आसि 

त्ात िक्षम आसि सिव्यांग कलाकार िोघेही िहभागी होते. 

आयोिकांनी िंकल्पनेचे विथन ‘पॅराहलखिकद्वारे पे्रररत जग, जेथे 

मतभेद चमकतात‘ {वडथ ईनस्पाअडथ बाय पॅरालंसपक्स, वन िेअर 

सडरन्सिेि शाईन} अिे केले आहे. 

मॅक्स रे्िासपेनने र्च ग्रां प्री 2021 हजंकली 

● मॅक्स रे्िासपेनने (रेड बुल-नेिरलँड्ि) ने फॉमु्यथला वन र्च ग्रांप्री 

2021 स्पधाथ सिंकली आहे. लुईस िॅहमल्टन (मसिथडीि-गे्रट सब्रटन) 

िुिऱ्या क्रमांकावर तर र्ाले्टरी बोटास (मसिथडीि-सफनलंड) 

सतिऱ्या क्रमांकावर आला. 

● मॅक्स वेस्टाथपेनचा या हंगामातील हा िातवा सविय आसि त्ाच्या 

कारसकिीतील 17 वा सविय आहे. 

डु्यरँर् चषकाची 130 र्ी आरृ्त्ती कोलकाता येथे सुरु  

● डु्यरँर् चषकाची 130 र्ी आवृत्ती कोलकाता येर्ील हर्रे्कानंद 

युर्ाभारती क्रीर्ांगण येरे् पसिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता 

बॅनजी यांच्या हसे्त िुरु करण्यात आली. 

● या आवृत्तीत 16 िंघ िमासवष्ट् होत आहेत मात्र आसशयामधील िवाथत 

िुने फुटबॉल क्लब ईि बंगाल आसि मोिन बागान यावेळेि भाग 

घेिार नाही आहेत. 

● डु्रँड चषक ही एक प्रसतसष्ठत फुटबॉल स्पधाथ आहे. सहमाचल 

प्रिेशातील र्ागशाई येरे् 1888 मधे्य प्रर्म आयोसित करण्यात 

आले होते. या स्पधेला मॉहटसमर डु्यरँर् अिे नाव िेण्यात आले आहे. 

ते भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र  सहचर् होते 

र्ॅहनयल ररकार्ोने इटाहलयन ग्रांप्री 2021 स्पिास हजंकली 

● डॅसनयल ररसिआडो (मॅकलारेन, ऑस्टर ेसलयन-इटासलयन) ने 

इटलीच्या ऑटोडर ोमो नासझओनेल मोन्फ्झा टर ॅकवर आयोसित फॉमु्यथला 

वन इटासलयन ग्रांप्री 2021 चे सविेतेपि पटकावले आहे. 9 वषांत 

मॅकलारेनचा हा पसहला सविय आहे. 

● लँडो नॉररि सितीय आला तर वाले्टरी बोटाि या शयथतीत सतिरा 

आला. 

यूएस ओपन 2021 हर्जेत्यांची संपूणस यादी 

● पुरुषांच्या गटात, डॅसनल मेिवेिेव याने नू्ययॉकथ च्या आर्थर अ ॅशे 

से्टसडयमवर यूएि ओपन पुरुष एकेरीच्या अंसतम फेरीत नोवाक 

िोकोसवचचा 6-4, 6-4, 6-4 अिा पराभव करून आपली पसहली 

गँ्रडसॅ्लम टर ॉफी उंचावली आहे. 

● मसहलांच्या गटात, गे्रट सब्रटनची टेसनिपटू एम्मा रडुकानुने 

कॅनडाच्या लेला अ ॅनी फनांडीिचा पराभव करत 2021 यूएि ओपन 

मसहला एकेरीचे अंसतम सविेतेपि पटकावले. 

● सवसवध शे्रिीमंधे्य सविेत्ांची िंपूिथ यािी: 
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क्र. िेणी हर्जेता उपहर्जेता 

1. पुरुष एकेरी डॅसनल मेिवेिेव नोिाक िोकोसवच 

2. 
मसहला 

एकेरी 
एम्मा रडुकानु लेला अ ॅनी फनांसडि 

3. पुरुष िुहेरी राम/िॅसलिबरी िेमी मरे/बू्रनो िोअिथ 

4. मसहला िुहेरी स्टोिूर/ झांग 
कोको गौफ/ 

मॅकनली 

5. समश्र िुहेरी 
क्रॉवसझक/ 

िॅसलिबरी 

जु्यसलयाना 

ओल्मोि/मािेलो 

अरेवालो 
 

जीर् हमल्खा हसंग दुबईचा गोल्डन खव्हसा हमळर्णारे जगातील 

पहिले गोल्फपटू 

● स्टार भारतीय गोल्फपटू िीव समल्खा सिंह यांना गोल्फ या खेळामधे्य 

उले्लखनीय कामसगरी केल्याबिल 10 वषांचा िुबई गोडन क्ट्ििा 

िेण्यात आला आहे. 

● अिा मान प्राप्त करिारे ते िगातील पसहले व्याविासयक गोल्फपटू 

ठरले आहेत. 

● िुबईचा गोडन क्ट्ििा समळालेल्या इतर खेळाडंूमधे्य फुटबॉलपटू 

सक्रक्ट्स्टयानो रोनाडो, पॉल पोग्बा, रॉबटो कालोि, लुईि सफगो 

आसि रोमेल लुकाकू, टेसनि िुपरस्टार नोवाक िोकोसवच, भारतीय 

टेसनि स्टार िासनया समझाथ आसि सतचा पती आसि पासकस्तानी 

सक्रकेटपटू शोएब मसलक यांचा िमावेश आहे. बॉसलवूड स्टािथ 

शाहरुख खान आसि िंिय ित्त यांनाही क्ट्ििा समळाला आहे. 

िोनी टी -20 हर्श्वचषकासाठी भारतीय संघाचे मागसदशसक 

● भारताचा मािी किथधार एमएि धोनी ऑक्ट्ोबर आसि नोिेंबरमधे्य 

यूएई आसि ओमानमधे्य खेळल्या िािाऱ्या या स्पधेिाठी िंघाचे 

मागथिशथन करेल .  

● त्ाने 15 ऑगस्ट 2020 रोिी आंतरराष्ट्र ीय मयाथसित षटकांच्या 

सक्रकेटमधून सनवृत्ती िाहीर केली.धोनी शेवटचा िामना आयिीिी 

वडथ कप िेमीफायनलमधे्य नू्यझीलंडसवरुद्ध खेळला होता. 

जो रूट, आयमर ररचर्ससन यांनी ऑगिसाठी आयसीसी पे्लयर 

ऑफ द मंथ 

● इंगं्लडचा किोटी किथधार िो रूट आसि आयलंडची आयमर 

ररचडथिन यांना ऑगस्ट २०२१ िाठी आयिीिी िेअिथ ऑफ ि 

मंर्चा सविेता म्हिून सनवडण्यात आले आहे. भारतासवरुद्धच्या 

किोटी मासलकेत िातत्पूिथ कामसगरी केल्यामुळे रूटला 

ऑगस्टिाठी आयिीिीचा पुरुष खेळाडू म्हिून सनवडण्यात आले 

● मसहला सक्रकेटमधे्य आयलंडच्या आयमेर ररचडथिनला मसहला 

खेळाडू म्हिून सनवडण्यात आले होते. आयिीिी मसहला टी 20 

सवश्वचषक युरोप पात्रता फेरीच्या िरम्यान, ररचडथिनने सतच्या उतृ्कष्ट् 

कामसगरीिाठी िेयर ऑफ ि टूनाथमेंट पुरस्कार सिंकला 

भारताचा राजा ररखत्वक 70 र्ा गँ्रर्मािर झाला 

● 2500 चे ईएलओ रेसटंग पार केल्यानंतर भारताचा रािा ररक्ट्त्वक 

बुक्ट्द्धबळ गँ्रडमास्टर बनला. 17 वषीय मुलाने हंगेरीच्या बुडापेस्ट येरे् 

वेझरकेप्झो गँ्रडमास्टर बुक्ट्द्धबळ स्पधेत हे िीएम पिक समळवले .  

● अशा प्रकारे तो िेशातील 70 वा गँ्रडमास्टर बनला . मूळचा 

वारंगलचा रसहवािी ररक्ट्त्वक हा RACE बुक्ट्द्धबळ अकािमीमधे्य 

प्रख्यात प्रसशक्षक एनिीएि रामा रािू यांच्या नेतृत्वाखाली प्रगत 

प्रसशक्षि घेत आहे . 

पंकज अर्र्ाणीने 2021 मधे्य आहशयाई सू्नकर चॅखियनहशप 

हजंकली 

● भारताच्या पंकि अडवािीने सिंकली आसशयाई सू्नकर असिंक्यपि 

स्पधेत 2021 अमीर Sarkhosh पराभव केला. त्ाने िलग 

िुिऱ्यांिा हे िेतेपि पटकावले आहे. 2019 मधे्य झालेल्या शेवटच्या 

आसशयाई सू्नकर चॅक्ट्म्पयनसशपचा तो सविेता आहे. 2019 मधे्य 

पंकि एकमेव खेळाडू ठरला ज्याने िवथ प्रकारच्या सबसलयड्थि, 

सू्नकर, 6 रेड्ि आसि 10 रेड्ि स्पधांमधे्य सविेतेपि पटकावले. 

यािीन मचंट (1989, 2001), आलोक कुमार (2004), आसित् 

मेहता (2012) हे इतर भारतीय होते ज्यांनी चॅक्ट्म्पयनसशप सिंकली. 

िरहमलन कौर बैंसने राष्ट्र ीय स्तरार्र 1500 मीटर शयसतीत नर्ीन 

हर्क्रम प्रस्थाहपत केला 

● तेलंगिातील हनामकोडंा येर्ील िवाहरलाल नेहरू से्टसडयममधे्य 

60 व्या राष्ट्र ीय खुल्याॲर्लेसटक्स चॅक्ट्म्पयनसशपमधे्य िुविथपिक 

सिंकण्यािाठी पंिाबच्या हरसमलन कौर बैन्सने मसहलांच्या 1500 

मीटर शयथतीत 4: 05.39 अशी वेळ नोिंवत नवीन राष्ट्र ीय सवक्रम 

केला आहे . 

● या कामसगरीिह, 23 वषीय खेळाडूने िुनीता रािीने 2002 च्या 

बुिान येरे् 2002 च्या आसशयाई क्रीडा स्पधेत 1500 मीटरमधे्य 

ठेवलेला 19 वषे िुना सवक्रम 4: 06.03 अशी नोिंवून समटवला 

आहे. 

ओहर्शा िॉकी जूहनयर हर्श्वचषकाचे आयोजन करणार आिे 

● ओसडशा 24 नोिेंबर ते 5 सडिेंबर िरम्यान येर्ील कसलंगा 

से्टसडयमवर हॉकी िूसनयर सवश्वचषकाचे आयोिन करेल . हॉकी 

इंसडयाने अलीकडेच िोन मसहन्यांच्या कालावधीत होिाऱ्या 

पुरुषांच्या हॉकी िूसनयर सवश्वचषक स्पधेिाठी ओसडशा िरकारशी 

िंपकथ  िाधला होता. 

● पटनायक यांनी कायथक्रमािाठी लोगो आसि टर ॉफीचे अनावरि केले. 

लखनौने 2016 मधे्य स्पधेच्या शेवटच्या आवृत्तीचे आयोिन झाले 

होते. 

● या स्पधेत, भारत, कोररया, मलेसशया, पासकस्तान, िसक्षि आसरका, 

इसिप्त, बेक्ट्ियम, इंगं्लड, रान्स, िमथनी, नेिरलँड्ि, से्पन, 
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अमेररका, कॅनडा, सचली आसि अिेंसटना या 16 िेशाचे िंघ 

िहभागी होतील 

गीता समोटा दोन हशिरे सर करणारी ‘सर्ासत रे्गर्ान भारतीय’ 

ठरली. 

● CISF च्या असधकारी गीता िमोटा या आसरका आसि रसशयातील 

एकूि िोन सशखरे िर करिाऱ् या िवाथत वेगवान भारतीय ठरल्या 

आहेत. या मसहन्याच्या िुरुवातीला उपसनरीक्षक गीता िमोटा यांनी 

रसशयातील माउंट एल्ब्रि हे युरोपमधील िवाथत उंच सशखर िर केले 

होते. माउंट एल्ब्रि (5,642 मीटर) रसशयात आहे, तर सकसलमंिारो 

सशखर (5,895 मीटर) टांझासनयामधे्य अिून ते आसरकेतील िवोच्च 

सशखर आहे. 

लुईस िॅहमल्टनने रहशयन ग्रांप्री 2021 हजंकली 

● लुईि हॅसमल्टन (मसिथडीि-गे्रट सब्रटन), F1 रसशयन ग्रांप्री 2021 

सिंकला आहे. हा त्ाचा 100 वा ग्रांप्री सविय आहे. हॅसमल्टनचा या 

हंगामातील पाचवा सविय आसि िुलैमधे्य सब्रसटश ग्रांप्रीनंतरचा हा 

पसहला सविय होता. 

●  मॅक्स वेसॅ्टथपेन (रेड बुल-नेिरलँड्ि) िुिऱ्या क्रमांकावर तर कालोि 

िैन्फ्झ िूसनयर (फेरारी-से्पन) रसशयन ग्रांप्री 2021 मधे्य सतिऱ्या 

क्रमांकावर आले. 
 

 

साहनया हमझास आहण झांग शुई यांनी ओिरार्ा ओपन र्बू्ल्यटीए 

दुिेरीचे हर्जेतेपद पटकार्ले 

● भारताच्या िासनया समझाथ आसि सतच्या चीनी भागीिार झांग शूआय 

मसहला िुहेरीचे सविेतेपि पटकावले मसहला िुहेरीच्या अंसतम येरे् 

ऑस्टर ावा उघडा ऑस्टर ावा मधील, झेक प्रिाित्ताक. 

● सितीय मानांसकत इंडो-चायनीि िोडीने अमेररकेच्या केटसलन 

सििन आसि नू्यझीलंडच्या एररन राऊटसलफ या सतिऱ्या मानांसकत 

िोडीला एक ताि आसि चार समसनटांत सशखर लढतीत 6-3 6-2 ने 

पराभूत केले. 

2021 हतरंदाजी जागहतक अहजंक्यपद स्पिेत भारताने तीन रौप्य 

पदकांर्र दार्ा केला 

● टीम इंहर्याच्या सतरंिािांनी युनायटेड से्टट्िच्या यँकटन, िाउर् 

डकोटा येरे् आयोसित 2021 वडथ आचथरी चॅक्ट्म्पयनसशपमधे्य तीन 

रौप्य पदकांर्र िमाधान समळवले. मसहला कंपाऊंड वैयक्ट्क्तक, 

मसहला कंपाऊंड टीम आसि कंपाऊंड समसश्रत िंघ स्पधांमधे्य तीन 

रौप्य पिके सिंकली गेली. 

● यासशवाय, सवियवाडाच्या रे्न्नम ज्योती सुरेिा िागसतक 

चॅक्ट्म्पयनसशपमधे्य तीन रौप्य पदके सिंकिारी पहिली भारतीय 

महिला सतरंिाि ठरली . 25 वषीय मुलीने तीन शे्रिीमंधे्य प्रते्की 

पिक सिंकल्यानंतर ही कामसगरी केली. 

भारताने हजंकलेल्या रौप्य पदकांमधे्य िे समाहर्ष्ट् आिे: 

● मसहला िंयुग वैयक्ट्क्तक: ज्योती िुरेखा वेन्नम 

● मसहला कंपाऊंड टीम: ज्योती िुरेखा वेन्नम, मुस्कर सकरार आसि 

सप्रया गुिथर 

● कंपाऊंड समसश्रत िंघ: असभषेक वमाथ आसि ज्योती िुरेखा वेन्नम 

इंगं्र्चा हक्रकेटपटू मोईन अलीने कसोटीतून हनरृ्त्तीची घोषणा 

केली 

● इंगं्लड सक्रकेटचा अष्ट्पैलू खेळाडू मोईन अलीने किोटी िामन्याच्या 

कारसकिीतून सनवृत्ती िाहीर केली आहे. 34 वषीय अलीने 2014 

मधे्य किोटी सक्रकेटमधे्य पिापथि केले आसि 64 किोटी 

िामन्यांमधे्य इंगं्लडचे प्रसतसनसधत्व केले. 

● त्ाने किोटी कारकीिीत 5 पाच सवकेट घेण्यािह 195 किोटी 

सवकेट्ि घेतल्या आसि पाच किोटी िामन्यातील शतके केली. 

मोईन मात्र इंगं्लडिाठी मयाथसित षटकांचे सक्रकेट खेळत राहील. 

अमेररकेने युरोप र्ॉन रायर्र कप गोल्फ स्पिास हजंकली 

● 2021 रायर्र कप युनायटेर् िेट्स पटकावले आहे 

सिंकण्यािती अंसतम अधाथ सबंिू िुरसक्षत 19-9 हर्जय, 28-सबंिू 

स्वरूपासवषयी आल्यापािून रायडर कप स्पधेच्या इसतहािातील 

सविय िवाथत मोठा मासिथन आहे. 1979 and 1983 नंतर 

पसहल्यांिाच टीम यूएिएने 2016 मधे्य हेझलटाईनमधे्य 

सिंकल्यानंतर बॅक-टू-बॅक होम रायडर कप सिंकला. 

● रान्समधे्य 2018 मधे्य अमेररकन आसि युरोपमिील शेवटच्या 10 

रायडर चषकांपैकी िात पराभूत झाले. 

आयपीएलमधे्य एका संघाहर्रुद्ध रोहित शमासने प्रथम 1,000 िार्ा 

केल्या 

● रोहित शमास पसहल्या सपठात झाले इंहर्यन प्रीहमयर लीग 

(आयपीएल) काळात एका िंघाला 1000 धावा इसतहाि मंुबई 

इंहर्यन्स '(MI) सवरुद्ध स्पधाथ कोलकाता नाइट रायर्सस 

(केकेआर) येरे् शेि झायेद िेहर्यम, अबु िाबी. 34 वषीय 

खेळाडूने MI च्या डावाच्या चौथ्या षटकात ही कामसगरी केली. 

रोसहतने आता केकेआरसवरुद्ध 46.13 च्या िरािरीने 1015 िार्ा 

आसि 132.16 च्या स्टर ाइक रेटिह िहा अधथशतके आसि एक 

शतकाचा िमावेश केला आहे. 

आयसीसीने टी -20 र्ल्डस कपचे थीम सॉंग लाँच केले. 
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● आंतरराष्ट्र ीय हक्रकेट पररषदेने आगामी ट्वेंटी -20 हर्श्वचषक 

स्पिेसाठी एक र्ीम िॉंग लौचं केले. यात  हर्राट कोिली आसि 

किथधार वेस्ट इंसडि हकरॉन पोलार्स यांचा ॲसनमेटेड अवतार यात 

सिितो. 

●  हे गािे बॉसलवूडचे िंगीत सिग्दशथक अहमत हत्ररे्दी यांनी रचले आहे 

, एक ॲसनमेटेड सचत्रपट आहे ज्यात िगभरातील तरुि चाहते टी 

20 सक्रकेटमधे्य गंुतलेले आहेत आसि त्ात खेळाच्या काही मोठ्या 

िुपरस्टारचा िमावेश आहे.ही स्पधाथ 17 ऑक्टोबरपासून ओमान 

आसि यूएईमधे्य िुरू होईल , तर अंसतम िामना 14 नोव्हेंबरला 

दुबईत खेळला िाईल  

पुस्तके आहण लेिक बातम्या 
 

नो युअर राईट्स अँर् के्लम देम: अ गाईर् फॉर युथ – अँजेहलना 

जोली यांचे पुस्तक  

● हॉसलवूड असभनेत्री अँजेहलना जोलीने नुकतेच सतच्या आगामी 

पुस्तकाची घोषिा केली आहे, ज्याचे नाव आहे “नो युअर राईट्स 

अँर् के्लम देम: अ गाईर् फॉर युथ”. 

● अँजेहलना जोली आसि अ ॅिेस्टी इंटरनॅशनल आसि मानवासधकार 

वकील गेराखल्डन व्हॅन बुरेन कू्यसी यांनी िंयुक्तपिे या पुस्तकाचे 

लेखन केले आहे. 

र्ीर संघर्ी यांचे नर्ीन पुस्तक- अ रूर् लाईफ: द मेमोइर  

● भारतातील िवाथत मान्यताप्राप्त पत्रकारांपैकी एक अिलेले र्ीर 

संघर्ी यांचे नवीन पुस्तक- “अ रूर् लाईफ: द मेमोइर” प्रकासशत 

झाले आहे. 

● पेंक्ट्िन रँडम हाऊिने या पुस्तकाचे प्रकाशन केले आहे. 

● वीर िंघवी हे एक भारतीय सपं्रट आसि टेसलक्ट्ििन पत्रकार, लेखक, 

सं्तभलेखक आसि टॉक शो होस्ट आहेत, ज्यांनी 1999 ते 2007 या 

कालावधीत सहंिुस्तान टाइम्समधे्य काम केले. 

‘बॅक टू द रूट्स’ – तमन्ना भाहटया यांचे पुस्तक 

● असभनेत्री तमन्ना भासटयाने, िेसलसब्रटी िीवनशैली प्रसशक्षक लू्यक 

कौसटन्हो यांच्यािह िह-लेखन केलेले पुस्तक ‘बॅक टू ि रूट्ि’ 

प्रकासशत झाले आहे. 

● हे पुस्तक िखोल िंशोधनावर आधाररत आहे आसि भारताच्या 

आरोग्य आसि सनरोगीपिाच्या प्राचीन रहस्यांचा उले्लख आहे 

उत्पल के बॅनजी यांचे “गीता गोहरं्द: जयदेर्ाज र्ीव्हाइन ओहर्सी” 

नार्ाचे पुस्तक प्रकाहशत 

● कें द्रीय िंसृ्कती मंत्री िी हकशन रेड्डी गंगापुरम यांनी र्ॉ. उत्पल के 

बॅनिी यांनी सलसहलेल्या “गीता गोसवंि: ियिेवा’ि डीिाइन 

ओसडिी” या पुस्तकाचे अनावरि केले. 

● हे पुस्तक 12 व्या शतकातील महान कवी ियिेव यांच्या 

गीतागोसवंिम पुस्तकाचे प्रर्म-पूिथपिे अनुवासित भाषांतर आहे. 

● कें द्रीय मंत्र्यांनी ‘बुिुगोंकी बात – िेश के िार्’ नावाचा एक कायथक्रम 

िेखील िुरू केला ज्याचा हेतू 95 र्षे आसि त्ाहून असधक वयाच्या 

आसि अशा प्रकारे स्वातंत्र्य होण्यापूवी भारतात िुमारे 18 र्षे 

घालवलेल्या वृद्ध आसि तरुि व्यक्तीमंधील िंवाि वाढविे आहे. 

उदय भाहटया हलखित “बुलेट्स ओव्हर बॉमे्ब: सत्या अँर् द हिंदी 

हफल्म गँगिर” पुस्तक प्रकाहशत  

● उदय भाहटया सलक्ट्खत “बुलेट्स ओव्हर बॉमे्ब: सत्या अँर् द हिंदी 

हफल्म गँगिर” या नवीन पुस्तकाचे प्रकाशन झाले आहे. 

● हे पुस्तक राम गोपाल र्मास, अनुराग कश्यप, मनोज बािपेयी, 

हर्शाल भारद्वाज, सौरभ शुक्ला यांच्या अनुभवांशी िंबंसधत आहे. 

मनोिर लाल ििर यांच्या िसे्त ‘िररयाणा इन्व्हीरॉनमेन्ट अँर् 

पोलू्यशन कोर्’ या पुस्तकाचे प्रकाशन 

● हररयािाचे मुख्यमंत्री मनोिर लाल ििर यांनी मािी आयएएि 

असधकारी आसि प्रसिद्ध कवसयत्री िीमती िीरा िंरे्लर्ाल यांनी 

िंकसलत केलेल्या ‘िररयाणा इन्व्हीरॉनमेन्ट अँर् पोलू्यशन कोर्’ 

या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. 

ियू्मन राईट्स अँर् टेररीझम इन इंहर्या – सुब्रमण्यम स्वामी यांचे 

पुस्तक  

● भािपचे खाििार िुब्रमण्यम स्वामी सलक्ट्खत “ह्यूमन राईट्ि अँड 

टेररीझम इन इंसडया” या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

● या पुस्तकात िवोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या वािवी सनबंधांमधे्य 

आतंकवािाचा मुकाबला मानवी आसि मूलभूत हक्कांशी किा 

िुळवता येईल याचा शोध घेतला आहे. 

झुिा लाहिरी हतच्या ‘टर ान्सलेहटंग मायसेल्फ अँर् अदर’ या नर्ीन 

पुस्तकाचे लोकापसण करणार आिेत. 

● पुसलत्झर पाररतोसषक सविेत्ा प्रख्यात काल्पसनक लेक्ट्खका झुम्पा 

लासहरी त्ांच्या ‘टर ान्सलेसटंग मायिेल्फ अँड अिर’ या नवीन 

पुस्तकाचे प्रकाशन करिार आहेत. 

● िे अनुवािक म्हिून सतच्या कायाथवर प्रकाश टाकेल. हे सनबंधांचे 

िंकलन अिेल िे लासहरी यांचे अनुवािाचे अर्थ, सतच्या स्वतः च्या 

लेखनाचे भाषांतर आसि िवथ भाषांमधे्य सलखािाचे अनुभव 

प्रसतसबंसबत करेल. 

राजनाथ हसंि यांनी ‘शायहनंग शीि युथ ऑफ इंहर्या’ या पुस्तकाचे 

प्रकाशन केले 

● सशखांचे नववे गुरू गुरु तेग बहािूर यांच्या 400 व्या ियंतीसनसमत्त 

सृ्मतीचा एक भाग म्हिून कें द्रीय िंरक्षि मंत्री रािनार् सिंह यांनी 

नवी सिल्लीत ‘शायसनंग शीख युर् ऑफ इंसडया’ या पुस्तकाचे 

प्रकाशन केले . 

● पंिाबी सवद्यापीठ, पसटयाला येर्ील प्रशािकीय असधकारी 

डॉ.प्रभलीन सिंह यांनी या पुस्तकाचे लेखन केले आहे . यामधे्य 

भारतातील शीख तरुिांच्या 100 पे्ररिािायी आसि पे्ररक यशोगार्ा 

िमासवष्ट् आहेत ज्यांनी आपापल्या के्षत्रात अनुकरिीय काम केले 

आहे. 
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चेतन भगत यांनी त्यांच्या आगामी ‘400 रे्ज’ या पुस्तकाचा टर ेलर 

ररलीज केला 

● चेतन भगत 08 ऑक्ट्ोबर 2021 रोिी ‘400 डेि’ या त्ांच्या नवीन 

कािंबरीचे प्रकाशन करिार आहेत. त्ांनी यािाठी मुखपृष्ठ प्रसिद्ध 

केले आहे. 

● केशव-िौरभ मासलकेतील ‘ि गलथ इन रूम 105’ आसि ‘वन अरेन्फ्ड 

मडथर’ नंतर ही सतिरी कािंबरी आहे . कािंबरी म्हििे रहस्य, 

मानवी नातेिंबंध, पे्रम, मैत्री, आपि ज्या वेड्ा िगात राहतो आसि 

िवाथत महत्त्ाचे म्हििे कधीही न िोडण्याचा आईचा सनधाथर आहे. 

अहमतार् घोष यांनी ‘जंगल नामा’ िे ऑहर्ओबुक प्रहसद्ध केले 

● असमताव घोष यांचे “िंगल नामा” आता अमेररकेतील अली िेठी 

यांच्या िंगीत आसि आवािािह ऑसडओबुक म्हिून प्रसिद्ध झाले 

आहे . िंगल नामा आपल्या कसवतेतून िंुिरबनचे आियथ प्रकट 

करते. 

● िोबत प्रसिद्ध कलाकार िलमान तूर यांच्या अप्रसतम कलाकृती 

आहेत . ही एक उतृ्कष्ट् लोककरे्ची एक प्रकासशत आवृत्ती आहे िी 

प्रते्क पुस्तक पे्रमीला हवी अिेल. 

The Long Game: How the Chinese Negotiate with India 

हर्जय गोिले यांचे पुस्तक प्रकाहशत झाले 

● सविय गोखले सलक्ट्खत “The Long Game: How the Chinese 

Negotiate with India” नावाचे पुस्तक . या नवीन पुस्तकात 

भारताचे मािी परराष्ट्र  िसचव सविय गोखले यांनी िहा ऐसतहासिक 

आसि अलीकडील घटनांच्या सप्रझमिारे भारत-चीन िंबंधांची 

गसतशीलता उलगडली आहे. 

● हे पुस्तक मुत्सिी वाटाघाटीिंाठी चीन वापरत अिलेल्या रिनीती, 

डावपेच आसि िाधनांसवषयी अभ्यािकत्ाथची अंतदृथष्ट्ी िेते. 

हनरुपमा रार् हलखित “द फ्रॅ क्चर्स हिमालय” िे पुस्तक प्रकाहशत 

● सनरुपमा राव सलक्ट्खत “ि रॅक्चडथ सहमालय” हे पुस्तक प्रकासशत 

भारत आसि चीन यांच्यातील वािाची उत्पत्ती एका सिवंत 

इसतहािाचा भाग कशी बनली आहे याचा शोध या पुस्तकात आहे 

● िे आि त्ांच्या भग्न नातेिंबंधांना आकार िेतात. हा गंुतागंुतीचा 

पॅनोरामा िमिून घेतल्याने आपल्या िवांिाठी धडे समळतात िे चीन 

आसि इंडो-पॅसिसफकमधील त्ाच्या प्रोफाइलवर व्यापक दृष्ट्ीकोन 

शोधतात. 

● सनरुपमा राव या मािी परराष्ट्र  िसचव आहेत. 

कुलप्रीत यादर् हलखित "द बॅटल ऑफ रेझांग ला" या नर्ीन 

पुस्तकाचे अनार्रण 

● कुलप्रीत यािव सलक्ट्खत "ि बॅटल ऑफ रेझांग ला" नावाचे नवीन 

पुस्तक आहे . एक नवीन पुस्तक 120 भारतीय िैसनकांची कर्ा 

िांगते, ज्यांनी 1962 च्या भारत-चीन युद्धात 5,000-मिबूत चीनी 

लष्करी िैन्यासवरूद्ध शूर लढा सिला आसि िंपूिथ लडाख के्षत्रावर 

िंभाव्य कब्जा रोखला. पेंक्ट्िन रँडम हाऊिच्या "वीर" छाप अंतगथत 

प्रकासशत झालेल्या ि बॅटल ऑफ रेझांग ला "हे मािी नौिल 

असधकारी आसि लेखक कुलप्रीत यािव यांनी सलसहले आहे 

इंद्र नुई यांचे संस्मरण "The secrets to balancing work and 

family life" पुस्तकाचे अनार्रण 

● इंद्रा नूई यांनी सतच्या The secrets to balancing work and 

family life पुस्तकात, कामकािाच्या मसहलांच्या िीवनात 

िंस्र्ात्मक िहाय्य सकती महत्त्ाचे आहे यावर लक्ष कें सद्रत केले आहे. 

उिाहरिार्थ, ककथ रोगाचे सनिान झाल्यावर भारतात सतच्या वसडलांची 

काळिी घेण्यािाठी सतने बीिीिीिारे तीन मसहन्यांच्या वेतन रिेच्या 

ऑफरची यािी केली. 

● इंद्रा नूयीने 313 पानांमधे्य सतच्या आठविी, माय लाईफ इन फुल 

(हॅशेटे इंसडयािारे प्रकासशत) मधे्य त्ा प्रवािाची कहािी िांसगतली 

आहे िी सतच्या अमेररकेत स्र्ासयक होण्याच्या अनुभवांनी भरलेली 

आहे, बोडथरूमशी बोलिी करत आहे 

संरक्षण बातम्या  
 

भारतीय नौदल आहण अले्जररयन नौदल यांच्यात संयुक्त युद्धसरार्  

● भारतीय नौिल िहाि, आयएनएि ताबर, िून 2021 पािून िप्टेंबर 

2021 पयंत आसरका आसि युरोपमधील बंिरांच्या िसिच्छा भेटीवर 

आहे. या भेटीचा एक भाग म्हिून, आयएनएि ताबर अिेररयन 

नौिलािह भूमध्य िमुद्रात पसहल्या िागरी िंयुक्त युद्धिराव भाग 

घेतला.अिेररयन नौिल िहाि एएनएि ईझ्झिेर व्यायामात 

िहभागी झाले. 

झेर्एपीएर्ी 2021 युद्ध सरार्ात भारतीय सैन्यदल सिभागी िोणार 

● 3-16 िप्टेंबर िरम्यान रसशयातील सनझनी येरे् आयोसित होिाऱ्या 

बहुराष्ट्र ीय युद्धाभ्याि ZAPAD (झेडएपीएडी) 2021 मधे्य भारतीय 

लष्कर िहभागी होिार आहे. 

● झेडएपीएडी 2021 हा रसशयन िशस्त्र िलांच्या सर्एटर स्तरावरील 

िरावांपैकी एक आहे आसि प्रामुख्याने िहशतवाद्यांसवरूद्धच्या 

ऑपरेशनवर लक्ष कें सद्रत करेल. 

● युरेसशयन आसि िसक्षि आसशयाई के्षत्रातील डझनहून असधक िेश 

या स्वाक्षरी कायथक्रमात िहभागी होतील. 

● झेडएपीएडी मधे्य मंगोसलया, आमेसनया, कझासकस्तान, 

तासिसकस्तान, सकसगथस्तान, िसबथया, रसशया, भारत आसि बेलारूि 

यािह एकूि 17 िेश िहभागी होत आहेत. तर पासकस्तान, चीन, 

क्ट्िएतनाम, मलेसशया, बांगलािेश, म्यानमार, उझबेसकस्तान आसि 

श्रीलंका हे या िरावात सनरीक्षक िेश आहेत. 

गुजरात हर्फेन्स एक्स्पो 2022 चे आयोजन करणार आिे 

● पुढील संरक्षण प्रदशसन 2022 मधे्य 10 ते 13 माचस िरम्यान 

गांिीनगर, गुजरातमधे्य आयोसित होिार अिल्याची मुख्यमंत्री 

सविय रूपािी यांनी याची घोषिा केली. 

● या िंिभाथत िंरक्षि उत्पािन सवभाग आसि गुिरात िरकार यांच्यात 

िामंिस्य करार करण्यात आला आहे. 

● या सिवासषथक कायथक्रमात िुमारे 100 िेश िहभागी होण्याची अपेक्षा 

आहे. सडफेन्स एक्स्पो 2022 चे धे्यय मेक इन इंसडया च्या पुढे िाऊन 
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मेक फॉर वडथ अर्ाथत िंरक्षि उत्पिनाचे िागसतक कें द्र बनसविे 

आहे 

AUSINDEX – भारत आहण ऑिरेहलया दरम्यान नौदल सरार् 

● भारतीय नौदल आसि रॉयल ऑिरेहलयन नौदल यांच्यातील 

सिपक्षीय नौिल िराव AUSINDEX ची चौथी आवृत्ती 06 िप्टेंबर 

2021 पािून 10 िप्टेंबर 2021 पयंत आयोसित करण्यात येत आहे. 

● भारतातफे आयएनएस हशर्ाहलक आसि आयएनएस कदमत या 

िरावात भाग घेिार आहेत 

● या िरावाची िुरुवात 2015 िाली करण्यात आली. 

िर्ाईदल प्रमुि िर्ाई येथे पॅहसहफक एअर चीफ हसिोहजयम 

2021 मधे्य उपखस्थत 

● हवाई प्रमुख माशथल आरकेएस भदौररया यांनी िर्ाई येर्ील 

जॉइंट बेस पलस िाबसर-हिकम येरे् तीन सिवि चालिाऱ्या 

पॅहसहफक एअर चीफस हसिोहजयम 2021 मधे्य भाग घेतला. 

● “प्रादेहशक खस्थरतेच्या हदशेने हचरस्थायी सिकायस” िंकल्पना 

अिलेल्या या कायथक्रमाला इंडो-पॅसिसफक के्षत्रातील िेशांचे हवाई 

प्रमुख उपक्ट्स्र्त होते. भिौररया यांची चचाथित्रािाठी प्रमुख म्हिून 

नामांकन करण्यात आले. 

● भारत, अमेररका, ऑिरेहलया, जपान आसि इतर अनेक 

िमसवचारी िेश मुक्त, खुले आसि िवथिमावेशक इंडो-पॅसिसफक 

िुसनसित करण्यािाठी काम करत आहेत. 

28 र्ा हसंगापूर-भारत सागरी हद्वपक्षीय व्यायाम ‘SIMBEX-2021’ 

● SIMBEX-2021 वासषथक सिपक्षीय िागरी व्यायामाचे आयोिन 

ररपक्ट्ब्लक ऑफ सिंगापूर नेिी (RSN) ने िसक्षि चीन िमुद्राच्या 

िसक्षिेकडील भागांमधे्य केले होते. 

● भारतीय नौिलाचे प्रसतसनसधत्व गाइडेड समिाइल सडस्टर ॉयर 

आयएनएि रिसविय यांनी िहािवाहक हेसलकॉप्टर, एएिडबू्ल्य 

कॉवेट आयएनएि सकल्तान आसि गाईडेड समिाइल कॉवेट 

आयएनएि कोरा आसि एक पी 8 आय लाँग रेंि मेरीटाइम पेटर ोल 

एअरक्राफ्टिह केले. 

भारत आहण अमेररकेने िर्ाई प्रके्षपण मानर्रहित र्ािनांसाठी 

प्रकल्प करार केला 

● हा करार िॉइंट वसकंग गु्रप एअर सिस्टम्स इन सडफेन्स टेक्नॉलॉिी 

अँड टर ेड इसनसशएसटि (डीटीटीआय) अंतगथत करण्यात आला आहे. 

● ALUAV िाठी PA िंशोधन, सवकाि, चाचिी आसि मूल्यमापन 

(RDT & E) कराराचा एक भाग आहे, ज्यावर प्रर्म िंरक्षि मंत्रालय 

आसि यूएि िंरक्षि सवभाग यांच्यात िानेवारी 2006 मधे्य स्वाक्षरी 

झाली आसि िानेवारी 2015 मधे्य नूतनीकरि करण्यात आले. 

आयोहजत केला जाईल 

● भारत िरकारने सिवासषथक DefExpo लष्करी प्रिशथनाच्या बािूला 

आयोसित सनयसमत कायथक्रम म्हिून भारत-आसरका िंरक्षि िंवाि 

िंस्र्ात्मक करण्याचा प्रस्ताव सिला आहे . 

● पसहला भारत-आसरका िंरक्षि मंत्री कॉन्फ्के्लि (IADMC) फेबु्रवारी 

2020 मधे्य लखनौ येरे् DefExpo येरे् आयोसित करण्यात आला 

होता . 

● यानंतर, िुिरा भारत – आसरका िंरक्षि िंवाि माचथ 2022 मधे्य 

गांधीनगर, गुिरात येरे् होिायाथ DefExpo च्या बािूला आयोसित 

केला िाईल. 

● िुिऱ्या भारत आसरका िंरक्षि िंवािाची र्ीम ‘भारत – आसरका: 

धोरि स्वीकारिे’ अिेल. िंरक्षि आसि िुरक्षा िहकायाथचे िमन्वय 

आसि बळकटीकरि. 

● नवी सिल्ली येर्ील मनोहर परीकर इक्ट्िटू्यट फॉर सडफेन्स स्टडीि 

अँड अॅनासलसिि हे िोन्ही िेशांमधील िंरक्षि िहकायाथिाठी 

आवश्यक िहाय्य पुरवण्यािाठी भारत आसरका िंरक्षि िंवािाचे 

ज्ञान भागीिार अितील. 

● रक्षा मंत्री रािनार् सिंह आगामी भारत – आसरका िंरक्षि िंवािात 

आसरकन राष्ट्र ांच्या िंरक्षि मंत्र्यांचे आयोिन करतील 

भारतीय लष्कर एससीओ ‘शांततापूणस हमशन’ सरार्ात 2021 मधे्य 

सिभागी आिे 

● भारतीय लष्कर एििीओ ‘शांततापूिथ समशन’ िरावात 2021 मधे्य 

िहभागी आहे शांघाय िहकार िंघटना (SCO) िंयुक्त काउंटर 

िहशतवाि िराव 13 ते 25 िप्टेंबर 2021 पयंत िसक्षि-पसिम 

रसशयाच्या ओरेनबगथ प्रिेशात आयोसित केले िात आहे 
 

 

● भारतीय लष्करी तुकडी 200 िवानांच्या िवथ शस्त्रास्त्रांच्या िंयुक्त 

तुकडीिह भारतीय वायुिेनेच्या 38 िवानांचा िमावेश आहे, 

शांततापूिथ िराव समशन -2021 मधे्य भाग घेत आहे. भारतीय 

तुकडीला िोन IL-76 सवमानांनी व्यायामाच्या के्षत्रात िमासवष्ट् केले. 

त्ांच्या िाण्यापूवी, तुकडीने िसक्षि पसिम कमांडच्या नेतृत्वाखाली 

प्रसशक्षि आसि िराव केला िािार आहे. 

हदल्लीत 3 हदर्सीय भारतीय लष्करप्रमुिांचा कॉन्के्लव्ह सुरू झाला 

● भारतीय लष्करप्रमुखची गुप्त बैठक 8 िंस्करिहोिार आहे. 

● नवी सिल्ली िप्टेंबर 16-18 पािून. तीन सिविीय कायथक्रमाचे 

आयोिन करण्यात येिार आहे. याचे वैसशष्ट्ट्य म्हििे नेपाळी 

लष्करातील मािी प्रमुखांना आमंसत्रत केले िाईल, िे भारतीय 

लष्कर प्रमुख िेखील होते 

भारत-नेपाळ संयुक्त लष्करी सरार् सूयस हकरण-XV हपथौरागढ येथे 

सुरू िोणार आिे 
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● भारत-नेपाळ िंयुक्त िैन्य प्रसशक्षि व्यायाम िूयथ सकरि चे 15 

िंस्करि उत्तराखंडच्या सपर्ौरागड येरे् होिार आहे. 

● िूयथ सकरि या युद्ध िरावाची मागील आवृत्ती 2019 मधे्य नेपाळमधे्य 

आयोसित करण्यात आली होती. कोसवड -19 च्या िार्ीमुळे हा युद्ध 

िराव 2020 मधे्य रि करण्यात आला होता. 

एनसीसीचा आढार्ा घेण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने उच्चस्तरीय 

तज्ज्ञ सहमतीची स्थापना केली 

● िंरक्षि मंत्रालयाने एक व्यापक आढावा एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ 

िसमती स्र्ापन केली आहे, नॅशनल कॅडेट कॉपोरेशन (एनिीिी).  

● मािी खाििार (खाििार) बैियंत पांडा िसमतीचे अध्यक्ष अितील. 

15 ििस्यीय िसमतीमधे्य सक्रकेटपटू एमएि धोनी आसि मसहंद्रा 

िमूहाचे अध्यक्ष आनंि मसहंद्रा यांचाही ििस्य म्हिून िमावेश 

अिेल . 

भारतीय सेना कोलकात्यात ‘हबजॉय सांसृ्कहतक मिोत्सर्’ 

आयोहजत करणार आिे 

● भारतीय िेना कोलकात्ात ‘सबिॉय िांसृ्कसतक महोत्सव’ आयोसित 

करिार आहे. कोलकाता मधे्य 26 ते 29 िेप्टेंबर िरम्यान हा िोहळा 

आयोसित केल्या िाईल. 

● भारत-पाक युद्ध 1971 च्या िुविथमहोत्सवी वषाथसनसमत्त हा महोत्सव 

िािरा केला िाईल . या कायथक्रमाचे उि्घाटन पूवथ कमांडचे आमी 

कमांडर लेफ्टनंट िनरल मनोि पांडे यांच्या हसे्त होिार आहे. 

● या कायथक्रमािरम्यान सचत्रपट प्रिशथन, नाट्य नाटके, िंगीत मैसफली 

आसि बँड िािरीकरिािह सवसवध िांसृ्कसतक कायथक्रम आयोसित 

केले िातील. 

● भारत-पाक युद्धाच्या िुविथमहोत्सवी वषाथसनसमत्त स्वसिथम सविय वषाथ 

उत्सवाचा भाग म्हिून हे आयोसित केले िाईल. 

संरक्षण मंत्रालयाने 118 अजुसन एमके -1 ए टँकसाठी ऑर्सर हदली 

आिे 

● िंरक्षि मंत्रालय भारतीय िैन्यािाठी 118 मुख्य युद्ध रिगाडे, 

MBTs अिुथन Mk-1A खरेिी करेल . 

● लष्कराची लढाऊ धार धारिार करण्यािाठी हेवी िेईकल्स 

फॅक्ट्री, आवडी यांच्याकडे 7,523 कोटी रुपयांची ऑडथर होती . 

● हे िंरक्षि के्षत्रात मेक इन इंसडया उपक्रमाला िमर्थन िेईल आसि 

आत्मसनसमथत भारत चे धे्यय िाध्य करण्यात मित करेल  

भारतीय आहण इंर्ोनेहशयन नौदल यांचा ‘समुद्र शक्ती’च्या हतसऱ्या 

आरृ्त्तीत सिभाग 

● भारत आसि इंडोनेसशया यांच्यात सिपक्षीय कवायत ‘िमुद्र शक्ती’ 

ची सतिरी आवृत्ती 20 ते 22 िप्टेंबर या कालावधीत सनयोसित 

करण्यात येिार आहे . भारत आसि इंडोनेसशया यांच्यातील सिपक्षीय 

िंबंध िुधारण्याच्या उिेशाने INS सशवासलक आसि INS किमत 

इंडोनेसशयातील िकाताथ येरे् आधीच िाखल झाले आहेत.  

● िोन्ही नौिलांमधील िमुद्री कायाथत परस्पर िामंिस्य आसि परस्पर 

िहकायथ वाढवण्यािाठी भारतीय नौिल इंडोनेसशयन नौिलािह 

कवायत िमुद्र शक्तीमधे्य िहभागी होिार आहे. 

 

मित्वाचे हदर्स  
 

02 सप्टेंबर: जागहतक नारळ हदन 

● िागसतक नारळ सिवि 2009 पािून िरवषी 02 िप्टेंबर रोिी 

पाळला िातो. या उष्णकसटबंधीय फळाला प्रोत्साहन िेण्यािाठी 

आसि त्ाच्या आरोग्य फायद्यांसवषयी िागरूकता सनमाथि हा सिवि 

आयोसित केला िातो. 

● िागसतक नारळ सिवि एसशयन पॅसिसफक कोकोनट कमु्यसनटी 

(एपीिीिी) च्या स्र्ापनेची सृ्मतीसप्रत्र्थ िेखील आयोसित केला 

िातो. 

05 सप्टेंबर: राष्ट्र ीय हशक्षक हदन 

● 5 सप्टेंबर हा िंपूिथ भारतभर हशक्षक हदन म्हिून िािरा केला 

िातो. आपल्या िेशाचे मािी राष्ट्र पती तत्त्ज्ञ, सविान आसि भारतरत्न 

पुरस्कार प्राप्त र्ॉ. सर्सपल्ली रािाकृष्णन यांच्या ियंतीसनसमत्त हा 

सिवि सशक्षक सिन म्हिून िािरा केला िातो. 

● ते भारताचे दुसरे राष्ट्रपती (1962 ते 1967) आसि भारताचे पहिले 

उपराष्ट्रपती (1952 ते1962) होते. 

● सशक्षि मंत्रालय िरवषी या सनसमत्ताने राष्ट्र ीय सशक्षक पुरस्कार प्रिान 

करते. 2021 मधे्य भारताचे राष्ट्र पती, श्री रामनार् कोसवंि 

िेशभरातील 44 सशक्षकांना राष्ट्र ीय पुरस्कार प्रिान करतील 

05 सप्टेंबर: आंतरराष्ट्र ीय िमासदाय हदर्स 

● भारतातील महान िमाि िेसवका मदर तेरेसा यांच्या 

पुण्यसतर्ीसनसमत्त आंतरराष्ट्र ीय िमासदाय हदन िरवषी 05 सप्टेंबर 

रोिी पाळला िातो. 2012 मधे्य संयुक्त राष्ट्र  मिासभेने त्ाची 

घोषिा केली. 

● मिर तेरेिा यांना 1979 मधे्य शांततेिाठी नोबेल पाररतोहषक, 

िाररद्र्य आसि िंकटावर मात करण्याच्या िंघषाथत हाती घेतलेल्या 

कायाथिाठी िेण्यात आले. 

07 सप्टेंबर: हनळ्या आकाशासाठी आंतरराष्ट्र ीय स्वच्छ िर्ा हदन 

● हनळ्या आकाशासाठी आंतरराष्ट्र ीय स्वच्छ िर्ा हदन िागसतक 

पातळीवर 07 सप्टेंबर रोिी पाळला िातो िेिेकरून हवेची 

गुिवत्ता िुधारण्याच्या कृतीनंा प्रोत्साहन आसि िुसवधा समळतील. 

● हा िंयुक्त राष्ट्र -मान्यताप्राप्त सिवि आहे ज्याचा उिेश िवथ स्तरांवर 

िनिागृती वाढविे आहे. 2021 िाठी या सिविाची िंकल्पना 

“हनरोगी िर्ा, हनरोगी ग्रि” ही आहे. 

● िंयुक्त राष्ट्र  महािभेने 74 व्या ित्रािरम्यान 19 हर्सेंबर 2019 

रोिी संयुक्त राष्ट्र  पयासर्रण कायसक्रमाद्वारे सनळ्या आकाशािाठी 

आंतरराष्ट्र ीय स्वच्छ हवा सिवि पाळण्याचा ठराव स्वीकारला. सनळ्या 

आकाशािाठी आंतरराष्ट्र ीय स्वच्छ हवा सिविाची उि्घाटन आवृत्ती 

2020 मधे्य आयोसित करण्यात आली होती. 
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06 ते 12 सप्टेंबर: अन्न प्रहक्रया सप्ताि 

● भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 रे् वषथ िािरे करण्यािाठी, भारत 

िरकारने ‘आझादी का अमृत मिोत्सर्’ आयोसित केला आहे. 

● उत्सवाचा एक भाग म्हिून, अन्न प्रसक्रया उद्योग मंत्रालय 6 ते 12 

सप्टेंबर 2021 अंतगथत ‘अन्न प्रहक्रया सप्ताि’ िािरा करत 

आहे.यासनसमत्ताने मंत्रालयात सवसवध कायथक्रमांचे आयोिन केले 

आहे. 

● श्रीमती. रासधका कामत यांची पीएम फॉमथलायझेशन ऑफ मायक्रो 

फूड प्रोिेसिंग एंटरप्राइिेि (पीएमएफएमई) योिनेच्या लाभार्ी 

म्हिून यशोगार्ा, मंत्रालयाच्या वेबिाइटवर ‘आत्मसनभर उद्योग’ 

मासलकेत प्रकासशत झाली 

08 सप्टेंबर: आंतरराष्ट्र ीय साक्षरता हदर्स 

● आंतरराष्ट्र ीय िाक्षरता सिवि िरवषी 8 सप्टेंबर रोिी िागसतक 

स्तरावर िािरा केला िातो. हा सिवि व्यक्ती, िमुिाय आसि 

िमािांिाठी िाक्षरतेचे महत्त् आसि असधक िाक्षर िमािांच्या 

सिशेने तीव्र प्रयत्नांची गरि यासवषयी िागरूकता पिरवते. 

● 55 व्या आंतरराष्ट्र ीय िाक्षरता सिनाची िंकल्पना म्हििे मानर्-

कें हद्रत पुनप्रासप्तीसाठी साक्षरता: हर्हजटल हर्भाजन संकुहचत 

करणे. 

● युनेस्कोने 1966 मधे्य 8 िप्टेंबर हा आंतरराष्ट्र ीय िाक्षरता सिन म्हिून 

घोसषत केला होता िेिेकरून आंतरराष्ट्र ीय िमुिायाला व्यक्ती, 

िमुिाय आसि िमािांिाठी िाक्षरतेचे महत्त् आसि असधक िाक्षर 

िमािांच्या सिशेने प्रखर प्रयत्नांची गरि आठवून सिली िाईल. 

1967 मधे्य पसहल्यांिा िािरा झाला. 

09 सप्टेंबर: िल्ल्यापासून हशक्षणाचे संरक्षण करण्याचा आंतरराष्ट्र ीय 

हदर्स 

● 09 सप्टेंबर रोिी िागसतक ितरावर िल्ल्यापासून हशक्षणाचे 

संरक्षण करण्याचा आंतरराष्ट्र ीय हदर्स पाळला िातो. हा सिवि 

पसहल्यांिा 2020 मधे्य आयोसित करण्यात आला होता. 

● युनेस्को आसि युहनसेफद्वारे िंघषाथने प्रभासवत िेशांमधे्य राहिाऱ्या 

कोट्यवधी मुलांच्या िुिथशेबिल िागरूकता सनमाथि करण्यािाठी 

िंयुक्त राष्ट्र िंघाच्या िवथिाधारि िभेच्या िवाथनुमतेच्या सनिथयािारे 

या सिविाची घोषिा करण्यात आली. 

जागहतक ईव्ही हदर्स: 9 सप्टेंबर 

● जागहतक ईव्ही हदर्स िरवषी 9 सप्टेंबर रोिी पाळला िातो. हा 

सिवि ई-मोसबसलटीचा उत्सव आहे. लोकांना इलेक्ट्क्ट्र क वाहनांच्या 

फायद्यांसवषयी सशसक्षत करण्यािाठी िागसतक स्तरावर सवशेष 

िागरूकता मोसहमा आयोसित केल्या िातात. 

● िागसतक ईिी सिवि हा एक सटकाऊ माध्यम कंपनी ग्रीनटीिीने 

तयार केलेला उपक्रम होता. 

● पसहला िागसतक ईिी सिवि 2020 मधे्य िािरा करण्यात आला. 

चीन हा िगातील िवाथत मोठा ईिी बािार आहे. 

09 सप्टेंबर: हिमालय हदर्स 2021 

● राष्ट्र ीय स्वच्छ गंगा समशनने नौला फाउंडेशनच्या िहकायाथने 09 

सप्टेंबर 2021 रोिी हिमालय हदन आयोसित केला होता. 

● या वषीची िंकल्पना ‘हिमालयाचे योगदान आहण आपल्या 

जबाबदाऱ्या’ आहे. हा कायथक्रम ‘आझादी का अमृत मिोत्सर्’ 

या महोत्सवाचा भाग आहे. 

● सहमालय सिवि िरवषी 9 िप्टेंबर रोिी उत्तरािंर् राज्यात िािरा 

केला िातो. सहमालयीन पररिंस्र्ा आसि प्रिेशाचे िंवधथन 

करण्याच्या उिेशाने हा उत्सव िािरा केला िातो. 

● 2015 मधे्य तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी हा सिवि असधकृतपिे 

सहमालय सिवि म्हिून घोसषत केला होता. 

जागहतक आत्मित्या प्रहतबंि हदन: 10 सप्टेंबर 

● इंटरनॅशनल अिोसिएशन फॉर िुिाईड सप्रिेन्फ्शन (आयएएिपी) 

िरवषी 10 िप्टेंबर रोिी िागसतक आत्महत्ा प्रसतबंध सिन 

(डबू्ल्यएिपीडी) पाळतो. या सिविाचा उिेश िगभरात िागरूकता 

सनमाथि करिे आहे की आत्महत्ा टाळता येऊ शकते. 

● 2021 च्या िागसतक आत्महत्ा प्रसतबंध सिविाची िंकल्पना 

“कृतीिारे आशा सनमाथि करिे” ही आहे. 

● इंटरनॅशनल अिोसिएशन फॉर िुिाइड सप्रिेंशन (आयएएिपी) 

िागसतक आरोग्य िंघटना (डबू्ल्यएचओ) आसि वडथ फेडरेशन 

फॉर मेंटल हेल्थ (डबू्ल्यएफएमएच) यांच्या िहकायाथने 2003 पािून 

िगभरातील सवसवध उपक्रमांिह िागसतक आत्महत्ा प्रसतबंध सिन 

आयोसित करतो. 

11 सप्टेंबर: जागहतक प्रथमोपचार हदन 2021 

● िागसतक प्रर्मोपचार सिन िरवषी िप्टेंबरच्या िुिऱ्या शसनवारी 

पाळण्यात येतो. 2021 मधे्य हा सिवि 11 िप्टेंबर 2021 रोिी 

आयोसित केला िात आहे. 

● हा सिवि प्रर्मोपचार प्रसशक्षिाचे महत्त् वाढविे आसि िंकटात 

असधक िीव वाचवण्यािाठी त्ाची िुलभता वाढविे आहे या िाठी 

पाळला िातो. 

● इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉि आसि रेड के्रिेंट िोिायटीि 

(आयएफआरिी) च्या मासहतीनुिार, िागसतक प्रर्मोपचार 2021 

ची िंकल्पना ‘प्रर्मोपचार आसि रसे्त िुरक्षा’ आहे. 

12 सप्टेंबर: दहक्षण-दहक्षण सिकायाससाठी संयुक्त राष्ट्र  हदन 

● आंतरराष्ट्र ीय िसक्षि-िसक्षि िहकायथ सिन िरवषी 12 िप्टेंबर रोिी 

िागसतक स्तरावर पाळला िातो. 

● हा सिवि िसक्षि गोलाधाथतील प्रिेश आसि िेशांनी असलकडच्या 

वषांत केलेल्या आसर्थक, िामासिक आसि रािकीय घडामोडीनंा 

अधोरेक्ट्खत करतो तिेच सवकिनशील िेशांमधील तांसत्रक 

िहकायाथवर काम करण्याच्या िंयुक्त राष्ट्र ांच्या प्रयत्नांवर िेखील 

प्रकाश टाकला िातो. 

● िसक्षि-िसक्षि िहकायाथची िुरुवात 1949 मधे्य आसर्थक आसि 

िामासिक पररषिेच्या िंयुक्त राष्ट्र ांच्या तांसत्रक िहाय्य कायथक्रमाची 

स्र्ापनेने झाली आसि 1969 मधे्य िंयुक्त राष्ट्र  सवकाि कायथक्रम 

(यूएनडीपी) च्या सनसमथतीने त्ाला मूतथ रूप समळाले. 
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14 सप्टेंबर: राष्ट्र ीय हिंदी हदर्स 

● भारताची राष्ट्र ीय भाषा अिलेल्या सहंिीची लोकसप्रयता वाढसवण्याच्या 

दृष्ट्ीने भारतात िरवषी 14 िप्टेंबर रोिी राष्ट्र ीय सहंिी सिवि िािरा 

केला िातो. 

● भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 343 अंतगथत भारताची असधकृत भाषा 

म्हिून सहंिी स्वीकारण्यात आली. 

● 14 िप्टेंबर 1953 रोिी पंतप्रधान िवाहरलाल नेहरू यांनी राष्ट्र ीय 

सहंिी सिवि िाहीर केला. याच सिवशी 1949 िाली िंसवधान िभेने 

सहंिी भाषेला भारताची असधकृत भाषा म्हिून स्वीकारले. 

जागहतक हलम्प्फोमा जागरूकता हदर्स: 15 सप्टेंबर 

● िागसतक सलम्प्फऍसडनोमा िागृती सिन (WLAD) िागसतक स्तरावर 

िािरा केला िातो 

● िरवषी 15 िप्टेंबर हा सिवि सलम्प्फोमा बिल िागरूकता 

वाढवण्यािाठी आसि सलम्प्फोमाच्या सवसवध प्रकारांनी ग्रस्त रुग्ण 

आसि काळिी घेिाऱ्यांिमोरील सवसशष्ट् भावसनक आसि 

मानिशास्त्रीय आिानांिाठी िमसपथत आहे. 

● िागसतक सलम्प्फोमा सिविाची िुरुवात 2002 मधे्य सलम्प्फोमा 

कोअसलशन (सलंक बा् आहे) िारे करण्यात आली होती, िो 

Canadaिाररयो, कॅनडा येर्ील 83 सलम्प्फोमा रुग्ण गटांचे िागसतक 

नेटवकथ  आहे 

राष्ट्र ीय अहभयंता हदन: 15 सप्टेंबर 

● भारतात िरवषी 15 िप्टेंबर रोिी असभयंता सिन िािरा केला िातो. 

● िेशाच्या सवकािात असभयंत्ांचे योगिान ओळखण्यािाठी हा सिवि 

िािरा केला िातो. हा सिवि भारताचे असभयांसत्रकी प्रिेते िर 

मोक्षगंुडम सवशे्वश्वरय्या (ज्यांना िर एमिी म्हिून ओळखले िाते) 

यांची ियंती आहे . 

● 1555 मधे्य भारताच्या उभारिीत त्ांच्या अपवािात्मक 

योगिानाबिल त्ांना ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने िन्मासनत करण्यात 

आले होते 

आंतरराष्ट्र ीय लोकशािी हदन: 15 सप्टेंबर 

● आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही सिन िरवषी 15 िप्टेंबर रोिी िागसतक 

स्तरावर िािरा केला िातो . 

● लोकशाहीच्या तत्त्ांचा प्रचार आसि िमर्थन करण्यािाठी आसि 

िगातील लोकशाहीच्या क्ट्स्र्तीचा आढावा घेण्याची िंधी प्रिान 

करण्यािाठी 2007 मधे्य िंयुक्त राष्ट्र  महािभेने पाररत केलेल्या 

ठरावािारे याची स्र्ापना करण्यात आली. 

● 2021 च्या आंतरराष्ट्र ीय लोकशाही सिनाची र्ीम “भसवष्यातील 

िंकटांचा िामना करताना लोकशाही लवसचकता मिबूत करिे” 

आहे. 

16 सप्टेंबर – ओझोन लेयरच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्र ीय हदर्स 

● ओझोन लेयरच्या िंरक्षिािाठी आंतरराष्ट्र ीय सिवि िरवषी 16 

िप्टेंबर ला िािरा केला िातो. 

● ओझोनचा र्र, वायूचा एक नािूक ढाल, िूयाथच्या सकरिांच्या 

हासनकारक भागापािून पृथ्वीचे रक्षि करतो, अशा प्रकारे ग्रहावरील 

िीवन िपण्याि मित होते 

● 1987 मधे्य ओझोन लेयर नष्ट् करिाऱ्या पिार्ांवर मॉक्ट्िर यल 

प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी करण्याच्या स्मरिार्थ 19 सडिेंबर 2000 रोिी 

िंयुक्त राष्ट्र  महािभेने हा सिवि िािरा करायचा सनसित केले 

जागहतक बांबू हदर्स: 18 सप्टेंबर 

● बांबूच्या फायद्यांसवषयी िागरूकता वाढवण्यािाठी आसि रोिच्या 

उत्पािनांमधे्य त्ाचा वापर वाढवण्यािाठी िरवषी 18 िप्टेंबर रोिी 

िागसतक बांबू सिवि िािरा केला िातो . 

● बांबू प्रामुख्याने पूवथ आसि आगे्नय आसशयात सवसवध कारिांिाठी 

वापरले िातात. बांबू हे पोएिी कुटंुबातील एक उंच, झाडािारखे 

गवत आहे. यात 115 पेक्षा िास्त प्रिाती आसि 1,400 प्रिाती 

आहेत. 

● िागसतक बांबू सिवि 2021 च्या 12 व्या आवृत्तीची र्ीम ‘# 

िांटबॅमू्ब: बांबू लावण्याची वेळ आहे ‘ 

आंतरराष्ट्र ीय समान रे्तन हदर्स: 18 सप्टेंबर 

● 18 िप्टेंबर रोिी आंतरराष्ट्र ीय िमान वेतन सिवि िािरा केला िातो 

. सिविाची उि्घाटन आवृत्ती वषथ २०२० मधे्य िािरी करण्यात 

आली. 

● या सिविाचे लक्ष्य िमान मूल्याच्या कामािाठी िमान वेतन समळविे 

आसि मसहला आसि मुलीवंरील भेिभावािह िवथ प्रकारच्या 

भेिभावांसवरुद्ध सभंती तोडिे आहे. 

● िंयुक्त राष्ट्र  महािभेने 15 िप्टेंबर 2019 रोिी 18 िप्टेंबरला 

आंतरराष्ट्र ीय िमान वेतन सिवि म्हिून िािरा करण्याचा ठराव 

स्वीकारला , िो िमान वेतन आंतरराष्ट्र ीय गठबंधन (EPIC) ने िािर 

केला होता. या ठरावाला एकूि 105 ििस्य िेशांनी मान्यता सिली. 

जागहतक जल देिरेि हदर्स: 18 सप्टेंबर 

● िागसतक िल िेखरेख सिवि प्रते्क वषी िािरा केला िातो 18 

िप्टेंबर पािून 2003 पािी िेखरेख आसि िगभरातील िलिंपिा 

िंरक्षि िावथिसनक िागरूकता आसि िहभाग वाढेल. 

● िगभरातील पाण्याचे सनरीक्षि आसि िलिंपत्तीचे िंरक्षि 

करण्यािाठी िनिागृती आसि िहभाग वाढवण्यािाठी हा सिवि 

िािरा केला िातो. िागसतक िल िेखरेख सिन िवथ वयोगटातील 

लोकांना स्र्ासनक नद्या, नाले, निीच्या नद्या आसि इतर िलाशयांच्या 

क्ट्स्र्तीचे सनरीक्षि करण्यात गंुतवतो.  

● िागसतक िल सिन 2021 ची र्ीम पाण्याचे मूल्य आहे. 

आंतरराष्ट्र ीय हकनारपिी स्वच्छता हदर्स 2021: 18 सप्टेंबर 

● िप्टेंबरच्या सतिरा शसनवारी आंतरराष्ट्र ीय सकनारी स्वच्छता सिवि 

िािरा करतात. 

● 2021 मधे्य, हा सिवि 18 िप्टेंबर रोिी आयोसित केला िात आहे .  

● आंतरराष्ट्र ीय सकनारपट्टी स्वच्छता सिवि 2021 ची र्ीम: “कचरा 

डब्यात ठेवा आसि िमुद्रात नाही”. 

आंतरराष्ट्र ीय रेर् पांर्ा हदर्स 18 सप्टेंबर 

● आंतरराष्ट्र ीय लाल रंगाच्या पांडाचे सिवि (IRPD) रोिी िािरा केला 

िातो सतिरा शसनवार लाल पांडा िंवधथन िमस्या िनिागृती आसि 
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िमर्थन वाढवण्याची िरवषी 18 िप्टेंबर 2021 रोिी िािरा केला 

िात आहे. 

● हा सिवि रेड पांडा नेटवकथ ने 2010 मधे्य िुरू केला होता . पसहला 

आंतरराष्ट्र ीय रेड पांडा सिवि 18 िप्टेंबर 2010 रोिी िािरा 

करण्यात आला. 

जागहतक रुग्ण सुरक्षा हदन: 17 सप्टेंबर 

● 17 िप्टेंबर रोिी िागसतक रुग्ण िुरक्षा सिवि िािरा केला िातो 

िेिेकरून रुग्णांच्या िुरसक्षततेिाठी िागसतक िागरूकता सनमाथि 

होईल आसि लोकांना आरोग्यिेवा िुरसक्षत बनवण्याची आपली 

वचनबद्धता िाखवण्याचे आवाहन करावे लागेल. 

● हा सिवि रुग्ण, कुटंुबे, काळिीवाहक, िमुिाय, आरोग्य कमथचारी, 

आरोग्य िेवा नेते आसि धोरि-सनमाथत्ांना एकत्र आिून रुग्णाच्या 

िुरके्षिाठी वचनबद्धता िशथवतो. 

22 सप्टेंबर रोजी जागहतक गेंर्ा हदर्स साजरा केला जातो 

● िागसतक गेंडा सिवि िरवषी 22 िप्टेंबर रोिी िागसतक स्तरावर 

िािरा केला िातो . हा सिवि कारि-िंबंसधत िंस्र्ा, स्वयंिेवी 

िंस्र्ा, प्रािीिंग्रहालय आसि िनतेच्या ििस्यांना त्ांच्या स्वतः च्या 

अनोख्या मागाथने गेंडा िािरा करण्याची िंधी प्रिान करते. 

● हा सिवि गेंड्ाच्या िवथ पाच प्रिातीचें िंरक्षि करण्याच्या 

गरिेसवषयी िागरूकता वाढवण्यािाठी िािरा केला िातो, ज्यात 

बॅ्लक राइनो, िाईट राइनो, गे्रटर एक-सशंगे राइनो, िुमात्रन राइनो 

आसि िावन गेंडा आहेत 

● िागसतक गेंडा सिन प्रर्म िागसतक वन्यिीव सनधी-िसक्षि 

आसरकेने 2010 मधे्य घोसषत केला होता आसि 2011 पािून 

आंतरराष्ट्र ीय स्तरावर िािरा केला िात आहे . 

र्ान्य सप्ति 20-26 सप्टेंबर दरम्यान साजरा केला जात आिे 

● वासिज्य मंत्रालयाने िािरा करण्याचा सनिथय घेतला आहे ‘वान्य 

िप्ताह’ पािून 20 िप्टेंबर 26 आहे. या िप्ताहमधे्य िेशभरात 

भारताच्या वाढत्ा आसर्थक शक्तीचे प्रिशथन करण्यािाठी अनेक 

कायथक्रम आसि कायथक्रम आयोसित केले िातील. 

● इंसडयन इक्ट्िटू्यट ऑफ फॉरेन टर ेड (IIFT) तफे िेशातील पाच 

के्षत्रांमधे्य पाच राष्ट्र ीय चचाथित्र आयोसित केले िातील .सडपाटथमेंट 

फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्टर ी अँड इंटरनल टर ेड (DPIIT) इंडक्ट्स्टर यल 

पाकथ  रेसटंग सिस्टीम िेखील िुरू करते .  

● औद्योसगक उद्यान रेसटंग प्रिाली औद्योसगक उद्यानाची कामसगरी 

ओळखेल. तिेच खािगी औद्योसगक उद्याने आसि एिईझेडच्या 

कामसगरीचे मूल्यांकन करेल. 

आंतरराष्ट्र ीय सांकेहतक भाषा हदन: 23 सप्टेंबर 

● िाइन इन करा भाषा आंतरराष्ट्र ीय सिवि (IDSL) वर िगभरातील 

िरवषी िािरा केला िातो 23 िप्टेंबर. िांकेसतक भाषांची 

िागरूकता वाढवण्यािाठी आसि िांकेसतक भाषांचा ििाथ मिबूत 

करण्यािाठी हा सिवि िािरा केला िातो. 

● 2021 च्या िांकेसतक भाषांच्या आंतरराष्ट्र ीय सिनाची र्ीम “आम्ही 

मानवी हक्कांिाठी स्वाक्षरी करतो” हा हायलाइट करतो की आपि 

प्रते्किि – िगभरातील बसहरे आसि ऐकिारे लोक – आपल्या 

िांकेसतक भाषा वापरण्याच्या असधकाराच्या मान्यतेला प्रोत्साहन 

िेण्यािाठी एकत्र किे काम करू शकतो 

PFRDA 01 ऑक्टोबर 2021 रोजी NPS हदर्स साजरा करणार 

आिे 

● पेन्फ्शन फंड सनयामक आसि सवकाि प्रासधकरिाने (PFRDA) 

सनरीक्षि करेल ऑक्ट्ोबर 01, 2021 म्हिून राष्ट्र ीय पेन्फ्शन योिना 

सिवि (NPS सिवि) िािरा करिार आहे . 

● सनसिंत ‘आिाि’ िेवासनवृत्तीिाठी पेन्फ्शन आसि िेवासनवृत्ती 

सनयोिनाला प्रोत्साहन िेण्यािाठी ‘आझािी का अमृत महोत्सव’ 

अंतगथत पीएफआरडीएने ही मोहीम िुरू केली आहे 

जागहतक फामासहसि हदन: 25 सप्टेंबर 

● िागसतक फामाथसिस्ट सिन िागसतक स्तरावर िरवषी 25 िप्टेंबर 

रोिी िािरा केला िातो . आरोग्य िुधारण्यात फामाथसिस्टच्या 

भूसमकेसवषयी िागरूकता सनमाथि करण्यािाठी हा सिवि िािरा 

केला िातो. 

● हा सिवि या िंस्रे्च्या कौक्ट्न्सलिह इंटरनॅशनल फामाथसु्यसटकल 

फेडरेशन (FIP) च्या पुढाकाराने होता. या वषीची र्ीम आहे 

“फामथिी: तुमच्या आरोग्यािाठी नेहमीच सवश्वाि ठेवला िातो”. 

25 सप्टेंबर – राष्ट्र ीय अंत्योदय हदर्स 

● भारतात, पंसडत िीनियाल उपाध्याय यांच्या ियंतीसनसमत्त िरवषी 

25 िप्टेंबर रोिी अंत्ोिय सिवि िािरा केला िातो . अंत्ोिय 

म्हििे “िवाथत गरीबांचे उत्थान” सकंवा “शेवटच्या व्यक्तीचा उिय”. 

● मोिी िरकारने 25 िप्टेंबर 2014 रोिी हा सिवि घोसषत केला आसि 

2015 पािून असधकृतपिे िािरा केला . 

जागहतक अल्ह्झायमर हदन: 21 सप्टेंबर 

● िागसतक अल्झायमर सिन िरवषी 21 िप्टेंबर रोिी िागसतक 

स्तरावर िािरा केला िातो . अल्झायमर रोग आसि िंबंसधत 

सृ्मसतभं्रश यांच्याभोवती चालिाऱ्या कलंकांसवषयी िागरूकता 

वाढविे हे या सिविाचे उसिष्ट् आहे. 21 िप्टेंबर 1994 रोिी 

एसडनबगथ येरे् ADI च्या वासषथक पररषिेच्या उि्घाटनप्रिंगी 

िागसतक अल्झायमर सिन िुरू करण्यात आला. 

● िागसतक अल्झायमर सिन 2021 ची र्ीम “सडमेंसशया िािून घ्या, 

अल्झायमर िािून घ्या” ही आहे. 

कणसबहिर लोकांचा आंतरराष्ट्र ीय सप्ताि 2021: 20 ते 26 सप्टेंबर 

● िरवषी, िप्टेंबरच्या शेवटच्या रसववारी िंपिारा पूिथ आठवडा 

आंतरराष्ट्र ीय किथबसधर आठवडा म्हिून िािरा केला िातो. 2021 

मधे्य, आंतरराष्ट्र ीय किथबसधर आठवडा 20 ते 26 िप्टेंबर 2021 

पयंत िािरा केला िात आहे. िप्टेंबर मसहन्याचा शेवटचा रसववार 

आंतरराष्ट्र ीय किथबसधर सिन (26 िप्टेंबर, 2021) म्हिून िािरा 

केला िातो 

आंतरराष्ट्र ीय शांतता हदर्स: 21 सप्टेंबर 

● िरवषी 21 िप्टेंबर रोिी आंतरराष्ट्र ीय शांतता सिवि िगभरात 

िािरा केला िातो. िंयुक्त राष्ट्र  महािभेने या सिविाचे 24 ताि 
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असहंिा आसि युद्धबंिी पाळून शांततेचे आिशथ बळकट 

करण्यािाठी िमसपथत सिवि म्हिून घोसषत केले आहेत. 

● आंतरराष्ट्र ीय शांती सिवि 2021 ची र्ीम “Recovering Better for 

an Equitable and Sustainable World” आहे. 

जागहतक पयसटन हदन: 27 सप्टेंबर 

● जागहतक पयसटन हदन िरवषी 27 सप्टेंबर रोिी िागसतक स्तरावर 

िािरा केला िातो . या सिविाचा उिेश आंतरराष्ट्र ीय िमुिायामधे्य 

पयथटनाच्या भूसमकेसवषयी िागरूकता वाढविे आसि िगभरातील 

िामासिक, िांसृ्कसतक, रािकीय आसि आसर्थक मूल्यांवर त्ाचा 

किा पररिाम होतो हे प्रिसशथत करिे आहे. 

अण्वस्त्रांच्या संपूणस हनमूसलनासाठी आंतरराष्ट्र ीय हदर्स 

● युनायटेर् नेशन्स व्रत 26 सप्टेंबर िरवषी म्हिून आखण्वक शसे्त्र 

एकूण हनमूसलन आंतरराष्ट्र ीय हदर्स. अण्वस्त्रांिारे मानवतेला 

होिारा धोका आसि त्ांच्या िंपूिथ सनमूथलनाची गरि यासवषयी 

िनिागृती करिे हा या सिविाचा उिेश आहे. 

● हे लोकांना आसि त्ांच्या नेत्ांना अशी शसे्त्र नष्ट् करण्याचे खरे 

फायिे आसि त्ांना कायम ठेवण्याच्या िामासिक आसि आसर्थक 

खचाथबिल सशसक्षत करण्याची िंधी प्रिान करते. 
 

 

जागहतक पयासर्रण आरोग्य हदन: 26 सप्टेंबर 

● पयासर्रणीय आरोग्य इंटरनॅशनल फेर्रेशन (IFEH) िेखिे 

िाहीर जागहतक पयासर्रण आरोग्य हदन वर 26 सप्टेंबर िरवषी. 

हा सिवि िगभरातील पयाथवरिीय आरोग्याच्या महत्त्पूिथ कायाथवर 

प्रकाश टाकण्यािाठी िािरा केला िातो. िध्याच्या पररक्ट्स्र्तीत हा 

सिवि महत्त्ाचा आहे कारि िगातील बहुतेक भाग िध्या िुरू 

अिलेल्या कोरोनािायरि िार्ीच्या पररक्ट्स्र्तीतून िावरत आहेत. 

अशा काळात, पयाथवरिीय आरोग्य कमथचाऱ्यांचे महत्त् पूवीपेक्षा 

असधक अधोरेक्ट्खत केले गेले आहे. 

● 2021 िागसतक पयाथवरि आरोग्य सिनाची र्ीम: िागसतक 

पुनप्राथप्तीमधे्य हनरोगी समुदायांसाठी पयासर्रणीय आरोग्याला 

प्रािान्य देणे. 

जागहतक नद्या हदर्स 2021: 26 सप्टेंबर 

● जगभरातील नद्यांचे िमर्थन, िंरक्षि आसि ितन करण्याची गरि 

यासवषयी िागसतक िागरूकता वाढवण्यािाठी 2005 पािून 

िरवषी सप्टेंबरच्या चौर्थ्ा रहर्र्ारी जागहतक नद्या हदन िािरा 

केला िातो . 

●  2021 मधे्य, 26 सप्टेंबर रोिी िागसतक नद्या सिवि िािरा केला 

िातो . िागसतक नद्या सिन 2021 ची र्ीम "आमच्या 

समुदायामिील िलमागथ" आहे, 

● ज्यामधे्य वारंवार तिावाखाली अिलेल्या शहरी िलमागांचे िंवधथन 

आसि िुरुस्ती करण्याच्या गरिेवर सवशेष भर िेण्यात आला आहे. 

माहितीच्या सार्सहत्रक प्ररे्शासाठी आंतरराष्ट्र ीय हदर्स : 26 सप्टेंबर 

● माहिती रै्हश्वक प्ररे्श आंतरराष्ट्र ीय हदर्स (िामान्यतः  मासहती 

सिवि प्रवेश म्हिून ओळखले िाते) िागसतक स्तरावर िािरा केला 

िातो 28 सप्टेंबर िरवषी. मासहतीमधे्य िावथसत्रक प्रवेश म्हििे 

प्रते्काला सनरोगी आसि िवथिमावेशक ज्ञान िमािांिाठी मासहती 

शोधण्याचा, प्राप्त करण्याचा आसि प्रिान करण्याचा असधकार आहे. 

मासहतीच्या िावथसत्रक प्रवेशािाठीचा आंतरराष्ट्र ीय सिवि िािरा 

होतो 

● मासहतीचा असधकार मूलभूत असधकार म्हिून अंमलात आिण्याच्या 

के्षत्रात. सशवाय, "अहिक चांगले हनमासण करणे" या सवषयावरील 

िागसतक चचाथ कोसवड 19 pandemic िार्ीच्या िंिभाथत अनुकूल-

अनुकूल आहे. 

जागहतक रेबीज हदर्स: 28 सप्टेंबर 

● मानव आसि प्राण्यांवर रेबीिच्या प्रभावासवषयी िागरूकता सनमाथि 

करण्यािाठी, रोग किा रोखायचा यासवषयी मासहती आसि िल्ला 

िेण्यािाठी आसि रेबीिवर सनयंत्रि समळवण्यािाठी प्रयत्न 

करण्यािाठी िरवषी 28 सप्टेंबर रोजी जागहतक रेबीज हदर्स 

िािरा केला िातो . 2021 ही िागसतक रेबीि सिविाची 15 वी 

आवृत्ती आहे. 

● 2021 मधे्य िागसतक रेबीि सिविाची र्ीम 'रेबीज: फॅ क््टस, न 

भीती' आिे. 

29 सप्टेंबर : जागहतक हृदय हदन 

● िरवषी 29 िप्टेंबर रोिी िागसतक हृिय सिन िािरा केला िातो 

िेिेकरून लोकांचे लक्ष हृियसवकार आसि िंबंसधत आरोग्य 

िमस्यांकडे लक्ष वेधले िाईल. िरवषी िािरा होिारा सिवि 

हृियरोग आसि स्टर ोकिह हृिय व रक्तवासहन्यािंबंधी रोग 

(िीिीडी) बिल िागरूकता सनमाथि करतो आसि प्रसतबंधात्मक 

आसि सनयंत्रि उपायांवर प्रकाश टाकतो. वडथ हाटथ फेडरेशनने हा 

सिवि हृियरोग आसि स्टर ोकिह हृिय व रक्तवासहन्यािंबंधी 

रोगांसवषयी िागरूकता सनमाथि करण्यािाठी तयार केला होता. 

● या वषी, िागसतक हृिय सिविाची र्ीम "कनेक्ट् हाटथ टू कनेक्ट्" 

आहे.  
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29 सप्टेंबर : अन्नाचे नुकसान आहण कचरा याहर्षयी जागृतीचा 

आंतरराष्ट्र ीय हदर्स 

● अन्नाचा अपव्यय िोडवण्याच्या िागसतक प्रयत्नांना प्रोत्साहन 

िेण्यािाठी आसि त्ांची अंमलबिाविी करण्यािाठी 2020 पािून 

29 सप्टेंबर रोजी अन्नाचे नुकसान आहण कचऱ्याहर्षयी 

जागृतीचा आंतरराष्ट्र ीय हदर्स िािरा केला िातो . 

● िंयुक्त राष्ट्र ांच्या िवथिाधारि िभेने 29 िप्टेंबर हा सिवि 2019 मधे्य 

अन्नाचे नुकिान आसि कचरा यासवषयी िागरूकता सिवि म्हिून 

घोसषत केला. 

● 2021 ची र्ीम अन्नाचे नुकसान आहण कचरा थांबर्ा. 

लोकांसाठी. ग्रिासाठी.  

● या सिविाचे मुख्य उिीष्ट् म्हििे शाश्वत अन्न िवयीिंारे हवामान 

बिलाच्या िमसे्यचे सनराकरि करण्याच्या सिशेने काम 

करण्याबरोबरच िबाबिार वापर आसि उत्पािन तिेच शून्य 

उपािमारीच्या सिशेने पावले उचलिे. 

 जागहतक सागरी हदर्स 2021: 30 सप्टेंबर 

● जागहतक सागरी हदर्स 2021 30 सप्टेंबर रोिी िागसतक 

स्तरावर िािरा केला िातो . िागसतक िागरी सिन िािरा 

करण्याची नेमकी तारीख वैयक्ट्क्तक िरकारांवर िोडली िाते परंतु 

िामान्यतः  िप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्ात िािरा केला िातो. 

● िागसतक िागरी सिन 2021 ची र्ीम आहे "हशहपंगच्या 

भहर्ष्यातील मूलभूत नाहर्क". 

आंतरराष्ट्र ीय अनुर्ाद हदन: 30 सप्टेंबर 

● िरवषी आंतरराष्ट्र ीय अनुवाि सिन 30 िप्टेंबर रोिी िािरा केला 

िातो . इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ टर ान्सलेटिथ (FIT) 1953 मधे्य 

स्र्ापन झाल्यापािून सिविाचे आयोिन करते . या सिविाचा उिेश 

भाषा अनुवाि व्याविासयकांच्या कायाथचा उत्सव िािरा करिे आहे 

िे िंवाि, िमि आसि िहकायथ िुलभ करते, िागसतक शांतता 

आसि िुरसक्षततेच्या सवकाि आसि बळकटीिाठी योगिान िेते. . 

● आंतरराष्ट्र ीय अनुवाि सिन 2021 र्ीम: "अनुवािात िंयुक्त". 

हनिन बातम्या 
 

हबग बॉस 13 चे हर्जेता हसद्धाथस शुक्ला यांचे हनिन 

● सबग बॉि 13 सविेता असभनेता सिद्धार्थ शुक्ला याचे सनधन झाले आहे. 

तो हम्प्प्टी शमाथ की िुल्हसनया िारख्या सचत्रपटांचा भाग रासहला आहे. 

● त्ाची भूसमका अिलेली शेवटची धारावासहक ‘ब्रोकन बट बू्यटीफुल 

3’ होती ज्यात त्ाने अगस्त्याची भूसमका िाकारली होती. 

● त्ाने “बासलका वधू” आसि “सिल िे सिल तक” िारख्या डेली िोप 

मधे्य काम केले होते. 

● “झलक सिखला िा 6”, “सफयर फॅक्ट्र: खतरो ंके क्ट्खलाडी” आसि 

“सबग बॉि 13” िारख्या ररअ ॅसलटी शोमधे्य त्ाने भाग घेतला होता. 

हुररसयतचे नेते सय्यद अली हगलानी यांचे हनिन 

● काक्ट्श्मरी फुटीरतावािी नेते आसि ऑल पाटीि हुररयत कॉन्फरन्स 

(एपीएचिी) चे मािी अध्यक्ष िय्यि अली शाह सगलानी यांचे सनधन 

झाले. ते 91 वषांचे होते. 

● िय्यि अली सगलानी यांचा िन्म 29 िप्टेंबर 1929 रोिी तहिील 

बांिीपोरा येर्ील झरूी मंुि गावातील िय्यि पीर शाह सगलानी यांच्या 

घरी झाला. 

● सगलानी यांनी आपले प्रार्समक सशक्षि िोपोर येरे् प्राप्त केले आसि 

लाहोर, पासकस्तानच्या ओररएंटल कॉलेिमधे्य सशक्षि पूिथ केले. 

जे्यि पत्रकार आहण माजी राज्यसभा िासदार चंदन हमत्रा यांचे 

हनिन 

● मािी राज्यिभा खाििार आसि जे्यष्ठ पत्रकार चंदन हमत्रा यांचे 

सनधन झाले. ते नवी सिल्लीतील द पायहनयर वृत्तपत्राचे िंपािक 

आसि व्यवस्र्ापकीय िंचालक होते. 

● समत्रा यांना ऑगस्ट 2003 ते 2009 पयंत राज्यिभेचे ििस्य म्हिून 

नामांसकत करण्यात आले होते. 

● िून 2010 मधे्य, समत्रा मध्य प्रिेशातून भािपकडून राज्यिभेवर 

िुिऱ्यांिा सनवडून आले. त्ांचा कायथकाळ 2016 मधे्य िंपला. 

● िुलै 2018 मधे्य त्ांनी भािपचा रािीनामा सिला आसि तृणमूल 

काँगे्रसमधे्य (टीएमिी) िामील झाले. 

माजी कें द्रीय आरोग्य सहचर् केशर् देसीराजू यांचे हनिन 

● मािी कें द्रीय आरोग्य िसचव केशर् देसीराजू यांचे “तीव्र कोरोनरी 

सिंडर ोम” मुळे सनधन झाले. िेिीरािू हे मािी राष्ट्र पती र्ॉ िवथपल्ली 

राधाकृष्णन यांचे नातू होते.ते उत्तराखंड कॅडरचे 1978 च्या बॅचचे 

आयएएि असधकारी होते. 

● मानसिक आरोग्य आसि िामुिासयक आरोग्यिेवा यांच्या 

योगिानािाठी ते प्रसिद्ध होते. ते 2017 च्या भारताच्या मानहसक 

आरोग्यहर्षयक कायद्याचे सशल्पकार होते. 

बीबीसी हिंदीच्या पहिल्या रृ्त्त प्रसाररका रजनी कौल यांचे हनिन 

● बीबीसी हिंदीच्या पहिल्या रृ्त्त प्रसाररका रजनी कौल यांचे 

हररयािाच्या फरीिाबाि येरे् सनधन झाले. त्ा 93 वषांच्या होत्ा. 

● बीबीिी सहंिीमधे्य स्टाफ ििस्य म्हिून िामील होिाऱ्या त्ा 

पसहल्याच मसहला होत्ा तिेच 1961 मधे्य नेटवकथ वर सहंिीमधे्य नू्यि 

बुलेसटन वाचिाऱ्या त्ा पसहल्या मसहला ठरल्या होत्ा. 

● त्ा इंद्रिनुष या कायथक्रमािाठी प्रसिद्ध होत्ा. 

 फ्रान्सचे माजी फुटबॉलपटू जीन-हपयरे अ ॅर्म्स यांचे हनिन 

● रान्सचे मािी फुटबॉलपटू जीन-हपयरे अ ॅर्म्स, िे 39 वषांपािून 

कोमात होते, त्ांचे सनधन झाले. 

● 1982 मधे्य, गुडघ्याच्या सनयसमत शस्त्रसक्रयेिरम्यान, वैद्यकीय 

तु्रटीमुळे अ ॅडम्स कोमात गेले. 
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● त्ांनी फ्रान्स राष्ट्र ीय फुटबॉल िंघािाठी 1972-1976 पयंत एकूि 

22 िामने केले. क्लब स्तरावर, अ ॅडम्स पॅररि िेंट-िमेन, नेम्स आसि 

नाइििाठी बचावपटू म्हिून खेळले. 

आयओसीचे माजी अध्यक्ष जॅक रोग यांचे हनिन 

● आंतरराष्ट्र ीय ऑहलखिक सहमतीचे (आयओिी) मािी अध्यक्ष 

जॅक रोग यांचे सनधन झाले. ते 2001 ते 2013 या कालावधीत 

आयओिी चे 8 वे अध्यक्ष म्हिून 12 वषे काम केले. 

● त्ांच्या काळात तीन उन्हाळी खेळ आसि तीन सहवाळी खेळांचे 

आयोिन करण्यात आले होते, तिेच युवा ऑसलक्ट्म्पक िुरुवात झाली 

होती. 

● त्ाच्यानंतर थॉमस बाि यांनी आयओिीचे अध्यक्षपि स्वीकारले. 

माजी कें द्रीय मंत्री ऑस्कर फनाांहर्स यांचे हनिन 

● जे्यष्ठ राज्यिभा खाििार आसि मािी कें द्रीय मंत्री ऑस्कर 

फनांसडि यांचे सनधन झाले. 

● मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए िरकारमधे्य ते कें द्रीय पररवहन, रसे्त 

आसि महामागथ आसि कामगार आसि रोिगार मंत्री होते. 

● ते पाच वेळा लोकिभेचे तर तीन वेळा राज्यिभेचे खाििार रासहले 

आहेत. मृतु्िमयी ते राज्यिभेचे सवद्यमान खाििार होते. 

● ते अक्ट्खल भारतीय काँगे्रि िसमती (एआयिीिी) च्या कें द्रीय 

सनवडिूक प्रासधकरिाचे अध्यक्ष तिेच प्रसशसक्षत कुचीपुडी नतथक 

िेखील होते. 

प्रख्यात काखश्मरी लेिक अजीज िाहजनी यांचे हनिन 

● प्रख्यात लेखक आसि िमू्म -काश्मीर कला, िंसृ्कती आसि भाषा 

अकािमीचे मािी िसचव अिीि हासिनी यांचे सनधन झाले 

● 2016 मधे्य िासहत्ातील िासहत् अकािमी पुरस्कार आपल्या 

पुस्तक ‘Aane Khane’ िाठी समळवला िे काक्ट्श्मरी मधे्य सलसहले 

आहे. 

2 रे्ळा ऑहलखिक सुर्णसपदक हर्जेता युरी सेहदक यांचे हनिन 

● डबल ऑसलक्ट्म्पक हॅमर फेक िुविथपिक सविेता युरी िेिीख, 1991 

पयंत िोक्ट्िएत युसनयनचे प्रसतसनसधत्व करिारे युके्रसनयन टर ॅक आसि 

फीड अॅर्लीट यांचे सनधन झाले. 

● त्ांनी 1986 मधे्य स्टटगाटथ येरे् झालेल्या युरोसपयन 

चॅक्ट्म्पयनसशपमधे्य 86.74 मीटर फेकून हॅमर थ्रोचा सवश्वसवक्रम केला 

िो अिूनही मोडलेला नाही. मॉक्ट्िर यलमधील 1976 च्या 

ऑसलक्ट्म्पकमधे्य त्ाने पसहले िुविथपिक सिंकले आसि मॉस्कोमधे्य 

1980 च्या ऑसलक्ट्म्पकमधे्य त्ाचे िुिरे िुविथपिक सिंकले 

भारताचे माजी िेळारू् आहण मोिन बागानची मिान भबानी रॉय 

यांचे हनिन 

● भारताचे मािी फुटबॉलपटू आसि मोहन बागान किथधार, भबानी 

रॉय यांचे सनधन झाले. ते 1966 च्या बागानमधे्य िामील झाले होते 

आसि 1972 पयंत क्लबिाठी खेळले . 

● 1969 मडेका कपमधे्य त्ाने भारताचे प्रसतसनसधत्व केले आसि तीन 

िामने खेळले. भबानी रॉयने मोहन बागानला 1968, 1970, 1971 

आसि 1972 (िंयुक्त सविेता) मधे्य रोििथ कप सिंकण्याि मित 

केली  

ओहर्या साहिखत्यक, सामाहजक कायसकते आहण पत्रकार मनोरमा 

मिापात्रा यांचे हनिन 

● प्रख्यात ओसडया िासहक्ट्त्क, िामासिक कायथकते आसि पत्रकार 

मनोरमा महापात्रा यांचे सनधन झाले. ओसडया िैसनक ‘ि िमिा’ च्या 

त्ा मािी िंपासिका होत्ा . 

● त्ांना 1984 मधे्य िासहत् अकािमी पुरस्कार, 1988 मधे्य िोक्ट्िएत 

नेहरू पुरस्कार, 1990 मधे्य सक्रसटक िकथ ल ऑफ इंसडया पुरस्कार, 

1991 मधे्य ईश्वरचंद्र सवद्यािागर िन्मान आसि 1994 मधे्य रुपंबरा 

पुरस्कार समळाला होता. 

अरुणाचलचे माजी राज्यपाल र्ाय एस र्र्र्ाल यांचे हनिन 

● अरुिाचल प्रिेशचे मािी राज्यपाल आसि सिल्ली पोसलि आयुक्त 

युधवीरसिंग डडवाल यांचे सनधन झाले. 1974 च्या बॅचचे आयपीएि 

असधकारी डडवाल िुलै 2007 ते नोिेंबर 2010 पयंत सिल्लीचे 16 

वे पोलीि आयुक्त होते . 

● िेवासनवृत्तीनंतर त्ांची नोिेंबर 2010 मधे्य कें द्रीय सनमलष्करी 

िलाचे िशस्त्र िीमा बाल (SSB) चे महािंचालक म्हिून सनयुक्ती 

झाली. मधे्य 2016, Dadwal अरुिाचल प्रिेशचे राज्यपाल म्हिून 

सनयुक्त करण्यात आले. 
 

 

आिार्ा पररषदेचे प्रमुि नरेंद्र हगरी यांचे हनिन 

● अक्ट्खल भारतीय आखाडा पररषिेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र सगरी यांचे 

सनधन झाले. 2016 मधे्य सगरी यांनी प्रर्म आखाडा पररषिेचे प्रमुख 

म्हिून पिभार स्वीकारला होता. त्ांच्या कायथकाळातच पररषिेने 

कसर्त “बनावट िंतांची” यािी िारी केली होती. 2019 मधे्य सगरी 

यांची िुिऱ्यांिा पररषिेचे प्रमुख म्हिून सनवड झाली 

इंगं्र्चे माजी फुटबॉलपटू हजमी ग्रीव्हस् यांचे हनिन 

● गं्लडचे िवाथत यशस्वी स्टर ायकर आसि टोटेनहॅम हॉटस्परचे सवक्रमी 

गोल करिारे सिमी ग्रीि्ि यांचे सनधन झाले. त्ांनी 1961-1970 

िरम्यान टोटेनहॅमिाठी 266 गोल केले आसि 1962-63 च्या 

हंगामात 37 लीग गोल केले, िे क्लब रेकॉडथ आहे. त्ांनी आपल्या 
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कारकीिीची िुरुवात चेल्सी िह केली आसि लंडन क्लबिाठी 

(1957-61) 124 लीग गोल केले . 

प्रहसद्ध पद्मिी पुरस्कार हर्जेते िगोलशास्त्रज्ञ थानू पद्मनाभन यांचे 

हनिन 

● प्रख्यात िैद्धांसतक भौसतकशास्त्रज्ञ आसि सवश्वशास्त्रज्ञ प्राध्यापक 

र्ानू पद्मनाभन यांचे सनधन झाले. इंटर-युसनिसिथटी िेंटर फॉर 

एस्टर ोनॉमी अँड अ ॅस्टर ोसफसिक्स (IUCAA) मधे्य ते एक प्रसतसष्ठत 

प्राध्यापक होते . त्ांनी गुरुत्वाकषथि, िांटम गुरुत्वाकषथि आसि 

सवश्वाची रचना आसि सनसमथती या के्षत्रांमधे्य महत्त्पूिथ योगिान िेऊन 

300 हून असधक शोधसनबंध आसि अनेक पुस्तके सलसहली होती. 

प्रख्यात महिला अहिकार कायसकत्यास आहण लेखिका कमला 

भसीन यांचे हनिन 

● मसहला हक्क कायथकत्ाथ आसि प्रसिद्ध लेक्ट्खका कमला भसीन 

यांचे ककथ रोगाशी झंुि िेऊन सनधन झाले. सतने 1970 च्या दशकात 

सवकािाच्या मुद्द्ांवर काम करण्याि िुरुवात केली आसि सतचे 

काम सलंग, सशक्षि, मानवी सवकाि आसि माध्यमांवर कें सद्रत होते. 

● सिद्धांत आसि स्त्रीवाि यावर, त्ातील बरीचशी 30 पेक्षा जास्त 

भाषांमधे्य अनुवासित झाली आहेत . 

 

हर्हर्ि बातम्या 
 

इस्कॉन संस्थापकांच्या 125 व्या जयंतीहनहमत्त पंतप्रिान 

मोदीनंी 125 रुपयांचे हर्शेष नाणे अनार्रण केले 

● इस्कॉनचे िंस्र्ापक िील भखक्तरे्दान्त स्वामी प्रभुपाद यांच्या 

125 व्या ियंतीसनसमत्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनंी 125 रुपयांच्या 

सवशेष स्मारक नाण्याचे आभािी पद्धतीने अनावरि केले. 

● िुलै 1966 मधे्य, प्रभुपाि यांनी कृष्ण चेतनेिाठी आंतरराष्ट्र ीय 

िोिायटी / इंटरनॅशनल िोिायटी फॉर कृष्णा काँसशअिनेि 

(इस्कॉन) ची स्र्ापना केली ज्याला िामान्यतः  'हरे कृष्ण चळवळ' 

म्हिून ओळखले िाते. 

● आध्याक्ट्त्मक नेते अभय चरि डे या नावाने 1 िप्टेंबर 1896 रोिी 

कलकत्ता येरे् िन्मले आसि नंतर िन्माननीय ए.िी. भक्ट्क्तवेिांत 

स्वामी प्रभुपाि म्हिून ओळखले गेले. 

● कॅनेडातील शहर बनाथबी 5 िप्टेंबरला गौरी लंकेश सिन म्हिून पाळेल 

● कॅनडातील बनथबी शहराने 5 िप्टेंबरला "गौरी लंकेश सिवि" म्हिून 

घोसषत केले आहे,सतची बहीि कसवता लंकेश यांनी या सिविाचे 

आयोिन केले. 

● िवथ स्पधाथ परीक्षांिाठी महत्त्ाचे मुिे: 

● पेयुचे िीईओ: लॉरेि ले मोआल 

● पेयुची स्र्ापना: 2006 

● सबलडेस्कचे िंस्र्ापक: एम.एन. श्रीसनवािू; अिय कौशल; कासतथक 

गिपती 

● सबलडेस्क मुख्यालय: मंुबई 

● सबलडेस्कची स्र्ापना: 29 माचथ 2000 

● एिबीआयचे अध्यक्ष: सिनेश कुमार खारा 

● एिबीआय मुख्यालय: मंुबई 

● एिबीआय ची स्र्ापना: 1 िुलै 1955 

● आसििाि िंस्र्ापक: अ ॅडॉल्फ डॅस्लर 

● आसििािची स्र्ापना: 18 ऑगस्ट 1949 

● आसििाि मुख्यालय: हझोिेनॉराच, िमथनी 

● आसििाि िीईओ: कॅस्पर रॉसे्टड. 

● आसििाि िंस्र्ापक: अ ॅडॉल्फ डॅस्लर 

● आसििािची स्र्ापना: 18 ऑगस्ट 1949 

● आसििाि मुख्यालय: हझोिेनॉराच, िमथनी 

● आसििाि िीईओ: कॅस्पर रॉसे्टड. 

● आसििाि िंस्र्ापक: अ ॅडॉल्फ डॅस्लर 

● आसििािची स्र्ापना: 18 ऑगस्ट 1949 

● आसििाि मुख्यालय: हझोिेनॉराच, िमथनी 

● आसििाि िीईओ: कॅस्पर रॉसे्टड. 

● आसििाि िंस्र्ापक: अ ॅडॉल्फ डॅस्लर 

● आसििािची स्र्ापना: 18 ऑगस्ट 1949 

● आसििाि मुख्यालय: हझोिेनॉराच, िमथनी 

● आसििाि िीईओ: कॅस्पर रॉसे्टड. 

● बीएिएफची स्र्ापना: 1 सडिेंबर 1965 

● बीएिएफ मुख्यालय: नवी सिल्ली 

● आयटीबीपीची स्र्ापना: 24 ऑक्ट्ोबर 1962 

● आयटीबीपीचे मुख्यालय: नवी सिल्ली, भारत 

● महाराष्ट्र ाचे राज्यपाल: भगतसिंग कोश्यारी 

● महाराष्ट्र ाची रािधानी: मंुबई 

● महाराष्ट्र ाचे मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे 

● आयएमएफचे मुख्यालय: वॉसशंग्टन, D.C. U.S 

● आयएमएफच्या व्यवस्र्ापकीय िंचालक आसि अध्यक्ष: सक्रस्टसलना 

िॉसिथएवा 

● आयएमएफचेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ: गीता गोपीनार् 

● एसशयन स्क्वॉश फेडरेशनचे मुख्यालय: िालालंपूर, मलेसशया; 

● एसशयन स्क्वॉश फेडरेशनचे िरसचटिीि: डंकन सचऊ; 

● एसशयन स्क्वॉश फेडरेशनची स्र्ापना: 1980. 

● एलआयिीचे मुख्यालय: मंुबई 

● एलआयिीची स्र्ापना: 1 िप्टेंबर 1956 

● एलआयिीचे अध्यक्ष: एम.आर. कुमार 

● तासमळनाडू रािधानी: चेन्नई 

● तासमळनाडूचे मुख्यमंत्री: एमके स्टासलन. 

● तासमळनाडूचे राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोसहत. 

● तासमळनाडू राज्य नृत्: भरतनाट्यम. 

● कें द्रीय अन्न प्रसक्रया उद्योग मंत्री: पशुपती कुमार पारि 

● अन्न प्रसक्रया उद्योग राज्यमंत्री: प्रल्हाि सिंह पटेल 

● इक्ट्िटाि स्मॉल फायनान्स बँक (ईएिएफबी) मुख्यालय: चेन्नई 
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● ईएिएफबीचे एमडी आसि िीईओ: वािुिेवन पी एन 

● युनायटेड इंसडया इन्फ्शुरन्स कंपनी सलसमटेड मुख्यालय: चेन्नई 

● युनायटेड इंसडया इन्फ्शुरन्स कंपनी सलसमटेडची स्र्ापना: 18 फेबु्रवारी 

1938 

● युनायटेड इंसडया इन्फ्शुरन्स कंपनी सलसमटेड िीईओ: श्री सगरीश 

राधाकृष्णन 

● ऑस्टर ेसलयाचे पंतप्रधान: स्कॉट मॉररिन 

● ऑस्टर ेसलयाची रािधानी: कॅनबेरा 

● ऑस्टर ेसलया चलन: ऑस्टर ेसलयन डॉलर 

● आयटीबीपीचे मुख्यालय: नवी सिल्ली, भारत 

● अ ॅक्ट्क्सि बँकेचे मुख्य कायथकारी असधकारी: असमताभ चौधरी 

● उपराज्यपाल आसि चंिीगडचे प्रशािक: बनवारीलाल पुरोसहत 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररि, रान्स. 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझौले. 

● युनेस्कोची स्र्ापना: 16 नोिेंबर 1945 

● भारतीय सनयाथत-आयात बँक स्र्ापन: 1 िानेवारी 1982 

● भारतीय सनयाथत-आयात बँक मुख्यालय: मंुबई, महाराष्ट्र  

● िपानची रािधानी: टोसकयो 

● िपान चलन: िपानी येन 

● इंटरनॅशनल रोड फेडरेशनची स्र्ापना: 1948 

● इंटरनॅशनल रोड फेडरेशनचे मुख्यालय: सिनेिा, क्ट्स्वत्झलंड 

● गुिरातचे मुख्यमंत्री: सविय रुपािी 

● गुिरातचे राज्यपाल: आचायथ िेवव्रत 

● कनाथटक बँकेचे मुख्यालय: मंगलोर 

● कनाथटक बँकेचे मुख्य कायथकारी असधकारी: महाबळेश्वर एमएि 

● कनाथटक बँकेची स्र्ापना: 18 फेबु्रवारी 1924 

● यूको बँकेचे मुख्यालय: कोलकाता 

● यूको बँकेचे एमडी आसि िीईओ: अतुल कुमार गोयल 

● यूको बँकेचे िंस्र्ापक: घनश्याम िाि सबलाथ 

● यूको बँकेची स्र्ापना: 6 िानेवारी 1943 

● एचडीएफिी बँकेचे मुख्यालय: मंुबई, महाराष्ट्र  

● एचडीएफिी बँकेचे एमडी आसि िीईओ: शसशधर िगिीशन 

● एचडीएफिी बँकेची टॅगलाईन: आम्हाला तुमचे िग िमिते 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररि, रान्स 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझौले 

● युनेस्कोची स्र्ापना: 16 नोिेंबर 1945 

● युसनिेफचे कायथकारी िंचालक: हेन्रीएटा एच. फोर 

● युसनिेफची स्र्ापना: 11 सडिेंबर 1946 

● युसनिेफ मुख्यालय: नू्ययॉकथ , युनायटेड से्टट्ि 

● आंध्र प्रिेशचे राज्यपाल: सवश्वभूषि हरीचंिन 

● आंध्र प्रिेशचे मुख्यमंत्री: वाय.एि. िगनमोहन रेड्डी 

● आंध्र प्रिेश रािधानी: सवशाखापट्टिम (कायथकारी रािधानी), कुनूथल 

(न्यासयक रािधानी), अमरावती (सवधान रािधानी) 

● महाराष्ट्र ाचे राज्यपाल: भगतसिंग कोश्यारी 

● महाराष्ट्र ाची रािधानी: मंुबई 

● महाराष्ट्र ाचे मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे. 

● एडीबी चे अध्यक्ष: मािातु्सगु अिाकावा 

● मुख्यालय: मसनला, सफसलसपन्स. 

● बँक ऑफ बडोिा मुख्यालय: वडोिरा, गुिरात, भारत 

● बँक ऑफ बडोिा चे अध्यक्ष: हिमुख असधया 

● बँक ऑफ बडोिाचे एमडी आसि िीईओ: िंिीव चड्ढा 

● आयडीएफिी फस्टथ बँक मुख्यालय: मंुबई 

● आयडीएफिी फस्टथ बँक स्र्ापना: ऑक्ट्ोबर 2015 

● नॅशनल फसटथलायझिथ सलसमटेड मुख्यालय: नोएडा 

● नॅशनल फसटथलायझिथ सलसमटेडची स्र्ापना: 1 िप्टेंबर 1979 

● आयएएिपी िंस्र्ापक: सिवंगत प्राध्यापक एरसवन ररंगेल आसि डॉ 

नॉमथन फरबरो 

● आयएएिपी स्र्ापना: 1960 

● अल िाल्वाडोर रािधानी: िॅन िाल्वाडोर 

● अल िाल्वाडोरचे अध्यक्ष: नायब बुकेले. 

● नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरेशन ऑफ इंसडयाचे एमडी आसि िीईओ: 

सिलीप आिबे. 

● नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरेशन ऑफ इंसडया मुख्यालय: मंुबई. 

● नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरेशन ऑफ इंसडयाची स्र्ापना: 2008 

● कें द्रीय अल्पिंख्याक व्यवहार मंत्री: मुख्तार अब्बाि निी 

● उत्तराखंडची स्र्ापना: 9 नोिेंबर 2000 

● उत्तराखंडचे राज्यपाल: लेफ्टनंट िनरल गुरसमत सिंह 

● उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी 

● उत्तराखंडची रािधानी: िेहरािून (सहवाळी), गेयरिैन (उन्हाळी) 

● चीनची रािधानी: बीसिंग 

● चीनचे चलन: रेक्ट्न्मन्फ्बी 

● चीनचे अध्यक्ष: शी सिनसपंग. 

● आइिलँड रािधानी: रेकिासवक 

● आइिलँड चलन: आइिलँसडक क्रोना 

● आइिलँड खंड: युरोप 

● मास्टरकाडथ मुख्यालय: नू्ययॉकथ , युनायटेड से्टट्ि. 

● मास्टरकाडथ अध्यक्ष: मायकेल समबाक 

● IAEA मुख्यालय: क्ट्िएन्ना, ऑक्ट्स्टर या; 

● IAEA ची स्र्ापना: 29 िुलै 1957. 

● पीटीआय मुख्यालय स्र्ान: नवी सिल्ली. 

● पीटीआयची स्र्ापना: 27 ऑगस्ट 1947 

● RBL बँकेची स्र्ापना: ऑगस्ट 1943; 

● RBL बँकेचे मुख्यालय: मंुबई; 

● RBL बँकेचे MD आसि CEO: सवश्ववीर आहुिा. 

● िपानची रािधानी: टोसकयो; 

● िपान चलन: िपानी येन. 

● उत्तर कोररयाची रािधानी: प्योगंयांग; 

● उत्तर कोररयाचे िवोच्च नेते: सकम िोगं-उन; 
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● उत्तर कोररया चलन: उत्तर कोररया सिंकला. 

● आंतरराष्ट्र ीय िागरी िंघटनेचे मुख्यालय स्र्ान: लंडन, युनायटेड 

सकंगडम. 

● आंतरराष्ट्र ीय िागरी िंघटना स्र्ापन: 17 माचथ 1948. 

● आंतरराष्ट्र ीय िागरी िंघटनेचे िरसचटिीि: सकटक सलम. 

● इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ टर ान्सलेटिथचे अध्यक्ष: केसवन क्ट्िकथ . 

● इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ टर ान्सलेटिथ िरसचटिीि: ररअल पॅकेट 

● इंसडयन ओिरिीि बँकेचे मुख्यालय: चेन्नई; 

● इंसडयन ओिरिीि बँकेचे मुख्य कायथकारी असधकारी: पार्थ प्रसतमा 

िेनगुप्ता; 

● इंसडयन ओिरिीि बँकेची स्र्ापना: 10 फेबु्रवारी 1939 

● नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरेशन ऑफ इंसडयाचे एमडी आसि िीईओ: 

सिलीप आिबे. 

● नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरेशन ऑफ इंसडया मुख्यालय: मंुबई. 

● नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरेशन ऑफ इंसडयाची स्र्ापना: 2008. 

● YES बँक मुख्यालय: मंुबई, महाराष्ट्र . 

● YES बँकेचे MD आसि CEO: प्रशांत कुमार. 
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