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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 26 सप्टेंबर त े02 ऑक्टोबर 2021
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

पंतप्रधान मोदीनंी नू्ययॉर्क मधे्य 76 व्या UNGA ला संबोधधत 

रे्ले 

● भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधधत आहे 76 सत्र च्या 

संयुक्त राष्ट्र ांच्या महासभेत (UNGA) नू्य यॉर्क  मधे्य. 

संध्यार्ाळी 6.30 वाजता संयुक्त राष्ट्र  महासभेला संबोधधत 

र्रणारे ते पधहले जागधतर् नेते आहेत .  

● यापूर्वी, पीएम मोदीनंी 2019 मधे्य संयुक्त राष्ट्र  महासभेला 

संबोधधत रे्ले होते. 

● 2021 संयुक्त राष्ट्र  महासभेच्या अधधरे्वशनाची थीम 'आशेद्वारे 

लर्वधचर्ता धनमाकण र्रणे-र्ोधर्वड -19 पासून सार्वरणे, शाश्वत 

पुनबाांधणी र्रणे, ग्रहाच्या गरजांना प्रधतसाद देणे, लोर्ांच्या 

अधधर्ारांचा आदर र्रणे आधण संयुक्त राष्ट्र  संघाचे 

पुनरुज्जीर्वन र्रणे आहे. 

सवोच्च न्यायालयाने जलद प्रणाली लागू रे्ली 

● भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने FASTER (फास्ट अँड धसकु्यररड 

ट्र ान्सधमशन ऑफ इलेक्ट्र ॉधनर् रेर्ॉडडकस) नार्वाची इलेक्ट्र ॉधनर् 

प्रणाली मंजूर रे्ली आहे . जलद प्रणालीचा र्वापर ई-प्रमाणीरृ्त 

प्रती न्यायालयांमधून र्ारागृहात हस्ांतररत र्रण्यासाठी रे्ला 

जाईल .  

● मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमण, न्यायमूती नागेश्वर रार्व आधण 

न्यायमूती सूयकर्ांत यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य 

सरर्ारे, र्ें द्रशाधसत प्रदेश, र्ारागृह धर्वभाग आधण संबंधधत 

इतर अधधर्ाऱयांना ई-प्रमाणीरृ्त प्रती स्वीर्ारण्यासाठी 

र्ारागृहात व्यर्वस्था र्रण्याचे धनदेश धदले आहेत. 

● जलद प्रणाली अंतगकत, न्यायालये र्ारागृहातील र्तकव्य 

अधधर्ाऱयांना सुरधित इलेक्ट्र ॉधनर् संपे्रषणाद्वारे जामीन आदेश, 

स्थधगती आदेश, अंतररम आदेश आधण र्ायकर्वाहीच्या ई-

प्रमाणीरृ्त प्रती पाठरू्व शर्तात. 

अधमत शहा पधहल्या 'राष्ट्र ीय सहर्ारी पररषदेला' संबोधधत रे्ले 

● र्ें द्रीय गृहमंत्री आधण सहर्ार मंत्री, अधमत शहा यांच्या हसे् 

आधण पधहले संबोधधत आहे 

● नॅशनल र्ोऑपरेधट्व्ह पररषद (Sehkarita संमेलन) ही नर्वी 

धदल्लीच्या इंधदरा गांधी इनडोअर से्टधडयम येथे पार पडली . 

मंत्री यांनी सहर्ार िेत्राच्या धर्वर्ासासाठी सरर्ारची दृष्ट्ी आधण 

रोडमॅपची रूपरेषा मांडली. 

पररषदेबद्दल: 

● जागधतर् स्रार्वर भारतीय सहर्ारी संस्थांना गधतमान आधण 

बळर्ट् र्रण्यासाठी व्यासपीठ प्रदान र्रण्यासाठी ही पररषद 

भारताची पधहली अशी सहर्ारी पररषद होती. 

● इफ्र्ो, नॅशनल र्ोऑपरेधिव्ह फेडरेशन ऑफ इंधडया, 

अमूल, सहर्ार भारती, नाफेड, रृ्भर्ो आधण सर्वक सहर्ारी 

संस्थांनी एर्धत्रतपणे या पररषदेचे आयोजन रे्ले होते . 

● स्वार्वलंबी भारताचे स्वप्न सार्ार र्रण्यासाठी योगदान 

देण्यासाठी धर्वधर्वध राजे्य आधण देशभरातील धर्वधर्वध सहर्ारी 

िेत्रातील 2,100 हून अधधर् प्रधतधनधीनंी पररषदेत भाग घेतला. 

गुलाब चक्रीवादळ आंद्रप्रदेश व ओधडशा ला धडर्ले  

● भारतीय हर्वामानशास्त्र धर्वभागाने (आयएमडी) नंतर 

ओधडशाच्या आधण आंध्र प्रदेश, लाल सतर्क तेचा इशारा धदला 

आहे 'चक्रीर्वादळ गुलाब' र्वायव्य प्रती सागरी धरं्र्वा धर्वमानाच्या 

प्रर्वासानंतर जधमनीचे होणारे प्रथम दशकन आधण बंगालच्या 

पधिम-मध्य बे शेजारच्या रे्ले. 

● गुलाब चक्रीर्वादळाचे नार्व पाधर्स्ानने ठेर्वले आहे. "गुलाब" या 

शब्दाचा इंग्रजीमधे्य गुलाब असा संदभक आहे. लँडफॉल 

दरम्यान, र्वाऱयाचा रे्वग 90 धर्मी ते 100 धर्मी प्रधततास असू 

शर्तो. 

● गुलाब हे नार्व चक्रीर्वादळाच्या नार्वांच्या यादीतून आहे जे 

जागधतर् हर्वामान संघट्ना/संयुक्त राष्ट्र  आधथकर् आधण 

सामाधजर् आयोग फॉर एधशया आधण पॅधसधफर् 

(WMO/ESCAP) पॅनेल ऑन ट्र ॉधपर्ल सायक्लोन्स (PTC) द्वारे 

राखले जाते. 

नॅसर्ॉम: धक्रप्टोिेर् उद्योग भारतामधे्य $ 184B आधथकर् मूल्य 

जोडू शर्तो 

● भारतातील धक्रप्टो उद्योगामधे्य 2030 पयंत गंुतर्वणूर् आधण 

खचक बचतीच्या स्वरूपात 184 अब्ज डॉलसकचे आधथकर् मूल्य 

जोडण्याची िमता आहे , असे टे्र् उद्योगासाठी देशातील 

प्रमुख व्यापार संस्थेच्या अहर्वालात म्हट्ले आहे. 
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● सॉफ्टवेअर आधण सेवा रं्पन्या (नॅसर्ॉम) नॅशनल 

असोधसएशन Binance मालर्ीच्या धक्रप्टो धर्वधनमय संयोगाने 

WazirX. हा अहर्वाल, "भारतात धक्रप्टो उद्योग," प्रर्ाधशत 

र्रण्यात आला होता 

MGR रेले्व से्टशन सौर ऊजेवर चालणारे से्टशन 

● डॉ एमजी रामचंद्रन सेंिरल (DRM) धरं्र्वा चेन्नई सेंिरल रेले्व 

से्टशनला सौर उजेद्वारे 100 ट्के्क ऊजाक धमळेल.  

● चेन्नई सेंट्रल रेले्व से्टशन दधिण मध्य रेले्व (SCR) झोन अंतगकत 

येते आधण जे जगातील सर्वाकत मोठे ग्रीन रेले्व नेट्र्वर्क  बनणार 

आहे. हे स्थानर् आता पधहले भारतीय रेले्व स्थानर् बनणार 

आहे, ज्याला सौर पॅनेलद्वारे 100 ट्के्क धदर्वसाची ऊजाक धमळेल. 

से्टशन बद्दल: 

● से्टशनची सौर ऊजाक िमता 1.5 मेगावॅि आहे आधण से्टशनच्या 

आश्रयस्थानांर्वर सौर पॅनेल बसर्वले आहेत. 

● दधिण मध्य रेले्वने 'ऊजाक तिस्थ' रेले्व स्थानर्ांची संर्ल्पना 

स्वीर्ारली आहे आधण असे र्रणारे ते पधहले भारतीय रेले्व 

झोन बनले आहेत. 

● भारताने 2030 पूर्वी "शुद्ध-शून्य र्ाबकन उत्सजकन" होण्याचे 

लक्ष्य ठेर्वले आहे . 

सोजात मेहंदी आधण जुधडमा राइस वाइनला GI िॅग धमळाला 

● जुधडमा, पासून होममेड तांदूळ र्वाइन आसाम आधण Sojat 

मेहंदी (रे्स रंगवण्यासाठी असणायाक रंगाचे मूळ द्रव्य मेंदी) 

पासून राजस्थान, (GI) िॅग. धमळाला GI टॅ्ग धर्वधशष्ट् 

भौगोधलर् उत्पत्तीशी संबंधधत उत्पादनांना धदला जातो. GI 

धचन्हाचा पुरस्कार रे्र्वळ उत्पादनांच्या उत्पत्तीचा शोध घेण्यास 

मदत र्रत नाही तर स्वदेशी रै्वधशष्ट्ांची सत्यता आधण 

धर्वपणनाची पुष्ट्ी र्रण्यास मदत र्रतो. 

जुधडमा बद्दल: 

● जुडीमा हे तांदळापासून बनर्वलेले स्थाधनर् आंबलेले पेय आहे, 

जे आसाममधील धदमासा समाजाने तयार रे्ले आहे. त्याचे नार्व 

जू या शब्दार्वरून आले आहे ज्याचा अथक र्वाइन आधण धदमाचा 

अथक 'धदमासाशी संबंधधत' आहे. जीआय टॅ्ग धमळर्वणारे हे सर्वक 

ईशान्य भागातील पधहले पारंपाररर् मद्य आहे. 

सोजात मेहंदी बद्दल: 

● सोजात मेहेंडी, सोजत मधे्य उगर्वलेल्या मेहेंदीच्या पानांपासून 

उगम पार्वते, नैसधगकर्ररत्या पार्वसाच्या पाण्याचा र्वापर र्रून 

लागर्वड रे्ली जाते. राजस्थानातील पाली धजल्ह्याच्या सोजत 

तहसीलमधे्य मेहंदी रजा धपर्ाची नैसधगकर्ररत्या लागर्वड 

र्रण्यासाठी योग्य भूरै्वज्ञाधनर् रचना, स्थलारृ्धत आधण धनचरा 

व्यर्वस्था, हर्वामान आधण माती आहे. 

एमसीएने रं्पनी र्ायदा सधमतीचा र्ायकर्ाळ 1 वषाकपयंत 

वाढवला 

● र्ॉपोरेि व्यवहार मंत्रालयाचे (एमसीए) पुन्हा एर्दा 

र्ालार्वधी र्वाढधर्वले आहे रं्पनी धवधी सधमतीचे पयांत एर् र्वषक 

सप्टेंबर 16, 2022. र्ॉपोरेट् व्यर्वहार सधचर्व राजेश र्वमाक 

सधमतीच्या उपस्स्थत अध्यि आहे. ही सधमती 2019 मधे्य 

स्थापन र्रण्यात आली होती आधण त्यात एरू्ण 11 सदस्य 

आहेत. 

● नॅशनल रं्पनी लॉ धिरबु्यनल (NCLT) चे र्ामर्ाज 

सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचर्वण्यासाठी , रं्पनी र्ायदा 

आधण मयाकधदत दाधयत्व भागीदारी र्ायद्याच्या अंमलबजार्वणीशी 

संबंधधत समस्यांर्वर धशफारशी र्रण्यासाठी सधमतीची स्थापना 

र्रण्यात आली . पॅनलचा र्ायकर्ाळ 2020 मधे्य 17 सप्टेंबर 

2021 पयांत र्वाढर्वण्यात आला. 

हरदीप धसंग पुरी यांनी स्वच्छ सवेक्षणची 7 वी आवृत्ती सुरू 

रे्ली 

● र्ें द्रीय गृहधनमाकण आधण शहरी व्यर्वहार मंत्री, हरदीप धसंह पुरी 

यांनी स्वच्छ सरे्विण 2022 ची 7 र्वी आरृ्वत्ती सुरू रे्ली आहे. 

शहरी भागात र्वाधषकर् स्वच्छता सरे्विणाची सातर्वी आरृ्वत्ती, 

ज्याअंतगकत धजल्हा रँधरं्ग प्रथमच सादर र्रण्यात आली आहे. 

जे्यष्ठ नागररर् आधण तरुण प्रौढांच्या आर्वाजालाही प्राधान्य धदले 

जाईल. 

● हे सरे्विण लहान शहरांसाठी 2 लोर्संख्या शे्रणी सादर र्रून 

एर् स्रीय खेळण्याचे िेत्र तयार र्रेल: 15,000 आधण btw 

15,000-25,000 अंतगकत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार , 

सरे्विणाची व्याप्ती आता सॅम्पधलंगसाठी 100 ट्के्क र्वॉडाांमधे्य 

धर्वस्ाररत र्रण्यात आली आहे , जी मागील र्वषाांच्या 40 ट्के्क 

होती. 

भारत सरर्ारने अरुणाचल प्रदेशात 'परशुराम रंु्ड' धवर्धसत 

र्रण्यासाठी र्ाम सुरू रे्ले 

● भारत सरर्ारच्या धर्वर्ास र्ाम सुरू रे्ले आहे 'परशुराम 

रंु्ड', एर् धहंदू यात्रा साइट् ब्रह्मपुत्रा पठार खालच्या पोहोचते 

मधे्य लोधहत नदी मधे्य अरुणाचल प्रदेश. पयकट्न मंत्रालयाच्या 

तीथकके्षत्र र्ायार्ल्प आधण आध्यात्मिर्, हेररिेज 

ऑगमेंिेशन डर ाइव्ह (प्रसाद) योजनेअंतगकत 37.88 र्ोिी 

रुपये खचाकच्या प्रर्ल्पाला मंजुरी देण्यात आली 

भारत सरर्ार अपंग आधितांची उत्पन्न मयाकदा र्ौिंुधबर् 

पेन्शनसाठी 30% पयंत वाढवले 

● संरक्षण आधण र्ें द्र सरर्ारच्या एम इंस्टरीस्ट ने मानधसर् 

धरं्वा शारीररर् अपंगत्व असलेल्या मुलांना/भावंडांना 

र्ौटंु्धबर् पेन्शनसाठी अपंग आधितांची उत्पन्न मयाकदा 

र्वाढर्वण्याचा धनणकय घेतला आहे .  
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● रु्टंु्ब/धनरृ्वत्तीरे्वतन व्यधतररक्त इतर स्त्रोतांमधून त्याचे एरू्ण 

उत्पन्न संबंधधत सरर्ारी र्मकचारी/धनरृ्वत्तीरे्वतनधारर्ाने 

घेतलेल्या शेर्वट्च्या रे्वतनाच्या 30% पेिा र्मी असेल आधण 

त्यार्वरील स्वीर्ायक महागाईत सर्वलत असेल तर मुल/भारं्वड 

आजीर्वन र्ौटंु्धबर् पेन्शनसाठी पात्र असेल.अशा प्रर्रणांमधे्य 

आधथकर् लाभ 08 फेब्रुवारी 2021 पासून लागू होईल. 

सामाधजर् न्याय आधण अधधर्ाररता मंत्रालयाने एल्डर लाइन 

सुरू रे्ली 

● सामाधजर् न्याय आधण अधधर्ाररता मंत्रालयाने 'एल्डर 

लाइन' नार्वाच्या जे्यष्ठ नागररर्ांसाठी भारताची पधहली पॅन-

इंधडया हेल्पलाईन सुरू रे्ली आहे , 

● ज्यासाठी ट्ोल-फ्री क्रमांर् 14567 आहे . व्यासपीठ जे्यष्ठ 

नागररर्ांना र्नेक्ट् होण्यास आधण त्यांच्या समस्या सामाधयर् 

र्रण्यास, माधहती आधण मागकदशकन धमळधर्वण्यास अनुमती 

देईल. 

र्ें द्रीय मंत्री धजतेंद्र धसंह यांनी “अमृत गँ्रड चॅलेंज प्रोग्राम- जन 

रे्अर” लाँच रे्ले 

● आझादी र्ा अमृत महोत्सर्वाचा एर् भाग म्हणून, र्ें द्रीय मंत्री 

डॉ धजतेंद्र धसंह (र्ें द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्वज्ञान आधण 

तंत्रज्ञान) यांनी "जन रे्अर" नावाचा "अमृत गँ्रड चॅलेंज 

र्ायकक्रम" सुरू रे्ला . गँ्रड चॅलेंजचे उद्दीष्ट् 75 स्टाट्क-अप 

आधण उद्योजर्ांना ओळखणे आहे, जे भारतातील आरोग्यसेर्वा 

आव्हानांसाठी नाधर्वन्यपूणक र्ल्पना आधण सोलू्यशन्स घेऊन 

येतात, जे र्मी संसाधन सेधटं्ग्जमधे्य र्ाम र्रू शर्तात, 

ज्यामुळे भारतातील आरोग्य सेर्वा धर्वतरण मजबूत होईल. 

योजनेबद्दल: 

● बायोटे्क्नॉलॉजी इंडस्टर ी ररसचक अधसस्टन्स र्ौस्न्सल 

(बीआयआरएसी), नॅसर्ॉम आधण नॅसर्ॉम फाउंडेशन यांनी 

संयुक्तपणे देशव्यापी "धडस्कव्हर - धडझाईन - से्कल" र्ायकक्रम 

म्हणून हे आव्हान सुरू रे्ले आहे. 

● “जन रे्अर” अमृत चॅलेंज इनोवे्हशन इन टे्लीमेधडधसन, 

धडधजट्ल हेल्थ, एमहेल्थ धर्वथ धबग डेट्ा, एआय, ब्लॉर्चेन आधण 

इतर तंत्रज्ञानासारख्या स्टाट्क-अप्सना ओळखेल. 

● आव्हान 31 धडसेंबर 2021 रोजी संपेल . 

लोर्सभा अध्यक्षांनी 'धनधी 2.0' योजना सुरू रे्ली 

● लोर्सभा अध्यि ओम धबलाक यांनी 2021 च्या जागधतर् 

पयकिन धदनाधनधमत्त पयकट्न मंत्रालयाने आयोधजत रे्लेल्या 

र्ायकक्रमादरम्यान NIDHI 2.0 (हॉत्मििॅधलिी इंडस्टरीचा 

राष्ट्र ीय एर्ात्मिर् डेिाबेस) योजनेचे उदड घाट्न रे्ले आहे . 

NIDHI 2.0 डेट्ाबेसमधे्य रे्र्वळ समारे्वशर् युधनट्डसच नवे्ह तर 

ट्र ॅव्हल एजंट्डस, टू्र ऑपरेट्र आधण इतरांचा समारे्वश र्रून 

अधधर् समारे्वशर्ता असेल. 

NIDHI योजनेबद्दल: 

● पयकट्न मंत्रालयाद्वारे NIDHI योजना पयकट्न िेत्राचे 

धडधजट्ायझेशन सुलभ र्रण्यासाठी आधण आदराधतथ्य आधण 

पयकट्न िेत्रासाठी व्यर्वसाय र्रण्यास सुलभतेला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी, सर्वक धनर्वासस्थानाच्या युधनट्ला आधतथ्य उद्योगाचा 

भाग बनण्यासाठी व्यासपीठार्वर नोदंणी र्रण्यासाठी प्रोत्साधहत 

र्रून सुरू र्रण्यात आले. 

● या प्रसंगाचा एर् भाग म्हणून, पयकट्न मंत्रालयाने संयुक्त 

राष्ट्र ाच्या पयाकर्वरण र्ायकक्रम (UNEP) आधण द ररस्पॉस्न्सबल 

टू्ररझम सोसायट्ी ऑफ इंधडया (RTSOI) यांच्यात एर् परस्पर 

पयकट्न िेत्रात 'धट्र्ाऊपणाच्या उपक्रमांना' सधक्रयपणे 

प्रोत्साहन आधण समथकन देण्यासाठी सामंजस्य र्रार रे्ला. 

पंतप्रधान मोदी 38 व्या प्रगती सभेचे अध्यक्ष स्थानी आहेत 

● र्ें द्र आधण राज्य सरर्ारच्या अनेर् प्रर्ल्प, तक्रारी आधण 

र्ायकक्रमांचा आढार्वा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 38 

व्या प्रगती बैठर्ीचे अध्यिपद भूषर्वले . प्रगती म्हणजे Pro-

Active Governance and Timely Implementation. या 

बैठर्ीत सुमारे 50,000 र्ोट्ी रुपये खचक असलेल्या आठ 

प्रर्ल्पांचा आढार्वा घेण्यात आला.  

● 37 प्रगती बैठर्ीत 14.39 लाख र्ोट्ीचें 297 प्रर्ल्पांचा 

आढार्वा घेण्यात आला आहे. 

● प्रगती हा एर् महत्वार्ांिी बहुउदे्दशीय आधण बहु-मोडल 

पॅ्लट्फॉमक आहे, जो माचक 2015 मधे्य पंतप्रधान मोदीनंी एर् 

अनोखा एर्ास्िर् आधण परस्परसंर्वादी व्यासपीठ म्हणून सुरू 

रे्ला होता, ज्याचा उदे्दश सामान्य लोर्ांच्या तक्रारीचें 

धनरार्रण र्रणे आधण त्याचबरोबर भारत सरर्ारच्या 

महत्त्वाच्या र्ायकक्रमांचे आधण प्रर्ल्पांचे धनरीिण आधण 

पुनरार्वलोर्न र्रणे आहे. 

ॲमेझॉन इंधडयाने आपला ग्लोबल र्ॉम्प्युिर सायन्स 

एजु्यरे्शन प्रोग्राम सुरू रे्ला 

● ॲमेझॉन इंधडयाने आपला ग्लोबल र्ॉम्प्युट्र सायन्स एजु्यरे्शन 

प्रोग्राम सुरू रे्ला 

● ई-र्ॉमसक िेत्रातील प्रमुख ॲमेझॉन इंधडयाने ॲमेझॉन फु्यचर 

इंधजधनअर, त्याचा जागधतर् संगणर् धर्वज्ञान धशिण र्ायकक्रम 

भारतात सुरू र्रण्याची घोषणा रे्ली आहे. 

● या उपक्रमामुळे दजेदार संगणर् धर्वज्ञान धशिणात धर्वद्याथ्याांना 

प्ररे्वश धमळू शरे्ल. लॉन्चच्या पधहल्या र्वषाकत ॲमेझॉनने 

भारतातील सात राज्यांमधील 900 सरर्ारी आधण अनुदाधनत 

शाळांमधील 1 लाखांहून अधधर् धर्वद्याथ्याांना धशिणाच्या संधी 

देण्याचे लक्ष्य ठेर्वले आहे. 
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र्ायकक्रमाबद्दल: 

● ॲमेझॉन फु्यचर इंधजधनअरने रै्वयस्क्तर्, ऑनलाइन आधण 

धमधश्रत धशिण स्वरूपांद्वारे धर्वद्याथ्याांना लर्वर्रात लर्वर्र 

एक्सपोजर आधण संगणर् धर्वज्ञान धशिणात प्ररे्वश र्रून अंतर 

दूर र्रण्याचे उधद्दष्ट् ठेर्वले आहे. 

● ॲमेझॉन त्याच्या जागधतर् ज्ञान (knowledge) भागीदार 

Code.org सह र्ाम र्रत आहे. 

● भारतातील ॲमेझॉन फू्यचर इंधजधनअर प्रोग्राम 6-12 र्वगाकतील 

धर्वद्याथ्याांर्वर लि र्ें धद्रत र्रेल आधण ते धशिर्ांना अधधर् 

आर्षकर् पद्धतीने संगणर् धर्वज्ञान धशर्र्वण्यासाठी प्रधशिण 

देखील देईल. 

● अमेझॉन अमेररर्ा, यूरे्, रॅ्नडा आधण फ्रान्समधे्य अशा 

प्रर्ारचा र्ायकक्रम चालर्वत आहे . 

 

राज्य बातम्या 
 

नागालँडमधील नागा र्ार्डीला भौगोधलर् ओळख िॅग 

धमळाला 

● नागालँडच्या “गोड र्ार्डी” ला एर् भौगोधलर् ओळख 

(जीआय) टॅ्ग देऊन रृ्षी उत्पादन म्हणून द धजओग्राधफर् 

इंधडरे्शन्स ऑफ गुडडस (रधजस्टर ेशन अँड प्रोटे्क्शन) 1999 च्या 

तरतुदीनुसार देण्यात आले. 

● र्ार्डी ईशान्य धर्वभागातील सर्वाकत महत्वाच्या धपर्ांपैर्ी एर् 

आहे. िेत्रफळानुसार या फळाची लागर्वड नागालँडमधे्य 

पाचव्या क्रमांर्ार्वर आहे आधण उत्पादनात धतसऱया क्रमांर्ार्वर 

आहे. 

नागा र्ार्डी बद्दल: 

● नागा र्ार्डी त्याच्या गोडपणा आधण अधद्वतीय धहरव्या 

रंगासाठी ओळखली जाते. हे पोटॅ्धशयम समृद्ध आहे आधण 

र्मी रॅ्लरी आहे. 

● र्ार्डी हे छो्ा राज्यातून पधहले GI टॅ्ग प्राप्त र्रणारे पधहले 

उत्पादन नाही. झाडाच्या ट्ोमॅट्ो (तामाररलो) आधण प्रधसद्ध नागा 

धरं्ग धमरचीचे दोन्ही प्रादेधशर् प्रर्ार देखील जीआय टॅ्ग 

रे्लेले आहेत. 
 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

चौथा भारत-यूएस आरोग्य संवाद नवी धदल्ली येथे आयोधजत 

रे्ला 

● र्ें द्रीय आरोग्य आधण रु्टंु्ब र्ल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती 

प्रधवण पवार यांनी नवी धदल्ली येथे आयोधजत चौथ्या भारत-

यूएस आरोग्य संवादात भारतीय धशष्ट्मंडळाचे नेतृत्व रे्ले .  

● संर्वादासाठी अमेरररे्च्या धशष्ट्मंडळाचे नेतृत्व अमेरररे्च्या 

आरोग्य आधण मानर्वी सेर्वा धर्वभाग (HHS) येथील जागधतर् 

व्यर्वहार र्ायाकलयाच्या संचालर् श्रीमती लॉइस पेस र्रत 

आहेत . 

● दोन धदर्वसीय संर्वाद हे एर् व्यासपीठ आहे जे दोन देशांमधील 

आरोग्य िेत्रात अनेर् चालू सहयोगांर्वर धर्वचार र्रण्यासाठी 

आहे. 

संवाद बद्दल: 

● दोन धदर्वसांच्या संर्वादाचा व्यासपीठ म्हणून उपयोग रे्ला 

जाईल जेणेर्रून दोन्ही देशांमधील आरोग्य िेत्रात अनेर् चालू 

सहयोगांर्वर धर्वचारमंथन होईल. 

● या फेरीत चचेसाठी धनयोधजत मुद्द्ांमधे्य महामारीधर्वषयर् 

संशोधन आधण पाळत ठेर्वणे, लस धर्वर्ास, एर् आरोग्य, 

झुनोधट्र् आधण रे्वक्ट्र-जधनत रोग, आरोग्य प्रणाली आधण 

आरोग्य धोरणे इत्यादीशंी संबंधधत धचंता िेत्रांचा समारे्वश आहे. 

फुधमयो धर्धशदा जपानचे पुढील पंतप्रधान होतील 

● जपानचे माजी परराष्ट्र  मंत्री फुधमयो धर्धशदा यांनी सत्तारूढ 

पिाच्या नेतृत्वाची धनर्वडणूर् धजंर्ली आहे, ज्यामुळे ते देशाचे 

पुढील पंतप्रधान होतील याची खात्री आहे. 

● धर्धशदा यांनी 257 मते धजंर्ली आधण एर् लोर्धप्रय 

लसीर्रण मंत्री तारो र्ोनो यांना पराभूत रे्ले जे पूर्वी संरिण 

आधण परराष्ट्र  मंत्री होते. 

उत्तर र्ोररयाने अधि हायपरसोधनर् के्षपणास्त्र “हवासॉंग -8” 

ची चाचणी घेतली 

● स्वसंरिणासाठी देशाची िमता र्वाढर्वण्यासाठी उत्तर 

र्ोररयाने हवासॉंग -8 नार्वाच्या नर्वीन हायपरसोधनर् 

िेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी रे्ली . पाच र्वषाांच्या लष्करी 

धर्वर्ास आराखड्यात उत्तर र्ोररयाने मांडलेल्या पाच सर्वाकत 

महत्त्वाच्या नर्वीन शस्त्रास्त्र प्रणालीपैंर्ी हे िेपणास्त्र होते. एर्ा 

मधहन्यात देशातील ही धतसरी िेपणास्त्र चाचणी होती. यापूर्वी 

त्याने एर्ा नर्वीन प्रर्ारच्या कू्रझ िेपणास्त्राची तसेच ट्र ेनने 

प्रिेधपत रे्लेल्या नर्वीन बॅलेस्स्टर् िेपणास्त्र प्रणालीची चाचणी 

रे्ली. 
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IFSCA ने शाश्वत धवत्त धवषयातील तज्ज्ञ मंडळाची स्थापना 

रे्ली. 

● आंतरराष्ट्र ीय धर्वत्तीय सेर्वा र्ें दे्र प्राधधर्रण (IFSCA) ने शाश्वत 

धर्वत्त हबच्या धर्वर्ासार्डे एर् दृधष्ट्र्ोन सुचर्वण्यासाठी एर् तज्ञ 

सधमती स्थापन रे्ली आहे . तज्ज्ञ सधमतीचे अध्यि सी. रे् धमश्रा 

आहेत.ते भारत सरर्ारचे , पयाकर्वरण, र्वन आधण हर्वामान बदल 

मंत्रालयातले माजी सधचर्व आहेत. सधमतीमधे्य अध्यि आधण 

सदस्य सधचर्वांसह एरू्ण 10 सदस्य आहेत. 

तज्ञ सधमतीबद्दल: 

● सधमती प्रमुख आंतरराष्ट्र ीय धर्वत्तीय िेत्रामधे्य शाश्वत धर्वत्त 

िेत्रातील सध्याच्या धनयामर् पद्धतीचंा अभ्यास र्रेल आधण 

IFSC येथे जागधतर् दजाकचे शाश्वत धर्वत्त र्ें द्र धर्वर्धसत 

र्रण्यासाठी एर् मजबूत फे्रमर्वर्क ची धशफारस र्रेल, तसेच 

त्यासाठी एर् रोड मॅप तयार र्रेल. 

IFSCA बद्दल: 

● IFSCA ची स्थापना 27 एधप्रल 2020 रोजी अथक मंत्रालयाने 

भारतातील आंतरराष्ट्र ीय धर्वत्तीय सेर्वा र्ें द्रांमधे्य (IFSC) सर्वक 

धर्वत्तीय उत्पादने, धर्वत्तीय सेर्वा आधण धर्वत्तीय संस्थांचे एर्धत्रत 

धनयामर् म्हणून रे्ली आहे. त्याचे मुख्यालय गुजरातमधील 

गांधीनगर येथे आहे. 

 

धनयुक्ती बातम्या 
 

लेफ्टनंि जनरल गुरबीरपाल धसंह यांनी एनसीसीचे डीजी 

म्हणून पदभार स्वीर्ारला 

● लेफ्टनंट् जनरल गुरबीरपाल धसंह यांनी एनसीसीचे डीजी म्हणून 

पदभार स्वीर्ारला 34 महासंचालर् च्या नॅशनल रॅ्डेट् 

र्ॉपोरेशन (एनसीसी). ते लेफ्टनंट् जनरल तरुण रु्मार आयच 

यांच्यानंतर आले. 1987 मधे्य त्यांना पॅराचू्यट् रेधजमेंट्मधे्य 

धनयुक्त र्रण्यात आले 

● राष्ट्र ीय संरिण अर्ादमी, खडर्र्वासला, इंधडयन धमधलट्री 

अरॅ्डमी, देहरादून तसेच एनसीसीचे माजी धर्वद्याथी, त्यांनी 

रे्वधलंग्ट्नमधील संरिण सेर्वा र्मकचारी महाधर्वद्यालय आधण नर्वी 

धदल्ली येथील राष्ट्र ीय संरिण महाधर्वद्यालय अभ्यासक्रमाचे 

धशिण घेतले. लेफ्टनंट् जनरल धसंह नागालँड आधण धसयाधचन 

गे्लधशयरमधील दहशतर्वादधर्वरोधी र्वातार्वरणात रं्पनी र्मांडर 

राधहले आहेत 

मास्टरर्ाडकने बुत्मिबळ चॅत्मियन मॅिस र्ालकसेनला त्याचे 

जागधतर् राजदूत म्हणून धनयुक्त  

● धर्वत्तीय सेर्वा रं्पनी, मास्टरर्ाडक इंर्. ने मॅिस र्ालकसेन, 

आतापयांतचा सर्वोच्च दजाकचा बुस्द्धबळपटू्, त्याचे जागधतर् बँ्रड 

एमे्बसेडर म्हणून नार्व धदले आहे. हे पाऊल मास्टरर्ाडकच्या 

क्रीडा प्रायोजर्त्वाच्या प्रधतधष्ठत यादीमधे्य बुस्द्धबळ 

जोडण्याच्या हालचालीचा एर् भाग आहे. बुस्द्धबळाच्या पधहल्या 

प्रायोजर्त्वाच्या र्वाट्चालीत, तो अधधरृ्त भागीदार म्हणून 

मेल्टर्वॉट्र चॅस्म्पयन्स चेस टू्रमधे्य सामील झाला आहे. 

● नॉरे्वधजयन बुस्द्धबळ गँ्रडमास्टर मॅग्नस र्ालकसेन धलओनेल 

मेस्सी, नाओमी ओसार्ा, धक्रस्टल डन आधण डॅन र्ािकर 

सारख्या राजदूतांच्या इतर स्पधाकिर् खेळाडंूप्रमाणे सामील 

होतात . 

भारताची IAEA च्या बाह्य लेखापरीक्षर् म्हणून धनवड 

● आंतरराष्ट्र ीय र्ाउंिरमधे्य जमकनी आधण युनायटे्ड धरं्ग्डमला 

पराभूत रे्ल्यानंतर 2022 ते 2027 या सहा र्वषाांच्या 

र्ालार्वधीसाठी अणुऊजेच्या शांततापूणक र्वापराला प्रोत्साहन 

देणारी प्रधतधष्ठत संस्था इंिरनॅशनल अॅिोधमर् एनजी एजन्सी 

(IAEA) मधे्य भारताची बाय लेखापरीिर् म्हणून धनर्वड 

झाली आहे . भारताचे धनयंत्रर् आधण महालेखापरीिर् जीसी 

मुमूक यांची IAEA आधण परराष्ट्र  व्यर्वहार मंत्रालय (MEA) चे बाय 

लेखापरीिर् म्हणून धनर्वड झाली. 

पे्रस िरस्ट ऑफ इंधडयाच्या अध्यक्षपदी अवीर् सरर्ार यांची 

पुन्हा धनवड झाली 

● अवेर् सरर्ार, संपादर् एमेररट्स आधण आनंद बाजार गु्रप 

ऑफ पस्ब्लरे्शन्सचे उपाध्यक्ष, पे्रस िरस्ट ऑफ इंधडया 

(पीिीआय), देशातील सर्वाकत मोठी प्रीधमयर नू्यज एजन्सीचे 

अध्यक्ष म्हणून पुन्हा धनर्वडले गेले . 

● ते 10 र्वषे रॉयल र्लर्त्ता गोल्फ क्लब (आरसीजीसी) चे 

र्णकधार होते. सरर्ारच्या दोन र्वषाांच्या मुदतीसाठी 

फेरधनर्वडणुर्ीला पीट्ीआयच्या संचालर् मंडळाने त्यांच्या 

बैठर्ीत मान्यता धदली. 

CK रंगनाथन यांची AIMA चे नवे अध्यक्ष म्हणून धनवड 

● CavinKare Pvt Ltd चे अध्यि आधण व्यर्वस्थापर्ीय संचालर्, 

CK रंगनाथन यांची ऑल इंधडया मॅनेजमेंि असोधसएशन 

(AIMA) चे अध्यि म्हणून एर् र्वषाकच्या र्ालार्वधीसाठी 

सप्टेंबर 2022 मधे्य राष्ट्र ीय व्यर्वस्थापन अधधरे्वशन होईपयांत 

धनयुक्ती र्रण्यात आली आहे. 

● त्यांनी हषक पती धसंघाधनया, उपाध्यि आधण व्यर्वस्थापर्ीय 

संचालर्, जेरे् पेपर धल.च्या नेतृत्वाखाली, तंत्रज्ञान AIMA च्या 

सेर्वा चालरे्वल आधण नर्वीन उपक्रमांमधे्य प्ररे्वश आधण भरती 

चाचणी सेर्वांसाठी चेहरे ओळखण्याची साधने आधण धशिण 

संस्थांसाठी दूरस्थपणे सेमेस्टर परीिा यांचा समारे्वश असेल. 
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रणवीर धसंग भारताचे एनबीए बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून नामांधर्त 

● राष्ट्र ीय बासे्किबॉल असोधसएशन (एनबीए) अधभनेता नार्व 

धदले आहे रणवीर धसंग भारताचा बँ्रड अँमे्बसेडर म्हणून. 

2021-22 मधे्य त्याच्या 75 व्या वधाकपन धदन हंगामात 

भारतात लीगचे प्रोफाइल र्वाढर्वण्यासाठी एनबीए बरोबर र्ाम 

र्रेल . 2021-22 हंगामासाठी, धसंह अनेर् लीग उपक्रमांमधे्य 

सहभागी होतील जे एनबीए इंधडया आधण त्याच्या रै्वयस्क्तर् 

सोशल मीधडया खात्यांर्वर प्रदधशकत रे्ले जातील. 

एनबीए बद्दल: 

● एनबीए हा एर् जागधतर् क्रीडा आधण मीधडया व्यर्वसाय आहे 

जो चार व्यार्वसाधयर् क्रीडा लीगच्या आसपास बांधला जातो: 

नॅशनल बासे्किबॉल असोधसएशन, मधहला राष्ट्र ीय 

बासे्किबॉल असोधसएशन, एनबीए जी लीग आधण एनबीए 

2 रे् लीग. एनबीए गेम्स आधण प्रोग्राधमंग 215 देश आधण 

प्रदेशांमधे्य उपलब्ध आहे आधण 100 देशांतील 100,000 पेिा 

जास् स्टोअरमधे्य धर्वक्रीसाठी माल आहे. 

NSDL ने पद्मजा चंुडुरू यांची MD आधण CEO म्हणून धनयुक्ती 

रे्ली 

● पद्मजा चंुडुरू यांचीनॅशनल धसकु्यररट्ीज धडपॉधझट्रीज (NSDL) 

च्या MD आधण CEO म्हणून धनयुक्ती झाली आहे. त्यांनी जीव्ही 

नागेश्वर रार्व यांची जागा घेतली. भारतात नॅशनल धसकु्यररट्ीज 

धडपॉधझट्रीज धलधमटे्ड (NSDL) आधण सेंट्रल धसकु्यररट्ीज 

धडपॉधझट्रीज धलधमटे्ड (CDSL) या दोन धडपॉधझट्रीज आहेत. 

दोन्ही धडपॉधझट्रीज या आधथकर् धसकु्यररट्ीज ठेर्वतात.  

पद्मजा चंडुरू बद्दल: 

● पद्मजा चंुडुरू आंध्र धर्वद्यापीठातून र्वाधणज्य शाखेतील पदवु्यत्तर 

पदर्वीधर आहेत. त्यांना बँधरं्ग िेत्रात 37 र्वषाांचा अनुभर्व आहे. 

त्यांना सप्टेंबर 2018 ते ऑगस्ट 2021 पयांत इंधडयन बँरे्च्या 

एमडी आधण सीईओ म्हणून र्ाम रे्ले आहे 

ISA च्या अध्यक्षपदी सुनील र्िाररया यांची धनवड झाली 

● Indian Society of Advertisers (ISA) च्या नर्वधनर्वाकधचत 

र्ायकर्ारी पररषदेने ISA चे अध्यि म्हणून सुनील र्ट्ाररया, 

मुख्य र्ायकर्ारी अधधर्ारी, भारत और सार्क , गोदरेज रं्जू्यमर 

प्रोडक्ट्डस धलधमटे्ड यांची धनर्वड र्रण्यात आली. 

● सुनील र्ट्ाररया यांनी गेल्या पाच र्वषाकत सोसायट्ीचे नेतृत्व रे्ले 

आहे त्यांना सहर्ारी र्ायकर्ाररणी सदस्य, ISA सदस्य आधण 

इतर उद्योग संस्थांर्डून पाधठंबा धमळाला 

ISA बद्दल: 

● ISA ही गेल्या 69 र्वषाांपासून जाधहरातदारांसाठी एर् मजबूत 

आर्वाज म्हणून सर्वोच्च राष्ट्र ीय संस्था आहे. त्याचे क्रॉस-सेक्ट्र 

जाधहरातदार सदस्य राष्ट्र ीय राष्ट्र ीय गैर-सरर्ारी जाधहरात 

खचाकच्या अध्याकहून अधधर् योगदान देतात 

● ISA ही World Federation of Advertisers (WFA) ची 

सदस्य आहे. 

धवनोद अग्रवाल यांची ASDC च्या अध्यक्षपदी धनयुक्ती 

र्रण्यात आली. 

● धर्वनोद अग्रर्वाल यांची ऑट्ोमोधट्व्ह र्ौशल्य धर्वर्ास पररषद 

(ASDC) च्या अध्यिपदी धनयुक्ती र्रण्यात आली. धर्वनोद 

अग्रर्वाल हे Commercial Vehicles Ltd (VECV) चे 

व्यर्वस्थापर्ीय संचालर् आधण मुख्य र्ायकर्ारी अधधर्ारी 

आहेत. त्यांनी धनरंु्ज सांघी यांची जागा घेतली.  

● ASDC स्थापना एर् दशर्ापूर्वी र्रण्यात आली होती आधण 

र्ें द्र सरर्ार आधण राष्ट्र ीय र्ौशल्य धर्वर्ास महामंडळ 

(NSDC) यांच्यासह धसयाम, एसीएमए आधण एफएडीए - शीषक 

उद्योग संघट्नांनी याला प्रोत्साहन धदले आहे. 

● ऑट्ो उद्योगासाठी ही एर् िेत्र र्ौशल्य पररषद आहे, ज्याचा 

उदे्दश ऑट्ोमोधट्व्ह उद्योगाची र्वाढ आधण स्पधाकिर्ता धट्र्रू्वन 

ठेर्वण्यासाठी देशाला स्वयंपूणक बनर्वणे हा उदे्दश आहे. 

 

अथकव्यवस्था बातम्या 
 

RBI ची सावर्ारांना ARC ला फसवणूर् र्जक धवर्ण्याची 

परवानगी 

● भारतीय ररझव्हक बँरे्ने र्जकदारांना/बँर्ांना या र्जकदारांनी 

फसर्वणूर् म्हणून र्वगीरृ्त रे्लेली र्जक मालमत्ता पुनरकचना 

रं्पन्यांना (एआरसी) हस्ांतररत र्रण्याची परर्वानगी धदली 

आहे .  

● फसर्वणूर् र्जाकसह तणार्वग्रस् र्जक जे 60 धदवसांपेक्षा जास् 

र्ाळ धडफॉल्ट आहेत धरं्र्वा एनपीए म्हणून र्वगीरृ्त आहेत 

त्यांना एआरसीमधे्य हस्ांतररत र्रण्याची परर्वानगी आहे. 

● आधथकर् र्वषक 2019 ते 2021 दरम्यान एरू्ण 3.95-लाख र्ोिी 

रुपयांच्या फसर्वणुर्ीची तक्रार र्रणाऱया बँर्ांच्या 

पाश्वकभूमीर्वर हे घडले आहे 

धसकु्यररिायझेशन नोि्स जारी र्रण्यासाठी ररजवक बँरे्ने 

धर्मान धतर्ीि आर्ार धनधित रे्ले 

● भारतीय ररझव्हक बँरे्ने मानर् मालमत्तांच्या 

धसकु्यररिायझेशनबाबत मागकदशकर् तते्त्व जारी रे्ली आहेत . 

मागकदशकर् तत्त्वांनुसार, धसकु्यररट्ायझेशन नोट्डस जारी 

र्रण्यासाठी धर्मान धतर्ीट् आर्ार रु. 1 र्ोट्ी.  

● धसकु्यररट्ायझेशनमधे्य अशा व्यर्वहारांचा समारे्वश होतो जेथे 

मालमते्ततील के्रधडट् ररस्क पुन्हा धर्वतररत र्रून त्यांना 

रे्वगरे्वगळ्या जोखीम प्रोफाइलसह ट्र ेडेबल धसकु्यररट्ीजमधे्य 

पुनधर्वकतररत रे्ले जाते जे धर्वधर्वध र्वगाांच्या गंुतर्वणूर्दारांना 

एक्सपोजरमधे्य प्ररे्वश देऊ शर्तात. ते र्दाधचत थेट् प्ररे्वश 

र्रण्यास असमथक असतील. धसकु्यररट्ायझेशनचा याचा अथक 

एर् भाग म्हणून धर्वशेष हेतू असलेल्या संस्थेने जारी रे्लेल्या 

धसकु्यररट्ीज होय. 
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Asiamoney 2021 पोल नुसार , एचडीएफसी बँरे्ला 

भारतातील सूचीबि रं्पन्यांमधे्य सवाकधधर् मते धमळाली 

● Asiamoney 2021 पोल नुसार , एचडीएफसी बँरे्ला 

भारतातील सूचीबद्ध रं्पन्यांमधे्य सर्वाकधधर् मते धमळाली 

आहेत, ज्यामुळे बँरे्ला 'भारतातील सवाकत उतृ्कष्ट् रं्पनी' 

म्हणून सन्माधनत र्रण्यात आले आहे.  

● 2018 मधे्य पोल सुरू झाल्यापासून सलग चौथ्या र्वषी बँरे्ला 

'भारतातील सवाकत उतृ्कष्ट् रं्पनी - बँधरं्ग के्षत्र' म्हणून 

धनर्वडले जाण्याव्यधतररक्त हे आहे. देश आधण िेत्राद्वारे 

सार्वकजधनर्ररत्या सूचीबद्ध रं्पन्या ओळखणे आधण ओळखणे हे 

पोलचे उद्दीष्ट् आहे. 

आयसीआरएने आधथकर् वषक 2022 मधे्य भारताची जीडीपी वाढ 

9.00% पयंत सुधारली 

● आयसीआरएने आधथकर् र्वषक 2022 मधे्य भारताची जीडीपी र्वाढ 

9.00% पयांत सुधारली  

● 2021-22 (FY22) आधथकर् र्वषाकत भारत धर्वर्ास दर एरू्ण 

देशांतगकत उत्पादनाच्या (जीडीपी) पयांत 9 ट्के्क. पूर्वी हा दर 

8.5%होता. 

एनपीसीआय आधण फीसव्हक यांनी nFiNi’ र्ायकक्रम सुरू रे्ला 

● नॅशनल पेमेंि्स र्ॉपोरेशन ऑफ इंधडया (NPCI) ने Fiserv 

Inc. सह भागीदारी र्रून प्लग-अँड-पे्ल RuPay के्रधडट् र्ाडक  

सॅ्टर्, ‘nFiNi’ सुरु रे्ले. 

● nFiNi धफनटे्र् आधण बँर्ांना RuPay के्रधडट् र्ाडक जारी 

र्रण्यासाठी आर्वश्यर् असलेल्या सेर्वांचा एर् तयार सॅ्टर् 

आहे आधण धफनटे्र् बँर्-प्रायोधजत के्रधडट् र्ाडक सह-तयार 

र्रण्यास सिम र्रेल. हा एर् BaaS (बँधरं्ग-ए-ए-सत्मव्हकस) 

प्रोग्राम आहे. 

एलआयसीच्या आयपीओ व्यवस्थापनासाठी सरर्ारने 10 

मचंि बँर्सकची धनयुक्ती रे्ली 

● भारतीय जीवन धवमा महामंडळाच्या (एलआयसी) 

इधनधशयल पस्ब्लर् ऑफररंगचे व्यर्वस्थापन र्रण्यासाठी भारत 

सरर्ारने 10 मचंि बँर्सकची धनयुक्ती रे्ली आहे. 

● या व्यापारी बँर्सकची नारे्व आहेत- गोल्डमॅन सॅक्स (इंधडया) 

धसकु्यररट्ीज, धसट्ीगु्रप ग्लोबल मारे्ट्डस इंधडया, नोमुरा 

फायनास्न्शयल अ ॅडव्हायझरी अँड धसकु्यररट्ीज इंधडया, 

एसबीआय रॅ्धपट्ल मारे्ट्, जेएम फायनास्न्शयल, एस्क्सस 

रॅ्धपट्ल, बोफा धसकु्यररट्ीज, जेपी मॉगकन इंधडया, 

आयसीआयसीआय धसकु्यररट्ीज आधण र्ोट्र् मधहंद्रा. 

रॅ्धपट्ल रं्पनी धल. 

बँर् ऑफ बडोदा ने धडधजिल व्यासपीठ ‘बॉब वल्डक’ सुरु रे्ले  

● बँर् ऑफ बडोदा ने आपले धडधजट्ल बँधरं्ग पॅ्लट्फॉमक ‘बॉब 

वल्डक‘ सुरू र्रण्याची घोषणा रे्ली आहे. 

● व्यासपीठाचे उद्दीष्ट् सर्वक बँधरं्ग सेर्वा एर्ाच छताखाली प्रदान 

र्रणे आहे. व्यासपीठ प्रायोधगर् तत्त्वार्वर 23 ऑगस्ट 2021 

रोजी सुरू झाले. 

र्नाकिर् बँरे्ने पीओएस उपर्रण ‘WisePOSGo’ सुरु रे्ले 

● र्नाकिर् बँरे्ने आपल्या व्यापारी ग्राहर्ांना व्यर्वसायाच्या 

देयर्ार्वर प्रधक्रया र्रण्यासाठी ‘WisePOSGo’ नार्वाने ऑल-

इन-र्वन पॉइंट्-ऑफ-सेल्स (पीओएस) स्वाइधपंग उपर्रण सुरु 

रे्ले आहे. 

● या खाजगी िेत्रातील बँरे्ने Mswipe Technologies Pvt 

Ltd. च्या सहर्ायाकने हे पीओएस उपर्रण आणले आहे. 

एस अँड पी ग्लोबल रेधिंग्स ने भारताचा जीडीपी अंदाज धवत्तीय 

वषक 2022 साली 9.5% वतकवला 

● एस अँड पी ग्लोबल रेधटं्ग्सने भारताच्या र्वाढीचा अंदाज 

सुधारला असून 2021-22 (धर्वत्तीय र्वषक 2022) मधे्य 

अथकव्यर्वस्था 9.5 ट्के्क आधण 2022-23 (धर्वत्तीय र्वषक 2023) 

मधे्य 7.0 िके्क र्वाढण्याची अपेिा आहे. 

आरबीआयने यूर्ो बँरे्वरील र्जाकवरील धनबंध र्ाढून िार्ले 

● ररझव्हक बँर् ऑफ इंधडयाने सार्वकजधनर् िेत्रातील बँर् यूर्ो 

बँरे्ला आधथकर् आधण के्रधडट् प्रोफाइलमधे्य सुधारणा 

र्रण्याबाबत प्रॉम्प्प्ट र्रेस्क्ट्व्ह अ ॅक्शन (पीसीए) चौर्ट्ीतून 

बाहेर र्ाढले आहे. 

● या धनणकयामुळे बँरे्ला र्जक देण्याचे अधधर् स्वातंत्र्य धमळते, 

धर्वशेषत: र्ॉपोरेशनना आधण नेट्र्वर्क  र्वाढर्वण्यासाठी, धर्वधहत 

धनर्षांच्या अधीन राहून. 

● र्ोलर्ाता-आधाररत बँरे्ला मे 2017 मधे्य पीसीए अंतगकत 

उच्च नेट्-परफॉधमांग मालमत्ता (एनपीए) आधण नर्ारािर् 

मालमत्ता (आरओए) च्या र्ारणास्र्व ठेर्वण्यात आले होते. 
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एलआयसीने खुल्या बाजार अधधग्रहणाद्वारे बँर् ऑफ इंधडयाचे 

3.9% समभाग खरेदी रे्ले 

● भारतीय आयुधर्वकमा महामंडळाने (एलआयसी) खुल्या 

बाजारपेठेतून बँर् ऑफ इंधडयाचे 3.9 ट्के्क (15,90,07,791 

शेअसक) खरेदी रे्ले आहेत. 

● या अधधग्रहणापूर्वी एलआयसीने बँर् ऑफ इंधडयामधे्य 3.17 

ट्के्क समभाग होते. या अधधग्रहणानंतर, एलआयसीर्डे आता 

7.05 ट्के्क आहे, जे बँर् ऑफ इंधडयाच्या 28,92,87,324 

समभागांच्या बरोबरीचे आहे. 

● ही माधहती बँर् ऑफ इंधडयाने सेबीला पुरधर्वली होती. सेबीच्या 

मागकदशकर् तत्त्वांनुसार, एखाद्या रं्पनीने सूचीबद्ध रं्पनीचे 5 

ट्क्कक्यांपेिा जास् समभाग धर्वर्त घेतल्यानंतर त्या रं्पन्यांना 

स्टॉर् एक्सचेंजेसना ही माधहती द्यार्वी लागते. 

फोनपे ने धडधजिल पेमेंि इंिरएत्मिव धजओिेधशयल व्यासपीठ 

“पल्स पॅ्लिफॉमक” सुरु रे्ले 

● फोनपे ने फोनपे पल्स नार्वाचे व्यासपीठ सुरु रे्ले आहे. पल्स 

हे भारतातील पधहले परिरसंवादी व्यासपीठ आहे ज्यात 

धडधजट्ल पेमेंट्र्वरील धर्वदा माधहती आधण ट्र ेंड आहेत. हे 

व्यासपीठ भारताच्या परस्परसंर्वादी नर्ाशार्वर ग्राहर्ांद्वारे 

रे्लेले 2000 र्ोट्ीहून अधधर् धडधजट्ल व्यर्वहार दशकर्वते. 

RBI ने र्ें द्र सरर्ारसाठी WMA मयाकदा रु. 50,000 र्ोिी 

रे्ली 

● भारतीय ररझव्हक बँर् मयाकदा सेट् आहे वेज आधण साधने 

ऍडव्हाने्सस (WMA) आधथकर् र्वषक 2021-22 म्हणजेच दुसऱडया 

सहामाहीत साठी माचक 2022 ऑिोबर ते 2021 येथे रु. 

50,000 र्ोिी. जेव्हा भारत सरर्ार डबू्ल्यएमए मयाकदेच्या 75 

िके्क र्वापरते तेव्हा ररझव्हक बँर् बाजारपेठेतील र्जाकचे नर्वीन 

प्रर्वाह सुरू र्रू शर्ते . 

● ररझव्हक बँरे्ने सध्याच्या पररस्स्थतीचा धर्वचार र्रून भारत 

सरर्ारशी सल्लामसलत र्रून र्ोणत्याही रे्वळी मयाकदा 

सुधारण्याची लर्वधचर्ता र्ायम ठेर्वली आहे 

धनयामर् अनुपालनातील तु्रिीसंाठी RBI ने RBL बँरे्वर 2 

र्ोिी दंड आर्ारला 

● भारतीय ररझवक बँरे्ने (आरबीआय) RBL बँर् र्वर तरतुदीचें 

पालन न र्रण्यासाठी बँधरं्ग धनयमन अधधधनयम 1949 

ररझव्हक बँरे्ने दंड तरतुदी अंतगकत रुपये 2 र्ोिी दंड 

ठोठार्वला आहेभारतीय ररझर्वक बँरे्ने (आरबीआय) देखील दंड 

र्ाश्मीर (जमू्म-र्ाश्मीर) राज्य सहर्ारी बँर्, िीनगर एर् 

सह रुपये 11 लाख दंड धनयामर् धनष्ठा मधे्य अपुरेपणा आहे. 

अहर्वालानुसार, बँधरं्ग धनयमन अधधधनयम, 1949 च्या र्लम 

56 सह र्लम 23 चे उलं्लघन रे्ल्यामुळे जमू्म-र्ाश्मीर राज्य 

सहर्ारी बँरे्ने RBI र्डून पूर्वकपरर्वानगी न घेता शाखा 

उघडल्या होत्या. 

आरबीआयने इंधडयन ओव्हरसीज बँरे्ला प्रॉम्प्प्ट र्रेत्मिव्ह 

अँक्शन फे्रमवर्क मधून र्ाढून िार्ले. 

● भारतीय ररझव्हक बँरे्ने इंधडयन ओव्हरसीज बँर् (IOB) 

र्वरील प्रॉम्प्प्ट र्रेत्मिव्ह अँक्शन (PCA) धनबंध हट्र्वण्याची 

घोषणा रे्ली आहे . या धनणकयामुळे बँरे्ला र्जक देण्याचे अधधर् 

स्वातंत्र्य धमळते, धर्वशेषत: र्ॉपोरेशनना आधण नेट्र्वर्क  

र्वाढर्वण्यासाठी, धर्वधहत धनर्षांच्या अधीन राहून. 2015 मधे्य 

IOB PCA अंतगकत ठेर्वण्यात आले . 

NPCI ने 'ऑन-द-गो' पेमेंि सोलू्यशनसाठी YES बँरे्शी र्रार 

रे्ला 

● भारत नॅशनल पेमेंट्डस र्ॉपोरेशन ऑफ (एनपीसीआय) खाजगी 

िेत्रातील बँर् भागीदारी होय बँर् सुरू र्रण्यासाठी पधहल्याच 

त्याच्या प्रर्ारची 'रुपे जाता-जाता' संपर्क रधहत देयरे् उपाय. 

RuPay ऑन-द-गो र्ॉनॅ्टक्ट्लेस सोलू्यशन हे प्रामुख्याने 

घालण्यायोग्य पेमेंट् सोलू्यशन आहे, जे ग्राहर्ांना दररोज 

र्वापरल्या जाणाऱया अँके्ससरीजमधून लहान आधण मोठ्या 

मूल्याचे व्यर्वहार र्रण्यास सिम र्रण्यासाठी सुरू रे्ले आहे. 

● या उपायामुळे धफधजर्ल र्ाडक बाळगण्याची गरज संपुष्ट्ात 

येईल, आधण ग्राहर् धर्रर्ोळ दुर्ानांर्वर RuPay 

र्ॉनॅ्टक्ट्लेस-सिम PoS र्वर सोलू्यशन र्वापरू शर्तात आधण 

धपनची गरज नसताना 5,000 रुपयांपयांत पैसे देऊ शर्तात . 

उपाय एर्ा साध्या 'टॅ्प, पे, गो' यंत्रणेर्वर आधाररत आहे. हे 

धफनटे्र् इन्फ्रास्टरक्चर पाट्कनर धनओके्रड आधण मॅनु्यफॅक्चररंग 

पाट्कनर शेषसाई यांच्या संयुक्त धर्वद्यमाने लॉन्च र्रण्यात आले 

आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

75 धदव्यांगांना हुनरबाज पुरस्कार देऊन सत्कार 

● ग्रामीण धवर्ास आधण पंचायती राज नॅशनल इत्मिटू्यि 

ऑफ , हैदराबाद ग्रामीण धर्वर्ास मंत्रालय च्या धर्वद्यमाने 

अंतगकत सादर हुनारबाज पुरस्कार 75 15 राज्यांतील रे्वगळ्या-

धर्वर्लांग उमेदर्वारांना धमळाला. 

● पंधडत दीन दयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीधनधमत्त अंत्योदय 

धदवस आधण आझादी र्ा अमृत महोत्सर्वाचा भाग म्हणून हा 

पुरस्कार सोहळा आयोधजत र्रण्यात आला होता . 

2021 शांती स्वरूप भिनागर धवजेत्यांची घोषणा 

● धर्वज्ञान आधण तंत्रज्ञान 2021 साठी शांती स्वरूप भिनागर 

पाररतोधषर् , वैज्ञाधनर् आधण औद्योधगर् संशोधन 

पररषदेच्या (CSIR) 80 व्या स्थापना धदनाधनधमत्त जाहीर 

र्रण्यात आले . दरर्वषी, सीएसआयआर हा पुरस्कार 45 

र्वषाांखालील शास्त्रज्ञांना जीर्वशास्त्र, रसायनशास्त्र, गधणत, 

भौधतर्शास्त्र, औषध, अधभयांधत्रर्ी आधण पृथ्वी, र्वातार्वरण, 

महासागर आधण ग्रह धर्वज्ञान यामधील योगदानासाठी प्रदान 

र्रते. या पुरस्कारात 5 लाख रुपयांचे रोख बिीस आहे .  
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● समारंभादरम्यान, उपराष्ट्र पती एम वं्यर्य्या नायडू यांनी 

सीएसआयआरला सर्वोच्च क्रमाने धर्वज्ञानाचा पाठपुरार्वा 

र्रताना स्वत: ला पुन्हा शोधण्याचा आधण भधर्वष्यार्डे 

र्वळण्याचा सल्ला धदला. 

पुरस्कारप्राप्त 11 शास्त्रज्ञांची यादी येथे आहे: 

जैधवर् धवज्ञान िेणी: 

● डॉ अधमत धसंग, मायक्रोबायोलॉजी आधण सेल बायोलॉजी 

धर्वभाग, भारतीय धर्वज्ञान संस्था, बेंगळुरू. 

● डॉ अरुण रु्मार शुक्ला, जैधर्वर् धर्वज्ञान आधण जैर्व अधभयांधत्रर्ी 

धर्वभाग, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था र्ानपूर. 

रासायधनर् धवज्ञान िेणी: 

● प्रगत रै्वज्ञाधनर् संशोधन जर्वाहरलाल नेहरू सेंट्र फॉर, 

बंगळुरु, दोन संशोधर् डॉ र्धनष्क धर्वश्वास सामुग्री धर्वज्ञान 

आधण इंट्रनॅशनल सेंट्र पासून डॉ ट्ी Govindaraju, जैर्व-

सेंद्रीय रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा पासून, प्राप्तर्ताक म्हणून 

जाहीर रे्ले. 

पृथ्वी, वातावरण, महासागर आधण ग्रह धवज्ञान िेणी: 

● सीएसआयआर नॉथक ईस्ट इस्ि्ूट् ऑफ सायन्स अँड 

टे्क्नॉलॉजी, जोरहाट्, र्ोळसा आधण ऊजाक संशोधन गट्ातील 

डॉ . 

अधभयांधत्रर्ी धवज्ञान िेणी: 

● डॉ.देवदीप मुखोपाध्याय, संगणर् धर्वज्ञान आधण अधभयांधत्रर्ी 

धर्वभाग, इंधडयन इस्ि्ूट् ऑफ टे्क्नॉलॉजी खरगपूर, यांना 

अधभयांधत्रर्ी धर्वज्ञान शे्रणी अंतगकत पुरस्कार प्राप्त झाला. 

गधणतीय धवज्ञान िेणी: 

● डॉ अधनश घोष, गधणताची शाळा, ट्ाट्ा मूलभूत संशोधन 

संस्था, मंुबई. 

● डॉ सारे्त सौरभ, द गधणत धर्वज्ञान संस्था, चेन्नई, धर्वजेत्यांची 

घोषणा र्रण्यात आली. 

वैद्यर्ीय धवज्ञान: 

● डॉ.जीमन पन्नीयम्माल, अचु्यत मेनन सेंट्र फॉर हेल्थ सायन्स 

स्टडीज, श्री धचत्र धतरुनाल इस्ि्ूट् फॉर मेधडर्ल सायने्सस 

अँड टे्क्नॉलॉजी, धतरुअनंतपुरम. 

● डॉ रोधहत श्रीर्वास्र्व, बायोसायन्स आधण बायोइंधजनीअररंग 

धर्वभाग, इंधडयन इस्ि्ूट् ऑफ टे्क्नॉलॉजी बॉमे्ब. 

भौधतर् धवज्ञान: 

● पुण्याच्या इंट्र युधनव्हधसकट्ी सेंट्र फॉर एस्टर ोनॉमी अँड 

अँस्टर ोधफधजक्स मधील डॉ र्नर् साहा यांना भौधतर् धर्वज्ञान 

पुरस्कार धमळाला. 

येमेनी मानवतावादी संघिनेने नॅने्सन धनवाकधसत पुरस्कार 2021 

धजंर्ला 

● येमेनमधील एर्ा मानर्वतार्वादी संस्थेला 2021 UNHCR नॅने्सन 

धनर्वाकधसत पुरस्कार धर्वजेता म्हणून घोधषत र्रण्यात आले आहे . 

अमीन जुब्रान यांनी 2017 मधे्य स्थापन रे्लेल्या "जील अले्बना 

असोधसएशन फॉर हडयुमॅधनटे्ररयन डेव्हलपमेंट्" नार्वाच्या संस्थेने 

देशातील संघषाकने धर्वस्थाधपत झालेल्या हजारो येमेनी लोर्ांना 

आधार आधण जीर्वनदायी प्रदान र्रण्यासाठी प्रधतधष्ठत सन्मान 

धजंर्ला आहे. 

पुरस्काराबद्दल: 

● यूएनएचसीआर नॅने्सन शरणाथी पुरस्कार धनर्वाकधसत, इतर 

धर्वस्थाधपत आधण राज्यधर्वहीन लोर्ांचे संरिण र्रण्याच्या 

र्तकव्याच्या र्वर आधण पलीर्डे जाण्यासाठी व्यक्ती, गट् धरं्र्वा 

संस्थांचा सन्मान र्रते. 

 

संरक्षण बातम्या 
 

DRDO ने आर्ाश प्राइम धमसाइलची यशस्वी पधहली उड्डाण 

चाचणी घेतली 

● संरक्षण संशोधन आधण धवर्ास संघिना (डीआरडीओ) 

च्या एर् नर्वीन आरृ्वत्ती एर् यशस्वी पधहले र्सोट्ी उड्डाण 

चालते आहे आर्ाश के्षपणास्त्र नार्व 'आर्ाश प्राईम' 

इंधट्गे्रटे्ड र्सोट्ी शे्रणी (आयट्ीआर), पासून चांदीपूर, 

ओधडशा.  

● चाचणी उड्डाणाचे यश हे जागधतर् दजाकच्या िेपणास्त्र यंत्रणेच्या 

धडझाईन आधण धर्वर्ासात डीआरडीओची िमता दशकर्वते. 

िेपणास्त्राने सुधारणा रे्ल्यानंतर पधहल्या उड्डाण चाचणीमधे्य 

शतू्रच्या धर्वमानाची नक्कल र्रणारे मानर्वरधहत हर्वाई लक्ष्य 

लक्ष्य रे्ले आधण नष्ट् रे्ले. 

● धर्वद्यमान आर्ाश प्रणालीच्या तुलनेत, आर्ाश प्राइम सुधाररत 

अचूर्तेसाठी स्वदेशी सधक्रय रेधडओ धफ्रक्वें सी (आरएफ) 

साधर्ाने सुसज्ज आहे. इतर सुधारणा उच्च उंचीर्वर र्मी 

तापमानाच्या र्वातार्वरणात अधधर् धर्वश्वासाहक र्ामधगरी सुधनधित 

र्रतात. सध्याच्या उड्डाण चाचणीसाठी धर्वद्यमान आर्ाश शस्त्र 

प्रणालीची सुधाररत ग्राउंड प्रणाली र्वापरण्यात आली आहे. 

● ITR च्या रेंज से्टशनमधे्य रडार, इलेक्ट्र ो-ऑधप्टर्ल ट्र ॅधरं्ग 

धसस्टीम (EOTS) आधण टे्लीमेट्र ी से्टशन्स धमसाइल ट्र ॅजेक्ट्री 

आधण फ्लाइट् पॅरामीट्सकचे धनरीिण र्रतात 
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क्रीडा बातम्या 
 

लुईस हॅधमल्टनने रधशयन ग्रांप्री 2021 धजंर्ली 

● लुईस हॅधमल्टन (मधसकडीज-गे्रट् धब्रट्न), F1 रधशयन ग्रांप्री 2021 

धजंर्ला आहे. हा त्याचा 100 र्वा ग्रांप्री धर्वजय आहे. हॅधमल्टनचा 

या हंगामातील पाचर्वा धर्वजय आधण जुलैमधे्य धब्रधट्श 

ग्रांप्रीनंतरचा हा पधहला धर्वजय होता. 

● मॅक्स रे्वसॅ्टकपेन (रेड बुल-नेदरलँडडस) दुसऱया क्रमांर्ार्वर तर 

र्ालोस सैन्झ जूधनयर (फेरारी-से्पन) रधशयन ग्रांप्री 2021 मधे्य 

धतसऱया क्रमांर्ार्वर आले. 

साधनया धमझाक आधण झांग शुई यांनी ओस्टरावा ओपन डबू्ल्यिीए 

दुहेरीचे धवजेतेपद पिर्ावले 

● भारताच्या साधनया धमझाक आधण धतच्या चीनी भागीदार झांग 

शूआय मधहला दुहेरीचे धर्वजेतेपद पट्र्ार्वले मधहला दुहेरीच्या 

अंधतम येथे ऑस्टर ार्वा उघडा ऑस्टर ार्वा मधील, झेर् प्रजासत्तार्. 

● धद्वतीय मानांधर्त इंडो-चायनीज जोडीने अमेरररे्च्या रे्ट्धलन 

धििन आधण नू्यझीलंडच्या एररन राऊट्धलफ या धतसऱया 

मानांधर्त जोडीला एर् तास आधण चार धमधनट्ांत धशखर 

लढतीत 6-3 6-2 ने पराभूत रे्ले. 

2021 धतरंदाजी जागधतर् अधजंक्यपद िधेत भारताने तीन 

रौय पदर्ांवर दावा रे्ला 

● ट्ीम इंधडयाच्या धतरंदाजांनी युनायटे्ड से्टट्डसच्या यँर्ट्न, 

साउथ डर्ोट्ा येथे आयोधजत 2021 र्वल्डक आचकरी 

चॅस्म्पयनधशपमधे्य तीन रौय पदर्ांवर समाधान धमळर्वले. 

मधहला रं्पाऊंड रै्वयस्क्तर्, मधहला रं्पाऊंड ट्ीम आधण 

रं्पाऊंड धमधश्रत संघ स्पधाांमधे्य तीन रौय पदरे् धजंर्ली गेली. 

● याधशर्वाय, धर्वजयर्वाडाच्या वेन्नम ज्योती सुरेखा जागधतर् 

चॅस्म्पयनधशपमधे्य तीन रौय पदरे् धजंर्णारी पधहली 

भारतीय मधहला धतरंदाज ठरली . 25 र्वषीय मुलीने तीन 

शे्रणीमंधे्य प्रते्यर्ी पदर् धजंर्ल्यानंतर ही र्ामधगरी रे्ली. 
 

 

भारताने धजंर्लेल्या रौय पदर्ांमधे्य हे समाधवष्ट् आहे: 

● मधहला संयुग रै्वयस्क्तर्: ज्योती सुरेखा रे्वन्नम 

● मधहला रं्पाऊंड ट्ीम: ज्योती सुरेखा रे्वन्नम, मुस्कर धर्रार 

आधण धप्रया गुजकर 

● रं्पाऊंड धमधश्रत संघ: अधभषेर् र्वमाक आधण ज्योती सुरेखा रे्वन्नम 

इंगं्लडचा धक्ररे्िपिू मोईन अलीने र्सोिीतून धनवृत्तीची घोषणा 

रे्ली 

● इंगं्लड धक्ररे्ट्चा अष्ट्पैलू खेळाडू मोईन अलीने र्सोट्ी 

सामन्याच्या र्ारधर्दीतून धनरृ्वत्ती जाहीर रे्ली आहे. 34 र्वषीय 

अलीने 2014 मधे्य र्सोट्ी धक्ररे्ट्मधे्य पदापकण रे्ले आधण 64 

र्सोट्ी सामन्यांमधे्य इंगं्लडचे प्रधतधनधधत्व रे्ले. 

● त्याने र्सोट्ी र्ारर्ीदीत 5 पाच धर्वरे्ट् घेण्यासह 195 र्सोट्ी 

धर्वरे्ट्डस घेतल्या आधण पाच र्सोट्ी सामन्यातील शतरे् रे्ली. 

मोईन मात्र इंगं्लडसाठी मयाकधदत षट्र्ांचे धक्ररे्ट् खेळत 

राहील. 

अमेरररे्ने युरोप वॉन रायडर र्प गोल्फ िधाक धजंर्ली 

● 2021 रायडर र्प युनायिेड से्टि्स पट्र्ार्वले आहे 

धजंर्ण्यासती अंधतम अधाक धबंदू सुरधित 19-9 धवजय, 28-धबंदू 

स्वरूपाधर्वषयी आल्यापासून रायडर र्प स्पधेच्या इधतहासातील 

धर्वजय सर्वाकत मोठा माधजकन आहे. 1979 and 1983 नंतर 

पधहल्यांदाच ट्ीम यूएसएने 2016 मधे्य हेझलट्ाईनमधे्य 

धजंर्ल्यानंतर बॅर्-टू्-बॅर् होम रायडर र्प धजंर्ला. 

● फ्रान्समधे्य 2018 मधे्य अमेररर्न आधण युरोपमधील शेर्वट्च्या 

10 रायडर चषर्ांपैर्ी सात पराभूत झाले. 

आयपीएलमधे्य एर्ा संघाधवरुि रोधहत शमाकने प्रथम 1,000 

धावा रे्ल्या 

● रोधहत शमाक पधहल्या धपठात झाले इंधडयन प्रीधमयर लीग 

(आयपीएल) र्ाळात एर्ा संघाला 1000 धार्वा इधतहास मंुबई 

इंधडयन्स '(MI) धर्वरुद्ध स्पधाक र्ोलर्ाता नाइि रायडसक 

(रे्रे्आर) येथे शेख झायेद से्टधडयम, अबु धाबी. 34 र्वषीय 

खेळाडूने MI च्या डार्वाच्या चौथ्या षट्र्ात ही र्ामधगरी रे्ली. 

रोधहतने आता रे्रे्आरधर्वरुद्ध 46.13 च्या सरासरीने 1015 

धावा आधण 132.16 च्या स्टर ाइर् रेट्सह सहा अधकशतरे् आधण 

एर् शतर्ाचा समारे्वश रे्ला आहे. 

आयसीसीने िी -20 वल्डक र्पचे थीम सॉंग लाँच रे्ले. 

● आंतरराष्ट्र ीय धक्ररे्ि पररषदेने आगामी ट्वेंिी -20 धवश्वचषर् 

िधेसाठी एर् थीम सॉंग लौचं रे्ले. यात धवराि र्ोहली 

आधण र्णकधार रे्वस्ट इंधडज धर्रॉन पोलाडक यांचा ॲधनमेटे्ड 

अर्वतार यात धदसतो. 

● हे गाणे बॉधलरू्वडचे संगीत धदग्दशकर् अधमत धत्रवेदी यांनी रचले 

आहे , एर् ॲधनमेटे्ड धचत्रपट् आहे ज्यात जगभरातील तरुण 

चाहते ट्ी 20 धक्ररे्ट्मधे्य गंुतलेले आहेत आधण त्यात खेळाच्या 

र्ाही मोठ्या सुपरस्टारचा समारे्वश आहे.ही स्पधाक 17 

ऑिोबरपासून ओमान आधण यूएईमधे्य सुरू होईल , तर 

अंधतम सामना 14 नोव्हेंबरला दुबईत खेळला जाईल. 
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िोधर्यो ऑधलत्मिर् पदर् धवजेता रुधपंदर पाल धसंगने 

हॉर्ीमधून धनवृत्तीची घोषणा रे्ली 

● ट्ोधर्यो ऑधलस्म्पर् पदर् धर्वजेता रुधपंदर पाल धसंगने 

हॉर्ीमधून धनरृ्वत्तीची घोषणा रे्ली 

● ऑधलस्म्पर् र्ांस्यपदर् धर्वजेते भारतीय हॉर्ीपटू् रुधपंदर पाल 

धसंग यांनी आंतरराष्ट्र ीय हॉर्ीमधून धनरृ्वत्ती जाहीर रे्ली आहे.  

● 30 र्वषीय रुधपंदरने आपल्या 13 र्वषाांच्या हॉर्ी र्ारधर्दीत 

223 सामन्यांमधे्य भारतीय हॉर्ी संघाचे प्रधतधनधधत्व रे्ले. 

● ते जुलै - ऑगस्ट 2021 मधे्य झालेल्या 2020 ग्रीष्मर्ालीन 

ट्ोधर्यो ऑधलस्म्पर्मधे्य र्ांस्यपदर् धजंर्णाऱया भारतीय 

हॉर्ी संघाचा एर् भाग होते. 

भारतीय मधहला संघाने त्यांची पधहली गुलाबी चेंडू िेस्ट सामना 

खेळला. 

● भारतीय मधहला संघाने त्यांची पधहली गुलाबी चेंडू टे्स्ट सामना 

खेळला. 

● पधहल्या गुलाबी चेंडू धदर्वस र्व रात्र र्सोट्ी यांच्यात सामना 

भारत आधण ऑस्टर ेधलयाच्या मधहला संघ खेळत आहे. हा सामना 

ऑस्टर ेधलयातील Carrara Carrara Oval मधे्य 30 सप्टेंबर रोजी 

खेळल्या गेला. भारतीय संघाचे नेतृत्व धमताली राज र्रत आहे. 

● ऑस्टर ेधलयाने 2017 मधे्य इंगं्लड धर्वरुद्ध धसडनी येथे पधहला 

गुलाबी चेंडू र्सोट्ी सामना खेळला. 

प्रोफेशनल बॉक्सर मॅनी पॅधर्याओने बॉत्मकं्सगमधून धनवृत्तीची 

घोषणा रे्ली. 

● प्रोफेशनल बॉक्सर मॅनी पॅधर्याओने बॉस्कं्सगमधून धनरृ्वत्तीची 

घोषणा रे्ली. 

● प्रोफेशनल बॉक्सर मॅनी पॅधर्याओने बॉस्कं्सगमधून धनरृ्वत्तीची 

घोषणा रे्ली. त्यांची खेळाची र्ारर्ीदक 26 र्वषाकची आहे. 

● त्याने र्वयाच्या 16 व्या र्वषी 1995 मधे्य व्यार्वसाधयर् पदापकण 

रे्ले. lineal championship मधे्य रे्वगरे्वगळ्या र्वजनी गट्ात 

अधजंक्यपद धजंर्णारा तो एर्मेर्व बॉक्सर आहे. 

● त्याने नुर्तेच र्वयाच्या 40 व्या र्वषी 2019 चे रे्वल्टररे्वट् ट्ायट्ल 

धजंर्ले. 

 

महत्वाचे धदवस 
 

जागधतर् पयकिन धदन: 27 सप्टेंबर 

● जागधतर् पयकिन धदन दरर्वषी 27 सप्टेंबर रोजी जागधतर् 

स्रार्वर साजरा रे्ला जातो . या धदर्वसाचा उदे्दश आंतरराष्ट्र ीय 

समुदायामधे्य पयकट्नाच्या भूधमरे्धर्वषयी जागरूर्ता र्वाढर्वणे 

आधण जगभरातील सामाधजर्, सांसृ्कधतर्, राजर्ीय आधण 

आधथकर् मूल्यांर्वर त्याचा र्सा पररणाम होतो हे प्रदधशकत र्रणे 

आहे. 

अण्वस्त्रांच्या संपूणक धनमूकलनासाठी आंतरराष्ट्र ीय धदवस 

● युनायिेड नेशन्स व्रत 26 सप्टेंबर दरर्वषी म्हणून आत्मण्वर् 

शसे्त्र एरू्ण धनमूकलन आंतरराष्ट्र ीय धदवस. अण्वस्त्रांद्वारे 

मानर्वतेला होणारा धोर्ा आधण त्यांच्या संपूणक धनमूकलनाची गरज 

याधर्वषयी जनजागृती र्रणे हा या धदर्वसाचा उदे्दश आहे. 

● हे लोर्ांना आधण त्यांच्या नेत्यांना अशी शसे्त्र नष्ट् र्रण्याचे खरे 

फायदे आधण त्यांना र्ायम ठेर्वण्याच्या सामाधजर् आधण 

आधथकर् खचाकबद्दल धशधित र्रण्याची संधी प्रदान र्रते. 

जागधतर् पयाकवरण आरोग्य धदन: 26 सप्टेंबर 

● पयाकवरणीय आरोग्य इंिरनॅशनल फेडरेशन (IFEH) देखणे 

जाहीर जागधतर् पयाकवरण आरोग्य धदन र्वर 26 सप्टेंबर 

दरर्वषी. हा धदर्वस जगभरातील पयाकर्वरणीय आरोग्याच्या 

महत्त्वपूणक र्ायाकर्वर प्रर्ाश ट्ार्ण्यासाठी साजरा रे्ला जातो. 

सध्याच्या पररस्स्थतीत हा धदर्वस महत्त्वाचा आहे र्ारण जगातील 

बहुतेर् भाग सध्या सुरू असलेल्या र्ोरोनाव्हायरस साथीच्या 

पररस्स्थतीतून सार्वरत आहेत. अशा र्ाळात, पयाकर्वरणीय 

आरोग्य र्मकचाऱयांचे महत्त्व पूर्वीपेिा अधधर् अधोरेस्खत रे्ले 

गेले आहे. 

● 2021 जागधतर् पयाकर्वरण आरोग्य धदनाची थीम: जागधतर् 

पुनप्राकप्तीमधे्य धनरोगी समुदायांसाठी पयाकवरणीय 

आरोग्याला प्राधान्य देणे. 

जागधतर् नद्या धदवस 2021: 26 सप्टेंबर 

● जगभरातील नद्यांचे समथकन, संरिण आधण जतन र्रण्याची 

गरज याधर्वषयी जागधतर् जागरूर्ता र्वाढर्वण्यासाठी 2005 

पासून दरर्वषी सप्टेंबरच्या चौथ्या रधववारी जागधतर् नद्या 

धदन साजरा रे्ला जातो . 

● 2021 मधे्य, 26 सप्टेंबर रोजी जागधतर् नद्या धदर्वस साजरा 

रे्ला जातो . जागधतर् नद्या धदन 2021 ची थीम "आमच्या 

समुदायामधील जलमागक" आहे, 

● ज्यामधे्य र्वारंर्वार तणार्वाखाली असलेल्या शहरी जलमागाांचे 

संर्वधकन आधण दुरुस्ी र्रण्याच्या गरजेर्वर धर्वशेष भर देण्यात 

आला आहे. 

माधहतीच्या सावकधत्रर् प्रवेशासाठी आंतरराष्ट्र ीय धदवस : 26 

सप्टेंबर 

● माधहती वैधश्वर् प्रवेश आंतरराष्ट्र ीय धदवस (सामान्यतः  माधहती 

धदर्वस प्ररे्वश म्हणून ओळखले जाते) जागधतर् स्रार्वर साजरा 

रे्ला जातो 28 सप्टेंबर दरर्वषी. माधहतीमधे्य सार्वकधत्रर् प्ररे्वश 

म्हणजे प्रते्यर्ाला धनरोगी आधण सर्वकसमारे्वशर् ज्ञान 

समाजांसाठी माधहती शोधण्याचा, प्राप्त र्रण्याचा आधण प्रदान 

र्रण्याचा अधधर्ार आहे. माधहतीच्या सार्वकधत्रर् प्ररे्वशासाठीचा 

आंतरराष्ट्र ीय धदर्वस साजरा होतो 

● माधहतीचा अधधर्ार मूलभूत अधधर्ार म्हणून अंमलात 

आणण्याच्या िेत्रात. धशर्वाय, "अधधर् चांगले धनमाकण र्रणे" 

या धर्वषयार्वरील जागधतर् चचाक र्ोधर्वड 19 pandemic 

साथीच्या संदभाकत अनुरू्ल-अनुरू्ल आहे. 
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जागधतर् रेबीज धदवस: 28 सप्टेंबर 

● मानर्व आधण प्राण्यांर्वर रेबीजच्या प्रभार्वाधर्वषयी जागरूर्ता 

धनमाकण र्रण्यासाठी, रोग र्सा रोखायचा याधर्वषयी माधहती 

आधण सल्ला देण्यासाठी आधण रेबीजर्वर धनयंत्रण 

धमळर्वण्यासाठी प्रयत्न र्रण्यासाठी दरर्वषी 28 सप्टेंबर रोजी 

जागधतर् रेबीज धदवस साजरा रे्ला जातो . 2021 ही 

जागधतर् रेबीज धदर्वसाची 15 र्वी आरृ्वत्ती आहे. 

● 2021 मधे्य जागधतर् रेबीज धदर्वसाची थीम 'रेबीज: फॅि्स, 

न भीती' आहे. 

29 सप्टेंबर : जागधतर् हृदय धदन 

● दरर्वषी 29 सप्टेंबर रोजी जागधतर् हृदय धदन साजरा रे्ला 

जातो जेणेर्रून लोर्ांचे लि हृदयधर्वर्ार आधण संबंधधत 

आरोग्य समस्यांर्डे लि रे्वधले जाईल. दरर्वषी साजरा होणारा 

धदर्वस हृदयरोग आधण स्टर ोर्सह हृदय र्व रक्तर्वाधहन्यासंबंधी 

रोग (सीव्हीडी) बद्दल जागरूर्ता धनमाकण र्रतो आधण 

प्रधतबंधािर् आधण धनयंत्रण उपायांर्वर प्रर्ाश ट्ार्तो. र्वल्डक 

हाट्क फेडरेशनने हा धदर्वस हृदयरोग आधण स्टर ोर्सह हृदय र्व 

रक्तर्वाधहन्यासंबंधी रोगांधर्वषयी जागरूर्ता धनमाकण 

र्रण्यासाठी तयार रे्ला होता. 

● या र्वषी, जागधतर् हृदय धदर्वसाची थीम "र्नेक्ट् हाट्क टू् 

र्नेक्ट्" आहे.  

29 सप्टेंबर : अन्नाचे नुर्सान आधण र्चरा याधवषयी जागृतीचा 

आंतरराष्ट्र ीय धदवस 

● अन्नाचा अपव्यय सोडर्वण्याच्या जागधतर् प्रयत्नांना प्रोत्साहन 

देण्यासाठी आधण त्यांची अंमलबजार्वणी र्रण्यासाठी 2020 

पासून 29 सप्टेंबर रोजी अन्नाचे नुर्सान आधण 

र्चऱ्याधवषयी जागृतीचा आंतरराष्ट्र ीय धदवस साजरा रे्ला 

जातो . 

● संयुक्त राष्ट्र ांच्या सर्वकसाधारण सभेने 29 सप्टेंबर हा धदर्वस 2019 

मधे्य अन्नाचे नुर्सान आधण र्चरा याधर्वषयी जागरूर्ता धदर्वस 

म्हणून घोधषत रे्ला. 

● 2021 ची थीम अन्नाचे नुर्सान आधण र्चरा थांबवा. 

लोर्ांसाठी. ग्रहासाठी.  

● या धदर्वसाचे मुख्य उद्दीष्ट् म्हणजे शाश्वत अन्न सर्वयीदं्वारे हर्वामान 

बदलाच्या समसे्यचे धनरार्रण र्रण्याच्या धदशेने र्ाम 

र्रण्याबरोबरच जबाबदार र्वापर आधण उत्पादन तसेच शून्य 

उपासमारीच्या धदशेने पार्वले उचलणे. 

जागधतर् सागरी धदवस 2021: 30 सप्टेंबर 

● जागधतर् सागरी धदवस 2021 30 सप्टेंबर रोजी जागधतर् 

स्रार्वर साजरा रे्ला जातो . जागधतर् सागरी धदन साजरा 

र्रण्याची नेमर्ी तारीख रै्वयस्क्तर् सरर्ारांर्वर सोडली जाते 

परंतु सामान्यतः  सप्टेंबरच्या शेर्वट्च्या आठर्वड्यात साजरा रे्ला 

जातो. 

● जागधतर् सागरी धदन 2021 ची थीम आहे "धशधपंगच्या 

भधवष्यातील मूलभूत नाधवर्". 

आंतरराष्ट्र ीय अनुवाद धदन: 30 सप्टेंबर 

● दरर्वषी आंतरराष्ट्र ीय अनुर्वाद धदन 30 सप्टेंबर रोजी साजरा रे्ला 

जातो . इंट्रनॅशनल फेडरेशन ऑफ ट्र ान्सलेट्सक (FIT) 1953 

मधे्य स्थापन झाल्यापासून धदर्वसाचे आयोजन र्रते . या 

धदर्वसाचा उदे्दश भाषा अनुर्वाद व्यार्वसाधयर्ांच्या र्ायाकचा 

उत्सर्व साजरा र्रणे आहे जे संर्वाद, समज आधण सहर्ायक 

सुलभ र्रते, जागधतर् शांतता आधण सुरधिततेच्या धर्वर्ास 

आधण बळर्ट्ीसाठी योगदान देते. . 

● आंतरराष्ट्र ीय अनुर्वाद धदन 2021 थीम: "अनुर्वादात संयुक्त". 

जागधतर् शार्ाहारी धदन: 01 ऑिोबर 

● शार्ाहारी जीर्वनशैलीच्या नैधतर्, पयाकर्वरणीय, आरोग्य आधण 

मानर्वतार्वादी फायद्यांधर्वषयी जागृती र्रण्यासाठी जागधतर् 

शार्ाहारी धदन दरर्वषी 1 ऑक्ट्ोबर रोजी साजरा रे्ला जातो.  

● जागधतर् शार्ाहारी धदन पयाकर्वरणीय धर्वचारांर्वर, प्राण्यांच्या 

र्ल्याणासाठी आधण हक्कांच्या मुद्द्ांर्वर आधण रै्वयस्क्तर् 

आरोग्य फायद्यांर्वर जोर देण्यासाठी साजरा रे्ला जातो. 

● 1 ते 7 ऑक्ट्ोबर दरम्यानचा संपूणक आठर्वडा आंतरराष्ट्र ीय 

शार्ाहारी सप्ताह म्हणून साजरा रे्ला जातो. 

इधतहास: 

● 1800 च्या दशर्ाच्या मध्यात 'शार्ाहारी' या शब्दाच्या 

लोर्धप्रयतेपूर्वी शार्ाहाराला र्वारंर्वार पायथागोररयन आहार 

म्हणून संबोधले जात असे .  

● प्राचीन ग्रीर् तत्त्वरे्वत्ता आधण गधणतज्ञ पायथागोरस हा आहाराचा 

सुरुर्वातीचा पुरस्कताक होता, म्हणून त्याला हे नार्व देण्यात आले 

 

धनधन बातम्या 
 

प्रख्यात मधहला अधधर्ार र्ायकर्त्याक आधण लेत्मखर्ा र्मला 

भसीन यांचे धनधन 

● मधहला हक्क र्ायकर्त्याक आधण प्रधसद्ध लेस्खर्ा र्मला भसीन 

यांचे र्र्क रोगाशी झंुज देऊन धनधन झाले. धतने 1970 च्या 

दशर्ात धर्वर्ासाच्या मुद्द्ांर्वर र्ाम र्रण्यास सुरुर्वात रे्ली 

आधण धतचे र्ाम धलंग, धशिण, मानर्वी धर्वर्ास आधण 

माध्यमांर्वर र्ें धद्रत होते. 
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पुस्रे् आधण लेखर् बातम्या  
 

रु्लप्रीत यादव धलत्मखत "द बॅिल ऑफ रेझांग ला" या नवीन 

पुस्र्ाचे अनावरण 

● रु्लप्रीत यादर्व धलस्खत "द बॅट्ल ऑफ रेझांग ला" नार्वाचे 

नर्वीन पुस्र् आहे . एर् नर्वीन पुस्र् 120 भारतीय सैधनर्ांची 

र्था सांगते, ज्यांनी 1962 च्या भारत-चीन युद्धात 5,000-

मजबूत चीनी लष्करी सैन्याधर्वरूद्ध शूर लढा धदला आधण संपूणक 

लडाख िेत्रार्वर संभाव्य र्ब्जा रोखला. पेंस्िन रँडम हाऊसच्या 

"र्वीर" छाप अंतगकत प्रर्ाधशत झालेल्या द बॅट्ल ऑफ रेझांग ला 

"हे माजी नौदल अधधर्ारी आधण लेखर् रु्लप्रीत यादर्व यांनी 

धलधहले आहे 

इंद्र नुई यांचे संस्मरण "The secrets to balancing work 

and family life" पुस्र्ाचे अनावरण 

● इंद्रा नूई यांनी धतच्या The secrets to balancing work and 

family life पुस्र्ात, र्ामर्ाजाच्या मधहलांच्या जीर्वनात 

संस्थािर् सहाय्य धर्ती महत्त्वाचे आहे यार्वर लि र्ें धद्रत रे्ले 

आहे. उदाहरणाथक, र्र्क रोगाचे धनदान झाल्यार्वर भारतात धतच्या 

र्वधडलांची र्ाळजी घेण्यासाठी धतने बीसीजीद्वारे तीन 

मधहन्यांच्या रे्वतन रजेच्या ऑफरची यादी रे्ली. 

● इंद्रा नूयीने 313 पानांमधे्य धतच्या आठर्वणी, माय लाईफ इन 

फुल (हॅशेटे् इंधडयाद्वारे प्रर्ाधशत) मधे्य त्या प्रर्वासाची र्हाणी 

सांधगतली आहे जी धतच्या अमेरररे्त स्थाधयर् होण्याच्या 

अनुभर्वांनी भरलेली आहे, बोडकरूमशी बोलणी र्रत आहे 

वोल सोयन्का यांचे Chronicles from the Land of the 

Happiest People on Earth हे पुस्र् प्रधसि 

● र्वोले सोयन्का द्वारा धलस्खत "Chronicles from the Land of 

the Happiest People on Earth" ही र्ादंबरी प्रधसद्ध झाली 

आहे.  

● र्वोले सोधयंर्ा हे आधफ्ररे्तील साधहत्यातील पधहले नोबेल 

पाररतोधषर् धर्वजेते आहेत.  

● त्यांनी 1973 मधे्य त्यांची शेर्वट्ची र्ादंबरी “सीझन ऑफ 

एनॉमी” धलधहली. 

● जर्वळपास 50 र्वषाांनंतर ते नर्वीन र्ादंबरी घेऊन परतले. 

त्याच्या उले्लखनीय नाट्र्ांमधे्य "द जेरो पे्लज", "द रोड", "द 

लायन अँड द जे्वल", "मॅडमेन आधण से्पशधलस्टडस" आधण 

"फ्रॉम धझया, धर्वथ लव्ह" यांचा समारे्वश आहे. 

 

सवक िधाक परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

● एधशयन स्क्वॉश फेडरेशनचे मुख्यालय: क्वालालंपूर, मलेधशया; 

● एधशयन स्क्वॉश फेडरेशनचे सरधचट्णीस: डंर्न धचऊ; 

● एधशयन स्क्वॉश फेडरेशनची स्थापना: 1980. 

● एलआयसीचे मुख्यालय: मंुबई 

● एलआयसीची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1956 

● एलआयसीचे अध्यि: एम.आर. रु्मार 

● ताधमळनाडू राजधानी: चेन्नई 

● ताधमळनाडूचे मुख्यमंत्री: एमरे् स्टाधलन. 

● ताधमळनाडूचे राज्यपाल: बनर्वारीलाल पुरोधहत. 

● ताधमळनाडू राज्य नृत्य: भरतना्म. 

● र्ें द्रीय अन्न प्रधक्रया उद्योग मंत्री: पशुपती रु्मार पारस 

● अन्न प्रधक्रया उद्योग राज्यमंत्री: प्रल्हाद धसंह पटे्ल 

● इस्क्वट्ास स्मॉल फायनान्स बँर् (ईएसएफबी) मुख्यालय: चेन्नई 

● ईएसएफबीचे एमडी आधण सीईओ: र्वासुदेर्वन पी एन 

● युनायटे्ड इंधडया इन्शुरन्स रं्पनी धलधमटे्ड मुख्यालय: चेन्नई 

● युनायटे्ड इंधडया इन्शुरन्स रं्पनी धलधमटे्डची स्थापना: 18 

फेबु्रर्वारी 1938 

● युनायटे्ड इंधडया इन्शुरन्स रं्पनी धलधमटे्ड सीईओ: श्री धगरीश 

राधारृ्ष्णन 

● ऑस्टर ेधलयाचे पंतप्रधान: स्कॉट् मॉररसन 

● ऑस्टर ेधलयाची राजधानी: रॅ्नबेरा 

● ऑस्टर ेधलया चलन: ऑस्टर ेधलयन डॉलर 

● आयट्ीबीपीचे मुख्यालय: नर्वी धदल्ली, भारत 

● अ ॅस्क्सस बँरे्चे मुख्य र्ायकर्ारी अधधर्ारी: अधमताभ चौधरी 

● उपराज्यपाल आधण चंदीगडचे प्रशासर्: बनर्वारीलाल पुरोधहत 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स. 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझौले. 

● युनेस्कोची स्थापना: 16 नोव्हेंबर 1945 

● भारतीय धनयाकत-आयात बँर् स्थापन: 1 जानेर्वारी 1982 

● भारतीय धनयाकत-आयात बँर् मुख्यालय: मंुबई, महाराष्ट्र  

● जपानची राजधानी: ट्ोधर्यो 

● जपान चलन: जपानी येन 

● इंट्रनॅशनल रोड फेडरेशनची स्थापना: 1948 

● इंट्रनॅशनल रोड फेडरेशनचे मुख्यालय: धजनेव्हा, स्स्वत्झलांड 

● गुजरातचे मुख्यमंत्री: धर्वजय रुपाणी 

● गुजरातचे राज्यपाल: आचायक देर्वव्रत 

● र्नाकट्र् बँरे्चे मुख्यालय: मंगलोर 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


Weekly Current Affairs Marathi: 26th September to 02nd October 2021 

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

● र्नाकट्र् बँरे्चे मुख्य र्ायकर्ारी अधधर्ारी: महाबळेश्वर एमएस 

● र्नाकट्र् बँरे्ची स्थापना: 18 फेबु्रर्वारी 1924 

● यूर्ो बँरे्चे मुख्यालय: र्ोलर्ाता 

● यूर्ो बँरे्चे एमडी आधण सीईओ: अतुल रु्मार गोयल 

● यूर्ो बँरे्चे संस्थापर्: घनश्याम दास धबलाक 

● यूर्ो बँरे्ची स्थापना: 6 जानेर्वारी 1943 

● एचडीएफसी बँरे्चे मुख्यालय: मंुबई, महाराष्ट्र  

● एचडीएफसी बँरे्चे एमडी आधण सीईओ: शधशधर जगदीशन 

● एचडीएफसी बँरे्ची टॅ्गलाईन: आम्हाला तुमचे जग समजते 

● युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स 

● युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझौले 

● युनेस्कोची स्थापना: 16 नोव्हेंबर 1945 

● युधनसेफचे र्ायकर्ारी संचालर्: हेन्रीएट्ा एच. फोर 

● युधनसेफची स्थापना: 11 धडसेंबर 1946 

● युधनसेफ मुख्यालय: नू्ययॉर्क , युनायटे्ड से्टट्डस 

● आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल: धर्वश्वभूषण हरीचंदन 

● आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री: र्वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी 

● आंध्र प्रदेश राजधानी: धर्वशाखापट्टणम (र्ायकर्ारी राजधानी), 

रु्नूकल (न्याधयर् राजधानी), अमरार्वती (धर्वधान राजधानी) 

● महाराष्ट्र ाचे राज्यपाल: भगतधसंग र्ोश्यारी 

● महाराष्ट्र ाची राजधानी: मंुबई 

● महाराष्ट्र ाचे मुख्यमंत्री: उद्धर्व ठार्रे. 

● एडीबी चे अध्यि: मासातु्सगु असार्ार्वा 

● मुख्यालय: मधनला, धफधलधपन्स. 

● बँर् ऑफ बडोदा मुख्यालय: र्वडोदरा, गुजरात, भारत 

● बँर् ऑफ बडोदा चे अध्यि: हसमुख अधधया 

● बँर् ऑफ बडोदाचे एमडी आधण सीईओ: संजीर्व चड्ढा 

● आयडीएफसी फस्टक बँर् मुख्यालय: मंुबई 

● आयडीएफसी फस्टक बँर् स्थापना: ऑक्ट्ोबर 2015 

● नॅशनल फधट्कलायझसक धलधमटे्ड मुख्यालय: नोएडा 

● नॅशनल फधट्कलायझसक धलधमटे्डची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1979 

● आयएएसपी संस्थापर्: धदरं्वगत प्राध्यापर् एरधर्वन ररंगेल आधण 

डॉ नॉमकन फरबरो 

● आयएएसपी स्थापना: 1960 

● अल साल्वाडोर राजधानी: सॅन साल्वाडोर 

● अल साल्वाडोरचे अध्यि: नायब बुरे्ले. 

● नॅशनल पेमेंट्डस र्ॉपोरेशन ऑफ इंधडयाचे एमडी आधण 

सीईओ: धदलीप आसबे. 

● नॅशनल पेमेंट्डस र्ॉपोरेशन ऑफ इंधडया मुख्यालय: मंुबई. 

● नॅशनल पेमेंट्डस र्ॉपोरेशन ऑफ इंधडयाची स्थापना: 2008 

● र्ें द्रीय अल्पसंख्यार् व्यर्वहार मंत्री: मुख्तार अब्बास नक्वी 

● उत्तराखंडची स्थापना: 9 नोव्हेंबर 2000 

● उत्तराखंडचे राज्यपाल: लेफ्टनंट् जनरल गुरधमत धसंह 

● उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री: पुष्कर धसंह धामी 

● उत्तराखंडची राजधानी: देहरादून (धहर्वाळी), गेयरसैन (उन्हाळी) 

● चीनची राजधानी: बीधजंग 

● चीनचे चलन: रेस्न्मन्बी 

● चीनचे अध्यि: शी धजनधपंग. 

● आइसलँड राजधानी: रेर्जाधर्वर् 

● आइसलँड चलन: आइसलँधडर् क्रोना 

● आइसलँड खंड: युरोप 

● नॅशनल पेमेंट्डस र्ॉपोरेशन ऑफ इंधडयाचे एमडी आधण 

सीईओ: धदलीप आसबे. 

● नॅशनल पेमेंट्डस र्ॉपोरेशन ऑफ इंधडया मुख्यालय: मंुबई. 

● नॅशनल पेमेंट्डस र्ॉपोरेशन ऑफ इंधडयाची स्थापना: 2008. 

● YES बँर् मुख्यालय: मंुबई, महाराष्ट्र . 

● YES बँरे्चे MD आधण CEO: प्रशांत रु्मार. 

● ॲमेझॉनचे मुख्य र्ायकर्ारी अधधर्ारी: अँडर डयू आर. जॅसी; 

● ॲमेझॉनची स्थापना: 5 जुलै 1994
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