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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | ऑक्टोबर 2021
राष्ट्रीय बातम्या

केंद्रीय मंत्री अडमत शहा यांनी 'सुदशचन भारत पररक्रमा' ला झेंिा
दाखवला.

पंतप्रधान मोदी 38 व्या प्रगती सभेचे अध्यक्ष स्थानी आहेत
●

●

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक प्रकल्प, तक्रारी आणि
कार्यक्रमाांचा आढावा घेण्यासाठी पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी 38 व्या

भारत पररक्रमा' र्ा राष्टरीर् सुरक्षा गाडय (एनएसजी) भारताच्या
स्वातांत्र्यानांतर च्या 75 व्या वषी साजरी करण्यासाठी 02 ऑक्टोबर

प्रगती बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले . प्रगती म्हिजे Pro-Active

2021 रोजी 'आझादी का अमृत महोत्सव' एक भाग म्हिून

Governance and Timely Implementation. र्ा बैठकीत

एनएसजीच्या

सुमारे 50,000 कोटी रुपये खचय असलेल्या आठ प्रकल्पाांचा

णकल्ल्यावरून झेंडा दाखणवला.

आढावा घेण्यात आला.
●
●

●

रॅ लीला

णदल्लीतील

ऐणतहाणसक

लाल

मणहनाभर चालिाऱ्र्ा र्ा मोणहमेत दे शाच्या स्वातांत्र्य चळवळी आणि
स्वातांत्र्य

घेण्यात आला आहे.

णठकािाांमधून जािाऱ्र्ा 12 राज्याांमधील 18 शहराांमधून 7,500

आहे, जो माचच 2015 मध्ये पांतप्रधान मोदीांनी एक अनोखा
एकात्मिक आणि परस्परसांवादी व्यासपीठ म्हिून सुरू केला होता,
ज्याचा उद्दे श सामान्य लोकाांच्या तक्रारीांचे णनराकरि करिे आणि
त्याचबरोबर भारत सरकारच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाांचे आणि

भारतात सुरू करण्याची घोषिा केली आहे.
र्ा उपक्रमामुळे दजेदार सांगिक णवज्ञान णशक्षिात णवद्यार्थ्ाांना
प्रवेश णमळू शकेल. लॉन्चच्या पणहल्या वषायत ॲमेझॉनने भारतातील
सात राज्याांमधील 900 सरकारी आणि अनुदाणनत शाळाांमधील 1
लाखाांहून अणधक णवद्यार्थ्ाांना णशक्षिाच्या सांधी दे ण्याचे लक्ष्य ठे वले
आहे.

महत्त्वाच्या

आणि ऐणतहाणसक

पंतप्रधान मोदी ंनी जल जीवन डमशन ॲप आडि राष्ट्रीय जल जीवन
कोश लााँच केले.
●

भारताचे पांतप्रधान, नरें द्र मोदी र्ाांनी 02 ऑक्टोबर, 2021 रोजी
जल जीवन डमशन ॲप आणि राष्ट्रीय जल जीवन कोश र्ाांचा
2019 मध्ये सुरू झालेल्या प्रमुख जल जीवन णमशनचा एक भाग
म्हिून सुरू केले.

प्रोग्राम सुरू केला
इां णजणनअर, त्याचा जागणतक सांगिक णवज्ञान णशक्षि कार्यक्रम

सांबांणधत

नेतृत्वाखाली र्ा रॅ लीचे आर्ोजन करण्यात आले आहे.

ॲमेझॉन इं डियाने आपला ग्लोबल कॉम्प्युटर सायन्स एज्युकेशन
ई-कॉमसय क्षेत्रातील प्रमुख ॲमेझॉन इां णडर्ाने ॲमेझॉन फ्युचर

सेनानीांशी

णकलोमीटर लाांब प्रवास केला जाईल. केंद्रीर् गृह मांत्रालर्ाच्या

प्रकल्पाांचे णनरीक्षि आणि पुनरावलोकन करिे आहे.

●

कार

37 प्रगती बैठकीत 14.39 लाख कोटीांचे 297 प्रकल्पाांचा आढावा
प्रगती हा एक महत्वाकाांक्षी बहुउद्दे शीर् आणि बहु-मोडल प्लॅटफॉमय

●

केंद्रीर् गृहमांत्री अणमत शहा अत्मखल भारतीर् कार रॅ ली सुरू 'सुदशयन

जल जीवन डमशन ॲप बद्दल:
●

भागधारकाांमध्ये जागरूकता सुधारण्यासाठी आणि णमशन अांतगयत
र्ोजनाांची अणधक पारदशयकता आणि उत्तरदाणर्त्व सुधारण्यासाठी
जल जीवन णमशन अॅप सुरू करण्यात आले आहे. मोणहमेबद्दल सवय
तपशील, णकती घराांना पािी णमळाले, पाण्याची गुिवत्ता, इतर
गोष्टीांसह, मोबाईल अॅत्मप्लकेशनवर एकाच णठकािी उपलब्ध असेल.

राष्ट्रीय जल जीवन कोश (RJJK) बद्दल:
● राष्टरीर् जल जीवन कोश प्रत्येक ग्रामीि घर, शाळा, अांगिवाडी केंद्र,
आिमशाळा, आणि इतर सावयजणनक सांस्ाांमध्ये नळपािी जोडिी

कायचक्रमाबद्दल:

दे ण्यासाठी व्यिी/सांस्ा, कॉपोरे शन णकांवा परोपकारी, भारत णकांवा

●

परदे शात र्ोगदान/दान करण्यास सक्षम करे ल.

ॲमेझॉन फ्युचर इां णजणनअरने वैर्त्मिक, ऑनलाइन आणि णमणित
णशक्षि स्वरूपाांद्वारे णवद्यार्थ्ाांना लवकरात लवकर एक्सपोजर आणि
सांगिक णवज्ञान णशक्षिात प्रवेश करून अांतर दू र करण्याचे उणद्दष्ट
ठे वले आहे.

●

ॲमेझॉन

त्याच्या

जागणतक

ज्ञान

(knowledge)

भागीदार

Code.org सह काम करत आहे.
●

भारतातील ॲमेझॉन फ्यूचर इां णजणनअर प्रोग्राम 6-12 वगायतील
णवद्यार्थ्ाांवर लक्ष केंणद्रत करे ल आणि ते णशक्षकाांना अणधक आकषयक
पद्धतीने सांगिक णवज्ञान णशकवण्यासाठी प्रणशक्षि दे खील दे ईल.

●

अमेझॉन अमेररका, र्ूके, कॅनडा आणि फ्रान्समध्ये अशा प्रकारचा
कार्यक्रम चालवत आहे.
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जलशिी मांत्रालर्ाअांतगयत णपण्याचे पािी आणि स्वच्छता णवभागाने
पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत डमशन-शहरी 2.0 आडि

●

स्ापन केलेली नोांदिीकृत सावयजणनक धमायदार् टर स्ट म्हिून

अमृत 2.0 लााँच केले.

आरजेजेके लााँच करण्यात आले आहे.

●

इां टरनॅशनल सेंटरमधून स्वच्छ भारत डमशन-अबचन (SBM-U)
आणि अटल डमशन फॉर कायाकल्प आडि शहरी पररवतचन

केंद्राने चाचा चौधरी यांना 'नमामी गंगे' डमशनचा अडधकृत शुभंकर
म्हिून घोडित केले.

(AMRUT) र्ा दोन प्रमुख मोणहमाांचा दु सरा टप्पा सुरू केला.

आर्कॉणनक इां णडर्न कॉणमक बुक काटू यन कॅरे क्टर, चाचा चौधरी,

●

ज्याांचा मेंदू सांगिकापेक्षा अणधक वेगाने काम करतो, त्याांना केंद्र

●

करण्यात आले आहे . प्रकल्पासाठी रु. 2.26 कोटी समणपयत

रुपये आहे. AMRUT 2.0 चा खचय सुमारे 2.87 लाख कोटी रुपये

करण्यात आले आहेत. चाचा चौधरी कॉणमक्स सुरुवातीला णहांदी,
डमशन बद्दल:
नमामी गांगे कार्यक्रम एक एकात्मिक सांवधयन णमशन आहे, ज्याला

●

आहे.
SBM-U 2.0 ची वैडशष्ट्ये
●

●

●

करण्यासाठी

हे जलशिी मांत्रालर्ाच्या जलसांपदा, नदी णवकास आणि गांगा

शौचमुि+आणि एक लाखाांपेक्षा कमी लोकसांख्या असलेल्या

भारत सरकारने 'वेस्ट टू वेल्थ' वेब पोटच ल सुरू केले.
अ्यव्यवस्ा आणि समाजाचा

●

समस्ाांवर, मुख्यतः प्लात्मस्टक कचऱ्र्ावर उपार् शोधेल.
प्रधान वैज्ञाणनक सल्लागार कार्ायलर्ाद्वारे हे पोटय ल सुरू करण्यात

जगातील सवाचत मोठा खादी राष्ट्रीय ध्वज लेह, लिाख येथे
जगातील सवाचत मोठा राष्ट्रीय ध्वज लेह, लिाख र्े्े 152 व्या
महात्मा गांधीजयंती च्या णदवशी फडकवण्यात आला. राष्टरीर् ध्वज

●

●

●

डम्पसाइट् सचे

अमृत २.० सुमारे ४68०० शहरी स्ाणनक सांस्ाांमध्ये सुमारे २.68

AMRUT 2.0 जवळजवळ 2.64 कोटी सीवर णकांवा सेप्टेज कनेक्शन

अमृत 2.० गोलाकार अ्यव्यवस्ेची तत्त्वे स्वीकारते आणि पृष्ठभाग
दे ते, नवीनतम जागणतक तांत्रज्ञान आणि कौशल्याांचा लाभ घेण्यासाठी
जल व्यवस्ापन आणि तांत्रज्ञान उप-णमशनमध्ये डे टा-आधाररत
प्रशासनाला प्रोत्साहन दे ते.

खादी ग्राम आणि उद्योग आर्ोगाशी सांलग्न असलेल्या मुांबईतील

केंद्राने ICMR चे िर ोन-आधाररत लस डवतरि मॉिे ल 'i-Drone'

खादी डार्सय आणि णप्रांटसयनी हा ध्वज तर्ार केला आहे.

लााँच केले
● केंद्रीर् आरोग्य आणि कुटुां ब कल्याि मांत्री मनसुख मांिडवया र्ाांनी

ध्वजाबद्दल:

पूवोत्तर राज्यांसाठी डर ोनवर आधाररत लस णवतरि मॉडेल 'आय-

णतरां गा 225 फूट लाांब आणि 150 फूट रुांद आहे. त्याचे वजन सुमारे

िर ोन' लााँच केले . i-Drone भारतीय वैद्यकीय संशोधन पररिदे ने

1,000 णकलो आहे.
●

भारतीर् लष्कराच्या 57 अणभर्ांता रे णजमेंटने ध्वज तर्ार केला आहे.

●

झेंडा हा भारतात बनवलेला सवायत मोठा हाताने णविलेला आणि
खादीचा ध्वज आहे.
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वारसा

आणि भूजल सांस्ाांचे सांवधयन आणि पुनरुज्जीवन करण्यास प्रोत्साहन

खादी पासून हा ध्वज तर्ार करण्यात आला.

●

व्यवस्ापनासाठी

दे ऊन 500 अमृत शहराांमध्ये सीवरे ज आणि सेप्टेजचे 100 टक्के
कव्हरे ज प्रदान करते.

आले.
●

उघड्यावर

कोटी नळ जोडिी दे ऊन सवय घराांना १०० टक्के पािीपुरवठा प्रदान
करते.

लडाख लेफ्टनांट गव्हनयर के मा्ूर र्ाांच्या हस्ते ध्वजारोहि करण्यात
●

सांस्ाांना

अमृत 2.0 ची वैडशष्ट्ये:

फिकला.
●

स्ाणनक

लोकाांना उघड्यावर शौचमुि ++ बनवते.
SBM-U 2.0 स्त्रोत घनकचऱ्याचे पृ्क्करि, 3R च्या तत्त्वाांचा

प्रभावी घनकचरा
णनराकरि करिे.

आले आहे. प्रधान वैज्ञाणनक सल्लागार के डवजय राघवन र्ाांच्या
हस्ते उद् घाटन करण्यात आले.

शहरी

महानगरपाणलकेच्या घनकचऱ्र्ावर शास्त्रीर् प्रणक्रर्ा करिे आणि

वेल्थ' वेब पोटय ल सुरू केले. सरकारी भागधारक आणि शहरी
स्ाणनक सांस्ा र्ाांना एकत्र आिून भारताच्या कचऱ्र्ाच्या

सवय

वापर (कमी करिे, पुनवायपर करिे, पुनवायपर करिे), सवय प्रकारच्या

सहभाग माध्यमातून शाश्वत

णवकासासाठी सहकार्य वाढणवण्यासाठी भारत सरकारने 'वेस्ट टू

●

आणि काळ्या पाण्याचे व्यवस्ापन सुणनणित करते
SBM-U 2.0 शहरी भागात सुरणक्षत स्वच्छतेची दृष्टी साध्य

नदीचे सांवधयन आणि कार्ाकल्प करण्याचे दु हेरी उणद्दष्ट साध्य करिे.
कार्ाकल्प णवभागाांतगयत चालवले जात आहे.
●

एसबीएम-यू 2.0 सवय शहराांना 'कचरामुि' बनवते आणि अमृत
अांतगयत र्ेिाऱ्र्ा शहराांव्यणतररि इतर सवय शहराांमध्ये राखाडी

केंद्र सरकारने जून 2014 मध्ये 'फ्लॅगणशप प्रोग्राम' म्हिून मांजूर केले
आहे जेिेकरून प्रदू षि प्रभावीपिे कमी करिे आणि राष्टरीर् गांगा

SBM-U 2.0 आणि AMRUT 2.0 हे सवय शहराांना 'कचरामुि'
आणि 'पािी सुरणक्षत' बनवण्याची आकाांक्षा साकारण्यासाठी तर्ार
केले गेले आहे. SBM-U 2.0 चा पररव्यर् सुमारे 1.41 लाख कोटी

पुरस्कृत नमामी गांगे कार्यक्रमसाठी अणधकृत शुभांकर म्हिून घोणषत

इां ग्रजी आणि बांगाली भाषाांमध्ये लााँच केले जातील.

पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी नवी णदल्ली र्े्ील डॉ.आां बेडकर

(ICMR) णवकणसत केले आहे.
●

i-Drone म्हिजे ICMR’s Drone Response and Outreach
in North East.
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● र्ा साधनाचा मुख्य हेतू भारताच्या कठीि आणि अवघड प्रदे शापर्ांत
● वडा कोलम ताांदळाची णकांमत दे शाांतगयत बाजारात 60-70 रुपर्े
लस पोहोचणविे
प्रणत णकलो आहे आणि परदे शातही त्याला मोठी मागिी आहे.
● सध्या, मणिपूर, नागालाँड आणि केंद्रशाणसत प्रदे श अांदमान आणि
पालघरमध्ये वषायनुवषे वाडा कोलमचे पीक घेतले जाते. हे लहान
णनकोबार बेटावर डर ोन-आधाररत णवतरि प्रकल्प राबणवला जात
धान्य, सुगांध, चव आणि पचनासाठी हलके म्हिून ओळखले जाते. हे
आहे
ग्लूटेन मुि आहे. त्ाणप, हे कमी उत्पन्न दे िारे पीक आहे.
पंतप्रधान मोदी ंनी आझादी @75 एक्स्पोला लखनौमध्ये भेट डदली
आरोग्यमंत्र्ांनी “द स्टे ट ऑफ द वर्ल््चस डचर्ल्र े न 2021” अहवाल
● पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी आझादी @75 उत्सवाांचा एक भाग म्हिून
जारी केला.
इं डदरा गांधी प्रडतष्ठान मध्ये लखनऊ र्े्े आझादी @75 न्यू अबचन
● केंद्रीर् आरोग्य मांत्री मनसुख माांडणवर्ा र्ाांनी र्ुणनसेफचे जागणतक
इं डिया: टर ान्सफॉडमिंग अबचन लाँिस्केप’ कॉन्फरन्स-कमएक्सपोचे उद् घाटन केले
● कॉन्फरन्स-कम-एक्सपो हे सांभाव्य पररवतयनकारी शहरी मोणहमाांचे
प्रदशयन करण्यासाठी आणि मोदी सरकारच्या गेल्या 7 वषायत हाती
घेतलेल्या कामणगरी आणि प्रमुख शहरी णवकास मोणहमाांवर प्रकाश
टाकण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे.
मुख्य ठळक मुद्दे
● पांतप्रधानाांनी उत्तर प्रदे शातील 75 णजल्ह्ाांमधील 75,000 लाभार्थ्ाांना
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) घराांच्या चाव्या
अक्षरशः णदल्या आणि उत्तर प्रदे श र्ोजनेच्या लाभार्थ्ाांशी सांवाद
साधला.
● पांतप्रधानाांनी स्माटय णसटीज णमशन आणि अमृत अांतगयत राज्यातील
75 शहरी डवकास प्रकल्पांचे उद् घाटन आणि पार्ाभरिी केली .
● त्याांनी FAME-II अांतगयत लखनऊ, कानपूर, वारािसी,
प्रयागराज, गोरखपूर, झाशी आडि गाडझयाबाद या सात
शहराांसाठी 75 बसेसला णहरवा झेंडा दाखवला.
GI टॅ ग डमळालेली डमहीदाना डमठाई बहरीनला डनयाचत करण्यात
आली.
● GI टॅ ग डमळालेली डमहीदाना डमठाई ची पणहली खेप बधयमान,
पडिम बंगाल र्े्ून बहरीन साम्राज्यात णनर्ायत केली गेली आहे .
हा उपक्रम भारतातील स्वदे शी आणि भौगोणलक ओळख (जीआर्)
टॅ ग केलेल्या उत्पादनाांना जागणतक स्तरावर प्रोत्साहन दे ण्याच्या
प्रर्त्ाांचा एक भाग आहे. उत्पादनाची णनर्ायत APEDA नोांदिीकृत
M/S DM Enterprises, Kolkata द्वारे करण्यात आली.
उपराष्ट्रपती ंनी महाबाहू ब्रह्मपुत्र ररव्हर हेररटे ज सेंटरचे उद् घाटन
केले.
● पराष्टरपती एम व्यांकय्या नार्डू र्ाांनी आसाम राज्यातील गुवाहाटी र्े्े
राज्यपाल जगदीश मुखी आणि मुख्यमांत्री णहमांत णबस्वा सरमा र्ाांच्या
उपत्मस्तीत महाबाहू ब्रह्मपुत्र नदी हेररटे ज केंद्राचे उद् घाटन केले
आहे. हे केंद्र मूळतः कामरूपच्या णब्रणटश उपार्ुिाांचे णनवासस्ान
होते. सुमारे 150 वषाांनांतर, गुवाहाटीचा आर्कॉणनक डीसी बांगला
हेररटे ज सेंटर म्हिून लोकाांसाठी खुला करण्यात आला.
पालघरच्या प्रडसद्ध वािा कोलम तांदळाला GI टॅ ग डमळाला.
● पालघरच्या प्रणसद्ध वाडा कोलम ताांदळाला GI टॅ ग णमळाला. तो एक
अणद्वतीर् ओळख णवस्तीिय बाजारात चाांगले म्हिून दे ईल. वाडा
कोलम, णजनी णकांवा णझनी ताांदूळ म्हिूनही ओळखले जाते,
पालघरच्या वाडा तहसीलमध्ये उगवलेली पारां पाररक णवणवधता आहे,
ज्याचे धान्य पाांढऱ्र्ा रां गाचे असते.

5

प्रमुख प्रकाशन “द स्टे ट ऑफ द वर्ल्य णचर्ल्रन 2021; माझ्या
मनावर: नवी णदल्लीत मुलाांच्या मानणसक आरोग्याची जाणहरात,
सांरक्षि आणि काळजी. मुलाांच्या मानणसक आरोग्यावर कोणवड -१
pandemic सा्ीच्या लक्षिीर् पररिामाचा तपशील आहे.
अहवालानुसार:
●

णनरोगी समाज णनमायि करण्यासाठी मानणसक आरोग्य हा एक
महत्त्वाचा पैलू म्हिून सांबोधण्यासाठी हे अत्यांत आवश्यक आहे.
मनसुख र्ाांनी नमूद केले की पालक आणि कुटुां बासह मानणसक
आरोग्याच्या समस्ाांचे णनराकरि करण्यासाठी णशक्षक खूप
महत्वाचे भागधारक आहेत.

●

र्ुणनसेफ इां णडर्ाचे प्रणतणनधी डॉ र्ास्मीन अली हक र्ाांनी
अहवालातील काही महत्त्वाचे णनष्कषय सादर केले.

●

अहवालानुसार, भारतातील 15 ते 24 वषाांच्या मुलाांपैकी सुमारे 14
टक्के णकांवा त्याांच्यापैकी 7 पैकी 1, अनेकदा णनराश झाल्याचे णकांवा
काही गोष्टी करण्यात कमी रस असल्याचे नोांदवले गेले.

केंद्राने 5 विाचत 7 PM MITRA पाकच उभारण्यास मंजुरी डदली
●

अ्यव्यवस्ेतील वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या वाढीस मदत करण्यासाठी
आणि जागणतक कापड नकाशावर भारताला मजबूत स्ान
दे ण्याच्या प्रर्त्ात केंद्राने दे शभरात सात नवीन मेगा टे क्सटाईल
पाकय णकांवा पीएम णमत्रा पाकय उभारण्यास मांजुरी णदली आहे.

●

ही उद्याने णवणवध राज्याांमधील ग्रीनणफर्ल् आणि ब्राउनणफर्ल्
साइट् सवर णवशेष हेतू वाहनाद्वारे स्ाणपत केली जातील जी
सावयजणनक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मोडमध्ये राज्य सरकार
आणि भारत सरकारच्या मालकीची असेल. पाच वषाांसाठी र्ा
प्रकल्पाचा एकूि खचय 4,445 कोटी रुपर्े ठे वण्यात आला आहे.

टाटा समूहाने एअर इं डियासाठी बोली डजंकली.
●

एअर इां णडर्ा एअरलाइन्सचे पूवयज टाटा ग्रुपने राष्टरीर्ीकरि
झाल्यानांतर सुमारे 60 वषाांनांतर पुन्हा दावा केला. टाटा सन्सने एअर
इां णडर्ातील सरकारच्या 100% णहस्सेदारीसाठी 180 अब्ज डॉलसयची
बोली लावली. सरकार एअर इां णडर्ा णलणमटे डमध्ये 100 टक्के आणि
एअर इां णडर्ा एसएटीएस एअरपोटय सत्मव्हयसेस प्रार्व्हेट णलणमटे डमध्ये
एअर इां णडर्ाच्या 100 टक्के भागाांसह सरकारी मालकीच्या राष्टरीर्
णवमान कांपनीतील 100 टक्के णहस्सा णवकण्याचा प्रर्त् करीत आहे
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फोर्ब्च इं डियाच्या श्रीमंत यादी 2021 मध्ये मुकेश अंबानी अव्वल
IFSCA ने ग्लोबल डफनटे क हॅकेथॉन माडलका 'I-Sprint'21' सुरू
आहेत

केली.

ररलार्न्स इां डस्टर ीज णलणमटे ड (आरआर्एल) चे अध्यक्ष मुकेश

●

●

FinTech Hackathon माणलका सुरू केली आहे. माणलकेची पणहली

क्रमाांक आहे. फोर्ब्य इां णडर्ाच्या र्ादीत त्याांनी 2008 पासून सलग

लक्ष केंणद्रत करते. Sprint01: बाँकटे क IFSCA आणि (Gujarat

त्मरांट "त्मरांट 01: बाँकटे क" आहे, जी बाँणकांग क्षेत्रासाठी णफनटेकवर

14 व्या वषी िीमांत भारतीर् म्हिून आपले स्ान कार्म ठे वले आहे.
●

2021 मध्ये त्याच्या णनव्वळ सांपत्तीत 4 अब्ज डॉलसयची भर पडली,
ज्यामुळे त्याची एकूि सांपत्ती 92.7 अब्ज डॉलसय झाली.

●

दु सरे स्ान अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी र्ाांनी राखले
आहे, त्याांची सांपत्ती 74.8 अब्ज डॉलर आहे.

International Finance Tec-City) GIFT र्ाांनी सांर्ुिपिे NITI
आर्ोगाच्या सहकार्ायने आर्ोणजत केले आहे.
IFSCA बद्दल:
●

णवत्तीर् उत्पादने, णवत्तीर् सेवा आणि णवत्तीर् सांस्ाांचे एकणत्रत

क्रमाांक णमळवला.
पंतप्रधान नरें द्र मोदी ंनी 35 PSA ऑक्सक्सजन प्ांट्स राष्ट्राला
समडपचत केले.
● पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी उत्तराखांडच्या एम्स ishणषकेश र्े्े एका
कार्यक्रमादरम्यान त्मव्हणडओ कॉन्फरत्मन्सांगद्वारे 35 प्रेशर त्मस्वांग
ॲडॉसयप्शन (पीएसए) ऑत्मक्सजन प्लाांट्स राष्टराला समणपयत केले. हे
35 पीएसए ऑत्मक्सजन प्लाांट्स पीएम केअसय अांतगयत 35 राज्ये
आणि केंद्रशाणसत प्रदे शाांमध्ये स्ाणपत करण्यात आले आहेत. आता

णनर्ामक म्हिून केली आहे.
भारत अडधकृतरीत्या High Ambition Coalition संघटनेत
सामील झाला.
●

High Ambition Coalition (HAC) हा 70 पेक्षा जास्त दे शाांचा एक
गट आहे. ज्याचे ध्येर् 2030 पर्ांत जगातील णकमान 30 टक्के भूमी
आणि महासागराचे सांरक्षि करिे हे आहे.

●

णब्रक्स (ब्राझील, रणशर्ा, भारत, चीन आणि दणक्षि आणफ्रका) र्ा
प्रमुख उदर्ोन्मुख अ्यव्यवस्ाांपैकी भारत हा HAC मध्ये सामील

दे शातील सवय णजल्ह्ाांमध्ये आता PSA ऑत्मक्सजन प्लाांट्स सुरू

होिारा पणहला आहे.

होतील.
आकडे वारीनुसार, दे शभरात PM-CARES (पांतप्रधान नागररक
सहाय्य आणि आपत्कालीन पररत्मस्तीत मदत) णनधीअांतगयत एकूि

●

IFSCA ची स्ापना 27 एणप्रल 2020 रोजी अ्य मांत्रालर्ाने
भारतातील आां तरराष्टरीर् णवत्तीर् सेवा केंद्राांमध्ये (आर्एफएससी) सवय

टे क टाइकून णशव नादरने 31 अब्ज डॉलसयच्या सांपत्तीसह णतसरा

●

आां तरराष्टरीर् णवत्तीर् सेवा केंद्रे प्राणधकरि (IFSCA) जागणतक

अांबानी र्ाांनी 2021 च्या फोर्ब्य इां णडर्ाच्या िीमांत र्ादीत अव्वल
स्ान पटकावले आहे. र्ा र्ादीत भारतातील 100 िीमांत भारतीर्ाांचा

●

11 ते 15 ऑक्टोबर दरम्यान चीनमध्ये उच्च स्तरीर् जैवणवणवधता
बैठकीच्या आधी भारताने ही घोषिा केली. 2030 पर्ांत जगातील

1224 PSA ऑत्मक्सजन सांर्ांत्राांना णनधी दे ण्यात आला आहे ज्यात

णकमान 30 % भूमी आणि महासागराचे सांरक्षि करण्याच्या

दररोज 1,750 मे.टन ऑत्मक्सजनचे उत्पादन होते.

आां तरराष्टरीर् कराराला प्रोत्साहन दे ण्याचे र्ा सांघटनेचे उणद्दष्ट आहे

केंद्राने 'बौद्ध सडकचट टर े न फॅम टू र अाँि कॉन्फरन्स' आयोडजत केली.
● केंद्रीर् पर्यटन राज्यमांत्री अजर् भट्ट र्ाांनी सफदरजांग रे ल्वे स्टे शन
(णदल्ली उपनगरीर् रे ल्वेचा भाग) र्े्ून “बौद्ध सणकयट टर े न एफएएम
टू र” ला णहरवा झेंडा दाखवला . भारतीर् रे ल्वे कॅटररां ग अाँड टू ररझम
कॉपोरे शन (IRCTC) च्या सहकार्ायने पर्यटन मांत्रालर्ाने केंद्र

ररलायन्स न्यू एनजी सोलरने आरईसी सोलर होक्सर्ल्ं ग्सची 100%
डहस्सेदारी घेतली.
●

ररलार्न्स इां डस्टर ीज णलणमटे ड (आरआर्एल) ची सांपूिय मालकीची
उपकांपनी ररलार्न्स न्यू एनजी सोलर णलणमटे ड (आरएनईएसएल) ने
चीनची सरकारी मालकीची सौर ऊजाय कांपनी आरईसी सोलर

सरकारच्या “दे खो अपना दे श” उपक्रमाचा भाग म्हिून बौद्ध सणकयट

होत्मर्ल्ांग्ज एएस (आरईसी ग्रुप) ची 100 टक्के णहस्सेदारी घेतली आहे

टर े न FAM टू र आर्ोणजत केली आहे.

. RNESL ने 771 दशलक्ष डॉलसयच्या एां टरप्राइझ व्हॅल्यूसाठी चार्ना
नॅशनल ब्लूस्टार (ग्रुप) कांपनी णलणमटे ड कडू न णवकत घेतला आहे.
ज्योडतराडदत्य एम. डसंडधया यांनी िर ोन मेळाव्याला झेंिा दाखवला.
●

केंद्रीर् नागरी उड्डर्न मांत्री, ज्योणतराणदत्य एम. णसांणधर्ा र्ाांनी
डे हराडू न, उत्तरखांड र्े्े डर ोन मेळाव्याला झेंडा दाखवला. त्याांनी
पॅराग्लाइणडां ग प्रात्यणक्षक कार्यक्रमाला णहरवा झेंडा दाखवला आणि
डर ोन मेळाव्यामध्ये त्याांच्या प्रोटोटाइप प्रदणशयत करिाऱ्र्ा डर ोन
कांपन्याांशी सांवाद साधला. र्ा णदवशी डर ोन आणि एरोस्पोट्य स
डे मॉनस्टर े शनचे प्रात्यणक्षक होते ज्यात सीमा सुरक्षा दलाचे
पॅराग्लाइणडां ग प्रात्यणक्षक, हषय सचन र्ाांचे पॅरामोटर प्रात्यणक्षक आणि
आर्ओटे कवर्ल्य एत्मव्हएशन आणि दक्ष र्ाांचे कृषी फवारिी करिारे
डर ोन प्रात्यणक्षक र्ाांचा समावेश होता.
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बंदर कायाचच्या डिडजटल दे खरे खीसाठी भारत सरकारने 'माय पोटच
अदानी ग्रुपने जयपूर आं तरराष्ट्रीय डवमानतळाचे व्यवस्थापन
अाँप सुरू केले.

सांभाळले.

केंद्र सरकारने पोटय ऑपरे शनच्या णडणजटल मॉणनटररां गसाठी

●

●

कोलकातामध्ये 'मार्पोटय अाँप' सुरू केले आहे. पारदशयकतेला

आां तरराष्टरीर् णवमानतळाची

प्रोत्साहन दे ण्यासाठी आणि बांदराशी सांबांणधत माणहती दे ण्यासाठी हे
सुरू करण्यात आले आहे. ज्या पोटय वापरकत्याांना णवणवध पोटय सेवा
वापरार्च्या आहेत त्याांच्यासाठी हे अॅप लााँच करण्यात आले आहे.

●

अणधकाऱ्र्ाांच्या उपत्मस्तीत मुख्य णवमानतळ अणधकारी अदानी
जर्पूर इां टरनॅशनल णलणमटे ड णविू झा र्ाांना णवमानतळाची

रे ल्वेने डत्रशूल, गरुि या दोन लांब पल्ल्याच्या मालगाड्या सुरू

"णत्रशूल" आणि "गरुड". र्ा गाड्या मालगाड्याांच्या सामान्य

प्रणतकािक चावी सुपूदय केली.
भारताची डकरकोळ महागाई सप्टेंबरमध्ये 4.35% पयिंत कमी झाली.
●

केलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, ग्राहक णकांमत णनदे शाांक

णवभागाांमध्ये क्षमता मर्ायदेच्या समस्ेवर एक अणतशर् प्रभावी उपार्
प्रदान करतात.

आधाररत (सीपीआर्) महागाई ऑगस्टमध्ये 5.30 टक्के आणि

डत्रशूल बद्दल:

सप्टेंबर 2020 मध्ये 7.27 टक्के होती. राष्टरीर् साांत्मख्यकी कार्ायलर्ाने

णत्रशूल ही दणक्षि मध्य रे ल्वेची (एससीआर) पणहली लाांब पल्ल्याची

(एनएसओ) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, अन्न बास्केट मधील

टर े न आहे आणि र्ात 177 वॅगन णकांवा तीन मालगाड्याांच्या बरोबरीचा

महागाई 0.68 प्रणत सप्टेंबर 2021 मध्ये टक्केवारी, मागील मणहन्यात

समावेश आहे. णवजर्वाडा णवभागाच्या कोांडापल्ली स्ानकापासून

3.11 टक्क्ाांपेक्षा लक्षिीर् कमी झाली आहे.

पूवय कोस्ट रे ल्वेच्या खुदाय णवभागापर्ांत रे ल्वे धाविार आहे.

●

गरुिाबद्दल:
गुांटकल

●

रार्चूर

ते

णसकांदराबाद

णवभागातील

शेवटच्या णतमाहीत 5.8 टक्के राहील असे साांणगतले.

मनुगुरुपर्ांत 'गरुड' ही टर ेन सुरू करण्यात आली. लाांब पल्ल्याच्या

पंतप्रधान नरें द्र मोदी 28 व्या NHRC स्थापना डदन कायचक्रमाला

दोन्ही गाड्याांमध्ये प्रामुख्याने औत्मिक वीज केंद्राांसाठी कोळसा लोड

संबोडधत केले.

पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी इं डियन स्पेस असोडसएशनची सुरुवात

●

28

पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी त्मव्हणडओ कॉन्फरत्मन्सांगद्वारे इां णडर्न स्पेस

णदन

कार्यक्रमाला

त्मव्हणडओ

सांरक्षि कार्दा 1993 अांतगयत स्ापन केलेली एक वैधाणनक

णलणमटे ड र्ाांचा समावेश आहे.

सावयजणनक सांस्ा आहे.
भारतातील पडहले अटल कम्युडनटी इनोव्हेशन सेंटर जयपूरमध्ये
सुरू झाले.
●

बोिच सदस्ांबद्दल:

स्ापना

व्यिीांच्या सन्मानासाठी 12 ऑक्टोबर 1993 रोजी मानवी हक्क

मॅपमीइां णडर्ा, वालचांदनगर इां डस्टर ीज आणि अनांत टेक्नॉलॉजी

मॅक्सर इां णडर्ा र्ाांचा समावेश आहे.

NHRC

आर्ोग (NHRC) मानवी अणधकाराांचे सांरक्षि आणि उपेणक्षत

भारती एअरटेल, लासयन अाँड टु ब्रो, नेल्को (टाटा ग्रुप), वनवेब,

एरोस्पेस प्रार्व्हेट णलणमटे ड, बीईएल, सेंटम इलेक्टरॉणनक्स आणि

व्या

कॉन्फरत्मन्सांगद्वारे सांबोणधत केले . भारताचा राष्टरीर् मानवाणधकार

असोणसएशन (ISPA) लााँच केले. त्याच्या सांस्ापक सदस्ाांमध्ये

इतर मुख्य सदस्ाांमध्ये गोदरे ज, ह्र्ूजेस इां णडर्ा, अणझस्टा-बीएसटी

केंद्रीर् गृहमांत्री अणमत शाह आणि NHRC चे अध्यक्ष र्ाांच्या
उपत्मस्तीत पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी 12 ऑक्टोबर 2021 रोजी

केली.

●

RBI ने 2021-22 साठी CPI चलनवाढीचा अांदाज 5.3 टक्के: दु सऱ्र्ा
णतमाहीत 5.1 टक्के, णतसऱ्र्ामध्ये 4.5 टक्के; आण्यक वषायच्या

णवभागातील

करण्यासाठी ररकाम्या खुल्या वॅगन आहेत.

●

सप्टेंबरमध्ये णकरकोळ महागाई दर घटू न 4.35 टक्क्ाांवर आला,
मुख्यतः खाद्याांच्या णकांमती कमी झाल्यामुळे ही घसरि झाली. जाहीर

रचनेपेक्षा दु प्पट णकांवा अनेक पटीांनी लाांब आहेत आणि गांभीर

●

हे णवमानतळ अदानी समूहाला भारत सरकारने 50 वषाांच्या

करत आहेत. णवमानतळाचे सांचालक जे एस बलहारा र्ाांनी इतर

24. 7 मध्ये कुठे ही प्रवेश केला जाऊ शकतो.

भारतीर् रे ल्वे दोन लाांब कामणगरी भारतीर् रे ल्वे सुरू केली आहे

णवमानतळ

अदानी समूहाचे अणधकारी णवमानतळावरील कामकाजाचे णनरीक्षि

टॅ ररफ, णबल्स, पोटय हॉणलडे स सांबांणधत माणहती समाणवष्ट आहे आणि

●

भारतीर्

कालावधीसाठी भाड्याने णदले आहे. गेल्या दोन मणहन्याांपासून

अाँपमध्ये वेसल बण्ांग, रे क अाँड इां डेंट, रे क रसीद, कांटे नर स्टेटस,

केल्या.

जबाबदारी

प्राणधकरि (AAI) कडू न घेतली आहे.

त्यामध्ये बांदराणवषर्ी सवय तर्थ्े णडणजटल स्वरूपात समाणवष्ट आहेत.
●

गौतम अदानी र्ाांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूहाने जर्पूर

भारताचे पणहले अटल कम्युडनटी इनोव्हेशन सेंटर (ACIC) चे

पणहले अध्यक्ष: जर्ांत पाटील, L&T-NxT वररष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष

उद् घाटन डववेकानंद ग्लोबल युडनव्हडसचटी, जयपूर (VGU) येथे

सांरक्षि

झाले. भारत सरकारच्या, अटल इनोव्हेशन डमशन (AIM)

●

उपाध्यक्ष: राहुल वत्स, भारती एअरटे लचे मुख्य णनर्ामक अणधकारी

आडि NITI Aayog र्ाांनी स्ापन केलेले हे दे शातील पणहले केंद्र

●

महासांचालक: लेफ्टनांट जनरल एके भट्ट (णनवृत्त)

असेल.

●
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पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांनी 7 नवीन संरक्षि PSUs राष्ट्राला समडपचत

ACIC बद्दल:
● ACIC चा हेतू नवीन कल्पनाांना सम्यन दे िे आणि त्याांचे पालनपोषि
करिे आहे जे मोठ्या कल्पनाांना आकार दे ऊ शकतात आणि
चाांगल्या भणवष्यासाठी समाज बदलण्यास मदत करू शकतात.
अटल इनोव्हेशन णमशन, NITI आर्ोग आणि VGU र्ाांच्या सांर्ुि
अणधपत्याखाली सुरू झालेल्या र्ा केंद्राचा फार्दा राजस्ानच्या
मेहनती आणि धैर्यवान व्यावसाणर्काांना होईल.
केंद्र सरकारच्या मालकीच्या पीएफसी डलडमटे िला "महारत्न" दजाच
प्रदान झाला.
● भारत सरकारने सरकारी मालकीच्या पॉवर फार्नान्स कॉपोरे शन
णलणमटे डला (PFC) ‘महारत्’ दजाय णदला आहे. र्ा नवीन त्मस्तीत PFC
ला अणधक पररचालन आणि आण्यक स्वार्त्तता दे ईल. PFC 1986
मध्ये उजाय मांत्रालर्ाच्या मालकीखाली भारतीर् णवत्तीर् सांस्ा म्हिून
समाणवष्ट करण्यात आली. ही भारतातील सवायत मोठी इन्फ्फ्रास्टर क्चर
फार्नान्स कांपनी आहे, जी केवळ पॉवर सेक्टरला समणपयत आहे.
● PFC ला 'महारत्' दजाय प्रदान केल्याने आण्यक णनियर् घेताना
पीएफसी बोडायला वाढीव अणधकार णमळतील. 'महारत्' सीपीएसईचे
मांडळ आण्यक सांर्ुि उपक्रम आणि सांपूिय मालकीच्या उपकांपन्या
करण्यासाठी इत्मिटी गुांतविूक करू शकते आणि भारत आणि
परदे शात णवलीनीकरि आणि अणधग्रहि करू शकते, जे सांबांणधत
सीपीएसईच्या णनव्वळ मूल्याच्या 15% च्या मर्ायदेपर्ांत मर्ायणदत
आहे.
पंतप्रधान मोदी ंनी 100 लाख कोटी रुपयांच्या पीएम गडत शक्तीराष्ट्रीय मास्टर प्ॅनचे उद् घाटन केले.
● दे शातील सवाांगीि आणि एकात्मिक पार्ाभूत सुणवधाांच्या
णवकासाच्या दृष्टीने, पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी नवी णदल्लीतील प्रगती
मैदानापासून पीएम गणत शिी-राष्टरीर् मास्टर प्लॅनचे उद् घाटन
केले. 100 लाख कोटी रुपर्ाांच्या पीएम गती शिी-राष्टरीर् मास्टर
प्लॅनचा उद्दे श दे शातील आण्यक क्षेत्राांना मल्टी-मोडल कनेत्मक्टत्मव्हटी
प्रदान करिे आहे.
नवीन प्रकल्पाअंतगचत:
● णनर्ोजन आणि णडझार्णनांगऐवजी एकात्मिक णनर्ोजन आणि
समत्मित अांमलबजाविीसाठी 16 मांत्रालर् आणि राज्य सरकाराांच्या
पार्ाभूत र्ोजना (जे 2024-25 पर्ांत पूिय होतील) एकत्र
आिण्यासाठी एक केंद्रीकृत पोटय ल स्ाणपत केले जाईल. प्रत्येक
मांत्रालर् आणि णवभागाद्वारे स्वतांत्रपिे.
● पीएम गणत शिी मोणहमेद्वारे , सरकार सवय सांबांणधत णवभागाांना एका
व्यासपीठावर जोडू न पार्ाभूत सुणवधा जोडण्याच्या प्रकल्पाांना
अणधक वेग (गती) आणि शिी (शिी) दे ण्याचे उणद्दष्ट ठे वते.
पीएम गणतशिी णडणजटल प्लॅटफॉमय सहा खाांबाांवर आधाररत आहे:
● व्यापकता
● प्राधान्य
● सवोत्तमीकरि
● णसांक्रोनाइझेशन
●
●

णवश्लेषिािक
गणतशीलता
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केले.
●

पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी ऑडयनन्स फॅक्टरी बोडय (OFB) मधून सात
नवीन सांरक्षि PSUs राष्टराला समणपयत केल्या. 01 ऑक्टोबर 2021
पासून 200 वषय जुन्या ऑडयनन्स फॅक्टरी बोडय (OFB) च्या
णवघटनानांतर र्ा 7 नवीन कांपन्या स्ापन करण्यात आल्या आहेत.
OFB अांतगयत 41 कारखाने आणि 9 सहार्क सांस्ा होत्या.
सात नवीन संरक्षि पीएसयूमध्ये हे समाडवष्ट् आहे:

●

मुणनशन इां णडर्ा णलणमटे ड,

●

आमयडय व्हेईकल्स णनगम णल

●

ऍडव्हान्स वेपन अाँड इत्मिपमेंट इां णडर्ा णल

●

ट्रूप कम्फोट्य स णल

●

र्ांत्र इां णडर्ा णल

●

इां णडर्ा ऑप्टेल णल

●

ग्लार्डसय इां णडर्ा णल

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी MyParkings App लााँच केले.
●

ब्रॉिकास्ट इं डजडनअररं ग कन्सल्टं ट्स इं डिया डलडमटे ि (BECIL)
ने दणक्षि णदल्ली महानगरपाणलका (SDMC) सह IOT तांत्रज्ञानसक्षम अाँप णवकणसत केले आहे जेिेकरून SDMC महापाणलका
हद्दीतील सवय अणधकृत पाणकांगचे णडणजटलीकरि होईल.

सुडवधेबद्दल:
●

ही सुणवधा नांतर सांपूिय भारतातील इतर नगरपाणलका णवभागाांमध्ये
सुरू केली जाईल.

●

अाँपचे मुख्य उद्दीष्ट म्हिजे पाणकांग स्पॉट शोधण्यात घालवलेला वेळ
कमी करून प्रदू षि कमी करिे.

बीपीसीएल ने स्वयंचडलत इं धन तंत्रज्ञान यूडफल लााँच केले.
●

भारत पेटरोणलर्म कॉपोरे शन णलणमटेड (बीपीसीएल) ने "यूडफल"
नावाचे स्वर्ांचणलत इां धन तांत्रज्ञान लााँच केले आहे, जेिेकरून
ग्राहकाांना इां धनावर णनर्ांत्रि प्रदान करून आउटलेटवर वेगवान,
सुरणक्षत आणि स्माटय अनुभव प्रदान केला जाईल. ग्राहकाांना वेळ,
तांत्रज्ञान आणि पारदशयकता इां धन भरण्याच्या अनुभवावर पूिय
णनर्ांत्रि दे ण्यासाठी हे तांत्रज्ञान णवकणसत करण्यात आले.
Ufill म्हिजे काय?

●

UFill कार्यक्षमता GPay, PayTM, PhonePe इत्यादी कोित्याही
पेमेंट अाँपसह वापरता र्ेते तसेच SMS द्वारे ररअल-टाइम QR आणि
व्हाउचर कोड ऑफर करता र्ेते.

●

अणतररि जर ग्राहकाांनी आगाऊ पैसे भरले आणि आगाऊ भरलेली
रक्कम अांशतः वापरली गेली तर णशल्लक रक्कम ग्राहकाांच्या बाँक
खात्यात त्वररत परत केली जाते.

●

र्ूणफल तांत्रज्ञान भारतातील 65 शहराांमध्ये लॉन्च करण्यात आले
आहे आणि लवकरच ते दे शाच्या उवयररत भागात लॉन्च केले जाईल.
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तेलंगिाने भारतातील पडहले स्माटच फोन-आधाररत ई-व्होडटं ग
इं डियाफस्टच लाईफने 'सरल बचत डवमा' डवमा योजना सादर केली
● इं डिया ऑफ फस्टच लाइफ इन्शुरन्स कंपनी डलडमटे ि
सोल्यूशन डवकडसत केले आहे.
(इं डियाफस्टच लाइफ), बाँक ऑफ बडोदा आणि र्ुणनर्न बाँक ऑफ
● तेलांगिाने कोणवड -19 महामारीचा णवचार करून भारतातील पणहले
इां णडर्ा र्ाांच्या सांर्ुि उपक्रमाने "इं डियाफस्टच लाइफ सरल बचत
स्माटय फोन-आधाररत ई-व्होडटं ग सोल्यूशन णवकणसत केले आहे.
डवमा योजना" सादर केली. ही सांपूिय कुटुां बासाठी बचत आणि
खम्मम णजल्ह्ात 8 ते 18 ऑक्टोबर दरम्यान खुल्या अजायवर
सांरक्षि कव्हर र्ोजना आहे.
नोांदिी आणि 20 ऑक्टोबर रोजी डमी मतदानासह डमी
योजनेचे फायदे :
णनवडिुकीच्या स्वरूपात ही प्रिाली वापरली जाईल.
● पणहल्या पॉणलसी वषायच्या दरम्यान अपघाती मृत्यू झाल्यास णवम्याच्या
● तेलंगिा राज्य डनवििूक आयोगाने (टीएसईसी) राज्याच्या
णवमा रकमेची (एसएडी) बरोबरीची रक्कम णदली जाईल. 5
आर्टी णवभागाच्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञान शाखेच्या आडि प्रगत
वषाांसाठी एक रकमी णकांवा णनर्णमत उत्पन्न म्हिून मृत्यू लाभ प्राप्त
संगिनाचा डवकास केंद्र (सीिीएसी) च्या सहाय्याने ई -व्होणटां ग
करण्याची लवणचकता.
सोल्यूशन णवकणसत केले आहे.
● 4.75% ते 6% प्रणतवषय अणतररि हमीसह बचत वाढवा. प्रीणमर्म
रार्डरच्या माफीसाठी पर्ायर् णनवडिे.
संयुक्त राष्ट्र मानवाडधकार पररिदे त भारत पुन्हा डनवि
पं
त
प्रधान
मोदी ंनी उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर आं तरराष्ट्रीय
● 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रचांड बहुमताने भारताची संयुक्त राष्ट्र
डवमानतळाचे उद् घाटन केले.
मानवाडधकार पररिद (UNHRC) मध्ये सहाव्या टमयसाठी पुन्हा
● पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी उत्तर प्रदे शातील कुशीनगर
णनवड झाली आहे. भारताचा नवीन तीन वषाांचा कार्यकाळ जानेवारी
आं तरराष्ट्रीय डवमानतळाचे उद् घाटन केले. णवमानतळास अांदाजे
2022 ते णडसेंबर 2024 पर्ांत प्रभावी असेल. भारताला णनवडिुकीत
रु. 260 कोटी खचय आला. भारतीर् णवमानतळ प्राणधकरिाने र्ा
193 मताांपैकी 184 मते णमळाली.
णवमानतळाची उभारिी केली. र्ाणशवार्, र्े्े उत्तर प्रदे शातील
सेबीने 4 सदस्ीय उच्चस्तरीय सल्लागार सडमती स्थापन केली
सवायत लाांब धावपट्टी आहे. हे दे शातील आणि आांतरराष्टरीर्
आहे.
र्ात्रेकरू
ां ना
कुशीनगरमधील
भगवान
बुद्धाांच्या
● भारतीर् णस्ुररटीज अाँड एक्स्चेंज बोडय (सेबी) ने सेटलमेंट ऑडयर
महापररणनवायिस्ळाला भेट दे ण्यास सुलभ करे ल.
आणि गुन्फ््ाांचे वाढ र्ावर चार उच्चस्तरीर् सल्लागार सणमती स्ापन
केली आहे. सणमतीचे अध्यक्ष डवजय सी िागा, मुांबई उच्च
न्यार्ालर्ाचे णनवृत्त न्यार्ाधीश असतील. सणमतीच्या अटी "भारतीर्
प्रणतभूती आणि णवणनमर् मांडळ (सेटलमेंट प्रोसीणडां ग्स) णवणनर्म,
2018" नुसार असतील.
पॅनेलच्या इतर सदस्ांमध्ये हे समाडवष्ट् आहे:
●

कार्दा आणि न्यार् मांत्रालर्ातील माजी कार्दा सणचव: पीके
मल्होत्रा

●

डे लॉइट हॅत्मस्कन्स आणि सेल्स एलएलपीचे माजी अध्यक्ष: पीआर
रमेश

●

वकील, भागीदार, रावल आणि रावल असोणसएट् स: डीएन रावल

CII ने अंतराचष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदशचनी "फ्यूचर टे क 2021" चे
आयोजन केले.
● कॉन्फेडरे शन ऑफ इां णडर्न इां डस्टर ी (CII) ने णडणजटल तांत्रज्ञानावर
एक आां तरराष्टरीर् पररषद आणि प्रदशयनाचे आर्ोजन केले आहे.
“फ्यूचर टे क 2021- डिडजटल टर ान्सफॉमेशन टू टे क्नॉलॉजी
अाँिॉप्शन अाँि एक्सेलेरेशन” 19 ते 27 ऑक्टोबर 2021 पर्ांत
पररषद आर्ोणजत केली आहे. आां तरराष्टरीर् पररषदे ची फोकस ्ीम
"Driving technologies for building the future, we all
can trust".
● उद् घाटन सत्राला इलेक्टरॉणनक्स आणि आर्टी, कौशल्य णवकास
आणि उद्योजकता मांत्रालर्ातील राज्यमांत्री राजीव चंद्रशेखर र्ाांनी
हजेरी लावली.

गृहमंत्री अडमत शहा यांनी 'मोदी व्हॅन'ला डहरवा झेंिा दाखवला.
●

केंद्रीर् गृहमांत्री अणमत शहा र्ाांनी 19 ऑक्टोबर 2021 रोजी उत्तर
प्रदे शच्या कौशाांबी णजल्ह्ात मोदी व्हॅन म्हिून ओळखल्या जािाऱ्र्ा
“पाच मोबाईल मेणडकल व्हॅन” ला झेंडा दाखवला. पांतप्रधान नरें द्र
मोदी र्ाांनी सरकार प्रमुख म्हिून 20 वषे पूिय केल्याच्या स्मरिा्य
भाजपच्या ‘सेवा ही सांघटना’ कार्यक्रमाांतगयत र्ा व्हॅन सुरू करण्यात
आल्या आहेत.

●

कौशाम्बीमधील पाच णवधानसभा मतदारसांघात पाच मोबाईल
वैद्यकीर् व्हॅन चालवल्या जातील. र्ा व्हॅन भाजपचे राष्टरीर् सणचव
णवनोद सोनकर सांचाणलत कौशाांबी णवकास पररषदे च्या नेतृत्वाखाली
काम करतील.
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मायक्रोसॉफ्टने भारतात एआय स्टाटच अप्सला समथचन दे ण्यासाठी
भारताने 100 कोटी कोडवि -19 लसीकरिाचा िोस पार केला
आहे.

प्रोग्राम लााँच केला.

●

●

भारताने मोणहम सुरू झाल्यापासून सुमारे 9 मणहन्याांत 21 ऑक्टोबर
रोजी कोणवड -19 लसीांचे 100 कोटी डोस पूिय केले. पांतप्रधान

करण्याची घोषिा केली, हा 10-आठवड्याांचा उपक्रम आहे जो

मोदीांनी र्ा उपलब्धीला "भारतीर् णवज्ञान, उद्यम आणि 130 कोटी

भारतातील स्टाटय अप्सला कृणत्रम बुत्मद्धमत्ता (एआर्) तांत्रज्ञानाचा

भारतीर्ाांच्या सामूणहक भावनेचा णवजर्" असे म्हटले आहे.

लाभ दे ण्यास मदत करे ल, त्याांना ऑपरे शन्स स्केल करण्यास मदत

पांतप्रधानाांनी र्े्ील राम मनोहर लोणहर्ा हॉत्मस्पटलला भेट णदली

करे ल, नावीन्य वाढवेल आणि उद्योगातील कौशल्य वाढवेल. हा

आणि आरोग्यसेवा कमयचारी आणि लस घेतलेल्या लोकाांशी सांवाद

कार्यक्रम स्टाटय अपना मार्क्रोसॉफ्टच्या णवक्री आणि भागीदाराांसह

साधला.

नवीन ग्राहक आणि भौगोणलक क्षेत्राांपर्ांत पोहोचण्यास सक्षम करे ल.

लसीकरि मोडहमेबद्दल काही महत्त्वाच्या गोष्ट्ी:
●

केंद्रीर् आरोग्य मांत्रालर्ाच्या आकडे वारीनुसार, भारताला 10 कोटी

UIDAI 'आधार हॅकाथॉन 2021' आयोडजत करिार आहे.

लसीकरि करण्यासाठी 85 णदवस, 20 कोटीांचा आकडा पार

●

करण्यासाठी आिखी 45 णदवस आणि 30 कोटीांचा आकडा

सुरू होत आहे आणि 31 ऑक्टोबर 21 पर्ांत चालू राहील. नवीन

दे शाला 30 कोटी डोसमधून 40 कोटीांचा टप्पा गाठण्यासाठी 24

आव्हान आणि ्ीमसह, हॅके्ॉन 2021 मध्ये दोन णवषर् असतील.

णदवस लागले आणि नांतर 6 ऑगस्ट रोजी 50 कोटी लसीकरिाचे

पणहली ्ीम "एनरोलमेंट अाँि अपिे ट" आहे, ज्यामध्ये रणहवाशाांना

णचन्ह ओलाांडण्यासाठी आिखी 20 णदवस लागले. त्यानांतर 100

त्याांचा पत्ता अद्यर्ावत करताना र्ेत असलेल्या वास्तणवक जीवनातील

कोटीांचा टप्पा पार करण्यासाठी 76 णदवस लागले.
●

●

सवायणधक डोस दे िाऱ्र्ा पणहल्या पाच राज्याांमध्ये उत्तर प्रदेश,

काही आव्हानाांचा समावेश आहे. हॅका्ॉनची दु सरी ्ीम UIDAI

त्यानंतर महाराष्ट्र, पडिम बंगाल, गुजरात आडि मध्य प्रदेश
आहेत.

द्वारे ऑफर केलेल्या "आयिें डटटी आडि ऑथेंडटकेशन" ही आहे.
भारतीय डनवििूक आयोगाने गरुि अाँप लााँच केले.

दे शव्यापी लसीकरि मोहीम १ January जानेवारी रोजी आरोग्य

●

सेवकाांना (एचसीडब्ल्यू) पणहल्या टप्यात लसीकरि करण्यात

णनवडिूक कार्य जलद, स्माटय , पारदशयक आणि वेळेवर पूिय होईल.

सुरू झाले.

गरुड अाँपद्वारे , बू् लेव्हल ऑणफसर (BLO) त्याांच्या नोांदिीकृत

डिझायनर मनीि मल्होत्रा यांच्या एमएम स्टाईलमध्ये ररलायन्स

मोबाइल क्रमाांकाांवरून केंद्राचे अक्षाांश आणि रे खाांश र्ाांसारख्या

ब्रॅण्ड्सने 40% डहस्सा डवकत घेतला.

●

डे टासह मतदान केंद्राांचे फोटो आणि स्ान माणहती अपलोड

ररलायन्स इं िस्टर ीज डलडमटे िची ररलायन्स ब्रॅण्ड्स डलडमटे ि
(आरबीएल) आणि प्रणसद्ध णडझार्नर मनीि मल्होत्रा र्ाांनी

करतील. कागदोपत्री काम कमी होण्यासही अाँप मदत करे ल

मल्होत्रा च्या एमएम स्टार्ल्स प्रार्व्हेट णलणमटे ड मध्ये 40 टक्के

डजनेव्हा-आधाररत WAIPA च्या अध्यक्षपदी इन्व्हेस्ट इं डियाची

णहस्सा घेण्यासाठी एक धोरिािक भागीदारी जाहीर केली आहे.

डनवि

2005 मध्ये सुरू झालेला मनीष मल्होत्रा लक्कझरी ररटेल मुांबई, नवी

●

णदल्ली आणि हैदराबाद र्े्ील चार फ्लॅगणशप स्टोअरमध्ये पसरलेला

प्रमोशन एजन्सीज (िब्ल्यूएआयपीए) च्या अध्यक्षपदी एकमताने

व्यवस्ापकीर् आणि णक्रएणटव्ह डार्रे क्टर म्हिून काम करत

णनवड झाली आहे. भारतातील गुांतविुकीच्या सांधी आणि पर्ायर्

राहतील.
सरकारचे

कमचचारी

आडि

शोधिाऱ्र्ा गुांतविूकदाराांना मदत करण्यासाठी इन्फ्व्हेस्ट इां णडर्ा ही

डनवृत्तीवेतनधारकांसाठी

नॅशनल इन्फ्व्हेस्टमेंट प्रमोशन आणि फॅणसणलटेशन एजन्सी आहे.

िीए/िीआर वाढीस केंद्राने मान्यता डदली.
●

केंद्रीर्

मांणत्रमांडळाने

केंद्र

सरकारचे

कमयचारी

2021-23 साठी WAIPA च्या सुकािू सडमतीच्या सदस्ांमध्ये

आणि

हे समाडवष्ट् आहे:

णनवृत्तीवेतनधारकाांसाठी महागाई भत्ता (िीए) आडि महागाई
डनवारि (िीआर) मध्ये आिखी 3 टक्के वाढ करण्यास मांजुरी

●

अध्यक्ष: इन्व्हेस्ट इं डिया

णदली आहे . 3% ची वाढ मूळ वेतन/पेन्फ्शनच्या 28 टक्के णवद्यमान

●

दोन उपाध्यक्ष: इणजप्त आणि त्मस्वत्झलांड

दरापेक्षा जास्त आहे आणि 1 जुलै 2021 पासून लागू होईल. आता

●

9 प्रादे णशक सांचालक: ब्राझील, दणक्षि कोररर्ा, णफनलांड, कुवेत,

र्ा दरवाढीनांतर DA/DR 31% पयिंत वाढे ल.

10

इन्व्हेस्ट इं डिया या भारत सरकारमधील तरुि स्टाटय अपची
२०२१-२०२३ साठी वर्ल्च असोडसएशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट

आहे. मनीष मल्होत्रा, एमएम स्टायल्स प्रायव्हेट डलडमटे िचे

केंद्र

भारतीय डनवििूक आयोगाने (ECI) सवय मतदान केंद्राांच्या
णडणजटल मॅणपांगसाठी गरुि अाँप लॉन्च केले आहे, जेिेकरून

आली. फ्रांटलाईन कामगाराांचे (FLWs) लसीकरि 2 फेब्रुवारीपासून

●

सरकारी एजन्सी UIDAI "आधार हॅकेथॉन 2021" नावाचे
हॅके्ॉन आर्ोणजत करत आहे . हॅके्ॉन 28 ऑक्टोबर 21 रोजी

गाठण्यासाठी आिखी 29 णदवस लागले.
●

मायक्रोसॉफ्टने अलीकडे च मायक्रोसॉफ्ट एआय इनोव्हेट लॉन्च

कोस्टा ररका, सार्प्रस, अझरबैजान, घाना आणि सामोआ.
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पंतप्रधान मोदी ंच्या हस्ते 5,000 कोटी ंच्या आयुष्मान भारत आरोग्य
हैदराबाद डक्रकेट असोडसएशनने जगातील सवाचत मोठ्या डक्रकेट
पायाभूत सुडवधा अडभयानचा शुभारं भ

बॅटचे अनावरि केले.

●

●

पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी उत्तर

भारताचा माजी कियधार आणि आता हैदराबाद डक्रकेट
असोणसएशन (HCA) चे अध्यक्ष मोहम्मद अझरुद्दीन र्ाांनी णगणनज
बुक ऑफ वर्ल्य रे कॉडय ने प्रमाणित केलेल्या सवायत मोठ्या णक्रकेट

प्रदेशातील वारािसी या त्याांच्या सांसदीर् मतदारसांघातून
“आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुडवधा अडभयान” लााँच

बॅटचे अनावरि केले आहे, ज्याची रचना Pernod Ricard India

केले आहे. आर्ुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्फ्रास्टर क्चर णमशन ही

(P) Ltd ने टाँ क बांडवर केली आहे. बॅटची माप 56.10 फूट आहे,

दे शभरातील आरोग्यसेवा पार्ाभूत सुणवधा मजबूत करण्यासाठी
भारतातील सवायत मोठ्या र्ोजनाांपैकी एक आहे.

वजन 9 टन आहे आणि ते णचनार लाकडापासून बनलेले आहे. हे
भारतीर् णक्रकेट सांघाला शुभेच्छा दे ण्यासाठी आणि दु बईतील T-20

योजनेबद्दल:

णवश्वचषक परत आिण्यासाठी होते.

●

र्ोजनेचा एकूि पररव्यर्: रु. 5,000-कोटी

डनमचला सीतारामन AIIB च्या डनयामक मंिळाच्या 6 व्या वाडिचक

●

उद्दे शः सावयजणनक आरोग्य पार्ाभूत सुणवधाांमधील अांतर दू र करिे,

बैठकीला व्हच्युचअली उपक्सस्थत होत्या.

शहरी आणि ग्रामीि दोन्ही भागात गांभीर काळजी सुणवधा आणि

●

नवी डदल्ली र्े्ून त्मव्हणडओ कॉन्फरन्सद्वारे एडशयन इन्रास्टर क्चर

प्रा्णमक काळजी र्ावर लक्ष केंणद्रत करिे.
●

इन्व्हेस्टमेंट बाँकेच्या (AIIB) बोडय ऑफ गव्हनयसयच्या 6 व्या वाणषयक
बैठकीत भाग घेतला . AIIB च्या वाणषयक बैठकीची ्ीम “इन्वेस्टी ंग

लाभ: र्ा र्ोजनेमुळे भणवष्यात रोगाांचा प्रादु भायव रोखून लढण्याची
भारताची क्षमता मजबूत होईल.

●

र्ोजनेअांतगयत, 10 उच्च केंद्रीत राज्याांमधील 17,788 ग्रामीि

टु िे टर ासफॉडमिंग टु मारो” अशी आहे.
●

आरोग्य आणि णनरोगीपिा केंद्राांना र्ोजनेचे सम्यन णमळे ल.
●
●

केंद्रीर् णवत्त आणि कॉपोरे ट व्यवहार मांत्री डनमचला सीतारामन र्ाांनी

र्ावषी ही बैठक संयुक्त अरब अडमराती (UAE) सरकारच्या

शहरी भागाांसाठी, सवय राज्याांमध्ये 11,024 शहरी आरोग्य आणि

सहकार्ायने AIIB ने सांर्ुिपिे आर्ोणजत केली होती. वाणषयक
बैठकीचे मूळ उणद्दष्ट AIIB शी सांबांणधत महत्त्वाच्या बाबीांवर महत्त्वाचे

कल्याि केंद्रे स्ापन केली जातील.

णनियर् घेिे आणि भणवष्यातील दृष्टीकोन आहे. भारताच्या
अ्यमांत्र्याांनी राज्यपालाांच्या गोलमेज चचेदरम्यान “COVID-19

र्ाणशवार् एका आरोग्यासाठी राष्टरीर् सांस्ा, णवषािूशास्त्रासाठी चार

सांकट आणि पोस्ट-COVID सपोटय” र्ा ्ीमवर आपले णवचार
माांडले.

नवीन राष्टरीर् सांस्ा, WHO दणक्षि-पूवय आणशर्ा क्षेत्रासाठी प्रादे णशक
सांशोधन व्यासपीठ, नऊ जैवसुरक्षा स्तर-III प्रर्ोगशाळा, रोग
णनर्ांत्रिासाठी पाच नवीन प्रादे णशक राष्टरीर् केंद्रे ही स्ापन करण्यात
र्ेिार आहेत.

सांस्कृडतक मंत्री जीके रे ड्डी यांनी अमृत महोत्सव पॉिकास्ट लााँच
केले.
●

NITI आयोगाने “Innovations for you” डिजी-बुक लााँच केले.

केंद्रीर् साांस्कृणतक आणि पर्यटन मांत्री, जीके रे ड्डी र्ाांनी मांत्रालर्ाद्वारे
आझादी का अमृत महोत्सव उत्सवाचा एक भाग म्हिून अमृत

●

NITI आर्ोगाच्या अटल इनोव्हेशन णमशनने (AIM) “Innovations

महोत्सव पॉिकास्ट लॉन्च केला आहे. अमृत महोत्सव पॉडकास्ट

for you” नावाचे णडजी-बुक लॉन्च केले आहे. र्ा णडजी-बुकमधील

माणलका (जरा याद करो कुबाचनी) ही भारतीर् राष्टरीर् सेना (व्यिी
आणि चळवळी) र्ाांना णदलेली िद्धाांजली आहे, ज्याांनी भारताच्या

लक्ष केंद्रीत क्षेत्र हे आरोग्यसेवा आहे. अटल इनोव्हेशन णमशनच्या
स्टाटय अप्सच्या र्शोगा्ा वेगवेगळ्या डोमेनमध्ये शेअर करण्यासाठी
“इनोव्हेशन फॉर र्ू” हा नीती आर्ोगाचा उपक्रम आहे.
नीती आयोगाचे डिजी पुस्तक:
●

भारत आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करत असताना NITI

स्वातांत्र्यलढ्यात महत्त्वपूिय र्ोगदान णदले आहे.
NIPUN भारत डमशनसाठी राष्ट्रीय सुकािू सडमती सरकारने
स्थापन केली आहे.
● शालेर् णशक्षि आणि साक्षरता णवभागाने NIPUN भारत णमशनच्या
अांमलबजाविीसाठी राष्टरीर् सुकािू सणमती (NSC) स्ापन केली
आहे. ही सणमती णशक्षिाच्या प्रगतीचे णवश्लेषि करण्यासाठी आणि

आर्ोगाने DIGI पुस्तक लााँच केले आहे.
●

राज्ये/केंद्रशाणसत प्रदे शाांना अणभप्रार् दे ण्यासाठी मूल्याांकनाची
पद्धत णवकणसत करण्याचा प्रर्त् करते. 2026-27 पर्ांत इर्त्ता 3

णडजी-बुक हे 45 हेल्थ टे क स्टाटय-अपचे सांकलन आहे. हे स्टाटय -अप
दे शभरातील अटल इन्ूबेशन सेंटसयमध्ये उबवले गेले आहेत.

●

च्या

हे स्टाटय-अप नवजात आणि बाल सांगोपन, मानणसक आरोग्य, दां त

प्रदान करण्यासाठी AI, IoT, ICT आणि इतर तांत्रज्ञानाचा लाभ घेत
आहेत.

11

मूलभूत

साक्षरता

आणि

सांख्याशास्त्रात सावयणत्रक प्रवीि करिे हे र्ा सणमतीचे प्रमुख ध्येर्

काळजी, अशिपिा आणि मानवी जीवनावश्यक गोष्टीांचे णनरीक्षि
र्ाांसारख्या आरोग्य समस्ाांवर सामाणजकदृष्ट्या सांबांणधत उपार्

अखेरीस प्रत्येक मुलासाठी

आहे.
●

केंद्रीर् णशक्षि मांत्री, िी धमेंद्र प्रधान हे NSC चे अध्यक्ष असतील
आणि णशक्षि राज्यमांत्री, िीमती. अन्नपूिाच दे वी या उपसभापती
असतील.
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GAIL भारतातील सवाचत मोठा ग्रीन हायिर ोजन प्ांट तयार करिार
● दरम्यान, वीज णनणमयती आणि णवतरि कांपन्या ओपन ऍक्सेसद्वारे
आहे.
●

अक्षर् ऊजाय खरे दी णकांवा णवक्री करण्यास सक्षम असतील.

सरकारी मालकीची GAIL (इां णडर्ा) णलणमटे ड भारतातील सवायत

●

णवकण्यासाठी आिखी एक पर्ायर् उपलब्ध होईल तसेच भारताला

नैसणगयक वार्ू व्यवसार्ाला काबयन-मुि इां धनासह पूरक बनवू पाहत

शाश्वत आणि कार्यक्षम ऊजाय अ्यव्यवस्ा म्हिून णनमायि करण्याच्या

आहे. GAIL चे अध्यक्ष आणि व्यवस्ापकीर् सांचालक मनोज जैन

सरकारच्या सांकल्पनेच्या णदशेने नूतनीकरिक्षम क्षमता वाढीला गती

म्हिाले की, कांपनी दररोज 4.5 टन ग्रीन हार्डर ोजन तर्ार करू
शकिारे 10-मेगावॅट (MW) इलेक्टरोलार्झर तर्ार करण्याचा
णवचार करत आहे. कांपनीने इलेक्टरोलार्झर खरे दी करण्यासाठी
आधीच जागणतक णनणवदा काढली आहे आणि 12-14 मणहन्याांत
णडणलव्हरी णमळण्याची आशा आहे.

णमळे ल.
भारताच्या केंद्र सरकारने सात सदस्ीय आडथचक सल्लागार
पररिदे ची (EAC-PM) पुनरच चना केली आहे.
●

पररषदे चे अध्यक्ष आहेत. EAC-PM ची 2 वषाांच्या कालावधीसाठी
पुनरय चना करण्यात आली आहे. EAC-PM ची स्ापना सप्टेंबर 2017

सूक्ष्म, लघु आडि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (MSME)

मध्ये दोन वषाांच्या कालावधीसह करण्यात आली होती आणि णतने

उद्योजकतेला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी तरुिाांच्या सहभागाला प्रोत्साहन

पांतप्रधानाांच्या पूवीच्या आण्यक सल्लागार पररषदे ची जागा घेतली.

दे ण्यासाठी ‘संभव’ हा ई-राष्टरीर् स्तरावरील जागरूकता कार्यक्रम
सुरू केला आहे. नवी णदल्ली र्े्े केंद्रीर् एमएसएमई मंत्री

EAC-PM चे इतर सहा सदस्:
●

राकेश मोहन,

●

पूनम गुप्ता,

●

टीटी राम मोहन,

MSME मांत्रालर्ाच्या अांतगयत सांभव कार्यक्रम हा एक मणहना

●

साणजद चेनॉर्,

चालिारा उपक्रम असेल ज्यामध्ये दे शाच्या सवय भागातील णवणवध

●

नीलकांठ णमिा आणि

महाणवद्यालर्े/ITIs मधील णवद्यार्थ्ाांना मांत्रालर्ाच्या 130 क्षेत्रीर्

●

णनलेश शहा.

नारायि रािे र्ाांच्या हस्ते ई-राष्टरीर् स्तरावरील जागरूकता
कार्यक्रम 2021 ‘सांभव’ लााँच करण्यात आला.
मोडहमेबद्दल:
●

●

●

कार्ायलर्ाांद्वारे उद्योजकतेसाठी प्रोत्साणहत केले जाईल.

पेगासस वापरून अनडधकृत पाळत ठे वण्यासाठी SC ने एक सडमती

मोणहमेदरम्यान, महाणवद्यालर्ीन णवद्यार्थ्ाांना ऑणडओ/त्मव्हणडओ

स्थापन केली.

णफल्म सादरीकरिाद्वारे एमएसएमई मांत्रालर्ाद्वारे राबणवण्यात र्ेत

●

स्पार्वेअरचा वापर करून अनणधकृत पाळत ठे वल्याच्या आरोपाांची

दे शभरातील 1,300 हून अणधक महाणवद्यालर्ाांमध्ये जनजागृती

चौकशी करण्यासाठी भारताच्या सवोच्च न्यायालयाने तीन

कार्यक्रम आर्ोणजत केले जातील ज्यामध्ये 1,50,000 णवद्या्ी

सदस्ीर् सणमती नेमली आहे . त्याचे नेतृत्व णनवृत्त न्यायमूती

सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.

आर.व्ही. रवी ंद्रन करिार आहेत. ते ताांणत्रक सणमतीच्या

णवभाग सुरू केला आहे. र्ामुळे केवळ अक्षर् ऊजेसाठी GDAM
लागू करिारा भारत हा जगातील एकमेव मोठा वीज बाजार बनतो.
ग्रीन डे -अहेड माकेट लााँच केल्याने ग्रीन माकेट अणधक सखोल
होईल आणि स्पधायिक णकमतीचे सांकेत णमळतील, णशवार्
बाजारातील सहभागीांना सवायत पारदशयक, लवणचक, स्पधायिक
आणि कार्यक्षम पद्धतीने ग्रीन एनजीमध्ये व्यापार करण्याची सांधी
णमळे ल.

तपासेल आणि "त्वरीत" अहवाल सादर करे ल.
CBSE ने शाळांमध्ये वीर गाथा प्रकल्प सुरू केला.
●

CBSE ने

शौयच

पुरस्कारांबाबत जनजागृती

करण्यासाठी

शाळाांमध्ये वीर गाथा प्रकल्प सुरू केला. सेंटरल बोिच ऑफ
सेकंिरी एज्युकेशन (CBSE) शी सांलग्न शाळाांना शौर्य पुरस्कार
णवजेत्याांवर आधाररत प्रकल्प तर्ार करण्यास आणि प्रकल्पामध्ये
सहभागी होण्यास साांणगतले आहे. वीर गा्ा प्रकल्पाचे उणद्दष्ट शालेर्
णवद्यार्थ्ाांमध्ये शौर्य पुरस्कार णवजेत्याांच्या शूर कृत्ये आणि
बणलदानाबद्दल जागरुकता णनमायि करिे आहे. वीर गा्ा प्रकल्प

उपक्रमाबद्दल:
नवीन उपक्रमामुळे नूतनीकरिक्षम ऊजाय क्षेत्र खुले होईल
जेिेकरून कोिीही क्षमता स्ाणपत करू शकेल आणि ते णवतरि
कांपन्या आणि उद्योगाांना णवकू शकेल.

12

कामकाजावर दे खरे ख ठे वतील, जी "आरोपाांचे सत्य णकांवा असत्य"

केंद्रीर् ऊजाय आणि नवीन आणि नवीकरिीर् ऊजाय मांत्री, आर के
डसंह र्ाांनी “ग्रीन िे अहेि माकेट (GDAM)” हा नवीन बाजार

●

इस्रार्ली फमय एनएसओ ग्रुपने णवकणसत केलेल्या पेगासस र्ा

असलेल्या णवणवध र्ोजनाांची माणहती करून णदली जाईल.

आर. के. डसंग यांनी ग्रीन िे अहेि माकेट (GDAM) लााँच केले.
●

भारताच्या केंद्र सरकारने सात सदस्ीर् आण्यक सल्लागार
पररषदे ची (EAC-PM) पुनरय चना केली आहे. णबबेक दे बरॉर् हे

एमएसएमई मंत्रालयाने "संभव" राष्ट्रीय स्तरावरील जागरूकता
कायचक्रम सुरू केला.
●

बाजार-आधाररत स्पधायिक णकमतीांमुळे ररन्यूएबल जनरे टरना वीज

मोठा ग्रीन हार्डर ोजन बनविारा प्लाांट तर्ार करिार आहे. GAIL

21 ऑक्टोबर ते 20 नोव्हेंबर र्ा कालावधीत आर्ोणजत केला जात
आहे . प्रकल्प आां तरणवद्याशाखीर् आणि कणवता, णनबांध इत्यादी
णवणवध स्वरूपात असू शकतात.
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● प्रत्येक मणहला णवद्यार्थ्ायला दरवषी एकूि 120 नॅपणकन्स णदले
राज्य बातम्या
जातात, अगदी उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही, णवद्यार्थ्ाांना शाळा
दालडचनीची संघडटत लागवि सुरू करिारे डहमाचल प्रदे श हे पडहले
सोडण्यापूवी त्याांचा कोटा पुरवला जाईल.
राज्य ठरले.
भारतातील पडहले ई-डफश माकेट ॲप डफशवाले आसाममध्ये लााँच
● CSIR च्या Institute of Himalayan Bioresource
करण्यात आले.
Technology (IHBT) ने डहमाचल प्रदेश प्रार्ोणगक तत्त्वावर
● आसाम मत्स्यव्यवसार्, पर्ायवरि आणि वन आणि उत्पादन शुल्क
दालणचनीची सांघणटत लागवड सुरू केली.
मांत्री पररमल सुकलबैद्य यांनी भारतातील पणहले ई-णफश माकेट
● दालणचनी णकांवा दालणचनीमूवरम हे प्रामुख्याने श्रीलंकेत घेतले जाते
डफशवाले हे ॲप लााँच केले . टे बल आकाराचे मासे जसे की भांगोन,
, तर णकरकोळ उत्पादक दे शाांमध्ये सेशेल्स, मेिागास्कर आडि
मृगल आणि रोहू आणि गोड्या पाण्यातील आणि समुद्राच्या
भारत र्ाांचा समावेश होतो.
पाण्यातील गोठलेले मासे (आइसबॉक्स) कोरडे णफश पॅकेट् स,
अडलबागच्या पांढऱ्या कांद्याला आरोग्य फायद्यासाठी GI टॅ ग
कोरडे णफश कच्चे, णफश लोिचे आणि प्रोसेसड णफश प्रोडक्ट् ससह
डमळाला.
उपलब्ध असतील.
महाराष्ट्र सरकारने 'डमशन कवच कुंिल' सुरू केले.
● महाराष्ट्राच्या रायगि डजल्ह्यातील अडलबागच्या, पाांढऱ्र्ा
● महाराष्ट्र राज्य सरकारने डमशन कवच कुंिल नावाने एक णवशेष
काांद्याला आरोग्य फार्द्यासाठी GI टॅ ग णमळाला. त्याच्या अणद्वतीर्
कोणवड -19 लसीकरि मोहीम सुरू केली आहे. ज्याचे लक्ष्य दररोज
गोड चव तसेच त्याचे औषधी गुिधमय र्ामुळे जगभर त्याची ख्याती
15 लाख लोकाांना लसीकरि करण्याचे आहे.
आहे.
●

एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रर्ोगशाळा चाचिी अहवालात कमी
णतखटपिा, गोड चव, उच्च प्रण्ने, चरबी आणि फार्बर इत्यादीांचा
उल्लेख आहे.

आं ध्रप्रदे श सरकारने 'स्वेच्छा' कायचक्रम सुरू केला.
● आं ध्र प्रदेशचे मुख्यमांत्री वाय एस जगन मोहन रे ड्डी र्ाांनी माणसक
पाळीशी सांबांणधत कलांक हाताळण्यासाठी, मणहलाांच्या वैर्त्मिक
स्वच्छतेला प्राधान्य दे ण्यासाठी आणि माणहतीच्या णनरोगी सांवादाला
प्रोत्साहन दे ण्यासाठी 'स्वेच्छा' कार्यक्रम सुरू केला आहे .
णकशोरवर्ीन मुली आणि त्मस्त्रर्ाांमध्ये आरोग्य आणि माणसक
पाळीच्या स्वच्छतेसाठी स्वस्त प्रवेश सुणनणित करण्यासाठी 'स्वेच्छा'
(म्हिजे स्वातंत्र्) हेतू आहे.
●

उपक्रमांतगचत:
राज्य सरकार मणहला शैक्षणिक सांस्ाांना चाांगल्या दजायचे ब्राँडेड
सॅणनटरी नॅपणकन्स मोफत पुरविार आहे.

●

राज्यभरातील
सवय
सरकारी
शाळा
आणि मध्यवती
महाणवद्यालर्ाांमध्ये 7 वी -12 वीच्या वगाचत णशकिाऱ्र्ा सुमारे 10
लाख डकशोरवयीन मुली ंना दर मणहन्याला दहा सॅणनटरी नॅपणकन्स
णदले जातील.

●

08 ऑक्टोबर ते 14 ऑक्टोबर 2021 पर्ांत आठवडाभर
चालवलेल्या र्ा मोणहमेचे आर्ोजन करण्यात आले आहे. 15
ऑक्टोबर 2021 पर्ांत 100 कोटी लसीकरिाचे णचन्ह गाठण्याच्या
केंद्राच्या उणद्दष्टानुसार ही मोहीम आहे.
छत्तीसगिमध्ये भारतातील सवाचत नवीन व्याघ्र प्रकल्प घोिीत.
●

ष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षि प्राडधकरिाने छत्तीसगड सरकारच्या गुरु
घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आडि तमोर डपंगला वन्यजीव
अभयारण्याच्या एकणत्रत क्षेत्राांना व्याघ्र प्रकल्प म्हिून घोणषत
करण्याच्या प्रस्तावाला मांजुरी णदली आहे. हे मध्य प्रदे श आणि
झारखांडच्या सीमेला लागून छत्तीसगड राज्याच्या उत्तर भागात आहे.
छत्तीसगडमधील हा चौथा व्याघ्र प्रकल्प आहे.
तेलंगिात बाथुकम्मा उत्सव सुरू झाला.
● तेलंगिात नऊ णदवसाांच्या पुष्पोत्सवाला सुरुवात झाली आहे.
नवरात्री दरम्यान बाथुकम्मा उत्सव साजरा केला जातो. महालय
अमावस्ेच्या णदवशी बा्ुकम्मा उत्सव सुरू होतो आणि हा उत्सव
दु गायष्टमीच्या णदवशी सांपतो.
ताडमळनािूच्या 'कन्याकुमारी लवंग' ला GI टॅ ग डमळाला.
●

ताणमळनाडू मधील कन्याकुमारी णजल्ह्ातील डोांगराांमध्ये उगवलेल्या
अनोख्या लवांगा मसाला 'कन्याकुमारी लवांग' म्हिून णजओग्राणिकल
इां णडकेशन (जीआर्) दे ण्यात आला आहे. भारतात, लवांगाचे एकूि
उत्पादन 1,100 मेणटर क टन आहे आणि र्ापैकी ताणमळनाडू मध्ये
दरवषी 1,000 मेणटर क टन उत्पादन होते तर एकया कन्याकुमारी
णजल्ह्ात 750 मेणटर क टन लवांगा तर्ार होतात.
अरडवंद केजरीवाल यांनी 'दे श के मेंटर' कायचक्रम सुरू केला.
● मुख्यमांत्री अरडवंद केजरीवाल र्ाांनी एक कार्यक्रम सुरू केला आहे
ज्या अांतगयत डदल्ली शासकीय शाळांमधील णवद्यार्थ्ाांना त्याांच्या
क्षेत्रातील र्शस्वी नागररकाांकडू न कररअर णनवडीवर मागयदशयन केले
जाईल. णदल्ली सरकारने ऑगस्टमध्ये घोषिा केली होती की
बॉणलवूड अणभनेता सोनू सूद मेंटसय कार्यक्रमासाठी ब्राँड अाँम्बेसेडर
असेल.
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मोडहमेबद्दल:

णवद्यार्थ्ाांना फोनवर मागयदशयन करण्यासाठी मागयदशयक दर

●

आठवड्याला 10 णमणनटे काढतील. इच्छु क नागररक उपक्रमाचा
एक भाग म्हिून शहरातील शासकीर् शाळाांमध्ये णशकिाऱ्र्ा एका
ते दहा मुलाांना दत्तक घेऊ शकतात.

काढण्यासाठी ही मोहीम राबवली जाईल.
●

वापर करता र्ेईल र्ाची हमी दे ण्यासाठी वेळेआधी मोठ्या

होण्यास बंदी घातली आहे.
एक वषायपेक्षा जास्त काळ नवीन शेतकी कार्द्याांणवरोधात
शेतकऱ्र्ाांच्या णवरोधाचा सामना करत असलेल्या हररयािा
सरकारने

डनवििुकांमध्ये

सहभागी

होण्यास

प्रमािावर जनजागृतीचे प्रर्त् केले जात आहेत.
●

अडचि आहे त्याांच्यासाठी ही मोहीम अत्यांत फार्दे शीर ठरण्याची

कमचचाऱ्यांच्या बांदी घातली आहे. हररयािा नागरी सेवा
सांदभायत मुख्य सणचवाांच्या कार्ायलर्ातून अणधसूचनाही जारी
करण्यात आली आहे.
जनतेसाठी रोपवे सेवा वापरिारे वारािसी हे पडहले भारतीय शहर
बनले आहे.
●

वाहतुकीमध्ये रोपवे वापरिारे बोणलत्मव्हर्ा आणि मेत्मक्सको णसटी
नांतर वारािसी हे जगातील णतसरे शहर असेल. रोपवे प्रकल्पाची

●

श्ता आहे.
मध्यप्रदेश सरकारने "मुख्यमंत्री रे शन आपे द्वार योजना" लागू
करण्याची घोििा केली.
●

होिार आहे. र्ा र्ोजनेअांतगयत, रे शन ग्रामस्ाांच्या स्वस्त दारात
उपलब्ध होईल.
●

पुरविे हे र्ा र्ोजनेचे ध्येर् आहे. सोबतच 16 णजल्ह्ाांमधील 74
आणदवासी बहुल प्रभागातील प्रत्येक गावात गरीब आणदवासी

15 णमणनटात पूिय होईल.

कुटुां बाांसाठी र्ोग्य रे शन पुरवठा सुणनणित करिे.

हा प्रकल्प सावयजणनक-खाजगी भागीदारी मॉडेलवर कार्ायत्मित
केला जाईल. प्रकल्पाची णकांमत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये

छत्तीसगिने “श्री धन्वंतरी जेनेररक मेडिकल स्टोअर” योजना सुरू

80:20 प्रमािात णवभागली जाईल. रोपवे सेवा पार्लट फेजची चार

●

केली.

प्रदान करण्यासाठी 'श्री धन्वंतरी जेनेररक मेडिकल स्टोअर
स्कीम' नावाची नवीन र्ोजना सुरू केली आहे. ही र्ोजना शहरी

पांजाबमध्ये मुख्यमांत्री चरिजीत चन्नी र्ाांनी 'मेरा घर मेरे नाम'
नावाची एक नवीन र्ोजना सुरू केली, ज्याचा उद्दे श गाव आणि
शहराांच्या 'लाल लकीर' मधील घरात राहिाऱ्र्ा लोकाांना मालकी

प्रशासन आडि डवकास डवभाग (UADD) राबवेल.
●

जेनेररक वैद्यकीर् दु काने उद् घाटन सत्रात उघडली जातात. र्ा

भाग आहे आणि केवळ णबगर शेती उद्दे शाांसाठी वापरला जातो

र्ोजनेअांतगयत, लोकाांना जेनेररक औषधाांच्या MRP (बाजार दर
णकांमत) वर 09% ते 71% च्या दरम्यान सूट णमळे ल.

पात्रता णकांवा पडताळिीनांतर सवय पात्र रणहवाशाांना मालमत्ता काडय

नागालाँि 56 व्या राष्ट्रीय क्रॉस कंटर ी चॅक्सियनडशपचे आयोजन
करिार आहे.

णदले जातील, जेिेकरून त्याांना वेळेत मालकी हक्क बहाल केले
जातील.

जानेवारी 2022 रोजी कोणहमा, नागालाँड र्े्े आर्ोणजत केली जािार

भागातील णनवासी मालमत्ताांचे डर ोन सवेक्षि करे ल, त्यानांतर र्ोग्य

●

प्रशसन गाव के संग मोणहमे अांतगयत राज्यातील दु गयम गावाांमध्ये
सरकारी सेवा प्रदान करण्याचे उणद्दष्ठ आहे. 17 णडसेंबर 2021 पर्ांत

केली जाईल. नागालाँडने आर्ोणजत केलेली ही पणहलीच राष्टरीर्

स्ाणनक प्रशासनाच्या 22 डवभागांचे अणधकारी अजयदाराांना ऑन-

ऍ्लेणटकस स्पधाय असेल.

स्पॉट सोल्यूशन दे ण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपांचार्तीच्या ग्रामीि भागात
पोहोचतील.
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2022 साउ् एणशर्न फेडरे शन क्रॉस कांटर ी चॅत्मम्पर्नणशप 15
आहे. र्ाणशवार् 56 व्या राष्टरीर् क्रॉस कांटर ी चॅत्मम्पर्नणशप दे खील
दणक्षि आणशर्ाई फेडरे शन क्रॉस कांटर ी चॅत्मम्पर्नणशपसह एकणत्रत

राजस्थानने 'प्रशसन गाव के संग' मोहीम सुरू केली.
●

र्ा र्ोजनेअांतगयत 169 शहराांमध्ये सुमारे 188 वैद्यकीर् दु काने सुरू
करण्याचे णनर्ोजन आहे. सध्या, औषधाचे णवतरि करण्यासाठी 84

हक्क प्रदान करिे आहे. जणमनीचा पररसर जो गावाच्या वस्तीचा एक
त्याला लाल लाकीर म्हितात.
राज्य सरकार णडणजटल मॅणपांगसाठी ग्रामीि आणि शहरी दोन्ही

छत्तीसगिचे मुख्यमांत्री भूपेश बघेल र्ाांनी कमी णकमतीत जेनेररक
औषधे दे ण्यासाठी आणि राज्यातील लोकाांना अखांड आरोग्य सेवा

पंजाबचे मुख्यमंत्री चरिडजत चन्नी यांनी 'मेरा घर मेरे नाम' योजना
सुरू केली.

●

णदव्याांग आणि ज्येष्ठ नागररकाांना त्याांच्या घराजवळील रे शन साणहत्य

एकूि णकांमत 424 कोटी रुपर्े आहे. एकूि 4.2 णकमी अांतर अवघ्या

स्टे शन 11 मीटरपेक्षा जास्त उां चीवर असतील.

●

मध्य प्रदे श सरकारने र्ोजना "मुख्यमंत्री राशन आपे द्वार योजना"
लागू करण्याची घोषिा केली आहे, जी नोव्हेंबर 2021 पासून सुरू

उत्तर प्रदे शचे वारािसी सावयजणनक वाहतुकीमध्ये रोपवे सेवा
वापरिारे भारतातील पणहले शहर ठरे ल. एकूिच, सावयजणनक

णडणजटल मोणहमाांशी अपररणचत असिाऱ्र्ाांना तसेच ज्याांना
शासकीर् कार्ायलर्ामध्ये प्रत्यक्ष पडताळिीसाठी प्रवास करण्यास

आपल्या

(सरकारी कमचचारी आचार) डनयम, 2016 लागू करताना र्ा

मोणहमेचा उद्दे श णवभागाांना रणहवाशाांच्या जवळ आिण्याचा आहे,
परां तु नागररकाांना णशणबराांमध्ये पुरणवल्या जािाऱ्र्ा सेवाांचा पुरेपूर

हररयािाने सरकारी कमचचाऱ्यांना डनवििुकांमध्ये सहभागी
●

सांबांणधत णजल्हाणधकाऱ्र्ाांच्या णनरीक्षिावर, अजाांच्या जागेवर णनकाली

●

आठ दणक्षि आणशर्ाई दे शाांतील अव्वल खेळाडू णदवसभर
चालिाऱ्र्ा आां तरराष्टरीर् क्रीडा स्पधेत भाग घेतील.
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भारतातील पडहल्या राज्य-वन्यजीव िीएनए चाचिी डवश्लेिि
● बॅटरीवर
चालिाऱ्र्ा
दु चाकीांच्या
●

णकमतीवर 30 टक्के णकांवा रु. 30,000 र्ापैकी जे कमी असेल आणि

भारतातील पणहल्या राज्य सरकारच्या मालकीच्या वन्यजीव डीएनए
चाचिी णवश्लेषि प्रर्ोगशाळे चे उद् घाटन केले . र्ा प्रसांगी, त्याांनी

असेल त्या रकमेचे अनुदान णमळे ल.

चाचिी र्ुणनट् स दे खील लॉन्च केले.
यूपी सरकारने फैजाबाद स्टे शनचे नाव बदलून अयोध्या कंॅ ट केले

महाराष्ट्रात महाडवद्यालयांमध्ये लसीकरिासाठी ‘डमशन युवा
स्वास्थ्य’ राबडवली जात आहे.
● राज्यातील अनेक णवद्यार्थ्ाांचे कोरोना लसीकरि बाकी असून,
त्यामुळे प्रत्यक्ष महाणवद्यालर्ातील उपत्मस्तीला फटका बसत आहे.

आहे.

म्हिून सावयजणनक आरोग्य णवभागाच्या मदतीने महाणवद्यालर्ाांमध्ये

उत्तर प्रदेश सरकारने फैजाबाद जांक्शनचे नाव बदलून अयोध्या
कॅंट रे ल्वे स्ानक करण्याचा णनियर् घेतला आहे. 1874 मध्ये

लसीकरिासाठी ‘डमशन युवा स्वास्थ्य’ हाती घेण्यात र्ेिार आहे,
अशी माडहती उच्च व तंत्रडशक्षि मंत्री उदय सामंत र्ाांनी शणनवारी

उघडलेले फैजाबाद रे ल्वे स्ानक उत्तर रे ल्वे क्षेत्राांतगयत र्ेते. हे
लखनौ-वारािसी णवभागात र्ेते. र्ापूवी 2018 मध्ये र्ोगी
आणदत्यना् सरकारने णदवाळीच्या मुहूतायवर फैजाबादचे अर्ोध्या
नामकरि केले होते. भाजप सरकारने अलाहाबादचे नाव बदलून
प्रर्ागराज आणि मुगलसरार् रे ल्वे जांक्शनचे नाव बदलून पां

पुण्यातील पत्रकार पररषदे त णदली.
स्वतः चा वन्यजीव कृती आराखिा 2021-30 पाररत करिारे
महाराष्ट्र हे पडहले राज्य बनले आहे.
●

केला, जो पुढील 10 वषाांत लागू केला जाईल. स्वतः चा वन्यजीव कृती
आराखडा मांजूर करिारे महाराष्टर हे भारतातील पणहले राज्य ठरले.

भारतातील पडहली 'टे स्ट यूब' बन्नी म्हशीचे बछिे गुजरातमध्ये
जन्मले.

णवदभायतील चांद्रपूर णजल्ह्ातील ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रकल्पाची

प्रामुख्याने गुजरातच्या कच्छ प्रदेशात आढळिाऱ्र्ा “बन्नी”

सीमा 79 चौरस णकलोमीटरने वाढणवण्यासही मांडळाने मान्यता णदली

जातीच्या म्हशीच्या पणहल्या आर्व्हीएफ बछड्याचा जन्म
राज्याच्या गीर सोमनाथ डजल्ह्यातील एका शेतकऱ्र्ाच्या घरी
झाला. दु ग्धोत्पादन वाढवण्यासाठी जनुकीर्दृष्ट्या िेष्ठ म्हशीांची

●

ओळखली जाते.
प्रत्येक घरासाठी ODF आडि वीज उपलब्ध करून दे िारे गोवा हे
पडहले राज्य बनले आहे.
●

णकनारपट्टी प्रदे श एक हवामान कृती आराखडा तर्ार करिे र्ावर
णवशेष भर णदला आहे.
उत्तराखंिमध्ये देशातील सवाचत मोठी सुगंधी बाग आहे.
●

उद्यानाचे उद् घाटन केले. 3 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रामध्ये स्ापन

करण्यात आला होता. त्यानुसार, णदवसाच्या कोित्याही वेळी एकही

केलेल्या र्ा बागेत सांपूिय भारतातील 140 णवणवध प्रजातीांच्या सुगांधी

व्यिी उघड्यावर शौचास बसलेली आढळली नाही तर शहर णकांवा

प्रजाती आहेत. जून 2018 मध्ये सांशोधन सल्लागार सणमतीच्या
मान्यतेनांतर 2018-19 मध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला.

प्रभाग ODF शहर णकांवा प्रभाग म्हिून अणधसूणचत केला जातो.
“हर घर जल णमशन” अांतगयत प्रत्येक घराला नळाचे पािी पुरविारे
गोवा हे पणहले राज्य बनले आहे. त्याणशवार्, गोव्याने गरीब आणि

आं तरराष्ट्रीय बातम्या

गरजूांना मोफत रे शन दे ण्याचे 100 टक्के लक्ष्य गाठले. तसेच
कोणवड-19 लसीकरिाचा 100 टक्के पणहला डोस पूिय केला आहे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटे ल यांनी 'गो ग्रीन' योजना सुरू केली.
●
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गुजरातचे मुख्यमांत्री भूपेंद्र पटे ल र्ाांनी राज्यातील बाांधकाम आणि

उत्तराखंिच्या नैडनताल डजल्ह्यात भारतातील सवायत मोठी सुगांधी
बाग आहे. उत्तराखांड वन णवभागाच्या सांशोधन शाखेने नैणनताल
णजल्ह्ातील लालकुआन येथे भारतातील सवायत मोठ्या सुगांधी

गोव्याने उघड्यावर शौचमुिी (ODF) आणि प्रत्येक घराला वीज
उपलब्ध करून णदली आहे. मूळ ODF प्रोटोकॉल 2016 मध्ये जारी

●

आहे.
र्ा र्ोजनेत वन्यजीव सांरक्षिामध्ये हवामान बदलाचे अनुकूलन
एकणत्रत करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. "राज्यातील सागरी

सांख्या वाढवण्यासाठी ही प्रणक्रर्ा पार पडली. बन्नी म्हैस रखरखीत
वातावरिात लवणचकता आणि उच्च दू ध उत्पादन क्षमतेसाठी

राज्य वन्यजीव मांडळाच्या (SBWL) 17 व्या बैठकीदरम्यान, महाराष्टर
सरकारने स्वतः चा वन्यजीव कृती आराखडा (2021-2030) मांजूर

दीनदर्ाल उपाध्यार् जांक्शन केले.

●

कामगाराांना वाहनाच्या

बाांधकाम क्षेत्रातील कामगाराांसाठी 50 टक्के अनुदान णकांवा रु.
30,000, बॅटरीवर चालिाऱ्र्ा दु चाकीांच्या खरे दीवर र्ापैकी जे कमी

णनभयर्ा र्ोजनेंतगयत मुांबई आणि पुिे र्े्े 3 फास्ट टर ॅ क डीएनए

●

क्षेत्रातील

औद्योणगक

प्रयोगशाळे चे नागपुरात उद् घाटन
महाराष्टराचे मुख्यमांत्री उद्धव ठाकरे र्ाांनी महाराष्टरातील नागपूर
र्े्ील प्रादे णशक न्यार्वैद्यक णवज्ञान प्रर्ोगशाळे त (RFSL)

सांघणटत

खरे दीवर

कामगाराांसारख्या

IFSCA ने शाश्वत डवत्त डवियातील तज्ज्ञ मंिळाची स्थापना केली.
●

आं तरराष्ट्रीय डवत्तीय सेवा केंद्रे प्राडधकरि (IFSCA) ने शाश्वत
डवत्त हबच्या णवकासाकडे एक दृणष्टकोन सुचवण्यासाठी एक तज्ञ

औद्योणगक कामगाराांना अनुदाणनत दरात इलेत्मक्टरक दु चाकी

सणमती स्ापन केली आहे . तज्ज्ञ सणमतीचे अध्यक्ष सी. के डमश्रा

दे ण्यासाठी 'गो-ग्रीन' योजना आणि त्याचे पोटय ल सुरू केले आहे.

आहेत.ते भारत सरकारचे , पर्ायवरि, वन आणि हवामान बदल

र्ा र्ोजनेचा उद्दे श इां धन णबले कमी करिे आणि वाहनाांच्या

मांत्रालर्ातले माजी सणचव आहेत. सणमतीमध्ये अध्यक्ष आणि सदस्

प्रदू षिाला आळा घालिे हा आहे.

सणचवाांसह एकूि 10 सदस् आहेत.
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तज्ञ सडमतीबद्दल:
● ते 2018 पासून इडथओडपयाचे पांतप्रधान म्हिून काम करत
● सणमती प्रमुख आां तरराष्टरीर् णवत्तीर् क्षेत्रामध्ये शाश्वत णवत्त क्षेत्रातील
आहेत.
सध्याच्या णनर्ामक पद्धतीांचा अभ्यास करे ल आणि IFSC र्े्े
भारत सेशेल्सच्या Tax Inspectors Without Borders या
जागणतक दजायचे शाश्वत णवत्त केंद्र णवकणसत करण्यासाठी एक
कायचक्रमात सामील झाला
मजबूत फ्रेमवकयची णशफारस करे ल, तसेच त्यासाठी एक रोड मॅप
● भारत सेशेल्सच्या Tax Inspectors Without Borders
तर्ार करे ल.
(TIWB) र्ा कार्यक्रमात सामील झाला. र्ा कार्यक्रमासाठी भागीदार
IFSCA बद्दल:
प्रशासन म्हिून भारताची णनवड करण्यात आली आहे. उपक्रमाच्या
● IFSCA ची स्ापना 27 एडप्रल 2020 रोजी अथच मंत्रालयाने
सम्यना्य भारत आपले कर तज्ञ प्रदान करे ल. 12-मणहन्याांच्या
भारतातील आं तरराष्ट्रीय डवत्तीय सेवा केंद्रांमध्ये (IFSC) सवय
कार्यक्रमाचा केंद्रणबांदू पर्यटन आणि आण्यक सेवा क्षेत्रातील
णवत्तीर् उत्पादने, णवत्तीर् सेवा आणि णवत्तीर् सांस्ाांचे एकणत्रत
हस्ताांतरि णकांमतीांवर असेल.
णनर्ामक म्हिून केली आहे. त्याचे मुख्यालर् गुजरातमधील
WHO द्वारे प्रथम मलेररया लस मंजूर करण्यात आली.
गाांधीनगर र्े्े आहे.
● वर्ल्च हेल्थ ऑगचनायझेशन (WHO) सब-सहारा आणफ्रकेतील
नजला बौिे न रोमधने यांची युडनडशयाच्या पडहल्या मडहला
मध्यम ते उच्च P. falciparum मलेररर्ा टर ान्सणमशन असलेल्या
पंतप्रधान झाल्या.
मुलाांमध्ये RTS, S/AS01 (RTS, S) मलेररर्ा लसीचा व्यापक वापर
● नजला बौिे न रोमधन र्ाांची युडनडशयाच्या पणहल्या मणहला
करण्याची णशफारस केली आहे.
पंतप्रधान म्हिून णनर्ुिी करण्यात आली आहे. 63 वषीर् र्ा सांपूिय
● घाना, केणनर्ा आणि मलावी र्े्े सुरू असलेल्या पार्लट प्रोग्रामच्या
अरब जगातील पणहल्या मणहला पांतप्रधान बनल्या आहेत. नजला
र्ाांनी 2011 मध्ये णशक्षि मांत्रालर्ात काम केले. ती व्यवसार्ाने
भूशास्त्रज्ञ आहेत आणि युणनस नॅशनल स्कूल ऑफ
इां णजनीअररां गमध्ये प्राध्यापक आहेत.
दु बई एक्सपो 2020 मध्ये इं डिया पॅव्हेडलयनचे उद् घाटन झाले.
● दु बई मध्ये संयुक्त अरब अडमरात पासून 1 ऑक्टोबर 2021 ते
31 माचच 2022 दरम्यान होिार्ाय दु बई एक्सपो 2020 मध्ये इं डिया
पॅव्हेडलयनचे उद् घाटन झाले. हा एक्स्पो मूळतः 20 ऑक्टोबर 2020
ते 10 एणप्रल 2021 पर्ांत होिार होता परां तु कोणवड -19
महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आला.
● 2020 च्या दु बई एक्सपोची मुख्य ्ीम आहे ",Connecting
Minds, Creating the Future".
वर्ल्च एक्स्पो 2020 मध्ये इं डिया पॅव्हेडलयन:
● पांतप्रधान िी नरें द्र मोदी र्ाांनी 01 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्मव्हडीओ
कॉन्फरत्मन्सांगद्वारे दु बई एक्सपो 2020 मध्ये इां णडर्ा पॅव्हेणलर्नच्या
शुभारां भात भाग घेतला. त्याांनी जागणतक गुांतविूकदाराांना भारतात
गुांतविूक करण्यासाठी आमांणत्रत केले आणि भारताच्या णवकास
क्ेचा एक भाग बनले.
● एक्स्पोमध्ये इां णडर्ा पॅव्हेणलर्नची ्ीम "मोकळे पिा, संधी आडि
वाढ" आहे.
● हे 5 डटर डलयन िॉलसचची अथचव्यवस्था होण्यासाठी भारताच्या
पुनरुत्थानाच्या मागायचे प्रदशयन करे ल , कोणवड -19 णवरूद्ध
अपवादािक लढाई आणि जागणतक व्यवसार्ाचे केंद्र म्हिून
दे शाचा उदर् जगासाठी प्रचांड सांधी सादर करे ल.
इडथयोडपयाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांनी दु सऱ्यांदा शपथ घेतली.
● इण्ओणपर्ाचे पांतप्रधान अबी अहमद र्ाांनी दु सऱ्या पाच विािंच्या
कालावधीसाठी शप् घेतली आहे . त्याांना सवोच्च न्यार्ालर्ाचे
सरन्यार्ाधीश मेझा अशेनाफी र्ाांनी पदाची शप् णदली . अबीच्या
समृद्धी पक्षाला जूनच्या सांसदीर् णनवडिुकीत णवजेता घोणषत
करण्यात आले, ज्यावर णवरोधी पक्षाांनी टीका केली होती परां तु बा्
णनरीक्षकाांनी मागील णनवडिुकाांपेक्षा सुधाररत म्हिून वियन केले
होते.
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पररिामाांवर आधाररत ही णशफारस आधाररत आहे जी 2019 पासून
800 000 पेक्षा जास्त मुलाांपर्ांत पोहोचली आहे.
● ही लस णब्रणटश औषध णनमायता ग्लॅक्सोक्सस्मथक्लाइन (जीएसके) ने
णवकणसत केली आहे.
भारताने डकडगचस्तानसाठी $ 200 दशलक्ष कजाचची घोििा केली.
●

भारताने डकडगचस्तानसाठी $ 200 दशलक्ष ओळीच्या कजायची
घोषिा केली आणि मध्य आणशर्ाई राज्यातील सामुदाणर्क
णवकासासाठी लहान परां तु उच्च प्रभाव प्रकल्प राबवण्यासाठी
करारावर स्वाक्षरी केली. परराष्टर व्यवहार मांत्री एस जयशंकर र्ाांनी
दोन णदवसाांच्या णकणगयस्तान दौऱ्र्ाच्या शेवटी जाहीर केलेल्या अनेक
उपक्रमाांपैकी हे दोन उपक्रम होते .
● णकणगयस्तान, कझाणकस्तान आणि आमेणनर्ाच्या चार णदवसाांच्या
दौऱ्र्ाचा भाग म्हिून आलेल्या जर्शांकर र्ाांनी तीन मध्य आणशर्ाई
दे शाांशी णद्वपक्षीर् सांबांध आिखी वाढवण्याच्या हेतूने णकणगयझचे
राष्टरपती सद्यर जपारोव र्ाांची भेट घेतली आणि दोन्ही दे शाांमधील
आण्यक णवस्ताराबाबत त्याांच्याशी चचाय केली.
जमचनीने जगातील पडहली सेल्फ िर ायक्सव्हंग टर े न सुरू केली.
●

जमयन रे ल्वे ऑपरे टर, ड्यूश बाहन आणि औद्योणगक समूह,
सीमेन्सने जगातील पडहली स्वयंचडलत आडि चालकडवरडहत
टर े न सुरू केली. हॅम्बुगय शहरात सेल्फ डर ार्त्मव्हांग टर ेन सुरू करण्यात
आली. हा प्रकल्प 'सीमेन्स आडि िॉईश बहन' णवकणसत करत
आहे. हा प्रकल्प हॅम्बुगयच्या जलद शहरी रे ल्वे व्यवस्ेच्या 60 दशलक्ष
र्ुरो आधुणनकीकरिाचा भाग आहे. र्ा स्वर्ांचणलत गाड्या णवश्वसनीर्
सेवा दे तील.
IEA ने भारताला पूिचवेळ सदस् होण्याचे आमंत्रि डदले आहे.
● इं टरनॅशनल एनजी एजन्सी (IEA) ने भारताला त्याचे पूियवेळ
सदस् होण्याचे आमांत्रि णदले आहे. भारत हा जगातील णतसऱ्र्ा
क्रमाांकाचा ऊजाय ग्राहक आहे. जर हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर
भारताला त्याचे धोरिािक राखीव तेल 90 णदवसाांच्या गरजेनुसार
वाढवावे लागेल.
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जोनास गहर स्टोअर नॉवेचे नवीन पंतप्रधान बनले.
डनती आयोगाने इस्रोशी हातडमळविी करून भू -स्थाडनक ऊजाच
नकाशा लााँच केला.
● नॉवेमधील लेबर पाटीचे नेते जोनास गहर स्टोअर र्ाांनी 14
● नीडत आयोगाने भारताचा भू -स्थाडनक ऊजाच नकाशा
ऑक्टोबर 2021 पासून नॉवेच्या पांतप्रधानपदाचा कार्यभार
(Geospatial Energy Map of India) लााँच केला आहे जो
स्वीकारला आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये स्टोअरच्या लेबर पाटीने
दे शाच्या सवय ऊजाय सांसाधनाांचे समग्र णचत्र प्रदान करे ल. णनती
सांसदीर् णनवडिुका णजांकल्या आणि त्यानांतरचे पांतप्रधान एनाच
आर्ोगाने भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणि भारत
सोलबगच र्ाांचे सरकार पार्उतार झाले.
सरकारच्या ऊजाच मंत्रालयाच्या सहकार्ायने हा नकाशा णवकणसत
● एणमली एां गर मेहल वर्ाच्या 28 व्या वषी नॉवेची सवायत तरुि न्यार्
केला आहे.
मांत्री बनली, तर परराष्टर मांत्रालर्ाची जबाबदारी अनीकेन शणनांग
नकाशा बद्दल:
ह्र्ूटफेर्ल् र्ा मणहलेकडे गेली.
● भारताचा सवयसमावेशक भौगोणलक माणहती प्रिाली (जीआर्एस)
रडशया-चीनने जपानच्या समुद्रात "जॉइं ट सी 2021" नाडवक
ऊजाय नकाशा डॉ. राजीव कुमार (उपाध्यक्ष, नीणत आर्ोग), डॉ व्ही
कवायती आयोडजत केली आहे.
के सारस्वत (सदस्, नीणत आर्ोग) आणि िी अणमताभ काांत (मुख्य
कार्यकारी अणधकारी, नीणत आर्ोग) र्ाांनी 18 ऑक्टोबर रोजी लााँच
● रणशर्ा आणि चीनचा सांर्ुि नौदल सराव “जॉइां ट सी 2021” 14
केला. 2021 नकाशा ऊजेचे सवय प्रा्णमक आणि दुय्यम स्त्रोत आणि
ऑक्टोबर 2021 रोजी रणशर्ाच्या पीटर द ग्रेट गल्फ, जपानच्या
त्याांची वाहतूक/टर ान्सणमशन नेटवकय ओळखण्यास आणि शोधण्यात
समुद्रात सुरू झाला आहे. 17 ऑक्टोबर, 2021 रोजी हा सराव
मदत करे ल जेिेकरून दे शात ऊजाय उत्पादन आणि णवतरिाचा
सांपेल. र्ुद्धाच्या दरम्यान, सांर्ुि सैन्य शत्रूच्या पृष्ठभागावरील
व्यापक दृणष्टकोन उपलब्ध होईल, जे णनर्ोजन आणि गुांतविूकीचे
जहाजाांचे अनुकरि करण्यासाठी आणि हवाई सांरक्षि कवार्ती
णनियर् घेण्यात आिखी मदत करे ल.
आर्ोणजत करण्यासाठी तर्ार केलेल्या लक्ष्याांवर शूणटां गचा सराव
श्रीलंकाने भारताला 500 दशलक्ष िॉलसचचे कजच माडगतले.
करे ल.
● िीलांका सरकारने आपल्या कच्च्च्या तेलाच्या खरे दीसाठी
अंतराळात पडहला डचत्रपट डचत्रीकरि केल्यानंतर रडशयन संघ
भारताकडू न 500 दशलक्ष डॉलसयची क्रेणडट लाइन माणगतली आहे,
पृथ्वीवर परतला.
कारि दे शाला परकीर् चलन सांकटाला सामोरे जावे लागले आहे.
●

अांतराळातील पणहल्या णचत्रपटाच्या णचत्रीकरिासाठी एक रडशयन

अांतराळवीर अाँटोन श्काप्लेरोव्ह र्ाांच्यासोबत आर्एसएसमध्ये “द

सा्ीच्या रोगाने दे शाच्या पर्यटन आणि रे णमटन्समधून णमळिाऱ्र्ा
कमाई वर णवपरीत पररिाम केला आहे. 500 दशलक्ष डॉलसयची
क्रेणडट लाइन भारत-िीलांका आण्यक भागीदारी व्यवस्ेचा एक भाग
आहे. र्ा सुणवधेचा वापर पेटरोल आणि णडझेलच्या खरे दीसाठी केला
जाईल.
● दे शाचा जीडीपी 2020 मध्ये णवक्रमी 3.6 टक्क्ाांनी घसरला आहे
आणि त्याचा परकीर् चलन साठा जुलैपर्ांत एका वषायत अध्यायहून
कमी होऊन फि 2.8 अब्ज डॉलरवर आला आहे. र्ामुळे गेल्या
एक वषायत डॉलरच्या तुलनेत िीलांकेच्या रुपर्ाचे 9 टक्के अवमूल्यन
झाले आहे, ज्यामुळे आर्ात अणधक महाग झाली आहे.
चीनने पडहला सौर अन्वेिि उपग्रह प्रक्षेडपत केला.

चॅलेंज” णचत्रपटाच्या दृश्याांसाठी प्रवास केला होता.

●

डचत्रपट क्रू पृथ्वीवर परत आला आहे. क्सक्लम डशपेन्को आडि
अडभनेता युडलया पेरेडसर्ल् र्ाांनी आां तरराष्टरीर् अांतराळ स्ानक
सोडले आणि कझाणकस्तानमध्ये उतरले. टॉम क्रूझसोबत हा णचत्रपट
आपल्या प्रकारची स्पेस रे स आहे. नासा आणि एलोन मस्कच्या
स्पेसएक्सचा

समावेश

असलेल्या

हॉणलवूड

णफल्म-इन-स्पेस

प्रोजेक्टचा भाग आहे.
●

णचत्रपट णनमायत्याांनी र्ा मणहन्याच्या सुरुवातीला कझाणकस्तानमधील
रणशर्ाच्या भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या बैकोनूर कॉस्मोडर ोममधून णदग्गज

चीनने लााँग माचच -2 िी रॉकेटवर उत्तर शाांक्सी प्राांतातील तैयुआन
उपग्रह प्रक्षेपि केंद्रातून आपला पणहला सौर शोध उपग्रह
अवकाशात र्शस्वीपिे सोडला आहे . उपग्रहाला 'शीहे' असे नाव
दे ण्यात आले (शीहे ही सूर्ायची दे वी आहे ज्याचे वियन प्राचीन णचनी
पौराणिक क्ाांमध्ये आहे.). ज्याला चायनीज सो सौर एक्सप्ोरर
(चेस) असेही म्हटले जाते. चायना एरोस्पेस सायन्स अाँि
टे क्नॉलॉजी कॉपोरे शन (सीएएससी) ने हा उपग्रह णवकणसत केला
आहे.
आं तरराष्ट्रीय सौर आघािीची चौथी महासभा सुरू झाली.
● आां तरराष्टरीर् सौर आघाडी (ISA) ची चौथी महासभा 18 ते 21
ऑक्टोबर 2021 दरम्यान आर्ोणजत केली गेली आहे. महासभेचे
अध्यक्ष आर के डसंह (अध्यक्ष ISA असेंब्ली) असतील, जे केंद्रीर्
नवीन आणि नवीकरिीर् ऊजाय मांत्री दे खील आहेत.
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ISA च्या चौथ्या महासभेत चचाच करण्यात येिाऱ्या प्रमुख
बाबाचिोसने डब्रटनच्या रािी एडलझाबेथला काढू न टाकत प्रथमच
उपक्रमांमध्ये हे समाडवष्ट् आहे:

अध्यक्ष डनविले.

●

OSOWOG (वन सन वन वर्ल्य वन णग्रड) उपक्रमाचे सांचालनासाठी

●

●

$ 1 णटर णलर्न
णमणित आण्यक जोखीम शमन सुणवधेसाठी मांजुरी.

●

पुढील पाच वषाांसाठी ISA ची धोरिािक र्ोजना.

●

खाजगी क्षेत्रातील व्यस्ततेसाठी धोरि.

●

ISA च्या सदस्त्वामध्ये सौर ऊजाय प्रकल्पाांसाठी परवडिारे णवत्त
सुलभ करण्यासाठी व्यवहार्यता अांतर णवत्तपुरवठा र्ोजना.

●

एलडीसी आणि एसआर्डीएसला ताांणत्रक आणि आण्यक सहाय्य
वाढवण्यासाठी ग्लोबल एनजी अलार्न्स (जीईए) सह भागीदारीवर
चचाय

एणलझाबे्ला राज्याचे प्रमुख म्हिून काढू न टाकत त्याचे पणहले
अध्यक्ष म्हिून 72 वषीर् डे म साँडरा मेसन र्ाांना णनवडले. त्या 30
नोव्हेंबर रोजी शप् घेिार आहेत. 30 नोव्हेंबरला दे शाचा 55 वा
स्वतांत्र णदन असेल.
बाबाचिोस बद्दल:
●
●

इिेडोरचे राष्टराध्यक्ष डगलमो लासो र्ाांनी दडक्षि अमेररकन देशात

FATF ग्रे डलस्टमध्ये पाडकस्तान सोबत तुकचस्तानचा समावेश

60 णदवसाांची आिीबािी जाहीर केली आहे, कारि डर ग्सच्या णहांसक
गुन्फ््ाांमध्ये वाढ झाली आहे. राष्टरपती लासो र्ाांनी अांमली पदा्ाांच्या

●

ठे वले आहे. एका ब्रीणफांगमध्ये FATF चे अध्यक्ष माकचस प्ेअर
म्हिाले की, तीन नवीन दे श तुकी, जॉडयन आणि माली दे खील ग्रे

आिीबािीच्या उपार्र्ोजनाांनुसार, सशस्त्र दल आणि पोलीस
एकणत्रतपिे "शस्त्र तपासण्या, तपासिी, 24 तास गस्त आणि डर ग्स

णलस्टमध्ये समाणवष्ट करण्यात आले आहेत. र्ा वषी जूनमध्ये,
एफएटीएफने मनी लााँडररां ग रोखण्यात अपर्शी ठरल्यामुळे

शोध, इतर कृतीांसह कार्य करण्यासाठी काम करतील.

पाणकस्तानला त्याच्या 'ग्रे णलस्ट' मध्ये कार्म ठे वले होते, ज्यामुळे

भारत, इस्रायल, युएई, अमेररका यांनी चतुभुचज आडथचक मंच सुरू
करण्याचा डनिचय घेतला.
● भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अडमराती आडि अमेररकेने एक

दहशतवाद्याांना णवत्तपुरवठा होत होता.
●

इस्लामाबादला
सांर्ुि

राष्टराने

हाणफज
णनर्ुि

सईद
केलेल्या

आणि

मसूद

दहशतवादी

गेल्या वषी अब्राहम करारानंतर अमेररका, इस्रार्ल आणि र्ूएई

दहशतवाद्याांची चौकशी आणि खटला चालवण्यास साांणगतले. तसेच

र्ाांच्यात सुरू असलेल्या सहकार्ायवर िाडर ीलॅटरल तर्ार झाला. र्ा
QUAD गटाने आण्यक सहकार्ायसाठी आांतरराष्टरीर् व्यासपीठ

पाणकस्तानला त्याांच्या सामररकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कमतरता दू र

स्ापन करण्याचा णनियर् घेतला होता.

करण्यासाठी काम करण्यास साांणगतले.
●

FATF ने जून 2018 मध्ये पाणकस्तानला ग्रे णलस्टमध्ये ठे वले होते.

भारत, अमेररका, इस्रार्ल आणि र्ुएईने भणवष्यातील आण्यक
सहकार्ायसाठी एक मांच तर्ार करण्याचा आणि वाहतूक, तंत्रज्ञान,

तेव्हापासून FATF च्या आदे शाांचे पालन करण्यात अपर्श

सागरी सुरक्षा, अथचशास्त्र, व्यापार तसेच अडतररक्त संयुक्त

ठे वल्यामुळे पाणकस्तानला आं तरराष्ट्रीय नािेडनधी (IMF),

आल्यामुळे पाणकस्तान र्ा र्ादीत कार्म आहे. ग्रे णलस्टमध्ये

प्रकल्पांसाठी सांर्ुि पार्ाभूत सुणवधाांच्या प्रकल्पाांची श्ता
शोधण्याचा णनियर् घेतला आहे.
िोनार्ल् टर ि ट्रुथ सोशल नावाचे सोशल मीडिया प्ॅटफॉमच लॉन्च
करिार आहेत.
िोनार्ल् टर ि र्ाांनी ट्रूथ सोशल नावाचे सोशल मीणडर्ा प्लॅटफॉमय
सुरू करण्याची र्ोजना जाहीर केली आहे. जी पुढच्या वषायच्या
सुरुवातीला आिली जाईल. अमेररकेचे माजी अध्यक्ष, डोनार्ल् टर म्प

जागडतक बाँक, आडशयाई डवकास बाँक (ADB) आडि युरोडपयन
युडनयनकिून आण्यक मदत णमळिे कठीि झाले आहे
दडक्षि कोररयाच्या फ्लाइटने प्रथम स्वदे शी अंतराळ रॉकेट "नुरी"
ची चाचिी केली.
●

दडक्षि कोररयाने अलीकडे च “कोररयन सॅटेलाइट लॉन्च
व्हेईकल II” डकंवा “नुरी” म्हिून ओळखले जािारे पणहले स्वदे शी

र्ाांना र्ा वषायच्या सुरुवातीला फेसबुक आणि णिटरवर बांदी

णवकणसत रॉकेट प्रक्षेडपत केले. सोलच्या दणक्षिेस सुमारे 300 मैल

घालण्यात आली होती. ते म्हितात की त्याांचे उद्दीष्ट अशा टे क

(500 णकलोमीटर) अांतरावर असलेल्या बेटावर गोहेउांगमधील नारो

कांपन्याांना टक्कर दे िे आहे. ट्रु् सोशल हे टर ि मीडिया अाँि
टे क्नॉलॉजी ग्रुप नावाच्या नवीन उपक्रमाचे उत्पादन असेल त्याला

स्पेस सेंटरमधून र्ाचे प्रक्षेपि केल्या गेले. नुरी रॉकेट 47.2 मीटर

णिटर णकांवा फेसबुकला टक्कर दे िारे व्यासपीठ तर्ार करार्चे

द्रव-इां धन इां णजन बसवले आहेत. हे 2 णटर णलर्न वॉन (£ 1.23bn णकांवा

आहे, पि ते तसे होिार नाही.
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एफएटीएफने
अझहरसह

नवीन चतुभुयज आण्यक मांच सुरू करण्याचा णनियर् घेतला आहे.

●

ग्लोबल टेरर फार्नात्मन्सांग वॉचडॉग फार्नात्मन्फ्शर्ल अाँक्शन टास्क
फोसय (एफएटीएफ) ने पाणकस्तानला त्याच्या 'ग्रे डलस्ट' मध्ये कार्म

वाहने आणि वस्तूांची चोरी आणि मुत्मग्गांगमध्ये वाढ झाली आहे.

●

साखरे च्या णनर्ायतीवर हा दे श मोठ्या प्रमािावर अवलांबून आहे.
त्याचप्रमािे पर्यटनावर अणधक भर आहे.

तस्करी आणि वापराकडे लक्ष णदले आहे कारि खून, घरफोडी,
●

सुमारे 285,000 लोकसांख्येसह, बाबायडोस अणधक लोकसांख्या
असलेल्या आणि समृद्ध कॅररणबर्न बेटाांपैकी एक आहे.

इक्वेिोरने गुन्हेगारीच्या पाश्वचभूमीवर आिीबािी घोडित केली.
●

बाबायडोसने प्रजासत्ताक बनण्याची तर्ारी करत असताना रािी

लाांब आणि 200 टन वजनाचे आहे. तीन टप्यातील रॉकेटमध्ये सहा
$ 1.6bn) च्या अांदाणजत खचायने बाांधले गेले आहे.
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चीनने 'डशडजयान -21' उपग्रह प्रक्षेडपत केला.
दडक्षि कोररयाने जगातील सवाचत मोठ्या हायिर ोजन इं धन सेल
● चीनने डशडजयान -21 नावाचा नवीन उपग्रह र्शस्वीपिे सोडला .
पॉवर प्ांटचे उद् घाटन केले.
अवकाशातील णढगारा कमी करण्याच्या तांत्रज्ञानाची चाचिी आणि
● दडक्षि कोररयाच्या व्यापार, उद्योग आणि ऊजाय मांत्रालर्ाने
पडताळिी करण्यासाठी र्ा उपग्रहाचा वापर केला जाईल.
इं डचयोन र्े्ील Seo-gu मधील कोररर्ा सदनय पॉवरच्या
णशणजर्ान -21 लााँग माचय -3 बी वाहक रॉकेटद्वारे दणक्षि-पणिम
Shinincheon Bitdream मुख्यालर्ातील 'Shinincheon
चीनच्या णसचुआन प्राांतातील डझचांग उपग्रह प्रक्षेपि केंद्रातून
Bitdream Fuel Cell Power Plant' उद् घाटन केले आहे. पॉवर
प्रक्षेडपत करण्यात आले. उपग्रहाचा वापर प्रामुख्याने अवकाशातील
प्लाांट दणक्षि कोररर्ाची स्वतांत्र ऊजाय उत्पादन कांपनी, पॉस्को एनजी
मोडतोड कमी करण्याच्या तांत्रज्ञानाची चाचिी आणि पडताळिी
आणि डू सन फ्युएल सेलद्वारे चालवला जातो. 2017 पासून चार
करण्यासाठी केला जाईल. र्ा प्रक्षेपिाने लॉन्फ्ग माचय माणलकेच्या
टप्याांत बाांधण्यात आलेली त्याची क्षमता 78 मेगावॅट आहे. र्ा
वाहक रॉकेटसाठी 393 वे डमशन णचन्हाांणकत केले.
प्रकल्पाची णकांमत सुमारे 340 अब्ज वॉन ($292 दशलक्ष) आहे.
COP26 मध्ये भारत, UK आडि ऑस्टरे डलया संयुक्तपिे IRIS
उपक्रम सुरू करिार आहेत.
डनयुक्ती बातम्या
● भारत, ऑस्टरे डलया आडि डब्रटनने लहान बेट डवकसनशील
NSDL ने पद्मजा चुंिुरू यांची MD आडि CEO म्हिून डनयुक्ती केली
राज्ये (SIDS) च्या सहकार्ायने कॉन्फरन्स ऑफ पाटीज (COP26)
● पद्मजा चुंिुरू र्ाांचीनॅशनल डसक्युररटीज डिपॉडझटरीज
च्या बाजूला "इन्रास्टर क्चर फॉर रे डझडलएं ट आयलंि स्टे ट्स
(NSDL) च्या MD आणि CEO म्हिून णनर्ुिी झाली आहे. त्याांनी
(IRIS)" हा नवीन उपक्रम सुरू करण्याची र्ोजना आखली आहे .
जीव्ही नागेश्वर राव र्ाांची जागा घेतली. भारतात नॅशनल
IRIS प्लॅटफॉमयचे उणद्दष्ट अशी पार्ाभूत सुणवधा णनमायि करिे आहे
णस्ुररटीज णडपॉणझटरीज णलणमटे ड (NSDL) आणि सेंटरल
जी आपत्तीांना तोांड दे ऊ शकेल आणि बेट राष्टराांमधील आण्यक
णस्ुररटीज णडपॉणझटरीज णलणमटे ड (CDSL) र्ा दोन णडपॉणझटरीज
नुकसान कमी करू शकेल.
आहेत. दोन्ही णडपॉणझटरीज र्ा आण्यक णस्ुररटीज ठे वतात.
उझबेडकस्तानच्या अध्यक्षपदी शवकत डमडझचयोयेव यांची पुन्हा
पद्मजा चंिुरू बद्दल:
डनवि झाली.
● पद्मजा चुांडुरू आांध्र णवद्यापीठातून वाणिज्य शाखेतील पदव्युत्तर
● उझबेडकस्तानचे णवद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शवकत डमडजचओयेव यांनी
पदवीधर आहेत. त्याांना बाँणकांग क्षेत्रात 37 वषाांचा अनुभव आहे. त्याांना
उझबेडकस्तानचे अध्यक्ष म्हिून दु सऱ्र्ाांदा णनवडिूक णजांकली. ते
सप्टेंबर 2018 ते ऑगस्ट 2021 पर्ांत इां णडर्न बाँकेच्या एमडी आणि
UzLiDeP (उझबेडकस्तान डलबरल िे मोक्रॅडटक पाटी) चे सदस्
सीईओ म्हिून काम केले आहे
आहेत. उझबेणकस्तानचे पणहले स्वातांत्र्योत्तर राष्टराध्यक्ष इस्लाम
ISA
च्या अध्यक्षपदी सुनील कटाररया यांची डनवि झाली
करीमोव्ह र्ाांच्या णनधनानांतर 2016 मध्ये शवकत णमझीर्ोर्ेव र्ाांनी
● Indian Society of Advertisers (ISA) च्या नवणनवायणचत
पदभार स्वीकारला.
कार्यकारी पररषदे ने ISA चे अध्यक्ष म्हिून सुनील कटाररया, मुख्य
रान्सने लष्करी संप्रेिि उपग्रह "डसराक्यूज 4A" प्रक्षेडपत केला.
कार्यकारी अणधकारी, भारत और साकय, गोदरे ज कांज्यूमर प्रोडक्ट् स
● रान्सने 'Syracuse 4A' नावाचा अत्याधुणनक उपग्रह
णलणमटे ड र्ाांची णनवड करण्यात आली.
र्शस्वीररत्या कक्षेत प्रक्षेणपत केला आहे. जो रेंच गयाना र्े्ील
● सुनील कटाररर्ा र्ाांनी गेल्या पाच वषायत सोसार्टीचे नेतृत्व केले आहे
कौरो र्े्ून एररर्न 5 रॉकेटद्वारे प्रक्षेणपत करण्यात आला होता.
त्याांना सहकारी कार्यकाररिी सदस्, ISA सदस् आणि इतर उद्योग
र्ाला जगभरातील फ्रान्सच्या सशस्त्र दलाांना जलद आणि
सांस्ाांकडू न पाणठां बा णमळाला
सुरणक्षतपिे सांवाद साधण्याची परवानगी दे ण्यासाठी णडझाइन केले
ISA बद्दल:
आहे. उपग्रह त्याच्या जवळच्या पररसराचे सवेक्षि करू शकतो
● ISA ही गेल्या 69 वषाांपासून जाणहरातदाराांसाठी एक मजबूत आवाज
आणि हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी स्वतः ला हलवू शकतो.
म्हिून सवोच्च राष्टरीर् सांस्ा आहे. त्याचे क्रॉस-सेक्टर जाणहरातदार
माकच झुकरबगचने फेसबुकचे नाव बदलून मेटा केले.
सदस् राष्टरीर् राष्टरीर् गैर-सरकारी जाणहरात खचायच्या अध्यायहून
● फेसबुकला आता मेटा म्हटले जाते, ररब्राँिमध्ये फेसबुक
अणधक र्ोगदान दे तात
"मेटाव्हसय" तर्ार करण्यावर लक्ष केंणद्रत करिार आहे.हे एक
● ISA ही World Federation of Advertisers (WFA) ची सदस्
सामाणर्क आभासी वातावरि आहे की ते मोबाइल इां टरनेटचे
आहे.
उत्तराणधकारी असेल. 2019 मध्ये कांपनी आणि णतच्या सोशल
डवनोद
अग्रवाल यांची ASDC च्या अध्यक्षपदी डनयुक्ती करण्यात
अाँपमध्ये फरक णनमायि करण्यासाठी त्याने एक नवीन लोगो लॉन्च
आली.
केला.
● डवनोद अग्रवाल र्ाांची ऑटोमोडटव्ह कौशल्य डवकास पररिद
● मेटाव्हसय ही सांज्ञा तीन दशकाांपूवी "स्नो क्रॅश" र्ा णडस्टोणपर्न
(ASDC) च्या अध्यक्षपदी णनर्ुिी करण्यात आली. डवनोद
कादां बरीत तर्ार केली गेली आहे आणि आता णसणलकॉन व्हॅलीमध्ये
अग्रवाल हे Commercial Vehicles Ltd (VECV) चे
चचाांना आकणषयत करत आहे. हे एका सामाणर्क व्हच्युयअल क्षेत्राच्या
व्यवस्ापकीर् सांचालक आणि मुख्य कार्यकारी अणधकारी आहेत.
कल्पनेला व्यापकपिे सांदणभयत करते ज्यामध्ये णवणवध णडव्हाइस
त्याांनी डनकुंज सांघी र्ाांची जागा घेतली.
वापरून लोक प्रवेश करू शकतात.
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● ASDC स्ापना एक दशकापूवी करण्यात आली होती आणि केंद्र
डक्रप्टो जागरूकता वाढवण्यासाठी CoinDCX अडमताभ बच्चन यांना
ॲम्बेसेिर म्हिून डनयुक्त केले.
सरकार आणि राष्टरीर् कौशल्य णवकास महामांडळ (NSDC)
● डक्रप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने डक्रप्टोकरन्सी बद्दल जनजागृती
र्ाांच्यासह णसर्ाम, एसीएमए आणि एफएडीए - शीषय उद्योग
करण्यासाठी अडमताभ बच्चन र्ाांना ब्राँि ॲम्बेसेिर म्हिून
सांघटनाांनी र्ाला प्रोत्साहन णदले आहे.
डनयुक्त केले आहे.
● ऑटो उद्योगासाठी ही एक क्षेत्र कौशल्य पररषद आहे, ज्याचा उद्दे श
●
र्ाद्वारे CoinDCX णक्रप्टो बद्दल जागरूकता वाढवू इत्मच्छतो.
ऑटोमोणटव्ह उद्योगाची वाढ आणि स्पधायिकता णटकवून
CoinDCX हे सुणनणित करे ल की प्रत्येकजि डक्रप्टोकरन्सी मध्ये
ठे वण्यासाठी दे शाला स्वर्ांपूिय बनविे हा उद्दे श आहे.
पैसे गुांतवू शकेल.
अडमि मेहता यांची CRISIL चे नवीन MD आडि CEO म्हिून
एररक ब्रागांझा यांची सीएएमए च्या अध्यक्षपदी डनयुक्ती
डनयुक्ती
● ग्राहक इलेक्टरॉडनक्स उपकरिे मॅन्युफॅक्चसच असोडसएशन
● 01 ऑक्टोबर 2021 पासून CRISIL रे णटां ग एजन्सीचे नवीन
(CEAMA) ने एररक ब्रागांझा दोन वषय मुदतीच्या अध्यक्ष म्हिून
व्यवस्थापकीय संचालक आडि मुख्य कायचकारी अडधकारी
णनर्ुकी केली.
(एमिी आडि सीईओ) म्हिून अडमि मेहता र्ाांची णनर्ुिी
● ते गोदरे ज अप्लार्न्सेसचे णबझनेस हेड आणि कार्यकारी उपाध्यक्ष
करण्यात आली आहे. त्याांनी आशु सुयश र्ाांची जागा घेतली आहे.
कमल नंदी र्ाांच्यानांतर सीईएएमए चेअरचे अध्यक्ष झाले.
13. कंगना रािावत उत्तर प्रदे शच्या ओिीओपी योजनेची ब्राँि
● िी राम कॉलेज ऑफ कॉमसय, णदल्लीचे माजी णवद्या्ी ब्रागाांझा
ॲम्बेसेिर बनली.
र्ाांच्याकडे 35 वषाांहून अणधक काळ आहे आणि त्याांनी णवणवध
● कंगना रािावत उत्तर प्रदे शच्या एक डजल्हा एक उत्पादन
कांपन्याांमध्ये ग्राहक इलेक्टरॉणनक्स आणि उपकरिे उद्योगात वररष्ठ
(ओिीओपी) र्ोजनेची ब्राँड ॲम्बेसेडर बनली. मुख्यमांत्री र्ोगीांनी
व्यवस्ापकीर् पदे भूषवली आहेत.
कंगनाला चांदीचे नािेही सादर केले जे 'राम जन्म भूडमपूजन'
पी. एल हरानाध यांनी पारादीप पोटच टर स्टचे अध्यक्ष म्हिून पदभार
साठी वापरले गेले.
स्वीकारला.
ओिीओपी योजनेबद्दल:
● 1994 च्या बॅचचे भारतीर् रे ल्वे वाहतूक सेवा (IRTS) अणधकारी पी.
● उत्तर प्रदे श सरकारने राज्यातील 75 णजल्ह्ाांमध्ये उत्पादन-णवणशष्ट
एल. हराना् र्ाांची पारादीप पोटय टर स्ट (PPT) चे नवीन अध्यक्ष म्हिून
पारां पाररक औद्योणगक केंद्र णनमायि करण्याच्या उद्दे शाने एक णजल्हाएक उत्पादन (ODOP) कार्यक्रम सुरू केला आहे.
●

ही र्ोजना उत्तर प्रदे शची अशी स्वदे शी आणि णवशेष उत्पादने आणि
हस्तकला प्रोत्साणहत करते जी इतर कोठे ही आढळत नाहीत.

आलोक

सहाय

यांची

इं डियन

स्टील

असोडसएशनच्या

सरडचटिीसपदी डनयुक्ती
●

आलोक सहाय र्ाांची इं डियन स्टील असोडसएशनच्या (ISA)
सरणचटिीसपदी णनर्ुिी. त्याांनी भास्कर चटजी र्ाांची जागा घेतली.

●

सहार् र्ाांनी राष्टरीर् आणि आांतरराष्टरीर् व्यासपीठाांवर व्यापारसांबांणधत बाबीांवर वणकली करण्यासाठी पोलाद उद्योग आणि
सरकारशी एक प्रमुख उद्योग प्रणतणनधी म्हिून काम केले आहे.
त्याच्या अनुभवात णब्रटीश स्टीलचे प्रणशक्षि आणि क्वीन एडलझाबेथ
हाऊस, ऑक्सफिच युडनव्हडसचटीमध्ये त्मव्हणजणटां ग फेलो म्हिून
कार्यकाळ समाणवष्ट आहे.

संजय भागचव भारतातील स्टारडलंक उपग्रह ब्रॉिबाँि उपक्रमाचे
प्रमुख आहेत
●

इलेक्टरॉणनक पेमेंट फमय, पेपालची स्ापना केलेल्या सांघाचा भाग
म्हिून एलोन मस्कसोबत काम करिारे संजय भागचव आता
भारतातील टे क अब्जाधीश उद्योजकाांच्या स्टारडलंक उपग्रह
ब्रॉिबाँि उपक्रमाचे प्रमुख असतील .

●

भागयव स्पेसएक्समध्ये स्टारणलांकचे कांटर ी डार्रे क्टर (भारत) म्हिून
सामील झाले, कारि मस्कच्या नेतृत्वाखालील र्ूएस एरोस्पेस कांपनी
भारती समूह समण्यत वनवेबशी स्पधाय करण्यास तर्ार आहे.
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णनर्ुिी करण्यात आली आहे .
● हरानाधने 27 वषाांच्या सेवेदरम्यान णवणवध क्षमताांमध्ये काम केले
आहे, ज्यात भारतीर् रे ल्वेमध्ये 22 वषे आणि नौवहन मांत्रालर्ात 5
वषे समाणवष्ट आहेत. पारादीप पोटय टर स्ट (पीपीटी) हे ओणडशामधील
एकमेव प्रमुख बांदर आहे.
ई. आर. शेख Ordnance संचालनालयाचे पडहले महासंचालक
झाले.
● ई. आर. शेख र्ाांनी Ordnance सांचालनालर्ाचे पणहले महासांचालक
म्हिून पदभार स्वीकारला आहे. ही आर्ुध कारखाना मांडळाची
(ओएफबी) उत्तराणधकारी सांस्ा आहे.
● त्याांनी आर्ुध णनमायिी वरिगाव र्े्े लहान शस्त्रास्त्राांच्या दारूगोळा
णनणमयतीसाठी आधुणनक उत्पादन लाइन प्रिालीची स्ापना
करण्यासाठी र्ोगदान णदले आहे.
● तोफखाना दारूगोळ्यासाठी णद्व-मॉड्यूलर चाजय णसस्टमच्या र्शस्वी
णवकासाचे त्याांनी नेतृत्व केले आहे.
के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी मुख्य आडथचक सल्लागार पदाचा राजीनामा
डदला.
● मुख्य आण्यक सल्लागार (सीईए) के व्ही सुब्रमण्यम र्ाांनी
भारताच्या डवत्त मंत्रालयातील तीन वषाांचा कार्यकाळ पूिय
झाल्यावर पुन्हा शैक्षणिक क्षेत्रात परतण्याचा णनियर् घेतला आहे.
● के.व्ही. सुब्रमण्यम र्ाांनी 7 णडसेंबर 2018 रोजी मुख्य आण्यक
सल्लागाराचा पदभार स्वीकारला होता. त्याआधीचे अरणवांद
सुब्रमण्यम र्ाांनी पद सोडल्यानांतर सुमारे पाच मणहन्याांनी ही णनर्ुिी
करण्यात आली होती.
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मुख्य आडथचक सल्लागाराची भूडमका:
अडमत खरे यांची पंतप्रधान मोदी ंचे सल्लागार म्हिून डनयुक्ती
● सीईए (मुख्य आण्यक सल्लागार) हे भारत सरकारमधील एक पद
● गेल्या मणहन्यात उच्च णशक्षि सणचव म्हिून णनवृत्त झालेले माजी
आहे. हे भारत सरकारच्या सणचव पदाच्या समतुल्य आहे.
नोकरशहा अडमत खरे र्ाांची कांत्राटी तत्त्वावर दोन वषाांसाठी
● मुख्य आण्यक सल्लागार हे अ्य मांत्रालर्ाच्या आण्यक व्यवहार
पंतप्रधान नरें द्र मोदी यांचे सल्लागार म्हिून णनर्ुिी करण्यात
णवभागाच्या आण्यक णवभागाचे प्रमुख आहेत.
आली आहे . झारे खांड कॅडरचे 1985 बॅचचे (णनवृत्त) आर्एएस
आठ उच्च न्यायालयांना डमळिार नवे उच्च न्यायाधीश
अणधकारी खरे र्ाांनी 30 सप्टेंबर रोजी सेवाणनवृत्ती घेतली होती.
● सरकारने उच्च न्यार्ालर्ाच्या आठ मुख्य न्यार्मूतींची णनर्ुिी
EESL ने अरुि कुमार डमश्रा यांची सीईओ म्हिून डनयुक्ती केली.
आणि पाच मुख्य न्यार्मूतींच्या बदल्या अणधसूणचत केल्या. आठ उच्च
● ऊजाच मंत्रालयाच्या अांतगयत सावयजणनक क्षेत्रातील उपक्रमाांचा
न्यार्ालर्ाांना नवीन मुख्य न्यार्मूती णमळतील आणि पाच मुख्य
सांर्ुि उपक्रम एनजी एडफडशयन्सी सक्सव्हचसेस डलडमटे ि
न्यार्ाधीशाांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. 13 उच्च
(ईईएसएल) ने अरुि कुमार डमश्रा र्ाांची प्रणतणनर्ुिीवर मुख्य
न्यार्ालर्ाांमध्ये, मांजुरी महत्वाची मानली गेली कारि त्यापैकी काही
कायचकारी अडधकारी (सीईओ) म्हिून णनर्ुिी करण्याची घोषिा
कार्यवाहक मुख्य न्यार्मूतींसोबत काम करत आहेत.
केली आहे.
● पाच मुख्य न्यायमूतींची बदली करण्यात आली आहे.
ईईएसएल बद्दल:
● णत्रपुरा उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य न्यार्ाधीश एए कुरे शी र्ाांची
● ईईएसएल, एक ऊजाय सेवा कांपनी (ईएससीओ), भारताच्या ऊजाय
राजस्ान उच्च न्यार्ालर्ात बदली करण्यास सरकारने मांजुरी णदली.
कार्यक्षमतेच्या बाजारपेठेत अांदाजे ₹ 74,000 कोटीांच्या सुरुवातीच्या
● राजस्ान उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य न्यार्मूती इं द्रडजत महंती
प्रवेशकाांपैकी एक आहे आणि सध्या भारत जगातील सवायत मोठा
●

●

णत्रपुराचे मुख्य न्यार्ाधीश म्हिून पदभार स्वीकारतील.
मध्य प्रदे शचे मुख्य न्यार्ाधीश मोहम्मद रडफक र्ाांची णहमाचल
प्रदे श उच्च न्यार्ालर्ाच्या मुख्य न्यार्ाधीशपदी णनर्ुिी करण्यात
आली आहे.
मेघालर् उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य न्यार्ाधीश डवश्वनाथ सोमद्दार

र्ाांची णसक्कीम उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य न्यार्ाधीश म्हिून बदली
करण्यात आली आहे.
● न्यार्मूती ए के गोस्वामी र्ाांची छत्तीसगड उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य
न्यार्ाधीश म्हिून णनर्ुिी करण्यात आली आहे. सध्या ते आांध्र
प्रदे श उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य न्यार्ाधीश आहेत.
नवडनयुक्त मुख्य न्यायाधीश:
● कोलकाता उच्च न्यार्ालर्ाचे कार्यवाहक मुख्य न्यार्मूती राजेश
डबंदल र्ाांची अलाहाबाद उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य न्यार्ाधीश म्हिून
णनर्ुिी करण्यात आली.
● न्यार्मूती रिजीत व्ही. मोरे र्ाांची मेघालर् उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य
न्यार्ाधीश म्हिून णनर्ुिी करण्यात आली आहे.
● न्यार्मूती सतीश चंद्र शमाच कनायटक उच्च न्यार्ालर्ाचे प्रभारी मुख्य

●

●
●
●
●
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न्यार्ाधीश र्ाांची तेलांगिा उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य न्यार्मूती म्हिून
णनर्ुिी करण्यात आली आहे.
न्यार्मूती प्रकाश श्रीवास्तव, मध्य प्रदे श उच्च न्यार्ालर्ाचे माजी
न्यार्ाधीश र्ाांची कलकत्ता उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य न्यार्मूती म्हिून
णनर्ुिी करण्यात आली आहे.
न्यार्मूती आर.व्ही.मलीमठ र्ाांची मध्य प्रदे श उच्च न्यार्ालर्ाच्या
मुख्य न्यार्ाधीशपदी णनर्ुिी करण्यात आली आहे.
कनायटक उच्च न्यार्ालर्ाच्या मुख्य न्यार्ाधीशपदी न्यार्मूती
ररतुराज अवस्थी र्ाांची णनर्ुिी करण्यात आली आहे.
न्यार्मूती अरडवंद कुमार र्ाांची गुजरात उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य
न्यार्ाधीश म्हिून णनर्ुिी करण्यात आली आहे.
न्यार्मूती प्रशांत कुमार डमश्रा आांध्र प्रदे श उच्च न्यार्ालर्ाचे मुख्य
न्यार्ाधीश म्हिून पदभार स्वीकारतील

घरगुती वीज जोडिी कार्यक्रम चालवत आहे. भारताने जगातील
सवायत मोठा वीज स्माटय मीटररां ग कार्यक्रम आिला आहे र्ामध्ये
ईईएसएल चा मोलाचा वाटा आहे.
अलेकझांिर शेलनबगच यांनी ऑक्सस्टरयाचे नवे कुलपती म्हिून
डनयुक्ती केली.
●

सेबेक्सस्टयन कुझच र्ाांच्या राजीनाम्यानांतर अलेकझांिर शेलनबगच
र्ाांची ऑत्मस्टरर्न चान्सलर म्हिून णनवड झाली . सेबॅत्मस्टर्न कुझयने
भ्रष्टाचाराच्या घोटाळ्यात अडकल्यामुळे राजीनामा णदला.
अलेकझांिर शेलेनबगच हे र्ुरोप कॉलेजमधून पदवीधर आहेत.

●

अलेक्कझाांडर व्यणतररि, मार्कल णलनहाटय परराष्टरमांत्री झाले. ते
फ्रान्सचे माजी राजदू त होते. दोन्ही व्यिीांच्या णनर्ुिीमुळे
ऑत्मस्टरर्न सरकार, ऑत्मस्टरर्न पीपल्स पाटी आणि ग्रीन पाटी
गठबांधन मधील सांकट सांपण्यास मदत झाली.

SBI चे माजी प्रमुख रजनीश कुमार यांची भारतपे चे अध्यक्ष म्हिून
डनयुक्ती.
●

णफनटे क स्टाटय अप, भारतपे ने भारतीर् स्टेट बाँक (एसबीआर्) चे
माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार र्ाांची त्याच्या मांडळाचे अध्यक्ष म्हिून
डनयुक्ती केली आहे. एसबीआर्चे माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार
कांपनीच्या प्रमुख अणधकाऱ्र्ाांसह मुख्य व्यवसार् आणि णनर्ामक
उपक्रमाांवर लक्षपूवयक काम करतील. भारतपेची दीघयकालीन आणि
अल्पकालीन रिनीती णनणित करण्यातही ते भाग घेतील.

सज्जन डजंदाल यांची वर्ल्च स्टील असोडसएशनच्या अध्यक्षपदी
डनयुक्ती
●

वर्ल्च स्टील असोडसएशन (िब्ल्यूएसए) ने जेएसडब्ल्यू स्टील
णलणमटे डचे अध्यक्ष आणि व्यवस्ापकीर् सांचालक सज्जन डजंदाल
र्ाांची 2021-22 च्या वषायसाठी अध्यक्ष म्हिून णनवड केली आहे.
WSA चे अध्यक्ष म्हिून काम करिारे णजांदाल हे भारतातील पणहले
प्रणतणनधी आहेत. जेएसडब्ल्यू स्टील हा 13 अब्ज डॉलसयच्या
जेएसडब्ल्यू ग्रुपचा प्रमुख व्यवसार् आहे.
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● सरकारने सैनी र्ाांच्या णवद्यमान कतयव्याांव्यणतररि अध्यक्षपदाचा
डवराट कोहलीला फायर-बोल्टने ब्राँि अाँम्बेसेिर म्हिून डनयुक्त
केले.

अणतररि कार्यभार सोपवला आहे. हे तीन मणहन्याांसाठी णकांवा नवीन

●

पदावर सामील होईपर्ांत णकांवा पुढील आदे श होईपर्ांत, जे आधी

भारतीर् वेअरे बल ब्राँड फायर-बोल्टने णक्रकेटचा कियधार डवराट
कोहलीला आपला नवीन ब्राँि अाँम्बेसेिर म्हिून डनयुक्त केले
आहे. कियधार स्वदे शी ब्राँडच्या णवणवध णवपिन, जाणहरात आणि
मान्यता मोणहमाांमध्ये सहभागी होईल. फार्र-बोल्टने काही
मणहन्याांपूवी बोडय अणभनेता डवक्की कौशलला त्याचा पणहला ब्राँड

●

असेल तोपर्ांत अध्यक्ष राहतील.
प्रदीप कुमार पंजा यांची कनाचटक बाँकेच्या अध्यक्षपदी डनयुक्ती
●

अाँम्बेसेडर म्हिून आिले होते.

अध्यक्ष म्हिून प्रदीप कुमार पंजा र्ाांची णनर्ुिी मांजूर केली आहे,

फार्र-बोल्ट हा एक वेअरे बल गेणमांग आणि ऑणडओ ब्राँड आहे जो

ते 14 नोव्हेंबर 2021 पासून अधयवेळ गैर कार्यकारी अध्यक्ष म्हिून

प्रीणमर्म िाणलटी ऑणडओ, णफटनेस आणि फॅशन उत्पादन करतो.

पदभार स्कारातील.

फार्र-बोल्टच्या उत्पादनाांमध्ये स्माटयवॉच, ब्लूटू् इर्रफोन, ब्लूटू्

●

हेडफोन, खरे वार्रलेस इअरबड् स, ब्लूटू् स्पीकसय, साउां डबार
इत्यादीांचा समावेश आहे.
OYO ने पॅराडलक्सियन दीपा मडलक यांची स्वतंत्र संचालक म्हिून
डनयुक्ती केली.
●

हॉत्मस्पटॅ णलटी फमय Oravel Stays Ltd (OYO) ने 2016 च्या

अडमताभ चौधरी यांची अाँक्सक्सस बाँकेच्या सीईओची पुन्हा डनयुक्ती
करण्यात आली.
●

बाँक

ऑफ

इां णडर्ाने

(आरबीआर्)

तीन

वषाांच्या

कालावधीसाठी अणमताभ चौधरी र्ाांची अाँत्मक्सस बाँकेचे मुख्य

दीपा मडलकची कांपनीच्या सांचालक मांडळावर स्वतांत्र सांचालक

कार्यकारी अणधकारी म्हिून पुन्हा णनर्ुिी करण्यास मान्यता णदली.

म्हिून णनर्ुिी केली आहे. मणलकचा अनुभव OYO साठी र्ेिाऱ्र्ा

31 णडसेंबर 2018 पासून णनवृत्त एमडी आणि सीईओ णशखा शमाय

वषाांसाठी अमूल्य असेल. मणलक OYO च्या सांचालक मांडळामध्ये

सेवाणनवृत्त झाल्यानांतर अणमताभ र्ाांनी जानेवारी 2019 मध्ये

सांचालक आहेत.
पीएम फसल डवमा योजनेचे मुख्य कायचकारी अडधकारी म्हिून
ररतेश चौहान यांची डनयुक्ती.
ज्येष्ठ सनदी अणधकारी ररतेश चौहान र्ाांची पीएम फसल णवमा

अाँत्मक्सस बाँकेचे नवीन एमडी आणि सीईओ म्हिून पदभार
स्वीकारला होता.
●

तीन वषाांची मुदत 1 जानेवारी 2022 पासून सुरु होईल.

सहदे व यादव IWF चे नवे अध्यक्ष झाले.
●

WLF चे माजी सरणचटिीस सहदे व यादव र्ाांची भारतीर्

र्ोजनेचे मुख्य कार्यकारी अणधकारी म्हिून णनर्ुिी करण्यात आली.

भारोत्तोलन महासंघाच्या (IWLF) अध्यक्षपदी एकमताने णनवड

चौहान र्ाांचा 22 सप्टेंबर 2023 पर्ांत सात वषाांचा कार्यकाळ असेल.

झाली. आनांद गौडा आणि नरे श शमाय र्ाांची IWLF चे नवे

ते 2005 बॅचचे णहमाचल प्रदे श केडरचे आर्एएस अणधकारी आहेत.

सरणचटिीस आणि कोषाध्यक्ष म्हिून णनवड झाली. णदल्ली णजल्हा

2018 मध्ये णनर्ुिी झालेल्या आडशि कुमार भूतानी यांची जागा
ररतेश चौहान र्ाांनी घेतली.

UCO बाँकेचे प्रमुख एके गोयल यांची IBA च्या अध्यक्षपदी डनवि
झाली.
●

ररझव्हय

पॅराडलक्सिक गेम्समध्ये भारतीर् खेळाडू आणि रौय पदक णवजेती

व्यणतररि तीन इतर स्वतांत्र सांचालक आणि एक नामणनदे णशत

●

ते 13 नोव्हेंबर 2021 रोजी णनवृत्त होिाऱ्र्ा पी जर्राम भट र्ाांच्या
जागी र्ेतील.

सामील झाल्या आहेत. त्याांच्यासोबत अध्यक्ष म्हिून ररतेश अग्रवाल

●

भारतीर् ररझव्हय बाँकेने (आरबीआर्) कनायटक बाँक णलणमटेड चे

न्यार्ालर्ाचे णनवडिूक अणधकारी नररां दर पॉल कौणशक र्ाांनी
घेतलेल्या णनवडिुकीत 10 नवीन उपाध्यक्ष, 4 सहसणचव आणि 7
कार्यकारी सणमती सदस्ही णनवडले गेले.

यूके बाँकेचे व्यवस्ापकीर् सांचालक आणि मुख्य कार्यकारी
अणधकारी (एमडी आणि सीईओ) ए के गोयल यांची 2021-22
साठी इं डियन बाँक असोडसएशन (आयबीए) चे अध्यक्ष म्हिून
णनवड झाली आहे . त्याांनी र्ुणनर्न बाँक ऑफ इां णडर्ाचे एमडी आणि
सीईओ राजडकरि राय र्ाांची जागा घेतली आहे.

IBBI चे अध्यक्ष म्हिून नवरं ग सैनी यांना अडतररक्त कायचभार
डमळाला.
●

एमएस साहू ३० सप्टेंबर रोजी पाच वषाांच्या कार्यकाळानांतर
सेवाणनवृत्त झाल्यानांतर भारतीय डदवाळखोरी आडि डदवाळखोरी
मंिळ (IBBI) चे अध्यक्ष म्हिून नवरं ग सैनी र्ाांना अणतररि
कार्यभार णमळाला. सैनी IBBI चे पूियवेळ सदस् आहेत.
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अडमत रस्तोगी NRDC चे नवे अध्यक्ष आडि व्यवस्थापकीय
● अहवालानुसार, बीसीसीआर् अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सणचव
संचालक म्हिून डनयुक्त

जय शाह र्ाांनी द्रणवडसोबत दु बईत बैठक घेतली आणि राष्टरीर्

●

सांघाचा कार्यभार स्वीकारण्याची णवनांती केली.

अडमत रस्तोगी (डनवृत्त) र्ाांची राष्ट्रीय संशोधन डवकास
महामंिळाचे (NRDC) नवे अध्यक्ष आणि व्यवस्ापकीर् सांचालक

●

म्हिून णनर्ुिी करण्यात आली आहे. र्ाआधी ते एकात्मिक

दोन वषाांच्या करारावर करार करण्यात आला आहे आणि ते 10

मुख्यालर्ात इलेत्मक्टरकल इां णजणनअररां गचे सांचालक होते. NRDC ची
स्ापना 1953 मध्ये भारतात णवणवध राष्टरीर् R&D सांस्ाांमध्ये
णवकणसत तांत्रज्ञानाच्या णवकासासाठी आणि प्रोत्साहन दे ण्यासाठी
करण्यात आली.

कोटी रुपये पगार घेईल.
आलोक डमश्रा इं डिया पोट्चस ग्लोबल डलडमटे िचे नवे एमिी झाले.
●

कॅणबनेटच्या णनर्ुिी सणमतीने (एसीसी) कॅप्टन आलोक डमश्रा र्ाांची
इं डिया पोट्चस ग्लोबल डलडमटे ि (आर्पीजीएल) चे व्यवस्ापकीर्

बालसुब्रमण्यम AMFI चे नवे अध्यक्ष झाले.
●

भारतीर् णक्रकेटची 'द वॉल' म्हिूनही ओळखल्या जािाऱ्र्ा द्रणवडला

सांचालक म्हिून णनर्ुिी केली आहे. ते सध्या गेटवे टडमचनल्स

असोडसएशन ऑफ म्युच्युअल फंि्स इन इं डिया (AMFI) चे

इं डिया प्रायव्हेट डलडमटे ि (जीटीआर्), मुांबई महाराष्टर र्े्े

नवे अध्यक्ष म्हिून बालसुब्रमण्यम र्ाांची णनवड झाली आहे. त्याांनी
कोटक म्युच्युअल फांडाचे व्यवस्ापकीर् सांचालक डनलेश शाह
र्ाांची जागा घेतली . बालसुब्रमण्यम हे आणदत्य णबलाय सन लाइफ

ऑपरे शन आणि टर ान्सफॉमेशन लीड म्हिून काम करत आहेत.
●

णनर्ुिी करण्यात आली आहे. आलोक णमिा र्ाांनी णडणलव्हरी कांपनी

अाँसेट मॅनेजमेंटचे मुख्य कार्यकारी अणधकारी (सीईओ) आहेत.

ऑफ इां णडर्ा णलणमटे ड (एससीआर्) च्या सीएमडी हरजीत कौर

दरम्यान, एिलवाईस एएमसीच्या एमडी आणि सीईओ राडधका
गुप्ता र्ाांची एएमएफआर्च्या उपाध्यक्षपदी णनर्ुिी करण्यात
आली आहे.

आलोक णमिा र्ाांची 5 वषाांच्या मुदतीसाठी पूियवेळ भूणमकेसाठी

जोशी र्ाांची जागा घेतली,
SAI ने कमोिोर पीके गगच यांची TOPS चे नवीन CEO म्हिून

इक्सियाज अली रडशयन डचत्रपट महोत्सवाचे राजदू त म्हिून डनयुक्त

डनयुक्ती केली.

●

●

णदग्दशयक-णनमायता इक्सियाज अली र्ाांना भारतातील रडशयन
डचत्रपट महोत्सवाचे राजदू त म्हिून णनवडण्यात आले आहे.

बैठकीत लक्ष्य ऑणलत्मम्पक पोणडर्म र्ोजना (TOPS) चे मुख्य

फेत्मस्टव्हलचा भाग म्हिून, 16 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर दरम्यान

कार्यकारी अणधकारी (CEO) म्हिून कमोडोर पी के गगच र्ाांची

णडस्ने + हॉटस्टारवर णवणवध प्रकाराांचे दहा उल्लेखनीर् रणशर्न

णनर्ुिी केली. ते 1984 मध्ये भारतीर् नौदलात सामील झाले आणि

णचत्रपट भारतीर् प्रेक्षकाांसाठी प्रदणशयत केले जात आहेत. णब्रक्सच्या

34 वषाांच्या सेवेमध्ये अनेक महत्त्वपूिय आणि प्रणतणष्ठत असाइनमेंटचे

माध्यमातून रणशर्ा आणि भारत णचत्रपटसृष्टीच्या क्षेत्रात सहकार्य

प्रभारी होते.

करत आहेत.

●

महोत्सवाबद्दल:
●

केले आणि पाच वेळा राष्टरीर् चॅत्मम्पर्न राणहले. त्याने 1993 मध्ये
णझम्बाब्वे आणि 1997 मध्ये गोवा र्े्े एां टरप्राइज क्लास सेणलांग वर्ल्य

रोमान्स, नाटके आणि कॉमेडीज आितो! , Jetlag इतराांमध्ये.
रणशर्न फेडरे शनच्या सांस्कृती मांत्रालर्, णसनेमा फांड, मॉस्को णसटी
टु ररझम कणमटी, णडस्कव्हर मॉस्को, रॉसोत्रुदणनचेस्टवो आणि
काणतयना

एां टरटे नमेंटच्या

सहकार्ायने

भारतात

पणहल्याांदाच

ऑनलाइन रणशर्न णफल्म फेत्मस्टव्हल आर्ोणजत केले गेले.
●

चॅत्मम्पर्नणशपमध्ये सुविय आणि रौय णजांकले.
अथचशास्त्रज्ञ गीता गोपीनाथ जानेवारी 2022 मध्ये आयएमएफमधून
बाहेर पििार आहेत.
●

सांस्ेतील णतच्या कार्यकाळात ती सावयजणनक सेवेच्या रजेवर होती

अणधक प्रेक्षक उपत्मस्त राहतील.
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माजी भारतीर् फलांदाज, राहुल द्रडविची टीम इं डियाच्या मुख्य

मुख्य अ्यतज्ज्ञ आणि सांशोधन

सोडतील. त्या हावयडय णवद्यापीठाच्या अ्यशास्त्र णवभागात परत र्ेतील.

14 दे शाांमध्ये र्शस्वीपिे आर्ोणजत केला गेला आहे, 200 हजाराांहून

●

आां तरराष्टरीर् नािेणनधीच्या

णवभागाच्या सांचालक गीता गोपीनाथ जानेवारी 2022 मध्ये सांस्ा

हा महोत्सव 2020 मध्ये सुरू करण्यात आला होता आणि आधीच

राहुल द्रडविची टीम इं डियाच्या मुख्य प्रडशक्षकपदी डनयुक्ती

माजी क्रीडापटू म्हिून, गगयने 1986 ते 2002 पर्ांत एां टरप्राइज क्लास
सेणलांग इव्हेंटमध्ये पाच आणशर्ाई खेळाांमध्ये भारताचे प्रणतणनणधत्व

हा महोत्सव रणशर्ातून बफय, ऑन द एज, टे ल हर, डॉक्टर णलझा, द
ररलेणटव्ह्ज, अनदर वूमन सारख्या सुप्रणसद्ध आणि लोकणप्रर्

●

भारतीय क्रीिा प्राडधकरि (SAI) ने णमशन ऑणलत्मम्पक सेलच्या

आणि जानेवारी 2022 मध्ये ही रजा सांपेल.
●

हावयडयने एक अपवादािक प्रकरि म्हिून गोपीना्ची रजा एक

प्रडशक्षकपदी णनर्ुिी करण्यात आली आहे आणि ते रवी शास्त्री

वषायने वाढवली होती, ज्यामुळे णतला तीन वषे IMF मध्ये मुख्य

र्ाांची जागा घेिार आहेत. रवी शास्त्री र्ाांचा कार्यभार संयुक्त अरब

अ्यतज्ज्ञ म्हिून काम करता आले. आर्एमएफच्या व्यवस्ापकीर्

अडमरातीमध्ये टी 20 डवश्वचिक 2021 च्या आवृत्तीनंतर सांपुष्टात

सांचालक णक्रस्टणलना जॉणजयएवा म्हिाल्या की, गोपीना् र्ाांनी

र्ेिार आहे.

णनधीमध्ये णदलेले र्ोगदान “खरोखर उल्लेखनीर्” आहे.
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आयसीआरएचे एमिी आडि ग्रुप सीईओ म्हिून रामनाथ कृष्णन
बलदेव प्रकाश यांची J&K बाँकेचे MD आडि CEO म्हिून डनयुक्ती
यांची डनयुक्ती
● भारतीय ररझव्हच बाँकेने बलदे व प्रकाश र्ाांची J&K बाँकेचे
● आयसीआरए रे णटां ग एजन्सीचे नवीन व्यवस्थापकीय संचालक
व्यवस्ापकीर् सांचालक आणि CEO म्हिून णनर्ुिी
आडि गट मुख्य कायचकारी अडधकारी (सीईओ) म्हिून रामनाथ
स्वीकारल्यापासून 10 एणप्रल 2022 पर्ांत मांजूरी णदली. J&K बाँकेचे
कृष्णन र्ाांची णनर्ुिी करण्यात आली आहे. त्याांनी 23 ऑक्टोबर
MD आणि CEO म्हिून बलदे व प्रकाश र्ाांच्या णनर्ुिीची खरी
2021 रोजी वैर्त्मिक कारिाांचा हवाला दे त तत्काळ प्रभावाने
तारीख बाँकेकडू न नांतर जाहीर केली जाईल.
राजीनामा दे िाऱ्र्ा एन डशवरामन यांची जागा घेतली. ही गुडगाव
RBI चे गव्हनचर म्हिून शक्तीकांत दास यांची पुनडनचयुक्तीस केंद्राने
त्मस्त आर्सीआरए हे जागणतक रे णटां ग एजन्सी मूिीज
मंजूरी डदली.
कॉपोरे शनच्या मालकीची सांस्ा आहे.
● मंडत्रमंिळाच्या डनयुक्ती सडमतीने (ACC) शक्तीकांत दास र्ाांची
Adidas ने दीडपका पदु कोिला ग्लोबल ब्राँि अाँम्बेसेिर म्हिून
भारतीर् ररझव्हच बाँक (RBI) चे गव्हनचर म्हिून 10 णडसेंबर 2021
डनविले आहे.
पासून पुढील तीन वषाांच्या कालावधीसाठी पुनणनयर्ुिी करण्यास
● जमयन स्पोट्य सवेअर ब्राँड आडददासने बॉलीवूड अणभनेत्री दीडपका
मान्यता णदली आहे. त्याांनी 25 वे गव्हनयर म्हिून पदभार स्वीकारला.
पदु कोिला मणहला खेळाांसाठी जागणतक राजदू त म्हिून णनर्ुि
12 णडसेंबर 2018 रोजी तीन वषाांसाठी RBI चे गव्हनयर झाले होते..
केले आहे. ती जागणतक स्तरावर आणददास मणहलाांचे प्रणतणनणधत्व
आरबीआर्मध्ये णनर्ुिीपूवी दास र्ाांनी 15 व्या णवत्त आर्ोगाचे
करिार आहे. मीराबाई चानूसह भारतातील आडददासच्या मणहला
सदस् म्हिून काम केले होते. ते ताणमळनाडू केडरचे 1980 च्या
ब्राँड अाँम्बेसेडरच्या उच्चभ्रूांच्या र्ादीत ती सामील झाली. बॉक्सर
लोव्हडलना बोरगोहेन, डनखत जरीन आडि डसमरनजीत कौर;
धावपटू डहमा दास आडि स्क्वॅशपटू दीडपका पल्लीकल हे
सवयजि दे खील Adidas चे ब्राँड अाँम्बेसेडर आहेत.
आयशर मोटसचचे एमिी म्हिून डसद्धाथच लाल यांची 5 विािंसाठी
पुन्हा डनयुक्ती
● आयशर मोटसच डलडमटे िने 1 मे 2021 पासून डसद्धाथच लाल र्ाांची
पाच वषाांसाठी कांपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हिून
पुनणनयर्ुिी करण्याचा ठराव मांजूर केला. बोडायने व्यवस्ापकीर्
सांचालकाांसाठी सुधाररत मोबदला रचनेलाही मान्यता णदली, ज्याची
कमाल मर्ायदा 1.5 टक्के नफ्यावर आहे.
FloBiz Neobank ने मनोज बाजपेयी यांना ब्राँि अाँम्बेसेिर म्हिून
डनयुक्ती
● FloBiz, भारतीय लहान ते मध्यम आकाराच्या व्यवसायांसाठी
(SMBs) णनओबाँकने पद्मिी पुरस्कार णवजेते अणभनेते मनोज
बाजपेयी र्ाांना त्याांच्या प्रमुख उत्पादनासाठी ब्राँड अाँम्बेसेडर म्हिून
घोणषत केले. णडणजटल सोल्यूशन्सचे महत्त्व पटवून दे ण्यासाठी ते
''डबझनेस को ले डसररयसली'' मोणहमेला प्रोत्साहन दे तील.
मायडबलबुकचा SMB क्षेत्रापर्ांत पोहोच वाढवण्यासाठी आणि
मार्णबलबुकच्या अवलांबनाला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी त्याांनी स्वाक्षरी
केली आहे.
के.व्ही. कामथ यांची NaBFID चे अध्यक्ष म्हिून डनयुक्ती
● भारत सरकारने के.व्ही. कामथ र्ाांची नॅशनल बाँक फॉर
फायनाक्सन्संग इन्रास्टर क्चर अाँि िे व्हलपमेंट (NaBFID) चे
अध्यक्ष म्हिून णनर्ुिी केली आहे. ते भारतातील एक प्रणसद्ध बाँकर
आहेत आणि न्यू िे व्हलपमेंट बाँकेचे (NDB) पणहले प्रमुख आहेत.
NaBFID ही भारतात नव्याने स्ापन झालेली णवकास णवत्तीर् सांस्ा
(DFIs) आहे. नॅशनल बाँक फॉर फार्नात्मन्सांग इन्फ्फ्रास्टर क्चर अाँड
डे व्हलपमेंट (NaBFID) कायदा 2021 नुसार पार्ाभूत सुणवधाांसाठी
णवत्तपुरवठा करण्यासाठी त्याची स्ापना करण्यात आली आहे.
NaBFID चे अणधकृत भाग भाांडवल एक लाख कोटी रुपर्े आहे.
NaBFID चे प्रारां णभक पेड-अप भाांडवल 20,000 कोटी रुपर्े आहे.
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बॅचचे भारतीर् प्रशासकीर् सेवा (IAS) अणधकारी आहेत.

अथचव्यवस्था बातम्या
CreditMate ची 100% मालकी पेटीएम किे
●

CreditMate ची 100% मालकी पेटीएम कडे आली आहे.
कराराच्या व्यवहाराचा तपशील उघड करण्यात आलेला नाही.
पेटीएम ग्रुप आता व्यवसार्ाचे 100% मालक राहील.
CreditMate बद्दल:

●

CreditMate ची स्ापना 2019 मध्ये जोनाथन डबल, आडशि
दोशी, स्वाती लाि आडि आडदत्य डसंह र्ाांनी एक कलेक्शन
प्लॅटफॉमय म्हिून केली आहे जे कजयदाराांकडू न ्कीत दे र्के गोळा
करण्यात मदत करते.

सप्टेंबरसाठी जीएसटी संकलन ₹ 1.17 लाख कोटी पार केले.
●

सप्टेंबरसाठी जीएसटी सांकलन ₹ 1.17 लाख कोटी पार केले. CGST
चे 20,578 कोटी व SGST चे 26,767 कोटी आणि IGST चे
60,911 कोटी रुपये जमा झाले.

●

सप्टेंबरमधील महसूल मागील वषी र्ाच मणहन्यात जीएसटीच्या
उत्पन्नापेक्षा 23% जास्त होता. मणहन्याच्या दरम्यान, मालाच्या
आर्ातीत महसूल 30% जास्त होता.
मागील मडहन्यातील जीएसटी संकलन:

●

ऑगस्ट: 1.12 लाख कोटी रुपर्े

●

जुलै 2021: 1,16,393 कोटी रुपर्े

●

जून 2021: 92,849 कोटी रुपर्े

●

मे 2021: 1,02,709 कोटी

●

एडप्रल 2021: ₹ 1.41 लाख कोटी (सवय वेळ सवोच्च)

●

माचच 2021 : रु. 1.24 लाख कोटी

●

फेब्रुवारी 2021: 1,13,143 कोटी रुपर्े

●

जानेवारी 2021 : ₹ 1,19,847 कोटी
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SBI ने भारतीय नौदलाच्या सहकायाचने NAV-eCash कािच लााँच
आरबीआय चलन धोरि : दर यथाक्सस्थत
●

केले.
●

स्टे ट बाँक ऑफ इं डिया (SBI) ने भारताची सवायत मोठी नौदल

2021-22 साठीच्या चौर्थ्ा णद्वमाणसक धोरि बैठकीत ररझव्हय बाँक

णवमानवाहू नौका INS डवक्रमाडदत्य वर SBI चे NAV-eCash

ऑफ इां णडर्ा (RBI) चलन धोरि सणमतीने (MPC) रे पो दर

कािच लााँच करण्याची घोषिा केली आहे. र्ामुळे जहाजात आता

अपररवणतयत ठे वला आहे. चलन धोरि सणमतीने रे पो दर 4 टक्क्ाांवर
कार्म ठे वला. ररव्हसय रे पो दर 3.35 टक्के राहील. र्ा सांबधीची

पेमेंट इकोणसस्टम बदल होिार आहे.
●

नवीन NAV-eCash काडय ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही
व्यवहार सुलभ करे ल. समुद्रात जहाजाच्या तैनाती दरम्यान भौणतक
रोख रक्कम हाताळताना कमयचाऱ्र्ाांना र्ेिाऱ्र्ा अडचिीांना हे काडय
दू र करे ल. NAV-eCash काडायमुळे जहाजातील कोित्याही सेवेच्या
वापरासाठी रोखीवर अवलांबून राहण्याची गरज नाही.

RBI ने NARCL ला सरफेसी कायद्यांतगचत परवाना डदला.
●

ष्ट्रीय मालमत्ता पुनरच चना कंपनी (NARCL) ला सरफेसी
कार्द्याांतगयत परवाना णदला.

●

RBI गव्हनयर शत्मिकाांत दास र्ाांच्या नेतृत्वाखालील आण्यक वषय

SARFAESI कार्द्याच्या कलम 3 नुसार, एखादी कांपनी RBI कडू न
नोांदिी प्रमािपत्र घेतल्यानांतर आणि 2 कोटी रुपर्ाांपेक्षा कमी

बैठक 6 ते 8 ऑक्टोबर दरम्यान झाली.
सध्याचे दर
●

रे पो रे ट: 4.00%

●

ररव्हसय रे पो रे ट: 3.35%

●

सीमाांत स्ार्ी सुणवधा रे ट: 4.25%

●

बाँक रे ट: 4.25%

●

सीआरआर: 4%

●

एसएलआर: 18.00%

PNB ने ग्राहक पोहोच कायचक्रमा अंतगचत '6S मोहीम' सुरू केली.
●

मालमत्ता

पुनबाांधिीचा

व्यवसार्

करू

सवलतीच्या

दराने

आण्यक

र्ोजनाांचा समावेश करते जसे - स्वाडभमान, समृद्धी, संपकच आडि

णस्ुररटार्झेशन कांपनी णकांवा पुनबाांधिी कांपनीने णमळवलेली

डशखर, संकल्प आडि स्वागत.
●

दे शातील णवत्तीर् सेवाांच्या णवकासासाठी णवशेष जागरूकता मोहीम

कांपनी कार्द्याांतगयत करण्यात आला आहे आणि सावयजणनक

राबविे आणि पत वाढीला गती दे िे, सामाणजक सुरक्षा र्ोजनाांमध्ये

क्षेत्रातील बाँका एनएआरसीएलमध्ये 51 टक्के णहस्सा ठे वतील.

प्रवेश सुधारिे आणि णडणजटल बाँणकांगला चालना दे िे हा उद्दे श आहे.

कोटक बाँकेला प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर गोळा करण्यासाठी

RBI ने युडनटी स्मॉल फायनान्स बाँकेला बाँडकंग परवाना डदला.

सरकारकिून मंजुरी डमळाली.

●

●

डलडमटे ि (यूएसएफबीएल) ला बाँणकांग परवाना णदला आहे, ज्याची

नेटवकयद्वारे आयकर, वस्तू आडि सेवा कर (GST) इत्यादी

स्ापना

आडि अप्रत्यक्ष करांच्या

स्टोअरवरून ॲप डाउनलोड करू शकतात आणि 10 लाख
रुपर्ाांपर्ांत व्याजमुि क्रेणडट मर्ायदा घेऊ शकतात. कांपनीने म्हटले

इनोव्हेशन्स

प्रायव्हेट

मॉडे ल हे सहकार्य आणि खुल्या आणकयटेक्चरपैकी एक आहे, जे
त्याच्या सवय भागधारकाांना एकणत्रत करून एक अखांड णडणजटल

भारतपे ने 'बाय नाऊ पे लेटर' प्ॅटफॉमच लााँच केले.

कुठूनही पैसे द्या. पोस्टपे प्लॅटफॉमय वापरिारे ग्राहक प्ले

रे डझडलएंट

डलडमटे ि

समानतेने एकत्र र्ेत आहेत हे प्र्मच आहे. प्रस्ताणवत व्यवसार्

पडहली अनुसूडचत खाजगी क्षेत्रातील बाँक बनली आहे.

ग्राहकाांना आत्ता खरे दी करण्यासाठी क्रेणडट प्रदान करते, परां तु नांतर

आणि

सक्सव्हचसेस

करण्यासाठी केली आहे. बाँक उभारण्यासाठी दोन भागीदार

सहभागी होण्याची परवानगी णदल्यानांतर मान्यता प्राप्त करिारी बाँक

(बीएनपीएल) िेिीमध्ये प्रवेशाची घोषिा केली. नवीन प्लॅटफॉमय

फायनाक्सन्शअल

डलडमटे ि (भारतपे) र्ाांनी सांर्ुिपिे भारतात SFB व्यवसार्

सीतारामन र्ाांनी सवय बाँकाांना सरकारशी सांबांणधत व्यवसार्ात

णफनटे क कांपनी भारतपे ने 'पोस्टपे' लााँच करून 'बार् नाऊ पे लेटर'

सेंटरम

(सीएफएसएल)

सांकलनासाठी

सरकारकडू न मांजुरी णमळाली आहे . र्ासह, अ्यमांत्री डनमचला
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ररझव्हय बाँक ऑफ इं डियाने युडनटी स्मॉल फायनान्स बाँक

कोटक मडहंद्रा बाँक डलडमटे ि (KMBL) ला त्याच्या बाँणकांग
सारख्या प्रत्यक्ष

●

सेवा

कार्यक्रम अांतगयत '6S मोहीम' सुरू केली आहे . '6S मोहीम' णवणवध

शकते.

णकांवा णमळवलेली आण्यक मालमत्ता. एनएआरसीएलचा समावेश

काळात

वाढवण्यासाठी पंजाब नॅशनल बाँकेने (पीएनबी) ग्राहक सेवा

मालकीचा णनधी णकांवा अशा एकूि रकमेच्या 15% पेक्षा जास्त
नसलेली

सिासुदीच्या

अनुभव प्रदान करते.
कोटक मडहंद्रा बाँकेने भारतभर मायक्रो एटीएम लााँच केले
●

खाजगी कजयदार कोटक मडहंद्रा बाँक डलडमटे िने दे शभरात
मायक्रो एटीएम सुरू करण्याची घोषिा केली आहे. डेणबट काडय
असलेल्या सवय बाँकाांचे ग्राहक रोख बाँकेतून पैसे काढिे आणि
खात्यातील णशल्लक तपासिे र्ासारख्या प्रमुख बाँणकांग सेवाांसाठी
कोटक मार्क्रो एटीएमचा वापर करू शकतात. एटीएमची एक

आहे की पोस्टपे केवळ मोठ्या णतणकटाांच्या खरे दीपुरतेच मर्ायणदत

णमनी आवृत्ती, मार्क्रो एटीएम ही लहान हातातील उपकरिे आहेत.

नाही तर सूक्ष्म खरे दीसाठी दे खील वापरले जाऊ शकते, ज्यामुळे ते

सूक्ष्म एटीएम सुरू करण्यासाठी बाँक आपल्या व्यापक व्यवसाय

आपल्या प्रकारातील पणहले बनले आहे.

प्रडतडनधी (BC) नेटवकयचा वापर करे ल.
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मायक्रो एटीएम बद्दल:
आयएमएफने भारतीय अथचव्यवस्थेचा आडथचक विच 22 मध्ये 9.5%
● तुलनेने दु गयम णठकािी राहिाऱ्र्ाांना सोर्ीस्कर पद्धतीने रोख रक्कम
दराने डवकास करण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
काढिे र्ासारख्या अत्यावश्यक बाँणकांग सेवा पुरवण्यासाठी मार्क्रो
● आां तरराष्टरीर् नािेणनधी (IMF) ने आपल्या ताज्या जागणतक आण्यक
एटीएम हा एक सोपा, नाणवन्यपूिय आणि अत्यांत प्रभावी उपार् आहे.
आउटलूक अहवालात, भारतीर् अ्यव्यवस्ा चालू आण्यक वषायत
● णनर्णमत एटीएमसाठी हा एक पर्ायर् आहे, ज्यामुळे ग्राहकाांसाठी
म्हिजेच 2021-22 (FY22) 9.5% आणि आण्यक वषय 2023
जलद णवस्तार आणि बाँणकांग टचपॉईांट वाढवता र्ेतात. दे शभरातील
(2022-23) मध्ये 8.5% वाढण्याचा अांदाज व्यि केला आहे. IMF
कोटकचे मार्क्रो एटीएमचे जाळे सवय बाँकाांच्या (कोटक आणि गैरची अपेक्षा आहे की जागडतक सकल देशांतगचत उत्पादन (GDP)
कोटक ग्राहक) ग्राहकाांना त्याांच्या बाँक खात्याांमध्ये सहज प्रवेश
2021 मध्ये 5.9 टक्के आणि 2022 मध्ये 4.9% वाढे ल.
णमळवून आण्यक समावेशनाला प्रोत्साहन दे ण्यास मदत करे ल.
● वर्ल्य इकॉनॉणमक आउटलुक (WEO) मध्ये, IMF ने भारताच्या
इं िसइं ि बाँकेला प्रत्यक्ष आडि अप्रत्यक्ष कर गोळा करण्यासाठी
सकल दे शाांतगयत उत्पादनाचा (GDP) अांदाज पुढील आण्यक
आरबीआयने अडधकृत केले आहे.
वषायसाठी 8.5 टक्क्ाांवर कार्म ठे वला आहे, जो जुलैच्या
● ररझव्हच बाँक ऑफ इं डिया (RBI) ने प्रत्यक्ष आडि अप्रत्यक्ष कर
सांकलनासाठी इां डसइां ड बाँकेला अणधकृत केले आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष
कर मंिळ (CBDT) आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आडि सीमा
शुल्क मंिळ ( सीबीआयसी). र्ासह, त्याचे ग्राहक 'इां डसनेट'
आणि 'इां डसमोबाईल' प्लॅटफॉमयद्वारे त्याांचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष
कर भरू शकतील.
● लेखा महाणनदे शक तसेच णवत्त मांत्रालर् (भारत सरकार) र्ाांच्या
णशफारशीच्या आधारे अणधकृतता प्रदान केली गेली आहे आणि
आरबीआर्ची 'एजन्सी बाँक' म्हिून णनर्ुिी होत असलेल्या बाँकेच्या
टाचाांच्या जवळ आहे. सरकारी व्यवसार्. र्ासह, इां डसइां ड बाँकेचे
ग्राहक लवकरच त्याांचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर बाँकेच्या
अत्याधुणनक णडणजटल प्लॅटफॉमय जसे की 'इां डसनेट'-त्याचे नेट
बाँणकांग प्लॅटफॉमय आणि 'इां डसमोबाईल'-त्याचे मोबाइल बाँणकांग
अनुप्रर्ोगाद्वारे भरू शकतील.
ADB ने 2019-2030 हवामान डवत्तपुरवठ्याचे लक्ष्य $ 100 अब्ज
केले.
● आडशयाई डवकास बाँक (एिीबी) त्याच्या हवामान आण्यक गोल
वाढ जाहीर केली आहे 2019-2030 करून णवकसनशील दे श र्ा
सांघटनेचे सदस् (DMCs) साठी 100 अब्ज $ अब्ज $ 20. र्ाआधी
2018 मध्ये, ADB ने 2019-2030 दरम्यान आणशर्ातील
णवकसनशील दे शाांसाठी हवामान णवत्तपुरवठ्यासाठी 80 अब्ज
िॉलसचचे उडद्दष्ट् जाहीर केले होते. अणतररि $ 20 अब्ज आण्यक
सहाय्य कमी काबयन ऊजाय स्रोत, हवामान अनुकूलन प्रकल्प आणि
खाजगी क्षेत्रातील प्रकल्पाांसह हवामान सुधारण्याच्या प्रर्त्ाांसाठी
वापरले जाईल.

अांदाजानुसार बदलला नाही. WEO, 'Recovery During a
Pandemic Health Concerns, Supply Disruptions, and
Price Pressures' र्ा शीषयकाखाली , 2022 साठी जागणतक
आण्यक वाढ 4.9 टक्के राहण्याचा अांदाज व्यि केला आहे.
RBI ने भारतीय स्टे ट बाँकेवर एक कोटी रुपयांचा दं ि लावला.
●

भारतीर् ररझव्हच बाँकेने (RBI) भारताच्या सवायत मोठ्या सावयजणनक
कजय दे िाऱ्र्ा स्टे ट बाँक ऑफ इं डिया (SBI) वर 1 कोटी रुपयांचा
आण्यक दां ड लावला आहे. हा दां ड RBI (Frauds classification
and reporting by commercial banks and select FIs)
directions 2016 अांतगयत मधील णनदे शाांचे पालन न केल्याबद्दल
लावण्यात आला.

आरबीआयने थेट कर गोळा करण्यासाठी करूर वैश्य बाँक
(केव्हीबी) ला अडधकृत केले.
●

भारतीर् ररझव्हय बाँकेने केंद्रीर् प्रत्यक्ष कर मांडळाच्या (सीबीडीटी)
वतीने ्ेट कर गोळा करण्यासाठी करूर वैश्य बाँक (केव्हीबी) ला
अणधकृत केले आहे. मांजुरी णमळाल्यानांतर, केव्हीबीने प्रत्यक्ष कर
गोळा करण्यासाठी सीबीडीटीसोबत एकत्रीकरि प्रणक्रर्ा सुरू
केली आहे. एकत्रीकरिामुळे बाँक आपल्या ग्राहकाांना कोित्याही
शाखा/ नेट बाँणकांग/ मोबाईल बाँणकांग सेवाांद्वारे (DLite मोबाइल अाँप)
्ेट कर पाठणवण्यास परवानगी दे ईल.

नाबािच ची उपकंपनी 'NABSanrakshan' ने 1000 कोटी रुपयांच्या
क्रेडिट गॅरंटी फंि टर स्टची स्थापना केली.
●

कृिी व ग्रामीि डवकास राष्ट्रीय बाँक (नाबािच ) एक णनणमयती जाहीर
केले आहे FPOs साठी रु. 1,000 कोटी क्रेणडट गॅरांटी फांड टर स्ट
(CGFTFPO), FPOs ला क्रेणडट हमी दे ण्यासाठी एक समणपयत णनधी.
नाबाडय ची सांपूिय मालकीची उपकांपनी NABSanrakshan Trustee
Pvt Ltd च्या टर स्टीणशप अांतगयत हा णनधी सुरू करण्यात आला आहे.

●

र्ासाठी NABSanrakshan ने कृषी आणि शेतकरी कल्याि
मांत्रालर्ासोबत टर स्ट डीडवर स्वाक्षरी केली आहे. टर स्टची मुांबई र्े्े
नोांदिी करण्यात आली आहे. टर स्टद्वारे दे ण्यात र्ेिारी क्रेणडट गॅरांटी
एफपीओची क्रेणडट र्ोग्यता वाढवेल णशवार् णकफार्तशीर उत्पादन
आणि उत्पादकता सुलभ करे ल ज्यामुळे एफपीओचे सदस्
असलेल्या शेतकऱ्र्ाांना अणधक णनव्वळ उत्पन्न णमळे ल.
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NPCI ने कािच टोकनायझेशन प्ॅटफॉमच 'NTS' लााँच केले.
व्यापाऱ्र्ाांना ग्राहक पेमेंट करताना प्रत्येक वेळी एसएमएस
●

●

नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरे शन ऑफ इं डियाने (एनपीसीआय)

वाचण्याचा त्रास न होता त्याांचे कामकाज सुरळीतपिे चालणवण्यात

ग्राहकाांची सुरक्षा आिखी वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकाांना णनबायध

मदत करे ल. ते णहांदी, इां ग्रजी, पांजाबी, गुजराती आणि मराठी र्ा पाच

खरे दीचा अनुभव दे ण्यासाठी एनपीसीआय टोकनायझेशन
डसस्टीम (एनटीएस) सुरू केली आहे . NPCI टोकनार्झेशन

भाषाांमध्ये उपलब्ध केले जाईल.
ICICI बाँकेने HUL ला मागे टाकून एम-कॅपमध्ये 5 वे स्थान

णसस्टीम (NTS) रुपे काडयच्या टोकनार्झेशनला सम्यन दे ईल.

पटकावले आहे.
● खाजगी क्षेत्रातील कजयदार ICICI बाँकेने डहंदुस्तान युडनडलव्हरचे
बाजार भाांडवल ओलाांडून बाजार मूल्यानुसार पाचवी सवायत मोठी
कांपनी बनली आहे. BSE डेटानुसार, ICICI बाँकेचे बाजार भाांडवल
(m-cap) ₹5.83 लाख कोटी होते, जे HULच्या ₹5.76 लाख

NPCI ची टोकन रे फरन्स ऑन फाइल (TROF) सेवा RuPay
काडय धारकाांना त्याांच्या आण्यक डेटाची सुरक्षा राखण्यास मदत
करे ल. NTS सह, बाँका, एग्रीगेटसय, व्यापारी आणि इतर णमळविारे
स्वतः NPCI सह प्रमाणित होऊ शकतात आणि जतन केलेल्या सवय
काडय क्रमाांकाच्या णवरूद्ध टोकन सांदभय क्रमाांक (फाइलवर टोकन
सांदभय) जतन करण्यात मदत करण्यासाठी टोकन णवनांतीकत्यायची
भूणमका बजावू शकतात.

आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बाँकेवर एक कोटी रुपयांचा दंि
लावला.
● ररझव्हय बाँक ऑफ इां णडर्ाने (RBI) पेटीएम पेमेंट्स बाँक डलडमटे ि
(PPBL) वर पेमेंट अाँड सेटलमेंट णसस्टम्स ऍक्ट, 2007 च्या कलम
26 (2) मध्ये नमूद केल्यानुसार काही णवणशष्ट उल्लांघनाांसाठी 1
कोटी रुपर्ाांचा दां ड ठोठावला आहे. अांणतम प्रमािपत्र जारी
करण्यासाठी पेटीएम पेमेंट्स बाँकेच्या अजायदरम्यान सादर केलेली
माणहती (सीओए) वास्तणवक त्मस्ती दशयवत नाही.
HDFC बाँक, मास्टरकािच , DFC, USAID ने $100 दशलक्ष क्रेडिट

कोटी ंपेक्षा जास्त होते. जुलै ते सप्टेंबर 2021 र्ा णतमाहीत बाँकेने
णतचा आतापर्ांतचा सवायणधक णतमाही णनव्वळ नफा पोस्ट केला आहे.
CCI ने HDFC बाँकेद्वारे HDFC ERGO मधील 4.99% स्टे क संपादन
करण्यास मान्यता डदली.
● भारतीय प्रडतस्पद्धाच आयोगाने (CCI) HDFC ERGO जनरल
इन्शुरन्स कंपनीमधील ्कबाकी असलेल्या भाग भाांडवलाच्या
4.99 टक्के रक्कम खाजगी क्षेत्रातील HDFC बाँकेकिून णवकत
घेण्यास मान्यता णदली आहे. HDFC बाँक मूळ कांपनी हाऊणसांग
डे व्हलपमेंट फार्नान्स कॉपोरे शन (HDFC) कडू न 3.56 कोटी
शेअसय णकांवा 4.99% स्टे क रु. 1,906 कोटीांमध्ये णवकत घेईल.
HDFC ERGO जनरल इन्फ्शुरन्स कांपनी HDFC आणि र्ुरोणपर्न
णवमा कांपनी ERGO International AG र्ाांच्यातील सांर्ुि उपक्रम
आहे.

सुडवधा सुरू केली.
● एचिीएफसी बाँक, मास्टरकािच , युनायटे ि स्टे ट्स इं टरनॅशनल

सडमट आडि कॉन्फरन्स बातम्या

िे व्हलपमेंट फायनान्स कॉपोरे शन (िीएफसी) आडि यूएस
एजन्सी फॉर इं टरनॅशनल िे व्हलपमेंट (यूएसएआयिी) र्ाांनी
भारतात एमएसएमई (सूक्ष्म लघु आडि मध्यम उद्योग) साठी $
100 दशलक्ष क्रेणडट सुणवधा सुरू केली . क्रेणडट सुणवधा ही USAID
च्या जागणतक मणहला आण्यक सक्षमीकरि णनधी उपक्रमाचा आणि
भारतातील कोणवड-19 प्रणतसादाचा भाग आहे.
भारती AXA ने उत्किच स्मॉल फायनान्स बाँकेसोबत बाँकाशुरन्स
भागीदारीवर स्वाक्षरी केली.
●

Bharti AXA Life Insurance Company Limited (Bharti
AXA Life) ने उत्किच स्मॉल फायनान्स बाँकेसोबत बाँकाशुरन्स
भागीदारी केली आहे जेिेकरून सांपूिय भारतात बाँकेच्या नेटवकयद्वारे
जीवन णवमा उत्पादनाांचे णवतरि सुणनणित केले जाईल. र्ा
भागीदारीमुळे भारती AXA जीवन णवमा सोल्युशन्ससह णटर्र II
आणि णटर्र III माकेटमध्ये पोहोचण्यास सक्षम होईल आणि
भारतातील णवम्याची पोहोच वाढे ल.

AU Small Finance Bank ने पेमेंट अलटच साठी QR साउं ि बॉक्स

पंतप्रधान मोदी ंनी 16 व्या पूवच आडशया डशखर पररिदे त व्हच्युचअली
हजेरी लावली.
● पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी त्मव्हणडओ
कॉन्फरन्सद्वारे 16 व्या पूवच आडशया डशखर पररिदे त (EAS) भाग
घेतला होता, ज्या दरम्यान त्याांनी मुि आणि सवयसमावेशक इां डोपॅणसणफक आणि आडसयान केंडद्रयतेच्या तत्त्वावर भारताचे लक्ष
केले. ब्रुनेईच्या अध्यक्षतेखाली 16 व्या EAS चे आर्ोजन करण्यात
आले होते. पांतप्रधान मोदीांसाठी ही सातवी पूवय आणशर्ा णशखर
पररषद होती.
डशखरपररिदेबद्दल:
● EAS नेत्याांनी तीन णवधाने स्वीकारून णशखर पररषद सांपली, ज्यात
मानणसक आरोग्य, पर्यटनाद्वारे आण्यक पुनप्रायप्ती आणि शाश्वत
●

लााँच केला.
●

भारतातील सवायत मोठी स्मॉल फार्नान्स बाँक AU स्मॉल फार्नान्स
बाँकेने णडणजटल पेमेंटला चालना दे ण्यासाठी QR (त्मिक ररस्पॉन्स)
कोड साउां ड बॉक्स लााँच केला आहे आणि असे उत्पादन लॉन्च
करिारी ती पणहली बाँक बनली आहे. ्ूआर साउां ड बॉक्स लहान

27

●

पुनप्रायप्ती र्ाांचा समावेश आहे.
2005 मध्ये स्ाणपत, पूवय आणशर्ा णशखर पररषद पूवय आणशर्ाच्या
धोरिािक, भू-राजकीर् आणि आण्यक उत्क्ाांतीसाठी सुरक्षा आणि
सांरक्षिाशी सांबांणधत समस्ा हाताळण्यासाठी आणशर्ा-पॅणसणफक
प्रदे शातील प्रमुख नेत्याच्या नेतृत्वाखालील मांच आहे.
EAS च्या सदस्ाांमध्ये 10 ASEAN सदस् दे श आणि भारत, चीन,
जपान, कोररया प्रजासत्ताक, ऑस्टरे डलया, न्यूझीलंि, युनायटे ि
स्टे ट्स आडि रडशया यांचा समावेश आहे.
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इं िो-पॅडसडफक प्रादे डशक संवाद सुरू झाला.
कोटक मडहंद्रा बाँकेने 'का-डचंग' क्रेडिट कािच लॉन्च करण्यासाठी
इं डिगोसोबत करार केला आहे.
● 27, 28 आडि 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी तीन णदवसीर् ऑनलाइन
● इं डिगो आडि कोटक मडहंद्रा बाँक (KMB) र्ाांनी 'का-डचंग'
कार्यक्रम म्हिून इं िो-पॅडसडफक रीजनल िायलॉग (IPRD)
नावाचे को-ब्राँडेड क्रेणडट काडय लॉन्च करण्यासाठी धोरिािक
2021 चे आर्ोजन केले जात आहे. IPRD 2021 '21 व्या शतकात
भागीदारी केली क्रेणडट काडय इां णडगोच्या 6E ररवॉड्य स कार्यक्रमाांतगयत
सागरी धोरिातील उत्क्ाांती: अणनवार्यता, आव्हाने आणि मागय' र्ावर
लॉन्च केले गेले आणि सदस्ाांना इां णडगो आणि इतर व्यापाऱ्र्ाांवर
लक्ष केंणद्रत करे ल.
काडय वापरून बणक्षसे णमळवता र्ावीत र्ासाठी ते णलांक केले गेले.
इं िो-पॅडसडफक प्रादे डशक संवादाबद्दल:
दे शाांतगयत आणि आांतरराष्टरीर् प्रवासासाठी णवशेष प्रवासी लाभ
● नॅशनल मेररटाइम फाउां डेशन हे IPRD 2021 साठी भारतीर्
दे ऊन सह-ब्राँडेड काडय 6E ररवॉि्चस आडि 6E ररवॉि्चस XL
नौदलाचे ज्ञान भागीदार आहे. ते IPRD 2021 साठी भारतीर्
सारख्या 2 प्रकाराांमध्ये उपलब्ध असेल.
नौदलाचे मुख्य सांर्ोजक दे खील आहे.
HDFC
डलडमटे ि आडि इं डिया पोस्ट पेमेंट्स बाँक यांनी होम लोन
● इां डो-पॅणसणफक रीजनल डार्लॉग (IPRD) ही भारतीर् नौदलाची
ऑफर करण्यासाठी भागीदारी केली.
सवोच्च आां तरराष्टरीर् वाणषयक पररषद आहे. हे पणहल्याांदा 2018 मध्ये
● HDFC डलडमटे ि आडि इं डिया पोस्ट पेमेंट्स बाँक (IPPB) ने
आर्ोणजत करण्यात आले होते.
HDFC Ltd च्या 4.7 कोटी ग्राहकाांना IPPB च्या 650 शाखाांच्या
पंतप्रधान मोदी यांनी 18 व्या आडसयान-भारत डशखर पररिदे त
णवस्तृत नेटवकय आणि 1.36 लाख बाँणकांग ऍक्सेस पॉईांट्सद्वारे
व्हच्युचअली सहभागी झाले.
गृहकजय दे ण्यासाठी एक धोरिािक भागीदारी केली. भागीदारीमुळे
● भारताचे पांतप्रधान नरें द्र मोदी र्ाांनी 18 व्या असोडसएशन ऑफ
भारतातील दु गयम णठकािी परवडिाऱ्र्ा घराांना प्रोत्साहन दे ण्यात
साउथईस्ट एडशयन नेशन्स (ASEAN)-भारत डशखर
मदत होते.
पररिदे ला व्हच्युयअली हजेरी लावली. ही 9वी आणसर्ान-भारत
MeitY Startup Hub आडि Google ने 'Appscale Academy'
णशखर पररषद होती, ज्यात पांतप्रधान मोदी उपत्मस्त होते. ब्रुनेईच्या
प्रोग्राम लााँच करण्यासाठी टायअप केले.
सुलतान र्ाांच्या अध्यक्षतेखाली ही णशखर पररषद झाली.
● MeitY स्टाटय अप हब, इलेक्टरॉडनक्स आडि माडहती तंत्रज्ञान
मनसुख मांिडवया यांनी CII एडशया हेल्थ 2021 सडमटला संबोडधत
मंत्रालयाचा एक उपक्रम (MeitY), आणि Google ने भारतभर
केले.
सुरुवातीच्या ते मध्यम टप्यातील स्टाटय अप्सना प्रणशणक्षत
● केंद्रीर् आरोग्य आणि कुटुां ब कल्याि मांत्री, िॉ मनसुख मांिडवया
करण्यासाठी 'Appscale Academy' हा वाढ आणि णवकास
र्ाांनी 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी CII एणशर्ा हेल्थ 2021 णशखर
कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी भागीदारी केली आहे. हा कार्यक्रम
पररषदे त त्मव्हणडओ कॉन्फरत्मन्सांगद्वारे भाग घेतला. दोन णदवसीर्
भारतातील णटर्र II आणि णटर्र III शहराांमधील उदर्ोन्मुख
णशखर पररषदे ची ्ीम Transforming Healthcare for a
स्टाटय अप इकोणसस्टमवर लक्ष केंणद्रत करतो ज्यामुळे त्याांना
better tomorrow. भारतीर् उद्योग पररसांघ (CII) ने आरोग्यसेवा
स्केलेबल अाँप सोल्यूशन्स तर्ार करण्यासाठी आवश्यक मदत
पुरवण्यात भारत आणि जगाला सामोरे जािाऱ्र्ा अत्यांत गांभीर
प्रदान केली जाते.
आव्हानाांचा णवचार करण्यासाठी केंद्रीकृत मांच प्रदान करण्यासाठी
अाँपस्केल अकादमी बद्दल:
णशखर पररषदे चे आर्ोजन केले आहे, ज्यामध्ये रुग्ाांचे सुधाररत
● अाँपस्केल अकादमी स्ाणनक प्रारां णभक ते मध्य-स्टे ज स्टाटय अप्सना
पररिाम आणि अनुभव र्ामुळे णडणजटल पररवतयनाांवर लक्ष केंणद्रत
गेणमांग, हेल्थकेअर, णफनटे क, एडटे क, सोशल इम्पॅक्ट आणि
केले आहे.
इतराांसह डोमेनवर जागणतक दजायच्या अाँप्सची िेिी तर्ार करण्यात
आणि स्केल करण्यात मदत करण्यावर लक्ष केंणद्रत करे ल.
● अाँपस्केल अकादमी साठीचे अजय 15 णडसेंबर 2021 पर्ांत खुले
कराराच्या बातम्या
असतील. अजयदाराांपैकी 100 स्टाटय अप्सची णनवड उद्योग तज्ञ,
युडनयन बाँकने, CDAC सोबत सायबर सुरक्षेसाठी सामंजस् करार
MeitY Startup Hub चे सदस् आणि Google Play द्वारे
केला.
पररभाणषत गुिािक आणि पररमािािक पॅरामीटसयच्या आधारे
● युडनयन बाँक ऑफ इं डिया (UBI) ने सार्बर सुरक्षा जागरुकतेवर
केली जाईल.
आपल्या प्रकारचा पणहला उपक्रम सुरू करण्यासाठी सेंटर फॉर
Google Pay ने आरोग्य डवमा ऑफर करण्यासाठी SBI जनरल
िे व्हलपमेंट ऑफ अाँिव्हान्स्ि कॉम्प्युडटं ग (C-DAC),
इन्शुरन्सशी करार केला आहे.
हैदराबादसोबत सामांजस् करारावर स्वाक्षरी केली आहे. CDAC
● वापरकत्याांना Google Pay अाँपवर SBI General चा आरोग्य णवमा
UBI ला सार्बर सुरक्षेणवषर्ी जागरूकता आणि सार्बर
खरे दी करता र्ावा र्ासाठी SBI General Insurance ने Google
फसविुकीपासून स्वतः चे रक्षि करण्याच्या णटप्ससह कमयचारी
Pay सोबत ताांणत्रक भागीदारी केली आहे. हे सहकार्य आरोग्य णवमा
आणि ग्राहकाांना णशणक्षत करण्यात मदत करे ल. बाँकेने र्ापूवी
ऑफर करण्यासाठी भारतातील णवमा कांपनीसोबत Google Pay
नॅशनल सार्बर णस्ुररटी अवेअरनेस मां् (ऑक्टोबर) चा भाग
ची पणहली भागीदारी दशयवते. वापरकत्याांना Google Pay Spot
द्वारे SBI जनरलच्या आरोग्य सांजीवनी पॉणलसी अांतगयत वैर्त्मिक
म्हिून एक ई-बुक आणि ऑनलाइन गेम ‘त्मस्पन-एन-लनय’ लााँच केला
आणि कौटुांणबक दोन्ही र्ोजना खरे दी करण्यास सक्षम केले होते.
आहे.
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युनेस्कोने भारतासाठी 2021 चा State of the Education
रॅ क्स आडि अहवाल बातम्या
अहवाल सादर केला.
मूिीजने भारताचा रे डटं ग 'डनगेडटव्ह' वरून 'क्सस्थर' केला.
● जागणतक णशक्षक णदन (५ ऑक्टोबर) च्या णनणमत्ताने, सांर्ुि राष्टराच्या
● रे णटां ग एजन्सी मूिीज इन्फ्व्हेस्टसय सत्मव्हयसने 05 ऑक्टोबर 2021 रोजी
शैक्षणिक, वैज्ञाणनक आणि साांस्कृणतक सांघटनेने (र्ुनेस्को)
भारताच्या सावयभौम रे णटां ग दृणष्टकोनाला 'डनगेडटव्ह' वरून 'क्सस्थर'
भारतासाठी 2021 चा State of the Education (SOER): “No
केले आहे, आण्यक क्षेत्रात सुधारिा आणि सवय क्षेत्राांमध्ये अपेक्षेपेक्षा
Teacher, No Class” सादर केला.
वेगवान आण्यक पुनप्रायप्तीनांतर. मूिीजला अपेडक्षत आहे की
अहवालातील मुख्य मुद्दे:
जीिीपीची वास्तडवक वाढ मध्यम कालावधीत सरासरी 6
● मणहला णशणक्षकेचे प्रमाि जास्त: चांदीगड, णदल्ली, केरळ, पांजाब,
टकक्यांच्या आसपास राहील, जी कोणवड पररत्मस्ती सामान्य
ताणमळनाडू
झाल्यामुळे सुधारिा दशयवते.
● मणहला णशणक्षकेचे कमी प्रमाि: णत्रपुरा, आसाम, राजस्ान, झारखांड,
● मूडीजने म्हटले आहे की र्ा वषी वास्तणवक जीडीपी 2019-20 च्या
णबहार.
पूवय-महामारी पातळीला मागे टाकेल अशी अपेक्षा आहे, कारि चालू
● ईशान्येकडील राज्ये, ग्रामीि भाग आणि 'महत्वाकाांक्षी णजल्ह्ाांमध्ये
आण्यक पुनप्रायप्ती वेगाने वाढते आहे. . 2021-22 मध्ये जीडीपीमध्ये
णशक्षकाांची सांख्या वाढवा आणि कामकाजाच्या त्मस्तीत सुधारिा
9.3% वाढ अपेणक्षत आहे, त्यानांतर पुढील वषी 7.9% वाढ होईल.
डफचने भारताच्या FY22 GDP वाढीचा अंदाज 8.7% पयिंत कमी
केला.
● णफच रे णटां ग्सने चालू आण्यक वषायसाठी भारताच्या आण्यक वाढीचा
अांदाज 8.7% पर्ांत कमी केला आहे परां तु आण्यक वषय 23 साठी
जीडीपी वाढीचा अांदाज 10% वर नेला आहे , असे म्हित दु सऱ्र्ा
कोणवड -19 लाटे ने आण्यक पुनप्रायप्तीला उशीर झाला.
हेनले पासपोटच इं िेक्स 2021 मध्ये भारत 6 व्या क्रमांकावर घसरला
आहे.
● हेनले पासपोटय इां डेक्स 2021 मध्ये भारताचा राँ क गेल्या वषीच्या
तुलनेत सहा स्ानाांनी घसरून 90 वर आला आहे , ज्यात जगातील
सवायणधक प्रवास-अनुकूल पासपोटय ची र्ादी आहे जपान आणि
णसांगापूर पासपोटय इां डेक्समध्ये पणहल्या क्रमाांकावर आहेत.
इां टरनॅशनल एअर टर ान्सपोटय असोणसएशन (आर्एटीए) च्या
आकडे वारीच्या सवेक्षिावर आधाररत हे राँ णकांग आहे.
णनदे शाांकातील शीषय 5 दे श:
● राँ क 1: जपान, णसांगापूर
● राँ क 2: जमयनी, दणक्षि कोररर्ा
● राँ क 3: णफनलाँड, इटली, लक्समबगय, स्पेन
● राँ क 4: ऑत्मस्टरर्ा, डे न्माकय
● राँ क 5: फ्रान्स, आर्लांड, नेदरलाँड्स, पोतुयगाल, स्वीडन
जगातील 5 सवायत कमी शत्मिशाली पासपोटय :
● अफगाणिस्तान
● इराक
● णसररर्ा
● पाणकस्तान
● र्ेमेन
जागडतक बाँकेने आडथचक विच 22 मध्ये भारतीय जीिीपी 8.3%
वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
● भारताची अ्यव्यवस्ा, दणक्षि आणशर्ातील सवायत मोठी, 2021-22
र्ा आण्यक वषायत 8.3 टक्क्ाांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे, सावयजणनक
गुांतविूकीत वाढ आणि उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन, ”. जागणतक
बाँकेने दणक्षि आणशर्ातील ‘णशत्मफ्टांग णगर्सय: णडणजटलार्झेशन अाँड
सत्मव्हयसेस-लीड डे व्हलपमेंट’ र्ा आपल्या अद्यतनात म्हटले आहे.
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करा.

●

शारीररक णशक्षि, सांगीत, कला, व्यावसाणर्क णशक्षि आणि णवशेष
णशक्षि दे िाऱ्र्ा णशक्षकाांची सांख्या वाढवा.

●

णशक्षकाांना अ्यपूिय माणहती आणि सांप्रेषि तांत्रज्ञान (ICT) प्रणशक्षि
द्या.

●

परस्पर उत्तरदाणर्त्वावर आधाररत सल्लागार प्रणक्रर्ेद्वारे णशक्षि
प्रशासन णवकणसत करा.

FICCI आडथचक विच 22 साठी 9.1% GDP वाढीचा अंदाज
●

भारताची जीिीपी 2021-22 मध्ये 9.1 टकक्यांनी वाढण्याची
अपेक्षा आहे. कारि कोरोना सा्ीच्या दु सऱ्र्ा लाटे नांतर आण्यक
पुनप्रायप्ती वेगाने होत असल्याचे णदसते.

●

सप्टेंबर 2021 मध्ये हे सवेक्षि करण्यात आले आणि उद्योग, बाँणकांग
आणि णवत्तीर् सेवा क्षेत्राचे प्रणतणनणधत्व करिाऱ्र्ा आघाडीच्या

अ्यतज्ज्ञाांकडू न प्रणतसाद णमळाला.
यूएनिीपीने 2021 बहुआयामी दाररद्र्य डनदेशांक अहवाल जारी
केला.
●

2021 बहुआर्ामी दाररद्र्य णनदे शाांक (MPI) अहवाल UNDP आणि
ऑक्सफोडय पॉवटी अाँड ह्र्ुमन डेव्हलपमेंट इणनणशएणटव्ह (OPHI)
र्ाांनी सांर्ुिपिे जारी केला. हा अहवाल 109 णवकसनशील
दे शाांमधील बहुआर्ामी दाररद्र्याचा अांदाज प्रदान करतो. र्ामध्ये 26
कमी उत्पन्न दे श, 80 मध्यम उत्पन्न दे श आणि 3 उच्च उत्पन्न दे शाांचा
समावेश आहे.

डनदेशांकाबद्दल:
●

सुमारे 644 दशलक्ष 18 वषायखालील मुले आहेत.

●

सुमारे 8.2 टक्के (105 दशलक्ष) लोकाांचे वर् 60 णकांवा त्याहून
अणधक आहेत.

●

सुमारे 85 टक्के उप-सहारा आणफ्रका (556 दशलक्ष) णकांवा दणक्षि
आणशर्ा (532 दशलक्ष) मध्ये राहतात.

●

84 टक्के (1.1 अब्ज) लोक ग्रामीि भागात राहतात आणि 16 टक्के
(सुमारे 209 दशलक्ष) लोक शहरी भागात राहतात.

●

67 टक्क्ाांहून अणधक लोक मध्यम उत्पन्न असलेल्या दे शाांमध्ये
राहतात.
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2021 EY इं िेक्समध्ये भारत डतसऱ्या क्रमांकावर आहे
● आइसलाँड 84.2 च्या णनदे शाांक मूल्यासह अव्वल स्ानावर आहे,
● अर्न्स्य अाँड र्ांग (EY) र्ा सल्लागार सांस्ेने जारी केलेल्या 58 व्या
त्यानांतर नेदरलाँड 83.5 आणि नॉवे 82.0 सह आहे. भारताचे एकूि
अक्षर् ऊजाय दे श आकषयि आकषयि णनदे शाांक (RECAI) मध्ये
णनदे शाांक मूल्य 43.3 आहे. ्ार्लांडमध्ये सवायत कमी एकूि
भारताने णतसरे स्ान कार्म ठे वले आहे. अहवालानुसार, अमेररका,
णनदे शाांक मूल्य 40.6 आहे.
चीन आणि भारत पणहल्या तीन क्रमवारीत कार्म आहेत आणि
2021 च्या जागडतक अन्न सुरक्षा डनदेशांकात भारताचा 71 वा
इां डोनेणशर्ा आरईसीएआर्मध्ये नवीन प्रवेश करिारा दे श आहे.
क्रमांक आहे.
वीज खरे दी करार डनदेशांकाबद्दल:
● ग्लोबल फूड णस्ुररटी (GFS) इां डेक्स 2021 मध्ये भारताने 113
● RECAI च्या र्ा आवृत्तीत सादर करण्यात आलेला एक नवीन PPA
दे शाांच्या र्ादीतून 71 वे स्ान प्राप्त केले आहे. जीएफएस इां डेक्स
णनदे शाांक - अक्षर् ऊजाय खरे दीच्या आकषयकतेवर लक्ष केंणद्रत करतो
लांडनत्मस्त इकॉनॉणमस्ट इम्पॅक्टने णडझाइन आणि तर्ार केले आहे
आणि दे शाच्या कॉपोरे ट PPA बाजाराच्या वाढीच्या क्षमतेला स्ान
आणि कॉटेवा risग्रीसार्न्सद्वारे प्रार्ोणजत आहे. GFS णनदे शाांक
दे तो. टॉप 30 पीपीए माकेटमध्ये भारताचा सहावा क्रमाांक आहे.
2021 मध्ये भारताचा एकूि गुि 57.2 गुि आहे.
फोर्ब्चच्या जगातील सवोत्तम एम्प्प्ॉयर 2021 च्या क्रमवारीत
●
अहवालानुसार, भारत 113 दे शाांच्या GFS णनदे शाांक 2021 मध्ये
ररलायन्स इं िस्टर ीज अव्वल आहे
एकूि 57.2 गुिाांसह 71 व्या स्ानावर आहे, पाडकस्तान (75 व्या
● मुकेश अांबानी र्ाांच्या नेतृत्वाखालील ररलायन्स इं िस्टर ीज फोर्ब्चने
स्थानावर), िीलांका (77 व्या स्ानावर), नेपाळ (79 व्या स्ानावर)
प्रकाणशत केलेल्या जगातील सवोत्तम डनयोक्ता 2021 क्रमवारीत
आणि बाांगलादे श (84 व्या स्थानावर) पेक्षा चाांगले प्रदशयन केले
भारतीर् कॉपोरे ट्समध्ये अव्वल आहे. जागणतक स्तरावर, ररलार्न्स
750 जागणतक कांपन्याांमध्ये 52 व्या स्ानावर आहे. दडक्षि
कोररययाची णदग्गज कांपनी सॅमसंग इलेक्टरॉडनक्सने 2021 मध्ये
जगातील सवोत्तम णनर्ोिे म्हिून अव्वल स्ान पटकावले आहे,
त्यानांतर अमेररकन णदग्गज आर्बीएम, मार्क्रोसॉफ्ट, अाँमेझॉन,
अाँपल, अल्फाबेट आणि डे ल टेक्नॉलॉजीज आहेत.
ग्लोबल हंगर इं िेक्स 2021 मध्ये भारताचा 101 वा क्रमांक आहे.
● ग्लोबल हांगर इां डेक्स (GHI) 2021 मध्ये 116 दे शाांमध्ये भारताचा राँ क
101 व्या स्ानावर घसरला आहे. 2020 मध्ये 107 दे शाांपैकी 94 व्या
स्ानावर भारत होता. भारताचा 2021 GHI स्कोअर 50 पैकी 27.5
आहे, जो गांभीर िेिीमध्ये र्ेतो. नेपाळ (76), बाांगलादे श (76),
म्यानमार (71) आणि पाणकस्तान (92) सारखे शेजारी दे शही
'भर्ानक' उपासमारीच्या िेिीत आहेत. पि त्याांची राँ क भारतापेक्षा
चाांगली आहे.
िब्ल्यूएचओ ग्लोबल टीबी 2021 चा अहवाल: टीबी डनमूचलनामध्ये
भारत सवाचडधक प्रभाडवत दे श
● वर्ल्य हेल्थ ऑगयनार्झेशन (WHO) ने 2021 साठी 'ग्लोबल टीबी
ररपोटय जारी केला आहे, णज्े WHO ने कोणवड -19 च्या पररिामाांवर
प्रकाश टाकला आहे ज्यामुळे क्षर्रोग (टीबी) णनमूयलनाच्या
प्रगतीमध्ये मोठी उल्ापाल् झाली. र्ा अहवालात टीबी
णनमूयलनामध्ये भारताला सवायत जास्त प्रभाणवत दे श म्हिूनही नमूद
करण्यात आले आहे, जे्े 2020 मध्ये नवीन टीबीच्या प्रकरिाांचा
मोठ्या प्रमािावर पररिाम णदसून आला.
● 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये टीबीच्या प्रकरिाांमध्ये 20% घट
झाली.
2021 मसचर सीएफएस ग्लोबल पेन्शन इं िेक्स सवेक्षिात भारताचा
40 वा क्रमांक आहे.
● मसचर कन्सक्सल्टंग, एक अग्रगण्य जागणतक व्यवस्ापन सल्लागार
कांपनी, मसयर ग्लोबल पेन्फ्शन इां डेक्स (2021 MCGPI) ची 13 वी
आवृत्ती जारी केली आहे. 2021 मसयर सीएफएस ग्लोबल पेन्फ्शन
इां डेक्स सवेक्षिात 43 दे शाांमधून भारत 40 व्या स्ानावर आहे.
2020 मध्ये 39 भारताचा 34 वा क्रमाांक होता.
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आहे. त्मस्ती). पि दे श चीनपेक्षा खूप मागे होता (34 व्या
स्थानावर). त्ाणप, गेल्या 10 वषाांमध्ये, एकूि अन्न सुरक्षा
स्कोअरमध्ये भारताचा वाढता नफा पाणकस्तान, नेपाळ आणि
बाांगलादे शच्या तुलनेत मागे पडला आहे.
●

आयलिंि, ऑस्टरे डलया, यूके, डफनलाँि, क्सस्वत्झलिंि, नेदरलाँि्स,
कॅनिा, जपान, रान्स आडि अमेररका र्ाांनी अव्वल स्ान
णमळवले आहे. त्याांचा एकूि GFS स्कोअर णनदे शाांकात 77.8 आणि
80 गुिाांच्या िेिीत होता.

भारताच्या डिफरं ट इं िेक्स 2021 ची यादी:
●

आण्यक स्वातांत्र्य णनदे शाांक 2021: 121 वा

●

जागणतक आनांदाचा अहवाल 2021: 139 वा

●

आां तरराष्टरीर् बौत्मद्धक सांपदा (IP) णनदे शाांक 2021: 40 वा

●

जागणतक प्रेस स्वातांत्र्य णनदे शाांक, 2021: 142 वा

●

जागणतक स्पधायिकता णनदे शाांक 2021: 43 वा

●

ग्लोबल पीस इां डेक्स 2021: 135 वा

●

ग्लोबल स्टाटय अप इकोणसस्टम इां डेक्स 2021: 20 वा

●

ग्लोबल मॅन्युफॅक्चररां ग ररस्क इां डेक्स 2021: 2 रा

●

ग्लोबल इनोव्हेशन इां डेक्स (GII) 2021: 46 वा

●

हेनले पासपोटय णनदे शाांक 2021: 90 वा

●

ग्लोबल हांगर इां डेक्स 2021: 101 वा

जागडतक न्याय प्रकल्पाच्या डनयम कायद्याच्या डनदे शांक 2021 मध्ये
भारताचा 79 वा क्रमांक आहे.
●

जागडतक न्याय प्रकल्पाच्या (िब्ल्यूजेपी) णनर्म कार्द्याच्या
णनदे शाांक 2021 मध्ये भारताने 139 दे श आणि अणधकारक्षेत्राांपैकी
79 वे स्ान णमळवले आहे. डब्ल्यूजेपी णनर्म कार्दा णनदे शाांक
2021 हे 0 ते 1 पर्ांतच्या स्कोअरच्या आधारावर दे शाांना क्रमबद्ध
करते, जे 1 सवायत मजबूत पालन दशयवते. कार्द्याचा णनर्म.
िे न्माकच, नॉवे आडि डफनलाँि जागणतक न्यार् प्रकल्पाच्या
(डब्ल्यूजेपी) णनर्म णनर्म णनदे शाांक 2021 मध्ये अव्वल राणहले.
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FIFA राँ डकंग 2021: भारत 106 व्या क्रमांकावर आहे.
● युनायटे ि स्टे ट्स ऑफ अमेररका (USA) च्या हावचिच
● डफफा (फेिरे शन इं टरनॅशनल िी फुटबॉल असोडसएशन)
डवद्यापीठाने 2021 च्या क्रमवारीत अव्वल स्ान पटकावले आहे.
राँ डकंग 2021 मध्ये भारत 106 व्या क्रमाांकावर आहे, टीम इां णडर्ाचे
र्ुनार्टेड णकांगडम (र्ूके) च्या मॅसॅच्युसेट्स इक्सियूट ऑफ
स्ान एका स्ानावर वाढवण्यात आले आहे. सुनील छे त्रीच्या
टे क्नॉलॉजी (एमआयटी), यूएसए आणि ऑक्सफिच डवद्यापीठाने
नेतृत्वाखालील टीम इां णडर्ाने SAFF (दडक्षि आडशयाई फुटबॉल
फेिरे शन) चॅत्मम्पर्नणशप 2021 मधील णवजर्ानांतर 106 वे स्ान
अनुक्रमे णद्वतीर् आणि तृतीर् क्रमाांक णमळवला आहे.
णमळणवले आहे. र्ा सांघाने णशखर लढतीत नेपाळचा पराभव केला
आहे. णफफा क्रमवारीत बेत्मिर्म पणहल्या स्ानावर आहे. ब्राझील
डवज्ञान आडि तंत्रज्ञान बातम्या
दु सऱ्र्ा स्ानावर, फ्रान्स णतसऱ्र्ा स्ानावर आहे.
“ग्लोबल क्लायमेट टे क इन्व्हेस्टमेंट टर ें ि” अहवाल: भारत 9व्या
ज्युडपटर टर ोजन लघुग्रहांचा अभ्यास करण्यासाठी नासाने लुसी
क्रमांकावर आहे.
● लांडन अाँड पाटयनसय आणि कांपनीच्या 'Five years on: Global
डमशन सुरू केले.
climate tech investment trends since the Paris
● अमेररकेची अांतराळ सांस्ा नासाने ज्युणपटरच्या टर ोजन लघुग्रहाांचा
Agreement र्ा अहवालानुसार, 2016 ते 2021 र्ा कालावधीत
अभ्यास करण्यासाठी 'लुसी डमशन' नावाची पणहली प्रकारची
हवामान तांत्रज्ञान गुांतविुकीसाठी भारत पणहल्या १० दे शाांच्या र्ादीत
मोहीम सुरू केली आहे . लुसीचे णमशन आर्ुष्य 12 वषाांचे आहे, त्या
9 व्या स्ानावर आहे. भारतीर् हवामान तांत्रज्ञान कांपन्याांना र्ा
कालावधीत USD 1 णबणलर्न उद्यम भाांडवल (VC) णनधी प्राप्त झाला.
दरम्यान सौर मांडळाच्या उत्क्ाांतीचा अभ्यास करण्यासाठी हे
यादीतील शीिच 10 देश:
अांतररक्षर्ान एकूि आठ प्राचीन लघुग्रहाांनी उडे ल. र्ामध्ये एक
• US
मुख्य-बेल्ट लघुग्रह आणि सात ज्युणपटर टर ोजन लघुग्रहाांचा समावेश
• चीन
असेल.
• स्वीडन
• UK
• फ्रांस
• जर्मनी
• कॅनडर
• नेदरलँड्स
• भररत
• ससांगरपूर
राज्य ऊजाच कायचक्षमता डनदेशांक (SEEI) 2020 मध्ये कनाचटक
अव्वल आहे.
● कनाचटक राज्य ऊजाच कायचक्षमता डनदे शांक 2020 (SEEI) मध्ये
अव्वल स्ानावर आहे, राज्यातील ऊजाच कायचक्षमता
सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रमाांच्या पाश्वयभूमीवर 100 पैकी 70 गुि
णमळवून. राजस्थान दु सऱ्र्ा तर हररयािा णतसऱ्र्ा क्रमाांकावर
आहे. गेल्या वषी म्हिजे SEEI 2019 राँ णकांगमध्ये राजस्ान अव्वल
स्ानावर होते. राज्य ऊजाय कार्यक्षमता णनदे शाांक (SEEI) 2020
ऊजाय मंत्रालयाच्या अांतगयत जारी करण्यात आला.
● राज्य ऊजाय कार्यक्षमता णनदे शाांक ब्युरो ऑफ एनजी एडफडशएन्सी
(BEE) आणि अलायन्स फॉर एन एनजी-एडफडशएं ट इकॉनॉमी
(AEEE) द्वारे जारी केला जातो.
THE ची जागडतक प्रडतष्ठा राँ डकंग 2021 जाहीर झाली.
● टाइम्स हायर एज्युकेशन (THE) च्या जागडतक प्रडतष्ठा राँ डकंग
2021 मध्ये 4 भारतीर् सांस्ाांनी स्ान णमळवले आहे, ज्यामध्ये
जगभरातील आघाडीच्या णशक्षितज्ञाांच्या मताांच्या आधारे शीषय 200
णवद्यापीठे समाणवष्ट आहेत. इं डियन इक्सियूट ऑफ सायन्स
(IISc) बेंगळु रूने टॉप 100 (91-100) मध्ये भारतीर् सांस्ाांमध्ये
अव्वल स्ान पटकावले आहे. इतर 3 भारतीर् सांस्ा म्हिजे IIT
बॉम्बे, IIT णदल्ली आणि IIT मद्रास.
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लुसी डमशन बद्दल:
●

ल्युसी णमशन इत्ा वेगवेगळ्या लघुग्रहाांचे अिेषि करण्यासाठी
इणतहासातील नासाचे पणहले एकल अांतराळ र्ान णमशन णचन्हाांणकत
करे ल.

●

16 ऑक्टोबर 2021 रोजी फ्लोररडामधील केप कॅनावेरल स्पेस
फोसय स्टे शनवर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 वरून र्ुनार्टे ड लॉन्च
अलार्न्स (र्ूएलए) ऍटलास व्ही रॉकेटवर लुसी प्रोब लााँच करण्यात
आले.

●

बृहस्पणतचे टर ोजन लघुग्रह हे अांतराळ खडकाांचे दोन मोठे समूह
आहेत ज्याचा शास्त्रज्ञाांना णवश्वास आहे की सौर मांडळाच्या बा्
ग्रहाांची स्ापना करिाऱ्र्ा प्रा्णमक सामग्रीचे अवशेष आहेत
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शरीरशास्त्र डकंवा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पाररतोडिक 2021
पुरस्कार बातम्या
जाहीर
डशव नािर यांना ग्लोबल लीिरडशप अवॉिच 2021 प्रदान करण्यात
● शरीरडक्रयाडवज्ञान वा वैद्यक 2021 मध्ये नोबेल पाररतोडिक
येिार आहे.
सांर्ुिपिे प्रदान करण्यात आले David Julius आडि Ardem
●

डशव नािर र्ाांना ग्लोबल लीिरडशप अवॉिच 2021 प्रदान

करण्यात र्ेिार आहे. र्ाांची णनवड अमेररकन भारत व्यापार
पररिद (USIBC) ने केली आहे. त्याचसोबत मक्सल्लका श्रीडनवासन

Patapoutian र्ाांना हा पुरस्कार णमळाला.
●

आहे.

र्ाांना दे खील पुरस्कार णमळिार आहे. णशव नाडर एचसीएल
टे क्नॉलॉजीज णलणमटे डचे सांस्ापक आणि अध्यक्ष आहेत. मत्मल्लका
िीणनवासन टर ॅ क्टसय अाँड फामय इत्मिपमेंट णलणमटे ड (TAFE) च्या

David Julius बद्दल:
●

अमेररका आडि भारतातील सवोच्च कॉपोरे ट अणधकाऱ्र्ाांचा
सन्मान करतात . णनवेदनानुसार, त्याांनी अनुकरिीर् नेतृत्वाचे

●

भारतीय संस्था LIFE ला 2021 राइट लाईव्हलीहुि पुरस्कार
डमळाला.
ला

2021

नोबेल पाररतोडिक:
●

एक आांतरराष्टरीर् सन्मान आहे, ज्याला स्वीडनचा पर्ायर्ी नोबेल
पुरस्कार म्हिूनही ओळखले जाते . लाइफ र्ा पुरस्कारासाठी
"असुरणक्षत समुदार्ाला त्याांची आजीणवका सांरणक्षत करण्यासाठी
स्वच्छ

पर्ायवरिावर

त्याांचा

हक्क

साांगण्याच्या

स्वीणडश आणवष्कारक अल्ह्रेि नोबेल र्ाांच्या 1895 मध्ये णनधन
झालेल्या बक्षीसातून बक्षीस रक्कम र्ेते .
●

भौडतकशास्त्र 2021 मधील नोबेल पाररतोडिक जाहीर
●

सांर्ुि पिे हा पुरस्कार णजांकला. भौणतकशास्त्रातील नोबेल
पाररतोणषक रॉयल स्वीडिश अकॅिमी ऑफ सायन्सेस,

याडशवाय, इतर तीन पुरस्कारप्राप्त ज्यांना दे खील सन्माडनत

स्टॉकहोम, स्वीिन द्वारे प्रदान केले जाते . पुरस्कार सुवियपदक

करण्यात आले ते समाडवष्ट् आहेत:
●

रणशर्न पर्ायवरि कार्यकते व्लाणदमीर त्मस्ल््ाक

●

कॅनेणडर्न स्वदे शी हक्क रक्षक फ्रेड हुसन

पुरस्कारांबद्दल:
●

आणि 10 दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर ($ 1.14 दशलक्ष पेक्षा
जास्त) रक्कम णवजेत्याांना णमळते.
स्ुकुरो मनाबे आडि क्लाऊस हॅसलमॅन चे योगदान:
●

र्ा पुरस्काराची स्ापना जमयन-स्वीणडश समाजसेवी जॅकोब वॉन

करण्यासाठी दीघयकालीन सहाय्यासह र्ेतो.
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modelling

of

Earth’s

climate,

warming साठी पुरस्कार दे ण्यात आला.

णशक्षि र्ासारख्या क्षेत्रात व्यावहाररक आणि अनुकरिीर् र्ोगदान

रोख पाररतोणषक आणि णवजेत्याांना ठळक आणि णवस्ताररत

physical

quantifying variability and reliably predicting global

नसलेल्या पर्ायवरि सांरक्षि, मानवाणधकार, शाश्वत णवकास, आरोग्य,

लाईव्हलीहुड पुरस्कार 1 दशलक्ष स्वीडिश मुकुट ($ 115,000)

स्ुकुरो मनाबे (णप्रर्न्स्न र्ुणनव्हणसयटी, र्ूएसए) आणि क्लाऊस
हॅसलमॅन (मॅक्स प्लॅांक इत्मर्न्स्यूट फॉर मेटेरॉलॉजी, हॅम्बगय, जमयनी)
र्ाांना

उक्सकुल र्ाांनी 1980 मध्ये केली होती , "नोबेलमध्ये समाणवष्ट

दे िाऱ्र्ाांचा सन्मान आणि सम्यन करण्यासाठी" बक्षीस र्ादी. राईट

भौणतकशास्त्र 2021 मधील नोबेल पाररतोणषक जाहीर झाले.
स्ुकुरो मनाबे, क्लाऊस हॅसलमॅन, जॉडजचयो पॅरीसी र्ाांनी

आहे.

कॅमेरूणनर्न मणहला हक्क कार्यकते मा्े वाांडो

इतर बणक्षसे भौडतकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साडहत्य, शांती आडि
अथचशास्त्र र्ा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्ायसाठी आहेत .

सक्षमीकरिाच्या तळागाळातील दृणष्टकोनासाठी" णनवडण्यात आले

●

प्रणतणष्ठत पुरस्कार सुवियपदक आणि 10 दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर
($ 1.14 दशलक्ष पेक्षा जास्त) सह येतो. पुरस्काराचे णनमायते

राईट

लाईव्हलीहुि पुरस्काराने सन्माडनत करण्यात आले आहे, हा

त्मिप्स ररसचयमधील हॉवडय ह्र्ूजेस मेणडकल इत्मर्न्स्यूटमध्ये

शोधण्यासाठी दबाव-सांवेदनशील पेशी वापरतात.

णदल्लीत्मस्त पर्ायवरिीर् सांस्ा "लीगल इडनडशएडटव्ह फॉर

आणि

सेन्सर

र्ाांणत्रक उत्तेजनाांना प्रणतसाद दे िाऱ्र्ा सेन्ससयचा एक नवीन वगय

दे साई डबस्वाल USIBC च्या अध्यक्षा आहेत.

(LIFE)"

भागातील

असलेले Ardem Patapoutian, त्वचा आणि अांतगयत अवर्वाांमध्ये

भागीदारी पुढे नेण्यात महत्त्वपूिय भूणमका बजावली आहे. डनशा

एन्व्हायनचमेंट

शेवटच्या

Ardem Patapoutian बद्दल:

प्रदशयन केले आहे आणि दोन दे शाांमधील सामररक आणि आण्यक

अाँि

मज्जातांतूांच्या

कॅप्साणसनचा वापर केला.

2007 पासून दरवषी णदले जािारे ग्लोबल लीडरणशप अवॉड्य स ,

फॉरे स्ट

त्वचेच्या

ओळखण्यासाठी णमरचीच्या णमरच्याांमधील एक तीव्र सांर्ुग

पुरस्कारांबद्दल:

●

कॅणलफोणनयर्ा णवद्यापीठाच्या डेत्मव्हड ज्युणलर्सने उितेला प्रणतसाद
दे िाऱ्र्ा

अध्यक्ष आणि व्यवस्ापकीर् सांचालक आहेत.
●

"receptors for temperature and touch" हा त्याांच्या शोध

जॉडजचयो पॅरीसीचे योगदान:
●

जॉणजयर्ो पॅरीसी (रोम, सॅणपन्फ्झा र्ुणनव्हणसयटी ऑफ रोम, इटली) र्ाांना
interplay of disorder and fluctuations in physical
systems from atomic to planetary scales. या
शोधासाठी पुरस्कार दे ण्यात आला.
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.एम.वेंकय्या नायिू यांनी लोकडप्रय गोपीनाथ बोिोलोई पुरस्कार
रसायनशास्त्र मधील नोबेल पाररतोडिक 2021 जाहीर
प्रदान केला.
● रसार्नशास्त्र मधील नोबेल पाररतोणषक 2021 जाहीर झाले. नोबेल
● एम.वेंकय्या नार्डू र्ाांनी लोकणप्रर् गोपीना् बोडोलोई पुरस्कार
पाररतोणषक सांर्ुिपिे बेंजाडमन डलस्ट आणि िे क्सव्हि िब्ल्यूसी
प्रदान केला. हा पुरस्कार प्रख्यात लेखक डनरोदे कुमार बरुआ ,
मॅकडमलन
यांना
"asymmetric
organocatalysis
कस्तुरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक टर स्टची आसाम शाखा आणि
णवकासासाठी" दे ण्यात आले. र्ामुळे औषधशास्त्राला प्रगती
डशलााँग चेंबर गायकाला गुवाहाटी र्े्ील एका णवशेष कार्यक्रमात
णमळाली. डवज्ञान रॉयल स्वीडिश अकादमी र्ाांनी नोबल पुरस्कार
प्रदान करण्यात आला आहे. पुरस्काराचे स्वरूप 5 लाख रुपये
दे ण्याचा णनियर् घेतला आहे.
रोख , मानपत्र आणि शाल असे आहे. हा आसामचा सवायत मोठा
बेंजाडमन डलस्टबद्दल
नागरी पुरस्कार आहे.
● जन्म 1968 फ्राँकफटय , जमयनी
पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती ंबद्दल:
● पीएच.डी. 1997 गोए्े णवद्यापीठ फ्राँकफटय , जमयनी
● हा पुरस्कार आसाम सरकारने राज्याचे पणहले मुख्यमांत्री गोपीनाथ
● मॅक्स प्लाँक इत्मर्न्स्यूट फॉर कोल ररसचय, मल्हेम एन डर रुहर,
बोिोलोई र्ाांच्या स्मरिा्य स्ापन केला होता .
जमयनीचे सांचालक.
● कस्तुरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक टर स्टच्या आसाम शाखेची स्ापना
िे क्सव्हि िब्ल्यूसी मॅकडमलन बद्दल:
महािा गाांधीांनी 9 जानेवारी 1946 रोजी केली.
● जन्म 1968 बेलणशल, र्ूके
● डशलााँग चेंबर कोअर (SCC) हा 2001 मध्ये स्ापन केलेला एक
● पीएच.डी. 1996 कॅणलफोणनयर्ा णवद्यापीठ,
प्रणसद्ध सांगीत समूह आहे. त्याने णवणवध राष्टरीर् आणि आांतरराष्टरीर्
● णप्रन्सटन णवद्यापीठ, र्ूएसए र्े्े प्राध्यापक.
व्यासपीठाांवर सादर केले आहे.
साडहत्यातील नोबेल पाररतोडिक 2021 जाहीर
प्रोफेसर एररक हनुशेक आडि िॉ. रुक्सििी बॅनजी यांनी 2021 चा
● साडहत्याचे नोबेल पाररतोडिक 2021 मध्ये झाांझीबारमध्ये
डयदान पुरस्कार
जन्मलेल्या आणि इां ग्लांडमध्ये सणक्रर् असलेल्या अब्दु लराजाक
● प्राध्यापक एररक ए. हनुशेक आणि िॉ रुक्सििी बॅनजी र्ाांना
गुनाचह र्ाांना दे ण्यात आला.
शाळाांमधील णशक्षि पररिाम सुधारण्यासाठी णशक्षि णवकासासाठी
● त्याांच्या
"uncompromising and
compassionate
डयदान पुरस्कार दे ण्यात आला आहे . णर्दान पाररतोणषक हे
penetration of the effects of colonialism and the
जगातील सवोच्च णशक्षि पुरस्कार आहे, जे त्याांच्या शैक्षणिक
कार्ायच्या महत्त्वाच्या भागाला सांबोणधत करण्याच्या त्याांच्या
fate of the refugee in the gulf between cultures and
महत्त्वपूिय कार्ायची ओळख आहे.
continents.." र्ा पुस्तकासाठी नोबेल पुरस्कार णमळाला.
भारतीय हॉकीपटू ं नी एफआयएच स्टासच पुरस्कार डजंकले.
● साणहत्यातील नोबेल पाररतोणषक स्वीणडश अकादमी, स्टॉकहोम,
● आां तरराष्टरीर् हॉकी महासांघाने (एफआर्एच) जाहीर केलेल्या
स्वीडन द्वारे प्रदान केले जाते.
भारतीय हॉकी खेळािूंनी एफआयएच स्टासच पुरस्कारांच्या
अब्दु लराजाक गुनाच कोि आहे?
2020-2021 आवृत्ती णजांकल्या. 23 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर या
● टाांझाणनर्न कादां बरीकाराचा जन्म 1948 मध्ये झाांझीबारमध्ये झाला
कालावधीत झालेल्या ऑनलाइन मतदानाच्या आधारे णवजेत्याांचा
होता आणि त्यानांतर ते र्ूके आणि नार्जेररर्ात राणहले आहेत. त्याची
णनियर् घेण्यात आला ज्यात राष्टरीर् सांघ, त्याांचे सांबांणधत राष्टरीर्
सवायत प्रणसद्ध कादां बरी पॅराडाइज आहे, जी 1994 मध्ये बुकर
कियधार आणि प्रणशक्षक, खेळाडू , मीणडर्ा आणि हॉकी चाहत्याांनी
पुरस्कारासाठी शॉटय णलस्ट करण्यात आली होती.
प्रणतणनणधत्व केले.
● गुनाय सध्या र्ूकेमध्ये राहतात आणि केंट णवद्यापीठात इां ग्रजी साणहत्य
एफआयएच स्टासच पुरस्कार 2020-21: डवजेत्यांची यादी
णशकवतात. ते केंट, कॅांटरबरी णवद्यापीठात इां ग्रजी आणि उत्तर ● सवोत्तम खेळाडू : हरमनप्रीत डसंग (पुरुि) आणि गुरजीत कौर
औपणनवेणशक साणहत्याचे प्राध्यापक होते आणि त्याांनी दहा
(मडहला)
कादां बऱ्र्ा आणि अनेक लघुक्ा प्रकाणशत केल्या आहेत.
● वषायचा गोलरक्षक: पीआर श्रीजेश (पुरुि) आणि सडवता पुडनया
शांततेचा नोबेल पुरस्कार 2021 जाहीर.
(मडहला)
● नॉवेणजर्न नोबेल सणमतीने माररर्ा रे सा आणि णदणमत्री मुराटोव्ह
● वषायचा `रार्णझांग स्टार : डववेक सागर प्रसाद (पुरुि) आणि
र्ाांना “अणभव्यिी स्वातांत्र्याचे रक्षि करण्याच्या प्रर्त्ाांसाठी 2021
शडमचला देवी (मडहला)
चा नोबेल शाांतता पुरस्कार दे ण्याचा णनियर् घेतला आहे, जी
● वषायचे प्रणशक्षक: ग्रॅहम रीि (पुरुि) आणि शोएिच मारीने (मडहला)
लोकशाही आणि शाश्वत शाांतीची पूवय शतय आहे सत्तेचा गैरवापर,
कनाचटक डवकास ग्रामीि बाँकेला दोन राष्ट्रीय पुरस्कार डमळाले.
णहांसाचाराचा वापर आणि णतच्या मूळ दे शात णफणलणपन्समध्ये वाढती
● कॅनरा बाँक पुरस्कृत कनाचटक डवकास ग्रामीि बाँक (KVGB) ला
हुकूमशाही उघड करण्यासाठी माररर्ा रे सा अणभव्यिी स्वातांत्र्याचा
पेन्शन फंि डनयामक आडि डवकास प्राडधकरिाकिून अटल
वापर करते.
पेन्शन योजनेअंतगचत (APY) महत्त्वपूिय नोांदिीसाठी दोन राष्टरीर्
● णदणमत्री मुराटोव्ह र्ाांनी अनेक दशकाांपासून रणशर्ातील वाढत्या
पुरस्कार ('APY डबग डबलीव्हसच' आडि 'लीिरडशप कॅडपटल')
णमळाले आहेत.
आव्हानािक पररत्मस्तीत भाषि स्वातांत्र्याचे रक्षि केले आहे.
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2021 चा अथचशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर
सत्यडजत रे पुरस्कारासाठी तेलुगु डचत्रपट डनमाचता बी गोपाल यांची
डनवि
● रॉर्ल स्वीणडश अक
ॅ ॅ डमी ऑफ सार्न्सने अ्यशास्त्रातील
● सुप्रणसद्ध तेलुगु णचत्रपट णनमायते बी गोपाल, उफय बेजविा गोपाल
अनुभवजन्य र्ोगदानासाठी डेत्मव्हड काडय (र्ुणनव्हणसयटी ऑफ
र्ाांची भारतीर् णचत्रपटसृष्टीतील एकूि र्ोगदानाबद्दल चौर्थ्ा
कॅणलफोणनयर्ा, बकयले, र्ूएसए), जोशुआ अाँणग्रस्ट (मॅसॅच्युसेट्स
सत्यडजत रे पुरस्कारासाठी णनवड झाली आहे . गोपाल र्ाांनी 30
इत्मर्न्स्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, केंणब्रज, र्ूएसए) आणि गुईडो इम्बेन्स
णचत्रपट तेलुगु आणि दोन णहांदी णचत्रपट णदग्दणशयत केले आहेत.
(स्टॅ नफोडय
र्ुणनव्हणसयटी,
र्ूएसए)
र्ाांना
सांर्ुिपिे
मल्याळम णचत्रपट णनमायते बाळू णकररर््, सांगीत णदग्दशयक पेरुम्बवूर
"methodological contributions to the analysis of causal
जी रवीांद्रना् आणि इतराांचा समावेश असलेल्या पॅनेलद्वारे त्याांची
relationships" र्ोगदानासाठी पुरस्कार दे ण्याचे घोणषत केले.
णनवड करण्यात आली.
अथचशास्त्रातील नोबेल बद्दल:
●
र्ा पुरस्काराची स्ापना सत्यडजत रे डफल्म सोसायटी केरळ र्ा
● 1968 मध्ये, Sveriges Riksbank (स्वीडनची मध्यवती बाँक) ने
राज्य-आधाररत सांस्ेने केली आहे, र्ा पुरस्कारात 10,000 रुपये
नोबेल पुरस्काराचे सांस्ापक अल्हफ्रेड नोबेल र्ाांच्या स्मृतीप्रीत्य्य
रोख बक्षीस, स्मृणतणचन्ह णमळते.
अ्यशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराची स्ापना केली. नोबेल
वाल्टे री बोटासने तुकी ग्रांि डप्रक्स 2021 डजंकली.
फाउां डेशनने 1968 मध्ये बाँकेच्या 300 व्या वधायपन णदनाणनणमत्त
● वाल्टे री बोटास (मणसयडीज-णफनलांड) ने 10 ऑक्टोबर 2021 रोजी
Sveriges Riksbank कडू न णमळालेल्या दे िगीवर आधाररत आहे.
आर्ोणजत F1 तुकी ग्रांि डप्रक्स 2021 णजांकली आहे.हे त्याचे र्ा
इकॉनॉणमक सार्न्समधील पणहले पाररतोणषक 1969 मध्ये रॅ गनार
मोसमातील पणहले णवजेतेपद आहे. मॅक्स वेस्टॅचपेन (रे ड बुलणफ्रश आणि जॅन णटनबगयन र्ाांना दे ण्यात आले.
मल्याळम लेखक बेन्याडमन यांना वायलर पुरस्कार डमळाला.
●

सुप्रणसद्ध मल्याळम लेखक बेन्याडमन र्ाांना त्याांच्या " मंथलीररले
20 कम्युडनस्ट विािंगल" या पुस्तकासाठी 45 वा वायलर
रामवमाच मेमोररयल डलटरे री पुरस्कार णमळाला आहे.

●

वार्लर रामवमाय मेमोररर्ल टर स्टने स्ापन केलेल्या प्रणतणष्ठत
पुरस्कारामध्ये 1 लाख रुपयांचे रोख बक्षीस, प्रणसद्ध णशल्पकार
कनर्ी कुत्मन्हरामन र्ाांनी णडझाइन केलेले णशल्प आणि प्रशत्मस्तपत्र
र्ाांचा समावेश आहे.

एस्टर ोनॉडटकल सोसायटी ऑफ इं डिया ने जी सतीश रे ड्डी यांना
आयचभट्ट पुरस्कार प्रदान केला.
●

DDR&D व DRDO चे अध्यक्ष डॉ जी सतीश रे ड्डी र्ाांना भारतातील
अांतराळवीराांना प्रोत्साहन दे ण्यासाठी त्याांच्या आजीवन
र्ोगदानासाठी एस्टर ोनॉणटकल सोसार्टी ऑफ इां णडर्ा (एएसआर्) ने
प्रणतणष्ठत आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान केला आहे. डॉ. रे ड्डी strategic
and tactical missile प्रिालीमध्ये मोठे र्ोगदान णदले आहे आणि
दे शाला गांभीर सांरक्षि तांत्रज्ञानामध्ये स्वावलांबी होण्यास मदत केली
आहे.

नेदरलाँड्स) णद्वतीर् तर सडजचयो पेरेझ (मेत्मक्सको- रे ड बुल) णतसऱ्र्ा
स्ानावर आहे. दरम्यान, लुईस हॅणमल्टन पाचव्या स्ानावर आहे.
िॉ रिदीप गुलेररया यांना 22 वा लाल बहादू र शास्त्री राष्ट्रीय
पुरस्कार डमळाला.
● उपराष्टरपती व्यंकय्या नायिू र्ाांनी 22 वा लाल बहादू र शास्त्री राष्टरीर्
पुरस्कार मेणडकल सार्न्सेस अत्मखल भारतीर् सांस्ा (एम्स), चे
सांचालक िॉ रिदीप गुलेररया र्ाांना उप-राष्टरपती णनवास मध्ये
पुरस्कार णदला. त्याांनी डॉ. गुलेररर्ा र्ाांच्या कतयव्याबद्दल आणि
एम्समधील पल्मोनरी मेणडसीन आणि स्लीप णडसऑडयर णवभागाच्या
पालनपोषिाची प्रशांसा केली.
भारताचा “टे किर” ने डप्रन्स डवल्यम ‘इको-ऑस्कर’ पुरस्कार
डजंकला.
● नवी णदल्लीत्मस्त 17 वषीर् उद्योजक णवद् र्ुत मोहन हा ‘इकोऑस्कर’ म्हिून ओळखल्या जािाऱ्र्ा ‘अ्यशॉट प्राईज’च्या पाच
जागणतक णवजेत्याांमध्ये आहे. हा पुरस्कार ग्रह वाचवण्याचा प्रर्त्
करिाऱ्र्ा लोकाांचा सन्मान करतो.
● णवद् र्ुताला स्वच्छ आमच्या वार्ु िेिीमध्ये, 'टेक्किर' नावाच्या
तांत्रज्ञानासाठी दे ण्यात आले आहे, जे एक लहान आणि पोटे बल
उपकरि आहे. जे धूर उत्सजयन कमी करण्यासाठी आणि वार्ू
प्रदू षि कमी करण्यासाठी इां धन आणि खताांसारख्या जैव
उत्पादनाांमध्ये रूपाांतररत करण्यासाठी पीकाचे अवशेष वापरते.
प्रत्येक पाच णवजेत्याांना त्याांच्या प्रकल्पासाठी £ 1 दशलक्ष णमळतील.
अलेक्सी नॅव्हलनीने युरोडपयन युडनयनचे सखारोव पाररतोडिक
डजंकले.
● र्ुरोणपर्न सांसदे ने युरोपीय संघाचे सवोच्च मानवाडधकार
पाररतोडिक, 2021 साठी णवचाराांच्या स्वातांत्र्यासाठी सखारोव
पाररतोणषक तुरुांगातील रणशर्न णवरोधी पक्षनेते अलेक्सी नॅव्हलनी
र्ाांना प्रदान केले आहे. व्लाणदमीर पुतीन र्ाांच्या राजवटीतील
भ्रष्टाचाराणवरोधात अ्क लढा दे ण्यासाठी त्याांच्या प्रचांड वैर्त्मिक
शौर्ायबद्दल हा पुरस्कार दे ण्यात आला आहे.
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पुरस्काराबद्दल:
● 1969 मध्ये स्ापन करण्यात आलेला हा पुरस्कार भारतीर्
● णवचाराांच्या स्वातांत्र्यासाठी साखारोव पाररतोणषक, सामान्यतः
णचत्रपटसृष्टीतील कलाकाराचा सवोच्च सन्मान आहे. आशा भोांसले,
सखारोव पुरस्कार म्हिून ओळखले जाते, हे र्ुरोणपर्न सांसदे चे
णदग्दशयक सुभाष घई, मोहनलाल, शांकर महादे वन आणि अणभनेता
सवोच्च मानवाणधकार पुरस्कार आहे. मानवाणधकार आणि
णबस्वजीत चॅटजी र्ा पाच सदस्ाांच्या ज्युरीने पुरस्काराचा णनियर्
णवचारस्वातांत्र्याच्या रक्षिासाठी आपले जीवन समणपयत केलेल्या
घेतला. 2019 चा दादासाहेब फाळके पुरस्कार गेल्या वषी जाहीर
व्यिी आणि गटाांना हा पुरस्कार सन्माणनत करतो.
होिार होता पि कोणवड-19 महामारीमुळे 2019 च्या राष्टरीर्
परमडबकुलम टायगर कॉन्झव्हेशन फाऊंिे शनने अथच हीरोज
णचत्रपट पुरस्काराांप्रमािेच तो पुढे ढकलण्यात आला होता.
अवॉि्चस 2021 डजंकला.
िॉ. राजीव डनगम 2022 जोसेफ ए. कुशमन पुरस्कारासाठी
● परां बीकुलम व्याघ्र सांवधयन प्रणतष्ठानला नॅटवेस्ट ग्रुपने स्ापन केलेला
डनविले गेले.
अ्य गाणडय र्न पुरस्कार णमळाला आहे. र्ा पुरस्काराच्या आठ
● CSIR-नॅशनल इत्मर्न्स्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) मधील माजी
णवजेत्याांना UN Convention on International Trade on
मुख्य शास्त्रज्ञ िॉ. राजीव डनगम र्ाांची फोरणमणनफेरल
Endangered Species of Wild Fauna आणि फ्लोरा
सांशोधनातील उत्कृष्टतेसाठी 2022 जोसेफ ए. कुशमन
सरणचटिीस Ivonne Higuero र्ाांनी आभासी समारां भाद्वारे
गौरवण्यात आले.
● नॅटवेस्ट ग्रुप इं डियाने र्ा पुरस्काराांची स्ापना केली होती.
परमडबकुलम व्याघ्र प्रकल्प:
● परां णबकुलम व्याघ्र प्रकल्पामध्ये पूवीच्या पारां णबकुलम वन्यजीव
अभर्ारण्याचाही समावेश आहे, जो 391 चौरस डकलोमीटरमध्ये
पसरलेला आहे.
● हे केरळच्या पलक्कड णजल्ह्ातील सांरणक्षत क्षेत्र आहे. त्याची स्ापना
1973 मध्ये झाली.
● हे अभर्ारण्य अनाइमलाई णहल्स आणि नेत्मल्लर्ामॅ्ी टे कड्याांमधील
सुांगम पवयतराांगाांमध्ये आहे.
● 2010 मध्ये पारां णबकुलम वन्यजीव अभर्ारण्य पारां णबकुलम व्याघ्र
प्रकल्पाचा एक भाग म्हिून घोणषत करण्यात आले. व्याघ्र प्रकल्पाने
सहभागी वन व्यवस्ापन र्ोजना (PFMS) लागू केली.
माडटच न स्कोसेस आडि स्झाबो यांना सत्यडजत रे जीवनगौरव
पुरस्कार डमळाला.
● हॉणलवूडचे णदग्गज माडटच न स्कॉसेज आणि प्रणसद्ध हांगेररर्न णचत्रपट
णनमायते इस्टे वान स्झाबो र्ाांना र्ा वषीच्या आं तरराष्ट्रीय डचत्रपट
महोत्सवात (IFFI) सत्यडजत रे जीवनगौरव पुरस्काराने
सन्माडनत केले जाईल. णफल्म फेत्मस्टव्हल ची 52 व्या आवृत्ती
गोव्यात 20 ते 28 नोव्हेंबर दरम्यान होिार आहे.
● 1966 च्या “फादर” आणि 1981 मधील “मेणफस्टो” णचत्रपटासारख्या
उत्कृष्ट कृतीांसाठी सझाबो ओळखला जातो, तर स्कॉसे हे नवीन
हॉलीवूड र्ुगातील प्रमुख व्यिीांपैकी एक आहेत, ज्याांना णचत्रपट
इणतहासातील सवायत महान आणि प्रभावशाली णदग्दशयक म्हिून
ओळखले जाते
रजनीकांत यांना दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्माडनत
करण्यात आले.
● अणभनेता, णनमायता आणि पटक्ा लेखक म्हिून णदलेल्या
र्ोगदानाबद्दल अणभनेता रजनीकांत र्ाांना 67 व्या राष्टरीर् णचत्रपट
पुरस्कार सोहळ्यात प्रणतणष्ठत 51 व्या दादासाहेब फाळके
पुरस्काराने सन्माणनत करण्यात आले. भारतीर् णचत्रपटसृष्टीतील
त्याांच्या अतुलनीर् र्ोगदानाबद्दल त्याांना उपराष्टरपती एम व्यांकय्या
नार्डू र्ाांच्याकडू न प्रणतणष्ठत पुरस्कार णमळाला.
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पुरस्कारासाठी णनवड झाली आहे. प्रणतणष्ठत पुरस्कारासाठी णनवड
झालेले डॉ. णनगम हे पणहले भारतीर् नागररक आहेत. फोराणमणनफेरा
(मार्क्रोफॉणसल)

सांशोधनाच्या

क्षेत्रातील

त्याांच्या

उत्कृष्ट

र्ोगदानासाठी त्याांची णनवड करण्यात आली आहे.
●

जोसेफ ए. कुशमन पुरस्कार 1979 मध्ये फोरणमणनफेरल
सांशोधनासाठी र्ूएसए त्मस्त कुशमन फाउां डेशनने स्ाणपत केला
होता.

डसत्सी िांगरे म्बगा यांना जमचन बुक टर े ि 2021 चा शांतता पुरस्कार
डमळाला.
●

जमयन बुक टर े ड 2021 चा शाांतता पुरस्कार णझम्बाब्वेच्या लेत्मखका
आणि णचत्रपट णनमायत्या णसत्सी डाांगारे म््गा र्ाांना जमयन सांघटनेच्या
बोरसेनव्हेरेन डे स ड्यूशचेन बुचहाँडेल्स द्वारे णमळाला.

●

जमयन शाांतता पाररतोणषक णजांकिारी डां गारे म्बगा ही पणहली
कृिविीर् मणहला आहे. णतने पेन डपंटर पाररतोडिक 2021
णजांकले आहे. णतची पणहली कादां बरी, नवयस कांणडशन ही
णझम्बाब्वेमधील कृिविीर् मणहलाांनी इां ग्रजीत प्रकाणशत केलेली
पणहली होती.
जमचन बुक टर े ि 2021 चा शांतता पुरस्काराबद्दल:

●

Börsenverein des Deutschen Buchhandels, the German
Publishers and Booksellers Association, Germany द्वारे
पुरस्कृत

●

बक्षीस रक्कम: 25,000 र्ुरो

TVS मोटर कंपनीला इं डिया ग्रीन एनजी अवॉिच 2020 डमळाला.
●

TVS मोटर कंपनीला इं डियन फेिरे शन ऑफ ग्रीन एनजी
(IFGE) द्वारे इं डिया ग्रीन एनजी अवॉिच 2020 च्या डतसऱ्या
आवृत्तीत 'उत्कृष्ट् नवीकरिीय ऊजाच वापरकताच' म्हिून सन्माणनत
करण्यात आले आहे. केंद्रीर् रस्ते वाहतूक आणि महामागय मांत्री
डनतीन गिकरी र्ाांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
IFGE ने TVS मोटरचे दीघायर्ुष्य आणि त्मस्रता सुणनणित करताना
अक्षर् ऊजाय क्षेत्रामध्ये पर्ायर्ी उजाय स्त्रोताांच्या वापरावर सांशोधन
आणि अांमलबजाविी करण्याच्या प्रर्त्ाांना मान्यता णदली आहे.
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कुंग फू नन्सने युनेस्कोचे माशचल आटच एज्युकेशन पाररतोडिक 2021
डकरे न ररडजजू यांनी गुजरातमधील भारतातील पडहल्या क्रीिा लवाद
डजंकले.

केंद्राचे उद् घाटन केले

●

●

बौद्ध धमायच्या द्रुक्पा ऑडयरच्या सुप्रणसद्ध कुांग फू नन्सने
णहमालर्ातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या त्याांच्या शूर आणि वीर

गुजरातमधील अहमदाबाद र्े्े भारताच्या पडहल्या क्रीिा

कृत्याांसाठी, र्ुनेस्कोचे माशयल आट्य स एज्युकेशन पाररतोणषक 2021

लवाद केंद्राचे उद् घाटन केले आहे . हे क्रीडा लवाद केंद्र (SAIC)

णजांकले आहे. नन्स माशयल आटयच्या माध्यमातून तरुि मुलीांना,

क्रीडा क्षेत्रातील वाद वेगाने टर ॅ क करण्यासाठी एक स्वतांत्र सांस्ा

स्वतः चा बचाव करण्यासाठी, आिणवश्वास णनमायि करण्यासाठी

म्हिून काम करे ल आणि खेळाांशी सांबांणधत समस्ाांचे णनराकरि

आणि त्याांच्या समाजातील नेतृत्वाच्या भूणमका स्वीकारण्यास सक्षम

करण्यासाठी एक र्ांत्रिा म्हिून काम करे ल.

करतात.

SACI बद्दल:
●

पुरस्काराबद्दल:
●

माशयल आट्य स फॉर र्ू् डेव्हलपमेंट अाँड एां गेजमेंट) ने हा पुरस्कार
सुरू केला आहे.

अत्यांत जबाबदार पद्धतीने सोडवण्याच्या तरतुदीद्वारे प्रणतष्ठा णनमायि
करून आणि स्वतः साठी णवश्वासाहयता प्रस्ाणपत करे ल.
बीरें द्र लाकरा आडि एसव्ही सुनील यांनी आं तरराष्ट्रीय हॉकीमधून
डनवृत्तीची घोििा केली.

क्रीिा बातम्या

●

भारतीर् हॉकी स्टार णडफेंडर बीरें द्र लाकरा र्ाांनी आांतरराष्टरीर्
हॉकीमधून णनवृत्ती जाहीर केली आहे.

डनवृत्तीची घोििा केली
ऑणलत्मम्पक काांस्पदक णवजेते भारतीर् हॉकीपटू रुडपंदर पाल

●

197 सामन्याांमध्ये 10 गोलसह भारताचे प्रणतणनणधत्व केले आहे. 32

30 वषीर् रुणपांदरने आपल्या 13 वषाांच्या हॉकी कारणकदीत 223

वषीर् सुनीलने राष्टरीर् सांघासाठी 264 सामन्याांत 72 गोल केले
आहेत.

सामन्याांमध्ये भारतीर् हॉकी सांघाचे प्रणतणनणधत्व केले.
ते जुलै - ऑगस्ट 2021 मध्ये झालेल्या 2020 ग्रीष्मकालीन टोणकर्ो
ऑणलत्मम्पकमध्ये काांस्पदक णजांकिाऱ्र्ा भारतीर् हॉकी सांघाचा एक
भाग होते.
भारतीय मडहला संघाने त्यांची पडहली गुलाबी चेंिू टे स्ट सामना

आडशयाई टे बल टे डनस चॅक्सियनडशप 2021 मध्ये भारतीय पुरुि
संघाने कांस्पदक डजंकले.
●

पणहल्या गुलाबी चेंडू णदवस व रात्र कसोटी र्ाांच्यात सामना भारत
आडि ऑस्टरे डलयाच्या मडहला सांघ खेळत आहे. हा सामना

भारतीर् सांघाला पदकाची कमाई केली.
●

●

ऑस्टर े णलर्ाने 2017 मध्ये इां ग्लांड णवरुद्ध णसडनी र्े्े पणहला गुलाबी

झाला.
●

घोििा केली.
●

प्रोफेशनल बॉक्सर मॅनी पॅणकर्ाओने बॉत्मक्सांगमधून णनवृत्तीची घोषिा

यांचा समावेश आहे.
एफसी गोवाने प्रथम ड्युरंि कप फुटबॉल टर ॉफी डजंकली.
●

णजांकिारा तो एकमेव बॉक्सर आहे.
●

त्याने नुकतेच वर्ाच्या 40 व्या वषी 2019 चे वेल्टरवेट टार्टल
णजांकले.
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अांणतम सामना शेवटच्या टप्यात गेल्यानांतर 105 व्या णमणनटाला

त्याने वर्ाच्या 16 व्या वषी 1995 मध्ये व्यावसाणर्क पदापयि केले.
lineal championship मध्ये वेगवेगळ्या वजनी गटात अणजां्पद

एफसी गोवाने प्र्म ड्युरांड कप फुटबॉल टर ॉफी णजांकली. हा सामना
डववेकानंद युवा भारती क्रीिांगि, कोलकाता र्े्े खेळल्या गेला.

केली. त्याांची खेळाची कारकीदय 26 वषायची आहे.
●

काांस् पदक णजांकिाऱ्र्ा भारतीर् सांघात साडथयन ज्ञानसेकरन,
शरथ कमल, हरमीत देसाई, सनील शेट्टी आडि मानव ठक्कर

चेंडू कसोटी सामना खेळला.
प्रोफेशनल बॉक्सर मॅनी पॅडकयाओने बॉक्सक्संगमधून डनवृत्तीची

दोहा, कतार मध्ये आडशयाई टे बल टे डनस अडजंक्यपद स्पधेच्या
दणक्षि कोररर्ा 0-3 पराभव उपाांत्य फेरीत भारतीर् सांघाचा पराभव

ऑस्टरे डलयातील Carrara Carrara Oval मध्ये 30 सप्टेंबर रोजी
खेळल्या गेला. भारतीर् सांघाचे नेतृत्व डमताली राज करत आहे.

आणशर्ाई टे बल टे णनस चॅत्मम्पर्नणशप 2021 मध्ये भारतीर् पुरुष
सांघाने काांस्पदक णजांकले. इरािचा 3-1 असा पराभव करून

खेळला.
●

31 वषीर् लाकरा टोणकर्ो ऑणलत्मम्पक 2020 मध्ये उप-कियधार
म्हिून काांस्पदक णजांकिाऱ्र्ा भारतीर् सांघाचा भाग होता. त्याने

डसंग र्ाांनी आं तरराष्ट्रीय हॉकीमधून णनवृत्ती जाहीर केली आहे.

●

भारताच्या पुरुि क्षेत्र हॉकी संघाचे अनुभवी फॉरवडय आणि स्टार
स्टर ार्कर एसव्ही सुनील आणि ऑडलक्सिक कांस्पदक डवजेते

टोडकयो ऑडलक्सिक पदक डवजेता रुडपंदर पाल डसंगने हॉकीमधून

●

SACI दे शाच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी दू रगामी प्रभाव टाकेल आणि क्रीडा
क्षेत्रातील वाद आणि इतर समस्ा आणि णचांता जलद, पारदशी आणि

माशयल आटय णशक्षिाच्या चाांगल्या पद्धती गोळा करण्यासाठी आणि
प्रोत्साहन दे ण्यासाठी र्ुनेस्को आर्सीएम (इां टरनॅशनल सेंटर ऑफ

●

केंद्रीर् कार्दा आणि न्यार् मंत्री डकरे न ररडजजू र्ाांनी

एफसी गोवाचा कियधार एडु आडो बेणदर्ाने महत्त्वपूिय गोल केला.
●

2021 ड्युरांड कप ही डु रांड कपची 130 वी आवृत्ती होती, ही
आणशर्ातील सवायत जुनी फुटबॉल स्पधाय होती.

●

ही स्पधाय 05 सप्टेंबर ते 03 ऑक्टोबर 2021 पर्ांत पणिम बांगालमध्ये
आर्ोणजत करण्यात आली होती.
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● 10 र्जमान शहराांपैकी प्रत्येकासाठी लोगो; बडलचन, कोलोन,

सवोत्कृष्ट गोलरक्षकासाठी गोर्ल्न ग्लोव्ह: नवीन कुमार (एफसी

िॉटच मुंि,

गोवा)

लाइपडझग, म्युडनक आडि स्टटगाटच दे खील सादर करण्यात

●

सवायणधक गोल करिारा गोर्ल्न बूट: माकयस जोसेफ (मोहम्मदन)

●

सवोत्कृष्ट खेळाडू साठी गोर्ल्न बॉल: एडु बेणदर्ा (गोवा)

आले. ही स्पधाय जून आणि जुलै 2024 मध्ये खेळली जािार आहे
आणि पुढील वषी सामन्याचे वेळापत्रक णनणित केले जाईल.

●

ऑस्टरे डलयावर कसोटी शतक झळकाविाऱ्या स्मृती मंधना पडहल्या
भारतीय मडहला ठरली.
●

मणहला णक्रकेट मध्ये एक ऐणतहाणसक क्षि नोांदवण्यात आला स्मृती

मॅग्नस कालचसनने मेल्टवॉटर चॅक्सियन्स बुक्सद्धबळचे डवजेतेपद
पटकावले.
●

जागडतक बुक्सद्धबळ चॅक्सियन मॅग्नस कालचसनने नॉन-फांणगबल

●

स्पधेत पणहली भारतीर् मणहला फार्नणलस्ट बनली, तसेच रौय
पदक णजांकिारी भारताची पणहली मणहला खेळाडू झाली.
●

freestyle bout मध्ये रौय पदक णमळवले होते.
“इभा” शुभंकरचे अनावरि केले.
● जागणतक फुटबॉल सांस्ा, FIFA ने U-17 मणहला णवश्वचषक भारत

22 नोव्हेंबर 2020 पासून 4 ऑक्टोबर 2021 पर्ांत chess24.com

मणहला शिीचे प्रणतणनणधत्व करिारी आणशर्ाई डसंहनी आहे .

वर 10 मणहन्याांच्या लाांब ऑनलाइन बुत्मद्धबळ स्पधाय आर्ोणजत

पुढील वषी 11-30 ऑक्टोबर दरम्यान ही स्पधाय भारतात होिार
आहे. ही घोषिा आांतरराष्टरीर् बाणलका णदनाणनणमत्त झाली.

2021 मेल्टवॉटर चॅत्मम्पर्न्स बुत्मद्धबळ दौरा हा खेळाच्या
होता.

ISSF ज्युडनयर वर्ल्च चॅक्सियनडशपमध्ये भारतीय नेमबाजांनी 43
पदके डजंकली.
●

ISSF ज्युडनयर चॅक्सियनडशप: ऐश्वयाच प्रताप डसंग तोमरने सुविच

पदकांसह ऐणतहाणसक णवजर्ाचा दावा करत पदक तक्त्यात अव्वल

र्ुवा भारतीर् नेमबाज ऐश्वर्ाय प्रताप णसांह तोमरने अांणतम फेरीत

स्ान णमळवले. र्ामध्ये 17 सुविच, 16 रौय आडि 10 कांस्
पदकाांचा समावेश होता.

जागणतक णवक्रम मोडू न पुरुषाांच्या 50 मीटर रार्फल 3 पोणझशन
स्पधेत णलमा, पेरू र्े्े ISSF ज्युणनर्र वर्ल्य चॅत्मम्पर्नणशपमध्ये सुविय
णजांकले.

●

आवृत्तीत सवायणधक पदके णजांकिारी पणहली भारतीर् नेमबाज
होण्याचा णवक्रम केला, तब्बल पाच पदकाांसह. र्ामध्ये 4 सुवियपदके

णवश्वणवक्रमाला चाांगले स्ान णदले आणि 456.5 गुिाांसह रौयपदक

आणि एक काांस्पदकाचा समावेश होता.

पटकाविाऱ्र्ा दु सऱ्र्ा क्रमाांकाच्या फ्रान्सच्या लुकास णक्रझच्या

आयलिंिची एमी हंटर वनिे शतक ठोकिारी सवाचत तरुि फलंदाज

तुलनेत जवळपास सात गुिाांनी आघाडी घेतली. अमेररकेच्या गेणवन

ठरली.
● आर्लांडच्या एमी हांटरने णतच्या 16 व्या वाढणदवशी णझम्बाब्वेणवरुद्ध
नाबाद 121 धावा केल्या, ज्यामुळे ती पुरुष णकांवा मणहला

जमचनीने युरो 2024 चॅक्सियनडशप लोगोचे अनावरि केले.

णक्रकेटमध्ये एकणदवसीर् शतक करिारी सवायत तरुि फलांदाज

जमचनीने सॉकरच्या 2024 युरोडपयन चॅक्सियनडशपच्या लोगोचे

बनली. बेलफास्ट फलांदाज - जी फि णतच्या चौर्थ्ा एकणदवसीर्
सामन्यात खेळत होती - णतने र्ापूवी भारताच्या णमताली राजच्या

अनावरि केले, ज्यामध्ये अांणतम समारां भ स्टेणडर्ममध्ये लाइट
शोसह आर्ोणजत करण्यात आला. लोगोमध्ये हेन्री िे लौने कप -

1999 मध्ये आर्लांडणवरुद्ध शतक झळकावण्याचा णवक्रम मोडला

बल्बस टू नाचमेंट टर ॉफी - ऑडलक्सियास्टॅ डियनच्या छतासारखी
रं गीत अंिाकृती बायरे खा वर सेट केलेली आहे. त्यात
र्ूईएफएच्या 55 सदस् राष्टराांच्या ध्वजाांचे रां ग आहेत, जे टर ॉफीच्या
सभोवताल 24 तुकड्याांमध्ये सेट केले गेले आहेत जे 24 सांघाांचे
प्रणतणनणधत्व करतात जे शेवटी जमयनीमध्ये स्पधेसाठी पात्र ठरतील.
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मनु भाकर आर्एसएसएफ ज्युणनर्र वर्ल्य चॅत्मम्पर्नणशपच्या एकाच

त्यानांतर र्ा तरुिाने अांणतम फेरीत 463.4 गुिाांसह कणनष्ठ

बाणनयकने 446.6 गुिाांसह काांस् णजांकले.
●

2021 इां टरनॅशनल शूणटां ग स्पोटय फेडरे शन (ISSF) ज्युडनयर वर्ल्च
चॅक्सियनडशप रार्फल/णपस्तूल/शॉटगन पेरूच्या डलमा र्े्े
आर्ोणजत करण्यात आली होती . भारतीर् नेमबाजाांनी 43

डजंकले.

●

19 वष्यायच्या अांशु मणलकने 2016 च्या ऑणलत्मम्पक मध्ये 57 णकलो

2022 च्या अणधकृत शुभांकर "इभा" चे अनावरि केले आहे जे

इणतहासातील सवायत जास्त पाणहलेला ऑनलाइन बुत्मद्धबळ कार्यक्रम

●

2021 च्या जागणतक कुस्ती चॅत्मम्पर्नणशपमध्ये, भारतीर् कुस्तीपटू
अांशु मणलकने इणतहास रचला कारि ती जागणतक अणजां्पद

करण्यासाठी मेल्टवॉटर चॅक्सियन्स बुक्सद्धबळ टू र णजांकली आहे.

करण्यात आल्या होत्या. स्पधाांना FIDE ने रे ट केलेले नाही.
●

हॅम्बगच,

डफफाने भारताच्या 2022 अंिर -17 मडहला डवश्वचिक स्पधेच्या

टोकन (NFT) टर ॉफी आणि अांणतम फेरीत $ 1,00,000 चा दावा
●

गेल्सेनडकचेन,

भारतीय मडहला ठरली.

सामन्यात शांभर धावा केल्या.
णतने 22 चौकार आणि एका षटकारासह 127 धावा केल्या.

राँकफटच ,

कुस्तीपटू अंशु मडलक वर्ल्च चॅक्सियनडशप रौय डजंकिारी पडहली

मंधना र्ा पडहली भारतीय मडहला ठरली. ज्याांनी कसोटी
●

िसेलिोफच,

होता.
IPL 2021 चा चेन्नई सुपर डकंग्ज डवजेता.
●

चेन्नई सुपर डकंग्ज (CSK) ने अांणतम फेरीत कोलकाता नाइट
रायिसच (KKR) चा पराभव करत 2021 इं डियन प्रीडमयर लीग
(IPL) चे डवजेतेपद पटकावले.
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● आर्सीसी आणि र्ुणनसेफचे लक्ष्य मुलाांमध्ये आणि णकशोरवर्ीन
● आर्पीएलची ही 14 वी आवृत्ती होती जी 20-20 स्वरूपात
मुलाांमध्ये मानणसक आरोग्य आणि कल्यािासाठी जागरूकता
भारतातील णक्रकेट लीग आहे. आयपीएलमधील चेन्नई सुपर
वाढविे आणि आर्सीसी पुरुषाांच्या टी 20 णवश्वचषक 2021 च्या
डकंग्ज (सीएसके) चा हा चौ्ा णवजर् होता, र्ापूवी 2010, 2011
सुरूवातीस अणधक सांभाषि आणि समजून घेण्यास प्रोत्साणहत
आडि 2018 मध्ये ही स्पधाय णजांकली होती.
करण्याचे आहे.
परीक्षेच्या दृडष्ट्कोनातून काही महत्वाचे मुद्दे:
इं डियन वेल्स येथे आयोडजत 2021 बीएनपी पररबास ओपनचे
● धोनी CSK णवजेत्या सांघाचा कियधार आहे.
डवहंगावलोकन
● इऑन मॉगचन हा उपणवजेता सांघ म्हिजेच कोलकाता नाईट
● 2021 बीएनपी पररबास ओपन टे णनस स्पधाय, ज्याला 2021 इां णडर्न
रार्डसयचा (केकेआर) कियधार आहे. तो इां ग्लांडचा आहे
वेल्स मास्टसय म्हिूनही ओळखले जाते. ही स्पधाय 04 ते 18 ऑक्टोबर,
● आर्पीएलचा पणहला हाफ भारतात खेळला गेला, तर दु सरा हाफ
2021 दरम्यान इां णडर्न वेल्स, कॅणलफोणनयर्ा, र्ूएस र्े्े आर्ोणजत
र्ूएईमध्ये खेळला गेला. अांणतम फेरी दु बई आं तरराष्ट्रीय
करण्यात आली. पुरुषाांच्या बीएनपी पररबास ओपन (एटीपी मास्टसय)
स्टे डियमवर झाली.
ची 47 वी आवृत्ती आणि मणहला बीएनपी पररबास ओपन (डब्ल्यूटीए
● सवोत्तम खेळाडू : हिचल पटे ल (आरसीबी)
मास्टसय) ची 32 वी आवृत्ती आहे.
● सवायणधक धावा करिारा (ऑरें ज कॅप): रुतुराज गायकवाि (CSK)
डवजेत्यांची यादी खाली डदली आहे:
(635 धावा)
● कॅमेरॉन नॉरीने 2021 बीएनपी पररबास ओपनमध्ये पुरुष एकेरीचे
● सवायणधक णवकेट घेिारा (पपयल कॅप): हिचल पटे ल (आरसीबी) (32
णवजेतेपद णमळवून आपले पणहले एटीपी मास्टसय 1000 णजांकले.
डवकेट)
● पाउला बिोसा र्ाांनी मणहला एकेरीचे णवजेतेपद णजांकण्यासाठी
त्मव्हक्टोररर्ा अझारे न्काचा पराभव केला.
● मुांबई इां णडर्न्स सांघाने सवायणधक वेळा म्हिजेच 5 वेळा आर्पीएलचे
●
एडलस मटे न्स आडि सु वेई डहसह र्ाांनी मणहला दु हेरीचे णवजेतेपद
णवजेतेपद पटकावले आहे.
पटकावले.
डदव्या देशमुख भारताची 21 वी मडहला ग्राँि मास्टर बनली.
● जॉन पीअसच आडि डफडलप पोलासेक र्ाांनी पुरुष दु हेरीचे जेतेपद
● 15 वषीर् णदव्या दे शमुख हांगेरीच्या बुडापेस्ट र्े्ील ग्राँड मास्टर
पटकावले.
(GM) र्े्े णद्वतीर् आां तरराष्टरीर् मास्टर (IM) णमळवल्यानांतर
ऑस्टरे डलयाचा जेम्स पॅडटन्सन आं तरराष्ट्रीय डक्रकेटमधून डनवृत्त
भारताची 21 वी मणहला ग्राँड मास्टर (WGM) बनली. णतने नऊ
झाला.
फेऱ्र्ाांमध्ये पाच गुि णमळवले आणि 2452 च्या परफॉमयन्स रे णटां गसह
● ऑस्टर े णलर्न वेगवान गोलांदाज जेम्स पॅडटन्सनने णफटनेसच्या
णतचे अांणतम फेरी णजांकली.
समस्ाांमुळे आां तरराष्टरीर् णक्रकेटमधून णनवृत्ती घेतली आहे. 31
भारताने नेपाळचा 3-0 असा पराभव करत 2021 SAFF
वषीर्, जो 21 कसोटी आडि 15 एकडदवसीय सामने खेळला
चॅक्सियनडशप डजंकली.
आहे , तरीही तो दे शाांतगयत णक्रकेट खेळत राहील.
● मालदीवच्या माले र्े्ील राष्ट्रीय फुटबॉल स्टे डियमवर 16
● पॅडटन्सनने णडसेंबर 2011 मध्ये णमशेल स्टाकय आणि डे त्मव्हड
ऑक्टोबर, 2021 रोजी आर्ोणजत 2021 SAFF अडजंक्यपद
वॉनयरसह णब्रस्बेनमध्ये न्यूझीलांडणवरुद्ध कसोटी पदापयि केल्यानांतर
स्पधेचे अंडतम डवजेतेपद णमळवण्यासाठी भारताने नेपाळला 3आपल्या कारणकदीत 81 कसोटी णवकेट आणि 16 एकणदवसीर्
0 ने हरवले . भारतीर् पुरुष राष्टरीर् फुटबॉल सांघाने दावा केलेले हे
णवकेट घेतल्या. त्याची शेवटची कसोटी जानेवारी 2020 मध्ये
आठवे SAFF चॅत्मम्पर्नणशप जेतेपद आहे. र्ापूवी सांघाने 1993,
न्यूझीलांडणवरुद्ध णसडनी र्े्े झाली होती, तर त्याने शेवटचा
एकणदवसीर् सामना सप्टेंबर 2015 मध्ये इां ग्लांडणवरुद्ध लीड् स र्े्े
1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 मध्ये णवजेतेपद
खेळला होता.
पटकावले होते.
●

सुनील छे त्री, सुरेश डसंग वांगजम आडि सहल अब्दु ल समद
र्ाांनी अांणतम फेरीत भारतीर् सांघासाठी गोल केले. चॅत्मम्पर्नणशपमध्ये
सवायणधक 5 गोल सुनील छे त्री (कियधार) र्ाने केले. दरम्यान, सुनील
छे त्रीने चॅत्मम्पर्नणशपमध्ये आपला 80 वा आांतरराष्टरीर् स्टर ाइक
मारला.

आयसीसी आडि युडनसेफ मुले आडि डकशोरवयीन मुलांच्या
मानडसक आरोग्यासाठी भागीदारी केली.
●

र्ूएई आणि ओमानमध्ये 2021 पुरुषाांच्या टी -20 णवश्वचषक
स्पधेच्या आधी, आां तरराष्टरीर् णक्रकेट पररषद (आर्सीसी) आणि
र्ुणनसेफने मुलाांमध्ये आणि णकशोरवर्ीन मुलाांमध्ये र्ा समस्ेबद्दल
जागरूकता वाढवण्यासाठी भागीदारी केली आहे.
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भारताच्या भवानी देवीने रान्समध्ये चालेडवल राष्ट्रीय स्पधाच
● डब्रडटश ग्राँि डप्रक्स: लुईस हॅणमल्टन
डजंकली.

●

●

टोणकर्ो ऑणलत्मम्पकमध्ये इणतहास रचिाऱ्र्ा फेन्सर भवानी दे वीने

●

हंगेररयन ग्राँि डप्रक्स: एस्टे बान ओकॉन (अल्पाइन रे नॉल्ट- फ्रान्स)
बेक्सियन ग्राँि डप्रक्स: मॅक्स वस्टॅय पेन

वैर्त्मिक खेळाांमध्ये फ्रान्समध्ये चालेणवल राष्टरीर् स्पधाय णजांकली
आहे. ती सध्या जगात 50 व्या क्रमाांकावर आहे आणि भारतातील

●
●

िच ग्राँि डप्रक्स: मॅक्स वस्टॅय पेन
इटाडलयन ग्राँि डप्रक्स: डॅ णनर्ल ररकाडो

अव्वल दजायची फेन्सर आहे. 2022 च्या आणशर्ाई क्रीडा स्पधेत

●

रडशयन ग्राँि डप्रक्स: लुईस हॅणमल्टन

णतची चाांगली कामणगरी आहे आणि णतने बहु-णशस्त क्रीडा

●

तुकी ग्राँि डप्रक्स: वाल्टेरी बोटास (मणसयडीज-णफनलांड)

एक्स्ट्र ाव्हॅन्फ्झाची तर्ारी सुरू केली आहे.
चीन आडि इं िोनेडशयाने उबेर कप आडि आडि थॉमस कप क्रमशः

क्सव्हक्टर एक्सेलसेन आडि अकाने यामागुची यांनी िे न्माकच ओपन
2021 डजंकले.

डजंकले.

●

●

●

डे न्माकयच्या आरहूस र्े्े झालेल्या रोमाांचक उबेर कप फार्नलमध्ये

पाकय, डे न्माकय र्े्े आर्ोणजत मेन्स डसंगल 2021 िे न्माकच ओपन

चीनने जपानचा 3-1 असा पराभव करत उबेर कपचे जेतेपद परत

बॅडणमांटन णजांकले. त्याने जागणतक क्रमवारीत अव्वल स्ानी

णमळवले. 19 फार्नलमध्ये चीनचा हा 15 वा उबेर कप जेतेपद आहे.

असलेल्या जपानच्या केंटो मोमोटाला पराभूत केले. जपानच्या

चेन णकांग चान आणि णजर्ा र्ी फॅन र्ाांनी दु हेरीचा सामना णजांकला.

अकाने यामागुचीने मणहला गटात एन से-र्ांग (दणक्षि कोररर्ा)

इां डोनेणशर्ाने 2002 नांतर प्र्मच ्ॉमस कप टर ॉफी णजांकली.
इां डोनेणशर्ाने गतणवजेत्या चीनला 3-0 ने पराभूत केले.

णहचा पराभव करत दु सरे णवजेतेपद पटकावले.
िे न्माकच ओपन 2021 च्या सवच डवजेत्यांची यादी:

अहमदाबाद आडि लखनौ हे आयपीएलचे दोन नवे संघ
●

श्रेिी

डवजेता

अहमदाबाद आडि लखनौ हे दोन नवीन सांघ आहेत जे 2022

पुरुष एकल

त्मव्हक्टर एक्सेलसेन (डे नमाकय)

पासून इं डियन प्रीडमयर लीग (IPL) चा भाग असतील. त्यामुळे
स्पधेतील एकूि सांघाांची सांख्या दहा झाली आहे. RP-संजीव गोएं का

मणहला एकल

अकाने र्ामागुची (जपान)

पुरुष दु हेरी

ताकुरो होकी आणि र्ुगो कोबार्ाशी (जपान)

ग्रुप (RPSG) हा लखनौ सांघाचा मालक आहे. तर CVC कॅणपटल

मणहला दु हेरी

हुआां ग डोांगणपांग आणि झेंग र्ू (चीन)

पाटय नसय अहमदाबाद संघाचा मालक आहे.
●

लखनौसाठी RPSG ग्रुपने रु. 7090 कोटी, तर सीव्हीसी कॅणपटल्सने
अहमदाबादसाठी 5625 कोटी रु.ची बोली णजांकली आहे.
आर्पीएलचा पणहला सीझन 2008 मध्ये खेळला गेला होता.
आर्पीएल स्पधेचे चौदा हांगाम झाले आहेत. 15 व्या मोसमात 10

णमि दु हेरी

●

जागणतक णवजेतेपद पटकाविारा फॅणबर्ो िाटायरारो हा सहावा
सवायत तरुि रार्डर आहे.
नेदरलाँिच्या रायन टे न िोशेटने आं तरराष्ट्रीय डक्रकेटमधून डनवृत्ती
घेतली.
●

●

बहरीन F1 ग्राँि डप्रक्स : लुईस हॅणमल्टन (मणसयडीज-ग्रेट णब्रटन)
एडमडलया रोमाग्ना एफ१ ग्राँि डप्रक्स: मॅक्स वस्टॅय पेन (रे ड बुल –
नेदरलाँड्स)

●

पोतुचगीज ग्राँि डप्रक्स: लुईस हॅणमल्टन

●

स्पॅडनश ग्राँि डप्रक्स: लुईस हॅणमल्टन
मोनॅको ग्राँि डप्रक्स: मॅक्स वस्टॅय पेन

●
●
●

अझरबैजान ग्राँि डप्रक्स: सणजयर्ो पेरेझ (रे ड बुल- मेत्मक्सको)
रेंच ग्राँि डप्रक्स: मॅक्स वस्टॅय पेन

●

स्टायररयन ग्राँि डप्रक्स: मॅक्स वस्टॅय पेन

39

नेदरलाँड्सचा 41 वषीर् णक्रकेट अष्टपैलू खेळाडू रायन टे न िोशेट
र्ाने आं तरराष्ट्रीय डक्रकेट पररिद (ICC) T20 डवश्वचिक

2021 F1 शयचतीची यादी
●

मॉर्न्स्र एनजी र्ामाहा मोटोजीपी 2021 चा फॅडबयो क्वाटाचरो
मोटोजीपी वर्ल्च चॅक्सियन’ बनला आहे. राक्सन्सस्को बगनाया
एक्स्टार) र्ाने णतसरे स्ान पटकावले. Emilia Romagna GP च्या
शर्यतीच्या णदवशी 22 वषे, 187 णदवसाांचे, प्रीणमर्र क्लासचे

मॅक्स व्हस्टॅच पेन (रे ड बुल - नेदरलाँड्स) ने अमेररकेतील ऑत्मस्टन,
टे क्सास र्े्ील सणकयट ऑफ अमेररका र्े्े आर्ोणजत 2021

चॅत्मम्पर्नणशपची 17 वी फेरी होती. लुईस हॅडमल्टन (मणसयडीज-ग्रेट
णब्रटन) दु सरा तर सडजचओ पेरेझ (मेत्मक्सको- रे ड बुल) णतसरा आला.

(जपान).

(िु काटी लेनोवो टीम) र्ाने दु सरा आणि जोन मीर (टीम सुझुकी

डजंकली.

युनायटे ि स्टे ट्स ग्रांि प्रीक्स णजांकली आहे. र्ा मोसमातील
वस्टॅय पेनचा हा 8 वा णवजर् आहे. ही शर्यत 2021 फॉम्युयला वन वर्ल्य

र्ुता वातानाबे आणि अररसा णहगाणशनो

फॅडबयो क्वाटाचरारोने 2021 मोटोजीपी वर्ल्च चॅक्सियनडशप डजंकली.

सांघ आर्पीएल णवजेतेपदासाठी झुांजतील.
रे ि बुलच्या मॅक्स वस्टॅच पेनने युनायटे ि स्टे ट्स ग्रांि प्रीक्स 2021
●

डॅ णनश ऑणलत्मम्पक चॅत्मम्पर्न क्सव्हक्टर एक्सेलसेनने ओडेन्स स्पोट्य स

स्पधेच्या सुपर 12 टप्यासाठी पात्र ठरू न शकल्याने आं तरराष्ट्रीय
डक्रकेटमधून णनवृत्तीची घोषिा केली. पात्रता फेरीदरम्यान,
नेदरलाँड नाणमणबर्ाकडू न पराभूत झाला आणि सुपर 12 टप्यात
प्रवेश करू शकला नाही, जो त्याचा शेवटचा आां तरराष्टरीर् सामना
●

होता.
रार्न टेन डोशेटने 2006 मध्ये पदापयि केल्यापासून 57 आांतरराष्टरीर्
कसोटी सामन्याांतून 2074 धावा, 33 एकणदवसीर् सामन्याांतून 1541
धावा आणि 24 T20 आां तरराष्टरीर् सामन्याांतून 533 धावा केल्या
आहेत.
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डदव्या दत्ता यांचे 'स्टासच इन माय स्काय' नावाचे नवीन पुस्तक
पुस्तके आडि लेखक बातम्या
● राष्टरीर् पुरस्कार णवजेती अणभनेत्री डदव्या दत्ताने णतचे दु सरे पुस्तक
वोल सोयन्का यांचे Chronicles from the Land of the
"द स्टासच इन माय स्काय: देस ज्यु ब्राइटनेि माय डफल्म जनी"
Happiest People on Earth हे पुस्तक प्रकाडशत
नावाचे पुस्तक णलणहले आहे. पेंत्मिन राँ डम हाऊस इां णडर्ा (PRHI)
● वोले सोयन्का द्वारा णलत्मखत "Chronicles from the Land of
द्वारा प्रकाणशत हे पुस्तक 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी ररलीज होईल.
the Happiest People on Earth" ही कादां बरी प्रणसद्ध झाली
णतच्या नवीन पुस्तकात, णदव्या दत्ताने णतच्या णचत्रपट कारणकदीत
आहे.
महत्त्वपूिय भूणमका बजाविाऱ्र्ा बॉणलवूडच्या काही णदग्गजाांसोबत
● वोले सोणर्ांका हे आणफ्रकेतील साडहत्यातील पणहले नोबेल
णतचे अनुभव साांणगतले.
पाररतोडिक डवजेते आहेत.
संरक्षिमंत्र्ांनी वीर सावरकरांवरील पुस्तकाचे लोकापचि केले.
● त्याांनी 1973 मध्ये त्याांची शेवटची कादां बरी “सीझन ऑफ एनॉमी”
● आां बेडकर इां टरनॅशनल सेंटर, नवी णदल्ली र्े्े सांरक्षि मांत्री
णलणहली.
राजनाथ डसंह र्ाांनी उदय माहूरकर आडि डचरायू पंडित णलत्मखत
● जवळपास 50 वषाांनांतर ते नवीन कादां बरी घेऊन परतले. त्याच्या
"वीर सावरकर: द मॅन हू कॅि हॅव कॅि डप्रव्हेंटेि पाटीशन" र्ा
उल्लेखनीर् नाटकाांमध्ये "द जेरो प्लेज", "द रोड", "द लार्न अाँड द
पुस्तकाचे लोकापचि केले . मांत्री राजना् णसांह र्ाांनी सावरकराांचे
ज्वेल", "मॅडमेन आणि स्पेशणलस्ट् स" आणि "फ्रॉम णझर्ा, णव् लव्ह"
र्ाांचा समावेश आहे.
जयतीथच राव यांच्या "इकॉनॉडमस्ट गांधी" या पुस्तकाचे अनावरि
● जयतीथच राव र्ाांनी महािा गाांधीांवर "इकॉनॉडमस्ट गांधी: द
रूट् स अाँि द ररलेव्हन्स ऑफ द पॉडलडटकल इकॉनॉमी ऑफ
द महात्मा" हे पुस्तक प्रकाणशत केले आहे . जर्ती्य राव
सॉफ्टवेअर कांपनी Mphasis चे सांस्ापक आणि माजी मुख्य
कार्यकारी अणधकारी आहेत.
एसबीआयचे माजी प्रमुख रजनीश कुमार यांनी 'द कस्टोडियन
ऑफ टर स्ट' या स्मरडिकेचे लोकापचि केले.
● स्टे ट बाँक ऑफ इां णडर्ा (एसबीआर्) चे माजी अध्यक्ष रजनीश
कुमार र्ाांनी 'द कस्टोडियन ऑफ टर स्ट - ए बाँकसच मेमॉयर'
नावाचे त्याांचे सांस्मरि णलणहले आहे. हे पुस्तक पेंत्मिन राँ डम हाऊस
इां णडर्ाने प्रकाणशत केले आहे. आपल्या दे शातील आण्यक व्यवस्ा
कशी कार्य करते र्ाची एक दु णमयळ अांतदृयष्टी णदली.
गुलजार यांचे "Actually… I Met Them: A Memoir" पुस्तक
प्रकासशत
● प्रख्यात भारतीर् कवी-गीतकार-णदग्दशयक गुलजार र्ाांनी त्याांचे
नवीन पुस्तक Actually… I Met Them: A Memoir आले.
पेंत्मिन राँ डम हाऊस इां णडर्ा र्ा पत्मब्लणशांग ग्रुपने प्रकाणशत केलेल्या
सांस्मरिात. र्ा पुस्तकात गुलजार र्ाांनी णकशोर कुमार, णबमल रॉर्,
itत्मत्वक घटक, हृषीकेश मुखजी आणि महाश्वेता दे वी र्ाांसारख्या
णदग्गजाांणवषर्ी अनेक मनोरां जक अज्ञात तर्थ्े शेअर केली आहेत.
प्रोफेसर शेफी डकिवाई यांचे 'सर सय्यद अहमद खान: ररजन,
ररलीजन अाँि नेशन' हे पुस्तक प्रकाडशत
● साणहत्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त प्रोफेसर शेफी डकिवाई र्ाांनी
"सर सय्यद अहमद खान: ररजन, ररलीजन अाँि नेशन" नावाचे
नवीन पुस्तक णलणहले आहे. अणलगढ मुत्मस्लम णवद्यापीठात वाढलेल्या
मोहम्मदन अाँग्लो-ओररएां टल कॉलेजचे सांस्ापक सर सय्यद अहमद
खान र्ाांचे णवश्लेषि करिे हा पुस्तकाचा उद्दे श आहे.
● रूटलेज इां णडर्ाने हे पुस्तक प्रकाणशत केले आहे. पुस्तकाचे
प्रस्तावना प्राध्यापक इरफान हबीब र्ाांनी णलणहले आहे. सर सय्यद
अहमद खान र्ाांच्या 204 व्या जर्ांती (17 ऑक्टोबर 2021) च्या
अगोदर हे पुस्तक प्रकाणशत झाले.
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वियन "भारतीर् इणतहासाचे आर्कॉन" असे केले आणि त्याच राष्टरात

त्याांच्या र्ोगदानाचे वियन केले ज्याांचा अद्याप णवचार केला गेला नाही
आणि महान नेता सावरकराांवरील वेळोवेळी झालेल्या णववादाांवर
प्रकाश टाकला.
व्ही.एस.श्रीडनवासन यांचे “द ओररडजन स्टोरी ऑफ इं डियाज
स्टे ट्स” नावाचे पुस्तक प्रकाडशत झाले.
● ‘द ओररडजन स्टोरी ऑफ इं डियाज स्टे ट्स’ हे पुस्तक
वेंकटराघवन सुभा श्रीडनवासन र्ाांनी णलणहलेले आहे आणि पेंक्सिन
राँ िम हाऊस इं डिया (PRHI) ने प्रकाणशत केले आहे. हे पुस्तक
भारताची 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशाणसत प्रदे शाांच्या जन्माची क्ा
साांगत आहे. तसेच, राज्य व केद्रशाणसत प्रदे शात सतत बदल होत
असतात त्याचे वियन पुस्तकात आहे. वेंकटराघवन सुभा िीणनवासन
हे बेंगळु रू, कनायटक र्े्ील लेखक, अणभनेता आणि रिनीती
सल्लागार आहेत. हे त्याांचे पणहले नॉन णफक्शन पुस्तक आहे.
रक्सस्कन बााँिचा “रायडटं ग फॉर माय लाइफ” काव्यसंग्रह प्रडसद्ध
झाला.
●

लेखक रक्सस्कन बााँि यांचा "रायडटं ग फॉर माय लाइफ" हा
काव्यसांग्रह प्रणसद्ध झाला आहे. र्ात रत्मस्कन बााँडच्या काही
अनुकरिीर् क्ा, णनबांध, कणवता आणि आठविी आहेत. “द बेस्ट
ऑफ रक्सस्कन बााँि” र्ा बॉण्डच्या पणहल्या काव्यसांग्रहाच्या 25
विािंनंतर हा काव्यसांग्रह प्रणसद्ध झाला आहे . र्ा क्ासांग्रहाची
णनवड स्वतः बॉण्ड आणि त्याांच्या सांपादक प्रेमांका गोस्वामी र्ाांनी
केली आहे. रत्मस्कन बााँड हे णब्रणटश वांशाचे भारतीर् लेखक आहेत.
द रूम ऑन द रूफ ही त्याांची पणहली कादां बरी आहे.

डचदानंद राजघट्टा यांचे “कमला हॅररस: फेनोडमनल वुमन” हे नवीन
पुस्तक
●

प्रणसद्ध पत्रकार आणि लेखक डचदानंद राजघट्टा र्ाांनी “कमला
हॅररस: फेनोडमनल वुमन” हे नवीन पुस्तक णलणहले आहे. र्ुनार्टेड
स्टे ट्स ऑफ अमेररका (र्ूएसए) च्या पणहल्या मणहला उपाध्यक्ष
कमला हॅररस र्ाांचे चररत्र आहे. र्ा पुस्तकात कमला हॅररस र्ा णमि
वांशाच्या (भारत आणि जमैका) मणहलेच्या जीवनातील घटना
दशयणवल्या आहेत.अ
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रमेश पोखररयाल यांनी त्यांचे 'एम्स में एक जंग लड़ते हुए' हे पुस्तक
JIMEX बद्दल:
पंतप्रधान मोदी ंना भेट डदले
●

●

माजी केंद्रीर् णशक्षि मांत्री रमेश पोखररर्ाल 'णनशांक' र्ाांनी त्याांच्या

फोसच (JMSDF) र्ाांच्यातील व्यार्ामाची JIMEX माणलका 2012

'एम्स में एक जांग लडते हुए' र्ा पुस्तकाची प्रत पांतप्रधान नरें द्र मोदी
र्ाांना णदल्लीत भेट णदली आहे. हे पुस्तक पोखररर्ाल र्ाांनी

पासून आर्ोणजत केली जात आहे.
भारत-यूके संयुक्त कंपनी स्तरावरील लष्करी सराव 'अजेय योद्धा'

णदल्लीतील एम्समध्ये कोणवड-19 शी लढा दे त असताना णलणहले

सुरू झाला.

होते. पुस्तकाचे प्रकाशन प्रभात प्रकाशन प्रा. णल. हे आहे.

•

करण्याच्या उपक्रमाचा एक भाग आहे. दोन्ही सैन्याला एकमेकाांची
शस्त्रे, उपकरिे, र्ुिी, तांत्रे इत्यादीांशी पररणचत होता र्ेईल

श्रीलंकेच्या संयुक्त शक्ती डमत्र शक्ती 21 साठी भारतीय दल रवाना
िीलांकेच्या सांर्ुि शिी णमत्र शिी 21 साठी भारतीर् दल रवाना

राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षकाचा 37 वा स्थापना डदवस
● नॅशनल डसक्युररटी गािच (एनएसजी) फोसय, जे ब्लॅक कॅट्स

झाले. र्ा र्ुद्ध सरावाचे हे 8 वे सांस्करि आहे. Combat Training

म्हिून प्रणसद्ध आहे, दरवषी 16 ऑक्टोबर रोजी आपला स्ापना

School, अिारा र्े्े हा र्ुद्ध सराव पार पडिार आहे.

णदवस साजरा करते. 2021 हे वषय एनएसजीच्या स्ापनेच्या 37 व्या
वधायपन णदनाणनणमत्त आहे. एनएसजी हे भारतीर् गृह मांत्रालर्ाच्या

झाले

युद्धसरावाबद्दल
●

अांतगयत एक उच्च दहशतवादणवरोधी एकक आहे.

र्ा र्ुद्धसरावामध्ये उप-र्ुणनट स्तरावर आां तरराष्टरीर् काउां टर
बांडखोरी

आणि

दहशतवादणवरोधी

वातावरिात

सामररक

पातळीवरील ऑपरे शन्सचा समावेश असेल आणि दणक्षि आणशर्ाई

●

राष्टराांमधील सांबांध अणधक दृढ करण्यासाठी खूप पुढे जाईल.
'AUSINDEX': भारत, ऑस्टरे डलया चौथ्या आवृत्तीत सहभागी
●

भारत

आडि

ऑस्टरे डलया

णद्ववाणषयक

सागरी

आहे आणि म्हिूनच दहशतवादाच्या गांभीर कृत्याांना पराभूत

माणलका

करण्यासाठी अपवादािक पररत्मस्तीत त्याचा वापर केला जातो.
त्याची स्ापना 1984 मध्ये झाली. दहशतवादी हल्ला, अपहरि

र्ा अभ्यासामुळे ऑस्टर े णलर्न नौदल आणि भारतीर् नौदलाला

आडि ओडलस बंडदवास र्ासारख्या पररत्मस्ती हाताळण्यासाठी

"आं तर-कायचक्षमता, सवोत्तम पद्धती ंमधून लाभ" बळकट
करण्याची अनुमती णमळे ल.
●

सागरी कसरत ऑस्टर े णलर्ा आणि भारतात आर्ोणजत केली जाते,
नुकतीच नॉदय नय ऑस्टर े णलर्ा व्यार्ाम क्षेत्रात आर्ोणजत करण्यात
आली आहे.

●

प्रणशणक्षत आणि सुसज्ज ही दे शातील एक एणलट स्टर ाइणकांग फोसय
आहे.
भारतीय लष्कराने केंडब्रयन पेटरोल एक्सरसाइज 2021 मध्ये
सुविचपदक डजंकले
●

सरावाबद्दल:
HMAS राँ णकन, रॉर्ल ऑस्टर े णलर्न एअर फोसय P-8A आणि F-18

●

र्ा अभ्यासामुळे दोन्ही नौदलाांना आांतर-कार्यक्षमता वाढवण्याची

णजांकले.
●

आणि सागरी सुरक्षा ऑपरे शन्ससाठी प्रणक्रर्ेची सामान्य समज

झाला.
●

JIMEX ची पाचवी आवृत्ती अरबी समुद्रात 06 ते 08 ऑक्टोबर 2021
दरम्यान आर्ोणजत करण्यात र्ेिार आहे. भारतीर् नौदलाचे स्वदे शी
णनणमयत गाइडेड णमसाइल स्टील्थ णडस्टर ॉर्र कोची आणि गाईडेड
णमसाइल णफ्रगेट तेग, P8I लााँग रें ज मेरीटाइम पेटरोल एअरक्राफ्ट,
डॉणनयर्र मेरीटाइम पेटरोल एअरक्राफ्ट, इां णटग्रल हेणलकॉप्टर आणि
णमग 2 K के फार्टर एअरक्राफ्ट हे सवय सहभागी होिार आहेत.
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भारतीर् लष्कराच्या सांघाला सवय जजेस कडू न भरभरून प्रशांसा
णमळाली. उत्कृष्ट नेत्मव्हगेशन कौशल्ये, एकूि शारीररक सहनशिी
आणि गस्तीचे आदे श णवतरीत केल्याबद्दल सांघाचे कौतुक करण्यात

णवकणसत करण्याची सांधी उपलब्ध झाली आहे.
5 वा भारत-जपान डद्वपक्षीय सागरी व्यायाम JIMEX-21 सुरू

5 व्या बटाणलर्न -4 (5/4) गोरखा रायफल्स (रंडटयर फोसच) च्या
भारतीर् सांघाचे प्रणतणनणधत्व करिाऱ्र्ा सांघाने र्ुनार्टे ड णकांग्डम र्े्े
झालेल्या प्रणतणष्ठत केंणब्रर्न पेटरोल एक्सरसाइजमध्ये सुवियपदक

णवमान, ऑस्टर े णलर्न आणि भारतीर् नौदलाची हेणलकॉप्टर र्ा सागरी
सरावात सहभागी झाले होते.

राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक (NSG) बद्दल:
दहशतवादडवरोधी कारवायांना सामोरे जाण्यासाठी एनएसजी
एक सांघीर् आकत्मस्मक शिी आहे. एनएसजी हे णवणशष्ट
पररत्मस्तीला सामोरे जाण्यासाठी सुसज्ज आणि प्रणशणक्षत शिी

'AUSINDEX' च्या चौथ्या आवृत्तीत सहभागी झाले आहेत.
●

अजेर् वॉररर्र च्या 6 व्या सांस्करिाला उत्तराखांडच्या चौबणटर्ा र्े्े
प्रारां भ झाला आहे. हा र्ुद्ध सराव आांतर कार्यक्षमता णवकणसत
करण्यासाठी आणि मैत्रीपूिय परदे शी राष्टराांसह कौशल्य सामाणर्क

संरक्षि बातम्या

●

भारतीय नौदल (IN) आणि जपान मेररटाइम सेल्फ-डिफेन्स

आले.
केंडब्रयन एक्सरसाइजबद्दल
● ही एक्सरसाइज 13 ते 15 ऑक्टोबर 2021 पर्ांत र्ुनार्टेड
णकांगडममधील ब्रेक्स, वेल्स र्े्े आर्ोणजत करण्यात आला होती.
●

र्ूके आमीने ही एक्सरसाइज आर्ोणजत केली होती.

●

ही मानवी सहनशिी आणि साांणघक भावनेची अांणतम परीक्षा मानली
जाते.

●

जगातील लष्करामध्ये र्ाला कधीकधी "ऑणलत्मम्पक ऑफ णमणलटरी
पेटरोणलांग" असेही म्हटले जाते.
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र्ा व्यार्ामाच्या 6th व्या टप्यापर्ांत सहभागी झालेल्या सांघाांपैकी
भारत-यूके ने पहला डत्र-सेवा अभ्यास 'कोंकि शक्सक्त 2021'
केवळ तीन आांतरराष्टरीर् गस्त्ाांना र्ांदा सुवियपदक णमळाले.

िीआरिीओने 'ABHYAS' या एक्स्पेंिेबल एररयल टागेटची यशस्वी

आयोडजत केला.
●

ते 27 ऑक्टोबर 2021 र्ा कालावधीत अरबी समुद्रात कोकि

चाचिी केली.
●

णकनारपट्टीवर 'कोकि शक्ती 2021' र्ा पणहल्या णत्र-सेवा

संरक्षि संशोधन आडि डवकास संघटना (िीआरिीओ)

सरावाचा सागरी टप्पा सुरु केला आहे. सागरी टप्पा 21 ते 23

र्शस्वीररत्या एक्स्पेंडेबल एररर्ल टागेटची चाचिी केली. ही चाचिी

ऑक्टोबर 2021 र्ा कालावधीत मुांबईत सात णदवसीर् सराव

चाांदीपूर मध्ये बांगालच्या उपसागरात ओडिशा र्े्े घेण्यात आली.

आर्ोणजत करण्यात आला होता. कोकि शिी 2021 र्ा सरावाचा

ABHYAS लत्मक्ष्यत णवमान मागयदशयन आणि णनर्ांत्रिासाठी फ्लाइट
कांटर ोल कॉम्यूटर (FCC) सोबत नेत्मव्हगेशनसाठी MEMS- आधाररत
इनणटय र्ल नेत्मव्हगेशन णसस्टम (INS) ने सुसज्ज आहे.

उद्दे श दोन्ही दे शाांमधील सहकार्य आिखी मजबूत करिे हा आहे.
●

●

आणि

ABHYAS भारतीर् सशस्त्र दलाांसाठी DRDO प्रर्ोगशाळा,

वाइर्ल्कॅट),

समुद्रात

र्ुद्ध

पररत्मस्ती

आणि

तोफगोळ्याांसारख्या सरावाांसह दोन्ही सैन्याने त्याांच्या गटाांमध्ये

एरोनॉणटकल डेव्हलपमेंट एस्टॅ त्मब्लशमेंट (ADE), बेंगळु रू र्ाांनी

एकणत्रत केले. लष्करी सैणनकाांचे णसम्युलेटेड इां डक्शन दे खील सुरू

णडझाइन आणि णवकणसत केले आहे. हवाई वाहन अभ्यस णवणवध

करण्यात आले आणि त्यानांतर सांर्ुि कमाांड ऑपरे शन सेंटरची

क्षेपिास्त्र प्रिालीांच्या मूल्याांकनासाठी हवाई लक्ष्य म्हिून वापरले

स्ापना करण्यात आली. त्यानांतर दोन्ही सैन्याने प्रगत हवाई आणि

जाऊ शकते.

उप-पृष्ठभागावरील सरावाांसह बैठक घेतली

वाहन पूियपिे स्वार्त्त उड्डािासाठी प्रोग्राम केलेले आहे. हवाई
वाहनाांची तपासिी लॅपटॉप-आधाररत ग्राउां ड कांटर ोल स्टे शन
(जीसीएस) वापरून केली जाते.

भारताने “अग्नी-5” या बॅलेक्सस्टक क्षेपिास्त्राची यशस्वी चाचिी
घेतली.
●

बेटावरून पृष्ठभागावरून पृष्ठभागावर मारा करिाऱ्र्ा अग्नी-5

भारतीय नौदलाने आझादी का अमृत महोत्सव सेडलब्रेशनचा

क्षेपिास्त्राची र्शस्वी चाचिी घेतली. अग्नी-5 हे आत्मिक-सक्षम

एक भाग म्हिून कोची ते गोवा पर्ांत ऑफशोर सेणलांग रे गाट्टा

आां तरखांडीर् क्षेपिास्त्र (ICBM) आहे, जे तीन-स्टे ज सॉणलड-इां धन

आर्ोणजत केले आहे. सवायत महत्त्वाचे म्हिजे ही ऑफशोर सेणलांग

इां णजन वापरते. हे क्षेपिास्त्र 5,000 डकमी अांतरापर्ांतच्या लक्ष्याांवर

नौदलाच्या कमयचाऱ्र्ाांमध्ये साहस आणि समुद्रातील प्रवासाची
भावना वाढवते. इं डियन नेव्हल सेडलंग असोडसएशन (INSA)

संरक्षि संशोधन आडि डवकास संघटना (DRDO) ने 27
ऑक्टोबर 2021 रोजी ओणडशातील एपीजे अब्दु ल कलाम

भारतीय नौदलाने ऑफशोर सेडलंग रे गाट्टा लॉन्च केले.
●

हवाई णदशा आणि लढाऊ णवमानाांद्वारे (MiG 29Ks आणि F35Bs)
स्टर ाइक ऑपरे शन्स, हेणलकॉप्टरचे क्रॉस कांटर ोल (सी णकांग, चेतक

ABHAYS बद्दल:
●

भारत आडि युनायटे ि डकंगिम (यूके) च्या सशस्त्र दलांनी 24

अत्यांत अचूकतेने मारा करू शकते.
●

भारताने स्वतः णवकणसत केलेले अग्नी-5 हे क्षेपिास्त्र 5,000

च्या नेतृत्वाखाली आर्ोणजत र्ा कार्यक्रमात सहा भारतीर् नौदल

णकमीपेक्षा जास्त अांतरावरील लक्ष्यावर मारा करण्यास सक्षम आहे.

नौकानर्न जहाजे (INSVs) सहभागी होतील, ज्यामध्ये चार 40

हे सुमारे 17-मीटर लांब, 2-मीटर रुंद आहे आणि त्याचे प्रक्षेपि

फूटर आणि दोन 56 फूटसय आहेत. कोची ते गोवा र्े्ील नौदल

वजन सुमारे 50 टन आहे. हे क्षेपिास्त्र एक टनापेक्षा जास्त

तळाच्या सुरवातीच्या णबांदू दरम्यान ही जहाजे एकूि 360 नॉणटकल

वजनाचे अिस्त्र वाहून नेऊ शकते.

मैल अांतर पार करतील.

स्वदे शी डनडमचत ICGS 'साथचक' राष्ट्राला समडपचत
●

28 ऑक्टोबर 2021 रोजी एक नवीन भारतीर् तटरक्षक जहाज
(ICGS) 'साथचक' राष्टराला समणपयत करण्यात आले आहे. ते
गुजरातमधील पोरबंदर र्े्े त्मस्त असेल. स्वदे शी बनावटीचे
जहाज भारतीर् तटरक्षक दलाचे महासांचालक के नटराजन र्ाांनी
गोवा र्े्े कार्ायत्मित केले. ICGS सा्यकचे नेतृत्व उपमहाणनरीक्षक
एमएम सय्यद र्ाांच्याकडे आहे आणि त्यात 11 अणधकारी आणि 110
कमयचारी आहेत.

ICGS साथचक बद्दल:
●

ICGS सा्यक हे भारताच्या सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षेला चालना
दे ण्यासाठी गोवा णशपर्ाडय णलणमटे डद्वारे ICG साठी बाांधण्यात र्ेत
असलेल्या पाच ऑफशोर पेटरोल व्हेसल्स (OPV) च्या माणलकेतील
चौ्े स्ान आहे.
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2,450 टन णवस्ाणपत करिारे 105 मीटर-लाांब जहाज दोन 9,100
जागडतक अडधवास डदवस 2021: ऑक्टोबरचा पडहला सोमवार
डकलोवॅट डिझेल इां णजनद्वारे चालवले जाते जे जास्तीत जास्त 26

●

नॉट्सचा वेग गाठण्यासाठी णडझाइन केलेले आहे .
●

दरवषी ऑक्टोबर च्या पडहल्या सोमवारी म्हिून जागडतक
अडधवास डदवस साजरा केल्या जातो.

जहाजात अत्याधुणनक उपकरिे, र्ांत्रसामग्री, सेन्ससय आणि शस्त्रे
आहेत ज्यामुळे ते कमाांड प्लॅटफॉमय म्हिून काम करू शकतात

●

2021 मध्ये, जागणतक अणधवास णदन 04 ऑक्टोबर रोजी साजरा
केला जात आहे.

आणि शोध आणि बचाव, सागरी गुन्फ््ाांचा सामना करिे आणि

●

दरवषी जगभर हा णदवस आपल्या शहराांची आणि शहराांच्या

सागरी सांरक्षि आणि सांरक्षि र्ासह कतयव्ये पार पाडण्यासाठी

त्मस्तीवर प्रकाश टाकण्यासाठी आणि पुरेसा णनवारा णमळण्याच्या

तटरक्षक दलाची कतयव्ये पार पाडू शकतात. वातावरि भारतीर्
तटरक्षक दल स्वदे शी प्लॅटफॉमय समाणवष्ट करण्यात अग्रेसर आहे

सवाांच्या मूलभूत अणधकारावर साजरा केला जातो.
जगाला आठवि करून दे ण्याचा हेतू दे खील आहे की आपल्या

●

आणि ICGS सा्यक हे 'आिणनभयर भारत' चे ज्वलांत उदाहरि आहे.

सवाांना आपल्या शहराांचे आणि शहराांचे भणवष्य घडवण्याची शिी
आणि जबाबदारी आहे.

महत्वाचे डदवस
जागडतक शाकाहारी डदन: 01 ऑक्टोबर
●

शाकाहारी जीवनशैलीच्या नैणतक, पर्ायवरिीर्, आरोग्य आणि
मानवतावादी फार्द्याांणवषर्ी जागृती करण्यासाठी जागडतक

●

शहरी कृतीला गती दे िे" आहे.
जागडतक अंतराळ सप्ताह: 04-10 ऑक्टोबर
●

शाकाहारी डदन दरवषी 1 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो.
●

जागणतक शाकाहारी णदन पर्ायवरिीर् णवचाराांवर, प्राण्याांच्या
फार्द्याांवर जोर दे ण्यासाठी साजरा केला जातो.
1 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यानचा सांपूिय आठवडा आं तरराष्ट्रीय

●

सप्ताह घोणषत केला.
2021 ची ्ीम "अंतराळातील मडहला" आहे.

शाकाहारी सप्ताह म्हिून साजरा केला जातो.

●

आपल्या राष्टराचे राष्टरणपता महािा गाांधी र्ाांची जर्ांती लक्षात
ठे वण्यासाठी दरवषी २ ऑक्टोबर गाांधी जर्ांती म्हिून साजरी केली
जाते . 2 ऑक्टोबर 1869 रोजी गुजरातमधील पोरबांदर र्े्े
जन्मलेल्या जागणतक शाांती आर्कॉनची म्हिजेच गाांधी र्ाांची152 वी

●

ऑक्टोबर मध्ये साजरा होतो.
6 डिसेंबर 1999 रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेने जागणतक अांतराळ

गांधी जयंती : 2 ऑक्टोबर
●

जर्ांती आहे.
15 जून 2007 रोजी सांर्ुि राष्टर महासभेने 2 ऑक्टोबर हा णदवस
आां तरराष्टरीर् अणहांसा णदन म्हिून घोणषत केले.

महात्मा गांधी ंनी केलेल्या काही महत्त्वाच्या घटना खाली डदल्या
आहेत:
●

1913 - दणक्षि आणफ्रकेत गाांधीांची सणक्रर्ता आणि अटक

●

1917 - गाांधीांनी साबरमती आिमाची स्ापना केली

●
●

1920-1922-असहकार चळवळ
1921 - गाांधीांना भारतीर् राष्टरीर् कााँग्रेसवर णवशेष अणधकार दे ण्यात
आले

●

1930 - मीठ (दाांडी) माचय

●

1942 - भारत छोडो आां दोलन

●

1947 - णब्रणटशाांनी भारतीर् स्वातांत्र्य घोणषत केले

67 व्या राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 02 ते 08 ऑक्टोबर 2021

●

Story of My Experiments with Truth

●

The Moral Basis of Vegetarianism

●

Peace: The Words and Inspiration of Mahatma Gandhi
(Me-We)

भारतातील वनस्पती आणि प्राण्याांचे सांरक्षि आणि सांवधयन
करण्याच्या उद्दे शाने राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह दरवषी 2 ते 8
ऑक्टोबर दरम्यान सांपूिय भारतात साजरा केला जातो.

●

र्ा वषी राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताहाची ्ीम 2021: "जंगले आडि
आजीडवका: लोक आडि ग्रह डटकविे".

जागडतक जनावरांसाठी डदवस: 02 ऑक्टोबर
● 02 ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांच्या जर्ांतीणनणमत्त जागडतक
पशुपालकांसाठी जागडतक डदवस (WDFA) साजरा केला जातो.
●

आां तरराष्टरीर् पशु कल्याि सांस्ा, जागणतक प्रािी सांरक्षि आणि
एणशर्ा फॉर ॲणनमल्स र्ुती र्ाांच्यासह शेतातील पशु कल्यािाचे
महत्त्व आणि णनकड दाखवण्यासाठी र्ा णदवसाचे आर्ोजन केले
जाते.

●

अन्नासाठी वाढवलेल्या आणि कत्तल केलेल्या शेतातील जनावराांचे
अनावश्यक दु ः ख आणि मृत्यू उघड करण्यासाठी हा णदवस समणपयत
आहे.

5 ऑक्टोबर रोजी जागडतक डशक्षक डदन साजरा केला जातो.
●

जागडतक डशक्षक डदन, ज्याला आं तरराष्ट्रीय डशक्षक डदन
म्हिूनही ओळखले जाते , दरवषी 5 ऑक्टोबर रोजी 1994 पासून
आर्ोणजत केले जाते . र्ा णदवसाचे उद्दीष्ट जगातील णशक्षकाांचे

महात्मा गांधी ंनी डलडहलेली काही पुस्तके:
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णवज्ञान व तांत्रज्ञान, आणि मानवी त्मस्ती णहतासाठी णदशेने त्याांचे
र्ोगदान साजरा करण्यासाठी जागणतक अांतराळ सप्ताह 04-10

●

कल्यािासाठी आणि हक्काांच्या मुद्द्ाांवर आणि वैर्त्मिक आरोग्य
●

2021 जागणतक अणधवास णदवसाची ्ीम "काबचनमुक्त जगासाठी

कौतुक, मूल्यमापन आणि सुधारिा र्ावर लक्ष केंणद्रत करिे आणि
णशक्षक आणि णशकवण्याशी सांबांणधत समस्ाांवर णवचार करण्याची
सांधी प्रदान करिे आहे.
●

2021 आां तरराष्टरीर् णशक्षक णदनाची ्ीम "Teachers at the
heart of education recovery".
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गंगा नदी िॉक्सल्फन डदवस: 5 ऑक्टोबर
जागडतक अंिी डदवस 2021: 08 ऑक्टोबर
● 1996 पासून दरवषी ऑक्टोबरच्या दु सऱ्र्ा शुक्रवारी जगभरात
● भारतात, गंगा नदी िॉक्सल्फनच्या सांवधयनासाठी जनजागृती आणि
जागणतक अांडी णदवस साजरा केला जातो. र्ावषीचा जागणतक अांडी
प्रोत्साहन दे ण्यासाठी दरवषी 5 ऑक्टोबर रोजी 'गंगा नदी
णदवस ऑक्टोबरच्या दु सऱ्र्ा शुक्रवारी साजरा होतो.
िॉक्सल्फन डदन' साजरा केला जातो.
● 2021 चा उत्सव अांड्याच्या चमकदार अष्टपैलुत्व आणि जीवनातील
● 2010 मध्ये र्ाच णदवशी गांगा डॉत्मल्फनला राष्टरीर् जलचर प्रािी
प्रत्येक टप्यावर लोकाांना होिाऱ्र्ा अनेक फार्द्याांवर केंणद्रत असेल.
घोणषत करण्यात आले होते.
● 2021 जागणतक अांडी णदनाची ्ीम "Eggs for all: Nature’s
● त्यानांतर, 2012 मध्ये, वर्ल्च वाइि फंि फॉर नेचर (WWF) आणि
perfect package" ही आहे.
उत्तर प्रदे श सरकारने सांर्ुिपिे डॉत्मल्फन सांवधयन मोहीम दे शात
08 ऑक्टोबर रोजी भारतीय हवाई दल डदवस साजरा केला जातो.
सुरू केली.
● भारतीय वायुसेना डदन दरवषी 8 ऑक्टोबर रोजी भारतीय हवाई
िॉक्सल्फनचे संवधचन:
दल साजरा करते. र्ावषी भारतीर् हवाई दलाने 89 वा डदन साजरा
केला. भारतीर् हवाई दलाची अणधकृतपिे 8 ऑक्टोबर 1932 रोजी
● गांगाच्या डॉत्मल्फनचा समावेश भारतीय वन्यजीव (संरक्षि)
णब्रणटश साम्राज्याने रॉर्ल इां णडर्न एअर फोसय म्हिून स्ापना केली.
अडधडनयम, 1972 च्या पडहल्या अनुसूची अांतगयत करण्यात आला
1950 मध्ये हे नाव भारतीर् हवाई दलामध्ये बदलण्यात आले.
आहे.
IAF बद्दल तथ्य
● त्याांना IUCN (इां टरनॅशनल र्ुणनर्न फॉर कॉन्फ्झव्हेशन ऑफ नेचर)
● IAF हे जगातील चौर्थ्ा क्रमाांकाचे ऑपरे शनल एअर फोसय आहे
अांतगयत "लुप्तप्रार्" घोणषत करण्यात आले आहे. ते पररणशष्ट I
● भारतीर् हवाई दलाचे बोधवा् 'टच द स्काय डवथ ग्लोरी' आहे
अांतगयत सवायत धो्ात आलेले आहेत.
आणि ते भगवद्गीतेच्या अकराव्या अध्यार्ातून घेतले गेले आहे.
● त्यांना स्लाांतररत प्रजातीांच्या सांवधयनाच्या पररणशष्ट II अांतगयत
● हवाई दल सुमारे 170,000 कमयचारी आणि 1,400 पेक्षा जास्त
सूचीबद्ध आहेत.
णवमाने कार्यरत आहे
जागडतक
स्थलांतररत पक्षी डदवस 2021: 09 ऑक्टोबर
स्तनाचा ककचरोग जागरूकता मडहना 2021: 01 ते 31 ऑक्टोबर
● दरवषी, जागडतक स्थलांतररत पक्षी डदवस (WMBD) 2006
● दरवषी स्तनाचा ककचरोग जागरूकता मडहना (BCAM) 01 ते
मध्ये सुरू झाल्यापासून वषायतून दोनदा अणधकृतपिे साजरा केला
31 ऑक्टोबर मणहन्यात पाळला जातो. आांतरराष्टरीर् आरोग्य
जातो . प्र्म तो मेच्या दु सऱ्या शडनवारी आणि पुन्हा
मोणहमेचे उद्दीष्ट रोगाणवषर्ी जागरूकता वाढविे आणि त्याचे
ऑक्टोबरच्या दु सऱ्र्ा शडनवारी आर्ोणजत केला जातो.
कारि, प्रणतबांध, णनदान, उपचार र्ासाठी सांशोधनासाठी णनधी गोळा
● 2021 WMBD ची ्ीम “Sing, Fly, Soar – Like a Bird!” आहे.
करिे आहे. आणि बरा. गुलाबी ररबन स्तनाचा ककयरोग जागृती
जागडतक पोस्ट डदवस: 09 ऑक्टोबर
आां तरराष्टरीर् प्रतीक आहे.
● जागडतक पोस्ट डदनाचा उद्दे श लोकांच्या आडि व्यवसायांच्या
जागडतक कापूस डदन: 07 ऑक्टोबर
दै नंडदन जीवनात टपाल क्षेत्राची भूडमका आडि दे शांच्या
● जागडतक कापूस डदन (WCD) जागणतक स्तरावर 7 ऑक्टोबर
सामाडजक आडि आडथचक डवकासात त्याचे योगदान याबद्दल
जागरूकता डनमाचि करिे आहे.
रोजी साजरा केला जातो . कापसाचे फार्दे , नैसणगयक फार्बर म्हिून
● 2021 जागडतक पोस्ट डदनाची थीम “Innovate to recover.”
त्याचे उत्पादन, पररवतयन, व्यापार आणि उपभोगातून लोकाांना
आहे.
णमळिाऱ्र्ा फार्द्याांपर्ांतचे फार्दे साजरे करण्याचे आांतरराष्टरीर्
फाशीच्या डशक्षेडवरूद्ध जागडतक डदवस: 10 ऑक्टोबर
णदवसाचे उणद्दष्ट आहे. जागणतक वस्तू म्हिून कापसाचे महत्त्व
● फाशीच्या णशक्षेणवरूद्ध जागणतक णदवस फाशीची णशक्षा रद्द
प्रणतणबांणबत करण्यासाठी बेडनन, बुडकचना फासो, चाि आडि माली
करण्याची वणकली करण्याचा आणि फाशीची णशक्षा असलेल्या
र्ा 4 कॉटन दे शाांच्या गटाने डब्ल्यूसीडी डे ची सुरुवात केली.
कैद्याांवर पररिाम करिाऱ्र्ा पररत्मस्ती आणि पररत्मस्तीबद्दल
जागडतक गुंतविूकदार सप्ताह 2021: 04-10 ऑक्टोबर
जागरूकता वाढवण्याचा दृष्टीने 10 ऑक्टोबर रोजी साजरा होतो.
● डसक्युररटीज कडमशन आं तरराष्ट्रीय संघटना (IOSCO) सुरू
● 2021 ची ्ीम "वूमन सेन्टेन्सि टू िे थ : अाँन इक्सन्व्हडसबल
करण्याची तर्ारी आहे, त्याच्या पाचव्या वाणषयक जागडतक
ररऍडलटी "
आं तरराष्ट्रीय मुली ंचा डदवस: 11 ऑक्टोबर
गुंतविूकदार आठविा (WIW) पासून 4 ते 10 ऑक्टोबर 2021
● 2012 पासून 11 ऑक्टोबर ला आां तरराष्टरीर् मुलीांचा णदवस हा
दरम्यान साजरा करिार आहे.
आां तरराष्टरीर् साजरा णदवस साजरा होतो. आां तरराष्टरीर् स्तरावर
● जागणतक गुांतविूकदार आठवडा (WIW) महत्त्व वाढवण्याची
णशक्षिाचा पररसर असलेल्या मुलीांना भेडसाविाऱ्र्ा समस्ाांणवषर्ी
जागरूकता IOSCO प्रोत्साहन पुढाकार घेतला आहे
जागरूकता णनमायि करण्यासाठी सांर्ुि राष्टराांनी हा आांतरराष्टरीर्
गुांतविूकदाराांचे णशक्षि आणि सांरक्षि आणि र्ा दोन गांभीर
णदवस जाहीर केला.
क्षेत्रातील णस्ुररटीज णनर्ामकाांच्या णवणवध उपक्रमाांवर प्रकाश
● 2021 आांतरराष्टरीर् बाणलका णदनाची ्ीम “णडणजटल जनरे शन, अवर
टाकिे.
जनरे शन” आहे.
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राष्ट्रीय टपाल डदवस: 10 ऑक्टोबर
आं तरराष्ट्रीय ई-कचरा डदवस: 14 ऑक्टोबर
● भारतात, राष्ट्रीय टपाल डदन दरवषी 10 ऑक्टोबर रोजी साजरा
● पुनवायपर, पुनप्रायप्ती आणि पुनवायपर वाढवण्याच्या उद्दे शाने जगभरात
केला जातो , जागणतक पोस्ट णदनाचा णवस्तार म्हिून, जो 9
ई-कचऱ्र्ाची र्ोग्य णवल्हेवाट लावण्यासाठी 2018 पासून दरवषी 14
ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो .
ऑक्टोबर रोजी आं तरराष्ट्रीय ई-कचरा डदवस (IEWD) साजरा
● लॉिच िलहौसीने 1854 मध्ये स्ापन केलेल्या भारतीर् टपाल
केला जातो. 2021 ही आांतरराष्टरीर् ई-कचरा णदनाची चौ्ी आवृत्ती
खात्याने गेल्या 150 विािंपासून घेतलेल्या भूणमकेचे स्मरि करण्याचे
आहे. र्ावषीचा आांतरराष्टरीर् ई-कचरा णदवस आपल्या प्रत्येकाने ईर्ा णदवसाचे उणद्दष्ट आहे . भारतीर् टपाल सेवा हा भारताचा
उत्पादनाांसाठी पररपत्रक प्रत्यक्षात आिण्याच्या महत्त्वपूिय भागावर
अणवभाज्य भाग आहे. सांस्कृती, परां परा आणि कठीि भौगोणलक
लक्ष केंणद्रत करे ल.
प्रदे शाांमध्ये णवणवधता असूनही भारतातील टपाल सेवाांनी सवोत्तम
● 2021 IEWD ची ्ीम "Consumer is the key to Circular
कामणगरी णदली आहे.
Economy!" ही आहे.
भारताची डपन कोि प्रिाली:
14 ऑक्टोबर रोजी जागडतक मानक डदन साजरा केला जातो.
● णपनकोडमधील णपन म्हिजे पोस्टल इां डेक्स नांबर. 6-अंकी डपन
● जागडतक मानक डदन डकंवा आं तरराष्ट्रीय मानक डदन दरवषी
प्रिाली द्वारे सुरू करण्यात आली होती. णपन कोड गुि प्र्म अांक
14 ऑक्टोबर रोजी जागणतक स्तरावर साजरा केला जातो . ग्राहक,
प्रदे श. दु सरा अांक उप-प्रदे श दशयवतो. णतसरा अांक णजल्हा
णचन्हाांणकत करतो. शेवटचे तीन अांक पोस्ट ऑणफस दाखवतात
ज्याच्या खाली एक णवणशष्ट पत्ता र्ेतो.
जागडतक मानडसक आरोग्य डदवस: 10 ऑक्टोबर
● जागडतक मानडसक आरोग्य डदवस जागणतक मानणसक आरोग्य
णशक्षि, जागरूकता आणि सामाणजक कलांक णवरुद्ध
जनजागृतीसाठी जागणतक स्तरावर 10 ऑक्टोबर रोजी दरवषी
साजरा केला जातो . जागणतक मानणसक आरोग्य णदनाचे एकांदर
उणद्दष्ट जगभरातील मानणसक आरोग्याच्या समस्ाांणवषर्ी
जागरूकता वाढविे आणि मानणसक आरोग्याच्या सम्यनासाठी
प्रर्त् करिे आहे.
● जागणतक मानणसक आरोग्य णदन 2021 ची ्ीम 'मेंटल हेल्थ इज
अनइक्वल वर्ल्' आहे.
जागडतक संडधवात डदवस: 12 ऑक्टोबर
● दरवषी 12 ऑक्टोबर रोजी जागणतक सांणधवात णदवस
साांधेदुखीणवषर्ी जागरूकता वाढवण्यासाठी साजरा केला जातो,
एक दाहक त्मस्ती ज्यामुळे साांध्यातील वेदना आणि कडकपिा
वाढतो ज्यामुळे वर् वाढू शकते. Arthritis and Rheumatism
International (एआरआर्) ने 1996 मध्ये सांणधवात बद्दल
जागरूकता पसरवण्यासाठी आणि धोरिकत्याांना सांणधवात चे ओझे
कमी करण्यास मदत करण्यासाठी प्रोत्साणहत करण्यासाठी हा
णदवस सुरू केला होता.
● जागणतक सांणधवात णदन 2021 ्ीम ही Don’t Delay, Connect
Today: Time2Work.. आहे.
आं तरराष्ट्रीय आपत्ती डनवारि डदन: 13 ऑक्टोबर
● सांर्ुि राष्टराांचा आं तरराष्ट्रीय आपत्ती डनवारि डदन दरवषी 1989
पासून 13 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. हा णदवस जोखीमजागरूकता आणि आपत्ती कमी करण्याच्या जागणतक सांस्कृतीला
प्रोत्साहन दे ण्यासाठी साजरा केला जातो.
● 2021 च्या आांतरराष्टरीर् आपत्ती णनवारि णदवसाची ्ीम
"International cooperation for developing countries

णनर्ामक

आणि

उद्योगामध्ये

जागणतक

अ्यव्यवस्ेसाठी

मानकीकरिाच्या महत्त्वणवषर्ी जागरूकता वाढविे हे र्ा णदवसाचे
उणद्दष्ट आहे.
●

जागणतक मानक णदन 2021 ची ्ीम "Standards for
sustainable development goals – shared vision for a
better world” ही आहे.

जागडतक अन्न डदवस: 16 ऑक्टोबर
●

जागडतक अन्न डदवस (WFD) दरवषी 16 ऑक्टोबर रोजी जगभर
साजरा केला जातो. 1945 मध्ये स्ापन झालेल्या सांर्ुि राष्टर अन्न
आणि कृषी सांघटनेच्या (एफएओ) स्ापनेच्या स्मरि दे खील
र्ाणदवशी केल्या जाते.

आं तरराष्ट्रीय दाररद्र्य डनमूचलन डदन: 17 ऑक्टोबर
●

17 ऑक्टोबर ला गरीबी डनमूचलन आं तरराष्ट्रीय डदवस प्रत्येक वषी
साजरा केला जातो. र्ा णदवसाचे उद्दीष्ट जगभरातील गरीबी
णनमूयलनाच्या गरजेबद्दल जागरूकता णनमायि करिे आहे.

●

2021 वषायची ्ीम "Building Forward Together: Ending
Persistent Poverty, Respecting all People and our
Planet” ही आहे.

to reduce their disaster risk and disaster losses" ही
आहे.
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● 1959 मध्ये, जेव्हा लडाखच्या हॉट त्मरांग भागात वीस भारतीर्

सांर्ुि महासभेने 28 व्या वधायपन णदनाणनणमत्त णदनाांक 22 णडसेंबर

सैणनकाांवर णचनी सैन्याने हल्ला केला होता, त्यामध्ये दहा भारतीर्

1992 रोजीच्या ठरावात, 17 ऑक्टोबरला गररबी णनमूयलनासाठी

पोणलसाांना आपला जीव गमवावा लागला होता आणि सात जिाांना

आां तरराष्टरीर् णदवस म्हिून घोणषत केले.
जागडतक ऑक्सस्टयोपोरोडसस डदवस: 20 ऑक्टोबर
●

तुरुांगवास भोगावा लागला होता. त्या णदवसापासून, 21 ऑक्टोबर हा
शहीदाांच्या सन्माना्य पोलीस स्मृणतणदन म्हिून साजरा केला जातो.

जागडतक ऑक्सस्टओपोरोडसस डदवस (WOD) दरवषी 20

आं तरराष्ट्रीय तोतरे पिा जागरूकता डदवस: 22 ऑक्टोबर

ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. ऑत्मस्टर्ोपोरोणसस आणि

●

मेटाबोणलक हाडाांच्या आजाराच्या प्रणतबांध, णनदान आणि
उपचाराांणवषर्ी जागणतक जागरूकता वाढविे हा र्ा णदवसाचा

दरवषी 22 ऑक्टोबर हा आं तरराष्ट्रीय तोतरे पिा जागरूकता
डदवस म्हिून साजरा केला जातो. 1998 पासून. हा णदवस लाखो
लोकाांची सावयजणनक जागरूकता वाढवण्याच्या उद्दे शाने आहे.

उद्दे श आहे. इां टरनॅशनल ऑत्मस्टओपोरोणसस फाउां डेशन (IOF) द्वारे

स्टटररं ग म्हिजे काय?

WOD आर्ोणजत केले जाते, एका णवणशष्ट ्ीमसह वषयभर मोहीम

●

स्टटररां ग हा एक स्पीच णडसऑडयर आहे जो ध्वनी, अक्षरे णकांवा

सुरू करून. 2021 मध्ये जागणतक WOD मोणहमेची ्ीम "सव्हय अप

शब्ाांच्या पुनरावृत्तीद्वारे दशयणवला जातो; आवाजाचा णवस्तार; आणि

बोन स्टर ें ्" आहे.

अवरोध म्हिून ओळखल्या जािार्ाय भाषिातील व्यत्यर्. एखादी

ऑक्सस्टयोपोरोडसस म्हिजे काय?

व्यिी जो हतबल आहे त्याला नक्की कार् म्हिार्चे आहे हे माणहत

●

आहे परां तु त्याला बोलण्याचा सामान्य प्रवाह णनमायि करण्यात
समस्ा आहे.

ऑत्मस्टओपोरोणससमुळे हाडे कमकुवत आणि नाजूक होतात.
ऑत्मस्टर्ोपोरोणससमुळे होिारे फ्रॅक्चर जीवघेिा, वेदना दे िारे व
अपांगत्वाचे प्रमुख कारि असू शकतात. ऑत्मस्टर्ोपोरोणसस ही

आं तरराष्ट्रीय स्नो लेपिच िे : 23 ऑक्टोबर

जगभरात वाढिारी जागणतक समस्ा आहे. हे तीनपैकी एक मणहला

●

दरवषी, 23 ऑक्टोबर हा डदवस 2014 पासून आं तरराष्ट्रीय स्नो

आणि 50 वषाांवरील पाच पुरुषाांपैकी एक प्रभाणवत करते.
आं तरराष्ट्रीय शेफ िे : 20 ऑक्टोबर

लेपिच िे म्हिून साजरा केला जातो . हा णदवस डबश्केक घोििेच्या
वधायपन णदनाणनणमत्त साजरा केल्या जातो. र्ा लुप्तप्रार् प्राण्याच्या

●

आं तरराष्ट्रीय शेफ िे दरवषी 20 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला

सांवधयन आणि सांरक्षिासाठी जागरूकता वाढवण्यासाठी हा णदन

जातो . उदात्त व्यवसार्ाचा उत्सव साजरा करिे आणि जगभरातील

साजरा केला जातो. 23 ऑक्टोबर 2013 रोजी 12 दे शाांचे राजकीर्

लोकाांना णनरोगी खाण्याबद्दल णशणक्षत करिे हे र्ा णदवसाचे उणद्दष्ट
आहे. अनुभवी शेफसाठी त्याांचे ज्ञान आणि पाक कौशल्ये पुढील

नेते स्नो लेपडयच्या सांवधयनाबाबतच्या 'णबश्केक घोषिेला मान्यता
दे ण्यासाठी एकत्र आले होते.

णपढीला अणभमान आणि बाांणधलकीच्या भावनेने दे ण्याचा णदवस

●

आहे.
●

अफगाणिस्तान, णकणगयस्तान, कझाणकस्तान, ताणजणकस्तान आणि

आां तरराष्टरीर् शेफ डे 2021 मोणहमेची ्ीम हेल्दी फूि इज फ्युचर
आहे.

जागडतक सांक्सख्यकी डदवस: 20 ऑक्टोबर
●

●

23 ऑक्टोबर रोजी दरवषी मोल डे साजरा केल्या जातो. हा णदवस
अॅव्होगाडर ोच्या सांख्येचे स्मरि आणि सन्मान म्हिून णचन्हाांणकत केला
जातो. र्ा णनणमत्ताने णवद्यार्थ्ाांना रसार्नशास्त्र आणि त्याच्या

डदन जगभरात साजरा केला जातो. जागणतक साांत्मख्यकी णदन 2021

सांकल्पनाांमध्ये रस णनमायि करण्याचा हेतू आहे. र्ा प्रसांगाची ्ीम
DispicaMole Me ही आहे.
आं तरराष्ट्रीय डिप्ोमॅट्स डदन: 24 ऑक्टोबर
● आां तरराष्टरीर् णडप्लोमॅट्स णदवस दरवषी 24 ऑक्टोबर रोजी साजरा

सांर्ुि राष्टर साांत्मख्यकी आर्ोगाने 20 ऑक्टोबर 2010 जागडतक
सांक्सख्यकी डदन म्हिून साजरा करण्याचा प्रस्ताव णदला . जनरल

केला जातो. प्राचीन काळापासून जगाला आकार दे ण्यासाठी णवणवध

असेंब्लीने 3 जून 2010 च्या ठराव 64/267 वर स्वीकारला, ज्याने
अणधकृतपिे 20 ऑक्टोबर 2010 ला पणहल्याांदाच जागणतक

णदवसाचा उद्दे श आहे. सामान्य लोकाांमधील मुत्सद्दीांच्या जीवनातील
समज आणि वास्तवातील दरी भरून काढण्याचाही त्याचा उद्दे श

साांत्मख्यकी णदन म्हिून

आहे.

राष्ट्रीय पोलीस स्मृडतडदन: 21 ऑक्टोबर
● भारतात दरवषी 21 ऑक्टोबर रोजी पोलीस स्मृडतडदन साजरा
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उझबेणकस्तान र्ा 12 दे शात स्नो लेपडय आढळतात.
23 ऑक्टोबर रोजी मोल िे पाळला जातो.

अणधकृत साांत्मख्यकीच्या मूलभूत तत्त्वाांच्या कामणगरीवर प्रकाश
टाकण्यासाठी दरवषी 20 ऑक्टोबर रोजी जागडतक सांक्सख्यकी

सांर्ुि राष्टर साांत्मख्यकी आर्ोगाच्या मागयदशयनाखाली आर्ोणजत
केलेला एक जागणतक सहर्ोगािक प्रर्त् आहे.
जागडतक सांक्सख्यकी डदनाचा इडतहास:
●

भारत, नेपाळ, भूतान, चीन, मांगोणलर्ा, रणशर्ा, पाणकस्तान,

दे शाच्या राजदू ताांनी णदलेल्या र्ोगदानाचे स्मरि करण्याचा र्ा

●

24 ऑक्टोबर 2017 रोजी ब्राणझणलर्ामध्ये मुत्सद्याांचा पणहला
आां तरराष्टरीर् णदवस साजरा करण्यात आला. हा णदवस भारतीर्

केला जातो . कतयव्याच्या ओघात आपले बणलदान दे िाऱ्र्ा शूर

कवी-णडप्लोमॅट अभर् के र्ाांनी प्रस्ताणवत केला होता आणि त्यात

पोणलसाांना स्मरि आणि सन्मान करण्यासाठी हा णदवस साजरा केला

बांगलादेश, रान्स, घाना, इस्रायल, इटली, मेक्सक्सको, दडक्षि

जातो. पोलीस स्मारक णदवस णदवस साजरा केला जातो.

आडरका आडि तुकीच्या र्ा दे शाांचा सहभाग होता.
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संयुक्त राष्ट्र डदन: 24 ऑक्टोबर
भारतीय लष्कर 27 ऑक्टोबर रोजी 75 वा Infantry डदवस साजरा
● 1948 पासून दरवषी 24 ऑक्टोबर हा सांर्ुि राष्टर णदन म्हिून
करत आहे.
साजरा केला जातो . 1945 मध्ये र्ाच णदवशी सांर्ुि राष्टराांचे सनद
● भारतीर् लष्कर दरवषी 27 ऑक्टोबर हा ‘इन्फांटर ी डे’ म्हिून साजरा
अांमलात आले. सुरक्षा पररषदे च्या पाच स्ार्ी सदस्ाांसह सांर्ुि
करते. र्ा वषी दे श आपला 75 वा इन्फांटर ी डे 27 ऑक्टोबर 2021
राष्टराांच्या सनदे ला बहुतेक स्वाक्षरीकत्याांनी मान्यता णदल्याने, सांर्ुि
रोजी साजरा करत आहे. र्ा णदवशी शीख रे णजमेंटची 1ली बटाणलर्न
राष्टर अणधकृतपिे अत्मस्तत्वात आले. UNGA द्वारे 1971 मध्ये हे
िीनगर एअरबेसवर उतरली आणि त्याांनी दृढणनिर् आणि णवलक्षि
आां तरराष्टरीर् पाळि म्हिून घोणषत करण्यात आले.
धैर्य दाखवले आणि पाणकस्तान सैन्याच्या दुष्ट मनसुब्ाांना हािून
संयुक्त राष्ट्रांचा इडतहास:
पाडण्यासाठी 'द वॉल' बनले.
● सांर्ुि राष्टर सांघ अणधकृतपिे 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी अत्मस्तत्वात
ऑडिओक्सव्हज्युअल हेररटे जसाठी जागडतक डदवस: 27 ऑक्टोबर
आला. चीन, फ्रान्स, सोत्मव्हएत र्ुणनर्न, र्ुनार्टेड णकांगडम,
र्ुनार्टेड स्टे ट्स आणि इतर दे शाांनी णमळू न र्ास सांमती णदली.
"र्ुनार्टे ड नेशन्स" हे नाव र्ुनार्टे ड स्टे ट्सचे अध्यक्ष फ्राँकणलन डी.
रुझवेल्ट र्ाांनी तर्ार केले होते
जागडतक डवकास माडहती डदवस: 24 ऑक्टोबर
● सांर्ुि राष्टरसांघाने जागडतक डवकास माडहती डदवस आर्ोणजत
आहे. णवकासाच्या समस्ाांकडे जागणतक जनमताचे लक्ष वेधून घेिे

●

ऑक्टोबर
हेररटे जसाठी

अिस्त्राांचा वापर कमी करिे हे सप्ताहाचे उणद्दष्ट आहे. र्ा वषी,
णनः शस्त्रीकरि सप्ताह 24 ऑक्टोबरपासून सुरू होिार आहे. 30
ऑक्टोबरपयिंत र्ा सप्ताहाचे पालन केले जाईल. णनः शस्त्रीकरि
सप्ताह जागरूकता आणि णनः शस्त्रीकरि समस्ाांबद्दल आणि त्याांचे
क्रॉस-कणटां ग महत्त्व समजून घेण्याचा प्रर्त् करतो.
आठवड्याचा इडतहास:
● 24
ऑक्टोबरपासून,
सांर्ुि
राष्टराांच्या
स्ापनेच्या
वधायपनणदनाणनणमत्त, आठवड्याभराच्या वाणषयक पाळण्याला प्र्म
जनरल असेंब्लीच्या 1978 च्या णन:शस्त्रीकरिावरील णवशेष सत्राच्या
अांणतम दस्तऐवजात (रे झोल्यूशन S-10/2) बोलावण्यात आले होते.
1995 मध्ये, जनरल असेंब्लीने जगातील सवय दे शातील सरकार,
तसेच एनजीओना णन:शस्त्रीकरि सप्ताहात सणक्रर् भाग घेण्यासाठी
आमांणत्रत केले.
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रोजी

साजरा

जागणतक

केला

जातो.

णदवस

हा

ऑणडओत्मव्हज्युअल
UNESCO

आणि

ऑडिओक्सव्हज्युअल आकाचइव्ह्ज असोडसएशनच्या समन्वय
पररिद (CCAAA) दोघाांसाठी दृकिाव्य सांरक्षि व्यावसाणर्क
आणि भणवष्यातील णपढ्याांसाठी आमच्या वारशाचे रक्षि करिाऱ्र्ा

आणि सवाांगीि वाढ आणि णवकासासाठी त्याांचे णनराकरि
करण्यासाठी आां तरराष्टरीर् सहकार्य मजबूत करण्याची गरज र्ा
णदवसाचा उद्दे श आहे. जागणतक णवकास माणहती णदनाची स्ापना
1972 मध्ये सांर्ुि राष्टरसांघाच्या महासभेने सांर्ुि राष्टर णदनाच्या
अनुषांगाने केली.
जागडतक पोडलओ डदन: 24 ऑक्टोबर
● पोणलओ लसीकरि आणि पोणलओ णनमूयलनासाठी जनजागृती
करण्यासाठी दरवषी 24 ऑक्टोबर रोजी जागडतक पोडलओ डदन
साजरा केला जातो. रोटरी इां टरनॅशनल द्वारे जोनास साल्क र्ाांच्या
जन्माच्या स्मरिा्य र्ा णदवसाची स्ापना करण्यात आली होती,
ज्याांनी पोणलओमार्णलणटस णवरूद्ध लस णवकणसत करण्यासाठी
पणहल्या टीमचे नेतृत्व केले. 2021 ची जागणतक पोणलओ णदनाची
्ीम "डिडलव्हररं ग ऑन ए प्रॉडमस" ही आहे.
डनः शस्त्रीकरि सप्ताह 2021
● अनेक दे शाांमध्ये णन:शस्त्रीकरिाच्या मुद्द्ाांबद्दल जागरूकता आणि
समजून घेण्यासाठी दरवषी णनः शस्त्रीकरि सप्ताह पाळला जातो.
समाजात शाांतता प्रस्ाणपत करण्यासाठी शस्त्रे, णवशेषत:

ऑडिओक्सव्हज्युअल हेररटे जसाठी जागणतक णदवस दरवषी 27

सांस्ाांचा सन्मान करण्यासाठी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. रे कॉडय
केलेल्या ध्वनी आणि दृकिाव्य दस्तऐवजाांचे महत्त्व आणि सांरक्षि
जोखमीांबद्दल जागरूकता णनमायि करण्यासाठी हा णदवस णनवडला
गेला.
दक्षता जागरुकता सप्ताह 2021: 26 ऑक्टोबर ते 01 नोव्हेंबर
●

केंद्रीर् दक्षता आर्ोगाने (CVC) 26 ऑक्टोबर ते 01 नोव्हेंबर
2021 र्ा कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताह 2021 चे
आर्ोजन केले आहे. सरदार वल्लभभाई पटे ल र्ाांची जर्ांती ज्या
आठवड्यात 31 ऑक्टोबर रोजी आर्ोणजत केली जाते त्या
आठवड्यात हा वाणषयक कार्यक्रम साजरा केला जातो. दक्षता
जागरुकता सप्ताह 2021 ची ्ीम: 'स्वतंत्र भारत @75: सेल्फ
रे लायंस डवथ इं टीग्रीटी'.

आं तरराष्ट्रीय अाँडनमेशन डदवस: 28 ऑक्टोबर
●

अाँणनमेशनची कला साजरी करण्यासाठी आणि अाँणनमेशनमागील
कलाकार, शास्त्रज्ञ आणि तांत्रज्ञाांना ओळखण्यासाठी दरवषी 28
ऑक्टोबर रोजी आां तरराष्टरीर् अाँणनमेशन णदवस साजरा केला जातो.
र्ा वषी 20 वा आांतरराष्टरीर् अाँणनमेशन णदवस आहे. हा णदवस 2002
मध्ये इां टरनॅशनल अाँणनमेटेड णफल्म असोणसएशन (ASIFA),
इां टरनॅशनल अाँणनमेटेड णफल्म असोणसएशन, UNESCO च्या
सदस्ाने तर्ार केला होता.

जागडतक सोरायडसस डदन 29 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो.
●

सोरार्णसस आणि सोरार्णटक सांणधवात असलेल्या लोकाांसाठी
जागरूकता, सशिीकरि आणि जीवनाचा दजाय सुधारण्यासाठी
कृतीला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी आं तरराष्ट्रीय फेिरे शन ऑफ
सोरायडसस असोडसएशन (IFPA) द्वारे दरवषी 29 ऑक्टोबर
रोजी जागडतक सोरायडसस डदवस पाळला जातो. र्ा णदवसाची
्ीम Uniting for action ही आहे.
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29 ऑक्टोबर रोजी आं तरराष्ट्रीय इं टरनेट डदवस साजरा केला जातो.
डनधन बातम्या
● प्र्मच इां टरनेटचा वापर साजरा करण्यासाठी आां तरराष्टरीर् इां टरनेट
णदन दरवषी 29 ऑक्टोबर रोजी जगभरात साजरा केला जात आहे.
तारक मेहता का उल्टा चष्माचे घनश्याम नायक यांचे डनधन
हा णदवस 1969 मध्ये एका सांगिकावरून दु सऱ्र्ा सांगिकावर
● तारक मेहता का उल्टा चष्मा टीव्ही माणलकेत नट्टू काकाच्या
हस्ताांतररत करण्यात आलेला पणहला इलेक्टरॉणनक सांदेश
भूणमकेसाठी प्रणसद्ध असलेले ज्येष्ठ दू रदशयन अणभनेता घनश्याम
पाठवण्याचा णदवस म्हिून ओळखला जातो. त्या वेळी इां टरनेटला
नायक यांचे ककयरोगामुळे णनधन झाले.
ARPANET (Advanced Research Projects Agency
● तारक मेहता का उल्टा चष्मा र्ा प्रणसद्ध शोमध्ये ते नटवरलाल
Network). म्हिून ओळखले जात असे
प्रभाशांकर उां धार्वाला उफय नट् टू काकाची भूणमका साकारण्यासाठी
जागडतक काटकसरी डदन 31 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो.
प्रणसद्ध होते.
● जागडतक काटकसरी डदन दरवषी 31 ऑक्टोबर रोजी जगभरात
साजरा केला जातो, परां तु भारतात हा णदवस दरवषी 30 ऑक्टोबर
रोजी साजरा केला जातो. बचतीचे महत्त्व आणि आजच्या जगात पैसे
वाचविे णकती महत्त्वाचे आहे हे साांगण्यासाठी हा णदवस साजरा
केला जातो. व्यिी तसेच दे शाच्या अ्यव्यवस्ेसाठी हा एक
महत्त्वाचा णदवस आहे. आपल्या सवाांना माणहती आहे की, आण्यक
णवकासात र्ोगदान दे िाऱ्र्ा प्रत्येक ठे वीदारासाठी बचत ही एक

●

गरज आहे..
31 ऑक्टोबर रोजी जागडतक शहर डदन साजरा केला जातो.
● सांर्ुि राष्टराांच्या आमसभेने 31 ऑक्टोबर हा णदवस जागणतक शहर
णदन म्हिून घोणषत केला आहे. जागणतक शहरीकरिामध्ये
आां तरराष्टरीर् समुदार्ाच्या स्वारस्ाला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी, सांधीांची

●

पूतयता करण्यासाठी आणि शहरीकरिाच्या आव्हानाांना तोांड
दे ण्यासाठी आणि जगभरातील शाश्वत शहरी णवकासामध्ये र्ोगदान
दे ण्यासाठी दे शाांमधील सहकार्य पुढे नेण्यासाठी हा णदवस साजरा
केला जातो.
● जागणतक शहर णदन 2021 ची जागणतक ्ीम “Adapting cities
for climate resilience” ही आहे.
राष्ट्रीय एकता डदवस: 31 ऑक्टोबर
● भारताचे लोहपुरुि, सरदार वल्लभभाई पटे ल यांच्या जर्ांती
स्मरिा्य 2014 पासून दरवषी 31 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय एकता
डदवस डकंवा राष्ट्रीय एकता डदवस साजरा केला जातो . भारताच्या
स्वातांत्र्याच्या लढ्यात आणि नांतर दे शाच्या एकाितेदरम्यान
महत्त्वपूिय भूणमका बजाविाऱ्र्ा महान नेत्याची र्ा वषी 146 वी

र्ा व्यणतररि, त्याांनी 100 हून अणधक गुजराती आणि णहांदी णचत्रपट
आणि सुमारे 350 णहांदी दू रणचत्रवािी माणलकाांमध्ये काम केले आहे.

अटल वाजपेयी यांचे माजी खाजगी सडचव शक्ती डसन्हा यांचे डनधन
●

णसन्हा 1979 बॅचचे आर्एएस अणधकारी, नेहरू मेमोररर्ल म्युणझर्म
अाँड लार्ब्ररी (एनएमएमएल) चे माजी सांचालक होते.
त्याांनी 1996 ते 1999 दरम्यान वाजपेर्ीांबरोबर जवळू न काम केले
आणि त्याांनी वाजपेयी: द इयसच दॅ ट चेंज इं डिया नावाचे स्मरिपत्र
णलणहले.

अरडवंद डत्रवेदी, रामायि मधील 'रावि' या भूडमकेसाठी प्रडसद्ध
असलेले त्यांचे डनधन झाले.
●

रामार्ि मधील 'रावि' र्ा भूणमकेसाठी प्रणसद्ध असलेले अणभनेते
अरडवंद डत्रवेदी र्ाांचे णनधन झाले. ते 82 वषाांचे होते. ते गुजरातमधील
साबरकाठा मतदारसांघाचे खासदार म्हिून राजकीर् क्षेत्राचाही भाग
होते आणि त्याांनी 1991-96 पासून सांसदे ची सेवा केली होती. 2002
ते 2003 पर्ांत त्याांनी केंद्रीर् णचत्रपट प्रमािन मांडळाचे (CBFC)
कार्यवाहक अध्यक्ष म्हिून काम केले.

इरािचे पडहले राष्ट्रपती अबोलहसन बडनसादर यांचे डनधन
●

अबोलहसन बणनसादर, इरािचे 1979 च्या इस्लाणमक क्राांतीनांतर
इरािचे पणहले राष्टराध्यक्ष, जे राष्टर धमयशास्री बनल्याने मौलवीांच्या
वाढत्या शिीला आव्हान दे ण्यासाठी महाणभर्ोगानांतर तेहरानमधून

जर्ांती आहे.

पळू न गेले, त्याांचे णनधन झाले. ते 88 वषाांचे होते. 1980 मध्ये ते
अध्यक्ष म्हिून णनवडले गेले, मौलवीांच्या वाढत्या शिीला आव्हान
णदल्याबद्दल बणनसदराला पदभार स्वीकारल्यानांतर 16 मणहन्याांनी
महाणभर्ोग लागला.
पाडकस्तानच्या अिुबॉम्बचे जनक' एक्यू खान यांचे डनधन
●

"पाडकस्तानच्या अिुबॉम्बचा जनक" म्हिून ओळखले जािारे
िॉ.अब्दु ल कादीर खान यांचे णनधन झाले, ते 85 वषाांचे होते.
अिुशास्त्रज्ञ डॉ. खान र्ाांना पाणकस्तानला जगातील पणहल्या
इस्लाणमक अिुशिीमध्ये बदलण्यासाठी राष्टरीर् नार्क म्हिून
गौरवण्यात आले आणि पाणकस्तान दे शाची सांरक्षि क्षमता
वाढवण्यासाठी त्याांचे र्ोगदान होते.
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राष्ट्रीय पुरस्कार डवजेते अडभनेते नेदुमुिी वेिू यांचे डनधन
डहरोडशमा अिुबॉम्ब हल्ल्यातून वाचलेले, सुनाओ त्सुबोई यांचे
●

राष्टरीर् पुरस्कार णवजेते अणभनेते नेदुमुिी वेिू र्ाांचे णनधन झाले.

डनधन

त्याांच्या अणभनर्ासाठी त्याांनी तीन राष्टरीर् णचत्रपट पुरस्कार आणि
सहा केरळ राज्य णचत्रपट पुरस्कार णजांकले. नेदुमुडी वेिू र्ाांनी नाय

●

णहरोणशमा अिुबॉम्ब हल्ल्यात वाचलेले सुनाव सुबोई र्ाांचे णनधन
झाले आहे. जगातील पणहल्या अिुबॉम्ब हल्ल्यातून वाचलेल्या

कलाकार म्हिून आपल्या कारणकदीची सुरुवात कवलां नारार्ि

अिस्त्राांच्या णवरोधात एक अग्रगण्य जपानी प्रचारक वर्ाच्या 96

पनीकर र्ाांच्या नाटकाांपासून केली. त्याांनी 1978 मध्ये जी अरणवांदन

व्या वषी मरि पावले. त्सुबोई र्ाांनी आपले जीवन अिस्त्र

णदग्दणशयत ्ांबू णचत्रपटातून पदापयि केले. मल्याळम आणि तणमळ

णनमूयलनाच्या मोणहमेसाठी समणपयत केले. अमेररकेचे अध्यक्ष म्हिून

णचत्रपटाांमध्ये काम करण्यासाठी ओळखल्या जािाऱ्र्ा वेिूने 500

णहरोणशमाच्या ऐणतहाणसक दौऱ्र्ावर त्याांनी बराक ओबामा र्ाांची

हून अणधक णचत्रपटाांमध्ये काम केले.

भेट घेतली.

इफ्कोचे अध्यक्ष सरदार बलडवंदर डसंग नाकाई यांचे डनधन
●

डवडवध बातम्या

खत क्षेत्रातील प्रमुख इफकोचे अध्यक्ष बलडवंदर डसंग नाकाई र्ाांचे
णनधन झाले आहे. ते एक प्रख्यात शेतकरी - सहकारी होते आणि
गेल्या तीन दशकाांपासून भारतीर् सहकारी चळवळीला बळ

हुनर हाट येथे डवश्वकमाच वाडटका उभारली जािार आहे.

पुरवण्यात त्याांचा सखोल सहभाग होता. त्याांनी शेतकऱ्र्ाांच्या

●

कौशल्याांच्या गौरवशाली वारशाचे सांरक्षि, जतन आणि सांवधयन

सक्षमीकरिासाठी अग्रेसर र्ोगदान णदले.

करण्यासाठी प्रत्येक "हुनर हाट" र्े्े "डवश्वकमाच वाडटका" स्ापन

श्रीलंकेचा पडहले कसोटी किचधार बंदुला वारिापुरा यांचे डनधन
●

करण्याचा णनियर् घेतला आहे. अशी पणहली "णवश्वकमाय वाणटका" 16

श्रीलंकेचा पणहले कसोटी कियधार बंिुला वारिापुरा र्ाांचे अल्प

ते 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी आर्ोणजत उत्तर प्रदे शातील रामपूर र्े्े

आजाराने णनधन झाले. ते 68 वषाांचे होते. त्याांनी 1982 मध्ये
इं ग्लंिला पणहल्या कसोटी सामन्यात आपल्या दे शाचे नेतृत्व केले
आणि आिखी तीन कसोटी खेळल्या. त्याांनी 12 एकणदवसीर् सामने
दे खील खेळले.

"हुनर हाट" मध्ये स्ाणपत करण्यात आली आहे.
डवश्वकमाच वाडटका बद्दल:
●

कॉडलन पॉवेल, टर े लब्लाणझांग सैणनक आणि मुत्सद्दी, राजकारिी
ज्याांच्या ररपत्मब्लकन आणि डे मोक्रॅणटक अध्यक्षाांच्या सेवेची उत्कृष्ट

ऑक्टोबर 2021 रोजी होिार आहे.
●

भारताची पारां पाररक कला आणि हस्तकला आणि मोहक स्वदे शी

ते 2001 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जॉजच िब्ल्यू बुश र्ाांच्या प्रशासनात राज्य

हस्तणनणमयत उत्पादने कशी बनवली जातात र्ाचे ्ेट प्रात्यणक्षक

सडचव म्हिून सामील झाले. जागणतक स्तरावर अमेररकन सरकारचे
माजी हॉकी खेळािू सरनजीत डसंग यांचे डनधन
●

माजी हॉकी खेळाडू सरनजीत णसांग र्ाांचे णनधन झाले. स्ाणनक
लीगमध्ये कोरोनेशन क्लबकडू न खेळिाऱ्र्ा स्टे ट बाँक ऑफ

उपलब्ध होईल.
कोलकाता येथे भारतातील पडहल्या रे डिओ ओव्हर इं टरनेट
प्रोटोकॉल प्रिालीचे उद् घाटन करण्यात आले.
●

भारतीर् बांदर बनले आहे. ROIP चे उद् घाटन SPM चे अध्यक्ष

हैदराबाद ज्युणनअसय आणि सीणनर्सयचे प्रणतणनणधत्व केले

डवडनत कुमार र्ाांच्या हस्ते 25 ऑक्टोबर, 2021 रोजी करण्यात

प्रख्यात ऑन्कोलॉडजस्ट पद्मश्री िॉ माधवन कृष्णन नायर यांचे

आले. SMP, कोलकाता गेल्या 152 वषाांपासून भारतीर् प्रमुख

डनधन झाले.
पद्मिी िॉ माधवन कृष्णन नायर, प्रख्यात ककयरोग तज्ञ आणि
प्रादे णशक ककयरोग केंद्र (RCC) चे सांस्ापक सांचालक र्ाांचे णनधन
झाले. त्याांनी भारताची राष्टरीर् ककयरोग णनर्ांत्रि र्ोजना तर्ार
करिाऱ्र्ा तज्ञ गटाचे सदस् म्हिून काम केले आहे. त्याांनी जागणतक
आरोग्य सांघटनेच्या (WHO) ककयरोगावरील तज्ञ सल्लागार
सणमतीवरही काम केले आहे. भारत सरकार ने 2001 मध्ये
औिधासाठी त्यांना पद्मश्री दे ऊन सन्माडनत केले आहे.
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कोलकाता र्े्ील श्यामा प्रसाद मुखजी बंदर (SPM) हे इं टरनेट
प्रोटोकॉल (ROIP) प्रिालीवर रे णडओ णमळविारे पणहले प्रमुख

इां णडर्ाच्या माजी हॉकीपटू ने 70 आणि 80 च्या दशकाच्या उत्तराधायत

●

नव्या उपक्रमामुळे दे शभरातील कुशल कारागीर, णशल्पकार, दगडी
बाांधकाम करिारे , लोहार, सुतार, कुांभार आणि इतर कारागीर र्ाांना

प्रणतष्ठा होती. कोणवड -19 मुळे त्याांचे णनधन झाले. ते 84 वषाांचे होते.

प्रणतणनणधत्व करिारे ते पडहले कृष्णविीय व्यिी होते.

"णवश्वकमाय वाणटका" चे उद् घाटन केंद्रीर् णशक्षि आणि कौशल्य
णवकास आणि उद्योजकता मांत्री िी धमेंद्र प्रधान र्ाांच्या हस्ते 16

अमेररकेचे पडहले कृष्णविीय परराष्ट्रमंत्री कॉडलन पॉवेल यांचे डनधन
●

भारत सरकारने कारागीर आणि कारागीराांच्या शतकाांपूवीच्या

बांदराांमध्ये सतत आपले महत्त्वाचे स्ान राखत आहे.
●

णवशेषत: वादळ आणि प्रणतकूल हवामानात मदत करण्यासाठी
आरओआर्पी प्रिाली हा एक लाांब पल्ल्याचा सागरी दळिवळि
उपार् आहे. दळिवळिाच्या ROIP पद्धतीचा वापर करून,
साँडहेड्स र्े्ील जहाजे ्ेट कोलकाता र्े्ून रे णडओद्वारे सांप्रेषि
करू शकतात. र्ात कोलकाता, हुगली पॉइं ट, हक्सल्दया आडि
सागर पायलट स्टे शन या 4 णठकािी बेस स्टे शन असतील.
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● छत्तीसगडचे मुख्यमांत्री: भूपेश बघेल
सवच स्पधाच परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
● छत्तीसगडचे राज्यपाल: अनुसूर्ा उईके
युणनणशर्ाचे अध्यक्ष: कैस सईद; युणनणशर्ाची राजधानी: युणनस.
● WHO चे अध्यक्ष: टे डरोस अधानोम .

●

युणनणशर्ाचे चलन: युणनणशर्न णदनार.

●

पेटीएम मुख्यालर्: नोएडा, उत्तर प्रदे श;

●

पेटीएमचे सांस्ापक आणि मुख्य कार्यकारी अणधकारी: णवजर् शेखर
शमाय;

●

पेटीएमची स्ापना: 2009.

●
●

उत्तर प्रदे शच्या राज्यपाल: आनांदीबेन पटे ल;
उत्तर प्रदे शचे मुख्यमांत्री: र्ोगी आणदत्यना्.

●

णहमाचल प्रदे शचे राज्यपाल: राजेंद्र णवश्वना् आलेकर;

●

णहमाचल प्रदे शचे मुख्यमांत्री: जर् राम ठाकूर.

●
●

इण्ओणपर्ा राजधानी: अदीस अबाबा
इण्ओणपर्ा चलन: इण्र्ोणपर्न णबर

●

इां णडर्न स्टील असोणसएशन मुख्यालर्: नवी णदल्ली.

●

इां णडर्न स्टील असोणसएशनची स्ापना: 2014.

●

पणिम बांगालच्या मुख्यमांत्री: ममता बॅनजी

●

राज्यपाल: जगदीप धनखर

●
●
●

महाराष्टराचे राज्यपाल: भगतणसांग कोश्यारी
महाराष्टराची राजधानी: मुांबई
महाराष्टराचे मुख्यमांत्री: उद्धव ठाकरे .

●

आां ध्र प्रदे शचे मुख्यमांत्री: वार् एस जगन मोहन रे ड्डी

●

राज्यपाल: णवश्व भूषि हररचांदन.

●
●

आसामचे राज्यपाल: जगदीश मुखी;
आसामचे मुख्यमांत्री: णहमांत णबस्वा सरमा.

●

RBI चे 25 वे गव्हनयर: शत्मिकाांत दास

●

RBI चे मुख्यालर्: मुांबई

●
●

●
●

WHO चे मुख्यालर्: णजनेव्हा, त्मस्वत्झलांड.
WHO ची स्ापना: 7 एणप्रल 1948

●

CRISILची स्ापना: 1987

●

CRISIL मुख्यालर्: मुांबई

●
●

र्ूपी राजधानी: लखनौ;
एणशर्न स्क्वॉश फेडरे शनचे मुख्यालर्: िालालांपूर, मलेणशर्ा;

●

एणशर्न स्क्वॉश फेडरे शनचे सरणचटिीस: डां कन णचऊ;

●

एणशर्न स्क्वॉश फेडरे शनची स्ापना: 1980.

●

एलआर्सीचे मुख्यालर्: मुांबई

●

एलआर्सीची स्ापना: 1 सप्टेंबर 1956

●

एलआर्सीचे अध्यक्ष: एम.आर. कुमार

●
●

ताणमळनाडू राजधानी: चेन्नई
ताणमळनाडू चे मुख्यमांत्री: एमके स्टाणलन.

●

ताणमळनाडू चे राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोणहत.

●

ताणमळनाडू राज्य नृत्य: भरतनायम.

●
●

केंद्रीर् अन्न प्रणक्रर्ा उद्योग मांत्री: पशुपती कुमार पारस
अन्न प्रणक्रर्ा उद्योग राज्यमांत्री: प्रल्हाद णसांह पटे ल

●

इत्मिटास स्मॉल फार्नान्स बाँक (ईएसएफबी) मुख्यालर्: चेन्नई

●

ईएसएफबीचे एमडी आणि सीईओ: वासुदेवन पी एन

●
●

र्ुनार्टेड इां णडर्ा इन्फ्शुरन्स कांपनी णलणमटे ड मुख्यालर्: चेन्नई
र्ुनार्टेड इां णडर्ा इन्फ्शुरन्स कांपनी णलणमटे डची स्ापना: 18 फेब्रुवारी
1938

●

र्ुनार्टेड इां णडर्ा इन्फ्शुरन्स कांपनी णलणमटे ड सीईओ: िी णगरीश

RBI ची स्ापना: 1 एणप्रल 1935
कोटक मणहांद्रा बाँक स्ापना: 2003;

●

राधाकृिन
तेलांगिा राजधानी: हैदराबाद;

कोटक मणहांद्रा बाँकेचे मुख्यालर्: मुांबई, महाराष्टर;

●

तेलांगिाचे राज्यपाल: तणमळसाई सौांदरराजन;

●
●
●

कोटक मणहांद्रा बाँकेचे एमडी आणि सीईओ: उदर् कोटक;
कोटक मणहांद्रा बाँक टॅ गलाईन: Let’s Make Money Simple.

●
●

तेलांगिाचे मुख्यमांत्री: के. चांद्रशेखर राव.
पांजाब नॅशनल बाँकेचे मुख्यालर्: नवी णदल्ली.

भारतपेचे मुख्य कार्यकारी अणधकारी: अश्नीर ग्रोव्हर.

●

पांजाब नॅशनल बाँकेचे एमडी आणि सीईओ: एसएस मत्मल्लकाजुयन

●
●

भारतपेचे मुख्यालर्: नवी णदल्ली.

●
●

BharatPe ची स्ापना: 2018
जागणतक व्यापार सांघटनेचे मुख्यालर्: णजनेव्हा, त्मस्वत्झलांड.

●

जागणतक व्यापार सांघटनेची स्ापना: 1 जानेवारी 1995.

●

जागणतक व्यापार सांघटनेचे महासांचालक: Ngozi OkonjoIweala.

●

पारादीप पोटय टर स्ट मुख्यालर्: पारादीप, ओणडशा;

●

पारादीप पोटय टर स्ट उघडला: 12 माचय 1966.

●

कनायटक णवकास ग्रामीि बाँकेची स्ापना: 12 सप्टेंबर 2005.

●

कनायटक णवकास ग्रामीि बाँकेचे मुख्यालर्: धारवाड, कनायटक.

●

कनायटक णवकास ग्रामीि बाँकेचे अध्यक्ष: पुत्तगांती गोपी कृिा.

●

हवाईदल प्रमुख: एअर चीफ माशयल णववेक राम चौधरी.
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राव.
●
●

पांजाब नॅशनल बाँकची स्ापना: 19 मे 1894, लाहोर, पाणकस्तान.
एस्टर ोनॉणटकल सोसार्टी ऑफ इां णडर्ाचे अध्यक्ष: डॉ के णसवन;

●

एस्टर ोनॉणटकल सोसार्टी ऑफ इां णडर्ा (एएसआर्) ची स्ापना
1990 मध्ये झाली;

●
●

एस्टर ोनॉणटकल सोसार्टी ऑफ इां णडर्ा मुख्यालर्: नवी णदल्ली.
णफक्कीची स्ापना: 1927;

●

णफक्की मुख्यालर्: नवी णदल्ली;

●

णफक्की अध्यक्ष: हषयवधयन णनओणटर्ा;

●

णफक्की सीईओ: सांणगता रे ड्डी

●

भारतीर् पोस्ट सणचव: णवनीत पाांडे.

●

भारतीर् पोस्ट मुख्यालर्: नवी णदल्ली.

●

केंद्रीर् रे ल्वे मांत्री: अणश्वनी वैिव.
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● मुख्यालर्: मणनला, णफणलणपन्स.

●

ताणमळनाडू राजधानी: चेन्नई;

●

ताणमळनाडू चे मुख्यमांत्री: एमके स्टाणलन;

●

IMF मुख्यालर्: वॉणशांग्टन, DC

●

ताणमळनाडू चे राज्यपाल: आरएनरावी;

●

IMF चे व्यवस्ापकीर् सांचालक आणि अध्यक्ष: णक्रस्टणलना

●
●

ताणमळनाडू राज्य नृत्य: भरतनायम.
णदल्लीचे मुख्यमांत्री: अरणवांद केजरीवाल

●

जॉणजयएवा;
IMF ची मुख्य अ्यतज्ज्ञ: गीता गोपीना्.

●

णदल्लीचे उपराज्यपाल: अणनल बैजल

●

उत्तर प्रदे श राजधानी: लखनौ;

●

णफफाचे अध्यक्ष: णजर्ानी इन्फाँणटनो; स्ापना: 21 मे 1904.

●

उत्तर प्रदे शच्या राज्यपाल: आनांदीबेन पटे ल;

●
●

मुख्यालर्: झ्यूररख, त्मस्वत्झलांड.
NHRC चे अध्यक्ष: न्यार्मूती अरुि कुमार णमिा;

●
●

उत्तर प्रदे शचे मुख्यमांत्री: र्ोगी आणदत्यना्.
तेलांगिा राजधानी: हैदराबाद;

●

NHRC मुख्यालर्: नवी णदल्ली.

●

तेलांगिाचे राज्यपाल: तणमळसाई सौांदरराजन;

●

हररर्ािाची राजधानी: चांदीगड;

●

तेलांगिाचे मुख्यमांत्री: के. चांद्रशेखर राव.

●

हररर्ािाचे राज्यपाल: बांडारू दत्तात्रर्;

●

इां णडर्न बाँकेच्या असोणसएशनचे मुख्यालर् स्ान: मुांबई

●

हररर्ािाचे मुख्यमांत्री: मनोहर लाल खट्टर.

●

इां णडर्न बाँक असोणसएशनची स्ापना: 26 सप्टेंबर 1946

●

जमयनी राजधानी: बणलयन;

●

अन्न आणि कृषी सांघटनेचे प्रमुख: ्ू डोांग्यु;

●
●

जमयनी चलन: र्ुरो;
जमयनीचे अध्यक्ष: फ्राँक-वॉल्टर स्टेनमेर्र;

●
●

अन्न आणि कृषी सांघटनेचे मुख्यालर्: रोम, इटली;
अन्न आणि कृषी सांघटना स्ापन: 16 ऑक्टोबर 1945.

●

जमयनी चान्सलर: अाँजेला मकेल.

●

णकणगयस्तानची राजधानी: णबश्केक;

●

आां तरराष्टरीर् ऊजाय एजन्सीचे सदस्: 30 (आठ सहर्ोगी राष्टरे);

●

णकणगयझस्तान चलन: णकणगयस्तानी सोम;

●

आां तरराष्टरीर् ऊजाय एजन्सी पूिय सदस्त्व: कोलांणबर्ा, णचली, इस्रार्ल
आणि णल्ुआणनर्ा;

●
●

णकणगयस्तानचे अध्यक्ष: साणदर जपारोव.
सांर्ुि राष्टर मानवाणधकार पररषदे चे अध्यक्ष: नझत शमीम;

●

आां तरराष्टरीर् ऊजाय एजन्सी मुख्यालर्: पॅररस, फ्रान्स.

●

सांर्ुि राष्टर मानवाणधकार पररषदे चे मुख्यालर्: णजनेव्हा, त्मस्वत्झलांड;

●

ईईएसएल मुख्यालर् स्ान: नवी णदल्ली;

●

सांर्ुि राष्टर मानवाणधकार पररषद स्ापन: 15 माचय 2006.

●
●

ईईएसएलची स्ापना: 2009;
ईईएसएलचे अध्यक्ष: के. िीकाांत.

●

आां तरराष्टरीर् अांतराळ स्ानकाच्या प्रक्षेपिाची तारीख: 20 नोव्हेंबर
1998.

●

भारतपेचे मुख्य कार्यकारी अणधकारी: अश्नीर ग्रोव्हर;

●

भारतीर् णदवाळखोरी आणि णदवाळखोरी मांडळ मुख्यालर्: नवी

●

भारतपेचे मुख्यालर्: नवी णदल्ली;

●
●

BharatPe ची स्ापना: 2018.
ISSF मुख्यालर्: म्युणनक, जमयनी;

●

भारतीर् णदवाळखोरी आणि णदवाळखोरी मांडळ सांस्ापक: भारतीर्
सांसद;

●

ISSF ची स्ापना: 1907;

●

भारतीर् णदवाळखोरी आणि णदवाळखोरी मांडळ स्ापन: 1

●
●

ISSF अध्यक्ष: व्लाणदमीर णलसीन.
पॉवर फार्नान्स कॉपोरे शन णलणमटे ड मुख्यालर्: नवी णदल्ली;

●

ऑक्टोबर 2016.
आर्सीसी मुख्यालर्: दु बई, सांर्ुि अरब अणमराती;

●

पॉवर फार्नान्स कॉपोरे शन णलणमटे डची स्ापना: 16 जुलै 1986;

●

आर्सीसीची स्ापना: 15 जून 1909;

●

पॉवर फार्नान्स कॉपोरे शन णलणमटेड चे अध्यक्ष आणि एमडी:

●

आर्सीसीचे उपाध्यक्ष: इम्रान ख्वाजा;

●

रणवांदर णसांग णढल्लन.
वर्ल्य स्टील असोणसएशनची स्ापना: 1967;

●
●

आर्सीसी अध्यक्ष: ग्रेग बाकयले;
र्ुणनसेफ मुख्यालर्: न्यूर्ॉकय, र्ुनार्टेड स्टेट्स ऑफ अमेररका;

●

वर्ल्य स्टील असोणसएशनचे मुख्यालर्: ब्रसेल्स, बेत्मिर्म.

●

र्ुणनसेफचे कार्यकारी सांचालक: हेन्रीएटा एच. फोर;

●

कोटक मणहांद्रा बाँक स्ापना: 2003;

●

र्ुणनसेफची स्ापना: 11 णडसेंबर 1946

●
●

कोटक मणहांद्रा बाँकेचे मुख्यालर्: मुांबई, महाराष्टर;
कोटक मणहांद्रा बाँकेचे एमडी आणि सीईओ: उदर् कोटक.

●
●

राष्टरीर् सुरक्षा रक्षक मुख्यालर्: नवी णदल्ली;
राष्टरीर् सुरक्षा रक्षकाचे डीजी: एम ए गिपती;

●

इां डसइां ड बाँकेचे मुख्य कार्यकारी अणधकारी: सुमांत काठपाणलर्ा;

●

●

इां डसइां ड बाँक मुख्यालर्: पुिे;

●

राष्टरीर् सुरक्षा रक्षकाचे ब्रीदवा्: सवयत्र सवोत्तम सुरक्षा.
NITI Aayog Formed: 1 January 2015;

●

इां डसइां ड बाँकेचे मालक: णहांदुजा ग्रुप;

●

नीणत आर्ोग मुख्यालर्: नवी णदल्ली;

●

इां डसइां ड बाँकेचे सांस्ापक: एसपी णहांदुजा;

●

नीणत आर्ोग अध्यक्ष: नरें द्र मोदी;

●

इां डसइां ड बाँकची स्ापना: एणप्रल 1994, मुांबई.

●

NITI Aayog CEO: अणमताभ काांत.

●

ADB चे अध्यक्ष: मासात्सुगु असाकावा

●

पांजाबचे राज्यपाल: बनवारीलाल पुरोणहत.
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● नाबाडय ची स्ापना: 12 जुलै 1982;
िीलांका राजधानी: िी जर्वधयनेपुरा कोट्टे; चलन: िीलांका रुपर्ा.
● नाबाडय मुख्यालर्: मुांबई.
िीलांकेचे पांतप्रधान: मणहांदा राजपक्षे; िीलांकेचे अध्यक्ष: गोताबार्ा
● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरे शन ऑफ इां णडर्ाचे एमडी आणि सीईओ:
राजपक्षे.
णदलीप आसबे;
चीनची राजधानी: बीणजांग;
●
नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरे शन ऑफ इां णडर्ा मुख्यालर्: मुांबई;
चीनचे चलन: रे त्मन्मन्फ्बी;
● नॅशनल पेमेंट्स कॉपोरे शन ऑफ इां णडर्ाची स्ापना: 2008.
चीनचे अध्यक्ष: शी णजनणपांग.
● मध्य प्रदे श राजधानी: भोपाळ;
अाँत्मक्सस बाँकेचे मुख्यालर्: मुांबई;
● मध्य प्रदे शचे मुख्यमांत्री: णशवराज णसांह चौहान.
अाँत्मक्सस बाँकेची स्ापना: 3 णडसेंबर 1993, अहमदाबाद.
● मध्य प्रदे शचे राज्यपाल: मांगूभाई सी. पटे ल;
SBI चे अध्यक्ष: णदनेश कुमार खारा.
● बाबायडोसचे पांतप्रधान: णमर्ा मोटली;
एसबीआर् मुख्यालर्: मुांबई.
● बाबायडोस राजधानी: णब्रजटाउन;
SBI ची स्ापना: 1 जुलै 1955.
● बाबायडोस चलन: बाबायडोस डॉलर;
नासा प्रशासक: णबल नेल्सन.
● बाबायडोस खांड: उत्तर अमेररका.
नासाचे मुख्यालर्: वॉणशांग्टन डीसी, र्ुनार्टे ड स्टे ट्स.
● भारतीर् क्रीडा प्राणधकरिाची स्ापना: 1984.
नासाची स्ापना: 1 ऑक्टोबर 1958.
● IMF मुख्यालर्: वॉणशांग्टन, DCUS;
WHO ची स्ापना: 7 एणप्रल 1948;
● आर्एमएफचे व्यवस्ापकीर् सांचालक आणि अध्यक्ष: णक्रस्टणलना
डब्ल्यूएचओचे महासांचालक: डॉ टे डरोस अधानोम घेब्रेर्सस;
जॉणजयएवा.
WHO मुख्यालर्: णजनेव्हा, त्मस्वत्झलांड.
● पेटीएम पेमेंट्स बाँक णलणमटे ड चे अध्यक्ष: णवजर् शेखर शमाय;
इां णडर्ाफस्टय लाईफचे एमडी आणि सीईओ: एम. णवशाखा;
● पेटीएम पेमेंट्स बाँक णलणमटे डचे एमडी आणि सीईओ: सतीश कुमार
इां णडर्ाफस्टय लाइफ मुख्यालर्: मुांबई, महाराष्टर;
गुप्ता;
इां णडर्ाफस्टय लाइफची स्ापना: 16 नोव्हेंबर 2009.
● पेटीएम पेमेंट्स बाँक णलणमटे ड मुख्यालर्: नोएडा, उत्तर प्रदे श.
राजस्ानचे मुख्यमांत्री: अशोक गेहलोत.
● छत्तीसगडची राजधानी: रार्पूर;
राज्यपाल: कलराज णमिा.
● छत्तीसगडचे राज्यपाल: अनुसूर्ा उईके;
● छत्तीसगडचे मुख्यमांत्री: भूपेश बघेल.
भारतीर् वेटणलत्मफ्टांग फेडरे शन मुख्यालर्: नवी णदल्ली.
● एचडीएफसी बाँकेचे मुख्यालर्: मुांबई;
बॅडणमांटन वर्ल्य फेडरे शनची स्ापना: 5 जुलै 1934;
● एचडीएफसी बाँकेची स्ापना: ऑगस्ट 1994;
बॅडणमांटन वर्ल्य फेडरे शनचे अध्यक्ष: पौल-एररक होर्र लासयन;
● एचडीएफसी बाँकेचे मुख्य कार्यकारी अणधकारी: शणशधर जगदीशन;
बॅडणमांटन वर्ल्य फेडरे शनचे मुख्यालर्: िालालांपूर, मलेणशर्ा.
● एचडीएफसी बाँक टॅ गलाईन: वी अांडरस्टॅां ड र्ुवर वर्ल्
आां तरराष्टरीर् ऑत्मस्टओपोरोणसस फाउां डेशन मुख्यालर् स्ान: न्योन,
● उत्कषय स्मॉल फार्नान्स बाँकेचे मुख्यालर्: वारािसी, उत्तर प्रदे श;
त्मस्वत्झलांड;
● उत्कषय स्मॉल फार्नान्स बाँकेचे एमडी आणि सीईओ: गोणवांद णसांग
इां टरनॅशनल ऑत्मस्टर्ोपोरोणसस फाउां डेशनचे अध्यक्ष: सार्रस कूपर;
● भारतीर् णनवडिूक आर्ोगाची स्ापना: 25 जानेवारी 1950;
इां टरनॅशनल ऑत्मस्टओपोरोणसस फाउां डेशनची स्ापना: 1998.
● भारतीर् णनवडिूक आर्ोग मुख्यालर्: नवी णदल्ली;
सांर्ुि राष्टर साांत्मख्यकी आर्ोग स्ापन: 1947;
● भारताचे मुख्य णनवडिूक आर्ुि: सुशील चांद्र.
सांर्ुि राष्टर साांत्मख्यकी आर्ोग पालक सांस्ा: सांर्ुि राष्टर आण्यक
● नागालाँडचे मुख्यमांत्री: नेणफउ ररओ; नागालाँडचे राज्यपाल: जगदीश
आणि सामाणजक पररषद;
मुखी.
सांर्ुि राष्टर साांत्मख्यकी आर्ोगाचे अध्यक्ष: णशगेरू कावासाकी
● दणक्षि कोररर्ा अध्यक्ष: मून जे-इन;
(जपान).
● दणक्षि कोररर्ा राजधानी: सोल;
भारतीर् उद्योग महासांघाचे अध्यक्ष: टीव्ही नरें द्रन;
● दणक्षि कोररर्ा चलन: दणक्षि कोररर्न वोन.
भारतीर् उद्योग महासांघाची स्ापना: 1895;
● चीनची राजधानी: बीणजांग;
भारतीर् उद्योग महासांघाचे महासांचालक: चांद्रणजत बॅनजी;
● चीनचे चलन: रे त्मन्मन्फ्बी;
कॉन्फेडरे शन ऑफ इां णडर्न इां डस्टर ी मुख्यालर्: नवी णदल्ली, भारत.
● चीनचे अध्यक्ष: शी णजनणपांग.
इिेडोर राजधानी: त्मिटो;
● सांर्ुि राष्टराचे मुख्यालर् न्यूर्ॉकय, र्ूएसए मध्ये.
इिेडोर चलन: र्ुनार्टे ड स्टे ट्स डॉलर.
● िी अाँटोणनर्ो गुटेरेस हे सांर्ुि राष्टराांचे सरणचटिीस आहेत.
असोणसएशन ऑफ म्युच्युअल फांड् स इन इां णडर्ाची स्ापना: 22
● वर्ल्य असोणसएशन ऑफ इन्फ्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एजन्सीजची स्ापना:
ऑगस्ट 1995;
1995.
असोणसएशन ऑफ म्युच्युअल फांड् स इन इां णडर्ा मुख्यालर्: मुांबई.
● AU लघु णवत्त बाँक मुख्यालर्: जर्पूर, राजस्ान;
नाबाडय चे अध्यक्ष: जी आर णचांताताला;
● एर्ू स्मॉल फार्नान्स बाँक एमडी आणि सीईओ: सांजर् अग्रवाल;
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एर्ू स्मॉल फार्नान्स बाँकेचे अध्यक्ष: राज णवकास वमाय.
● इां णडर्ा पोस्ट पेमेंट्स बाँक (IPPB) ची बाँणकांग णनर्मन कार्दा, 1949

●

ICICI बाँकेचे MD आणि CEO: सांदीप बख्शी;

च्या कलम 22 (1) अांतगयत पेमेंट बाँणकांग कांपनी म्हिून समावेश

●

ICICI बाँकेचे मुख्यालर्: मुांबई, महाराष्टर;

करण्यात आला;

●

ICICI बाँक टॅ गलाइन: हम है ना, खर्ाल आपका

●

गोव्याची राजधानी: पिजी;

●

गोव्याचे मुख्यमांत्री: प्रमोद सावांत;

●

गोव्याचे राज्यपाल: एस. िीधरन णपल्लई.

●

र्ुणनर्न बाँक ऑफ इां णडर्ाची स्ापना: 1919

●

र्ुणनर्न बाँक ऑफ इां णडर्ा मुख्यालर्: मुांबई, महाराष्टर

●

र्ुणनर्न बाँक ऑफ इां णडर्ाचे एमडी आणि सीईओ: राजणकरि रार्
जी

●

र्ुणनर्न बाँक ऑफ इां णडर्ा टॅ गलाइन: चाांगले लोक बाँक णव्.

●

उझबेणकस्तानची राजधानी: ताश्कांद;

●

उझबेणकस्तान चलन: उझबेणकस्तान सोम;

●

उझबेणकस्तानचे पांतप्रधान: अब्ु ल्ला अररपोव्ह.

●

फ्रान्सची राजधानी: पॅररस;

●

फ्रान्सचे चलन: र्ुरो;

●

फ्रान्सचे पांतप्रधान: जीन कास्टेक्स.

●

●
●

इां णडर्ा पोस्ट पेमेंट्स बाँक (IPPB) मुख्यालर्: नवी णदल्ली.
ASIFA चे अध्यभारतीर् तटरक्षक दलाचे महासांचालक: कृिस्वामी
नटराजन.

●

भारतीर् तटरक्षक मुख्यालर्: नवी णदल्ली.

●
●

क्ष: सार्ोको णकनोणशता.
ASIFA सांस्ापक: जॉन हलास.

●

ASIFA स्ापना: 1960, अाँनेसी, फ्रान्स.

●

जम्मू आणि काश्मीर (J&K) बाँकेचे मुख्यालर्: िीनगर, जम्मू आणि
काश्मीर.

●

इां टरनॅशनल फेडरे शन ऑफ सोरार्णसस असोणसएशनचे अध्यक्ष:
होसेह वावेरू.

●

इां टरनॅशनल फेडरे शन ऑफ सोरार्णसस असोणसएशनची स्ापना:
1971.

●

इां टरनॅशनल फेडरे शन ऑफ सोरार्णसस असोणसएशनचे मुख्यालर्:
स्वीडन.

HDFC बाँकेचे मुख्यालर्: मुांबई;

●
●

गुजरातचे राज्यपाल: आचार्य दे वव्रत;
गुजरातचे मुख्यमांत्री: भूपेंद्रभाई पटेल.

●

HDFC बाँकेची स्ापना: ऑगस्ट 1994;

●

गुजरात राजधानी: गाांधीनगर;

●

HDFC बाँकेचे सीईओ: शणशधर जगदीशन;

●

दणक्षि कोररर्ा राजधानी: सोल;

●

HDFC बाँक टॅ गलाइन: वी नो र्ुवर वर्ल्

●

कोटक मणहांद्रा बाँकेची स्ापना: 2003;

●
●

दणक्षि कोररर्ाचे चलन: दणक्षि कोररर्न वोन;
दणक्षि कोररर्ाचे अध्यक्ष: मून जे-इन.

●

कोटक मणहांद्रा बाँकेचे मुख्यालर्: मुांबई, महाराष्टर;

●

उत्तराखांडची स्ापना: 9 नोव्हेंबर 2000;

●

कोटक मणहांद्रा बाँक एमडी आणि सीईओ: उदर् कोटक;

●

उत्तराखांडचे राज्यपाल: लेफ्टनांट जनरल गुरुणमत णसांग;

●

इां णडर्ा पोस्ट पेमेंट्स बाँक (IPPB) चे MD आणि CEO: जे वेंकटरामू;

●
●

उत्तराखांडचे मुख्यमांत्री: पुष्कर णसांह धामी;
उत्तराखांड राजधानी: डे हराडू न (णहवाळा), गैरसेन (उन्हाळा).
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