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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | सडिेंबर 2021
राष्ट्रीय बातम्या
केंद्राने
EWS
आरक्षिाच्या
सनकषां चे
पुनरावलोकन
करण्यािाठी िसमती नेमली.
● िामासिक न्याय आसि असधकाररता मं त्रालयाने घटनेच्या
अनुच्छेि 15 च्या स्पष्टीकरणातील तरतुदी ींच्या सीं दर्ाात
आसर्थकदृष्ट्या िु बथल वर्थ (EWS) वर्ाथ िाठी आरक्षणाच्या
निकषाींचे पुिरावलोकि करण्यासाठी तीि सदस्यीय सनिती
स्थापि केली आहे . सनितीला तीि आठवड्ाींत काि पूणा
करण्यास साींगण्यात आले आहे. िाजी नवत्त सनचव अिय भूषि
पां डे या सनितीचे प्रिु ख असतील.
● EWS आरक्षणाच्या निकषाींवर पुिनवाचार करण्याची घोषणा
सवोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षे पािींतर झाली आहे. जुलैिध्ये जारी
केलेल्या सरकारी िोटीसला आव्हाि दे णाऱ्या यानचकाींवर
सु िावणी करत आहे ज्यािध्ये NEET प्रवेशाींिध्ये 10 टक्के EWS
कोट्याची तरतूद आहे.
िसमतीचे ििस्य
● अजय र्ू षण पाींडे - िाजी नवत्त सनचव, GOI (अध्यक्ष)
● प्रो. व्ही.के. िल्होत्रा - र्ारतीय सािानजक नवज्ञाि सीं शोधि पररषद
(ICSSR) चे सदस्य सनचव
● श्री सीं जय सन्याल - GOI चे प्रिु ख आनथाक सल्लागार (सदस्य
सीं योजक)
पसहला भारतीय तरुि िल व्याविासयक कायथक्रम िुरू केला.
● इीं नडयि यींग वॉटर प्रोफेशिल्स प्रोग्रािची पनहली आवृत्ती
व्हच्युा अली लााँच करण्यात आली. ऑस्ट्र े नलयातील र्ारतीय
उच्चायुक्त ििप्रीत वोहरा याींच्या उपस्स्थतीत हा कायाक्रि सुरू
झाला; र्ारतातील ऑस्ट्र े नलयि उच्चायुक्त बॅरी ओ फॅरे ल आनण
जलशक्ती िीं त्रालयाच्या अनतररक्त सनचव दे बश्री िु खजी आहेत.
हा कायाक्रि राष्टरीय जलनवज्ञाि प्रकल्ाींतगात घेण्यात आला.
इं सडयन यंर् वॉटर प्रोफेशनल्स प्रोग्राम बद्दल
● इीं नडया यीं ग वॉटर प्रोफेशिल प्रोग्राि हा वैनशष्ट्ट्यपूणा क्षिता
नििााण आनण प्रनशक्षण कायाक्रिाींपेक्षा वेगळा आनण वेगळा आहे.
हे व्यस्त प्रनशक्षण आनण नशक्षण िॉडे लवर लक्ष केंनित करते.
● या कायाक्रिाचा 70% र्ाग सिच्युएशन अं डरस्टँ सडं र् अँड
इम्प्रूव्हमें ट प्रोिे क्ट्ि (SUIP) द्वारे प्रकल्-आधाररत
नशक्षणावर केंनित आहे.
● हे लैंनगक सिािता आनण नवनवधतेवर दे खील लक्ष केंनित करते,
कारण शाश्वत जल व्यवस्थापि केवळ सिाजातील सवा
सदस्याींच्या कौशल्याींचा आनण नवचाराींचा फायदा घेऊ शकते.
● कायाक्रिाच्या पनहल्या आवृत्तीसाठी, राष्टरीय जलनवज्ञाि
प्रकल्ाच्या केंि आनण राज्य अींिलबजावणी सीं स्थाींिधूि सु िारे
20 सहर्ागी निवडले गेले आहेत, ज्यात 10 पुरुष आनण 10
िनहला आहेत.
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ऑल इं सडया रे सडओने युवा कायथक्रम AIRNxt लाँ च केला.
● ऑल इं सडया रे सडओने सध्या सु रू असलेल्या आझािी का
अमृत महोत्सव उत्सवाचा एक र्ाग म्हणू ि तरुणाींिा त्ाींचा
आवाज प्रसाररत करण्यासाठी एक व्यासपीठ दे ण्यासाठी
AIRNxt िावाचा िवीि कायाक्रि सु रू करण्याचा निणा य घेतला
आहे. आकाशवाणी स्थािके
स्थानिक िहानवद्यालये,
नवद्यापीठाींतील तरुणाींिा प्रोग्रानिीं गिध्ये र्ाग घेण्यास परवािगी
दे तील, त्ाींिा चचाा करण्याची आनण युवा-केंनित शो क्युरेट
करण्याची परवािगी दे ईल.
शो बद्दल:
● पुढील वषा र्रात र्ारताच्या कािाकोपऱ्यातूि 167 आकाशवाणी
केंिाींद्वारे 1,000 शैक्षनणक सींस्थाींिधील सुिारे 20,000 तरुण
सहर्ागी होणार आहेत.
● हे शो तरुणाींिा दे शाच्या स्वातींत्र्याच्या 75 वषाांच्या कािनगरीबद्दल
बोलण्यासाठी प्रोत्सानहत करतील आनण दे श नवनवध क्षे त्रात कुठे
पोहोचेल अशी त्ाींची अपेक्षा आहे.
● अशा प्रकारे , तरुण त्ाींची िोठी स्वप्ने दाखवू शकतात आनण
र्ारताचे र्नवष्य निनित करू शकतात. ऑल इीं नडया
रे नडओवरील हा सवाात िोठा एकल थीि शो आहे ज्यािध्ये
दे शर्रातील हजारो तरुण आनण शेकडो शैक्षनणक सींस्थाींचा
सिावेश आहे. हा टॅ लेंट हींट शो #AIRNxt सवा प्रिु ख र्ारतीय
र्ाषा आनण बोली ींिध्ये प्रसाररत केला जाईल.
भारतीय िंस्र्ां िाठी भारत-ITU िंयुक्त िायबर सडर ल 2021
आयोसित
● इं टरनॅशनल टे सलकम्युसनकेशन युसनयन (ITU) आनण
दळणवळण िीं त्रालयाच्या अींतगात कायारत िू रिंचार सवभार्
याींिी िंयुक्त िायबर सडर ल 2021 आयोनजत केले. भारतातील
नेटवकथ इन्फ्रास्टर क्चर ऑपरे टिथिाठी िायबर सडर ल
आयोनजत करण्यात आली होती. नक्रनटकल िेटवका इन्फ्रास्ट्र क्चर
ही प्रणाली, िालित्ता आनण िेटवका आहेत जी दे शाची सु रक्षा
सु निनित करण्यासाठी आवश्यक आहेत.
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िायबर सडर लचा उद्दे श काय आहे ?
शालेय सशक्षिाची र्ुिवत्ता िुधारण्यािाठी ADB ने $500-

●

र्ारताची सायबर सुरक्षेची तयारी सु धारणे हे त्ाचे उनद्दष्ट आहे.
तसे च, दे शाचे सीं रक्षण आनण घटिा प्रनतसाद क्षिता सु धारण्याचे
उनद्दष्ट आहे.

●

सायबर नडर ल दरम्याि, सायबर हल्ले आनण िानहती सु रक्षा
घटिाींचे िक्कल आनण सहर्ागी ींिा अशा घटिाींनवरुद्ध बचाव
आनण प्रनतसाद दे ण्याचे प्रनशक्षण दे ण्यात आले. अशा प्रकारे ,
कवायतीिु ळे सीं स्थेच्या सायबर क्षिताींची चाचणी घेण्यात िदत
झाली.

फायिे :
●

कवायतीिध्ये सीं गणक सु रक्षा घटिा प्रनतसाद सीं घ आनण सीं गणक
घटिा आनण प्रनतसाद सीं घ (CIRT) च्या र्ू निकेवर जोर दे ण्यात
आला.

सीआयआरटी

सुरक्षा

उल्लींघि

हाताळण्यासाठी

जबाबदार आहे
●

िहत्त्वपूणा िानहतीच्या पायार्ू त सु नवधाींचे सीं रक्षण आनण सायबर
लवनचकता नििााण करण्याच्या र्ारताची क्षिता दे खील यािु ळे
िजबूत झाली.

2024 पयंत भारतात नऊ अिुभट्ट्या अितील.
●

2024 पयंत दे शात िऊ अणु र्ट्ट्या असतील आनण उत्तर
र्ारतातील पनहला अणु प्रकल् सिल्लीपािून 150 सकलोमीटर
अींतरावर हररयािाच्या र्ोरखपूरमध्ये उर्ारला जाईल, अशी
िानहती सरकारिे राज्यसर्े त नदली. 2024 पयांत, र्ारतात िऊ
अणु र्ट्ट्या आनण 12 िवीि अनतररक्त अणु र्ट्ट्या असतील ज्याींिा
9000 मे र्ावॅट क्षितेच्या कोनवड काळात िीं जूरी दे ण्यात आली
होती.

र्ोरखपूरमध्ये िू रिशथन केंद्राच्या अर्थ स्टे शनचे उि् घाटन
●

केंिीय िानहती आनण प्रसारण िीं त्री अनुरार् सिंह ठाकूर आनण
उत्तर प्रदे शचे िुख्यिीं त्री योर्ी आसित्यनार् याींिी र्ोरखपूर येथे
िू रिशथन केंद्राच्या अर्थ स्टे शनचे उद् घाटि केले. ऑल इीं नडया
रे नडओच्या तीि एफएि स्ट्े शन्सचे उद् घाटिही यावेळी करण्यात
आले. उत्तर प्रदे शातील दू रदशािचे हे दु सरे अथा स्ट्े शि असे ल
आनण ते 7 कोटी रुपये खचूाि बाींधले जात आहे.

अर्थ स्टे शन बद्दल:
●

या अथा स्ट्े शििु ळे स्थानिक पातळीवर तयार होणारे कायाक्रि
डीटीएचच्या िाध्यिातूि जगर्रात थेट प्रसाररत केले जातील.
दू रदशाि केंि गोरखपूर येथील अथा स्ट्े शि हे स्थानिक र्ोजपुरी
कलाकाराींसाठी वरदाि ठरे ल कारण ते दीघा काळापासू ि याची
िागणी करत आहेत.
इटावा, लखीमपूर खेरी आसि बहराइच सिल्ह्यात आज ऑल

●

इीं नडया रे नडओच्या तीि एफएि स्ट्े शिचे उद् घाटि करण्यात
आले. या एफएि स्ट्े शन्सच्या सिावेशािु ळे ऑल इीं नडया
रे नडओची पोहोच नवशेषत: र्ारत-िेपाळ सीिा र्ागात आणखी
वाढे ल.
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िशलक्ष किथ मं िूर केले.
● आनशयाई नवकास बाँकेिे (ADB) दे शाच्या शालेय नशक्षणाची
गुणवत्ता सु धारण्यासाठी आनण नवद्यार्थ्ाांच्या नशक्षणावर कोनवड19 साथीच्या रोगाचा प्रर्ाव किी करण्यासाठी र्ारत सरकारला
$500 दशलक्ष कजा िीं जूर केले आहे. हे कजा सवासिावेशक
आनण न्याय नशक्षण पररणािाींवर लक्ष केंनित करूि शैक्षनणक
गुणवत्ता सु धारण्यासाठी शालेय नशक्षणासाठी एकात्मिक
योिना (िमग्र सशक्षा) आनण सशक्षि मंत्रालयाच्या (MOE)
िवीि उदाहरण शाळा उपक्रिाला सिथाि दे ते.
● आसाि, गुजरात, झारखींड, तानिळिाडू आनण उत्तराखींडिधील
सु िारे 1,800 सरकारी शाळा आदशा शाळाींिध्ये बदलल्या
जातील. आदशा शाळा दजेदार शैक्षनणक वातावरण आनण प्रर्ावी
नशक्षण नदले जाईल. जे दे शर्रातील इतर सरकारी शाळाींिध्ये
प्रनतकृतीचे िॉडे ल बितील.
पेटीएमने उद्योिकां िाठी स्टाटथ अप टूलसकट ऑफर
करण्यािाठी AWS िोबत भार्ीिारी केली.
● Paytm, ग्राहक आनण व्यापार् याींसाठी अग्रगण्य नडनजटल
इकोनसस्ट्ििे अमे झॉन वेब ित्मव्हथ िेि (AWS) सोबत
र्ागीदारी केली आहे, ज्यािु ळे सु रुवातीच्या टप्प्यातील र्ारतीय
स्ट्ाटा अप्सिा नवशेष पेिेंट सेवाींसह पेटीएम स्टाटथ अप टूलसकट
ऑफर केले जाईल. पेटीएि उद्योजकाींिा पेिेंट, नवतरण आनण
वाढ सिाधािाींसह व्यवसाय वाढवण्यास िदत करे ल
पेटीएम स्टाटथ अप टूलसकट बद्दल:
● पेटीएि स्ट्ाटा अप टू लनकट हे एकल-स्ट्ॉप प्लॅ टफॉिा आहे जे
पेिेंट, पेआउट, बाँनकींग आनण पेटीएि पेिेंट गेटवेसह से वाींसह
नवतरणाच्या क्षे त्रात उपाय दे ते, जे व्यवसायाींिा त्ाींच्या वेबसाइट,
अॅपवर नडनजटल पेिेंट स्वीकारण्यास िदत करते; पेटीएि
पेआउट् स, जे कींपन्याींिा किा चारी, नवक्रेते, नवतरक आनण चॅिल
र्ागीदाराींिा त्ाींची दे यके सु लर् करण्यात िदत करतात; आनण
पेटीएि पेिेंट्स बाँक िोडल बाँनकींगसह, जे खरोखर नडनजटल
बाँनकींग प्रदाि करते.
टूलसकटचे फायिे :
● स्ट्ाटा अप्सिा ब्राँड दृश्यिािता वाढनवण्यात आनण त्ाींचा ग्राहक
आधार वाढनवण्यात िदत करण्यासाठी, पेटीएि स्ट्ाटा अप
टू लनकट पेटीएि नििी अाँप्सिध्ये प्रवेश दे खील प्रदाि करते, जे
नवकसकाींिा किी नकितीचे, िु त-टू -नबल्ड नििी अॅप से ट
करण्यास सक्षि करते जे िु क्त स्त्रोत तींत्रज्ञाि वापरूि तयार
केले जाऊ शकते. HTML आनण JavaScript सारखे.
● नििी अाँप स्ट्ोअर नवकसकाींिा पेटीएि ओळख आनण पेिेंट से वा
आनण पेटीएि जानहराती ींसह अखींडपणे सिाकनलत करण्याची
अिुिती दे ते, जे ब्राँडसाठी लवनचक आनण नकफायतशीर
जानहरात सिाधािे ऑफर करते नजथे ते त्ाींचे लस्ित प्रेक्षक
निवडू शकतात आनण त्ाींच्यासाठी सवाात योग्य असलेले
एकसारखे नवर्ाग दे खील शोधू शकतात.
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िुनील अरोरा यां ना िवोच्च आं तरराष्ट्रीय लोकशाही िंस्र्ा IDEA
NITI आयोर्ाने 'ई-िवारी इं सडया ई-बि कोसलशन' लाँ च केले

मध्ये िामील होण्यािाठी आमं सत्रत केले आहे .
●

●

आयोगािे सु रू 'ई-Sawaari भारत इलेत्मक्टर क बि युती'

इं टरनॅशनल इत्मियूट फॉर डे मोक्रिी अँड इलेक्टोरल

कन्फ्व्हजान्स ऊजाा सेवा नलनिटे ड (CESL), तसेच जागनतक

असिस्टन्स, ज्याला इीं टरिॅशिल IDEA म्हणूिही ओळखले जाते.

ररसोसे स इीं स्स्ट्ट्यूट, र्ारत (WRI र्ारत) र्ागीदारी आनण

येथे सल्लागार िीं डळात सािील होण्यासाठी आिीं नत्रत करण्यात

पररवतािाच्या शहरी गििशीलता पुढाकार पासू ि सिथाि दे णे.

आले आहे. IDEA िध्ये 15-सदस्यीय सल्लागार िीं डळ आहे, जे

केंि आनण राज्य सरकार - नवनवध र्ागधारकाींचे ज्ञाि सािानयक

सवा नवनवध प्रकारच्या पाश्वार्ूिीतील प्रनतनित व्यक्ती आहेत.

करणे हा उपक्रिाचा उद्दे श आहे.
●

ई-सवारी च्या िाध्यिातूि इीं नडया इलेस्क्टर क बस कोनलशिद्वारे ,

कौशल्ये असू ि ते आीं तरराष्टरीय सीं स्थेच्या कायाात िहत्त्वपूणा

केंि-, राज्य- आनण शहर-स्तरीय सरकारी एजन्सी, टर ास्न्फ्झट से वा

योगदाि दे ण्याचे अनधकृत नवधाि र्ारताच्या निवडणूक

प्रदाते, िू ळ उपकरण उत्पादक (OEMs), नवत्तपुरवठा सींस्था

आयोगािे केले आहे. सु िील अरोरा याींिी नडसें बर 2018 ते एनप्रल

आनण सहायक सेवा पुरनवल्या जाईल.

2021 पयांत र्ारताचे 23 वे िु ख्य निवडणूक आयुक्त म्हणूि

भाषा िंर्म मोबाईल अॅॅ प 22 भाषांमध्ये लॉन्च करण्यात आले

काि केले होते.

आहे .

इं टरनॅशनल IDEA बद्दल

●

National Institution of Transforming India (NITI)

िाजी िुख्य निवडणू क आयुक्त (CEC) िुनील अरोरा याींिा

सु िील अरोरा याींच्याकडे िेतृत्वाचा सिृ द्ध अिुर्व, ज्ञाि आनण

●

●

●

केंिीय नशक्षण राज्यिीं त्री डॉ िुभाष िरकार याींिी िानहती नदली

इीं टरिॅशिल इस्िट्यूट फॉर डे िोक्रसी अाँड इलेक्टोरल

आहे की सरकार भाषा िंर्म िोबाईल अॅॅप लॉन्च करण्याच्या

अनसस्ट्न्स (इीं टरिॅशिल IDEA) ची स्थापिा 1995 िध्ये झाली.

तयारीत आहे. िोबाइल अॅॅप वापरकत्ाांिा र्ारतीय र्ाषाींिधील

ही स्ट्ॉकहोि, स्वीडि येथे स्स्थत एक आीं तरसरकारी सींस्था आहे.

दै िींनदि सीं र्ाषणातील सािान्य अनर्व्यक्तीींची ओळख करूि

र्ारत हा सीं स्थेच्या सींस्थापक सदस्याींपैकी एक आहे.

दे ण्यासाठी नवकनसत केले आहे. अॅॅपिध्ये 100+ वाक्ये आहेत,

आीं तरराष्टरीय IDEA चे िुख्य ध्ये य जगर्रात शाश्वत लोकशाहीला

जी वेगवेगळ्या थीिवर नडझाइि केलेली आहेत ज्यािु ळे लोकाींिा

सिथाि दे णे आहे. त्ाचे सध्या 34 सदस्य दे श आहेत, ज्यात सवा

22 भारतीय भाषांमध्ये िू लर्ू त सींर्ाषण नशकता येते, स्वतः ची

खींडाींिधील िवीि, जुिे, लहाि आनण िोठ्या लोकशाहीचा

चाचणी घेता येते आनण ऑिलाइि प्रिाणपत्रे तयार करता येतात.

सिावेश आहे.

सीं पूणा र्ारतातील लोकाींिा र्ारतातील नवनवध राज्याींतील नवनवध

राष्ट्रीय मसहला आयोर्ाने 'She is a Changemaker' कायथक्रम
िुरु आहे .

र्ाषा नशकण्यास आनण त्ाींच्या सीं स्कृतीच्या जवळ येण्यास सक्षि

●

अॅॅपचा उद्दे श आहे.

करूि एक र्ारत श्रे ि र्ारताच्या र्ाविेला चालिा दे ण्याचा या

राष्टरीय िनहला आयोगािे (NCW) सवा स्तरावरील िनहला
प्रनतनिधी, ग्रािपींचायत ते सीं सद सदस्य आनण राष्टरीय/राज्य
राजकीय पक्षाींच्या पदानधकाऱ्याींसह राजकीय कायाकत्ाांसाठी

मायक्रोिॉफ्टने भारतात िायबर िुरक्षा कौशल्य प्रसशक्षि

‘She is a Changemaker’ हा सीं पूणा र्ारतातील क्षिता

●

कायथक्रम िुरू केला.

नििााण कायाक्रि सु रू केला आहे. राष्टरीय िनहला आयोगाच्या
अध्यक्षा सुश्री रे खा शिाा याींच्या हस्ते कायाक्रिाचा शुर्ारीं र्

प्रनशक्षण दे ण्याच्या उनद्दष्टासह एक सायबरसु रक्षा कौशल्य

करण्यात आला.

अिुपालि आनण ओळखीच्या िू लर्ू त गोष्टी ींचा अिुर्व

कायाक्रि सु रू केला आहे. हा कायाक्रि नवद्यार्थ्ाांिा सु रनक्षतता,

कायथक्रमाबद्दल:
●

दे ण्यासाठी आहे.

रामभाऊ म्हाळर्ी प्रबोसधनी, ठाणे, िहाराष्टर याींच्या सीं युक्त
नवद्यिािे 'She is a Changemaker' या मासलकेअं तर्थत

अभ्यािक्रमां बद्दल:

प्रनशक्षण कायाक्रिाींचे अनधकृत शुर्ारीं र् झाले. 7 ते 9 नडसें बर

कोएनिग,

दरम्याि 'िहापानलकेतील िनहलाींसाठी' तीि नदवसीय क्षिता

सहकायाािे अभ्यासक्रि आयोनजत केले जातील.

वाढीचा कायाक्रि आयोनजत केला जाणार आहे. िनहला राजकीय

●

●

िायक्रोसॉफ्ट द्वारे त्ाचे धोरणात्मक र्ागीदार क्लाउड दॅ ट,
आरपीएस

आनण

नसिजेनटक्स

लनिांग

याींच्या

हा टाय-अप Microsoft च्या जागनतक कौशल्य कायाक्रिाचा

िेत्ाींची क्षिता वाढवणे आनण वक्तृत्व, लेखि इत्ादीसह त्ाींचे

एक र्ाग आहे, ज्याचा उद्दे श जगर्रातील 25 िशलक्ष लोकाींिा

निणा य आनण सींवाद कौशल्य सु धारणे या उद्दे शािे क्षिता नििााण

िवीि नडनजटल कौशल्ये नशकण्यास िदत करणे आहे .

कायाक्रि प्रदे शनिहाय प्रनशक्षण सीं स्थाींच्या सहकायाािे हाती
घेतला जाईल.

5

िायक्रोसॉफ्टिे 2022 पयांत 1 लाखाींहूि अनधक नवद्यार्थ्ाांिा

●

र्ारतात या प्रकल्ाद्वारे जवळपास 3 दशलक्ष लोकाींिा प्रनशक्षण
दे ण्यात आले आहे.
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● एिएसएिई क्षे त्रासाठी ऊजाा कायाक्षिता योजिाींवर राष्टरीय
केन-बेतवा निी िोडिी प्रकल्पाला मंसत्रमंडळाने मंिुरी सिली.
● केि-बेतवा िद्या आीं तरनलींनकींग प्रकल्ाला पींतप्रधाि िरें ि िोदी
कायाशाळा कायाक्रि – 11 नडसें बर

याींच्या अध्यक्षतेखाली केंिीय िीं नत्रिीं डळािे िीं जुरी नदली आहे.
2020-21 नकितीच्या पातळीवर, केि-बेतवा नलींक प्रकल्ाची
एकूण नकींित अींदाजे रु. 44,605 कोटी आहे. या प्रकल्ासाठी

●

केंिीय िीं नत्रिीं डळािे रु. 39,317 कोटी, ज्यािध्ये रु. 36,290
कोटीच्या अिुदािाचा सिावेश आहे आनण रु. 3,027 कोटी कजा
स्वरुपात निळणार आहे.
प्रकल्पाबद्दल:
● केन-बेटवा सलंक प्रोिे क्ट अर्ॉररटी (KBLPA) म्हणूि

●

ओळखल्या जाणार् या स्पे शल पपथि व्हेईकल (SPV) द्वारे
प्रकल्ाची अींिलबजावणी केली जाईल.
या प्रकल्ात केिपासू ि बेतवा िदीवर दौधि धरणाचे बाींधकाि
आनण दोि िद्याींिा जोडणाऱ्या कालव्याद्वारे पाणी हस्ताींतरण,
लोअर ओर प्रकल्, कोठा बॅरेज- आनण नबिा कॉम्प्प्लेक्स
बहुउद्दे शीय प्रकल्ाचा सिावेश आहे.
या प्रकल्ातूि दरवषी 10.62 लाख हे क्टर क्षेत्र नसींचिाखाली
येईल. 62 लाख लोकसींख्येला नपण्याचे पाणी निळे ल आनण 103
िे गावॅट जलनवद् युत आनण 27 िे गावॅट सौर उजेची निनिा ती

●

●

होईल.
ऊिाथ मंत्रालयाने ऊिाथ िंवधथन िप्ताह िािरा केला.
● ऊिाथ मंत्रालय 8 ते 14 सडिेंबर 2021 या कालावधीत
"आझािी का अमृत महोत्सव" अींतगात ऊिाथ िंवधथन िप्ताह
साजरा करत आहे. ऊजाा कायाक्षितेच्या ब्युरोच्या से नलब्रेशििध्ये
शालेय मुलां िाठी राष्ट्रीय सचत्रकला स्पधाथ , उद्योर् आसि
आस्र्ापनां िाठी राष्ट्रीय ऊिाथ िंवधथन पुरस्कार (NECA)
आसि िानवन्यपूणा ऊजाा कायाक्षिता तींत्रज्ञाि ओळखण्यासाठी
राष्ट्रीय ऊिाथ कायथक्षमता इनोव्हे शन पुरस्कार (NEEIA)
यां चा िमावेश असे ल.
● ऊजाा कायाक्षिता ब्युरो 4 थी ते 10 वी इयत्तेत नशकणाऱ्या शालेय
िु लाींसाठी ऊजाा सीं वधािावर राष्टरीय स्तरावरील नचत्रकला स्पधाा
आयोनजत करत आहे. यावषी, स्पधेच्या थीि आहेत “Azadi ka
Amrit Mahotsav: Energy Efficient India” आसि
“आझािी का अमृ त महोत्सव: क्लीनर प्लॅनेट” ही आहे.
खालील यािीनुिार आठवडाभराचा उत्सव िै नंसिन
कायथक्रमां प्रमािे होईल:
● होि एिजी ऑनडट प्रोग्रािवरील प्रिाणपत्र अभ्यासक्रिाचे
आर्ासी प्रक्षे पण – 8 नडसें बर
उद्योगाच्या नडकाबोिायझे शिसाठी तींत्रज्ञाि हस्ताींतरणावर
वेनबिार – 9 नडसें बर
र्ारतीय निवासी क्षे त्रातील ऊजाा कायाक्षितेवर राष्टरीय कायाशाळा

●
●

– 10 नडसें बर
बाजारातील पररवतािात ऊजाा कायाक्षि उपकरणाींच्या र्ू निकेवर
राष्टरीय कायाशाळा – 10 नडसें बर

●

6

PAT सायकल II अींतगात नियुक्त ग्राहकाींसाठी अिृ त उत्सव
साजरा – िान्यवराींशी सीं वाद. - 13 नडसें बर

फॉच्यूथ न इं सडयाि मोस्ट पॉवरफुल वुमन 2021 िाहीर
फॉच्युा ि इीं नडयािे 2021 िधील र्ारतातील सवाात शस्क्तशाली
िनहलाींची यादी जाहीर केली ज्यािध्ये केंिीय िीं त्री, नवत्त िीं त्रालय
आनण कॉपोरे ट व्यवहार िीं त्रालय सनमथला िीतारामन पसहल्या
क्रिाींकावर आहेत. त्ाींच्या खालोखाल ररलायन्स फाऊींडे शिच्या
अध्यक्षा आनण सनदच्छा दू त नीता अं बानी दु सऱ्या स्थािावर
आनण िौम्या स्वामीनार्न, िुख्य वैज्ञानिक, जागनतक आरोग्य
सीं घटिा (WHO) नतसऱ्या स्थािावर आहेत..
Fortune India’s List of Top 5 Most Powerful Women in
India:
Rank
Name
Position
1
Nirmala
Union Ministry, Ministry of
Sitharaman
Finance
2
Nita Ambani
Reliance Foundation
Chairperson and Goodwill
Ambassador
3
Soumya
Chief Scientist, World
Swaminathan
Health Organization
(WHO)
4
Kiran
Executive Chairperson,
MazumdarBiocon
Shaw
5
Suchitra Ella
Co-founder and Joint MD,
Bharat Biotech
International Ltd
UNGA ने इं टरनॅशनल िोलर अलायन्स सनरीक्षक ििाथ सिला.
●

●

युिायटे ड िेशन्स जिरल असें ब्ली (UNGA) िे ठराव 76/123 ला
स्वीकारूि इीं टरिॅशिल सोलर अलायन्स (ISA) ला निरीक्षक
दजाा नदला आहे. हा निणा य UNGA च्या सहाव्या सनितीच्या
अहवालाच्या आधारे घेण्यात आला आहे. िोव्हेंबर 2015 िध्ये,
ISA ला र्ारत आनण रान्स याींिी सीं युक्तपणे पॅररस, रान्स येथे
झालेल्या सीं युक्त राष्टराींच्या हवािाि बदल COP-21 च्या 21व्या
सत्रादरम्याि सौरऊजेला प्रोत्साहि दे ण्यासाठी त्ाींच्या सदस्य
दे शाींिध्ये सु रू केले.
असें ब्लीिध्ये एकूण 108 दे श सहर्ागी झाले होते , ज्यात 74
सदस्य दे श आनण 34 निरीक्षक आनण सीं र्ाव्य दे श, 23 र्ागीदार
सीं स्था आनण 33 नवशेष आिीं नत्रत सीं स्था याींचा सिावेश होता.
आयएसएच्या प्रक्षे पणाची घोषणा पींतप्रधाि िरें ि िोदी आनण
रान्सचे िाजी राष्टराध्यक्ष राँकोइस ओलाींद याींिी िोव्हेंबर 2015
िध्ये पॅररस, रान्स येथे झालेल्या UN हवािाि बदल पररषदे च्या
21व्या सत्रात केली होती.
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NITI आयोर् J&K मध्ये 1,000 अटल सटं कररं र् लॅब स्र्ापन
आं तरराष्ट्रीय िार्री िंघटना पररषिे त (IMO) भारताची पुन्हा

करिार आहे .

सनवड

●

●

NITI आयोगािे जम्मू आनण काश्मीरिध्ये 1000 अटल नटीं कररीं ग

●

प्रयोगशाळा स्थापि करण्याची योजिा आखली आहे. 1000

सीं घटिा (IMO) कौस्न्सलिध्ये र्ारताची पुन्हा निवड झाली आहे.

अटल नटीं कररीं ग प्रयोगशाळाींपैकी 187 या आनथाक वषााच्या

इीं टरिॅशिल िे ररटाईि ऑगािायझे शिच्या असेंब्लीिे 2022-

अखेरीस 2021-22 पयांत स्थापि केल्या जातील. 187 ATLs

2023 नद्ववानषा क साठी त्ाींच्या कौस्न्सलचे सदस्य निवडले आहेत.

पैकी 31 J&K च्या सरकारी शाळाींिध्ये स्थापि केल्या जात

पररषद ही IMO ची कायाकारी सीं स्था आहे आनण सीं स्थेच्या

आहेत तर 50 KVs, JNVs आनण खाजगी शाळाीं सारख्या अिेक

कायाावर दे खरे ख ठे वण्यासाठी असें ब्लीच्या अींतगात जबाबदार

शैक्षनणक सींस्थाींिध्ये स्थापि केल्या जातील.

आहे.

अटल नटीं कररीं ग लॅब्स (ATL) ही र्ारतातील केंि सरकारच्या

IMO कौस्न्सलसाठी उिे दवार:

अटल इिोव्हेशि निशि (AIM) अींतगात उप-निशि आहे. हा

श्रे णी (a) आीं तरराष्टरीय नशनपींग से वा प्रदाि करण्यात सवाानधक स्वारस्य

AIM चा प्रिु ख उपक्रि आहे , जो सीं पूणा र्ारतातील हायस्कूलच्या

असलेली 10 राज्ये:

नवद्यार्थ्ाांिध्ये िानवन्यपूणा िािनसकता नवकनसत करण्याचा प्रयत्न

●

करतो.

उत्तर आयलांड आनण युिायटे ड स्ट्े ट्स.

र्ारतािे 28 ऑक्टोबर 2021 पासूि 1 वषाासाठी शाींघाय

श्रे णी (b) 10 आीं तरराष्टरीय सिु िी व्यापारात सवाानधक स्वारस्य

कोऑपरे शि ऑगािायझे शि (RATS SCO) च्या प्रादे नशक

असलेले राज्य:

दहशतवाद नवरोधी सीं रचिा पररषदे चे अध्यक्षपद स्वीकारले.

●

राष्टरीय सु रक्षा पररषद सनचवालय (NSCS), र्ारत सरकार,

●

चीि, ग्रीस, इटली, जपाि, िॉवे, पिािा, कोररया प्रजासत्ताक,
रनशयि फेडरे शि, युिायटे ड नकींगडि ऑफ ग्रेट नब्रटि आनण

भारताने RATS SCO पररषिे चे अध्यक्षपि स्वीकारले.
●

2022-2023 नद्ववानषा क श्रे णी B राज्याींतगात आीं तरराष्टरीय सागरी

र्ारत, अजेंनटिा, ऑस्ट्र े नलया, ब्राझील, कॅिडा, रान्स, जिा िी,
िेदरलाँड, स्पेि, स्वीडि, सीं युक्त अरब अनिराती.

र्ारताच्या डे टा सु रक्षा पररषदे च्या सहकायाािे (DSCI), िॉलेज

काशीिध्ये काशीनवश्विाथ- धाि प्रकल्ाचे उद् घाटि पींतप्रधाि

पाटा िर म्हणू ि, SCO सदस्य दे शाींतील प्रनतनिधी ींसाठी 'नसक्यूररीं ग

िोदी ींिी केले.

सायबरस्पेस इि द कींटे म्पररी थ्रेट एन्फ्व्हायिािेंट' या नवषयावर 2-

●

पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींिी 339 कोटी रुपयाींच्या काशी नवश्विाथ

नदवसीय प्रॅस्क्टकल से नििारचे आयोजि केले होते.

कॉररडॉर प्रकल्ाच्या पनहल्या टप्प्याचे उद् घाटि केले आहे जे

RATS SCO च्या पररषदे च्या अध्यक्षतेदरम्याि र्ारतािे

िीं नदर शहराच्या दोि प्रनतनित खुणा - काशी नवश्विाथ िीं नदर

आयोनजत केलेला हा से नििार हा पनहला कायाक्रि आहे. या

आनण गींगा घाट याींिा जोडतात. िोदी ींिी काशी नवश्विाथ िीं नदरात

से नििारिध्ये धोरणे आनण रणिीती, सायबर दहशतवाद,

पूजा केली आनण िीं नदराच्या आवारात रुिाक्षाचे झाड लावले .

रॅ न्सिवेअर आनण नडनजटल फॉरे स्न्सक्स यासारख्या िहत्त्वाच्या

त्ाींिी र्गवाि शींकराला गींगाजल, चींदि, र्स्म आनण दू ध अपाण

क्षे त्राींवर चचाा करण्यात आली. RATS SCO च्या कायाकारी

केलेया . सोहळ्याला उत्तर प्रदे शचे िु ख्यिीं त्री योगी आनदत्िाथ,

सनितीचे (EC) प्रनतनिधी आनण सवा SCO सदस्य दे श या

र्ाजप अध्यक्ष जेपी िड्डा आनण दे शर्रातूि िोठ्या सींख्येिे सींत

चचाासत्रात सहर्ागी झाले होते.

उपस्स्थत होते.
काशी नवश्विाथ धाि प्रकल्ानवषयी काही िहत्त्वाचे िु द्दे येथे आहेत:
●

सवा वारसा वास्तूींचे जति व्हावे हा या प्रकल्ािागचा नवचार आहे.

●

प्रकल्ाच्या पनहल्या टप्प्यात एकूण २३ इिारती ींचे उद् घाटि
होणार आहे.

●

ते श्री काशी नवश्विाथ िीं नदरात येणाऱ्या यात्रेकरू
ीं िा यात्री सु नवधा
केंि, पयाटक सु नवधा केंि, वैनदक केंि, िुिुक्षु र्वि, र्ोगशाळा,
नसटी म्युनझयि, व्ह्यूइींग गॅलरी आनण फूड कोटा यासह नवनवध
सु नवधा पुरवतील.

●

हा प्रकल् आता सु िारे 5 लाख चौरस फूट एवढ्या िोठ्या
क्षे त्रफळात पसरला आहे, तर पूवीचा पररसर केवळ 3000 चौरस
फूट इतकाच ियाानदत होता.

7
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अनुिूसचत िाती, िमाती ंवरील अत्याचारासवरोधात केंद्र राष्ट्रीय
भारत मसहलां िाठी कायिे शीर सववाहाचे वय वाढविार आहे .

हे ल्पलाइन िुरू करिार आहे.
●

प्रस्तावाला केंिीय िीं नत्रिीं डळािे िीं जुरी नदली. सध्या, पुरुषाींसाठी

याींिी अिुसूनचत जाती, जिाती ींवरील अत्ाचारानवरोधात राष्टरीय

नववाहाचे नकिाि वय 21 आहे परीं तु िनहलाींसाठी ते 18 आहे. या

हेल्लाइि सु रू केली आहे . हेल्लाइिचे उनद्दष्ट, कनथतािुसार,

योजिेला प्रत्क्षात आणण्यासाठी सरकार आता बालनववाह

कायद्यातील तरतुदी ींबद्दल जागरूकता नििााण करणे हा आहे

प्रनतबींध कायदा, नवशेष नववाह कायदा आनण नहींदू नववाह

ज्याचा उद्दे श र्े दर्ाव सिाप्त करणे आनण सवाांिा सीं रक्षण प्रदाि

कायद्यात सु धारणा करण्याचा नवचार करे ल. त्ािु ळे िु ली ींिा

करणे आहेहेल्लाइि . 24-7 टोल री क्रिाींकावर उपलब्ध

अनधक अभ्यास करण्याची सीं धी निळे ल. ते त्ाींच्या स्वातींत्र्याचा

असे ल – 14566.

आिींद घेऊ शकतील. त्ाींिा रोजगाराच्या चाींगल्या सींधीही

पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींिी उत्तर प्रदे शातील बलरािपूर येथे सरयू

निळतील.”
2017 च्या सीं युक्त राष्टराींच्या अहवालािुसार:
●

27 टक्के र्ारतीय िु ली ींची लग्ने 18 वषाांची होण्यापूवीच झाली

हेक्टरपेक्षा जास्त जनििीला नसीं चिासाठी खात्रीशीर पाणी निळे ल
आनण िु ख्यतः पूवा उत्तर प्रदे शातील सु िारे 29 लाख शेतकऱ्याींिा
फायदा होईल. उत्तर प्रदे शच्या राज्यपाल आिींदीबेि पटे ल,
िु ख्यिीं त्री योगी आनदत्िाथ, केंिीय जलशक्ती िीं त्री गजेंि नसीं ह
शेखावत, उपिु ख्यिीं त्री केशव प्रसाद िौया या प्रकल्ाच्या

आहेत.
WhatsApp ने भारतातील 500 र्ावां िाठी सडसिटल पेमेंट
उत्सवाची घोषिा केली.
●

उत्सव हा एक पायलट कायाक्रि आहे जो व्यक्ती आनण

प्रकल्ाबद्दल:

व्यवसायाींिा सक्षि करण्यासाठी नडनजटल पेिेंटला प्रोत्साहि

हा प्रकल् 9,800 कोटी रुपयाीं पेक्षा जास्त खचूाि पूणा झाला आहे,

दे तो आनण आनथाक सिावेशाच्या कारणाला पुढे िेण्यासाठी एक

त्ापैकी 4,600 कोटी रुपयाींहूि अनधकची तरतूद गेल्या चार

प्रकल् आहे. ‘WhatsApp पेिेंट’ द्वारे नडनजटल पेिेंटिध्ये प्रवेश

वषाांत करण्यात आली होती.
हा प्रकल् िु ख्यतः

पूवेकडील उत्तर प्रदे शपूवाांचलिध्ये /

नसीं चिासाठी खात्रीशीर पाण्यासह पाणी टीं चाईची सिस्या पूणा
करे ल.
●

सरयू कालवा प्रकल्ात या प्रदे शातील जलस्रोताींचा इष्टति वापर

करूि गावकऱ्याींिा सक्षि करणे हा यािागचा उद्दे श आहे.
केंद्रीय मंसत्रमंडळाने िेमीकंडक्टर उत्पािनािाठी 76000 कोटी
रुपयांच्या सनधीला मंिुरी सिली.
●

उत्पादिाशी सीं बींनधत प्रोत्साहि (PLI) योजिेला िीं जुरी नदली .

रोनहणी या पाच िद्याींिा जोडणे दे खील सिानवष्ट आहे.

यासह, इलेक्टरॉनिक्स क्षे त्रासाठी जाहीर केलेल्या उत्पादि सीं लग्न

पििी येर्े भारत आंतरराष्ट्रीय सवज्ञान महोत्सवाच्या 7 व्या

प्रोत्साहिाची (PLI) एकूण रक्कि 2.30 लाख कोटी रुपयाींपयांत

आवृत्तीला िुरुवात झाली.
डॉ नजतेंि नसीं ह, केंिीय राज्यिीं त्री स्वतींत्र( नवज्ञाि (प्रर्ार आनण
तींत्रज्ञाि, याींिी पणजी, गोवा येथे र्ारत आीं तरराष्टरीय नवज्ञाि
िहोत्सवाच्या सातव्या आवृत्तीचे उद् घाटि केले. 4 नदवसीय

वाढली आहे.
योिनेबद्दल:
●

र्ारताला हाय-टे क उत्पादिासाठी जागनतक केंि म्हणूि स्थाि
दे ण्यासाठी तसे च िोठ्या नचप नििाात्ाींिा आकनषा त करण्यासाठी

नवज्ञाि िहोत्सवाची थीि 'Azadi Ka Amrit Mahotsav’ –

ही योजिा िीं जूर करण्यात आली. यािु ळे इलेक्टरॉनिक्स

“Celebrating Creativity, Science, Technology and

उत्पादिात स्वावलींबी होण्याच्या र्ारताच्या िहत्त्वाकाींक्षाींिा बळ

Innovation for a prosperous India". पनहला र्ारत

निळे ल आनण िोठी गुींतवणूक येईल.

आीं तरराष्टरीय नवज्ञाि िहोत्सव 2015 िध्ये आयआयटी नदल्ली येथे
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केंिीय िीं नत्रिीं डळािे र्ारतातील से िीकींडक्टर आनण नडस्प्ले
उत्पादिाला चालिा दे ण्यासाठी 76,000 कोटी रुपयाींच्या

सु निनित करण्यासाठी घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगींगा आनण

●

WhatsApp िे र्ारतातील 500 गावाींसाठी नडनजटल पेिेंट
उत्सवाची घोषणा केली आहे. WhatsApp चा नडनजटल पेिेंट्स

उद् घाटि कायाक्रिाला उपस्स्थत होते.

●

र्ारत बालनववाह थाींबवण्यासाठी आनण िाताींचे आरोग्य
सु धारण्यासाठी सीं घषा करत होताया . अहवालात म्हटले आहे की,

िाहर राष्टरीय प्रकल्ाचे उद् घाटि केलेया . प्रकल्ािु ळे 14 लाख

●

िनहलाींसाठी लग्नाचे नकिाि वय 18 वरूि 21 पयांत वाढवण्याच्या

केंिीय सािानजक न्याय आनण अनधकाररता िीं त्री डॉ वीरें ि कुिार

पीएम मोिी ंनी यूपीमध्ये िरयू नहार राष्ट्रीय प्रकल्पाचे उि् घाटन
केले.
●

●

●

र्ारतािध्ये शाश्वत सेिीकींडक्टर आनण नडस्प्ले इकोनसस्ट्ि

आयोनजत करण्यात आला होता. नवज्ञाि िहोत्सवाचे िु ख्य उनद्दष्ट

नवकनसत करण्यासाठी दीघाकालीि धोरणे राबवण्यासाठी

लोकाींच्या िविवीि शोधाींचा उपयोग करूि घेणे आनण

सरकार एक स्वतींत्र 'इीं नडया से िीकींडक्टर निशि (ISM)' दे खील

सवासािान्याींिा परवडणारे तींत्रज्ञाि नवकनसत करणे हा आहे.

स्थापि करे ल.
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CCI ने टाटा िन्सच्या एअर इं सडयामधील शेअरहोत्मडं र्ला

योजिेंतगात, सरकारिे नसनलकॉि सेिीकींडक्टर फॅब, कींपाऊींड

मान्यता सिली.

से िीकींडक्टर, नडस्प्ले फॅब, से न्ससा फॅब, नसनलकॉि फोटोनिक्स,

●

से िीकींडक्टर पॅकेनजींग आनण सेिीकींडक्टर नडझाइििध्ये
गुींतलेल्या कींपन्याींिा प्रोत्साहि नदले आहेही . योजिा सु रू

आहे. नियािकािे एअर इीं नडयािधील सिर्ागाींच्या सीं पादिासह

केल्यािु ळे, सरकारला आगािी चार वषाांत सुिारे 1.7 लाख कोटी

एअर इीं नडया एक्स्प्रे स आनण एअर इीं नडया SATS नविाितळ
से वाींिधील टॅ लेसकडूि र्ागर्ाींडवल खरे दीला िान्यता नदली.
सध्या एअर इीं नडया पूणापणे सरकारच्या िालकीची आहे.

रुपयाींची गुींतवणू क आनण 1.35 लाख िोकऱ्याींची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान मोिी ंनी उत्तर प्रिे शात र्ंर्ा एक्सप्रेि वेची पायाभरिी
केली.
●

पींतप्रधाि

िरें ि

िोदी

याींच्या

हस्ते

उत्तर

प्रदे शातील

शाहजहाीं पूरिध्ये गींगा एक्सप्रेस वेची पायार्रणी करण्यात आली.

मु ख्य मु द्दे
●

यावेळी पींतप्रधाि िोदी ींिी रे ल्वे ग्राउीं ड, रौझा येथे सर्े ला सीं बोनधत

िे रठिधील नबजौली गावाजवळ सु रू होते. प्रयागराजिधील

●

●

प्रवासी वाहतूक से वा, हवाई िालवाहू वाहतूक से वा आनण
आीं तरराष्टरीय अिुसूनचत हवाई प्रवासी वाहतूक से वा प्रदाि
करण्याच्या व्यवसायात गुींतलेली आहे.
गोवा िु क्ती नदिानिनित्त, पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींिी गोव्यात 650

जुडापूर दाींडू गावाजवळ त्ाचा नवस्तार होईल.
र्ंर्ा एक्सप्रेिवे बद्दल:
●

गींगा एक्सप्रेसवे हा 594 सकमी लाींबीचा एक्सप्रेसवे आहे. हे
36,200 कोटी रुपये खचूथन बाींधले जाणार आहे.

●

कोटी रुपयाींपेक्षा जास्त नकितीच्या अिेक नवकास प्रकल्ाींचे
उद् घाटि आनण पायार्रणी केली. त्ाींिी या कायाक्रिात
स्वातींत्र्यसै निक आनण ‘ऑपरे शि नवजय’िधील नदग्गजाींचा
सत्कार केला. राज्यात नवकासाचा वेग कायि ठे वल्याबद्दल त्ाींिी

ते मे रठ, हापूर, बुलंिशहर, अमरोहा, िंभल, बुिौन,
शाहिहानपूर, हरिोई, उन्नाव, रायबरे ली, प्रतापर्ड आसि
प्रयार्राि सिल्ह्यातून िाईल.

●

हवाई दलाच्या नविािाींच्या आपत्कालीि टे क-ऑफ आनण
लाँनडीं गसाठी 35 नकिी लाींबीचा हवाई पट्टीही शाहजहाींपूरिधील

िु ख्यिीं त्री प्रिोद सावींत याींचे कौतुक केले.
मोिी ंच्या हस्ते काही मोठ्या प्रकल्पां चे उि् घाटन होिार आहे

िु तगती िागाावर बाींधली जाईल.

●

IOCL ने इं सडयन र्ॅि एक्सचेंि मधील 4.93% सहस्सा सवकत
●

घेतला.
●

इं सडयन ऑइल कॉपोरे शन सलसमटे ड (IOCL) िे जाहीर केले
आहे की त्ाींिी इं सडयन र्ॅि एक्सचेंि सलसमटे डमध्ये 4.93
टक्के इस्िटी शेअर निळवला आहे – दे शातील पनहले

●

स्वयींचनलत राष्टरीय स्तरावरील गॅस एक्सचेंज. इीं नडयि ऑइलच्या
बोडाािे 20 नडसें बर 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत चे दशािी

●

िू ल्याचे रु. 36,93,750 इत्मिटी शेअिथ सीं पादि करण्यास
िान्यता नदली आहे.
●

IGX िध्ये इस्िटी स् टेक नवकत घेणे ही दे शातील आघाडीच्या
तेल शुद्धीकरण करणार् या कींपिीसाठी र्ारताच्या िैसनगाक वायू
बाजाराचा र्ाग बिण् याची एक िोक्याची सीं धी आहे. IGX ही
इीं नडयि एिजी एक्सचेंज (IEX) ची उपकींपिी आहे. इीं नडयि गॅस
एक्सचेंज हे दे शातील पनहले स्वयींचनलत राष्टरीय स्तरावरील गॅस
एक्सचेंज आहे, जे िैसनगाक वायूिध्ये पारदशाक नकींित शोध
सु निनित करते आनण र्ारताच्या ऊजाा बास्केटिध्ये िैसनगाक
वायूची वाढ सु लर् करते.
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एअर इीं नडया SATS नविाितळ सेवा नदल्ली, हैदराबाद, बें गळु रू,
िीं गळु रु आनण नतरुअिींतपुरि येथील नविाितळाींवर ग्राउीं ड
हाँडनलीं ग से वा प्रदाि करण्यात गुींतलेली आहे. हे बेंगळु रू
नविाितळावर कागो हाताळणी से वा दे खील प्रदाि करते.
एअर इीं नडया, AIXL सह, प्रािु ख्यािे दे शाींतगात अिुसूनचत हवाई

केले. काि पूणा झाल्यािींतर हा उत्तर प्रदे शचा सवाात लाींब
एक्सप्रेस वे बिेल. ते राज्याचा पनिि आनण पूवा र्ाग जोडे ल. हे

र्ारतीय स्पधाथ आयोर्ाने (CCI) टाटा िन्सची पूणा िालकीची
उपकींपिी असलेल्या Talace Private Limited द्वारे Air
India िध्ये शेअरहोस्ल्डीं ग सीं पादि करण्यास िान्यता नदली

●

28 कोटी ींहूि अनधक खचा करूि अर्ुआडा फोटथ िेल
म्युसझयमचा पुिनवाकास.
र्ोवा मे सडकल कॉलेि आसि हॉत्मस्पटलमध्ये एक सु पर
स्पेशानलटी ब्लॉक, जो 380 कोटी रुपयाींपेक्षा जास्त खचा करूि
बाींधला गेला आहे.
नवीन िसक्षि र्ोवा सिल्हा रुग्णालय, सुिारे 220 कोटी रुपये
खचा बाींधले.
एत्मव्हएशन कौशल्य सवकाि केंद्र आगािी येथे Mopa
सवमानतळ, सुिारे 8.5 कोटी रुपये खचा बाींधले.
मडर्ाव येथील डावोरसलम-नवेलीम येथे सुिारे 16 कोटी रुपये
खचूाि गॅस-इन्सुलेटेड सबस्ट्े शि बाींधण्यात आले.

अटल इनोव्हे शन समशनने व्हनाथ क्युलर इनोव्हे शन प्रोग्रामचे
अनावरि केले.
● िीती आयोगाच्या अटल इिोव्हेशि निशििे व्हिााक्युलर
इिोव्हेशि प्रोग्रािचे अिावरण केले आहे, जे र्ारतातील
िवोन्मेषक आनण उद्योजकाींिा केंिाद्वारे 22 अिुसूनचत र्ाषाींिध्ये
इिोव्हेशि इकोनसस्ट्ििध्ये प्रवेश करण्यास सक्षि करे ल. हे
र्ाषे तील अडथळे दू र करण्यात आनण िवोन्मेषकाींिा सक्षि
करण्यात िदत करे ल.
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कायाक्रि राबनवण्यासाठी, AIM NITI Aayog एक टर े ि-द-टर े िर
पंतप्रधान मोिी ंनी सहमाचल प्रिे शमध्ये 4 िलसवि् युत प्रकल्पां ची

प्रोग्राि सु रू करत आहे नजथे ते VTF ला नडझाइि नवचार आनण
उद्योजकता आनण 22 र्ाषा आनण सीं स्कृती ींिध्ये या नवषयाींचे
रुपाींतर करण्यासाठी प्रनशक्षण दे ण्यासाठी IIT नदल्लीच्या
नडझाईि नवर्ागाशी सहयोग करे ल. नशवाय, इीं डस्ट्र ी िें टसा िी
नडझाईि नथींनकींग कौशल्य दे ण्यासाठी हातनिळवणी केली आहे
आनण CSR प्रायोजकाींिी कायाक्रिाला उदारपणे पानठीं बा दे ण्याचे
िान्य केले आहे.
कोसवड19- लिीिाठी पंतप्रधान मोिी ंची 3 मोठी घोषिा
 पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींिी ओनिक्रॉिच्या र्ीतीिे लहाि
िु लाींसाठी कोनवड19- लस आनण आरोग्य किाचारी आनण ज्येि
िागररकाींसाठी बूस्ट्र डोसची घोषणा केली आहे. दे शाला
सीं बोनधत करतािा, पींतप्रधािाींिी लोकाींिा साजरे करतािा सावध
राहण्याचे आवाहि केले कारण ओनिक्रॉि या अत्ींत सीं सगाजन्य
प्रकारािु ळे दे शात कोरोिाव्हायरसची प्रकरणे वाढत आहेत.
त्ािु ळे खबरदारीच्या दृनष्टकोिातूि, आरोग्यसे वा आनण
आघाडीवर असलेल्या कािगाराींसाठीही लसीचा खबरदारीचा
डोस सु रू करण्याचा निणा य सरकारिे घेतला आहे. 10
जािेवारीपासू ि सु रू होणार आहे.
महत्त्वाचे मु द्दे:
 3 जािेवारी 2022 पासू ि 15 ते 18 वषे वयोगटातील िु लाींिा
कोनवड लस दे ण्यात येणार आहे.
 कॉिोरनबडीटीज असलेल्या ज्येि िागररकाींिा 10 जािेवारी,
2022 पासू ि बूस्ट्र डोस निळतील. 60 वषाांपेक्षा जास्त वयाच्या
सह-नवकृती असलेल्या िागररकाींिा त्ाींच्या डॉक्टराींच्या
सल्ल्यािुसार लसीचा एक बूस्ट्र शॉट दे ण्याचा पयााय असे ल.
 आजही आरोग्यसे वा किाचारी नदवसातील अिेक तास कोनवड19 रुग्ाींची काळजी घेण्यात घालवत आहेत. त्ािुळे,
आरोग्यसे वा आनण रींटलाइि कािगाराींिा 10 जािेवारीपासू ि
आणखी एक बूस्ट्र शॉट नदला जाईल.
IIT कानपूर येर्े PM मोिी ंनी ब्लॉकचेन-आधाररत सडसिटल
पिवी लॉन्च केली.
● राष्टरीय ब्लॉकचेि प्रकल्ाींतगात, पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींिी IIT
कािपूरच्या 54 व्या दीक्षाींत सिारीं र्ात ब्लॉकचेि-आधाररत
नडनजटल पदवी लॉन्च केली आहेत. िींतर पींतप्रधािाींिी कािपूर
िे टरो रे ल्वे प्रकल्ाच्या पूणा झालेल्या र्ागाचे आनण नबिा-पींकी
बहुउत्पादक पाइपलाइि प्रकल्ाचे उद् घाटिही केले. या
नडनजटल पदव्या जागनतक स्तरावर सत्ानपत केल्या जाऊ
शकतात आनण त्ा अनवस्मरणीय आहेत.
● नडनजटल पदवी प्रदाि करण्यासाठी IIT कािपूर द्वारे वापरले
जाणारे ब्लॉकचेि तींत्रज्ञाि घरािध्ये नवकनसत केले गेले आहे. हे
नशक्षण क्षे त्रासाठी क्राींनतकारक तींत्रज्ञाि म्हणू ि ओळखले जात
आहे. हे तींत्रज्ञाि आधीच आनथाक क्षे त्रात वापरले जात आहे.
सीं स्थेिे राष्टरीय ब्लॉकचेि प्रकल्ाींतगात तींत्रज्ञाि नवकनसत केले
आहे.

10

पायाभरिी केली.
● पींतप्रधाि नरें द्र मोिी याींिी सहमाचल प्रिे शातील मं डी येर्े
11000 कोटी रुपयांच्या जलनवद् युत प्रकल्ाींचे उद् घाटि
आनण पायार्रणी केली. सु िारे 2,080 कोटी रुपये खचूाि
बाींधण्यात आलेल्या 111 िे गावॅट क्षितेच्या िावरा-कुड् डू
िलसवि् युत प्रकल्पाचे त्ाींिी उद् घाटि केले. सु िारे ३
दशकाींपासू ि प्रलींनबत असलेल्या रे िुकािी धरि प्रकल्पाची
पायार्रणीही त्ाींिी केली. 40 िे गावॅट क्षितेचा हा प्रकल् सु िारे
7,000 कोटी रुपये खचूाि बाींधण्यात येणार आहे. इतर प्रकल्
आहेत: लुहरी स्टे ि 1 हायडर ो पॉवर प्रोिे क्ट आनण धौलसिध
हायडर ो पॉवर प्रोिे क्ट, हिीरपूर नजल्ह्याचा पनहला जलनवद् युत
प्रकल् आहे.
पीएम मोिी ंनी बीना (एमपी)-पंकी (यूपी) बहुउत्पािन
पाइपलाइन प्रकल्पाचे उि् घाटन केले.
● पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींिी 1524 कोटी खचाासह 356 नकिी
लाींबीच्या नबिा ररफायिरी (िध्य प्रदे श(- पींकी (कािपूर, UP)
बहुउत्पादक पाइपलाइि प्रकल् (वानषा क 45 दशलक्ष िे नटर क टि
क्षिता( POL टनिािलचे उद् घाटि केले. यूपीिध्ये कोटी आनण
िध्य प्रदे शात रु. 297 कोटी(. नडसें बर 2021 च्या िींजूर पूणा
होण्याच्या वेळापत्रकाच्या एक िनहिा आधी (PNGRB
अनधकृततेपासू ि 3 वषे ( आनण िीं जूर खचााच्या आत प्रकल् पूणा
आनण कायाास्ित झाला आहे. हे बीिा ररफायिरीिधूि
उत्पादिाींचे सु रनक्षत आनण कायाक्षि निवाासि प्रदाि करे ल आनण
पूवा उत्तर प्रदे श, िध्य उत्तर प्रदे श, उत्तर नबहार आनण दनक्षण
उत्तराखींडिध्ये उत्पादिाींची उपलब्धता सु धारे ल.
Houston Covid-19 लि Corbevax ला भारतात
वापरण्यािाठी DCGI मान्यता समळाली.
● टे क्सास नचल्डरन्स हॉस्स्पटल (TCH) आनण बायलर कॉलेज ऑफ
िे नडनसि (BCM) िे घोषणा केली की कॉबेवॅक्स, एक प्रोटीि
सब्यूनिट कोनवड लस, नतला र्ारतात लॉन्च करण्यासाठी डर ग्स
कींटर ोलर जिरल ऑफ इीं नडया (DCGI) कडूि िीं जुरी निळाली
आहे. लस प्रनतजिची प्रारीं नर्क रचिा आनण उत्पादि प्रनक्रया
टीसीएचच्या लस नवकास केंिात नवकनसत केली गेली.
● Corbevax ला र्ारतात आणीबाणीच्या वापरासाठी अनधकृतता
दे ण्यात आली आहे.
YouGov: PM मोिी 2021 मध्ये िर्ातील 8 व्या क्रमांकाचे
िवाथ सधक प्रशंिनीय व्यक्ती
● डे टा अाँिानलनटक्स कींपिी YouGov िे केलेल्या सवेक्षणात
पींतप्रधाि नरें द्र मोिी जगातील टॉप 20 सवाानधक प्रशींसिीय
पुरुषाींच्या यादीत 8 व्या स्थािावर आहेत. शाहरुख खाि,
अनितार् बच्चि आनण नवराट कोहली याींच्यापेक्षा पीएि िोदी पुढे
आहेत. 38 दे शाींतील 42000 लोकाींचा अनर्प्राय घेऊि ही यादी
तयार करण्यात आली आहे.
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List of the world’s 20 most admired women:
या यादीत िसचन तेंडुलकर, शाहरुख खान, असमताभ बच्चन

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

आसि सवराट कोहली यां चा िमावेश आहे . या यादीिध्ये 2021
च्या सवाानधक प्रशींसिीय र्ारतीय िनहलाींचा सिावेश आहे
ज्यािध्ये नप्रयाींका चोप्रा, ऐश्वयाा राय बच्चि आनण सु धा िूती याींचा
सिावेश आहे.

List of the world’s 20 most admired men:
Rank
Personality

Personality
Michelle Obama
Angelina Jolie
Queen Elizabeth II
Oprah Winfrey
Scarlett Johansson
Emma Watson
Taylor Swift
Angela Merkel
Malala Yousafzai
Priyanka Chopra
Kamala Harris
Hillary Clinton
Aishwarya Rai Bachchan
Sudha Murty
Greta Thunberg
Melania Trump
Lisa
Liu Yifei
Yang Mi
Jacinda Ardern

1

Barack Obama

2

Bill Gates

3

Xi Jinping

4

Cristiano Ronaldo

5

Jackie Chan

6

Elon Musk

7

Lionel Messi

8

Narendra Modi

9

Vladimir Putin

10

Jack Ma

11

Warren Buffett

12

Sachin Tendulkar

13

Donald Trump

14

Shah Rukh Khan

राज्य बातम्या

15

Amitabh Bachchan

झारखंडच्या मु ख्यमंत्र्ां नी 'हमर अपना बिे ट' वेब पोटथ ल िुरू

16

Pope Francis

केले.

17

Imran Khan

●

18

Virat Kohli

19

Andy Lau

20

Joe Biden

झारखींडचे

िु ख्यिीं त्री,

हेिींत

सोरे ि

याींिी

राींची

येथील

िु ख्यिीं त्र्याींच्या निवासी कायाालयातूि 'हिार आपि बजेट' िावाचे
वेबपोटा ल आनण राज्याच्या नवत्त नवर्ागािे तयार केलेले िोबाइल
अॅस्प्लकेशि सु रू केले आहे. या पोटा लच्या िाध्यिातूि राज्यातील
सवासािान्य जिता 2022-23 च्या अर्थिंकल्पािाठी त्ाींच्या
सू चिा दे ऊ शकतात. अाँडरॉईड फोिसाठी गुगल प्ले स्ट्ोअरवरूि
'हिार बजेट' डाउिलोड करूि लोक निटर, फेसबुक,
व्हॉट् सअॅप आनण ई-िे लद्वारे तसे च अॅपद्वारे सू चिा दे ऊ
शकतात.
पीएम मोिी ंनी उत्तराखंडमध्ये 18,000 कोटी रुपयां च्या अनेक
प्रकल्पां चे उि् घाटन केले.
●

पींतप्रधाि नरें द्र मोिी याींिी डे हराडून, उत्तराखंड येर्े 18,000
कोटी रुपयां च्या अिेक प्रकल्ाींचे उद् घाटि आनण पायार्रणी
केली. उद् घाटि झालेल्या 7 प्रकल्ाींिध्ये डे हराडूििधील
नहिालयि कल्ह्चर सें टरसह 120 िे गावॅट व्यासी जलनवद् युत
प्रकल्ासह प्रवास अनधक सुरनक्षत करण्यावर लक्ष केंनित
करणाऱ्या उपक्रिाींचा सिावेश आहे.
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काझुवेली पक्षी अभयारण्याबद्दल:

प्रकल्पां बद्दल:
●

ज्या 11 प्रकल्ाींची पायार्रणी करण्यात आली आहे त्ात

●

सिल्ली-डे हराडून इकॉनॉसमक कॉररडॉरचा िमावेश आहे जो
8,300 कोटी रुपये खचूाि बाींधला जाणार आहे. यािध्ये अनिबांध

●

वन्यजीवाींच्या हालचालीसाठी आनशयातील सवाात िोठा वन्यजीव
उन्नत कॉररडॉर (12 नकलोिीटर) असे ल. िु तगती िागाािुळे दोन्ही
शहराींिधील

अींतर

िध्याच्या

248

सकमीवरून

180

सकमीपयंत किी होईल.
●

सु िारे 1700 कोटी रुपये खचूाि बाींधल्या जाणाऱ्या डे हराडूिपाींता सानहब (नहिाचल प्रदे श) या रस्त्याच्या प्रकल्ाची पींतप्रधाि
िोदी ींिी पायार्रणी केली.

●

120 िे गावॅट व्यासी जलनवद् युत प्रकल्, NH-58 वरील
दे वप्रयाग आनण श्रीकोट दरम्यािचा 38 नकिी लाींबीचा आनण
ऋनषकेश-बिीिाथ राष्टरीय िहािागाावरील ब्रह्मपुरी आनण
कौनडयाला दरम्यािचा 33 नकिीचा रुींदीकरण हे पींतप्रधाि
िोदी ींच्या हस्ते उद् घाटि करण्यात आलेल्या इतर िहत्त्वपूणा
प्रकल्ाींपैकी एक होते.

●

राज्यात लवकरच तीि िवीि वैद्यकीय िहानवद्यालयाींच्या से वा
उपलब्ध होणार असल्याचेही त्ाींिी जाहीर केले.

र्ुिरात

हे

भारतातील

िवाथत

मोठे

उत्पािन

केंद्र

(Manufacturing Hub) बनले आहे .
●

ररझव्हथ बँक ऑफ इं सडया (RBI) च्या आकडे वारीिुसार,
र्ुिरातने महाराष्ट्राला िागे टाकूि दे शातील आघाडीचे
उत्पादि केंि बिले आहे. FY12 ते FY20 या कालावधीत
गुजरातिध्ये उत्पादिािध्ये 15.9 टक्कक्यां नी वानषा क वाढ होऊि
ती 5.11 लाख कोटी रुपये झाली.

●

दरम्याि, त्ाच कालावधीत िहाराष्टराचा वानषा क नवकास दर
गुजरातच्या 7.5 टक्कक्यां च्या जवळपास निम्मा होता आनण त्ाचा
उत्पादिासाठीचा GVA FY20 िध्ये 4.34 लाख कोटी रुपये होता.
िहाराष्टर अजूिही र्ारतातील से वा पुरवठादाराींिध्ये आघाडीवर
आहे, राज्याच्या से वा GVA वानषा क 12.6 टक्कक्याींिी वाढत असू ि,
आनथाक वषा 20 िध्ये ते रु. 15.1 लाख कोटी इतके आहे.

काझुवेली वेटलँड तासमळनाडूचे 16 वे पक्षी अभयारण्य म्हिून
घोसषत
●

तानिळिाडूच्या नवल्लुपुरि नजल्ह्यात स्स्थत काझुवेली पाणथळ
प्रदे श हे 16 वे पक्षी अर्यारण्य म्हणूि घोनषत केले आहे,
पयाावरण व वि सनचव, सु नपाया साहू, पयाावरण विे आनण
हवािाि बदल िीं त्री. वन्यजीव (सीं रक्षण) कायदा, 1972 च्या
कलि 18 च्या उपकलि (1) अींतगात ही घोषणा करण्यात आली.
काझुवेली पाणथळ प्रदे शाींिा दनक्षण र्ारतातील दु सरे सवाात िोठे
खाऱ्या पाण्याचे तलाव, पुनलकट तलावािींतरच म्हटले जाते.
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●
●
●

हे अर्यारण्य तानिळिाडूच्या पूवा नकिाऱ्यावर बंर्ालच्या
उपिार्राला लागूि आहे.
काझुवेली ही आीं तरराष्टरीय िहत्त्वाची आिा र्ूिी आहे जी
तानिळिाडूच्या पूवा नकिारपट्टीवर 670 चौरि सकमी पसरलेली
आहे.
टीप- पाणथळ जनििीचा दनक्षण र्ाग 2001 िध्ये आरनक्षत
जिीि घोनषत करण्यात आला होता.
अर्यारण्य नवल्लुपुरि नजल्ह्यातील 13 र्ावांचा िमावेश आहे.
मध्य आसशया आसि िायबेररयातील लाींब पल्ल्याच्या

स्थलाींतररत पिाींिा राहण्यासाठी हे नठकाण नवनवध प्रजाती ींच्या
विस्पती आनण प्राण्याींचे घर आहे.
उत्तरप्रिे श मं सत्रमं डळाने आिसनभथर कृषक सवकाि योिनेला
मं िुरी सिली.
● उत्तर प्रिे श मं सत्रमं डळाने कृषी क्षे त्राला चालिा दे ण्यासाठी
आिसनभथर कृषक सवकाि योिनेला िीं जुरी नदली आहे. आत्मा
निर्ाार कृषक नवकास योजिा चालू आनथाक वषाापासू ि
राबनवण्यात येणार आहे. या योजिेंतगात, प्रत्ेक नवकास गटात
पुढील तीि वषाांत 1,475 शेतकरी उत्पािक िंस्र्ा (FPOs)
तयार केल्या जातील.
योिनेअंतर्थत:
● हावेस्ट् व्यवस्थापि पायार्ू त सु नवधा आनण सिु दायासाठी
व्यवहाया प्रकल्ाींिध्ये गुींतवणूक करण्यासाठी ही योजिा
दीघाकालीि कजा नवत्तपुरवठा सु नवधा प्रदाि करे ल.
● प्रार्समक कृषी पतिंस्र्ा, पिन िहकारी िंस्र्ा, बचत र्ट,
शेतकरी आसि िंयुक्त उत्तरिासयत्व र्ट याींिा बाँका आनण
नवत्तीय सीं स्थाींद्वारे 1 लाख कोटी रुपये कजा म्हणू ि नदले जातील.
● सवा कजाांिा 2 कोटी रुपयांच्या ियाादेपयांत वानषा क 3 टक्के
व्याज सवलत नदली जाईल. या योजिेला कृषी पायाभूत िुसवधा
सनधी (AIF) द्वारे निधी नदला जाईल.
उत्तराखंडचे मु ख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यां नी ‘िू ध मू ल्य
प्रोत्साहन योिना’ िुरू केली.
● या योजिेचे उनद्दष्ट उत्तराखींडिधील सु िारे 53,000 लोकाींिा
प्रोत्साहि दे ण्याचे आहे. उत्तराखींडिध्ये 500 दू ध नवक्री केंिे
उघडण्यासाठी 444.62 कोटी रुपये खचा करण्याचे राज्य
सरकारचे लि आहे. ही एक डायरे क्ट बाँक टर ान्सफर (DBT)
योजिा आहे, योजिेतील रक्कि थेट लार्ार्थ्ाांच्या खात्ात
त्ाींच्या नलींक केलेल्या बाँक खात्ाीं द्वारे जाईल.
राज्यात दु ग्धोत्पादि वाढवण्यासाठी सरकार नवनवध प्रयत्न करत आहे,
त्ापैकी काही:
1. र्ंर्ा र्ाय योिना: दू ध उत्पादिाला चालिा निळावी आनण
त्ाचा वापर वेळेत करता यावा यासाठी गीं गा गाय योजिा आनण
दु धाला प्रनतनलटर ३-४ रुपये प्रोत्साहिपर रक्किही सरकारिे
जाहीर केली होती
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2. कामधेनू योिना: यूपीच्या धतीवर उत्तराखींडिध्ये ही योजिा
● सबूर स्स्थत नबहार कृषी नवद्यापीठ (BAU) िे निनथलाींचल िखािा

सु रू करण्यात आली. उत्तराखींडिध्ये िाबाडा अींतगात
दु ग्धव्यवसायासाठी 6 लाख रुपयाींपयांतच्या कजाावर सवासािान्य
शेतकऱ्याींसाठी 25% आनण अिुसूनचत जाती-जिातीसाठी 33%
अिुदािाची तरतूद असली तरी, ज्ञािाच्या अर्ावािुळे
शेतकऱ्याींिी त्ाचा लार् घेतला िाही
उत्तर प्रिे शातील है िरपूर पािर्ळ िार्ा रामिर िाइट म्हिून
ओळखली िाते.
● पनिि उत्तर प्रदे शातील नबजिौरपासू ि सु िारे 10 नकिी अींतरावर
असलेल्या िध्य गींगा बॅरेजपासू ि दू र असलेल्या हैदरपूर
वेटलाँडला 1971 च्या रािसर कन्फ्व्हेन्फ्शि ऑि वेटलाँड्स अींतगात
िान्यता दे ण्यात आली आहे. उत्तर प्रदे श आता 9 रािसर आिा
प्रदे शाींचे घर आहे. ििानि गींगे या िध्यवती फ्लॅगनशप अींतगात,
गींगाकाठी एक िॉडे ल वेटलाँड म्हणू ि दे खील आिा र्ूिी
ओळखली गेली आहे. यासह, आता दे शात अशी एकूण 47
नियुक्त क्षे त्रे आहेत.
● साइट िध्ये 25,000 हूि अनधक पाणपक्षी आढळतात. धोक्यात
असलेल्या र्ारतीय गवताळ पिाींच्या प्रजििाचे नठकाण म्हणूि
काि करते आनण असु रनक्षत दलदलीतील हरणाींच्या उत्तरे कडील
उप-प्रजाती ींिा त्ाींच्या हीं गािी पूर-चानलत स्थलाींतराच्या वेळी
आश्रय दे ते. साइट नियनितपणे ग्रेलॅग हींस आनण बार-हेडेड हींस
येथे आढळतात.
सहमाचल िरकारने General Category Commission ची
स्र्ापना केली.
● सहमाचल प्रिे श िरकारने िध्य प्रदे शच्या धतीवर उच्च
जाती ींसाठी आयोग स्थापि करण्याची घोषणा केली. 'िमन्या वर्थ
आयोर्' असे िाव असलेल्या आयोगाला तीि िनहन्याींच्या
कालावधीत नवनधिीं डळ कायद्याद्वारे औपचाररक रूप नदले
जाईल जेव्हा राज्य नवधािसर्े ची पुढील बैठक फेब्रुवारी-िाचा
2021 िध्ये सर्ागृहाच्या अथासींकल्ीय अनधवेशिासाठी होईल.
नहिाचल प्रदे शिध्ये एक अिुसूनचत जाती आयोग आधीच
कायारत आहे आनण नशिलाचे िाजी खासदार वीरें ि कश्यप
अध्यक्ष आहेत.
● 2011 च्या जिगणिेिुसार, नहिाचल प्रदे शची लोकसीं ख्या 68.56
लाख आहे, त्ापैकी 19.29 लाख म्हणजे 25.22 टक्के, अिुसूनचत
जाती आहेत, तर इतर 4 लाख अिुसूनचत जाती आहेत, जे 5.71%
आनण इतर 9.03 लाख ओबीसी आहेत. 13.52%.
सबहारच्या समसर्ला मखानाला GI टॅ र् समळाला.
● केंिीय वानणज्य िीं त्रालयाच्या अींतगात र्ौगोनलक सीं केत िोींदणी
(GIR) िे नबहार िखािाचे िाव निनथला िखािा असे बदलण्याची
यानचका स्वीकारली आहे आनण ब्राँड लोगोिध्ये त्ाचे िू ळ अनधक
चाींगले प्रनतनबीं नबत करण्यासाठी आणखी बदल सु चवले आहेत.
ब्राँड लोगोिध्ये त्ाचे िू ळ ठळक करण्यासाठी आनण
उत्पादिाच्या र्ौगोनलक सीं केत (GI) अनधकाराींचे सीं रक्षण
करण्यासाठी त्ात सु धारणा सुचवल्या आहेत.
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उत्पदाक सीं घ (MMUS) च्या वतीिे निनथला प्रदे शातील कोल्ह्याचे
िट उत्पादकाींच्या कल्याणासाठी त्ाींच्या उत्पादिाचे िाव
निनथला िखािा असे ठे वण्यासाठी अजा सु रू केला.
●

या आधी नबराच्या िधुबिी पेंनटीं ग्ज, कटारणी ताींदूळ, िागही पाि,
नसलाओ खाजा, शाही नलची, र्ागलपुरी जदाालू याींिा दे खील GI
tag निळाला आहे.

सिल्ली पोसलिां नी ई-लसनंर् प्लॅटफॉमथ “उन्नती” िुरू केला.
●

नदल्लीचे पोलीस आयुक्त, राकेश अस्र्ाना याींिी िवी नदल्ली
येथील अत्मखल भारतीय तंत्रसशक्षि पररषिे च्या (AICTE)
सर्ागृहात नदल्ली पोनलसाींच्या प्रिु ख योजिा 'YUVA' अींतगात
ई-लनिांग प्लॅ टफॉिा 'उन्नती' सु रू केला आहे . नदल्ली
पोनलसाींकडूि दरवषी दीड लाखाींहूि अनधक लोकाींिा नवनवध
गुन्फ्याींिध्ये अटक केली जाते. त्ापैकी 85 टक्कक्याींहूि अनधक
फस्ट्ा -टाइिर आहेत आनण फक्त 10-15 टक्केच पुिरावृत्ती
करणारे आहेत.

उन्नती बद्दल:
●

उन्नती हा नदल्ली पोनलस-दनक्षण पनिि नजल्ह्याचा एक ई-लनिांग
आनण प्रिाणि उपक्रि आहे जो तरुणाींिा नशनक्षत करण्यात
आनण सिाजातील दु बाल घटकाींिधील शाळा सोडणाऱ्याींिा
कौशल्य प्रनशक्षण दे ण्यासाठी िदत करतो.

●

'उन्नती' अींतगात नदल्या जाणार् या अभ्यासक्रिाींिध्ये नडनजटल
साक्षरता अभ्यासक्रिाींचा सिावेश आहे ज्यात िू लर्ूत सीं गणक
अभ्यासक्रि आनण टायनपींग प्रनशक्षण, स्पधाा परीक्षाींसाठी
पूवातयारी अभ्यासक्रि आनण क्रीडा अभ्यासक्रि याींचा सिावेश
आहे. ई-लनिांग प्लॅ टफॉिा, 'उन्नती', नदल्ली पोनलसाींच्या प्रिु ख
योजिा 'युवा' अींतगात सु रू करण्यात आले.

●

'युवा' चे उनद्दष्ट तरुणाींिा, नवशेषत: सिाजातील दु बाल
घटकाींिधील, आनण शाळा सोडणाऱ्याींिा नशक्षण निळावे आनण
सु रनक्षत र्नवष्याची त्ाींची स्वप्ने साकार करण्यासाठी कौशल्ये
आत्मसात करणे हा आहे.

र्ुिरातमध्ये माँ उसमया धाम सवकाि प्रकल्पाची िरकारने
पायाभरिी केली.
●

केंिीय

गृहिीं त्री

असमत

शहा

याींिी

र्ुिरातमधील

अहमिाबािमधील सोला येथील उनिया कॅम्पस येथे मा उसमया
धाम सवकाि प्रकल्पां तर्थत उसमया माता धाम मंसिर आनण
िीं नदर पररसराची पायार्रणी केली. ते 74,000 चौरि याडथ
िसमनीवर 1,500 कोटी रुपये खचूथन नवकनसत केले जातील.
पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींिी या प्रकल्ाच्या पायार्रणीला
व्हच्युा अली हजेरी लावली आनण सीं बोनधत केले.
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झारखंडच्या मु ख्यमंत्र्ां नी माओवािग्रस्त भार्ां िाठी मित

उनिया िाता िीं नदर हे उनिया दे वीचे िीं नदर आहे, नजची कडवा

योिना िुरू केली.

पाटीदाराींची कुल-दे वता नकींवा कुलदे वी म्हणू ि पूजा केली जाते.

●

हे िीं नदर गुजरातच्या िे हसाणा नजल्ह्यातील उीं झाच्या िध्यर्ागी
आहे. िोव्हेंबर 2009 िध्ये त्ािे रौयिहोत्सव साजरा केला.

उपयोर् करण्यासाठी क्रीडा कृती सु रू केली आहे. ही योजिा

उत्तराखंडमधील अस्कोट वन्यिीव अभयारण्य इको-िेत्मन्ससटव्ह
वन आसि पयाथ वरि मंत्रालयाने सुिारे क्षे त्र 454,65 चौरि

राज्याच्या 24 पैकी 19 नजल्ह्याींिा प्रर्ानवत करणाऱ्या डाव्या
नवचारसरणीला (LWE) रोखण्यासाठी सु रू करण्यात आली आहे.
गाव ते वाडा स्तरापयांत 14-19 वयोगटातील िु ला-िु ली ींची या

सकलोमीटर क्षे त्रात अस्कोट अभयारण्य म्हणू ि घोनषत

योजिेंतगात िोींदणी केली जाईल आनण त्ाींिा बास्केटबॉल,

करण्यात आले आहे अस्कोट अभयारण्य इको-िेन्सेसटव्ह

व्हॉलीबॉल, हॉकी आनण अाँथलेनटक्सिध्ये त्ाींचे कौशल्य
दाखवण्याची सीं धी नदली जाईल.

झोन घोसषत करण्यात आले आहे .
●

झोन (ESZ), अनधसू नचत क्षे त्र अस्कोट वन्यजीव अर्यारण्याच्या
सर्ोवताल 0 ते 22 सकमी पयांत पसरलेले आहे. अस्कोट
वन्यजीव अर्यारण्य लुप्त होत चाललेल्या प्रिु ख प्रजाती कस्तुरी
िृ ग आनण त्ाच्या अनधवासाचे सींरक्षण करण्यासाठी स्थापि
करण्यात आले. अस्कोट वन्यजीव अर्यारण्य कस्तुरी मृर्
उद्यान म्हणू िही ओळखले जाते.
आिाम त्मस्कल युसनव्हसिथटी स्र्ापन करण्यािाठी ADB ने $112
िशलक्ष किथ मं िूर केले.
●

Assam Skill University (ASU) च्या स्थापिेद्वारे कौशल्य
नशक्षण

आनण

प्रनशक्षण

बळकट

करण्यासाठी

Asian

Development Bank (ADB) िे $112 दशलक्ष कजा िीं जूर केले
आहे. कजाािुळे आसािची अथाव्यवस्था आनण उद्योगाींची
उत्पादकता आनण स्पधाात्मकता वाढवण्यासाठी कौशल्य
नवकासाचा िागा तयार होईल. जपाि फींड फॉर पॉवटी
ररडक्शिचे अनतररक्त $1 दशलक्ष अिुदाि स्माटा कॅम्पस
व्यवस्थापि, एकास्त्मक अध्यापि, नशक्षण आनण कररअर नवकास
व्यवस्थापिासाठी तींत्रज्ञािाचा पररचय करूि दे ण्यास िदत
करे ल.
प्रकल्पाबद्दल:
●

हा प्रकल् ASU चे व्यवस्थापि आनण कायाप्रणाली, व्यवसाय
िॉडे ल आनण प्राध्यापक आनण किा चारी नवकनसत करण्यात
िदत करे ल आनण कायाक्षि आनण नटकाऊ ऑपरे शन्स सु निनित
करण्यासाठी पयाावरणीयदृष्ट्ट्या नटकाऊ आनण हवािािप्रनतबींधक नवद्यापीठ पररसर आनण सु नवधाींच्या नडझाइि आनण
बाींधकािास सिथाि दे ईल.

●

हे अत्ाधुनिक नडनजटल कौशल्य कायाक्रि, कररअर नवकास
कायाक्रि आनण से वा आनण सतत नशक्षण कायाक्रिाींसह उद्योगसीं रेस्खत आनण लवनचक कौशल्य नशक्षण आनण प्रनशक्षण
कायाक्रिाींच्या नडझाइि आनण नवतरणास सिथाि दे ईल.
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झारखींडचे िु ख्यिीं त्री, हे मंत िोरे न याींिी राज्याच्या
िाओवादग्रस्त नजल्ह्याींिध्ये युवा क्रीडा प्रनतर्ाींचे पालिपोषण
करण्याच्या उद्दे शािे युवा आकां क्षा (SAHAY) योिनेचा

●

राज्यात क्रीडा सीं स्कृती रुजवण्यासाठी आनण प्रनतर्ा
ओळखण्यासाठी िु ख्यिीं त्री हेिींत सोरे ि याींिी यापूवी क्रीडा
नवर्ागाच्या अनधकाऱ्याींिा िक्षलग्रस्त र्ागातील तरुणाींसाठी
सहाय िावाच्या नवशेष क्रीडा योजिेवर काि करण्याचे निदे श
नदले होते. 19 वषाांखालील तरुणाींिा झारखींड सहाय योजिेशी
जोडण्यासाठी अनधकाऱ्याींिा िोठ्या प्रिाणावर काि करण्यास
साींगण्यात आले.

UAE 4.5-सिविीय कायथ आठवड्यात िंक्रमि करिारा पसहला
िे श बनला आहे.
● युिायटे ड अरब अनिरातीिे 1 जािेवारीपासू ि सु रू होणारा
सध्याचा पाच नदवसाींचा काया आठवडा साडे चार नदवसाींवर
बदलण्याची घोषणा केली आहे, उत्पादकता आनण काि
सु धारण्याच्या प्रयत्नाींचा एक र्ाग म्हणू ि किाचारी-अिुकूल
सीं क्रिण करणारा जगातील पनहला दे श बिला आहे. िवीि
वेळापत्रकािुसार, सोिवार ते गुरुवार कािाची वेळ सकाळी
7.30 ते दु पारी 3.30 पयांत असे ल, त्ािींतर शुक्रवारी अधाा नदवस
सकाळी 7.30 ते दु पारी 12.00 पयांत असे ल. िवीि नियिािुसार
शनिवार आनण रनववार पूणा नदवस सुटी आहेत.
● सरकारच्या या निणा यािुळे यूएस, यूके आनण युरोपच्या वेळेच्या
जवळ येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यािु ळे व्यापाराला चालिा निळे ल.
दु बई आनण अबू धाबीच्या अनिराती सरकारिे साडे चार
नदवसाींचा वका वीक आधीच जाहीर केला आहे.
100% पेपरलेि होिारे िु बई िर्ात पसहले आहे .
● 100% पेपरलेि होिारे िु बई हे जगातील पनहले सरकार ठरले,
सीं युक्त अरब अनिरातीचे (UAE) क्राउि नप्रन्स शेख हमिान
सबन मोहम्मि सबन रशीि अल मकतूम यां नी ही घोषिा
केली. हे सुिारे 3 अब्ज नदरहाि (USD 350 दशलक्ष) आनण 14दशलक्ष-िाणूस तास वाचवेल. नडनजटायझे शििुळे सवा सरकारी
ग्राहकाींिा से वा आनण 336 दशलक्ष पेक्षा जास्त कागदपत्राींिी
कागदाचा वापर किी केला. "दु बई िाऊ ऍस्प्लकेशि" द्वारे
िागररकाींद्वारे सवा अपवादात्मक नडनजटल से वाींिध्ये प्रवेश केला
जाऊ शकतो.
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● गोवा िु क्ती नदिानिनित्त, पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींिी गोव्यात 650
चीनने अं तराळ िंशोधनािाठी “Shijian-6 05” उपग्रह प्रक्षेसपत

कोटी रुपयाींपेक्षा जास्त नकितीच्या अिेक नवकास प्रकल्ाींचे

केले.
●

तींत्रज्ञािाच्या

उद् घाटि आनण पायार्रणी केली. त्ाींिी या कायाक्रिात

चाचण्याींसाठी वायव्य चीििधील नजउिाि उपग्रह प्रक्षे पण

स्वातींत्र्यसै निक आनण ‘ऑपरे शि नवजय’िधील नदग्गजाींचा

केंिातूि सशसियान-6 05 उपग्रहाींचा िवीि गट यशस्वीररत्ा

सत्कार केला. राज्यात नवकासाचा वेग कायि ठे वल्याबद्दल त्ाींिी

अवकाशात सोडला. लाँ र् माचथ-4B रॉकेटद्वारे उपग्रहाींचे

िु ख्यिीं त्री प्रिोद सावींत याींचे कौतुक केले.

चीनने

अवकाश

सीं शोधि

आनण

िवीि

प्रक्षे पण करण्यात आले ज्यािे लााँग िाचा िानलकेतील वाहक

पंिाबच्या मुख्यमंत्र्ां नी िर्न्नार् रर्यात्रे ला 'राज्य महोत्सव'

रॉकेटची 400 वी िोहीि नचन्हाींनकत केली. उपग्रहाींच्या सींख्येची

अिा टॅ र् सिला.

िानहती स्पष्ट केलेली िाही. सीं देश वाचल्याप्रिाणे , त्ाींचा वापर

●

बलराम िर्न्नार् रर्यात्रा हा वानषा क राज्य उत्सव म्हणूि

अींतराळ सीं शोधि आनण िवीि तींत्रज्ञािाच्या चाचण्याींसाठी केला

घोनषत केला आहे. 25 व्या श्री भर्वान कृष्ण बलराम िर्न्नार्

जाईल.

रर्यात्रे ला सहरवी झेंडी िाखवताना ही घोषणा करण्यात

हररयािाने खेळां ना प्रोत्साहन िे ण्यािाठी 'खेल निथरी योिना

आली. पींजाबिधील लुनधयािा येथील इस्कॉि िीं नदरासाठी 2.51

2022-23' िुरू केली.
●

कोटी रुपयाींचे अिुदाि दे ण्याची घोषणाही त्ाींिी केली. नवशेष

हररयाणाचे क्रीडा आनण युवा व्यवहार राज्यिीं त्री िंिीप सिंर्

म्हणजे, पींजाब सरकार पनटयाला येथे 20 एकर जागेवर

याींिी राज्यातील खेळाींिा प्रोत्साहि दे ण्यासाठी 'खेल निथरी

र्गवद्गीता आनण रािायण सीं शोधि केंि दे खील नवकनसत करत

योिना 2022-23' सु रू केली . हररयाणाच्या खेळाडूींिी
आपल्या क्रीडा कौशल्यािे राज्याला आीं तरराष्टरीय स्तरावर िवी
ओळख नदली आहे.
●

आहे.
●

ऑनलस्म्पक, आनशयाई आनण राष्टरकुल खेळाींिध्ये सिानवष्ट
खेळाींसाठी स्पोट्ा स िसा री उघडल्या जात आहेत.
पंतप्रधान नरें द्र मोिी यां नी र्ोव्यात सवकाि प्रकल्पां चा शुभारं भ

उिे दवाराींसह िींचावरूि िहाआरतीही केली.
यूपी िरकार 25 सडिेंबर रोिी 'री स्माटथ फोन योिना' िुरू
करिार आहे .
●

आनदत्िाथ सरकार िहत्त्वाकाींक्षी 'िोफत स्माटा फोि योजिा'

गोवा िु क्ती नदिानिनित्त, पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींिी गोव्यात 650

सु रू करणार आहे. या योजिेअींतगात, राज्य सरकार पदवी आनण

कोटी रुपयाींपेक्षा जास्त नकितीच्या अिेक नवकास प्रकल्ाींचे

त्ावरील अींनति वषााच्या नवद्यार्थ्ाांिा स्माटा फोि आनण टॅ बलेटचे

उद् घाटि आनण पायार्रणी केली. त्ाींिी या कायाक्रिात
स्वातींत्र्यसै निक आनण ‘ऑपरे शि नवजय’िधील नदग्गजाींचा
सत्कार केला. राज्यात नवकासाचा वेग कायि ठे वल्याबद्दल त्ाींिी
िु ख्यिीं त्री प्रिोद सावींत याींचे कौतुक केले.
िोदी ींच्या हस्ते काही िोठ्या प्रकल्ाींचे उद् घाटि होणार आहे
●

28 कोटी ींहूि अनधक खचा करूि अगुआडा फोटा जेल

र्ाजपचे ज्येि िेते आनण िाजी पींतप्रधाि अटलनबहारी वाजपेयी
याींची जयींती 25 नडसें बर रोजी उत्तर प्रदे शातील योगी

केला
●

2017 च्या पींजाब निवडणुकीपूवी, AAP चे नदल्लीचे उपिुख्यिीं त्री
ििीष नससोनदया या यात्रेत सहर्ागी झाले होते. त्ाींिी पक्षाच्या

ही योजिा सरकारी, खाजगी शैक्षनणक सींस्था आनण खाजगी
क्रीडा सीं स्थाींिध्ये सु रू होणाऱ्या क्रीडा िसा री ींिा प्रोत्साहि दे ते.

पींजाबचे िु ख्यिीं त्री चरिसित सिंह चन्नी याींिी भर्वान कृष्ण

नवतरण करे ल.
●

25 नडसें बर रोजी िुख्यिीं त्री युवकाींिा 60,000 स्माटा फोि आनण
40,000 टॅ ब्लेटचे वाटप करणार आहेत. नडजी शक्ती पोटा लवर
38 लाखाींहूि अनधक तरुणाींिी आपली िोींदणी केली आहे. पुढील
िोींदणी सु रू आहे.

म्युनझयिचा पुिनवाकास.
●

गोवा िे नडकल कॉलेज आनण हॉस्स्पटलिध्ये एक सु पर
स्पेशानलटी ब्लॉक, जो 380 कोटी रुपयाीं पेक्षा जास्त खचा करूि
बाींधला गेला आहे.

●

िवीि दनक्षण गोवा नजल्हा रुग्ालय, सुिारे 220 कोटी रुपये खचा
बाींधले.

●

एस्व्हएशि कौशल्य नवकास केंि आगािी येथे Mopa
नविाितळ, सुिारे 8.5 कोटी रुपये खचा बाींधले.

●

िडगाव येथील डावोरनलि-िवेलीि येथे सुिारे 16 कोटी रुपये
खचूाि गॅस-इन्सुलेटेड सबस्ट्े शि बाींधण्यात आले.

15
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ओसडशाच्या मु ख्यमंत्र्ां नी कटकमध्ये ओसडशाच्या िवाथ त लां ब

पात्रता:
●
●

उिे दवार नवद्याथी आनण उत्तर प्रदे शचा रनहवासी असणे

पुल 'टी-िेतू'चे उि् घाटन केले.

आवश्यक आहे.

●

कटक नजल्ह्यातील महानिीवर बाींधलेल्या 'टी-िेतू' या

एिए, बीए, बीएससी, आयटीआय, एिबीबीएस, एिडी, बीटे क

राज्यातील सवाात लाींब पुलाचे उद् घाटि केले. 'टी' या इीं ग्रजी

आनण एिटे कच्या अींनति वषााच्या नवद्यार्थ्ाांिा प्राधान्य नदले

अक्षराच्या आकारातील हा पूल 111 कोटी रुपये खचूथन

जाईल.
●

बाींधण्यात आला आहे. बडीं बािधील गोपीिाथपूर, बाींकीिधील

60 टक्के आनण त्ाहूि अनधक गुण असलेले नवद्याथी या

बैडेश्वर ते कटकिधील नसीं हिाथ नपठा याींिा जोडणारा 4 नकिी

योजिेसाठी अजा करू शकतात.
●

लाींबीचा पू ल बडीं बा आनण बाींकी बैडेश्वरिधील अींतर जवळपास

कुटुीं बाचे वानषा क उत्पन्न 2 लाखाींच्या वर िसावे.

यूपी मोफत स्माटथ फोन: आवश्यक कार्िपत्रे

ओनडशाचे िु ख्यिीं त्री नवीन पटनायक याींिी ओनडशातील

45 नकिीिे किी करे ल.
●

28 फेब्रुवारी 2014 रोजी िु ख्यिीं त्र्याींिी टी-से तूची पायार्रणी



कॉलेज आयडी प्रिाणपत्र



आधार काडा



रनहवासी पुरावा



गुणपत्रक



सीं पका तपशील

तासमळनाडूने 'तासमळ र्ाई वाझ्र्ु' हे राज्य र्ीत म्हिून घोसषत



जातीचे प्रिाणपत्र (आवश्यक असल्यास)

केले.



अलीकडील पासपोटा आकार फोटो

●

केली होती. परीं तु, काही ताींनत्रक अडचणी ींिु ळे बाींधकािाला
उशीर झाला आनण 2018 िध्ये सु रू झाला. या पुलािु ळे
जवळपासच्या पररसरातील सु िारे पाच लाख लोकाींसाठी
दळणवळणाची सोय होणार आहे.

तासमळनाडू िरकारने 'तासमळ र्ाई वाझ्र्ु' हे राज्यर्ीत

झारखंड सवधानिभेने िमावाचा सहं िाचार, (mob lynching)

घोनषत केले आहे . सवा शैक्षनणक सीं स्था, नवद्यापीठे , सरकारी

रोखण्यािाठी सवधेयक मंिूर केले.

कायाालये आनण सावाजनिक क्षे त्रातील उपक्रिाींिध्ये कोणतेही

●

झारखींड नवधािसर्े िे जिाव नहींसा प्रनतबींधक आनण िॉब नलींनचींग

काया सु रू होण्यापूवी ते गायले पानहजे. ििास उच्च न्यायालयािे

नवधेयक, 2021 िींजूर केले आहे, ज्याचा उद्दे श घटिात्मक

अलीकडे च 'तनिळ थाई वाझ्थु' हे प्राथािागीत आहे, राष्टरगीत िाही
असा निणा य नदल्यािींतर हा निणा य आला आहे. 55 से कींदाचे गाणे

अनधकाराींचे "प्रर्ावी सीं रक्षण" प्रदाि करणे आनण राज्यातील

गायले जात असतािा नदव्याींग व्यक्ती वगळू ि सवाांिी उर्े राहावे,

जिाव नहींसाचार रोखणे आहे. एका दु रुस्तीचा सिावेश
केल्यािींतर, नवधेयक िीं जूर करूि राज्यपालाींकडे त्ाींच्या
सीं ितीसाठी पाठवले गेले. अनधसू नचत झाल्यािींतर, झारखींड

असा शासि आदे श जारी करण्यात आला आहे.
●

र्ारत जिानिया तिुजाते हे किााटकचे अनधकृत राज्यगीत आहे

पनिि बींगाल, राजस्थाि आनण िनणपूरिींतर असा कायदा
आणणारे चौथे राज्य ठरे ल.
सबला बद्दल:
●

या नवधेयकात िॉब नलींनचींगिध्ये सहर्ागी असलेल्याींिा तीि
वषाांच्या तुरुींगवासापासू ि जन्मठे पेपयांत आनण ₹ 25 लाखां पयंत

आनण बींदे उत्कल जििी हे ओनडशाचे अनधकृत राज्यगीत आहे.
तेलंर्िामध्ये आं तरराष्ट्रीय लवाि आसि मध्यस्र्ी केंद्राचे
उि् घाटन
●

●

हैदराबाद, तेलींगणा येथील नफनिक्स व्हीके टॉवर येथे र्ारताच्या

या नवधेयकात नलीं नचींगची व्याख्या "कोणतेही कृत् नकींवा नहींसाचार

पनहल्या आीं तरराष्टरीय लवाद आनण िध्यस्थी केंिाचे (IAMC)

नकींवा िृ त्ूची िानलका नकींवा नहींसा नकींवा िृ त्ूच्या कृत्ाला िदत

उद् घाटि केले. या केंिाला पॅिेल बिवणाऱ्याींिध्ये नसीं गापूर आनण

करणे, प्रोत्साहि दे णे नकींवा प्रयत्न करणे , िग ते उत्स्फूता नकींवा

यूके सारख्या दे शाींतील आीं तरराष्टरीय स्तरावर प्रशींनसत िध्यस्थ

नियोनजत असले तरीही, जिावाकडूि धिा, वींश, जात, नलींग, स्थाि

आनण िध्यस्थाींचा सिावेश होतो.

या आधारावर जन्म, र्ाषा, आहार पद्धती, लैंनगक अनर्िु खता,

IAMC बद्दल

राजकीय सीं लग्नता, वाींनशक नकींवा इतर कोणत्ाही कारणास्तव.

●

नलींनचींगच्या घटिेिुळे पीनडतेला दु खापत झाल्यास, दोषी ींिा 3
वषाांपयांत कारावास आनण ₹1 लाख ते ₹3 लाखां पयंत दीं ड
ठोठावला जाईल.
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र्ारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायिू ती एिव्ही रिणा आनण
तेलींगणाचे िुख्यिीं त्री के चींिशेखर राव याींिी िािकरािगुडा,

दीं डाची तरतूद आहे ज्यािु ळे "इजा नकींवा िृ त्ू" होतो.
●

हे पुद्दु चेरी या केंिशानसत प्रदे शाचेही अनधकृत गाणे आहे. जया

पुरेशा न्यायाधीशाींच्या कितरतेिुळे उद्भवणाऱ्या सिस्याींचे
त्वररत निराकरण करण्यासाठी IAMC ची स्थापिा करण्यात
आली आहे. आयएएिसी व्यावसानयक नववादाींचे निराकरण
करे ल आनण सािान्य लोकाींच्या नववादाींकडे ही लक्ष दे ईल.
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तासमळनाडू िरकारने "िीएम डॅ शबोडथ तासमळनाडू 360"
हररयािाने कनाथलमध्ये नवीन एकात्मिक कमांड आसि कंटर ोल

िेंटर िुरू केले.

मॉसनटररं र् सिस्टम िुरू केली.

●

●

●

हररयाणा िु ख्यिीं त्री ििोहर लाल खट्टर िवीि उघडले आहे
एकास्त्मक आदे श आनण नियींत्रण केंि (ICCC) अींतगात किााल

िॉनिटररीं ग नसस्ट्ि, “CM Dashboard Tamil Nadu 360”

स्माटा नसटी प्रकल्. िवीि किाींड अाँड कींटर ोल सें टर अॅॅडॉनिव्ह

लााँच केले आहे. हे िु ख्यिीं त्र्याींिा सवा कल्याणकारी योजिाींचा

टर ॅ नफक कींटर ोल, ऑटोिॅ नटक िींबर प्ले ट रे कनग्नशि, रे ड-लाइट

िागोवा घेण्यास सक्षि करे ल, ज्यात त्ाींच्या अींिलबजावणीची

उल्लींघि शोधणे आनण वेगाचे उल्लींघि यासारख्या प्रगत

स्स्थती, निधी वाटप आनण लार्ाथींची सींख्या यासह धरणाींिधील

प्रणाली ींचे काया सक्षि करे ल.

पाणीसाठा आनण पजान्यिािाच्या अद्ययावतीकरणाचा सिावेश

ICCC च्या उद् घाटिािींतर, शहरातील अिेक स्माटा वाहतूक

आहे.

व्यवस्थापि प्रणाली नजवींत झाली. नवनवध नठकाणी 500 हूि
अनधक सीसीटीव्ही कॅिे रे आता अॅॅडॉनिव्ह टर ॅ नफक कींटर ोल,

डॅ शबोडथ बद्दल:
●

जास्त अन्नधान्य/र्ाज्या/फळे याींच्या नकितीच्या स्स्थरतेवर लक्ष

आनण वेगाचे उल्लींघि यासारख्या प्रगत प्रणाली ींचे काया सक्षि

ठे वणारी रीअल-टाइि िानहती दे ईल आनण नकितीतील सींर्ाव्य

करतात.
नार्ालँडने 3 नवीन सिल्हे न्युलँड, त्सेसमन्यु, चुमुकेसडमा सनमाथ ि
केले आहेत.

वाढीचा अींदाज दे ईल, सरकारी हस्तक्षे प सक्षि करणे .
●

ितदारसीं घातील यानचकाींिध्ये िुख्यिीं त्र्याींची स्स्थती, आरोग्याशी

तीि िवीि नजल्हे नििााण करण्याची घोषणा केली आहे .

सीं बींनधत िानहती, िोठ्या गुन्फ्याींचे दै िींनदि पोनलस अहवाल

राज्यातील 12व्या नजल्ह्याचे-िोकला-उद् घाटि होऊि एक वषा

दशानवण्यासाठी सध्याच्या रोजगाराच्या टर ें डचा सिावेश असे ल.

उलटले आहे. तीि िवीि नजल्ह्याींच्या सिावेशािुळे िागालाँडिध्ये

राज्यात लक्ष दे णे आवश्यक असलेल्या नजल्ह्याींच्या सीं दर्ाात,

आता 15 नजल्हे असतील. कोनहिा नजल्ह्यातील त्सेनिन्यु

शहरी आनण ग्रािीण गरीबाींसाठी घराींची प्रगती आनण

उपनवर्ाग नजल्ह्यािध्ये श्रे णीसु धाररत करण्यात आला आहे, तर
आले आहेत.
●

िवीि नजल्ह्याींच्या निनिा तीसाठी नकिाि 11 जिाती ींकडूि िागणी
करण्यात आली असली, तरी िीं नत्रिीं डळ त्ापैकी फक्त तीिचा
नवचार करू शकले कारण काही नजल्ह्याींिध्ये फक्त एकाच
जिातीची वस्ती आहे आनण त्ाींची नवर्ागणी करता येणार िाही..

महाराष्ट्राने बि प्रवािािाठी चलो मोबाइल अॅॅ प आसि स्माटथ
काडथ िुरू केले.
●

िहाराष्टराचे पयाटि आनण पयाावरण िीं त्री, आसित्य ठाकरे याींिी
बृहन्ुंबई इलेत्मक्टर क िप्लाय अँड टर ान्सपोटथ (BEST) बस

यानशवाय, डॅ शबोडा च्या पनहल्या बॅचिध्ये अथाव्यवस्थेची स्स्थती,
िागरी पुरवठा, िु ख्यिीं त्र्याींची हेल्लाइि, आनण तुिच्या

नार्ालँड सरकारिे त्सेसमन्यु, सनउलँड आसि चुमौकेसिमा हे

नदिापूर नजल्ह्यातूि निउलाँड आनण चुिुकेनडिा तयार करण्यात

हा डॅ शबोडा राज्य सरकारचे सवा नवर्ाग, िु ख्य जलाशयाींची
साठवण पातळी, पावसाचे ििुिे, नकितीची जाळी, 25 पेक्षा

ऑटोिॅ नटक िींबर प्ले ट रे कनग्नशि, रे ड-लाइट उल्लींघि शोधणे

●

तासमळनाडू िरकारने चेन्नईिध्ये िु ख्यिीं त्री (CM) डॅ शबोडा

पाणीपुरवठा योजिाींची प्रगती, नवशेषतः सवा घराींिा िळ जोडणी.
मध्य प्रिे शात िार्सतक िंर्ीत तानिेन महोत्सवाचे आयोिन
●

िध्य प्रदे शात, ग्वाल्हे रिध्ये जागनतक सीं गीत तािसे ि िहोत्सवाची
97 वी आवृत्ती सु रू झाली. शहरात 25 नडसें बर ते 30 नडसें बर
दरम्याि पाच नदवसीय जागनतक सीं गीत तािसेि िहोत्सव सुरू
होणार आहे. ओींकारे श्वर येथील नसद्धिाथ िीं नदराच्या थीिवर
कायाक्रिाचे स्ट्े ज तयार करण्यात आले आहे. सीं गीत िहोत्सवात
र्ारतातीलच िव्हे तर परदे शातूिही अिेक कलाकार सहर्ागी
होणार आहेत.

नतनकटाींची नडनजटल आनण आगाऊ खरे दी सु लर् करण्यासाठी
चलो मोबाइल अॅॅ त्मप्लकेशन (अॅॅ प) आनण चलो स्माटथ काडथ
लॉन्च केले आहेत. त्ाींिी बेस्ट्चे एिसीएिसी कींप्लायींट स्माटा
काडा तसे च प्रवाशाींसाठी िवीि र्ाडे योजिा, 70 रुपयाींिध्ये 10
नटर प उपलब्ध करूि दे णारी आनण 'फ्लेस्क्सफेअर' िावाची दु सरी
योजिा दे खील सु रू केली.
●

चलो िोबाइल अॅॅप प्रवाशाींिा ऑिलाइि बस नतकीट खरे दी
करण्यास आनण ई-वॉलेटद्वारे बस पासेसिध्ये प्रवेश करण्यास
अिुिती दे ईल. चलो िोबाईल ऍस्प्लकेशिच्या दे खर्ालीसाठी 85
कोटी रुपयाींचे कींत्राट सहा वषाांसाठी दे ण्यात आले आहे
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तानिेनची िमाधी आनण मोहम्मि घौि यांच्या िमाधीवर
ब्रह्मोि क्षेपिास्त्र बद्दल:

तयार केलेल्या िीं चावर पनहल्या सात िै नफली झाल्या. आठवी

●

(DRDO) आनण रनशयाच्या NPOM याींचा सीं युक्त उपक्रि आहे.

िै फल 30 नडसें बर रोजी बेहट (तािसेिचे जन्मस्थाि) येथे

ब्रह्मोस क्षे पणास्त्राचे िाव र्ारतातील ब्रह्मपुत्रा िदी आनण

नझलनिल िदीच्या काठावर होणार आहे. त्ाच नदवशी शेवटची
सीं नक्षप्त िै फल ग्वाल्हे र नकल्ल्यावर होणार आहे.
तासमळनाडूच्या मुख्यमंत्र्ां नी 'मीन्दम मंिप्पाई' योिना िुरू
केली.
●

तासमळनाडूचे िुख्यिीं त्री एमके स्टॅ सलन याींिी लोकाींकडूि

रनशयाच्या िॉस्क्वा िदीवरूि पडले आहे.
●
●

चाचणी घेतली.

प्लास्स्ट्क नपशव्याींचा वापर करण्यास परावृत्त करण्यासाठी

नार्ालँडमधील AFSPA हटवण्याच्या तपाििीिाठी िरकारने

'मी ंडम मं िप्पाई' योिना सु रू केली आहे. 'सपवळी' कापडी

उच्चस्तरीय िसमती स्र्ापन केली आहे .

सपशवी सकंवा तसमळमध्ये 'मां िपाई' या िावािे वापरल्या

●

'पाच सदस्यीय' सनिती स्थापि करण्याचा निणा य घेतला आहे.
र्ारताचे रनजस्ट्र ार जिरल आनण जिगणिा आयुक्त नववेक जोशी

प्लास्स्ट्कच्या नपशव्या टाकूि दे ण्यास प्रोत्सानहत करणे हा आहे.

याींच्या अध्यक्षतेखालील सनिती ४५ नदवसाींत आपल्या नशफारसी

राज्य सरकारिे 1 जािेवारी 2019 पासू ि 14 प्रकारच्या

सादर करे ल. गृह िीं त्रालयाचे अनतररक्त सनचव पीयूष गोयल हे

प्लास्स्ट्कचे उत्पादि, वापर, साठवणू क, नवतरण, वाहतूक नकींवा

त्ाचे सदस्य-सनचव असतील. िागालाँडचे िु ख्य सनचव आनण

नवक्रीवर बींदी लागू केली आहे.

डीजीपी आनण आसाि रायफल्सचे डीजीपी या सनितीचे इतर

तीन-टप्प्ां वरील बंिी
फुगे, ध्वज, काँडी, आइस्क्रीि आनण इअरबड् स आनण

सदस्य असतील.
●

हे पाच सदस्यीय सनितीचे प्रिु ख असतील तर केंिीय गृह

जाणार् या प्लास्स्ट्कच्या काठ्या टप्प्याटप्प्यािे बींद करण्याचा

िीं त्रालयाचे अनतररक्त सनचव पीयूष गोयल या सनितीचे सदस्य

1 जुलै 2022 पासू ि बींदी घालण्याच्या प्रस्तानवत दु सऱ्या श्रे णीिध्ये
प्ले ट्स, कप, ग्लासे स आनण काटे , चिचे, चाकू, स्ट्र ॉ, टर े यासारख्या
कटलरीसारख्या वस्तूींचा सिावेश आहे; निठाईच्या बॉक्सिध्ये
वापरल्या जाणार् या नचत्रपटाींचे रॅ नपींग आनण पॅनकींग; आिीं त्रण

सनचव असतील. सनितीचे इतर सदस्य िागालाँडचे िु ख्य सनचव
आनण डीजीपी आनण आसाि रायफल्सचे डीजीपी आहेत.
हररयािाच्या मुख्यमं त्र्ां नी 'हररयािा कौशल रोिर्ार सनर्म'
वेब पोटथ ल िुरू केले.
●

हररयाणाचे िु ख्यिीं त्री, मनोहर लाल खट्टर याींिी 'हररयािा
कौशल रोिर्ार सनर्म पोटथ ल' लााँच केले आनण गुरुग्राि,

पनत्रका; नसगारे टची पानकटे ; 100 िायक्रॉिपेक्षा किी जाडी

हररयाणात अटल पाका आनण स्मृ ती केंि स्थापि करण्याची

असलेले स्स्ट्रर आनण प्लास्स्ट्क बॅिर.

घोषणा केली. नवनवध क्षे त्रात उत्कृष्ट से वा दे णाऱ्या 78 अनधकारी

प्रनतबींधाची नतसरी श्रे णी 240 िायक्रॉिपेक्षा किी जाडीच्या ि

व किाचाऱ्याींचाही िु ख्यिीं त्र्याींिी गौरव केला. त्ाींिी 'व्यवत्मस्र्त

नवणलेल्या नपशव्याींसाठी आहे. पुढील वषी सिेंबरपासू ि हे काि

पररवतथन िे िुशािन' िानसक आनण 2022 चे अनधकृत

सु रू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

कॅलेंडर दे खील लॉन्च केले .

रािनार् सिंह यां नी लखनौमध्ये ब्रह्मोि क्षेपिास्त्र सनसमथ ती
युसनटचे उि् घाटन केले.
सीं रक्षण िीं त्री राजिाथ नसीं ह याींिी लखिौिध्ये ब्रह्मोस एरोस्पेस
क्रूझ क्षे पणास्त्र निनिा ती युनिटची पायार्रणी केली. त्ाींिी
लखिौिध्ये डीआरडीओ सींरक्षण तींत्रज्ञाि आनण चाचणी केंिाची
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र्ारताचे रनजस्ट्र ार जिरल आनण जिगणिा आयुक्त नववेक जोशी

सजावटीसाठी वापरल्या जाणार् या थिााकोलिध्ये वापरल्या
प्रस्तानवत एसयूपी आयटिची पनहली श्रे णी आहे.

●

र्ारत सरकारिे िागालाँडिधील सशस्त्र दल (नवशेष अनधकार)
कायदा "AFSPA" िागे घेण्याच्या िागणीवर नवचार करण्यासाठी

पयाावरणपूरक सपशवीच्या वापराकडे परत जाण्यासाठी आनण

●

अलीकडे च, र्ारतािे चाींदीपूरच्या एकास्त्मक चाचणी श्रे णीतूि
ब्रह्मोस सु परसॉनिक क्रूझ क्षे पणास्त्राच्या हवाई आवृत्तीची यशस्वी

िािार् या या जिजागृती िोनहिे चा उद्दे श लोकाींिा या

●

र्ारतीय सींरक्षण दलाच्या नतन्ही शाखाींिी ब्रह्मोस प्रगत शस्त्र
प्रणाली यापूवीच सिानवष्ट केली आहे.

कापडी नपशव्या वापरण्यास प्रोत्साहि दे ण्यासाठी आनण

●

ब्रह्मोस हा र्ारताच्या सींरक्षण सीं शोधि आनण नवकास सींस्था

●

आता सीएि नवींडोच्या िाध्यिातूि जितेच्या सवा सिस्या सहज
सोडवल्या जात आहेत. आतापयांत साडे आठ लाखाींहूि अनधक
सिस्याींचे निराकरण करण्यात आले आहे. िहसू ल नवर्ागातील
प्रकरणाींिध्ये ररिाींडची प्रथा सरकारिे रद्द केली आहे. यािध्ये
जास्तीत जास्त दोिच अपील करता येतील. यानशवाय फाइलच्या
कािाला गती दे ण्यासाठी रि थ्रू नसस्ट्ीि राबनवण्यात आली आहे.

पायार्रणीही केली. ब्रह्मोस प्रकल् 5,500 िवीि रोजगार सीं धी

सरकारिे नवर्ागाींिध्ये होणाऱ्या िोकरर्रतीतील कींत्राटी पद्धती

नििााण करण्यास िदत करे ल.

रद्द केली आहे.
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नार्ालँड पोसलिां नी 'कॉल युवर कॉप' मोबाईल अॅॅ प लाँ च केले
नार्ालँड आपला 59 वा राज्य स्र्ापना सिन िािरा करत आहे .

आहे
●

●

●

नार्ालँड 1 सडिेंबर 2021 रोजी आपला 59 वा राज्य स्र्ापना

िागालाँडचे डीजीपी टी. िॉन लाँ र्कुमर यां नी अनधकृतपणे
कोसहमा येथील पोलीस िु ख्यालयात 'कॉल युवर कॉप' िोबाईल
अॅॅप लााँच केले. हे अॅॅप एक्सलॉसिक्स टे क िोल्युशन्स

सिन साजरा करत आहे. नार्ालँडला 1 सडिेंबर 1963 रोजी
राज्याचा दजाा दे ण्यात आला, कोनहिा त्ाची राजधािी म्हणूि
घोनषत करण्यात आला. याआधी, िागा िेते आनण केंि सरकारिे

प्रायव्हे ट सलसमटे ड द्वारे नवकनसत केले गेले आहे. अॅॅप

1957 िध्ये िागा नहल्सचा एक वेगळा प्रदे श तयार करण्यासाठी

राज्यातील सवा िागररकाींिा नवशेषतः अडचणीत असलेल्या
लोकाींिा पोनलसाींशी थेट सीं पका साधण्यास सक्षि करे ल आनण
फक्त एका स्क्लकवर सहज उपलब्ध होईल.

एक करार केला. िागालाँडला राज्याचा दजाा दे ण्यासाठी सीं सदे िे
िागालाँड कायदा, 1962 लागू केला.
कलि 371-अ िुसार, िागालाँड राज्याला िागालाँडच्या धानिा क

●

अॅॅपिधील वैनशष्ट्ट्याींिध्ये निदे नशका, अलटा , पयाटक नटप्स,

नकींवा सािानजक प्रथा, िागा प्रथा कायदा आनण कायापद्धती, िागा

SOS, जवळचे पोनलस स्ट्े शि आनण शोध याींचा सिावेश आहे.
िागररक कोणत्ाही अाँडरॉईड फोिवर गुगल स्ट्ोअरवरूि अॅॅप

प्रथा कायद्यािुसार निणा याींचा सिावेश असलेल्या नदवाणी नकींवा
फौजदारी न्यायाचे प्रशासि यासीं बींधी सीं सदे चा कोणताही कायदा

डाउिलोड करू शकतात. गुगल स्ट्ोअरवरूि अॅॅप डाउिलोड
करता येईल. या अॅॅपद्वारे तुम्ही बातम्या, अपडे ट्स, सल्लागार
इत्ादी सू चिा दे खील प्राप्त करू शकता.

लागू होणार िाही.
अरुिाचल प्रिे शच्या 50 व्या वषाथच्या िोहळ्यािाठी िंिय
ित्तचा ब्रँड अँ म्बेिेडर म्हिून िमावेश

केरळ पयथटनाने अनुभवािक पयथटनािाठी स्टर ीट प्रकल्प िुरू
केला.
● केरळ पयथटनाने पयथटनाला प्रोत्साहि दे ण्यासाठी आनण
केरळच्या अींतगात आनण ग्रािीण र्ागात खोलवर िेण्यासाठी

●

'स्टर ीट' प्रकल्प सु रू केला. या प्रकल्ािु ळे अभ्यागताींिा या
लोकलिधील नवनवधतेचा अिुर्व घेण्यास िदत होईल. STREET
म्हणजे
Sustainable,
Tangible,
Responsible,
Experiential, Ethnic, Tourism hubs.
प्रकल्पाचे उसद्दष्ट्:
● STREET प्रकल्ाचा उद्दे श केरळ राज्याची खास ओळख

अरुणाचल प्रदे श (AP) सरकारिे बॉलीवूड अनर्िेता सीं जय दत्त
याींिा ब्राँड अाँम्बेसेडर आनण पुरस्कार नवजेते नचत्रपट नििााता
आनण ब्राँनडीं ग तज्ञ राहुल नित्रा याींच्या सु वणा िहोत्सवी सोहळ्याच्या
निनित्तािे ब्राँड सल्लागार म्हणू ि स्वाक्षरी केली आहे, राज्याच्या
िािकरणाचे 50 वे वषा आहे. सीं जय दत्तिे 20 जािेवारी ते 20
फेब्रुवारी 2022 पयांत एपीच्या नश-योिी नजल्ह्यातील िे चुका
व्हॅलीिध्ये िनहिार्र चालणाऱ्या उत्सवाींसाठी िीनडया िोहीि
सु रू केली.

●

िीनडया िोनहिे चा एक र्ाग म्हणू ि, सीं जय दत्त राज्यातील पयाटि,
युवकाींसह अिली पदाथा आनण अिली पदाथाांच्या से विावरील

प्रवाशाींसिोर िाींडणे आहे. हे पयाटि क्षे त्रातील वाढीसाठी प्रचींड

पुढाकार आनण अलीकडच्या काही वषाांतील राज्याच्या गींर्ीर

क्षिता दे खील प्रदाि करते आनण िहत्त्वपूणा बदल घडवूि
आणे ल.
● हा प्रकल् पयाटि नवकास आनण केरळ राज्यातील लोकाींचे
सािान्य जीवि याींच्यातील परस्पर फायदे शीर सें निय सीं बींधाींिा
प्रोत्साहि दे ईल.
● ररस्पॉस्न्सबल टु ररझि निशिद्वारे सींकस्ल्त असलेला हा प्रकल्
सीं युक्त राष्टराींच्या जागनतक पयाटि सीं घटिेच्या 'सिावेशक
वाढीसाठी पयाटि' या घोषणे िे प्रेररत आहे.
रोपवे िेवा िुरू करिारे वाराििी हे पसहले भारतीय शहर ठरले
● वाहतूक कोींडी किी करण्यासाठी सावाजनिक वाहतुकीचे साधि

नचींतेवरील प्रचारात्मक स्व्हनडओींच्या िानलकेत दाखवेल.
नार्ा हे ररटे ि र्ाव सकिामा येर्े हॉनथसबल उत्सव िािरा
करण्यात आला.
● िागालाँडचा सवाात िोठा साींस्कृनतक कायाक्रि, हॉिानबल
फेस्स्ट्व्हल िागा हेररटे ज स्व्हलेज नकसािा येथे एका छतावर
पारीं पाररक सीं गीत, िृत् आनण सिकालीिाींच्या रीं गीबेरींगी
सादरीकरणासह सु रू झाला आहे. हॉिानबल उत्सवाची ही 22 वी
आवृत्ती आहे आनण िागालाँडच्या 6 नजल्ह्याींिध्ये हा उत्सव साजरा
केला जाईल. 2019 िधील 20 व्या आवृत्तीदरम्याि 282,800 हूि
अनधक लोकाींिी िहोत्सवाला र्े ट नदली, ज्यात 3,000 हूि अनधक

म्हणू ि रोपवे से वा सु रू करणारे उत्तर प्रदे शातील वाराणसी हे
पनहले र्ारतीय शहर बिण्यासाठी सज्ज झाले आहे. प्रस्तानवत
रोपवे काँट रे ल्वे स्ट्े शि (वाराणसी जींक्शि) ते चचा स्क्वेअर
(गोदौनलया) दरम्याि 3.45 नकिी अींतरावर बाींधला जाईल. त्ाचा
पररव्यय 400 कोटी रुपयाींपेक्षा जास्त आहे जो केंि सरकार
आनण राज्य सरकारिध्ये 80:20 वर नवर्ागला जातो. सावाजनिक

परदे शी पयाटक आनण नकिाि 55,500 दे शी अभ्यागताींचा
सिावेश आहे.
िागालाँडच्या प्रनतनित हॉिानबल फेस्स्ट्व्हलची या वषीची आवृत्ती,
ज्याला िोठ्या प्रिाणावर "उत्सवाींचा उत्सव" म्हणू ि सीं बोधले
जाते, त्ाचे पारीं पाररक स्वरूप 1 नडसें बरपासू ि सुरू होईल,
उद् घाटि सिारीं र्ाचा सिारोप फ्लाइट ऑफ द हॉिानबल - सीं गीत

वाहतुकीसाठी रोपवे वापरणारा र्ारत बोनलस्व्हया आनण
िे स्क्सकोिींतर जगातील नतसरा दे श असे ल.

19

●

आनण कला आनण िागालाँडच्या टास्क फोसा च्या सीं गीत
सादरीकरणािे होईल.
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सहमाचल प्रिे श पोसलिां ना ‘प्रेसिडें ट्ि कलर’ पुरस्काराने
ओलाफ स्कोल्ह्झ यां नी िमथ न चान्सलर म्हिून शपर् घेतली.

●

िन्ासनत करण्यात आले.
●

नहिाचल प्रदे श पोनलसाींिी नशिल्याच्या ऐनतहानसक ररज
ग्राउीं डवर ‘प्रेनसडें ट्स कलर अवॉडा ’ सोहळा आयोनजत केला
आहे. यावेळी राज्यपालाींच्या हस्ते राज्य पोनलसाींिा ‘प्रेनसडें ट्स
कलर पुरस्कार’ प्रदाि करण्यात आला. राज्य पोनलसाींच्या वतीिे
पोनलस िहासीं चालक सीं जय कुींडू याींिी हा पुरस्कार स्वीकारला.
यावेळी प्रिु ख पाहुणे राज्यपाल राजेंि नवश्विाथ आलेकर होते, तर
िु ख्यिीं त्री जयराि ठाकूर हे नवशेष अनतथी म्हणू ि उपस्स्थत होते.
नहिाचल प्रदे श पोलीस हा सन्माि निळवणारे र्ारतातील आठवे
राज्य पोलीस दल आहे.

आं तरराष्ट्रीय बातम्या
र्ात्मम्बयाच्या अध्यक्षपिी अिामा बॅरो िु िऱयां िा सवियी
●

गॅस्म्बया अध्यक्ष, अिामा बॅरो, अध्यक्ष म्हणू ि दु सरी टिा नजींकली
र्ॅत्मम्बया च्या प्रती साध्य करूि राष्टरपती पदाच्या निवडणु कीत
53% मते निळाली. त्ाींिी 27.7% मते निळनवणारे त्ाींचे िुख्य
चॅलेंजर Ousainou Darboe याींचा परार्व केला. निवडणूक
आयोगाचे अध्यक्ष असलयु मोमर निाई याींिी निवडणुकीचे
निकाल जाहीर केले. 5 वषाांपूवी अदािा बॅरो याींच्या अध्यक्षपदी
सवरािमान झाल्यािुळे िाजी हुकूिशहा याया िम्मेह याींच्या
20 वषाांहूि अनधक काळातील हुकूिशाही सीं पुष्टात आली.

अमेररकेने बीसिं र् सवंटर ऑसलत्मिकवर रािनैसतक बसहष्कार
टाकण्याची घोषिा केली.
●

चीििे अशा कोणत्ाही िु त्सद्दी बनहष्काराच्या नवरोधात अनिनदा ष्ट
“countermeasures”
बीनजींगिधील

2022

करण्याचे
नहवाळी

वचि

ऑनलींनपकिध्ये

नदल्यािींतर
अिे ररकि

अनधकारी उपस्स्थत राहणार िाहीत, असे नबडे ि प्रशासिािे
जाहीर केले आहे. अिे ररकेिे "चीिचे िािवानधकार अत्ाचार" हे
बनहष्कार टाकण्याचे िु ख्य कारण असल्याचे ििू द केले.
अिे ररकेिे या बनहष्काराला “नडप्लोिॅ नटक बॉयकॉट” असे िाव
नदले आहे. याचा अथा अिे ररका ऑनलस्म्पकिध्ये सहर्ागी
होण्यासाठी कोणतेही अनधकृत नकींवा राजिनयक प्रनतनिधी
पाठवत िाही. िात्र, अिे ररका ऑनलस्म्पकिध्ये अिे ररकि
खेळाडूींिा सहर्ागी होण्याची परवािगी दे त आहे.
अमेररका 2022 च्या ऑसलत्मिकवर बसहष्कार का घालत आहे ?
●

अिे ररका चीिच्या खालील िािवानधकार अत्ाचाराींसाठी
बनहष्कार टाकत आहे जसे की तैवाि आनण नतबेटिधील
पररस्स्थती, हााँगकााँगिधील क्रॅकडाउि आनण नशिनजयाींगिधील
अल्सींख्याक िु स्िि उईघुराींवर (Uyghurs) अत्ाचार.
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िमथ न खासदाराींिी अनधकृतपणे सोशल डे िोक्रॅट, ओलाफ
स्कोल्ह्झ याींिा िवीि चान्सलर म्हणू ि निवडले आनण अँिेला
मकेलच्या 16 वषाांच्या पुराणितवादी शासिाचा अींत केला. ते
त्ाींच्या सोशल डे िोक्रॅट पाटी, व्यवसायासाठी अिुकूल री
डे िोक्रॅट् स आनण ग्रीन्स, जिा िीतील फेडरल स्तरावर यापूवी
कधीही प्रयत्न ि केलेल्या पक्षाींच्या युतीिे बिलेल्या सरकारचे
िेतृत्व करतील.
● 63 वषीय, स्कोल्ह्झ याींिी यापूवी िकेल प्रशासिादरम्याि
चान्सलर आनण अथािींत्री म्हणू ि काि केले होते, त्ािींतर त्ाींिी
जिा िीचे पुढील कुलगुरू म्हणू ि शपथ घेतली. ओलाफ स्कोल्ह्झ
याींिी नकिाि 369 िताींचे आवश्यक बहुित निळवले आहे.
कॅनडा, ऑस्टरे सलया आसि सब्रटनने बीसिं र् ऑसलत्मिकवर
अमेररकेचा बसहष्कार टाकला.
● िमथ न खासदाराींिी अनधकृतपणे सोशल डे िोक्रॅट, ओलाफ
स्कोल्ह्झ याींिा िवीि चान्सलर म्हणू ि निवडले आनण अँिेला
मकेलच्या 16 वषाांच्या पुराणितवादी शासिाचा अींत केला. ते
त्ाींच्या सोशल डे िोक्रॅट पाटी, व्यवसायासाठी अिुकूल री
डे िोक्रॅट् स आनण ग्रीन्स, जिा िीतील फेडरल स्तरावर यापूवी
कधीही प्रयत्न ि केलेल्या पक्षाींच्या युतीिे बिलेल्या सरकारचे
िेतृत्व करतील.
● 63 वषीय, स्कोल्ह्झ याींिी यापूवी िकेल प्रशासिादरम्याि
चान्सलर आनण अथािींत्री म्हणू ि काि केले होते, त्ािींतर त्ाींिी
जिा िीचे पुढील कुलगुरू म्हणू ि शपथ घेतली. ओलाफ स्कोल्ह्झ
याींिी नकिाि 369 िताींचे आवश्यक बहुित निळवले आहे.
कॅनडा, ऑस्टरे सलया आसि सब्रटनने बीसिं र् ऑसलत्मिकवर
अमेररकेचा बसहष्कार टाकला.
● कॅनडा युनायटे ड स्टे ट्ि, युनायटे ड सकंर्डम आसि
ऑस्टरे सलयामध्ये िािवानधकाराींच्या नचींतेिुळे बीसिं र् सहवाळी
ऑसलत्मिकवर राजिैनतक बसहष्कार टाकेल . व्हाईट हाऊस,
ऑस्ट्र े नलयि सरकार आनण यूके सरकारिे फेब्रुवारीिध्ये चीिी
िािवानधकाराींच्या उल्लींघिाचा निषे ध करण्यासाठी नहवाळी
खेळाींवर राजिैनतक बनहष्कार टाकल्याची पुष्टी केल्यािींतर ही
घोषणा झाली.
ऑस्टरे सलयाने बीसिं र् ऑसलत्मिकवर बसहष्कार का टाकला?
● ऑस्ट्र े नलयाच्या परकीय हस्तक्षे प कायद्यापासू ि ते अणु शक्तीवर
चालणाऱ्या पाणबुड्ा घेण्यापयांतच्या अिेक िु द्द्ाींवर चीिशी
झालेल्या ितर्े दाच्या पाश्वार्ूिीवर ऑस्ट्र े नलयािे हा निणा य घेतला.
कॅनडाने बीसिं र् ऑसलत्मिकवर बसहष्कार का टाकला?
● अिे ररकेच्या
प्रत्ापाणाच्या
नविींतीवरूि
Huawei
Technologies चे िुख्य आनथाक अनधकारी आनण कींपिीच्या
सीं स्थापकाची िु लगी, Meng Wanzhou याींिा कॅिडािे अटक
केल्यािींतर, नडसें बर 2018 िध्ये चीििे दोि कॅिेनडयि लोकाींिा
अटक केल्यापासू ि कॅिडा आनण चीििधील सीं बींध खराब झाले
आहेत.
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युनायटे ड सकंर्डमने बीसिं र् ऑसलत्मिकवर बसहष्कार का
● निवडूि आलेल्या राष्टरपती ींिी वादग्रस्त प्रस्तानवत खाण प्रकल्

रोखण्याचे आश्वासि नदले जे त्ाींिी म्हटले की सिु दाय आनण
राष्टरीय पयाावरण िष्ट होईल. बोररकच्या नवजयािींतर नचलीचे
चलि, पेसो, अिे ररकि डॉलरच्या तुलिेत नवक्रिी िीचाींकी
पातळीवर गेले. खाण साठा नवशेषतः खराब कािनगरीसह, स्ट्ॉक

टाकला?
●

यूकेचे पींतप्रधाि बोररस जॉन्सि म्हणाले की चीििधील कनथत
िािवानधकार उल्लींघिािु ळे कोणतेही िीं त्री उपस्स्थत राहणार
िाहीत.

म्यानमारच्या आँर् िान स्यू की यां ना तुरुंर्वािाची सशक्षा
●

म्याििारच्या िेत्ा, आीं ग साि स्यू की याींिा दोि आरोपाींिध्ये
दोषी आढळल्यािींतर चार वषाांच्या तुरुींगवासाची नशक्षा
सु िावण्यात आली, 10 िनहन्याींपूवी सत्ता ताब्यात घेतल्यापासू ि
दे शाच्या

लष्करािे

नतच्यानवरुद्ध

आणलेल्या

फौजदारी

खटल्यातील पनहला निकाल आहे. सु ची याींिा र्डकावणे आनण
साथीच्या नियिाींचे उल्लींघि केल्याच्या आरोपाखाली दोषी
ठरवण्यात आले. 76 वषीय िोबेल शाींतता पाररतोनषक नवजेत्ावर
(आीं ग साि स्यू की) एकूण 11 आरोप आहेत ज्यात जास्तीत जास्त
102 वषाांचा तुरुींगवास होऊ शकतो.
वैयत्मक्तक वापरािाठी र्ांिाला मान्यता िे िारे माल्टा हे पसहले
युरोपीय राष्ट्र बनले आहे .
●

सीं सदे तील ितदािािींतर, वैयस्क्तक वापरासाठी गाींजाची ियाानदत
लागवड आनण ताब्यात ठे वण्याची परवािगी दे णारा माल्टा हा
पनहला युरोपीय िे श बिला. िाल्टीज सीं सदे िे गेल्या आठवड्ात
सु धारणे च्या बाजूिे ितदाि केले, बाजूिे 36 आनण नवरोधात 27
िते. प्रौढाींिा घरात चार रोपे वाढवण्याची आनण सात ग्रॅि गाींजा
बाळगण्याची परवािगी नदली जाईल, सावाजनिक नठकाणी नकींवा
िु लाींच्या सिोर धूम्रपाि करणे बेकायदे शीर राहील.

भां र् म्हििे काय?
●

कॅिॅनबस, ज्याला इतर िावाींिध्ये गाींजा म्हणू िही ओळखले जाते,
हे कॅिॅनबस प्लाींटिधील एक सायकोएस्क्टव्ह औषध आहे. िध्य
आनण दनक्षण आनशयातील िू ळ, कॅिॅनबस विस्पतीचा उपयोग
ििोरीं जक आनण एस्िओजेनिक हेतूींसाठी आनण शतकािुशतके
नवनवध पारीं पाररक औषधाींिध्ये औषध म्हणू ि केला जात आहे.

र्ॅसब्रएल बोररक सचलीचे िवाथ त तरुि अध्यक्ष म्हिून सनवडून
आले.
●

35 वषीय, गॅनब्रएल बोररक याींिी नचलीच्या अध्यक्षपदाच्या
निवडणु का नजींकल्या आहेत, ते नचलीचे सवाात तरुण-निवाानचत
अध्यक्ष बिले आहेत. निवडणु कीत त्ाींिी नवरोधक जोस
अाँटोनियो कास्ट् याींचा परार्व केला. गॅनब्रएल बोररक िाचा 2022
िध्ये पदर्ार स्वीकारतील, ते नचलीच्या इनतहासातील सवाात
तरुण राष्टराध्यक्ष बितील. अनधकृत निकालाींिी निस्ट्र बोररक
याींिा 56% िते नदली आनण निस्ट्र कास्ट् याींिा 44% िते
निळाली. निस्ट्र कास्ट् याींिी ितदाि बींद झाल्यािींतर आनण
जवळपास अध्याा ितपनत्रकाींची िोजणी झाल्यािींतर अवघ्या दीड
तासात परार्व स्वीकारला.
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िाकेट 10% िे घसरले.
कालथ नेहॅमर यां नी ऑत्मस्टर याचे चान्सलर म्हिून शपर् घेतली.
● ऑस्स्ट्र यातील स्व्हएन्ना येथील हॉफबगा पॅलेस येथे एका सिारीं र्ात
ऑस्स्ट्र याचे अध्यक्ष अलेक्कझांडर व्हॅ न डर बेलेन याींिी कालथ
नेहॅमर याींिा ऑत्मस्टर याचे िवे कुलर्ुरू म्हणू ि शपथ नदली . ते
कारकीदीतील िु त्सद्दी अलेक्कझां डर शॅलेनबर्थ याींच्या
उत्तरानधकारी आहेत ज्याींिी ऑक्टोबर 2021 िध्ये कुलपती
म्हणू ि कायार्ार स्वीकारला. गेल्या दोि िनहन्याींत ऑस्स्ट्र याच्या
चान्सलरची र्ू निका साींर्ाळणारे ते 3रे व्यक्ती आहेत. िेहॅिर,
सत्ताधारी रूनढवादी ऑत्मस्टर यन पीपल्स पाटी (ÖVP) मधील,
पूवी दे शाचे अींतगात िीं त्री होते.
नेहॅमर कोि आहे ?
● स्व्हएन्नािध्ये जन्मलेल्या िेहॅिरिे अिेक वषे सै न्यात काि केले.
त्ािींतर 2017 िध्ये राजकारणी होण्यापूवी त्ाींिी सीं पका
सल्लागार म्हणू ि काि करण्यास सु रुवात केली. त्ाींिा जािेवारी
2020 िध्ये गृहिीं त्री बिवण्यात आले. ते पदावर असतािा,
ऑस्स्ट्र यािे पनहला इिािी दहशतवादी हल्ला अिुर्वला,
ज्यािध्ये गेल्या िोव्हेंबरिध्ये चार लोक िारले गेले.
िपानने Inmarsat-6 F1 कम्युसनकेशन उपग्रह प्रक्षेसपत केला.
● जपाििे नित्सुनबशी हेवी इीं डस्ट्र ीज (MHI) H-IIA204 रॉकेटच्या
िाध्यिातूि Inmarsat-6 F1, जपािच्या तािेगानशिा स्पेस
सें टरिधूि प्रक्षे नपत केला आहे, जो पृथ्वीपासू ि सुिारे 22,240
िै ल (35,790 नकलोिीटर) र्ू स्स्थर कक्षेत प्रवेश करे ल. हे
लींडिस्स्थत कींपिी इििारसॅ टिे त्ाच्या पुढच्या नपढीतील उपग्रह
ब्रॉडबाँड से वेचा एक र्ाग म्हणू ि नवकनसत केले आहे. हा उपग्रह
12,060-पाऊींड (5,470 नकलोग्रॅि) आहे आनण दोि 'I-6'
अींतराळयािाींपैकी तो पनहला आहे.
महत्त्वाचे मु द्दे:
● नियुक्त H-IIAF45, Inmarsat-6 F1 लााँच हे जपािचे 2021 चे
नतसरे कक्षीय उड्डाण आहे आनण H-IIA चे वषाातील दु सरे निशि
आहे, जे H-IIA वाहिाचे एकूण 45 वे उड्डाण आहे.
● हा ड्ुअल-पेलोड उपग्रह आहे ज्यािध्ये एल-बाँड (ELERA)
●
●

आनण का-बाँड (ग्लोबल एक्सप्रेस) दोन्ही आहेत.
हा आतापयांत प्रक्षे नपत केलेला जगातील सवाात िोठा आनण
अत्ाधुनिक व्यावसानयक सीं चार उपग्रह आहे.
H-IIA हे जपािचे सवाात जास्त काळ चालणारे िव-इीं धि
असलेले रॉकेट आहे (2001 पासू ि) आनण सध्या MHI द्वारे
जपाि एरोस्पेस एक्सप्लोरे शि एजन्सी (JAXA) साठी चालवले
जाणारे सवाात िोठे रॉकेट आहे.
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िोमासलयाच्या राष्ट्रपती ंनी पंतप्रधान मोहम्मि हुिेन रोबले यां ना
इसिप्त न्यू डे व्हलपमेंट बँकेचे चौर्े नवीन ििस्य बनले.

सनलंसबत केले.
●

●

िोमासलयाचे पींतप्रधाि मोहम्मि हुिेन रोबले याींिा निलींनबत
करण्यात आले आहे. जिीि चोरीत सहर्ागी असल्याच्या
आरोपाींिा सािोरे जाणाऱ्या पींतप्रधािाींिा राष्टरपती मोहम्मि
अब्दु ल्लाही फरमािो याींिी निलींनबत केले आहे. िोहम्मद रोबले
याींिी राष्टरपती ींवर सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप
केला आनण ते म्हणाले की, ते पदावर राहतील. त्ाींिी सु रक्षा
दलाींिा श्री फरिाजोपेक्षा त्ाींच्याकडूि आदे श घेण्याचे आवाहि
केले. फािााजोचा कायाकाळ अनधकृतपणे फेब्रुवारीिध्ये सीं पला
होता परीं तु िवीि पदानधकारी कसा निवडायचा यावरूि ितर्े द
झाल्यािु ळे वाढवण्यात आला.

चीनने 5m ररझोल्यूशनिह नवीन कॅमे रा उपग्रह प्रक्षेसपत केला.
●

चीनने नॅशनल स्पे ि अॅडसमसनस्टरे शन ऑफ चायना (CNSA)
िुसार पाच िीटरच्या ररझोल्यूशिसह जनििीचे फोटो काढण्यास
सक्षि कॅिे रा असलेला एक िवीि उपग्रह प्रक्षे नपत केला आहे.
"सझयुआन-1 02E" सकंवा "पाच मीटर 02 ऑसिकल
उपग्रह" िावाचा उपग्रह आहे. बीनजींग प्राींतातील ताइयुआि
उपग्रह प्रक्षे पण केंिातूि लााँग िाचा-4सी रॉकेटद्वारे बीनजींगची
वेळ. शाींक्सी (उत्तर चीि). लॉन्फ्ग िाचे-4सी रॉकेटचे हे 39 वे
प्रक्षे पण आहे आनण सीं पूणा लॉन्फ्ग िाचा िानलकेतील 403 वे प्रक्षे पण
आहे.

उपग्रह बद्दल:
●

Ziyuan-1 02E अींदाजे वजि 2.5 सकलो आनण इन्फ्रारे ड
जवळ-इन्फ्रारे ड आनण hyperspectral कॅिे रे सज्ज आहे. कॅिेरे
पृथ्वीच्या पींचक्रोिॅ नटक रीं गीत प्रनतिा घेऊ शकतात.

●

हा उपग्रह पाच िीटरच्या ऑनिकल उपग्रह 01 सोबत काि
करे ल आनण चीिच्या र्ूर्ागाची पुन्हा पाहण्याची वेळ तीि
नदवसाींवरूि दोि नदवसाींपयांत किी करे ल.

●

उपग्रह जोडीिे

घेतलेल्या प्रनतिा अनर्यींत्ाींिा चीिच्या

र्ू वैज्ञानिक वातावरणाचा अभ्यास करण्यास आनण खनिजे
शोधण्यात िदत करतील. वाहतूक, शेती आनण आपत्ती निवारण
यासारख्या इतर क्षे त्रात काि करणाऱ्या लोकाींिाही प्रनतिाींद्वारे
िदत निळे ल.
िपानने िर्ातील पसहले ड्यु अल-मोड वाहन िािर केले.
●

िपानने आपल्या Kaiyo शहरात जगातील पनहले ड्यु अल-मोड
वाहन (DMV) सारखी नदसणारी नििीबस सादर केली आहे.
रस्त्यावरील सािान्य रबर टायसा वर वाहि चालू शकते परीं तु
त्ाची पोलादी चाके, जी त्ाच्या खालच्या बाजूस असतात, ते रे ल्वे
रुळाींवर आदळल्यावर खाली उतरतात. DMV 21 प्रवाशाींिा
घेऊि जाऊ शकते आनण रे ल्वे रुळां वर 60 सकमी/ताि या
वेर्ाने धावू शकते आसि िावथिसनक रस्त्यावर सु िारे 100
सकमी/ताशी वेगािे जाऊ शकते.
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सब्रक्स न्यू डे व्हलपमेंट बँकेचा चौथा िवीि सदस्य म्हणूि
इसिप्तचा िमावेश झाला. बां र्लािे श, UAE आसि उरुग्वे
सिेंबर 2021 िध्ये BRICS न्यू डे व्हलपिें ट बाँकेत सािील झाले.
सदस्यत्व नवस्तारािु ळे न्यू डे व्हलपिें ट बाँक स्वतः ला उदयोन्मुख

अथाव्यवस्थाींसाठी एक प्रिु ख नवकास सीं स्था म्हणू ि स्थाि दे ण्यास
सक्षि करते. नब्रक्स न्यू डे व्हलपिें ट बाँक ही एक बहुपक्षीय बाँक
आहे जी ब्राझील, रसशया, चीन, भारत आसि िसक्षि
आसरका याींिी शाश्वत नवकास आनण पायार्ू त सु नवधा प्रकल्ाींिा
नवत्तपुरवठा करण्यासाठी स्थापि केली होती.
नवीन सवकाि बँक ििस्य िे शां ची नवीन यािी

S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Member Countries
Brazil
Russia
India
China
South Africa
Bangladesh
United Arab Emirates
Egypt
Uruguay

बाबाथ डोि हे िर्ातील िवाथ त नवीन प्रिाित्ताक बनले.
● नब्रटीश वसाहत झाल्यािींतर सुिारे 400 वषाांिी बाबााडोस हे
जगातील सवाात िवीि प्रजासत्ताक बिले आहे. 1625 िध्ये नतथे
प्रथि इीं ग्रजी वसाहत बिली होती. 1966 िध्ये बाबााडोसला
स्वातींत्र्य निळाले. बाबााडोस, कॅररनबयि बेट राष्टर, राणी एनलझाबेथ
II याींिा राज्याच्या प्रिु खपदावरूि हटवले आनण प्रजासत्ताक राष्टर
बिले.
● डे म िँडरा प्रुनेला मे िन याींिी बाबााडोसच्या अध्यक्षपदाची सू त्रे
हाती घेतली. ऑक्टोबर 2021 िध्ये बाबााडोसचे पनहले अध्यक्ष
होण्यासाठी त्ाींची निवड करण्यात आली. बाबााडोसच्या
सीं सदे च्या दोन्ही सर्ागृहाींच्या सीं युक्त बैठकीत त्ाींची बाबााडोसचे
अध्यक्ष म्हणूि निवड करण्यात आली. त्ाींच्या िावाची घोषणा
नवधािसर्ेचे अध्यक्ष आथार होल्डर याींिी केली.
स्वीडनने पसहली मसहला पंतप्रधान मॅ ग्डालेना अँडरिन यां ची
सनवड केली.
● स्वीडिच्या िाजी अथािींत्री, सोशल डे िोक्रॅनटक पाटी (SDP) च्या
मॅ ग्डालेना अँ डरिन याींिी दु सरी निवडणूक नजींकली आनण
स्वीडिच्या पनहल्या िनहला पींतप्रधाि (PM) बिल्या. 24 िोव्हेंबर
2021 रोजी, त्ा प्रथि पींतप्रधाि म्हणू ि निवडूि आली परीं तु िींतर
नतचा युती र्ागीदार (ग्रीि पाटी) सरकारिधूि बाहेर पडल्यािींतर
आनण बजेट पास होऊ ि शकल्यािे राजीिािा नदला. स्वीडिची
सीं सद Riksdag म्हणू ि ओळखली जाते. िनहला पींतप्रधाि
निळवणारा स्वीडि हा शेवटचा िॉनडा क दे श आहे.
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SBI चे मािी अध्यक्ष रिनीश कुमार OYO चे नवीन धोरिािक

●

िॅ ग्डालेिा अाँडरसि याींचा जन्म 23 जािेवारी 1967 रोजी झाला.
त्ा 54 वषीय स्वीनडश राजकारणी आनण अथाशास्त्रज्ञ आहेत ज्या
सोशल डे िोक्रॅनटक पाटी नकींवा SDP कडूि पींतप्रधाि म्हणूि
काि करत आहेत.

●

1996 िध्ये तत्कालीि पींतप्रधाि गोराि पसा ि याींच्या राजकीय
सल्लागार आनण िींतर नियोजि सींचालक म्हणूि त्ाींिी आपल्या
राजकीय कारनकदीला सु रुवात केली.
2004 िध्ये त्ाींिी नवत्त िीं त्रालयात राज्य सनचव म्हणू ि काि
करण्यास सु रुवात केली.

●
●

4 िोव्हेंबर 2021 रोजी त्ा SDP च्या प्रिु ख बिल्या. त्ा SDP
च्या दु सऱ्या िनहला िेत्ा आहेत.
र्ीता र्ोपीनार् IMF च्या नंबर 2 असधकारी म्हिून ओकामोटोची
िार्ा घेतली.
● आीं तरराष्टरीय िाणे निधीच्या िु ख्य अथातज्ज्ञ, गीता गोपीिाथ या
सीं स्थेच्या क्रिाींक 2 अनधकारी म्हणूि जेरी ओकािोटो
याींच्याकडूि पदर्ार स्वीकारणार आहेत. आीं तरराष्टरीय
िाणे निधीच्या पनहल्या दोि प्रिु ख पदाींवर िनहला असतािा ही
एक ऐनतहानसक चळवळ ठरणार आहे. IMF िे फींडाच्या वररि

●

व्यवस्थापि सीं घाच्या र्ू निका आनण जबाबदाऱ्याींिध्ये काही बदल
केले आहेत. ज्यािध्ये त्ाींिी पनहल्याींदा उपव्यवस्थापकीय
सीं चालकाींची ओळख करूि नदली आनण ती र्ारतीय जन्मलेल्या
अथातज्ज्ञ गीता गोपीिाथ या पनहल्या िनहलाींकडे गेली.
हे पाऊल आियाचनकत करणारे आहे कारण IMF च्या िुख्य
अथाशास्त्रज्ञ म्हणू ि काि करणाऱ्या पनहल्या िनहला गोपीिाथ
याींिी ऑक्टोबरिध्ये साींनगतले होते की त्ाींिी तीि वषाांच्या
सावाजनिक सेवेिींतर जािेवारीिध्ये हावाडा नवद्यापीठात पुन्हा
प्रवेश घेण्याची योजिा आखली होती.

सनयुक्ती बातम्या
अलका उपाध्याय यां ची NHAI च्या अध्यक्षपिी सनयुक्ती
● केंिािे अलका उपाध्याय याींची र्ारतीय राष्टरीय िहािागा
प्रानधकरणाच्या (NHAI) अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. िध्य
प्रदे श केडरचे 1990 च्या बॅचचे आयएएस अनधकारी उपाध्याय
सध्या ग्रािीण नवकास नवर्ागाचे अनतररक्त सनचव आहेत.
इतर सनयुक्त्या:
● बींदरे , जहाजबाींधणी आनण जलिागा िीं त्रालयाचे अनतररक्त सनचव
िंिय बंिोपाध्याय याींिा र्ारतीय अींतदे शीय जलिागा
प्रानधकरणाचे अध्यक्ष म्हणू ि नियुक्त करण्यात आले आहे, असे
कानिा क िीं त्रालयाच्या आदे शात म्हटले आहे.
● िंिीप कुमार िायक याींची िहासीं चालक, राष्टरीय उत्पादकता
पररषद, उद्योग आनण अींतगात व्यापार प्रोत्साहि नवर्ाग म्हणूि
नियुक्ती करण्यात आली आहे.
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र्ट िल्लार्ार बनले आहेत.
● Oyo Hotels and Homes (Oyo) िे स्टे ट बँक ऑफ इं सडया
(SBI) चे िाजी अध्यक्ष रिनीश कुमार याींची धोरिािक र्ट
िल्लार्ार म्हणूि सनयुक्ती केली आहे. त्ाींच्या र्ू निकेत, कुिार
ओयोच्या व्यवस्थापिाला अल्कालीि आनण दीघाकालीि धोरण,
नियािक आनण र्ागधारकाींच्या सहर्ागाबद्दल आनण जागनतक
स्तरावर कींपिीचा ब्राँड वाढवण्यासाठी सल्ला दे तील. ते सध्या
HSBC Asia Pacific, L&T infotech, Hero Motocorp
आसि BharatPe च्या बोडाांचा एक र्ाग आहे.
सकनारा कॅसपटलचा ब्रँड अँ म्बेिेडर म्हिून रवी ंद्र िडे िा यां ची
सनवड
● बेंगलोर स्स्थत िानवन्यपूणा, वेगािे वाढणारी नफिटे क, नकिारा
कॅनपटलिे कींपिीच्या 10 व्या वधाापिनदिानिनित्त र्ारतीय
नक्रकेटपटू रवी ींि जडे जा याींिा अनधकृत ब्राँड अाँम्बेसेडर म्हणूि
स्वाक्षरी केली. नकिारा कॅनपटल र्ारतातील एिएसएिईींिा कजा
से वा प्रदाि करते. आजपयांत, नकिारा कॅनपटलिे 70,000
तारणिु क्त कजे नवतररत केली आहेत. सध्याच्या 1000 कोटी
रुपयाींच्या AUM सह, नकिारा कॅनपटलिे 2025 पयांत 500 टक्के
वाढ करण्याची योजिा आखली आहे.
युसनक्सने ििप्रीत बुमराहला ब्रँड अँम्बेिेडर म्हिून िाइन केले.
● युसनक्स या र्ारतीय िोबाईल अॅॅक्सेसरीज उत्पादि करणाऱ्या
ब्राँडिे त्ाींच्या उत्पादिाींची दृश्यिािता वाढवण्यासाठी र्ारतीय
नक्रकेट फास्ट् बॉलर ििप्रीत बुमराहला ब्राँड अाँम्बेसेडर म्हणूि
स्वाक्षरी केली आहे. उत्पादिाींिध्ये चाजासा, इअरफोन्स, डे टा
केबल्स, पॉवर बाँक्स, वायरलेस स्पीकर, स्माटा फोि बॅटरीज,
ब्लूटूथ िेकबाँड्स आनण TWS सारख्या पररधाि करण्यायोग्य
िोबाइल इलेक्टरॉनिक्सचा सिावेश आहे आनण नवतरकाींद्वारे
सीं पूणा र्ारतािध्ये उत्पानदत आनण नवक्री केली जाते.
उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेने इसत्तरा डे त्मव्हि यां ची एमडी
आसि िीईओ म्हिून सनयुक्ती केली.
● उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेच्या सींचालक िीं डळािे इसत्तरा
डे त्मव्हि याींची बँकेच्या MD आसि CEO म्हणू ि नियुक्ती केली.
डे स्व्हस याींची RBI च्या िान्यतेच्या तारखेपासू ि 3 वषाांच्या
कालावधीसाठी नकींवा RBI द्वारे िान्यता निळू शकेल अशा इतर
कालावधीसाठी MD आनण CEO म्हणू ि नियुक्ती करण्यात आली
आहे. डे स्व्हस जुलै 2018 पासू ि उज्जीवि फायिास्न्फ्शयल
सस्व्हासेस नलनिटे डचे MD आनण CEO होते तेथूि त्ाींिी 2021
िध्ये राजीिािा नदला.
इसत्तरा डे त्मव्हि बद्दल:
● डे स्व्हस याींिी इीं नडयि इस्िट्यूट ऑफ िॅ िेजिें ट-अहिदाबाद
(IIM-A) िधूि व्यवस्थापिात पदव्युत्तर नडप्लोिा केला आहे
आनण 40 वषाांपेक्षा जास्त बाँनकींग अिुर्व असलेले आीं तरराष्टरीय
बाँकर आहेत. त्ाींिी र्ारत, िध्य पूवा आनण युरोपिध्ये िोठ्या
प्रिाणावर काि केले.
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युसनिेफच्या नवीन प्रमु खपिी कॅर्रीन रिेल यां ची सनयुक्ती
ते युरोप अरब बाँकेत जुलै 2008 ते ऑक्टोबर 2012 या

कालावधीत सु रुवातीला व्यवस्थापकीय सीं चालक – कॉपोरे ट

●

UNICEF ची प्रिु ख म्हणूि नियुक्ती केली आहे, ज्याला युनायटे ड

आनण सींस्थात्मक बाँनकींग आनण िींतर कायाकारी सीं चालक म्हणूि

नेशन्स सचडरन्स फंड म्हणूिही ओळखले जाते. कॅथरीि रसे ल

होते.
●

या अिे ररकेचे राष्टराध्यक्ष जो नबडे ि याींच्या सहाय्यक आहेत. त्ा
व्हाईट हाऊस ऑफ प्रेनसडे स्न्फ्शयल पसा िल ऑनफसच्याही प्रिु ख

डे स्व्हसिे यापूवी र्ारतातील नसटीबाँक आनण िध्य पूवेतील अरब
बाँक सिू हासोबतही काि केले आहे आनण 2015 पासू ि

आहेत. कौटुीं नबक आरोग्याच्या सिस्ये िुळे जुलै 2021 िध्ये

उज्जीविशी सीं बींनधत आहे. स्मॉल फायिान्स बाँकेत बदल
करण्यात त्ाींिी िहत्त्वाची र्ू निका बजावली.
FICCI ने िंिीव मे हता यां ची अध्यक्ष म्हिून सनयुक्ती केली.
●

फेडरे शि ऑफ इीं नडयि चेंबसा ऑफ कॉिसा अाँड इीं डस्ट्र ी

राजीिािा िे िार् या हे सिएटा फोरची िार्ा रसे ल घेतील.
युसनिेफचे सनयामक मं डळ
●

निरीक्षण करते आनण कायाक्रि िीं जूर करते. िीं डळािध्ये

(HUL) चे अध्यक्ष आनण व्यवस्थापकीय सीं चालक सीं जीव िे हता

सरकारी प्रनतनिधी ींचा सिावेश होतो, जे सीं युक्त राष्टराींच्या आनथाक

याींची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली जाईल. िे हता, सध्या FICCI चे

आनण सािानजक पररषदे द्वारे निवडले जातात. ते तीि वषाांच्या

वररि उपाध्यक्ष आहेत, ते िीनडया उद्योगातील नदग्गज उदय

कालावधीसाठी निवडले जातात.

शींकर याींचे उत्तरानधकारी असतील. िे हता हे युनिनलव्हर दनक्षण

रसवंिर भाकर यां नी NFDC, सचत्रपट सवभार् आसि CFSI चा

आनशया (र्ारत, पानकस्ताि, बाींगलादे श, श्रीलींका आनण िेपाळ)

पिभार स्वीकारला.

चे अध्यक्ष दे खील आहेत आनण युनिनलव्हरचे जागनतक कायाकारी

●

नफल्ह्स नडस्व्हजि आनण नचल्डरि नफल्ह्स सोसायटी ऑफ इीं नडया

सदस्य आहेत.

(CFSI) चा पदर्ार स्वीकारला आहे. ते इीं नडयि रे ल्वे स्ट्ोअसा

िंिीव मे हता बद्दल मासहती

सस्व्हास (IRSS) चे 1999 च्या बॅचचे अनधकारी आहेत. नचत्रपट

िंिीव मे हता याींिी वानणज्य (र्ारत), चाटा डा अकाउीं टन्सी

प्रिाणि सीं स्थेचे CEO म्हणू ि त्ाींच्या सध्याच्या कताव्याव्यनतररक्त

(इीं नडया) िध्ये बॅचलर केले आहे आनण त्ाींचा प्रगत व्यवस्थापि
कायाक्रि (हावाडा नबझिेस स्कूल) दे खील पूणा केला आहे.
सीं जीव िे हता याींचे लग्न िोिा िे हता याींच्याशी झाले आहे त्ा
सिदी लेखापाल आहेत आनण त्ाींिा ियिा आनण रोशिी या

●

सें टरल बोडा ऑफ नफल्म सनटा नफकेशि (CBFC) चे CEO, रसवंिर
भाकर याींिी िॅशिल नफल्म डे व्हलपिें ट कॉपोरे शि (NFDC),

िीं डळ असलेल्या ‘युनिनलव्हर लीडरनशप एस्क्कझक्युनटव्ह’चे

●

युनिसे फ 36 सदस्यीय कायाकारी िीं डळाद्वारे शानसत आहे.
िीं डळ धोरणे स्थानपत करते, प्रशासकीय आनण आनथाक योजिाींचे

(FICCI) िे घोषणा केली की नहींदुस्ताि यु निनलव्हर नलनिटे ड

●

UN सरनचटणीस अँ टोसनयो र्ुटेरेि याींिी कॅर्रीन रिेल याींची

हा पदर्ार दे ण्यात आला आहे.
सब्रटीश-भारतीय लीना नायर या चॅनेलच्या नवीन िार्सतक
िीईओ आहेत.
●

रेंच फॅशि हाऊस चॅिेलिे युनिनलव्हरच्या कायाकारी लीिा िायर

जुळ्या िु ली आहेत ज्याींिी एिआयटी, कॉिेल आनण हावाडा

याींिा नतचे िवीि जागनतक सीईओ म्हणूि नियुक्त केले.

नवद्यापीठाींिध्ये नशक्षण घेतले आहे.

युनिनलव्हरिधील िायर याींची कारकीदा 30 वषाांची होती, अगदी

श्री िे हता याींिा र्ु विेश्वरच्या झे नवयर युनिव्हनसा टीिे नबझिेस

अलीकडे िािव सींसाधि प्रिु ख आनण कायाकारी सनितीचे
सदस्य म्हणूि त्ाींिी काि केले. युनिनलव्हरच्या श्रे णीतूि उदयास

िॅ िेजिें टिध्ये िािद 'डॉक्टरे ट पदवी' प्रदाि केली.

आलेल्या िायरची र्रती फॅशि उद्योगावर करण्यात आली आहे.
●

चॅिेलची स्थापिा 1910 िध्ये फॅशि नदग्गज गॅनब्रएल "कोको"
चॅिेलिे रु कॅम्बिवर हॅट बुटीक म्हणू ि केली होती.

अरसवंि कुमार हे िॉफ्टवेअर टे क्नॉलॉिी पाकथ ऑफ इं सडयाचे
डीिी म्हिून रुिू झाले.
●

अरनवींद कुिार हे र्ारतातील सॉफ्टवेअर टे क्नॉलॉजी पाकाचे
िहासीं चालक म्हणू ि रुजू झाले आहेत. सॉफ्टवेअर टे क्नॉलॉजी
पाक्सा ऑफ इीं नडया ही र्ारत सरकारच्या इलेक्टरॉनिक्स आनण
िानहती तींत्रज्ञाि िीं त्रालयाच्या अींतगात एक स्वायत्त सीं स्था आहे.
STPI उदयोन्मुख तींत्रज्ञाि क्षे त्राींिध्ये 25+ उद्योजकता केंिे सुरू
करूि दे शातील तींत्रज्ञाि उद्योजकता आनण िवोन्मेषाच्या
सीं स्कृतीला चालिा दे त आहे.
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भारत िॉफ्टवेअर टे क्नॉलॉिी पाक्सथ बद्दल
● के रािा प्रिाि रे ड्डी (साक्षी) उपराष्टरपती, निवडूि आले , राकेश

●

सध्या, STPI-िोींदणीकृत युनिट् सिे IT/ITeS/ESDM नियाात रु.

शमाथ (आज सिाज) उपाध्यक्ष होते आनण तन्य महेश्वरी (अिर

पेक्षा जास्त केली आहे. 5 लाख कोटी. STPI हे र्ारतातील सवाात
नटयर 1/2/3 शहराींिध्ये पसरलेले सुिारे 13 लाख चौरस फूट

Ujala) 2021-22 सोसायटी िािद खनजिदार निवडूि आले.
र्ॅसब्रएल बोररक सचलीचे िवाथ त तरुि अध्यक्ष म्हिून सनवडून
आले.

आहे. एसटीपीआय इीं नडया बीपीओ प्रिोशि स्कीि 2.0 तयार

●

िोठ्या टे क इिक्यूबेटरपैकी एक आहे ज्याचे क्षे त्रफळ नवनवध

निवडणु का नजींकल्या आहेत, ते नचलीचे सवाात तरुण-निवाानचत
अध्यक्ष बिले आहेत. निवडणु कीत त्ाींिी नवरोधक जोस
अाँटोनियो कास्ट् याींचा परार्व केला. गॅनब्रएल बोररक िाचा 2022

करण्यात िदत करत आहे. इलेक्टरॉनिक्स क्षे त्राला अनधक
बळकट करण्यासाठी, STPI िे इलेक्टरॉनिक्स िॅ न्युफॅक्चररीं ग
क्लस्ट्सा (EMC 2.0) योजिा सु रू केली आहे.

िध्ये पदर्ार स्वीकारतील, ते नचलीच्या इनतहासातील सवाात

लष्करप्रमुख नरविे यां नी CDS चा कायथभार स्वीकारला.
●

तरुण राष्टराध्यक्ष बितील. अनधकृत निकालाींिी निस्ट्र बोररक
याींिा 56% िते नदली आनण निस्ट्र कास्ट् याींिा 44% िते

लष्करप्रिु ख जिरल एमएम नरविे याींिी चीफ ऑफ स्टाफ
कसमटीच्या अध्यक्षपिाचा कायार्ार स्वीकारला आहे ज्यात तीि

निळाली. निस्ट्र कास्ट् याींिी ितदाि बींद झाल्यािींतर आनण
जवळपास अध्याा ितपनत्रकाींची िोजणी झाल्यािींतर अवघ्या दीड
तासात परार्व स्वीकारला.

से वा प्रिु खाींचा सिावेश आहे. 8 नडसें बर रोजी र्ारतीय हवाई
दलाच्या हे नलकॉिर दु घाटिेत चीफ ऑफ नडफेन्स स्ट्ाफ जिरल
नबनपि रावत याींच्या निधिािींतर हे पद ररक्त झाले होते. जिरल
िरवणे याींच्याकडे पदर्ार सोपवण्यात आला आहे.
●

●

आयएएफ एअर चीफ िाशाल व्हीआर चौधरी आनण िौदल प्रिु ख
अाँडनिरल आर. हरी कुिार याींिी 30 सिेंबर आनण 30 िोव्हेंबर
रोजी आपापल्या पदाींचा कायार्ार स्वीकारला होता.

Hyundai Motor India Limited चे MD म्हिून Unsoo Kim
यां ची सनयुक्ती
●

Hyundai Motor कींपिीिे 1 जािेवारी 2022 पासू ि Hyundai
Motor India Limited (HMIL) चे व्यवस्थापकीय सीं चालक
(MD) म्हणूि Unsoo Kim याींची नियुक्ती केली आहे. ते Seon

●

सोल, दनक्षण कोररया िध्ये. HMIL, HMC ची पूणा िालकीची
उपकींपिी ही र्ारतातील पनहली स्माटा िोनबनलटी सोल्यूशन्स
प्रदाता आनण र्ारतातील क्रिाींक एक कार नियाातदार आहे.
दे ण्यात आनण इीं टरिेट-सक्षि किेक्टेड कार आणण्यात आनण
कोिा ही सवा-इलेस्क्टर क एसयूव्ही लॉन्च करूि र्ारतात
इलेस्क्टर क िोनबनलटी प्रवासाला सु रुवात करण्यात त्ाींिी
िहत्त्वाची र्ू निका बजावली.
मोसहत िै न यां ची इं सडयन न्यूिपेपर िोिायटीचे नवे अध्यक्ष
म्हिून सनवड
●

द इकॉिॉनिक टाइसचे मोसहत िै न याींची 2021-22 या
वषाथ िाठी इं सडयन न्यूिपेपर िोिायटीच्या अध्यक्षपदी निवड
झाली आहे. ते हेल्थ अाँड द अाँनटसे निकचे एल. आसिमू लम
यां च्यानंतर आले. इीं नडयि न्यूजपेपर सोसायटीची 82 वी वानषा क
सवासाधारण सर्ा – दे शातील वृत्तपत्रे, िानसके आनण
नियतकानलकाींच्या प्रकाशकाींची सवोच्च सीं स्था, स्व्हनडओ
कॉन्फरन्सद्वारे आयोनजत करण्यात आली होती.

25

अतुल नदिकर राणे याींची ब्रह्मोस सु परसॉनिक क्रूझ क्षे पणास्त्र
तयार करणाऱ्या ब्रह्मोस एरोस्पेस नलनिटे डचे िवे िु ख्य कायाकारी
अनधकारी आनण व्यवस्थापकीय सीं चालक म्हणू ि नियुक्ती

िु ख्यालयातील ग्लोबल ऑपरे शन्स नवर्ागाचे िेतृत्व करतील.

कींपिीला स्माटा िोनबनलटी सोल्यूशन्स प्रदाता म्हणू ि स्थाि

निवडूि आलेल्या राष्टरपती ींिी वादग्रस्त प्रस्तानवत खाण प्रकल्
रोखण्याचे आश्वासि नदले जे त्ाींिी म्हटले की सिु दाय आनण
राष्टरीय पयाावरण िष्ट होईल. बोररकच्या नवजयािींतर नचलीचे
चलि, पेसो, अिे ररकि डॉलरच्या तुलिेत नवक्रिी िीचाींकी

पातळीवर गेले. खाण साठा नवशेषतः खराब कािनगरीसह, स्ट्ॉक
िाकेट 10% िे घसरले.
अतुल सिनकर रािे यां ची ब्रह्मोि एरोस्पे ि िीईओ आसि एमडी
म्हिून सनयुक्ती यां नी पोस्ट केले.

Seob Kim (SS Kim) ची जागा घेतील, जे Hyundai

●

35 वषीय, गॅनब्रएल बोररक याींिी नचलीच्या अध्यक्षपदाच्या

●

करण्यात आली आहे. ब्रह्मोस सु परसॉनिक क्रूझ क्षे पणास्त्राच्या
यशस्वी नवकासासाठी आनण सशस्त्र दलाींिध्ये सिानवष्ट
करण्यासाठी त्ाींचे अग्रगण्य योगदाि आनण ताींनत्रकव्यवस्थापकीय िेतृत्व पररवतािकारक आहे.
राणे हे निशि-नक्रनटकल ऑनबोडथ कॉम्प््ुटिथ (OBC),
हाडा वेअर इि लूप नसम्युलेशि स्ट्डीज, नसस्ट्ि अॅॅिानलनसस,
निशि सॉफ्टवेअरचा नवकास आनण नडफेन्स ऍस्प्लकेशन्ससाठी
एस्व्हयोनिक्स टे क्नॉलॉजीजच्या स्वदे शी नडझाइि आनण
नवकासािध्ये त्ाींच्या दशकाींच्या सातत्पूणा R&D योगदािासाठी
प्रनसद्ध आहेत.

प्रिीप कुमार रावत यां ची चीनमधील भारताचे नवीन राििू त
म्हिून सनयुक्ती करण्यात आली आहे.
● नचिी िु त्सद्द्ाींसोबत वाटाघाटी करण्यात तरबेज असलेले ज्येि
र्ारतीय राजिनयक प्रिीप कुमार रावत याींची चीनमधील
भारताचे पुढील राििू त म्हणू ि नियुक्ती करण्यात आली आहे.
रावत याींची नियुक्ती पूवा लडाखिधील रें गाळलेल्या
सीिावादाच्या पाश्वार्ूिीवर झाली आहे. रावत सध्या िेदरलाँडिध्ये
दे शाचे राजदू त आहेत.
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कमलेश र्ां धी यां ची FIDC चे नवीन िह-अध्यक्षपिी सनयुक्ती
प्रिीप कुमार रावत यां ची कारकीिथ :

●

1990 च्या बॅचचे र्ारतीय परराष्टर से वा (IFS) अनधकारी, रावत

●

सध्या िेदरलाँडिध्ये दे शाचे राजदू त आहेत. 2017 िध्ये जेव्हा

सीं चालक िीं डळावर िव्या नियुक्त्ाींची घोषणा केली आहे. श्रीराि

डोकलाि सीिे वर वाद झाला तेव्हा ते MEA िध्ये सीं युक्त सनचव

टर ान्सपोटा फायिान्स ग्रुपचे सीईओ आनण एिडी उमे श रे विकर
याींच्या व्यनतररक्त एिएएस फायिास्न्फ्शयल सस्व्हासेसचे सीएिडी

(पूवा आनशया) होते. ते राजदू त म्हणू ि इीं डोिेनशयाला जाण्यापूवी

कमलेश र्ां धी याींची एफआयडीसीचे सह-अध्यक्ष म्हणूि

सु रुवातीच्या काळात वाटाघाटी ींिध्ये सािील होते.
●

नियुक्ती करण्यात आली आहे. िंिय चामररया याींिी FIDC चे

रावत याींिी सिेंबर 2017 ते नडसें बर 2020 या कालावधीत
इीं डोिेनशया आनण नतिोर-लेस्ट्े येथे र्ारताचे दू त म्हणू ि काि
केले.

सह-अध्यक्ष आनण सीं चालक पदाचा राजीिािा नदला आहे.
●

आहे, नतच्या सीं चालक िीं डळावर िवीि नियुक्ती जाहीर केली

करण्यात आली आहे .

●

आहे. दीिािाथ दु र्ाषी, MD आनण CEO, L&T Finance

उत्तराखींडचे िुख्यिीं त्री पुष्कर नसीं ग धािी याींिी र्ारतीय

Holdings याींची FIDC चे अनतररक्त सीं चालक म्हणू ि नियुक्ती

यष्टीरक्षक फलींदाज ऋषर् पींतची राज्याचा ब्राँड अाँम्बेसेडर म्हणूि

करण्यात आली आहे. 21 नडसें बर रोजी FIDC च्या सीं चालक

नियुक्ती करण्यात आली आहे. 24 वषीय पींत, ज्याला न्यूझीलींड

िीं डळाच्या बैठकीत या नियुक्त्ाींिा िान्यता दे ण्यात आली.

कसोटीसाठी नवश्राींती दे ण्यात आली होती, तो सध्या दनक्षण

मोहम्मि बेन िुलेम यां ची FIA च्या अध्यक्षपिी सनवड

आनरकेत आहे कारण र्ारतीय सीं घ 26 नडसें बरपासूि सुरू

●

टॉडचा

र्ाग आहे.

प्रशासकीय िीं डळ, आंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाईल फेडरे शन

ऋषर् राजेंि पींत हा एक र्ारतीय नक्रकेटपटू आहे जो इीं नडयि

(FIA) चे पनहले गैर-युरोपीय अध्यक्ष म्हणू ि निवड झाली आहे.

IFFCO-TOKIO िनरल इन्फ्शुरन्सने एच. ओ. िुरी याींची

जागनतक

ग्रॅहि स्ट्ोकर याींच्या नवरोधात उर्ा होता, जो 2009 पासू ि या
खेळासाठी टॉडचे उप-अध्यक्ष आहे.
RBL बँक: रािीव आहुिा यां ची नवीन MD सनयुक्ती
●

RBL बाँक बोडाािे रािीव आहुिा याींची नियुक्ती केली आहे , जे
सध्या बाँकेत कायाकारी सीं चालक म्हणू ि कायथरत आहेत,

िवीि व्यवस्र्ापकीय िंचालक आसि मु ख्य कायथकारी

नियािक आनण इतर िीं जूरी ींच्या अधीि, तात्काळ प्रर्ावािे बाँकेचे

असधकारी (MD & CEO) म्हणू ि नियुक्ती केली आहे. ते

अींतररि व्यवस्र्ापकीय िंचालक आसि मु ख्य कायथकारी

कींपिीचे आनथाक सल्लागार, प्रिु ख, अींतगात लेखापरीक्षण आनण

असधकारी म्हणूि सनयुक्त केले आहेत. सीं चालक िीं डळािे

कायदे शीर

Insurance

आपल्या बैठकीत बाँकेचे व्यवस्थापकीय सीं चालक आनण िुख्य

Company Limited हा IFFCO आनण जपािच्या टोनकयो िरीि

कायाकारी अनधकारी सवश्ववीर आहुिा याींची तात्काळ प्रर्ावािे

ग्रुपिधील 51:49 चा सीं युक्त उपक्रि आहे. फिा िोटर, आरोग्य,

रजेवर जाण्याची नविींती िान्य केली आहे.

होते.

IFFCO-Tokio

General

प्रवास, गृह आनण वैयस्क्तक अपघात नविा आनण कॉपोरे ट नविा

यामाहा मोटर इं सडया िमू हाचे नवे अध्यक्ष म्हिून इसशन

उत्पादिे यासारखी नकरकोळ उत्पादिे ऑफर करते.

सचहानाची सनयुक्ती करण्यात आली आहे .

सु री

याींिी

1982

िध्ये

इीं नडयि

फािा सा

फनटा लायझर

कोऑपरे नटव्ह नलनिटे ड (IFFCO) सोबत व्यावसानयक प्रवासाला
सु रुवात केली. व्यवसायािे चाटा डा अकाउीं टींट, ते 2000 िध्ये
IFFCO-TOKIO

जिरल

सदस्याींपैकी एक आहेत.

26

िोटरस्पोटा च्या

60 वषीय दु बईत जन्मलेला िाजी रॅ ली डर ायव्हर नब्रनटश वकील

र्ारताच्या सीं घात स्थाि दे ण्यात आले.
CEO म्हिून सनयुक्ती केली.

म्हणू ि

आनण फॉम्युाला ई इतर िानलकाींसाठी प्रशासकीय सीं स्था आहे.

2015 िध्ये, त्ाला 2016 अींडर-19 नक्रकेट नवश्वचषक स्पधेसाठी
IFFCO-TOKIO िनरल इन्फ्शुरन्सने HO िुरी यां ची MD आसि

उत्तरानधकारी

FIA ही फॉम्युाला वि, वल्डा रॅ ली चॅस्म्पयिनशप, वल्डा एन्फ्ड्ुरन्स

िधल्या फळीतील यष्टीरक्षक फलींदाज म्हणू ि खेळतो. नडसें बर

●

िंयुक्त अरब असमरातीतील मोहम्मि बेन िुलेम याींची िीन

होणार् या तीि सािन्याींच्या कसोटी िानलकेत तो र्ारतीय सीं घाचा

प्रीनियर लीगिध्ये र्ारत, नदल्ली आनण नदल्ली कॅनपटल्ससाठी

●

फायिान्स इीं डस्ट्र ी डे व्हलपिें ट कौस्न्सल (FIDC), जी िालित्ता
आनण कजा नवत्तपुरवठा करणार् या NBFC ची प्रनतनिधी सीं स्था

ऋषभ पंतची उत्तराखंडचा ब्रँड अँम्बेिेडर म्हिून सनयुक्ती
●

फायनान्स इं डस्टर ी डे व्हलपमें ट कौत्मन्सल (FIDC) िे त्ाींच्या

इन्फ्शुरन्स

कींपिीच्या

सीं स्थापक

●

India Yamaha Motor (IYM) Pvt Ltd िे घोषणा केली आहे
की एनशि नचहािा याींिी सिू हाच्या र्ारतातील ऑपरे शन्सचा
िवीि अध्यक्ष म्हणूि कायार्ार स्वीकारला आहे. त्ािे िोटोफुिी
नशतारा याींची जागा घेतली आहे. चीि 1991 पासू ि यािाहा िोटर
कींपिी आनण जगर्रातील नतच्या सिू ह कींपन्याींशी सीं बींनधत आहे.
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Eishin Chihana कडे युरोप, उत्तर अिे ररकि, आनरकि, िध्य
● दरम्याि, ACC िे िोमा शंकरा प्रिाि, सध्या स्ट्े ट बाँक ऑफ

पूवा आनण ASEAN बाजारपेठेतील िोटरसायकल नबझिेस

इीं नडयाचे उप व्यवस्थापकीय सीं चालक, याींची UCO बँकेत

ऑपरे शन्सवर िुख्य लक्ष केंनित करूि नवक्री, नवपणि आनण
व्यवसाय व्यवस्थापि याींसारख्या नवनवध क्षे त्राींिध्ये िजबूत
कौशल्य आहे.

व्यवस्र्ापकीय िंचालक आसि मु ख्य कायथकारी असधकारी
म्हिून सनयुक्ती केली आहे . ते 31 िे 2023 रोजी से वानिवृत्त
होण्याच्या तारखेपयांत UCO बाँकेचे MD आनण CEO म्हणू ि काि

िसक्षि आसरकेच्या िवोच्च न्यासयक खंडपीठावर भारतीय
वंशाच्या न्यायाधीशाची सनयुक्ती
● र्ारतीय वींशाचे, नरें द्रन 'िोडी' कोल्लापेन याींची िसक्षि
आसरकेच्या सवोच्च न्यानयक खींडपीठात, घटनािक
न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. सावाजनिक
िु लाखती ींच्या प्रिीघथ प्रनक्रयेिींतर 64 वषीय कोल्लापेन आसि
राममाका स्टीव्हन मार्ोपो याींची सींवैधानिक न्यायालयात

करतील.
आयएएि प्रवीि कुमार यां ची इं सडयन इत्मियूट ऑफ कॉपोरे ट
अफेयिथचे डीिी आसि िीईओ म्हिून सनयुक्ती करण्यात आली
आहे .
●

नवकास आनण उद्योजकता िीं त्रालयाच्या महािंचालक आसि
मु ख्य कायथकारी असधकारी, इं सडयन इत्मियूट ऑफ

िवीिति जोड म्हणू ि नियुक्ती. दोघेही 1 जािेवारी 2022 पासूि
पदर्ार स्वीकारतील. अध्यक्ष सिररल रामाफोिा याींिी प्रदीघा
सावाजनिक िु लाखतीिींतर राििाका स्ट्ीव्हि िाथोपो आनण

●

र्ारत सरकारिे प्रवीि कुमार, IAS, िाजी सनचव, कौशल्य

कॉपोरे ट अफेअिथ (IICA) या पदावर नियुक्तीला िान्यता नदली
आहे . IICA ची स्थापिा करण्याच्या प्रस्तावाला नियोजि
आयोगािे 2007 िध्ये िान्यता नदली होती. त्ाची स्थापिा 2008

कोल्लापेि याींची सीं वैधानिक न्यायालयात नियुक्तीची घोषणा
केली.
कोल्लापेि याींिी 1982 िध्ये कायदे शीर सराव सु रू केला आनण
ते जिनहताचे खटले चालवत असत. राष्टरपती ींिी साींनगतले की,

●

िवीि नियुक्त झालेल्याींची न्यायपानलका आनण कायदे शीर
व्यवसायात एक गौरवशाली कारकीदा आहे. 1995 िध्ये लॉयसा
फॉर ह्युिि राइट् सचे राष्टरीय सीं चालक बिल्यािींतर, 1997 िध्ये
ते दनक्षण आनरकि िािवानधकार आयोगाचे आयुक्त बिले

रािनसयक सवक्रम समिरी यां ची राष्ट्रीय िुरक्षा िल्लार्ार म्हिून
सनयुक्ती करण्यात आली आहे .

आनण 2009 पयांत ते आयोगाचा र्ाग होते.
SEBI ने आरती कृष्णन यां ना MF िल्लार्ार िसमतीचे ििस्य

िध्ये िािेसर, हररयाणा येथे झाली.
प्रवीण कुिार हे तानिळिाडू केडरचे 1987 च्या बॅचचे निवृत्त IAS
अनधकारी आनण िाजी सनचव, कौशल्य नवकास आनण
उद्योजकता आहेत.

●

राजिनयक सवक्रम समिरी याींची राष्टरीय सु रक्षा पररषद
सनचवालयात उपराष्ट्रीय िुरक्षा िल्लार्ार म्हणू ि नियुक्ती

म्हिून सनयुक्त केले.

करण्यात आली आहे . 1989 च्या बॅचचे र्ारतीय परराष्टर से वा
(IFS) अनधकारी निसरी याींची नियुक्ती त्ाींिी चीििध्ये र्ारताचे

●

राजदू त म्हणू ि जवळपास तीि वषे काि केल्यािींतर झाली. त्ाींिी

नबझिेसलाइिच्या सीं पादकीय सल्लागार आरती कृष्णन याींिा
म्युच्युअल फींडाींवरील भारताच्या सिक्युररटीि अँड एक्स्चेंि
बोडाथ च्या सदस्य म्हणू ि सिानवष्ट करण्यात आले आहे . र्ारतीय
ररझव्हा बाँकेच्या िाजी डे युटी गव्हिार उषा र्ोरात याींच्या
अध्यक्षतेखालील सनिती, गुींतवणू कदाराींचे सीं रक्षण, उद्योगाचा
नवकास आनण प्रकटीकरण आवश्यकता सु निनित करण्यासाठी
म्युच्युअल फींड नियििाशी सीं बींनधत बाबी ींवर से बीला सल्ला दे ते.
भारत िरकारने PNB चे नवीन MD आसि CEO म्हिून अतुल
कुमार र्ोयल यां ची सनयुक्ती केली.
● िीं नत्रिीं डळाच्या नियुक्ती सनितीिे (ACC) UCO बाँकेचे MD

परराष्टर िीं त्रालयाच्या (MEA) िुख्यालयात तसे च पींतप्रधाि
कायाालयात नवनवध पदाींवर काि केले. निसरी राष्टरीय सु रक्षा
सल्लागार असित डोवाल याींिा अहवाल दे तील. सध्या रासिं िर
खन्ना, पंकि िरन आसि ित्तात्रय पडिलर्ीकर हे उप NSA
म्हणू ि काि पाहत आहेत.

आनण CEO अतुल कुमार र्ोयल यां ची पंिाब नॅशनल बँक
(PNB) चे MD आसि CEO म्हिून पुढील वषी 1
फेब्रुवारीपासू ि नियुक्तीला िान्यता नदली आहे. गोयल 31
सडिेंबर 2024 पयांत PNB प्रिु ख म्हणू ि काि करतील, जे त्ाींचे
से वानिवृत्तीचे वय आहे. गोयल पीएिबीचे नवद्यिाि एिडी आनण
सीईओ मत्मल्लकािुथ न राव याींची जागा घेतील. राव याींिा तीि
िनहन्याींची िु दतवाढ दे ण्यात आली असूि ती 31 जािेवारी 2022
रोजी सीं पणार आहे.
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िीपी र्ोयल यां ची वन महािंचालक आसि सवशेष िसचव म्हिून
अनुपम रे सनशस्त्रीकरिावरील UN पररषिे त भारताचे नवे

सनयुक्ती करण्यात आली आहे .

राििू त होिार आहेत.

●

●

र्ारतीय वि से वा अनधकारी, चंद्र प्रकाश र्ोयल याींची वन

सनशि्त्रीकरि पररषिे िाठी र्ारताचे पुढील स्थायी प्रनतनिधी

महािंचालक आनण पयाावरण, विे आनण हवािाि बदल

म्हणू ि नियुक्ती करण्यात आली आहे. अिुपि रे , 1994 च्या

िीं त्रालयाचे सवशेष िसचव (DGF&SS) म्हणू ि नियुक्ती करण्यात

बॅचचे र्ारतीय परराष्टर सेवेचे अनधकारी, सध्या MEA च्या
नदल्लीतील िु ख्यालयात सीं युक्त सनचव म्हणू ि कायारत आहेत.

आली आहे. गोयल, 1986 च्या बॅचचे IFS अनधकारी यापूवी उत्तर
प्रदे श वि नवर्ागाच्या अींतगात प्रधाि िु ख्य विसीं रक्षक होते.

अिुपि रे पींकज शिाा याींची जागा घेतील. १९९१ च्या बॅचचे

EaseMyTrip चे ब्रँड अॅॅ म्बेिेडर म्हिून सविय राि आसि वरुि

र्ारतीय परराष्टर सेवेचे अनधकारी शिाा याींची िे स्क्सकोिधील
र्ारताचे पुढील राजदू त म्हणूि नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शमाथ यां ची सनयुक्ती
●

बॉलीवूड अनर्िेते सविय राि आसि वरुि शमाथ याींची

लेफ्टनंट िनरल मनोि कुमा मर्ो यां ची नॅशनल सडफेन्स

EaseMyTrip.com (Easy Trip Planners Ltd) या

कॉलेिच्या प्रमु खपिी सनयुक्ती

र्ारतातील ऑिलाइि टर ॅ व्हल कींपिीचे ब्राँड अॅॅम्बेसेडर म्हणूि

●

स्वीकारला आहे. तो िू ळचा लुनधयािाचा आहे, एिडीसीिध्ये

ररकांत सपट्टी याींिी स्थापि केलेल्या EaseMyTrip ची सुरुवात

असाइििेंट दे ण्यापूवी र्नटीं डा येथे 10 कॉप्साचे किाींनडीं ग करत

नबझिेस-टू -नबझिेस (B2B) पोटा ल म्हणू ि झाली आनण 2011

होते, ज्यािध्ये लष्करी, िागरी िोकरशाही आनण र्ारतीय पोलीस

िध्ये व्यवसाय-ते-ग्राहक (B2C) नवर्ागात प्रवेश केला.

से वेतील दे शातील सवाात वररि अनधकारी याींच्यािध्ये एक

राज आनण शिाा ही जोडी पनहल्याींदाच कोणत्ाही ब्राँड

धोरणात्मक सीं स्कृती नवकनसत करणे आवश्यक आहे. इीं नडयि

िोनहिे साठी एकत्र येणार आहेत. अनर्िेते त्ाींचे िास अपील

निनलटरी अकादिी, डे हराडूििधूि उत्तीणा झालेले लेफ्टिींट

आनण प्रेक्षकाींशी िजबूत किेक्शि ब्राँडच्या प्रनतिे ला पूरक

जिरल िगो याींिा 1984 िध्ये नब्रगेड ऑफ गाड्ा सच्या 7 व्या

ठरतील.

बटानलयििध्ये नियुक्त करण्यात आले. िींतर त्ाींिी 16 Guards
चे िेतृत्व केले.

Equitas Small Finance Bank चे MD आसि CEO म्हिून
वािुिेवन PN यां ची पुन्हा सनयुक्ती
●

लेफ्टनंट िनरल मनोि कुमार मर्ो याींिी नॅशनल सडफेन्स
कॉलेि (NDC), िवी नदल्लीचे किाींडींट म्हणू ि पदर्ार

नियुक्ती करण्यात आली आहे. 2008 िध्ये सनशां त सपट्टी आसि

●

ज्येष्ठ िु त्सद्दी अनुपम रे याींची नजिेव्हा येर्े होणार् या UN

इस्िटास स्मॉल फायिान्स बाँक नलनिटे ड (ESFBL) चे

स्मृ ती मानधना यां ची GUVI च्या ब्रँड अँ म्बेिेडर म्हिून स्वाक्षरी
●

इीं नडयि

असे ल ज्याचा उद्दे श ताींनत्रक नशक्षण आनण िानहती तींत्रज्ञाि (IT)

कायारत आहेत.

कौशल्याींचे िहत्त्व आनण व्याप्ती िजबूत करणे आहे.

ITBP DG िंिय अरोरा यांच्याकडे SSB चा असतररक्त कायथभार

महत्त्वाचे मु द्दे:

●

●
●
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GUVI स्मृ ती िािधिा सोबत क्रॉस-प्लॅ टफॉिा िोहीि सु रू
करणार आहे, ज्या अींतगात GUVI तरुणाींसाठी, सुरुवातीच्या

कुमार रािे श चंद्र 31 नडसें बर रोजी निवृत्त होणार आहेत.

LAC रक्षक दलाची जबाबदारी स्वीकारली. SSB कडे प्रािु ख्यािे

ती प्रत्ेकािध्ये , नवशेषतः िनहलाींिध्ये ताींनत्रक नशक्षणाबाबत
जागरूकता नििााण करे ल.

एका सीिा रक्षक दलाचा अनतररक्त कायार्ार िशस्त्र िीमा

(ITBP) DG ऑगस्ट्िध्ये आनण त्ाींिी 1 सिेंबर रोजी र्ारत-चीि

(IIT-M)

असे ल आनण GUVI च्या ऑिलाइि िोनहिाींिध्ये वैनशष्ट्ट्यपूणा

सीं चालक (BoD). ते सध्या बाँकेचे एिडी आनण सीईओ म्हणूि

नियुक्ती करण्यात आली होती. इीं डो-नतबेटि बॉडा र पोनलस

ििास

GUVI ची ब्राँड अाँम्बेसेडर म्हणू ि, स्मृ ती िािधिा GUVI चा चेहरा

(23 जुलै 2022 ते 22 जुलै 2025) बोडाािे पुिनिायुक्ती केली आहे.

अरोरा, तानिळिाडू केडरचे 1988-बॅचचे अनधकारी याींची

टे क्नॉलॉजी

स्मृ ती मानधना सहची ब्राँड अाँम्बेसेडर म्हणू ि स्वाक्षरी केली आहे.

(CEO) म्हणू ि वासु देवि पठाींगी िरनसीं हि याींची तीि वषाांसाठी

बल (एिएिबी) िां भाळिार आहे कारण िींतरचे प्रिु ख

ऑफ

इिक्यूबेटेड स्ट्ाटा अप, GUVI िे र्ारतीय िनहला नक्रकेटपटू

व्यवस्थापकीय सीं चालक (MD) आनण िुख्य कायाकारी अनधकारी

आयटीबीपीचे िहासीं चालक िंिय अरोरा याींच्याकडे आणखी

इस्िट्यूट

व्यावसानयकाींिा IT उद्योगात त्ाींचे कररअर प्रोफाइल नवकनसत
करण्यासाठी सवाात स्वस्त नशक्षण उपाय ऑफर करे ल.
GUVI बद्दल:
●

GUVI ही र्ारतातील पनहली स्थानिक र्ाषा एड-टे क स्ट्ाटा अप
आहे जी व्यक्तीींिा त्ाींच्या पसीं तीच्या स्थानिक र्ाषाींिध्ये (तानिळ,

िेपाळ आनण र्ू तािसह कुींपण िसलेल्या र्ारतीय सीिाींचे रक्षण

तेलगू, नहींदी आनण इतर अिेक र्ारतीय र्ाषा) तींत्रज्ञाि आनण

करण्याचे काि आहे.

प्रोग्रानिीं ग कौशल्ये प्रदाि करते.
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RBI ने ररलायन्स कॅसपटल बोडाथ ला हटवून नार्ेश्वर राव यां ची
अर्थ व्यवस्र्ा बातम्या
प्रशािक म्हिून सनयुक्ती केली.
S&P ने FY22 मध्ये भारताच्या GDP वाढीचा अं िाि 9.5% व्यक्त
● ररझव्हा बाँक ऑफ इीं नडया (RBI) िे RBI कायदा, 1934 च्या कलि

45-IE(1) अींतगात प्रदाि केलेल्या अनधकाराचा वापर करूि

केला.

ररलायन्स कॅनपटल नलनिटे ड (RCL), एक िॉि-बाँनकींग नवत्तीय

●

कींपिी (NBFC) च्या सीं चालक िीं डळाला िागे टाकले. या

र्ारताचा सकल दे शाींतगात उत्पादि (GDP) वाढीचा अींदाज 9.5

सीं दर्ाात, Apex बाँकेिे RBI कायद्याच्या कलि 45-IE(2) अींतगात

टक्के आनण FY23 वषाासाठी 7.8 टक्के अिा कायम ठे वला

िागेश्वर राव वाय (िाजी कायाकारी सींचालक, बाँक ऑफ िहाराष्टर)

आहे . आनथाक वषा 24 साठी र्ारताचा GDP वाढीचा अींदाज 5.7

याींची कींपिीचे प्रशासक म्हणू ि नियुक्ती केली आहे. यािागील

टक्कक्याींवरूि 6 टक्कक्याींपयांत सु धाररत करण्यात आला आहे.

कारण म्हणजे नवनवध कजा दानयत्वे आनण प्रशासिाच्या गींर्ीर

र्ोडमन िॅक्सने 2022 मध्ये भारताच्या िीडीपी वाढीचा अंिाि

सिस्याींच्या र्रपाईसाठी RCL द्वारे नडफॉल्ट आहे.
●

नदवाळखोरी ररझोल्यूशि प्रोफेशिल म्हणू ि प्रशासकाची
नियुक्ती करण्यासाठी सें टरल बाँक नॅशनल कंपनी लॉ सटर ब्युनल

9.1 टक्के राहील अिा अं िाि व्यक्त केला.
●

र्ारताची अथाव्यवस्था तीव्र 7 टक्कक्यां नी आकुींचि पावल्यािींतर,

आनण Srei ग्रुप कींपन्याींिींतर नदवाळखोरी प्रनक्रयेअींतगात जाणारी

गोल्डिि सॅ क्सिे 2021 िध्ये अथाव्यवस्था 8 टक्के आनण 2022

नतसरी िॉि-बाँनकींग नवत्तीय कींपिी बिेल.

िध्ये 9.1 टक्कक्यां नी वाढण्याचा अींदाज व्यक्त केला आहे. 31

इं सडया टु ररझम डे व्हलपमें ट कॉपोरे शनच्या अध्यक्षपिी िंसबत

िाचा 2022 या आनथाक वषाात र्ारताची आनथाक वृद्धी 11.1

पात्रा यां ची सनयुक्ती.
िंसबत पात्रा याींची िीं नत्रिीं डळाच्या नियुक्ती सनितीिे इीं नडया
टु ररझि डे व्हलपिें ट कॉपोरे शि (ITDC) चे अध्यक्ष म्हणूि
नियुक्ती केली आहे. आयएएस अनधकारी, िी. कमला वधथन
राव आयटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय सींचालकपदाची जबाबदारी

●

टक्कक्यां पयंत िाईल असा अींदाज यापूवी वतावण्यात आला होता.
IDFC FIRST बँकेने भारतातील पसहले स्टँ डअलोन मे टल डे सबट
काडथ लॉन्च केले.
●

Infinite, दे शातील पनहले स्ट्ाँ डअलोि िे टल डे नबट काडा लॉन्च

िीं त्रालयाच्या अींतगात र्ारत सरकारच्या िालकीची हॉस्स्पटॅ नलटी,

करण्याची घोषणा केली. FIRST Private Infinite हे आजीवि

ररटे ल आनण एज्युकेशि कींपिी आहे. यापूवी पात्रा याींिी

िोफत काडा आहे जे नवशेषतः बाँकेच्या FIRST प्रायव्हेट प्रोग्राि,

ओएिजीसीचे स्वतींत्र सीं चालक म्हणूि काि पानहले होते.

प्रीनियि बचत आनण सीं पत्ती ऑफरचा र्ाग असलेल्या

डॉ. सीं नबत पात्रा याींची अधावेळ गैर-कायाकारी सींचालक आनण

ग्राहकाींसाठी नडझाइि केलेले आहे.

वषाांच्या कालावधीसाठी नकींवा पुढील आदे श येईपयांत अध्यक्ष

●

उघडण्याची प्रनक्रया, स्व्हनडओ केवायसी आनण िोबाईल आनण

नॅशनल अँ िेट ररकिर क्शन कंपनीच्या अध्यक्षपिी प्रिीप शाह

िेट बाँनकींगसाठी एक िवीि-युग नडनजटल प्लॅ टफॉिा वापरकताा

यां ची सनयुक्ती
IndAsia Fund Advisors चे सींस्थापक प्रिीप शाह याींची
नॅशनल अँ िेट ररकिर क्शन कंपनी (NARCL) चे अध्यक्ष
म्हणू ि नियुक्ती करण्यात आली आहे. हावाडाचे एिबीए आनण
चाटा डा अकाउीं टींट शाह याींिा र्ारतातील पनहली आनण सवाात

आयडीएफसी फस्ट्ा बाँक सवासिावेशक नडनजटल बचत खाते
सोल्यूशि ऑफर करते ज्यािध्ये अखींड ऑिलाइि खाते

राहतील.

●

IDFC FIRST बँकेने Visa सह र्ागीदारीत FIRST Private

साींर्ाळतील. इीं नडया टु ररझि डे व्हलपिें ट कॉपोरे शि ही पयाटि

ITDC चे अध्यक्ष म्हणूि पदर्ार स्वीकारल्याच्या तारखेपासूि तीि

●

वॉल स्ट्र ीट ब्रोकरे ज, र्ोडमन िॅक्सने 2022 िध्ये र्ारताच्या
जीडीपी वाढीचा अींदाज 9.1 टक्के ठे वला आहे . 2020 िध्ये

(NCLT) कडे दे खील अजा करे ल. ररलायन्स कॅनपटल ही DHFL

●

S&P ग्लोबल रे सटं ग्सने आनथाक वषा 2021-22 (FY22) साठी

इीं टरफेस िेस्व्हगेट करणे सोपे आहे.
PNB ने वेर्ळ्या सिव्यां र् कमथ चाऱयां िाठी "PNB Pride-CRMD
मॉड्यूल" अँप लाँ च केले.
●

पंिाब नॅशनल बँक (PNB) िे PNB प्राइड-CRMD मॉड्यूल

िोठी गृहनििााण नवत्त कींपिी आहे.

टूल लााँच केले, नवशेष उल्लेख खाते (SMA) कजादाराींवर लक्ष

आनदत् नबलाा अाँसेट ररकिर क्शि कींपिीचे व्यवस्थापकीय
सीं चालक िंिय िै न हे इीं नडया डे ट ररझोल्यूशि कींपिी (IDRCL)

ठे वण्यासाठी आनण प्रर्ावीपणे पाठपुरावा करण्यासाठी नर्न्ननदव्याींग किा चार् याींसाठी एक Android वर आधाररत अाँप लौींच

चे िु ख्य कायाकारी अनधकारी असतील, तर NARCL िे घेतलेल्या

केले. प्राइड-सीआरएिडी िॉड्ूलिध्ये अींगर्ू त टॉकबॅक

बुडीत कजाांचे निराकरण करण्यासाठी खाजगी िालकीची

सॉफ्टवेअर आहे जे दृनष्टहीिाींिा नसस्ट्ििध्ये िु क्तपणे प्रवेश

िालित्ता व्यवस्थापि कींपिी (AMC) आहे.

करण्यास आनण त्ाींच्या फोिवर टॅ प करूि ग्राहकाींशी सीं वाद
साधण्याची परवािगी दे ते.
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सिटी युसनयन बँक आसि NPCI ने 'ऑन-ि-र्ो' कीचेन लाँ च

अँ पचे महत्त्व:
●

पींजाब िॅशिल बाँकेिे नवनवध नदव्याींग किा चारी सदस्याींच्या

केले.

क्षिताींवर आनण PNB योद्ध्ाींची सीं कल्िा आनण PNB प्राईडच्या

●

नसटी युनियि बाँक (CUB), िॅशिल पेिेंट्स कॉपोरे शि ऑफ

अींिलबजावणीिध्ये त्ाींच्या कौशल्याींचा वापर करण्यावर र्र

इीं नडया (NPCI) आनण नतचे उत्पादि र्ागीदार शेषसाई याींच्या

नदला.

सहकायाािे, त्ाींच्या डे नबट काडा ग्राहकाींसाठी RuPay ऑि-द-

अँ पचा उद्दे शः

गो कॉन्टॅ क्टलेस वेअरे बल कीचेि लॉन्च करण्याची घोषणा केली

●

अाँपचे उनद्दष्ट नदव्याींग व्यक्ती ींचे हक्क आनण कल्याण याींिा चालिा

आहे. ही कॉन्टॅ क्टलेस वेअरे बल कीचेि त्ाींच्या दै िींनदि

दे ण्याचे आहे, त्ात म्हटले आहे की, प्लॅ टफॉिा दृश्य नकींवा इतर

जीविशैलीचा र्ाग असे ल आनण ग्राहकाींिा टॅ प करूि

कोणत्ाही शारीररक दु बालतेसह 'पीएिबी वॉररयसा 'साठी सींधी ींचे

सु रनक्षतपणे कॅशलेस पेिेंट करू शकेल.

●

िवीि िागा उघडते, त्ाींिा िौल्यवाि आनण िू ता योगदाि दे ण्यास

ऑन-ि-र्ो िोल्यूशनबद्दल:

िदत करते.

●

हे जाता-जाता सोल्यूशि बाँकेच्या ग्राहकाींिा त्ाींच्या कीचेिवर

हे साधि लवकरच iOS शी सु सींगत होईल, असे त्ात म्हटले

पेिेंट काडा ठे वण्याची परवािगी दे ते, सवा रुपे-सक्षि पॉईींट ऑफ

आहे. SMA खाती ही कजे लवकर ओळखली जाणारी तणावग्रस्त

से ल नडव्हाइसे स (PoS) ₹5,000 पयांत वर नपि ि टाकता जलद

कजे आहेत, ज्यािुळे बाँकाींिा वेळेवर उपचारात्मक कारवाई सुरू

आनण सोयीस्कर पेिेंट करण्यासाठी याची निनिा ती करण्यात

करता येते आनण अशा कजादाराींिा िॉि-परफॉनिां ग अाँसेट्स

आली.

(NPA) िध्ये घसरण्यापासू ि रोखता येते.

●

खचा

ियाादा

से ट

करण्यासाठी,

िेट

बाँनकींगद्वारे

वापर

RBI मॉनेटरी पॉसलिी: रे पो िर िलर् 9व्यांिा बिलला नाही.

सक्षि/अक्षि करण्यासाठी आनण CUB चे ऑल-इि-वि

●

ररझव्हा बाँक ऑफ इीं नडया (RBI) चे गव्हिार शक्तीकाींत दास

िोबाईल या वैनशष्ट्ट्याींसह जलद चेक आउट आनण राींगेत किी

याींच्या अध्यक्षतेखालील ररझव्हा बाँक ऑफ इीं नडया (RBI) च्या

प्रतीक्षा करण्यास सक्षि करूि यािुळे ग्राहकाींिध्ये, नवशेषत:

चलिनवषयक धोरण सनितीिे (MPC) आवश्यक तोपयांत

तरुण नपढी आनण नवद्यार्थ्ाांिधील नडनजटल पेिेंट बद्दल आकषाण

'अिुकूल र्ू निका' कायि ठे वत सलग िवव्याींदा रे पो दर 4

वाढे ल.

टक्कक्याींवर अपररवनतात ठे वला. ररव्हसा रे पो दर 3.35 टक्के कायि

सफच रे सटं र्ने भारताचा FY22 GDP वाढीचा अं िाि 8.4% पयंत

राहील. िध्यवती बाँकेिे 22 िे 2020 रोजी पॉनलसी रे टिध्ये

कमी केला

शेवटचे सु धाररत केले होते.

●

Fitch Ratings िे आनथाक वषा 2021-22 (FY22) िध्ये

सवसवध रे ट

र्ारताच्या आनथाक वाढीचा अींदाज 8.4 टक्कक्याींपयांत किी केला

●

Policy Repo Rate: 4.00%

आहे आनण ऑक्टोबर 2021 च्या 8.7 टक्के (FY22) आनण 10

●

Reverse Repo Rate: 3.35%

टक्कक्याींच्या रे नटीं ग अींदाजाच्या तुलिेत आनथाक वषा 23 साठी

●

Marginal Standing Facility Rate: 4.25%

वाढीचा अींदाज 10.3 टक्कक्याींपयांत वाढवला आहे.

●

Bank Rate: 4.25%

सडिेंबरच्या अहवालात:

●

CRR: 4%

●

●

SLR: 18.00%

र्ारताचा GDP FY22 च्या एनप्रल-जूि नतिाहीच्या तुलिेत FY22
च्या Q2 िध्ये 11.4 टक्कक्याींिी वाढला आहे. FY22 िध्ये एनप्रल-

RBI च्या चलनसवषयक धोरिातील ठळक मु द्दे आसि प्रमु ख

जूि नतिाहीत FY23 च्या चौर्थ्ा नतिाहीच्या तुलिेत अथाव्यवस्था

सनिथय:

4 टक्कक्याींिी घसरली आहे.

●

वास्तनवक GDP वाढीचा अींदाज 2021-22 िध्ये 9.5% राखूि

●

ठे वण्यात आला आहे, ज्यािध्ये Q3 िध्ये 6.6% आनण Q4 िध्ये
6% आहे. वास्तनवक GDP वाढ 2022-23 च्या पनहल्या

●

30

कोनवड-19 िुळे आनथाक वषा 21 िध्ये र्ारतीय अथाव्यवस्था 7.3
टक्कक्याींिी घसरली होती.

●

रे नटीं ग एजन्सीिे हेडलाइि चलिवाढ 2021 िध्ये 5 टक्कक्याींवरूि

नतिाहीसाठी 17.2% आनण 2022-23 च्या Q2 साठी 7.8% असा

2022 िध्ये सरासरी 4.9 टक्के आनण 2023 िध्ये 4.2 टक्के

अींदाज आहे.

राहण्याची अपेक्षा केली आहे.

चलिवाढीचा अींदाज FY22 साठी 5.3%, Q3 साठी 5.1%, Q4

●

र्ारतात, एक तृतीयाींश पेक्षा किी लोकसीं ख्येला पूणापणे

साठी 5.7% आनण Q1 FY23 साठी 5% वर कायि ठे वण्यात

लसीकरण झाले आहे आनण िवीि ओनिक्रॉि प्रकार

आला.

पुिप्रााप्तीसाठी िवीि धोका नििााण करतो.
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indiagold िह Shivalik SFB ने सडसिटल िोन्यािाठी किथ
शेड्युड बँकेच्या बद्दल:

●

िुरू केले.
●

नशवानलक स्मॉल फायिान्स बाँक (SSFB) िे नडनजटल गोल्ड वर
र्ारतातील पनहले कजा लॉन्च करण्यासाठी नफिटे क फिा ,
इीं नडयागोल्डसोबत र्ागीदारी करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार
ग्राहकाींिा त्ाींच्या नडनजटल गोल्ड बॅलन्सचा वापर करूि रु.
पयांतचे झटपट आनण नडनजटल कजा निळवण्यास सक्षि करे ल.
60,000 आनण केवळ 1% च्या िानसक व्याजािे सु रू होणारी
सु वणा कजे अखींडपणे निळे ल.

PayPhi ने टोकनायझेशन िेवा लाँ च केली िी RuPay काडां ना
िपोटथ करते.
●

Phi Commerce's API (Application Programming
Interface) पनहले नडनजटल पेिेंट प्लॅ टफॉिा , PayPhi NTS
साठी RuPay काडथ चे टोकनीकरि सिथाि करणारी पसहली
प्रमासित टोकनायझेशन िेवा बिली आहे. NPCI चे NTS
प्लॅ टफॉिा TROF सह र्ागीदार व्यापारी आनण सिुच्चय प्रदाि
करण्यासाठी PayPhi टोकिायझे शि सेवा सक्षि करते. टोकन
रे फरन्स ऑन फाइल (TROF) सीं वेदिशील काडा धारक डे टा
यादृस्च्छकपणे व्युत्पन्न केलेल्या 16 अींकी सींख्याींिध्ये बदलते
ज्याला "टोकि" म्हटले जाते.

RBI ने नर्र अबथन को-ऑपरे सटव्ह बँकेवर सनबंध लािले.
●

र्ारतीय ररझव्हथ बँकेने नर्र अबथन को-ऑपरे सटव्ह बँक
सलसमटे ड, अहमिनर्र, महाराष्ट्र वर अिेक निबांध लादले
आहेत, ज्यात ग्राहकाींसाठी रु. 10,000 पयांत काढण्यावरील
निबांधाींचा सिावेश आहे. RBI िे बाँनकींग रे ग्यु लेशि अाँक्ट, 1949
च्या कलि 35 A च्या पोटकलि (1) अींतगात बाँनकींग रे ग्यु लेशि
अाँक्ट, 1949 च्या कलि 56 सह सहा िनहन्याींसाठी वाचलेल्या
अनधकाराींच्या वापरात निदे श जारी केले आहेत.

●

िगर बाँक, RBI च्या पूवापरवािगीनशवाय, कोणतीही कजे आनण
अनग्रि िीं जूर नकींवा िूतिीकरण करणार िाही, कोणतीही
गुींतवणू क करू शकत िाही, कोणतेही दानयत्व घेऊ शकत िाही,
कोणतेही पेिेंट नवतररत करू शकत िाही

पेटीएम पेमेंट्ि बँकेला आरबीआयकडून शेड्युड बँक स्टे टि
प्राप्त झाला.
●

पेटीएि पेिेंट्स बाँकेला र्ारतीय ररझव्हा बाँकेिे शेड्ुल्ड बाँकेचा
दजाा नदला आहे. ररझव्हा बाँक ऑफ इीं नडया कायदा, 1934 च्या
दु सऱ्या अिुसूचीिध्ये बाँकेचा सिावेश करण्यात आला आहे
आनण या िींजुरीिुळे नतला अनधक नवत्तीय से वा आनण उत्पादिे
आणण्यास िदत होईल. बाँक 33.3 कोटी पेटीएि वॉलेटचे
सिथाि करते आनण ग्राहकाींिा 87,000 हूि अनधक ऑिलाइि
व्यापारी आनण 2.11 कोटी इि-स्ट्ोअर व्यापार् याींिा पेिेंट
करण्यास सक्षि करते.
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बाँक िवीि व्यवसाय सीं धी शोधू शकते, ज्यािध्ये सरकार आनण
इतर िोठ्या कॉपोरे शििे प्रस्तावाींसाठी जारी केलेल्या नविींत्ा,
प्राथनिक नललाव, निनित-दर आनण पररवतािीय दर रे पो आनण
ररव्हसा रे पोिध्ये सहर्ाग सिानवष्ट आहे.
● यानशवाय, ते िानजािल स्ट्ाँ नडीं ग फॅनसनलटीिध्ये सहर्ागी होऊ
शकते आनण सरकारी आनथाक सिावेशि योजिाींिध्ये र्ागीदारी
करण्यास पात्र असे ल.
● ररझव्हा बाँक ऑफ इीं नडया कायदा, 1934 च्या दु सऱ्या
शेड्ूलिध्ये पेटीएि पेिेंट्स बाँकेचा सिावेश केल्यािे सेवा ि
निळालेल्या लोकाींपयांत अनधक आनथाक से वा आनण उत्पादिे
पोहोचतील.
बँकािुरन्सिाठी फेडरल बँक आसि स्टार हे ल्थ इन्फ्शुरन्स
टायअप
● फेडरल बाँकेिे सीं पूणा र्ारतातील बाँकेच्या 8.90 दशलक्ष
ग्राहकाींिा आरोग्य नविा उत्पादिे दे ण्यासाठी कॉपोरे ट एजींट
म्हणू ि Star Health and Allied Insurance Co Ltd सोबत
बाँकाशुरन्स र्ागीदारी केली आहे. बाँकेचे ग्राहक स्ट्ार हेल्थची
नकरकोळ उत्पादिे आनण ग्रुप अाँनफनिटी उत्पादिाींचे लार्
बाँकेच्या नवनवध नवतरण वानहन्याींद्वारे घेऊ शकतात.
बँकािुरन्स म्हििे काय?
● ही बाँक आनण नविा कींपिी याींच्यातील र्ागीदारी आहे जी त्ाींिा
बाँकेच्या ग्राहकाींिा नविा उत्पादिे ऑफर करण्यास सक्षि करे ल.
LIC ला RBI कडून IndusInd बँकेतील स्टे क अप वाढवण्याची
परवानर्ी समळाली.
● लाइफ इन्फ्शुरन्स कॉपोरे शि ऑफ इीं नडया (LIC) ला र्ारतीय
ररझव्हा बाँकेकडूि खाजगी क्षे त्रातील कजादाराच्या एकूण जारी
केलेल्या आनण र्रलेल्या र्ाींडवलाच्या इीं डसइीं ड बाँकेतील नहस्सा
99 टक्कक्याींपयांत वाढवण्याची िीं जुरी निळाली आहे. ही िान्यता 1
वषाासाठी म्हणजे 8 नडसें बर 2022 पयांत वैध असे ल. सध्या, LIC
ची IndusInd बाँकेत 4.95 टक्के नहस्सेदारी आहे. अलीकडे च,
LIC ला दे खील RBI कडूि कोटक िनहींिा बाँकेतील नहस्सा 9.99
टक्कक्याींपयांत वाढवण्यासाठी अशाच प्रकारची िींजुरी निळाली
होती.
भारतातील नार्री िेवा िुधारण्यािाठी ADB ने USD 350
िशलक्ष किथ मं िूर केले.
● आनशयाई नवकास बाँकेिे (ADB) र्ारतातील िागरी से वा
सु धारण्यासाठी 2653.05 कोटी रुपये (USD 350 दशलक्ष)
धोरण-आधाररत कजा िीं जूर केले आहे. हे कजा शहरी गरीब,
आनथाकदृष्ट्ट्या दु बाल घटक आनण किी उत्पन्न गटाींिा लार्
दे ण्यासाठी गृहनििााण आनण शहरी व्यवहार िीं त्रालयािे
(MoHUA) तयार केलेल्या धोरणाींिा सिथाि दे ते. ADB
MoHUA ला कायाक्रि अींिलबजावणी, दे खरे ख आनण
िू ल्यिापि िध्ये ज्ञाि आनण सल्लागार सहाय्य दे खील प्रदाि
करे ल.
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बिाि असलयान्फ्झ िनरल इन्फ्शुरन्सने '#Care4Hockey' मोहीम
पाईपद्वारे पाणीपुरवठा आनण सु धाररत स्वच्छतेच्या सावानत्रक

कव्हरे जला गती दे ण्यासाठी गृहनििााण आनण शहरी व्यवहार

िुरू केली.

िीं त्रालयािे स्थापि केलेल्या धोरणाींिा कजा सिथाि दे ते. अटल

●

असलयान्फ्झ िनरल इन्फ्शुरन्सने र्ारतातील हॉकीची ओळख

निशि फॉर ररजुवेिेशि अाँड अबाि टर ान्सफॉिे शि (AMRUT)

वाढवण्यासाठी आपली '##Care4Hockey' मोहीम सुरू

2.0 आनण प्रिु ख निशि प्रधाििीं त्री आवास योजिेअींतगात गरीब,

केली आहे. कींपिीिे पद्मश्री (2020) रािी रामपाल, र्ारतीय

शहरी स्थलाींतररत आनण औद्योनगक कािगाराींसह सवाांिा

िनहला हॉकी सीं घाची कणा धार याींच्यासोबत र्ागीदारी केली आहे

परवडणारी घरे उपलब्ध करूि दे ण्यासाठी िुकत्ाच सुरू

, जी िोनहिे चा चेहरा असे ल. '#केअर4हॉकी' ही अशा प्रकारची

झालेल्या राष्टरीय कायाक्रिाचा हा एक र्ाग आहे.

िोहीि आहे ज्याचा उद्दे श र्ारतातील हॉकीच्या नवकासाला

RBI क्रॉि-बॉडथ र डीलिाठी 20-अं की LEI लार्ू केले.
●

र्ारतीय ररझव्हथ बँक (RBI) िे पुढील वषी 1 ऑक्टोबरपासूि
50 कोटी रुपयांच्या र्ाींडवली नकींवा चालू खात्ातील
व्यवहाराींसाठी क्रॉस-बॉडा र व्यवहाराींसाठी Legal Entity

तळागाळापासू ि पानठीं बा दे णे आहे.
#Care4Hockey मोसहमे बद्दल:
●

एक प्रकारची िोहीि आहे. या असोनसएशिचा एक र्ाग म्हणू ि,

क्रमां क आहे जो आनथाक डे टा नसस्ट्िची गुणवत्ता आनण

कींपिी हॉकीचा पाठपुरावा करणाऱ्या वींनचत िु लाींिा प्रनशक्षण,

अचूकता सु धारण्यासाठी जगर्रातील आनथाक व्यवहारातील

पोषण आनण उपकरणे याींच्या सीं दर्ाात िदत करण्यासाठी

पक्षाींिा अनद्वतीयपणे ओळखण्यासाठी वापरला जातो.

योगदाि दे ईल. या िोनहिे द्वारे , कींपिीला तळागाळात हॉकीच्या

ओव्हर ि काउं टर (OTC) डे ररव्हेनटव्ह, िॉि-डे ररव्हेनटव्ह

नवकासासाठी िदत करण्याची आशा आहे, अशा प्रकारे

िाकेट, िोठे

अिेकाींिा जगािध्ये आपला ठसा उिटवण्याची आनण उद्याचे

कॉपोरे ट कजादार आनण केंिीकृत पेिेंट

र्नवष्यातील आदशा बिण्याची सीं धी निळे ल.

नसस्ट्ििधील िोठ्या िू ल्याच्या व्यवहारातील सहर्ागी ींसाठी
टप्प्याटप्प्यािे आयडें नटफायर िॉिा लागू करण्यात आला आहे.
बिाि असलयान्फ्झ िनरल इन्फ्शुरन्सने '#Care4Hockey' मोहीम

बँक ऑफ बडोिाने बॉब वडथ वेव्ह लाँ च केले.
●

टे क्नॉलॉजीिध्ये जगर्रात प्रचींड रस वाढत आहे आनण सावकार

र्ारतातील अग्रगण्य खाजगी सािान्य नविा कींपिी, बिाि

अनधक सोयीस्कर आनण कॅशलेस नडनजटल पेिेंट नसस्ट्िचा

असलयान्फ्झ िनरल इन्फ्शुरन्सने र्ारतातील हॉकीची ओळख

अवलींब करण्यासाठी या सीं धीचा वापर करत आहेत. हा एक

वाढवण्यासाठी आपली '##Care4Hockey' मोहीम सुरू

िानवन्यपूणा उपाय आहे, ज्याचा उद्दे श आरोग्याच्या प्रनतबींधात्मक

केली आहे. कींपिीिे पद्मश्री (2020) रािी रामपाल, र्ारतीय

कृती तसे च सु लर् पेिेंट व्यवहार प्रदाि करण्याच्या उद्दे शािे

िनहला हॉकी सीं घाची कणा धार याींच्यासोबत र्ागीदारी केली आहे
, जी िोनहिे चा चेहरा असे ल. '#केअर4हॉकी' ही अशा प्रकारची
िोहीि आहे ज्याचा उद्दे श र्ारतातील हॉकीच्या नवकासाला
तळागाळापासू ि पानठीं बा दे णे आहे.

आहे.
बॉब वडथ वेव्ह: मु ख्य वैसशष्ट्ये
●

'#Care4Hockey' ही कींपिीकडूि र्ारतातील हॉकीच्या

एक खास 3 िनहन्याींचे िोफत आरोग्य पॅकेज प्रदाि करत आहे.
●

नवकासाला तळागाळापासू ि पानठीं बा दे ण्याचे उनद्दष्ट असलेली

हे उपकरण िवथ NFC सक्षि PoS उपकरणाींिध्ये 5000
रुपयां पयंत contactless पेिेंट प्रदाि करे ल.

एक प्रकारची िोहीि आहे. या असोनसएशिचा एक र्ाग म्हणू ि,

LIC ने धन रे खा योिना बचत िीवन सवमा योिना लाँ च केली.

कींपिी हॉकीचा पाठपुरावा करणाऱ्या वींनचत िु लाींिा प्रनशक्षण,

●

पोषण आनण उपकरणे याींच्या सीं दर्ाात िदत करण्यासाठी
योगदाि दे ईल. या िोनहिे द्वारे , कींपिीला तळागाळात हॉकीच्या
नवकासासाठी िदत करण्याची आशा आहे, अशा प्रकारे
अिेकाींिा जगािध्ये आपला ठसा उिटवण्याची आनण उद्याचे
र्नवष्यातील आदशा बिण्याची सीं धी निळे ल.
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बॉब वल्डा वेव्हसह, बाँक वैयत्मक्तक आरोग्य प्रसशक्षक, डॉक्टर
टे सलकन्सल्टे शन आसि इं टरएत्मक्टव्ह त्मव्हसडओ कोसचंर्िह

#Care4Hockey मोसहमे बद्दल:
●

बँक ऑफ बडोिा (BoB) िे बॉब वडथ वेव्ह िावािे नडनजटल
बाँनकींग पेिेंटसाठी एक उपाय सु रू केला आहे. वेअरे बल

िुरू केली.
●

'#Care4Hockey' ही कींपिीकडूि र्ारतातील हॉकीच्या
नवकासाला तळागाळापासू ि पानठीं बा दे ण्याचे उनद्दष्ट असलेली

Identifier (LEI) अनिवाया केले आहे. LEI हा 20-अं की

●

र्ारतातील अग्रगण्य खाजगी सािान्य नविा कींपिी, बिाि

र्ारतीय आयुसवथमा महामं डळाने धन रे खा िावाची िवीि
वैयस्क्तक बचत जीवि नविा योजिा सु रू केली आहे , ती
िनहलाींच्या जीविासाठी नवशेष प्रीनियि दर दे ते. प्लॅ िला तृतीय
नलींगासाठी दे खील परवािगी आहे आनण प्लॅ ि अींतगात सवा फायदे
पूणापणे हिी आहेत. िनहलाींच्या जीविासाठी नवशेष प्रीनियि दर
आहेत. योजिेला थडा जेंडरला परवािगी आहे. योजिेतील सवा
लार्ाींची पूणा हिी आहे.
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उत्पािनामध्ये सवसवध फायिे आसि असद्वतीय वैसशष्ट्ये आहेत:
बािारातील सविंर्ती लवकर शोधण्यािाठी िेबीने 'अलटथ '

●

या योजिेअींतगात, नकिाि नविा रक्कि रु. 2 लाख आहे , किाल
नवम्याच्या रकिेवर कोणतेही वरचे बींधि िाही.

●

पॉनलसीच्या िु दतीच्या आधारावर, प्रनवष्ट करण्याचे नकिाि वय
90 सिविां पािून ते 8 वषां पयंत अिते.

●

िसमती स्र्ापन केली.
● नसक्युररटीज अाँड एक्सचेंज बोडा ऑफ इीं नडया (SEBI) िे ताींनत्रक
क्षिता वाढनवण्यासाठी आनण बाजारातील नवसीं गती लवकर
शोधण्यासाठी योग्य तींत्रज्ञाि उपाय शोधण्यासाठी नियािक
आनण तींत्रज्ञाि सिाधाि (ALeRTS) ची फायदा घेण्यासाठी
सल्लागार सनितीची स्थापिा केली आहे. ALeRTS ही 7सदस्यीय सनिती आहे ज्याचे अध्यक्ष िाधबी पुरी बुच, SEBI चे
िाजी पूणावेळ सदस्य आहेत आनण नतचे सदस्य म्हणू ि नवनवध
तींत्रज्ञाि क्षे त्रातील तज्ञ आहेत.

पॉनलसीच्या िु दतीिुसार, प्रवेशद्वारावरील किाल वय 35 ते 55
वषां पयंत असू शकते .

●

POSPLI/Common Public Service Centers (CPSCSPV) आनण www.licindia.in या वेबसाइट सारख्या
एजींट्स/िध्यस्थाींकडूि ऑफलाइि आनण ऑिलाइि अशा दोन्ही
प्रकारे योजिा खरे दी केली जाऊ शकते.

●

या योजिेिध्ये तरलतेच्या गरजा पूणा करण्यासाठी कजााची
सु नवधा दे खील सिानवष्ट आहे. या योजिेअींतगात पयाायी रायडसा
अनतररक्त नकींितीसाठी उपलब्ध आहेत, तथानप, काही निबांध
असतील, असे एलआयसीिे म्हटले आहे.

ADB ने 2021-2022 िाठी भारतािाठी 9.7% वाढीचा अंिाि
वतथवला आहे .
●

आसशयाई सवकाि बँकेने र्ारतासाठी 2021 चा वाढीचा अींदाज
10 टक्कक्यां वरून 9.7 टक्कक्यां वर किी केला आहे परीं तु 2022
च्या वाढीचा अींदाज 7.5 टक्कक्यां वर कायि ठे वला आहे.
नवकसिशील आनशयातील चलिवाढीचा अींदाज 2021 साठी
2.1 टक्के आनण 2022 साठी 7 टक्कक्यां वर अपररवनतात
करण्यात आला.

आसशयाई सवकाि आउटलुक पुरविी अहवाल 2021-22:
●

त्ाच्या िध्ये एसशयन डे व्हलपमें ट आउटलुक पररसशष्ट्
अहवाल नडसें बर 2021 च्या, आसशयाई सवकाि बँक (एडीबी)
सु व्यवस्स्थत आहे िवीि Omicron COVID झाल्यािे आनथाक
पररणाि आनण अनिनितता -19 नजच्यािध्ये variant प्रनतनबींनबत
करण्यासाठी 2021-2022 आनशया नवकास वाढ अींदाज आहे.

●

ADB िे नवकसिशील आनशयाचा 2021 सकल दे शाींतगात
उत्पादि (GDP) वाढीचा अींदाज 7 टक्कक्याींवर िेला आहे, जो
आधीच्या 7.1 टक्के (सिेंबर 2021) आनण 2022 च्या वाढीचा
अींदाज 5.4 टक्कक्याींवरूि 5.3 टक्कक्याींपयांत खाली आला आहे.

नोव्हें बरमध्ये घाऊक महार्ाई 14.23% वर पोहोचली.
●

घाऊक सकंमत सनिे शां कावर आधाररत उत्पादकाींची चलिवाढ
िोव्हेंबरिध्ये 14.23 टक्क्यां वर चालू िानलकेत सवाकालीि
उच्चाींक गाठली आहे. WPI (प्रािु ख्यािे खनिज तेल, िू लर्ू त धातू,
कच्चे पेटरोनलयि आनण िैसनगाक वायूच्या नकिती वाढल्यािुळे)
दोि अींकी असलेला हा आठवा सलग िनहिा आहे. घाऊक
नकींित-आधाररत निदे शाींक (WPI) िहागाई आधार वषा 201112 आहे. तसे च, एनप्रल 2005 िींतरची वाढ सवाानधक आहे.
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RBI मोठ्या NBFC िाठी PCA रेमवकथ आिले.
● ररझव्हा बाँक ऑफ इीं नडया (RBI) िे ऑक्टोबर 2022 पासू ि
िोठ्या िॉि-बाँनकींग नवत्तीय कींपन्याींसाठी (NBFCs) प्रॉम्प्ि
करे स्क्टव्ह अाँक्शि (PCA) रेिवका सादर केले आहे, जेव्हा जेव्हा
जेव्हा िहत्त्वपूणा आनथाक िे नटर क निधााररत उीं बरठ्यापेक्षा किी
होते तेव्हा पॅरा-बाँकाींवर निबांध घालतात. हे त्ाींिा पयावेक्षण आनण
नियािक पोहोचाच्या बाबतीत बाँकाींच्या बरोबरीिे आणते. NBFC
साठी PCA रेिवका पुढील वषी 1 ऑक्टोबर रोजी त्ाींच्या
आनथाक स्स्थतीच्या आधारावर 31 िाचा रोजी नकींवा त्ािींतर लागू
होईल.
PCA रेमवकथ बद्दल:
● PCA रेिवका सवा नडपॉनझट-टे नकींग NBFCs (NBFCs-D) आनण
सवा िॉि-नडपॉनझट टे नकींग NBFCs (NBFCs-ND) िधल्या,
वरच्या आनण वरच्या स्तराींवर लागू होईल. हे पॅरा-बाँकाींवर निबांध
घालेल जेव्हा जेव्हा िहत्त्वपूणा आनथाक िे नटर क्स निधााररत
उीं बरठ्यापेक्षा किी होतील.
● हे पाऊल पयावेक्षण आनण नियािक पोहोचाच्या बाबतीत NBFCs
जवळजवळ बाँकाींच्या बरोबरीिे आणे ल. हे स्केल-आधाररत
नियिाींचे पालि करते आनण क्षे त्रासाठी नियािकािे आणलेल्या
िॉि-परफॉनिां ग अाँसेट नियिाींिधील सुधारणा करे ल.
RBI ने PNB आसि ICICI बँकेवर िं ड ठोठावला आहे .
● ररझव्हा बाँक ऑफ इीं नडया (RBI) िे पंिाब नॅशनल बँकेला
(PNB) 1.8 कोटी रुपयां चा दीं ड ठोठावला आहे, तर ICICI
बँकेला नियािक अिुपालिातील त्रुटी ींसाठी 30 लाख रुपयां चा
दीं ड ठोठावण्यात आला आहे . सें टरल बाँकेिे जारी केलेल्या
निवेदिािुसार, PNB बँसकंर् रे ग्यु लेशन अँ क्ट, 1949 च्या
तरतुदी ींचे उल्लींघि केल्याबद्दल दोषी आढळले आहे, जे
●

त्ाच्याद्वारे शेअसा तारण ठे वण्याशी सीं बींनधत आहे.
आयसीआयसीआय बाँकेच्या बाबतीत, आरबीआयिे म्हटले की
बाँकेच्या पयावेक्षी िू ल्याींकिासाठी वैधानिक तपासणी केल्यािींतर,
बचत खात्ाींिध्ये नकिाि नशल्लक ि ठे वल्याबद्दल शुल्क
आकारण्याशी सीं बींनधत निदे शाींचे पालि ि केल्याचे आढळले.
तथानप, RBI िे स्पष्ट केले की दोन्ही प्रकरणाींिध्ये, नियािक
अिुपालिातील त्रुटी ींवर दीं ड आकारण्यात आला होता.
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िार्सतक टॅ लेंट रँ सकंर् ररपोटथ 2021: भारत 56 व्या क्रमां कावर
आिसनभथर भारत रोिर्ार योिना : महाराष्ट्र अव्वल

●

आहे .
●

इीं टरिॅशिल इस्िट्यूट फॉर िॅ िेजिें ट डे व्हलपिें ट (IMD)

सवाानधक लार्ाथी असलेल्या राज्याींच्या यादीत महाराष्ट्र पनहल्या

जागनतक स्पधाात्मक केंिािे त्ाींचा "वल्डा टॅ लेंट राँ नकींग ररपोटा "

क्रिाींकावर आहे, त्ािींतर तासमळनाडू आनण र्ुिरातचा

प्रकानशत केला. अहवालात, २०२१ िध्ये युरोपिे क्रिवारीत

क्रिाींक लागतो.िहाराष्टरात 6,49,560 लार्ार्थ्ाांची िोींद झाली,
त्ािींतर तानिळिाडू (5,35,615), गुजरात (4,44,741) आनण

वचास्व राखले आहे. जागनतक टॉप १० दे श या र्ागातील आहेत.

किााटक

िहाराष्टरात,
17,524
आस्थापिाींिधील िवीि किा चाऱ्याींिा योजिेअींतगात लार्ार्थ्ाांिा

स्स्वत्झलांडिे अव्वल स्थाि कायि राखले आहे. र्ारत 56 व्या
स्थािावर आहे. िध्य पूवा आनण उत्तर आनरकेत, UAE िे इस्रायल
(या प्रदे शात प्रथि) िींतर दु सरे स्थाि कायि ठे वले. इस्त्रायल 22
व्या क्रिाींकावर आहे.
●

अरब जगतात युएईिे आपले अव्वल स्थाि कायि राखले. UAE

●

(EPFO)

ज्यािध्ये उत्तर प्रदे श (UP) 255,700 िोींदणीकृत ईव्हीसह
अव्वल स्थािावर आहे. त्ापाठोपाठ सिल्ली (125,347),
कनाथ टक (72,544), सबहार (58,014) आनण महाराष्ट्र (52,506)
अिुक्रिे यूपीचा क्रिाींक लागतो.
ईव्हीवर िीएिटी:
र्ारताच्या केंि सरकारिे इलेस्क्टर क वाहिे आनण सीं बींनधत
उत्पादिाींवरील वस्तू आनण सेवा कर (GST) किी केला आहे.
●

EVs वर GST: 5% (पूवी 12%)

●

ईव्ही चाजार आनण चानजांग स्ट्े शिवर जीएसटी: 5% (पूवी 18%)
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रोजगार

निनिा तीला

राबनवण्यात येत आहे. (EPFO), नवनवध क्षे त्रे/उद्योगाींच्या
नियोक्त्ाींचा आनथाक र्ार किी करते आनण त्ाींिा अनधक
कािगार घेण्यास प्रोत्सानहत करते.
ICICI Pru Life Insurance ही ESG िमस्यां वर UNPRI व
स्वाक्षरी करिारी पसहली सवमा कंपनी ठरली.
●

आयिीआयिीआय

प्रुडेत्मन्फ्शयल

लाइफ

इन्फ्शुरन्स

ही

पयाावरण, सािानजक आनण प्रशासि (ESG) सिस्याींबाबत
बाींनधलकी दाखवण्यासाठी सीं युक्त राष्ट्र-िमसर्थत सप्रत्मन्सपल
फॉर ररस्पॉत्मन्सबल इन्फ्व्हेस्टमें ट (UNPRI) वर स्वाक्षरी
करणारी पनहली र्ारतीय नविा कींपिी ठरली . शाश्वततेला चालिा
दे ण्यासाठी,

IPRULIFE

त्ाच्या

गुींतवणू क

व्यवस्थापि

रेिवकािध्ये ESG घटकाींिा एकनत्रत करत आहे. UNPRI हा
सीं युक्त राष्टराींच्या दोि सीं स्था - UN पयाावरण कायाक्रि फायिान्स
इनिनशएनटव्ह आनण UN ग्लोबल कॉम्पॅक्ट याींच्या र्ागीदारीत

एकूि नोंििीकृत ईव्हीमध्ये उत्तर प्रिे श अव्वल स्र्ानावर आहे .

डे टािुसार, र्ारतात एकूण 870,141 िोींदणीकृत ईव्ही आहेत,

आस्थापिाींिध्ये

योजिा किा चारी र्नवष्य निवााह निधी सीं घटिेच्या िाध्यिातूि

कोररया (34), चीि (36) आनण जपाि (39) च्या पुढे आहे.

वाहनांच्या (EV) स्स्थतीबद्दल राज्यसर्े ला िानहती नदली .

िोींदणीकृत

प्रोत्साहि दे ण्यासाठी सरकारिे ABRY लााँच केली होती. ही

हााँगकााँग (11) आनण नसीं गापूर (12) च्या िागे आहे परीं तु दनक्षण

िहािागा िीं त्री सनतीन र्डकरी याींिी भारतातील इलेत्मक्टर क

1 ऑक्टोबर 2020 ते 31 माचथ 2022 या कालावधीसाठी
कोनवड-19 दरम्याि किाचारी र्नवष्य निवााह निधी सीं घटिा

स्थािावर आहे तर आनशयािध्ये 16 व्या स्थािावर, तैवाि

सीं सदे च्या नहवाळी अनधवेशिात, केंिीय रस्ते वाहतूक आनण

आहेत.

आिसनभथर भारत रोिर्ार योिना काय आहे ?

स्थािावर सु धारणा केली आहे. तैवाि आनशयािध्ये नतसऱ्या

Top 10 in World Talent Ranking report 2021:
Rank
Country
1
Switzerland
2
Sweden
3
Luxembourg
4
Norway
5
Denmark
6
Austria
7
Iceland
8
Finland
9
Netherlands
10
Germany

(3,07,164)

एकूण 409.72 कोटी रुपये दे ण्यात आले आहेत.

िे आपल्या जागनतक प्रनतर्ा क्रिवारीत एका स्थािािे 23 व्या

●

आिसनभथर भारत रोिर्ार योिना (ABRY) अींतगात

एक गुींतवणू कदार उपक्रि आहे.
RBI ने SFB ला एिन्सी बँक म्हिून िरकारी व्यविाय करण्याि
परवानर्ी सिली.
●

ररझव्हथ बँक ऑफ इं सडयाने , नवत्त िीं त्रालयाच्या नवत्तीय से वा
नवर्ागाशी सल्लािसलत करूि, शेड्यूड पेमेंट बँका आसि
शेड्युड स्मॉल फायनान्स बँकां ना (SFBs) सरकारी एजन्सी
व्यवसाय करण्यासाठी पात्र बिवण्याचा निणा य घेतला आहे. या
वषी िे िध्ये , RBI िे 'RBI च्या एिन्सी बँक्स म्हिून शेड्युड
खािर्ी क्षेत्रातील बँकां ची सनयुक्ती' यावरील नवद्यिाि
िागादशाक तत्त्वाींिध्ये सु धारणा केली आहे ज्यािु ळे सरकारी
व्यवसाय (केंि आनण/नकींवा राज्य) चालवण्यासाठी RBI च्या
एजन्सी बाँका म्हणू ि अिुसूनचत खाजगी क्षे त्रातील बाँकाींिा
अनधकृत केले जाईल.
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सडसिटल पेमेंटमध्ये बँक ऑफ बडोिाने अव्वल स्र्ान पटकावले
आर्ाऊ कर िंकलन (Advance tax collection) 54% वाढू न

आहे .

4.60 लाख कोटी रुपये झाले.

●

●

●

बाँक ऑफ बडोदािे जाहीर केले आहे की त्ाींिी आनथाक वषा 2021 साठी िोठ्या बाँकाींिधील एकूण नडनजटल व्यवहाराींिध्ये

(Advance tax collection) वाढले 53,50 टक्के रुपये 4,60

पनहले स्थाि पटकावले आहे. बाँकेिे नडनजटल पेिेंट व्यवहारातील

लाख कोटी या आनथाक वषाात आतापयांत अथाव्यवस्था पुिप्रााप्ती

यशाची अपवादात्मक वाढ दशानवली आनण इलेक्टरॉनिक्स आनण

दशावत. 16 नडसें बरपयांत 2021-22 साठीचे प्रत्क्ष कर सीं कलि,

िानहती तींत्रज्ञाि िीं त्रालय (MeitY), सरकार द्वारे त्ाींचा सत्कार

60.8 टक्कक्याींिी वाढलेल्या 5.88 लाख कोटी रुपयाींच्या तुलिेत

करण्यात आला.

निव्वळ सींकलि 9.45 लाख कोटी रुपये असल्याचे दशानवते.

र्ारताच्या स्वातींत्र्याच्या 75 व्या वधाापि नदिानिनित्त, MeitY
“नडनजटल पेिेंट्स उत्सव” साजरा करत आहे. उत्सवाचा एक

●

4,59,917.1 कोटी रुपये आहे, 2020-21 च्या तत्सि

2019-20 आनण 2020-21 साठी 5 नडजीधि पुरस्कार प्रदाि

कालावधीसाठी

करण्यात आले आहेत. BoB ला नवनवध श्रे णी ींिध्ये आनथाक वषा
2019-20 आनण 2020-21 साठी पाच नडजीधि पुरस्काराींिी
सन्मानित करण्यात आले आहे.
स्टे ट बँक ऑफ इं सडयाने JSW सिमें टमधील भार्भां डवल 100
कोटी रुपयां ना सवकत घेतले.

●

कजाावर स्वाक्षरी केली. प्रकल्ाची एकूण नकींित 1.50 अब्ज युरो
आहे, त्ापैकी KfW युरो 442.26 दशलक्ष नवत्तपुरवठा करत
आहे. या प्रकल्ाला रेंच डे व्हलपिें ट एजन्सी, AFD (Agence
Française de Développemet) द्वारे युरो 250 दशलक्ष सह

िाध्यिातूि कींपिीिध्ये गुींतवणू क केली आहे. अशा CCPS चे

नवत्तपुरवठा केला आहे.
िुरत मे टरो प्रकल्पाबद्दल:
●

दोि कॉररडॉर आहेत. तर कॉररडॉर-1 21.61 नकिी लाींबीचा

(त्याच्या सिंर्ापूरमधील र्ुंतविूक िंस्र्ेद्वारे ) आसि सिनिी

असू ि तो सरठाणा ते डर ीि नसटी असा आहे. कॉररडॉर-2 18.74

मे टल्स इन्फ्व्हेस्टमें ट्ि होत्मडं र् सलसमटे ड या दोि जागनतक

व्यवहार जवळ आला आहे.

40.35 नकिी सु रत िे टरो प्रकल्ाचे उनद्दष्ट सुरतच्या शहरी
र्ागातील वाहतूक पायार्ू त सु नवधा िजबूत करणे आहे. त्ात

या वषााच्या सु रुवातीला अपोलो ग्लोबल मॅ नेिमेंट इं क.

रुपयाींच्या गुींतवणु कीच्या आधारावर JSW नसिें टसोबतचा SBI

भारत िरकार आनण िमथ नी डे व्हलपमेंट बँक- KfW
40.35 नकिी िुरत मे टरो रे ल्वे प्रकल्पािाठी 26 दशलक्ष युरो

गुींतवणू कदार म्हणू ि काि करत आहे आनण CCPS च्या

खाजगी इस्िटी गुींतवणू कदाराींिी केलेल्या 1,500 कोटी

कर

(Kreditanstalt fur Wiederaufbau) याींिी गुजरातिधील

किी) नवकत घेतले. SBI JSW Cement िध्ये धोरणात्मक

●

आगाऊ

442.26 िशलक्ष किाथ वर स्वाक्षरी केली.

JSW Cement Limited िध्ये र्ागर्ाींडवल (50 टक्कक्याींपेक्षा

कािनगरी आनण िू ल्याींकिाशी जोडले जाईल.

कोटी ींच्या

GoI आसि िमथ न बँकेने िुरत मे टरो रे ल्वे प्रकल्पािाठी युरो

प्राधान्य शेअिथ (CCPS) द्वारे INR 100 कोटी गुींतवणु कीसाठी

सावाजनिक ऑफरच्या वेळी JSW नसिें टच्या व्यावसानयक

2,99,620.5

सीं कलिाकडे , सु िारे 53.5 टक्के नवकास दशानवत आहे.

स्टे ट बँक ऑफ इं सडया (SBI) िे असनवायथ पररवतथनीय

कींपिीच्या सािाईक इस्िटीिध्ये रूपाींतर प्रस्तानवत प्रारीं नर्क

2021-22 च्या प्राथनिक, दु सर् या आनण नतसर् या नतिाहीसाठी
एकनत्रत आगाऊ कर सीं कलि 16 नडसें बर 2021 पयांत

र्ाग म्हणू ि, बाँक ऑफ बडोदाला नवनवध श्रे णी ींिध्ये आनथाक वषा

●

अथा िीं त्रालयािे नदलेल्या िानहतीिुसार, आर्ाऊ कर िंकलन

नकिी लाींबीचा असू ि तो र्े सण ते सरोलीपयांत आहे.
इत्मिटाि स्मॉल फायनान्स बँक महाराष्ट्र राज्य िरकारची
भार्ीिार बनली आहे .
●

इस्िटास स्मॉल फायिान्स बाँकेिे राज्य सरकारच्या किाचार् याींिा
त्ाींच्या से वा दे ण्याच्या उद्दे शािे िहाराष्टर राज्य सरकारचे बाँनकींग
र्ागीदार म्हणू ि नियुक्त केले आहे. बींधि बाँक, करूर वैश्य बाँक
आनण साउथ इीं नडयि बाँक याींिा सरकारी किाचाऱ्याींिा पगार
आनण र्त्ते वाटपाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

●

ही र्ागीदारी ESFBL ला पेन्फ्शिधारकाींिा पेन्फ्शिची तरतूद
करण्याव्यनतररक्त नवद्यिाि किा चाऱ्याींिा पगार आनण र्त्ते
नवतररत करण्यास सक्षि करे ल. राज्य सरकारिे Equitas SFB
ला बाँकेच्या राज्यर्रातील 58 शाखाींिध्ये नवद्यिाि आनण
से वानिवृत्त

किा चाऱ्याींसाठी

पगार

आनण

पेन्फ्शि

खाती

उघडण्यासाठी अनधकृत केले आहे.
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भारताने 2020-21 मध्ये 81.97 अब्ज डॉलिथचा आतापयंतचा
BOB फायनात्मन्फ्शयल आसि भारतीय नौिलाने को-ब्रँडेड क्रेसडट
काडथ चे अनावरि केले.
िवाथ सधक वासषथक FDI नोंिवला.
● BOB Financial Solutions Ltd. (BFSL), बँक ऑफ
● भारताने 2020-21 िध्ये $81.97 अब्ज डॉलिथचा
बडोिा (BoB) ची पूणा िालकीची उपकींपिी आनण भारतीय
आतापयांतचा सवाानधक वानषा क र्ेट परकीय र्ुंतविुकीचा
नौिलाने भारतीय नौिलाच्या किाचार् याींसाठी सह-ब्राँडेड
(FDI) ओघ िोींदवला आहे. गेल्या सात आनथाक वषाांिध्ये
क्रेनडट काडा सादर केले आहे. काडा सीं पकारनहत वैनशष्ट्ट्याींसह
एफडीआयचा प्रवाह $440 अब्ज पेक्षा जास्त आहे, जो गेल्या 21
सु सज्ज असे ल आनण RuPay प्लॅटफॉमथ वर ऑफर केले जाईल.
आनथाक वषाांतील एकूण एफडीआय प्रवाहाच्या जवळपास 58%
पात्रता:
आहे. 2014-2021 दरम्याि FDI इस्िटी इन्फ्फ्लो प्राप्त झालेले
● 64 वषाापयांतचे र्ारतीय िौदलाचे किा चारी काडा च्या तीि
शीषा पाच दे श म्हणजे सिंर्ापूर, मॉररशि, यूएिए, नेिरलँड
प्रकाराींिधूि निवडण्यास पात्र असतील.
आसि िपान.
● बेस व्हेररयींट आजीवि िोफत क्रेनडट काडा म्हणू ि ऑफर केले
ओररएं टल इन्फ्शुरन्स हे अॅॅ त्मक्सि बँकेत िावथिसनक भार्धारक
जाईल, तर इतर दोि व्हेररयींट सािील होण्यासाठी आनण वानषा क
म्हिून वर्ीकृत आहे .
शुल्कासह, स्वागत र्े टवस्तू आनण सहजपणे साध्य करता
● अॅॅस्क्सस बाँकेिे ओररएीं टल इन्फ्शुरन्स कींपिी नलनिटे ड (OICL) चे
येण्याजोग्या खचा-आधाररत शुल्क ररव्हसा ल/िाफीसह ऑफर
प्रवताक श्रे णीतूि (reclassify) बाँकेतील सावाजनिक श्रे णीतील
केले जातील.
र्ागधारकाींिध्ये पुिवागीकरण करण्यास िान्यता जाहीर केली
● प्रास्तानवक ऑफर म्हणूि, प्रवेश शुल्क लााँच केल्याच्या पनहल्या
आहे. ऑक्टोबरिध्ये, बीएसई आनण एिएसईकडे प्रवताक
तीि िनहन्याींत अजाांसाठी िाफ केले जाईल. टॉप व्हेररयींट
श्रे णीतूि द न्यू ओररएीं टल इन्फ्शुरन्स कींपिीचे सावाजनिक श्रेणीत
अियाानदत िोफत डोिे स्स्ट्क एअरपोटा लाउीं ज ऍक्सेस आनण
पुिवागीकरण करण्यासाठी अजा करण्यात आले होते.
आीं तरराष्टरीय खचाावर किी िाकाअप दे ईल.
● सध्या, अॅॅस्क्सस बाँकेत OICL ची 0.16 टक्के नहस्सेदारी आहे.
टोकनायझेशन RBI: काडथ टोकनायझेशनची अं सतम मुित िू न
सध्या, BSE आनण NSE िे िवीि ओररएीं टल इन्फ्शुरन्स कींपिीचे
2022 पयंत वाढवते.
प्रवताक श्रेणीतूि सावाजनिक श्रे णीत पुिवागीकरण करण्यास
● भारतीय ररझव्हथ बँक (RBI) िे काडथ -ऑन-फाइल (CoF)
िान्यता नदली आहे.
टोकनायझेशनची अं सतम मु ित 6 िनहन्याींिी वाढवली आहे,
म्हणजे 30 िू न 2022 पयंत. यापूवी ही अींनति िु दत 31
CSB बँक RBI द्वारे एिन्सी बँकेच्या रूपात िमासवष्ट् करण्यात
सडिेंबर 2021 पयांत निनित करण्यात आली होती. िाचा 2020
आली आहे.
िध्ये, RBI िे िागादशाक तत्त्वे जारी केली होती. पेिेंट एग्रीगेटसा
● ररझव्हा बाँक ऑफ इीं नडया (RBI) िे CSB बाँक या खाजगी क्षे त्रातील
आनण पेिेंट गेटवेच्या नियििासाठी, पेिेंट एग्रीगेटसा आनण
कजादाराची 'एजन्सी बाँक' म्हणू ि घोषणा केली आहे. या
व्यापाऱ्याींिा 30 जूि 2021 पासू ि ग्राहक काडा क्रेडे स्न्फ्शयल
नियुक्तीद्वारे , CSB बाँक आरबीआयिे निनित केलेल्या िागादशाक
त्ाींच्या डे टाबेस नकींवा सव्हारिध्ये सीं ग्रनहत करण्यास प्रनतबींनधत
तत्त्वाींिुसार केंि आनण राज्य सरकारचा सािान्य बाँनकींग व्यवसाय
करणे.
करे ल. एजन्सी बाँक म्हणू ि, CSB बाँक नवनवध राज्य सरकारे आनण
● सिेंबर 2021 िध्ये, RBI िे टोकिायझे शिची व्याप्ती नडव्हाइसकेंि सरकारच्या नवर्ागाींसोबत कर सींकलि, पेन्फ्शि पेिेंट,
आधाररत टोकिायझे शिवरूि CoF टोकिायझे शि से वाींपयांत
िु िाींक शुल्क सीं कलि इत्ादी व्यवसायाींसाठी काि करे ल.
वाढवली आनण ऑिलाइि व्यवहार करतािा व्यापार् याींिा
CSB बँकेबद्दल:
वास्तनवक काडा डे टा सीं ग्रनहत करण्यापासू ि प्रनतबींनधत केले. RBI
 CSB बाँक नलनिटे ड, पूवी कॅथोनलक सीररयि बाँक नलनिटे ड, ही
िे काडा टोकिायझे शिसाठी 1 जािेवारी 2022 ही अींनति िु दत
एक र्ारतीय खाजगी क्षे त्रातील बाँक आहे ज्याचे िुख्यालय नत्रशूर,
निनित केली आहे.
केरळ, र्ारत येथे आहे. बाँकेचे सीं पूणा र्ारतात 450 पेक्षा जास्त
RBI ने पेमेंट ऑपरे टर वन मोसबत्मिक आसि स्पाइि मनी वर िं ड
शाखा आनण 319 पेक्षा जास्त ATM चे िेटवका आहे.
ठोठावला.
अलीकडे च आरबीआयची एिन्सी बँक म्हिून पॅनेल केलेल्या
● ररझव्हथ बँक ऑफ इं सडया (RBI) िे नियिाींचे उल्लींघि
बँकां ची यािी:
केल्याबद्दल दोि पेिेंट नसस्ट्ि ऑपरे टर, वन मोसबत्मिक
● आरबीएल बाँक
सिस्टम्स प्रायव्हे ट सलसमटे ड आनण स्पाइि मनी सलसमटे ड
● धिलक्ष्मी बाँक
याींिा आनथाक दीं ड ठोठावला आहे. िध्यवती बाँकेिे जारी केलेल्या
● इीं डसइीं ड बाँक
आदे शािुसार दोन्ही पेिेंट कींपन्याींिा 1 कोटी रुपयां चा दीं ड
● बींधि बाँक
ठोठावण्यात आला आहे. एका निवेदिात, RBI िे म्हटले आहे की,
● दनक्षण र्ारतीय बाँक
" पेमेंट अँ ड िेटलमें ट सिस्टम्स अँ क्ट, 2007 (PSSAact)
च्या कलम 26 (6) िध्ये सीं दनर्ात स्वरूपाचे गुन्हे केल्याबद्दल"
● किााटक बाँक
दोि पेिेंट नसस्ट्ि ऑपरे टरवर दीं ड ठोठावला आहे.
● DCB बाँक
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RBI चा 'टर ें ड अँड प्रोग्रेि ऑफ बँसकंर् इन इं सडया' वरचा तािा
● 'ग्रीि' ठे वी ींचा शुर्ारीं र् हा इीं डसइीं ड बाँकेच्या सवा र्ागधारकाींसाठी

अहवाल

िू ल्य नििााण करण्याच्या आनण दे शाच्या शाश्वत आनथाक

●

नवकासावर लक्ष केंनित करण्याच्या िोठ्या वचिबद्धतेचा एक

र्ारताची िध्यवती बाँक, RBI िे दे शाच्या आनथाक कािनगरीवरील
वानषा क अहवालाची िवीिति पुिरावृत्ती जारी केली आहे.
आपल्या अहवालात, ररझव्हा बाँक ऑफ इीं नडया (RBI) िे तपशील
नदला आहे की, र्ारतात कोनवड-19 च्या उिे कािु ळे झालेल्या
नवध्वींसािींतरही,

शेड्ूल्ड

किनशायलसाठी

सकल

िॉि-

परफॉनिां ग अाँसेट रे शोिध्ये घट झाल्यािु ळे बाँकाींची आनथाक

र्ाग आहे.
ICRA रे सटं र् एिन्सीने FY22-23 मध्ये भारताचा सवकाि िर 9%
िराने होईल अशी अपेक्षा आहे .
●

ICRA क्रेसडट रे सटं र् एिन्सीने 2022 आसि 2023 या आनथाक
वषाांिध्ये र्ारताचे वास्तनवक सकल दे शाींतगात उत्पादि (GDP)

कािनगरी सु धारली आहे.
प्रमु ख ठळक मु द्दे:

9% दरािे वाढे ल अशी अपेक्षा केली आहे. चालू आनथाक वषााच्या

●

SCBs चे सकल िॉि-परफॉनिां ग अॅसेट्स (GNPAs) प्रिाण िाचा

दु सऱ्या नतिाहीत र्ारतीय अथाव्यवस्था 8.4 टक्के दरािे वाढली

2020 च्या अखेरीस 8.2 टक्कक्याींवरूि िाचा 2021 िध्ये 7.3

आहे . ICRA िे म्हटले आहे की फेब्रुवारी 2022 च्या

टक्कक्याींवर घसरले. सिेंबर 2021 च्या शेवटी ते 6.9 टक्कक्याींपयांत

पुिरावलोकिात चलिनवषयक धोरणातील बदलाची पुष्टी

खाली आले.
●

करण्यासाठी वाढीचा वेग पुरेसा िाही. एकूण आनथाक पररस्स्थती

कॅनपटल टू जोखीि-र्ाररत िालित्तेचे गुणोत्तर (CRAR) -

सु धारल्यािु ळे र्नवष्यातील अपेक्षा निदे शाींकािे आशावाद

बाँकेच्या स्स्थरतेचा एक िहत्त्वाचा उपाय - SCBs चे िाचा 2020
च्या शेवटी 14.8 टक्कक्याींवरूि िाचा 2021 च्या अखेरीस 16.3
टक्कक्याींपयांत वाढले.
●
●

चालू आनथाक वषाात बाँकाींच्या फसवणुकीच्या घटिाींिध्ये वाढ

पीओएि मशीनमध्ये Axis बँक िु िऱया क्रमां कावर आहे .
●

2021 िध्ये दोि जागा उडी िारूि Axis बँक दे शातील िु िऱया

अहवालात ििू द करण्यात आले आहे की एनप्रल ते सिेंबर 2021

क्रमां काची व्यापारी-िंपािन करिारी बँक बिली आहे. हा

दरम्याि फसवणुकीचे प्रिाण गेल्या वषीच्या याच कालावधीच्या

बाँकेच्या 'Axis वन' धोरणाचा एक र्ाग आहे जेथे ती स्वतींत्र

तुलिेत वाढले आहे.

से वेऐवजी सीं पूणा उत्पादिे ऑफर करूि ग्राहकाींपयांत पोहोचते.

IndusInd बँकेने 'ग्रीन सफक्स्ड सडपॉसझट् ि' लााँच करण्याची

●

केंनित करणे आहे. उदाहरणाथा, बाँक Android PoS िशीि

शाश्वत सवकाि उसद्दष्ट्ां ना (SDGs) सिथाि करणाऱ्या

स्थानपत करते आनण नप्रींटर-लेस कॉम्पॅक्ट िशीि दे खील आणली

प्रकल्ाींिा आनण कींपन्याींिा नवत्तपुरवठा करण्यासाठी केला
जाईल. ग्रीि नडपॉनझट ही गुींतवणू कदाराींसाठी एक निनित िु दत

आहे. अजेंडावर आणा-तुिचे-स्वतः चे-नडव्हाइस (BYOD) उपाय

ठे व आहे जी पयाावरणास अिुकूल प्रकल्ाींिध्ये त्ाींच्या अनतररक्त

आहेत जे काडा स्वीकारण्यासाठी सीं लग्नक असलेले नियनित

रोख साठ्याची गुींतवणू क करू इस्च्छतात. या ठे वी नकरकोळ

स्माटा फोि वापरण्यास सक्षि करतील.

आनण कॉपोरे ट दोन्ही ग्राहकाींिा ऑफर केल्या जातील.
'ग्रीन सफक्स्ड सडपॉसझट् ि' बद्दल:
बाँक या ठे वी ींिधूि निळणारे

उत्पन्न ऊजाा कायाक्षिता,

िवीकरणीय ऊजाा, हररत वाहतूक, शाश्वत अन्न, कृषी, विीकरण,
कचरा व्यवस्थापि आनण हररतगृह वायू घट यासह SDG श्रे णी
अींतगात येणाऱ्या अिेक क्षे त्राींिा नवत्तपुरवठा करण्यासाठी वापरे ल.
●

SBI GIFT-IFSC-आधाररत त्मक्लअररं र् कॉपोरे शनमध्ये 9.95%
स्टे क घेिार आहे .
●

स्टे ट बँक ऑफ इं सडया इं सडया इं टरनॅशनल त्मक्लअररं र्
कॉपोरे शन (IFSC) सलसमटे ड िधील 9.95 टक्के र्ागर्ाींडवल
नवकत घेईल आनण जास्तीत जास्त 34.03 कोटी रुपयांच्या

ग्रीि नडपॉनझटवरील व्याज हे ज्येि िागररकाींसाठी ५० बेनसस
पॉइीं ट्सच्या अनतररक्त लार्ासह आकषा क राहते. सवा प्रकारे , ते

गुींतवणु कीच्या अधीि असे ल. स्क्लअररीं ग कॉपोरे शि ही नगफ्ट

िेहिीच्या बाँक ठे वीसारखेच असते परीं तु त्ाव्यनतररक्त,

(MII) आहे. कॉपोरे शि हे र्ुिरात इं टरनॅशनल फायनान्स

ठे वीदाराींिा 'ग्रीि' प्रिाणपत्र तसे च आनथाक वषााच्या शेवटी

टे क-सिटी (GIFT) इं टरनॅशनल फायनात्मन्फ्शयल ित्मव्हथि

ठे वी ींच्या अींनति वापराची पुष्टी करणारे 'आश्वासि' प्रिाणपत्र नदले

िेंटर (IFSC) येथे स्थापि केलेले पनहले आीं तरराष्टरीय स्क्लअररीं ग

जाईल.
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व्यापार् याींची सीं ख्या वाढवण्याची अॅॅस्क्सस बाँकेची रणिीती
त्ाींिा िवीिति तींत्रज्ञाि ऑफर करणे आनण वेदिा नबींदूींवर लक्ष

घोषणा केली आहे, ज्याद्वारे जिा रकिेचा उपयोग UN च्या

●

वषा र्रात दोि लाखाींहूि अनधक काडा -स्वाइप िनशन्स बसवूि

झाली आहे.

इं डिइं ड बँकेने 'ग्रीन सफक्स्ड सडपॉसझट' लाँ च केले
●

दाखवणे सु रू ठे वले.

नसटी (गाींधीिगर, गुजरात) आधाररत िाकेट इन्फ्रास्ट्र क्चर सीं स्था

कॉपोरे शि आहे.
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DBS ने भारताचा FY2023 growth रे ट 7 % राहील अिा
इं सडया-1 पेमेंट्िने 10,000 व्हाइट-लेबल एटीएम स्र्ासपत केले

आहे त.

अं िाि व्यक्त केला.

●

●

इीं नडया-1 पेिेंट्सिे 10000 व्हाईट-लेबल एटीएि सुरु करण्याचा

FY23 वाढीचा अींदाज पूवीच्या 6 टक्कक्याींवरूि 7 टक्कक्याींपयांत

एक िै लाचा दगड ओलाींडला आहे, ज्याला “इीं नडया1एटीएि”

(वषा -दर-वषा ) (CY2022 6.5 टक्के) सु धाररत केला आहे. DBS

असे म्हणतात. इीं नडया1 पेिेंट्स आयपीओ-बाउीं ड आहे आनण

टीििे असे िू ल्याींकि केले की FY23 िध्ये, िफा वाढे ल, बचत

ऑस्ट्र े नलयाच्या बाँकटे क ग्रुपिे प्रिोट केले आहे. हे पूवी BTI

आनण क्षे त्रीय सािान्यीकरणापासू ि ते िहािारीपूवा पातळीपयांत,

पेिेंट्स म्हणूि ओळखले जात असे. India1 ATM हा निि-शहरी
आनण ग्रािीण र्ागातील दु सऱ्या क्रिाींकाचा व्हाईट ले बल एटीएि
ब्राँड बिला आहे. 10000 एटीएिच्या तैिातीसह, इीं नडया1 पेिेंट्स
या नवर्ागातील सवाात िोठी कींपिी बिली आहे.
व्हाइट-लेबल एटीएम:
●

Capex जिरे शि उच्च स्तरावर वाढ होण्याची शक्यता आहे.
SBI ने इं सडया INX आसि LuxSE वर USD 650-िशलक्ष ग्रीन
बॉन्ड िूचीबद्ध केले.
●

(इं सडया INX) आनण लक्कझेंबर्थ स्टॉक एक्सचेंि (LuxSE) वर
त्ाींचे USD-650 िशलक्ष ग्रीन बाँड एकाच वेळी सू चीबद्ध

स्थानपत, िालकीची आनण ऑपरे ट केली जातात त्ाींिा "व्हाइट

केले. ही दु हेरी सू ची नियािक सीं स्था इीं टरिॅशिल फायिास्न्फ्शअल

लेबल एटीएम" (WLAs) म्हणूि ओळखले जाते. कींपिी कायदा

सस्व्हासेस सें टसा अथॉररटी (IFSCA) िे सू नचत केल्यािुसार 2021

1956 अिये र्ारतात अींतर्ूा त झालेल्या गैर-बाँक घटकाींिा WLA

च्या िार्सतक र्ुंतविूकिार िप्ताह (WIW), 'शाश्वत नवत्त' या

चालवण्याची परवािगी आहे. पेमेंट अँ ड िेटलमेंट सिस्टम्स

नवषयाशी सु सींगत आहे. इीं नडया INX आता $33 अब्ज पेक्षा जास्त

निळाल्यािींतर, गैर-बाँक घटकाींिा सीं पूणा र्ारतािध्ये WLAs
स्थानपत करण्याची परवािगी आहे.
िरकारने नोव्हें बरमध्ये िीएिटी म्हिून 1.31 लाख कोटी रुपये

बॉन्ड सू चीचे प्रिु ख नठकाण म्हणू ि उदयास आले आहे.
OECD ने FY22 िाठी भारताच्या वाढीचा अं िाि 9.4% ठे वला
आहे
●

वाढीचा अींदाज ििेंबर 2021 िध्ये अींदानजत 9.7% वरूि

िोव्हेंबर 2021 िध्ये एकनत्रत GST िहसू ल 1,31,526 कोटी

9.4% पयांत किी केला. FY23 िध्ये र्ारतीय अथाव्यवस्था 8.1%

रुपये आहे. CGST 23,978 कोटी रुपये, SGST 31,127 कोटी

आनण िध्यि ते 5% पयांत वाढे ल असा अींदाज व्यक्त केला आहे.

रुपये होता. IGST 66,815 कोटी रुपये होता (यापैकी 32,165

FY24 िध्ये . OECD िे 2021 साठी जागनतक वाढीचा अींदाज

कोटी रुपये आयात केलेल्या वस्तूींिधूि गोळा करण्यात आले
होते). जिा झालेला उपकर 9,606 कोटी रुपये होता (यािध्ये

पॅररस-आधाररत ऑर्थनायझेशन फॉर इकॉनॉसमक कोऑपरे शन अँ ड डे व्हलपमेंट (OECD) िे FY22 साठी र्ारताचा

िमा केले.

आधीच्या 5.7% वरूि 5.6% पयांत किी केला.
●

OECD िुसार, किी-कुशल दे शाींतगात स्थलाींतररत आनण शहरी

आयात केलेल्या वस्तूींिधूि 653 कोटी रुपयाींचा सिावेश आहे).

कािगार, ज्याींिा र्ारतातील साथीच्या रोगाच्या दोन्ही लाटाींिध्ये

िोव्हेंबर िनहन्यात गोळा केलेला GST िहसू ल िोव्हेंबर 2020

रोजगाराच्या धक्कक्याींचा साििा करावा लागला, त्ाींची किाई

च्या GST िहसु लापेक्षा 25% जास्त आहे. आनण िोव्हेंबर 2019
िध्ये गोळा केलेल्या GST िहसु लापेक्षा 27% जास्त आहे.
भारताचा GDP : Ind-Ra ने FY22 मध्ये भारताचा GDP 9.4%
अं िाि व्यक्त केला.
●

स्टे ट बँक ऑफ इं सडया (SBI) िे इं सडया इं टरनॅशनल एक्स्चेंि

ऑटोिे टेड टे लर िनशन्स (ATMs) जी िॉि-बाँक सींस्थाींद्वारे

(PSS) कायिा, 2007 अींतगात, सवोच्च बाँकेकडूि अनधकृतता

●

नसीं गापूरस्स्थत DBS बाँकेच्या आनथाक सीं शोधि सीं घािे र्ारताचा

रे नटीं ग एजन्सी, भारत रे सटं र् आसि िंशोधन (Ind-Ra) अपेक्षा
भारताच्या एकूि िे शां तर्थत उत्पािन (िीडीपी) आनथाक वषा2022 (प्र 2 FY22) दु सऱ्या नतिाहीत 3 टक्के, FY22 िध्ये 9.4

अद्याप िहािारीपूवीच्या पातळीवर परतलेली िाही.
फेडरल बँकेने मसहलां िाठी सवशेष योिना िुरू केली आहे.
●

फेडरल बँकेने िनहलाींसाठी वैनशष्ट्ट्यपूणा बचत बाँक उत्पादि
सु रू केले आहे. बचत योजिेला मसहला समत्र प्लि म्हणतात
आनण िनहलाींसाठी आनथाक नियोजि आनण गुींतवणू क सु लर्
करण्यासाठी नडझाइि केलेल्या वैनशष्ट्ट्याींचा एक क्युरेट केलेला
सीं च प्रदाि करते. नवशेष वैनशष्ट्ट्याींिध्ये गृहकजाावरील नवशेष

टक्के इतका होता. Q1 FY22 िध्ये कािाच्या नठकाणी

प्राधान्य व्याजदर, गृहकजाासाठी प्रनक्रया शुल्क िाफी, िोफत
आनण सािुकूनलत नविा सींरक्षण याींचा सिावेश आहे. नवशेष

गनतशीलता बेसलाइिपेक्षा 26 टक्के किी होती आनण

वैनशष्ट्ट्याींिध्ये

आधाररे खा पेक्षा 16 टक्के किी होती. सरकारचा र्ाींडवली खचा

गृहकजाासाठी प्रनक्रया शुल्क िाफी, िोफत आनण सािुकूनलत

(capex) Q2 FY22 िध्ये 51.9 टक्कक्याींिी वाढला होता जो FY21

नविा सीं रक्षण याींचा सिावेश आहे.

गृहकजाावरील

नवशेष

प्राधान्य

व्याजदर,

च्या Q2 िध्ये 26.3 टक्के होता.
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भारत-रसशया सशखर पररषि 2021
िसमट आसि कॉन्फरन्स बातम्या

पंतप्रधान मोिी ंनी सफनटे क 'इनसफसनटी फोरम' वर सवचार
नेतृत्व मं चाचे उि् घाटन केले.
● पींतप्रधाि नरें द्र मोिी याींिी 'इनसफसनटी फोरम' या FinTech

●

याींिी प्रादे नशक आनण जागनतक िुद्द्ाींसह सीं पूणा सीं बींधाींवर चचाा
करण्यासाठी 21 वी र्ारत-रनशया वानषा क नशखर पररषद

वर नवचार िेतृत्व िींचाचे व्हच्युा अली उद् घाटि केले. GIFT नसटी

आयोनजत केली होती. त्ाींच्या दौऱ्यात र्ारत आनण रनशयािध्ये

आनण ब्लूिबगा याींच्या सहकायाािे र्ारत सरकारच्या िेतृत्वाखाली
आीं तरराष्टरीय नवत्तीय से वा केंि प्रानधकरणािे (IFSCA) या
कायाक्रिाचे आयोजि केले होते. इं डोनेसशया, िसक्षि आसरका

28 करारां वर स्वाक्षऱ्या झाल्या. िेत्ाींिी आीं तरराष्टरीय उत्तर-

आसि युनायटे ड सकंर्डम हे िींचाच्या पनहल्या आवृत्तीत
र्ागीदार दे श होते. या इिनफनिटी फोरि ची थीि Beyond ही
आहे. ज्यात FinTech beyond boundaries, FinTech

दनक्षण वाहतूक कॉररडॉर आनण चेन्नई - व्लानदवोस्तोक इस्ट्िा
िे रीटाईि कॉररडॉर (जो प्रस्ताव अींतगात आहे) यावर चचाा केली.
●

इन्फ्व्हेस्ट् इीं नडया, FICCI (फेडरे शि ऑफ इीं नडयि चेंबसा ऑफ
कॉिसा अाँड इीं डस्ट्र ी) आनण NASSCOM (िॅशिल असोनसएशि
ऑफ सॉफ्टवेअर अाँड सस्व्हास कींपिीज) हे 2021 च्या िींचाचे

नदल्लीच्या अिे ररकेशी असलेल्या सीं बींधाींिुळे र्ारत आनण रनशया
याींच्यातील सीं बींध नबघडले होते. तसे च, अिे ररकेचे निबांध,
CAATSA आनण 2014 िध्ये क्राइनियाचे नवलयीकरण यािुळे
रनशया चीिशी जवळीक साधत होता.
िसमट बद्दल:
●

(INSS), श्रीलींका आनण एनिरे ट् स सें टर फॉर स्ट्र ॅ टेनजक स्ट्डीज
अाँड ररसचा (ECSSR), UAE याींच्या सहकायाािे ही पररषद इीं नडया
फाउीं डेशििे आयोनजत केली आहे.
पररषिे त चचाथ करण्यात आलेले काही महत्त्वाचे मु द्दे:
● या वषी ही पररषद नहींद िहासागराला साथीचा रोग, आनथाक

●

घसरण आनण हवािाि बदलाच्या पररणािाींिुळे र्े डसावणाऱ्या
आव्हािाींिा तोींड दे त आहे.
या कायाक्रिाला सीं बोनधत करतािा डॉ. एस जयशींकर याींिी या
प्रदे शात चीिच्या वाढत्ा सािर्थ्ाावर प्रकाश टाकला.
परराष्टर िींत्र्याींिी यूएई आनण ओिाििधील त्ाींच्या सिकक्षाींचीही
र्े ट घेतली आनण आीं तरराष्टरीय पररषद सु रू होण्यापूवी त्ाींच्याशी
नद्वपक्षीय सहकायाावर चचाा केली.
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लष्करी-ताींनत्रक

सहकाया

आणखी

दहा

वषाांिी

स्वदे शी उत्पादिािध्ये T – 90 टाक्या, MiG 29K नविाि, Su –
30 MKI, MiG चे अपग्रेड आनण िल्टी बॅरल रॉकेट लााँचर
स्मचाचा पुरवठा याींचा सिावेश आहे. र्ारत आनण रनशया हे दोन्ही
दे श सध्या पाचव्या नपढीतील लढाऊ नविािे आनण िल्टी-रोल

रोजी होणाऱ्या 5 व्या Indian Ocean पररषिे ला उपस्स्थत
राहण्यासाठी अबुधाबी, िंयुक्त अरब असमराती (UAE) ला
Economy, Epidemic ही आहे. या पररषदे चे अध्यक्ष श्रीलींकेचे
अध्यक्ष गोटाबाया रािपक्षे आहे त आनण उपाध्यक्ष
एस.जयशींकर, नवनवयि बालकृष्णि, सय्यद बि नबि हिाद नबि
हिौद अल बुसैदी आहेत.
ही पररषि कोिी आयोसित केली?
● RSIS नसीं गापूर, इस्िट्यूट ऑफ िॅशिल नसक्युररटी स्ट्डीज

दे शाींिी

वाढवण्यास सहिती दशानवली. सध्या, या सहकायााअींतगात

काही प्रिु ख र्ागीदार आहेत.
केंद्रीय मं त्री एि ियशंकर यां नी 5 व्या सहं ि महािार्र पररषिे ला
िंबोसधत केले.
● केंिीय परराष्टर िीं त्री एि. ियशंकर याींिी 4-5 नडसें बर 2021

र्े ट नदली. पररषदे ची थीि Indian Ocean: Ecology,

रनशयि राष्टराध्यक्षाींचा दौरा र्ारतासोबतच्या सीं बींधाींबाबत दे शाच्या
वचिबद्धतेचे प्रनतनबींब आहे. ही सध्याची गरज आहे. कारण िवी

beyond Finance, आनण FinTech Beyond Next याींचा
सिावेश आहे.
फोरमचे भार्ीिार:
● NITI (िॅशिल इस्िट्यूशि फॉर टर ान्सफॉनिां ग इीं नडया) आयोग,

●

पींतप्रधाि नरें द्र मोिी आनण रनशयाचे अध्यक्ष व्लासिमीर पुसतन

टर ान्सपोटा एअरक्राफ्ट नवकनसत करत आहेत.
●

ररझव्हा बाँक ऑफ इीं नडया आनण बाँक ऑफ रनशया याींिी सायबर
हल्ल्याींिा प्रनतसाद दे ण्यासाठी एक करार केला.

●

अफगानणस्तािातील पररस्स्थतीवर दोन्ही दे शाींचा सिाि दृनष्टकोि
असल्याचे िेत्ाींिी िान्य केले. त्ाींिी अफगानणस्तािवर कारवाई
करण्यासाठी तयार केलेला नद्वपक्षीय रोडिॅ प लागू करण्यास
सहिती दशानवली.

●

लष्करी आनण लष्करी-ताींनत्रक सहकायाावरील आीं तर-सरकारी
आयोगाची बैठक झाली. या आयोगाची स्थापिा 2000 िध्ये
झाली.

'िसमट फॉर डे मोक्रिी'मध्ये पंतप्रधान मोिी िहभार्ी झाले.
●

अिे ररकेचे अध्यक्ष िो बायडन हे लोकशाहीिाठी दोि सशखर
पररषिे चे आयोजि करत आहेत, जे 9 ते 10 सडिेंबर दरम्याि
व्हच्युा अली होणार पार पडली. र्ारताचे पींतप्रधाि िरें ि िोदी
याींिी या पररषदे ला व्हच्युा अली सीं बोनधत करतािा म्हटले की
'democratic

spirit’

and

‘pluralistic

ethos'

र्ारतीयाींिध्ये रुजलेले आहेत. या 'सनिट फॉर डे िोक्रसी'िध्ये
एकूण 100 राष्टरे सहर्ागी झाली होती.
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िानेवारी 2022 मध्ये भारत UNSC च्या िहशतवाि सवरोधी
SBI ने केंद्रीय िैसनक बोडाथ िोबत िामंिस्य करार केला.

िसमतीचे अध्यक्षपि भूषविार आहे .
● भारत 10 वषाथ नंतर िानेवारी 2022 मध्ये UNSC च्या
िहशतवाि सवरोधी िसमतीचे अध्यक्षपद भूषविार आहे.
अिे ररकेतील 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पाश्वार्ूिीवर 28

●

शहीद झालेल्या सै निकाींच्या पत्नी ींिा त्ाींच्या िु लाींिा सिथाि आनण
नशक्षण दे ण्यासाठी केंद्रीय िैसनक मं डळािोबत सािीं जस्य
करार केला आहे. SBI िे साींनगतले की ते 8,333 war veterans

सिेंबर 2001 रोजी एकितािे स्वीकारलेल्या िुरक्षा पररषिे च्या
ठराव 1373 द्वारे दहशतवादनवरोधी सनितीची स्थापिा
करण्यात आली. या सनितीला ठराव 1373 च्या
अींिलबजावणीवर दे खरे ख ठे वण्याचे काि दे ण्यात आले होते
ज्यािे दे शाींिा दे शाींतगात आनण जगर्रातील दहशतवादी
कारवायाींचा साििा करण्यासाठी त्ाींची कायदे शीर आनण
सीं स्थात्मक क्षिता वाढनवण्याच्या उद्दे शािे अिेक उपाययोजिा
अींिलात आणण्याची नविींती केली होती.
UNSC च्या िहशतवाि सवरोधी िसमतीचे कायथ:
● यािध्ये
दहशतवादासाठी
नवत्तपुरवठा
गुन्हेगारीकरण
करण्यासाठी पावले उचलणे , दहशतवादी कृत्ाींिध्ये सािील
असलेल्या व्यक्ती ींशी सीं बींनधत कोणताही निधी गोठवणे ,
दहशतवादी गटाींिा सवा प्रकारचे आनथाक सिथाि िाकारणे,
दहशतवाद्याींिा सु रनक्षत आश्रयस्थाि, पालिपोषण नकींवा

●

भारत आसि EU स्वच्छ ऊिाथ आसि हवामान भार्ीिारी स्र्ापन
करतील.
● भारत आसि युरोसपयन युसनयन (EU) याींिी त्ाींची स्वच्छ
ऊिाथ आसि हवामान भार्ीिारी वाढवण्यास सहिती दशावली
आहे. 2016 र्ारत-EU स्वच्छ ऊजाा आनण हवािाि र्ागीदारी
लागू करण्यासाठी 2023 पयांत नवस्तृत काया कायाक्रिावर त्ाींिी
सीं युक्तपणे सहिती दशावली. ऊजाा कायाक्षिता, िवीकरणीय
ऊजाा, ग्रीि हायडर ोजि, नग्रड एकत्रीकरण, स्ट्ोरे ज, पॉवर िाकेट
नडझाइि, इीं टरकिेक्शि, कोल्ड चेि आनण शाश्वत नवत्तपुरवठा
यािध्ये वाढीव ताींनत्रक सहकायाावर पॅिेलिे सहिती दशावली.
● आीं तरराष्टरीय सौर युतीच्या सीं दर्ाात र्ारत-EU सहकाया बळकट
करण्यासाठी पुढील िागा शोधण्याचेही पॅिेलिे िान्य केले. EU िे
र्ारत आनण आीं तरराष्टरीय ऊजाा एजन्सी याींच्यातील घनिि
सहकायाासाठी आपला पानठीं बा व्यक्त केला. G20 च्या चौकटीत
र्ारत आनण EU िे स्वच्छ उजेवर जवळू ि दे वाणघेवाण करण्याचे
िान्य केले.
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ना िरमहा ₹ 1,000 चे अिुदाि दे ईल. बाँकेिे सशस्त्र से िा ध्वज
नदि निधीिध्ये ₹ 10 कोटी ींचे योगदाि नदले आहे. सशस्त्र से िा
ध्वज नदि 7 नडसें बर रोजी साजरा केला जातो. निवेदिािुसार,
बाँकेिे सशस्त्र सेिा ध्वज नदि निधीिध्ये ₹10 कोटी ींचे योगदाि
नदले आहे. सशस्त्र सेिा ध्वज नदि 7 नडसें बर रोजी साजरा केला
जातो.
NITI आयोर् आसि भारती फाउं डेशनने 'Convoke 2021-22'
लाँ च करण्याची घोषिा केली.
●

NITI आयोर्ाने र्ारती एीं टरप्रायझे सची परोपकारी शाखा,
भारती फाऊंडे शनच्या र्ागीदारीत कॉन्फ्व्होक 2021-22 लााँच
केले. कॉन्फ्व्होक हे एक राष्टरीय सीं शोधि पररसीं वाद आहे ज्याचा
उद्दे श सीं पूणा र्ारतातील सवा नशक्षक, नशक्षणतज्ञ, शाळा
प्रिु खाींवर नवशेष लक्ष केंनित करूि नशक्षण दे ण्याच्या

सिथािाची तरतूद दडपूि टाकणे आनण इतराींशी िानहती
सािानयक करणे सिानवष्ट आहे.
यानशवाय, सनिती दहशतवादी कृत्ाींिध्ये गुींतलेल्याींचा तपास,
शोध, अटक, प्रत्ापाण आनण खटला चालवण्यात इतर
सरकाराींिा सहकाया करण्यासाठी उचललेल्या पावलाींचे निरीक्षण
करते आनण दहशतवादासाठी सनक्रय आनण निस्िय सहाय्य
गुन्हेगार ठरवते.

कराराच्या बातम्या

स्टे ट बँक ऑफ इं सडया (SBI) िे, िाजी सै निक आनण युद्धात

आव्हािाींिा तोींड दे णे आनण त्ाची गुणवत्ता िजबूत करणे हे आहे.
कॉन्फ्व्होकच्या िाध्यिातूि ते आता त्ाींचे सू क्ष्म सीं शोधि पेपर
शेअर

करू

शकतात.

या

शोधनिबींधाींचे

नवश्लेषण

नशक्षणतज्ज्ञाींच्या पॅिेलद्वारे केले जाईल. शॉटा नलस्ट् केलेले
सीं शोधि पेपसा जािेवारी 2022 िध्ये होणाऱ्या 'िॅशिल ररसचा
नसम्पोनजयि' दरम्याि सादर केले जातील.
या प्लॅटफॉमथ द्वारे :
●

शालेय नशक्षक/सरकारी शाळाींचे प्रिु ख/िुख्याध्यापक आनण
र्ारती

फाऊींडे शि

िेटवकािधील

नशक्षकाींिा

वैज्ञानिक

दृनष्टकोिातूि सीं शोधि-आधाररत उपाय वापरण्यासाठी आनण
नशक्षणाचे पररणाि सु धारण्यासाठी तळागाळात घेतलेल्या त्ाींच्या
प्रयत्नाींचे प्रदशाि करण्यासाठी प्रोत्सानहत केले जाईल.
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ग्लोबल हे ल्थ सिक्युररटी इं डेक्स 2021: भारत 66 व्या क्रमां कावर
िॅशिल एज्युकेशि पॉनलसी (NEP) 2020 दे खील नशक्षक आनण

प्राध्यापकाींिा नशक्षण प्रनक्रयेचे हृदय म्हणू ि ओळखते आनण

आहे .

ओळखते. हे नशफारस करते की नशक्षकाींिा नशकवण्याच्या

●

निदे शाींक 2019 िधील 40.2 च्या स्कोअरवरूि 2021 िध्ये

अनर्िव पद्धती ींसाठी ओळखले जाईल जे त्ाींच्या वगाात

जगाचा सरासरी एकूण GHS इीं डेक्स स्कोअर 38.9 (100 पैकी)

नशकण्याचे पररणाि सुधारतात.
घरोघरी सबल पेमेंट िेवा िुरू करण्यािाठी NPCI व IPPB चा
करार
●

इतका किी झाला.
●

युिायटे ड स्ट्े ट्स ऑफ अिे ररका (यूएसए) 75.9 च्या स्कोअरसह

कॉपोरे शन ऑफ इं सडयाच्या (NPCI) नबल पेिेंट नसस्ट्ि

निदे शाींकात पनहल्या स्थािावर आहे आनण त्ािींतर ऑस्ट्र े नलया

भारत सबलपेशी ग्राहकाींच्या दारात रोख-आधाररत नबल पेिेंट

आनण नफिलींड याींचा क्रिाींक लागतो.

D2H ररचाजा, शाळे ची फी आनण इतर उपयुक्तता से वाींचे पेिेंट

The overall ranking of GHS Index 2021:
Rank
Country
Score
1
USA
75.9
2
Australia
71.1
3
Finland
70.9
4
Canada
69.8
5
Thailand
68.2
66
India
42.8
195
Somalia
16.0

सक्षि करे ल. या सहकायाािे, NPCI Bharat BillPay Ltd आनण

ग्रीन हायडर ोिन उत्पािनािाठी BPSC ने BARC िोबत करार

नबलाींची दे यके र्ारत नबलपे प्लॅ टफॉिा वर केली जाऊ शकतात
आनण ही सु नवधा गैर-IPPB ग्राहकाींिाही उपलब्ध करूि नदली
जाईल.
●

एिपीसीआयिे आपल्या निवेदिात म्हटले आहे की, लाखो बाँक
िसलेल्या आनण से वा िसलेल्या ग्राहकाींिा ररिोट नठकाणी त्ाींच्या
दारात पेिेंट सोल्यूशन्सिध्ये प्रवेश प्रदाि करणे हे आहे. ही से वा
बाँकेच्या िोबाईल बाँनकींग से वेचा वापर करूि िोबाईल पोस्ट्पेड,

IPPB आिच्या ग्रािीण डाक से वक आनण पोस्ट्ल किा चारी
याींच्या सवाव्यापी िेटवकाद्वारे दारापाशी नबल पेिेंट सक्षि करूि

केला आहे .
●

कनाथ टक आसि UNDP यां नी 'कोड-उन्नती' चा भार् म्हिून LoU

करार केला आहे. अक्षय ऊजाा उनद्दष्टे साध्य करण्यासाठी आनण

वर स्वाक्षरी केली.

हररतगृह

कनाथ टक िरकारच्या युवा सक्षिीकरण आनण क्रीडा नवर्ागािे
उद्योजकता

आनण

रोजगाराच्या

प्रवेशािध्ये

म्हणू ि िंयुक्त राष्ट्र सवकाि कायथक्रम (UNDP) सह सािीं जस्य

किी

करण्याच्या

र्ारताच्या

●

र्ारतािे 2070 पयांत निव्वळ शून्य उत्सजािापयांत (net zero
emissions) पोहोचण्याचे उनद्दष्ट ठे वले आहे आनण त्ा
उनद्दष्टासाठी ते सध्याच्या 38 टक्कक्याींवरूि 2030 पयांत आपल्या

उपक्रिात युिायटे ड िेशन्स व्हॉलींनटयसा (UNV) याींचा सिावेश

ऊजाा निश्रणातील अक्षय्याींचा वाटा 50 टक्कक्याींपयांत वाढवण्याचा

आहे आनण SAP इीं नडया लॅबच्या CSR स्ट्र ॅ टेजीजद्वारे सिनथात

नवचार करत आहे. िवीकरणीय ऊजेची उनद्दष्टे साध्य

आहे, बेंगळु रू ग्रािीण, राििगरा, दनक्षण कन्नड आनण रायचुरू

करण्यासाठी आनण हररतगृह वायू उत्सजाि किी करण्याच्या

या 4 नजल्ह्याींिध्ये लागू केले जाईल.

दे शाच्या वचिबद्धतेला पानठीं बा दे ण्यासाठी हा अशा प्रकारचा

सरकारी प्री-युनिव्हनसा टी, आयटीआय, पॉनलटे स्क्नक आनण कला

पनहलाच उपक्रि आहे.

आनण नवज्ञाि िहानवद्यालयाींसह पन्नास िहानवद्यालये, प्रनशक्षण
आनण क्षिता नििााण, 21 व्या शतकातील प्रनशक्षण आनण
नडनजटल कौशल्ये, उद्योजकता नवकास या क्षे त्राींिध्ये प्राध्यापक
सदस्य आनण नवद्याथी सिु दायाींसोबत काि करण्यासाठी आधीच
ओळखले गेले आहेत.

41

उत्सजाि

उपक्रि आहे. इलेक्टरोलायझर प्लाींट्स सध्या आयात केले जातात.

पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. िनहलाींसह तरुणाींिा सीं धी. या

●

वायू

वचिबद्धतेला पानठीं बा दे ण्यासाठी हा अशा प्रकारचा पनहलाच

सु धारणा

करण्यासाठी राज्यस्तरीय उपक्रि 'कोड-उन्नती' चा एक र्ाग

भारत पेटरोसलयम कॉपोरे शन सलसमटे ड (BPCL) िे ग्रीि
हायडर ोजि उत्पादिासाठी अल्कलाइि इलेक्टरोलायझ तींत्रज्ञाि
वाढवण्यासाठी भाभा अिु िंशोधन केंद्र (BARC) िोबत

िागररकाींिा सक्षि केली.

●

42.8 च्या एकूण इीं डेक्स स्कोअरसह आनण 2019 िधील -0.8
च्या बदलासह र्ारत 195 दे शाींपैकी 66 क्रिाींकावर आहे.

इं सडया पोस्ट पेमेंट्ि बँक (IPPB) िे नॅशनल पेमेंट्ि

से वा सु लर् करण्यासाठी करार केला आहे. नवनवध युनटनलटी

ग्लोबल हेल्थ नसक्युररटी (GHS) इीं डेक्स 2021 िुसार, GHS

"समशन शक्ती सलत्मव्हंर् लॅब" लाँ च करण्यािाठी ओसडशाचा
UNCDF िोबत करार
●

ओनडशािे युिायटे ड िेशन्स कॅनपटल डे व्हलपिें ट फींड
(UNCDF) सोबत िनहलाींच्या आनथाक सक्षिीकरणासाठी “निशि
शक्ती नलस्व्हींग लॅब” सु रू करण्यासाठी करार केला. आनथाक
आरोग्यासाठी जागनतक केंि, निशि शक्ती नलस्व्हींग लॅब सु रू

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

Monthly Current Affairs PDF in Marathi |December 2021
करण्यासाठी िनहलाींिा आनथाकदृष्ट्ट्या सक्षि बिवते आनण
ग्रीन एनिीिाठी अिानीने SECI िोबत करार केला आहे .

लैंनगक सिािता चालवते. नडनजटल तींत्रज्ञाि आनण ई-कॉिसा चा

●

वापर करूि, ते िनहला, स्वयीं-सहायता गट (SHG) आनण

उजाा पुरवण्यासाठी िोलर एनिी कॉपोरे शन ऑफ इं सडया

कुटुीं बाींचे नियोजि, बचत, कजा घेणे नकींवा अनधक चाींगल्या प्रकारे

(SECI) सोबत खरे दी करार केला आहे. हा जगातील सवाात िोठा

खचा करण्याच्या घटकाींिध्ये िदत करूि त्ाींचे उत्पन्न आनण

हररत ऊजाा खरे दी करार (PPA) आहे. हा करार जूि 2020 िध्ये

आनथाक कल्याण वाढवेल. हे िनहलाींच्या स्वायत्तता आनण आनथाक

SECI द्वारे AGEL ला नदलेल्या 8,000 MW च्या उत्पादिाशी

स्वातींत्र्याशी सीं बींनधत अडथळे दू र करे ल.

निगनडत सौर निनवदे चा र्ाग आहे. आतापयांत, AGEL िे SECI

सडसिटल बँसकंर् िोल्यूशन प्रिान करण्यािाठी ऍत्मक्सि बँकेने

सोबत 2020 िध्ये प्रदाि केलेल्या 8,000 MW पैकी 6,000 MW

त्मस्वफ्टशी करार केला आहे
●

अिानी ग्रीन एनिी सलसमटे ड (AGEL) िे 4,667 MW हररत

च्या एकूण उत्पादि क्षितेसाठी PPA वर स्वाक्षरी केली आहे.

ऍत्मक्सि बँक ग्राहकाींिा सवासिावेशक नडनजटल सिाधाि प्रदाि

येत्ा 2 ते 3 िनहन्याींत कींपिीला 2000 िे गावॅटची नशल्लक पूणा

करण्यासाठी प्रदाता त्मस्वफ्टकडून िवीि नडनजटल से वाींसह
काि करत आहे. बाँक सरकारी सींस्था आनण से वा प्रदात्ाींच्या
नवनवध नडनजटायझे शि उपक्रिाींशी जोडत आहे ज्यािु ळे
व्यावसानयक ग्राहकाींिा एीं ड-टू -एीं ड से वा नदली जाईल. ऍस्क्सस
बाँकेच्या B2B (व्यविाय-ते-व्यविाय) नडनजटायझे शिच्या

होण्याची अपेक्षा आहे.
TVS मोटर आसि BMW Motorrad इलेत्मक्टर क वाहने
बनवण्यािाठी टायअप करतात.
●

र्ारताची

TVS

मोटर

कंपनी

र्ारतात

BMW

च्या

मोटारिायकल ब्राँडसह इलेस्क्टर क वाहिे (EV) नवकनसत करे ल,

प्रयत्नाींिा स्स्वफ्ट या जागनतक बाँकाींच्या सहकारी सींस्थाींद्वारे

ज्याींिी त्ाींच्या क्लीि िोनबनलटी ऑफरचा नवस्तार करण्याचा

सिथाि नदले जात आहे जे बाँकाींिध्ये िध्यस्थ म्हणूि काि करते

प्रयत्न करणाऱ्या अिेक र्ारतीय ऑटोिे कसा िध्ये सािील होईल.

आनण िािके ठरवते.
स्विे शीकरिाच्या प्रयत्ां मध्ये िुधारिा करण्यािाठी IIT-

टाय-अप अशा वेळी झाला आहे जेव्हा ओला इलेस्क्टर क आनण

सिल्लीने IAF िोबत करार केला आहे .

एथर सारख्या िवीि-युगातील स्ट्ाटा -अप इलेस्क्टर क स्कूटरिध्ये

●

गुींतवणू क वाढवत आहेत.

IIT-सिल्ली िे भारतीय वायुिेना (IAF) िोबत नवनवध शस्त्रास्त्र
प्रणाली ींिधील स्वदे शी उपायाींसाठी एक सािीं जस्य करार केला.

●

या सािीं जस्य कराराींतगात, IAF िे तींत्रज्ञािाचा नवकास आनण

आनण दे शाींतगात दोन्ही बाजाराींसाठी नवद्यिाि अींतगात ज्वलि

नवनवध शस्त्रास्त्र प्रणाली नटकवूि ठे वण्यासाठी स्वदे शी उपाय

प्लॅ टफॉिा व्यनतररक्त इलेस्क्टर क वाहि प्लॅ टफॉिा आणण्याची

शोधण्यावर र्र दे णारी प्रिु ख क्षे त्रे ओळखली आहेत. IIT नदल्ली

योजिा आखली आहे.

आनण IAF िधील र्ागीदारी IAF च्या िें टेिन्स किाींडच्या बेस

सविे शी उपग्रह प्रक्षेसपत करण्यािाठी इस्रोने चार िे शांिोबत

ररपेअर डे पोच्या (BRDs) प्रयत्नाींिा दे खील चालिा दे ईल.

िहा करार केले.

शाश्वत शेतीिाठी आं ध्र प्रिे शने UN-FAO आसि ICAR िोबत

●

करार केला आहे .
●

सहा करार केले आहेत. या परदे शी उपग्रहाींच्या प्रक्षे पणातूि
सु िारे 132 दशलक्ष युरो किावले जातील. ISRO-र्ारतीय

पद्धती ींचे प्रनशक्षण दे ण्यासाठी आीं ध्र प्रदे श सरकारसोबत करार

अींतराळ सीं स्था, 1969 िध्ये स्वतींत्र र्ारतीय अींतराळ कायाक्रि

केला आहे. FAO व्यनतररक्त, र्ारतीय कृषी सीं शोधि पररषद या

नवकनसत करण्यासाठी स्थापि करण्यात आली. अणु ऊजाा आनण

प्रकल्ासाठी सहकाया करत आहे.

व्यवस्थापि पद्धती ींचे प्रनशक्षण दे ईल. 2020 िध्ये, बाजारातूि
बिावट नबयाणे , कीटकिाशके आनण खते काढूि टाकण्याच्या
प्रयत्नाचा एक र्ाग म्हणू ि AP िध्ये रायथू र्रोसा केंि (RBK)
नकींवा नकसाि सहायता केंिे स्थापि करण्यात आली.
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अींतराळ राज्यिीं त्री डॉ नजतेंि नसीं ह याींिी साींनगतले की, इस्रोिे

FAO शेतकऱ्याींिा, अनधकारी आनण शास्त्रज्ञाींिा कृषी सीं लग्न
क्षे त्रातील िवीि तींत्रज्ञाि आनण शेतकऱ्याींिा सवोत्ति शेती

र्ारतीय अींतराळ सीं शोधि सींस्था (ISRO) िे 2021-2023
दरम्याि नवदे शी उपग्रह प्रक्षे नपत करण्यासाठी चार दे शाींसोबत

युिायटे ड िेशन्सच्या अन्न आनण कृषी सीं घटिेिे (FAO)
शेतकऱ्याींिा चाींगल्या शेती व्यवस्थापि पद्धती आनण शाश्वत कृषी

●

र्ागीदारीच्या नवस्ताररत व्याप्ती अींतगात, कींपन्याींिी जागनतक

1999 पासू ि 34 दे शाींचे एकूण 342 उपग्रह प्रक्षे नपत केले आहेत.
●

ISRO आपली व्यावसानयक शाखा, न्यू स्पेस इीं नडया नलनिटे ड
(NSIL), ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षे पण वाहि (PSLV) वरूि इतर दे शाींचे
उपग्रह प्रक्षे नपत करत आहे. 12 नवद्याथी उपग्रहाींसह एकूण 124
स्वदे शी उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षे त टाकण्यात आले आहेत.
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HAL ने BEL िोबत ८३ LCA तेिि Mk1A लढाऊ सवमानांिाठी
नीती आयोर्ाने फूड बास्केटमध्ये सवसवधता आिण्यािाठी UN

करार केला.
●

सहं िुस्तान एरोनॉसटक्स सलसमटे ड (HAL) िे 83 LCA (लाइट
कॉम्बॅट

एअरक्राफ्ट)

तेिि

Mk1A

लढाऊ

सवमान

कायथक्रमािाठी 20 प्रकारच्या प्रणाली ींचा नवकास आनण पुरवठा
करण्यासाठी भारत इलेक्टरॉसनक्स सलसमटे ड (BEL) सोबत
2,400 कोटी रुपयां चा करार केला आहे. कराराचा कालावधी
5 वषे म्हणजे 2023 ते 2028 पयांत आहे. नवशेष म्हणजे,
कोणत्ाही र्ारतीय कींपिीसाठी HAL ची ही सवाात िोठी ऑडा र
आहे ज्यािु ळे 'आत्मनिर्ार र्ारत' िोनहिे ला चालिा निळते. या
प्रणाली ींच्या पुरवठ्याचा आदे श बेंगळु रू (किााटक) आनण

WFP शी करार केला आहे .
● NITI आयोगािे सीं युक्त राष्टराींच्या जागनतक अन्न कायाक्रि (WFP)
सह आशयाच्या नवधािावर स्वाक्षरी केली आहे. ही र्ागीदारी
बाजरी ींच्या िु ख्य प्रवाहात आणण्यावर आनण 2023 च्या
आीं तरराष्टरीय बाजरी वषााच्या सीं धीचा वापर करूि ज्ञािाच्या
दे वाणघेवाणीिध्ये जागनतक स्तरावर आघाडी घेण्यासाठी
र्ारताला पानठीं बा दे ण्यावर लक्ष केंनित करते. र्ारत सरकारिे
2018 हे बाजरीचे वषा म्हणू ि पाळले.
महत्त्वाचे मु द्दे:
●

पींचकुला (हररयाणा) येथील बीईएलच्या दोि युनिटद्वारे अींिलात
आणला जाईल.
काडथ -आधाररत पेमेंटिाठी टोकनायझेशनिाठी मास्टरकाडथ
आसि Google Pay ने करार केला.
●

Mastercard आसि Google िे टोकनायझेशन पद्धत

●

जाहीर केली जी Google Pay वापरकत्ाांिा त्ाींचे Mastercard
क्रेनडट काडा आनण डे नबट काडा वापरूि सुरनक्षतपणे व्यवहार
करण्यास सक्षि करते. या सहयोगािे, Google Pay Android
वापरकते स्कॅि करू शकतात आनण सीं पूणा र्ारत QR-सक्षि
व्यापाऱ्याींिा पेिेंट करू शकतात, टॅ प-अाँड-पे करू शकतात
आनण त्ाींच्या िास्ट्रकाडा डे नबट आनण क्रेनडट काडा द्वारे अॅॅपिधील व्यवहार करू शकतात. सोयीस्कर िोींदणीसाठी,
वापरकत्ाांिा Google Pay अॅॅपवर त्ाींचे काडा जोडण्यासाठी
त्ाींचे काडा तपशील आनण त्ाींचा OTP टाकूि एकदाच से टअप
करावा लागेल.
सवप्रो 230 िशलक्ष डॉलिथच्या डीलमध्ये एिाइल सवकत घेिार

●

सीं पूणा र्ारतर्र अन्न आनण पोषण सुरक्षेसाठी हवािािास
अिुकूल शेती िजबूत करण्यासाठी दोन्ही पक्षाींिधील
धोरणात्मक आनण ताींनत्रक सहकायाावर लक्ष केंनित करते.
कौशल्य कमथ चाऱयां ना प्रोत्साहन िे ण्यािाठी NPCI Udemy
सबझनेििोबत भार्ीिारी केली.
● नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरे शन ऑफ इं सडया (NPCI) िे NPCI
च्या किा चाऱ्याींसाठी िानवन्यपूणा नशक्षण आनण कौशल्य
नवकासाला प्रोत्साहि दे ण्यासाठी Udemy Business सोबत
र्ागीदारी करार केला आहे . Udemy नबझिेससोबत 3 वषाांची

आहे .
●

नवप्रोिे $230 दशलक्षिध्ये पररवतािशील सायबर सु रक्षा
सल्लागार प्रदाता एडनगलला नवकत घेण्यासाठी करारावर
स्वाक्षरी केली आहे. 2001 िध्ये स्थानपत, Edgile त्ाच्या
व्यवसाय-सीं रेस्खत सायबर सुरक्षा क्षिता, बदलत्ा नियािक
वातावरणाची सखोल सिज आनण आधुनिक एीं टरप्राइझ सु रनक्षत
करण्यात िदत करणारे क्लाउड पररवताि सक्षि करण्यासाठी
सु रक्षा आनण जोखीि िेत्ाींद्वारे ओळखले जाते. यात 182
किा चारी ऑिसाइट किा चारी आहेत.

●

Wipro आनण Edgile एकनत्रतपणे Wipro CyberTransform
नवकनसत करतील, जो एक एकीकृत सीं च आहे जो एीं टरप्राइझिा
सायबर सुरक्षे च्या जोखिीवर बोडा रूि गव्हिान्स वाढनवण्यात
िदत करे ल, िजबूत सायबर धोरणाींिध्ये गुींतवणू क करे ल आनण
कृतीत व्यावहाररक सुरनक्षततेचे िूल्य निळवेल.
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NITI आयोग आनण UN WEP िधील र्ागीदारी बाजरी ींच्या िु ख्य
प्रवाहावर लक्ष केंनित करते आनण 2023 हे बाजरीचे आीं तरराष्टरीय
वषा म्हणूि ओळखले जात असतािा आीं तरराष्टरीय स्तरावर
ज्ञािाच्या दे वाणघेवाणीिध्ये र्ारताला पानठीं बा दे ण्यावर लक्ष
केंनित करते.
या र्ागीदारीचा उद्दे श लहाि शेतकऱ्याींसाठी लवनचक
उपजीनवका नििााण करणे आनण हवािाि बदलासाठी
अिुकूलतेची क्षिता तसे च अन्न प्रणाली ींिध्ये पररवताि करणे हे
आहे.

●

र्ागीदारी NPCI किा चार् याींिा टे क, डोिे ि, वताणूक आनण िेतृत्व
कौशल्य यासारख्या िागणीतील कौशल्याींवर अभ्यासक्रि प्रदाि
करे ल. NPCI च्या 'टॅ लेंट डे व्हलपिें ट फॉर ऑल' या निशिद्वारे ते
आनटा नफनशयल इीं टेनलजन्स (AI), िशीि लनिांग (ML), ब्लॉकचेि,
नडस्स्ट्र ब्युटेड लेजर टे क्नॉलॉजी (DLT), रोबोनटक प्रोसे स
ऑटोिे शि (RPA) इत्ादी ींिध्ये क्षिता-निनिा ती कायाक्रि प्रदाि
करते.
‘सवाांसाठी टॅ लेंट डे व्हलपिें ट’ या आपल्या स्व्हजि अींतगात, NPCI
आपल्या किा चार् याींच्या क्षिता वाढवण्यावर िोठा सट्टा लावत
आहे आनण लनिांग अाँड डे व्हलपिें ट (L&D) च्या बजेटिध्ये सात
पटीिे वाढ केली आहे. Udemy नबझिेससह तीि वषाांच्या
सहकायाािे सवा NPCI किा चार् याींिा टे क, डोिे ि, वताणूक आनण
िेतृत्व कौशल्ये याींसारख्या िागणीतील कौशल्याींवरील
अभ्यासक्रि ऑफर केले जातील, जे आता अिुर्वात्मक नशक्षण
सक्षि करण्यासाठी आव्हािात्मक असाइििें टिध्ये प्रवेश
करण्यास सक्षि असतील.
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करारां बद्दल:
GACL व GAIL यां नी र्ुिरातमध्ये बायोइर्ेनॉल प्लां ट
उभारण्यािाठी हातसमळविी केली.
● Indipaisa चे ध्ये य SME िालक आनण ऑपरे टर याींिा त्ाींच्या
● गुजरात अल्कलीज अाँड केनिकल्स नलनिटे ड (GACL) आनण
आनथाक जबाबदारी घेण्यास सक्षि बिवणे तसे च त्ाींिा त्ाींच्या
GAIL (इीं नडया) नलनिटे ड याींिी गुजरातिध्ये प्रनतनदि 500-नकलो
व्यवसायात वाढ करण्यास, सरकारी कर कायद्याींचे पालि
नलटर (KLD) उत्पादि क्षितेसह बायोइथेिॉल प्लाींट स्थापि
करण्यास आनण त्ाींच्या कुटुीं बासाठी चाींगले र्नवष्य घडनवण्यात
करण्यासाठी सािीं जस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. कच्च्च्या
िदत करणाऱ्या सु नवधा आनण से वा दे णे हे आहे.
तेलाची आयात किी करण्यासाठी 2025 पयांत पेटरोलिध्ये 20%
● Indipaisa र्ारतीय SME िालक आनण ऑपरे टर याींच्या नवनशष्ट
इथेिॉल निश्रणासाठी र्ारताचे पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींिी सु रू

केलेल्या रोडिॅ पच्या धतीवर या सािीं जस्य करारावर स्वाक्षरी
करण्यात आली.
● प्रकल्ाचा अींदानजत खचा रु. 1,000 कोटी आहे आनण त्ातूि
अींदाजे रु. वानषा क उत्पन्न अपेनक्षत आहे. 1500 कोटी. या
प्रकल्ाद्वारे परकीय चलिात दरवषी USD 70 दशलक्षची अींदाजे
बचत दे खील अपेनक्षत आहे.
िेंटरल बँक ऑफ इं सडयाने U GRO कॅसपटलिोबत िह-किथ
करारावर स्वाक्षरी केली.
● िेंटरल बँक ऑफ इं सडया आनण U GRO कॅसपटल याींिी सहकजा करारावर स्वाक्षरी केली आहे आनण पुढील 12 िनहन्याींत
िध्यि, लघु आनण सू क्ष्म उद्योगाींिा (MSMEs) 1,000 कोटी रुपये
नवतररत करण्याची योजिा आहे . प्रथि, सीं जीविी, साथी, GRO
MSME आनण िनशिरी फायिास्न्सींग या कायाक्रिाींतगात U GRO
Capital च्या नवनवध MSME नवर्ागाींिा हे नवतरण केले जाईल.
● सें टरल बाँक ऑफ इीं नडया U GRO कॅनपटलच्या नवतरण
िेटवकाद्वारे उद्भवलेल्या कजाांसह GRO-Xstream प्लॅटफॉिा द्वारे
सह-कजा सिथाि प्रदाि करे ल. ही व्यवस्था एिएसएिईींिा
परवडणाऱ्या नकितीत क्रेनडटची उपलब्धता सु निनित करे ल.
आं तरराष्ट्रीय सनधी हस्तांतरि िक्षम करण्यािाठी पेटीएम
पेमेंट्ि बँकेने मनीग्रामशी करार केला आहे .
● पेटीएम पेमेंट्ि बँकेने पेटीएम वॉलेटमध्ये थेट आीं तरराष्टरीय
निधी हस्ताींतरण सक्षि करण्यासाठी मनीग्राम या पीअर-टू पीअर रे निटन्स कंपनीिोबत र्ागीदारी केली आहे. र्ागीदारी
अींतगात, परदे शातील ििीग्राि वापरकते आता कोणत्ाही सीं पूणा
िो युवर कस्ट्िर (KYC)-अिुरूप पेटीएि वॉलेटिध्ये पैसे
हस्ताींतररत करू शकतात. र्ारतातील ििीग्राि व्यवहार हे
नडनजटल पद्धतीिे प्राप्त झालेल्या व्यवहाराींच्या जवळपास 50
टक्के इतके आहेत. ििीग्रािची ही र्ारतातील पनहली िोबाइल
वॉलेट र्ागीदारी आहे.
नवीन Fintech प्लॅटफॉमथ लाँ च करण्यािाठी Indipaisa NSDL
पेमेंट्ि बँकेिोबत करार
● Indipaisa िे र्ारतातील 63 दशलक्ष लघु आसि मध्यम
आकाराच्या एं टरप्राइझ (SME) क्षेत्राला लि करत नवत्तीय
तींत्रज्ञाि (नफिटे क) सोल्यूशन्स लॉन्च करण्यासाठी NSDL
पेमेंट्ि बँकेिोबत र्ागीदारी करार केला आहे. SME िालक
आनण ऑपरे टर याींिा व्यवसाय वाढवण्यास, सरकारी कर
कायद्याींचे पालि करण्यास आनण शाश्वत र्नवष्य नििााण
करण्यास िदत करणाऱ्या सु नवधा आनण सेवा प्रदाि
करण्यासाठी सक्षि करणे.
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गरजा पूणा करण्यासाठी जनििीपासू ि सािुकूनलत अिेक
आनथाक उत्पादिे आनण सेवा सादर करण्याची योजिा आखत
आहे.
●

नशवाय, 2025 पयांत वानषा क USD 1.0 नटर नलयि पेक्षा जास्त
असणारी पेिेंट नडजीटल करण्याच्या र्ारत सरकारचा आनण
र्ारतीय ररझव्हा बाँकेच्या िोनहिे चा र्ाग असल्याचा Indiapaisa
ला अनर्िाि आहे.

ग्रामीि भार्ात बँसकंर् िेवा िे ण्यािाठी HDFC बँकेने IPPB
िोबत करार केला आहे .
●

HDFC बाँकेिे नििशहरी आनण ग्रािीण र्ागातील IPPB च्या 4.7
कोटी ग्राहकाींिा बाँनकींग से वा दे ण्यासाठी इीं नडया पोस्ट् पेिेंट्स
बाँक (IPPB) सोबत सािीं जस्य करार केला आहे. सािीं जस्य
कराराींतगात, 4.7 कोटी ींपैकी सु िारे 90 टक्के ग्राहक ग्रािीण
र्ागात राहतात. HDFC बाँकेचे उनद्दष्ट आहे की IPPB च्या 650
शाखाींचे िेटवका आनण 136,000 पेक्षा जास्त बाँनकींग ऍक्सेस
पॉइीं ट्सचा फायदा घेऊि आनथाक सिावेशि िोनहिे ला चालिा
दे णे.

●

या करारािु ळे IPPB ला त्ाींच्या घरोघरी बाँनकींग से वेद्वारे ग्राहकाींिा
परवडणारी आनण वैनवध्यपूणा ऑफर प्रदाि करता येईल. या
युतीिु ळे आम्हाला आिची सवोत्कृष्ट उत्पादिे आनण से वा
र्ारताच्या दू रच्या कािाकोपऱ्यातील लाखो IPPB ग्राहकाींपयांत
पोहोचवता येतील.

HDFC लाइफने िाऊर् इं सडयन बँकेिोबत बँकािुरन्स
भार्ीिारी केली.
●

दनक्षण र्ारतीय बाँकेच्या ग्राहकाींिा दनक्षण र्ारतीय बाँकेच्या
ग्राहकाींिा एचडीएफसी लाइफची जीवि नविा उत्पादिे आनण
से वाींचा लार् घेता यावा यासाठी HDFC Life िे दनक्षण र्ारतीय
बाँकेसोबत बाँकासु रन्स (बाँक-नविा) करार केला. ही बाँकाशुरन्स
व्यवस्था दनक्षण र्ारतीय बाँकेच्या ग्राहकाींिा एचडीएफसी
लाइफच्या जीवि नविा उत्पादिाींच्या नवस्तृत श्रे णीचा लार्
घेण्यास सक्षि करे ल ज्यािध्ये सींरक्षण, बचत आनण गुींतवणू क,
से वानिवृत्ती आनण गींर्ीर आजारासाठी उपाय सिानवष्ट आहेत. ही
बाँकाशुरन्स र्ागीदारी एचडीएफसी लाईफच्या सीं पूणा र्ारतातील
व्यवसायाला अनधक बळकट करे ल.
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कनाथ टक िरकारने 'ई-RUPI' लार्ू करण्यािाठी NPCI आसि
यािीतील ठळक मु द्दे:

SBI िोबत भार्ीिारी केली.
● कनाथ टक िरकारने नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरे शन ऑफ
इं सडया (NPCI) आसि स्टे ट बँक ऑफ इं सडया (SBI) सोबत
र्ागीदारी केली आहे आनण त्ाींच्या नशष्यवृत्ती कायाक्रिाींतगात
नवद्यार्थ्ाांिा 'e-RUPI' पेिेंट सोल्यूशि सक्षि आनण लागू केले
आहे. ई-RUPI ची पूताता करण्यासाठी, ओळखल्या गेलेल्या
सीं स्था नवद्यार्थ्ाांिी अिुप्रयोग वापरूि प्रदनशात केले ला QR कोड
नकींवा SMS स्स्ट्र ीं ग स्कॅि करतील. ई-RUPI हे NPCI द्वारे प्रदाि
केलेले कॅशलेस आनण कॉन्टॅ क्टलेस पेिेंट सोल्यूशि आहे आनण
ते लीक-प्रूफ नवतरण व्यवहार सु निनित करण्यासाठी वापरले
जाईल.
e-RUPI चे फायिे :
● नडनजटल पेिेंट प्लॅ टफॉिा ई-RUPI चा वापर किााटक
सरकारच्या नशष्यवृत्ती कायाक्रिाींतगात पात्र नवद्यार्थ्ाांच्या
शैक्षनणक शुल्काचे “लीक-प्रूफ” पेिेंट सु निनित करण्यासाठी
केला जाईल. या प्रनक्रयेचा एक र्ाग म्हणू ि, किााटक सरकार
पात्र नवद्यार्थ्ाांच्या िोबाईलवर ई-व्हाउचर नवतररत करे ल.
व्हाउचर कोड फीचर फोिवर दे खील प्राप्त केला जाऊ शकतो.
नवद्याथी फी र्रण्याच्या हेतूिे ओळखल्या गेलेल्या कॉलेजेस नकींवा
सीं स्थाींिध्ये ई-RUPI ररडीि करू शकता.

रॅ क्स आसि अहवाल बातम्या
सनमथ ला िीतारामन फोर्ब्थ 2021 च्या िर्ातील 100 िवाथ त
शत्मक्तशाली मसहलां मध्ये 37 व्या क्रमांकावर आहे त.
● र्ारताच्या अथािींत्री (FM), नििा ला सीतारािि याींिी फोब्सा च्या
2021 च्या जगातील 100 सवाात शस्क्तशाली िनहलाींच्या यादीत
नकींवा फोब्सा च्या जगातील 100 सवाात शस्क्तशाली िनहलाींच्या 18
व्या आवृत्तीत 37 व्या स्थािावर आहे. नतला सलग नतसऱ्या वषी
या यादीत स्थाि निळाले आहे. 2020 िध्ये त्ा यादीत 41व्या
आनण 2019 िध्ये 34व्या क्रिाींकावर होत्ा. र्ारतातील सातव्या
िनहला अब्जाधीश आनण सवाात श्रीिीं त स्वयींनिनिा त अब्जाधीश,
फाल्गुिी िायर, सींस्थापक आनण CEO, Nykaa या यादीत 88व्या
स्थािावर होत्ा. फोब्सा 2021 च्या जगातील 100 सवाात
शस्क्तशाली िनहलाींच्या यादीिध्ये फक्त 4 र्ारतीय िनहलाींचा
क्रिाींक लागतो.
यािीतील इतर भारतीय मसहला:
● रोशनी नािर मल्होत्रा, HCL टे क्नॉलॉजीच्या अध्यक्षा,
र्ारतातील सू चीबद्ध IT कींपिीचे िेतृत्व करणारी पनहली िनहला
या यादीत 52 व्या स्थािावर आहे.
● बायोकॉनचे कायाकारी अध्यक्ष आनण सींस्थापक सकरि
मु झुमिार-शॉ या यादीत ७२व्या स्थािावर आहेत. नतिे 1978
िध्ये र्ारतातील सवाात िोठ्या सू चीबद्ध बायोफािाास्युनटकल
फिा ची स्थापिा केली.
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●

जगातील नतसरी सवाात श्रीिीं त िनहला, मॅ केन्फ्झी स्कॉट, लेखक
आनण Amazon चे सीं स्थापक जेफ बेझोस याींची िाजी पत्नी
फोर्ब्थच्या 2021 च्या िर्ातील 100 िवाथ त शत्मक्तशाली
िनहलाींिध्ये अव्वल स्थािावर आहे, ज्याींिी 17 पैकी 15 पैकी
अव्वल स्थाि पटकावणाऱ्या जिा िीच्या चॅन्सेलर अाँजेला िकेल
याींची जागा घेतली.
● युिायटे ड स्ट्े ट्स ऑफ अिे ररकेच्या उपराष्टरपती बिणाऱ्या
पनहल्या िनहला आनण रीं गाची (काळी) पनहली व्यक्ती कमला
हॅ ररि याींिा यािीत िु िरे स्र्ान समळाले.
● अिे ररकेच्या टर े झरी सेक्रेटरी म्हणूि सनयुक्त झालेल्या पनहल्या
िनहला िे नेट येलेन या यादीत ३९व्या स्थािावर आहेत.
● या यादीत ओप्रा सवन्फ्रे (23), िॅसिंडा आडथ नथ (34), ररहाना
(68) आसि इतरां चा िमावेश आहे .
● टे लर स्स्वफ्ट (वय 31 वषे ) ही 78 व्या क्रिाींकावर आहे,
एसशया पॉवर इं डेक्स 2021: भारत चौथ्या क्रमां कावर आहे
● Lowy Institute Asia Power Index 2021 िुसार, र्ारतािे 26
दे शाींपैकी 100 पैकी 37.7 गुणाींसह आनशया-पॅनसनफक
प्रदे शातील 4व्या क्रिाींकाचा सवाात शस्क्तशाली दे श आहे.
र्ारताचा एकूण गुण 2020 च्या तुलिेत 2 गुणाींिी घसरला आहे.
2021 िध्ये र्ारत पुन्हा िोठ्या पॉवर थ्रेशोल्डपासू ि किी आहे.
2021 िध्ये एकूण धावसीं ख्येिध्ये खाली जाणारा आनशयातील 18
दे शाींपैकी र्ारत एक आहे.
आसशया-पॅसिसफक क्षेत्रातील एकूि शक्तीिाठी शीषथ 10 िे श
आहे त:
● सीं युक्त राष्टर
● चीि
● जपाि
● र्ारत
● रनशया
● ऑस्ट्र े नलया
● दनक्षण कोररया
● नसीं गापूर
● इीं डोिेनशया
● थायलींड
िार्सतक Inequality अहवाल 2022 िाहीर
● रान्स-आधाररत जागनतक नवषिता प्रयोगशाळे िे “िार्सतक
Inequality अहवाल 2022” िावाचा अहवाल प्रकानशत केला.
हा अहवाल लुकाि चॅन्सेल याींिी नलनहला आहे, ते जागनतक
असिािता लॅबचे सह-सींचालक आहेत. प्रनसद्ध रेंच अथाशास्त्रज्ञ
र्ॉमि सपकेट्टी याींिी याचे सू त्रसीं चालि केले. 2021 िध्ये
र्ारतीय लोकसींख्येच्या शीषा 10 टक्के आनण शीषा 1 टक्के
लोकाींचा एकूण राष्टरीय उत्पन्नात अिुक्रिे 57 टक्के आनण 22
टक्के वाटा आहे, तर तळाच्या 50 टक्के लोकाींचा वाटा 13
टक्कक्याींवर गेला आहे.
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अमेररका या सवाात श्रीिीं त राष्टराचे प्रिाण 1 ते 17 आहे. जागनतक
िास्तीत िास्त कामावर घेण्याचा सक्रयाकलाप अिलेली राज्ये:

लोकसीं ख्येपैकी सवाात श्रीिीं त दहा लोकाींकडे

जागनतक

●

िहाराष्टर, किााटक आनण तानिळिाडू ही तीि राज्ये आहेत नजथे
िोकरीची िागणी जास्त आहे.

●

78% परीक्षाथी 60 टक्कक्याींपेक्षा जास्त गुण निळवणारे पुिे हे

उत्पन्नाच्या 52 टक्के नहस्सा आहे. दुसरीकडे , निम्प्म्या गरीब
लोकसीं ख्येला जागनतक उत्पन्नाच्या 8.5 टक्के किाई निळते.
●

िध्य पूवा आनण उत्तर आनरका (MENA) हे जगातील सवाात
असिाि प्रदे श आहेत, तर युरोपिध्ये सवाात किी असिािता
पातळी आहे. युरोपिध्ये, शीषा 10 टक्के उत्पन्नाचा वाटा सु िारे
36 टक्के आहे, तर MENA िध्ये ते 58 टक्के आहे.

सवाानधक रोजगारक्षि सीं साधिे असलेले शहर आहे.
िवाथ सधक रोिर्ारक्षमता अिलेली शीषथ 5 राज्ये:
रँ क
1

राज्य

रोिर्ारक्षमता %
66.1

भारतातील अिमानतेवरील प्रमु ख सनष्कषां चे सवश्लेषि:

2

िहाराष्टर
उत्तर प्रदे श

●

अहवालात असे ििू द केले आहे की र्ारतातील शीषा 1%

3

केरळा

64.2

लोकसीं ख्येकडे 2021 िध्ये एकूण राष्टरीय उत्पन्नाच्या एक
पींचिाींशपेक्षा जास्त नहस्सा आहे.

4

पनिि बींगाल

63.2

5

किााटक

59.3

●

लोकसीं ख्येच्या खालच्या अध्याा लोकाींची किाई फक्त 13.1 टक्के
आहे.

●

हे अधोरे स्खत करते की र्ारतािे स्वीकारलेल्या आनथाक सु धारणा
आनण उदारीकरणाचा सवाानधक फायदा शीषा 1 टक्के लोकाींिा
झाला आहे.

●

अहवालात र्ारताची ओळख गरीब आनण असिाि दे श म्हणूि
करण्यात आली आहे, ज्यािध्ये श्रीिीं त उच्चभ्रू आहेत.

●

र्ारतातील 1 टक्के श्रीिीं त लोक 2021 िध्ये एकूण राष्टरीय
उत्पन्नापैकी 22% आहेत, तर शीषा 10% लोकाींकडे 57% उत्पन्न
आहे.

इं सडया त्मस्कल्स ररपोटथ 2022: महाराष्ट्राने अव्वल स्र्ान कायम
राखले आहे .
●

व्हीबॉक्सिे प्रनसद्ध केलेल्या इीं नडया स्स्कल्स ररपोटा (ISR) 2022
ची 9वी आवृत्ती, उत्तर प्रदे श आनण केरळिींतर सवाानधक
रोजगारक्षि प्रनतर्ा असलेल्या राज्याींच्या यादीत िहाराष्टरािे
अव्वल स्थाि कायि ठे वले आहे. ISR 2022 ची थीि 'Rebuilding and Reengineering the Future of
Work'. इीं नडया स्स्कल्स ररपोटा हा वाढत्ा र्ारतातील टॅ लेंटची
िागणी आनण पुरवठा याींच्याशी जुळण्यासाठी काि, नशक्षण
आनण कौशल्य याींच्या र्नवष्याबद्दलचा सीं पूणा अहवाल आहे.
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65.2

Truecaller: 2021 मध्ये भारत स्पॅ म कॉलने िवाथ सधक प्रभासवत
झालेला चौर्ा िे श
● कॉलरआयडी, स्पॅि नडटे क्शि आनण ब्लॉनकींग कींपिी,
Truecaller द्वारे िवीिति अींतदृाष्टीिुसार, २०२१ िध्ये नवक्री
आनण टे नलिाकेनटीं ग कॉलिध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यािु ळे
र्ारतातील स्पॅि कॉलचे दर पुन्हा वाढले आहेत. नवक्री आनण
टे लीिाकेनटीं ग कॉलिध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचा थेट पररणाि
म्हणजे ऊध्वागािी हालचाल, जे र्ारतात सवा स्पॅि कॉलपैकी
सु िारे 93.5% आहेत. अहवालात असे ही नदसू ि आले आहे की
एक नवनशष्ट कींपिी, ज्याची ओळख Truecaller िे उघड केली
िाही, 2021 िध्ये 202 दशलक्ष स्पॅि कॉल करण्यासाठी
जबाबदार होती, जे प्रनत तासाच्या आधारावर सुिारे 27,000
कॉल्सिध्ये अिुवानदत होते.
शीषथ 3 िे श:
● सवाानधक स्पॅि आधाररत कॉल असलेले जगातील शीषा तीि दे श
म्हणजे ब्राझील, पेरू आसि युक्रेन. नवशेष म्हणजे, कठोर
सरकारी नियिाींिुळे यूएसए 2020 िध्ये दु सऱ्या स्थािावरूि
2021 िध्ये 20 व्या स्थािावर घसरले.
WADA अहवाल: डोप उल्लंघन करिाऱया िर्ातील पसहल्या
तीन िे शांमध्ये भारत
● डोपचे उल्लींघि करणार् या जगातील पनहल्या तीि दे शाींिध्ये
र्ारताचा सिावेश होतो. 2019 िध्ये र्ारतीय खेळाडूींिी 152
वेळा डोप-सीं बींनधत नक्रयाकलापाींिध्ये सहर्ाग िोींदवला.
जागनतक उत्तेजक नवरोधी एजन्सी (वाडा) िे प्रकानशत केलेल्या
ताज्या अहवालात र्ारताला जगातील सवाात िोठे उल्लींघि
करणाऱ्याींिध्ये पनहल्या तीििध्ये स्थाि निळाले आहे. रनशया
(167) आनण इटली (157). ब्राझील (78) चौर्थ्ा आनण इराण (70)
पाचव्या स्थािावर आहे.
● 2019 िध्ये , र्ारतात 152 (एकूण जगाच्या 17 टक्के) डोनपींग
नवरोधी नियिाींचे उल्लींघि (ADRVs) िोींदवले गेले. सवाानधक डोप
गुन्हेगार शरीरसौिव आनण त्ािींतर वेटनलस्फ्टीं ग (25),
ऍथलेनटक्स (20), कुस्ती (10) आनण बॉस्क्सींगिध्ये आहेत.
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अहवालाबद्दल:
● 2019 िध्ये जगर्रातील डोनपींग नवरोधी सीं घटिाींद्वारे एकूण
278,047 ििुिे गोळा करण्यात आले आनण त्ािींतर WADAिान्यताप्राप्त प्रयोगशाळाींिी त्ाींचे नवश्लेषण केले. या
ििु न्याींपैकी, 2,701 (1 टक्के) प्रनतकूल नवश्लेषणात्मक निष्कषा
म्हणू ि िोींदवले गेले.
● 31 जािेवारी 2021 पयांत WADA कडूि निळालेल्या िानहतीच्या
सीं कलिाच्या आधारे , 1,535 ििुिे (57 टक्के) ADRVs (िीं जुरी)
म्हणू ि पुष्टी करण्यात आली, जागनतक डोनपींग नवरोधी वॉचडॉग.
● जगर्रातील ऑनलस्म्पक खेळाींिध्ये , अाँथलेनटक्सिध्ये डोप
गुन्हेगाराींची सीं ख्या 227 (18 टक्के) आहे.
Wizikey ररपोटथ : ररलायन्स ही भारतातील मीसडयामध्ये
िवाथ सधक सिििारी कॉपोरे ट आहे .
● ररलायन्स इीं डस्ट्र ीज नलनिटे ड, िहसू ल, िफा आनण बाजार
िू ल्यािुसार र्ारतातील सवाात िोठी कॉपोरे ट, 2021 नवझीके
न्यूज स्कोअर राँ नकींगिध्ये र्ारतातील िीनडयािध्ये सवाानधक
दृश्यिाि कॉपोरे ट म्हणू ि शीषा स्थािी आहे. या क्रिवारीत स्ट्े ट
बाँक ऑफ इीं नडया जवळच दु सऱ्या क्रिाींकावर आहे, त्ािींतर
र्ारती एअरटे ल, इन्फोनसस आनण टाटा िोटसा याींचा क्रिाींक
लागतो. र्ारताच्या यादीतील इतराींिध्ये सहाव्या स्थािावर
HDFC, त्ािींतर HDFC बाँक, TCS, िारुती सु झुकी इीं नडया,
व्होडाफोि आयनडया आनण ICICI बाँक याींचा सिावेश आहे.
िरकारी मालकीची फमथ :
● नॅशनल र्मथ ल पॉवर कॉपोरे शन सलसमटे ड (NTPC) ही
सवोच्च श्रेिीची सरकारी कींपिी आहे, ती 13 व्या क्रिाींकावर
आहे.
िार्सतक स्तरावर:
● टॉप िल्टीिॅशिल कॉपोरे शन्स (MNC) च्या जागनतक
क्रिवारीत, Facebook निदे शाींकात अव्वल आहे, त्ािींतर
Google च्या Alphabet Inc.
● ऍमे झॉन नतसऱ्या क्रिाींकावर आहे, त्ािींतर ऍपल इं क, िॅमिंर्
इलेक्टरॉसनक्स, नेटत्मिक्स आसि मायक्रोिॉफ्टचा क्रमांक
लार्तो.
● उल्लेखिीय म्हणजे, सवोच्च MNCs साठी जागनतक क्रिवारीत
ररलायन्स आठव्या क्रिाींकावर आहे.
● टे स्ला 82.3 च्या बातम्याींच्या स्कोअरसह 12 व्या क्रिाींकावर
आहे, तर TATA िोटसा िे 80.26 च्या बातम्याींच्या स्कोअरसह 18
व्या क्रिाींकावर आहे.
सवझीके न्यूि स्कोअर रँ सकंर्बद्दल:
● Wizikey's News Score हा उद्योगातील पनहला एकास्त्मक
िे नटर क आहे जो बातम्याींच्या दृश्यिाितेचे िोजिाप करतो. राँ नकींग
प्रत्ेक ब्राँडच्या Wizikey च्या बातम्याींच्या स्कोअरवर आधाररत
आहे जे बातम्याींचे प्रिाण, हेडलाइि पकडणे , िीनडया
प्रकाशिाींची अनद्वतीय पोहोच आनण वाचकसींख्या याींचे नवश्लेषण
करते.
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िार्ा घेतो.
● एका वषाात 33 "युनिकॉिा" जोडल्यािे र्ारताला युिायटे ड
नकींगडिला प्रत्ेकी $1 नबनलयि पेक्षा जास्त नकितीच्या अशा
उद्योगाींचे घर असलेल्या दे शाींच्या यादीत नतसरे स्थाि निळण्यास
िदत झाली आहे. हुरूि ररसचा इस्िट्यूटिे सीं कनलत केलेल्या
आकडे वारीिुसार, अिे ररका आनण चीि, जे पनहल्या दोि
क्रिाींकावर आहेत.
● युनिकॉिा नवश्वातील 74 टक्के अिे ररका आनण चीििध्ये आहेत.
यूएसिे 254 युनिकॉिा जोडले आनण आता प्रनतनित यादीत एकूण
487 कींपन्या आहेत, तर चीििे $1 नबनलयिपेक्षा जास्त िूल्य
असलेल्या 301 स्ट्ाटा -अप्सची सीं ख्या 74 जोडली आहे. यूकेिे
केवळ 15 युनिकॉिा जोडूि त्ाींची एकूण सीं ख्या 39 वर िेली.
गेल्या वषी युनिकॉिाच्या सींख्येत र्ारत चौर्थ्ा क्रिाींकावर होता.
CEBR: 2031 मध्ये भारत सतिरी िवाथ त मोठी अर्थव्यवस्र्ा
बनेल.
● युिायटे ड नकींगडििधील सें टर फॉर इकॉिॉनिक्स अाँड नबझिेस
ररसचा (CEBR) िे र्ाकीत केले आहे की सि 2031 पयांत र्ारतीय
अथाव्यवस्था जगातील नतसरी सवाात िोठी होईल.
● 2020 िध्ये, कोनवड-19 साथीच्या आजारािु ळे आनण
त्ािींतरच्या लॉकडाऊििुळे आनथाक नक्रयाकलापाींवर अडथळे
नििााण झाल्यािुळे र्ारताच्या GDP िध्ये 7.3% ची घट झाली
होती. र्ारतात सीं क्रिणाचा िोठ्या प्रिाणावर प्रसार झाला आहे
आनण यूएस आनण ब्राझीलिींतर जगर्रात नतसर् या क्रिाींकाचा
िृ त्ू झाला आहे. तथानप, आपत्कालीि िदत आनण र्ारत
सरकारिे केलेल्या तत्पर उपाययोजिाींच्या िदतीिे दे श कोनवड19 च्या दु सऱ्या लाटे तूि सावरला आहे.
The World Economic League Table 2022 shows the
economic forecasts for 191 countries to 2036:
Ranking out of 191 20
20
20
20
20
countries

21

22

26

31

36

India

7

6

5

3

3

United States

1

1

1

2

2

China

2

2

2

1

1

Japan

3

3

3

4

5

Germany

4

4

4

5

4

UK

5

5

6

6

6

France

6

7

7

7

7

र्ुड र्व्हनथन्स इं डेक्स 2021: रँ सकंर्मध्ये र्ुिरात अव्वल आहे .
●

र 2021 रोजी सु शासि नदिानिनित्त केंिीय िीं त्री असमत शहा
याींच्या हस्ते र्ुड र्व्हनथन्स इं डेक्स 2021 लााँच करण्यात आला.
GGI 2021 प्रशासि सुधारणा आनण सावाजनिक तक्रार नवर्ागािे
(DARPG) तयार केला होता. GGI 2021 रेिवकािध्ये 10 क्षे त्रे
आनण 58 निदे शक सिानवष्ट आहेत.
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● आनथाक प्रशासि

10 शािन क्षेत्रे आहेत:
●

कृषी आनण सीं लग्न क्षे त्रे

●

सिाजकल्याण आनण नवकास

●

वानणज्य आनण उद्योग

●

न्यानयक आनण सावाजनिक सु रक्षा

●

िािव सींसाधि आनण नवकास

●

पयाावरण

●

सावाजनिक आरोग्य

●

िागररक-केंनित शासि

●

सावाजनिक पायार्ू त सु नवधा आनण उपयुक्तता

Top ranking states in sectors as well as composite ranks:

Sectors
Agriculture and Allied
Sectors
Commerce & Industries
Human Resource and
Development
Public Health
Public Infrastructure and
Utilities
Economic Governance
Social Welfare &
Development
Judicial & Public Security
Environment
Citizen-Centric
Governance
Composite

Group A
Andhra
Pradesh
Telangana
Punjab

Group B
Madhya Pradesh

UTs
D & N Haveli

Uttar Pradesh
Odisha

J&K
Himachal Pradesh

Daman & Diu
Chandigarh

Kerala
Goa

West Bengal
Bihar

Mizoram
Himachal Pradesh

A & N Island
A & N Island

Gujarat
Telangana

Odisha
Chhattisgarh

Tripura
Sikkim

Delhi
D & N Havelli

Tamil Nadu
Kerala
Haryana

Rajasthan
Rajasthan
Rajasthan

Nagaland
Manipur
Uttarakhand

Chandigarh
Daman & Diu
Delhi

Gujarat

Madhya Pradesh

Himachal Pradesh

Delhi

NITI आयोर्ाने चौर्ा राज्य आरोग्य सनिे शांक िारी केला.
●

NE & Hill States
Mizoram

●

िीती आयोगािे 2019-20 साठी राज्य आरोग्य निदे शाींकाची
चौथी आवृत्ती प्रनसद्ध केली आहे जी आरोग्य पररणाि आनण

वानषा क वाढीव प्रगती दाखल करण्यात आले.
●

स्स्थतीत वाढीव कािनगरी प्रदाि करते. िीती आयोग, जागनतक
बाँक आनण आरोग्य आनण कुटुीं ब कल्याण िीं त्रालय (MoHFW)

Smaller States - समझोराम आसि मे घालय जास्तीत जास्त
UTs - जम्मू आनण काश्मीर पाठोपाठ नदल्लीिे सवोत्ति वाढीव
कािनगरी दाखवली.

●

2019-20 िधील सीं निश्र इीं डेक्स स्कोअरवर आधाररत एकूण

द्वारे निदे शाींक नवकनसत केला आहे. “निरोगी राज्ये, प्रगतीशील

राँ नकींगवर, 'िोठ्या राज्याींिध्ये ' केरळ आनण तानिळिाडू, 'लहाि

र्ारत” या शीषा काचा अहवाल, राज्ये आनण केंिशानसत प्रदे शाींिा

राज्याींिध्ये ' निझोराि आनण नत्रपुरा आनण दादरा आनण िगर

त्ाींच्या आरोग्य पररणािाींिध्ये वषा-दर-वषा वाढीव कािनगरी

हवेली आनण दिण आनण दीव ही शीषा -राँ नकींग राज्ये होती.

तसे च त्ाींच्या एकूण स्स्थतीवर क्रिवारी लावतो. 2017 पासू ि हा

तेलंर्िातील श्यामा प्रिाि मु खिी रुबथन समशन अव्वल

निदे शाींक सीं कनलत आनण प्रकानशत केला जात आहे. अहवालाींचे
उनद्दष्ट राज्ये/केंिशानसत प्रदे शाींिा िजबूत आरोग्य प्रणाली

●

नििााण

करण्यासाठी

आनण

से वा

नवतरणात

सु धारणा

करण्यासाठी प्रेररत करणे आहे.

श्यािा प्रसाद िु खजी रुबाि निशि (SPMRM) ची
अींिलबजावणी करणाऱ्या 34 राज्ये आनण केंिशानसत
प्रदे शाींिध्ये तेलींगणािे पनहले स्थाि निळवले आहे. या यादीत
तानिळिाडू आनण गुजरातिे अिुक्रिे दुसरे आनण नतसरे स्थाि

िमान घटकांमधील तुलना िुसनसित करण्यािाठी, रँ सकंर् 'मोठी

पटकावले आहे. क्लस्ट्रच्या क्रिवारीत, 295 क्लस्ट्सािध्ये,

राज्ये', 'लहान राज्ये' आसि 'केंद्रशासित प्रिे श' म्हिून वर्ीकृत

सीं गारे ड्डीच्या ररयाकल क्लस्ट्रिे आनण तेलींगणातील कािरे ड्डीच्या

केली आहे

जुक्कल क्लस्ट्रिे अिुक्रिे 1 ले आनण 2 रे स्थाि निळवले आहे.

●

Larger States - वानषा क वाढीव कािनगरी दृष्टीिे, उत्तर प्रदे श,

निझोराििधील आयझॉलच्या आयबॉक क्लस्ट्रिे नतसरे स्थाि

आसाि आनण तेलींगणा पनहल्या तीि क्रिाींक राज्य आहेत.

पटकावले आहे.
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● गोवास्स्थत िॅशिल सें टर फॉर ध्रुवीय आनण िहासागर सीं शोधि
● श्यािा प्रसाद िु खजी रुबाि निशि (SPMRM) "गावाींच्या
(NCPOR), पृथ्वी नवज्ञाि िीं त्रालयाच्या अींतगात, IISF 2021 चे
क्लस्ट्रचा नवकास करते जे ग्रािीण सिु दाय जीविाचे सार जति
आयोजि करणारी िोडल एजन्सी आहे. हा िहोत्सव अणु ऊजाा
करते आनण त्ाींचे पालिपोषण करते आनण सिािता आनण
(DAE), नवज्ञाि आनण तींत्रज्ञाि नवर्ागाींसोबत सीं युक्तपणे
सवासिावेशकतेवर लक्ष केंनित करते आनण निसगाािे शहरी
आयोनजत केला जाईल.
सिजल्या जाणार् या सु नवधाींशी तडजोड ि करता. "Rurban
असमताभ
कां त यां नी Genesys International चे सडसिटल सिन
Villages" चा क्लस्ट्र तयार करणे.
प्लॅटफॉमथ लॉन्च केले.
ARIIA रँ सकंर् 2021 मध्ये IIT मद्रािने पसहले स्र्ान पटकावले.
● िंपूिथ शहरी भारताला सडसिटल सिन बिवण्यासाठी
● IIT मद्रािने CFTIs /केंद्रीय सवद्यापीठे /इत्मियूट ऑफ
िे नेसिि इं टरनॅशनलने पॅि इीं नडया कायाक्रि सु रू केला आहे.
नॅशनल इिॉटथ न्स (तां सत्रक) या श्रेिीअंतर्थत सलग नतसऱ्या
िीती आयोगाचे सीईओ असमताभ कांत यांच्या हस्ते लॉन्च
वषी इनोव्हे शन असचव्हमें ट्ि (ARIIA) 2021 च्या अटल
कायाक्रिाचे उद् घाटि करण्यात आले. हा अनतशय अचूक 3D
रँ सकंर्मध्ये प्रथि क्रिाींक पटकावला आहे. एआरआयआयए

राँ नकींगच्या नतसर् या आवृत्तीत केंिीय अथासहास्य्यत सींस्था
श्रे णीतील आयआयटीचे वचास्व होते. सात आयआयटी टॉप-10
यादीत आहेत. IIT-ििास िींतर IIT बॉम्बे, IIT नदल्ली, IT कािपूर
आनण IIT रुरकी याींचा क्रिाींक लागतो. बेंगळु रू येथील इीं नडयि
इस्िट्यूट ऑफ सायन्सिे (IISc) श्रे णीत सहावे स्थाि पटकावले.
इतर श्रेिीतील सविेते:
● राज्यातील आनण नवद्यापीठाींच्या श्रे णीत िािल्या जाणार् या, पंिाब
सवद्यापीठ (चींदीगढ) याींिी क्रिवारीत अव्वल स्थाि पटकावले,
त्ािींतर नदल्ली तींत्रज्ञाि नवद्यापीठ, आनण िेताजी सुर्ाष तींत्रज्ञाि
नवद्यापीठ (नदल्ली).
● शासकीय अनर्याींनत्रकी िहानवद्यालयाींच्या श्रे णीत, पुण्यातील
अनर्याींनत्रकी िहानवद्यालय प्रथि, तानिळिाडूिधील पीएसजी
कॉलेज ऑफ टे क्नॉलॉजी आनण गुजरातिधील एलडी
अनर्याींनत्रकी िहानवद्यालयािे प्रथि क्रिाींक पटकावला.
● कसलंर्ा इत्मियूट ऑफ इं डत्मस्टरयल टे क्नॉलॉिी खोरधा
(ओसडशा) खाजगी नवद्यापीठ श्रेणीिध्ये अव्वल ठरली .
िहाराष्टरातील जीएच रायसोिी अनर्याींनत्रकी िहानवद्यालय हे
सवाात िानवन्यपूणा खाजगी िहानवद्यालय म्हणू ि ओळखले गेले.
● इं सिरा र्ां धी नॅशनल ओपन युसनव्हसिथटी (सिल्ली) िे केंिीय
अथासहास्य्यत सीं स्थाींिध्ये या श्रेणीत अव्वल स्थाि पटकावले
आनण त्ािींतर इीं नडयि इस्िट्यूट ऑफ िॅ िेजिें ट (IIM)
कोनझकोडचा क्रिाींक लागतो.

सवज्ञान आसि तं त्रज्ञान बातम्या
7 वा भारत आं तरराष्ट्रीय सवज्ञान महोत्सव पििी, र्ोवा येर्े
होिार आहे .
● चार नदवसीय इं सडया इं टरनॅशनल िायन्स फेत्मस्टव्हल (IISF)
ची 7 वी आवृत्ती पििी, र्ोवा येर्े 10 ते 13 नडसें बर 2021 या
कालावधीत आयोनजत करण्यात आली आहे . 2021 िधील
िहोत्सवाची थीि “Celebrating Creativity in Science,
Technology and Innovation for Prosperous India.
आहे. 2015 िध्ये िवी नदल्ली येथे पनहली IISF आयोनजत
करण्यात आली होती.
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डे टा तयार केल्यािे हाय-डे नफनिशि िॅ नपींगिध्ये अिेक
ऍस्प्लकेशन्स उघडतील, स्माटा कार, ई-कॉिसा, लॉनजस्स्ट्क्स,
गेनिीं ग, टे नलकॉििधील पुढील नपढीच्या िेटवकासाठी युनटनलटीज
प्लॅ निींगसाठी, अक्षय ऊजाा आनण आपत्ती व्यवस्थापि आनण
आपत्कालीि प्रनतसाद जे आतापयांत शक्य िव्हते.
● नशवाय, सवा स्माटा नसटी घटकाींसह, शहराींचे नडनजटल जुळे
र्ारताच्या िकाशावर प्रगत शहराींसह आणतील जे आता हे
र्ौगोनलक तींत्रज्ञाि वापरत आहेत. जेिेनससिे 3D डे टा सीं बोनधत
करण्यासाठी तसे च 3D स्ट्र ीट िॅ प इिेजरीिधील वैनशष्ट्ट्याींचे
स्वयींचनलत कॅप्प्चर करण्यासाठी अनद्वतीय नजओकोनडीं गिध्ये
पेटींटसाठी अजा केला आहे.
भारतीय वंशाचे असनल मे नन हे SpaceX चे पसहले िाइट ििथ न
आहे त.
● िासाचे-SpaceX फ्लाइट सजाि, असनल मे नन हे 10 िवीिति
प्रनशक्षणाथी अींतराळवीराींपैकी एक आहेत जे 50 वषाांहूि अनधक
काळातील चींिावर पनहल्या िािवी िोनहिे ची योजिा करत
असतािा अिे ररकि अींतराळ सीं स्थेच्या 2021 वगाात सािील
होतील. िे िि हे यूएस वायुसेिेिध्ये लेफ्टिींट किाल आहेत. ते
SpaceX चे पसहले िाइट ििथ न होते, NASA च्या SpaceX
Demo-2 िोनहिे दरम्याि कींपिीच्या पनहल्या िािवाींिा
अींतराळात प्रक्षे नपत करण्यात आनण र्नवष्यातील िोनहिाींिध्ये
िािवी प्रणालीला सिथाि दे ण्यासाठी वैद्यकीय सींस्था तयार
करण्यात िदत केली.
असनल मे नन बद्दल:
● अनिल िे िि याींिी आीं तरराष्टरीय अींतराळ स्थािकावरील (ISS)
नवनवध िोनहिाींसाठी क्रू फ्लाइट सजाि म्हणूि िासाची से वा केली.
िे िि याींिी 2014 िध्ये िासा फ्लाइट सजाि म्हणू ि सु रुवात केली
आनण ISS वर चार दीघा-कालावधीच्या क्रू सदस्याींिा सोयूझ
निशन्स सोयुझ 39 आनण सोयुझ 43 साठी डे युटी क्रू सजाि
आनण सोयुझ 52 साठी प्राइि क्रू सजाि म्हणू ि काि केले. त्ाींिी
केंनब्रजिधील हावाडा नवद्यापीठातूि न्यूरोबायोलॉजीिध्ये पदवी
प्राप्त केली. 1999 िध्ये आनण कॅनलफोनिायाच्या स्ट्ॅ िफोडा
नवद्यापीठातूि 2004 िध्ये िे कॅनिकल इीं नजिीअररीं गिध्ये
पदव्युत्तर पदवी निळवली. स्ट्ॅ िफोडा िे नडकल स्कूलिधूि त्ाींिी
वैद्यकशास्त्राचे डॉक्टरही केले आहेत.
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एअरटे ल, इन्फ्व्हेस्ट इं सडयाने 'स्टाटथ अप इनोव्हे शन चॅलेंि' लाँ च
ISRO, Oppo ने NavIC मे िेसिं र् िेवेचा R&D मिबूत

केले.

करण्यािाठी एकत्र काम करिार आहे.

●

●

IoT िध्ये उपाय नवकनसत करण्यासाठी सीं युक्तपणे 'एअरटे ल

र्ारतीय अींतराळ सीं शोधि सींस्थेिे NavIC िेसेनजींग से वेचे
सीं शोधि आनण नवकास िजबूत करण्यासाठी नचिी स्माटा
उपकरणे नििााता Oppo च्या र्ारतीय शाखासोबत करार केला

इं सडया स्टाटथ अप इनोव्हे शन चॅलेंि' िुरू केले. स्ट्ाटा अप

आहे. िेसेनजींग से वेचा वापर िु ख्यतः गरीब नकींवा सीं पका िसलेल्या

इिोव्हेशि चॅलेंज अींतगात, सुरुवातीच्या टप्प्यातील तींत्रज्ञाि

र्ागात, नवशेषतः िहासागराींिध्ये सुरनक्षततेच्या सू चिा प्रसाररत
करण्यासाठी केला जातो. ओप्पो इीं नडयाचे िोएडा येथे उत्पादि
युनिट आनण हैदराबादिध्ये R&D केंि आहे.

भारती एअरटे ल आसि इन्फ्व्हेस्ट इं सडया, िॅशिल इन्फ्व्हेस्ट्िें ट
प्रिोशि आनण फॅनसनलटे शि एजन्सी याींिी स्टाटथ अप्सिाठी 5G,

कींपन्याींिा 5G, क्लाउड कॉम्प्युनटीं ग, इीं टरिेट ऑफ नथींग्ज (IoT)
आनण नडनजटल ििोरीं जि याींसारख्या क्षे त्राींिध्ये नर्न्न सिाधािे
दाखवण्यासाठी आिीं नत्रत केले जात आहे..
●

चॅलेंजचे नवजेत्ाींिा रु. 3.5 लाख, प्रथि बक्षीस तर उपनवजेते याींिा

NavIC बद्दल:
●

रु. 2.5 लाख (नद्वतीय) आनण स्ट्ाटा -अप रु. 1 लाख नजींकतील.

प्रादे नशक िेस्व्हगेशि से वा प्रदाि करते. नवशेष म्हणजे, िे सेनजींग
प्लॅ टफॉिा प्रािु ख्यािे पीएिटी (स्स्थती, िेस्व्हगेशि आनण वेळ)
से वा प्रदाि करते आनण नवशेषत: िहासागराींिध्ये , खराब नकींवा

शीषा 10 स्ट्ाटा -अप तीि िनहन्याींसाठी एअरटे लच्या नडनजटल
इिोव्हेशि लॅबचा लार् घेण्यास सक्षि असतील. निवडक स्ट्ाटा अप्सिा एअरटे ल स्ट्ाटा अप एक्सीलरे टर प्रोग्रािवर जाण्याची सीं धी
नदली जाईल. टॉप 10 लोकाींिा एक वषाासाठी एअरटे ल ऑनफस
इीं टरिेट प्लॅि दे खील नदला जाईल.
चॅलेंिने स्टाटथ -अप्सना खालील उपायां चे प्रिशथन करण्यािाठी
आमं सत्रत केले आहे:
●

5G: B2B नकींवा B2C केस आनण अॅप्स वापरतात जे हाय-स्पीड

सीं प्रेषण िसलेल्या र्ागात लघु सीं देश (जीविाच्या सु रनक्षततेच्या
सू चिा) प्रसाररत करण्याची क्षिता प्रदाि करते.
नािाच्या पाकथर िोलर प्रोबने िूयाथ च्या वरच्या वातावरिात
प्रवेश केला.
●

आनण लो-लेटेंसी 5G तींत्रज्ञािाचा फायदा घेतात.
●

IoT: एीं टरप्राइझसाठी उपाय जे त्ाींच्या नडनजटल पररवताि
प्रवासाला सक्षि करतील.

●

सु धारण्यासाठी B2B आनण B2C उत्पादिे तयार करण्यासाठी AI
●

सडफेन्स ररिचथ अँड डे व्हलपमें ट ऑर्थनायझेशन (DRDO) िे
नपिाका एक्स्टें डेड रें ज (नपिाका-ईआर), एररया डे निअल
म्युनिशि (ADM) आनण स्वदे शी नवकनसत फ्यू जची यशस्वी
चाचणी केली आहे. ही चाचणी एकास्त्मक चाचणी श्रेणी (ITR),
चाींदीपूर येथे ओनडशाच्या नकिारपट्टीवर घेण्यात आली. चाचणी
दरम्याि एकूण 25 वनधात नपिाका रॉकेट िल्टी-बॅरल रॉकेट
लााँचसा (MRLs) वरूि अिेक श्रे णी ींिध्ये डागण्यात आले.

●

रें ज व्हजाि 45 नकिीपयांतचे लि िष्ट करू शकते. त्ाच वेळी,
या क्षे पणास्त्राींचा उड्डाण िागा आयटीआर आनण प्रूफ अाँड
एक्सपेररिें टल एस्ट्ॅ स्ब्लशिें ट (PXE) द्वारे तैिात टे नलिे टरी, रडार
आनण इलेक्टरो-ऑनिकल टर ॅ नकींग नसस्ट्िसह श्रे णी साधिाींद्वारे टर ॅ क

केला गेला.
सपनाका-ईआर बद्दल
●

नपिाका-ईआर ही पूवीच्या आवृत्तीची अपग्रेड केलेली आवृत्ती
आहे जी गेल्या दशकापासू ि लष्कराच्या से वेत आहे. हे प्रगत
तींत्रज्ञािासह उदयोन्मुख आवश्यकताींच्या प्रकाशात नडझाइि
केले गेले आहे
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नािाच्या पाकथर िोलर प्रोबने इनतहासात प्रथिच िूयाथच्या
वरच्या वातावरिात प्रवेश केला आहे. 2018 िध्ये, पाकार
सोलार प्रोब लााँच केले गे ले आनण सू यााजवळू ि प्रवास करूि
त्ाचे रहस्य उलगडण्याचे उनद्दष्ट आहे. लॉस्न्चींगच्या तीि
वषाािींतर, पाकार अखेर सौर वातावरणात आले आहे. पाकार
सोलर प्रोबिे इनतहासात प्रथिच सू यााच्या वरच्या वातावरणातूि

क्लाउड कम्युनिकेशि: ग्राहक प्रनतबद्धता आनण अिुर्व
आनण ML तींत्रज्ञािाचा वापर.

NavIC हे सीं देश से वा प्लॅ टफॉिा आहे, जे सीं पूणा दे श आनण
र्ारतीय सीिे पलीकडे 1,500 नकिी पयांतचे क्षे त्र व्यापणारी

उड्डाण केले आहे.
●

िवीि िै लाचा दगड पाकार सोलर प्रोबसाठी एक िोठे पाऊल
आनण सौर नवज्ञािासाठी एक िोठी झे प आहे. चींिावर लाँनडीं ग
केल्यािे शास्त्रज्ञाींिा ते कसे तयार झाले हे सिजू शकले,
त्ाचप्रिाणे सू या ज्या वस्तूपासू ि बिला आहे त्ाला स्पशा केल्यािे
शास्त्रज्ञाींिा आपल्या सवाात जवळच्या ताऱ्याबद्दल आनण
सू यािालेवरील त्ाच्या प्रर्ावाबद्दल गींर्ीर िानहती उघड
करण्यास िदत होईल.
नािाने िे म्स वेब स्पे ि नावाची िर्ातील िवाथत मोठी िु बीि
प्रक्षेसपत केली.
● NASA च्या $10 अब्ज टे नलस्कोप िे म्स वेब स्पे ि टे सलस्कोपने
युरोसपयन स्पे ि एिन्सीच्या कौरो, रेंच र्याना येथूि
ब्लास्ट्ऑफसाठी लि केल्यावर लगेचच नवश्वाची पनहली झलक
नटपण्यासाठी नडझाइि केले आहे . पुढच्या दशकातील
क्राींनतकारी जगातील आपल्या प्रकारची पनहली अींतराळ-नवज्ञाि
वेधशाळा ब्रह्माींडाच्या सु रुवातीच्या काळात नििााण झालेल्या
सवाात जुन्या आकाशगींगा कॅप्प्चर करे ल. िवीि दु नबाणी शास्त्रज्ञाींिा
आपल्या नवश्वाची रचिा आनण उत्पत्ती आनण त्ािधील आपले
स्थाि तपासण्यात िदत करे ल.
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मु ख्य तथ्ये:
●

हबल स्पेस टे नलस्कोपच्या शोधाींचा नवस्तार करण्यासाठी
जगर्रातील खगोलशास्त्रज्ञाींसाठी वेब ही प्रिु ख अवकाश
वेधशाळा असे ल.

●

अींतराळात ठे वलेली ही सवाात िोठी दु बीण असे ल आनण
हबलपेक्षा 100 पट अनधक शस्क्तशाली असे ल.

●

नबग बाँग िींतर जन्मलेल्या पनहल्या आकाशगींगा पाहण्यासाठी
दु नबाणी 13.5 अब्ज वषाांहूि अनधक काळ िागे पाहील.

●

एकूण 6200 नकलो वजिासह अींतराळात सोडलेली ही सवाात
िोठी दु बीण असे ल.

●

वेब बाहेरील ग्रह वातावरणात पाण्याची वाफ पाहू शकतो.

●

ते चींिाच्या अींतरावर असलेल्या र्ुींग्याच्या उष्णतेची स्वाक्षरी
शोधतात आनण सुिारे 24 िै ल (40 नकिी) अींतरावर यूएस
पेिीच्या आकाराचे तपशील पाहू शकतात.

पुरस्कार बातम्या
सनिामु द्दीन बस्ती प्रकल्पाने िोन युनेस्को हेररटे ि पुरस्कार
सिंकले.
●

सनिामु द्दीन

पुनरुज्जीवन

प्रकल्प,

नवी

सिल्लीतील

ऐनतहानसक सनिामु द्दीन बस्ती िमु िायाच्या सिग्र िागरी
पुिरुज्जीविावरील र्ारताच्या प्रकल्ािे साींस्कृनतक वारसा
सीं वधाि २०२१ साठी युिेस्को आनशया-पॅनसनफक पुरस्कार
नजींकले आहेत. - पूज्य सु फी सीं त हजरत निजािु द्दीि औनलया
याींची सिाधी येथे आहे.
सनिामु द्दीन पुनरुज्जीवन प्रकल्पाने 2 श्रेिी ंमध्ये हे पुरस्कार
सिंकले:
●

उत्कृष्टतेचा पुरस्कार

●

शाश्वत नवकासासाठी नवशेष िान्यता.

सनिामु द्दीन बस्ती बद्दल:
●

यिु िा िदीच्या उपिदीवर स्स्थत नघयासपूर या नदल्ली गावात
स्थानयक झालेले प्रख्यात सु फी सीं त हजरत निजािु द्दीि औनलया
याींच्या सिाधीर्ोवतीची वस्ती हजरत निजािु द्दीि बस्ती म्हणू ि
ओळखली जाते. निजािुद्दीि पररसरात हुिायूींचा िकबरा, हजरत
निजािु द्दीि बस्ती आनण सुीं दर िसारी, बताशेवाला िकबरा-गाडा ि
कॉम्प्प्लेक्स, दरबारी कवी खाि इ खािाि 'रहीि' याींची कबर
आनण अझीिगींज सेराईची िु घलकालीि कारवाींसेराई याींचा
सिावेश आहे.
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श्रीवास्तव यां ची सनवड
● कॅनलफोनिाया नवद्यापीठ, बकाले येथे सशकविारे र्ारतीयअिे ररकि गनणतज्ञ सनत्मखल श्रीवास्तव आनण अँडम माकथि
आनण डॅ सनयल स्पीलमन याींिा अमेररकन मॅ र्ेमॅसटकल
िोिायटी (AMS) द्वारे ऑपरे टर नसद्धाींतातील प्रथि सिसप्रयन
फोयाि पुरस्कार प्रदाि करण्यात आला . अाँडि िाकास
स्स्वत्झलांडिधील इकोले पॉनलटे स्क्नक फेडरे ल डी लॉसिे (EPFL)
येथे सीं योजि नवश्लेषणाचे अध्यक्ष आहेत. डॅ नियल स्पीलिि हे
सीं गणक नवज्ञािाचे स्ट्नलांग प्राध्यापक, साींस्ख्यकी आनण डे टा
नवज्ञािाचे प्राध्यापक आनण गनणताचे प्राध्यापक आहेत.
● निस्खल श्रीवास्तव याींिा पुिरावृत्ती स्पेनसा नफकेशिसह िॅ नटर क्सचे
वैनशष्ट्ट्यपूणा बहुपद सिजूि घेण्यासाठी तींत्र नवकनसत आनण
पररचय करण्याच्या कािासाठी $5,000 चा पुरस्कार दे ण्यात
आला आहे. निस्खल श्रीवास्तविे यापूवी 2014 िध्ये जॉजा पॉली
पुरस्कार आनण 2021 िध्ये आयोनजत केलेला पुरस्कार हा त्ाींचा
नतसरा िोठा पुरस्कार म्हणू ि सीं युक्तपणे नजींकला आहे.
पुरस्काराबद्दल:
● हा पुरस्कार त्ाींच्या अत्ींत िू ळ कायााला ओळखतो ज्यािे
िॅ नटर क्सच्या वैनशष्ट्ट्यपूणा बहुपदी सिजूि घेण्यासाठी पद्धती
नवकनसत केल्या आनण नवकनसत केल्या, म्हणजे पुिरावृत्ती
स्पेनसा नफकेशि पद्धत (बॅटसिच्या सहकायाािे) आनण बहुपदी
इीं टरलेस करण्याची पद्धत.
नीलमिी फुकन ज्युसनयर आसि िामोिर मौिो यां ना ज्ञानपीठ
पुरस्कार
● आसािी कवी नीलमिी फुकन ज्युसनयर याींिा 56 वा ज्ञानपीठ
पुरस्कार आनण कोकणी कादीं बरीकार िामोिर मौझो याींिा 57
वा ज्ञानपीठ पुरस्कार निळाला. दे शाचा सवोच्च सानहत्
पुरस्कार, ज्ञािपीठ हा लेखकाींिा "त्ाींच्या सानहत्ातील अतुलिीय
योगदािासाठी" प्रदाि केला जातो. ज्ञािपीठ पुरस्कार हा र्ारतीय
ज्ञािपीठ सीं स्थेतफे दरवषी र्ारतीय लेखकाींिा नदला जाणारा
सानहस्त्क पुरस्कार आहे. हे 1961 िध्ये स्थानपत केले गेले आनण
फक्त र्ारतीय र्ाषा आनण इीं ग्रजीिध्ये नलनहणाऱ्या र्ारतीय
लेखकाींिा नदले जाते.
नीलमिी फुकन िूसनयर बद्दल:
● फुकि हे सानहत् अकादिी आनण पद्मश्री पुरस्कार नवजेते आहेत.
गुवाहाटी येथे आधाररत, ते एक प्रनसद्ध कवी आहे आनण त्ाींिी
सू या हेिू िािी अहे एई िोनदयेदी, गु लापी जिू र लग्न आनण कोनबता
नलनहले आहे. फुकि याींिा 1990 िध्ये पद्मश्री पुरस्कारािे
सन्मानित करण्यात आले आनण 2002 िध्ये त्ाींिा सानहत्
अकादिी फेलोनशप निळाली. फुकि हे ज्ञािपीठ निळालेले
नतसरे आसािी लेखक आहेत. यापूवी 1979 िध्ये बीरें ि कुिार
र्ट्टाचाया आनण 2000 िध्ये िािोिी रायसोि गोस्वािी हे
पुरस्कार नवजेते होते.
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िौझो हे िाजोडाा, गोव्याचे आहे आनण त्ाींिी यापूवी सानहत्
अकादिी पुरस्कार नजींकला आहे. कािे नलि आनण त्सुिािी
सायिि याींसारख्या कादीं बऱ्या आनण टे रेसा िॅि अाँड अदर
स्ट्ोरीज रॉि गोवा या लघुकथाींसाठी तो ओळखला जातो. हा
कोकणी लेखकाचा दु सरा ज्ञािपीठ पुरस्कार आहे याआधी रवी ींि
केळे कर याींिा 2006 िध्ये पुरस्कार निळाला होता.

आयआयटी-कानपूरचे शास्त्रज्ञ रोपेश र्ोयल यां ना "यंर्
सिओस्पेसशअल िायंसटस्ट" पुरस्कार
●

IIT- कानपूर येथील रोपेश र्ोयल याींिी भारतीय सिओइड
मॉडे ल आनण सीं गणकीय सॉफ्टवेअर नवकनसत करण्यात त्ाींच्या
अनद्वतीय योगदािाबद्दल 'यंर् सिओस्पेसशयल िायंसटस्ट'
पुरस्कार सिं कला. अींतराळ आयोगाचे सदस्य, र्ारत सरकार,
आनण िाजी ISRO चेअरिि AS नकरण कुिार याींिी
Geospatial World िे आयोनजत केलेल्या DigiSmart India
2021 पररषदे च्या उद् घाटि कायाक्रिादरम्याि गोयल याींिा हा
पुरस्कार प्रदाि केला.

पुरस्काराबद्दल:
●

र्ू गोल आनण र्ू -स्थानिक अभ्यासाकडे प्रबळ प्रवृत्ती असलेल्या
रचापुडी कािाक्षी याींच्या स्मृ तीनप्रत्था 2011 पासू ि दरवषी 35
वषाांपेक्षा किी वयाच्या होिहार शास्त्रज्ञाींिा ‘यींग नजओस्पेनशअल
सायींनटस्ट्’ पुरस्कार आनण सु वणा पदक प्रदाि केले जात आहे.
रचापुडी कािाक्षी िे िोररयल टर स्ट् ही एक सीं स्था आहे जी नवद्याथी
आनण तरुण आनण प्रनतर्ावाि व्यक्ती ींिा र्ू स्थानिक नवज्ञाि क्षे त्रात
उत्कृष्ट कल्िा आनण सीं शोधि काया करण्यास िदत
करण्यासाठी आनण प्रोत्सानहत करण्यासाठी स्थापि करण्यात
आली आहे.

बाळकृष्ण िोशी यां ना आसकथटे क्चरिाठी 2022 RIBA रॉयल
र्ोड मेडल समळाले.
●

सब्रसटश आसकथटे क्ट रॉयल इत्मियूट ऑफ (RIBA) र्ारतीय
नशल्कार जाहीर केले बाळकृष्ण िोशी प्राप्त होईल 2022
रॉयल र्ोड मेडल. हर िॅ जेस्ट्ी द िीििे िीं जूर केलेला आनण
1848 पासू ि दरवषी नदला जाणारा हा फरक, वास्तुनवशारदाींिा
नकींवा कायापद्धती ींिा आजीवि काया आनण क्षे त्राच्या उत्क्ाींती
आनण बाींधलेल्या पयाावरणावर झालेल्या पररणािाची ओळख
म्हणू ि नदला जातो.

कोि आहेत बाळकृष्ण िोशी?
●

सहा दशकाींहूि अनधक काळातील कारकीदीसह, बाळकृष्ण
दोशी याींचा आधुनिकतावाद आनण स्थानिक र्ाषेच्या अग्रगण्य
परस्परसीं वादाद्वारे र्ारताच्या वास्तुकलाला आकार दे ण्यात िोठा
प्रर्ाव पडला आहे.
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नप्रत्झकर पुरस्कार नवजेते आहेत. याींिी आधुनिकतावादी िू ल्ये
आनण स्थानिक परीं परा या दोन्ही ींद्वारे सू नचत केलेले एक वेगळे
वास्तुशास्त्रीय तत्त्वज्ञाि आनण अनर्व्यक्ती तयार केली आहे.
● त्ाच्या शहरी नियोजि धोरणे आनण सािानजक गृहनििााण
प्रकल्ाींिुळे त्ाला आीं तरराष्टरीय िान्यता निळाली, जगर्रातील
नवनवध नवद्यापीठाींिध्ये स्व्हनजनटीं ग प्रोफेसर म्हणू ि त्ाच्या
शैक्षनणक कायाािुळे ते अनधक दृढ झाले.
● त्ाचे काया प्रशासकीय आनण साींस्कृनतक इिारती, शैक्षनणक
सु नवधा, गृहनििााण नवकास आनण निवासी इिारती ींसह नवनवध
कायाक्रि आनण स्केल व्यापलेले आहे. यापैकी काही प्रकल्ाींिध्ये
श्रे यस कॉस्िहेस्न्सव्ह स्कूल कॅम्पस, अहिदाबाद स्कूल ऑफ
आनकाटे क्चर, बींगलोरिधील इीं नडयि इस्िट्यूट ऑफ िॅ िेजिें ट,
अरण्य लो-कॉस्ट् हाउनसीं ग याींचा सिावेश आहे.
भारतीय र्सितज्ञ नीना र्ुप्ता यां ना रामानुिन पुरस्कार 2021
समळाला.
● र्ारतीय गनणतज्ञ िीिा गुप्ता याींिा 2021 चा DST-ICTP-IMU
रािािुजि पाररतोनषक नवकसिशील दे शाींतील तरुण
गनणतज्ञाींसाठी त्ाींच्या algebraic geometry and
commutative algebra िधील उत्कृष्ट कायाासाठी निळाला
आहे. प्रोफेसर िीिा गुप्ता, कोलकाता येथील इीं नडयि
स्ट्ॅ नटस्स्ट्कल इस्िट्यूट (ISI) च्या गनणतज्ञ आहेत. रािािुजि
पाररतोनषक प्राप्त करणारी ती नतसरी िनहला आहे, जी 2005
िध्ये प्रथि दे ण्यात आली होती आनण अब्दु स सलाि इीं टरिॅशिल
सें टर फॉर र्थ्ोरे नटकल नफनजक्स आनण नडपाटा िेंट सायन्स अाँड
टे क्नॉलॉजी आनण इीं टरिॅशिल िॅ थेिॅनटकल युनियि याींच्या
सीं युक्त नवद्यिािे प्रशानसत आहे.
नीना र्ुप्ता यां चा र्सितज्ञ म्हिून प्रवाि:
● 2006 िध्ये कोलकाता येथील बेथूि कॉलेजिधूि गनणत नवषयात
पदवी घेतल्यािींतर, िीिा गुप्ता याींिी र्ारतीय साींस्ख्यकी सींस्थेतूि
पदव्युत्तर नशक्षण पूणा केले.
● नतच्या पोस्ट् ग्रॅज्युएशििींतर, प्रोफेसर गुप्ता याींिी बीजगनणतीय
र्ू नितीिध्ये नतची डॉक्टर ऑफ नफलॉसॉफी (पीएचडी) केली
आनण 2014 िध्ये झाररस्कीच्या 'रद्दीकरण सिस्या' वर त्ाींचा
पनहला शोधनिबींध प्रकानशत केला. नतच्या पेपरला पुरस्कार
निळाला आनण इतर गनणतज्ञाींिी त्ाला िोठ्या प्रिाणावर िान्यता
नदली.
पुरस्कार आसि िन्ान:
● 2014 िध्ये , प्रोफेसर िीिा गुप्ता याींिा इीं नडयि िॅशिल सायन्स
अकादिीकडूि 'यंर् िायंसटस्ट अवॉडथ ' समळाला होता, ज्यािे
अनलकडच्या वषाांत बीजगनणतीय र्ू नितीिध्ये आतापयांत
केलेल्या सवोत्कृष्ट कािाींपैकी एक आहे. 2019 िध्ये, प्रोफेसर
गुप्ता वयाच्या 35 व्या वषी 'शां ती स्वरूप भटनार्र
पाररतोसषक' समळविाऱया सवाात तरुण व्यक्ती ींपैकी एक
बिल्या आहेत.
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अझीम प्रेमिी यां ना डॉ. इडा एि. स्कडर ओरे शन पुरस्कार

रामानुिन पुरस्काराबद्दल
● र्ारतीय गनणतज्ञ श्रीसनवाि रामानुिन यांच्या नावावर
अिलेला हा पुरस्कार 2005 िध्ये प्रथि दे ण्यात आला होता
आनण अब्दु स सलाि इीं टरिॅशिल सें टर फॉर र्थ्ोरे नटकल
नफनजक्स (ICTP) द्वारे सीं युक्तपणे नवज्ञाि आनण तींत्रज्ञाि नवर्ाग
(DST), र्ारत सरकार आनण आीं तरराष्टरीय गनणत याींच्याद्वारे
प्रशानसत केले जाते.
भारताच्या हरनाझ िंधूने 70 वी समि युसनव्हिथ 2021 चा ताि
सिंकला.
● अनर्िेत्री-िॉडे ल हरनाझ िंधूने इनतहास रचला कारण नतिे 80
दे शाींतील स्पधाकाींिा हरवूि निस युनिव्हसा 2021 चा िु कुट
पटकावला, र्ारतािे शेवटचे नवजेतेपद निळवल्यािींतर 21
वषाांिी. पॅराग्वे ची 22 वषीय िानदया फरे रा दु सरी, तर दनक्षण
आनरकेची 24 वषीय लालेला िसवािे नतसरी आली.
समि युसनव्हिथ सविेतेपिाचा भारताचा इसतहाि:
● सु श्री सीं धूच्या आधी फक्त दोि र्ारतीयाींिी निस युनिव्हसा चा
स्खताब नजींकला होता- 1994 िध्ये अनर्िेत्री िुत्मिता िेन
आनण 2000 िध्ये लारा ित्ता. या स्पधेची 70 वी आवृत्ती
इस्रायलच्या इलात येथे आयोनजत करण्यात आली होती, नजथे 21
वषीय तरुणीिे प्रनतनित स्पधाा नजींकली होती.
हरनाि िंधूची कारकीिथ :
● सावाजनिक प्रशासिात पदव्युत्तर पदवी घेत असलेल्या चींदीगडआधाररत िॉडे लला नतच्या पूवावती िे स्क्सकोच्या आीं िेया िे झा
याींिी िु कुट घातला, नजिे 2020 िध्ये स्पधाा नजींकली. सु श्री सीं धूिे
2017 िध्ये टाइस रेश फेस नजींकल्यावर नतच्या प्रवासाला
सु रुवात केली. नतिे िींतर LIVA निस नदवा युनिव्हसा 2021
स्खताब नजींकला.
िमारं भाबद्दल:
● या सिारीं र्ाचे आयोजि स्टीव्ह हावे याींिी केले होते आनण
अिे ररकि गायक िोिो याींचे सादरीकरण झाले. निवड
सनितीिध्ये अनर्िेत्री आनण निस युनिव्हसा इीं नडया 2015 उवथशी
रौतेला, अदािारी लोपेझ, चेिी नक्रस्ट्, आयररस निटे िेरे, लोरी
हावे, िाररयि ररवेरा आनण रे िा सोफर याींचा सिावेश होता.
कनाथ टक बँकेने MeitY द्वारे 2 DigiDhan पुरस्कार सिंकले.
● कनाथ टक बँकेला केंद्रीय इलेक्टरॉसनक्स आसि मासहती
तंत्रज्ञान मं त्रालयाने (MeitY) स्थापि केलेल्या िोन
DigiDhan पुरस्कारां नी सन्मानित करण्यात आले आहे. िवी
नदल्लीतील नडनजटल पेिेंट उत्सवादरम्याि हे पुरस्कार प्रदाि
करण्यात आले. 2019-20 आनण 2020-21 या सलग दोि
वषाांसाठी खाजगी क्षे त्रातील बाँक श्रे णी अींतगात BHIM-UPI
व्यवहारांमध्ये सवाानधक टक्केवारीसह लि र्ाठल्याबद्दल
बाँकाींिा पुरस्कारािे िान्यता दे ण्यात आली. आिच्या ग्राहकाींिा
सवोत्कृष्ट से वा दे ण्यासाठी किााटक बाँक त्ाींच्या उत्पादिाींिध्ये
िवीिति नडनजटल तींत्रज्ञािाचा अवलींब करण्यात िेहिीच पुढे
आहे.
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●

असझम प्रेमिी, सींस्थापक अध्यक्ष सवप्रो सलसमटे ड आनण अझीि
प्रेिजी फाऊींडे शिचे सींस्थापक या वषी या प्राप्तकताा आहे 10
वासषथक डॉ इिा एि स्कडर सीं युक्त नििि िे नडकल कॉलेज
वेल्लोर (सीएिसी) आनण आम्हाला आधाररत वेल्लोर सीएिसी
फाउीं डेशि स्थापिा केली. हा पुरस्कार श्री प्रेिजी ींिा त्ाींच्या
सिाजातील योगदािाची दखल नदल्या गे ला.

डॉ इडा एि स्कडर बद्दल:
●

1870 िध्ये राणीपेट येथे जन्मलेल्या डॉ स्कडर याींिी आपले
जीवि र्ारतातील लोकाींपयांत आधुनिक आरोग्य से वा आनण
वैद्यकीय नशक्षण आणण्यासाठी सिनपात केले. अपवादात्मक
व्यक्तीींचा सन्माि करूि िािवतेच्या से वेतील नतच्या
सिपाणाचे अिुकरण करण्यासाठी लोकाींिा प्रेरणा दे ण्याचा
वक्तृत्वाचा प्रयत्न आहे. डॉ इडा एस. स्कडर िािवतावादी
र्ाषणाच्या पूवीच्या प्राप्तकत्ाांिध्ये र्ारताचे िाजी राष्टरपती
एपीजे अब्दु ल कलाि याींचा सिावेश आहे.

DBS बँक इं सडयाने ET BFSI एक्सलन्स अवॉड्थ ि 2021 मध्ये िोन
पुरस्कार सिंकले.
●

डीबीएि बँक इं सडयाने आपल्या ग्राहकाींसाठी नडनजटल
पररवताि घडवूि आणण्यासाठी केलेल्या सातत्पूणा प्रयत्नाींिा ET
BFSI एक्सलन्स अवॉड्थ ि 2021 मध्ये सन्मानित करण्यात
आले आहे. द इकॉिॉनिक टाइसचा एक उपक्रि, ET BFSI
एक्सलन्स अवॉड्ा स BFSI उद्योगािे गनतिाि आनण स्पधाात्मक
पद्धतीिे राबवलेल्या सवोत्ति िवकल्िाींचा आनण पद्धती ींचा
सन्माि करतो.

बँकेने िोन पुरस्कार सिं कले आहे त:
●

' इिोव्हेनटव्ह API/ओपि बाँनकींग िॉडे ल' श्रेणीतील 'डीबीएि
रॅ सपड (ररअल-टाइम API)'

●

' सवोत्ति नडनजटल ग्राहक अिुर्व उपक्रि' श्रे णीतील
'इं टेसलिं ट बँसकंर्'.

पुरस्काराबद्दल:
●

DBS बाँक इीं नडयाला DBS RAPID साठी 'इिोव्हेनटव्ह
API/ओपि बाँनकींग िॉडे ल' श्रेणीिध्ये पुरस्कार दे ण्यात आला.
बाँकेिे टर ान्सपोटा कॉपोरे शि ऑफ इीं नडया नलनिटे ड (TCI) साठी
ररअल-टाइि, नडनजटल पेिेंट सोल्यूशि तयार केले आहे.

●

हे अिोखे सिाधाि UPI चा लार् घेते, ज्यािु ळे TCI वाहतूक
िालकाींिा रीअल-टाइि आगाऊ पेिेंट करू दे ते आनण त्ाींिा
कोणत्ाही ATM िधूि रोख रक्कि काढता येते. सिाधािािुळे
TCI साठी 4.5 दशलक्ष तासाींची वानषा क बचत झाली आहे.
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2021 िाठी TIME मासिकाचा 'पिथन ऑफ ि इयर': एलोन
● शेकडो ऍथलीट् ससह बायल्स याींिी एफबीआय, यूएसए

मस्क

नजम्नॅस्स्ट्क्स आनण यूएस ऑनलस्म्पक आनण पॅरानलस्म्पक

●

प्रनतनित टाइि िानसकािे टे िाचे सीईओ एलोि िस्क याींिा

सनितीवर गैरवताि थाींबवण्यात अयशस्वी झाल्याचा आरोप केला.

“२०२१ पसा ि ऑफ द इयर’ म्हणू ि घोनषत केले आहे. 2021 िध्ये,

टोनकयो ऑनलस्म्पकच्या एका िनहन्यािींतर, बायल्स याींिी यूएसए

यूएस-आधाररत इलेस्क्टर क-वाहि स्ट्ाटा अप टे िा $1 नटर नलयि

नजम्नॅस्स्ट्क सीं घाचे िाजी डॉक्टर लॅरी िासर लैंनगक शोषण

कींपिी बिली कारण िस्क अींदाजे US $255 अब्ज एवढी एकूण

प्रकरणातील यूएस नसिेटच्या सुिावणीत र्ावनिक साक्ष नदली.

●

सीं पत्ती असलेली जगातील सवाात श्रीिींत व्यक्ती बिली. िस्क हे

भूतानने पंतप्रधान मोिी ंना िवोच्च नार्री पुरस्काराने िन्ासनत

रॉकेट कींपिी SpaceX चे सींस्थापक आनण CEO दे खील आहेत

केले.

आनण ब्रेि-नचप स्ट्ाटा -अप न्यूरानलींक आनण इन्फ्रास्ट्र क्चर फिा द

●

र्ू ताििे पींतप्रधाि िोदी ींिा िगादग पेल गी खोलो या सवोच्च

बोररीं ग कींपिीचे िेतृत्व करतात.

िागरी पुरस्कारािे सन्मानित केले आहे. र्ू तािचे पींतप्रधाि लोटे

2020 िध्ये अिे ररकेचे राष्टराध्यक्ष िो बायडन आनण उपराष्टरपती

शेररीं ग याींिी र्ू तािच्या सवोच्च सन्मािासाठी पींतप्रधाि िोदी ींच्या

कमला हॅररि याींिा टाइि िानसकािे 2020 साठी पसा ि ऑफ

िावाची घोषणा केली आहे. पींतप्रधाि िोदी ींच्या कारनकदीत

द इयर म्हणू ि निवडले आहे.

र्ू तािसाठी र्ारताच्या िै त्रीपूणा दृनष्टकोिाचे कौतुक म्हणू ि हा

7-वेळा चॅत्मियन लुईि हॅसमल्टनला सवंडिर कॅिल येर्े

सन्माि निळतो. साथीच्या आजारादरम्याि, र्ारतािे शेजारील

नाइटहूड समळाला.

दे शाला लस, औषधे आनण इतर आपत्कालीि से वाींच्या रूपात

●

िदत केली होती.

सात वेळा फॉम्युाला वि चॅस्म्पयिला सवंडिर कॅिल, लंडन येर्े
नाइटहूड समळाला. नप्रन्स ऑफ वेल्सिे िोटरस्पोट्ा सच्या

●

PMO र्ूतािच्या म्हणण्यािुसार, 'र्ारताचे पींतप्रधाि िरें ि िोदी

से वेसाठी िाइट निळवल्यािींतर हॅनिल्टिला "सर" ही िािद

याींिी गेल्या काही वषाांपासू ि नबिशता िै त्री निर्ावली आहे आनण

पदवी निळाली. इतर तीि F1 डर ायव्हसा िा िाइट दे ण्यात आले

करोिा व्हायरस िहािारीच्या काळात त्ाींिी खूप िदत केली

आहे: िॅ क ब्राभम, स्टसलंर् मॉि आसि िॅ की स्टीवटथ . खेळात

आहे. याआधी, र्ारताच्या नवद्यिाि पींतप्रधािाींिा अफगानणस्ताि,

स्पधाा करत असतािाही हॅनिल्टि हा पुरस्कार निळवणारा

सौदी अरे नबया, यूएई, रनशया, िालदीव, पॅलेस्ट्ाईि आनण

पनहला खेळाडू आहे.

बहरीिचे सीं बींनधत सवोच्च सन्माि दे ण्यात आले होते.

सिमोन बाईल्स यां ना टाइम मॅर्सझनने 2021 िालचा अँ र्लीट

नरें द्र मोिी यां ना समळालेल्या आं तरराष्ट्रीय पुरस्कारां ची यािी:

ऑफ ि इयर घोसषत केले.

1. ऑडा र ऑफ अब्दु लअजीज अल सौद (सौदी अरे नबया)

●

सिमोन बायल्सला टाईम मासिकाच्या 2021 वषाथ तील

2. राज्य ऑडा र ऑफ गाझी अिीर अिािुल्ला खाि (अफगानणस्ताि)

अँ र्लीट म्हणू ि घोनषत करण्यात आले. ती चार वेळा

3. ग्राँड कॉलर ऑफ द स्ट्े ट ऑफ पॅलेस्ट्ाईि पुरस्कार (पॅलेस्ट्ाईि)

ऑनलस्म्पक पदक नवजेती, नतिे टोनकयो ऑनलस्म्पकिधील चार

4. ऑडा र ऑफ झायेद पुरस्कार (सीं युक्त अरब अनिरात)

स्पधाांच्या अींनति फेरीतूि िाघार घेतली होती, 24 वषीय खेळाडूिे

5. ऑडा र सें ट अाँडर्यू पुरस्कार (रनशया)

टोनकयो गेसिध्ये रौय आनण बॅलन्स बीििध्ये काींस्यपदक

6. ऑडा र ऑफ द नडस्स्ट्ीं स्ग्वश्ड रुल ऑफ निशाि इज्जुद्दीि (िालदीव)

निळवले.

7. चॅस्म्पयन्स ऑफ द अथा अवॉडा (युिायटे ड िेशन्स एन्फ्व्हायिािेंट
प्रोग्राि)
8. ग्लोबल गोलकीपर अवॉडा (नबल आनण िे नलींडा गेट्स फाउीं डेशि)
िुनील र्ाविकर यां ना SJFI पिक 2021 ने िन्ासनत केले.
●

क्रीडा पत्रकार 'भारत फेडरे शन (SJFI) िाजी नक्रकेटपटू
आनण नक्रकेट सिालोचक सन्माि करण्याचा निणा य घेतला आहे.
िुनील मनोहर र्ावस्कर त्ाींचा प्रनतनित सह SJFI पिक
2021' पुरस्कार निळला.

●

SJFI वानषा क सवासाधारण सर्ा येथे गुवाहाटी, आसाि िध्ये
(एजीएि). SJFI पदक हा SJFI चा सवोच्च सन्माि आहे. SJFI ची
स्थापिा 27 फेब्रुवारी 1976 रोजी ईडि गाडा न्स, कलकत्ता (आता
कोलकाता), पनिि बींगाल येथे झाली.
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CII द्वारे िवाथ त नासवन्यपूिथ िंस्र्ांमध्ये IIT रुरकी प्रर्म
Winner

SJFI Parathletes of the
year 2021(Women)
SJFI Special Recognition
Award

Neeraj Chopra
(Javelin)
Mirabai Chanu
(Weightlifting)
Indian Men’s Hockey
team
Pramod Bhagat
(Badminton) and
Sumit Antil (Javelin)
Avani Lekhara (rifle
shooter)
Olympic Gold Quest
(OGQ)

कुमार मं र्लम सबलाथ यां ना ग्लोबल आं त्रप्रेन्योर ऑफ ि इयर

क्रमां कावर आहे .
●

िहासीं घ (सीआयआय) साठी औद्योनगक इिोव्हेशि पुरस्कार. IIT
रुरकीिे यावषी सवाानधक िानवन्यपूणा सीं शोधि सींस्था श्रेणीत
प्रथि क्रिाींक पटकावला. गेल्या वषी, IIT रुरकीला नतच्या
िानवन्यपूणा र्ागासाठी 'वषाातील सवाात िानवन्यपूणा सीं स्था' म्हणू ि
गौरनवण्यात आले.
खालील पॅरामीटिथ इनोव्हे शन इकोसिस्टम पररभासषत करतात.
●

Institutional strategies and research depth.

●

Innovation portfolios (sponsored research, IPR
generation, translational research).

●

आनदत् नबलाा सिू हाचे चेअरिि, कुमार मं र्लम सबलाथ याींिा
नसनलकॉि व्हॅ लीत्मस्र्त ि इं डि एं टरप्रेन्योिथ (TiE) कडूि
ग्लोबल एं टरप्रेन्योर ऑफ ि इयर पुरस्कार- नबझिेस
टर ान्सफॉिे शि निळाला आहे . ित्या नाडे ला, इलॉन मस्क

●

technology transfer,

SAIL ने र्ोडन पीकॉक एन्फ्व्हायनथमेंट मॅ नेिमेंट अवॉडथ 2021 ने
िन्ासनत केले.
●

स्टील अर्ॉररटी ऑफ इं सडया सलसमटे ड (SAIL), पोलाद
िीं त्रालयाच्या अींतगात, सलग तीि वषाांसाठी प्रनतनित र्ोडन
पीकॉक पयाावरण व्यवस्थापि पुरस्कार 2021 िे सन्मानित
करण्यात आले आहे. 1998 पासू ि पयाावरण व्यवस्थापिात

आहेत. पुरस्कार नवजेत्ाींची निवड व्हेंचर कॅनपटनलस्ट्, नटि डर ॅ पर,

(WEF) द्वारे

सीं स्थापक, डर ॅ पर युनिव्हनसा टी याींच्या अध्यक्षतेखालील स्वतींत्र

पयाावरण व्यवस्थापिात लक्षणीय कािनगरी

केल्याबद्दल सीं स्थाींिा हा पुरस्कार नदला जातो.
●

काबाि फूटनप्रींट किी करणे हा कींपिीच्या कॉपोरे ट धोरणाींचा
आनण ऑपरे शिचा अनवर्ाज्य र्ाग बिला आहे. अत्ाधुनिक

पुरस्कार सिंकला.
●

collaboration,

societal impact, etc.)

पुरस्कार प्राप्त करणारे नबलाा हे पनहले र्ारतीय उद्योगपती

सिव्या हे र्डे यां नी नेतृत्व प्रसतबद्धता 2021 िाठी UN मसहला

Innovation Impact (industry-academia partnership,
international

आसि िे फ बेझोि याींच्यासह जागनतक उद्योजकतेसाठी

ज्युरीद्वारे करण्यात आली.

Initiatives by the institution to promote and
champion innovation.

पुरस्कार समळाला.
●

आयआयटी रूरकी प्रनतनित निवडले गेले आहे र्ारतीय उद्योग

पयाावरण-स्नेही तींत्रज्ञािाचा वापर, सीं साधि कायाक्षितेसाठी

नदव्या हेगडे , किााटकातील उडु पी येथील र्ारतीय हवािाि कृती

प्रनतनित शैक्षनणक सींस्थाींच्या सहकायाािे सीं शोधि आनण नवकास

उद्योजक, नहिे 2021 च्या प्रादे नशक आनशया-पॅ नसनफक िनहला

उपक्रि, िोठ्या प्रिाणावर वृक्षारोपण िोनहिे द्वारे काबाि नसींकची

सक्षिीकरण तत्त्वे पुरस्कार सोहळ्यात िेतृत्व वचिबद्धतेसाठी

निनिा ती, हळू हळू LED प्रकाशाकडे वळणे, अक्षय ऊजेचा वाटा

UN िनहला पुरस्कार नजींकला आहे. नतची सीं स्था, Baeru

वाढवणे इ.

Environmental Services सोबत हवािाि कृती प्रयत्नाींद्वारे

एम्मा रडु कानुने बीबीिी स्पोट्थ ि पिथनॅसलटी ऑफ ि इयर 2021

लैंनगक सिािता वाढवण्याच्या नतच्या सातत्पूणा प्रयत्नाींसाठी

सिंकली.

नतला िान्यता निळाली आहे.

●

टे निस स्ट्ार एम्मा रडु कािु ही BBC ची 2021 ची स्पोट्ा स

इतर सविे ते:

पसा िॅनलटी ऑफ द इयर आहे. नतिे टॉि डे ली (डायव्हर) आनण

●

युवा िेतृत्व: पल्लवी शेररीं ग

अाँडि पीटी (जलतरणपटू ) याींिा परार्ू त करूि दु सरे आनण

●

नलींग-सिावेशक कायास्थळ: िटवेस्ट् ग्रुप

●

जेंडर-ररस्पॉस्न्सव्ह िाकेटप्लेस: धिा जीवि

नतसरे स्थाि पटकावले, तर इीं ग्लींडच्या पुरुष फुटबॉलपटू ीं िा
वषाातील सवोत्कृष्ट सीं घ आनण गॅरेथ साउथगेट प्रनशक्षक म्हणूि

●

सिु दाय प्रनतबद्धता आनण र्ागीदारी: अनतशय गट

●

पारदशाकता आनण अहवाल: बायोकॉि नलनिटे ड इीं नडया

●

SME चॅस्म्पयन्स: िनिता नवकास
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निवडले गेले, सीं पूणा बोडाावरील नब्रटीश खेळासाठी नवजयी
कालावधी म्हणू ि सॅ लफोडा येथे एका सिारीं र्ात त्ाचे स्मरण
करण्यात आले. टॉि डे लीिे टोनकयो येथे चौर्थ्ा ऑनलस्म्पकिध्ये
पनहल्याींदा सु वणा पदक नजींकले.
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Other award winners at Sports Personality 2021:
Categories
Winners
Helen Rollason Award
Jen Beattie
Coach of the Year
Gareth Southgate
Team of the Year
England men’s
football team
World Sport Star
Rachael Blackmore
Lifetime Achievement
Simone Biles
Unsung Hero
Sam Barlow
Young Sports Personality
Sky Brown
of the Year
पद्मभूषि असनल प्रकाश िोशी यां ना मिर तेरेिा मेमोररयल
पुरस्कार
●

पयाावरणतज्ज्ञ डॉ असनल प्रकाश िोशी, ज्याींिा यावषी
पद्मर्ू षण पुरस्कारािे सन्मानित करण्यात आले आहे, त्ाींिा
िामासिक न्यायािाठी मिर तेरेिा स्मृती पुरस्कार 2021 िे
सन्मानित करण्यात आले आहे. अथा शॉट पुरस्कार नवजेते व्ही
इद् युत िोहि आनण येथील तरुण पयाावरण कायाकत्ाा ररस्द्धिा
पाींडे याींिा उत्तराखींड हे दे खील पुरस्काराचे िािकरी होते.

●

हािा िी फाऊींडे शिचे सीं स्थापक अध्यक्ष डॉ. अब्राहि िथाई
याींच्या हस्ते पुरस्कार नवजेत्ाींचा सत्कार करण्यात आला.

या 3 ििां ना का बक्षीि िे ण्यात आले.
●

डॉ. जोशी याींिा त्ाींच्या नहिालयीि पयाावरण अभ्यास आनण
सीं वधाि सीं स्थेद्वारे नहिालय क्षे त्रातील 10,000 हूि अनधक गावाींवर
प्रर्ाव टाकूि पयाावरणीय शाश्वतता क्षे त्रातील बदल घडवणारे
म्हणू ि त्ाींच्या प्रयत्नाींसाठी हा पुरस्कार दे ण्यात आला.

●

नवद् युतला त्ाच्या सािानजक उपक्रि टाकचारच्या िाध्यिातूि
वायू प्रदू षणाचा िु काबला करण्यासाठी केलेल्या उत्कृष्ट आनण
कल्क प्रयत्नाींसाठी गौरवण्यात आले.

●

Times Higher Education Awards Asia 2021
winners:
Category
Winner
Leadership and
Kalinga Institute of
Management Team of
Industrial Technology
the Year
(India)
Workplace of the Year Saint Joseph University of
Beirut (Lebanon)
International Strategy
Hangzhou Dianzi
of the Year
University of Hong Kong
Teaching and
National University of
Learning Strategy of
Singapore
the Year
THE Datapoints Social
Institute Teknologi
Impact Award
Sepuluh Nopember
(Indonesia)
THE Datapoints
University Utara
Improved
(Malaysia)
Performance Award
Excellence and
Hong Kong Baptist
Innovation in the Arts
University
Technological or
O.P. Jindal Global
Digital Innovation of
University (India)
the Year
Outstanding Support
University Teknologi
for Students
Petronas (Malaysia)
Student Recruitment
Hanoi University of
Campaign of the Year
Science and Technology
(Vietnam)

ररनधिाला, नतच्या िेत्रदीपक धैयाासाठी, आनण एक युवा पयाावरण

फेडरल बँक आसि वयाना नेटवकथने 'िवाथत प्रभावी बँक-

कायाकताा म्हणू ि अदम्य र्ाविेसाठी पुरस्कार निळाला ज्यािे

सफनटे क भार्ीिारी' पुरस्कार सिं कला.

हवािाि बदल रोखण्यासाठी राष्टरीय सहर्ाग वाढवला.

●

वयािा िेटवका, र्ारतातील सवाात िोठ्या टर े ड फायिान्स

ओ. पी. सिंिाल ग्लोबल युसनव्हसिथटीने "सडसिटल इनोव्हेशन

प्लॅ टफॉिा पैकी एक आनण खाजगी क्षे त्रातील आघाडीची बाँक

ऑफ ि इयर" पुरस्कार सिं कला.

फेडरल बाँक याींिा IBSi-Global Fintech Innovation

●

ओ. पी. नजींदाल ग्लोबल युनिव्हनसा टी (JGU) िे प्रनतनित Times

Awards 2021 िध्ये 'सवाात प्रर्ावी बाँक-नफिटे क र्ागीदारी:

Higher Education (THE) Asia Awards 2021 िध्ये शाळा

चपळ आनण अिुकूलता' पुरस्कारािे सन्मानित करण्यात आले

आनण

िदत

आहे. हा पुरस्कार प्रदाि करण्यात आला. सप्लाय चेि फायिान्स

करण्यासाठी नविािू ल्य, क्लाउड-आधाररत अॅस्प्लकेशि तयार

स्वयींचनलत आनण सु लर् करण्यासाठी वयिा िेटवकाची फेडरल

केल्याबद्दल ‘नडनजटल इिोव्हे शि ऑफ द इयर अवॉडा ’ नजींकला

बाँकेशी र्ागीदारी स्वीकारण्यासाठी. या वषी, इिोव्हेशि

नवद्यापीठाींिा

डे टा

व्यवस्थानपत

करण्यात

आहे. "नडनजटल इिोव्हेशि ऑफ द इयर" साठी शॉटा नलस्ट्
केलेले JGU हे एकिे व र्ारतीय नवद्यापीठ होते.

56

अवॉड्ा सिे 48 दे शाींतील 190 हूि अनधक सहर्ागी ींसह जागनतक
लक्ष वेधूि घेतले.
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अनुकृती उपाध्यायच्या सकंटिुर्ीने िुशीला िे वी पुरस्कार 2021
● ही गावे ६८५ नजल्हे आनण ५,१७६ उपनजल्ह्याींिध्ये पसरलेली

सिंकला.
●

आहेत

अनुकृती उपाध्याय याींिी फोथा इस्ट्े ट छापािे प्रकानशत केलेल्या
सकंटिुर्ी या कादीं बरीसाठी सवोत्कृष्ट काल्निक पुस्तकासाठी

●

आहेत - यापैकी 50 टक्के शाखा ग्रािीण आनण अधा-शहरी

िुशीला िे वी पुरस्कार 2021 नजींकला आहे. रतिलाल
फाऊींडे शि आनण र्ोपाळ सानहत् आनण कला िहोत्सवाच्या
आयोजि सनितीिे, एका िनहला लेस्खकेिे नलनहलेल्या आनण
2020 िध्ये प्रकानशत झालेल्या काल्निक कथाींसाठी या
उल्लेखिीय पुरस्कारासाठी नवजेत्ाची घोषणा केली. हा पुरस्कार

याव्यनतररक्त, बाँकेच्या 2929 शहरे /िगराींिध्ये 5,686 शाखा
नठकाणी आहेत.

सवरल िे िाई यां ना "िार्सतक पयाथवरि आसि हवामान कृती
नार्ररक पुरस्कार 2021"
●

सु रतचे उद्योगपती सवरल िुधीरभाई िे िाई, जे गुजरातचे
ग्रीििि नकींवा ग्रीि िॅि म्हणूि प्रनसद्ध आहेत, याींिा ग्लोबल

श्री रतिलाल फाउीं डेशििे स्थानपत केला आहे.
अनुकृती उपाध्याय बद्दल:

एन्फ्व्हायनथमेंट अँड क्लायमेट अँ क्शन सिटीझन अवॉडथ 2021

●

अिुकृती उपाध्याय याींच्याकडे व्यवस्थापि आनण सानहत् या

िे सन्मानित करण्यात आले आहे. 11 दे शाींतील 28

नवषयात पदव्युत्तर पदवी आनण कायद्याची पदवी आहे. ती इीं ग्रजी

व्यस्क्तित्त्वाींिध्ये (ज्यात युिायटे ड नकींगडि (यूके) ), युिायटे ड

आनण नहींदी दोन्ही र्ाषे त नलनहते. नतिे 2019 िध्ये दौरा आनण

स्ट्े ट्स (यूएस), न्यूझीलींड, रान्स आनण िलेनशया,) ज्याींिा या

र्ौिरी या दु हेरी कादीं बरीसह वाचक आनण सिीक्षकाींिा चनकत

पुरस्कारािे सन्मानित करण्यात आले, नवरल दे साई हे एकिेव

केले आनण जपािी सराय या लघुकथा सीं ग्रहािे नहींदी वाचकाींिा

र्ारतीय होते ज्याींिा हवािाि बदलासाठी हा पुरस्कार निळाला

आिींद नदला.

होता.

कािं बरी बद्दल:
●

नकींटसु गी - तुटलेल्या वस्तू सोन्यािे दु रुस्त करण्याच्या प्राचीि
जपािी कलेवरूि िाव दे ण्यात आले आहे - ही कादीं बरी तरुण

PETA: आसलया भट्ट भारताची 2021 पिथन ऑफ ि इयर
●

इीं नडयािे बॉलीवूड स्ट्ार आनलया र्ट्टला 2021 पसा ि ऑफ द

स्स्त्रयाींची सीिा ओलाींडणे , आघाताींवर िात करणे आनण

इयर म्हणूि घोनषत केले आहे. ती एक प्राणी प्रेिी आहे आनण

सािानजक व्यवस्थेला आव्हाि दे णारी आहे. आनण अपारीं पररक,

अिेकदा नतच्या पाळीव प्राण्याींसोबत फोटो शेअर करत असते.

नबिधास्त आनण स्वतींत्र असलेल्या स्स्त्रयाींिी आियाचनकत
केलेल्या पुरुषाींबद्दल. ही िीिा, बींडखोर आनण अनवचनलत आनण

या वषी, आनलया र्ट्टिे फ्लेदरच्या िागे असलेल्या फूल या

युरीची कथा आहे, िीिासारखीच गुींतागुींतीची आहे. हाजीिे, दोि

कींपिीिध्ये गुींतवणूक केली, जी फेकूि नदलेल्या िीं नदराच्या

सीं स्कृती ींचा बाहेरचा िाणू स, आनण प्रकाश, त्ाच्या ियाानदत

फुलाींपासू ि बिवलेले शाकाहारी लेदर आहे.

नक्षनतजाच्या पलीकडे पाहू शकत िाही.
HDFC बँकेने 'मोस्ट इनोव्हे सटव्ह बेस्ट प्रॅत्मक्टि' 2021 िाठी CII
Dx पुरस्कार सिं कला.
●

प्रनतनित कॉन्फेडरे शि ऑफ इीं नडयि इीं डस्ट्र ी (CII) सडसिटल

PETA इं सडयाच्या पिथन ऑफ ि इयर पुरस्काराचे पूवीचे
प्राप्तकते:
●

िध्ये HDFC बँकेला 'मोस्ट इनोव्हे सटव्ह बेस्ट प्रॅत्मक्टि' अींतगात
िाव दे ण्यात आले आहे. स्व्हलेज लेव्हल एस्क्कझक्युनटव्हिध्ये
जागनतक

नशक्षणाला पानठीं बा नदल्याबद्दल पुरस्कार निळाला.
●

HDFC बँक CSC च्या VLE केंद्रांच्या नेटवकथद्वारे सतच्या िार्सतक

पुरस्कार निळाला.
●

चालवली जातात
यापैकी १ लाखाहूि अनधक व्हीएलई केंिे ग्रािीण आनण नििशहरी नठकाणी आहेत
●

57

ही नठकाणे र्ारतातील जवळपास ५०,००० गावे व्यापतात

नक्रकेटपटू सवराट कोहली, शोनषत हत्तीची सु टका करण्यासाठी
हा पुरस्कार निळाला.

ििाथ च्या उत्पािनां चा िंपूिथ पुष्पर्ुच्छ ऑफर करून आसर्थक
िमावेशावर लक्ष केंसद्रत करते:
● 1.1 लाख VLE (ग्रािस्तरीय कायाकारी) केंिे CSC ई-गव्हिान्सद्वारे

सु प्रीि कोटााचे िाजी न्यायिू ती के.एि. पसिकर राधाकृष्णन,
प्रदशािात बैलाींच्या वापरानवरुद्ध ऐनतहानसक निणा यासाठी

दजााच्या आनथाक सिावेशासाठी HDFC च्या

प्रयत्नाींसाठी ती ओळखली जाईल..

डॉ शशी र्रूर, दयाळू िागररक, PETA इीं नडयाच्या िु लाींसाठी
िािवी नशक्षण कायाक्रि, तसे च प्राण्याींच्या सीं रक्षणावरील इतर

टर ान्सफॉमे शन अवॉडथ 2021 सकंवा CII DX पुरस्कार 2021

●

पीपल फॉर द एनथकल टर ीटिें ट ऑफ अॅॅनििल्स (PETA)

●

कॉिे नडयि कसपल शमाथ , लोकाींिा कुत्रे पाळण्यासाठी प्रोत्सानहत
केल्याबद्दल पुरस्कार निळाला.

●

अनर्िेता िॉन अब्राहम, अनुष्का शमाथ , िनी सलओन, आर
माधवन, िॅ कलीन फनां सडि, हे मा मासलनी आसि िोनम
कपूर आहुिा, प्राण्याींिा नवनवध प्रकारे िदत केल्याबद्दल त्ाींिा
पुरस्कार निळाला आहे.
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िासहत्य अकािमी पुरस्कार 2021 िाहीर.
7. बासू बेनविानगडा (इीं ग्रजी)

●

●

िासहत्य अकािमीने नवनवध र्ाषाींिधील प्रनतनित िासहत्य

8. िजीद िजाझी (कास्श्मरी)

अकािमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार आसि बाल िासहत्य

9. सु िेधा काित दे साई (कोकणी)

पुरस्कार 2021 िाहीर केले. िु ख्य िासहत्य अकािमीच्या

10. अििोल झा (िै नथली)

पाररतोसषक नवजेत्ाला एक कोरलेली ताम्रपट, शाल आनण एक

11. रघुिाथ पालेरी (िल्याळि)

लाख रुपयां ची रक्कि आनण कोरीव ताम्रपट आनण युवा

12. निींगोम्बि जादु िणी नसीं ग (िनणपुरी)

पुरस्कार आसि बाल िासहत्य यां ना प्रत्ये की ५० हिार

13. सीं जय वाघ (िराठी)

रुपयां ची रक्कि िे ण्यात येिार अिल्याचे मंडळाने म्हटले

14. सु दशाि अींबाटे (िेपाळी)

आहे .

15. नदगराज ब्रह्मा (ओनडया)

सानहत् अकादिी पुरस्कार 2021 20 र्ारतीय र्ाषाींिध्ये दे ण्यात

16. कीती शिाा (राजस्थािी)

आला, र्ुिराती, मैसर्ली, मसिपुरी आसि उिू थ भाषांमधील

17. आशा अग्रवाल (सीं स्कृत)

नवजेत्ाची घोषणा िींतरच्या तारखेला केली जाईल. कनवताींची

18. सोवा हींसदा (सीं ताली)

सात पुस्तके, दोि कादीं बऱ्या, लघुकथाींची पाच पुस्तके, दोि

19. नकशीि खुबचींदािी “रीं जयाल” (नसीं धी)

िाटके, चररत्र, आत्मचररत्र, सिीक्षा आनण िहाकाव्य याींचे प्रत्ेकी

20. िु . िु रुगेश (तनिळ)

एक पुस्तक याींिा सानहत् अकादिी पुरस्कार 2021 निळाला

21. दे वराजू िहाराजू (तेलुगु)

आहे.

22. कौसर नसद्दीकी (उदू ा )

1. अिुराधा सरिा पुजारी (आसािी)

KVASU ला िाती िंवधथनािाठी राष्ट्रीय पुरस्कार समळाला.

2. ब्रात्ा बसू (बीं गाली)

●

केरळ पशुवैद्यकीय आनण प्राणी नवज्ञाि नवद्यापीठ (KVASU)

3. Mwdai Gahai (बोडो)

अींतगात पोल्टर ी ब्रीनडीं गवरील अस्खल र्ारतीय सिस्ित सीं शोधि

4. राज राही (डोगरी)
5. िनिता गोखले (इीं ग्रजी)

प्रकल् (AICRP) िन्नूथीला 2021 चा राष्टरीय जाती सीं वधाि
पुरस्कार निळाला. केंिाला ICAR - िॅशिल ब्युरो कडूि प्रनतनित

6. दया प्रकाश नसन्हा (नहींदी)

पुरस्कार निळाला. राज्यातील एकिे व िोींदणीकृत दे शी

7. डीएस िागर्ू षण

कोींबडीची जात असलेल्या तेलीचेरी जातीच्या सीं वधाि आनण

8. वली िोहम्मद असीर काश्तावरी (कास्श्मरी)

सीं शोधिासाठी प्राणी अिुवाींनशक सीं साधिे (NBAGR) ही आहे.

9. सीं जीव वेरेणकर (कोकणी)

पुरस्कारांबद्दल:

10. जॉजा ओिाक्कूर (िल्याळि)

●

िािपत्र आनण 10,000 रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

11. नकरण गौरव (Marathi)

●

ICAR – NBAGR द्वारे घरगुती पशुधि आनण कुक्कुटपालिाच्या

12. छबीलाल उपाध्याय (िेपाळी)

िोींदणीकृत र्ारतीय जाती ींचे सीं वधाि आनण सुधारणा करण्यासाठी

13. हृनषकेश िस्ल्लक (ओनडया)

त्ाींच्या योगदािासाठी हा पुरस्कार स्थानपत करण्यात आला.

14. खानलद हुसे ि (पींजाबी)
15. निथेश िािोशी (राजस्थाि)
16. नवींदेश्वरीप्रसाद निश्र "नविय" (सीं स्कृत)
17. निरीं जि हींसदा (सीं ताली)
18. अजुाि चावला (नसीं धी)
19. अींबाई (तनिळ)

क्रीडा बातम्या
एका डावात 10 बळी घेिारा न्यूझीलंडचा एिाि पटे ल सतिरा
र्ोलंिाि
●

नतसरा नक्रकेटपटू ठरला. त्ािे 119 धावा िे त 47.5 षटके

20. गोराटी वेंकन्ना (तेलुगु).

टाकली. िुीं बईच्या वािखेडे स्ट्े नडयिवर सु रू असलेल्या दु सऱ्या

बाल िासहत्य पुरस्कार 2021:
1. िृ णाल चींि कनलता (आसािी)
2. सु िीरिल चक्रवती (बींगाली)
3. रत्नेश्वर िारझरी (बोडो)
4. िरनसीं ग दे व जािवळ (डोगरी)
5. अनिता वच्छराजािी (इीं ग्रजी)
6. दे वेंि िे वारी (नहींदी)
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न्यूझीलींडचा एिाि पटे ल एका डावात सवा 10 बळी घेिारा

कसोटीच्या दु सऱ्या नदवशी न्यूझीलींडिे र्ारताला 325 धावाींत
गुींडाळले.
●

1956 िध्ये , इीं ग्लींडचा गोलींदाज सिम लेकरने ऑस्ट्र े नलयानवरुद्ध
एका डावात 10 बळी घेतले होते आनण त्ािींतर अिेक
दशकाींिींतर, र्ारताच्या असनल कंु बळे नेही 1999 िध्ये
पानकस्तािनवरुद्ध अनवश्वसिीय कािनगरी केली होती.
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अिेंसटनाने िहा वेळा चॅत्मियन रासहलेल्या िमथ नीला हरवून
रीमा िु फाली बद्दल:

ज्युसनयर हॉकी सवश्वचषक सिं कला.
●

●

आहे. ती 29 वषीय डर ायव्हर आहे, नजिे 2021 च्या नब्रनटश

कनलींगा स्ट्े नडयिवर झालेल्या पुरुष हॉकी ज्युनियर नवश्वचषक

फॉम्युाला 3 चॅस्म्पयिनशपिध्ये र्ाग घेतला आहे. जेद्दाहिधील

स्पधेत अिें सटनाने आपल्या सीं घनटत खेळाचे उत्ति प्रदशाि

स्ट्र ीट सनकाटवर लॅप घेणारी आनण नवल्यस टीि कार नडस्प्ले िध्ये

करत सहा वेळच्या चॅस्म्पयि िमथ न सीं घाचा 4-2 असा परार्व
केला आनण 16 वषाांिींतर नवजेतेपद पटकावले. िमथ नी आनण
भारत (2001, 2016) िींतर अिेक ज्युनियर हॉकी WC
नवजेतेपद नजींकणारा अजेंनटिा हा एकिे व नतसरा सीं घ ठरला
आहे. गतनवजेत्ा र्ारतािे ज्युनियर हॉकी नवश्वचषक 2021 िध्ये
नतसऱ्या स्थािासाठीच्या सािन्यात रान्सकडूि 1-3 िे परार्ू त
होऊि चौथे स्थाि पटकावले.

रीिा जुफाली ही सौदी अरे नबयाची पनहली िनहला F1 चालक

र्ाग घेणारी ती पनहली रे सर आहे.
BWF : त्मव्हक्टर ऍक्सेलिेन, ताई त्झू सयंर् 2021 BWF प्लेयर
ऑफ ि इयर
●

बॅडसमं टन वडथ फेडरे शन (BWF) द्वारे डे न्माकाचा त्मव्हक्टर
एक्सेलिेन आनण चीिच्या तैपेईच्या ताई त्झू सयंर् याींिा अिुक्रिे
2021 िालातील पुरुष आनण िनहला प्लेयर ऑफ ि इयर
म्हिून घोनषत करण्यात आले. 2020 चे ऑल इीं ग्लींड चॅस्म्पयि -

इतर पुरस्कार:

स्व्हक्टर एक्सेलसे ि आनण ताई त्झू नयींग या दोघाींसाठी या

●

स्पधेतील सवोत्कृष्ट खेळाडू: सटमोर्ी क्लेमेंट (रान्स)

श्रे णीतील हा पनहला पुरस्कार होता. स्व्हक्टर एक्सेलसेि

●

स्पधेतील सवोत्कृष्ट गोलरक्षक: अँ टोन सब्रकमन (जिा िी)

ऑनलस्म्पक चॅस्म्पयि आहे आनण ताई त्झू नयींग टोनकयो गेसिध्ये

●

नहरो टॉप स्कोअरर ऑफ द टू िाािेंट: माइल्स बुकेन्स (

रौयपदक नवजेते आहेत.

नेिरलँड्ि ) (18 गोल)
●

ओनडशा फेअर प्ले अवॉडा : टीि नचली

●

स्पधेतील सवोत्कृष्ट गोलसाठी ओनडशा फॅन्स चॉइस अवॉडा :
इग्नानसयो िाडोनललो (अजेंनटिा)

●

हॉकी इीं नडया किाल सीं घ गोल: िेदरलाँड्स (45 गोल)

●

हॉकी इीं नडयाचा स्पधेतील सवोत्ति गोल: िहिू द सलीि
(इनजयपीटी)

●

एएि/एिएस इीं नडया स्पधेतील सवोत्कृष्ट प्रनशक्षक: जोहान्स
स्श्मट् झ (जिािी)

FIH पुरुष हॉकी सवश्वचषक २०२१
●

FIH पुरुष हॉकी ज्युनियर नवश्वचषक 2021 चे आयोजि
भुवनेश्वर, ओसडशा येर्े २४ िोव्हेंबर ते 5 नडसें बर 2021
दरम्याि करण्यात आले होते. या स्पधेत र्ारत, जिािी, बेस्ियि,
अजेंनटिा, कॅिडा, दनक्षण आनरका, इनजप्त, पानकस्ताि, यासह

इतर पुरस्कार:

Category
Most improved player of
the Year
Pair of the Year
Para Badminton Pair of
the Year
Female Para Badminton
Player of the Year
Male Para Badminton
Player of the Year
Eddy Choong Most
Promising Player
Special mention

Name
Lee Yang and Wang
Chi-Lin
Greysia Polii and
Apriyani Rahayu
Lucas Mazur and
Faustine Noel
Leani Ratri Oktila
Qu Zimo
Kunlavut Vitidsarn
Kevin Cordon

कोररया, िलेनशया, पोलींड, रान्स, नचली, स्पेि, यूएसए आनण
िेदरलाँड अव्वल 16 सीं घ सहर्ागी झाले होते.
लुईि हॅसमल्टन िौिी अरे सबया GP. ची inaugural edition
सिंकली.
●

िनसा डीज डर ायव्हर लुईि हॅ समल्टन (सब्रटन) यािे सौदी
अरे नबयातील जेद्दाह येथील 30-नकलोिीटर (18.6-िै ल) कोस्ट्ल
ररसॉटा पररसरात झालेल्या स्पधेत मॅ क्स वस्टॅथ पेन (नेिरलँड्ि)
याींिा िागे टाकूि िौिी अरे सबया ग्रां प्री (GP) ची naugural
edition नजींकली. रीमा िु फाली, फॉम्युाला 1 (F1) वल्डा
चॅस्म्पयिनशप अींतगात सौदी ग्राँड नप्रक्सच्या पनहल्या आवृत्तीसाठी
राजदू त म्हणू ि नियुक्त करण्यात आली आहे.
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रसशयाने क्रोएसशयाचा पराभव करत डे त्मव्हि कप टे सनि स्पधाथ
कॉमनवेल्थ वेटसलत्मफ्टंर् चॅत्मियनसशप 2021 बद्दल:
2021 सिं कली.
● कॉििवेल्थ वेटनलस्फ्टीं ग चॅस्म्पयिनशप 2021 ताश्कींद येथे 7 ते
● रनशयि टे निस फेडरे शििे िानिदिध्ये डे स्व्हस कप
17 नडसें बर या कालावधीत जागनतक वेटनलस्फ्टीं ग चॅस्म्पयिनशप
फायिलिध्ये क्रोएनशयावर 2-0 िे आघाडी घेत नजींकली.
2021 सोबत आयोनजत करण्यात आली आहे. र्ारतीय दल
िे दवेदेविे दु सऱ्या एकेरी सािन्यात िाररि नसनलकचा परार्व
वेटनलस्फ्टीं ग चॅस्म्पयिनशप तसे च कॉििवेल्थ सीनियर
करूि रनशयाला क्रोएनशयावर 2-0 अशी अनजींक्य आघाडी
चॅस्म्पयिनशपिध्ये सहर्ागी होत आहे.
निळवूि नदली आनण 2006 िींतरचे पनहले डे स्व्हस चषक
मसिपूरने वररष्ठ मसहला राष्ट्रीय फुटबॉल चॅत्मियनसशप सिंकली.
नवजेतेपद निळवले. क्रोएनशया 2005 आनण 2018 िधील
● मसिपूरने केरळमधील कोसझकोड येथील EMS स्ट्े नडयिवर
नवजयािींतर नतसरे नवजेतेपद निळनवण्याच्या प्रयत्नात होता. आीं िे
अं सतम फेरीत पेिल्टी शूटआऊटिध्ये रे ल्वेवर िाट्यिय नवजय
रुबलेव्हला सवाात िौल्यवाि म्हणू ि घोनषत करण्यात आले.
खेळाडू. आीं तरराष्टरीय खेळात सु रू असलेल्या डोनपीं गच्या
निळवूि त्ाींच्या वररष्ठ मसहला राष्ट्रीय फुटबॉल स्पधेच्या
निलींबिादरम्याि रनशयि सीं घाला या स्पधेत अनधकृतपणे RTF
मु कुटाचा यशस्वीपणे बचाव केला. नियिि आनण अनतररक्त
(रनशयि टे निस फेडरे शि) म्हटले जात आहे.
वेळेत गोल करण्याच्या सीं धी किी झाल्यािींतर, साििा 0-0 असा
भारतीय शटलर पीव्ही सिंधूने BWF वडथ टूर फायनल्स 2021
स्कोअरसह पेिल्टीिध्ये गेला. िनणपूरची गोलकीपर ओकराि
मध्ये रौ्पिक सिंकले.
रोनशिी दे वी नहिे तीि से व्ह करूि आपल्या सीं घाला या स्तरावर
● र्ारतीय शटलर आनण 2 वेळा ऑनलस्म्पक पदक नवजेती पी व्ही
21वे नवजेतेपद निळवूि नदले.
नसीं धू, जगातील 7 व्या क्रिाींकावर, 2021 बॅडनिीं टि वल्डा
आसशयाई युवा पॅरा र्ेम्स 2021 मध्ये भारताने 41 पिके सिंकली.
फेडरे शि (BWF) वल्डा टू र फायिल्सिध्ये रौयपदक नजींकले.
● बहरीनच्या ररफा शहरात आयोनजत आनशयातील सवाात
बॅडनिीं टि वल्डा फेडरे शि (BWF) ज्याला अनधकृतपणे HSBC
िोठ्या चौथ्या आसशयाई युवा पॅरा र्ेम्स (AYPG) िध्ये
BWF वल्डा टू र फायिल्स 2021 म्हणू ि ओळखले जाते. नवद्यिाि
जगज्जेती PV नसीं धू 2018 िध्ये BWF वल्डा टू र फायिल नजींकली
भारताने 41 पदके (12 सु वणा , 15 रौय, 14 काींस्य) नजींकली. हा
आनण ही कािनगरी करणारा एकिे व र्ारतीय ठरली.
कायाक्रि बहरीिच्या राष्ट्रीय पॅरासलत्मिक िसमतीने (NPC)

HSBC BWF World Tour Finals 2021 Winners:
Category
Winner
Runner-up
Women’s
An Se Young
PV Sindhu (India)
Singles title (South Korea)
Men’s
Viktor Axelsen
Kunlavut
Single title
(Denmark)
Vitidsarn
(Thailand)
Men’s
Takuro Hoki
Marcus Fernaldi
double Title
and Yugo
Gideon and Kevin
Kobayashi
Sanjaya
(Japan)
Sukamuljo.
(Indonesia)
Women’s
Kim So-yeong Nami Matsuyama
Double
and Kong Heeand Chiharu
Title
yong (South
Shida. (Japan)
Korea)

िंकेत महािे व िरर्रने कॉमनवेल्थ वेटसलत्मफ्टं र् चॅत्मियनसशप
2021 मध्ये िुविथपिक सिंकले.
● िंकेत महािे व िरर्रने चालू असलेल्या कॉमनवेल्थ
वेटसलत्मफ्टं र् चॅत्मियनसशप 2021 िध्ये पुरुषांच्या 55 सकलो
स्नॅच प्रकारात सु वणा पदक नजींकले. त्ािे पुरुषां च्या 55 सकलो
स्नॅच प्रकारात 113 सकलो विन उचलूि राष्टरीय नवक्रि केला.
सरगरिे बनिां गहॅि येथे आगािी 2022 च्या राष्टरकुल क्रीडा
स्पधेसाठी दे खील पात्रता निळवली आहे.
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स्थानिक सरकारच्या पानठीं ब्यािे आयोनजत केला आहे. 2 ते 6
नडसें बर 2021 या कालावधीत सुिारे 30 दे शाींतील 700 हूि
अनधक खेळाडूींिी या स्पधेत र्ाग घेतला. आनशयाई युवा पॅरा
गेस 2025 ची 5वी आवृत्ती ताश्कींद, उझबेनकस्ताि येथे
आयोनजत केली जाईल.
●

2 ते 6 नडसें बर दरम्याि झालेल्या कॉस्न्टिेंटल युथ शोपीस स्पधेत
सु िारे 30 दे शाींतील 700 हूि अनधक खेळाडूींिी र्ाग घेतला.
खेळाडूींिी पॅरा अाँथलेनटक्स, पॅरा बॅडनिीं टि, बोनकया, गोलबॉल,
पॅरा पॉवरनलस्फ्टीं ग, पॅरा स्स्वनिीं ग, पॅरा टे बल टे निस, पॅरा
तायिाींदो, आनण व्हीलचेअर बास्केटबॉल अशा िऊ खेळाींिध्ये
र्ाग घेतला.

नॉवेच्या मॅग्नि कालथिनने FIDE वडथ चेि चॅत्मियनसशप
सिंकली.
●

नवद्यिाि जागनतक बुस्द्धबळ चॅस्म्पयि िॉवेच्या िॅ ग्नस कालासििे
आपल्या नवजेतेपद राखले आनण दु बईतील FIDE वल्डा
चॅस्म्पयिनशप नजींकली. युिायटे ड अरब अनिरातीिध्ये या
िनहन्यात दु बईच्या एक्स्पो 2020 िध्ये झालेल्या जागनतक स्पधाा
नजींकण्यासाठी त्ािे सात-पॉइीं ट थ्रेशोल्ड ओलाींडण्यासाठी
आवश्यक असलेला एक गुण निळवूि रनशयाच्या इयाि
िेपोनम्नयाचीचा परार्व केला. कालासििे पाचवे नवश्वनवजेतेपद
पटकावले. कालासििे चॅस्म्पयिनशपद्वारे ऑफर केलेल्या 2
निनलयि-युरो बनक्षसाींपैकी 60% नजींकले.
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थ
The first award was given in January 2021. Given
मॅ क्स वस्टॅ पेनने अबू धाबी GP 2021 F-1 डर ायव्हिथ चॅत्मियनसशप

सिंकली.
Red Bull च्या िॅ क्स वस्ट्ॅा पेििे सीझि सीं पलेल्या अबू धाबी GP 2021
िध्ये िनसा डीजच्या लुईस हॅनिल्टिला हरवूि त्ाचे पनहले F1 डर ायव्हसा

below is the list of winners:
Months
Men’s Player of
the Month

चॅस्म्पयिनशप नवजेतेपद पटकावले. िनसा डीजिे दु सरे जागनतक
किर क्टर

चॅस्म्पयिनशपचे

नवजेतेपद

पटकावले.

January

वस्ट्ॅा पेििे

February

हॅनिल्टिच्या 10 नवजयाींसह सीझिचा शेवट केला, त्ािे आणखी लॅप्स
केले आनण अनधक पोल आनण पोनडयि घेतले.
आसशयाई रोइं र् चॅत्मियनसशपमध्ये भारताने िहा पिके

March

सिंकली.
●

र्ारत सहा पदके, एकूण िध्ये दोि सु वणा व 4 रौय सिावेश

April

नजींकली थायलींड िध्ये आनशयाई रोईींग स्पधेत. ज्येि धावपटू

May

अरनवींद नसीं गिे लाइटवेट पुरुष एकल स्कल्स स्पधेत सु वणा पदक
पटकावले, तर त्ाच्या दे शबाींधवाींिी तीि रौयपदके नजींकली.
पुरुषाींच्या लाइटवेट दु हेरी स्कल्स, पुरुष िाडर पुल स्कल्स आनण

June

पुरुष कॉक्सलेस फोरिध्ये र्ारतािे रौय पदके नजींकली.

Rishabh Pant
(India)
Ravichandran
Ashwin (India)
Bhuvneshwar
Kumar (India)
Babar Azam
(Pakistan)
Mushfiqur
Rahim
(Bangladesh)
Devon Conway
(New Zealand)

लाइटवेट पुरुष दु हेरी स्कल्सिध्ये र्ारताच्या आनशष फुगट

July

आनण सु खनजींदर नसीं ग याींिी रौयपदक नजींकले.
बॉत्मक्संर्चे ऑसलत्मिक भसवष्य िुरसक्षत करण्यािाठी AIBA ने

August

स्वतः ला IBA अिे नाव सिले आहे .
●

2028 च्या ऑनलींनपकिध्ये खेळाचा सिावेश कायि ठे वण्यासाठी
प्रशासकीय सु धारणाींचा सींच स्वीकारण्याचे आश्वासि दे त

September

आीं तरराष्टरीय बॉस्क्सींग सीं घटिेिे त्ाचे सीं नक्षप्त रूप AIBA वरूि
IBA असे बदलले आहे. बॉस्क्सींग, वेटनलस्फ्टीं ग आनण आधुनिक

October

पेंटॅथलॉि हे सवा 2028 लॉस एीं जेनलस गेससाठी खेळाींच्या
प्रारीं नर्क यादीतूि सोडले गेले होते आनण आीं तरराष्टरीय

November

ऑनलस्म्पक सनितीिे त्ात बदल करण्यास साींनगतले होते.
डे त्मव्हड वॉनथर आसि हे ली मॅथ्यूिला नोव्हें बरचा ICC प्लेअर ऑफ
ि मं र् समळाला.
●

ऑस्ट्र े नलयाचा सलािीवीर डे स्व्हड वॉिार आनण वेस्ट् इीं नडजचा

Sandeep
Lamichhane
(Nepal)
Asif Ali
(Pakistan)
David Warner
(Australia)

Sophie
Ecclestone
(England)
Stafanie Taylor
(West Indies)
Eimear
Richardson
(Ireland)
Heather Knight
(England)
Laura Delany
(Ireland)
Hayley
Matthews
(West Indies)

BCCI ने सिव्यां र् सक्रकेटपटूंिाठी िसमती स्र्ापन केली आहे.
●

र्ारतीय नक्रकेट नियािक िीं डळािे (बीसीसीआय) दे शातील

अष्टपैलू खेळाडू हेली िॅ र्थ्ू याींिा िोव्हेंबरसाठी आयसीसी प्ले यसा

नदव्याींग नक्रकेटपटू ीं साठी एक सनिती स्थापि केली आहे. नदव्याींग

ऑफ द िीं थ म्हणू ि निवडण्यात आले आहे. वॉिार, पानकस्तािचा

नक्रकेटपटू ीं िी नदव्याींग नक्रकेटपटू ीं साठी नर्न्न सक्षि सनिती स्थापि

आनबद अली आनण न्यूझीलीं डचा नटि साउथी याींच्यासिवेत ICC

करण्याच्या बीसीसीआयच्या निणा याचे स्वागत केले आहे.

पुरुष खेळाडूचा िनहिा पुरस्कारासाठी िािाींनकत, ICC पुरुष
T20 नवश्वचषक 2021 िध्ये ऑस्ट्र े नलयाच्या नवजयात िहत्त्वपूणा
र्ू निका बजावल्यािींतर, सवाानधक िताींिी नवजयी झाला.
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Shakib Al Hasan
(Bangladesh)
Joe Root
(England)

Women’s
Player of the
Month
Shabnim Ismail
(South Africa)
Tammy
Beaumont
(England)
Lizelle Lee
(South Africa)
Alyssa Healy
(Australia)
Kathryn Bryce
(Scotland)

न्यायिू ती लोढा सनितीच्या नशफारशीच्या आधारे तीि िाजी
नदव्याींग नक्रकेटपटू ीं चे बोडा गेल्या अिेक वषाांपासू ि प्रतीक्षे त होते.
या प्रस्तावाला बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गाींगुली आनण सनचव
जय शाह याींच्या अध्यक्षतेखाली िीं जुरी दे ण्यात आली.
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ऑसलत्मिक भारताने 2024 च्या टॉप ऍर्लीट् िच्या यािीत 148
BWF वडथ चॅत्मियनसशप 2021: लोह कीन यूने पुरुष एकेरी

खेळाडूंचा िमावेश केला आहे .
●

युवा व्यवहार आनण क्रीडा िीं त्रालयाच्या समशन ऑसलंसपक
िेलच्या बैठकीत लक्ष्य ऑसलत्मिक पोसडयम योिनेअंतर्थत
सात ऑनलस्म्पक आनण सहा पॅरानलस्म्पक नवषयाींिधील 20
नवीन इं डक्टीिह एकूण 148 खेळाडूंना सिथािासाठी
ओळखण्यात आले आहे. TOP योजिा जी र्ारतातील अव्वल
खेळाडूींिा सहाय्य प्रदाि करण्याचा प्रयत्न आहे. ही योजिा 2014
िध्ये सु रू झाली.

●

समशन ऑसलत्मिक िेल िध्ये सायकनलींग, से नलींग, िेिबाजी,

सिंकली.
● 2021 सवश्व बॅडसमंटन फेडरे शन (BWF) िार्सतक स्पधेत
वानषा क स्पधेत (TotalEnergies BWF जागनतक अनजींक्यपद
स्पधेत 2021 म्हणू ि ओळखले जाते) हुल्वा, स्पेि िध्ये 12
नडसें बर 2021 आनण 19 नडसें बर 2021 दरम्याि आयोनजत
करण्यात आली होती. नसीं गापूरच्या लोह कीन येवने पुरुष
एकेरीचे नवजेतेपद नजींकले आनण जपािच्या अकाने यामार्ुचीने
BWF वल्डा चॅस्म्पयिनशप 2021 चे िनहला एकेरीचे नवजेतेपद
नजींकले.
Winners of BWF World Championship 2021:

जलतरण, टे बल टे निस, वेटनलस्फ्टीं ग आनण कुस्ती तसेच खेळ
(धिुनवाद्या, िै दािी खेळ, बॅडनिीं टि, िेिबाजी, जलतरण, टे बल
टे निस) या खेळाचा सिावेश आहे.
क्रीडा मंत्री अनुरार् ठाकूर यां नी खेलो इं सडया मसहला हॉकी
लीर्चे उि् घाटन केले.
●

क्रीडा िीं त्री अनुरार् सिंर् ठाकूर औपचाररकपणे प्रथिच राष्टरीय
पातळीवर उद् घाटि खेलो भारतीय मसहला हॉकी लीर् येथे

Category
Men’s
Singles
Women’s
Singles

Winner
Loh Kean Yew
(Singapore)
Akane Yamaguchi
(Japan)

Men’s
Doubles

Takuro Hoki &
Yugo Kobayashi
(Japan)
Chen Qingchen &
Jia Yifan (China)

Women’s
Doubles

नवी सिल्ली येर्े मे िर ध्यानचंि नॅशनल स्टे सडयमवर. खेलो
इं सडया मसहला हॉकी लीर्च्या नवजेत्ाला 30 लाखां चे रोख
बक्षीस निळे ल. पनहल्या टप्प्यात लीगिध्ये एकूण 14 सीं घ

Mixed
Doubles

सहर्ागी होणार असू ि 15 नडसें बर ते 21 नडसें बर या कालावधीत
42 साििे खेळवले जाणार आहेत.
●

दु सरा आनण नतसरा टप्पा पुढील वषााच्या सु रुवातीला आयोनजत
केला जाईल. र्ारतीय क्रीडा प्रानधकरण आनण हॉकी इीं नडया
सीं युक्तपणे प्रथि राष्टरीय स्तरावरील खेलो इीं नडया लीगचे आयोजि
करत आहेत. 2015 िींतर िे जर ध्यािचींद स्ट्े नडयिवर आयोनजत
केलेला हा पनहला िोठा कायाक्रि आहे.

Dechapol
Puavaranukroh &
Sapsiree
Taerattanachai
(Thailand)

Runner
Srikanth
Kidambi (India)
Tai – Tzu Ying
(Chinese
Taipei)
He Jiting & Tan
Qiang (China)
Lee So-hee &
Shin SeungChan (South
Korea)
Yuta Watanabe
& Arisa
Higashino
(Japan)

पी.व्ही. सिंधू 2025 पयंत BWF ऍर्लीट् ि कसमशनच्या 6
सनयुक्त ििस्यांमध्ये सनवड झाली.
●

िाजी वल्डा चॅस्म्पयि पीव्ही सिंधूची इतर पाच जणाींसह
बॅडनिीं टि वडथ फेडरे शनच्या (BWF) ऍर्लीट् ि कसमशनचे

अवनी लेखरा सहने 2021 पॅरासलत्मिक स्पोटथ अवॉड्थ िमध्ये

सदस्य म्हणू ि नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहा सदस्याींिधूि

'िवोत्कृष्ट् मसहला पिापथि' पुरस्कार सिं कला.

सर्ापती व उपसर्ापती निनित होणार आहेत. BWF ऍथलीट् स

●

कनिशिचे अध्यक्ष, सवा पररषद सदस्याींसाठी आवश्यक

2020 टोनकयो पॅरानलस्म्पकिध्ये िेिबाजीत र्ारताचे पनहले

असलेल्या तपासणी प्रनक्रयेचे पालि करूि, 2025 िध्ये पुढील

सु वणा पदक नजींकूि इनतहास रचणारी र्ारतीय िेिबाज अविी
लेखरा नहिे 2021 पॅरानलस्म्पक क्रीडा पुरस्काराींिध्ये “सवोत्कृष्ट
िनहला पदापाण” सन्माि नजींकला. आीं तरराष्टरीय पॅरानलस्म्पक
सनितीिे या पुरस्काराींची घोषणा केली. पॅरानलस्म्पक गेसच्या
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निवडणु का होईपयांत पररषदे चे सदस्य बितील.
Other members:
●

Iris Wang (USA),

●

Robin Tabeling (NED),

एकाच आवृत्तीत 2 पॅरानलस्म्पक पदके नजींकणारी ती पनहली

●

Greysia Polii (INA),

र्ारतीय िनहला ठरली. र्ारतािे पॅरानलस्म्पक खेळाींिध्ये 5 सु वणा,

●

Kim Soyeong (KOR),

8 रौय आनण 6 काींस्य अशी अर्ूतपूवा 19 पदके नजींकली.

●
●

Pusarla V Sindhu (IND)
Zheng Si Wei (CHN)
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भारताने कॉमनवेल्थ वेटसलत्मफ्टं र् चॅत्मियनसशप 2021 मध्ये 16
यूएि मध्ये ज्युसनयर स्क्वॅश ओपन सिं किारी अनाहत सिंर् ही

पिके सिं कली.
●

ताश्कंि,

उझबेसकस्तान

येथे

झालेल्या

कॉमनवेल्थ

वेटसलत्मफ्टं र् चॅत्मियनसशप 2021 िध्ये भारताने 16 पदकाींसह
- 4 सु वणा , 7 रौय आनण 5 काींस्य पदकाींसह सिारोप केला.
2021 च्या जागनतक वेटनलस्फ्टीं ग चॅस्म्पयिनशपिध्ये नबींदयाराणी
दे वी ही र्ारताची एकिे व पदक नवजेती होती, ती दे खील ताश्कींद
येथे सिाींतरपणे आयोनजत करण्यात आली होती.
भारताचे पिक सविेते:
िुविथ पिक
●

जेरेिी लालररिुींगा (६७ नकलो) (पुरुष)

●

अनचींता शेउली (७३ नकलो) (पुरुष)

●

अजय नसीं ग (८१ नकलो) (पुरुष)

●

पूनणा िा पाींडे (+87 नकलो) (िनहला)

रौ् पिक
●

गुरु राजा (61 नकलो) (पुरुष)

●

लवप्रीत नसीं ग (109 नकलो) (पुरुष)

●

नझली दलाबेहेरा (49 नकलो) (िनहला)

●

एस नबींद्याराणी दे वी (55 नकलो) (िनहला)

●

हजाररका पोपी (59 नकलो) (िनहला)

●

हरनजींदर कौर (71 नकलो) (िनहला)

●

पुिि यादव (76 नकलो) (िनहला)

कांस्य पिक
●

नवकास ठाकूर (96 नकलो) (पुरुष)

●

गुरदीप नसीं ग (+109 नकलो) (पुरुष)

●

लालछिनहिी (71 नकलो) (िनहला)

●

आर आरोनकया अनलश (76 नकलो) (िनहला)

●

अिुराधा पवुिराज (87 नकलो) (िनहला).

BWF िार्सतक बॅडसमंटन चॅत्मियनसशप: के श्रीकांतने रौ्पिक
सिंकले.
●

शटलर नकदाम्बी श्रीकाींत हा BWF वल्डा चॅस्म्पयिनशपिध्ये रौय
पदक नजींकणारा पनहला र्ारतीय ठरला. अींनति फेरीत
नकदाींबीला नसीं गापूरच्या लोह कीि युिे 21-15, 22-20 िे परार्ूत
केले. BWF वल्डा चॅस्म्पयिनशपिध्ये नसीं गापूरच्या पुरुष खेळाडूिे
सु वणा पदक नजींकण्याची ही पनहलीच वेळ होती. बॅडनिीं टि स्पधाा
12 ते 19 नडसें बर 2021 दरम्याि स्पेििधील ह्युएलवा येथे
आयोनजत करण्यात आली होती.

●

2021 BWF वल्डा चॅस्म्पयिनशप अनधकृतपणे प्रायोजकत्वाच्या
उद्दे शािे “TotalEnergies BWF World Championships
2021” म्हणू ि ओळखली जाते.
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पसहली भारतीय मु लर्ी ठरली.
● अनाहत सिंर्ने सफलाडे त्मिया येथील प्रनतनित ज्युनियर यूएस
ओपि स्क्वॉश स्पधेतील अींडर-15 िु ली ींच्या गटात नवजय निळवूि
इनतहास रचला आहे. नदल्लीच्या 13 वषीय िु लीिे आलेि स्पेक्टर
सें टर येथे खेळल्या गेलेल्या अींनति सािन्यात इनजप्तच्या जैदा
िारे ईवर 11-9, 11-5, 8-11, 11-5 अशी िात केली. 41 दे शाींचे
प्रनतनिनधत्व करणाऱ्या 850 हूि अनधक स्क्वॅश ज्युनियर
खेळाडूींिी जगातील सवाात िोठ्या ज्युनियर व्यक्ती ींच्या स्क्वॅश
स्पधेत र्ाग घेतला.
आसशयाई चॅत्मियन्स टर ॉफी: भारताने कां स्यपिक सिंकले,
कोररयाने पटकावले सविे तेपि
● भारताने पासकस्तानचा 4-3 अिा परार्व करूि कांस्यपिक
समळवले, तर कोररयाने ढाका, बाींगलादे श येथे झालेल्या
आसशयाई चॅत्मियन्स टर ॉफी पुरुष हॉकी स्पधेत 4-2 िे
िपानचा परार्व केला. खेळाच्या शेवटच्या नदवशी दोि साििे
खेळूि पाच दे शाींच्या या स्पधेचा सिारोप झाला.
● जपािच्या कांता तनाकाला स्पधेतील सवोत्कृष्ट खेळाडू तर
र्ारताच्या िूरि करकेराला सवोत्कृष्ट गोलरक्षक म्हणूि
र्ौरसवण्यात आले. कोररयाच्या िां र् िोंर्ह्यूनने स्पधेत
सवाानधक 10 गोल केले.
SAFF U 19 मसहला चॅत्मियनसशप: बां ग्लािे श सविे ता
● बां र्लािे शच्या िनहला सीं घािे फायिलिध्ये र्ारताचा परार्व
करूि SAFF U19 मसहला चॅत्मियनसशप नजींकली आहे.
बाींगलादे शच्या शाहे िा अक्तर ररपा सहने स्पधेत सवाानधक गोल
केले. नतला 'मोस्ट व्हॅ ल्युएबल प्लेयर'चा पुरस्कार समळाला.
2021 SAFF U-19 िनहला चॅस्म्पयिनशप ही SAFF U-19 िनहला
चॅस्म्पयिनशपची दु सरी आवृत्ती होती.
● या स्पधेचे आयोजि 11 ते 22 नडसें बर 2021 दरम्याि ढाका
येथील BSSS िोस्तफा किाल स्ट्े नडयिवर करण्यात आले होते.
2021 च्या SAFF U-19 िनहला चॅस्म्पयिनशपिध्ये पाच दे श
सहर्ागी झाले आहेत. पासकस्तान फुटबॉल फेडरे शनला
एनप्रल 2021 िध्ये FIFA िे निलींनबत केले होते त्ािु ळे त्ाींिी या
स्पधेत र्ाग घेतला िाही.
भारताचा ऑफत्मस्पनर हरभिन सिंर्ने सक्रकेटमधून सनवृत्ती
िाहीर केली आहे .
● र्ारताचा ज्येि ऑफस्स्पिर हरभिन सिंर्ने सवा प्रकारच्या
सक्रकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. कसोटी नक्रकेटिध्ये
हॅटनटर क नवकेट घेणारा तो पनहला र्ारतीय नक्रकेटपटू होता. त्ािे
103 कसोटी ींिध्ये 417 बळी घेतले आनण कसोटी नक्रकेटिध्ये
र्ारतासाठी सवाानधक बळी घेणारा चौथा गोलीं दाज आहे. 1998
िध्ये शारजाह येथे न्यूझीलींड नवरुद्ध एकनदवसीय (एकनदवसीय
आीं तरराष्टरीय) दरम्याि त्ािे राष्टरीय नक्रकेट सीं घात पदापाण केले
आनण शेवटी ढाका, बाींगलादे श येथे UAE नवरुद्ध T20 दरम्याि
2016 िध्ये र्ारताचे प्रनतनिनधत्व केले.
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आं चल ठाकूरने FIS अल्पाइन स्कीइं र् स्पधाथ 2021 मध्ये कांस्य
नतवारीिे उत्तर प्रदे शसाठी धावाींची सलािी नदली. उत्तर प्रदे श

पिक सिं कले.
●

र्ारतीय

हॉकीिे
स्कीयर

आं चल

ठाकूरने

मॉन्टे नेग्रो

येथील

आीं चलपेक्षा फक्त 2 से कींद पुढे होती.
तर सायप्रसची स्कीयर िॉसिथ या एसपफॅसनयो (1:52.71) नहिे

ऑर्स्ट 2019 पासू ि निलींनबत करण्यात आली होती. यासह,
NDTL च्या उत्तेजक नवरोधी चाचणी आनण उपक्रि त्वररत

रौयपदक नजींकले.

प्रर्ावािे पुन्हा सु रू होतील. NDTL इतर WADA िान्यताप्राप्त

भोपाळ, मध्य प्रिे श येथे झालेल्या अींनति सािन्यात पंकि

प्रयोगशाळाींसह त्ाींच्या सीं शोधि उपक्रिाींिा आनण डोनपींगनवरोधी
प्रयत्नाींिा बळकट करण्यासाठी सहकाया करत आहे.
●

अडवािीने त्ाचा PSPB सहकारी ध्रुव सितवाला याचा 5-2
आपल्या राष्ट्रीय सबसलयड्थ ि नवजेतेपदाचा बचाव केला आहे .
त्ािे राष्टरीय नबनलयड्ा स चॅस्म्पयिनशपिध्ये पेटरोनलयि स्पोट्ा स
प्रिोशि बोडा (PSPB) सीं घाचे प्रनतनिनधत्व केले.
सविय हिारे टर ॉफी 2021: सहमाचल प्रिे शने तासमळनाडूवर मात
केली.
जयपूरच्या सवाई िािनसीं ग स्ट्े नडयिवर झालेल्या अींनति
सािन्यात सहमाचल प्रिे शने तासमळनाडूचा 11 धावाींिी (VJD
पद्धत) परार्व करूि सविय हिारे टर ॉफीचे सविे तेपि
पटकावले . प्रथि फलींदाजी करतािा तनिळिाडूिे 49.4
षटकाींत 314 धावाींचे आव्हािात्मक धावसींख्या उर्ारली.
प्रत्ुत्तरात नहिाचलिे 47.3 षटकात 4 बाद 299 धावा केल्या
होत्ा जेव्हा खराब प्रकाशािु ळे खेळ थाींबला आनण VJD (व्ही
जयदे वि नियि) पद्धतीिे पाठलाग करणाऱ्या सीं घाला नवजयी
घोनषत करण्यात आले.
शुर्ि अरोराचे िाबाद शतक आनण चौर्थ्ा नवकेटसाठी अनित
कुिार (74) सोबतची त्ाची 148 धावाींची र्ागीदारी यािु ळे
नहिाचल प्रदे शिे नवजय हजारे टर ॉफी 2021-22 ची फायिल
नजींकूि त्ाींचा पनहला-वनहला र्ारतीय घरगुती नवजेतेपद
पटकावले.
उत्तर प्रिे शने 11 वी हॉकी इं सडया ज्युसनयर नॅशनल
चॅत्मियनसशप सिं कली.
तानिळिाडूच्या कोनवलपट्टी येथे झालेल्या अींनति सािन्यात उत्तर
प्रदे शिे चींदीगडवर 3-1 असा नवजय निळवूि 11व्या ज्युनियर
राष्टरीय पुरुष हॉकी चॅस्म्पयिनशपच्या नवजेतेपदाचा िु कुट
आपल्या िावे केला आहे. स्पधेतील अव्वल स्कोअरर शारदा िींद

WADA च्या डोप उल्लींघि करणार् याींच्या जागनतक यादीत
र्ारत सध्या रनशयाच्या िेतृत्वाखाली नतसर् या क्रिाींकावर आहे.
NDTL च्या निलींबिािे त्ाला िू त्र आनण रक्त ििु न्याींच्या सवा
नवश्लेषणासह कोणत्ाही अाँटी-डोनपीं ग नक्रयाकलाप करण्यास

गेिच्या फायिलिध्ये परार्व करूि 11वी स्पधाा नजींकूि
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हॉकी

राष्ट्रीय डोप चाचिी प्रयोर्शाळे ने WADA ची मान्यता परत
समळवली.
● वडथ अँ टी-डोसपंर् एिन्सी (WADA) िे राष्ट्रीय डोसपंर्
चाचिी प्रयोर्शाळे ची (NDTL) िान्यता पुिसां चनयत केली
आहे, जी आंतरराष्ट्रीय मानक प्रयोर्शाळां िाठी (ISL) िुसार

क्रोएसशयाच्या डोरा ल्युसटकने (1:50.61) सु वणा पदक नजींकले

पंकि अडवािीने राष्ट्रीय सबसलयड्थ ि 2021 चे सविेतेपि
पटकावले.

●

सािन्यात,

राखला.

परार्ू त करूि स्पधेतील नतसरे स्थाि पटकावले.

अल्ाइि 3200 कपिध्ये काींस्यपदक नजींकले होते आनण ती

●

प्ले ऑफ

कायि

काींस्य पदक निळवले आहे. नतिे 1:54:30 च्या एकूण वेळेसह

याआधी तुकी जॉनजाया एनपफॅनियोवॉि येथे झालेल्या 2018 FIS

●

स्थािाच्या

नवक्रि

असोनसएशि ऑफ ओनडशािे हॉकी हररयाणाला 3 - 2 िे

पदके नजींकणारी पनहली र्ारतीय स्की ऍथलीट ठरली आहे. नतिे

●

नतसऱ्या/चौर्थ्ा

अपरानजत

आं तरराष्ट्रीय स्की फेडरे शन (FIS) अल्ाइि स्कीइीं ग स्पधेत
नतसरे स्थाि पटकावले. यासह आीं चल आीं तरराष्टरीय स्तरावर दोि

●

आपला

ििाई केली होती. परदे शात ििु िे पाठवतािा िोठ्या खचाािुळे
या प्रनक्रयेिुळे डोनपीं गनवरोधी कायाक्रि दे शासाठी खूप िहाग
झाला होता.
मोहम्मि शमी किोटी सक्रकेटमध्ये 200 सवकेट घेिारा 11वा
भारतीय र्ोलंिाि ठरला आहे .
●

िोहम्मद शिी कसोटी नक्रकेटिध्ये केवळ 55 कसोटी
सािन्याींिध्ये 200 बळी घेणारा केवळ 11 वा र्ारतीय गोलींदाज

ठरला. या प्रनक्रयेदरम्याि, खेळाच्या शुद्ध स्वरूपात 200 बळी
घेणारा तो एकिेव 5वा र्ारतीय वेगवाि गोलींदाज ठरला. तसे च,
कनपल दे व आनण जवागल श्रीिाथ याींिी अिुक्रिे 50 आनण 54
कसोटीत 200 कसोटी नवकेट् स घेतल्यािे शिी हा टप्पा
गाठणारा नतसरा वेगवाि र्ारतीय वेगवाि गोलींदाज आहे.
किोटी सक्रकेटमध्ये भारताच्या आघाडीच्या सवकेट घेिार् यां ची
यािी येर्े आहे :
● अनिल कुींबळे : 619 नवकेट् स
● कनपल दे व: 434 नवकेट् स
● रनवचींिि अनश्वि: 427 नवकेट् स
●
●
●
●

हरर्जि नसीं ग: 417 नवकेट् स
झहीर खाि: 311 नवकेट् स
इशाींत शिाा: 311 नवकेट् स
बीएस बेदी: 266 नवकेट् स

●
●
●
●

बीएस चींिशेखर: 242 नवकेट् स
जवागल श्रीिाथ: 236 नवकेट् स
रवी ींि जडे जा: 232 नवकेट् स
िोहम्मद शिी: 200 नवकेट् स
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ििप्रीत बुमराहने 100 किोटी बळी घेण्याचा टप्पा र्ाठला.
बाल कृष्ण मधुर यां चे 'अॅॅ ट होम इन ि युसनव्हिथ' या

●

ििप्रीत बुमराहने 22 किोटी िामन्यां मध्ये घराबाहेर 100

आिचररत्राचे प्रकाशन

बळी घेण्याचा टप्पा गाठला आहे . व्हॅि डर डु से ि हा परदे शात

●

बुिराहचा 100 वा कसोटी बळी ठरला. 28 वषीय खेळाडूकडे
आता 105 नवकेट् स आहेत, त्ापैकी 101 नवकेट घराबाहेर

करण्यात आले. हे पुस्तक डीएचएफएल प्रॉपटी सस्व्हासेस

पडल्या आहेत. 2018 िध्ये दनक्षण आनरकेत कसोटी पदापाण

नलनिटे डचे िाजी िु ख्य कायाकारी अनधकारी बीके िधुर याींचे
आत्मचररत्र आहे आनण नदवाण हाउनसीं गच्या स्थापिेतील प्रिु ख
व्यक्तीींपैकी एक आहे. हे पुस्तक 1980 आनण 1990 च्या

करणाऱ्या बुिराहिे 25 कसोटी साििे खेळले आहेत.

पुस्तके आसि लेखक बातम्या

दशकात गृहनििााण नवत्त क्षे त्रातील धोरणात्मक वातावरणाचा
अींतर्ााव करते. लेखकाच्या सु रुवातीच्या आयुष्यातील अडचणी,
अिुर्व आनण जीवि धडे या पुस्तकात सिानवष्ट आहेत.

“1971: चािथ ऑफ ि र्ोरखा अँ ड अिर स्टोरीि” नावाचे नवीन
पुस्तक प्रकासशत झाले.
●

रचना सबश्त रावत याींिी नलनहलेल्या १९७१ च्या र्ारत-पाक
युद्धाच्या सत्कथाींचे उलगडा करणारे िवीि पुस्तक, 19७१:

मृ िुला रमे श सलत्मखत वाटरशेड : हाउ वी सडस्टर ॉयड इं सडयाि
वाटर एं ड हाउ वी कैन िेव इट पुस्तक प्रकासशत
● मृ िुअला रमे श, सुीं दरि क्लायिे ट इस्िट्यूटच्या सींस्थापक, जे

चािथ ऑफ ि र्ोरखा आसि इतर कर्ां चे प्रकाशि करण्यात

पाणी आनण कचरा उपायाींवर काि करते आनण क्लीिटे क स्ट्ाटा अप्सिधील दे वदू त गुींतवणू कदार आहे, याींिी “वॉटरशेड: हाऊ
वी सडस्टर ॉयड इं सडयाि वॉटर अँ ड हाऊ वी कॅन िेव्ह इट”
िावाचे िवीि पुस्तक नलनहले आहे . िृ दुअला रिे श या “द

आले. पुस्तकात, फ्लाइट लेफ्टिींटच्या कथेपासू ि ते आधुनिक
लष्करी इनतहासातील 'शेवटच्या खुकरी हल्ल्या'पयांतचे नविाि
पानकस्तािात कोसळल्यािींतर बेपत्ता झाले होते या सवााचे वणाि

क्लायिे ट सोल्युशि” च्या लेस्खका आहेत आनण त्ा हवािािाच्या
सिस्याींवर नियनितपणे नलनहतात. त्ा वडथ वाइडलाइफ फंड
(WWF), भारताच्या नवश्वस्त िीं डळाच्या सदस्या आनण िॅशिल
इस्िट्यूट ऑफ टे क्नॉलॉजी, आीं ध्र प्रदे श (AP) च्या बोडा ऑफ

केले आहे.
प्रभात कुमार यां नी सलसहलेले 'पत्मब्लक ित्मव्हथि एसर्क्स'
प्रकासशत
●

र्ारताचे उपराष्टरपती, एम व्यं कय्या नायडू याींिी उप-राष्टरपती
निवास, िवी नदल्ली येथे आयसी सें टर फॉर गव्हिान्स द्वारे
प्रकानशत प्रभात कुमार सलत्मखत 'पत्मब्लक ित्मव्हथि एसर्क्स- अ
िेस्ट फॉर नैसतक भारत' लााँच केले. पुस्तक िािवी चाररत्र्याच्या

गव्हिासाच्या अध्यक्षा दे खील आहेत.
डॉ शशी र्रूर यां चे 'प्राइड, सप्रज्युसडि अँ ड पंसडटर ी' नावाचे
पुस्तक
●

अिेक आयािाींचे घटक, जीविाचा िागा म्हणू ि िैनतक तत्त्वाींचा
सराव यावर प्रकाश टाकते. सावाजनिक प्रशासि प्रणालीची
जबाबदारी, सचोटी, पारदशाकता आनण नवश्वासाहातेचे िहत्त्व यािे
नचन्हाींनकत केले.
उपराष्ट्रपती यां नी 'ि समडवे बॅटल: मोिीि रोलर-कोस्टर िेकंड
टमथ ' या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.
●

उपराष्टरपती एम. व्यं कय्या नायडू याींिी 'ि समडवे बॅटल:
मोिीि रोलर-कोस्टर िेकंड टमथ ' िावाचे पुस्तक र्ौतम
सचंतामिी याींिी नलनहलेले आनण ब्लूसबरी इीं नडयािे उपराष्टरपती निवास, िवी नदल्ली येथे प्रकानशत केले. या पुस्तकात
र्ारताच्या राजकीय पररस्स्थतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
सध्याचे पींतप्रधाि नरें द्र मोिी यां चा हा दु सरा कायाकाळ आहे.
निडवे बॅटलिे जम्मू आनण काश्मीर पुिरा चिा कायदा, नतहेरी
तलाक, िागररकत्व (दु रुस्ती) कायदा तसे च शेतीनवषयक कायदे
यासारख्या नवनवध कायद्याींवर प्रकाश टाकला.
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बाल कृष्ण िधुर याींच्या 'अॅॅट होि इि द युनिव्हसा ' या
आत्मचररत्राचे आर.सी. नसन्हा, IAS (निवृत्त), रस्ते नवकास
िीं त्रालयाचे सल्लागार, िुीं बई, िहाराष्टर याींच्या हस्ते नविोचि

●

िाजी केंिीय िीं त्री आनण लोकसर्े चे खासदार डॉ. शशी र्रूर
यां च्या 'प्राइड, सप्रज्युसडि अँ ड पंसडटर ी' या 23व्या पुस्तकाचे
हैदराबाद, तेलींगणा येथे प्रकाशन करण्यात आले. या पुस्तकात
एकूण दहा नवर्ाग आहेत, प्रत्ेक नवनशष्ट नवषयाला सिनपात आहे
जसे की आधुनिक र्ारतीय इनतहास, र्ारतीय राजकारण इ.
त्ाींिी 2019 िाठीचा 'िासहत्य अकािमी पुरस्कार' सिंकला
आहे , जो त्ाच्या 'अन एरा ऑफ डाकथनेि' या पुस्तकाला
दे ण्यात आला आहे.
हे पुस्तक डॉ. थरूर याींच्या 50 हूि अनधक वषाांच्या लेखिाचा एक
र्ाग आहे. त्ाींची पनहली लघुकथा जेव्हा ते फक्त 10 वषाांचे होते

तेव्हा प्रकानशत झाले.
राहुल रवैल सलत्मखत 'राि कपूर: ि मास्टर अँ ट वकथ' या पुस्तकाचे
प्रकाशन करण्यात आले
● र्ारताचे उपराष्टरपती, एम व्यं कय्या नायडू याींिी राहुल रवैल
नलस्खत 'राि कपूर: ि मास्टर अँ ट वकथ' या पुस्तकाचे प्रकाशि
केले. राज कपूर याींच्या 97 व्या जयींतीनिनित्त िवी नदल्लीतील
इीं नडया हॅनबटॅ ट सें टर येथे पुस्तक प्रकाशि कायाक्रि आयोनजत
करण्यात आला होता.
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तुषार कपूरने 'बॅचलर डॅ ड' या पसहल्या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.
● लव्ह स्ट्ोरी, बेताब, अजुाि आनण डकैत यासह स्वत:चे
● तुषार कपूरने 'बॅचलर डॅ ड' िावाचे पनहले पु स्तक नलनहले आहे.
ब्लॉकबस्ट्र नचत्रपट नदग्दनशात करतािा राज कपूरच्या
अनर्िेता 2016 िध्ये सरोगसीद्वारे िु लगा लि कपूरचा नसीं गल
िागादशािाखाली राहुल रवैलिे कसे नशकले याचे धडे या
फादर झाला. त्ािे िवीि पुस्तकात नसीं गल फादर होण्याचा
पुस्तकात नदले आहेत.
त्ाचा प्रवास शेअर केला आहे. या अनर्िेत्ािे बॅचलर डॅ ड या
Rewinding the first 25 years of MeitY हे पुस्तक एि. एि.
त्ाच्या पनहल्या पुस्तकात 'नपतृत्वाकडे थोडासा अपरीं परागत
ओबेरॉय यां नी सलसहले.
रस्ता' हा प्रवास शेअर केला आहे. पुस्तकाच्या िु खपृिावर तो
● इलेक्टरॉसनक्स आसि मासहती तंत्रज्ञान िीं त्रालयाचे (MeitY)
आपल्या िु लाला घेऊि जातािा नदसतो.
िाजी सल्लागार SS ओबेरॉय याींिी नलनहलेले ' Rewinding of
डॉ रे खा चौधरी यां चे “इं सडयाि एत्मन्फ्शयंट लेर्िी ऑफ वेलनेि”
First 25 years of Ministry of Electronics and
पुस्तक प्रकासशत
Information Technology' या पुस्तकाचे प्रकाशि MeitY
● डॉ रे खा चौधरी याींिी नलनहलेल्या “इं सडयाि एत्मन्फ्शयंट लेर्िी
चे सनचव अजय प्रकाश साहिी याींच्या हस्ते करण्यात आले.
ऑफ वेलनेि” या पुस्तकाचे प्रकाशि िहाराष्टराचे राज्यपाल

MeitY अींतगात सल्लागार म्हणू ि काि करतािा येणारी आव्हािे

याींचा सिावेश पुस्तकात आहे. ते सॉफ्टवेअर डे व्हलपिें ट
एजन्सीचे पनहले प्रिु ख आनण िानहती तींत्रज्ञािाचे पनहले सल्लागार
होते.
व्यं कय्या नायडू यां नी 'र्ां धी टोपी र्व्हनथर' या तेलर्ू पुस्तकाचे
प्रकाशन केले.
●

र्ारताचे उपराष्टरपती एम व्यंकय्या नायडू यां च्या हस्ते पद्म
पुरस्कार नवजेते डॉ यरलर्ड्डा लक्ष्मी प्रिाि, अध्यक्ष, राजर्ाषा
आयोग, आीं ध्र प्रदे श याींच्या 'र्ां धी टोपी र्व्हनथर' या तेलुगू
पुस्तकाचे प्रकाशि करण्यात आले. या पुस्तकात बॅररस्ट्र
इडपुगींती राघवेंि राव याींच्या जीविाचा इनतहास आहे. राव हे
नब्रनटश प्रशासिातील प्रिु ख स्वातींत्र्यसै निक, आिदार आनण िध्य
प्राींताींचे राज्यपाल होते.

योर्ी आसित्यनार् यां च्यावरील "ि मंक हू टर ान्सफॉम्प्डथ उत्तर
प्रिे श" या पुस्तकाचे प्रकाशन
●

"ि मंक हू टर ान्सफॉम्प्डथ उत्तर प्रिे श: हाऊ योर्ी आसित्यनार्
चेंज्ड यूपी वाला भैय्या'चा र्ैरवापर टू अ बॅि ऑफ ऑनर"
शीषा काचे पुस्तक, शंतनू र्ुप्ता याींिी नलनहलेले आहे. एक िवीि
पुस्तक उत्तर प्रदे शचे िु ख्यिीं त्री योगी आनदत्िाथ याींिी कायदा
आनण सुव्यवस्था, किेस्क्टस्व्हटी, नशक्षण, आरोग्य पायार्ू त
सु नवधा आनण एकूण वाढ यासारख्या नवनवध पैलूींिध्ये राज्याचा

र्गतनसीं ग कोश्यारी याींच्या उपस्स्थतीत करण्यात आले. जागनतक
नडनजटल नदि (WDD) उत्सवानिनित्त हे लॉन्च करण्यात आले. हे
पुस्तक िािवासाठी निसगााच्या सानिध्यात राहणे नकती िहत्त्वाचे
आहे यावर प्रकाश टाकते जे उत्पादक काया करण्यासाठी
पुिरुज्जीवि आनण पुिर्ारण करण्यास िदत करते
एम व्यं कय्या नायडू यां नी “ि टनथओव्हर सवझाडथ – िेत्मव्हयर ऑफ
र्ाउिंड्ि” या पुस्तकाचे प्रकाशन केले.
● र्ारताचे उपराष्टरपती एम व्यंकय्या नायडू याींिी NTPC नलनिटे ड
आनण NBCC (इीं नडया) नलनिटे डचे िाजी अध्यक्ष आनण
व्यवस्थापकीय सींचालक अरुप रॉय चौधरी याींचे आत्मचररत्र “ि
टनथओव्हर सवझाडथ – िेत्मव्हयर ऑफ र्ाउिं ड्ि” या पुस्तकाचे
प्रकाशि केले. पुस्तक अरुप रॉय चौधरी याींच्या जीविातूि
नशकलेल्या गोष्टी एकनत्रत करते आनण त्ाींच्या जीविातूि
व्यवस्थापिाचे धडे यानवषयी िानहती प्रदाि करते.
मािी लष्करप्रमु ख, िनरल सनमथ ल चंिर सवि यां नी त्यां च्या
नवीन पुस्तकाचे प्रकाशन केले.
● हापारकॉनलन्स इीं नडयािे प्रकानशत केलेले पुस्तक, जिरल नवज
याींचे पुस्तक Kashmir: the quest for peace in a
troubled land पुस्तक प्रकानशत झाले आहे. र्ारताचे िाजी
लष्करप्रिु ख जिरल सनमथ ल चंिर सवि (सनवृत्त) यांच्या िवीि
पुस्तकात जम्मू आनण काश्मीरिधील सीं घषाांचे "सीं पूणा नचत्र"
आनण पुढील वाटचालीचा दावा करण्यात आला आहे.

कसा कायापालट केला याचे वणाि केले आहे. उत्तर प्रदे शचे
िु ख्यिीं त्री योगी आनदत्िाथ याींचा उत्तराखींडिध्ये जन्म
झाल्यापासू ि ते िाथपींथी सीं त होण्यापासू ि ते उत्तर प्रदे शचे
िु ख्यिीं त्री होण्यापयांतचा प्रवास या पुस्तकात अधोरे स्खत
करण्यात आला आहे.
●

गुप्ता याींच्या पूवी नलनहलेल्या पुस्तकाींिध्ये “BHARATIYA
JANATA PARTY: Past, Present, and Future: Story
of the World’s Largest Political Party” (2019) आनण
“The Monk Who Became Chief Minister” (2017)
याींचा सिावेश आहे.
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पुस्तकात, जिरल नवज याींिी असा युस्क्तवाद केला आहे की
UNSC च्या िहशतवाि सवरोधी िसमतीचे कायथ:

फाळणीिींतर जम्मू आनण काश्मीरिधील सीं घषा हे “र्ारत-

●

इनतहासाच्या साराींशािे पुस्तकाची सु रुवात करूि या सिस्येचे
िंिू वमाथ यां चे “ि मोिी र्ॅत्मम्बट: डीकोसडं र् मोिी 2.0” नावाचे
नवीन पुस्तक

िंरक्षि बातम्या

कािनगरीचे वैनशष्ट्ट्य आहे. पुस्तकाचे अग्रलेख पद्मश्री िोहिदास

GRSE ने भारतीय नौिलािाठी पसहले मोठे Survey िहाि
िंध्याक लाँ च केले.

पै याींिी नलनहले आहे आनण िींतरचे शब्द सीएिएि न्यूज 18 चे

●

नलनहले आहेत.
व्हीएल इं सिरा ित्त यां चे 'डॉ. व्ही. एल. ित्त: त्मग्लििेि ऑफ अ
पायोसनयिथ लाइफ िनी' हे पुस्तक
र्ारताचे उपराष्टरपती एम व्यं कय्या नायडू याींिी चेन्नई,
तानिळिाडू येथे KCP सिू हाच्या अध्यक्षा आनण व्यवस्थापकीय

●

दे शाच्या 'न्यू इं सडया'च्या दृष्टीसाठी एक िवीि िै लाचा दगड
आहे. ऑक्टोबर 2018 िध्ये, र्ारतीय सीं रक्षण िीं त्रालय आनण

ित्त: त्मग्लििेि ऑफ अ पायोसनयिथ लाइफ िनी' या
पुस्तकाचे प्रकाशि केले. हे पु स्तक केसीपी ग्रुपचे िाजी अध्यक्ष

GRSE याींिी करारावर स्वाक्षरी केली. नकितीिुसार 80% पेक्षा
जास्त स्वदे शी सािग्री असलेले, जहाजे पूणापणे GRSE द्वारे
नडझाइि केलेली आहेत आनण 'इीं नटग्रेटेड किर क्शि' सीं कल्िा

कै वेलागापुडी लक्ष्मण दत्त (व्हीएल दत्त) याींच्या जीविावर
आधाररत आहे.
ज्याींिी तरुण उद्योजकाींच्या नपढीवर प्रर्ाव टाकला. दत्त,
फेडरे शि ऑफ इीं नडयि चेंबसा ऑफ कॉिसा अाँड इीं डस्ट्र ी
(FICCI) चे अध्यक्ष होते.
िानेवारी 2022 मध्ये भारत UNSC च्या िहशतवाि सवरोधी
िसमतीचे अध्यक्षपि भूषविार आहे .
●

भारत 10 वषाथ नंतर िानेवारी 2022 मध्ये UNSC च्या
िहशतवाि सवरोधी िसमतीचे अध्यक्षपद भूषविार आहे.
अिे ररकेतील 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पाश्वार्ूिीवर 28
सिेंबर 2001 रोजी एकितािे स्वीकारलेल्या िुरक्षा पररषिे च्या
ठराव 1373 द्वारे
करण्यात

आली.

दहशतवादनवरोधी सनितीची स्थापिा
या

सनितीला

ठराव

1373

च्या

अींिलबजावणीवर दे खरे ख ठे वण्याचे काि दे ण्यात आले होते
ज्यािे दे शाींिा दे शाींतगात आनण जगर्रातील दहशतवादी
कारवायाींचा साििा करण्यासाठी त्ाींची कायदे शीर आनण
सीं स्थात्मक क्षिता वाढनवण्याच्या उद्दे शािे अिेक उपाययोजिा
अींिलात आणण्याची नविींती केली होती.
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िंध्याक िावाचे हे जहाज सवे व्हेसल लाजा (SVL) प्रकल्ाींतगात
बाींधण्यात येणाऱ्या चार जहाजाींच्या िानलकेतील पनहले जहाज
आहे. हे GRSE येथे बाींधण्यात आले आहे.
प्रक्षे पण सिारीं र्ाला उपस्स्थत असलेले र्ारताचे राज्य सीं रक्षण
िीं त्री अजय र्ट्ट म्हणाले की, जहाजाचे प्रक्षे पण 2030 पयांत

सीं चालक डॉ व्हीएल इं सिरा ित्त याींिी नलनहलेल्या 'डॉ व्हीएल

दत्त हे एक प्रनसद्ध उद्योगपती, परोपकारी आनण दू रदशी होते

भारतीय िहािबां धिी र्ाडथ न रीच सशपसबडिथ अँड
इं सिसनअिथ (GRSE) िे र्ारतीय िौदलासाठी पनहले िोठे
सवेक्षण जहाज लााँच करूि एक िवीि टप्पा गाठला आहे.

व्यवस्थापकीय सीं पादक, प्रनसद्ध पत्रकार, आिींद िरनसीं हि याींिी

●

गुन्हेगारीकरण

सािानयक करणे सिानवष्ट आहे.

अथाशास्त्रज्ञ आनण र्ाजपचे राष्टरीय प्रवक्ते िंिू वमाथ याींिी “ि
मोिी र्ॅत्मम्बट: डीकोसडं र् मोिी 2.0” िावाचे िवीि पुस्तक
नलनहले आहे. या पुस्तकात पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींच्या र्ारताचे

●

नवत्तपुरवठा

दहशतवादी गटाींिा सवा प्रकारचे आनथाक सिथाि िाकारणे,
दहशतवाद्याींिा सु रनक्षत आश्रयस्थाि, पालिपोषण नकींवा
सिथािाची तरतूद दडपूि टाकणे आनण इतराींशी िानहती

सीं दर्ा दे तात.

पींतप्रधाि म्हणू ि 2र् या कायाकाळातील गेल्या 2 वषाातील नवनवध

दहशतवादासाठी

करण्यासाठी पावले उचलणे , दहशतवादी कृत्ाींिध्ये सािील
असलेल्या व्यक्तीींशी सीं बींनधत कोणताही निधी गोठवणे ,

पानकस्तािच्या शत्रुत्वाचे लक्षण” आहेत आनण या प्रदे शाच्या

●

यािध्ये

वापरूि तयार केली जात आहेत.
मालिीवमध्ये भारत-मालिीवचा िंयुक्त लष्करी िराव
EKUVERIN
● भारत आसि मालिीव याींच्यातील िराव EKUVERIN-21 ची
11 वी आवृत्ती , काधधू बेट, मालिीव येथे आयोनजत करण्यात
आली आहे. नदवेही र्ाषे त एकुवेररि म्हणजे “समत्र”. ही एक
इीं डो-आया र्ाषा आहे. हे र्ारत, लक्षद्वीप आनण िालदीविध्ये
बोलले जाते. हा सराव दोन्ही दे शाींच्या सशस्त्र दलाींिधील सििय
आनण आीं तर-कायाक्षिता वाढवतो ज्यािध्ये जनििीवर आनण
सिु िावरील आीं तरराष्टरीय दहशतवाद सिजूि घेणे,
दहशतवादनवरोधी आनण बींडनवरोधी कारवाया करणे आनण
●

सवोत्ति लष्करी पद्धती आनण अिुर्व सािानयक करणे .
नहींद िहासागर क्षे त्रातील उदयोन्मुख सु रक्षा गनतशीलता दरम्याि
िालदीवशी र्ारताचे सीं बींध िजबूत करण्यासाठी हा सराव खूप
िोठा िागा असे ल. हा सराव 2008 पासू ि र्ारत आनण
िालदीविध्ये आयोनजत केला जात आहे. 2019 िध्ये, हा सराव
पुणे, िहाराष्टर आनण 2018 िध्ये िालदीविध्ये आयोनजत
करण्यात आला होता.

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

िरावाचे फायिे :

Monthly Current Affairs PDF in Marathi |December 2021
● स्क्वॉडर िला 1 महावीर चक्र, 7 वीर चक्र आनण 8 नौिेना पिके

●

या सरावािु ळे सै न्यदलाींिा एकिे काींच्या कवायती आनण

●
●

कायापद्धती सिजूि घेण्यास िदत होते.
हे र्ाषे तील अडथळे दू र करण्यास िदत करते.
हे शस्त्र पररनचत करण्यात िदत करते जे युद्ध नकींवा
िािवतावादी िदत जसे की आपत्ती – िदत िध्ये आवश्यक

आहे. आपत्ती निवारण कायाातही ते आवश्यक आहे.
पुिे येर्े BIMSTEC िे शांिोबतच्या PANEX-21 िंयुक्त लष्करी
िरावाचे आयोिन करिार आहे .

(शौयथ) यासह अिेक युद्ध सन्माि निळाले आहेत.
●

ऑक्टोबर 1991 िध्ये िुीं बई, िहाराष्टरात 10 वीर वगा आनण 3
प्रबल वगााच्या क्षे पणास्त्र िौकाींसह 22 व्या निसाईल वेसल
स्क्वाडर िची औपचाररक स्थापिा करण्यात आली.

DRDO ने ब्रह्मोि िुपरिोसनक क्रूझ क्षेपिास्त्राच्या हवेतून
उड्डाि केलेल्या आवृत्तीची चाचिी केली.
●

भारताने ब्रह्मोि िुपरिॉसनक क्रूझ क्षेपिास्त्राच्या हवाई

PANEX-21 हा िािवतावादी सहाय्य आनण आपत्ती निवारण

आवृत्तीची

ओसडशाच्या

सराव आहे. ती BIMSTEC दे शाींसाठी होणार आहे. हा सराव
BIMSTEC दे शाींिध्ये होणार आहे: र्ू ताि, बाींगलादे श, िेपाळ,

एकास्त्मक

चाचणी

क्षे पणास्त्राच्या हवाई आवृत्तीची चाचणी सु परसॉनिक लढाऊ

म्याििार, श्रीलींका, र्ारत आनण थायलींड. िैसनगाक आपत्ती ींिा
प्रनतसाद दे ण्यासाठी प्रादे नशक सहकाया वाढवणे हा या सरावाचा
िु ख्य उद्दे श आहे. 20 नडसें बर ते 22 नडसें बर दरम्याि पुण्यात

नविाि िुखोई ३० एमके-आय वरूि करण्यात आली. ब्रह्मोस

होणार आहे.
िरावाबद्दल:
● सरावातील सहर्ागी ींची आठ नसीं नडकेटिध्ये नवर्ागणी केली
जाईल - सहर्ागी दे शाींिधील एक नसीं नडकेट आनण दोि

क्रूझ क्षे पणास्त्राचा नवकास, उत्पादि आनण नवपणि यािाठीचा

●

●

र्ारतातील.
हे िैसनगाक आपत्ती ींिा प्रनतसाद दे ण्यासाठी सदस्य राष्टराींच्या
क्षिताींचे नवश्लेषण करे ल. दे श त्ाींच्या सवोत्ति पद्धती सािानयक
करतील.

नकिार् याजवळील

श्रेणीतूि

यशस्वी

चाचणी

सीं युक्त उपक्रि आहे. र्ारतातील ब्रह्मपुत्रा आनण रनशयातील
िॉस्क्वा या िद्याींवरूि या क्षे पणास्त्राचे िाव पडले आहे.
List of DRDO Missile with range:
●

Prithvi II- 250–350 Km

●

Brahmos- 400 Km

●

Shaurya- 700 to 1,900 km

●

Pranash- 200 Km

●

K-4 nuclear- 3500 Km

●

सराव दरम्याि, दे श लष्करी-ते-लष्करी सहकाया प्रोटोकॉलवर

●

Nirbhay: 1500 Km

चचाा करतील.
राम नार् कोसवंि यां नी भारतीय नौिलाच्या स्क्वॉडर नला
'प्रेसिडें ट्ि स्टँ डडथ ' िािर केले.
● र्ारताचे राष्टरपती, राि िाथ कोनवींद याींिी र्ारतीय िौदलाच्या 22
व्या क्षे पणास्त्र वेसल स्क्वॉडर िला 'राष्टरपती िािक' सादर केले,
ज्याला नकलर स्क्वाडर ि म्हणू िही ओळखले जाते, िौदल
डॉकयाडा , िुीं बई, िहाराष्टर येथे आयोनजत सिारीं र्पूवाक
परे डिध्ये. या प्रसीं गी, टपाल नवर्ागािे एक नवशेष नदवस कव्हर
आनण एक स्मरणीय नतकीट जारी केले आहे. 2021 हे वषा
क्षे पणास्त्र वेसल स्क्वॉडर िच्या स्थापिेला 50 वषे पूणा करत आहे,

●

Agni P Ballistic Missile: 1000 to 2000 Km

●

Akash-NG: 27-30 Km

●

Agni-5: 5000 Km
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.

यां चा र्ारतीय सशस्त्र दलात सिानवष्ट केलेल्या सु परसॉनिक

सराव तयारी आनण प्रनतसादाच्या प्रनक्रयेचे पुिरावलोकि करे ल.
त्ािींतर सीं घनटत सीं रचिेच्या उत्क्ाींतीची नशफारस करे ल.

िोनहिाींिध्ये आनण 2019 च्या पुलवािा हल्ल्यािींतर वाढलेल्या
सु रक्षा स्स्थतीत दे खील र्ाग घेतला आहे .

घेतली

हा DRDO (भारत) आनण NPO मासशनोस्टर ोयेसनया (रसशया)

●

ज्याला नकलसा म्हणू िही ओळखले जाते.
22 वेिल स्क्वॉडर न बद्दल:
● 1971 च्या र्ारत-पाक युद्धादरम्याि 22 व्या क्षे पणास्त्र वेसल
स्क्वॉडर ििे 'ऑपरे शन टर ायडं ट' केले आनण पानकस्तािच्या
कराची बींदरावर बॉम्बफेक केली.
● स्क्वॉडर ििे ऑपरे शन सविय, ऑपरे शन पराक्रम यासह अिेक

चां िीपूरच्या

िंरक्षि मंत्री रािनार् सिंह यां नी स्वसिथम सविय पवथचे उि् घाटन
केले.
●

सीं रक्षण िीं त्री रािनार् सिंह याींिी 1971 च्या युद्धात भारताच्या
सवियाच्या 50 वषां च्या स्मरणाथा स्वसिथम सविय पवथचे
उद् घाटि केले . उद् घाटि सिारीं र्ात त्ाींिी 'वॉल ऑफ फेम 1971 भारत-पाक युद्ध' चे उद् घाटि केले. स्वनणा ि नवजय येथे,
र्ारत-पाक 1971 च्या युद्धात सशस्त्र दलाींच्या शौया आनण पवा
हा 12 नडसें बर 2021 रोजी िवी नदल्लीतील इीं नडया गेट लॉन्स
व्यावसानयकतेचे आनण बाींगलादे शच्या िु क्तीिध्ये

त्ाींच्या

योगदािाचे स्मरण करणारा कायाक्रि आहे.
●

हा कायाक्रि 1971 िध्ये र्ारताच्या नवजयाच्या 50 वषाांच्या
वषा र्र चाललेल्या उत्सवाचा कळस आहे. उद् घाटिािींतर हा
कायाक्रि लोकाींसाठी खुला केला जाईल. बाींगलादे शातील
िान्यवराींसह अिेक िान्यवर उपस्स्थत राहणार आहेत.
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क्षेपिास्त्र बद्दल:
IAF-DRDO ने हे सलकॉिर-लाँ च केलेल्या SANT क्षेपिास्त्राची

●

चाचिी केली.
●

केले आनण नियींत्रण, िागादशाि आनण निशि अल्गोररदि

िंरक्षि िंशोधन आसि सवकाि िंस्र्ा (DRDO) आनण

प्रिानणत करूि उच्च दजााच्या अचूकतेसह नियुक्त लि गाठले.

भारतीय हवाई िल (IAF) याींिी राजस्थाििधील पोखरण

150 ते 500 सकमीच्या रें जसह , 'प्रलय' सॉनलड प्रोपेलेंट रॉकेट

रें जिधूि स्वदे शी बिावटीच्या आनण नवकनसत केलेल्या

िोटर आनण इतर िवीि तींत्रज्ञािािे सिनथात आहे. क्षे पणास्त्र

हेनलकॉिरची यशस्वी उड्डाण चाचणी केली (हवा-लााँच केलेले)

िागादशाि प्रणालीिध्ये अत्ाधुनिक िेस्व्हगेशि आनण एकास्त्मक

स्टँ ड-ऑफ अँ टी-टँ क (SANT) क्षेपिास्त्र, प्रथिच हे रनशयि
वींशाच्या Mi-35 हे सलकॉिर र्नसशपवरून प्रक्षे नपत करण्यात
आले.
●
●

एस्व्हयोनिक्सचा सिावेश आहे.
भारतीय नौिलाचे िु िरे स्विे शी स्टे ल्थ सडस्टर ॉयर 'मोरमु र्ाव'
●

क्षेपिास्त्र बद्दल:

पनहल्या

सागरी

हे 10 नकिी पयांतच्या श्रे णीतील लिाींिा तटस्थ करू शकते.

योजिा आहे. प्रकल् 15B नविाशकाींचा एक र्ाग म्हणू ि

SANT क्षे पणास्त्राची रचिा आनण नवकास ररिचथ िेंटर इमरात,

िोरिु गाव हे Mazagon Dock Shipbuilders Ltd येथे बाींधले

है िराबाि याींिी केली आहे.

जात आहे आनण त्ात अिेक स्वदे शी तींत्रज्ञािाचा सिावेश आहे.
●

स्ट्े ल्थ स्कॉपीि श्रेणीची पाणबुडी INS वेला कायाास्ित झाल्यािुळे

सीं रक्षण सीं शोधि आनण नवकास सींस्थेिे (DRDO) ओनडशाच्या

िोठा बूस्ट्र

निळाला आहे.

आयएिएस

वेला दे खील

एिडीएसएल िुीं बई येथे िे ससा िेव्हल ग्रुप, रान्सच्या सहकायाािे
बाींधण्यात आले होते आनण 9 िोव्हेंबर 2021 रोजी र्ारतीय
िौदलाला दे ण्यात आले होते. या प्रकल्ाींतगात एकूण सहा

चाचणी केली आहे, हा ब्रह्मोसच्या नवकासातील एक “िहत्त्वाचा
टप्पा” होता.

र्ारतीय िौदलाच्या क्षितेत या नविाशकािे लक्षणीय र्र
घालण्याची अपेक्षा आहे, ज्याला INS नवशाखापट्टणि आनण चौथी

सु परसॉनिक क्रूझ क्षे पणास्त्राच्या हवाई आवृत्तीची यशस्वी

पाणबुड्ा तयार करायच्या आहेत.
IAF ने पंिाबमध्ये पसहली S-400 हवाई िंरक्षि यंत्रिा तैनात

क्षेपिास्त्र बद्दल:

केली.

अग्नी-पी ही अग्नी वगााच्या क्षे पणास्त्राींची िवीि नपढीची अपग्रेडेड

●

भारतीय वायुिेनेने (IAF) पनिि पंिाब िेक्टरमध्ये S-400

आवृत्ती आहे. हे 1,000 ते 2,000 सकलोमीटरच्या पल्ल्याचे दोि

हवाई िंरक्षि क्षेपिास्त्र प्रिालीचा पनहला स्क्वॉडर ि तैिात

टप्प्यातील कॅनिस्ट्राइज्ड क्षे पणास्त्र आहे .

केला आहे जो पासकस्तान आसि चीनच्या हवाई धोक्याींची

बॅनलस्स्ट्क क्षे पणास्त्राचे वजि अग्नी 3 च्या निम्मे आहे आनण ते

काळजी घेईल. सुिारे 35,000 कोटी रुपयांच्या करारािुसार
र्ारतािे रनशयाकडूि S-400 हवाई सींरक्षण प्रणालीसाठी करार

टर े ि नकींवा रस्त्यावरूि सोडले जाऊ शकते. ते अनधक
काळासाठी

साठवले

जाऊ

शकते

आनण

भारताने ओसडशाच्या सकनारपट्टीवर 'प्रलय' क्षेपिास्त्राची
यशस्वी चाचिी घेतली.
भारताने

ओनडशाच्या

पृिर्ागावरूि

जनििीवर

नकिारपट्टीवर
िारा

केला होता आनण 400 नकिीपयांतच्या हवाई धोक्याींचा साििा

ऑपरे शिल

आवश्यकताींिुसार दे शर्रात वाहतूक केली जाऊ शकते.

करण्यासाठी र्ारताला पाच स्क्वॉडर ि नदले जातील.
S-400 िंरक्षि क्षेपिास्त्र प्रिाली बद्दल:
●

करणाऱ्या

'प्रलय'

पृिर्ागावरूि हवेत िारा करणारी क्षे पणास्त्र प्रणाली र्ारताला
दनक्षण आनशयाई आकाशात एक धार दे ईल कारण ते 400 नकिी

स्वदे शी-नवकनसत,

अींतरावरूि शत्रूची नविािे आनण क्रूझ क्षे पणास्त्रे िारण्यास

या

क्षे पणास्त्राची पनहली उड्डाण चाचणी यशस्वीररत्ा पार पाडली.
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नतच्या

स्वदे शी स्ट्े ल्थ नविाशक, 2022 च्या िध्यात कायाास्ित होण्याची

चाचणी घेतली. अलीकडे च, DRDO िे 7 नडसें बर रोजी ब्रह्मोस

●

‘िोरिु गाव’

चाचण्याींसाठी गेले होते. प्रकल् 15 B (P15B) वगााचा हा दु सरा

नकिारपट्टीवर ‘अग्नी प्राइि’ या अणु -सक्षि क्षे पणास्त्राची यशस्वी

●

िाशक

अींतरावरूि उच्च अचूक स्ट्र ाइक क्षिता प्रदाि करते.

यशस्वी चाचिी घेतली.

●

गोवा िु क्ती नदिी, र्ारतीय िौदलाचे स्वदे शी स्ट्े ल्थ गाईडे डक्षे पणास्त्र

हे अत्ाधुनिक निनलिीटर वेव्ह सीकरिे सु सज्ज आहे जे सु रनक्षत

भारताने ओसडशाच्या सकनारपट्टीवर 'अग्नी पी' क्षेपिास्त्राची
●

िवीि क्षे पणास्त्रािे इस्च्छत अधा-बॅनलस्स्ट्क प्रक्षे पणाचे अिुसरण

●

सक्षि असतील.
S-400 Triumf हवाई सीं रक्षण प्रणाली चार वेगवेगळ्या

िंरक्षि िंशोधन सवकाि िंस्र्ेने नवकनसत केलेले घि-इीं धि,

क्षे पणास्त्राींिी सुसज्ज आहे जी शत्रूची नविािे, बॅनलस्स्ट्क क्षे पणास्त्रे

रणाींगणावरील क्षे पणास्त्र हे र्ारतीय बॅनलस्स्ट्क क्षे पणास्त्र

आनण AWACS नविािाींिा 400 नकिी, 250 नकिी, िध्यि

कायाक्रिातील पृथ्वी सीं रक्षण वाहिावर आधाररत आहे. एपीिे

पल्ल्याच्या 120 नकिी आनण किी पल्ल्याच्या 40 नकिीवर िारा

अब्दु ल कलाम बेटावरून हे क्षे पणास्त्र सोडण्यात आले.

करू शकतात.
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ASIGMA: भारतीय लष्कराने इन-हाउि मे िेसिं र् अँ प लाँ च
● DRDO च्या बेंगळु रू स्स्थत

प्रयोगशाळा- एरोिॉनटकल

केले.

डे व्हलपिें ट एस्ट्ॅ स्ब्लशिें ट (ADE) द्वारे स्वदे शी िािवरनहत हवाई

●

भारतीय लष्कराने 'ASIGMA' (आमी सिक्युर इं सडसिसनयि

लि प्रणाली नवकनसत केली गेली आहे. इतर DRDO

मे िेसिं र् अँत्मप्लकेशन) िावाचे सिकालीि सीं देशि अिुप्रयोग

प्रयोगशाळाींिी दे खील र्ारतीय सशस्त्र दलाींच्या हवाई लिाींची

सु रू केले आहे. हा एक िवीि नपढीचा वेब-आधाररत अिुप्रयोग

आवश्यकता पूणा करते हे सु निनित करण्यासाठी त्ाच्या

आहे जो लष्कराच्या कॉप्सा ऑफ नसग्नल्सच्या अनधकार् याींच्या
टीििे पूणापणे इि-हाउस नवकनसत केला आहे. हे आमी वाइड
एररया नेटवकथ (AWAN) िेसेनजींग ऍस्प्लकेशिला पयााय म्हणू ि
काि करते जे गेल्या 15 वषाांपासू ि से वेत आहे. अजा आिीच्या
िालकीच्या हाडा वेअरवर पाठवला गे ला आहे आनण र्नवष्यातील

नवकासास सिथाि नदले.
िीमे वर पाळत ठे विारी यंत्रिा टे क िोपवण्यािाठी DRDO ने
पारि सडफेन्स नाव सिले.
●

इिुिें ट्स ररसचा अाँड डे व्हलपिें ट एस्ट्ॅ स्ब्लशिें ट आनण DRDO
द्वारे नवकनसत केलेल्या सीिा पाळत ठे वणे प्रणालीचे तींत्रज्ञाि

अपग्रेडसह आजीवि सिथािासाठी उधार दे ऊि, यावेळेपासूि
सै न्याची पूताता करे ल.
●

सु पूदा करण्यासाठी पारस सीं रक्षण आनण अींतराळ तींत्रज्ञािाची

िे सेनजींग ऍस्प्लकेशि सै न्यासाठी सवा र्नवष्यकालीि आवश्यकता
अिुर्वाचा अनर्िाि आहे. हे नवनवध सिकालीि वैनशष्ट्ट्याींसह

निवड केली. हे तींत्रज्ञाि कींपिी, इिुिेंट्स ररसचा अाँड
डे व्हलपिें ट एस्ट्ॅ स्ब्लशिें ट (IRDE) आनण सींरक्षण सीं शोधि आनण

येते ज्यािध्ये बहु-स्तरीय सु रक्षा, डायिॅनिक ग्लोबल अाँडरेस बुक,

नवकास सीं स्था (DRDO) याींच्यात प्रवेश केलेल्या सीिा पाळत

सीं देश प्राधान्यक्रि आनण टर ॅ नकींग आनण सध्या सै न्याच्या गरजा पूणा

ठे वणे प्रणालीसाठी तींत्रज्ञािाच्या हस्ताींतरणासाठी (ToT) परवािा

करण्यासाठी पयााय सिानवष्ट आहेत.

कराराद्वारे हस्ताींतररत केले गेले आहे.

पूणा करण्यासाठी नडझाइि केले आहे आनण वनधात वापरकताा

भारतीय नौिलाने 32 वषां नंतर INS खुकरी बंि केली.
●

●

हवािािात पाळत ठे वेल, त्ात पॅि नटल्ट प्लॅ टफॉिा वर बसवलेले

क्षे पणास्त्र कॉव्हेट, आीं ध्र प्रदे शातील नवशाखापट्टणि येथे 32

रडार, ईओ से न्ससा इत्ादी ींचा सिावेश असे ल. या ToT सह,
पारस सीं रक्षण आनण अींतराळ तींत्रज्ञाि दे शाच्या सशस्त्र दलाींच्या

Dock Shipbuilders (MSD) द्वारे बाींधली गेली आनण 23
ऑगस्ट् 1989 रोजी कायाास्ित झाली आनण ती पनिि आनण पूवा
दोन्ही फ्लीट् सचा र्ाग होती. तत्कालीि रक्षा िीं त्री श्री कृष्ण चींि
पींत आनण नदवींगत कॅिि िहेंि िाथ िु ल्ला याींच्या पत्नी श्रीिती
सु धा िु ल्ला याींिी हे जहाज िुीं बईत सु रू केले होते. किाींडर

गरजा पूणा करतील.
भारतीय िैन्याने युद्धाच्या लष्करी मु ख्यालयात MCTE येर्े
िां टम लॅबची स्र्ापना केली.
●

र्ारतीय लष्करािे िध्य प्रदे शातील इीं दूरिधील निनलटरी
हेडिाटा र ऑफ वॉर (िहू) येथील निनलटरी कॉलेज ऑफ

सीं जीव र्सीि हे पनहले किाींनडीं ग ऑनफसर होते.

टे नलकम्युनिकेशि इीं नजनिअररीं ग (MCTE) येथे िाींटि लॅबची

डीआरडीओने हीट 'अभ्याि'ची यशस्वी उड्डाि चाचिी केली.

स्थापिा केली आहे. िाींटि टे क्नॉलॉजीच्या क्षे त्रातील र्ारतीय

िंरक्षि िंशोधन आसि सवकाि िंस्र्ा (DRDO) िे

लष्कराच्या सीं शोधिािु ळे पुढच्या नपढीच्या सीं प्रेषणात झे प

ओनडशाच्या नकिारपट्टीवरील चाींदीपूर येथील एकास्त्मक चाचणी
श्रेिीतून स्वदे शी नवकनसत हाय-स्पीड एक्सपेंडेबल एररयल

घेण्यास आनण र्ारतीय सशस्त्र दलातील नक्रिोग्राफीची वतािाि

टार्ेट (HEAT) 'अभ्याि' ची यशस्वी चाचणी घेतली आहे.

प्रणाली पोस्ट् िाींटि नक्रिोग्राफी (PQC) िध्ये बदलण्यात िदत

त्ाच्या चाचणी दरम्याि, उच्च सहिशक्तीसह अनतशय किी

होईल. िु ख्य थ्रस्ट् क्षे त्राींिध्ये िाींटि कॉम्प्युनटीं ग, िाींटि की

उीं चीवर उच्च सबसोनिक गती प्रक्षे पण प्रदनशात केले गेले. हे

नवतरण, िाींटि कम्युनिकेशि आनण पोस्ट् िाींटि नक्रिोग्राफी

एरोनॉसटकल डे व्हलपमें ट एस्टॅ त्मब्लशमें ट (ADE), DRDO

याींचा सिावेश होतो.

प्रयोगशाळा आनण इतर प्रयोगशाळाींिी नवकनसत केले आहे.
HEAT अभ्यािाबद्दल:
● HEAT अभ्यासािे उड्डाण चाचणी दरम्याि उच्च सहिशक्तीसह
अत्ींत किी उीं चीवर उच्च सबसॉनिक वेगाचे प्रक्षे पण केले. दोि
बूस्ट्रिे प्रक्षे पण दरम्याि प्रारीं नर्क प्रवेग प्रदाि केला आनण एक
लहाि टबोजेट इीं नजिचा वापर दीघाकाळ सहिशीलतेसह उच्च
सबसॉनिक वेग नटकवूि ठे वण्यासाठी केला गेला.
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ही प्रणाली सीिावती र्ागाच्या रात्रींनदवस निगराणीसाठी सवा-

INS खुकरी (पेिींट क्रिाींक 49), पनहले स्वदे शी बिावटीचे
वषाांच्या सेवेिींतर बींद करण्यात आले. ही युद्धिौका Mazagon

●

नडफेन्स ररसचा अाँड डे व्हलपिें ट ऑगािायझे शि (DRDO) िे

●

िाींटि लॅबची स्थापिा राष्टरीय सु रक्षा पररषद सनचवालय (NSCS)
च्या पानठीं ब्यािे या प्रिु ख नवकसिशील क्षे त्रात सीं शोधि आनण
प्रनशक्षणासाठी करण्यात आली. र्ारतीय सै न्यािे MCTE, िहू येथे
140 पेक्षा जास्त तैिाती आनण उद्योग आनण शैक्षनणक सींस्थाींच्या
सनक्रय सिथािासह एक कृनत्रि बुस्द्धित्ता (AI) केंि दे खील
स्थानपत केले आहे.
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िार्सतक िंर्िक िाक्षरता सिवि: 02 सडिेंबर
महत्वाचे सिवि

िार्सतक एड् ि सिन 01 सडिेंबर रोिी िािरा केला िातो
●

●

जगर्रात साजरा केला जातो . हा नदवस जागनतक सीं गणक

िार्सतक एड् ि सिन 1988 पासू ि दरवषी 1 सडिेंबर रोजी

साक्षरता

जगर्रात पाळला जातो. हा नदवस जगर्रातील लोकाींिा

म्हणू ि

जगर्रात

जागरूकता

नििााण

साक्षरतेला चालिा दे ण्यासाठी साजरा केला जातो. हा नदवस

लोकाींसाठी सिथाि दशानवण्यासाठी आनण एड् सिुळे िरण

ताींनत्रक कौशल्याींिा प्रोत्साहि दे तो, नवशेषत: लहाि िु ले आनण

पावलेल्या लोकाींचे स्मरण करण्याची सीं धी प्रदाि करतो.

िनहलाींिध्ये , आनण त्ाींिा अनधक जाणूि घेण्यासाठी प्रेररत करणे

यींदाच्या जागनतक एड् स नदिाची थीि End inequalities. End

आनण सीं गणकाच्या वापराद्वारे त्ाींचे काया सु लर् करणे हा त्ाींचा

AIDS and End Pandemics आहे.
राष्ट्रीय प्रिू षि सनयंत्रि सिवि: 02 सडिेंबर
● राष्टरीय प्रदू षण नियींत्रण नदवस दरवषी 2 नडसें बर रोजी साजरा

नदवस

करण्यासाठी आनण किी सेवा िसलेल्या सिु दायाींिध्ये नडनजटल

एचआयव्ही नवरुद्धच्या लढ्यात एकत्र येण्याची, एचआयव्ही ग्रस्त

●

िार्सतक िंर्िक िाक्षरता सिवि दरवषी 2 सडिेंबर रोजी

उद्दे श आहे.
●

या नदवसाची स्थापिा र्ारतीय सीं गणक कींपिी NIIT ने 2001

केला जातो. 1984 िध्ये र्ोपाळ गॅस दु घाटिेत िरण पावलेल्या

मध्ये नतच्या 20 व्या वधाथ पन सिनासनसमत्त केली होती.

लोकाींच्या स्मरणाथा हा नदवस राष्टरीय प्रदू षण नियींत्रण नदवस
म्हणू ि पाळला जातो. या नदवसाचा िु ख्य उद्दे श लोकाींिा प्रबोधि

रोजी साजरा करण्यात आला.

करणे आनण त्ाींिा प्रदू षण नियींत्रण कायदा आनण औद्योनगक
आपत्ती ींबद्दल जागरूक करणे हा आहे. हे वषा 37 वा राष्टरीय
प्रदू षण नियींत्रण नदवस म्हणूि साजरा केला जाणार आहे . या

जागनतक सीं गणक साक्षरता नदवस प्रथि 2001 िध्ये 2 नडसें बर
र्ुलामसर्रीच्या सनमूथलनािाठी आं तरराष्ट्रीय सिवि: 2 सडिेंबर
●

र्ुलामसर्रीच्या सनमूथ लनािाठी आं तरराष्ट्रीय सिवि 1986
पासू ि सीं युक्त राष्टर िहासर्े द्वारे दरवषी 2 सडिेंबर रोजी साजरा

नदवसाबद्दल अनधक जाणू ि घेण्यासाठी, उिे दवाराींिा खालील
लेख वाचण्याचा सल्ला नदला जातो.

केला जातो. या नदवसाचे लक्ष सिकालीि गुलािनगरीचे नििूा लि

राष्ट्रीय प्रिू षि सनयंत्रि सिनाचा इसतहाि:
● र्ोपाळ गॅस दु घाटिेत प्राण गिावलेल्या लोकाींच्या स्मरणाथा हा

बालिजुरीचे सवाात वाईट प्रकार, सक्तीचे नववाह आनण सशस्त्र

करण्यावर आहे. जसे की व्यक्तीींची तस्करी, लैंनगक शोषण,
सीं घषाात वापरण्यासाठी िु लाींची सक्तीिे र्रती इत्ादी.

नदवस पाळला जातो . औद्योनगक अपघात 1984 िध्ये झाला

िार्सतक सिव्यां र् सिन : 3 सडिेंबर 2021

जेव्हा निथाइल आयसोसायिेट वायू 2-3 नडसें बरच्या रात्री लीक

●

िार्सतक अपंर् सिन हा िार्सतक सिव्यां र् व्यक्ती ंचा सिवि
म्हणू ि ओळखला जातो, दरवषी 3 सडिेंबर रोिी जगर्रात

झाला आनण हजारो लोकाींचा िृ त्ू झाला.
सिविाची उसद्दष्ट्े:

साजरा केला जातो. अपींग व्यक्तीींच्या सिावेशाशी सीं बींनधत

●

औद्योनगक आपत्ती ींचे व्यवस्थापि आनण नियींत्रण करण्यासाठी

असलेल्या गींर्ीर सिस्याींिा सिथाि दे ण्यासाठी हा नदवस

जागरूकता पसरवा

नचन्हाींनकत आनण साजरा केला जातो. IDPWD नदवस 1992

औद्योनगक प्रनक्रया नकींवा िािवी निष्काळजीपणािु ळे होणारे

िध्ये सीं युक्त राष्टराींच्या आिसर्ेिे घोनषत केला होता.

●

प्रदू षण रोखणे
●

●

लोकाींिा आनण उद्योगाींिा प्रदू षण नियींत्रण कायद्याींच्या िहत्त्वाची
जाणीव करूि द्या

2021 च्या जागनतक अपींग नदिाची थीि Leadership and
participation of persons with disabilities ही आहे.

भारत, बां र्लािे श 6 सडिेंबर रोिी मै त्री सिवि िािरा करिार
आहे त.
●

भारत आसि बां र्लािे शने ६ सडिेंबर, ज्या नदवशी र्ारतािे
बाींगलादे शला औपचाररक िान्यता नदली तो नदवस “मै त्री
सिवि” म्हणूि साजरा करण्याचा निणा य घेतला आहे.
बाींगलादे शच्या राष्टरीय नदिाला उपस्स्थत राहण्यासाठी िाचा 2021
िध्ये पींतप्रधाि िरें ि िोदी याींच्या बाीं गलादे श दौऱ्यादरम्याि, 6
नडसें बर हा िै त्री नदवस (िै त्री नदवस) म्हणू ि साजरा करण्याचा
निणा य घेण्यात आला. बाींगलादे शच्या स्वातींत्र्याच्या दहा नदवस
अगोदर, 6 सडिेंबर 1971 रोजी र्ारतािे बाींगलादे शला िान्यता
नदली होती. बाींगलादे शशी नद्वपक्षीय राजिैनतक सीं बींध प्रस्थानपत
करणारा र्ारत हा पनहला दे श होता.
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● जूि 2013 मध्ये, अन्न आसि कृषी िंघटना (FAO) पररषिे ने

मै त्री सिविाबद्दल:
●

ढाका आनण नदल्ली व्यनतररक्त जगर्रातील 18 दे शाींिध्ये िै त्री

जागनतक िृ दा नदिाला एकितािे िान्यता नदली. 68 व्या सीं युक्त

नदवस साजरा केला जातो. हे दे श बेस्ियि, कॅिडा, इनजप्त,
इीं डोिेनशया, रनशया, कतार, नसीं गापूर, यूके, ऑस्ट्र े नलया, रान्स,

राष्टराींच्या आमिभेतही ते अनधकृतपणे स्वीकारले गेले. पररणािी,
जागनतक िृ दा नदवस प्रथिच 5 सडिेंबर 2014 रोजी

जपाि, िलेनशया, सौदी अरे नबया, दनक्षण आनरका, स्स्वत्झलांड,

अनधकृतपणे साजरा करण्यात आला.
5 सडिेंबर 2021 रोिी आंतरराष्ट्रीय स्वयंिेवक सिन िािरा

थायलींड, UAE आनण USA आहेत.
●

िै त्री नदवसाचे आयोजि हे र्ारत आनण बाींग्लादे शिधील
लोकाींिधील सखोल आनण अखींड िै त्रीचे प्रनतनबींब आहे जे रक्तािे

करण्यात आला.
●

िामासिक सवकािािाठी आंतरराष्ट्रीय स्वयंिेवक सिवि

आनण सािानयक बनलदािािे बिले आहे.

दे खील म्हणतात, दरवषी 5 सडिेंबर रोजी साजरा केला जातो.

भारतीय नौिल सिन: 04 सडिेंबर
●

र्ारतािध्ये , 4 सडिेंबर हा दरवषी राष्ट्रीय नौिल सिन म्हणूि
साजरा केला जातो, दे शासाठी िौदल दलाची कािनगरी आनण
र्ू निका साजरा करण्यासाठी. र्ारतीय िौदल नदि 2021 ची थीि

आीं तरराष्टरीय स्वयींसेवक नदि 2021 थीि: “Volunteer now
for our common future” आहे.
●

पानठीं बा दे ण्यासाठी सरकाराींिा प्रोत्सानहत करणे आनण स्थानिक,

पानकस्ताि युद्धातील र्ारताच्या नवजयाच्या 50 वषाांचे प्रतीक

राष्टरीय आनण आीं तरराष्टरीय स्तरावर शाश्वत नवकास उनद्दष्टे (SDGs)
साध्य करण्यासाठी स्वयींसेवकाींचे योगदाि ओळखणे हा या

आहे.
आं तरराष्ट्रीय बँक सिवि: 04 सडिेंबर

नदवसाचा उद्दे श आहे.

शाश्वत नवकासासाठी नवत्तपुरवठा करण्यासाठी बहुपक्षीय आनण

●

आीं तरराष्टरीय नवकास बाँकाींचे िहत्त्व ओळखण्यासाठी 4 सडिेंबर
रोजी

आं तरराष्ट्रीय

बँक

सिवि

साजरा

केला

जातो.

राहणीिािाचा दजाा सु धारण्यात योगदाि दे ण्यासाठी सदस् य
राज्यातील बाँनकींग प्रणालीच्या िहत्वाची र्ू निकेची दखल
घेण्यासाठी सीं युक्त राष्टर दे खील हा नदवस पाळते.
●

स्वयींसेवक आनण सींस्थाींच्या प्रयत्नाींचा उत्सव साजरा करणे आनण
स्वयींसेवकाींिा प्रोत्साहि दे ण्याची सीं धी दे णे, स्वयींसेवक प्रयत्नाींिा

'स्वसिथम सविय वषथ' ही आहे जी 1971 िध्ये झालेल्या र्ारत-

●

International Volunteer Day (IVD), ज्याला आसर्थक आसि

आीं तरराष्टरीय स्वयींसेवक नदि प्रथि 1985 िध्ये यूएि जिरल
असें ब्लीिे साजरा केला.

बाबािाहेब आं बेडकर यांच्या 66व्या पुण्यसतर्ीसनसमत्त राष्ट्राने
त्यां चे स्मरि केले.
●

दे शातील

दनलताींच्या

आनथाक

आनण

सािानजक

सबलीकरणासाठी लढा दे णारे डॉ र्ीिराव रािजी आीं बेडकर

2019 िध्ये, सीं युक्त राष्टर िहासर्ेिे 4 नडसें बर हा बाँकाींचा

याींच्या पुण्यनतथीनिनित्त र्ारत दरवषी 6 सडिेंबर हा

आीं तरराष्टरीय नदवस म्हणूि नियुक्त केला. 2020 िध्ये प्रथिच हा

महापररसनवाथ ि सिवि म्हणूि पाळतो. बाबासाहेब आीं बेडकर

नदवस साजरा केला जातो. बहुपक्षीय नवकास बाँका आनण इतर

या िावािे ते प्रनसद्ध होते 6 नडसें बर 1956 रोजी त्ाींचे निधि झाले.

आीं तरराष्टरीय नवकास बाँकाींच्या शाश्वत नवकासासाठी नवत्तपुरवठा

केंि सरकारिे ‘आझादी का अिृ त िहोत्सव’ या प्रिु ख स्मरणाथा

आनण िानहती प्रदाि करण्याच्या िहत्त्वपूणा क्षितेची ओळख

िहापररनिवााण नदवस साजरा करण्याचा निणा य घेतला आहे.

करूि दे ण्यासाठी आनण िहत्त्वाच्या र्ू निकेला िान्यता

डॉ भीमराव आं बेडकर यां चे िीवन.

दे ण्यासाठी हा नदवस साजरा केला जातो.

●

भीमराव आं बेडकर याींचा जन्म िध्य प्रदे शातील िहू येथे झाला,

िार्सतक मृिा (Soil) सिन 5 सडिेंबर रोिी िािरा केला िातो.

आीं बेडकर हे त्ाींच्या पालकाींचे 14 वे आनण शेवटचे अपत् होते.

●

ते प्रािु ख्यािे अथाशास्त्रज्ञ आनण नशक्षणतज्ज्ञ होते.

िािवी कल्याण, अन्न सु रक्षा आनण पररसीं स्थेसाठी िातीच्या
गुणवत्तेच्या िहत्त्वानवषयी जागरूकता नििााण करण्यासाठी

●

होते, त्ाींिा र्ारतीय राज्यघटिेचे िुख्य नशल्कार म्हटले जाते.

दरवषी 5 नडसें बर रोजी जागनतक िृ दा नदि साजरा केला जातो.
जागनतक िृ दा नदवस 2021 (#WorldSoilDay) आनण "जिीि

●

िातीच्या क्षारीकरणाशी लढा दे ऊि, निरोगी पररसीं स्था आनण
िािवी कल्याण राखण्याच्या िहत्त्वाबद्दल जागरुकता वाढवणे
आहे. िाती जागरूकता आनण िातीचे आरोग्य सु धारण्यासाठी
सोसायटी ींिा प्रोत्साहि दे णे.
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29 ऑर्स्ट 1947 रोजी स्वतींत्र र्ारताच्या िंसवधानािाठी
िंसवधान मिुिा िसमतीचे अध्यक्ष होते. स्वातींत्र्यािींतर ते

क्षारीकरण थाींबवा, िातीची उत्पादकता वाढवा" या िोनहिे चा
उद्दे श िाती व्यवस्थापिातील वाढत्ा आव्हािाींिा तोींड दे ऊि,

बाबासाहे ब हे भारताच्या िसलत चळवळीचे ध्वजवाहक दे खील

र्ारताचे कायदा िीं त्री दे खील होते.
●

दनलताींवरील अत्ाचाराच्या नवरोधात आवाज उठवण्यासाठी
त्ाींिी 'बसहष्कृत भारत', 'मू क नायक', 'िनता' ही पानक्षक
आनण साप्तानहकेही सु रू केली होती . त्ाींच्या लग्नाच्या वेळी
त्ाींची पनहली पत्नी केवळ 9 वषाांची होती.
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डॉ भीमराव आं बेडकर यांच्याबद्दल काही कमी ज्ञात तथ्यः
िाकथ चाटथ र डे : 8 सडिेंबर

●

आीं बेडकराींिा िरणोत्तर भारतरत् हा र्ारताचा सवोच्च िागरी
पुरस्कार प्रदाि करण्यात आला.
रािसर्हथ , बाबासाहेबाींचे वैयस्क्तक ग्रींथालय हे 50 हजाराींहूि
अनधक पुस्तके असलेले जगातील सवाात िोठे ग्रींथालय होते.

●

त्ाींचे िू ळ आडिाव आं बवडे कर होते, जे त्ाींच्या शाळे तील
नशक्षकाींिी बदलूि आीं बेडकर असे केले.
नपण्याच्या पाण्यासाठी सत्ाग्रह करणारे ते िर्भरात एकिेव
ित्याग्रही होते .
जगर्रातील सवा बुद्ध नचत्रे आनण िू तींवर बुद्धाचे डोळे बींद

पररषदे त या सिदे वर बाींगलादे श, र्ू ताि, र्ारत, िालदीव,
िेपाळ, पानकस्ताि आनण श्रीलींका या साका दे शाींच्या प्रिु खाींिी
नकींवा सरकारच्या िेत्ाींिी स्वाक्षरी केली.
आं तरराष्ट्रीय भ्रष्ट्ाचार सवरोधी सिन: 09 सडिेंबर
● भ्रष्ट्ाचारसवरोधी जिजागृती करण्यासाठी दरवषी ९ सडिेंबर

आहेत, उघड्ा डोळ्याींिी त्ाींची नचत्रे काढणारे आीं बेडकर हे
पनहले व्यक्ती होते.
● भारतीय राज्यघटनेचे 20 पानां चे आिचररत्र, वेनटीं ग फॉर अ
स्व्हसाचे िु ख्य नशल्कार, कोलींनबया नवद्यापीठात पाठ्यपु स्तक
म्हणू ि वापरले जाते.
आं तरराष्ट्रीय नार्री उड्डयन सिवि: 07 सडिेंबर
● जगाच्या सािानजक आनण आनथाक नवकासासाठी नविािचालिाचे
िहत्त्व ओळखण्यासाठी दरवषी 7 सडिेंबर रोजी आं तरराष्ट्रीय
नार्री उड्डयन सिन साजरा केला जातो. आीं तरराष्टरीय िागरी

रोजी आं तरराष्ट्रीय भ्रष्ट्ाचार सवरोधी सिन पाळला जातो . 31
ऑक्टोबर 2003 रोजी सीं युक्त राष्टरसीं घाच्या भ्रष्टाचारानवरुद्धच्या
कराराच्या पाररत झाल्यापासू ि हा नदवस पाळला जातो . 2021
आीं तरराष्टरीय भ्रष्टाचार नवरोधी नदि प्रत्ेकाचे हक्क आनण
जबाबदाऱ्या ठळक करण्याचा प्रयत्न करतो – ज्यात राज्ये,
सरकारी अनधकारी, िागरी से वक, कायदा अींिलबजावणी
अनधकारी, िीनडया याींचा सिावेश आहे.
Your right, your role: say no to corruption ही
आीं तरराष्टरीय भ्रष्टाचार नवरोधी नदि 2021 ची थीि आहे.

●
●
●
●

●

दनक्षण आनशयाई प्रादे नशक सहकाया सीं घटिा (SAARC) चाटा र डे
दरवषी 8 नडसें बर रोजी साका चाटा र स्वीकारल्याच्या स्मरणाथा
साजरा केला जातो. या वषी प्रादे नशक गटाचा 37 वा वधाापि नदि
आहे. ढाका, बाींगलादे श येथे झालेल्या पनहल्या साका नशखर

उड्डयि नदिाचा उद्दे श राज्याींच्या सािानजक आनण आनथाक
नवकासासाठी आीं तरराष्टरीय िागरी उड्डाणाचे िहत्त्व आनण
राज्याींिा सहकाया करण्यात आनण खरोखर जागनतक जलद
transit करण्यात आयसीएओच्या अनद्वतीय र्ू निकेबद्दल
जगर्रात जागरूकता नििााण करणे आनण िजबूत करणे हा
आहे.
● Advancing Innovation for Global Aviation
Development ही या नदवसाची थीि आहे.
7 सडिेंबर रोिी राष्ट्रीय िशस्त्र िेना ध्वि सिन िािरा केला

●

िातो.
● राष्ट्रीय िशस्त्र िेना सिवि हा भारताचा राष्ट्रीय ध्वि सिवि
म्हणू िही ओळखला जातो. हा नदवस दरवषी 7 सडिेंबर रोजी
साजरा केला जातो . हा नदवस राष्टरीय सशस्त्र से िा नदि म्हणू ि
पाळण्याचा उद्दे श सशस्त्र दलाींच्या र्ल्यासाठी लोकाींकडूि निधी
गोळा करणे हा आहे.
● र्ारतीय सशस्त्र दलाच्या नतन्ही शाखा, र्ारतीय लष्कर, र्ारतीय
वायुसेिा आनण िौदल, राष्टरीय सु रक्षेची खात्री करण्यासाठी त्ाींच्या
किा चार् याींचे प्रयत्न सािान्य जितेला अधोरे स्खत करण्यासाठी

सवत्मक्टम्स सप्रव्हेंट िे नोिाइड रीमे म्बरं ि डे : 9 सडिेंबर
● िरसीं हाराच्या गुन्फ्यातील बळी ींचा स्मरण आनण सन्मािाचा
आीं तरराष्टरीय नदवस आनण या गुन्फ्याला प्रनतबींध करण्यासाठी
दरवषी 9 नडसें बर रोजी हा साजरा केला जातो. या नदवसाचा
उद्दे श िरसीं हार अनधवेशिानवषयी जागरुकता नििााण करणे
आनण त्ाचा िु काबला आनण प्रनतबींध करण्यात त्ाची र्ू निका
आहे.
● 9 नडसें बर 2021 हा िरसीं हाराच्या गुन्फ्यातील बळी ींचा
आीं तरराष्टरीय स्मरण आनण सन्माि नदि आनण या गुन्फ्याला

नवनवध प्रकारचे शो, कानिाव्हल, िाटक इ. सशस्त्र सेिा ध्वज
नदिाचे स्मरण आनण ध्वज नवतरणाद्वारे निधी गोळा करणे हे या
नदवसाचे उनद्दि आहे.
28 ऑर्स्ट 1949 रोिी र्ारताच्या तत्कालीि सीं रक्षण िींत्र्याींच्या

प्रनतबींध, तसे च 1948 च्या वींशसीं हाराच्या गुन्फ्याच्या प्रनतबींध आनण
नशक्षे च्या अनधवेशिाचा 73 वा वधाापि नदि आहे.
मानवी हक्क सिन: 10 सडिेंबर 2021
● जगर्रात दरवषी १० सडिेंबर रोजी मानवी हक्क सिन साजरा

अनधपत्ाखाली एक सनिती स्थापि करण्यात आली होती.
सनितीिे दरवषी 7 सडिेंबर रोजी ध्वज नदि पाळण्याचा निणा य
घेतला.

केला जातो. 10 नडसें बर 1948 रोजी सीं युक्त राष्टराींिी
िािवानधकाराींची सावानत्रक घोषणा स्वीकारली. हा नदवस दरवषी
जगर्रात साजरा केला जातो.

●
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31 ऑक्टोबर 2003 रोजी, जिरल असें ब्लीिे भ्रष्टाचारानवरुद्ध
सीं युक्त राष्टराींचे अनधवेशि स्वीकारले आनण सरनचटणीसाींिी
युिायटे ड िेशन्स ऑफीस ऑि डर ग्स अाँड क्राइि (UNODC) ला
राज्य पक्षाींच्या अनधवेशिाच्या पररषदे साठी सनचवालय म्हणू ि
नियुक्त करण्याची नविींती केली (ररझोल्यूशि 58/4).
भ्रष्टाचारानवषयी जागरुकता नििााण करण्यासाठी आनण
त्ाच्याशी लढा आनण प्रनतबींध करण्यासाठी अनधवेशिाच्या
र्ू निकेबद्दल नवधािसर्े िे 9 नडसें बर हा आीं तरराष्टरीय भ्रष्टाचार
नवरोधी नदवस म्हणू ि नियुक्त केला.
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िािवानधकार नदि 2021 ची थीि “EQUALITY – Reducing
आं तरराष्ट्रीय तटस्र्ता (Neutrality) सिवि: 12 सडिेंबर 2021

inequalities, advancing human rights.” ही आहे. या
वषीच्या िािवी हक्क नदिाची थीि 'सिािता' आनण UDHR च्या
कलि 1 शी सीं बींनधत आहे - "सवा िािव जन्मतः स्वतींत्र आहेत
आनण सन्माि आनण अनधकाराींिध्ये सिाि आहेत."
●

युिायटे ड िेशन्स जिरल असें ब्ली (UNGA) िे याच नदवशी 1948
िध्ये िािवी हक्काींची सावानत्रक घोषणा स्वीकारली. कोणत्ाही
नठकाणी रीं गर्े द, धिार्ेद केल्या जाणार िाही. सीं स्कृतीची
पाश्वार्ूिी कोणत्ाही व्यक्तीच्या जीविातूि अनलप्तपणाची
र्ाविा िष्ट करण्याच्या अजेंडासह हे स्वीकारण्यात आले.

11 सडिेंबर रोिी आंतरराष्ट्रीय पवथत सिवि िािरा केला िातो
●

पवाताींच्या

जीविातील

िहत्त्वानवषयी

जागरुकता

नििााण

करण्यासाठी, पवाताींच्या नवकासातील सीं धी आनण अडथळे
अधोरे स्खत करण्यासाठी आनण जगर्रातील पवातीय लोकाींिध्ये
आनण वातावरणात सकारात्मक बदल घडवूि आणणारी युती
तयार करण्यासाठी हा नदवस साजरा केला जातो.
●

The theme of the day: शाश्वत पवातीय पयाटि.
(sustainable mountain tourism.)

आं तरराष्ट्रीय युसनव्हिथल हे ल्थ कव्हरे ि सिवि : 12 सडिेंबर
●

इं टरनॅशनल युसनव्हिथल हे ल्थ कव्हरे ि डे हा युिायटे ड
िेशन्सचा िान्यताप्राप्त आीं तरराष्टरीय नदवस आहे जो दरवषी 12
सडिेंबर रोजी साजरा केला जातो. आीं तरराष्टरीय युनिव्हसा ल हेल्थ
कव्हरे ज डे चा उद्दे श िजबूत आनण लवनचक आरोग्य प्रणाली
आनण

बहु-नहतधारक

र्ागीदाराींसह

सावानत्रक

आरोग्य

कव्हरे जच्या गरजेबद्दल जागरूकता वाढवणे आहे. दरवषी 12
नडसें बर रोजी, UHC वनकलाींिी आरोग्याच्या प्रतीक्षे त असलेल्या
लाखो लोकाींच्या कथा शेअर करण्यासाठी आवाज उठवला,
आम्ही आतापयांत जे काही साध्य केले आहे.
●

Leave No One’s Health Behind: Invest in health
systems for all ही 2021 या वषााची थीि आहे.
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●

आीं तरराष्टरीय तटस्थता (Neutrality) नदवस हा आीं तरराष्टरीय
सीं बींधाींिधील तटस्थतेच्या िूल्याबद्दल जिजागृती करण्यासाठी
दरवषी 12 नडसें बर रोजी आयोनजत करण्यात येणारा सीं युक्त
राष्टरािे िान्यताप्राप्त नदवस आहे. फेब्रुवारी 2017 िध्ये
स्वीकारलेल्या यूएि जिरल असें ब्लीच्या ठरावाद्वारे हे
अनधकृतपणे घोनषत करण्यात आले आनण 12 नडसें बर 2017
रोजी पनहल्याींदा साजरा करण्यात आला.
युसनिेफ सिवि 2021: 11 सडिेंबर
● दरवषी, 11 सडिेंबर रोजी युसनिेफ सिन पाळला जातो आनण
िु लाींचे जीवि वाचवूि त्ाींच्या इच्छा पूणा करण्यासाठी त्ाींिा
िदत करूि त्ाींचे जीवि वाचवण्यानवषयी जागरुकता नििााण
केली जाते. हा नदवस दु सऱ्या िहायुद्धादरम्याि िु लाींच्या आरोग्य,
पोषण, नशक्षण आनण कल्याणासाठी सहाय्य प्रदाि करतो.
युनिसे फचे िाव िींतर युिायटे ड िेशन्स इीं टरिॅशिल नचल्डरन्स
इिजान्सी फींड वरूि युिायटे ड िेशन्स नचल्डरन्स फींड असे
बदलण्यात आले, तरीही ते पूवीच्या शीषा कावर आधाररत
लोकनप्रय सीं क्षेपािे ओळखले जात रानहले.
● सिविाची र्ीम: या वषााची थीि help children recover
from
interruptions
and
learning
losses
experienced through pandemics in the last two
years ही आहे.
राष्ट्रीय ऊिाथ िंवधथन सिन: 14 सडिेंबर
● र्ारतात दरवषी 14 सडिेंबर रोिी राष्ट्रीय ऊिाथ िंवधथन सिन
साजरा केला जातो. 1991 पासू ि ऊिाथ मंत्रालयाच्या
िेतृत्वाखाली हा उत्सव साजरा केला जातो. हा नदवस नहरवागार
आनण उज्वल र्नवष्य घडवण्याचा सवोत्ति िागा असल्यािे ऊजाा
सीं वधािाबाबत जिजागृती करण्यासाठी हा नदवस साजरा केला
जातो.
● ऊजाा सीं वधाि ही एक िोठी गरज आहे जी आपल्या र्नवष्यातील
कल्याणासाठी आवश्यक आहे. आपल्या पृथ्वीचे र्नवष्य अनधक
चाींगले करण्यासाठी प्रत्ेकािे त्ात रिले पानहजे अशी ही एक
प्रथा आहे. राष्टरीय ऊजाा सीं वधाि नदि साजरा करण्याचा अजेंडा
ऊजाा आनण सीं साधिाींच्या सीं वधािाच्या िहत्त्वाबाबत जागरूकता
वाढवणे आहे. ऊजेचे सीं वधाि करणे म्हणजे उजेचा
नबिनदक्कतपणे दु रुपयोग करण्यापेक्षा सु ज्ञपणे वापर करणे होय.
भारत 16 सडिेंबर 2021 रोिी 50 वा सविय सिवि िािरा करत
आहे .
● र्ारत, सविय सिवि दरवषी 16 सडिेंबर रोजी साजरा केला
जातो. दे श 2021 िध्ये 50 वा नवजय नदवस साजरा करत आहे.
नवजय नदवस हा र्ारतीय शूर पुरुषाींच्या से वा, शौया आनण
बनलदािाच्या स्मरणाथा साजरा केला जातो. 1971 च्या युद्धात
सशस्त्र दलाींचा पानकस्तािवर नवजय झाला. या नदवशी आम्ही
युद्धात दे शाचे रक्षण करणाऱ्या सवा सै निकाींिा श्रद्धाींजली अपाण
करतो.
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● अल्सींख्याक हक्क नदि 2021 चे उनद्दष्ट सिाजातील सवा

सविय सिवि बद्दल:
●

3 नडसें बरपासू ि सु रू झालेले र्ारत-पानकस्ताि युद्ध 13 नदवस
चालले आनण 16 नडसें बर रोजी अनधकृतपणे सीं पले, त्ािींतर
पानकस्ताििे र्ारतासिोर आत्मसिपाण केले. 1971 िध्ये याच
नदवशी पानकस्तािी सै न्याचे प्रिु ख जिरल ए.ए.खाि नियाझी
याींिी 93 हजार सै न्यासह र्ारतीय लष्कर आनण िुक्ती वानहिी
याींचा सिावेश असलेल्या नित्र राष्टराींिा नबिशता आत्मसिपाण केले
होते. युद्धाच्या सिाप्तीिुळे पूवा पानकस्तािचे बाींगलादे शात
नवर्ाजि झाले.

आं तरराष्ट्रीय चहा सिवि: 15 सडिेंबर
●

बां र्लािे श, श्रीलंका, नेपाळ, त्मव्हएतनाम, इं डोनेसशया,
केसनया, मलावी, मलेसशया, युर्ांडा, भारत आसि टां झासनया
याींसारख्या दे शाींिध्ये दरवषी 15 सडिेंबर रोजी आं तरराष्ट्रीय
चहा सिवि साजरा केला जातो. पाण्यािींतर हे जगातील दु सरे
सवाानधक वापरले जाणारे पेय आहे. काही लोकाींसाठी, चहा हा
जीविाचा अनवर्ाज्य र्ाग आहे. चीि सध्या चहाचा सवाात िोठा
नियाातदार दे श आहे. 2007 िध्ये र्ारतीय चहा िीं डळािे केलेल्या
अभ्यासािुसार, र्ारतात उत्पानदत होणाऱ्या एकूण चहापैकी
सु िारे 80 टक्के चहा दे शाींतगात लोक वापरतात.

आं तराथ ष्ट्रीय प्रवािी सिवि 2021: 18 सििंबर
●

आीं तरराष्टरीय प्रवासी नदि दरवषी 18 नडसें बर रोजी जगर्रात
साजरा केला जातो. यूएि-सीं बींनधत एजन्सी इीं टरिॅशिल
ऑगािायझे शि फॉर िायग्रेशि (IOM) द्वारे सीं युक्त राष्टरसीं घाद्वारे
हा नदवस साजरा केला जातो. 272 दशलक्ष स्थलाींतररताींिी केलेले
योगदाि अधोरे स्खत करण्यासाठी हा नदवस पाळला जातो,
ज्यािध्ये अींतगात नवस्थानपत 41 दशलक्षाहूि अनधक लोकाींचा
सिावेश आहे आनण त्ाींिा कोणत्ा आव्हािाींचा साििा करावा
लागतो.

●

2021 ची थीि Harnessing the potential of human
mobility ही आहे.

राष्ट्रीय अल्पिंख्याक हक्क सिन: 18 सििंबर
● र्ारतातील वाींनशक अल्सीं ख्याकाींिा स्वातींत्र्याचा अनधकार
आनण सिाि सीं धी निळवूि दे ण्यासाठी आनण अल्सींख्याकाींच्या
सन्माि आनण प्रनतिे बद्दल जागरूकता नििााण करण्यासाठी
दरवषी 18 सडिेंबर हा अल्पिंख्याक हक्क सिन म्हणूि
पाळला

जातो

.

िू लर्ू त

िािवी

हक्काींबाबत

नब्रटीश

राजवटीपासू ि र्ारताला अिेक अडथळ्याींचा साििा करावा
लागला आहे. तथानप, स्वातींत्र्यािींतर या अनधकाराींचे रक्षण केले
गेले आनण लोकाींिा त्ाची जाणीव करूि नदली गेली पानहजे.
म्हणू ि आपण दरवषी 18 नडसें बर रोजी अल्सींख्याक हक्क नदि
साजरा करतो.

75

अल्सींख्याक वगाांचे उत्थाि करणे आनण त्ाींचे ित
िाींडण्यासाठी त्ाींचे सिथाि करणे हे आहे. कोनवड-19 िहािारी
लक्षात घेता, सवा सत्रे, चचाासत्रे आनण वादनववाद नडनजटल
पद्धतीिे होण्याची शक्यता आहे.
िार्सतक अरबी भाषा सिन: 18 सडिेंबर
● िार्सतक अरबी भाषा सिवि दरवषी 18 सडिेंबर रोजी
जगर्रात साजरा केला जातो. अरबी र्ाषा ही िािवजातीच्या
साींस्कृनतक नवनवधतेच्या स्तींर्ाींपैकी एक आहे. ही जगातील
सवाानधक वापरल्या जाणार् या र्ाषाींपैकी एक आहे, जी दररोज
400 दशलक्षाहूि अनधक लोक बोलतात. नवशेष उपक्रि आनण
कायाक्रिाींचे कायाक्रि तयार करूि र्ाषेचा इनतहास, सीं स्कृती
आनण नवकास याबद्दल जागरुकता वाढवणे हा या नदवसाचा
उद्दे श आहे.
● या वषीच्या जागनतक अरबी र्ाषा नदिाची थीि The Arabic
Language and Civilizational Communication ही
आहे.
● 18 सडिेंबर 1973 च्या जिरल असें ब्लीच्या ठराव 3190
(XXVIII) या नदवशी सीं युक्त राष्टराींच्या अनधकृत आनण कायारत
र्ाषाींिध्ये अरबी र्ाषेचा सिावेश करण्याबाबत सीं युक्त राष्टराींिी
18 सडिेंबर रोजी अरबी र्ाषा साजरी करण्याचा निणा य घेतला
होता.
र्ोवा मु क्ती सिन: 19 सडिेंबर
● गोवा िु क्ती नदवस र्ारतात दरवषी 19 नडसें बर रोजी साजरा
केला जातो आनण हा नदवस 450 वषाांच्या पोतुागीज राजवटीिींतर
र्ारतीय सशस्त्र दलाींिी 1961 िध्ये गोवा िु क्त केला तो नदवस
म्हणू ि साजरा केला जातो. 2021 हे गोव्याच्या स्वातींत्र्याला 60
वषे पूणा होत आहेत. गोवा िु क्ती नदि हा गोव्यात िोठ्या
प्रिाणावर कायाक्रि आनण उत्सवाींिी नचन्हाींनकत केला जातो,
परीं तु यावेळी साथीच्या रोगािु ळे हे उत्सव निः शब्द केले जाण्याची
अपेक्षा आहे. राज्यातील तीि वेगवेगळ्या नठकाणाींहूि िशाल
पेटवूि निरवणूक काढली जाते, अखेरीस आझाद िै दािावर सवा
सर्ा होतात.
र्ोवा मु क्ती सिनाचा इसतहाि:
● 1510 िध्ये पोतुागीजाींिी र्ारताच्या अिेक र्ागाींिध्ये वसाहत
केली परीं तु 19व्या शतकाच्या अखेरीस र्ारतातील पोतुागीज
वसाहती र्ोवा, िमि, िीव, िािरा, नर्र हवेली आसि
अं िेसिवा बेटापयंत ियाानदत होत्ा.
● गोव्यातील पोतुागीज औपनिवेनशक राजवट सीं पवण्याचा प्रयत्न
करणाऱ्या गोवा िु क्ती चळवळीची सु रुवात छोट्या-छोट्या
नविोहाींिी झाली.
● पोतुागीजाींिी गोवा आनण इतर र्ारतीय र्ूर्ागावरील आपली
पकड सोडण्यास िकार नदला. पोतुागीजाींशी अयशस्वी वाटाघाटी
आनण िु त्सद्दी प्रयत्नाींिींतर, र्ारताचे िाजी पींतप्रधाि जवाहरलाल
िेहरू याींिी ठरवले की लष्करी हस्तक्षे प हा एकिे व पयााय आहे.
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18 सडिेंबर 1961 पासू ि चालवलेल्या 36 तासाींच्या लष्करी
राष्ट्रीय र्सित सिवि: 22 सडिेंबर 2021

ऑपरे शिला 'ऑपरे शन सविय' म्हििे 'ऑपरे शन सविय'

●

असे कोड-िाव दे ण्यात आले आनण त्ात र्ारतीय िौदल,

र्ारत 2012 पासू ि दरवषी 22 सडिेंबर रोजी राष्ट्रीय र्सित
सिवि पाळतो. हा नदवस गनणतज्ञ श्रीसनवाि रामानुिन यां च्या

र्ारतीय हवाई दल आनण र्ारतीय सै न्यािे हल्ले केले.

जयींती स्मरणाथा साजरा केला जातो. या वषी रािािुजि याींची

आं तरराष्ट्रीय मानव एकता सिवि : 20 सडिेंबर

134 वी जयींती राष्टर साजरी करत आहे. राष्टरीय गनणत नदि साजरा

●

नवनवधतेतील एकता साजरी करण्यासाठी आनण एकतेच्या

करण्यािागील िु ख्य उद्दे श म्हणजे लोकाींिा गनणताचा नवकास

िहत्त्वानवषयी जागरुकता नििााण करण्यासाठी दरवषी 20

आनण िािवतेच्या वाढीिध्ये त्ाचे िहत्त्व याची जाणीव करूि

सडिेंबर रोजी आं तरराष्ट्रीय मानवी एकता सिवि जगर्रात

दे णे हा आहे.

साजरा

केला

जातो.

युिायटे ड

िेशन्स

निलेनियि

●

26 फेब्रुवारी 2012 रोजी तत्कालीि पींतप्रधाि मनमोहन सिंर्

नडक्ले रेशििुसार, आीं तरराष्टरीय सीं बींधाींसाठी आवश्यक असलेल्या

याींिी र्ारतीय गनणती प्रनतर्ावींत श्रीनिवास रािािुजि (22

िू लर्ू त िू ल्याींपैकी एकता आहे.

नडसें बर 1887- 26 एनप्रल 1920) याींच्या 125 व्या जयींतीनिनित्त

आं तरराष्ट्रीय मानवी एकता सिवि आहे :

या नदवसाची घोषणा केली होती .

●

नवनवधतेत एकता साजरी करण्याचा नदवस.

रामानुिन यांच्या िीवनासवषयी काही मासहती येर्े आहे .

●

सरकाराींिा त्ाींच्या आीं तरराष्टरीय कराराींच्या वचिबद्धतेचा आदर

●

करण्याची आठवण करूि दे ण्याचा नदवस.

श्रीनिवास रािािुजि याींचा जन्म 22 सडिेंबर 1887 रोजी इरोड,
तानिळिाडू येथे तानिळ ब्राह्मण अय्यीं गार कुटुीं बात झाला.

●

एकतेच्या िहत्त्वाबद्दल जिजागृती करण्याचा नदवस.

●

दाररद्र्य नििूा लिासह शाश्वत नवकास उनद्दष्टे साध्य करण्यासाठी

महासवद्यालयात नशक्षण घेतले. िहानवद्यालयात, गैर-गनणत

एकता वाढवण्याच्या िागाांवर चचेला प्रोत्साहि दे ण्याचा नदवस.

नवषयाींकडे दु लाक्ष केल्यािु ळे ते परीक्षे त िापास झाले.

●

●

गररबी नििूा लिासाठी िवीि उपक्रिाींिा प्रोत्साहि दे ण्यासाठी

●

कृतीचा नदवस.
र्ारताचे

पाचवे

पींतप्रधाि

चौधरी

●
चरि

सिंर्

सटर सनटी कॉलेिमध्ये दाखल झाले . 1916 िध्ये त्ाींिी सवज्ञान

जयींतीनिनित्त 23 सडिेंबर रोिी दे शर्रात सकिान सिवि

शाखेची पिवी (बीएििी) प्राप्त केली. 1917 िध्ये लींडि

सकंवा राष्ट्रीय शेतकरी सिन साजरा केला जातो. त्ाींिी शेतकरी

िॅ थेिॅनटकल सोसायटीवर त्ाींची निवड झाली.
●

ते र्ारताचे पाचवे पींतप्रधाि होते आनण त्ाींिी 28 जुलै 1979 ते
14 जािेवारी 1980 पयांत पींतप्रधाि म्हणू ि दे शाची सेवा केली.

●

●

●

श्रीनिवास रािािुजि याींच्या चररत्रावर आधाररत 'ि मॅ न हू नो
इत्मन्फसनटी' हा 2015 चा नचत्रपट प्रदनशात झाला होता.

2001 िध्ये , र्ारत सरकारिे 23 नडसें बर, ज्या नदवशी चौधरी

िुशािन िप्ताह 2021: 20-25 सडिेंबर

चरणनसीं ग याींचा जन्म झाला, तो राष्टरीय शेतकरी नदि म्हणूि
साजरा करण्याची घोषणा केली आनण सवा योग्य कारणाींसाठी.

●

केंिीय िीं त्री डॉ. सितेंद्र सिंह याींिी "प्रशािन र्ाव की और"
थीि असलेल्या िुशािन िप्ताहाच्या िोनहिे चे उद् घाटि केले

14 जािेवारी 1980 रोजी चौधरी चरणनसीं ग याींिी अखेरचा श्वास

आहे ज्याचा उद्दे श तळागाळातील सवोत्कृष्ट शासि पद्धती ींचे

घेतला.

प्रदशाि आनण प्रनतकृती आहे. आझादी का अिृ त िहोत्सव

राज घाटावर त्ाींिा सिनपात स्मारक बाींधण्यात आले आनण त्ाला

उत्सवाचा र्ाग म्हणूि 20-25 सडिेंबर रोजी िुशािन सप्ताह

'नकसाि घाट' असे म्हणतात. अल्र्ू धारक आनण अल्र्ू धारक

साजरा केला जात आहे.

शेतकऱ्याींचे प्रश्न िाींडण्यात त्ाींिी िहत्त्वाची र्ू निका बजावली.

मोसहमे िरम्यान, खालील कायथक्रम आयोसित केले िातील:

1950 च्या दशकात, त्ाींिी क्राींनतकारी जिीि सु धारणा

●

कायद्याींचा िसु दा तयार केला आनण िीं जूर केला. 1959 िध्ये
त्ाींिी प्रथि तत्कालीि पींतप्रधाि जवाहरलाल िेहरू याींच्या

●

21 सडिेंबर: "परराष्टर व्यवहार िीं त्रालयाद्वारे सु शासि उपक्रि"
यावर चचाा.
22 सडिेंबर : या िु द्यावर "सु धारणा पुढील टप्प्यात राष्टरीय

'सिाजवादी आनण सािू नहक र्ू िीच्या राजकारणाला' नवरोध

कायाशाळा DPIIT अिुपालि ओझे आनण एकास्त्मक आनण

केला.

प्रर्ावी, शासि पद्धती किी करण्यासाठी".

1967 िध्ये , ते कााँग्रेसिधूि बाहेर पडले आनण उत्तर प्रदे शचे
पनहले नबगर कााँग्रेस िु ख्यिीं त्री बिले.

76

रािािुजि 1919 मध्ये र्ारतात परतले. एका वषाािींतर, त्ाींिी
वयाच्या 32 व्या वषी अखेरचा श्वास घेतला.

चौधरी चरिसिंर् यां च्या बद्दल:

●

पनहले िहायुद्ध सु रू होण्याच्या काही िनहन्याींपूवी रािािुजि

याींच्या

नहताची धोरणे आणली आनण शेतकऱ्याींच्या नहतासाठी काि केले.

●

1912 िध्ये , रािािुजि मद्राि पोटथ टर स्टमध्ये नलनपक म्हणू ि
काि करू लागले.

भारतीय राष्ट्रीय शेतकरी सिन: 23 सडिेंबर
●

रािािुजि याींिी 1903 िध्ये कंु भकोिम येर्ील शािकीय

●

23 सडिेंबर : कानिाक आनण प्रनशक्षण नवर्ागािे थीि वर करूि
एक कायाशाळा - "Mission Karmayogi-The Path Ahead"
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 हा नदवस साजरा करण्यािागचा उद्दे श हा आहे की दे शातील
24 सडिेंबर: प्रशासकीय सु धारणा आनण सावाजनिक तक्रारी

नवर्ागातफे कायाशाळा- “केंिीय सनचवालयात निणा य घेण्यािध्ये

नवद्याथी

कायाक्षिता वाढवण्यासाठी पुढाकार”.

जबाबदाऱ्याींबद्दल िानहती व्हावी. सु शासि नदि हा सरकारला

25 सडिेंबर : "गुड गव्हिान्स नदि" साजरा केला असे ल.

त्ाींच्या जबाबदाऱ्याींचे स्मरण करूि दे तो आनण सरकार

राष्ट्रीय ग्राहक हक्क सिन: 24 सडिेंबर
● राष्ट्रीय ग्राहक हक्क सिन दरवषी 24 सडिेंबर रोजी साजरा
केला जातो. या नदवशी 1986 िध्ये , ग्राहक सीं रक्षण कायदा 1986



त्ािींतर 1999 ते 2004 पयांत पूणा कायाकाळ केला. त्ाींचा
सीं सदे त पनहला प्रवेश 1962 िध्ये राज्यसर्े तूि झाला. ते सात
वेळा लोकसर्े वर निवडूि गेले. िध्ये 2015, श्री वाजपेयी

असधकारां ची हमी िे तो:

●

सवा उत्पादिाींची कायाक्षिता आनण गुणवत्तेबद्दल िानहती

र्ारतरत्न र्ारताचा सवोच्च िागरी पुरस्कार प्रदाि करण्यात
आला.
आं तरराष्ट्रीय िार्ीच्या तयारीचा सिवि: 27 सडिेंबर
●

ग्राहक नहतसीं बींनधत सवा निणा य प्रनक्रयेत ऐकण्याचा अनधकार

●

जेव्हा जेव्हा ग्राहक हक्काींचे उल्लींघि झाले असे ल तेव्हा निवारण

केला. कोनवड-19 साथीच्या आजारािे हैराण झालेल्या, िािवाींिी
िहािारीच्या तयारीबद्दल कठीण िागाािे नशकले आहे. युिायटे ड
िेशन्स जिरल असें ब्लीिे गेल्या नडसें बरिध्ये पनहल्याींदा हा नदवस

निळनवण्याचा अनधकार
●

साजरा केला होता, जेव्हा साथीच्या रोगाींनवरुद्ध तयारी, प्रनतबींध

ग्राहक नशक्षण पूणा करण्याचा अनधकार

आनण र्ागीदारी या िहत्त्वाचा पुरस्कार करण्याच्या गरजेवर र्र

िार्सतक ग्राहक हक्क सिन:
●

युिायटे ड िेशन्स आनण वल्डा हेल्थ ऑगािायझे शििे 27 सडिेंबर
हा आं तरराष्ट्रीय िार्ीच्या तयारीचा सिवि म्हणू ि नचन्हाींनकत

निळण्याचा अनधकार
●

अटलनबहारी वाजपेयी याींिी तीि वेळा र्ारताचे पींतप्रधाि म्हणूि

िनहन्याींच्या कालावधीसाठी त्ाींचा दु सरा कायाकाळ आनण

भारतातील ग्राहक िंरक्षि कायिा ग्राहकां ना िहा मूलभूत

अनधकार

नदला होता.

जागनतक ग्राहक हक्क नदि आनण राष्टरीय ग्राहक हक्क नदि
याींिध्ये लोक अिेकदा गोींधळू ि जातात. दोघाींचा उद्दे श एकच

सनधन बातम्या

असला तरी ते वेगवेगळ्या तारखाींिा पाळले जातात. जागनतक
ग्राहक हक्क नदि दरवषी 15 माचथ रोजी साजरा केला जातो
सििमि डे : 25 सडिेंबर
नििि सिु दायासाठी दरवषी निसिसला खूप िहत्त्व आहेअसे .



राष्ट्रीय पुरस्कार सविे ते कोररओग्राफर सशव शंकर मास्टर यां चे
सनधन
●

िािले जाते की दे वािे आपल्यॅा पु त्राला या पृथ्वीवर बनलदाि
दे ण्यासाठी पाठवलेही . घटिा येशू निस्ताच्या वधस्तींर्ाशी

77

प्रनसद्ध राष्टरीय पुरस्कार नवजेते कोररओग्राफर आनण अनर्िेते
नशवशींकर िास्ट्र याींचे तेलींगणातील हैदराबाद येथे निधि झाले.

निळतीजुळती निसिस .आहे हे र्ूतकाळात अनधक सुीं दर

त्ाींचा जन्म 7 नडसें बर 1948 रोजी चेन्नई, तानिळिाडू येथे झाला.
ते एक र्ारतीय िृत् कोररओग्राफर होता, त्ािे दनक्षण र्ारतीय

आनण प्रेिािे र्रलेले जग नििााण करण्यासाठी केलेल्या त्ागाची

नचत्रपटाींिध्ये काि केले होते. ‘िगधीरा’ या नचत्रपटासाठी त्ाींिा

गोड आठवण अशा .आहे प्रकारे , र्े टवस्तूींची दे वाणघेवाण करणे ,

‘सवोत्कृष्ट कोररओग्राफर’चा राष्टरीय पुरस्कार निळाला.

र्व्य िेजवािी तयार करणे , घरे आनण सावाजनिक नठकाणे

ज्येष्ठ तेलुर्ू सचत्रपट र्ीतकार 'सिरीवेनेला' िीताराम शास्त्री यां चे

सजवणे हे परीं परे चा र्ाग बिले आहे.

सनधन

25 सडिेंबर रोिी िुशािन सिन िािरा केला िातो


आनण

नदवसाींचा होता. त्ाींिी िाचा 1998 ते एनप्रल 1999 या तेरा

सीं रक्षण प्रदाि करणे हे या कायद्याचे उनद्दष्ट आहे.

सवा प्रकारच्या धोकादायक वस्तूींपासू ि सीं रनक्षत करण्याचा

कताव्ये

काि केले. त्ाींचा पनहला कायाकाळ 1996 िध्ये केवळ 13

यासारख्या शोषणाच्या नवनवध प्रकाराींपासू ि ग्राहकाींिा प्रर्ावी

●

सरकारची

अटलसबहारी वािपेयी यांच्या बद्दल:

सदोष वस्तू, से वाींिधील कितरता आनण अिुनचत व्यापार पद्धती

उत्पादि निवडण्याचा अनधकार

िागररकाींिा

निः पक्षपाती, पारदशाक आनण नवकासानर्िु ख असले पानहजे.

ला राष्टरपती ींची सीं िती निळाली आनण त्ािु ळे तो अींिलात आला.

●

आनण

●

प्रनसद्ध तेलुगू नचत्रपट गीतकार आनण पद्मश्री पुरस्कार नवजेते,

र्ारतात, सु शासि नदवस (सु शासि नदवस( दरवषी 25 नडसें बर

'सिररव्हनेला' चेंबोलू िीताराम शास्त्री याींचे वयाच्या 66 व्या

रोजी साजरा केला जातो . या नदवशी दे श र्ारतरत्न आनण िाजी

वषी निधि झाले. त्ाींचा जन्म 20 मे 1955 रोजी आीं ध्र प्रदे शातील

पींतप्रधाि अटलनबहारी वाजपेयी याींची जयींती साजरी करतो. या

नवशाखापट्टणि नजल्ह्यातील अिकापल्ले गावात झाला. के

तत्त्वाला अिुसरूि सु शासि नदि हा सरकारसाठी कािकाजाचा

नवश्विाथ नदग्दनशात 'जििी जन्मर्ूिी' या नचत्रपटातील त्ाींचे

नदवस म्हणू ि घोनषत करण्यात आला आहे.

पनहले गाणे त्ाींिी लााँच केले.
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1986 िध्ये के नवश्विाथ नदग्दनशात 'नसरीवेिेला' या नचत्रपटािे
भारतातील पसहल्या मसहला मानिोपचारतज्ज्ञ शारिा मे नन यां चे

त्ाींिा प्रनसद्धी निळवूि नदली आनण त्ाींिा 'नसरवेिेला' सीताराि

सनधन

शास्त्री असे दु सरे िाव दे खील नदले. आीं ध्रप्रदे श राज्य सरकारिे

●

पद्मर्ू षण डॉ. ममबल्लैकलासर्ल शारिा मे नन, र्ारतातील

सादर केलेला 'नसरीवेिेला'साठी त्ाींिा पनहला 'िींदी पुरस्कार'

पनहल्या िनहला िािसोपचारतज्ज्ञ आनण िें टल हेल्थ सीं स्थेच्या

निळाला. सवोत्कृष्ट गीतकाराचा नफल्मफेअर पुरस्कार- तेलुगु,

सवाानधक काळ से वा करणाऱ्या प्रिु खाचे निधि झाले. त्ाींचा जन्म

पद्मश्री (2019) आनण त्ािे अिेक वेळा 'िींदी' पुरस्कार नजींकले.

किााटकातील िीं गळु रू येथे एका िल्याळी कुटुीं बात झाला.

बां र्लािे शचे प्रसिद्ध सवद्वान प्राध्यापक रसफकुल इस्लाम यां चे

िामासिक कायाथिाठी त्ाींिा 1992 मध्ये पद्मभूषि

सनधन
प्रनसद्ध नवद्वाि आनण बाींगलादे शचे राष्टरीय प्राध्यापक, रफीकुल
इस्लाम यां चे निधि झाले. प्रो. रनफकुल इिाि हे बां र्लािे शचे
िहाि नवद्वािाींपैकी एक होते. बाीं गलादे शचा सवोच्च िागरी पुर स्कार

पुरस्काराने िन्ासनत करण्यात आले होते.
डॉ शारिा मे नन यां च्याबद्दल महत्वपूिथ मासहती
●

इीं स्स्ट्ट्यूट ऑफ िें टल हेल्थ (त्ावेळचे सरकारी िें टल हॉस्स्पटल

असलेल्या स्वाधीिता पदक आनण एकुशे पदकािे त्ाींिा सन्मानित

म्हणू ि ओळखले जाणारे ) िािसोपचारतज्ज्ञ म्हणू ि त्ाींच्या

करण्यात आले. ते बाींगला अकादिी सानहत् पुरस्काराचे िािकरी
होते. त्ाींिी जवळपास 30 अभ्यासपूणा पुस्तके नलनहली होती.
प्रो.रनफकुल इिाि हे सध्या बाींगला अकादिीचे अध्यक्ष होते
आं ध्र प्रिे शचे मािी मुख्यमंत्री कोसनिेती रोिैया यां चे सनधन
●

तानिळिाडूचे िाजी राज्यपाल आनण एकीकृत राज्य आीं ध्र

कारनकदीला सु रुवात केली.
●

केले होते. कोटला नवजयर्ास्कर रे ड्डी, चन्ना रे ड्डी आनण वायएस
राजशेखर रे ड्डी याींच्या िेतृत्वाखालील िीं नत्रिीं डळात त्ाींिी नवत्त,
वाहतूक, ऊजाा यासह अिेक िहत्त्वाची खाती साींर्ाळली.

●

केली.
िर्ातील िवाथत वयोवृद्ध किोटी सक्रकेटपटू आयलीन ऍश यां चे
सनधन
●

उजव्या हाताच्या या वेगवाि गोलीं दाजािे 1937 मध्ये
ऑस्टरे सलयासवरुद्ध राष्टरीय सीं घात पदापाण केले आनण 1949
पयांतच्या कारनकदीत त्ाींिी सात नवकेट् सिध्ये 10 बळी घेतले.

प्रसारण पत्रकाररतेतील अग्रगण्याींपैकी एक होते, त्ाींिी 70 च्या
दशकाच्या िध्यात युवा िीं च आनण िींतर इतर अिेक दू रदशाि
युवा

कायाक्रि

सादर

नतिे खेळलेले साििे. दु सऱ्या िहायुद्धािु ळे नतची कारकीदा

करण्यासाठी

खींनडत झाली होती – त्ाींिा MI6 या यूकेच्या गुप्तचर से वेत

िू रिशथनिोबत काि केले. NDTV च्या प्रवासाचाही ते
अनवर्ाज्य घटक होते. त्ाींचा बहुचसचथत फूड शो 'झायका
इं सडया का' खूप गाजला.
●

जगातील सवाात वयोवृद्ध कसोटी नक्रकेटपटू , िाजी इीं स्ग्लश
नदग्गज, आयलीन ऍश याींचे वयाच्या 110 व्या वषी निधि झाले.

ज्येि पत्रकार सवनोि िु आ यां चे िुकतेच निधि झाले. ते नहींदी

वृत्तवानहन्याींसह

त्ाींिी ििोनचनकत्सक आर थारा याींच्यासिवेत 1984 िध्ये
स्स्कझोरेनिया ररसचा फाउीं डेशि (SCARF इीं नडया) ची स्थापिा

ज्येष्ठ पत्रकार सवनोि िु आ यां चे सनधन
●

1961 िध्ये त्ा इस्िट्यूट ऑफ िें टल हेल्थच्या पनहल्या िनहला
अधीक्षक झाल्या.

प्रदे शचे िाजी िुख्यिीं त्री कोसनिे ती रोिैया (89 वषा ) याींचे निधि
झाले. त्ाींिी आिदार, आिदार, लोकसर्ा सदस्य म्हणूि काि

डॉ एि शारदा िे िि याींिी 1959 िध्ये चेन्नईच्या नकलपौक येथील

अगदी अलीकडे , ते द वायर आनण एचडब्ल्यू न्यूज या नडनजटल
िीनडया प्लॅ टफॉिा साठी वेब शोिध्ये त्ाच्या राजकीय र्ाष्यासाठी

पाठवण्यात आले.
●

2017 च्या ICC मसहला सवश्वचषक स्पधेच्या अं सतम फेरीत
लॉड्थ िवर बेल वाजवण्याचा िाि आयलीन ऍशला दे ण्यात
आला.

ओळखले जातात.
सवनोि िु आ यां ना समळालेले पुरस्कार:
●

1996 िध्ये , रामनार् र्ोएं का एक्सलन्स इन िनाथसलझम
पुरस्कार नजींकणारे ते पनहले इलेक्टरॉनिक िीनडया पत्रकार
बिले.

●

2008 मध्ये पत्रकाररता पद्मश्री र्ारत सरकारिे सन्मानित
केले.

●

जूि

2017

िध्ये,

पत्रकाररतेच्या

क्षे त्रातील

त्ाींच्या

कामसर्रीबद्दल, िुीं बई प्रेस क्लबिे त्ाींिा रे डइं क पुरस्कार
प्रिान केला, जो त्ाींिा िहाराष्टराचे िाजी िुख्यिीं त्री दे वेंि
फडणवीस याींच्या हस्ते प्रदाि करण्यात आला.
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चीफ ऑफ सडफेन्स स्टाफ िनरल सबसपन रावत यां चे सनधन
डॉ िुरेश िाधव यां ची कारकीिथ

●

चीफ ऑफ सडफेन्स स्टाफ (CDS) जिरल सबसपन रावत याींचे

●

तानिळिाडूिधील कुन्नूरजवळ हेनलकॉिर अपघातात निधि

केली. 2004 ते 2008 पयांत ते नवकसिशील दे श लस उत्पादक

झाले. CDS रावत, मधुसलका रावत आनण अन्य 11 जणाींसह 13

िेटवका (DCVMN) चे अध्यक्ष होते.

जणाींचा या अपघातात िृ त्ू झाला आहे. एक भारतीय हवाई

●

प्रनतनिनधत्व केले. अिेक उत्पादिाींची WHO पूवा पात्रता

प्रवासी व 4 क्रू िें बर याचा दु दैवी िृ त्ु झाला. नवींग किाींडर पृथ्वी

निळवण्यात त्ाींिी िहत्त्वाची र्ू निका बजावली.
●

जिरल रावत याींिी सशमला येथील िेंट एडवडथ स्कूलमध्ये

र्ॉसर्क कािं बरीच्या लेत्मखका अँ न राइि यां चे सनधन

नशक्षण पूणा केले आनण ते खडकवासला येथील राष्टरीय सीं रक्षण
प्रबोनधिीचे िाजी नवद्याथी आहेत. र्ारतीय लष्करी अकादिी,

●

डे हराडूि येथूि नडसें बर 1978 िध्ये त्यां ना अकराव्या र्ोरखा

निधि झाले. अाँि राईसची पनहली कादीं बरी, 1976 िध्ये

रायफल्सच्या पाचव्या बटासलयनमध्ये नियुक्त करण्यात आले

प्रकानशत, व्हॅम्पायरची िु लाखत ही लुईस डी पॉइीं ट डु लॅक

होते, नजथे त्ाींिा स्वॉडा ऑफ ऑिरिे सन्मानित करण्यात आले

िावाच्या एका व्हॅम्पायरर्ोवती नफरते, जो एका पत्रकाराला

होते.

त्ाच्या जीविाची कथा कथि करतो. त्ाच्या तर कलाकृती

त्ाींिी राष्टरीय सु रक्षा आनण िेतृत्वावर असींख्य लेख नलनहले आहेत,

Pandora, Violin, Christ the Lord: Out of Egypt, The

ते 1978 िध्ये से कींड लेफ्टिींट म्हणूि सै न्यात सािील झाले आनण
काश्मीरिध्ये आनण चीिच्या सीिे ला लागूि असलेल्या Line of
Actual Control येथे सै न्याचे िेतृत्व करत चार दशकाींची से वा

Witching Hour आहेत.
कुन्नूर हे सलकॉिर अपघातातून वाचलेले ग्रुप कॅिन वरुि सिंर्
यां चे सनधन
●

कॅिि वरुि सिंर् याींचे निधि झाले आहे. तानिळिाडूतील कुन्नूर

र्ारताच्या ईशान्य सीिे वरील बींडखोरी किी करण्याचे श्रे य त्ाींिा

येथील वेनलींग्टि येथूि हलनवल्यािींतर बेंगळु रूच्या लष्करी

नदले जाते.
●

पद्मश्री पुरस्कार सविे ते नंिा सकशोर प्रस्टी यां चे सनधन
●

रुग्ालयात गींर्ीर र्ाजल्यािे त्ाींच्यावर उपचार सुरू होते. गेल्या

सीं रक्षण सेवा प्रिु खपदी पदोन्नती होण्यापूवी रावत 2017 ते
2019 पयंत लष्कराचे प्रिु ख होते.

काही नदवसाींपासू ि त्ाींची प्रकृती गींर्ीर पण स्स्थर होती.
●

नििााण झाल्यािींतर सींर्ाव्य िध्य-हवाई अपघात टाळण्यासाठी

सकशोर प्रस्टी (िींदा सर) याींचे निधि झाले. 9 िोव्हेंबर 2021

शौयथ चक्र प्रदाि करण्यात आले. उत्तर प्रदे शच्या दे वररयाचे

रोजी त्यां ना शैक्षसिक क्षेत्रातील योगदािाबद्दल पद्मश्री

राहणारे , नसीं ग याींचे वडील केपी नसीं ग हे र्ारतीय लष्करातूि

पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ते ओनडशातील जाजपूर

किाल म्हणूि निवृत्त झाले आहेत तर त्ाींचा र्ाऊ लेफ्टिींट

नजल्ह्यातील काींनतरा गावचा होते. िींदा नकशोर प्रस्ट्ी, इयत्ता 7
िु लाींिा आनण प्रौढाींिा िोफत नशक्षण दे ण्यासाठी सिनपात केली
आहे आनण अशा प्रकारे ओनडशातील निरक्षरता नििूा लिासाठी
त्ाींच्या निः स्वाथा सिपाणासाठी प्रनसद्ध आहे.
िीरम इत्मियूट ऑफ इं सडयाचे ED िुरेश िाधव यां चे सनधन
●

सीरि इस्िट्यूट ऑफ इीं नडयाचे कायाकारी सींचालक डॉ िुरेश
िाधव याींचे निधि झाले. कोसवशीड लिीच्या नवकासात त्ाींिी
िहत्त्वाची र्ू निका बजावली. ते अिेक राष्टरीय आनण आीं तरराष्टरीय
सीं स्था आनण सीं घटिाींचा र्ाग होते. सीरि इस्िट्यूट ऑफ
इीं नडया ही जगातील सवाात िोठी लस नििााता कींपिी आहे.
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या वषी ऑगस्ट्िध्ये , ग्रुप कॅिि वरुण नसीं ग याींिा गेल्या वषी
त्ाींच्या तेिि हलक्या लढाऊ सवमानात िोठी ताींनत्रक अडचण

पद्मश्री पुरस्कार सविे ते, ओनडशातील सु प्रनसद्ध नशक्षक, नंिा

उत्तीणा , याींिी आपल्या आयुष्यातील अिेक दशके जाजपूरिधील

चीफ ऑफ नडफेन्स स्ट्ाफ जिरल नबनपि रावत आनण इतर 12
जणाींचा िृ त्ू झालेल्या हेनलकॉिर अपघातािींतर बचावलेले ग्रुप

केली.
●

ि व्हॅ िायर क्रॉसनकल्स या कादीं बरी िानलकेसाठी प्रनसद्ध
असलेल्या अिे ररकि गॉनथक-नफक्शि लेस्खका अँ न राइि याींचे

जे नवनवध जिाल्सिध्ये प्रकानशत झाले आहेत.
●

1992 पासू ि ते सीरि इस्िट्यूट ऑफ इीं नडयाचे कायाकारी
सीं चालक पदावर होते.

िनरल सबसपन रावत बद्दल:

●

त्ाींिी GAVI बोडाावर सीरि इस्िट्यूट ऑफ इीं नडयाचे

िलाच्या एमआय 17 v5 हे सलकॉिर अपघात झाला ज्यात 9
सिंह चौहान हे Mi-17V5 चे पायलट होते.
●

त्ाींिी CSIR च्या ररसचा फेलोनशपिे आपल्या कररअरची सुरुवात

किाींडर तिुज नसीं ग र्ारतीय िौदलात अनधकारी आहेत.
मािी केंद्रीय मंत्री आर एल िलप्पा यां चे सनधन
●

र्ारतीय राष्टरीय कााँग्रेस (INC) चे नदग्गज िेते आनण िाजी केंिीय
वस्त्रोद्योग िीं त्री आर एल िलप्पा याींचे निधि झाले. आर एल
जलाप्पा हे कोलार येथील िे वराि उिथ मे सडकल कॉलेि आनण
दोड्डाबल्लापूर येथील आर एल जलाप्पा इस्िट्यूट ऑफ
टे क्नॉलॉजीचे सीं स्थापक आनण अध्यक्ष होते . 1979 िध्ये त्ाींिी
िाजी िुख्यिीं त्री डी दे वराज उसा याींच्यासोबत कनाथ टक क्रां ती
रं र्ाची स्थापिा करण्यासाठी कााँग्रेस सोडली आनण 1998 िध्ये
त्ाींिी पुन्हा कााँ ग्रेसिध्ये प्रवेश केला.
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2002 र्ोध्रा िं र्लीच्या चौकशीिाठी स्र्ापन केलेल्या आयोर्ाचे
● ते 1993 ते 1996 दरम्याि ते इीं ग्लींडच्या निवड सनितीचे अध्यक्ष

नेतृत्व करिारे मािी SC न्यायाधीश न्यायमूती िीटी नानावटी

होते आनण 1995-96 िध्ये सीं घाचे प्रनशक्षक होते.

यां चे सनधन
● 2002 र्ोध्रा िं र्ल आनण 1984 शीख सवरोधी िं र्ली ंच्या
चौकशीसाठी स्थापि केलेल्या दोि चौकशी आयोगाचे िेतृत्व

'ही-मॅ न' कलाकार आसि खेळण्यां चे सडझायनर माकथ टे लर यां चे

करणारे सवोच्च न्यायालयाचे िाजी न्यायाधीश, न्यायिू ती सर्रीश

तसे च टीिेज म्युटींट निन्फ्जा टटा ल्सचे कलाकार आनण खेळणी

सनधन
●

ठाकोरलाल नानावटी याींचे निधि झाले. न्यायिू ती नगरीश
ठाकोरलाल िािावटी हे 86 वषाांचे होते. त्ाींिा िाचा 1995 िध्ये
सवोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणू ि पदोन्नती दे ण्यात आली

नडझाइिर याींचे निधि झाले. टे लरिे 1976 िध्ये पॅकेनजींग
नडझायिर म्हणू ि िॅ टेलिध्ये आपल्या कारनकदीची सुरुवात
केली. खेळणी उत्पादक िॅ टेलच्या िास्ट्सा ऑफ द युनिव्हसा

आनण फेब्रुवारी 2000 िध्ये ते SC न्यायाधीश म्हणू ि निवृत्त झाले.

राँचायझीसाठी तो-िॅि हा स्नायूींचा रींटिि होता. ही-िॅ ि हा एक

सप्रत्झकर पाररतोसषक सविे ते आसकथटे क्ट ररचडथ रॉििथ यां चे
सनधन
●

नप्रत्झकर पाररतोनषक नवजेते नब्रनटश-इटानलयि वास्तुनवशारद
ररचडथ रॉििथ याींचे लींडि, युिायटे ड नकींगडि येथील त्ाींच्या
निवासस्थािी निधि झाले. त्ाींिा 2007 िध्ये वास्तुकलेचे िोबेल

िाका टे लर, ही-िॅ ि आनण िास्ट्सा ऑफ द युनिव्हसा राँचायझी

हुशार सु परनहरो योद्ध्ाचा प्रनतक होता परीं तु LGBTQ+
सिु दायािध्ये तो एक आयकॉि दे खील बिला होता.
ग्रीिचे मािी राष्ट्राध्यक्ष कॅरोलोि पापौसलअि यां चे सनधन
●

2010 च्या आनथाक सीं कटाच्या नशखरावर अध्यक्ष म्हणूि काि
करणारे ज्येि ग्रीक राजकारणी कॅरोलोि पापौसलयाि याींचे

पाररतोनषक म्हणू ि ओळखले जाणारे सप्रत्झकर पाररतोसषक
निळाले. त्ाींिा 1991 िध्ये िाईट बॅचलर निळाले आनण राणी
एनलझाबेथ II याींिी त्ाींिा िाइट पुरस्कार नदला. न्यू यॉका नसटी,
युिायटे ड स्ट्े ट्सिधील िवीि वल्डा टर े ड सें टर (3 वल्डा टर े ड सें टर),

निधि झाले. Papoulias, एक दीघाकाळ सिाजवादी कायदा
नििााते आनण िीं त्री, Andreas Papandreou जवळ होते,
िमािवािी PASOK पक्षाचे सीं स्थापक. 2005 ते 2015 या

पॅररस, रान्सिधील सें टर पॉस्म्पडू आनण लींडि, यूके िधील
निलेनियि डोिचे ते आनकाटे क्ट होते..
मल्याळम सिग्दशथक के एि िेतुमाधवन यां चे सनधन
● नदग्गज िल्याळि नचत्रपट नििााते केएि िेतुमाधवन याींचे

िै वसवसवधतेचे िनक' म्हिून ओळखले िािारे ईओ सवल्सन

वयाच्या 90 व्या वषी निधि झाले. त्ाींिी त्ाींच्या कारनकदीत
तानिळ, तेलुगू आनण नहींदीसह पाच र्ाषाींिध्ये 60 हूि अनधक

पुसलत्झर पाररतोसषक सविे ते ज्याींच्या िुींग्या आनण िािवी

कालावधीत त्ाींिी दोि वेळा काि केले.
यां चे सनधन
●

वतािाच्या अभ्यासािे त्ाींिा जगातील सवाात प्रर्ावशाली शास्त्रज्ञ

नचत्रपटाींचे नदग्दशाि केले. त्ाींिी ओदयील निन्नू, अिुर्वाींगल
पानलचाकल, ओप्पोल, अरिानझकािीरि, अचािुि बाप्पयुि
इत्ादी लोकनप्रय नचत्रपटाींचे नदग्दशाि केले. त्ाींिी 10 राष्टरीय
नचत्रपट पुरस्कार, 9 केरळ राज्य पुरस्कार नजींकले आहेत.
िसक्षि आसरकेचे प्रचारक आचथसबशप डे िमंड टु टू यां चे सनधन
● आचथसबशप डे िमंड टु टू, िोबेल शाींतता पाररतोनषक नवजेते
आनण
दनक्षण
आनरकेच्या
गोर् या
अल्सींख्याक
शासिानवरुद्धच्या सीं घषााचे नदग्गज, वयाच्या 90 व्या वषी निधि
झाले . वणार्ेदाला अनहींसक नवरोध केल्याबद्दल त्ाींिा 1984
मध्ये नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले .
एका दशकािींतर, त्ाींिी त्ा राजवटीचा शेवट पानहला आनण
त्ाींिी सत् आनण सािीं जस्य आयोगाचे अध्यक्षपद र्ू षवले.
इं ग्लंडचे मािी किोटी किथधार रे इसलंर्वर्थ यां चे सनधन
● इीं ग्लींडचे िाजी कणा धार रे इसलंर्वर्थ याींचे निधि झाले. त्ािे
1958 ते 1973 दरम्याि इीं ग्लींडसाठी 61 कसोटी साििे खेळले
आनण 31 वेळा दे शाचे िेतृत्व केले, 12 साििे आनण 1970 िध्ये
ऑस्ट्र े नलयात ऍशेस िानलका नजींकली. तो एक अष्टपैलू खेळाडू
होता ज्यािे 23.24 च्या सरासरीिे 1,836 कसोटी धावा केल्या
आनण 122 बळी घेतले.
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EO सवल्सन, हावथडथ युसनव्हसिथटीचे िाजी िीवशास्त्रज्ञ आसि

बिवले आनण ग्रहावरील लाखो प्रजाती ींचे सीं रक्षण करण्यासाठी
त्ाींिी कृती करण्याचे आवाहि केले, त्ाींचे निधि झाले. ते 92
वषाांचे होते. “Darwin’s natural heir” हे त्ाींचे टोपणिाव
होते.
●

ते शेकडो वैज्ञानिक शोधनिबींधाींचे आनण 30 हूि अनधक
पुस्तकाींचे लेखक होते, त्ापैकी दोि त्ाींिा िॉिनफक्शिसाठी
पुनलत्झर पाररतोनषक निळाले.

िातवेळा राज्यिभा खाििार आसि उद्योर्पती महेंद्र प्रिाि
यां चे सनधन
●

िनता िल (युनायटे ड) चे सात वेळा राज्यसर्ा खासदार आसि
उद्योर्पती महें द्र प्रिाि यां चे निधि झाले. ते नबहारिधूि सात
वेळा राज्यसर्े चे खासदार होते आनण एकदा लोकसर्े वर
निवडूिही गेले होते. ते पनहल्याींदा 1980 िध्ये कााँग्रेसच्या
नतनकटावर लोकसर्े वर निवडूि आले. सीं सदे च्या सवाात श्रीिींत
सदस्याींपैकी एक असल्याचा अींदाज लावला जाणारा, अररस्ट्ो
फािाास्युनटकल्सचा सींस्थापक नबहारिध्ये सात वेळा राज्यसर्ा
खासदार होता आनण एकदा लोकसर्े वर निवडूिही गेला होता.
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● गुजरात राजधािी: गाींधीिगर;
सवसवध बातम्या
● गुजरातचे राज्यपाल: आचाया दे वव्रत;
केंसब्रि सडक्शनरीला 'पिेरन्स' वडथ ऑफ ि इयर 2021 अिे नाव
● गुजरातचे िुख्यिीं त्री: र्ू पेंिर्ाई पटे ल.
िे ण्यात आले आहे .
● गॅस्म्बयाची राजधािी: बाींजुल;
● गेल्या 12 िनहन्याींतील अिेक आव्हािे असू िही कधीही हार ि
● गॅस्म्बया चलि: गॅस्म्बयि डालसी.
िािण्याची जगर्रातील लोकाींची दु दाम्य इच्छाशक्ती कॅप्प्चर
● GRSE चे अध्यक्ष आनण व्यवस्थापकीय सीं चालक: ररअर
करणारा शब्द म्हणजे Perseverance. Perseverance या
ऍडनिरल व्ही. के. सक्सेिा.
2021 िध्ये वेबसाइटवर 243,000 पेक्षा जास्त वेळा पानहली गेली
● GRSE िु ख्यालय: कोलकाता, पनिि बींगाल.
आहे. NASA च्या Perseverance Rover िे 18 फेब्रुवारी रोजी
● बॅडनिीं टि वल्डा फेडरे शिची स्थापिा: 1934;
िीं गळावर अींनति उतराई केली.
● बॅडनिीं टि जागनतक िहासीं घाचे िुख्यालय: िालालींपूर, िलेनशया;
यूएि फॅशन ब्रँड "पॅटार्ोसनया" ने त्यांच्या पोशाखां िाठी खािी
● बॅडनिीं टि वल्डा फेडरे शिचे अध्यक्ष: पॉल-एररक हॉयर लासा ि.
डे सनमची सनवड केली.
● आीं तरराष्टरीय िागरी नविाि वाहतूक सीं घटिेचे िुख्यालय:
● यूएस-आधाररत जगातील आघाडीचा फॅशि ब्राँड, पॅटार्ोसनया,
िॉस्न्टर यल, कॅिडा.
आता डे सनम पोशाख बिनवण्यासाठी हस्तकलायुक्त खािी
● इीं टरिॅशिल नसस्व्हल एस्व्हएशि ऑगािायझे शि कौस्न्सलचे
डे सनम फॅसब्रक वापरत आहे. पॅटागोनिया, कापड क्षे त्रातील
अध्यक्ष: साल्वाटोर नसयानचतािो.
प्रिु ख अरनवींद निल्सच्या िाध्यिातूि, गुजरातिधूि सु िारे
● इीं टरिॅशिल नसस्व्हल एस्व्हएशि ऑगािायझे शिची स्थापिा: 7
30,000 िीटर खादी डे निि फॅनब्रकची 1.08 कोटी रुपयां ची
नडसें बर 1944.
खरे िी केली आहे. पॅटागोनियािे खादी डे निि खरे दी केल्यािुळे
● इीं टरिॅशिल इस्िट्यूट फॉर डे िोक्रसी अाँड इलेक्टोरल
खादी कारानगराींसाठी अनतररक्त 1.80 लाख ििुष्य-तास, म्हणजे
अनसस्ट्न्सची स्थापिा: 27 फेब्रुवारी 1995;
27,720 ििुष्य-नदवसाींचे काि नििााण झाले आहे.
● इीं टरिॅशिल इस्िट्यूट फॉर डे िोक्रसी अाँड इलेक्टोरल
● जुलै 2017 िध्ये , खादी आनण ग्रािोद्योग आयोग (KVIC) िे
अनसस्ट्न्स स्ट्ॉकहोि, स्वीडि;
अरनवींद निल्स नलनिटे ड, अहिदाबाद सोबत खादी डे निि
● इीं टरिॅशिल इस्िट्यूट फॉर डे िोक्रसी अाँड इलेक्टोरल
उत्पादिाींचा जगर्रात व्यापार करण्यासाठी करार केला.
अनसस्ट्न्सचे सरनचटणीस: केनवि कॅसस-झािोरा.
तेव्हापासू ि, अरनवींद निल्स दरवषी गुजरातच्या KVIC-प्रिानणत
● राष्टरीय िनहला आयोगाची स्थापिा: 1992;
खादी सीं स्थाींकडूि िोठ्या प्रिाणात खादी डे निि फॅनब्रक खरे दी
● राष्टरीय िनहला आयोगाचे िु ख्यालय: िवी नदल्ली.
करत आहे.
● उज्जीवि स्मॉल फायिान्स बाँकेचे िुख्यालय: बेंगळु रू;
युनेस्कोने कोलकात्याच्या िु र्ाथ पूिेला अमू तथ िां स्कृसतक वारिा
● Ujjivan Small Finance Bank Founder: सनित घोष
म्हिून मान्यता सिली आहे.
● उज्जीवि स्मॉल फायिान्स बाँकेची स्थापिा: 28 नडसें बर 2004.
● UNESCO िे कोलकाता येथील िु र्ाथ पूिा 2021 च्या अमूतथ
● FICCI ची स्थापिा: 1927;
िां स्कृसतक वारशाच्या यादीिध्ये सिानवष्ट केली आहे, ज्यािुळे
● FICCI िु ख्यालय: िवी नदल्ली;
331 वषे जुन्या शहराच्या आनण पसिम बंर्ाल राज्याच्या सवाात
● FICCI अध्यक्ष: हषावधाि निओनटया;
िोठ्या धानिा क उत्सवाला आीं तरराष्टरीय िान्यता निळाली आहे.
● FICCI सरनचटणीस: अरुण चावला.
युिेस्कोच्या घोषणे चे बंर्ालच्या ित्ताधारी तृिमू ल काँ ग्रेिने
● पींजाब िॅशिल बाँकेची स्थापिा: 1884
(TMC) स्वागत केले.
● पींजाब िॅशिल बाँकेचे िु ख्यालय: िवी नदल्ली;
● दु गाापूजेच्या सिावेशािु ळे, र्ारतातील अिू ता साींस्कृनतक
● पींजाब िॅशिल बाँकेचे MD आनण CEO: एसएस िस्ल्लकाजुाि
वारशाच्या यादीतील घटकाींची सीं ख्या 14 वर पोहोचली आहे.
राव;
बींगालिध्ये तब्बल 36,946 सािु दानयक दु गाा पूजा आयोनजत
● पींजाब िॅशिल बाँक टॅ गलाइि: The Name You Can Bank
केल्या जातात. त्ापैकी सु िारे 2,500 कोलकात्ात आहेत.
Upon.

िवथ स्पधाथ परीक्षांिाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
●

उत्तराखींड राजधािी: डे हराडूि (नहवाळा), गैरसेि (उन्हाळा);

●

उत्तराखींडचे राज्यपाल: लेफ्टिींट जिरल गुरुनित नसीं ग;

●

उत्तराखींडचे िुख्यिीं त्री: पुष्कर नसीं ह धािी.
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●

जागनतक सीं साधि सीं स्था, र्ारत सीईओ: ओपी अग्रवाल;

●

जागनतक सीं साधि सीं स्था, र्ारत स्थापिा: 2011;

●

जागनतक सीं साधि सीं स्था, र्ारत िुख्यालय: िुीं बई, िहाराष्टर.

●

जिा िी राजधािी: बनलाि;

●

जिा िीचे चलि: युरो;
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जिा िीचे अध्यक्ष: राँक-वॉल्टर स्ट्ीििायर.
● उत्तराखींडचे राज्यपाल: लेफ्टिींट जिरल गुरुनित नसीं ग;

●

नफच रे नटीं ग अध्यक्ष: इयाि नलिेल;

●

उत्तराखींडचे िुख्यिीं त्री: पुष्कर नसीं ह धािी.

●

नफच रे नटीं ग िु ख्यालय: न्यूयॉका, युिायटे ड स्ट्े ट्स.

●

एअरटे लची स्थापिा: 1995;

●

नशवानलक स्मॉल फायिान्स बाँकेचे िु ख्यालय: िोएडा, उत्तर

●

एअरटे ल िुख्यालय: िवी नदल्ली, र्ारत;

प्रदे श;

●

एअरटे ल चेअरिि: सु िील र्ारती;

नशवानलक स्मॉल फायिान्स बाँक एिडी आनण सीईओ: सु वीर

●

एअरटे लचे एिडी आनण सीईओ: नित्तल गोपाल नवट्टल.

कुिार गुप्ता.

●

इीं टरिॅशिल सोलर अलायन्स हेडिाटा र: गुरुग्राि;

●

NPCI ची स्थापिा: 2008;

●

इीं टरिॅशिल सोलर अलायन्सची स्थापिा: 30 िोव्हेंबर 2015;

●

NPCI िु ख्यालय: िुीं बई, िहाराष्टर;

●

इीं टरिॅशिल सोलर अलायन्स डायरे क्टर जिरल: अजय िाथूर.

●

NPCI MD आनण CEO: नदलीप आसबे.

●

किााटक बाँक नलनिटे डचे अध्यक्ष: प्रदीप कुिार पाींजा;

●

िगर अबाि को-ऑपरे नटव्ह बाँकेचे िुख्यालय: अहिदिगर,

●

किााटक बाँकेचे िु ख्यालय: िीं गलोर;

●

किााटक बाँकेची स्थापिा: 18 फेब्रुवारी 1924

●

िहाराष्टर;
िगर अबाि को-ऑपरे नटव्ह बाँकेचे प्रर्ारी िुख्य कायाकारी

●

आनशयाई नवकास बाँकेचे िुख्यालय: िाींडलुयोींग, नफलीनपन्स;

अनधकारी : व्ही. रोकडे ;

●

आनशयाई नवकास बाँकेचे अध्यक्ष: िासात्सुगु असाकावा;

िगर अबाि को-ऑपरे नटव्ह बाँकेचे घोषवाक्य: 'एक कुटुीं ब... एक

●

आनशयाई नवकास बाँकेचे सदस्यत्व: 68 दे श;

बाँक'.

●

आनशयाई नवकास बाँकेची स्थापिा: 19 नडसें बर 1966.

●

लॉई इस्िट्यूट बोडााचे अध्यक्ष: राँक लोवी एसी;

●

एलआयसी चेअरपसा ि: एि. आर. कुिार;

●

लोवी सीं स्थेचे िुख्यालय: नसडिी, ऑस्ट्र े नलया.

●

LIC िुख्यालय: िुीं बई;

●

साका अध्यक्षपद : िेपाळ;

●

LIC ची स्थापिा: 1 सिेंबर 1956.

●

साकाचे सरनचटणीस: इसाला रुवाि वीराकूि (श्रीलींका);

●

सीं युक्त राष्टर नवकास कायाक्रि सींस्थापक: 1965;

●

साका सनचवालय: काठिाींडू, िेपाळ.

●

●

िायक्रोसॉफ्टचे िुख्य कायाकारी अनधकारी आनण अध्यक्ष: सत्ा

सीं युक्त राष्टर नवकास कायाक्रि िुख्यालय: न्यूयॉका, युिायटे ड
स्ट्े ट्स;

िाडे ला;

●

सीं युक्त राष्टर नवकास कायाक्रि प्रशासक: अनचि स्ट्े िर.

●

िायक्रोसॉफ्ट िुख्यालय: रे डिीं ड, वॉनशींग्टि, युिायटे ड स्ट्े ट्स.

●

IPPB स्थापिा: 2018;

●

उत्तर प्रदे श राजधािी: लखिौ;

●

IPPB िुख्यालय: िवी नदल्ली;

●

यूपी राज्यपाल: आिींदीबेि पटे ल;

●

IPPB MD आनण CEO: जे वेंकटरािू;

●

यूपीचे िु ख्यिीं त्री: योगी आनदत्िाथ.

●

IPPB टॅ ग लाइि: आपका बाँक, आपके द्वार.

●

पेटीएि पेिेंट्स बाँक नलनिटे डचे अध्यक्ष: नवजय शेखर शिाा;

●

उत्तर प्रदे श राजधािी: लखिौ;

●

पेटीएि पेिेंट्स बाँक नलनिटे डचे एिडी आनण सीईओ: सतीश

●

उत्तर प्रदे शचे िु ख्यिीं त्री : योगी आनदत्िाथ;

कुिार गुप्ता;

●

Uttar Pradesh Governor: आिींदीबेि पटे ल

●

पेटीएि पेिेंट्स बाँक नलनिटे ड िुख्यालय: िोएडा, उत्तर प्रदे श.

●

UAE राजधािी: अबू धाबी;

●

स्ट्े ट बाँक ऑफ इीं नडयाची स्थापिा: 1 जुलै 1955;

●

UAE चलि: सीं युक्त अरब अनिराती नदरहि;

●

स्ट्े ट बाँक ऑफ इीं नडया िु ख्यालय: िुीं बई;

●

UAE अध्यक्ष: खनलफा नबि झायेद अल िाहयाि.

●

स्ट्े ट बाँक ऑफ इीं नडयाचे अध्यक्ष : नदिेश कुिार खारा.

●

नहिाचल प्रदे श राजधािी: नशिला (उन्हाळी), धिा शाला

●

NASA प्रशासक: नबल िेल्सि.

●

NASA चे िु ख्यालय: वॉनशींग्टि डीसी, युिायटे ड स्ट्े ट्स.

●

नहिाचल प्रदे शचे राज्यपाल : राजेंि आलेकर;

●

NASA ची स्थापिा: 1 ऑक्टोबर 1958.

●

नहिाचल प्रदे शचे िु ख्यिीं त्री: जय राि ठाकूर.

●

SpaceX सीं स्थापक आनण िुख्य कायाकारी अनधकारी: एलोि
िस्क.

●
●

UAE राजधािी: अबू धाबी;
UAE चलि: सीं युक्त अरब अनिराती नदरहि;

●

SpaceX ची स्थापिा: 2002.

●

UAE अध्यक्ष: खनलफा नबि झायेद अल िाहयाि.

●

SpaceX िु ख्यालय: कॅनलफोनिाया, युिायटे ड स्ट्े ट्स ऑफ

●

चीिची राजधािी: बीनजींग;

अिे ररका.

●

चीिचे चलि: रॅ स्न्मन्फ्बी;

उत्तराखींड राजधािी: डे हराडूि (नहवाळा), गैरसेि (उन्हाळा);

●

चीिचे अध्यक्ष: शी नजिनपींक

●

●

●
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बजाज अनलयान्फ्झ जिरल इन्फ्शुरन्सची स्थापिा: 2001;
● TVS िोटर कींपिीचे CEO: केएि राधाकृष्णि;

●

बजाज अनलयान्फ्झ जिरल इन्फ्शुरन्स िुख्यालय: पुणे, िहाराष्टर;

●
●

बजाज अनलयान्फ्झ जिरल इन्फ्शुरन्सचे सीईओ आनण एिडी: तपि
नसीं घेल.
बाँक ऑफ बडोदा िु ख्यालय: वडोदरा, गुजरात, र्ारत;

●

बाँक ऑफ बडोदा अध्यक्षः हसिु ख अनधया;

●
●
●

बाँक ऑफ बडोदा एिडी आनण सीईओ: सींजीव चढ्ढा.
Axis बाँकेची स्थापिा: 3 नडसें बर 1993
Axis बाँकेचे िु ख्यालय: िुीं बई;

●

Axis Bank MD आनण CEO: अनितार् चौधरी;

●
●

Axis बाँकेचे अध्यक्ष : श्री राकेश िास्खजा.
आीं तरराष्टरीय बॉस्क्सींग असोनसएशि िु ख्यालय:

●
●

स्स्वत्झलांड;
आीं तरराष्टरीय बॉस्क्सींग असोनसएशिचे अध्यक्ष: उिर क्रेिलीव्ह;
आीं तरराष्टरीय बॉस्क्सींग असोनसएशिची स्थापिा: 1946.

●
●
●
●

इस्रोचे अध्यक्ष: के. नसवि;
इस्रोचे िु ख्यालय: बेंगळु रू, किााटक;
इस्रोची स्थापिा: 15 ऑगस्ट् 1969
इीं टरिॅशिल ऑगािायझे शि फॉर िायग्रेशिचे िु ख्यालय: ग्राँड-

लॉसिे,

●

सॅ कोिेक्स, स्स्वत्झलांड;
इीं टरिॅशिल ऑगािायझे शि फॉर िायग्रेशिची स्थापिा: 6
नडसें बर 1951;
इीं टरिॅशिल ऑगािायझे शि फॉर िायग्रेशि डायरे क्टर जिरल:

●

अाँटोनियो स्व्हटोररिो.
आसािचे राज्यपाल : जगदीश िु खी;

●

आसािचे िुख्यिीं त्री: नहिीं ता नबस्वा सरिा.

●
●

सॉफ्टवेअर टे क्नॉलॉजी पाका ऑफ इीं नडयाची स्थापिा: 1991;
पालक सीं स्था सॉफ्टवेअर टे क्नॉलॉजी पाका ऑफ इीं नडया:
इलेक्टरॉनिक्स आनण िानहती तींत्रज्ञाि िीं त्रालय.
RBI 25 वे गव्हिार: शस्क्तकाींत दास;
RBI िु ख्यालय: िुीं बई.
RBI स्थापिा: 1 एनप्रल 1935, कोलकाता.
र्ू तािची राजधािी: नथींफू;
र्ू तािचे पींतप्रधाि: लोटे शेररीं ग;
र्ू ताि चलि: र्ु तािी न्फ्गल्टर ि.
िासा प्रशासक: नबल िेल्सि;

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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िासाचे िुख्यालय: वॉनशींग्टि डीसी, युिायटे ड स्ट्े ट्स;
NASA ची स्थापिा: 1 ऑक्टोबर 1958.
सोलर एिजी कॉपोरे शि ऑफ इीं नडया नलनिटे डची स्थापिा:
2011;
सोलर एिजी कॉपोरे शि ऑफ इीं नडया नलनिटे ड िु ख्यालय: िवी
नदल्ली, नदल्ली;
सोलर एिजी कॉपोरे शि ऑफ इीं नडया नलनिटे डचे अध्यक्ष: इीं दू
शेखर चतुवेदी;

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

TVS िोटर कींपिी िुख्यालय: चेन्नई;
TVS िोटर कींपिीचे सीं स्थापक: TV सुीं दरि अय्यीं गार;
TVS िोटर कींपिीची स्थापिा: 1978.
हररयाणाची राजधािी: चींदीगड;
हररयाणाचे राज्यपाल: बींडारू दत्तात्रेय;
हररयाणाचे िु ख्यिीं त्री: ििोहर लाल खट्टर.
िाल्टा राजधािी: Valletta;
िाल्टा चलि: युरो.
Hyundai िोटर कींपिी िुख्यालय: सोल, दनक्षण कोररया.
इीं नडयि न्यूजपेपर सोसायटीची स्थापिा: 27 फेब्रुवारी 1939;
इीं नडयि न्यूजपेपर सोसायटीचे िु ख्यालय स्थाि: िवी नदल्ली.
ICICI प्रुडेस्न्फ्शयल लाइफ इन्फ्शुरन्सची स्थापिा: 2000;
ICICI प्रुडेस्न्फ्शयल लाइफ इन्फ्शुरन्स िु ख्यालय: िुीं बई, िहाराष्टर;
ICICI प्रुडेंनशयल लाइफ इन्फ्शुरन्सचे CEO आनण MD: िारायणि
श्रीनिवास कन्नि.
DRDO चे अध्यक्ष: डॉ जी सतीश रे ड्डी.
DRDO िुख्यालय: िवी नदल्ली.
DRDO ची स्थापिा: 1958.
Truecaller ची स्थापिा: 1 जुलै 2009;
Truecaller चेअरिि: नबींग गॉडा ि;
Truecaller िुख्यालय: स्ट्ॉकहोि, स्वीडि.
नहींदुस्ताि एरोिॉनटक्स नलनिटे ड स्थापिा: 1940;
नहींदुस्ताि एरोिॉनटक्स नलनिटे ड िु ख्यालय: बेंगळु रू, किााटक;
नहींदुस्ताि एरोिॉनटक्स नलनिटे ड सीएिडी: आर िाधवि.
इीं नडयि ऑइल कॉपोरे शि नलनिटे ड चेअरपसा ि: श्रीकाींत िाधव
वैद्य;
इीं नडयि ऑइल कॉपोरे शि नलनिटे ड िु ख्यालय: िवी नदल्ली;
इीं नडयि ऑइल कॉपोरे शि नलनिटे डची स्थापिा: 30 जूि 1959.
ओनडशाची राजधािी: र्ुविेश्वर.
ओनडशाचे राज्यपाल: गणे शीलाल.
ओनडशाचे िु ख्यिीं त्री: िवीि पटिायक.
बाँक ऑफ बडोदाची स्थापिा: 20 जुलै 1908.
बाँक ऑफ बडोदा िु ख्यालय: वडोदरा, गुजरात.
बाँक ऑफ बडोदा व्यवस्थापकीय सीं चालक आनण िु ख्य
कायाकारी अनधकारी: सीं जीव चढ्ढा.
SBI ची स्थापिा: 1 जुलै 1955.
SBI िु ख्यालय: िुीं बई.
SBI चेअरिि: नदिेश कुिार खारा.
िास्ट्रकाडा ची स्थापिा: 16 नडसें बर 1966;
िास्ट्रकाडा िुख्यालय: न्यूयॉका, युिायटे ड स्ट्े ट्स;
िास्ट्रकाडा सीईओ: िायकेल निबाच;
िास्ट्रकाडा चे कायाकारी अध्यक्ष: अजय बींगा.
नवप्रो नलनिटे डचे अध्यक्ष: ऋषद प्रेिजी.
नवप्रो िु ख्यालय: बेंगळु रू.
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नवप्रोचे एिडी आनण सीईओ: नथयरी डे लापोटे .
● तानिळिाडूचे िुख्यिीं त्री: के. स्ट्ॅ नलि;

NITI आयोग िु ख्यालय: िवी नदल्ली;
NITI आयोग अध्यक्ष: िरें ि िोदी;
NITI आयोग उपाध्यक्ष: राजीव कुिार;
NITI आयोग CEO: अनितार् काींत;
सीं युक्त राष्टराींच्या जागनतक अन्न कायाक्रिाची स्थापिा: 1961;
सीं युक्त राष्टराींच्या जागनतक अन्न कायाक्रिाचे िु ख्यालय: रोि,
इटली;
युिायटे ड िेशन्स वल्डा फूड प्रोग्रािचे कायाकारी सीं चालक:
डे स्व्हड बीसले.
िॅशिल पेिेंट कॉपोरे शि ऑफ इीं नडयाची स्थापिा: 2008.
िॅशिल पेिेंट कॉपोरे शि ऑफ इीं नडया िु ख्यालय: िुीं बई,
िहाराष्टर.
िॅशिल पेिेंट कॉपोरे शि ऑफ इीं नडयाचे एिडी आनण सीईओ:
नदलीप आसबे.
गेल (इीं नडया) नलनिटे डची स्थापिा: ऑगस्ट् 1984;
गेल (इीं नडया) नलनिटे ड िु ख्यालय: िवी नदल्ली, नदल्ली;
गेल (इीं नडया) नलनिटे ड सीएिडी: ििोज जैि.
बॅडनिीं टि जागनतक िहासीं घाची स्थापिा: 5 जुलै 1934;
बॅडनिीं टि जागनतक िहासीं घाचे िुख्यालय: िालालींपूर, िलेनशया;
बॅडनिीं टि वल्डा फेडरे शिचे अध्यक्ष: पॉल-एररक हॉयर लासा ि.
से लची स्थापिा: 19 जािेवारी 1954;
से ल िु ख्यालय: िवी नदल्ली;
से ल सीईओ: सोिा िीं डल.
IFFCO-TOKIO जिरल इन्फ्शुरन्स सीईओ: अिानिका रॉय
राष्टरवार (२७ िाचा २०२०–);
IFFCO-TOKYO जिरल इन्फ्शुरन्स िु ख्यालय: गुरुग्राि;
इफको-टोनकयो जिरल इन्फ्शुरन्सची स्थापिा: 2000.
अॅॅस्क्सस बाँकेची स्थापिा: ३ नडसें बर १९९३;
अॅॅस्क्सस बाँकेचे िुख्यालय: िुीं बई;
अॅॅस्क्सस बाँकेचे MD आनण CEO: अनितार् चौधरी;
अॅॅस्क्सस बाँकेचे अध्यक्ष: राकेश िास्खजा;
अॅॅस्क्सस बाँक टॅ गलाइि: बदली का िाि नजींदगी.
CSB बाँकेचे िु ख्यालय: नत्रशूर, केरळ;
CSB बाँकेचे CEO: C.VR. राजेंिि;
CSB बाँकेची स्थापिा: 26 िोव्हेंबर 1920, नत्रशूर.
र्ारतीय वायुसेिेची स्थापिा: 8 ऑक्टोबर 1932;
र्ारतीय वायुसेिा िुख्यालय: िवी नदल्ली;
र्ारतीय हवाई दल प्रिु ख: नववेक राि चौधरी.
िध्य प्रदे श राजधािी: र्ोपाळ;
िध्य प्रदे शचे राज्यपाल: िीं गुर्ाई सी. पटे ल;
िध्य प्रदे शचे िुख्यिीं त्री: नशवराज नसीं ह चौहाि.
तानिळिाडू राजधािी: चेन्नई;

●
●
●
●

तानिळिाडूचे राज्यपाल: आर एि रवी.
FIDC ची स्थापिा 2004 िध्ये झाली;
FIDC चे िुख्यालय िुीं बई येथे आहे.
RBL बाँकेची स्थापिा: 1943

●
●
●
●
●

RBL बाँकेचे िुख्यालय: िुीं बई, िहाराष्टर
RBL बाँकेचे CEO आनण MD: नवश्ववीर आहुजा
RBL बाँक टॅ गलाइि: अपिा का बाँक
िौदल प्रिु ख: अाँडनिरल आर हरी कुिार;
र्ारतीय िौदलाची स्थापिा: 26 जािेवारी 1950.

●
●
●
●

िासा प्रशासक: नबल िेल्सि;
िासाचे िुख्यालय: वॉनशींग्टि डीसी, युिायटे ड स्ट्े ट्स;
NASA ची स्थापिा: 1 ऑक्टोबर 1958.
सें टर फॉर इकॉिॉनिक अाँड नबझिेस ररपोटा (CEBR) चे अध्यक्ष:
िानटा ि नपयसा ;
सें टर फॉर इकॉिॉनिक अाँड नबझिेस ररपोटा िुख्यालय: लींडि,
युिायटे ड नकींगडि.
नसक्युररटीज अाँड एक्सचेंज बोडा ऑफ इीं नडयाची स्थापिा: 12
एनप्रल 1992.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

नसक्युररटीज अाँड एक्सचेंज बोडा ऑफ इीं नडया िु ख्यालय: िुीं बई.
नसक्युररटीज अाँड एक्सचेंज बोडा ऑफ इीं नडया एजन्सी कायाकारी:
अजय त्ागी.
जपाि एरोस्पेस एक्सप्लोरे शि एजन्सीची स्थापिा: 1 ऑक्टोबर
2003;
जपाि एरोस्पेस एक्सप्लोरे शि एजन्सी िुख्यालय: चोफू, टोनकयो,
जपाि.
NSDL पेिेंट्स बाँकेची स्थापिा: 1996;
NSDL पेिेंट्स बाँक िुख्यालय: िुीं बई, िहाराष्टर;
NSDL पेिेंट्स
किलापूरकर.

बाँक

एिडी आनण

सीईओ:

अनर्नजत
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