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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
पहिला आठवडा ऑक्टोबर 2021 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

‘इंडिया िबल ए प्लस से्टबल’ पत मानांकन 

 

• नवी म ुंबई महानगरपालिकेिा 2020-21 या आलथिक वर्ािसाठी "इुंलिया िबि ए प्लस से्टबि" चे सवोत्तम 

के्रलिट रेलटुंग घोलर्त करण्यात आिे आहे. 

• इुंलिया रेलटुंग अँि ररसचि (लिच), राष्ट्र ीय मान्यताप्राप्त लवत्तीय सुंस्था, दरवर्ी लवलवध सुंस्थाुंचे के्रलिट रेलटुंग 

प्रकालित करते. 

• नवी म ुंबई महानगरपालिकेिा मागीि सहा वर्ाित समान रेलटुंग लमळािे आहे. 

• अिाप्रकारे, सिग सातव्या वर्ी आलथिक व्यवहायितेचे िबि ए प्लस रेलटुंग प्राप्त करणारे नवी म ुंबई हे देिातीि 

एकमेव महानगरपालिका आहे. 

Source: Newsonair 

‘आझादी@75’ परिषद 

                               

• पुंतप्रधान नरेंद्र मोदी याुंनी उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे ‘आझादी@75-नू्य अबिन इुंलिया: टर ान्सिॉलमिंग अबिन 

लँिसे्कप’ कॉन्फरन्स-कम-एक्स्पोचे उद्घाटन केले. 

• पुंतप्रधानाुंनी उत्तर प्रदेशातील 75 लिल््ाुंमधील 75,000 लाभार्थ्ािंना प्रधानमुंत्री आवास योिना - शहरी 

(PMAY -U) घराुंच्या चाव्या लिलिटलपणे लदल्या. 

• गृहलनमािण आलण शहरी व्यवहार मुंत्रालय (MoHUA) तिे 5 ते 7 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान 'आझादी का अमृत 

महोत्सव' चा भाग म्हणून कॉन्फरन्स-कम-एक्सपो आयोलित करण्यात आला होता.  

Source: PIB 
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मित्वाच्या बातम्या: अर्थव्यवस्र्ा 

जीआय टॅग 

• महाराष्ट्र ाच्या रायगि लिल््ातील अललबागच्या प्रलसद्ध पाुंढऱ्या काुंद्याला त्याच्या अनोख्या गोि चव, अशू्र 

नसलेले घटक, तसेच और्धी ग णधमािंसाठी भौगोललक सुंकेत (िीआय) टॅग देण्यात आला. 

 

 

• वािा कोलम, ज्याला लझनी लकुं वा लझनी ताुंदूळ म्हणूनही ओळखले िाते, महाराष्ट्र ातील पालघर लिल््ातील 

वाड्यात लपकवलेली पारुंपाररक लवलवधता आहे, ज्याचे धान्य पाुंढऱ्या रुंगाचे असते. 

Source: TOI 

 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

'डमत्र शक्ती 2021' व्यायाम  

 

• भारत-श्रीिुंका लिपक्षीय सुंय क्त सैन्य व्यायाम 'लमत्र िक्ती 2021'ची 8 वी आवृत्ती श्रीिुंकेतीि कॉमॅ्बट 

टर े लनुंग सू्कि अुंपारा येथे स रू झािी. 

• 4 ते 15 ऑक्टोबर 2021 पयिंत दोन आठविे चािणारा व्यायाम आयोलित केिा िात आहे.  

• इन्फुं टर ी बटालियन ग्र पच्या 120 िवानाुंची भारतीय िष्करी त किी आलण श्रीिुंकन िष्कराच्या बटालियनची 

समान ताकद लिपक्षीय सरावात भाग घेत आहेत. 

• दोन्ही देिाुंच्या सैन्यामधीि घलनष्ठ सुंबुंधाुंना प्रोत्साहन देणे आलण आुंतर-कायिक्षमता वाढवणे आलण 

बुंिखोरी आलण दहितवादलवरोधी कारवायाुंमधे्य सवोत्तम पद्धती सामालयक करणे हे या अभ्यासाचे उद्दीष्ट् 

आहे. 

• टीप: व्यायाम लमत्र िक्तीची 7 वी आवृत्ती 2019 मधे्य परदेिी प्रलिक्षण नोि, प णे, महाराष्ट्र  येथे आयोलित 

केिी गेिी होती. 

Source: The Hindu 
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'JIMEX 2021' युद्ध सिाव  

 

• िपान- भारत सागरी लिपक्षीय व्यायाम 'JIMEX 2021' ची 5 वी आवृत्ती, भारतीय नौदि आलण िपान मेरीटाईम 

सेल्फ-लििेन्स िोसि दरम्यान अरबी सम द्रात स रू झािी. 

• हा व्यायाम 06 ते 08 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान आयोलित केिा िात आहे. 

• JIMEX-2021 चा उदे्दि आहे ऑपरेिनि प्रलक्रयाुंची सामान्य समि लवकलसत करणे आलण सागरी 

ऑपरेिन्सच्या सुंपूणि से्पक्टरममधे्य अनेक प्रगत व्यायामाुंच्या सुंचािनािारे आुंतर-कायिक्षमता वाढवणे. 

Source: TOI 

ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान 

लँिसॅट 9 

 

• नासाने अॅटलस व्ही 401 लाँच वे्हनिेनबगि से्पस िोसि बेसवरील से्पस लॉन्च कॉम्प्लेक्स -3 ई वरून पृथ्वी 

लनरीक्षण उपग्रह 'लँिसॅट 9' प्रके्षलपत केला आहे. 

• लँिसॅट -9 हा नासा आलण अमेररकेच्या भूवैज्ञालनक सवेक्षणाच्या सुंय क्त मोलहमेचा भाग आहे. 

• Landsat-9 हा एक प्रगत उपग्रह आहे, िो माललकेतील नववा आहे, िो कके्षतून प्रम ख नैसलगिक आलण आलथिक 

सुंसाधनाुंचे लनरीक्षण करेल. 

• सध्या, नासा लँिसॅट -7 आलण लँिसॅट -8 चालवत आहे. 

Source: India Today 
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आय-िर ोन 

 

• कें द्रीय आरोग्य आलण क ट ुंब कल्याण मुंत्री मनस ख माुंिलवया याुंनी आयसीएमआरचा िर ोन ररस्पॉन्स आलण 

आउटरीच इन नॉथि इस्ट (आय-िर ोन) िाँच केिा. 

आय-िर ोन बद्दल: 

• हे आय-िर ोन द गिम भागात मानवरलहत हवाई वाहने (यूएव्ही) / िर ोन तैनात करून आलण भूभागापयिंत 

पोहोचण्यास कठीण असिेल्या आव्हानाुंवर मात करण्यासाठी तयार केिे गेिे आहे. 

• सध्या, मलणपूर आलण नागािँि तसेच कें द्रिालसत प्रदेि अुंदमान आलण लनकोबार बेटावर िर ोन आधाररत लवतरण 

प्रकल्पािा अुंमिबिावणीसाठी परवानगी देण्यात आिी आहे. 

• आयसीएमआर (इुंलियन कौन्सन्सि ऑि मेलिकि ररसचि) ने िसी स रलक्षतपणे वाहून नेण्यासाठी आलण 

हस्ाुंतररत करण्यासाठी िर ोनची क्षमता तपासण्यासाठी भारतीय तुंत्रज्ञान सुंस्था, कानपूरच्या सहकायािने 

प्रारुं लभक अभ्यास केिा. 

Source: PIB 

 

पयाथवरण 

टर ान्स- डिमालयीन प्रदेश 

 

• अिीकिीि अभ्यासान सार, ििाखमधीि िेहिवळ हनिे येथे न्सस्थत भारतीय खगोििास्त्रीय वेधिाळा 

(IAO) िागलतक स्रावर एक आिादायक वेधिाळा स्थळ बनिी आहे.  

• हॅन्िे साइट लचिीतीि अटाकामा वाळवुंटाइतकीच कोरिी आहे आलण देवस्थिपेक्षा खूपच कोरिी आहे 

आलण एका वर्ाित स मारे 270 स्पष्ट् रात्री आहेत आलण इन्रारेि आलण सब-एमएम ऑलिकि 

खगोििास्त्रासाठी उदयोन्म ख साइट्सपैकी एक आहे. 

• याचे कारण असे की पाण्याची वाि इिेक्टर ोमॅगे्नलटक लसग्नि िोरू्न घेते आलण त्याुंची िक्ती कमी करते. 

Source: PIB 
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अंटार्क्टिक किाि 

 

• कें द्रीय राज्यमुंत्री (स्वतुंत्र प्रभार) लवज्ञान आलण तुंत्रज्ञान िॉ लितेंद्र लसुंह याुंनी अुंटान्सक्टिक कराराच्या पयािवरण 

सुंरक्षण (मालद्रद प्रोटोकॉि) वरीि प्रोटोकॉिवर स्वाक्षरी केल्याच्या 30 व्या वधािपनलदनालनलमत्त आुंतरराष्ट्र ीय 

पररर्देिा सुंबोलधत केिे. 

• या पररर्देचे आयोिन से्पनने केिे होते. 

पयािविण संिक्षणाविील प्रोटोकॉल (माडिद प्रोटोकॉल) बद्दल:. 

• 4 ऑक्टोबर 1991 रोिी मालद्रदमधे्य अुंटान्सक्टिक कराराच्या पयािवरण सुंरक्षणावरीि प्रोटोकॉिवर स्वाक्षरी झािी. 

• मालद्रद प्रोटोकॉिवर भारताने स्वाक्षरी केिी िी 14 िानेवारी 1998 रोिी अुंमिात आिी. 

• टीप: भारतात दोन सलक्रय सुंिोधन कें दे्र आहेत; मैत्री (1989) लिरमाकर लहल्स येथे आलण भारती (2012) 

अुंटान्सक्टिकामधीि िासिमॅन लहल्स येथे. 

Source: PIB 

 

योजना 

पंतप्रधान पोषण योजना 

 

• सरकारी आलण सरकारी अन दालनत िाळाुंमधे्य एक गरम लििविेिे िेवण देण्यासाठी पुंतप्रधान पोर्ण िक्ती 

लनमािण लकुं वा पीएम पोर्ण योिना मुंिूर केिी आहे. 

• हे पाच वर्ािंच्या स रुवातीच्या कािावधीसाठी (2021-22 ते 2025-26) स रू करण्यात आिे आहे. 

• या योिनेचे पूवीचे नाव िाळाुंमधीि मध्यान्ह भोिनासाठी राष्ट्र ीय योिना (मध्यान्ह भोिन योिना) असे होते. 

• ही एक कें द्र-प रसृ्कत योिना आहे िी िासकीय, सरकारी अन दालनत िाळाुंच्या इयत्ता I-VIII मधे्य लिकणाऱ्या 

सवि िाळकरी म िाुंना समालवष्ट् करते. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

• या योिनेत देिभरातीि 11.20 िाख िाळाुंमधे्य लिकणाऱ्या स मारे 11.80 कोटी म िाुंना समालवष्ट् करण्यात 

आिे आहे. 

• प्राथलमक वगाितीि सवि 11.80 कोटी म िाुंव्यलतररक्त पूवि-प्राथलमक लकुं वा बािवालटकामधे्य लिकणाऱ्या 

लवद्यार्थ्ािंसाठी ही योिना लवस्ाररत करण्याचा प्रस्ाव आहे. 

• लतथीभोिनाच्या सुंकल्पनेिा मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन लदिे िाईि. 

• लतथीभोिन हा एक साम दालयक सहभाग कायिक्रम आहे ज्यात िोक लविेर् प्रसुंगी/सणाुंमधे्य म िाुंना लविेर् अन्न 

प रवतात. 

• िाळाुंमधे्य िािेय पोर्ण बागाुंच्या लवकासास सरकार प्रोत्साहन देत आहे िेणेकरून म िाुंना लनसगािचा आलण 

बागकामाचा प्रत्यक्ष अन भव लमळेि. 

Source: Indian Express 

डनधी 2.0 

 

• भारत सरकारच्या पयिटन मुंत्राियाने NIDHI 2.0 (हॉन्सस्पटॅलिटी इुंिस्टर ीचा राष्ट्र ीय एकान्सिक िेटाबेस) आलण 

“इुंलिया ट ररझम सॅ्टलटन्सस्टक्स: ए झ्िॅन्स, 2021” िाँच केिे. 

• पयिटन मुंत्रािय, सुंय क्त राष्ट्र  पयािवरण कायिक्रम (यूएनईपी) आलण द ररस्पॉन्सन्सबि टूररझम सोसायटी ऑि 

इुंलिया (आरटीएसओआय) याुंच्यात परस्पराुंच्या पयिटन के्षत्रात 'लटकाऊपणाच्या उपक्रमाुंना' सलक्रयपणे 

प्रोत्साहन देण्यासाठी आलण समथिन देण्यासाठी सामुंिस्य करार करण्यात आिा आहे. 

NIDHI (िॉर्क्िटॅडलटी इंिस्टरीचा िाष्ट्र ीय एकार्क्िक िेटाबेस) बद्दल: 

• पयिटन के्षत्राचे लििीटिायझेिन स िभ करण्यासाठी पयिटन मुंत्राियाने NIDHI ची स रुवात केिी. 

• NIDHI मधे्य नोुंदणी केल्याने हॉन्सस्पटॅलिटी य लनटिा लवलवध सेवा आलण िाभाुंचे इिेक्टर ॉलनक लवतरण स लनलित 

होते. 

Source: PIB 

डिजीक्षम 
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• कामगार आलण रोिगार मुंत्री, भूपेंद्र यादव याुंनी लिलिटि कौिले्य देऊन तरुणाुंची रोिगारक्षमता 

वाढवण्यासाठी DigiSaksham - लिलिटि कौिल्य कायिक्रम स रू केिा. 

• DigiSaksham कायिक्रम श्रम आलण रोिगार मुंत्रािय आलण Microsoft India याुंचा सुंय क्त उपक्रम आहे. 

DigiSaksham कायिक्रमाबद्दल: 

• पलहल्या वर्ाित 3 िाखाुंहून अलधक तरुणाुंना मूिभूत कौिल्याुंसह प्रगत सुंगणनासह लिलिटि कौिल्याुंचे 

मोित प्रलिक्षण लदिे िाईि. 

• िॉबसीकसि नॅिनि कररअर सन्सव्हिस (NCS) पोटिििारे प्रलिक्षणात प्रवेि करू िकतात. 

• म ळात तीन प्रकारचे प्रलिक्षण असेि िसे की. लिलिटि न्सस्कल्स - सेल्फ -पेसेि िलनिंग, VILT मोि टर े लनुंग 

(व्हच्य िअि इुंस्टरक्टर एिईिी) आलण ILT मोि टर े लनुंग (इन्स्ट्रक्टर िेि). 

• हे आगा खान रूरि सपोटि प्रोग्राम इुंलिया (AKRSP-I) िारे के्षत्रात राबविे िाईि. 

Source: PIB 

स्वच्छ भाित डमशन-शििी 2.0 आडण अमृत 2.0 

 
• पुंतप्रधान नरेंद्र मोदी याुंनी स्वच्छ भारत लमिन-अबिन 2.0 (SBM-U 2.0) आलण अटि लमिन िॉर कायाकल्प 

आलण िहरी पररवतिन 2.0 (AMRUT 2.0) िाँच केिे. 

• हे प्रम ख लमिन 2030 िाश्वत लवकास धे्यय साध्य करण्यासाठी योगदान देण्यास मदत करेि. 

स्वच्छ भाित डमशन-शििी 2.0 (SBM-U 2.0) बद्दल: 

• हे सवि िहराुंना 'कचराम क्त' करण्याची कल्पना करते आलण अमृत अुंतगित येणाऱ्या िहराुंव्यलतररक्त इतर सवि 

िहराुंमधे्य राखािी आलण काळ्या पाण्याचे व्यवस्थापन स लनलित करते, सवि िहरी स्थालनक सुंस्थाुंना 

ODF+आलण 1 िाख पेक्षा कमी िोकसुंख्या असिेल्या िोकाुंना ODF ++  करणार. 

अटल डमशन फॉि कायाकल्प आडण शििी परिवतिन 2.0 (AMRUT 2.0) बद्दल: 

• स मारे 4700 िहरी स्थालनक सुंस्थाुंमधीि सवि घराुंना 100% कव्हरेि स मारे 2.64 कोटी गटारे/ सेिेि कनेक्शन 

प्रदान करून 100% कव्हरेि प रवण्याचे उलद्दष्ट् आहे.याम ळे िहरी भागातीि 10.5 कोटी ुंपेक्षा िास् िोकाुंना 

िायदा होईि. 

• िहराुंमधीि प्रगतीिीि स्पधेिा प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘पे िि सवेक्षण’ आयोलित केिे िाईि. 

Source: PIB 

डमशन कवचकंुिल 

• राज्यात येत्या ६ लदवसात ९० िाख नागरीकाुंचुं िसीकरण करण्याच्या उदे्दिानुं लमिन कवच क ुं िि या लविेर् 

िसीकरण मोलहमेची स रुवात करण्यात आलेली आहे. 

• १४ ऑक्टोबर दरम्यान चािणाऱ्या या मोलहमेत दररोि १५ िाख िणाुंना िसीच्या मात्रा देण्यात येणार आहेत. 

• लसीचा पलहला िोस घेणाऱ्याुंना प्राधान्य लदले िाईल. 
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• राज्यातीि सव्वानऊ कोटी नागररकाुंचुं िसीकरण करण्याचुं उलद्दष्ट् आहे. त्यापैकी सहा कोटी नागररकाुंचुं 

िसीकरण करण्यात आिुं असून आणखी सव्वातीन कोटीपेक्षा िास् नागररकाुंचुं िसीकरण लिल्लक आहे. 

• या लवशेर् मोलहमेसाठी लसीकरणासाठी आवश्यक लसररुंिसह मन ष्यबळ उपलब्ध करून लदले िाणार आहे. 

• दसऱ्यापयिंत देशभरात लसीचे 100 कोटी िोस देण्याचे कें द्र सरकारचे लक्ष्य आहे. 

• महाराष्ट्र ात आतापयिंत 65 टके्क नागररकाुंनी पलहला िोस पूणि केला आहे आलण 30 टके्क नागररकाुंनी द सरा 

िोस पूणि केला आहे. 

Source: Newsonair 

 

पुरस्कार आणण सन्मान 

शांती स्वरूप भटनागि पारितोडषक 2021 

 

• लवज्ञान आलण तुंत्रज्ञान 2021 साठी देिाचा सवोच्च लवज्ञान प रस्कार िाुंती स्वरूप भटनागर पाररतोलर्क 

लमळािेल्या 11 िास्त्रज्ञाुंची नावे कौन्सन्सि िॉर सायुंलटलिक अँि इुंिन्सस्टरयि ररसचि (CSIR) च्या 80 व्या स्थापना 

लदवसात िाहीर करण्यात आिी. 

11 शास्त्रज्ांच्या पुिस्कािांची यादी: 

जैडवक डवज्ान: 

• िॉ अलमत लसुंग 

• िॉ अरुण क मार ि क्ला 

िासायडनक डवज्ान: 

• िॉ कलनष्क लबस्वास 

• िॉ टी गोलवुंदरािू 

 

पृथ्वी, वाताविण, मिासागि आडण ग्रि डवज्ान: 

• िॉ लबनॉय क मार सैलकया 
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अडभयांडत्रकी डवज्ान: 

• िॉ देबदीप म खोपाध्याय 

गडणती डवज्ान: 

• िॉ अलनि घोर् 

• िॉ साकेत सौरभ 

वैद्यकीय डवज्ान: 

• िॉ.िीमन पलन्नयम्माकािी 

• िॉ रोलहत श्रीवास्व 

भौडतक डवज्ान: 

• िॉ कनक साहा 

शांती स्वरूप भटनागि पुिस्कािाबद्दल: 

• कौन्सन्सि ऑि सायुंलटलिक अँि इुंिन्सस्टरयि ररसचि (CSIR) िारे दरवर्ी लदिा िाणारा हा लवज्ञान प रस्कार आहे. 

• िीविास्त्र, रसायनिास्त्र, पयािवरण लवज्ञान, अलभयाुंलत्रकी, गलणत, और्ध आलण भौलतकिास्त्र या सात के्षत्रातीि 

उतृ्कष्ट् सुंिोधनासाठी 45 वर्ािंखािीि भारतीय िास्त्रज्ञाुंना हे बक्षीस लदिे िाते. 

Source: HT 

 

2021 डयदान पारितोडषक 

 

• प्रथमचे सीईओ िॉ. रुन्सिणी बनिी (भारत-आधाररत) आलण एररक ए. हन िेक (यूएस-आधाररत), सॅ्टनिोिि 

लवद्यापीठातीि प्राध्यापक याुंना 2021 लयदान पाररतोलर्क देण्यात आिे आहे. 

• प्रथम लिक्षण िाउुंिेिनच्या म ख्य कायिकारी अलधकारी िॉ रुन्सिणी बॅनिी या वर्ी म िाुंच्या लिकण्याच्या 

पातळीत स धारणा करण्याच्या त्याुंच्या कायािसाठी लिक्षण लवकासासाठी प्रलतलष्ठत यदान प रस्कार प्राप्त करणारी 

आहेत. 

• प्राध्यापक एररक ए. हन िेक याुंची िैक्षलणक सुंिोधनासाठी 2021 लयदान पाररतोलर्क प्राप्तकताि म्हणून लनवि 

झािी. 

Source: TOI 

वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पारितोडषक 

• अमेररकन शास्त्रज्ञ िेन्सव्हि ज्य ललयस आलण आिेम पटापौलटयन याुंनी तापमान आलण स्पशािसाठी 

ररसेिसिच्या शोधासाठी 2021 चे शरीरलवज्ञान लकुं वा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पाररतोलर्क लिुंकले.  

• त्याुंच्या लनष्कर्ािंनी "आम्हाला समिण्यास अन मती लदली आहे की उष्णता, थुंि आलण याुंलत्रक शक्ती 

मज्जातुंतूुंच्या आवेगाुंची स रुवात कशी करू शकते ज्याम ळे आम्हाला आपल्या सभोवतालच्या िगाची 

िाण आलण पररन्सस्थतीशी ि ळवून घेता येते." 
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• "या ज्ञानाचा उपयोग दीघिकालीन वेदनाुंसह रोगाुंच्या लवसृ्त शे्रणीसाठी उपचार लवकलसत करण्यासाठी 

केला िात आहे." 

 

नोबेल पुिस्कािाबद्दल: 

• भौलतकशास्त्र, रसायनशास्त्र, शरीरशास्त्र लकुं वा वैद्यकशास्त्र, सालहत्य आलण शाुंतता या के्षत्राुंमधे्य नोबेल 

पाररतोलर्के लदली िातात. 

Source: Indian Express 

2021 भौडतकशास्त्राचे नोबेल पारितोडषक 

 

• 2021 चे भौलतकिास्त्राचे नोबेि पाररतोलर्क स्य क रो मनाबे आलण क्लाऊस हॅसिमन याुंना सुंय क्तपणे 

"पृथ्वीच्या हवामानाचे भौलतक मॉिेलिुंग, पररवतिनिीिता मोिणे आलण लवश्वासाहितेने ग्लोबि वालमिंगचा अुंदाि 

िावणे" आलण आलण िॉलिियो पॅरीसीला "अणूपासून ग्रहाुंच्या तरािूपयिंत भौलतक प्रणाली ुंमधे्य लवकार आलण 

चढउताराुंच्या परस्परसुंवादाच्या शोधासाठी" लदिा गेला. 

• हवामान शास्त्रज्ञाुंना भौलतकशास्त्राचे नोबेल देण्याची ही पलहलीच वेळ आहे. 

Source: newsonair 

2021 िाइट लाईव्हलीहुि पुिस्काि 

• लदल्लीन्सस्थत पयािवरण सुंस्थेला ‘लीगल इलनलशएलटव्ह िॉर िॉरेस्ट अँि एन्व्हायनिमेंट (LIFE)’ ला “अस रलक्षत 

सम दायाला त्याुंच्या आिीलवका सुंरलक्षत करण्यासाठी आलण स्वच्छ पयािवरणावर त्याुंचा हक्क साुंगण्याच्या 

सक्षमीकरणाच्या तळागाळातील दृलष्ट्कोनासाठी” 2021 राइट लाईव्हलीहुि अवॉिि लमळाला आहे 

• हा प रस्कार स्वीिनचा पयाियी नोबेल प रस्कार म्हणून ओळखला िातो. 
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• इतर प रस्कारप्राप्त व्यक्ती ुंमधे्य कॅमेरूलनयन मलहला हक्क कायिकते माथे वाुंिो, रलशयन पयािवरण कायिकते 

व्लालदमीर न्सिव््ाक आलण कॅनेलियन स्वदेशी हक्क रक्षक रेि हुसन याुंचा समावेश आहे. 

• वन आलण पयािवरणासाठी कायदेशीर प ढाकार (LIFE) 2005 मधे्य वकील रीन्सिक दत्ता आलण राहुल चौधरी 

याुंनी स्थापन केले होते.  

Source: HT 

नोबेल पारितोडषक 2021 

 

• िमिन वुंशाच्या बेंिालमन ललस्ट आलण स्कॉटलुं िमधे्य िन्मलेल्या िेन्सव्हि मॅकलमलन याुंना रसायनशास्त्रातील 

2021 चे नोबेल पाररतोलर्क सुंय क्तपणे "असमलमत ऑगोनोकॅटालललससच्या लवकासासाठी" देण्यात आले आहे.  

• त्याुंच्या रासायलनक टूललकटचा वापर नवीन और्धे शोधण्यासाठी आलण सौर पेशी ुंमधे्य प्रकाश पकिू शकणारे 

रेणू तयार करण्यासाठी केला गेला आहे. 

Source: newsonair 

 

पुस्तके आणण लेखक 

द फॅ्रक्चिि डिमालय: इंडिया डतबेट चीन 1949-62: पुस्तक 

• लनरुपमा राव याुंनी "द रॅक्चिि लहमािय: इुंलिया लतबेट चायना 1949-62" नावाचे प स्क लिलहिे आहे. 

• हे प स्क भारत-चीन सुंबुंधाुंची समि प्रदान करते. 

• लनरुपमा राव 1973 बॅचच्या भारतीय परराष्ट्र  सेवा कॅिरच्या लनवृत्त नागरी सेलवका आहेत ज्याुंनी 2009 ते 2011 
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पयिंत भारताचे परराष्ट्र  सलचव म्हणून काम केिे, तसेच त्याुंच्या कारलकदीत अमेररका, चीन आलण श्रीिुंका येथे 

भारताच्या रािदूत म्हणून काम केिे. 

 

Source: TOI 

 

"माझे संपूणि जीवन: काम, कुटंुब आडण आमचे भडवष्य": आिचरित्र 

 

• पेन्सिकोच्या मािी अध्यक्षा आलण म ख्य कायिकारी अलधकारी इुंद्रा नूयी याुंनी ‘माय लाईि इन ि ल: वकि , 

िॅलमली आलण आमचे भलवष्य’ या नावाचे त्याुंचे आिचररत्र लललहले आहे. 

• लतच्या सुंस्मरणात, इुंद्रा नूईने लहानपणापासून ते पेन्सिको ची सीईओ बनण्यापयिंत लतच्या आय ष्याला आकार 

देणाऱ्या घटनाुंचे वणिन केले आहे, लिथून ती 2018 मधे्य लनवृत्त झाली. 

• इुंद्रा नूयी याुंना 2007 मधे्य पदम भूर्ण देऊन सन्मालनत करण्यात आले आहे. 

Source: HT  

मित्वाचे हिवस 

भाितीय िवाई दल डदन 
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• देशात दरवर्ी 8 ऑक्टोबर रोिी भारतीय हवाई दल लदवस सािरा केला िातो. 

• 8 ऑक्टोबर 1932 रोिी लिलटश साम्राज्याने देशात भारतीय वाय सेना (IAF) ची स्थापना केली होती. 

• एलप्रल 1933 मधे्य पलहले ऑपरेशनल स्क्वािर न अन्सस्िात आले. 

• भारतातील हवाई दल अलधकृतपणे 1932 मधे्य य नायटेि लकुं गिमच्या रॉयल एअर िोसिची सहाय्यक शक्ती 

म्हणून उभी करण्यात आली होती.  

Source: India Today 

 

खेळ 

भाितातील पडिले क्रीिा लवाद कें ि 

 

• कें द्रीय कायदा मुंत्री लकरेन ररलििू याुंनी ग िरातमधीि देिातीि पलहल्या "स्पोट्िस आलबिटर ेिन सेंटर ऑि 

इुंलिया" (SACI) चे उद्घाटन केिे. 

• SACI क्रीिा के्षत्रातीि वाद ििद मागण्यासाठी स्वतुंत्र सुंस्था म्हणून काम करेि. 

• SACI िा अहमदाबाद न्सस्थत SE TransStadia Pvt Ltd. िारे प्रोत्साहन लदिे िाईि. 

• कायदा आलण न्याय मुंत्रािय SACI िा सवि कायदेिीर आधार देईि. 

Source: TOI 

ऑस्टरावा ओपन मडिला दुिेिीचे डवजेतेपद 2021 

 

• भारताची टेलनस अन भवी, सालनया लमझािने झेक प्रिासत्ताकातील ओस्टर ावा येथे लतची लचनी िोिीदार श ई झाुंग 

याुंच्यासोबत ऑस्टर ावा ओपन 2021 मधे्य मलहला द हेरीचे लविेतेपद पटकावले. 

• सालनया लमझािचे हे या मोसमातील पलहले लविेतेपद आहे आलण लतच्या कारलकदीतील 43 वे िेतेपद आहे. 

• ओस्टर ावा ओपन ही मलहला टेलनसपटूुंसाठी आयोलित स्पधाि आहे. 

Source: newsonair 
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डु्यिंि कप फुटबॉल टर ॉफी 

 

• एिसी गोवा (ि टबॉल क्लब गोवा) ने कोलकाता येथे अुंलतम िेरीत मोहम्मदन स्पोलटिंग क्लबवर 1-0 ने 

लविय लमळवल्यानुंतर ड्य रुंि कप ि टबॉलचे िेतेपद पटकावले. 

• ड्य रुंि कपचा म क ट एिसी गोवाचे प्रलशक्षक ि आन िेरॅुं िो िेनॉल याुंची भारतीय भूमीवर प्रथमच टर ॉिी 

देखील आहे. 

• एिसी गोवाला िेतेपद लमळवण्यासाठी 40 लाख रुपये लमळाले, तर मोहम्मदन स्पोलटिंगला 20 लाख रुपये 

लमळाले. 

Source: newsonair 

िाष्ट्र ीय क्रॉस-कंटर ी चॅर्क्ियनडशप 2022 

 

• नागालँि अॅथलेलटक्स असोलसएशन 15 व्या िानेवारी 2022 रोिी 56 व्या राष्ट्र ीय क्रॉस कुं टर ी 

चॅन्सियनलशपचे आयोिन करेल. 

• भारतीय अॅथलेलटक्स िेिरेशनच्या प्रायोिकिाखाली याचे आयोिन केले िाईल.  

• टीप: चुंदीगि अॅथलेलटक्स असोलसएशनने िेि वारी 2021 मधे्य 55 व्या राष्ट्र ीय क्रॉस कुं टर ी चॅन्सियनलशपचे 

आयोिन केले. 

Source: newsonair 

 

अिवाल  

स्वच्छ सवेक्षण 2022 
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• गृहलनमािण आलण िहरी व्यवहार मुंत्री हरदीप लसुंह प री (MoHUA) याुंनी स्वच्छ सवेक्षण 2022 िा स रुवात 

केिी. 

• स्वच्छ भारत लमिन-अबिन (SBM-U) िारा आयोलित स्वच्छ सवेक्षण (SS) ची ही सिग 7 वी आवृत्ती आहे. 

• 'पीपि िस्टि' च्या थीमसह प ढे चािू ठेवून, एसबीएम-यू 'िन भागीदारी' च्या व्यापक थीम अुंतगित नागररक-

कें लद्रत उपक्रमाुंची मालिका आयोलित करेि. 

• सवेक्षण जे्यष्ठ नागररक आलण तरुण प्रौढाुंच्या आवािािा समानतेने प्राधान्य देईि आलण िहरी भारताची 

स्वच्छता राखण्यासाठी त्याुंच्या सहभागािा बळ देईि. 

• MoHUA िारे 2016 मधे्य 73 िहराुंमधे्य स्वच्छता मापदुंिाुंवर िहराुंची रँलकुं ग करण्यासाठी सादर करण्यात 

आिे, स्वच्छ सवेक्षण हे 4,000 पेक्षा िास् िहरी स्थालनक सुंस्था (ULBs) कव्हर करणारे िगातीि सवाित मोठे 

िहरी स्वच्छता सवेक्षण बनिे आहे. 

• 15K च्या खािी आलण 15-25K च्या दरम्यान दोन िोकसुंख्या शे्रणी सादर करून या वर्ीचे सवेक्षण िहान 

िहराुंसाठी एक स्रीय खेळण्याचे के्षत्र तयार करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. 

• सवेक्षणाच्या पदलचन्हाुंचा आणखी लवस्ार करण्यासाठी, प्रथमच लिल्हा क्रमवारी स रू करण्यात आिी आहे. 

• मागीि वर्ािंच्या 40% च्या त िनेत सॅिलिुंगसाठी सवेक्षणाची व्याप्ती आता 100% वॉिािंमधे्य वाढवण्यात आिी 

आहे. 

Source: PIB 

IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया श्रीमंत यादी 2021 

• IIFL वेल्थ हुरुन इुंलिया ररच लिस्ट 2021 न सार ररिायन्स इुंिस्टर ीि लिलमटेि (RIL) चे अध्यक्ष म केि अुंबानी 

7,18,000 कोटी रुपयाुंच्या सुंपत्तीसह सिग 10 व्या वर्ी भारतातीि सवाित श्रीमुंत व्यक्ती बनिे आहेत. 

• हुरून ग्लोबि 500 मोस्ट वॅ्हल्य एबि कुं पन्या 2021 न सार RIL िगातीि 57 व्या सवाित मौल्यवान कुं पनी बनिी 

आहे. 

 

शीषि 3 हुरुन इंडिया श्रीमंत यादी 2021: 

• म केि अुंबानी (ररिायन्स इुंिस्टर ीि): ₹ 7,18,000 कोटी लनव्वळ सुंपत्ती 

• गौतम अदानी (अदानी ग्र प): ₹ 5,05,900 कोटी लनव्वळ सुंपत्ती 
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• लिव नादर (एचसीएि): ₹ 2,36,600 कोटी लनव्वळ सुंपत्ती 

Source: India Today 

डजल्हा रुग्णालयांच्या कामडगिीतील सवोत्तम पद्धती 

 
• नीलत आयोगाने भारतातीि लिल्हा रुग्णाियाुंचा कायिक्षमता मूल्याुंकन अहवाि प्रलसद्ध केिा, ज्याचे िीर्िक 

'लिल्हा रुग्णाियाुंच्या कामलगरीतीि सवोत्तम पद्धती' आहे. 

• हा अहवाि आरोग्य आलण क ट ुंब कल्याण मुंत्रािय आलण WHO भारत याुंच्या सहकायािचा पररणाम आहे. 

• हा अहवाि देिभरातीि लिल्हा रुग्णाियाुंच्या पलहल्या कामलगरीचे मूल्याुंकन आहे. 

• मूल्याुंकन रेमवकि मधे्य सुंरचना आलण आउटप टच्या िोमेनमधे्य 10 म ख्य कायिक्षमता लनदेिक समालवष्ट् 

आहेत. 

Source: PIB 

िेली-बोने सवेक्षण 

 

• कें द्रीय िििक्ती मुंत्री गिेंद्रलसुंह िेखावत आलण राज्यमुंत्री (स्वतुंत्र प्रभार) लवज्ञान आलण तुंत्रज्ञान, िॉ लितेंद्र लसुंह 

याुंनी सुंय क्तपणे ि ष्क के्षत्रातीि भूिि व्यवस्थापनासाठी हेिी-बोनि सवेक्षणाचे उद्घाटन केिे. 

• कें द्रीय भूिि मुंिळ, िििक्ती मुंत्रािय आलण CSIR-NGRI (नॅिनि लिओलिलिकि ररसचि इन्सन्स्ट्टू्यट), 

हैदराबाद याुंनी रािस्थान, ग िरात, हररयाणा राज्याुंच्या काही भागाुंमधे्य प्रगत हेिी-बोनि भौगोलिक सवेक्षण 

आलण इतर वैज्ञालनक अभ्यासाच्या वापरासाठी करार केिा आहे.पुंिाब आलण लहमाचि प्रदेि Aquifer 

मानलचत्रण कायिक्रमाुंतगित 3.88 िाख चौरस लकमी के्षत्र व्यापतात. 

Source: PIB 
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'द से्टट ऑफ द वर्ल्ि डचर्ल्र ेन 2021' अिवाल 

 

• कें द्रीय आरोग्य आलण क ट ुंब कल्याण मुंत्री मनस ख माुंिलवया याुंनी य लनसेिचे िागलतक प्रम ख प्रकाशन - "द 

से्टट ऑि द वल्ि ि लचल्िर ेन 2021; माझ्या मनावर: म लाुंच्या मानलसक आरोग्याला प्रोत्साहन,  सुंरक्षण आलण 

काळिी " या नावाचा अहवाल प्रकालशत केला.  

• या अहवालात म लाुंच्या मानलसक आरोग्यावर कोलवि -19 साथीच्या लक्षणीय प्रभावाचा तपशील आहे. 

अिवालाचे मित्त्वाचे डनष्कषि: 

• अहवालात असे आढळून आले आहे की भारतातील 15 ते 24 वर्ािंच्या म लाुंपैकी स मारे 14 टके्क लकुं वा 7 पैकी 

1, अनेकदा लनराश झाल्याचे नोुंदवले आहे. 

• 10 ते 19 वयोगटातील 13 टके्क लकशोरवयीन म ले लनदान झालेल्या मानलसक लवकाराने िगतात असा अुंदाि 

आहे. 

• 15 ते 19 वर्ािंच्या म लाुंमधे्य आिहत्या हे चौथे प्रम ख कारण आहे. दरवर्ी, 10 ते 19 वयोगटातील िवळपास 

46,000 म ले स्वतः चे आय ष्य सुंपवतात. 

Source: PIB 

िेनले पासपोटि  इंिेक्स 2021 

 

• हेनले पासपोटि इुंिेक्स 2021 ने िगातील सवाित शन्सक्तशाली पासपोटिची यादी उघि केली आहे आलण भारत 

त्यावर 90 व्या क्रमाुंकावर आहे. 

• भारताच्या पासपोटिला 58 चा न्सव्हसा-म क्त स्कोअर लमळाला, याचा अथि भारतीय पासपोटि धारक पूवि 

न्सव्हसालशवाय 58 देशाुंना भेट देऊ शकतात. 

• तालिलकस्ान आलण ब लकि ना िासोसह भारताचा क्रमवारीत समावेश आहे. 

• पलहला रँक- िपान, लसुंगापूर (न्सव्हसा-म क्त स्कोअर 192) 

• द सरा क्रमाुंक- िमिनी, दलक्षण कोररया (190) 

• लतसरा क्रमाुंक- लिनलँि, इटली, लक्समबगि, से्पन (189) 

• इराक आलण अिगालणस्ान हे सवाित वाईट पासपोटि असलेले देश आहेत िे अन क्रमे 28 आलण 26 न्सव्हसा 

म क्त आहेत. 
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• टीप: भारत िानेवारी 2021 च्या लनदेशाुंकात 85 व्या, 2020 मधे्य 84 व्या आलण 2019 मधे्य 82 व्या क्रमाुंकावर 

होता. 

Source: Indian Express 

नवीन नेमणुका 

गुजिात डवधानसभेच्या पडिल्या मडिला सभापती 

 

• भािपच्या जे्यष्ठ आमदार लनमाबेन आचायि ग िरात लवधानसभेच्या पलहल्या मलहिा सभापती झाल्या. 

• 1960 मधे्य ग िरातच्या स्थापनेनुंतर प्रथमच राज्य लवधानसभेत मलहिा सभापती आहेत. 

• व्यवसायाने स्त्रीरोगतज्ज्ञ, 74 वर्ीय आचायि भ ि-कच्छमधून पाचव्याुंदा आमदार आहेत. 

Source: Indiatoday 

IAEA चे बाह्य लेखापिीक्षक 

 

• भारताचे लनयुंत्रक आलण महालेखापरीक्षक (सीएिी) िी सी म मूि याुंची आुंतरराष्ट्र ीय अण ऊिाि एिन्सी (आयएईए) 

चे प ढील बा् लेखापरीक्षक म्हणून सहा वर्ािंच्या कालावधीसाठी लनवि करण्यात आली आहे. 

• िीसी म मूि याुंनी 8 ऑगस्ट 2020 रोिी भारताचे लनयुंत्रक आलण महालेखापरीक्षक (CAG) म्हणून पदभार 

स्वीकारला. 

• त्याुंनी कें द्र शालसत प्रदेश िमू्म आलण काश्मीरचे पलहले उपराज्यपाल म्हणूनही काम केले आहे.  

आंतििाष्ट्र ीय अणुऊजाि एजन्सी (IAEA) बद्दल: 

• ही एक आुंतरराष्ट्र ीय सुंस्था आहे िी अण ऊिेच्या शाुंततापूणि वापराला प्रोत्साहन देते. 

• ही एक स्वायत्त सुंस्था म्हणून 29 ि लै 1957 रोिी स्थालपत झाली. 

• त्याचे म ख्यालय न्सव्हएन्ना, ऑन्सस्टरया येथे आहे. 

Source: India Today 
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आयुध संचालनालयाचे मिासंचालक 

 
• ईआर िेख याुंनी आय ध सुंचािनाियाचे (समन्वय आलण सेवा) पलहिे महासुंचािक म्हणून पदभार स्वीकारिा. 

• ही ऑििनन्स िॅक्टरी बोिि (OFB) ची उत्तरालधकारी सुंस्था आहे. 

• ईआर िेख यापूवी इटारसीच्या आय ध कारखान्याचे महाव्यवस्थापक होते. 

• ते आय ध रत्न प रस्कार, 2020 चे प्राप्तकताि देखीि आहेत. 

आयुध डनमािणी मंिळ (OFB) बद्दल: 

• आता हे बदिून 7 सुंरक्षण सावििलनक के्षत्रातीि य लनट्स (DPSUs) करण्यात आिे आहे िे पूणिपणे लनयुंलत्रत 

आलण भारत सरकारच्या सुंरक्षण मुंत्राियाच्या मािकीचे आहेत. 

Source: PIB 

जपानचे नवे पंतप्रधान 

• िपानच्या सुंसदेने मािी परराष्ट्र  मुंत्री ि लमयो लकलिदा याुंची नवीन पुंतप्रधान म्हणून लनवि केिी. 

• ि लमओ लकलिदा याुंनी योिीलहदे स गा याुंची िागा घेतिी, ज्याुंनी यापूवी आपल्या मुंलत्रमुंिळाचा रािीनामा लदिा 

होता. 

• 29 सिेंबर 2021 पासून त्याुंनी लिबरि िेमोकॅ्रलटक पाटी (LDP) चे अध्यक्षपदही भूर्विे आहे. 

 
Source: The Hindu 

 

संकीणथ 

"अच्छी आदत" मोिीम  
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• म ुंबई मेटर ो रेि कॉपोरेिन आलण िपान इुंटरनॅिनि को-ऑपरेिन (JICA) याुंनी कोलवि -19 सारख्या 

सुंसगििन्य रोगाुंचा प्रसार रोखण्यासाठी स्वच्छता पद्धती ुंलवर्यी िागरूकता लनमािण करण्यासाठी " अच्छी आदत 

" नावाची मोहीम स रू केिी आहे. 

• या उपक्रमाअुंतगित म ुंबई मेटर ो िाइन -3 प्रकल्पाच्या बाुंधकाम साइटवर कामगाराुंना स्वच्छतेिी सुंबुंलधत 

सालहत्य लवतरीत करण्यात आिे. 

Source: Newsonair 

SACRED पोटिल 

 

• सामालिक न्याय आलण सक्षमीकरण मुंत्राियाने ‘वररष्ठ सक्षम नागररकाुंसाठी प न्हा नोकरीसाठी प्रलतष्ठा 

(SACRED)’ हे पोटिि लवकलसत केिे आहे. 

• जे्यष्ठ नागररकाुंना लनरोगी, आनुंदी, सिक्त, सन्माननीय आलण स्वाविुंबी िीवन िगण्याची खात्री करण्याचे मागि 

आखणे हा उदे्दि आहे. 

• रोिगार िोधणारे जे्यष्ठ नागररक आलण रोिगार प रवठादाराुंना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी आयटी पोटिि 

लवकलसत केिे िाणार आहे. 

• 5 वर्ािंसाठी दरवर्ी 2 कोटी रु. पॅ्लटिॉमि िेव्हिपमेंटसाठी 10 कोटी रुपये लनधीच्या देखभािीच्या अन दानासह 

प्रदान केिे िाईि. 

Source: PIB 

टर ार्क्न्सट टर ीटमेंट सेंटि 

 

• वन्यिीव सुंवधिनाचे पारुंपाररक धे्यय म्हणिे पयािवरणातीि लवलवधता लटकवणे. यासाठी राज्यात सवित्र वन्यिीव 

सप्ताह राबविा िात आहे. 

• त्यान सार वन्यिीवाुंच्या सुंरक्षणासाठी 'लनसगि सुंवधिन आलण वन्यिीव व्यवस्थापन' योिनेअुंतगित लिल्ह््ात 

'टर ान्सन्झट टर ीटमेंट सेंटर' स रू करण्यात येत आहे. 
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• म्हसरूळ येथीि लनसगि सुंवधिन आलण वन्यिीव व्यवस्थापन योिनेअुंतगित उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्ालवत 

इमारती 'टर ान्सन्झट टर ीटमेंट सेंटर'चा भूमीपूिन समारुंभ वन्यिीव सप्ताहादरम्यान आयोलित करण्यात आले. 

• नालिक लिल्हा वन लवभागाकिे नालिक, त्र्युंबक, इगतप री, लसन्नर, पेठ, बा-हे, हसूिि, नानािी आलण लदुंिोरी, 

लनिाि आलण स रगाणा ताि के असे एकूण 8 वनके्षत्र आहेत.  

• लिल्ह््ाच्या पलिम भागात प्राम ख्याने लबबट, तरस, कोल्हा, ससा, मोर, माकि, उि माुंिर इत्यादी वन्य प्राणी 

आढळतात.  

• तसेच नालिक, लसन्नर आलण इगतप री िुंगिात लबबट वन्यिीवाुंची मोठ्या प्रमाणात उपन्सस्थती आहे. या अपुंग 

कें द्राच्या माध्यमातून िखमी आलण आिारी वन्य प्राणी आलण पक्ष्याुंवर उपचार केिे िातीि आलण हे अपुंगि 

कें द्र वन्यिीवाुंसाठी वरदान ठरेि. 

Source: Deshdoot 

जन योजना मोिीम 2021 

 
• कें द्रीय पुंचायती राि आलण ग्रामलवकास मुंत्री लगरीराि लसुंह याुंनी िन योिना अलभयान 2021- सबकी 

योिना सबका लवकास आलण व्हायिुंट ग्रामसभा िॅिबोिि िाँच केिे. 

• आलथिक वर्ि 2022-23 च्या योिना तयार करण्यासाठी आलण ग्रामोदय सुंकल्प मालसकाच्या 10 व्या 

अुंकासाठी त्याुंनी पीपि पॅ्लन कॅिेन -2021 वरीि प न्सस्काही प्रलसद्ध केिी. 

• 2 ऑक्टोबर 2021 पासून सवि राज्याुंमधे्य पीपल्स पॅ्लन मोहीम राबविी िात आहे. 

• एक व्हायिुंट ग्रामसभा िॅिबोिि ग्रामसभा/ग्रामपुंचायतीच्या बैठकीिारे िास्ीत िास् सहभाग वाढवण्यास 

मदत करेि. 

Source: PIB 

IndiaXports 2021 पोटिल 

 
• कें द्रीय एमएसएमई (सूक्ष्म, िघ  आलण मध्यम उद्योग) मुंत्री नारायण राणे याुंनी इुंलिया एक्सपोटि 

इलनलिएलटव्ह आलण इुंलियाएक्सपोट्िस 2021 पोटिि ऑि इुंलिया एसएमई (िघ  आलण मध्यम उद्योग) 

िोरमचे उद्घाटन केिे. 
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• या उपक्रमामधे्य एक मालहती पोटिि आहे िे भारतीय MSMEs िारे लनयाितीसाठी ज्ञानाचा आधार म्हणून 

काम करते िे सवि 456 टेररि िाईनसाठी सुंभाव्य बािारासह लनयाितक्षमतेिी सुंबुंलधत आवश्यक मालहती 

तसेच लनयाित, लनयाित प्रलक्रया आलण बरेच काही यामधीि टर ेंिसह आहे. 

Source: PIB 

ििा भिा मोिीम 

 
• हरा भरा, तेिुंगणातीि सीिकोिर िर ोन वापरून भारतातीि पलहिी हवाई बीलिुंग मोहीम स रू करण्यात आिी. 

• मरुत िर ोन्सने लवकलसत केिेिा 'सीिकोिर' हा ििद आलण से्किेबि प नरवनासाठी एक हवाई बीिारोपण 

उपाय आहे. 

• हा प्रकल्प िर ोनचा वापर करून बारीक, नापीक आलण ररकाम्या िुंगिाच्या िलमनीवर लबयाणे गोळे पसरवतो 

िेणेकरून ते झािाुंच्या लहरव्यागार लनवासस्थानात बदितीि. 

Source: The Hindu 

 

‘ई-ऊसतोि कल्याण' ॲप 

 

• बीिमधे्य ऊस कामगाराुंची लिलिटि नोुंदणी करण्यासाठी आलण त्याुंना िररत ओळखपत्र देण्यासाठी ‘ई-

ऊसतोि कल्याण' नावाचे अॅप स रू करण्यात आिे. 

• बीि लिल्ह््ातीि कामगाराुंची कमीत कमी वेळेत नोुंदणी करण्यासाठी हे अॅप प्रायोलगक तिावर लवकलसत 

केिे गेिे आहे, त्यानुंतर यानुंतर सुंपूणि राज्यात राबवण्यात येणार आहे. 

Source: Newsonair 
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जल जीवन डमशन अॅप 

 

• पुंतप्रधान नरें द्र मोदी याुंनी िि िीवन लमिन अुंतगित िि िीवन लमिन अॅप आलण राष्ट्र ीय िि िीवन 

कोि िाँच केिे. 

जल जीवन डमशन अॅप बद्दल: 

• भागधारकाुंमधे्य िागरूकता स धारण्यासाठी आलण िि िीवन लमिन अुंतगित योिनाुंची अलधक 

पारदििकता आलण उत्तरदालयि स धारण्यासाठी िि िीवन लमिन अॅप स रू करण्यात आिे आहे.  

िाष्ट्र ीय जल जीवन कोश बद्दल: 

• राष्ट्र ीय िि िीवन कोि मधे्य, कोणतीही व्यक्ती, सुंस्था, महामुंिळ लकुं वा समािसेवी, मग ती भारतात 

असो वा परदेिात, प्रते्यक ग्रामीण घर, िाळा, अुंगणवािी कें द्र, आश्रमिाळा आलण इतर सावििलनक 

सुंस्थाुंमधे्य नळपाणी िोिणी देण्यासाठी मदत करू िकते. 

जल जीवन डमशन बद्दल: 

• 2024 पयिंत सवि ग्रामीण घराुंना पाईपय क्त पाणी प रवण्याचे उलद्दष्ट् आहे.  

• 15 ऑगस्ट 2019 रोिी भारत सरकारच्या िििक्ती मुंत्राियाअुंतगित िॉन्च करण्यात आिे.  

Source: newsonair 

वेटलँि्स ऑफ इंडिया पोटिल 

 

• पयािवरण, वन आलण हवामान बदि मुंत्री, भूपेंद्र यादव याुंनी 'वेबिँि्स ऑि इुं लिया पोटिि' हे वेब पोटिि 

स रू केिे आहे. 

• हे पोटिि भारतातीि ओल्या भूमी ुंिी सुंबुंलधत सवि मालहतीसाठी एकि-लबुंदू प्रवेि आहे. 

• पयािवरण, वन आलण हवामान बदि मुंत्राियाच्या "वेटिँि्स मॅनेिमेंट िॉर बायोिायव्हलसिटी अँि 

क्लायमेट प्रोटेक्शन" (टेन्सिकि कोऑपरेिन प्रोिेक्ट) अुंतगित हा पोटिि लवकलसत करण्यात आिा आहे.  

Source: PIB 
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जगातील सवाित मोठा खादी िाष्ट्र ध्वज 

 

• िगातील सवाित मोठा खादी राष्ट्र ीय ध्वि महािा गाुंधी ुंच्या 152 व्या ियुंतीलनलमत्त लेह, लिाख येथे लावण्यात 

आला. 

• याचे उद्घाटन लिाखचे उपराज्यपाल आर के माथूर याुंनी केले. 

• 225 िूट लाुंब आलण 150 िूट रुुं द असलेल्या लतरुंग्याचे विन स मारे 1,000 लकलो आहे. 

• हा ध्वि खादी िायसि आलण म ुंबई येथील लप्रुंटरने बनवला आहे िो खादी न्सव्हलेि अँि इुंिस्टर ीि कलमशन 

(KVIC) शी सुंलग्न आहे. 

Source: India Today 

जागडतक अंतिाळ सप्ताि 2021 

 

• िागलतक अुंतराळ सप्ताह दरवर्ी 4 ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान वैज्ञालनक आलण ताुंलत्रक प्रगती सािरी 

करण्यासाठी आयोलित केला िातो. 

• िागलतक अुंतराळ सप्ताह 2021 ची थीम 'अुंतराळातील मलहला' आहे. 

• सुंय क्त राष्ट्र ाच्या महासभेने 1999 मधे्य िाहीर केले की िागलतक अुंतराळ सप्ताह दरवर्ी 4-10 ऑक्टोबर 

पयिंत आयोलित केले िाईल. 

Source: worldspaceweek.org 
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