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साप्ताहिक चालू घडामोडी दसुरा आठवडा ओक्टोबर 2021 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

लोकशािी भोंडला स्पर्ाा  

 
• देशातील लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने राज्य ननवडणूक कायाालयाने यंदा लोकशाही 

भोंडला स्पर्धेचं आयोजित केली आहे. 
• आर्धुननक गाण्यांद्वारे लोकशाही आणण हुकूमशाही यातील फरकाची सामान्य िनतेला िाणीव करून देणे 

हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश आहे. 
• या स्पर्धेतून महहला तयांच्या मतदानाचा हक्क आणण लोकशाही मूलयांचा ववचार करतील. 
• परंतु तुम्ही अशी गाणी देखील तयार करू शकता िी स्रीला मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास प्रवतृ्त करते 

ककंवा लग्नानंतर नतचे नाव बदलते. 
• लोकगीतातील स्रीपेक्षा आिची स्री अधर्धक स्वतंर आणण ननणाायक आहे हे लक्षात घेता , लोकशाही 

मूलयांवर आर्धाररत गाव आणण देशाच्या ववकासाला प्रार्धान्य देणाऱ्याला ननवडण्यासाठी ती नतच्या 
लोकप्रनतननर्धीकडे असं आवाहन गीतांमर्धून करता येईल. 

Source: Newsonair 

सावाजनिक वाितुकीमध्ये रोपवे सेवा 
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• वाराणसी लवकरच सावािननक वाहतुकीमध्ये रोपवे सेवा वापरणारे पहहले भारतीय शहर बनेल. 
• वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी कॅन्ट रेलवे स्टेशन (वाराणसी िकं्शन) ते चचा स्क्वेअर (गोडौललया) पयतं 

िगातील नतसरा आणण भारताचा पहहला सावािननक वाहतूक रोपवे बांर्धण्याचा प्रस्ताव आहे. 
• या रोप -वेच्या कामामुळे काशी ववश्वनाथ मंहदर आणण दशाश्वमेर्ध घाटात सहि प्रवेश लमळेल. 

Source: news1 
सखी प्रेरणा भवि 

 
• 'सखी प्रेरणा भवन' हा अलभनव प्रयोग नंदरुबार जिल्यातील ग्रामीण भागात राबवला िात आहे. 
• ककशोरवयीन मुली आणण महहलांसाठी नंदरुबार जिल्याच्या ग्रामीण भागात 'सखी प्रेरणा भवन' नावाचा 

अलभनव प्रयोग प्रथमच राबवला िात आहे. 
• जस्रयांना मालसक पाळीसारख्या अतयंत नािकू आणण अस्पष्ट ववषयावर उघडपणे चचाा करायला वेळ लागतो. 

नंदरुबार तालुक्यातील श्रीरामपूरसारख्या छोट्या गावातून सखी पे्ररणा भवनातून हीच चचाा सुरू झाली आहे. 
• सखी प्रेरणा भवन हे गाव पातळीवर महहलांसाठी प्रनतजष्ठत कक्ष आहे. 
• तसेच सॅननटरी पॅड असलेलया महहलांना तयांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत होईल. 
• सखी पे्ररणा भवनाची संकलपना श्रीरामपूर ग्रामपंचायत आणण कफननश सोसायटी यांनी संयुक्तपणे केली आहे. 

Source: newsonair 

 
मित्वाच्या बातम्या: भारत 

राष्ट्रव्यापी िदी संवर्ाि कायाक्रम 

 
• कें द्रीय मतस्यव्यवसाय, पशुसंवर्धान आणण दगु्र्धव्यवसाय मंरी, परशोत्तम रूपाला यांनी उत्तर प्रदेशातील गड 

मुक्तेश्वर, ब्रििघाट येथे ररव्हर रॅंधचगं प्रोग्रामचा शुभारंभ केला. 
• तयाचबरोबर उत्तराखंड, ओररसा, ब्ररपुरा आणण छत्तीसगड या इतर 4 राज्यांनीही देशव्यापी ररव्हर रांधचगं 

कायाक्रमात भाग घेतला. 
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• प्रर्धानमंरी मतस्य संपदा योिना (पीएमएमएसवाय) योिनेअंतगात "ररव्हर रांधचगं प्रोग्राम" एक ववशेष 
उपक्रम म्हणून सादर केला िातो. 

Source: PIB 

 
मित्वाच्या बातम्या: जग 

निसगा आणण लोकांसाठी उच्च मित्वाकांक्षा युती (HAC) 

 
• अलीकडेच, भारत अधर्धकृतपणे ननसगा आणण लोकांसाठी उच्च महतवाकांक्षा युती (HAC) मध्ये सामील झाला. 
• एचएसीमध्ये सामील होणारा भारत ब्रिक्स (िाझील, रलशया, भारत, चीन आणण दक्षक्षण आकिका) पैकी पहहला 

आहे. 
• प्रकृनत आणण लोकांसाठी उच्च महतवाकांक्षा गठबंर्धन (एचएसी) कोस्टा ररका, िान्स आणण ब्रिटन यांनी 2019 

मध्ये सुरू केले. 
• एचएसी हा एक आंतरसरकारी गट आहे ज्याचे अध्यक्ष िान्स आणण कोस्टा ररका आणण यूके द्वारे महासागर 

सह-अध्यक्ष आहेत. 
Source: PIB 

अफगाणणस्तािवर जी 20 ववशेष बैठक  

 
• अलीकडेच, पंतप्रर्धान नरेंद्र मोदींनी अफगाणणस्तानवरील ‘िी 20 असार्धारण लशखर’ मध्ये भाग घेतला. 
• ही बैठक सध्या इटलीने बोलावली आहे, िी सध्या िी 20 चे अध्यक्ष आहे आणण इटाललयन पंतप्रर्धान माररओ 

डॅ्रगी यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे. 
• मानवी पररजस्थतीशी संबंधर्धत बैठकीत ववचारार्धीन मुद्दे; दहशतवादाशी संबंधर्धत धचतंा; आणण अफगाणणस्तान 

मध्ये मानवाधर्धकार या मुद्द्यांवर चचाा झाली. 
Source: PIB 
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मित्वाच्या बातम्या: अर्ाव्यवस्र्ा 
एअर इंडडया 

 
• टाटा सन्स समूहाने 18000 कोटी रुपयांची बोली जिकूंन एअर इंडडयाचे अधर्धग्रहण केले आहे. 
• िे.आर.डी. टाटा ने भारताची पहहली व्यावसानयक ववमान कंपनी, टाटा एअरलाइन्सची स्थापना 1932 मध्ये 

केली, िी 1946 मध्ये एअर इंडडया झाली. 1953 मध्ये एअर इंडडयाचे राष्रीयीकरण झाले. 
• िे.आर.डी. टाटा हे भारतातील पहहले परवानार्धारक पायलट होते. 

Source: newsonair 

मालवाितूक रेलगाड्या 

 
• भारतीय रेलवेने दक्षक्षण मध्य रेलवेवर (एससीआर) पहहलयांदाच ब्ररशूल आणण गरुड या दोन लांब पललयाच्या 

मालगाड्या यशस्वीपण ेचालवलया आहेत. 
• लांब पललयाच्या गाड्या, ज्या मालवाहतूक गाड्यांच्या सामान्य रचनेपेक्षा दपु्पट ककंवा अनेक पटीने लांब 

असतात, गंभीर ववभागांमध्ये क्षमता मयाादेच्या समस्येवर अनतशय प्रभावी उपाय प्रदान करतात. 
• ब्ररशूल हे एससीआरचे पहहले लांब पलले आहे ज्यात तीन मालगाड्यांचा समावेश आहे, म्हणिे 177 वॅगन. ही 

रेन ववियवाडा ववभागाच्या कोंडापलली स्टेशनपासून पूवा कोस्ट रेलवेच्या खदुाा ववभागात सुरू करण्यात आली. 
• एससीआरने गंुटकल ववभागाच्या रायचूरपासून लसकंदराबाद ववभागाच्या मनुगुरूपयतं आणखी एक समान गरुड 

नावाची एक मालवाहतूक चालवली. 
Source: PIB 
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मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

'' अजेय वॉररयर '' 2021 युद्र् सराव 

 
• भारताची 6 वी आवतृ्ती - यूके िॉइंट कंपनी लेव्हल लमललटरी रेननगं एक्सरसाइि '' अिेया वॉररयर '' 

2021 चा उत्तराखंडमर्धील चौबहटया येथे प्रारंभ झाला आहे. 
• 07 ते 20 ऑक्टोबर 2021 पयंत आयोजित केले िात आहे. 
• हा व्यायाम आंतर -कायाक्षमता ववकलसत करण्यासाठी आणण मैरीपूणा परदेशी राष्रांसह कौशलय सामानयक 

करण्याच्या उपक्रमाचा एक भाग आहे. 
Source: The Hindu 

मलबार 2021 युद्र् सराव 

 
• िपान मेररटाइम सेलफ डडफेन्स फोसा (िेएमएसडीएफ), रॉयल ऑस्रेललयन नेव्ही (आरएएन) आणण युनायटेड 

स्टेट्स नेव्ही (यूएसएन) यांच्यासह भारतीय नौदल (IN) ने बहुपक्षीय सागरी व्यायाम मलबार 2021 च्या 
दसुऱ्या टप्प्यात भाग घेतला. 

• 12 ते 15 ऑक्टोबर 2021 पयतं बंगालच्या उपसागरात हा सराव आयोजित केला िात आहे. 
• मलबार व्यायामाचा पहहला टप्पा कफलीवपन्स समुद्रात 26 - 29 ऑगस्ट 2021 दरम्यान आयोजित करण्यात 

आला होता.  
• भारतीय नौदलाच्या सहभागामध्ये INS रणवविय, INS सातपुरा, P8I लााँग रेंि मेरीटाइम पेरोल एअरक्राफ्ट 

आणण एक पाणबुडी यांचा समावेश आहे. 
Source:  India Today 
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िौदल व्यायाम 'ममलाि' 

 
• भारत फेिुवारी 2022 मध्ये आपला सवाात मोठा नौदल व्यायाम 'लमलान' आयोजित करणार आहे ज्यासाठी 46 

देशांना आमंब्ररत केले गेले आहे. 
• व्यायामामध्ये सवा क्वाड देशांचा (अमरेरका, भारत, िपान आणण ऑस्रेललया) सहभाग असेल आणण अमेररकेला 

प्रथमच आमंब्ररत केल ेिाईल. 
ममलाि बद्दल: 

• 1995 मध्ये सुरू झालेला लमलान द्वववावषाक आयोजित केला िातो.  
• हे आतापयतं पोटा ब्लेअर येथे आयोजित केले गेले आहे, परंतु आता ते ववशाखापट्टणमला हलवले िात आहे. 

िे अधर्धक िागा आणण पायाभूत सुववर्धा प्रदान करेल. 
Source: The Hindu 

 
ववज्ञाि आणण तंत्रज्ञाि 

मलेररयाववरोर्ी लस 

 
• िागनतक आरोग्य संघटनेने (डब्लयूएचओ) आरटीएस, एस/एएसओ १ (मॉजस्क्वररक्स) या मलेररयाववरोर्धी 

पहहलया लसीला ‘’ मंिूर केले आहे. 
• RTS, S/ASO1 (Mosquirix) ही पहहली मलेररयाववरोर्धी लस आहे आणण आिपयंत, लसीमध्ये लहान 

आकिकन मुलांच्या चाचण्यांमध्ये मलेररया आणण िीवघेणा गंभीर मलेररयाची लक्षणीयरीतया कमी 
करण्याची क्षमता असलयाचे हदसून आले आहे. 

• ही लस ब्रिहटश औषर्ध ननमााता ग्लॅक्सोजस्मथक्लाइन (िीएसके) ने ववकलसत केली आहे. 
Source: Indian Express 
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भारतीय अंतराळ संघटिा 

 
• पंतप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांनी इंडडयन स्पेस असोलसएशन (ISPA) सुरू केले. 

भारतीय अंतराळ संघटिा (ISPA) बद्दल: 
• ISPA ही स्पेस आणण उपग्रह कंपन्यांची प्रीलमयर इंडस्री असोलसएशन असेल. 
• तयाच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये लासान अाँड टुिो, नेलको (टाटा गु्रप), वनवेब, भारती एअरटेल, मॅपमीइंडडया, 

वालचंदनगर इंडस्रीि आणण अनंत टेक्नॉलॉिी लललमटेड यांचा समावेश आहे. इतर मुख्य सदस्यांमध्ये गोदरेि, 
्यूिेस इंडडया, अणझस्टा-बीएसटी एरोस्पेस प्रायव्हेट लललमटेड, बीईएल, सेंटम इलेक्रॉननक्स, मॅक्सर इंडडया 
यांचा समावेश आहे. 

• लेफ्टनंट िनरल अननल भट्ट (ननवतृ्त) यांची ISPA चे महासंचालक म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
Source: India Today 

 
पयाावरण 

छत्तीसगडमर्ील व्याघ्र प्रकल्प 

 
• राष्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधर्धकरणाने (एनटीसीए) छत्तीसगड सरकारच्या गुरु घासीदास राष्रीय उद्यान आणण 

तमोर वपगंला वन्यिीव अभयारण्याच्या एकब्ररत क्षेरांना व्याघ्र प्रकलप म्हणून घोवषत करण्याच्या प्रस्तावाला 
मंिुरी हदली. 
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• नवीन ररझव्हा मध्य प्रदेश आणण झारखंडच्या सीमेला लागून राज्याच्या उत्तर भागात आहे. 
• उदंती-सीतानदी, अचनकमार आणण इंद्रावती ररझव्हा नंतर छत्तीसगडमर्धील हे चौथे व्याघ्र प्रकलप असेल. 
• हे देशातील व्याघ्र प्रकलपाच े53 वे असेल. 

Source: Indian Express 

 
पुरस्कार आणण सन्माि 

2021 िोबेल पाररतोवषक 

• 2021 चा नोबेल शांतता पुरस्कार कफललवपन्सच्या परकार माररया रेसा आणण रलशयाच्या हदलमरी मुराटोव्ह 
यांना तयांच्या देशात अलभव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या लढाईसाठी देण्यात आला. 

 

 
• रेस्सा कफललवपन्समर्धील रॅप्लर या स्वतंर न्यूि वेबसाइटच्या सह-संस्थापक आणण मुख्य कायाकारी अधर्धकारी 

आहेत. 
• साहहतयासाठी नोबेल पाररतोवषक 
• टांझाननयन कादंबरीकार अब्दलुरािाक गुनााह यांनी वसाहतवादाच्या पररणामांववषयी आणण संस्कृती आणण 

महाद्वीपांमर्धील दरीतील ननवाालसतांच्या भववतव्याच्या तडिोडी आणण करुणापूणा प्रवेशासाठी साहहतयातील 
2021 चे नोबेल पाररतोवषक जिंकले आहे. 

Source: newsonair 

िोबेल पाररतोवषक 2021 
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• अमेररकाजस्थत अथाशास्रज्ञ डेजव्हड काडा, िोशुआ अाँधग्रस्ट आणण धगडो इम्बेन्स यांना यंदाचे अथाशास्राचे 
नोबेल पाररतोवषक लमळाले आहे. डेजव्हड काडाला अर्धे बक्षीस लमळेल आणण इतर दोन तज्ज्ञांना उवाररत 
अर्धे लमळेल. 

• डेजव्हड काडा (युननव्हलसाटी ऑफ कॅललफोननाया बका ले) ला "आधथाक श्रमशास्रातील तयांच्या अनुभविन्य 
योगदानासाठी" आधथाक शास्रातील 2021 चा पुरस्कार देण्यात आला आहे. 

• िोशुआ डी.अाँधग्रस्ट (मॅसॅच्युसेट्स इजन्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉिी) आणण गुइडो डब्लयू. इम्बेन्स (स्टॅनफोडा 
युननव्हलसाटी) यांना आधथाक कायांमर्धील 2021 चे पाररतोवषक "कारक संबंर्धांच्या ववश्लेषणासाठी तयांच्या 
पद्र्धतशीर योगदानासाठी" देण्यात आले आहे. 

Source: Indian Express 

राजीव सारस्वत सन्माि  

 
• राज्यपाल भगतलसहं कोश्यारी यांच्या हस्ते लेखक ववश्वास पाटील यांना ‘रािीव सारस्वत सन्मान’ प्रदान 

करण्यात आला. 
• श्रुती संवाद साहहतय कला अकादमीतफे हा सन्मान येतो. 
• लेखक ववश्वास पाटील यांचे ललखाणकाम: पाननपत, महानायक, झाडाझडती 
• रािीव सारस्वत, सुप्रलसद्र्ध लेखक, कवी आणण हहंदसु्थान पेरोललयमचे महाव्यवस्थापक, 26 नोव्हेंबर 

2008 रोिी मंुबईवर झालेलया दहशतवादी हललयात ठार झाले होते. 
• तयांच्या आठवणीत श्रुती संवाद साहहतय कला अकादमी लेखकांना ‘रािीव सारस्वत सन्मान’ देते. 

Source: Newsonair 

आयाभट्ट पुरस्कार 2021 

 
• DRDO च े अध्यक्ष डॉ.िी.सतीश रेड्डी यांना भारतातील अंतराळवीरांना प्रोतसाहन देण्यासाठी आयुष्यभर 

हदलेलया योगदानाबद्दल एस्रोनॉहटकल सोसायटी ऑफ इंडडया (ASI) द्वारे प्रनतजष्ठत आयाभट्ट पुरस्कार 
2021 प्रदान करण्यात आला आहे. 
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• िी सतीश रेड्डी हे प्रगत ववमानचालन, नेजव्हगेशन आणण क्षेपणास्र तंरज्ञानाच्या संशोर्धन आणण ववकास 
क्षेरात अग्रणी आहेत. 

Source: PIB 

 
मित्वाच ेहदवस 

10 ऑक्टोबर, जागनतक मािमसक आरोग्य हदवस 

 
• िागनतक मानलसक आरोग्य हदवस हा िागनतक मानलसक आरोग्य लशक्षण, िागरूकता आणण सामाजिक कलंक 

ववरुद्र्ध वककलीसाठी आंतरराष्रीय हदवस आहे. 
• िागनतक मानलसक आरोग्य हदन 2021 ची थीम 'एक असमान िगातील मानलसक आरोग्य' आहे. 
• वलडा फेडरेशन फॉर मेंटल हेलथ या िागनतक मानलसक आरोग्य संस्थेच्या पुढाकाराने 1992 मध्ये हे पहहलयांदा 

सािरे करण्यात आले. 
Source: who.int 

आंतरराष्ट्रीय आपत्ती जोखीम कमी करण्याचा हदवस 

 
• दरवषी 13 ऑक्टोबर रोिी आपत्ती िोखीम कमी करण्यासाठी आंतरराष्रीय हदवस सािरा केला िातो. 
• िोखीम-िागरूकता आणण आपत्ती कमी करण्याच्या िागनतक संस्कृतीला प्रोतसाहन देण्यासाठी संयुक्त 

राष्राच्या महासभेच्या आवाहनानंतर 1989 मध्ये याची सुरुवात झाली. 
• 2021 च्या आवतृ्तीत "ववकसनशील देशांना आपत्तीचा र्धोका आणण आपत्तीचे नुकसान कमी करण्यासाठी 

आंतरराष्रीय सहकाया" यावर लक्ष कें हद्रत केले आहे. सेंदाई सेव्हन टागेट्सपैकी हे सहावे आहे. 
Source: un.org 
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जागनतक मािक हदि 

 
• िागनतक मानक हदन, ज्याला आंतरराष्रीय मानक हदन म्हणूनही ओळखले िाते, दरवषी 14 ऑक्टोबर रोिी 

िागनतक स्तरावर सािरा केला िातो. 
• िागनतक मानक हदन 2021 ची थीम "चांगलया िगासाठी सामानयक दृष्टी" आहे. 
• या हदवसाचे उद्दीष्ट ग्राहक, ननयामक आणण उद्योगामध्ये िागनतक अथाव्यवस्थेसाठी मानकीकरणाच्या 

महत्त्वववषयी िागरूकता ननमााण करणे आहे. 
Source: India Today 

 
खेळ 

2022 बममिंघम राष्ट्रकुल खेळ 

 
• हॉकी इंडडयाने 2022 बलमघंम कॉमनवेलथ गेम्समर्धून बाहेर पडले आहे.  
• कारण: कोववड -19 ची धचतंा आणण यूकेच्या भारतातील प्रवाशांसाठी भेदभावपूणा अलग ठेवण्याचे ननयम यांमुळे 
• इंग्लंडने भुवनेश्वरमध्ये पुरुषांच्या कननष्ठ हॉकी ववश्वचषकातून अशाच कारणांमुळे माघार घेतलयानंतर हे 

पाऊल उचलण्यात आले आहे. 
Source: TOI 
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जागनतक कुस्ती स्पर्ाा 

 
• कुस्तीपटू अंशु मललक नॉवेच्या ओस्लो येथे 2021 च्या िागनतक कुस्ती स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकणारी 

पहहली भारतीय महहला ठरली. 
• महहलांच्या 57 ककलोच्या अंनतम फेरीत ती हेलन मारौललसशी लढत होती. 

Source: ndtv 

आंतरराष्ट्रीय मॅरर्ॉि स्पर्ाा 

 
• कोरोनामुळे गेलया वषी रद्द करण्यात आलेली पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉन या वषी होणार आहे. मार, वेळापरक 

आणण ननयम बदलले आहेत. 
• आंतरराष्रीय मॅरेथॉन व्यवस्थापनाने ही माहहती हदली. 
• तयांच्या मते, दरवषी डडसेंबरच्या पहहलया आठवड्यात होणारी ही स्पर्धाा पुढच्या वषी 27 फेिुवारीला आयोजित 

केली िाईल. 
• या वषी 14, 16 आणण 18 वयोगटासाठी शयाती होणार नाहीत 
• 18 वषाापेक्षा कमी वयाचे फक्त पुरुष आणण महहला स्पर्धाक ज्यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत ते या वषी 

42 ककमी, 21 ककमी, 10 ककमी, 5 ककमी आणण व्हीलचेअरच्या केवळ 5 गटामंध्ये स्पर्धाा करतील. बक्षीस 
ववतरण सोहळा रद्द करण्यात आला आहे.  

Source: newsonair 
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2021 ISSF ज्युनियर वल्डा चॅम्म्पयिमशप 

 
• 43 पदकांसह (17 सुवणा, 16 रौप्य आणण 10 कांस्य), भारताने आंतरराष्रीय नेमबािी क्रीडा महासंघ (ISSF) 

कननष्ठ िागनतक अजिंक्यपद 2021 मध्ये पेरूच्या ललमा, पेरूमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. 
• पदकांमध्ये दसुरे स्थान 21 पदकांसह (7 सुवणा, 8 रौप्य आणण 6 कांस्य) यूएसएला लमळाले. 

Source: ndtv 

एफआयएच िॉकी स्टासा पुरस्कार 2021 

 
• भारतीय हॉकी खेळाडंूनी एफआयएच (इंटरनॅशनल हॉकी फेडरेशन) हॉकी स्टासा अवॉड्ासच्या 2020-21 आवतृ्तीवर 

वविय लमळवला. 
• एखाद्या देशाने (भारताने) सवा आठ प्रकारात वविय लमळवण्याची ही पहहलीच वळे आहे. 

ववजेत्यांची यादी: 
• सवोत्तम खळेाडू: गुरिीत कौर (महहला) आणण हरमनप्रीत लसगं (पुरुष) 
• वषाातील गोलकीपर: सववता पुननया (महहला) आणण पीआर श्रीिेश (पुरुष) 
• वषााचा प्रलशक्षक: स्िोडा मारीने (महहला) आणण ग्राहम रीड (पुरुष) 
• वषाातील उदयोन्मुख तारा: शलमाला देवी (महहला) आणण वववेक सागर प्रसाद (पुरुष) 

Source: Indian Express 

 
अिवाल  

 
भारतातील मशक्षण अिवालाची म्स्र्ती 

• युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंहटकफक अाँड कलचरल ऑगानायझेशन (युनेस्को) ने भारतासाठी 
2021 स्टेट ऑफ द एज्युकेशन ररपोटा (एसओईआर) लॉन्च केला. ज्याचा ववषय होता, 'नो टीचर, नो 
क्लास'. 
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• NEP ची अंमलबिावणी वाढवण्यासाठी आणण लशक्षकांवर SDG.4 लक्ष्य 4C PM MITRA पाका  साकार 
करण्याच्या हदशेने एक अहवाल म्हणून काम करण्याचा या अहवालाचा हेतू आहे. 

 
अिवालाचे निष्ट्कषा: 

• उत्तर प्रदेश, ब्रबहार आणण मध्य प्रदेशमध्ये सवााधर्धक लशक्षकांच्या िागा ररक्त आहेत. 
• लशवाय, भारतातील 60 टक्क्यांहून अधर्धक ररक्त पदे ग्रामीण भागात आहेत, उत्तर प्रदेश 80 टक्क्यांवर आहे. 
• ब्ररपुरामध्ये महहला लशक्षकांची संख्या सवाात कमी आहे, तयानंतर आसाम आणण झारखंड आहे. गोवा आणण 

हदलली नंतर चंदीगड आघाडीवर आहे. 
Source: Business Today 

ग्लोबल गलािुड ररपोटा 2021 

 
• अलीकडेच, सेव्ह द धचलडे्रनने "आंतरराष्रीय बाललका हदन" (11 ऑक्टोबर) रोिी "ग्लोबल गलाहुड ररपोटा 2021: 

गलसा राइट्स इन क्रायलसस" प्रलसद्र्ध केला. 
• सेव्ह द धचलड्रेन ही भारतातील आघाडीची स्वतंर बाल हक्क स्वयंसेवी ससं्था आहे, िी देशातील 18 

राज्यांमध्ये काम करते. 
• बालवववाहामुळे िागनतक स्तरावर दररोि 60 हून अधर्धक मुली आणण दक्षक्षण आलशयात दररोि सहा मुलींचा 

बळी िातो. 
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• दक्षक्षण आलशयामध्ये दरवषी 2,000 बालवववाहाशी संबंधर्धत मतृयू (ककंवा दररोि सहा), तयानंतर पूवा आलशया 
आणण पॅलसकफक 650 मतृयू (ककंवा दररोि दोन) आणण लॅहटन अमेररकन आणण कॅररब्रबयनमध्ये 560 वावषाक 
मतृयू (ककंवा िवळिवळ दोन) पाहतात.  

Source: Indian Express 

 
िवीि िेमणकुा 

पीटीआय चे अध्यक्ष 

 
• पे्रस रस्ट ऑफ इंडडयाच्या (पीटीआय) अध्यक्षपदी अवीक सरकार यांची पुन्हा ननवड झाली. 
• अवीक सरकार एमेररटस संपादक आणण आनंद बािार गु्रप ऑफ पजब्लकेशन्सचे उपाध्यक्ष आहेत. 
• पीटीआय ही भारतातील सवाात मोठी वतृ्तसंस्था आहे. 

Source: outlookindia 

पंतप्रर्ािांचे सल्लागार 

 

• मंब्ररमंडळाच्या ननयुक्ती सलमतीने अलमत खरे यांची पंतप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांचे सललागार म्हणून दोन वषांसाठी 
करारानुसार ननयुक्ती करण्यास मंिुरी हदली आहे. 

• झारखंड कॅडरचे 1985 बॅचचे (ननवतृ्त) आयएएस अधर्धकारी अलमत खरे 30 सप्टेंबर 2021 रोिी सेवाननवतृ्त 
झाले होते. 

• डडसेंबर 2019 मध्ये तयांनी उच्च लशक्षण सधचव म्हणनू पदभार स्वीकारला होता. 
Source: HT 
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निर्ि  
अब्दलु कादीर खाि 

 
• पाककस्तानच्या अणुबॉम्बचे िनक म्हणून ओळखले िाणारे 85 वषीय अब्दलु कादीर खान यांच ेननर्धन झाले. 
• पाककस्तानने मोठ्या प्रमाणावर िागनतक आजण्वक प्रसार घोटाळ्याची भूलमका स्वीकारलयानंतर खान 2004 

पासून एकांत िीवन िगत होते. 
Source: newsonair 

 
संकीणा 

PM MITRA पाका  

 
• कें द्र सरकारने 7 मेगा इंहटगे्रटेड टेक्सटाईल रीिन आणण अॅपरल (पीएम लमरा) पाका  स्थापन करण्यास मंिुरी 

हदली असून, एकूण खचा रु. 5 वषांच्या कालावर्धीत 4,445 कोटी आहे. 
पीएम ममत्र पाका  बद्दल: 

• पीएम लमरा पाका  एक ववशेष हेतू वाहनाद्वारे (SPV) ववकलसत केल ेिाईल िे सावािननक-खािगी भागीदारी 
(पीपीपी) मोडमध्ये राज्य सरकार आणण भारत सरकारच्या मालकीचे असेल. 

Source: PIB 
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फोब्सा इंडडया श्रीमंत यादी 2021 

 
• ररलायन्स इंडस्रीिचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी 2021 मध्ये फोब्साच्या श्रीमंत भारतीयांच्या यादीत 

अव्वल स्थान कायम ठेवले. 
• या वषी तयाची एकूण संपत्ती $ 92.7 अब्ि आहे. 
• यासह, मुकेश अंबानी यांना 2008 पासून सलग 14 व्या वषी देशातील सवाात श्रीमंत म्हणून घोवषत केले 

गेले आहे. 
• या यादीत भारतातील 100 श्रीमंत भारतीयांचा समावेश आहे. 

टॉप 3 श्रीमंत भारतीय: 
1. मुकेश अंबानी ($ 92.7 अब्ि) 
2. गौतम अदानी ($ 74.8 अब्ि) 
3. लशव नादर ($ 31 अब्ि) 
Source: Indian Express 
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