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साप्ताहिक चालू घडामोडी 

हिसरा आठवडा ऑक्टोबर 2021  

 
मित्वाच्या बािम्या: राज्य 

विमान इंविन दुरुस्ती कें द्र  

 

• विमान आवि हेविकॉप्टर इंविनची दुरुस्ती आवि देखभाि करण्यासाठी नागपुरात ‘इंविन हॉस्पिटि एमआरओ’ 

सुरू होत आहे. 

• हे कें द्र माचच 2023 परं्यत कार्याचस्पित होईि. 

• नागपुरातीि खासगी कंपनीचे एकमेि इंविन दुरुस्ती कें द्र देशातीि पवहिे प्रकार असेि. 

• कल्पना सरोि ग्लोबि एस्पिएशन प्रा. वि. च्या (KSGA) नागपुरातीि प्रस्तावित 'इंविन हॉस्पिटि MRO' 

भूवमपूिन करण्यात आिे. 

• हे कें द्र िर्ाचिा 40 ते 60 इंविनांची देखभाि आवि दुरुस्ती करेि. 

• र्यासाठी कल्पना सरोि एस्पिएशनने वमहान-सेझमधे्य 1 एकर िमीन घेतिी आहे. 

Source: Loksatta 

महाराष्ट्र  राज्य मवहला आयोग 

 

• रूपािी चाकिकर र्यांची महाराष्ट्र  राज्य मवहिा आर्योगाच्या अध्यक्षपदी वनरु्यक्ती करण्यात आिी आहे. 

• र्यासंदभाचत राज्य सरकारने अविसूचना िारी केिी आहे. 

• ही वनरु्यक्ती पुढीि तीन िर्ांसाठी असेि. 

• 4 फेबु्रिारी 2020 रोिी वििर्या रहाटकर र्यांनी महाराष्ट्र  राज्य मवहिा आर्योगाच्या अध्यक्षपदाचा रािीनामा वदिा 

होता. त्यानंतर हे पद ररक्त होते. 

रूपाली चाकणकर बद्दल 

• त्यांचा िन्म द डं रे्यथीि शेतकरी कुटंुबात झािा. 
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• त्यांनी रर्यत वशक्षि संस्थेच्या सािना महाविद्यािर्यात वशक्षि घेतिे. 

• अविकारी होण्यासाठी ििाच परीक्षांचा अभ्यासही केिा. 

महाराष्ट्र  राज्य मवहला आयोगाबद्दल 

• महाराष्ट्र  राज्य मवहिा आर्योग एक िैिावनक संस्था आहे. हा कार्यदा महाराष्ट्र  अविवनर्यम 1993 अंतगचत स्थापन 

करण्यात आिी आहे. 

Source: Loksatta 

कुशीनगर आंतरराष्ट्र ीय विमानतळ 

 

• पंतप्रिान नरेंद्र मोदी र्यांनी उत्तर प्रदेशातीि कुशीनगर आंतरराष्ट्र ीर्य विमानतळाचे उद्घाटन केिे. 

• कुशीनगर रे्यथीि महापररवनिाचि मंवदरात अवभिम्म वदनावनवमत्त आर्योवित कार्यचक्रमात ते सहभागी झािे. 

• त्यांनी कुशीनगरच्या रािवकर्या िैद्यकीर्य महाविद्यािर्याची पार्याभरिी केिी. 

• उत्तर प्रदेशमधे्य आता 3 आंतरराष्ट्र ीर्य विमानतळ आहेत. 

• कुशीनगर आंतरराष्ट्र ीर्य विमानतळ व्यवतररक्त, दोन कार्यचरत आंतरराष्ट्र ीर्य विमानतळ आहेत - िखनऊ रे्यथीि 

च िरी चरि वसंह आंतरराष्ट्र ीर्य विमानतळ आवि िारािसी रे्यथीि िाि बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्र ीर्य विमानतळ. 

Source: PIB 

 

मित्वाच्या बािम्या: भारि 

गर्भपाताचे वनयम 

 

• कें द्र सरकारने निीन वनर्यमािली अविसूवचत केली आहे ज्यात मवहलांच्या काही िगांसाठी गभचिारिा समाप्त 

करण्याची गभचिारिा मर्याचदा 20 िरून 24 आठिडे करण्यात आली आहे. 

• मेवडकल टवमचनेशन ऑफ पे्रग्नन्सी (सुिारिा) अविवनर्यम, 2021 अंतगचत निीन वनर्यम तर्यार करण्यात आले 

आहेत िे माचच 2021 मधे्य संसदेने पाररत केले. 
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• मवहलांच्या शे्रिीमंधे्य लैं वगक अत्याचार वकंिा बलात्कारातून िाचलेले, अल्पिर्यीन आवि स्पस्त्रर्या ज्यांचा िैिावहक 

दिाच बदलत्या गभचिारिेदरम्यान बदलतो. 

• निीन वनर्यमांमधे्य मानवसकदृष्ट्या आिारी मवहला, गभाचच्या विकृतीची प्रकरिे ज्यात शारीररक वकंिा मानवसक 

विकृतीचंा मोठा िोका असतो आवि आपत्ती वकंिा आपत्कालीन पररस्पस्थतीत सरकारने घोवर्त केल्र्याप्रमािे 

मवहलांचा समािेश होतो. 

• मेवडकल टवमचनेशन ऑफ पे्रग्नन्सी (एमटीपी) कार्यदा, 1971 मधे्य सुिारिा करण्यासाठी 2021 कार्यदा मंिूर 

करण्यात आला. 

Source: India Today 

 

र्ारताचा र्ौगोवलक उिाभ नकाशा 

 

• नीवत आर्योगाने भारताचा सिचसमािेशक िीआर्यएस भू -अिकाशीर्य ऊिाच नकाशा िााँच केिा. 

• NITI आर्योगाने भारतीर्य अंतराळ संशोिन संस्था (ISRO) च्या सहकार्याचने भारत सरकारच्या ऊिाच मंत्रािर्याच्या 

सहकार्याचने भारताचा एक व्यापक भ गोविक मावहती प्रिािी (GIS) ऊिाच नकाशा विकवसत केिा आहे. 

• िीआर्यएस नकाशा देशाच्या सिच ऊिाच संसािनांचे एक समग्र वचत्र प्रदान करतो िे पारंपाररक उिाच संरं्यते्र, तेि 

आवि िारू्य विवहरी, पेटर ोविर्यम ररफार्यनरीि, कोळसा के्षते्र आवि कोळसा ब्लॉक, अक्षर्य ऊिाच पॉिर प्ांट्स िर 

विल्हािार डेटा आवि 27 विर्र्यगत स्तरांद्वारे अक्षर्य ऊिाच संसािन क्षमता इ. 

• र्या नकाशामुळे उपिब्ध ऊिाच संपत्तीचा िापर करून आपत्ती व्यिस्थापनास मदत होईि. 

Source: PIB 
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मित्वाच्या बािम्या: जग 

'कॉन्फरन्स ऑन इंटरॅक्शन अॅण्ड कॉन्फन्फडन्स-वबन्फडंग मेझर्भ इन आवशया' (CICA) 2021 

 

• परराष्ट्र  मंत्री, एस िर्यशंकर र्यांनी कझावकस्तानच्या नूर-सुलतान रे्यथे ‘कॉन्फरन्स ऑन इंटरॅक्शन अाँड 

कॉस्पन्फडन्स-वबवल्डंग मेझसच इन एवशर्या (सीआर्यसीए)’ च्या 6 व्या मंत्रीस्तरीर्य बैठकीला संबोवित केले. 

• एस िर्यशंकर म्हिाले की, भारताचा आंतरराष्ट्र ीर्यिाद (िसुिैि कुटंुबकम) भारताच्या लसी मैत्री उपक्रमाला 

चालना देतो. 

CICA बद्दल: 

• सीआर्यसीए आवशर्यातील सुरक्षा, शांती आवि स्पस्थरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्यच िाढिण्यासाठी एक 

आंतर-सरकारी मंच आहे. 

• सदस्यत्व: 27 सदस्य राजे्य; 9 वनरीक्षक राजे्य; 5 वनरीक्षक संस्था 

• सवचिालर्य: नूर-सुलतान, कझावकस्तान 

• स्थापना: 14 सप्टेंबर 1999 

Source: Indian Express 

 

UNHRC 

संरु्यक्त राष्ट्र ाच्या मानिाविकार पररर्देत (UNHRC) सहाव्या टमचसाठी (2022-24) प्रचंड बहुमताने भारताची पुन्हा वनिड 

झाली. 

193 सदस्यांच्या वििानसभेत भारताला 184 मते वमळाली, तर आिश्र्यक बहुमत 97 होते. 
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• 76 िी संरु्यक्त राष्ट्र  महासभा (UNGA) ने संरु्यक्त राष्ट्र  मानिाविकार पररर्देच्या 18 निीन सदस्यांसाठी 

वनिडिुका घेतल्र्या, िे िानेिारी 2022 पासून सुरू होिाऱ्र्या 3 िर्ांच्या कालाििीसाठी सेिा देतील. 

• भारताची सध्याची मुदत 31 वडसेंबर 2021 रोिी संपिार होती. 

रं्युक्त राष्ट्र  मानिाविकार पररषद (UNHRC) बद्दल: 

• UNHRC संरु्यक्त राष्ट्र  संघ आहे ज्याचे धे्यर्य िगभरातील मानिी हक्ांचे संििचन आवि संरक्षि करिे आहे. 

• अध्यक्ष: नाझत शमीम 

• मुख्यालर्य: विनेिा, स्पित्झलंड 

• स्थापना: 15 माचच 2006 

Source: India Today 

 

 

मित्वाच्या बािम्या: अर्थव्यवस्र्ा 

महारत्न दिाभ 

 
• भारत सरकारने सरकारी मािकीच्या पॉिर फार्यनान्स कॉपोरेशन विवमटेड (पीएफसी) िा 'महारत्न' दिाच वदिा, 

त्यामुळे पीएफसीिा अविक पररचािन आवि आवथचक िार्यत्तता वमळािी. 

• अथच मंत्रािर्याच्या अंतगचत सािचिवनक उपक्रम विभागाने र्यासंदभाचतीि आदेश िारी केिे होते. 

• पीएफसी आता महारत्न स्पस्थतीनंतर एका प्रकल्पात ₹ 5,000 कोटी वकंिा त्याच्या वनव्वळ मूल्याच्या 15% परं्यत 

गंुतििूक करू शकते. 

पॉिर फायनान्स कॉपोरेशन वलवमटेड (PFC) बद्दल: 

• ही ऊिाच मंत्रािर्याच्या मािकीची एक भारतीर्य वित्तीर्य संस्था आहे. 1986 मधे्य स्थापन झािे, हे भारतीर्य ऊिाच 

के्षत्राचे आवथचक किा आहे. 

• PFC हे 11 िे महारत्न CPSE आहे. 

• रे्यथे 14 निरत्न आवि 73 वमनीरत्न CPSE आहेत. 

• निरत्न आवि वमनीरत्न सीपीएसई अनुक्रमे ₹ 1,000 कोटी आवि ₹ 500 कोटी परं्यत गंुतििूक करू शकतात. 

Source: PIB 
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मित्वाच्या बािम्या: संरक्षण 

"युद्धाभ्यार् 2021" 

 

• भारत-अमेररका संरु्यक्त सैन्य व्यार्याम “रु्यद्धाभ्यास 2021” च्या 17 व्या आिृत्तीची सुरुिात अलास्का (रू्यएसए) 

च्या संरु्यक्त तळ एल्मेंडॉफच  ररचडचसन रे्यथे झाली. 

• 15 ते 29 ऑक्टोबर 2021 र्या कालाििीत हा सराि आर्योवित करण्यात आला आहे. 

• रु्यद्धाभ्यास २०२१ हा भारत आवि अमेररका र्यांच्यातील सिाचत मोठा संरु्यक्त संरु्यक्त सैन्य प्रवशक्षि आवि संरक्षि 

सहकार्यच प्रर्यत्न आहे. 

• र्या व्यार्यामाचा उदे्दश दोन सैन्यांमधे्य समि, सहकार्यच आवि आंतर-कार्यचक्षमता िाढििे आहे. 

• टीप: र्या व्यार्यामाची मागील आिृत्ती फेबु्रिारी 2021 मधे्य रािस्थानच्या वबकानेर रे्यथील महािन फील्ड 

फार्यररंगमधे्य आर्योवित करण्यात आली होती. 

Source: PIB 

 

रं्रक्षण र्ािभिवनक के्षत्र उपक्रम (DPSUs) 

 

• पंतप्रिान नरेंद्र मोदी र्यांनी ऑडचनन्स फॅक्टरी बोडच (OFB) मिून कोरलेली 7 निीन संरक्षि सािचिवनक के्षत्र 

उपक्रम (DPSUs) राष्ट्र ाला समवपचत केली. 

• देशाच्या संरक्षि सज्जतेमधे्य िािलंबन सुिारण्यासाठी एक उपार्य म्हिून शासनाने सरकारी विभागातून OFB 

ला सात 100 टके् सरकारी मालकीच्या कॉपोरेट घटकांमधे्य रूपांतररत करण्याचा वनिचर्य घेतला होता. 

• ईआर शेख र्यांनी आरु्यक्तालर्य संचालनालर्याचे पवहले महासंचालक म्हिून पदभार िीकारला. 

Source: PIB 
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र्ीमा रु्रक्षा दल 

 

• गृह मंत्रालर्याने पंिाब, पस्पश्चम बंगाल आवि आसाममिील आंतरराष्ट्र ीर्य सीमांच्या आत बीएसएफ (सीमा सुरक्षा 

दल) चे कार्यचके्षत्र 50 वकमी परं्यत िाढिले आहे. 

• बीएसएफचे अविकार - ज्यात अटक, शोि आवि िप्तीचा समािेश आहे - र्या राज्यांमधे्य 15 वकमी परं्यत 

मर्याचवदत होते. 

• मंत्रालर्याने गुिरातमधे्य बीएसएफचे कार्यचके्षत्र सीमेपासून 80 वकमीिरून कमी करून 50 वकमी केले आहे. 

• फ िदारी प्रवक्रर्या संवहता (सीआरपीसी), पासपोटच (भारतात प्रिेश) अविवनर्यम, 1920 आवि पासपोटच कार्यदा, 

1967 अिरे्य वमळिाऱ्र्या अविकारांच्या संदभाचतच त्याचे कार्यचके्षत्र िाढिण्यात आले आहे. 

Source: Indian Express 

 

कें वियन पेटर ोल 2021 

 

• भारतीर्य िष्कराचे प्रवतवनवित्व करिाऱ्र्या गोरखा रार्यफल्स (फं्रवटर्यर फोसच) च्या संघािा 13 ते 15 ऑक्टोबर 

2021 दरम्यान रू्यकेच्या बे्रकन, िेल्स रे्यथे प्रवतवित कें वब्रर्यन पेटर ोि एक्सरसाइिमधे्य सुििच पदक वमळािे आहे.  

• रू्यके आमीने आर्योवित केिेिे मािी कें वब्रर्यन गस्त ही मानिी सहनशक्ती, सांवघक भािनेची अंवतम परीक्षा 

मानिी िाते आवि किीकिी िगातीि िष्करी िोकांमधे्य सैन्य गस्त घािण्याची ऑविस्पिक म्हिून ओळखिी 

िाते. 

• Source: PIB 
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हवज्ञान आहण िंत्रज्ञान 

लुर्ी अंतराळ यान 

 

• नासा (नॅशनि एरोनॉवटक्स अाँड िेस अॅडवमवनस्ट्र ेशन) ने लु्यसी िेसक्राफ्ट िॉन्च केिे, जु्यवपटरच्या टर ोिन्स 

अॅसे्ट्रॉईड्सचा अभ्यास करण्यासाठी पवहिे िेस वमशन (िुसी वमशन). 

• लु्यसीचे धे्यर्य 12 िर्ांच्या िघुग्रहांच्या अभ्यासासाठी मोहीम आहे. 

• टर ोिन्सचे अिेर्ि करिारे हे पवहिे असेि, हिारो खडकाळ िसू्त सूर्याचभोिती दोन थिांमधे्य प्रदवक्षिा घाितात 

- एक विशाि िारू्य ग्रह बृहिवतच्या मागाचच्या पुढे आवि एक त्याच्या मागे. 

Source: Indian Express 

 

हिेची गुणित्ता िलद चेतािणी प्रणाली (AQEWS) 

 

• कें द्रीर्य राज्यमंत्री (ितंत्र प्रभार) विज्ञान आवि तंत्रज्ञान डॉ वितेंद्र वसंह र्यांनी एअर क्वाविटी अिी िॉवनंग वसस्ट्म 

(AQEWS) सुरू केिी आहे. 

• इंवडर्यन इस्पियूट ऑफ टर ॉवपकि मेटेरॉिॉिी (IITM), पृथ्वी विज्ञान मंत्रािर्याच्या िार्यत्त संस्थेने निीन वनिचर्य 

समथचन प्रिािी (DSS) विकवसत केिी आहे. 

• िानेिारी 2021 मधे्य झािेल्या बैठकीदरम्यान राष्ट्र ीर्य राििानी प्रदेश आवि शेिारीि के्षत्रातीि हिा गुिित्ता 

व्यिस्थापन आर्योगाने ही गरि सांवगतिी होती. 

• आर्यआर्यटीएम, पुण्याने डीएसएससाठी निीन िेबसाईटही विकवसत केिी आहे. 

Source: PIB 
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पयाथवरण 

कांद्याची प्रिाती 

 

• उत्तराखंडमधे्य सापडिेल्या एका िनितीची निीन पुष्ट्ी केिी गेिी आहे अॅविर्यमची निीन प्रिाती - िीनसमधे्य 

िगभरातीि 1,100 प्रिातीमंधे्य कांदा आवि िसूि सारख्या अनेक मुख्य पदाथांचा समािेश आहे. 

• Allium Negianum हे िैज्ञावनक नाि वदिंगत डॉ.कुिदीप वसंह नेगी, एक एक्सप्ोरर आवि अॅविर्यम किेक्टर 

र्यांचा सन्मान करण्यासाठी वदले आहे.  

• उत्तराखंडमधे्य सापडिेल्या निीन प्रिातीचें ििचन फार्यटोकीि िनचिमधे्य केिे आहे. 

• हे समुद्र सपाटीपासून 3,000 ते 4,800 मीटर उंचीिर िाढते आवि खुल्या गिताळ कुरिांमधे्य, नद्यांच्या बािूने 

िािुकामर्य माती आवि अल्पाइन कुरिांच्या बािूने बफाचच्या कुरिांमधे्य तर्यार होिाऱ्र्या नाल्यांमधे्य आढळू 

शकते. 

• संकुवचत वितरिासह, ही निीन िविचत प्रिाती पविम वहमािर्याच्या प्रदेशापुरती मर्याचवदत आहे. 

Source: Indian Express 

 

योजना 

'मेरा घर मेरे नाम' योिना 

 

• पंिाबचे मुख्यमंत्री चरििीत वसंग चन्नी र्यांनी 'मेरा घर मेरे नाम' र्योिना सुरू केली ज्यामधे्य गािांमधे्य आवि 

शहरांच्या "लाल लकीर" मिील घरात राहिाऱ्र्या लोकांना मालकी हक् देण्यात आले. 

• “लाल लकीर” म्हििे गािाचा िस्तीचा भाग असलेल्र्या िवमनीचा संदभच आहे आवि ती केिळ अकृवर्क 

कारिासाठी िापरली िाते. 

• 'मेरा घर मेरे नाम' र्योिना सिच लोकांना, विशेर्त: गरिू आवि िंवचत िगाचतील लोकांना आिश्र्यक ती मदत 

देईल. 

• पूिी ही र्योिना फक्त गािातील रवहिाशांसाठी सुरू करण्यात आली होती परंतु आता ती "लाल लकीर" मिील 
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शहरांतील पात्र रवहिाशांसाठी विस्ताररत केली िात आहे. 

Source: ndtv 

 

पुरस्कार आहण सन्मान 

लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्र ीय पुरस्कार 2021 

 
• उपराष्ट्र पती एम वं्यकय्या नार्यडू र्यांच्या हसे्त ऑि इंवडर्या इस्पियूट ऑफ मेवडकि सार्यने्सस (एम्स) चे 

संचािक डॉ रिदीप गुिेररर्या र्यांना उतृ्कष्ट्तेसाठी 22 िा िाि बहादूर शास्त्री राष्ट्र ीर्य पुरस्कार 2021 प्रदान 

करण्यात आला. 

• रिदीप गुिेररर्या हे एक भारतीर्य पल्मोनोिॉविस्ट् आवि एम्स, निी वदल्लीचे सध्याचे संचािक आहेत, त्यांना 

एम्समधे्य फुफु्फसीर्य और्िे आवि झोपेच्या विकारांसाठी भारतातीि पवहिे कें द्र स्थापन करण्याचे शे्रर्य वदिे 

िाते. 

• ते भारताच्या कोविड -19 प्रवतसाद प्रर्यत्नांचा एक भाग आहेत. 

• 2015 मधे्य त्यांना भारत सरकारने पद्मश्री देऊन सन्मावनत केिे होते. 

Source: PIB 

 

र्ीके प्रल्हाद पुरस्कार 2021 

 

• मार्यक्रोसॉफ्टचे सीईओ, भारतीर्य अमेररकन सत्य नडेला, िागवतक व्यिसार्य स्पस्थरता नेतृत्वसाठी सीके प्रल्हाद 

पुरस्कार 2021 देण्यात आला.  

• सीके प्रल्हाद पुरस्काराबद्दल: 

• हा पुरस्कार 2010 मधे्य कॉपोरेट इको फोरमने भारतीर्य अमेररकन प्रल्हाद, त्याचा संस्थापक सल्लागार 

मंडळाचा सदस्य म्हिून सन्मावनत करण्यासाठी तर्यार केला होता. 

Source: Business Today 
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अर्भशॉट पाररतोवषक 2021 

 

• विद्रु्यत मोहन (टाकाचरचे सह-संस्थापक), वदल्ली उद्योिकाची कृर्ी कचरा पुनिाचपर संकल्पना, अथचशॉट 

बक्षीसची उद्घाटन आिृत्ती विंकिी. 

• भारतीर्य कचरा कंपनीने "िच्छ आमची हिा" शे्रिीमधे्य एक पोटेबि मशीन तर्यार करण्यासाठी बक्षीस विंकिे 

िे कृर्ी कचरा खतामधे्य बदिते िेिेकरून शेतकरी कचरा िाळू नरे्य आवि िारू्य प्रदूर्ि होऊ नरे्य. 

• पाच वििेत्यांची घोर्िा करण्यात आिी, प्रते्यकािा एक दशिक्ष प डं ($ 1.4 दशिक्ष) वमळािे. 

अर्भशॉट बवक्षर् बद्दल: 

• हे 2021 ते 2030 परं्यत दरिर्ी वदिे िािारे बक्षीस आहे. 

• हे िंडन, इंगं्लड रे्यथे मुख्यािर्य असिेल्या रॉर्यि फाउंडेशन कडून देण्यात रे्यते. 

Source: ndtv 

 

मित्वाचे हिवस 

आंतरराष्ट्र ीय दाररद्र्य वनमूभलन वदन 

 

• आंतरराष्ट्र ीर्य दाररद्र्य वनमूचलन वदन दरिर्ी 17 ऑक्टोबर रोिी िगभरात सािरा केला िातो आवि िगभरातील 

गररबी, वहंसा आवि भूक र्यािर प्रकाश टाकला िातो. 

• आंतरराष्ट्र ीर्य दाररद्र्य वनमूचलन 2021 ची थीम "एकवत्रतपिे पुढे िािे: वनरंतर गरीबी संपििे, सिच लोकांचा आदर 

करिे आवि आपल्र्या ग्रहाचा" आहे. 

• 1992 मधे्य, संरु्यक्त राष्ट्र  संघाने (UN) 17 ऑक्टोबर हा वदिस गरीबी वनमूचलनासाठी आंतरराष्ट्र ीर्य वदन म्हिून 

अविकृतपिे वनरु्यक्त केला. 

Source: India Today 
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खेळ 

SAFF चॅन्फियनवशप 

 

• माले, मालदीि रे्यथे नेपाळचा 3-0 असा पराभि करून भारताने 8 व्या िेळी दवक्षि आवशर्याई फुटबॉल महासंघ 

(SAFF) चॅस्पिर्यनवशप विंकली. 

• भारताचा किचिार सुनील छेत्रीने त्याच्या 80 व्या आंतरराष्ट्र ीर्य स्ट्र ाइकसह प्रवतवित फुटबॉलपटू वलओनेल 

मेस्सीची बरोबरी केली आवि सवक्रर्य खेळाडंूमधे्य आंतरराष्ट्र ीर्य फुटबॉलमधे्य दुसरा सिाचविक गोल करिारा 

खेळाडू बनला. 

Source: newsonair 

 

अिवाल  

िागवतक रू्क वनदेशांक 2021 

 

• ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2021 मधे्य 116 देशांमधे्य भारताचा 101 िा क्रमांक आहे. 

• 27.5 च्या गुिांसह, भारतामधे्य उपासमारीची पातळी आहे िी गंभीर आहे. 

• भारत पावकस्तान (92), बांगलादेश (76) आवि नेपाळ (76) र्याच्या मागे आहे. 

• 2020 मधे्य, भारत 107 देशांपैकी 94 व्या क्रमांकािर होता. 

• चीन, कुिेत आवि ब्राझीलसह एकूि 18 देशांनी पाचपेक्षा कमी GHI स्कोअरसह अव्वल स्थान वमळिले. 

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) बद्दल: 

• GHI अहिाल आर्यररश सहाय्यक एिन्सी कन्सनच िल्च डिाइड आवि िमचन संस्था िेलथंगरवहल्फे र्यांनी 

संरु्यक्तपिे तर्यार केला आहे. 
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Source: Indian Express 

 

िागवतक बहुआयामी दाररद्र्य वनदेशांक 2021 

 

• 2021 बहुआर्यामी दाररद्र्य वनदेशांक (MPI) अहिाि संरु्यक्तपिे संरु्यक्त राष्ट्र  विकास कार्यचक्रम (UNDP) आवि 

ऑक्सफोडच गरीबी आवि मानि विकास उपक्रम (OPHI) र्यांनी संरु्यक्तपिे िारी केिा. ग्लोबि बहुआर्यामी 

दाररद्र्य वनदेशांक (एमपीआर्य) 2021 विकसनशीि के्षत्रातीि 109 देशांसाठी तीव्र बहुआर्यामी दाररद्र्याची तुिना 

करते. र्या िोकांपैकी 1.3 अब्ज (21.7%) 2021 िागवतक MPI द्वारे बहुआर्यामी गरीब म्हिून ओळखिे िातात. 

• सुमारे 644 दशिक्ष 18 िर्ाचखािीि मुिे आहेत. 

• सािारिपिे, 84 टके् (1.1 अब्ज) ग्रामीि भागात राहतात आवि 16 टके् (सुमारे 209 दशिक्ष) शहरी भागात 

राहतात. 

• भारतात 6 पैकी 5 बहुआर्यामी गरीब िोक अनुसूवचत िाती ि िमातीचे आहेत.  

Source: UNDP 

 

निीकरणीय ऊिाभ देश आकषभण आकषभण वनदेशांक 2021 

 

• अिच अाँड रं्यग ग्लोबि विवमटेड (EY) कन्सल्टन्सी फमचने िारी केिेल्या ररनू्यएबि एनिी कंटर ी अटर ेस्पक्टिनेस 

इंडेक्स (RECAI) 2021 मधे्य भारताने वतसरा क्रमांक कार्यम ठेििा आहे. 

• अमेररका आवि चीन अनुक्रमे पवहल्या आवि दुसऱ्र्या स्थानािर आहेत. 

• टॉप 30 PPA माकेटमधे्य भारताचा 6 िा क्रमांक आहे. 
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• िीि खरेदी करार (PPAs) वनदेशांक: RECAI च्या र्या आिृत्तीत सादर करण्यात आिेिा एक निीन PPA 

वनदेशांक - अक्षर्य ऊिाच खरेदीच्या आकर्चिािर िक्ष कें वद्रत करतो आवि देशाच्या कॉपोरेट PPA बािाराच्या 

िाढीच्या क्षमतेिा स्थान देतो. 

Source: newsonair 

िगातील र्िोत्तम वनयोक्ता क्रमिारी 2021 

 

• फोर्ब्चने प्रकावशत केिेल्या िगातीि सिोतृ्कष्ट् वनर्योक्ता राँ वकंग 2021 नुसार ररिार्यन्स इंडस्ट्र ीि विवमटेड (RIL) 

पवहल्या चार भारतीर्य कंपन्यांमधे्य आहे. 

• मुकेश अंबानीचं्या मािकीचे RIL 750 िागवतक कंपन्यांच्या एकूि राँ वकंगमधे्य 52 व्या स्थानािर आहे. 

• फोर्ब्च राँ वकंगमधे्य अव्वि स्थान दवक्षि कोररर्यन वदग्गि सॅमसंग इिेक्टर ॉवनक्सच्या ताब्यात होते, त्यानंतर 

अमेररकन वदग्गि आर्यबीएम, मार्यक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन, अॅपि, अल्फाबेट आवि डेि टेक्नॉिॉिीि. 

• आर्यसीआर्यसीआर्य बाँक (65), एचडीएफसी बाँक (77) आवि एचसीएि टेक्नॉिॉिीि (90) र्या पवहल्या 100 

राँ वकंगमधे्य स्थान वमळििाऱ्र्या इतर भारतीर्य कंपन्यांचा समािेश आहे. 

Source: HT 

 

िागवतक ऊिाभ दृष्ट्ीकोन (WEO) अहिाल 2021 

 

• आंतरराष्ट्र ीर्य ऊिाच एिन्सी (IEA) ने आपिा िावर्चक िागवतक ऊिाच दृष्ट्ीकोन (WEO) अहिाि 2021 िारी 

केिा. 

अहिालाचे मुख्य वनष्कषभ: 

• स र, िारा, ििविद्रु्यत आवि िैि ऊिाच सारख्या नूतनीकरिर्योग्य उिाच स्त्रोतांना कोरोनािार्यरस साथीच्या 

आिारानंतर ऊिाच गंुतििूकीत मोठ्या प्रमािात िाटा वनमाचि करिे आिश्यक आहे. 

• आर्यईएने नमूद केिे की नूतनीकरिाची मागिी सतत िाढत आहे. 

• तथावप, 2050 परं्यत वनव्वळ-शून्याच्या वदशेने िागवतक उत्सिचन सातत्याने घसरत राहण्यासाठी ही िच्छ ऊिाच 

प्रगती अिूनही खूपच मंद आहे, ज्याचा IEA िा विश्वास आहे की िागवतक तापमानातीि िाढ 1.5 वडग्री 

सेस्पल्सर्यस परं्यत मर्याचवदत करण्यात मदत करेि. 
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• 40% पेक्षा िास्त आिश्यक उत्सिचन कपात ितः साठी पैसे देिाऱ्र्या उपार्यांमिून होईि, िसे की कार्यचक्षमता 

सुिारिे, गॅस गळती मर्याचवदत करिे, वकंिा िेथे ते आता सिाचत ििाचत्मक िीि उत्पादन तंत्रज्ञान आहेत अशा 

वठकािी िारा वकंिा स र स्थावपत करिे. 

Source: Indian Express 

 

नवीन नेमणुका 

पीएम फर्ल विमा योिनेचे मुख्य कायभकारी अविकारी 

 

• आर्यएएस ररतेश च हान र्यांची प्रिानमंत्री (पीएम) फसि विमा र्योिनेचे सीईओ (मुख्य कार्यचकारी अविकारी) 

आवि 22 सप्टेंबर 2023 परं्यतच्या संरु्यक्त कार्यचकाळासाठी कृर्ी आवि शेतकरी कल्याि विभागाअंतगचत कृर्ी 

विभागाचे सहसवचि म्हिून वनरु्यक्ती करण्यात आिी आहे.  

• ररतेश च हान 2018 मधे्य वनरु्यक्त झािेल्या आवशर् कुमार भूतानी र्यांची िागा घेतीि. 

प्रिानमंत्री फर्ल विमा योिनेबद्दल (PMFBY): 

• पंतप्रिान नरेंद्र मोदी र्यांनी 18 फेबु्रिारी 2016 रोिी पीएमएफबीिार्य िााँच केिे ते शेतकऱ्र्यांच्या उत्पन्नासाठी 

विमा सेिा आहे. 

Source: ET 

 

राष्ट्र ीय रं्शोिन विकार् महामंडळ 

 

• अवमत रस्तोगी र्यांची राष्ट्र ीर्य संशोिन विकास महामंडळाचे (NRDC) अध्यक्ष आवि व्यिस्थापकीर्य संचािक 

म्हिून वनरु्यक्ती करण्यात आिी आहे. 

• अवमत रस्तोगी र्यांनी भारतीर्य न दिात (IN) 34 िरे् सेिा केिी आहे. 

• राष्ट्र ीर्य संशोिन विकास महामंडळ (NRDC) बद्दि: 

• हे भारत सरकारच्या विज्ञान आवि तंत्रज्ञान मंत्रािर्याच्या िैज्ञावनक आवि औद्योवगक संशोिन विभागाचे 

(डीएसआर्यआर) एक उपक्रम आहे. 

• त्याची स्थापना 1953 मधे्य झािी. 
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Source: ET              

 

संकीणथ 

MyParkings अॅप 

 

• कें द्रीर्य मावहती आवि प्रसारि मंत्री अनुराग वसंह ठाकूर र्यांनी MyParkings अॅप लााँच केले. 

• मार्यपावकंग अॅप हा एक प्रकारचा पवहला उपक्रम आहे विथे लोक दवक्षि वदल्ली महानगरपावलकेच्या 

(SDMC) अविकार के्षत्रामधे्य ऑनलाइन पावकंग स्लॉट बुक करू शकतात. 

• हे इंटरनेट ऑफ वथंग्ज (IOT) तंत्रज्ञान-सक्षम एंड-टू-एंड वडविटल प्रिालीिर आिाररत आहे. 

Source: India Today 

 

आिार हॅकेर्ॉन 2021 

 

• रु्यवनक आर्यडेंवटवफकेशन अथॉररटी ऑफ इंवडर्या (UIDAI) "आिार हॅकेथॉन 2021" नािाचे हॅकेथॉन आर्योवित 

करेि. 

• हॅकेथॉन 28 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरू होत आहे आवि 31 ऑक्टोबर 2021 परं्यत चािू राहीि. 

र्ीम: 

• आिार हॅकेथॉन 2021 हा विर्र्य दोन विर्र्यांिर आिाररत आहे. 

• पवहिी थीम: पवहिी थीम "नािनोदंिी आवि अपडेट" च्या आसपास आहे. 

• दुसरी थीम: दुसरी थीम "ओळख आवि प्रमािीकरि" च्या आसपास आहे. 

• भारतीर्य रु्यवनक आर्यडेंवटवफकेशन अथॉररटी (UIDAI) बद्दि: 

• इिेक्टर ॉवनक आवि मावहती तंत्रज्ञान मंत्रािर्याच्या अंतगचत भारत सरकारने आिार कार्यदा 2016 च्या 
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तरतुदीनुंसार स्थावपत केिेिी िैिावनक प्राविकरि आहे. 

• मुख्यािर्य: निी वदल्ली 

• स्थापना: 28 िानेिारी 2009 

Source: PIB 

 

माउंट हॅररएट 

 

• कें द्र सरकारने मविपूरच्या िातंत्र्य सैवनकांना श्रद्धांििी म्हिून अंदमान आवि वनकोबार बेटांमिीि माउंट 

हॅररएट नािाचे बेट वशखर असे नामकरि करण्याचा वनिचर्य घेतिा आहे. 

• आता ते मविपूर पिचत म्हिून ओळखिे िाईि. 

• 1857 च्या क्रांती दरम्यान आवि 1891 मधे्य ईशाने्यकडीि वब्रवटशांचा प्रवतकार करण्यात मविपूरने महत्त्वपूिच 

भूवमका बिाििी. 

• माउंट हॅररएट, अंदमान आवि वनकोबार बेटांतीि वतसऱ्र्या क्रमांकाचे बेटाचे वशखर, विथे मविपूरचे महारािा 

कुिचंद्र वसंह आवि इतर 22 िातंत्र्य सैवनकांना अाँग्लो-मविपुरी रु्यद्ध (1891) दरम्यान तुरंुगात डांबण्यात आिे 

होते. 

Source: HT 

 

र्ारतीय रेले्व स्र्ानके विकार् महामंडळ 

 

• भारतीर्य रेले्वने भारतीर्य रेले्व स्थानके विकास महामंडळ (IRSDC) विसविचत करण्याचे आदेश वदिे आहेत. 

• हे मंवत्रमंडळ सवचिािर्याने रेले्व मंत्रािर्याच्या अंतगचत विविि संस्थांमधे्य समाकवित करण्यासाठी आवि 

संरचनात्मक सुिारिांच्या वशफारशीनुसार आहे. 

• र्या वशफारसी वित्त मंत्रािर्याचे प्रिान आवथचक सल्लागार संिीि सान्याि र्यांनी तर्यार केिेल्या रेले्व मंत्रािर्याच्या 

अंतगचत सरकारी संस्थांच्या तकच शुद्धीकरिाच्या अहिािाचा एक भाग होता. 

• IRSDC द्वारे व्यिस्थावपत केिेिी स्थानके संबंवित झोनि रेले्वकडे सोपवििी िातीि. 

• Source: HT  
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