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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
चौथा आठवडा ऑक्टोबर 2021 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

मिाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान 

 
• महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानाांतर्गत म्हणजेच उमेद, पुणे जजल्ह्यात जजल्हहा पररषद र्ट 

एक उत्पादन प्रकल्हप राबविण्यात येणार आहे. 
• या मोहहमदे्िारे ग्रामीण िार्ातील महहलाांना कृषी आणण बबर्रशेती उपजीविकेसह ताांबिक 

आधुननकीकरण उपलब्ध होणार आहे. 
Source: Newonair 

सवाात शाश्वत वाितूक व्यवस्था असलेले शिर 

 
• केरळला 'सिागत शाश्ित िाहतूक व्यिस्था असलेल्हया शहरासाठी' पुरस्कार भमळाला आहे. 
• कोची शहरातील िाहतूक सुविधा िाढविण्यासाठी कोची मरेो, िॉटर मेरो आणण ई-मोबबभलटी यासारख्या - 

राबविलेल्हया प्रकल्हपाांच्या स्मरणाथग हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. 
• कोची ओपन मोबबभलटी नेटिकग ची ननभमगती, ज्याने विविध िाहतूक सुविधाांच े डिजजटायझेशन आणण 

एकाजत्मकतेने देखील पुरस्कार जजांकण्यास मदत केली. 
• कें द्रीय र्हृननमागण आणण शहरी व्यिहार मांिी हरदीप भसांर् पुरी याांच्या हस्ते हदल्हलीत हा पुरस्कार प्रदान 

करण्यात येणार आहे. 
Source: Indian Express 
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मिाराष्ट्र मिानगरपाभलका आणण नगरपाभलका 

 

• र्ेल्हया दहा िषाांत शहरी आणण ननमशहरी िार्ातील लोकसांख्या झपाट्याने िाढल्हयाने मुांबई िर्ळता राज्यातील 
सिग महापाभलका आणण नर्रपाभलकाांमध्ये नर्रसेिकाांची सांख्या िाढविण्याचा ननणगय राज्य मांबिमांिळाच्या 
बैठकीत घेण्यात आला.  

• सध्या राज्यात मुांबईसह 27 महानर्रपाभलका आणण 379 नर्रपाभलका - नर्र पांचायती आहेत. 
• दर 10 िषाांनी होणाऱ्या जनर्णनेच्या आधारे महानर्रपाभलकेतील नर्रसेिकाांची सांख्या लोकसांख्येच्या प्रमाणात 

नर्रविकास वििार् ठरिते. 
• सध्या महानर्रपाभलकाांतील सदस्य सांख्या ककमान 65 आणण कमाल 175 आहे. 
• नर्रपररषदेतील सदस्य सांख्या ककमान 17 ि कमाल 65 आहे. 
• मुांबई महापाभलकेने सदस्यसांख्या िाढिली नाही.मुांबईतील सध्याची 227 सदस्यसांख्या कायम ठेिली जाईल. 
• 2011 च्या जनर्णनेच्या आकिेिारीच्या आधारे नर्रपाभलकाांमधील नर्रसेिकाांची सध्याची सांख्या ननजश्चत 

करण्यात आली आहे. 
• र्ेल्हया दहा िषाांतील लोकसांख्या िाढीचा सरासरी दर लक्षात घेता सरकारने महानर्रपाभलका आणण 

नर्रपररषदाांमधील ककमान सदस्य सांख्या सरासरी 17 टक्क्याांनी िाढविण्याचा ननणगय घेतला आहे. 
मिानगरपाभलका : 

• 3 ते 6 लाख लोकसांख्या- ककमान 76 - कमाल 96  
• 6 ते 12 लाख लोकसांख्या - ककमान 96 - कमाल 126 
• 12 ते 14 लाख लोकसांख्या - ककमान 126 - कमाल 156 
• 24 ते 30 लाख लोकसांख्या - ककमान 156 - कमाल 168 
• 30 लाखाांहून अधधक लोकसांख्या - ककमान 168 - कमाल 185 

नगरपाभलका : 
• िर्ग अ - 40 ते 75 
• िर्ग ब - 25 ते 37 
• िर्ग अ - 20 ते 25 

Source: Loksatta 
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मित्वाच्या बातम्या: िारत 

पंतप्रधानांची आर्थाक सल्लागार पररषद 

 

• कें द्र सरकारने दोन िषाांच्या कालािधीसाठी पांतप्रधानाांच्या आधथगक सल्हलार्ार पररषदेची (EAC-PM) पुनरगचना 
केली आहे आणण बबबेक देबरॉय हे अध्यक्षपदी कायम आहेत. 

• पररषद कोणत्याही समस्येच ेविश्लेषण करेल, आधथगक ककां िा अन्यथा, पांतप्रधानाांनी त्याचा सांदिग हदला. 
• हे स्थूल आधथगक महत्त्िाच्या समस्याांना देखील सांबोधधत करेल. 

EAC-PM बद्दल: 
• EAC-PM या स्ितांि सांस्थचेी स्थापना सप्टेंबर 2017 मध्ये दोन िषाांच्या कालािधीसह करण्यात आली. 

Source: Business Standard 

पेगासस पाळत ठेवण्याचे प्रकरण 

 

• सुप्रीम कोटागने पेर्ासस पाळत ठेिण्याच्या प्रकरणाची 3 सदस्यीय तज्ञ सभमतीमार्ग त चौकशी करण्याच ेआदेश 
हदले. 

• सिोच्च न्यायालयाचे ननितृ्त न्यायमूती आर.व्ही. रिीांद्रन याांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ सभमती असेल. 
• कें द्र ककां िा कोणत्याही राज्य सरकारने िारतीय नार्ररकाांिर पाळत ठेिण्यासाठी इस्रायली स्पायिेअर पेर्ासस 

विकत घेतले आणण िापरल ेकी नाही आणण लक्ष्य केलेल्हया लोकाांचे तपशील तपासण्यासाठी एक तज्ञ सभमती 
तपास करेल. 

• नार्ररकाांच्या र्ोपनीयतेच्या अधधकाराचे रक्षण करण्यासाठी सायबर सुरक्षेबाबत कायदेशीर आणण धोरणात्मक 
चौकटीिर भशर्ारशी करण्यासही न्यायालयाने सभमतीला साांधर्तले आहे. 

Source: HT 
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मित्वाच्या बातम्या: जग 

आंतरराष्ट्रीय सौर युती 

 
• आांतरराष्ट्रीय सौर आघािी (ISA) ची चौथी सिगसाधारण सिा 18 ऑक्टोबर ते 21 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान 

आयोजजत करण्यात आली होती. 
• अध्यक्षस्थानी कें द्रीय मांिी आर.के. भसांर्. 

ISA च्या चौथ्या सिेचे प्रमुख उपक्रम: 
• OSOWOG (िन सन िन िल्हिग िन धग्रि) उपक्रमाचे कायागजन्ितीकरण 
• 2030 साठी $1 हरभलयन सौर रु्ांतिणुकीचा रोिमॅप 

आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) बद्दल: 
• िारताने सुरू केलेल्हया 124 देशाांची ही सांघटना आहे. 
• मुख्यालय: रु्रुग्राम, हररयाणा, िारत 
• स्थापना: 30 नोव्हेंबर 2015 
• महासांचालक: अजय माथूर 

Source: PIB 

पूवा आभशया भशखर पररषद 

 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी 16 व्या पूिग आभशया भशखर पररषदेत (EAS) सहिार्ी झाले 
होते. 

• 16 व्या पूिग आभशया भशखर पररषदेच ेआयोजन बु्रनेईने EAS आणण ASEAN चअेर म्हणून केले होते. 
• यात आभसयान देश आणण ऑस्रेभलया, चीन, जपान, दक्षक्षण कोररया आणण रभशया, यूएसए यासह इतर ईएएस 

सहिार्ी देशाांच्या नेत्याांचा सहिार् हदसला. 
• 16 व्या पूिग आभशया भशखर पररषदेत इांिो-पॅभसकर्क, दक्षक्षण चीन समुद्र, सार्री कायदा (UNCLOS), 

दहशतिाद आणण कोररयन द्िीपकल्हप आणण म्यानमारमधील पररजस्थती यासह महत्त्िाच्या प्रादेभशक आणण 
आांतरराष्ट्रीय मुद्द्याांिर चचाग झाली. 
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पूवा आभशया सभमट (EAS) बद्दल: 
• 2005 मध्ये त्याची स्थापना झाल्हयापासून, पूिग आभशयाच्या धोरणात्मक आणण िू-राजकीय उत्क्राांतीत त्याने 

महत्त्िपूणग िूभमका बजािली आहे. 
Source: PIB 
 

मित्वाच्या बातम्या: अथाव्यवस्था 

G7 डडजजटल व्यापार तत्त्वे 

 
• सात देशाांच्या (G7) राष्ट्राांनी सीमापार िेटा िापर आणण डिजजटल व्यापार ननयांबित करण्यासाठी डिजजटल 

व्यापार तत्त्िाांिर सहमती दशगिली. 
• लांिन, बब्रटन येथे झालेल्हया बैठकीत G7 सदस्याांच्या व्यापार मांत्रयाांनी G7 डिजजटल व्यापार तत्त्िे स्िीकारली. 
• मान्य केलेला करार हे अिथळे कमी करण्यासाठी पहहले पाऊल आहे आणण डिजजटल व्यापाराचे एक सामान्य 

ननयमपुस्तक बनिू शकते. 
• हा करार युरोवपयन देशाांमध्ये िापरल्हया जाणाऱ् या अत्यांत ननयांबित िेटा सांरक्षण पद्धती आणण युनायटेि 

स्टेट्सचा अधधक खलुा दृष्ट्टीकोन याांच्यात एक मध्यम जमीन ननजश्चत करतो. 
G7 बद्दल तथ्य: 

• स्थापना: 1975 
• सदस्य: 7 (युनायटेि ककां र्िम, युनायटेि स्टेट्स, जपान, फ्रान्स, जमगनी, कॅनिा, इटली) 

Source: newsonair 

आर्थाक कृती काया दल 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

• ग्लोबल टेरर र्ायनाजन्सांर् िॉचिॉर् र्ायनाजन्शअल अकॅ्शन टास्क र्ोसग (FATF) ने पाककस्तानला देशाांच्या 'ग्र े
भलस्ट'मध्ये कायम ठेिले आहे. 

• गे्र भलस्टमध्ये तुकी, जॉिगन आणण माली या तीन निीन देशाांचा समािेश करण्यात आला आहे. 
• FATF ने इस्लामाबादला हाकर्ज सईद आणण मसूद अझहर याांच्यासह सांयुक्त राष्ट्राांनी ननयुक्त केलेल्हया 

दहशतिाद्याांची चौकशी आणण खटला चालिण्यास साांधर्तले. 
• जून 2018 मध्ये FATF ने पाककस्तानला गे्र भलस्टमध्ये ठेिले होते. तेव्हापासून, FATF आदेशाांचे पालन 

करण्यात अयशस्िी झाल्हयामुळे पाककस्तान या यादीत आहे. 
फायनाजन्शयल अकॅ्शन टास्क फोसा (FATF) बद्दल तथ्ये: 

• FATF ही एक आांतर-सरकारी सांस्था आहे जी G7 च्या पुढाकाराने मनी लॉजन्रांर्चा सामना करण्यासाठी धोरण े
विकभसत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. 

• मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स 
• स्थापना: 1989 
• सदस्यत्ि : 39 

Source: India Today 

ग्रीन डे अिेड माकेट (GDAM) 

 
• आर के भसांर्, कें द्रीय ऊजाग आणण निीन आणण निीकरणीय ऊजाग मांिी याांनी ग्रीन िे अहेि माकेट (GDAM) 

या निीन बाजार वििार्ाचा शुिारांि केला. 
• ग्रीन िे अहेि माकेट (GDAM) लााँच केल्हयाने हररत बाजार अधधक सखोल होईल आणण स्पधागत्मक ककमतीचे 

सांकेत भमळतील, भशिाय बाजारातील सहिार्ीांना सिागत पारदशगक, लिधचक, स्पधागत्मक आणण कायगक्षम 
पद्धतीने ग्रीन एनजीमध्ये व्यापार करण्याची सांधी भमळेल. 

• नॅशनल लोि डिस्पॅच सेंटर (NLDC), POSOCO, नोिल एजन्सी म्हणून काम करेल. 
Source: The Hindu 
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मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

'कोकण शक्ती -2021' 

 
• िारत-यूके सांयुक्त नतरांर्ी सेिा सराि 'कोकण शक्ती-2021' 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी सुरू झाला. 
• हे िारतात 21 ऑक्टोबर ते 27 ऑक्टोबर 2021 या कालािधीत ननयोजजत आहे. 

'कोकण शक्ती -21' बद्दल: 
• िारताच्या पजश्चम ककनारपट्टीिर आयोजजत करण्यात येणाऱ्या व्यायामाचा सार्री घटक दोन टप्प्याांमध्ये 

आयोजजत केला जाणार आहे. 
• हाबगर रे्ज 21 त े23 ऑक्टोबर 21 दरम्यान मुांबईत, तर समुद्रात 24 ते 27 ऑक्टोबर 21 दरम्यान किायती 

आयोजजत केल्हया जातील. 
• 21 ते 27 ऑक्टोबर 2021 या कालािधीत सूयाग कमाांिच्या र्ोल्हिन की डिजव्हजनच्या अांतर्गत िारतीय लष्ट्कर 

आणण यूके आमी याांच्यात चौबहटया येथे सरािाचा जमीनी टप्पा आयोजजत केला जात आहे. 
Source: PIB 

‘अभ्यास’ 

 
• 'अभ्यास' - हाय-स्पीि एक्स्पेंिेबल एररयल टार्ेट (हीट) ची DRDO द्िारे ओडिशातील बांर्ालच्या उपसार्राच्या 

ककनाऱ्याजिळील एकाजत्मक चाचणी शे्रणी (ITR), चाांदीपूर येथून यशस्िीपणे उड्िाण-चाचणी करण्यात आली. 
• 'अभ्यास' हे DRDO च्या एरोनॉहटकल िेव्हलपमेंट एस्टॅजब्लशमेंट (ADE), बेंर्ळुरू याांनी डिझाइन आणण 

विकभसत केले आहे. 
• विविध क्षेपणास्ि प्रणालीांचे मूल्हयमापन करण्यासाठी या िाहनाचा िापर हिाई लक्ष्य म्हणून केला जाऊ शकतो. 
• हे स्िदेशी लक्ष्य विमान, एकदा विकभसत झाले की, िारतीय सशस्ि दलाांसाठी हाय-स्पीि एक्सपेंिेबल एररयल 

टार्ेट्स (HEAT) च्या र्रजा पूणग करेल. 
Source: PIB 
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75 वा इन्फंरी डे 

 
• 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी िारतीय लष्ट्कराची सिागत मोठी लढाऊ शाखा असलले्हया पायदळाच्या योर्दानाचे 

स्मरण करण्यासाठी 75 िा पायदळ हदिस साजरा करण्यात आला. 
• या हदिसाचे राष्ट्रासाठी अनन्यसाधारण महत्त्ि आहे, कारण याच हदिशी 1947 मध्ये िारतीय सैन्यातील 

पायदळ सैननक, 1 SIKH च्या नेततृ्िाखाली, श्रीनर्र एअरर्ील्हििर उतरले आणण जम्मू आणण काश्मीर 
राज्याला ननदगयी आणण विश्िासघातकी पाककस्तानी आक्रमणापासून िाचिले. 

• पायदळ हदनाच्या समारांिाचा एक िार् म्हणून, राष्ट्राच्या सेिेत विविध रणाांर्णाांिर सिोच्च बभलदान देणाऱ्या 
पायदळातील शहीद िीराांच्या स्मरणाथग राष्ट्रीय युद्ध स्मारक येथे ‘पुष्ट्पहार अपगण’ समारांि आयोजजत करण्यात 
आला होता. 

Source: TOI 
 

पयाावरण 

सूक्ष्म गोगलगाय प्रजाती 'Georissa mawsmaiensis' 

 
• मेघालयातील चुनखिीच्या रु्हेतून मािसमाई या सूक्ष्म र्ोर्लर्ाईच्या प्रजातीचा शोध अलीकिेच सापिला आहे. 
• मेघालयातील रु्हाांमधून रु्हेत राहणाऱ्या र्ोर्लर्ायाांच्या पाच प्रजाती आढळून आल्हया आहेत. 
• यािेळचा शोध जनगल ऑर् कॉन्कोलॉजीमध्ये नोंदिला र्ेला आहे. 
• अशोका रस्ट र्ॉर ररसचग इन इकोलॉजी अाँि द एन्व्हायनगमेंट (ATREE), बेंर्ळुरूचे ननपू कुमार दास आणण 

एनए अरविांद या शोधात सहिार्ी सांशोधक आहेत. 
Source: DTE 
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वन्यजीव डीएनए चाचणी प्रयोगशाळा 

 
• महाराष्ट्राचे मुख्यमांिी उद्धि ठाकरे याांनी महाराष्ट्रातील नार्पूर येथील प्रादेभशक न्यायिैद्यक विज्ञान 

प्रयोर्शाळेत (RFSL) िारतातील पहहल्हया राज्य सरकारच्या मालकीच्या िन्यजीि िीएनए चाचणी प्रयोर्शाळेच े
उद्घाटन केले. 

• सध्या, िेहरािून आणण हैदराबाद येथे कें द्र सरकारच्या मालकीच्या 2 िन्यजीि िीएनए चाचणी प्रयोर्शाळा 
आहेत. 

• मुख्यमांिी उद्धि ठाकरे याांनी मानिी िीएनए नमुने तपासण्यासाठी कें द्र सरकारच्या ननिगया योजनेंतर्गत मुांबई 
आणण पुणे येथे 3 र्ास्ट रॅक िीएनए चाचणी युननट सुरू केले. 

• लैंधर्क रु्न््याांपासून बालकाांचे सांरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 अांतर्गत नोंदिलेल्हया खटल्हयाांिर लॅब 
विशेषत: हाताळेल. 

Source: TOI 
 

योजना 

कृषी कजा भमत्र योजना  

 
• जजल्हहा पररषदेच्या कृषी वििार्ाच्या ‘कृषी कजग भमि’ योजनेला शासनाने मान्यता हदली आहे. 
• पाि शेतकऱ्याांना िेळेिर आणण सहज कजग उपलब्ध करून देण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे.  
• कृषी कजग भमि म्हणून सेिा करू इजच्िणाऱ्या कोणालाही जजल्हहा पररषदेच्या िेबसाइटिर नोंदणी करािी लारे्ल. 
• कृषी कजग भमि कजागसाठी आिश्यक कार्दपिे र्ोळा करेल, शेतकऱ्याच्या सांमतीने कजग प्रकरण तयार करेल 

आणण मांजुरीसाठी बाँकेकिे सादर करेल. 
• कृषी कजग भमिाने पारदशगक आणण प्रामाणणक पद्धतीने शेतकऱ्याांना मदत आणण सल्हला देण्यासाठी बॉण्ि जारी 

करणे आिश्यक आहे. 
Source: Newsonair 
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अटल इनोव्िेशन भमशन 

 
• नीनत आयोर्ाच्या अटल इनोव्हेशन भमशन (AIM) ने एक डिजी-बुक 'इनोव्हेशन्स र्ॉर यू' लााँच केले आहे. 
• या पुस्तकाची पहहली आितृ्ती हेल्हथ केअरमधील निकल्हपनाांिर कें हद्रत आहे आणण लिकरच इतर क्षेिाांच े

अनुसरण केले जाईल. 
• हे पुस्तक 45 हेल्हथ टेक स्टाटगअप्सच ेसांकलन आहे, जे देशिरात पसरलेल्हया अटल इनक्यूबेशन सेंटसगमध्ये 

उबिलेले आहे. 
नीतत आयोगाच्या अटल इनोव्िेशन भमशन बद्दल  

• देशातील नािीन्य आणण उद्योजकता सांस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा िारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम आहे. 
Source: PIB 

स्पेस रॉकेट 'नुरी' 

 
• दक्षक्षण कोररयाने र्ोहेउांर् येथील नारो स्पेस सेंटर येथून आपले पहहले स्िदेशी अांतराळ रॉकेट ‘नुरी’ प्रक्षवेपत 

केले आहे. 
अंतराळ रॉकेट 'नुरी' बद्दल 

• नुरी हे देशातील पहहले अांतराळ प्रक्षेपण िाहन आहे ज ेसांपूणगपण ेदेशाांतर्गत तांिज्ञानाने बनिले आहे. 
• हे पथृ्िीच्या िर 600 ते 800 ककलोमीटरच्या कक्षेत 1.5-टन पेलोि वितरीत करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. 

Source: Indian Express 
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सक्षम कें दे्र 

 
• आझादी का अमतृ महोत्सिाचा एक िार् म्हणून, ग्रामीण विकास मांिालयाच्या दीनदयाल अांत्योदय योजना - 

राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM) अांतर्गत 13 राज्याांतील 77 जजल्ह्याांमध्ये एकूण 152 
वित्तीय साक्षरता आणण सेिा वितरण कें द्र (SAKSHAM कें दे्र) सुरू करण्यात आली.  

सक्षम कें द्रांबद्दल: 
• कें द्राचा मुख्य उद्देश आधथगक साक्षरता प्रदान करणे आणण SHG सदस्याांना आणण ग्रामीण र्रीबाांना आधथगक 

सेिा (बचत, के्रडिट, विमा, ननितृ्तीिेतन इ.) प्रदान करणे सुलि करणे आहे. 
• दीनदयाल अांत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाविषयी: 
• हा एक कें द्रीय प्रायोजजत कायगक्रम आहे, जो ग्रामीण विकास मांिालयाने जून 2011 मध्ये सुरू केला होता. 

Source: PIB      

पंतप्रधान आयुष्ट्मान िारत आरोग्य पायािूत सुववधा अभियान 

 
• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी िाराणसी, उत्तर प्रदेश येथून पीएम आयुष्ट्मान िारत आरोग्य पायािूत सुविधा 

अभियान सुरू केले. 
• पांतप्रधान आयुष्ट्मान िारत आरोग्य पायािूत सुविधा अभियानाविषयी: 
• देशिरातील आरोग्यसेिा पायािूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सांपूणग िारतातील ही सिागत मोठी योजना आहे. 
• भमशनचे उद्हदष्ट्ट सािगजननक आरोग्य पायािूत सुविधाांमध्ये, विशेषत: शहरी आणण ग्रामीण िार्ात र्ांिीर 

काळजी सुविधा आणण प्राथभमक काळजी यातील र्ांिीर अांतर िरून काढणे आहे. 
• भमशन अांतर्गत, एक आरोग्यासाठी एक राष्ट्रीय सांस्था, विषाणूशास्िासाठी 4 निीन राष्ट्रीय सांस्था, WHO 

दक्षक्षण पूिग आभशया क्षेिासाठी एक प्रादेभशक सांशोधन मांच, 9 जैिसुरक्षा स्तर III प्रयोर्शाळा, 5 निीन 
प्रादेभशक राष्ट्रीय रोर् ननयांिण कें द्र स्थापन केले जातील. 

Source: PIB 
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तनपुण िारत भमशन 

 
• कें द्रीय भशक्षण मांिी धमेंद्र प्रधान याांच्या अध्यक्षतेखाली आणण भशक्षण राज्यमांिी श्रीमती अन्नपूणाग देिी याांच्या 

उप-अध्यक्षतेखाली ननपुण िारत भमशनच्या अांमलबजािणीसाठी राष्ट्रीय सुकाणू सभमती (NSC) स्थापन 
करण्यात आली आहे. 

उद्हदष्ट्ट: 
• मूलिूत साक्षरता आणण सांख्याशास्िािरील राष्ट्रीय भमशनच्या प्रर्तीिर देखरेख करणे आणण धोरणात्मक 

मुद्द्याांिर मार्गदशगन करण ेआणण 2026-27 मध्ये अपेक्षक्षत लक्ष्य साध्य करणे हे सभमतीचे मुख्य उद्हदष्ट्ट 
असेल. 

तनपुन िारत भमशन बद्दल: 
• शालेय भशक्षण आणण साक्षरता वििार्ाने 5 जुलै 2021 रोजी नॅशनल इननभशएहटव्ह र्ॉर प्रोकर्भशयन्सी इन 

रीडि ांर् विथ अांिरस्टाँडि ांर् अाँि न्युमरसी (NIPUN) िारत भमशन सुरू केले होते. 
Source: Indian Express 

मिात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोभशप 

 
• कें द्रीय भशक्षण आणण कौशल्हय विकास आणण उद्योजकता मांिी धमेंद्र प्रधान याांनी सांकल्हप कायगक्रमाांतर्गत 

महात्मा र्ाांधी नॅशनल रे्लोभशप (MGNF) चा टप्पा-2 लााँच केला. 
मिात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोभशप (MGNF) बद्दल: 

• ही दोन िषाांची रे्लोभशप आहे ज्याची सांकल्हपना तरुण, र्नतमान व्यक्तीांना तळार्ाळात कौशल्हय विकासात 
योर्दान देण्यासाठी सांधी ननमागण करण्यासाठी आहे. 

• MGNF रे्ज-I (पायलट): IIM बांर्लोरसोबत शैक्षणणक िार्ीदार म्हणून सुरू करण्यात आले आहे आणण 69 
रे्लो सध्या 6 राज्याांमधील 69 जजल्ह्याांमध्ये तैनात आहेत. 

• MGNF रे्ज-II (नॅशनल रोल आउट): 25 ऑक्टोबर रोजी 661 MGNF सह लॉन्च केल ेर्ेले ज ेदेशातील सिग 
जजल्ह्याांमध्ये तैनात केले जातील. 

Source: PIB 
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मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ 

 

• राज्यातील र्ािार्ािात शेत रस्ते आणण पाणांद रस्ते बाांधण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समदृ्धी शेत-पाणांद रस्त े
योजना’ राबविण्याचा महत्त्िपूणग ननणगय मांबिमांिळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

• योजनेनुसार राज्यात 2 लाख ककमीचे रस्ते बाांधले जाणार आहेत.  
• राज्यातील शेतकरी ि ग्रामस्थ समदृ्ध व्हािेत, या उद्देशाने महात्मा र्ाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजर्ार हमी 

योजना (मनरेर्ा) आणण राज्य रोजर्ार हमी योजनेच्या माध्यमातून 'मी समदृ्ध, र्ाि समदृ्ध आणण र्ाि 
समदृ्ध, माझा महाराष्ट्र समदृ्ध' ही सांकल्हपना राबविण्यात येत आहे.  

• या योजनेमुळे शेतातील रस्ते, पाणांद बाांधणे शक्य होईल जे सिग शेताांना योग्य दजागच्या बारमाहीसाठी िापरता 
येतील. 

• प्रत्येक र्ािाला सरासरी 5 ककमी शेततळे आणण पाणांद रस्त्याांची र्रज आहे. अशा प्रकारे राज्यात 2 लाख 
ककलोमीटरचे रस्ते बाांधले जाणार आहेत. 

Source: Loksatta 

कृषी उडान 2.0 

 

• कें द्रीय नार्री विमान िाहतूक मांिी, ज्योनतराहदत्य एम. भसांधधया याांनी कृषी उिान 2.0 लााँच केले. 
• या योजनेत हिाई िाहतुकीद्िारे कृषी-उत्पादनाच्या हालचाली सुलि आणण प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताि आहे. 

कृषी उडान 2.0 बद्दल: 
• कृषी उिान ऑर्स्ट 2020 मध्ये शेतकऱ्याांना कृषी उत्पादनाांची िाहतूक करण्यात मदत करण्यासाठी 

आांतरराष्ट्रीय आणण राष्ट्रीय मार्ाांिर सुरू करण्यात आले. 
Source: PIB 
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"संिव" 2021 

 

• िारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणण मध्यम उद्योर् मांिालयाने (MSME) “सांिि” ई-राष्ट्रीय स्तरािरील 
जार्रूकता कायगक्रम, 2021 लााँच केला आहे. 

"संिव" कायाक्रमाबद्दल: 
• देशाच्या आधथगक विकासाला चालना देणाऱ् या उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी तरुणाांचा सहिार् हा 

कायगक्रमाचा उद्देश आहे. 
• MSME मांिालयाच्या अांतर्गत हा एक महहन्याचा दीघग उपक्रम असेल ज्यामध्ये देशाच्या सिग िार्ाांतील 

विविध महाविद्यालये/ITIs मधील विद्याथ्याांना मांिालयाच्या 130 क्षेिीय कायागलयाांद्िारे उद्योजकतेसाठी 
प्रोत्साहहत केले जाईल. 

Source: PIB 
 

पुरस्कार आणण सन्मान 

सखारोव्ि पुरस्कार २०२१ 

 
• रभशयाचे विरोधी पक्षनेते अलेक्सी नॅव्हल्हनी याांना विचार स्िातांत्रयासाठी युरोवपयन युननयनचा सिोच्च 

मानिाधधकार पुरस्कार ‘साखारोि पुरस्कार २०२१’ प्रदान करण्यात आला. 
• व्लाहदमीर पुनतन याांच्या राजिटीच्या भ्रष्ट्टाचाराविरुद्ध अलेक्सी निलनी याांनी अथक सांघषग केला आहे. 
• 2020 मध्ये त्याला रभशयामध्ये तुरुां र्ात टाकण्यात आले होते. 
• ते फ्यूचर पाटीच ेरभशयाच ेनेते आणण भ्रष्ट्टाचार विरोधी र्ाउां िेशनचे सांस्थापक आहेत. 

Source: The Hindu 
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'सत्यजजत रे जीवनगौरव पुरस्कार' 

 
• कें द्रीय माहहती आणण प्रसारण मांिी अनुरार् ठाकूर याांनी 52 व्या िारतीय आांतरराष्ट्रीय धचिपट महोत्सिात 

(IFFI) इस्तेिान स्झाबो आणण माहटगन स्कॉरसेस याांना ‘सत्यजजत रे जीिनर्ौरि पुरस्कार’ प्रदान करण्यात 
येणार असल्हयाची घोषणा केली आहे. 

• र्ोव्यात 20 त े28 नोव्हेंबर 2021 या कालािधीत िारतीय आांतरराष्ट्रीय धचिपट महोत्सि (IFFI) ची 52 िी 
आितृ्ती होणार आहे. 

• मेकर्स्टो (1981) र्ादर (1966) सारख्या उत्कृष्ट्ट कृतीांसाठी ओळखल्हया जाणाऱ् या र्ेल्हया काही दशकाांतील 
सिागत समीक्षकान ेप्रशांभसत हांर्ेररयन धचिपट हदग्दशगकाांपैकी एक म्हणजे इस्तिान साबो. 

• माहटगन स्कोसेस हे निीन हॉलीिूि युर्ातील प्रमुख व्यक्तीांपैकी एक आहे, ज्याांना धचिपट इनतहासातील सिागत 
महान आणण प्रिािशाली हदग्दशगक म्हणून ओळखले जाते. 

Source: ET 

67 वा राष्ट्रीय र्चत्रपट पुरस्कार 

 
• िारताचे उपराष्ट्रपती, एम व्यांकय्या नायिू याांनी प्रनतजष्ट्ठत दादा साहेब र्ाळके पुरस्कारासह 67 व्या आितृ्तीत 

विविध शे्रणीांमध्ये 2019 साठी राष्ट्रीय धचिपट पुरस्कार प्रदान केले. 
• रजनीकाांत याांना 51 िा दादा साहेब र्ाळके पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 

मुख्य पुरस्कार: 

शे्रणी ववजेता 
सिोत्कृष्ट्ट िैभशष्ट्ट्यपूणग धचिपट वप्रयदशगन हदग्दभशगत मारक्कर अरबीक्कडिभलांते भसांहम (मल्हयाळम) 
सिोत्कृष्ट्ट अभिनेिी कां र्ना राणौत 
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सिोत्कृष्ट्ट अभिनेता मनोज बाजपेयी (िोंसले) आणण धनुष (असुरन) 
सिोत्कृष्ट्ट सहाय्यक अभिनेिी पल्हलिी जोशी (ताश्कां द र्ाइल्हस) 
सिोत्कृष्ट्ट सहाय्यक अभिनेता विजया सेतुपती (सुपर डिलक्स) 
सिोत्कृष्ट्ट हदग्दशगक सांजय पूरण भसांर् चौहान (बहत्तर हुरैन) 
सिोत्कृष्ट्ट महहला 
पाश्िगर्ानयका सािनी रिीांद्र (रण पटेला र्ाण्यासाठी) 
सिोत्तम पुरुष पाश्िगर्ायक बी प्राक (तेरी भमट्टी र्ाण्यासाठी) 
सिोत्कृष्ट्ट धचिपट समीक्षक सोहहनी चटोपाध्याय 
सिोत्कृष्ट्ट बालधचिपट कस्तुरी (हहांदी) 
सिोत्कृष्ट्ट भसनेमॅटोग्रार्ी जल्हलीक्केट्टू (मल्हयाळम) 
सिोत्कृष्ट्ट हहांदी धचिपट नििोरे 
सिोत्कृष्ट्ट नॉन-र्ीचर कर्ल्हम एक अभियांता स्िप्न 
सिागधधक धचिपट अनुकूल 
राज्य भसक्कीम 

भसनेमािरील सिोत्कृष्ट्ट पुस्तक 
अ र्ाांधीयन अरे्अर: इांडियाज क्युररयस पोहरगयल ऑर् लव्ह इन भसनेमा' सांजय सुरी 
द्िारे 

Source: PIB 

ऑस्कर 2022 

 
• धचिपट ननमागते पीएस विनोथराज हदग्दभशगत तभमळ धचिपट कूझहांर्ल (पेबल्हस) ची 94 व्या अकादमी पुरस्कार 

(ऑस्कर 2022) साठी िारताची अधधकृत प्रिेश म्हणनू ननिि करण्यात आली आहे. 
• कूझांर्ल हे नयनतारा आणण विघ्नेश भशिन ननभमगत िास्तििादी कौटुांबबक नाटक आहे. 
• ननििल्हयास, हा धचिपट ‘सिोत्कृष्ट्ट आांतरराष्ट्रीय र्ीचर कर्ल्हम’ या अकादमी पुरस्कारासाठी स्पधाग करेल. 
• 94 िा अकादमी पुरस्कार 27 माचग 2022 रोजी लॉस एांजेभलस येथे होणार आहेत. 

Source: HT 
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प्राचाया राम शेवाळकर पुरस्कार 

 

• अणखल िारतीय मराठी साहहत्य महामांिळातरे् हदल्हया जाणाऱ्या प्राचायग राम शेिाळकर पुरस्कारासाठी यांदा 
िॉ यू. म.पठाण आणण िाड्मय क्षेिात काम करणारे ज्येष्ट्ठ कायगकते मनोहर म्हैसाळकर याांची ननिि 
करण्यात आली आहे. 

डॉ यू. म. पठाण बद्दल:   
• िॉ.पठाण याांनी सांतिाङ्मयािर सुमारे 20 पुस्तके प्रकाभशत केली असून त्याांचा एकूण ग्रांथसांग्रह 40 च्या 

आसपास आहे. 
• ते 63 व्या अणखल िारतीय मराठी साहहत्य सांमेलनाचे (पुणे) अध्यक्ष होते. 
• 2020-21 च्या पुरस्कारासाठी त्याची ननिि करण्यात आली आहे. 

मनोिर म्िैसाळकर बद्दल:  
• मनोहर म्हैसाळकर हे र्ेली 10 िषे विदिग साहहत्य सांघाचे अध्यक्ष असून रे्ली 38 िषे ते विदिग साहहत्य 

सांघाचे कायग करीत आहेत. 
• त्याची 2021-22 च्या पुरस्कारासाठी ननिि झाली आहे. 

Source: Loksatta 
 

पुस्तके आणण लेखक 

“वास्तववक… मी त्यांना िेटलो: एक संस्मरण” : पुस्तक 

 
• िारतीय किी-र्ीतकार-हदग्दशगक रु्लजार याांनी “िास्तविक… आय मेट देम: अ 

मेमोयर” हे निीन पुस्तक भलहहले आहे. 
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• या पुस्तकात रु्लजार याांनी ककशोर कुमार, ऋजत्िक घटक, बबमल रॉय, हृवषकेश मुखजी आणण महाश्िेता देिी 
याांसारख्या हदग्र्जाांबद्दल अनेक मनोरांजक अज्ञात तथ्ये शेअर केली आहेत. 

• पेंजग्िन राँिम हाऊस इांडिया या प्रकाशन समुहाने हे सांस्मरण प्रकाभशत केले आहे. 
लेखकाबद्दल: 

• रु्लजार, िारतातील आघािीच्या किीांपैकी एक, एक अत्यांत प्रनतजष्ट्ठत पटकथा लखेक आणण धचिपट हदग्दशगक 
आहेत. 

• त्याांना 2002 मध्ये साहहत्य अकादमी पुरस्कार, 2004 मध्ये पद्मिूषण आणण 2014 मध्ये दादासाहेब र्ाळके 
पुरस्कार भमळाला होता. 

Source: Indian Express 
 

मित्वाचे हदवस 

संयुक्त राष्ट्र हदन 

 
• युनायटेि नेशन्स (UN) हदिस दरिषी 24 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो आणण 1945 मध्ये सांयुक्त राष्ट्र 

सांघाची अधधकृत स्थापना झाली. 
• 2021 ची थीम आहे “Building Back Together for Peace and Prosperity”. 

इततिास: 
• या हदिशी, सुरक्षा पररषदेच्या पाच स्थायी सदस्याांसह बहुतेक स्िाक्षरीकत्याांद्िारे UN सनद मांजूर करण्यात 

आली, ज्यामुळे UN ची अधधकृत स्थापना झाली. 
• तो पहहल्हयाांदा 24 ऑक्टोबर 1948 रोजी साजरा करण्यात आला. 

Source: India Today 
 

खेळ 

आयपीएल 2022 

• िारतीय कक्रकेट ननयामक मांिळाने (बीसीसीआय) आयपीएल (इांडियन प्रीभमयर लीर्) 2022 साठी अहमदाबाद 
आणण लखनौ या दोन निीन सांघाांची घोषणा केली. 
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• सांजीि र्ोयांका याांच्या RPSG समूहाने (RPSG Ventures Ltd.) लखनौला 7090 कोटी रुपयाांच्या विजयी 

बोलीसह त्याांचे मूळ हठकाण म्हणून ननििले आहे, तर CVC कॅवपटल पाटगनसग (Irelia Company Pte Ltd.) 
ने 5625 कोटी रुपयाांच्या बोलीने अहमदाबादची ननिि केली आहे. 

• आयपीएल 2022 मध्ये आता 10 सांघाांचा समािेश असेल. 
Source: India Today 
 

अिवाल  

2021 ग्लोबल थे्रट असेसमेंट ररपोटा 

 
• ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट ररपोटग 2021 मध्ये असे उघि झाले आहे की कोविि -19 ने बाल लैंधर्क शोषण आणण 

ऑनलाईन र्ैरितगन करण्यात लक्षणीय िाढ झाली आहे. 
• हा अहिाल WeProtect ग्लोबल अलायन्सने लॉन्च केला आहे. 
• WeProtect Global Alliance ही 200 पके्षा जास्त सदस्याांची जार्नतक चळिळ आहे. 
• अहिालात लहान मुलाांच्या लैंधर्क शोषणाच्या धोक्याचे प्रमाण आणण व्याप्तीच े तपशील हदले आहेत आणण 

मुलाांिरील जोखीम कमी करण्यासाठी आणण रै्रितगन होण्याआधी प्रनतबांधधत करण्यासाठी या मुद्द्यािर कारिाई 
करण्यास प्रोत्साहहत करण्याचा हेतू आहे. 

• नोंदिलेल्हया घटनाांमध्ये िाढ होण्यामारे् कोविि-19 साथीचा रोर् ननविगिादपणे एक कारणीिूत घटक आहे. 
Source: The Hindu 
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नवीन नेमणुका 

उझबेककस्तानचे अध्यक्ष शवकत भमणझायोयेव 

 
• उझबेककस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शिकत भमजजगओयेि ८०.१% मते भमळिून दसुऱ्या पाच िषाांच्या कायगकाळासाठी 

पुन्हा ननििून आले आहेत. 
• शिकत भमझीयोयेि हे एक उझबेक राजकारणी आहेत जे 2016 पासून उझबेककस्तानचे अध्यक्ष आणण 

उझबकेकस्तानच्या सशस्ि दलाांचे सिोच्च कमाांिर-इन-चीर् म्हणून काम करत आहेत. 
• यापूिी ते 2003 ते 2016 पयांत उझबकेकस्तानचे पांतप्रधान होते. 

उझबकेकस्तान बद्दल तथ्य: 
• राजधानी: ताश्कां द 
• चलन: उझबकेकस्तानी सोम 

Source: The Hindu 

अतनता आनंद 

 
• पांतप्रधान जजस्टन ट्रुिो याांच्या ताज्या मांबिमांिळ रे्रबदलात िारतीय िांशाच्या कॅनिाच्या राजकारणी अननता 

आनांद याांची कॅनिाच्या निीन सांरक्षण मांिी म्हणून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
• आनांद (िय 54) हे दीघगकाळ सांरक्षण मांिी असलेले िारतीय िांशाचे हरजजत सज्जन याांची जार्ा घेतील. 

Source: The Hindu 
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संकीणा 

आझादी अमृत चाय 

 
• कें द्रीय अिजि उद्योर् मांिी िॉ महेंद्र नाथ पाांिे याांच्या हस्ते आझादी अमतृ चाय लााँच करण्यात आली. 
• आझादी का अमतृ महोत्सि साजरा करण्यासाठी मेससग अाँड्र्यू युल अाँि कां पनी भलभमटेि, जि उद्योर् 

मांिालयाच्या अांतर्गत चहा क्षेिातील कें द्रीय सािगजननक क्षेिातील उपक्रम, िारताच्या 75 व्या िषागच्या स्मरणाथग 
ऑथोिॉक्स, इलायची, अद्रख आणण मसाला फ्लेिसगमधील आझादी अमतृ चायची माभलका सुरु करण्यात आली 
आहे.  

Source: PIB 

दक्षता जनजागतृी सप्ताि 

 
• कें द्रीय दक्षता आयोर् (CVC) 26 ऑक्टोबर ते 01 नोव्हेंबर 2021 या कालािधीत दक्षता जार्रुकता सप्ताह 

पाळत आहे. 
• दक्षता जार्रुकता सप्ताहाची थीम 'स्ितांि िारत @75: आत्मननिगरता विथ इांटीधग्रटी' अशी आहे. 
• कें द्रीय दक्षता आयोर् (CVC) बद्दल: 
• ही एक सिोच्च िारतीय सरकारी सांस्था आहे जी 1964 मध्ये सरकारी भ्रष्ट्टाचाराला सांबोधधत करण्यासाठी 

तयार केली रे्ली. 
• 2003 मध्ये, सांसदेने CVC ला िैधाननक दजाग देणारा कायदा लारू् केला. 

Source: newsonair 

MeitY स्टाटाअप िब 

• MeitY Startup Hub, इलेक्रॉननक्स आणण माहहती तांिज्ञान मांिालयाचा एक उपक्रम (MeitY) आणण 
Google ने Appscale Academy नािाचा िाढ आणण विकास कायगक्रम सुरू करण्यासाठी िार्ीदारीची घोषणा 

केली आहे. 
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अॅपस्केल अकादमी कायाक्रमाबद्दल: 

• या कायगक्रमाच े उद्हदष्ट्ट सांपूणग िारतातील सुरुिातीच्या ते मध्यम टप्प्यातील स्टाटगअप्सना जर्ासाठी उच्च-
रु्णिते्तचे अॅप्स तयार करण्याचे प्रभशक्षण देण ेआहे. 

• र्ेभमांर्, हेल्हथकेअर, कर्नटेक, एिटेक, सोशल इम्पॅक्ट आणण बरेच काही यासह सिग िोमेनिर स्थाननक 
स्टाटगअप्सना अॅप्सची शे्रणी तयार करण्यात आणण स्केल करण्यात मदत करण्यािर लक्ष कें हद्रत करण्याचा 
अकादमीचा उद्देश आहे. 

• पररिावषत रु्णात्मक आणण पररमाणात्मक मापदांिाांच्या आधारे 100 स्टाटगअप्स ननििले जातील. 
• िारतातील हटयर II आणण हटयर III शहराांमधील उदयोन्मुख स्टाटगअप इकोभसस्टमिर विशेष लक्ष कें हद्रत करणे, 

त्याांना स्केलेबल अॅप सोल्हयूशन्स तयार करण्यासाठी आिश्यक मदत प्रदान करणे हे देखील या कायगक्रमाच े
उद्हदष्ट्ट आहे. 

Source: ET 

गरूड अॅप 

 

• ECI (िारतीय ननििणूक आयोर्) ने सिग मतदान कें द्राांच्या डिजजटल मॅवपांर्साठी र्रुि अॅप लााँच केले. 
• र्रुि अॅपमुळे ननििणूक काम जलद, स्माटग, पारदशगक आणण िेळेिर पूणग होईल. 
• बूथ लेव्हल ऑकर्सर (BLO) त्याांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमाांकािरून मतदान कें द्राांच ेअक्षाांश आणण रेखाांश 

याांसारख्या िेटासह मतदान कें द्राांचे र्ोटो आणण स्थान माहहती अपलोि करतील. 
• अॅपमुळे पेपरिकग  कमी होईल. 

Source: TOI 
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