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मासिक चालू घडामोडी  नोवेम्बर 2021 

महत्वाच्या बातम्या: राज्य 

लोकशाही भो ोंडला स्पर्ाा  

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

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

हा या स्परे्धचा मुख्य उद्देश आहे. 
• या स्परे्धतून महहला त्यांच्या मतदानाचा हक्क आणण लोकशाही मूलयांचा ववचार करतील. 
• परंतु तुम्ही अशी गाणी देखील तयार करू शकता िी स्रीला मतदार म्हणून नोंदणी करण्याि 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 ववकािाला प्रार्धान्य देणाऱ्याला ननवडण्यािाठी ती नतच्या 
लोकप्रनतननर्धीकडे अिं आवाहन गीतांमर्धून करता येईल. 

Source: Newsonair 

सार्ाजनिक र्ाहतुकीमधे्य रोपरे् सेर्ा 

 
• वाराणिी लवकरच िावािननक वाहतकुीमध्ये रोपवे िेवा वापरणारे पहहले भारतीय शहर बनेल. 
• वाहतकुीची कोंडी कमी करण्यािाठी कॅन्ट रेलवे स्टेशन (वाराणिी िकं्शन) त ेचचा स्क्वेअर (गोडौसलया) पयतं 

िगातील नतिरा आणण भारताचा पहहला िावािननक वाहतकू रोपवे बांर्धण्याचा प्रस्ताव आहे. 
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• या रोप -वेच्या कामामळेु काशी ववश्वनाथ महंदर आणण दशाश्वमेर्ध घाटात िहि प्रवेश समळेल. 
Source: news1 
सखी पे्ररणा भर्ि 

 
• 'िखी प्रेरणा भवन' हा असभनव प्रयोग नदंरुबार जिल्यातील ग्रामीण भागात राबवला िात आहे. 
• ककशोरवयीन मलुी आणण महहलांिाठी नदंरुबार जिल्याच्या ग्रामीण भागात 'िखी प्रेरणा भवन' नावाचा 

असभनव प्रयोग प्रथमच राबवला िात आहे. 
• जस्रयांना मासिक पाळीिारख्या अत्यतं नािकू आणण अस्पष्ट ववषयावर उघडपणे चचाा करायला वेळ लागतो. 

नदंरुबार तालकु्यातील श्रीरामपरूिारख्या छोट्या गावातनू िखी पे्ररणा भवनातनू हीच चचाा िरुू झाली आहे. 
• िखी प्रेरणा भवन हे गाव पातळीवर महहलांिाठी प्रनतजष्ठत कक्ष आहे. 
• तिेच िॅननटरी पॅड अिलेलया महहलांना त्यांच्या िमस्या िोडवण्यािाठी मदत होईल. 
• िखी पे्ररणा भवनाची िकंलपना श्रीरामपरू ग्रामपचंायत आणण कफननश िोिायटी यांनी ियंकु्तपणे केली आहे. 

Source: newsonair 

नर्माि इों नजि दुरुस्ती कें द्र  

 

• ववमान आणण हेसलकॉप्टर इंजिनची दरुुस्ती आणण देखभाल करण्यािाठी नागपरुात ‘इंजिन हॉजस्पटल एमआरओ’ 
िरुू होत आहे. 

• हे कें द्र माचा 2023 पयतं कायााजन्वत होईल. 
• नागपरुातील खािगी कंपनीचे एकमेव इंजिन दरुुस्ती कें द्र देशातील पहहले प्रकार अिेल. 
• कलपना िरोि ग्लोबल एजव्हएशन प्रा. सल. च्या (KSGA) नागपरुातील प्रस्ताववत 'इंजिन हॉजस्पटल MRO' 

भसूमपिून करण्यात आले. 
• हे कें द्र वषााला 40 त े60 इंजिनांची देखभाल आणण दरुुस्ती करेल. 
• यािाठी कलपना िरोि एजव्हएशनने समहान-िेझमध्ये 1 एकर िमीन घेतली आहे. 

Source: Loksatta 
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महाराष्ट्र  राज्य मनहला आयोग 

 

• रूपाली चाकणकर यांची महाराष्र राज्य महहला आयोगाच्या अध्यक्षपदी ननयुक्ती करण्यात आली 
आहे. 

• यािंदभाात राज्य िरकारने अधर्धिूचना िारी केली आहे. 
• ही ननयुक्ती पुढील तीन वषांिाठी अिेल. 
• 4 फेब्रुवारी 2020 रोिी वविया रहाटकर यांनी महाराष्र राज्य महहला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा 

रािीनामा हदला होता. त्यानंतर हे पद ररक्त होते. 
रूपाली चाकणकर बद्दल 

• त्यांचा िन्म दौंड येथील शतेकरी कुटंुबात झाला. 
• त्यांनी रयत सशक्षण िंस्थेच्या िार्धना महाववद्यालयात सशक्षण घेतले. 
• अधर्धकारी होण्यािाठी स्पर्धाा परीक्षांचा अभ्यािही केला. 

महाराष्र राज्य महहला आयोगाबद्दल 
• महाराष्र राज्य महहला आयोग एक वैर्धाननक िसं्था आहे. हा कायदा महाराष्र अधर्धननयम 1993 

अतंगात स्थापन करण्यात आली आहे. 
Source: Loksatta 

कुशीिगर आोंतरराष्ट्र ीय नर्माितळ 

 

• पतंप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर आंतरराष्रीय ववमानतळाचे उद्घाटन केले. 
• कुशीनगर येथील महापररननवााण महंदरात असभर्धम्म हदनाननसमत्त आयोजित कायाक्रमात त ेिहभागी झाले. 
• त्यांनी कुशीनगरच्या रािककया वदै्यकीय महाववद्यालयाची पायाभरणी केली. 
• उत्तर प्रदेशमध्ये आता 3 आतंरराष्रीय ववमानतळ आहेत. 
• कुशीनगर आंतरराष्रीय ववमानतळ व्यनतररक्त, दोन कायारत आंतरराष्रीय ववमानतळ आहेत - लखनऊ येथील 

चौर्धरी चरण सिहं आंतरराष्रीय ववमानतळ आणण वाराणिी येथील लाल बहादरू शास्री आंतरराष्रीय 
ववमानतळ. 

Source: PIB 
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महाराष्ट्र  राज्य ग्रामीण जीर्िोन्नती अनभयाि 

 
• महाराष्र राज्य ग्रामीण उपिीववका असभयानांतगात म्हणिेच उमेद, पणेु जिल्यात जिलहा पररषद गट एक 

उत्पादन प्रकलप राबववण्यात येणार आहे. 
• या मोहहमेद्वारे ग्रामीण भागातील महहलांना कृषी आणण बबगरशतेी उपिीववकेिह तांबरक आर्धुननकीकरण 

उपलब्र्ध होणार आहे. 
Source: Newonair 

सर्ाात शाश्वत र्ाहतूक व्यर्स्था असलेले शहर 

 
• केरळला 'िवाात शाश्वत वाहतकू व्यवस्था अिलेलया शहरािाठी' परुस्कार समळाला आहे. 
• कोची शहरातील वाहतकू िवुवर्धा वाढववण्यािाठी कोची मेरो, वॉटर मेरो आणण ई-मोबबसलटी यािारख्या - 

राबववलेलया प्रकलपांच्या स्मरणाथा हा परुस्कार देण्यात आला आहे. 
• कोची ओपन मोबबसलटी नेटवका ची ननसमाती, ज्याने ववववर्ध वाहतकू िवुवर्धांच े डडजिटायझेशन आणण 

एकाजत्मकतनेे देखील परुस्कार जिंकण्याि मदत केली. 
• कें द्रीय गहृननमााण आणण शहरी व्यवहार मरंी हरदीप सिगं परुी यांच्या हस्त े हदललीत हा परुस्कार प्रदान 

करण्यात येणार आहे. 
Source: Indian Express 

महाराष्ट्र  महािगरपानलका आनण िगरपानलका 
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• गेलया दहा वषांत शहरी आणण ननमशहरी भागातील लोकिखं्या झपाट्याने वाढलयाने मुबंई वगळता राज्यातील 
िवा महापासलका आणण नगरपासलकांमध्ये नगरिेवकाचंी िखं्या वाढववण्याचा ननणाय राज्य मबंरमडंळाच्या 
बठैकीत घेण्यात आला.  

• िध्या राज्यात मुबंईिह 27 महानगरपासलका आणण 379 नगरपासलका - नगर पचंायती आहेत. 
• दर 10 वषांनी होणाऱ्या िनगणनेच्या आर्धारे महानगरपासलकेतील नगरिेवकांची िखं्या लोकिखं्येच्या प्रमाणात 

नगरववकाि ववभाग ठरवत.े 
• िध्या महानगरपासलकांतील िदस्य िखं्या ककमान 65 आणण कमाल 175 आहे. 
• नगरपररषदेतील िदस्य िखं्या ककमान 17 व कमाल 65 आहे. 
• मुबंई महापासलकेने िदस्यिखं्या वाढवली नाही.मुबंईतील िध्याची 227 िदस्यिखं्या कायम ठेवली िाईल. 
• 2011 च्या िनगणनेच्या आकडवेारीच्या आर्धारे नगरपासलकांमर्धील नगरिेवकाचंी िध्याची िखं्या ननजश्चत 

करण्यात आली आहे. 
• गेलया दहा वषांतील लोकिखं्या वाढीचा िरािरी दर लक्षात घेता िरकारने महानगरपासलका आणण 

नगरपररषदांमर्धील ककमान िदस्य िखं्या िरािरी 17 टक्क्यांनी वाढववण्याचा ननणाय घेतला आहे. 
महानगरपासलका : 

• 3 त े6 लाख लोकिखं्या- ककमान 76 - कमाल 96  
• 6 त े12 लाख लोकिखं्या - ककमान 96 - कमाल 126 
• 12 त े14 लाख लोकिखं्या - ककमान 126 - कमाल 156 
• 24 त े30 लाख लोकिखं्या - ककमान 156 - कमाल 168 
• 30 लाखांहून अधर्धक लोकिखं्या - ककमान 168 - कमाल 185 

नगरपासलका : 
• वगा अ - 40 त े75 
• वगा ब - 25 त े37 
• वगा अ - 20 त े25 

Source: Loksatta 
 

महत्वाच्या बातम्या: भारत 

‘इों नडया डबल ए प्लस से्टबल’ पत मािाोंकि 

 

• नवी मुबंई महानगरपासलकेला 2020-21 या आधथाक वषाािाठी "इंडडया डबल ए प्लि स्टेबल" चे िवोत्तम के्रडडट 
रेहटगं घोवषत करण्यात आले आहे. 
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• इंडडया रेहटगं अडँ ररिचा (कफच), राष्रीय मान्यताप्राप्त ववत्तीय िसं्था, दरवषी ववववर्ध िसं्थांचे के्रडडट रेहटगं 
प्रकासशत करत.े 

• नवी मुबंई महानगरपासलकेला मागील िहा वषाात िमान रेहटगं समळाले आहे. 
• अशाप्रकारे, िलग िातव्या वषी आधथाक व्यवहायातचेे डबल ए प्लि रेहटगं प्राप्त करणारे नवी मुबंई हे देशातील 

एकमेव महानगरपासलका आहे. 
Source: Newsonair 

‘आझादी@75’ पररषद 

                               

• पतंप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे ‘आझादी@75-न्य ूअबान इंडडया: रान्िफॉसमगं अबान 
लँडस्केप’ कॉन्फरन्ि-कम-एक्स्पोचे उद्घाटन केले. 

• पतंप्रर्धानांनी उत्तर प्रदेशातील 75 जिल्यांमर्धील 75,000 लाभार्थयांना प्रर्धानमरंी आवाि योिना - शहरी 
(PMAY -U) घरांच्या चाव्या डडजिटलपणे हदलया. 

• गहृननमााण आणण शहरी व्यवहार मरंालय (MoHUA) तफे 5 त े7 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान 'आझादी का 
अमतृ महोत्िव' चा भाग म्हणून कॉन्फरन्ि-कम-एक्िपो आयोजित करण्यात आला होता.  

Source: PIB 

राष्ट्र व्यापी िदी सोंर्र्ाि कायाक्रम 

 
• कें द्रीय मत्स्यव्यविाय, पशुिंवर्धान आणण दगु्र्धव्यविाय मंरी, परशोत्तम रूपाला यांनी उत्तर प्रदेशातील गड 

मुक्तेश्वर, बब्रिघाट येथे ररव्हर रॅंधचगं प्रोग्रामचा शुभारंभ केला. 
• त्याचबरोबर उत्तराखंड, ओररिा, बरपुरा आणण छत्तीिगड या इतर 4 राज्यांनीही देशव्यापी ररव्हर रांधचगं 

कायाक्रमात भाग घेतला. 
• प्रर्धानमंरी मत्स्य िंपदा योिना (पीएमएमएिवाय) योिनेअंतगात "ररव्हर रांधचगं प्रोग्राम" एक ववशेष 

उपक्रम म्हणून िादर केला िातो. 
Source: PIB 
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गभापाताचे नियम 

 

• कें द्र िरकारने नवीन ननयमावली अधर्धिधूचत केली आहे ज्यात महहलांच्या काही वगांिाठी गभार्धारणा िमाप्त 
करण्याची गभार्धारणा मयाादा 20 वरून 24 आठवड ेकरण्यात आली आहे. 

• मेडडकल टसमानेशन ऑफ पे्रग्नन्िी (िरु्धारणा) अधर्धननयम, 2021 अतंगात नवीन ननयम तयार करण्यात आल े
आहेत िे माचा 2021 मध्ये ििंदेने पाररत केले. 

• महहलांच्या शे्रणींमध्ये लैंधगक अत्याचार ककंवा बलात्कारातनू वाचलेले, अलपवयीन आणण जस्रया ज्यांचा ववैाहहक 
दिाा बदलत्या गभार्धारणेदरम्यान बदलतो. 

• नवीन ननयमांमध्ये मानसिकदृष्ट्या आिारी महहला, गभााच्या ववकृतीची प्रकरणे ज्यात शारीररक ककंवा 
मानसिक ववकृतींचा मोठा र्धोका अितो आणण आपत्ती ककंवा आपत्कालीन पररजस्थतीत िरकारने घोवषत 
केलयाप्रमाणे महहलांचा िमावेश होतो. 

• मेडडकल टसमानेशन ऑफ प्रगे्नन्िी (एमटीपी) कायदा, 1971 मध्ये िरु्धारणा करण्यािाठी 2021 कायदा मिंरू 
करण्यात आला. 

Source: India Today 

भारताचा भौगोनलक उजाा िकाशा 

 

• नीनत आयोगाने भारताचा िवािमावेशक िीआयएि भ ू-अवकाशीय ऊिाा नकाशा लाचँ केला. 
• NITI आयोगाने भारतीय अतंराळ िशंोर्धन िसं्था (ISRO) च्या िहकायााने भारत िरकारच्या ऊिाा 

मरंालयाच्या िहकायााने भारताचा एक व्यापक भौगोसलक माहहती प्रणाली (GIS) ऊिाा नकाशा ववकसित केला 
आहे. 

• िीआयएि नकाशा देशाच्या िवा ऊिाा ििंार्धनांचे एक िमग्र धचर प्रदान करतो िे पारंपाररक उिाा ियंरंे, तले 
आणण वाय ूववहहरी, पेरोसलयम ररफायनरीि, कोळिा क्षेर ेआणण कोळिा ब्लॉक, अक्षय ऊिाा पॉवर प्लांट्ि वर 
जिलहावार डटेा आणण 27 ववषयगत स्तरांद्वारे अक्षय ऊिाा ििंार्धन क्षमता इ. 
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• या नकाशामळेु उपलब्र्ध ऊिाा िपंत्तीचा वापर करून आपत्ती व्यवस्थापनाि मदत होईल. 
Source: PIB 

पोंतप्रर्ािाोंची आनथाक सल्लागार पररषद 

 

• कें द्र िरकारने दोन वषांच्या कालावर्धीिाठी पतंप्रर्धानांच्या आधथाक िललागार पररषदेची (EAC-PM) पनुराचना 
केली आहे आणण बबबेक देबरॉय हे अध्यक्षपदी कायम आहेत. 

• पररषद कोणत्याही िमस्येच ेववश्लेषण करेल, आधथाक ककंवा अन्यथा, पतंप्रर्धानांनी त्याचा िदंभा हदला. 
• हे स्थूल आधथाक महत्त्वाच्या िमस्यांना देखील िबंोधर्धत करेल. 

EAC-PM बद्दल: 
• EAC-PM या स्वतरं िसं्थचेी स्थापना िप्टेंबर 2017 मध्ये दोन वषांच्या कालावर्धीिह करण्यात आली. 

Source: Business Standard 

पेगासस पाळत ठेर्ण्याचे प्रकरण 

 

• िपु्रीम कोटााने पेगािि पाळत ठेवण्याच्या प्रकरणाची 3 िदस्यीय तज्ञ िसमतीमाफा त चौकशी करण्याच ेआदेश 
हदले. 

• िवोच्च न्यायालयाचे ननवतृ्त न्यायमतूी आर.व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतखेाली तज्ज्ञ िसमती अिेल. 
• कें द्र ककंवा कोणत्याही राज्य िरकारने भारतीय नागररकांवर पाळत ठेवण्यािाठी इस्रायली स्पायवेअर पेगािि 

ववकत घेतले आणण वापरल ेकी नाही आणण लक्ष्य केलेलया लोकाचंे तपशील तपािण्यािाठी एक तज्ञ िसमती 
तपाि करेल. 

• नागररकांच्या गोपनीयतचे्या अधर्धकाराचे रक्षण करण्यािाठी िायबर िरुक्षेबाबत कायदेशीर आणण र्धोरणात्मक 
चौकटीवर सशफारशी करण्यािही न्यायालयाने िसमतीला िांधगतले आहे. 

Source: HT 
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महत्वाच्या बातम्या: िग 

निसगा आनण लोकाोंसाठी उच्च महत्वाकाोंक्षा युती (HAC) 

 
• अलीकडचे, भारत अधर्धकृतपणे ननिगा आणण लोकांिाठी उच्च महत्वाकांक्षा यतुी (HAC) मध्ये िामील झाला. 
• एचएिीमध्ये िामील होणारा भारत बब्रक्ि (ब्राझील, रसशया, भारत, चीन आणण दक्षक्षण आकिका) पकैी पहहला 

आहे. 
• प्रकृनत आणण लोकांिाठी उच्च महत्वाकांक्षा गठबरं्धन (एचएिी) कोस्टा ररका, िान्ि आणण बब्रटन यांनी 2019 

मध्ये िरुू केले. 
• एचएिी हा एक आंतरिरकारी गट आहे ज्याचे अध्यक्ष िान्ि आणण कोस्टा ररका आणण यकेू द्वारे महािागर 

िह-अध्यक्ष आहेत. 
Source: PIB 

अफगानणस्तािर्र जी 20 नर्शेष बैठक  

 
• अलीकडचे, पतंप्रर्धान नरेंद्र मोदींनी अफगाणणस्तानवरील ‘िी 20 अिार्धारण सशखर’ मध्ये भाग घेतला. 
• ही बठैक िध्या इटलीने बोलावली आहे, िी िध्या िी 20 चे अध्यक्ष आहे आणण इटासलयन पतंप्रर्धान माररओ 

डॅ्रगी यांच्या अध्यक्षतखेाली आहे. 
• मानवी पररजस्थतीशी िबंधंर्धत बठैकीत ववचारार्धीन मदु्दे; दहशतवादाशी िबंधंर्धत धचतंा; आणण अफगाणणस्तान 

मध्ये मानवाधर्धकार या मदु्द्यांवर चचाा झाली. 
Source: PIB 

'कॉन्फरन्स ऑि इोंटरॅक्शि अॅण्ड कॉन्फन्फडन्स-नबन्फडोंग मेझसा इि आनशया' (CICA) 2021 

• परराष्र मरंी, एि ियशकंर यांनी कझाककस्तानच्या नरू-िलुतान येथ े ‘कॉन्फरन्ि ऑन इंटरॅक्शन अडँ 
कॉजन्फडन्ि-बबजलडगं मेझिा इन एसशया (िीआयिीए)’ च्या 6 व्या मरंीस्तरीय बठैकीला िबंोधर्धत केले. 

• एि ियशकंर म्हणाल े की, भारताचा आंतरराष्रीयवाद (विरु्धैव कुटंुबकम) भारताच्या लिी मरैी उपक्रमाला 
चालना देतो. 
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CICA बद्दल: 

• िीआयिीए आसशयातील िरुक्षा, शांती आणण जस्थरतलेा प्रोत्िाहन देण्यािाठी िहकाया वाढवण्यािाठी एक 
आंतर-िरकारी मचं आहे. 

• िदस्यत्व: 27 िदस्य राज्ये; 9 ननरीक्षक राज्ये; 5 ननरीक्षक िसं्था 
• िधचवालय: नरू-िलुतान, कझाककस्तान 
• स्थापना: 14 िप्टेंबर 1999 

Source: Indian Express 

UNHRC 

• ियंकु्त राष्राच्या मानवाधर्धकार पररषदेत (UNHRC) िहाव्या टमािाठी (2022-24) प्रचंड बहुमताने भारताची 
पनु्हा ननवड झाली. 

• 193 िदस्यांच्या ववर्धानिभते भारताला 184 मत ेसमळाली, तर आवश्यक बहुमत 97 होत.े 

 

• 76 वी ियंकु्त राष्र महािभा (UNGA) ने ियंकु्त राष्र मानवाधर्धकार पररषदेच्या 18 नवीन िदस्यांिाठी 
ननवडणुका घेतलया, ि ेिानेवारी 2022 पािनू िरुू होणाऱ्या 3 वषांच्या कालावर्धीिाठी िेवा देतील. 

• भारताची िध्याची मदुत 31 डडिेंबर 2021 रोिी िपंणार होती. 
ियंकु्त राष्र मानवाधर्धकार पररषद (UNHRC) बद्दल: 

• UNHRC ियंकु्त राष्र िघं आहे ज्याचे ध्येय िगभरातील मानवी हक्कांचे िवंर्धान आणण िरंक्षण करणे आहे. 
• अध्यक्ष: नाझत शमीम 
• मखु्यालय: जिनेव्हा, जस्वत्झलडं 
• स्थापना: 15 माचा 2006 

Source: India Today 
 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

आोंतरराष्ट्र ीय सौर युती 

 
• आंतरराष्रीय िौर आघाडी (ISA) ची चौथी िवािार्धारण िभा 18 ऑक्टोबर त े21 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान 

आयोजित करण्यात आली होती. 
• अध्यक्षस्थानी कें द्रीय मरंी आर.के. सिगं. 

ISA च्या चौर्थया िभेचे प्रमखु उपक्रम: 
• OSOWOG (वन िन वन वलडा वन धग्रड) उपक्रमाचे कायााजन्वतीकरण 
• 2030 िाठी $1 हरसलयन िौर गुतंवणुकीचा रोडमॅप 

आंतरराष्रीय िौर आघाडी (ISA) बद्दल: 
• भारताने िरुू केलेलया 124 देशांची ही िघंटना आहे. 
• मखु्यालय: गरुुग्राम, हररयाणा, भारत 
• स्थापना: 30 नोव्हेंबर 2015 
• महािचंालक: अिय माथूर 

Source: PIB 

पूर्ा आनशया नशखर पररषद 

 

• पतंप्रर्धान नरेंद्र मोदी 27 ऑक्टोबर 2021 रोिी 16 व्या पवूा आसशया सशखर पररषदेत (EAS) िहभागी झाले 
होत.े 

• 16 व्या पवूा आसशया सशखर पररषदेच ेआयोिन ब्रनेुईने EAS आणण ASEAN चअेर म्हणून केले होत.े 
• यात आसियान देश आणण ऑस्रेसलया, चीन, िपान, दक्षक्षण कोररया आणण रसशया, यएूिए यािह इतर ईएएि 

िहभागी देशांच्या नेत्यांचा िहभाग हदिला. 
• 16 व्या पवूा आसशया सशखर पररषदेत इंडो-पॅसिकफक, दक्षक्षण चीन िमदु्र, िागरी कायदा (UNCLOS), 

दहशतवाद आणण कोररयन द्वीपकलप आणण म्यानमारमर्धील पररजस्थती यािह महत्त्वाच्या प्रादेसशक आणण 
आंतरराष्रीय मदु्द्यांवर चचाा झाली. 

पवूा आसशया िसमट (EAS) बद्दल: 
• 2005 मध्ये त्याची स्थापना झालयापािनू, पवूा आसशयाच्या र्धोरणात्मक आणण भ-ूरािकीय उत्क्रांतीत त्याने 

महत्त्वपणूा भसूमका बिावली आहे. 
Source: PIB 
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महत्वाच्या बातम्या: अथाव्यवस्था 

जीआय टॅग 

• महाराष्राच्या रायगड जिल्यातील असलबागच्या प्रसिद्र्ध पांढऱ्या कादं्याला त्याच्या अनोख्या गोड चव, अश्र ू
निलेले घटक, तिेच औषर्धी गणुर्धमांिाठी भौगोसलक िकेंत (िीआय) टॅग देण्यात आला. 

 

 
• वाडा कोलम, ज्याला णझनी ककंवा णझनी तांदळू म्हणनूही ओळखले िात,े महाराष्रातील पालघर जिल्यातील 

वाड्यात वपकवलेली पारंपाररक ववववर्धता आहे, ज्याच ेर्धान्य पांढऱ्या रंगाचे अित.े 
Source: TOI 

एअर इों नडया 

 
• टाटा िन्ि िमहूाने 18000 कोटी रुपयांची बोली जिकूंन एअर इंडडयाचे अधर्धग्रहण केले आहे. 
• िे.आर.डी. टाटा ने भारताची पहहली व्याविानयक ववमान कंपनी, टाटा एअरलाइन्िची स्थापना 1932 मध्ये 

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

Source: newsonair 

मालर्ाहतूक रेलगाड्या 
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• भारतीय रेलवेने दक्षक्षण मध्य रेलवेवर (एििीआर) पहहलयांदाच बरशलू आणण गरुड या दोन लांब पललयाच्या 
मालगाड्या यशस्वीपणे चालवलया आहेत. 

• लांब पललयाच्या गाड्या, ज्या मालवाहतकू गाड्यांच्या िामान्य रचनेपेक्षा दपु्पट ककंवा अनेक पटीने लांब 
अितात, गभंीर ववभागांमध्ये क्षमता मयाादेच्या िमस्यवेर अनतशय प्रभावी उपाय प्रदान करतात. 

• बरशलू हे एििीआरचे पहहले लांब पलले आहे ज्यात तीन मालगाड्यांचा िमावेश आहे, म्हणिे 177 वगॅन. ही 
रेन ववियवाडा ववभागाच्या कोंडापलली स्टेशनपािनू पवूा कोस्ट रेलवेच्या खदुाा ववभागात िरुू करण्यात आली. 

• एििीआरने गुटंकल ववभागाच्या रायचूरपािनू सिकंदराबाद ववभागाच्या मनगुरुूपयतं आणखी एक िमान गरुड 
नावाची एक मालवाहतकू चालवली. 

Source: PIB 

महारत्न दजाा 

 
• भारत िरकारने िरकारी मालकीच्या पॉवर फायनान्ि कॉपोरेशन सलसमटेड (पीएफिी) ला 'महारत्न' दिाा हदला, 

त्यामळेु पीएफिीला अधर्धक पररचालन आणण आधथाक स्वायत्तता समळाली. 
• अथा मरंालयाच्या अतंगात िावािननक उपक्रम ववभागाने यािदंभाातील आदेश िारी केले होत.े 
• पीएफिी आता महारत्न जस्थतीनतंर एका प्रकलपात ₹ 5,000 कोटी ककंवा त्याच्या ननव्वळ मलूयाच्या 15% 

पयतं गुतंवणूक करू शकत.े 
पॉवर फायनान्ि कॉपोरेशन सलसमटेड (PFC) बद्दल: 

• ही ऊिाा मरंालयाच्या मालकीची एक भारतीय ववत्तीय िसं्था आहे. 1986 मध्ये स्थापन झाल,े हे भारतीय ऊिाा 
क्षेराचे आधथाक कणा आहे. 

• PFC हे 11 वे महारत्न CPSE आहे. 
• येथे 14 नवरत्न आणण 73 समनीरत्न CPSE आहेत. 
• नवरत्न आणण समनीरत्न िीपीएिई अनकु्रमे ₹ 1,000 कोटी आणण ₹ 500 कोटी पयतं गुतंवणकू करू 

शकतात. 
Source: PIB 

G7 नडनजटल व्यापार तते्त्व 

• िात देशांच्या (G7) राष्रानंी िीमापार डटेा वापर आणण डडजिटल व्यापार ननयबंरत करण्यािाठी डडजिटल 
व्यापार तत्त्वांवर िहमती दशावली. 

• लडंन, बब्रटन येथे झालेलया बठैकीत G7 िदस्यांच्या व्यापार मतं्रयांनी G7 डडजिटल व्यापार तत्त्वे स्वीकारली. 
• मान्य केलेला करार हे अडथळे कमी करण्यािाठी पहहले पाऊल आहे आणण डडजिटल व्यापाराचे एक िामान्य 

ननयमपसु्तक बनव ूशकत.े 
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• हा करार यरुोवपयन देशांमध्ये वापरलया िाणाऱ् या अत्यतं ननयबंरत डटेा िरंक्षण पद्र्धती आणण यनुायटेड 

स्टेट्िचा अधर्धक खुला दृष्टीकोन यांच्यात एक मध्यम िमीन ननजश्चत करतो. 
G7 बद्दल तर्थय: 

• स्थापना: 1975 
• िदस्य: 7 (यनुायटेड ककंगडम, यनुायटेड स्टेट्ि, िपान, िान्ि, िमानी, कॅनडा, इटली) 

Source: newsonair 

आनथाक कृती काया दल 

 
• ग्लोबल टेरर फायनाजन्िगं वॉचडॉग फायनाजन्शअल अकॅ्शन टास्क फोिा (FATF) ने पाककस्तानला देशांच्या 'ग्र े

सलस्ट'मध्ये कायम ठेवले आहे. 
• गे्र सलस्टमध्ये तकुी, िॉडान आणण माली या तीन नवीन देशांचा िमावेश करण्यात आला आहे. 
• FATF ने इस्लामाबादला हाकफि िईद आणण मिदू अझहर यांच्यािह ियंकु्त राष्रांनी ननयकु्त केलेलया 

दहशतवाद्यांची चौकशी आणण खटला चालवण्याि िांधगतले. 
• िून 2018 मध्ये FATF ने पाककस्तानला गे्र सलस्टमध्ये ठेवले होत.े तवे्हापािनू, FATF आदेशांचे पालन 

करण्यात अयशस्वी झालयामळेु पाककस्तान या यादीत आहे. 
फायनाजन्शयल अॅक्शन टास्क फोिा (FATF) बद्दल तर्थये: 

• FATF ही एक आंतर-िरकारी िसं्था आहे िी G7 च्या पढुाकाराने मनी लॉजन्ड्रगंचा िामना करण्यािाठी र्धोरणे 
ववकसित करण्यािाठी स्थापन करण्यात आली आहे. 

• मखु्यालय: पॅररि, िान्ि 
• स्थापना: 1989 
• िदस्यत्व : 39 

Source: India Today 
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ग्रीि डे अहेड माकेट (GDAM) 

 
• आर के सिगं, कें द्रीय ऊिाा आणण नवीन आणण नवीकरणीय ऊिाा मरंी यांनी ग्रीन ड ेअहेड माकेट (GDAM) 

या नवीन बािार ववभागाचा शभुारंभ केला. 
• ग्रीन ड ेअहेड माकेट (GDAM) लाँच केलयाने हररत बािार अधर्धक िखोल होईल आणण स्पर्धाात्मक ककमतीचे 

िकेंत समळतील, सशवाय बािारातील िहभागींना िवाात पारदशाक, लवधचक, स्पर्धाात्मक आणण कायाक्षम 
पद्र्धतीने ग्रीन एनिीमध्ये व्यापार करण्याची िरं्धी समळेल. 

• नॅशनल लोड डडस्पॅच िेंटर (NLDC), POSOCO, नोडल एिन्िी म्हणून काम करेल. 
Source: The Hindu 
 

महत्वाच्या बातम्या: िंरक्षण 

'नमत्र शक्ती 2021' व्यायाम  

 

• भारत-श्रीलंका द्ववपक्षीय िंयुक्त िैन्य व्यायाम 'समर शक्ती 2021'ची 8 वी आवतृ्ती श्रीलंकेतील कॉम्बॅट 
रेननगं स्कूल अंपारा येथे िुरू झाली. 

• 4 ते 15 ऑक्टोबर 2021 पयंत दोन आठवडे चालणारा व्यायाम आयोजित केला िात आहे. 
• इन्फंरी बटासलयन ग्रुपच्या 120 िवानांची भारतीय लष्करी तुकडी आणण श्रीलंकन लष्कराच्या 

बटासलयनची िमान ताकद द्ववपक्षीय िरावात भाग घेत आहेत. 
• दोन्ही देशांच्या िैन्यामर्धील घननष्ठ िंबंर्धांना प्रोत्िाहन देणे आणण आंतर-कायाक्षमता वाढवणे आणण 

बंडखोरी आणण दहशतवादववरोर्धी कारवायांमध्ये िवोत्तम पद्र्धती िामानयक करणे हे या अभ्यािाचे 
उद्दीष्ट आहे. 

• टीप: व्यायाम समर शक्तीची 7 वी आवतृ्ती 2019 मध्ये परदेशी प्रसशक्षण नोड, पुणे, महाराष्र येथे 
आयोजित केली गेली होती. 

Source: The Hindu 
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'JIMEX 2021' युद्ध सरार्  

 

• िपान- भारत िागरी द्ववपक्षीय व्यायाम 'JIMEX 2021' ची 5 वी आवतृ्ती, भारतीय नौदल आणण िपान 
मेरीटाईम िेलफ-डडफेन्ि फोिा दरम्यान अरबी िमदु्रात िरुू झाली. 

• हा व्यायाम 06 त े08 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान आयोजित केला िात आहे. 
• JIMEX-2021 चा उद्देश आहे ऑपरेशनल प्रकक्रयांची िामान्य िमि ववकसित करणे आणण िागरी 

ऑपरेशन्िच्या िपंणूा स्पेक्रममध्ये अनेक प्रगत व्यायामांच्या िचंालनाद्वारे आंतर-कायाक्षमता वाढवणे. 
Source: TOI 

'' अजेय र्ॉररयर '' 2021 युद्ध सरार् 

 
• भारताची 6 वी आवतृ्ती - यूके िॉइंट कंपनी लेव्हल समसलटरी रेननगं एक्िरिाइि '' अिेया वॉररयर '' 

2021 चा उत्तराखंडमर्धील चौबहटया येथे प्रारंभ झाला आहे. 
• 07 ते 20 ऑक्टोबर 2021 पयंत आयोजित केले िात आहे. 
• हा व्यायाम आंतर -कायाक्षमता ववकसित करण्यािाठी आणण मैरीपूणा परदेशी राष्रांिह कौशलय िामानयक 

करण्याच्या उपक्रमाचा एक भाग आहे. 
Source: The Hindu 

मलबार 2021 युद्ध सरार् 

• िपान मेररटाइम िेलफ डडफेन्ि फोिा (िेएमएिडीएफ), रॉयल ऑस्रेसलयन नेव्ही (आरएएन) आणण यनुायटेड 
स्टेट्ि नेव्ही (यएूिएन) यांच्यािह भारतीय नौदल (IN) ने बहुपक्षीय िागरी व्यायाम मलबार 2021 च्या 
दिुऱ्या टप्प्यात भाग घेतला. 
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• 12 त े15 ऑक्टोबर 2021 पयतं बगंालच्या उपिागरात हा िराव आयोजित केला िात आहे. 
• मलबार व्यायामाचा पहहला टप्पा कफलीवपन्ि िमदु्रात 26 - 29 ऑगस्ट 2021 दरम्यान आयोजित करण्यात 

आला होता.  
• भारतीय नौदलाच्या िहभागामध्ये INS रणवविय, INS िातपरुा, P8I लाँग रेंि मेरीटाइम पेरोल एअरक्राफ्ट 

आणण एक पाणबडुी यांचा िमावेश आहे. 
Source:  India Today 

िौदल व्यायाम 'नमलाि' 

 

• भारत फेब्रवुारी 2022 मध्ये आपला िवाात मोठा नौदल व्यायाम 'समलान' आयोजित करणार आहे ज्यािाठी 46 
देशांना आमबंरत केले गेले आहे. 

• व्यायामामध्ये िवा क्वाड देशांचा (अमरेरका, भारत, िपान आणण ऑस्रेसलया) िहभाग अिेल आणण अमेररकेला 
प्रथमच आमबंरत केल ेिाईल. 

समलान बद्दल: 
• 1995 मध्ये िरुू झालेला समलान द्वववावषाक आयोजित केला िातो.  
• हे आतापयतं पोटा ब्लेअर येथे आयोजित केले गेले आहे, परंत ुआता त ेववशाखापट्टणमला हलवले िात आहे. 

िे अधर्धक िागा आणण पायाभतू िवुवर्धा प्रदान करेल. 
Source: The Hindu 

"युद्धाभ्यास 2021" 
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• भारत-अमेररका ियंकु्त िनै्य व्यायाम “यदु्र्धाभ्याि 2021” च्या 17 व्या आवतृ्तीची िरुुवात अलास्का (यएूिए) 
च्या ियंकु्त तळ एलमेंडॉफा  ररचडािन येथे झाली. 

• 15 त े29 ऑक्टोबर 2021 या कालावर्धीत हा िराव आयोजित करण्यात आला आहे. 
• यदु्र्धाभ्याि २०२१ हा भारत आणण अमेररका यांच्यातील िवाात मोठा ियंकु्त ियंकु्त िनै्य प्रसशक्षण आणण 

िरंक्षण िहकाया प्रयत्न आहे. 
• या व्यायामाचा उद्देश दोन िनै्यांमध्ये िमि, िहकाया आणण आंतर-कायाक्षमता वाढवणे आहे. 
• टीप: या व्यायामाची मागील आवतृ्ती फेब्रवुारी 2021 मध्ये रािस्थानच्या बबकानेर येथील महािन फीलड 

फायररगंमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. 
Source: PIB 

सोंरक्षण सार्ाजनिक के्षत्र उपक्रम (DPSUs) 

 

• पतंप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांनी ऑडानन्ि फॅक्टरी बोडा (OFB) मर्धून कोरलेली 7 नवीन िरंक्षण िावािननक क्षेर 
उपक्रम (DPSUs) राष्राला िमवपात केली. 

• देशाच्या िरंक्षण िज्ितमेध्ये स्वावलबंन िरु्धारण्यािाठी एक उपाय म्हणून शािनाने िरकारी ववभागातनू 
OFB ला िात 100 टक्के िरकारी मालकीच्या कॉपोरेट घटकांमध्ये रूपांतररत करण्याचा ननणाय घेतला होता. 

• ईआर शखे यांनी आयकु्तालय िचंालनालयाचे पहहले महािचंालक म्हणून पदभार स्वीकारला. 
Source: PIB 

सीमा सुरक्षा दल 

 

• गहृ मरंालयाने पिंाब, पजश्चम बगंाल आणण आिाममर्धील आंतरराष्रीय िीमांच्या आत बीएिएफ (िीमा 
िरुक्षा दल) चे कायाक्षरे 50 ककमी पयतं वाढवले आहे. 

• बीएिएफचे अधर्धकार - ज्यात अटक, शोर्ध आणण िप्तीचा िमावेश आहे - या राज्यांमध्ये 15 ककमी पयतं 
मयााहदत होत.े 

• मरंालयाने गिुरातमध्ये बीएिएफचे कायाक्षेर िीमेपािनू 80 ककमीवरून कमी करून 50 ककमी केले आहे. 
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• फौिदारी प्रकक्रया िहंहता (िीआरपीिी), पािपोटा (भारतात प्रवेश) अधर्धननयम, 1920 आणण पािपोटा कायदा, 
1967 अन्वये समळणाऱ्या अधर्धकारांच्या िदंभाातच त्याचे कायाक्षरे वाढवण्यात आले आहे. 

Source: Indian Express 

कें नियि पेटर ोल 2021 

 

• भारतीय लष्कराचे प्रनतननधर्धत्व करणाऱ्या गोरखा रायफलि (िंहटयर फोिा) च्या िघंाला 13 त े15 ऑक्टोबर 
2021 दरम्यान यकेूच्या बे्रकन, वेलि येथे प्रनतजष्ठत कें बब्रयन पेरोल एक्िरिाइिमध्ये िवुणा पदक समळाले 
आहे.  

• यकेू आमीने आयोजित केलेले मािी कें बब्रयन गस्त ही मानवी िहनशक्ती, िांनघक भावनेची अनंतम परीक्षा 
मानली िात े आणण कर्धीकर्धी िगातील लष्करी लोकांमध्ये िनै्य गस्त घालण्याची ऑसलजम्पक म्हणनू 
ओळखली िात.े 

Source: PIB 

'कोकण शक्ती -2021' 

 
• भारत-यकेू ियंकु्त नतरंगी िेवा िराव 'कोकण शक्ती-2021' 21 ऑक्टोबर 2021 रोिी िरुू झाला. 
• हे भारतात 21 ऑक्टोबर त े27 ऑक्टोबर 2021 या कालावर्धीत ननयोजित आहे. 

'कोकण शक्ती -21' बद्दल: 
• भारताच्या पजश्चम ककनारपट्टीवर आयोजित करण्यात येणाऱ्या व्यायामाचा िागरी घटक दोन टप्प्यांमध्ये 

आयोजित केला िाणार आहे. 
• हाबार फेि 21 त े23 ऑक्टोबर 21 दरम्यान मुबंईत, तर िमदु्रात 24 त े27 ऑक्टोबर 21 दरम्यान कवायती 

आयोजित केलया िातील. 
• 21 त े27 ऑक्टोबर 2021 या कालावर्धीत ियूाा कमांडच्या गोलडन की डडजव्हिनच्या अतंगात भारतीय लष्कर 

आणण यकेू आमी यांच्यात चौबहटया येथे िरावाचा िमीनी टप्पा आयोजित केला िात आहे. 
Source: PIB 
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‘अभ्यास’ 

 
• 'अभ्याि' - हाय-स्पीड एक्स्पेंडबेल एररयल टागेट (हीट) ची DRDO द्वारे ओडडशातील बगंालच्या उपिागराच्या 

ककनाऱ्यािवळील एकाजत्मक चाचणी शे्रणी (ITR), चांदीपरू येथून यशस्वीपणे उड्डाण-चाचणी करण्यात आली. 
• 'अभ्याि' हे DRDO च्या एरोनॉहटकल डवे्हलपमेंट एस्टॅजब्लशमेंट (ADE), बेंगळुरू यांनी डडझाइन आणण 

ववकसित केले आहे. 
• ववववर्ध क्षेपणास्र प्रणालींचे मलूयमापन करण्यािाठी या वाहनाचा वापर हवाई लक्ष्य म्हणून केला िाऊ शकतो. 
• हे स्वदेशी लक्ष्य ववमान, एकदा ववकसित झाले की, भारतीय िशस्र दलांिाठी हाय-स्पीड एक्िपेंडबेल एररयल 

टागेट्ि (HEAT) च्या गरिा पणूा करेल. 
Source: PIB 

75 र्ा इन्फों टर ी डे 

 
• 27 ऑक्टोबर 2021 रोिी भारतीय लष्कराची िवाात मोठी लढाऊ शाखा अिललेया पायदळाच्या योगदानाचे 

स्मरण करण्यािाठी 75 वा पायदळ हदवि िािरा करण्यात आला. 
• या हदविाचे राष्रािाठी अनन्यिार्धारण महत्त्व आहे, कारण याच हदवशी 1947 मध्ये भारतीय िनै्यातील 

पायदळ िनैनक, 1 SIKH च्या नेततृ्वाखाली, श्रीनगर एअरफीलडवर उतरले आणण िम्म ू आणण काश्मीर 
राज्याला ननदायी आणण ववश्वािघातकी पाककस्तानी आक्रमणापािनू वाचवले. 

• पायदळ हदनाच्या िमारंभाचा एक भाग म्हणून, राष्राच्या िेवेत ववववर्ध रणांगणांवर िवोच्च बसलदान देणाऱ्या 
पायदळातील शहीद वीरांच्या स्मरणाथा राष्रीय यदु्र्ध स्मारक येथे ‘पषु्पहार अपाण’ िमारंभ आयोजित करण्यात 
आला होता. 

Source: TOI 
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ववज्ञान आणण तंरज्ञान 

लँडसॅट 9 

 

• नािाने अॅटलि व्ही 401 लाँच व्हेनडनेबगा स्पेि फोिा बेिवरील स्पेि लॉन्च कॉम्प्लके्ि -3 ई वरून परृ्थवी 
ननरीक्षण उपग्रह 'लँडिॅट 9' प्रक्षेवपत केला आहे. 

• लँडिॅट -9 हा नािा आणण अमेररकेच्या भवूजै्ञाननक िवेक्षणाच्या ियंकु्त मोहहमेचा भाग आहे. 
• Landsat-9 हा एक प्रगत उपग्रह आहे, िो मासलकेतील नववा आहे, िो कक्षेतनू प्रमखु निैधगाक आणण 

आधथाक ििंार्धनांचे ननरीक्षण करेल. 
• िध्या, नािा लँडिॅट -7 आणण लँडिॅट -8 चालवत आहे. 

Source: India Today 

आय-डर ोि 

 

• कें द्रीय आरोग्य आणण कुटंुब कलयाण मरंी मनिखु मांडववया यांनी आयिीएमआरचा ड्रोन ररस्पॉन्ि आणण 
आउटरीच इन नॉथा इस्ट (आय-ड्रोन) लाँच केला. 

आय-ड्रोन बद्दल: 
• हे आय-ड्रोन दगुाम भागात मानवरहहत हवाई वाहने (यएूव्ही) / ड्रोन तनैात करून आणण भभूागापयतं 

पोहोचण्याि कठीण अिलेलया आव्हानांवर मात करण्यािाठी तयार केले गेले आहे. 
• िध्या, मणणपरू आणण नागालँड तिेच कें द्रशासित प्रदेश अदंमान आणण ननकोबार बेटावर ड्रोन आर्धाररत ववतरण 

प्रकलपाला अमंलबिावणीिाठी परवानगी देण्यात आली आहे. 
• आयिीएमआर (इंडडयन कौजन्िल ऑफ मेडडकल ररिचा) ने लिी िरुक्षक्षतपणे वाहून नेण्यािाठी आणण 

हस्तांतररत करण्यािाठी ड्रोनची क्षमता तपािण्यािाठी भारतीय तरंज्ञान िसं्था, कानपरूच्या िहकायााने प्रारंसभक 
अभ्याि केला. 

Source: PIB 
 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

लुसी अोंतराळ याि 

 

• नािा (नॅशनल एरोनॉहटक्ि अडँ स्पेि अॅडसमननस्रेशन) ने लयिुी स्पेिक्राफ्ट लॉन्च केले, ज्यवुपटरच्या रोिन्ि 
अॅस्टेरॉईड्िचा अभ्याि करण्यािाठी पहहले स्पेि समशन (लिुी समशन). 

• लयिुीचे ध्येय 12 वषांच्या लघगु्रहांच्या अभ्यािािाठी मोहीम आहे. 
• रोिन्िचे अन्वेषण करणारे हे पहहले अिेल, हिारो खडकाळ वस्त ू ियूााभोवती दोन थवांमध्ये प्रदक्षक्षणा 

घालतात - एक ववशाल वाय ूग्रह बहृस्पनतच्या मागााच्या पढेु आणण एक त्याच्या मागे. 
Source: Indian Express 

हरे्ची गुणर्त्ता जलद चेतार्णी प्रणाली (AQEWS) 

 

• कें द्रीय राज्यमरंी (स्वतरं प्रभार) ववज्ञान आणण तरंज्ञान डॉ जितेंद्र सिहं यांनी एअर क्वासलटी अली वॉननगं 
सिस्टम (AQEWS) िरुू केली आहे. 

• इंडडयन इजन्स्टट्यटू ऑफ रॉवपकल मेटेरॉलॉिी (IITM), परृ्थवी ववज्ञान मरंालयाच्या स्वायत्त िसं्थेने नवीन 
ननणाय िमथान प्रणाली (DSS) ववकसित केली आहे. 

• िानेवारी 2021 मध्ये झाललेया बठैकीदरम्यान राष्रीय रािर्धानी प्रदेश आणण शिेारील क्षेरातील हवा गणुवत्ता 
व्यवस्थापन आयोगाने ही गरि िांधगतली होती. 

• आयआयटीएम, पणु्याने डीएिएििाठी नवीन वेबिाईटही ववकसित केली आहे. 
Source: PIB 
 

पयाावरण 

टर ान्स- नहमालयीि प्रदेश 

• अलीकडील अभ्यािानुिार, लडाखमर्धील लेहिवळ हनले येथे जस्थत भारतीय खगोलशास्रीय वेर्धशाळा 
(IAO) िागनतक स्तरावर एक आशादायक वेर्धशाळा स्थळ बनली आहे. 
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• हॅन्ले िाइट धचलीतील अटाकामा वाळवंटाइतकीच कोरडी आहे आणण देवस्थलपेक्षा खूपच कोरडी आहे 

आणण एका वषाात िुमारे 270 स्पष्ट रारी आहेत आणण इन्िारेड आणण िब-एमएम ऑजप्टकल 
खगोलशास्रािाठी उदयोन्मुख िाइट्िपैकी एक आहे. 

• याचे कारण अिे की पाण्याची वाफ इलेक्रोमॅग्नेहटक सिग्नल शोषून घेते आणण त्यांची शक्ती कमी करते. 
Source: PIB 

अोंटान्फटाक करार 

 

• कें द्रीय राज्यमरंी (स्वतरं प्रभार) ववज्ञान आणण तरंज्ञान डॉ जितेंद्र सिहं यांनी अटंाजक्टाक कराराच्या पयाावरण 
िरंक्षण (माहद्रद प्रोटोकॉल) वरील प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी केलयाच्या 30 व्या वर्धाापनहदनाननसमत्त आंतरराष्रीय 
पररषदेला िबंोधर्धत केले. 

• या पररषदेच ेआयोिन स्पेनने केले होत.े 
पयाावरण िरंक्षणावरील प्रोटोकॉल (माहद्रद प्रोटोकॉल) बद्दल:. 

• 4 ऑक्टोबर 1991 रोिी माहद्रदमध्ये अटंाजक्टाक कराराच्या पयाावरण िरंक्षणावरील प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी झाली. 
• माहद्रद प्रोटोकॉलवर भारताने स्वाक्षरी केली िी 14 िानेवारी 1998 रोिी अमंलात आली. 
• टीप: भारतात दोन िकक्रय िशंोर्धन कें दे्र आहेत; मरैी (1989) सशरमाकर हहलि येथे आणण भारती (2012) 

अटंाजक्टाकामर्धील लािामॅन हहलि येथे. 
Source: PIB 

मलेररयानर्रोर्ी लस 

• िागनतक आरोग्य िंघटनेने (डब्लयूएचओ) आरटीएि, एि/एएिओ १ (मॉजस्क्वररक्ि) या मलेररयाववरोर्धी 
पहहलया लिीला ‘’ मंिूर केले आहे. 

• RTS, S/ASO1 (Mosquirix) ही पहहली मलेररयाववरोर्धी लि आहे आणण आिपयंत, लिीमध्ये लहान 
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आकिकन मुलांच्या चाचण्यांमध्ये मलेररया आणण िीवघेणा गंभीर मलेररयाची लक्षणीयरीत्या कमी 
करण्याची क्षमता अिलयाचे हदिून आले आहे. 

 
• ही लि बब्रहटश औषर्ध ननमााता ग्लॅक्िोजस्मथक्लाइन (िीएिके) ने ववकसित केली आहे. 

Source: Indian Express 

भारतीय अोंतराळ सोंघटिा 

 
• पतंप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांनी इंडडयन स्पेि अिोसिएशन (ISPA) िरुू केले. 

भारतीय अतंराळ िघंटना (ISPA) बद्दल: 
• ISPA ही स्पेि आणण उपग्रह कंपन्यांची प्रीसमयर इंडस्री अिोसिएशन अिेल. 
• त्याच्या िसं्थापक िदस्यांमध्ये लािान अडँ टुब्रो, नेलको (टाटा ग्रपु), वनवेब, भारती एअरटेल, मॅपमीइंडडया, 

वालचंदनगर इंडस्रीि आणण अनतं टेक्नॉलॉिी सलसमटेड यांचा िमावेश आहे. इतर मखु्य िदस्यांमध्ये गोदरेि, 
्यिूेि इंडडया, अणझस्टा-बीएिटी एरोस्पेि प्रायव्हेट सलसमटेड, बीईएल, िेंटम इलेक्रॉननक्ि, मॅक्िर इंडडया 
यांचा िमावेश आहे. 

• लेफ्टनटं िनरल अननल भट्ट (ननवतृ्त) यांची ISPA चे महािचंालक म्हणून ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
Source: India Today 

छत्तीसगडमर्ील व्याघ्र प्रकल्प 

• राष्रीय व्याघ्र िरंक्षण प्राधर्धकरणाने (एनटीिीए) छत्तीिगड िरकारच्या गरुु घािीदाि राष्रीय उद्यान आणण 
तमोर वपगंला वन्यिीव अभयारण्याच्या एकबरत क्षेरांना व्याघ्र प्रकलप म्हणून घोवषत करण्याच्या प्रस्तावाला 
मिंुरी हदली. 

• नवीन ररझव्हा मध्य प्रदेश आणण झारखंडच्या िीमेला लागनू राज्याच्या उत्तर भागात आहे. 
• उदंती-िीतानदी, अचनकमार आणण इंद्रावती ररझव्हा नतंर छत्तीिगडमर्धील हे चौथे व्याघ्र प्रकलप अिेल. 
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• हे देशातील व्याघ्र प्रकलपाच े53 वे अिेल. 

Source: Indian Express 

काोंद्याची प्रजाती 

 

• उत्तराखंडमध्ये िापडलेलया एका वनस्पतीची नवीन पषु्टी केली गेली आहे अॅसलयमची नवीन प्रिाती - 
िीनिमध्ये िगभरातील 1,100 प्रिातींमध्ये कांदा आणण लिणू िारख्या अनेक मखु्य पदाथांचा िमावेश आहे. 

• Allium Negianum हे वजै्ञाननक नाव हदवगंत डॉ.कुलदीप सिहं नेगी, एक एक्िप्लोरर आणण असॅलयम कलेक्टर 
यांचा िन्मान करण्यािाठी हदले आहे.  

• उत्तराखंडमध्ये िापडलेलया नवीन प्रिातींचे वणान फायटोकीि िनालमध्ये केले आहे. 
• हे िमदु्र िपाटीपािनू 3,000 त े4,800 मीटर उंचीवर वाढत ेआणण खुलया गवताळ कुरणांमध्ये, नद्यांच्या 

बािूने वालकुामय माती आणण अलपाइन कुरणांच्या बािूने बफााच्या कुरणांमध्ये तयार होणाऱ्या नालयांमध्ये 
आढळू शकत.े 

• िकुंधचत ववतरणािह, ही नवीन वणणात प्रिाती पजश्चम हहमालयाच्या प्रदेशापरुती मयााहदत आहे. 
Source: Indian Express 

सूक्ष्म गोगलगाय प्रजाती 'Georissa mawsmaiensis' 

• मेघालयातील चुनखडीच्या गहेुतनू माविमाई या िकू्ष्म गोगलगाईच्या प्रिातीचा शोर्ध अलीकडचे िापडला आहे. 
• मेघालयातील गहुांमर्धून गहेुत राहणाऱ्या गोगलगायांच्या पाच प्रिाती आढळून आलया आहेत. 
• यावेळचा शोर्ध िनाल ऑफ कॉन्कोलॉिीमध्ये नोंदवला गेला आहे. 
• अशोका रस्ट फॉर ररिचा इन इकोलॉिी अडँ द एन्व्हायनामेंट (ATREE), बेंगळुरूचे ननप ू कुमार दाि आणण 

एनए अरववदं या शोर्धात िहभागी िशंोर्धक आहेत. 
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Source: DTE 

र्न्यजीर् डीएिए चाचणी प्रयोगशाळा 

 
• महाराष्राचे मखु्यमरंी उद्र्धव ठाकरे यांनी महाराष्रातील नागपरू येथील प्रादेसशक न्यायवदै्यक ववज्ञान 

प्रयोगशाळेत (RFSL) भारतातील पहहलया राज्य िरकारच्या मालकीच्या वन्यिीव डीएनए चाचणी प्रयोगशाळेच े
उद्घाटन केले. 

• िध्या, डहेराडून आणण हैदराबाद येथे कें द्र िरकारच्या मालकीच्या 2 वन्यिीव डीएनए चाचणी प्रयोगशाळा 
आहेत. 

• मखु्यमरंी उद्र्धव ठाकरे यांनी मानवी डीएनए नमनेु तपािण्यािाठी कें द्र िरकारच्या ननभाया योिनेंतगात मुबंई 
आणण पणेु येथे 3 फास्ट रॅक डीएनए चाचणी यनुनट िरुू केले. 

• लैंधगक गनु््यांपािनू बालकांचे िरंक्षण (POCSO) कायदा, 2012 अतंगात नोंदवलेलया खटलयांवर लॅब 
ववशषेत: हाताळेल. 

Source: TOI 
 

योिना 

कृषी कजा नमत्र योजिा  
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• जिलहा पररषदेच्या कृषी ववभागाच्या ‘कृषी किा समर’ योिनेला शािनाने मान्यता हदली आहे. 
• पार शतेकऱ्यांना वेळेवर आणण िहि किा उपलब्र्ध करून देण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे.  
• कृषी किा समर म्हणून िेवा करू इजच्छणाऱ्या कोणालाही जिलहा पररषदेच्या वेबिाइटवर नोंदणी करावी लागेल. 
• कृषी किा समर किाािाठी आवश्यक कागदपर ेगोळा करेल, शतेकऱ्याच्या िमंतीने किा प्रकरण तयार करेल 

आणण मिंुरीिाठी बँकेकड ेिादर करेल. 
• कृषी किा समराने पारदशाक आणण प्रामाणणक पद्र्धतीने शतेकऱ्यांना मदत आणण िलला देण्यािाठी बॉण्ड िारी 

करणे आवश्यक आहे. 
Source: Newsonair 

अटल इिोवे्हशि नमशि 

 
• नीनत आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन समशन (AIM) ने एक डडिी-बकु 'इनोव्हेशन्ि फॉर य'ू लाँच केले आहे. 
• या पसु्तकाची पहहली आवतृ्ती हेलथ केअरमर्धील नवकलपनांवर कें हद्रत आहे आणण लवकरच इतर क्षेरांच े

अनिुरण केले िाईल. 
• हे पसु्तक 45 हेलथ टेक स्टाटाअप्िच ेिकंलन आहे, िे देशभरात पिरलेलया अटल इनक्यबेूशन िेंटिामध्ये 

उबवलेले आहे. 
नीनत आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन समशन बद्दल  

• देशातील नावीन्य आणण उद्योिकता िसं्कृतीला प्रोत्िाहन देण्यािाठी हा भारत िरकारचा प्रमखु उपक्रम आहे. 
Source: PIB 

से्पस रॉकेट 'िुरी' 

 
• दक्षक्षण कोररयाने गोहेउंग येथील नारो स्पेि िेंटर येथून आपले पहहले स्वदेशी अतंराळ रॉकेट ‘नरुी’ प्रक्षवेपत 

केले आहे. 
अतंराळ रॉकेट 'नरुी' बद्दल 

• नरुी हे देशातील पहहले अतंराळ प्रक्षेपण वाहन आहे ि ेिपंणूापणे देशांतगात तरंज्ञानाने बनवले आहे. 
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• हे परृ्थवीच्या वर 600 त े800 ककलोमीटरच्या कक्षेत 1.5-टन पेलोड ववतरीत करण्यािाठी डडझाइन केलेले आहे. 
Source: Indian Express 

सक्षम कें दे्र 

 
• आझादी का अमतृ महोत्िवाचा एक भाग म्हणून, ग्रामीण ववकाि मरंालयाच्या दीनदयाल अतं्योदय योिना - 

राष्रीय ग्रामीण उपिीववका असभयान (DAY-NRLM) अतंगात 13 राज्यांतील 77 जिल्यांमध्ये एकूण 152 
ववत्तीय िाक्षरता आणण िेवा ववतरण कें द्र (SAKSHAM कें दे्र) िरुू करण्यात आली.  

िक्षम कें द्राबंद्दल: 
• कें द्राचा मखु्य उद्देश आधथाक िाक्षरता प्रदान करणे आणण SHG िदस्यांना आणण ग्रामीण गरीबांना आधथाक 

िेवा (बचत, के्रडडट, ववमा, ननवतृ्तीवेतन इ.) प्रदान करणे िलुभ करणे आहे. 
• दीनदयाल अतं्योदय योिना-राष्रीय ग्रामीण उपिीववका असभयानाववषयी: 
• हा एक कें द्रीय प्रायोजित कायाक्रम आहे, िो ग्रामीण ववकाि मरंालयाने िून 2011 मध्ये िरुू केला होता. 

Source: PIB      

पोंतप्रर्ाि आयुष्माि भारत आरोग्य पायाभूत सुनर्र्ा अनभयाि 

 
• पतंप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणिी, उत्तर प्रदेश येथून पीएम आयषु्मान भारत आरोग्य पायाभतू िवुवर्धा 

असभयान िरुू केले. 
• पतंप्रर्धान आयषु्मान भारत आरोग्य पायाभतू िवुवर्धा असभयानाववषयी: 
• देशभरातील आरोग्यिेवा पायाभतू िवुवर्धा मिबतू करण्यािाठी िपंणूा भारतातील ही िवाात मोठी योिना आहे. 
• समशनचे उद्हदष्ट िावािननक आरोग्य पायाभतू िवुवर्धांमध्ये, ववशषेत: शहरी आणण ग्रामीण भागात गभंीर 

काळिी िवुवर्धा आणण प्राथसमक काळिी यातील गभंीर अतंर भरून काढणे आहे. 
• समशन अतंगात, एक आरोग्यािाठी एक राष्रीय िसं्था, ववषाणूशास्रािाठी 4 नवीन राष्रीय िसं्था, WHO 

दक्षक्षण पवूा आसशया क्षेरािाठी एक प्रादेसशक िशंोर्धन मचं, 9 िैविरुक्षा स्तर III प्रयोगशाळा, 5 नवीन 
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प्रादेसशक राष्रीय रोग ननयरंण कें द्र स्थापन केले िातील. 
Source: PIB 

निपुण भारत नमशि 

 
• कें द्रीय सशक्षण मरंी र्धमेंद्र प्रर्धान यांच्या अध्यक्षतखेाली आणण सशक्षण राज्यमरंी श्रीमती अन्नपणूाा देवी यांच्या 

उप-अध्यक्षतखेाली ननपणु भारत समशनच्या अमंलबिावणीिाठी राष्रीय िकुाणू िसमती (NSC) स्थापन 
करण्यात आली आहे. 

उद्हदष्ट: 
• मलूभतू िाक्षरता आणण िखं्याशास्रावरील राष्रीय समशनच्या प्रगतीवर देखरेख करणे आणण र्धोरणात्मक 

मदु्द्यांवर मागादशान करणे आणण 2026-27 मध्ये अपेक्षक्षत लक्ष्य िाध्य करणे हे िसमतीचे मखु्य उद्हदष्ट 
अिेल. 

ननपनु भारत समशन बद्दल: 
• शालेय सशक्षण आणण िाक्षरता ववभागाने 5 िुल ै2021 रोिी नॅशनल इननसशएहटव्ह फॉर प्रोकफसशयन्िी इन 

रीडडगं ववथ अडंरस्टँडडगं अडँ न्यमुरिी (NIPUN) भारत समशन िरुू केले होत.े 
Source: Indian Express 

महात्मा गाोंर्ी राष्ट्र ीय फेलोनशप 

 
• कें द्रीय सशक्षण आणण कौशलय ववकाि आणण उद्योिकता मरंी र्धमेंद्र प्रर्धान यांनी िकंलप कायाक्रमांतगात 

महात्मा गांर्धी नॅशनल फेलोसशप (MGNF) चा टप्पा-2 लाँच केला. 
महात्मा गारं्धी राष्रीय फेलोसशप (MGNF) बद्दल: 

• ही दोन वषांची फेलोसशप आहे ज्याची िकंलपना तरुण, गनतमान व्यक्तींना तळागाळात कौशलय ववकािात 
योगदान देण्यािाठी िरं्धी ननमााण करण्यािाठी आहे. 

• MGNF फेि-I (पायलट): IIM बगंलोरिोबत शकै्षणणक भागीदार म्हणून िरुू करण्यात आले आहे आणण 69 
फेलो िध्या 6 राज्यांमर्धील 69 जिल्यांमध्ये तनैात आहेत. 
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• MGNF फेि-II (नॅशनल रोल आउट): 25 ऑक्टोबर रोिी 661 MGNF िह लॉन्च केल ेगेले ि ेदेशातील िवा 
जिल्यांमध्ये तनैात केले िातील. 

Source: PIB 

मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणोंद रसे्त योजिा’ 

 

• राज्यातील गावागावात शते रस्त ेआणण पाणदं रस्त े बांर्धण्यािाठी ‘मातोश्री ग्राम िमदृ्र्धी शते-पाणंद रस्त े
योिना’ राबववण्याचा महत्त्वपणूा ननणाय मबंरमडंळाच्या बठैकीत घेण्यात आला. 

• योिनेनिुार राज्यात 2 लाख ककमीचे रस्त ेबांर्धले िाणार आहेत.  
• राज्यातील शतेकरी व ग्रामस्थ िमदृ्र्ध व्हावेत, या उद्देशाने महात्मा गांर्धी राष्रीय ग्रामीण रोिगार हमी 

योिना (मनरेगा) आणण राज्य रोिगार हमी योिनेच्या माध्यमातनू 'मी िमदृ्र्ध, गाव िमदृ्र्ध आणण गाव 
िमदृ्र्ध, माझा महाराष्र िमदृ्र्ध' ही िकंलपना राबववण्यात येत आहे.  

• या योिनेमळेु शतेातील रस्त,े पाणंद बांर्धणे शक्य होईल िे िवा शतेांना योग्य दिााच्या बारमाहीिाठी वापरता 
येतील. 

• प्रत्येक गावाला िरािरी 5 ककमी शतेतळे आणण पाणंद रस्त्यांची गरि आहे. अशा प्रकारे राज्यात 2 लाख 
ककलोमीटरचे रस्त ेबांर्धले िाणार आहेत. 

Source: Loksatta 

कृषी उडाि 2.0 

 

• कें द्रीय नागरी ववमान वाहतकू मरंी, ज्योनतराहदत्य एम. सिधंर्धया यांनी कृषी उडान 2.0 लाँच केले. 
• या योिनेत हवाई वाहतकुीद्वारे कृषी-उत्पादनाच्या हालचाली िलुभ आणण प्रोत्िाहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. 

कृषी उडान 2.0 बद्दल: 
• कृषी उडान ऑगस्ट 2020 मध्ये शतेकऱ्यांना कृषी उत्पादनांची वाहतकू करण्यात मदत करण्यािाठी 

आंतरराष्रीय आणण राष्रीय मागांवर िरुू करण्यात आले. 
Source: PIB 
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"सोंभर्" 2021 

 

• भारत िरकारच्या िकू्ष्म, लघ ुआणण मध्यम उद्योग मरंालयाने (MSME) “िभंव” ई-राष्रीय स्तरावरील 
िागरूकता कायाक्रम, 2021 लाँच केला आहे. 

"िभंव" कायाक्रमाबद्दल: 
• देशाच्या आधथाक ववकािाला चालना देणाऱ् या उद्योिकतलेा चालना देण्यािाठी तरुणांचा िहभाग हा 

कायाक्रमाचा उद्देश आहे. 
• MSME मरंालयाच्या अतंगात हा एक महहन्याचा दीघा उपक्रम अिेल ज्यामध्ये देशाच्या िवा भागांतील 

ववववर्ध महाववद्यालये/ITIs मर्धील ववद्यार्थयांना मरंालयाच्या 130 क्षेरीय कायाालयांद्वारे उद्योिकतिेाठी 
प्रोत्िाहहत केले िाईल. 

Source: PIB 
 

योिना 

पोंतप्रर्ाि पोषण योजिा 

 

• िरकारी आणण िरकारी अनदुाननत शाळांमध्ये एक गरम सशिवलेले िेवण देण्यािाठी पतंप्रर्धान पोषण शक्ती 
ननमााण ककंवा पीएम पोषण योिना मिंूर केली आहे. 

• हे पाच वषांच्या िरुुवातीच्या कालावर्धीिाठी (2021-22 त े2025-26) िरुू करण्यात आले आहे. 
• या योिनेचे पवूीच ेनाव शाळांमर्धील मध्यान्ह भोिनािाठी राष्रीय योिना (मध्यान्ह भोिन योिना) अिे होत.े 
• ही एक कें द्र-परुस्कृत योिना आहे िी शािकीय, िरकारी अनदुाननत शाळांच्या इयत्ता I-VIII मध्ये सशकणाऱ्या 

िवा शाळकरी मलुांना िमाववष्ट करत.े 
• या योिनेत देशभरातील 11.20 लाख शाळांमध्ये सशकणाऱ्या िमुारे 11.80 कोटी मलुांना िमाववष्ट करण्यात 

आले आहे. 
• प्राथसमक वगाातील िवा 11.80 कोटी मलुांव्यनतररक्त पवूा-प्राथसमक ककंवा बालवाहटकामध्ये सशकणाऱ्या 
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ववद्यार्थयांिाठी ही योिना ववस्ताररत करण्याचा प्रस्ताव आहे. 
• नतथीभोिनाच्या िकंलपनेला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्िाहन हदले िाईल. 
• नतथीभोिन हा एक िामदुानयक िहभाग कायाक्रम आहे ज्यात लोक ववशषे प्रिगंी/िणांमध्ये मलुांना ववशषे 

अन्न परुवतात. 
• शाळांमध्ये शालेय पोषण बागांच्या ववकािाि िरकार प्रोत्िाहन देत आहे िणेेकरून मलुांना ननिगााचा आणण 

बागकामाचा प्रत्यक्ष अनभुव समळेल. 
Source: Indian Express 

निर्ी 2.0 

 

• भारत िरकारच्या पयाटन मरंालयाने NIDHI 2.0 (हॉजस्पटॅसलटी इंडस्रीचा राष्रीय एकाजत्मक डटेाबेि) आणण 
“इंडडया टुररझम स्टॅहटजस्टक्ि: ए झ्लॅन्ि, 2021” लाँच केले. 

• पयाटन मरंालय, ियंकु्त राष्र पयाावरण कायाक्रम (यएूनईपी) आणण द ररस्पॉजन्िबल टूररझम िोिायटी ऑफ 
इंडडया (आरटीएिओआय) यांच्यात परस्परांच्या पयाटन क्षेरात 'हटकाऊपणाच्या उपक्रमांना' िकक्रयपणे प्रोत्िाहन 
देण्यािाठी आणण िमथान देण्यािाठी िामिंस्य करार करण्यात आला आहे. 

NIDHI (हॉजस्पटॅसलटी इंडस्रीचा राष्रीय एकाजत्मक डटेाबेि) बद्दल: 
• पयाटन क्षेराचे डडिीटलायझशेन िलुभ करण्यािाठी पयाटन मरंालयाने NIDHI ची िरुुवात केली. 
• NIDHI मध्ये नोंदणी केलयाने हॉजस्पटॅसलटी यनुनटला ववववर्ध िेवा आणण लाभांचे इलेक्रॉननक ववतरण 

िनुनजश्चत होत.े 
Source: PIB 

नडजीक्षम 

 

• कामगार आणण रोिगार मरंी, भपूेंद्र यादव यांनी डडजिटल कौशलये देऊन तरुणांची रोिगारक्षमता 
वाढवण्यािाठी DigiSaksham - डडजिटल कौशलय कायाक्रम िरुू केला. 
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• DigiSaksham कायाक्रम श्रम आणण रोिगार मरंालय आणण Microsoft India यांचा ियंकु्त उपक्रम आहे. 
DigiSaksham कायाक्रमाबद्दल: 

• पहहलया वषाात 3 लाखांहून अधर्धक तरुणांना मलूभतू कौशलयांिह प्रगत िगंणनािह डडजिटल कौशलयांच े
मोफत प्रसशक्षण हदले िाईल. 

• िॉबिीकिा नॅशनल कररअर िजव्हाि (NCS) पोटालद्वारे प्रसशक्षणात प्रवेश करू शकतात. 
• मळुात तीन प्रकारचे प्रसशक्षण अिेल ििे की. डडजिटल जस्कलि - िेलफ -पिेेड लननगं, VILT मोड रेननगं 

(व्हच्युाअल इंस्रक्टर एलईडी) आणण ILT मोड रेननगं (इन्स्रक्टर लेड). 
• हे आगा खान रूरल िपोटा प्रोग्राम इंडडया (AKRSP-I) द्वारे क्षरेात राबवल ेिाईल. 

Source: PIB 

स्वच्छ भारत नमशि-शहरी 2.0 आनण अमृत 2.0 

 
• पतंप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत समशन-अबान 2.0 (SBM-U 2.0) आणण अटल समशन फॉर 

कायाकलप आणण शहरी पररवतान 2.0 (AMRUT 2.0) लाँच केले. 
• हे प्रमखु समशन 2030 शाश्वत ववकाि ध्येय िाध्य करण्यािाठी योगदान देण्याि मदत करेल. 

स्वच्छ भारत समशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) बद्दल: 
• हे िवा शहरांना 'कचरामकु्त' करण्याची कलपना करत ेआणण अमतृ अतंगात येणाऱ्या शहरांव्यनतररक्त इतर िवा 

शहरांमध्ये राखाडी आणण काळ्या पाण्याचे व्यवस्थापन िनुनजश्चत करत,े िवा शहरी स्थाननक िसं्थांना 
ODF+आणण 1 लाख पके्षा कमी लोकिखं्या अिलेलया लोकांना ODF ++  करणार. 

अटल समशन फॉर कायाकलप आणण शहरी पररवतान 2.0 (AMRUT 2.0) बद्दल: 
• िमुारे 4700 शहरी स्थाननक िसं्थांमर्धील िवा घरानंा 100% कव्हरेि िमुारे 2.64 कोटी गटारे/ िेप्टेि 

कनेक्शन प्रदान करून 100% कव्हरेि परुवण्याचे उद्हदष्ट आहे.यामळेु शहरी भागातील 10.5 कोटींपके्षा िास्त 
लोकांना फायदा होईल. 

• शहरांमर्धील प्रगतीशील स्परे्धला प्रोत्िाहन देण्यािाठी ‘पे िल िवेक्षण’ आयोजित केले िाईल. 
Source: PIB 

नमशि कर्चकुों डल 

• राज्यात येत्या ६ हदविात ९० लाख नागरीकांचं लिीकरण करण्याच्या उद्देशान ंसमशन कवच कंुडल या ववशषे 
लिीकरण मोहहमेची िरुुवात करण्यात आलेली आहे. 

• १४ ऑक्टोबर दरम्यान चालणाऱ्या या मोहहमेत दररोि १५ लाख िणांना लिीच्या मारा देण्यात येणार आहेत. 
• लिीचा पहहला डोि घेणाऱ्यांना प्रार्धान्य हदले िाईल. 
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• राज्यातील िव्वानऊ कोटी नागररकांच ं लिीकरण करण्याचं उद्हदष्ट आहे. त्यापकैी िहा कोटी नागररकाचं ं

लिीकरण करण्यात आल ंअिनू आणखी िव्वातीन कोटीपेक्षा िास्त नागररकांचं लिीकरण सशललक आहे. 
• या ववशषे मोहहमेिाठी लिीकरणािाठी आवश्यक सिररिंिह मनषु्यबळ उपलब्र्ध करून हदले िाणार आहे. 
• दिऱ्यापयतं देशभरात लिीचे 100 कोटी डोि देण्याचे कें द्र िरकारचे लक्ष्य आहे. 
• महाराष्रात आतापयतं 65 टक्के नागररकांनी पहहला डोि पणूा केला आहे आणण 30 टक्के नागररकांनी दिुरा 

डोि पणूा केला आहे. 
Source: Newsonair 

10 ऑटोबर, जागनतक मािनसक आरोग्य नदर्स 

 

• िागनतक मानसिक आरोग्य हदवि हा िागनतक मानसिक आरोग्य सशक्षण, िागरूकता आणण िामाजिक कलकं 
ववरुद्र्ध वककलीिाठी आंतरराष्रीय हदवि आहे. 

• िागनतक मानसिक आरोग्य हदन 2021 ची थीम 'एक अिमान िगातील मानसिक आरोग्य' आहे. 
• वलडा फेडरेशन फॉर मेंटल हेलथ या िागनतक मानसिक आरोग्य िसं्थेच्या पढुाकाराने 1992 मध्ये हे पहहलयांदा 

िािरे करण्यात आले. 
Source: who.int 

आोंतरराष्ट्र ीय आपत्ती जोखीम कमी करण्याचा नदर्स 
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• दरवषी 13 ऑक्टोबर रोिी आपत्ती िोखीम कमी करण्यािाठी आंतरराष्रीय हदवि िािरा केला िातो. 
• िोखीम-िागरूकता आणण आपत्ती कमी करण्याच्या िागनतक िंस्कृतीला प्रोत्िाहन देण्यािाठी िंयुक्त 

राष्राच्या महािभेच्या आवाहनानंतर 1989 मध्ये याची िुरुवात झाली. 
• 2021 च्या आवतृ्तीत "ववकिनशील देशांना आपत्तीचा र्धोका आणण आपत्तीचे नुकिान कमी करण्यािाठी 

आंतरराष्रीय िहकाया" यावर लक्ष कें हद्रत केले आहे. िेंदाई िेव्हन टागेट्िपैकी हे िहावे आहे. 
Source: un.org 

जागनतक मािक नदि 

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

िागनतक स्तरावर िािरा केला िातो. 
• िागनतक मानक हदन 2021 ची थीम "चांगलया िगािाठी िामानयक दृष्टी" आहे. 
• या हदविाचे उद्दीष्ट ग्राहक, ननयामक आणण उद्योगामध्ये िागनतक अथाव्यवस्थेिाठी मानकीकरणाच्या 

महत्त्वववषयी िागरूकता ननमााण करणे आहे. 
Source: India Today 

'मेरा घर मेरे िाम' योजिा 

 

• पिंाबचे मखु्यमरंी चरणिीत सिगं चन्नी यांनी 'मेरा घर मेरे नाम' योिना िरुू केली ज्यामध्ये गावांमध्ये 
आणण शहरांच्या "लाल लकीर" मर्धील घरात राहणाऱ्या लोकांना मालकी हक्क देण्यात आले. 

• “लाल लकीर” म्हणिे गावाचा वस्तीचा भाग अिलेलया िसमनीचा िदंभा आहे आणण ती केवळ अकृवषक 
कारणािाठी वापरली िात.े 

• 'मेरा घर मेरे नाम' योिना िवा लोकांना, ववशषेत: गरिू आणण वधंचत वगाातील लोकांना आवश्यक ती मदत 
देईल. 

• पवूी ही योिना फक्त गावातील रहहवाशांिाठी िरुू करण्यात आली होती परंत ुआता 
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ती "लाल लकीर" मर्धील शहरांतील पार रहहवाशािंाठी ववस्ताररत केली िात आहे. 
Source: ndtv 
 

पुरस्कार आणण िन्मान 

शाोंती स्वरूप भटिागर पाररतोनषक 2021 

 

• ववज्ञान आणण तरंज्ञान 2021 िाठी देशाचा िवोच्च ववज्ञान परुस्कार शांती स्वरूप भटनागर पाररतोवषक 
समळालेलया 11 शास्रज्ञाचंी नावे कौजन्िल फॉर िायहंटकफक अडँ इंडजस्रयल ररिचा (CSIR) च्या 80 व्या 
स्थापना हदविात िाहीर करण्यात आली. 

11 शास्रज्ञाचं्या परुस्काराचंी यादी: 
िैववक ववज्ञान: 

• डॉ असमत सिगं 
• डॉ अरुण कुमार शकु्ला 

रािायननक ववज्ञान: 
• डॉ कननष्क बबस्वाि 
• डॉ टी गोववदंराि ू

परृ्थवी, वातावरण, महािागर आणण ग्रह ववज्ञान: 
• डॉ बबनॉय कुमार िकैकया 

असभयाबंरकी ववज्ञान: 
• डॉ देबदीप मखुोपाध्याय 

गणणती ववज्ञान: 
• डॉ अननश घोष 
• डॉ िाकेत िौरभ 

वदै्यकीय ववज्ञान: 
• डॉ.िीमन पजन्नयम्माकाली 
• डॉ रोहहत श्रीवास्तव 

भौनतक ववज्ञान: 
• डॉ कनक िाहा 

शातंी स्वरूप भटनागर परुस्काराबद्दल: 
• कौजन्िल ऑफ िायहंटकफक अडँ इंडजस्रयल ररिचा (CSIR) द्वारे दरवषी हदला िाणारा हा ववज्ञान परुस्कार 

आहे. 
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• िीवशास्र, रिायनशास्र, पयाावरण ववज्ञान, असभयांबरकी, गणणत, औषर्ध आणण भौनतकशास्र या िात क्षेरातील 
उत्कृष्ट िशंोर्धनािाठी 45 वषांखालील भारतीय शास्रज्ञांना हे बक्षीि हदल ेिात.े 

Source: HT 

2021 नयदाि पाररतोनषक 

 

• प्रथमचे िीईओ डॉ. रुजक्मणी बनिी (भारत-आर्धाररत) आणण एररक ए. हनशुके (यएूि-आर्धाररत), स्टॅनफोडा 
ववद्यापीठातील प्राध्यापक यांना 2021 नयदान पाररतोवषक देण्यात आले आहे. 

• प्रथम सशक्षण फाउंडशेनच्या मखु्य कायाकारी अधर्धकारी डॉ रुजक्मणी बॅनिी या वषी मलुांच्या सशकण्याच्या 
पातळीत िरु्धारणा करण्याच्या त्यांच्या कायाािाठी सशक्षण ववकािािाठी प्रनतजष्ठत यदान परुस्कार प्राप्त 
करणारी आहेत. 

• प्राध्यापक एररक ए. हनशुके यांची शकै्षणणक िशंोर्धनािाठी 2021 नयदान पाररतोवषक प्राप्तकताा म्हणून ननवड 
झाली. 

Source: TOI 

रै्द्यकशास्त्रातील िोबेल पाररतोनषक 

• अमेररकन शास्रज्ञ डेजव्हड ज्युसलयि आणण आडेम पटापौहटयन यांनी तापमान आणण स्पशाािाठी 
ररिेप्टिाच्या शोर्धािाठी 2021 चे शरीरववज्ञान ककंवा वैद्यकशास्रातील नोबेल पाररतोवषक जिंकले. 

• त्यांच्या ननष्कषांनी "आम्हाला िमिण्याि अनुमती हदली आहे की उष्णता, थंड आणण यांबरक शक्ती 
मज्िातंतूंच्या आवेगांची िुरुवात कशी करू शकते ज्यामुळे आम्हाला आपलया िभोवतालच्या िगाची िाण 
आणण पररजस्थतीशी िुळवून घेता येते." 

• "या ज्ञानाचा उपयोग दीघाकालीन वेदनांिह रोगांच्या ववस्ततृ शे्रणीिाठी उपचार ववकसित करण्यािाठी केला 
िात आहे." 

 
नोबेल पुरस्काराबद्दल: 
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• भौनतकशास्र, रिायनशास्र, शरीरशास्र ककंवा वैद्यकशास्र, िाहहत्य आणण शांतता या क्षेरांमध्ये नोबेल 
पाररतोवषके हदली िातात. 

Source: Indian Express 

2021 भौनतकशास्त्राचे िोबेल पाररतोनषक 

 

• 2021 चे भौनतकशास्राच े नोबेल पाररतोवषक स्यकुुरो मनाबे आणण क्लाऊि हॅिलमन यांना ियंकु्तपणे 
"परृ्थवीच्या हवामानाच ेभौनतक मॉडसेलगं, पररवतानशीलता मोिणे आणण ववश्वािाहातनेे ग्लोबल वासमगंचा अदंाि 
लावणे" आणण आणण िॉजिायो पॅरीिीला "अणूपािनू ग्रहांच्या तरािूपयतं भौनतक प्रणालींमध्ये ववकार आणण 
चढउतारांच्या परस्परिवंादाच्या शोर्धािाठी" हदला गेला. 

• हवामान शास्रज्ञांना भौनतकशास्राचे नोबेल देण्याची ही पहहलीच वेळ आहे. 
Source: newsonair 

2021 राइट लाईव्हलीहुड पुरस्कार 

• हदललीजस्थत पयाावरण िसं्थेला ‘लीगल इननसशएहटव्ह फॉर फॉरेस्ट अडँ एन्व्हायनामेंट (LIFE)’ ला “अिरुक्षक्षत 
िमदुायाला त्यांच्या आिीववका िरंक्षक्षत करण्यािाठी आणण स्वच्छ पयाावरणावर त्यांचा हक्क िांगण्याच्या 
िक्षमीकरणाच्या तळागाळातील दृजष्टकोनािाठी” 2021 राइट लाईव्हलीहुड अवॉडा समळाला आहे 

• हा परुस्कार स्वीडनचा पयाायी नोबेल परुस्कार म्हणून ओळखला िातो. 
 

 
• इतर परुस्कारप्राप्त व्यक्तींमध्ये कॅमेरूननयन महहला हक्क कायाकत े माथे वांडो, रसशयन पयाावरण कायाकते 

व्लाहदमीर जस्लव््याक आणण कॅनेडडयन स्वदेशी हक्क रक्षक िेड हुिन यांचा िमावेश आहे. 
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• वन आणण पयाावरणािाठी कायदेशीर पढुाकार (LIFE) 2005 मध्ये वकील रीजत्वक दत्ता आणण राहुल चौर्धरी 
यांनी स्थापन केल ेहोत.े  

Source: HT 

िोबेल पाररतोनषक 2021 

 

• िमान वशंाच्या बेंिासमन सलस्ट आणण स्कॉटलडंमध्ये िन्मलेलया डजेव्हड मॅकसमलन यांना रिायनशास्रातील 
2021 चे नोबेल पाररतोवषक ियंकु्तपणे "अिमसमत ऑगोनोकॅटासलसििच्या ववकािािाठी" देण्यात आले आहे.  

• त्यांच्या रािायननक टूलककटचा वापर नवीन औषरे्ध शोर्धण्यािाठी आणण िौर पेशींमध्ये प्रकाश पकडू शकणारे 
रेणू तयार करण्यािाठी केला गेला आहे. 

Source: newsonair 

2021 िोबेल पाररतोनषक 

• 2021 चा नोबेल शांतता परुस्कार कफसलवपन्िच्या परकार माररया रेिा आणण रसशयाच्या हदसमरी मरुाटोव्ह 
यांना त्यांच्या देशात असभव्यक्ती स्वाततं्रयाच्या लढाईिाठी देण्यात आला. 

 
• रेस्िा कफसलवपन्िमर्धील रॅप्लर या स्वतरं न्यिू वेबिाइटच्या िह-िसं्थापक आणण मखु्य कायाकारी अधर्धकारी 

आहेत. 
• िाहहत्यािाठी नोबेल पाररतोवषक 
• टांझाननयन कादंबरीकार अब्दलुरािाक गनुााह यांनी विाहतवादाच्या पररणामांववषयी आणण िसं्कृती आणण 

महाद्वीपांमर्धील दरीतील ननवाासितांच्या भववतव्याच्या तडिोडी आणण करुणापणूा प्रवेशािाठी िाहहत्यातील 
2021 चे नोबेल पाररतोवषक जिंकले आहे. 

Source: newsonair 
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िोबेल पाररतोनषक 2021 

 
• अमेररकाजस्थत अथाशास्रज्ञ डेजव्हड काडा, िोशुआ अँधग्रस्ट आणण धगडो इम्बेन्ि यांना यंदाचे अथाशास्राचे 

नोबेल पाररतोवषक समळाले आहे. डेजव्हड काडाला अरे्ध बक्षीि समळेल आणण इतर दोन तज्ज्ञांना उवाररत 
अरे्ध समळेल. 

• डेजव्हड काडा (युननव्हसिाटी ऑफ कॅसलफोननाया बका ले) ला "आधथाक श्रमशास्रातील त्यांच्या अनुभविन्य 
योगदानािाठी" आधथाक शास्रातील 2021 चा पुरस्कार देण्यात आला आहे. 

• िोशुआ डी.अँधग्रस्ट (मॅिॅच्युिेट्ि इजन्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉिी) आणण गुइडो डब्लयू. इम्बेन्ि (स्टॅनफोडा 
युननव्हसिाटी) यांना आधथाक कायांमर्धील 2021 चे पाररतोवषक "कारक िंबंर्धांच्या ववश्लेषणािाठी त्यांच्या 
पद्र्धतशीर योगदानािाठी" देण्यात आले आहे. 

Source: Indian Express 

राजीर् सारस्वत सन्माि  

 
• राज्यपाल भगतसिहं कोश्यारी यांच्या हस्ते लेखक ववश्वाि पाटील यांना ‘रािीव िारस्वत िन्मान’ प्रदान 

करण्यात आला. 
• श्रुती िंवाद िाहहत्य कला अकादमीतफे हा िन्मान येतो. 
• लेखक ववश्वाि पाटील यांचे सलखाणकाम: पाननपत, महानायक, झाडाझडती 
• रािीव िारस्वत, िुप्रसिद्र्ध लेखक, कवी आणण हहदंसु्थान पेरोसलयमचे महाव्यवस्थापक, 26 नोव्हेंबर 

2008 रोिी मुंबईवर झालेलया दहशतवादी हललयात ठार झाले होते. 
• त्यांच्या आठवणीत श्रुती िंवाद िाहहत्य कला अकादमी लेखकांना ‘रािीव िारस्वत िन्मान’ देते. 

Source: Newsonair 
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आयाभट्ट पुरस्कार 2021 

 
• DRDO च े अध्यक्ष डॉ.िी.ितीश रेड्डी यांना भारतातील अतंराळवीरांना प्रोत्िाहन देण्यािाठी आयषु्यभर 

हदलेलया योगदानाबद्दल एस्रोनॉहटकल िोिायटी ऑफ इंडडया (ASI) द्वारे प्रनतजष्ठत आयाभट्ट परुस्कार 
2021 प्रदान करण्यात आला आहे. 

• िी ितीश रेड्डी हे प्रगत ववमानचालन, नेजव्हगेशन आणण क्षेपणास्र तरंज्ञानाच्या िशंोर्धन आणण ववकाि 
क्षेरात अग्रणी आहेत. 

Source: PIB 

लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्र ीय पुरस्कार 2021 

 
• उपराष्रपती एम व्यकंय्या नायडू यांच्या हस्त ेऑल इंडडया इजन्स्टट्यटू ऑफ मेडडकल िायन्िेि (एम्ि) च े

िचंालक डॉ रणदीप गलेुररया यांना उत्कृष्टतिेाठी 22 वा लाल बहादरू शास्री राष्रीय परुस्कार 2021 प्रदान 
करण्यात आला. 

• रणदीप गलेुररया हे एक भारतीय पलमोनोलॉजिस्ट आणण एम्ि, नवी हदललीचे िध्याचे िचंालक आहेत, त्यांना 
एम्िमध्ये फुफ्फुिीय औषरे्ध आणण झोपेच्या ववकारािंाठी भारतातील पहहले कें द्र स्थापन करण्याचे शे्रय हदले 
िात.े 

• त ेभारताच्या कोववड -19 प्रनतिाद प्रयत्नांचा एक भाग आहेत. 
• 2015 मध्ये त्यांना भारत िरकारने पद्मश्री देऊन िन्माननत केले होत.े 

Source: PIB 

सीके प्रल्हाद पुरस्कार 2021 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

• मायक्रोिॉफ्टचे िीईओ, भारतीय अमेररकन ित्य नडलेा, िागनतक व्यविाय जस्थरता नेततृ्विाठी िीके प्रलहाद 
परुस्कार 2021 देण्यात आला.  

• िीके प्रलहाद परुस्काराबद्दल: 
• हा परुस्कार 2010 मध्ये कॉपोरेट इको फोरमने भारतीय अमेररकन प्रलहाद, त्याचा िसं्थापक िललागार 

मडंळाचा िदस्य म्हणून िन्माननत करण्यािाठी तयार केला होता. 
Source: Business Today 

अथाशॉट पाररतोनषक 2021 

 

• ववद्यतु मोहन (टाकाचरच े िह-िसं्थापक), हदलली उद्योिकाची कृषी कचरा पनुवाापर िकंलपना, अथाशॉट 
बक्षीिची उद्घाटन आवतृ्ती जिंकली. 

• भारतीय कचरा कंपनीने "स्वच्छ आमची हवा" शे्रणीमध्ये एक पोटेबल मशीन तयार करण्यािाठी बक्षीि जिंकले 
िे कृषी कचरा खतामध्ये बदलत ेिेणेकरून शतेकरी कचरा िाळू नये आणण वाय ूप्रदषूण होऊ नये. 

• पाच वविेत्याचंी घोषणा करण्यात आली, प्रत्येकाला एक दशलक्ष पौंड ($ 1.4 दशलक्ष) समळाले. 
अथाशॉट बक्षक्षि बद्दल: 

• हे 2021 त े2030 पयतं दरवषी हदले िाणारे बक्षीि आहे. 
• हे लडंन, इंग्लडं येथे मखु्यालय अिलेलया रॉयल फाउंडशेन कडून देण्यात येत.े 

Source: ndtv 

सखारोव्ह पुरस्कार २०२१ 

 
• रसशयाचे ववरोर्धी पक्षनेत े अलेक्िी नॅव्हलनी यांना ववचार स्वाततं्रयािाठी यरुोवपयन यनुनयनचा िवोच्च 

मानवाधर्धकार परुस्कार ‘िाखारोव परुस्कार २०२१’ प्रदान करण्यात आला. 
• व्लाहदमीर पनुतन यांच्या रािवटीच्या भ्रष्टाचाराववरुद्र्ध अलेक्िी नवलनी यांनी अथक िघंषा केला आहे. 
• 2020 मध्ये त्याला रसशयामध्ये तरंुुगात टाकण्यात आले होत.े 
• त ेफ्यचूर पाटीच ेरसशयाच ेनेत ेआणण भ्रष्टाचार ववरोर्धी फाउंडशेनचे िसं्थापक आहेत. 

Source: The Hindu 
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'सत्यनजत रे जीर्िगौरर् पुरस्कार' 

 
• कें द्रीय माहहती आणण प्रिारण मरंी अनरुाग ठाकूर यांनी 52 व्या भारतीय आंतरराष्रीय धचरपट महोत्िवात 

(IFFI) इस्तवेान स्झाबो आणण माहटान स्कॉरिेि यांना ‘ित्यजित रे िीवनगौरव परुस्कार’ प्रदान करण्यात 
येणार अिलयाची घोषणा केली आहे. 

• गोव्यात 20 त े28 नोव्हेंबर 2021 या कालावर्धीत भारतीय आंतरराष्रीय धचरपट महोत्िव (IFFI) ची 52 वी 
आवतृ्ती होणार आहे. 

• मेकफस्टो (1981) फादर (1966) िारख्या उत्कृष्ट कृतींिाठी ओळखलया िाणाऱ् या गेलया काही दशकांतील 
िवाात िमीक्षकान ेप्रशसंित हंगेररयन धचरपट हदग्दशाकापंकैी एक म्हणिे इस्तवान िाबो. 

• माहटान स्कोिेि हे नवीन हॉलीवडू यगुातील प्रमखु व्यक्तींपकैी एक आहे, ज्यांना धचरपट इनतहािातील िवाात 
महान आणण प्रभावशाली हदग्दशाक म्हणून ओळखले िात.े 

Source: ET 

67 र्ा राष्ट्र ीय नचत्रपट पुरस्कार 

 
• भारताचे उपराष्रपती, एम व्यकंय्या नायडू यांनी प्रनतजष्ठत दादा िाहेब फाळके परुस्कारािह 67 व्या आवतृ्तीत 

ववववर्ध शे्रणींमध्ये 2019 िाठी राष्रीय धचरपट परुस्कार प्रदान केले. 
• रिनीकांत यांना 51 वा दादा िाहेब फाळके परुस्कार िाहीर झाला आहे. 

मखु्य परुस्कार: 
शे्रणी वविेता 
िवोत्कृष्ट वसैशष्ट्यपणूा धचरपट वप्रयदशान हदग्दसशात मारक्कर अरबीक्कडडसलतं ेसिहंम (मलयाळम) 
िवोत्कृष्ट असभनेरी कंगना राणौत 
िवोत्कृष्ट असभनेता मनोि बािपेयी (भोंिले) आणण र्धनषु (अिरुन) 
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िवोत्कृष्ट िहाय्यक असभनेरी पललवी िोशी (ताश्कंद फाइलि) 
िवोत्कृष्ट िहाय्यक असभनेता वविया िेतपुती (िपुर डडलक्ि) 
िवोत्कृष्ट हदग्दशाक ििंय परूण सिगं चौहान (बहत्तर हुरैन) 
िवोत्कृष्ट महहला 
पाश्वागानयका िावनी रवींद्र (रण पटेला गाण्यािाठी) 
िवोत्तम परुुष पाश्वागायक बी प्राक (तरेी समट्टी गाण्यािाठी) 
िवोत्कृष्ट धचरपट िमीक्षक िोहहनी चटोपाध्याय 
िवोत्कृष्ट बालधचरपट कस्तरुी (हहदंी) 
िवोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी िललीक्केट्टू (मलयाळम) 
िवोत्कृष्ट हहदंी धचरपट नछछोरे 
िवोत्कृष्ट नॉन-फीचर कफलम एक असभयतंा स्वप्न 
िवााधर्धक धचरपट अनकूुल 
राज्य सिक्कीम 

सिनेमावरील िवोत्कृष्ट पसु्तक 
अ गांर्धीयन अफेअर: इंडडयाि क्यरुरयि पोहरायल ऑफ लव्ह इन सिनेमा' ििंय िरुी 
द्वारे 

Source: PIB 

ऑस्कर 2022 

 
• धचरपट ननमाात ेपीएि ववनोथराि हदग्दसशात तसमळ धचरपट कूझहंगल (पेबलि) ची 94 व्या अकादमी परुस्कार 

(ऑस्कर 2022) िाठी भारताची अधर्धकृत प्रवेश म्हणनू ननवड करण्यात आली आहे. 
• कूझंगल हे नयनतारा आणण ववघ्नेश सशवन ननसमात वास्तववादी कौटंुबबक नाटक आहे. 
• ननवडलयाि, हा धचरपट ‘िवोत्कृष्ट आंतरराष्रीय फीचर कफलम’ या अकादमी परुस्कारािाठी स्पर्धाा करेल. 
• 94 वा अकादमी परुस्कार 27 माचा 2022 रोिी लॉि एंिेसलि येथे होणार आहेत. 

Source: HT 

प्राचाया राम शेर्ाळकर पुरस्कार 

• अणखल भारतीय मराठी िाहहत्य महामंडळातफे हदलया िाणाऱ्या प्राचाया राम शेवाळकर पुरस्कारािाठी यंदा 
डॉ यू. म.पठाण आणण वाड्मय क्षेरात काम करणारे ज्येष्ठ कायाकते मनोहर म्हैिाळकर यांची ननवड 
करण्यात आली आहे. 
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डॉ यू. म. पठाण बद्दल:   

• डॉ.पठाण यांनी िंतवाङ्मयावर िुमारे 20 पुस्तके प्रकासशत केली अिून त्यांचा एकूण ग्रंथिंग्रह 40 च्या 
आिपाि आहे. 

• ते 63 व्या अणखल भारतीय मराठी िाहहत्य िंमेलनाचे (पुणे) अध्यक्ष होते. 
• 2020-21 च्या पुरस्कारािाठी त्याची ननवड करण्यात आली आहे. 

मनोहर म्हैिाळकर बद्दल:  
• मनोहर म्हैिाळकर हे गेली 10 वष े ववदभा िाहहत्य िघंाचे अध्यक्ष अिनू गेली 38 वष ेत े ववदभा िाहहत्य 

िघंाचे काया करीत आहेत. 
• त्याची 2021-22 च्या परुस्कारािाठी ननवड झाली आहे. 

Source: Loksatta 
 

पुस्तके आणण लेखक 

द फॅ्रक्चडा नहमालय: इों नडया नतबेट चीि 1949-62: पुस्तक 

• ननरुपमा राव यांनी "द िॅक्चडा हहमालय: इंडडया नतबेट चायना 1949-62" नावाच ेपसु्तक सलहहले आहे. 
• हे पसु्तक भारत-चीन िबंरं्धाचंी िमि प्रदान करत.े 
• ननरुपमा राव 1973 बॅचच्या भारतीय परराष्र िेवा कॅडरच्या ननवतृ्त नागरी िेववका आहेत ज्यांनी 2009 त े

2011 पयतं भारताचे परराष्र िधचव म्हणून काम केले, तिेच त्यांच्या कारककदीत अमेररका, चीन आणण 
श्रीलकंा येथ ेभारताच्या रािदतू म्हणून काम केले. 

 
Source: TOI 

"माझे सोंपूणा जीर्ि: काम, कुटुोंब आनण आमचे भनर्ष्य": आत्मचररत्र 

• पेजप्िकोच्या मािी अध्यक्षा आणण मखु्य कायाकारी अधर्धकारी इंद्रा नयूी यांनी ‘माय लाईफ इन फुल: वका , 
फॅसमली आणण आमचे भववष्य’ या नावाचे त्यांचे आत्मचररर सलहहले आहे. 
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• नतच्या िसं्मरणात, इंद्रा नईूने लहानपणापािनू त ेपेजप्िको ची िीईओ बनण्यापयतं नतच्या आयषु्याला आकार 

देणाऱ्या घटनांचे वणान केल ेआहे, जिथून ती 2018 मध्ये ननवतृ्त झाली. 
• इंद्रा नयूी यांना 2007 मध्ये पदम भषूण देऊन िन्माननत करण्यात आले आहे. 

Source: HT  

“र्ास्तनर्क… मी त्याोंिा भेटलो: एक सोंस्मरण” : पुस्तक 

 
• भारतीय कवी-गीतकार-हदग्दशाक गलुिार यांनी “वास्तववक… आय मेट देम: अ मेमोयर” हे नवीन पसु्तक 

सलहहले आहे. 
• या पसु्तकात गलुिार यांनी ककशोर कुमार, ऋजत्वक घटक, बबमल रॉय, हृवषकेश मखुिी आणण महाश्वेता देवी 

यांिारख्या हदग्गिांबद्दल अनेक मनोरंिक अज्ञात तर्थये शअेर केली आहेत. 
• पेंजग्वन रँडम हाऊि इंडडया या प्रकाशन िमहुाने हे िसं्मरण प्रकासशत केले आहे. 

लेखकाबद्दल: 
• गलुिार, भारतातील आघाडीच्या कवींपकैी एक, एक अत्यतं प्रनतजष्ठत पटकथा लखेक आणण धचरपट हदग्दशाक 

आहेत. 
• त्यांना 2002 मध्ये िाहहत्य अकादमी परुस्कार, 2004 मध्ये पद्मभषूण आणण 2014 मध्ये दादािाहेब फाळके 

परुस्कार समळाला होता. 
Source: Indian Express 
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महत्वाचे हदवि 

भारतीय हर्ाई दल नदि 

 

• देशात दरवषी 8 ऑक्टोबर रोिी भारतीय हवाई दल हदवि िािरा केला िातो. 
• 8 ऑक्टोबर 1932 रोिी बब्रहटश िाम्राज्याने देशात भारतीय वायिेुना (IAF) ची स्थापना केली होती. 
• एवप्रल 1933 मध्ये पहहले ऑपरेशनल स्क्वाड्रन अजस्तत्वात आले. 
• भारतातील हवाई दल अधर्धकृतपणे 1932 मध्ये यनुायटेड ककंगडमच्या रॉयल एअर फोिाची िहाय्यक शक्ती 

म्हणून उभी करण्यात आली होती.  
Source: India Today 

आोंतरराष्ट्र ीय दाररद्र्य निमूालि नदि 

 

• आंतरराष्रीय दाररद्र्य ननमूालन हदन दरवषी 17 ऑक्टोबर रोिी िगभरात िािरा केला िातो आणण 
िगभरातील गररबी, हहिंा आणण भकू यावर प्रकाश टाकला िातो. 

• आंतरराष्रीय दाररद्र्य ननमूालन 2021 ची थीम "एकबरतपणे पढेु िाणे: ननरंतर गरीबी िपंवणे, िवा लोकाचंा 
आदर करणे आणण आपलया ग्रहाचा" आहे. 

• 1992 मध्ये, ियंकु्त राष्र िघंाने (UN) 17 ऑक्टोबर हा हदवि गरीबी ननमूालनािाठी आंतरराष्रीय हदन 
म्हणून अधर्धकृतपणे ननयकु्त केला. 

Source: India Today 

सोंयुक्त राष्ट्र  नदि 

• यनुायटेड नेशन्ि (UN) हदवि दरवषी 24 ऑक्टोबर रोिी िािरा केला िातो आणण 1945 मध्ये ियंकु्त राष्र 
िघंाची अधर्धकृत स्थापना झाली. 

• 2021 ची थीम आहे “Building Back Together for Peace and Prosperity”. 
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इनतहाि: 

• या हदवशी, िरुक्षा पररषदेच्या पाच स्थायी िदस्यांिह बहुतके स्वाक्षरीकत्यांद्वारे UN िनद मिंूर करण्यात 
आली, ज्यामळेु UN ची अधर्धकृत स्थापना झाली. 

• तो पहहलयांदा 24 ऑक्टोबर 1948 रोिी िािरा करण्यात आला. 
Source: India Today 
 

खेळ 

भारतातील पनहले क्रीडा लर्ाद कें द्र 

 

• कें द्रीय कायदा मरंी ककरेन ररजििू यांनी गिुरातमर्धील देशातील पहहलया "स्पोट्ाि आबबारेशन िेंटर ऑफ 
इंडडया" (SACI) चे उद्घाटन केले. 

• SACI क्रीडा क्षरेातील वाद िलद मागण्यािाठी स्वतरं िसं्था म्हणून काम करेल. 
• SACI ला अहमदाबाद जस्थत SE TransStadia Pvt Ltd. द्वारे प्रोत्िाहन हदले िाईल. 
• कायदा आणण न्याय मरंालय SACI ला िवा कायदेशीर आर्धार देईल. 

Source: TOI 

ऑस्टरार्ा ओपि मनहला दुहेरीचे नर्जेतेपद 2021 
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• भारताची टेननि अनभुवी, िाननया समझााने झेक प्रिाित्ताकातील ओस्रावा येथे नतची धचनी िोडीदार शईु झांग 
यांच्यािोबत ऑस्रावा ओपन 2021 मध्ये महहला दहेुरीचे वविेतपेद पटकावले. 

• िाननया समझााचे हे या मोिमातील पहहले ववितेपेद आहे आणण नतच्या कारककदीतील 43 वे िेतपेद आहे. 
• ओस्रावा ओपन ही महहला टेननिपटंूिाठी आयोजित स्पर्धाा आहे. 

Source: newsonair 

डु्यरोंड कप फुटबॉल टर ॉफी 

 

• एफिी गोवा (फुटबॉल क्लब गोवा) ने कोलकाता येथे अंनतम फेरीत मोहम्मदन स्पोहटंग क्लबवर 1-0 ने 
वविय समळवलयानंतर ड्युरंड कप फुटबॉलचे िेतेपद पटकावले. 

• ड्युरंड कपचा मुकुट एफिी गोवाचे प्रसशक्षक िुआन फेरॅंडो फेनॉल यांची भारतीय भूमीवर प्रथमच रॉफी 
देखील आहे. 

• एफिी गोवाला िेतेपद समळवण्यािाठी 40 लाख रुपये समळाले, तर मोहम्मदन स्पोहटंगला 20 लाख रुपये 
समळाले. 

Source: newsonair 

राष्ट्र ीय क्रॉस-कों टर ी चॅन्फियिनशप 2022 

 

• नागालँड अॅथलेहटक्ि अिोसिएशन 15 व्या िानेवारी 2022 रोिी 56 व्या राष्रीय क्रॉि कंरी 
चॅजम्पयनसशपचे आयोिन करेल. 

• भारतीय अॅथलेहटक्ि फेडरेशनच्या प्रायोिकत्वाखाली याचे आयोिन केले िाईल. 
• टीप: चंदीगड अॅथलेहटक्ि अिोसिएशनने फेब्रुवारी 2021 मध्ये 55 व्या राष्रीय क्रॉि कंरी 

चॅजम्पयनसशपचे आयोिन केले. 
Source: newsonair 

2022 बनमिंघम राष्ट्र कुल खेळ 

• हॉकी इंडडयाने 2022 बसमघंम कॉमनवेलथ गेम्िमर्धून बाहेर पडले आहे.  
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• कारण: कोववड -19 ची धचतंा आणण यकेूच्या भारतातील प्रवाशांिाठी भेदभावपणूा अलग ठेवण्याचे ननयम यांमळेु 
• इंग्लडंने भवुनेश्वरमध्ये पुरुषांच्या कननष्ठ हॉकी ववश्वचषकातनू अशाच कारणांमळेु माघार घेतलयानतंर हे 

पाऊल उचलण्यात आले आहे. 
Source: TOI 

जागनतक कुस्ती स्पर्ाा 

 
• कुस्तीपटू अंशु मसलक नॉवेच्या ओस्लो येथे 2021 च्या िागनतक कुस्ती स्परे्धत रौप्य पदक जिंकणारी 

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

Source: ndtv 

आोंतरराष्ट्र ीय मॅरथॉि स्पर्ाा 

 
• कोरोनामळेु गेलया वषी रद्द करण्यात आलेली पणेु इंटरनॅशनल मॅरेथॉन या वषी होणार आहे. मार, वेळापरक 

आणण ननयम बदलले आहेत. 
• आंतरराष्रीय मॅरेथॉन व्यवस्थापनाने ही माहहती हदली. 
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• त्यांच्या मत,े दरवषी डडिेंबरच्या पहहलया आठवड्यात होणारी ही स्पर्धाा पढुच्या वषी 27 फेब्रवुारीला आयोजित 
केली िाईल. 

• या वषी 14, 16 आणण 18 वयोगटािाठी शयाती होणार नाहीत 
• 18 वषाापेक्षा कमी वयाचे फक्त परुुष आणण महहला स्पर्धाक ज्यांनी लिीचे दोन्ही डोि घेतले आहेत त ेया वषी 

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

Source: newsonair 

2021 ISSF जु्यनियर र्डा  चॅन्फियिनशप 

 
• 43 पदकांिह (17 िवुणा, 16 रौप्य आणण 10 कांस्य), भारताने आंतरराष्रीय नेमबािी क्रीडा महािघं (ISSF) 

कननष्ठ िागनतक अजिंक्यपद 2021 मध्ये पेरूच्या सलमा, पेरूमध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे. 
• पदकांमध्ये दिुरे स्थान 21 पदकांिह (7 िवुणा, 8 रौप्य आणण 6 कांस्य) यएूिएला समळाले. 

Source: ndtv 

एफआयएच हॉकी स्टासा पुरस्कार 2021 

 
• भारतीय हॉकी खेळाडूनंी एफआयएच (इंटरनॅशनल हॉकी फेडरेशन) हॉकी स्टािा अवॉड्ािच्या 2020-21 आवतृ्तीवर 

वविय समळवला. 
• एखाद्या देशाने (भारताने) िवा आठ प्रकारात वविय समळवण्याची ही पहहलीच वळे आहे. 

वविेत्याचंी यादी: 
• िवोत्तम खळेाडू: गरुिीत कौर (महहला) आणण हरमनप्रीत सिगं (परुुष) 
• वषाातील गोलकीपर: िववता पनुनया (महहला) आणण पीआर श्रीिेश (परुुष) 
• वषााचा प्रसशक्षक: स्िोडा मारीने (महहला) आणण ग्राहम रीड (परुुष) 
• वषाातील उदयोन्मखु तारा: शसमाला देवी (महहला) आणण वववेक िागर प्रिाद (परुुष) 

Source: Indian Express 
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SAFF चॅन्फियिनशप 

 

• माले, मालदीव येथ ेनेपाळचा 3-0 अिा पराभव करून भारताने 8 व्या वेळी दक्षक्षण आसशयाई फुटबॉल महािघं 
(SAFF) चॅजम्पयनसशप जिकंली. 

• भारताचा कणार्धार िनुील छेरीने त्याच्या 80 व्या आंतरराष्रीय स्राइकिह प्रनतजष्ठत फुटबॉलपटू सलओनेल 
मेस्िीची बरोबरी केली आणण िकक्रय खळेाडूमंध्ये आतंरराष्रीय फुटबॉलमध्ये दिुरा िवााधर्धक गोल करणारा 
खेळाडू बनला. 

Source: newsonair 

आयपीएल 2022 

• भारतीय कक्रकेट ननयामक मडंळाने (बीिीिीआय) आयपीएल (इंडडयन प्रीसमयर लीग) 2022 िाठी अहमदाबाद 
आणण लखनौ या दोन नवीन िघंांची घोषणा केली. 

 
• ििंीव गोयकंा यांच्या RPSG िमहूाने (RPSG Ventures Ltd.) लखनौला 7090 कोटी रुपयांच्या ववियी 

बोलीिह त्यांचे मळू हठकाण म्हणून ननवडले आहे, तर CVC कॅवपटल पाटानिा (Irelia Company Pte Ltd.) 
ने 5625 कोटी रुपयांच्या बोलीने अहमदाबादची ननवड केली आहे. 

• आयपीएल 2022 मध्ये आता 10 िघंांचा िमावेश अिेल. 
Source: India Today 
 

अहवाल  

स्वच्छ सरे्क्षण 2022 

• गहृननमााण आणण शहरी व्यवहार मरंी हरदीप सिहं परुी (MoHUA) यांनी स्वच्छ िवेक्षण 2022 ला िरुुवात 
केली.स्वच्छ भारत समशन-अबान (SBM-U) द्वारा आयोजित स्वच्छ िवेक्षण (SS) ची ही िलग 7 वी आवतृ्ती 
आहे. 
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• 'पीपल फस्टा' च्या थीमिह पढेु चाल ूठेवनू, एिबीएम-य ू 'िन भागीदारी' च्या व्यापक थीम अतंगात नागररक-

कें हद्रत उपक्रमाचंी मासलका आयोजित करेल. 
• िवेक्षण ज्येष्ठ नागररक आणण तरुण प्रौढांच्या आवािाला िमानतनेे प्रार्धान्य देईल आणण शहरी भारताची 

स्वच्छता राखण्यािाठी त्यांच्या िहभागाला बळ देईल. 
• MoHUA द्वारे 2016 मध्ये 73 शहरांमध्ये स्वच्छता मापदंडांवर शहरांची रँककंग करण्यािाठी िादर करण्यात 

आल,े स्वच्छ िवेक्षण हे 4,000 पेक्षा िास्त शहरी स्थाननक िसं्था (ULBs) कव्हर करणारे िगातील िवाात 
मोठे शहरी स्वच्छता िवेक्षण बनले आहे. 

• 15K च्या खाली आणण 15-25K च्या दरम्यान दोन लोकिखं्या शे्रणी िादर करून या वषीचे िवेक्षण लहान 
शहरांिाठी एक स्तरीय खेळण्याचे क्षरे तयार करण्यािाठी वचनबद्र्ध आहे. 

• िवेक्षणाच्या पदधचन्हांचा आणखी ववस्तार करण्यािाठी, प्रथमच जिलहा क्रमवारी िरुू करण्यात आली आहे. 
• मागील वषांच्या 40% च्या तलुनेत िॅम्पसलगंिाठी िवेक्षणाची व्याप्ती आता 100% वॉडांमध्ये वाढवण्यात 

आली आहे. 
Source: PIB 

IIFL रे्ल्थ हुरुि इों नडया श्रीमोंत यादी 2021 

• IIFL वेलथ हुरुन इंडडया ररच सलस्ट 2021 निुार ररलायन्ि इंडस्रीि सलसमटेड (RIL) चे अध्यक्ष मकेुश अबंानी 
7,18,000 कोटी रुपयांच्या िपंत्तीिह िलग 10 व्या वषी भारतातील िवाात श्रीमतं व्यक्ती बनले आहेत. 

• हुरून ग्लोबल 500 मोस्ट व्हॅलयएुबल कंपन्या 2021 निुार RIL िगातील 57 व्या िवाात मौलयवान कंपनी 
बनली आहे. 
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शीषा 3 हुरुन इंडडया श्रीमतं यादी 2021: 
• मकेुश अबंानी (ररलायन्ि इंडस्रीि): ₹ 7,18,000 कोटी ननव्वळ िपंत्ती 
• गौतम अदानी (अदानी ग्रपु): ₹ 5,05,900 कोटी ननव्वळ िपंत्ती 
• सशव नादर (एचिीएल): ₹ 2,36,600 कोटी ननव्वळ िपंत्ती 

Source: India Today 

नजल्हा रुग्णालयाोंच्या कामनगरीतील सर्ोत्तम पद्धती 

 
• नीनत आयोगाने भारतातील जिलहा रुग्णालयांचा कायाक्षमता मलूयांकन अहवाल प्रसिद्र्ध केला, ज्याच े

शीषाक 'जिलहा रुग्णालयांच्या कामधगरीतील िवोत्तम पद्र्धती' आहे. 
• हा अहवाल आरोग्य आणण कुटंुब कलयाण मरंालय आणण WHO भारत यांच्या िहकायााचा पररणाम आहे. 
• हा अहवाल देशभरातील जिलहा रुग्णालयांच्या पहहलया कामधगरीच ेमलूयांकन आहे. 
• मलूयांकन िेमवका मध्ये िरंचना आणण आउटपटुच्या डोमेनमध्ये 10 मखु्य कायाक्षमता ननदेशक िमाववष्ट 

आहेत. 
Source: PIB 

हेली-बोिे सरे्क्षण 

 

• कें द्रीय िलशक्ती मरंी गिेंद्रसिहं शखेावत आणण राज्यमरंी (स्वतरं प्रभार) ववज्ञान आणण तरंज्ञान, डॉ जितेंद्र 
सिहं यांनी ियंकु्तपणे शषु्क क्षेरातील भिूल व्यवस्थापनािाठी हेली-बोना िवेक्षणाच ेउद्घाटन केले. 

• कें द्रीय भिूल मडंळ, िलशक्ती मरंालय आणण CSIR-NGRI (नॅशनल जिओकफजिकल ररिचा इजन्स्टट्यटू), 
हैदराबाद यांनी रािस्थान, गिुरात, हररयाणा 
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राज्यांच्या काही भागांमध्ये प्रगत हेली-बोना भौगोसलक िवेक्षण आणण इतर वजै्ञाननक अभ्यािाच्या वापरािाठी 
करार केला आहे.पिंाब आणण हहमाचल प्रदेश Aquifer मानधचरण कायाक्रमांतगात 3.88 लाख चौरि ककमी क्षरे 
व्यापतात. 

Source: PIB 

'द से्टट ऑफ द र्डा  नचडर ेि 2021' अहर्ाल 

 

• कें द्रीय आरोग्य आणण कुटंुब कलयाण मरंी मनिखु मांडववया यांनी यनुनिेफचे िागनतक प्रमखु प्रकाशन - "द 
स्टेट ऑफ द वलडा धचलड्रने 2021; माझ्या मनावर: मलुांच्या मानसिक आरोग्याला प्रोत्िाहन,  िरंक्षण आणण 
काळिी " या नावाचा अहवाल प्रकासशत केला.  

• या अहवालात मलुांच्या मानसिक आरोग्यावर कोववड -19 िाथीच्या लक्षणीय प्रभावाचा तपशील आहे. 
अहवालाचे महत्त्वाचे ननष्कषा: 

• अहवालात अिे आढळून आले आहे की भारतातील 15 त े24 वषांच्या मलुांपकैी िमुारे 14 टक्के ककंवा 7 पकैी 
1, अनेकदा ननराश झालयाचे नोंदवले आहे. 

• 10 त े19 वयोगटातील 13 टक्के ककशोरवयीन मलेु ननदान झालेलया मानसिक ववकाराने िगतात अिा अदंाि 
आहे. 

• 15 त े 19 वषांच्या मलुांमध्ये आत्महत्या हे चौथे प्रमखु कारण आहे. दरवषी, 10 त े 19 वयोगटातील 
िवळपाि 46,000 मलेु स्वतःचे आयषु्य िपंवतात. 

Source: PIB 

हेिले पासपोटा  इों डेक्स 2021 

 

• हेनले पािपोटा इंडके्ि 2021 ने िगातील िवाात शजक्तशाली पािपोटाची यादी उघड केली आहे आणण भारत 
त्यावर 90 व्या क्रमाकंावर आहे. 
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• भारताच्या पािपोटाला 58 चा जव्हिा-मकु्त स्कोअर समळाला, याचा अथा भारतीय पािपोटा र्धारक पवूा 
जव्हिासशवाय 58 देशांना भटे देऊ शकतात. 

• ताजिककस्तान आणण बकुका ना फािोिह भारताचा क्रमवारीत िमावेश आहे. 
• पहहला रँक- िपान, सिगंापरू (जव्हिा-मकु्त स्कोअर 192) 
• दिुरा क्रमांक- िमानी, दक्षक्षण कोररया (190) 
• नतिरा क्रमांक- कफनलँड, इटली, लक्िमबगा, स्पेन (189) 
• इराक आणण अफगाणणस्तान हे िवाात वाईट पािपोटा अिलेले देश आहेत ि ेअनकु्रमे 28 आणण 26 जव्हिा 

मकु्त आहेत. 
• टीप: भारत िानेवारी 2021 च्या ननदेशांकात 85 व्या, 2020 मध्ये 84 व्या आणण 2019 मध्ये 82 व्या 

क्रमांकावर होता. 
Source: Indian Express 

भारतातील नशक्षण अहर्ालाची न्फस्थती 

• युनायटेड नेशन्ि एज्युकेशनल, िायंहटकफक अडँ कलचरल ऑगानायझशेन (युनेस्को) ने भारतािाठी 
2021 स्टेट ऑफ द एज्युकेशन ररपोटा (एिओईआर) लॉन्च केला. ज्याचा ववषय होता, 'नो टीचर, नो 
क्लाि'. 

• NEP ची अमंलबिावणी वाढवण्यािाठी आणण सशक्षकांवर SDG.4 लक्ष्य 4C PM MITRA पाका  िाकार 
करण्याच्या हदशनेे एक अहवाल म्हणून काम करण्याचा या अहवालाचा हेत ूआहे. 

 
अहवालाचे ननष्कषा: 

• उत्तर प्रदेश, बबहार आणण मध्य प्रदेशमध्ये िवााधर्धक सशक्षकांच्या िागा ररक्त आहेत. 
• सशवाय, भारतातील 60 टक्क्यांहून अधर्धक ररक्त पदे ग्रामीण भागात आहेत, उत्तर प्रदेश 80 टक्क्यांवर आहे. 
• बरपरुामध्ये महहला सशक्षकांची िखं्या िवाात कमी आहे, त्यानतंर आिाम आणण झारखंड आहे. गोवा आणण 

हदलली नतंर चंदीगड आघाडीवर आहे. 
Source: Business Today 
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ग्लोबल गलाहुड ररपोटा  2021 

 
• अलीकडचे, िेव्ह द धचलड्रनेने "आंतरराष्रीय बासलका हदन" (11 ऑक्टोबर) रोिी "ग्लोबल गलाहुड ररपोटा 2021: 

गलिा राइट्ि इन क्रायसिि" प्रसिद्र्ध केला. 
• िेव्ह द धचलड्रने ही भारतातील आघाडीची स्वतरं बाल हक्क स्वयिंेवी िसं्था आहे, िी देशातील 18 

राज्यांमध्ये काम करत.े 
बालवववाहामळेु िागनतक स्तरावर दररोि 60 हून अधर्धक मलुी आणण दक्षक्षण आसशयात दररोि िहा मलुींचा 
बळी िातो. 

• दक्षक्षण आसशयामध्ये दरवषी 2,000 बालवववाहाशी िबंधंर्धत मतृ्य ू(ककंवा दररोि िहा), त्यानतंर पवूा आसशया 
आणण पॅसिकफक 650 मतृ्य ू(ककंवा दररोि दोन) आणण लॅहटन अमेररकन आणण कॅररबबयनमध्ये 560 वावषाक 
मतृ्य ू(ककंवा िवळिवळ दोन) पाहतात.  

Source: Indian Express 

जागनतक भूक निदेशाोंक 2021 

 

• ग्लोबल हंगर इंडके्ि (GHI) 2021 मध्ये 116 देशामंध्ये भारताचा 101 वा क्रमाकं आहे. 
• 27.5 च्या गणुांिह, भारतामध्ये उपािमारीची पातळी आहे िी गभंीर आहे. 
• भारत पाककस्तान (92), बागंलादेश (76) आणण नेपाळ (76) याच्या मागे आहे. 
• 2020 मध्ये, भारत 107 देशांपकैी 94 व्या क्रमाकंावर होता. 
• चीन, कुवेत आणण ब्राझीलिह एकूण 18 देशांनी पाचपके्षा कमी GHI स्कोअरिह अव्वल स्थान समळवले. 

ग्लोबल हंगर इंडके्ि (GHI) बद्दल: 
• GHI अहवाल आयररश िहाय्यक एिन्िी कन्िना वलडावाइड आणण िमान िसं्था वेलथंगरहहलफे यांनी 

ियंकु्तपणे तयार केला आहे. 
Source: Indian Express 
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जागनतक बहुआयामी दाररद्र्य निदेशाोंक 2021 

 

• 2021 बहुआयामी दाररद्र्य ननदेशांक (MPI) अहवाल ियंकु्तपणे ियंकु्त राष्र ववकाि कायाक्रम (UNDP) 
आणण ऑक्िफोडा गरीबी आणण मानव ववकाि उपक्रम (OPHI) यांनी ियंकु्तपणे िारी केला. ग्लोबल 
बहुआयामी दाररद्र्य ननदेशांक (एमपीआय) 2021 ववकिनशील क्षरेातील 109 देशांिाठी तीव्र बहुआयामी 
दाररद्र्याची तलुना करत.े या लोकांपकैी 1.3 अब्ि (21.7%) 2021 िागनतक MPI द्वारे बहुआयामी गरीब 
म्हणून ओळखले िातात. 

• िमुारे 644 दशलक्ष 18 वषााखालील मलेु आहेत. 
• िार्धारणपणे, 84 टक्के (1.1 अब्ि) ग्रामीण भागात राहतात आणण 16 टक्के (िमुारे 209 दशलक्ष) शहरी 

भागात राहतात. 
• भारतात 6 पकैी 5 बहुआयामी गरीब लोक अनिुधूचत िाती व िमातीचे आहेत.  

Source: UNDP 

िर्ीकरणीय ऊजाा देश आकषाण आकषाण निदेशाोंक 2021 

 

• अन्स्टा अडँ यगं ग्लोबल सलसमटेड (EY) कन्िलटन्िी फमाने िारी केलेलया ररन्यएूबल एनिी कंरी अरेजक्टवनेि 
इंडके्ि (RECAI) 2021 मध्ये भारताने नतिरा क्रमाकं कायम ठेवला आहे. 

• अमेररका आणण चीन अनकु्रमे पहहलया आणण दिुऱ्या स्थानावर आहेत. 
• टॉप 30 PPA माकेटमध्ये भारताचा 6 वा क्रमांक आहे. 
• वीि खरेदी करार (PPAs) ननदेशांक: RECAI च्या या आवतृ्तीत िादर करण्यात आलेला एक नवीन PPA 

ननदेशांक - अक्षय ऊिाा खरेदीच्या आकषाणावर लक्ष कें हद्रत करतो आणण देशाच्या कॉपोरेट PPA बािाराच्या 
वाढीच्या क्षमतलेा स्थान देतो. 

Source: newsonair 
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जगातील सर्ोत्तम नियोक्ता क्रमर्ारी 2021 

 

• फोब्िाने प्रकासशत केलेलया िगातील िवोत्कृष्ट ननयोक्ता रँककंग 2021 निुार ररलायन्ि इंडस्रीि सलसमटेड 
(RIL) पहहलया चार भारतीय कंपन्यांमध्ये आहे. 

• मकेुश अबंानींच्या मालकीच ेRIL 750 िागनतक कंपन्यांच्या एकूण रँककंगमध्ये 52 व्या स्थानावर आहे. 
• फोब्िा रँककंगमध्ये अव्वल स्थान दक्षक्षण कोररयन हदग्गि िॅमिगं इलेक्रॉननक्िच्या ताब्यात होत,े त्यानंतर 

अमेररकन हदग्गि आयबीएम, मायक्रोिॉफ्ट, अॅमेझॉन, अॅपल, अलफाबटे आणण डले टेक्नॉलॉिीि. 
• आयिीआयिीआय बँक (65), एचडीएफिी बँक (77) आणण एचिीएल टेक्नॉलॉिीि (90) या पहहलया 100 

रँककंगमध्ये स्थान समळवणाऱ्या इतर भारतीय कंपन्यांचा िमावेश आहे. 
Source: HT 

जागनतक ऊजाा दृष्ट्ीकोि (WEO) अहर्ाल 2021 

 

• आंतरराष्रीय ऊिाा एिन्िी (IEA) ने आपला वावषाक िागनतक ऊिाा दृष्टीकोन (WEO) अहवाल 2021 िारी 
केला. 

अहवालाचे मखु्य ननष्कषा: 
• िौर, वारा, िलववद्यतु आणण िैव ऊिाा िारख्या नतूनीकरणयोग्य उिाा स्रोतांना कोरोनाव्हायरि िाथीच्या 

आिारानतंर ऊिाा गुतंवणूकीत मोठ्या प्रमाणात वाटा ननमााण करणे आवश्यक आहे. 
• आयईएने नमदू केले की नतूनीकरणाची मागणी ितत वाढत आहे. 
• तथावप, 2050 पयतं ननव्वळ-शनू्याच्या हदशनेे िागनतक उत्ििान िातत्याने घिरत राहण्यािाठी ही स्वच्छ 

ऊिाा प्रगती अिूनही खूपच मदं आहे, ज्याचा IEA ला ववश्वाि आहे की िागनतक तापमानातील वाढ 1.5 
डडग्री िेजलियि पयतं मयााहदत करण्यात मदत करेल. 

• 40% पेक्षा िास्त आवश्यक उत्ििान कपात स्वतःिाठी पिेै देणाऱ्या उपायांमर्धनू होईल, ििे की कायाक्षमता 
िरु्धारणे, गॅि गळती मयााहदत करणे, ककंवा िेथ े त ेआता िवाात स्पर्धाात्मक वीि उत्पादन तरंज्ञान आहेत 
अशा हठकाणी वारा ककंवा िौर स्थावपत करणे. 

Source: Indian Express 
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2021 ग्लोबल थे्रट असेसमेंट ररपोटा  

 
• ग्लोबल थ्रेट अिेिमेंट ररपोटा 2021 मध्ये अिे उघड झाले आहे की कोववड -19 ने बाल लैंधगक शोषण आणण 

ऑनलाईन गरैवतान करण्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 
• हा अहवाल WeProtect ग्लोबल अलायन्िने लॉन्च केला आहे. 
• WeProtect Global Alliance ही 200 पके्षा िास्त िदस्यांची िागनतक चळवळ आहे. 
• अहवालात लहान मलुांच्या लैंधगक शोषणाच्या र्धोक्याचे प्रमाण आणण व्याप्तीच े तपशील हदले आहेत आणण 

मलुांवरील िोखीम कमी करण्यािाठी आणण गरैवतान होण्याआर्धी प्रनतबधंर्धत करण्यािाठी या मदु्द्यावर कारवाई 
करण्याि प्रोत्िाहहत करण्याचा हेत ूआहे. 

• नोंदवलेलया घटनांमध्ये वाढ होण्यामागे कोववड-19 िाथीचा रोग ननववावादपणे एक कारणीभतू घटक आहे. 
Source: The Hindu 
 

नवीन नेमणुका 

गुजरात नर्र्ािसभेच्या पनहल्या मनहला सभापती 

 

• भािपच्या ज्येष्ठ आमदार ननमाबेन आचाया गिुरात ववर्धानिभेच्या पहहलया महहला िभापती झालया. 
• 1960 मध्ये गिुरातच्या स्थापनेनतंर प्रथमच राज्य ववर्धानिभेत महहला िभापती आहेत. 
• व्यविायाने स्रीरोगतज्ज्ञ, 74 वषीय आचाया भिु-कच्छमर्धून पाचव्यांदा आमदार आहेत. 

Source: Indiatoday 
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IAEA चे बाह्य लेखापरीक्षक 

 

• भारताचे ननयरंक आणण महालेखापरीक्षक (िीएिी) िी िी ममुूा यांची आतंरराष्रीय अणुऊिाा एिन्िी 
(आयएईए) चे पढुील बा्य लेखापरीक्षक म्हणून िहा वषांच्या कालावर्धीिाठी ननवड करण्यात आली आहे. 

• िीिी ममुूा यांनी 8 ऑगस्ट 2020 रोिी भारताचे ननयरंक आणण महालेखापरीक्षक (CAG) म्हणून पदभार 
स्वीकारला. 

• त्यांनी कें द्र शासित प्रदेश िम्म ूआणण काश्मीरचे पहहले उपराज्यपाल म्हणूनही काम केले आहे.  
आंतरराष्रीय अणुऊिाा एिन्िी (IAEA) बद्दल: 

• ही एक आंतरराष्रीय िसं्था आहे िी अणुऊिेच्या शांततापणूा वापराला प्रोत्िाहन देत.े 
• ही एक स्वायत्त िसं्था म्हणनू 29 िुल ै1957 रोिी स्थावपत झाली. 
• त्याचे मखु्यालय जव्हएन्ना, ऑजस्रया येथ ेआहे. 

Source: India Today 

आयुर् सोंचालिालयाचे महासोंचालक 

 
• ईआर शखे यांनी आयरु्ध िचंालनालयाचे (िमन्वय आणण िेवा) पहहले महािचंालक म्हणून पदभार स्वीकारला. 
• ही ऑडानन्ि फॅक्टरी बोडा (OFB) ची उत्तराधर्धकारी िसं्था आहे. 
• ईआर शखे यापवूी इटारिीच्या आयरु्ध कारखान्याचे महाव्यवस्थापक होत.े 
• त ेआयरु्ध रत्न परुस्कार, 2020 चे प्राप्तकताा देखील आहेत. 

आयरु्ध ननमााणी मडंळ (OFB) बद्दल: 
• आता हे बदलनू 7 िरंक्षण िावािननक क्षेरातील यनुनट्ि (DPSUs) करण्यात आले आहे िे पणूापणे ननयबंरत 

आणण भारत िरकारच्या िरंक्षण मरंालयाच्या मालकीचे आहेत. 
Source: PIB 

जपािचे िरे् पोंतप्रर्ाि 

• िपानच्या ििंदेने मािी परराष्र मरंी फुसमयो ककसशदा यांची नवीन पतंप्रर्धान म्हणनू ननवड केली. 
• फुसमओ ककसशदा यांनी योशीहहदे िगुा यांची िागा घेतली, ज्यांनी यापवूी आपलया मबंरमडंळाचा रािीनामा 

हदला होता. 
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• 29 िप्टेंबर 2021 पािनू त्यांनी सलबरल डमेोकॅ्रहटक पाटी (LDP) चे अध्यक्षपदही भषूवले आहे. 

 
Source: The Hindu 

पीटीआय चे अध्यक्ष 

 
• प्रेि रस्ट ऑफ इंडडयाच्या (पीटीआय) अध्यक्षपदी अवीक िरकार यांची पुन्हा ननवड झाली. 
• अवीक िरकार एमेररटि िंपादक आणण आनंद बािार ग्रुप ऑफ पजब्लकेशन्िचे उपाध्यक्ष आहेत. 
• पीटीआय ही भारतातील िवाात मोठी वतृ्तिंस्था आहे. 

Source: outlookindia 

पोंतप्रर्ािाोंचे सल्लागार 

 

• मबंरमडंळाच्या ननयकु्ती िसमतीने असमत खरे यांची पतंप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांचे िललागार म्हणून दोन वषांिाठी 
करारानिुार ननयकु्ती करण्याि मिंुरी हदली आहे. 

• झारखंड कॅडरचे 1985 बॅचचे (ननवतृ्त) आयएएि अधर्धकारी असमत खरे 30 िप्टेंबर 2021 रोिी िेवाननवतृ्त 
झाले होत.े 

• डडिेंबर 2019 मध्ये त्यांनी उच्च सशक्षण िधचव म्हणनू पदभार स्वीकारला होता. 
Source: HT 
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पीएम फसल नर्मा योजिेचे मुख्य कायाकारी अनर्कारी 

 

• आयएएि ररतशे चौहान यांची प्रर्धानमरंी (पीएम) फिल ववमा योिनेचे िीईओ (मखु्य कायाकारी अधर्धकारी) 
आणण 22 िप्टेंबर 2023 पयतंच्या ियंकु्त कायाकाळािाठी कृषी आणण शतेकरी कलयाण ववभागाअतंगात कृषी 
ववभागाचे िहिधचव म्हणून ननयकु्ती करण्यात आली आहे.  

• ररतशे चौहान 2018 मध्ये ननयकु्त झालेलया आसशष कुमार भतूानी यांची िागा घेतील. 
प्रर्धानमरंी फिल ववमा योिनेबद्दल (PMFBY): 

• पतंप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांनी 18 फेब्रवुारी 2016 रोिी पीएमएफबीवाय लाचँ केल ेत ेशतेकऱ्यांच्या उत्पन्नािाठी 
ववमा िेवा आहे. 

Source: ET 

राष्ट्र ीय सोंशोर्ि नर्कास महामोंडळ 

 

• असमत रस्तोगी यांची राष्रीय िशंोर्धन ववकाि महामडंळाचे (NRDC) अध्यक्ष आणण व्यवस्थापकीय िचंालक 
म्हणून ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 

• असमत रस्तोगी यांनी भारतीय नौदलात (IN) 34 वष ेिेवा केली आहे. 
• राष्रीय िशंोर्धन ववकाि महामडंळ (NRDC) बद्दल: 
• हे भारत िरकारच्या ववज्ञान आणण तरंज्ञान मरंालयाच्या वजै्ञाननक आणण औद्योधगक िशंोर्धन ववभागाचे 

(डीएिआयआर) एक उपक्रम आहे. 
• त्याची स्थापना 1953 मध्ये झाली. 

Source: ET           

 

उझबेनकस्तािचे अध्यक्ष शर्कत नमनझायोयेर् 

• उझबकेकस्तानचे राष्राध्यक्ष शवकत समजिाओयेव ८०.१% मत ेसमळवनू दिुऱ्या पाच वषांच्या कायाकाळािाठी 
पनु्हा ननवडून आले आहेत. 

• शवकत समझीयोयेव हे एक उझबेक रािकारणी आहेत िे 2016 पािनू उझबेककस्तानचे अध्यक्ष आणण 
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उझबकेकस्तानच्या िशस्र दलांचे िवोच्च कमांडर-इन-चीफ म्हणून काम करत आहेत. 
• यापवूी त े2003 त े2016 पयतं उझबकेकस्तानचे पतंप्रर्धान होत.े 

 
उझबेककस्तान बद्दल तर्थय: 

• रािर्धानी: ताश्कंद 
• चलन: उझबकेकस्तानी िोम 

Source: The Hindu 

अनिता आिोंद 

 
• पतंप्रर्धान िजस्टन ट्रुडो याचं्या ताज्या मबंरमडंळ फेरबदलात भारतीय वशंाच्या कॅनडाच्या रािकारणी अननता 

आनदं यांची कॅनडाच्या नवीन िरंक्षण मरंी म्हणून ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
• आनदं (वय 54) हे दीघाकाळ िरंक्षण मरंी अिलेले भारतीय वशंाचे हरजित िज्िन यांची िागा घेतील. 

Source: The Hindu 
 

ननर्धन  

अबु्दल कादीर खाि 
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• पाककस्तानच्या अणुबॉम्बचे िनक म्हणून ओळखले िाणारे 85 वषीय अब्दलु कादीर खान यांच ेननर्धन झाले. 
• पाककस्तानने मोठ्या प्रमाणावर िागनतक आजण्वक प्रिार घोटाळ्याची भसूमका स्वीकारलयानतंर खान 2004 

पािनू एकांत िीवन िगत होत.े 
Source: newsonair 
 

िंकीणा 

"अच्छी आदत" मोहीम  

 

• मुबंई मेरो रेल कॉपोरेशन आणण िपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन (JICA) यांनी कोववड -19 िारख्या 
ििंगािन्य रोगांचा प्रिार रोखण्यािाठी स्वच्छता पद्र्धतींववषयी िागरूकता ननमााण करण्यािाठी " अच्छी 
आदत " नावाची मोहीम िरुू केली आहे. 

• या उपक्रमाअतंगात मुबंई मेरो लाइन -3 प्रकलपाच्या बांर्धकाम िाइटवर कामगारांना स्वच्छतशेी िबंधंर्धत 
िाहहत्य ववतरीत करण्यात आले. 

Source: Newsonair 

SACRED पोटाल 

 

• िामाजिक न्याय आणण िक्षमीकरण मरंालयाने ‘वररष्ठ िक्षम नागररकांिाठी पनु्हा नोकरीिाठी प्रनतष्ठा 
(SACRED)’ हे पोटाल ववकसित केले आहे. 

• ज्येष्ठ नागररकांना ननरोगी, आनदंी, िशक्त, िन्माननीय आणण स्वावलबंी िीवन िगण्याची खारी करण्याच े
मागा आखणे हा उद्देश आहे. 

• रोिगार शोर्धणारे ज्येष्ठ नागररक आणण रोिगार परुवठादारांना एका व्यािपीठावर आणण्यािाठी आयटी पोटाल 
ववकसित केले िाणार आहे. 
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• 5 वषांिाठी दरवषी 2 कोटी रु. प्लॅटफॉमा डवे्हलपमेंटिाठी 10 कोटी रुपये ननर्धीच्या देखभालीच्या अनदुानािह 
प्रदान केले िाईल. 

Source: PIB 

टर ान्फन्सट टर ीटमेंट सेंटर 

 

• वन्यिीव िवंर्धानाच ेपारंपाररक ध्येय म्हणि ेपयाावरणातील ववववर्धता हटकवणे. यािाठी राज्यात िवार वन्यिीव 
िप्ताह राबवला िात आहे. 

• त्यानिुार वन्यिीवांच्या िरंक्षणािाठी 'ननिगा िवंर्धान आणण वन्यिीव व्यवस्थापन' योिनेअतंगात जिल्यात 
'राजन्झट रीटमेंट िेंटर' िरुू करण्यात येत आहे. 

• म्हिरूळ येथील ननिगा िवंर्धान आणण वन्यिीव व्यवस्थापन योिनेअतंगात उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्ताववत 
इमारती 'राजन्झट रीटमेंट िेंटर'चा भमूीपिून िमारंभ वन्यिीव िप्ताहादरम्यान आयोजित करण्यात आले. 

• नासशक जिलहा वन ववभागाकड ेनासशक, त्रयबंक, इगतपरुी, सिन्नर, पेठ, बा-हे, हिूाल, नानाशी आणण हदडंोरी, 
ननफाड आणण िरुगाणा तालकेु अिे एकूण 8 वनक्षेर आहेत.  

• जिल्याच्या पजश्चम भागात प्रामखु्याने बबबट, तरि, कोलहा, ििा, मोर, माकड, उड मांिर इत्यादी वन्य 
प्राणी आढळतात.  

• तिेच नासशक, सिन्नर आणण इगतपरुी िंगलात बबबट वन्यिीवांची मोठ्या प्रमाणात उपजस्थती आहे. या अपगं 
कें द्राच्या माध्यमातनू िखमी आणण आिारी वन्य प्राणी आणण पक्ष्यांवर उपचार केले िातील आणण हे अपगंत्व 
कें द्र वन्यिीवांिाठी वरदान ठरेल. 

Source: Deshdoot 

जि योजिा मोहीम 2021 

 
• कें द्रीय पचंायती राि आणण ग्रामववकाि मरंी धगरीराि सिहं यांनी िन योिना असभयान 2021- िबकी 

योिना िबका ववकाि आणण व्हायब्रटं ग्रामिभा डॅशबोडा लाँच केले. 
• आधथाक वषा 2022-23 च्या योिना तयार करण्यािाठी आणण ग्रामोदय िकंलप 

मासिकाच्या 10 व्या अकंािाठी त्यांनी पीपल 
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प्लॅन कॅम्पेन -2021 वरील पजुस्तकाही प्रसिद्र्ध केली. 
• 2 ऑक्टोबर 2021 पािनू िवा राज्यांमध्ये पीपलि प्लॅन मोहीम राबवली िात आहे. 
• एक व्हायब्रटं ग्रामिभा डॅशबोडा ग्रामिभा/ग्रामपचंायतीच्या बठैकीद्वारे िास्तीत िास्त िहभाग वाढवण्याि 

मदत करेल. 
Source: PIB 

IndiaXports 2021 पोटाल 

 
कें द्रीय एमएिएमई (िकू्ष्म, लघ ु आणण मध्यम उद्योग) मरंी नारायण राणे यांनी इंडडया एक्िपोटा 
इननसशएहटव्ह आणण इंडडयाएक्िपोट्ाि 2021 पोटाल ऑफ इंडडया एिएमई (लघ ुआणण मध्यम उद्योग) 
फोरमचे उद्घाटन केले. 

• या उपक्रमामध्ये एक माहहती पोटाल आहे िे भारतीय MSMEs द्वारे ननयाातीिाठी ज्ञानाचा आर्धार म्हणून 
काम करत ेिे िवा 456 टेररफ लाईनिाठी िभंाव्य बािारािह ननयाातक्षमतशेी िबंधंर्धत आवश्यक माहहती 
तिेच ननयाात, ननयाात प्रकक्रया आणण बरेच काही यामर्धील रेंडिह आहे. 

Source: PIB 

हरा भरा मोहीम 

 
• हरा भरा, तलेगंणातील िीडकोप्टर ड्रोन वापरून भारतातील पहहली हवाई बीजिंग मोहीम िरुू करण्यात आली. 
• मरुत ड्रोन्िने ववकसित केलेला 'िीडकोप्टर' हा िलद आणण स्केलेबल पनुरवनािाठी एक हवाई बीिारोपण 

उपाय आहे. 
• हा प्रकलप ड्रोनचा वापर करून बारीक, नापीक आणण ररकाम्या िंगलाच्या िसमनीवर बबयाणे गोळे पिरवतो 

िेणेकरून त ेझाडांच्या हहरव्यागार ननवािस्थानात बदलतील. 
Source: The Hindu 
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‘ई-ऊसतोड कल्याण' ॲप 

 

• बीडमध्ये ऊि कामगारांची डडजिटल नोंदणी करण्यािाठी आणण त्यांना त्वररत ओळखपर देण्यािाठी ‘ई-
ऊितोड कलयाण' नावाचे अॅप िुरू करण्यात आले. 

• बीड जिल्यातील कामगारांची कमीत कमी वेळेत नोंदणी करण्यािाठी हे अॅप प्रायोधगक तत्वावर ववकसित 
केले गेले आहे, त्यानंतर यानंतर िंपूणा राज्यात राबवण्यात येणार आहे. 

Source: Newsonair 

जल जीर्ि नमशि अॅप 

 

• पंतप्रर्धान नरेंद्र मोदी यांनी िल िीवन समशन अंतगात िल िीवन समशन अॅप आणण राष्रीय िल िीवन 
कोश लाँच केले. 

िल िीवन समशन अॅप बद्दल: 
• भागर्धारकांमध्ये िागरूकता िुर्धारण्यािाठी आणण िल िीवन समशन अंतगात योिनांची अधर्धक 

पारदशाकता आणण उत्तरदानयत्व िुर्धारण्यािाठी िल िीवन समशन अॅप िुरू करण्यात आले आहे. 
राष्रीय िल िीवन कोश बद्दल: 

• राष्रीय िल िीवन कोश मध्ये, कोणतीही व्यक्ती, िंस्था, महामंडळ ककंवा िमाििेवी, मग ती भारतात 
अिो वा परदेशात, प्रत्येक ग्रामीण घर, शाळा, अंगणवाडी कें द्र, आश्रमशाळा आणण इतर िावािननक 
िंस्थांमध्ये नळपाणी िोडणी देण्यािाठी मदत करू शकते. 

िल िीवन समशन बद्दल: 
• 2024 पयंत िवा ग्रामीण घरांना पाईपयुक्त पाणी पुरवण्याचे उद्हदष्ट आहे. 
• 15 ऑगस्ट 2019 रोिी भारत िरकारच्या िलशक्ती मंरालयाअंतगात लॉन्च करण्यात आले. 

Source: newsonair 

रे्टलँड्स ऑफ इों नडया पोटाल 

• पयाावरण, वन आणण हवामान बदल मंरी, भूपेंद्र यादव यांनी 'वेबलँड्ि ऑफ इंडडया पोटाल' हे वेब 
पोटाल िुरू केले आहे. 
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• हे पोटाल भारतातील ओलया भूमींशी िंबंधर्धत िवा माहहतीिाठी एकल-बबदं ूप्रवेश आहे. 
• पयाावरण, वन आणण हवामान बदल मंरालयाच्या "वेटलँड्ि मॅनेिमेंट फॉर बायोडायव्हसिाटी अँड 

क्लायमेट प्रोटेक्शन" (टेजक्नकल कोऑपरेशन प्रोिेक्ट) अंतगात हा पोटाल ववकसित करण्यात आला 
आहे. 

Source: PIB 

जगातील सर्ाात मोठा खादी राष्ट्र ध्वज 

 

• िगातील िवाात मोठा खादी राष्रीय ध्वि महात्मा गांर्धींच्या 152 व्या ियतंीननसमत्त लेह, लडाख येथे 
लावण्यात आला. 

• याचे उद्घाटन लडाखचे उपराज्यपाल आर के माथूर यांनी केले. 
• 225 फूट लांब आणण 150 फूट रंुद अिलेलया नतरंग्याचे विन िमुारे 1,000 ककलो आहे. 
• हा ध्वि खादी डायिा आणण मुबंई येथील वप्रटंरने बनवला आहे िो खादी जव्हलेि अडँ इंडस्रीि कसमशन 

(KVIC) शी िलंग्न आहे. 
Source: India Today 

जागनतक अोंतराळ सप्ताह 2021 

 

• िागनतक अतंराळ िप्ताह दरवषी 4 त े 10 ऑक्टोबर दरम्यान वजै्ञाननक आणण ताबंरक प्रगती िािरी 
करण्यािाठी आयोजित केला िातो. 
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• िागनतक अतंराळ िप्ताह 2021 ची थीम 'अतंराळातील महहला' आहे. 
• ियंकु्त राष्राच्या महािभेने 1999 मध्ये िाहीर केले की िागनतक अतंराळ िप्ताह दरवषी 4-10 ऑक्टोबर 

पयतं आयोजित केले िाईल. 
Source: worldspaceweek.org 

PM MITRA पाका  

 
• कें द्र िरकारने 7 मेगा इंहटगे्रटेड टेक्िटाईल रीिन आणण अॅपरल (पीएम समरा) पाका  स्थापन करण्याि मिंुरी 

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

• पीएम समरा पाका  एक ववशषे हेत ूवाहनाद्वारे (SPV) ववकसित केल ेिाईल िे िावािननक-खािगी भागीदारी 
(पीपीपी) मोडमध्ये राज्य िरकार आणण भारत िरकारच्या मालकीचे अिेल. 

Source: PIB 

फोर्ब्ा इों नडया श्रीमोंत यादी 2021 

 
• ररलायन्ि इंडस्रीिचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी 2021 मध्ये फोब्िाच्या श्रीमंत भारतीयांच्या यादीत 

अव्वल स्थान कायम ठेवले. 
• या वषी त्याची एकूण िंपत्ती $ 92.7 अब्ि आहे. 
• यािह, मुकेश अंबानी यांना 2008 पािून िलग 14 व्या वषी देशातील िवाात श्रीमंत म्हणून घोवषत केले 

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

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

MyParkings अॅप 

 

• कें द्रीय माहहती आणण प्रिारण मरंी अनरुाग सिहं ठाकूर यांनी MyParkings अॅप लाँच केले. 
• मायपाककंग अॅप हा एक प्रकारचा पहहला उपक्रम आहे जिथे लोक दक्षक्षण हदलली महानगरपासलकेच्या (SDMC) 

अधर्धकार क्षरेामध्ये ऑनलाइन पाककंग स्लॉट बकु करू शकतात. 
• हे इंटरनेट ऑफ धथगं्ि (IOT) तरंज्ञान-िक्षम एंड-टू-एंड डडजिटल प्रणालीवर आर्धाररत आहे. 

Source: India Today 

आर्ार हॅकेथॉि 2021 

 

• यनुनक आयडेंहटकफकेशन अथॉररटी ऑफ इंडडया (UIDAI) "आर्धार हॅकेथॉन 2021" नावाच े हॅकेथॉन आयोजित 
करेल. 

• हॅकेथॉन 28 ऑक्टोबर 2021 पािनू िरुू होत आहे आणण 31 ऑक्टोबर 2021 पयतं चाल ूराहील. 
थीम: 

• आर्धार हॅकेथॉन 2021 हा ववषय दोन ववषयांवर आर्धाररत आहे. 
• पहहली थीम: पहहली थीम "नावनोंदणी आणण अपडटे" च्या आिपाि आहे. 
• दिुरी थीम: दिुरी थीम "ओळख आणण प्रमाणीकरण" च्या आिपाि आहे. 
• भारतीय यनुनक आयडेंहटकफकेशन अथॉररटी (UIDAI) बद्दल: 
• इलेक्रॉननक आणण माहहती तरंज्ञान मरंालयाच्या अतंगात भारत िरकारने आर्धार कायदा 2016 च्या 

तरतदुींनिुार स्थावपत केलेली वरै्धाननक प्राधर्धकरण आहे. 
• मखु्यालय: नवी हदलली 
• स्थापना: 28 िानेवारी 2009 

Source: PIB 
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माउोंट हॅररएट 

 

• कें द्र िरकारने मणणपरूच्या स्वाततं्रय िनैनकांना श्रद्र्धांिली म्हणून अदंमान आणण ननकोबार बेटांमर्धील माउंट 
हॅररएट नावाचे बेट सशखर अिे नामकरण करण्याचा ननणाय घेतला आहे. 

• आता त ेमणणपरू पवात म्हणून ओळखले िाईल. 
• 1857 च्या क्रांती दरम्यान आणण 1891 मध्ये ईशान्येकडील बब्रहटशांचा प्रनतकार करण्यात मणणपरूने महत्त्वपणूा 

भसूमका बिावली. 
• माउंट हॅररएट, अदंमान आणण ननकोबार बटेांतील नतिऱ्या क्रमांकाचे बटेाचे सशखर, जिथे मणणपरूचे महारािा 

कुलचंद्र सिहं आणण इतर 22 स्वाततं्रय िनैनकांना अगँ्लो-मणणपरुी यदु्र्ध (1891) दरम्यान तरंुुगात डांबण्यात 
आले होत.े 

Source: HT 

भारतीय रेले्व स्थािके नर्कास महामोंडळ 

 

• भारतीय रेलवेने भारतीय रेलवे स्थानके ववकाि महामडंळ (IRSDC) वविजिात करण्याचे आदेश हदले आहेत. 
• हे मबंरमडंळ िधचवालयाने रेलवे मंरालयाच्या अतंगात ववववर्ध िसं्थांमध्ये िमाकसलत करण्यािाठी आणण 

िरंचनात्मक िरु्धारणांच्या सशफारशीनिुार आहे. 
• या सशफारिी ववत्त मरंालयाचे प्रर्धान आधथाक िललागार ििंीव िान्याल यांनी तयार केलेलया रेलवे मरंालयाच्या 

अतंगात िरकारी िसं्थांच्या तका शदु्र्धीकरणाच्या अहवालाचा एक भाग होता. 
• IRSDC द्वारे व्यवस्थावपत केलेली स्थानके िबंधंर्धत झोनल रेलवकेड ेिोपववली िातील. 

Source: HT  

आझादी अमृत चाय 
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• कें द्रीय अविड उद्योग मरंी डॉ महेंद्र नाथ पांड ेयांच्या हस्त ेआझादी अमतृ चाय लाँच करण्यात आली. 
• आझादी का अमतृ महोत्िव िािरा करण्यािाठी मेििा अडँ्र्य ू यलु अडँ कंपनी सलसमटेड, िड उद्योग 

मरंालयाच्या अतंगात चहा क्षेरातील कें द्रीय िावािननक क्षेरातील उपक्रम, भारताच्या 75 व्या वषााच्या स्मरणाथा 
ऑथोडॉक्ि, इलायची, अद्रख आणण मिाला फ्लेविामर्धील आझादी अमतृ चायची मासलका िरुु करण्यात आली 
आहे.  

Source: PIB 

दक्षता जिजागृती सप्ताह 

 
• कें द्रीय दक्षता आयोग (CVC) 26 ऑक्टोबर त े01 नोव्हेंबर 2021 या कालावर्धीत दक्षता िागरुकता िप्ताह 

पाळत आहे. 
• दक्षता िागरुकता िप्ताहाची थीम 'स्वतरं भारत @75: आत्मननभारता ववथ इंटीधग्रटी' अशी आहे. 
• कें द्रीय दक्षता आयोग (CVC) बद्दल: 
• ही एक िवोच्च भारतीय िरकारी िसं्था आहे िी 1964 मध्ये िरकारी भ्रष्टाचाराला िबंोधर्धत करण्यािाठी 

तयार केली गेली. 
• 2003 मध्ये, ििंदेने CVC ला वरै्धाननक दिाा देणारा कायदा लाग ूकेला. 

Source: newsonair 

MeitY स्टाटाअप हब 

• MeitY Startup Hub, इलेक्रॉननक्ि आणण माहहती तरंज्ञान मरंालयाचा एक उपक्रम (MeitY) आणण 
Google ने Appscale Academy नावाचा वाढ आणण ववकाि कायाक्रम िरुू करण्यािाठी भागीदारीची घोषणा 
केली आहे. 

 
अॅपस्केल अकादमी कायाक्रमाबद्दल: 

• या कायाक्रमाच े उद्हदष्ट िपंणूा भारतातील िरुुवातीच्या त ेमध्यम टप्प्यातील स्टाटाअप्िना िगािाठी उच्च-
गणुवते्तचे अॅप्ि तयार करण्याचे प्रसशक्षण देणे आहे. 
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• गेसमगं, हेलथकेअर, कफनटेक, एडटेक, िोशल इम्पॅक्ट आणण बरेच काही यािह िवा डोमेनवर स्थाननक 
स्टाटाअप्िना अॅप्िची शे्रणी तयार करण्यात आणण स्केल करण्यात मदत करण्यावर लक्ष कें हद्रत करण्याचा 
अकादमीचा उद्देश आहे. 

• पररभावषत गणुात्मक आणण पररमाणात्मक मापदंडांच्या आर्धारे 100 स्टाटाअप्ि ननवडले िातील. 
• भारतातील हटयर II आणण हटयर III शहरांमर्धील उदयोन्मखु स्टाटाअप इकोसिस्टमवर ववशषे लक्ष कें हद्रत करणे, 

त्यांना स्केलेबल अॅप िोलयशून्ि तयार करण्यािाठी आवश्यक मदत प्रदान करणे हे देखील या कायाक्रमाच े
उद्हदष्ट आहे. 

Source: ET 

गरूड अॅप 

 

• ECI (भारतीय ननवडणूक आयोग) ने िवा मतदान कें द्रांच्या डडजिटल मॅवपगंिाठी गरुड अॅप लाँच केले. 
• गरुड अॅपमळेु ननवडणूक काम िलद, स्माटा, पारदशाक आणण वेळेवर पणूा होईल. 
• बथू लेव्हल ऑकफिर (BLO) त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून मतदान कें द्रांच ेअक्षांश आणण रेखांश 

यांिारख्या डटेािह मतदान कें द्रांचे फोटो आणण स्थान माहहती अपलोड करतील. 
• अॅपमळेु पेपरवका  कमी होईल. 

Source: TOI 
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