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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
दसुरा आठवडा ऑगस्ट 2021 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

पोषण हदवाळी 

 

• नाशिक शिल्ह्यातील तं्र्यबकेश्वर तालुक्यातील सामंुडी येथे महाराष्ट्र  िासनाच्या एकात्मिक बालशिकास 

शिभागातरे्फ (ICDS) ‘पोषण शििाळी’ उपक्रम राबशिण्यात आला. 

• या उपक्रमांतगगत तं्र्यबकेश्वरच्या अंगणिाड्ांमधील गरोिर माता, शकिोरियीन ि बालकांना शििेष पोषण 

आहार िेण्यात आला. 

• मशहलांना त्याची पाककृतीही शिकिण्यात आली. 

• याशििाय अंगणिाडी सेशिकांनी शिल्हास्तरािर ‘एक पणती पोषणाची ‘या उपक्रमांतगगत कुपोशषत बालकांना 

पोषण आहाराच्या पाशकटांचे िाटप केले गेले.  

• या उपक्रमातून कुपोषणाचं प्रमाण कमी करण्याचे उशिष्ट् आहे. 

Source: Newsonair 

सवाात मोठा लँडफिल बायोगॅस संयंत्र 

 

• Ramky Enviro ने हैिराबाि इंशटगे्रटेड मु्यशनशसपल सॉशलड िेस्ट (HiMSW) साइट, हैिराबाि, तेलंगणा येथे 

िगातील पशहल्या आशण भारतातील सिागत मोठ्या लँडशर्फल गॅस-टू-कॉमे्प्रस्ड बायोगॅस प्ांटचे उि्घाटन केले 

आहे. 

• ऑटोमोशटव्ह इंधन म्हणून लँडशर्फल गॅसचे कॉमे्प्रस्ड बायोगॅसमधे्य रूपांतर करण्यािर प्रकल्पाचा भर आहे. 

• हा प्रकल्प काबगन िप्त करणे आशण पयागिरणात GHGs (ग्रीनहाऊस गॅसेस) चे कमी उत्सिगन यांसारखे 
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महत्त्वपूणग र्फायिे िेते आशण ऑटोमोशटव्ह उद्योगाच्या शहरिळीसाठी योगिान िेते. 

Source: The Hindu  

 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

कायदेशीर जागरूकता कायाक्रम 

 

• राष्ट्र ीय मशहला आयोगाने (NCW), राष्ट्र ीय शिधी सेिा प्राशधकरण (NALSA) सोबत मशहलांसाठी "कायिेशीर 

िागृतीद्वारे मशहलांचे सक्षमीकरण" हा संपूणग भारतातील कायिेशीर िागरूकता कायगक्रम सुरू केला आहे. 

• िाराणसी, उत्तर प्रिेश येथे या कायगक्रमाचा शुभारंभ न्यायमूती UU लशलत, भारताच्या सिोच्च न्यायालयाचे 

न्यायाधीश आशण कायगकारी अध्यक्ष, NALSA, अध्यक्षा, राष्ट्र ीय मशहला आयोग सुश्री रेखा शमाग यांच्या हसे्त 

करण्यात आला. 

Source: PIB 

सक्षम हटबी साथी 

 

• टीबी शनमूगलन कायगक्रमांतगगत तेिीस क्षयमुक्त नागररकांची 'सक्षम क्षयरोग साथीिार' म्हणून शनिड करण्यात 

आली आहे. 

• हे सक्षम भागीिार क्षयरोगाचा सामना करणार् या रूग्ांना समुपिेिन प्रिान करण्यासाठी तसेच त्यांना 

औषधोपचार प्रिान करण्यात आशण िनिागृती करण्यात गंुतले िातील. 

• या कतगबगार साथीिारांचे काम मानधन तत्त्वािर सुरू झाले आहे. 10,000 प्रशत मशहना, त्यामुळे त्यांना रोिगार 

शमळण्याचा मागगही खुला झाला आहे. 

• मंुबई महानगरपाशलका, मंुबई शिल्हा क्षयरोग शनयंत्रण संस्था आशण टाटा सामाशिक शिज्ञान संस्था यांच्या संयुक्त 

शिद्यमाने प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. 

Source: Loksatta 
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मित्वाच्या बातम्या: जग 

हदवाळी हदवस कायदा 

 

• नू्ययॉकग मधील काँगे्रसिुमन कॅरोशलन बी मॅलोनी यांच्या नेतृत्वाखाली, खासिारांनी िाहीर केले की शििाळी, 

शिव्ांचा सण, रे्फडरल सुट्टी घोशषत करण्यासाठी प्रशतशनधीगृहात एक शिधेयक सािर करण्यात आले आहे. 

• ऐशतहाशसक कायिा भारतीय-अमेररकन काँगे्रस िुमन रािा कृष्णमूती यांच्यासह अनेक खासिारांनी 

सहप्रायोशित केला होते. 

Source: India Today 

ई-अमतृ पोटाल 

 

• पररिहन शिनी (नोव्हेंबर 10) COP26 शिखर पररषिेत, भारताने, NITI आयोगाचे प्रशतशनशधत्व केले, िून्य-

उत्सिगन िाहन संक्रमण पररषिेच्या (ZEVTC) चौथ्या मंत्रीस्तरीय संिािात भाग घेतला. 

• भारताने ग्लासगो, यूके येथे सुरू असलेल्या COP26 शिखर पररषिेत इलेत्मरर क िाहनांिर (EVs) िेब पोटगल ‘ई-

अमृत’ लाँच केले. 

ई-अमृत पोर्टल बद्दल: 

• ई-अमृत हे इलेत्मरर क िाहनांिरील सिग माशहतीसाठी एक-स्टॉप डेत्मस्टनेिन आहे - ईव्हीचा अिलंब करणे, त्यांची 

खरेिी, गंुतिणुकीच्या संधी, धोरणे, सबशसडी इ. 

Source: PIB 

अिगाणणस्तानवर हदल्ली प्रादेशशक सुरक्षा संवाद 
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• अर्फगाशणस्तानिर शिल्ली प्रािेशिक सुरक्षा संिाि निी शिल्लीत आयोशित करण्यात आला होता. 

• प्रािेशिक सुरक्षा संिाि 10 नोव्हेंबर 2021 रोिी शिस्ताररत स्वरूपात आयोशित करण्यात आला होता आशण 

त्यात भारत, इराण, कझाशकस्तान, शकशगगस्तान, रशियन, ताशिशकस्तान, तुकग मेशनस्तान आशण उझबेशकस्तानच्या 

राष्ट्र ीय सुरक्षा पररषिांचे राष्ट्र ीय सुरक्षा सल्लागार / सशचि उपत्मस्थत होते. 

 

• राष्ट्र ीय सुरक्षा सल्लागार अशित डोिाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. 

• 2018 मधे्य इराणने सुरू केलेल्या प्रशक्रयेची ही शतसरी बैठक आहे. 

• अर्फगाशणस्तानिरील संिािाने अर्फगाण लोकांना "तात्काळ मानितािािी मित" करण्याचे आिाहन केले. 

Source: The Hindu 

आंतरराष्ट्रीय सौर युती 

 

• िॉन केरी, अमेररकेचे शििेष राष्ट्र पतीचें हिामान िूत यांनी ग्लासगो येथील UNFCCC COP26 मधे्य घोषणा 

केली की युनायटेड से्टट्स ऑर्फ अमेररका (USA) सिस्य िेि म्हणून इंटरनॅिनल सोलर अलायन्स (ISA) मधे्य 

सामील झाले आहे. 

• सौर-नेतृत्वाच्या दृशष्ट्कोनातून िागशतक ऊिाग संक्रमण उते्प्रररत करण्यासाठी ISA च्या फे्रमिकग  करारािर 

स्वाक्षरी करणारा यूएस हा 101 िा िेि बनला आहे. 

इंर्रनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA) बद्दल: 

• आंतरराष्ट्र ीय सौर युतीची घोषणा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोिी आशण फ्रान्सचे मािी राष्ट्र पती फँ्रकोइस ओलांि 

यांनी ३० नोव्हेंबर २०१५ रोिी पॅररस येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्र ांच्या हिामान बिल पररषिेच्या (COP-21) 21व्ा 

सत्रात केली होती. 

Source: ET 
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मित्वाच्या बातम्या: अथाव्यवस्था 

िार्बिंगर 2021 

 

• ररझव्हग बँक ऑर्फ इंशडया (RBI) ने 'स्माटगर शडशिटल पेमेंट्स' या थीमसह 'हाशबिंगर 2021 - पररितगनासाठी 

इनोवे्हिन' हे पशहले िागशतक हॅकाथॉन िाहीर केले आहे. 

• हॅकाथॉनसाठी नोिंणी 15 नोव्हेंबर 2021 पासून सुरू होईल. 

• हॅकाथॉनसाठी, RBI सहभागीनंा असे उपाय ओळखण्यासाठी आशण शिकशसत करण्यासाठी आमंशत्रत करते 

ज्यात शडशिटल पेमेंट कमी-सेिेसाठी प्रिेियोग्य बनिण्याची क्षमता आहे, पेमेंटची सुलभता आशण िापरकताग 

अनुभि िाढिणे, शडशिटल पेमेंटची सुरक्षा मिबूत करणे आशण ग्राहक संरक्षणास प्रोत्साहन िेणे. 

Source:  newsonair 

 
 

मित्वाच्या बातम्या: संरक्षण 

प्रकल्प 15B 

 

• Y 12704 (शििाखापट्टणम), प्रोिेर 15B से्टल्थ गाईडेड के्षपणास्त्र शिनािकांचे पशहले िहाि भारतीय 

नौिलाला िेण्यात आले. 

• शििाखापट्टणम क्लासची िहािे म्हणून ओळखल्या िाणार् या प्रोिेर 15B च्या 4 िहािांचा करार 28 िानेिारी 

2011 रोिी झाला. 
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• हा प्रकल्प कोलकाता क्लास (प्रोिेर 15A) शडस्टर ॉयसगचा र्फॉलो-ऑन आहे िो गेल्या ििकात सुरू करण्यात 

आला होता. 

• भारतीय नौिलाची इन-हाउस शडझाईन संस्था, नेव्हल शडझाईन संचालनालयाने शडझाइन केलेले; आशण मेससग 

माझगॉन डॉक शिपशबल्डसग शलशमटेड, मंुबई यांनी बांधले आहे; चार िहािांचे नाि िेिाच्या चारही कोपर्यांतील 

प्रमुख िहरे उिा. शििाखापट्टणम, मुरमुगाि, इंर्फाळ आशण सुरत. 

Source: HT 

स्माटा अँटी एअरिील्ड वेपन (SAAW) 

 

• संरक्षण संिोधन आशण शिकास संस्था (DRDO) आशण भारतीय हिाई िल (IAF) यांनी संयुक्तपणे स्विेिी 

शिकशसत स्माटग अँटी-एअरशर्फल्ड िेपन (SAAW) च्या िोन उड्डाण चाचण्या केल्या आहेत. 

• रािस्थानमधील िैसलमेर येथील चंिन पिगतरांगांमधून भारतीय िायुसेनेच्या शिमानाने हे िस्त्र सोडले. 

• सॅटेलाइट नेत्मव्हगेिन आशण इलेरर ो ऑशिकल सेन्ससगिर आधाररत िोन शभन्न कॉत्मिगरेिनची यिस्वी चाचणी 

घेण्यात आली आहे. 

• या िगागच्या बॉम्बची इलेरर ो ऑशिकल सीकर आधाररत उड्डाण चाचणी िेिात प्रथमच घेण्यात आली आहे. 

• ही प्रणाली 100 शकलोमीटरच्या कमाल शे्रणीसाठी तयार करण्यात आली आहे. 

• SAAW ची रचना आशण शिकास संिोधन कें द्र इमारात (RCI) द्वारे इतर DRDO प्रयोगिाळांच्या समन्वयाने 

आशण IAF कडून व्ापक सहकायागने केले गेले आहे. 

Source: HT  

गोवा मेररटाइम कॉन्क्लेव्ि – 2021 

 

• गोिा येथे 07 ते 09 नोव्हेंबर 2021 या कालािधीत आयोशित केलेल्या गोिा मेररटाइम कॉन्क्के्लव्हच्या (GMC) 

3र् या आिृत्तीत, नौिलाचे प्रमुख/ शहंि महासागर के्षत्रातील सागरी एिन्सीिचे प्रमुख - IOR, म्हणिे बांगलािेि, 

कोमोरोस, इंडोनेशिया, मािागास्कर, मलेशिया, मालिीि, मॉररिस, म्यानमार, सेिेल्स, शसंगापूर, श्रीलंका आशण 

थायलंड एकत्र आले. 
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• GMC-21 ची थीम, “सागरी सुरक्षा आशण उियोनु्मख गैर-पारंपाररक धोके: IOR नौिलासाठी सशक्रय 

भूशमकेसाठी एक प्रकरण”, सागरी के्षत्रामधे्य ‘िैनंशिन िांतता शिंकण्याची’ गरि लक्षात घेऊन तयार करण्यात 

आली होती. 

Source: PIB 

आयएनएस वेला 

 

• INS Vela, प्रकल्पातील भारताची चौथी स्कॉपीन-शे्रणीची पाणबुडी - 75, भारतीय नौिलाकडे सुपूिग  करण्यात 

आली. 

• प्रकल्प – 75 मधे्य स्कॉशपगन शडझाइनच्या सहा पाणबुड्ा बांधण्याचा समािेि आहे. 

• आयएनएस िेला मे 2019 मधे्य लॉन्च करण्यात आली. 

• या पाणबुड्ा Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) मंुबई येथे मेससग नेव्हल गु्रप, फ्रान्सच्या 

सहकायागने तयार केल्या िात आहेत. 

प्रोजेक्ट-75 अंतर्टत इतर पाणबुड्या: 

• पशहली पाणबुडी, INS कलिरी शडसेंबर 2017 मधे्य कायागत्मन्वत झाली. 

• िुसरी पाणबुडी, INS खांिेरी, सिेंबर 2019 मधे्य कायागत्मन्वत झाली. 

• शतसरी पाणबुडी, INS करंि, माचग 2021 मधे्य कायागत्मन्वत झाली. 

• पाचिी पाणबुडी, INS िगीर, नोव्हेंबर 2020 मधे्य लाँच करण्यात आली आशण बंिर चाचण्या सुरू झाल्या. 

• सहािी पाणबुडी, INS िागिीर, आउटशर्फशटंगच्या प्रगत अिस्थेत आहे 

Source: HT 

संरक्षण तंत्रज्ञान आणण व्यापार पुढाकार गटाची बैठक 
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• भारत आशण युनायटेड से्टट्स (US) यांच्यातील 11 िी संरक्षण तंत्रज्ञान आशण व्ापार पुढाकार (DTTI) गट 

बैठक 09 नोव्हेंबर 2021 रोिी आयोशित करण्यात आली होती. 

• DTTI गटाच्या बैठका साधारणपणे िषागतून िोनिा होतात, भारत आशण अमेररका यांच्यात पयागयाने. 

• तथाशप, कोशिड-19 महामारीच्या पाश्वगभूमीिर ही DTTI बैठक सलग िुसर्यांिा त्मव्हशडओ टेशलकॉिरत्मनं्सगद्वारे 

आयोशित करण्यात आली. 

• शद्वपक्षीय संरक्षण व्ापार संबंधांिर िाश्वत नेतृत्व र्फोकस आणणे आशण संरक्षण उपकरणांचे सह-उत्पािन 

आशण सह-शिकासासाठी संधी शनमागण करणे हे डीटीटीआय समूहाचे उशिष्ट् आहे. 

Source: PIB 

 
 

ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान 

गुआंगमु 

 

• चीनने उत्तर िांक्सी प्रांतातील तैयुआन उपग्रह प्रके्षपण कें द्रातून िगातील पशहला पृथ्वी शिज्ञान उपग्रह 

"गुआंगमू" अिकािात सोडला आहे. 

• लाँग माचग-6 िाहक रॉकेटद्वारे उपग्रह प्रके्षशपत करण्यात आला आशण शनयोशित कके्षत प्रिेि केला. 

• चायनीि अॅकॅडमी ऑर्फ सायने्ससने शिकशसत केलेला, उपग्रह (SDGSAT-1) हा िगातील पशहला अिकाि 

शिज्ञान उपग्रह आहे िो िाश्वत शिकासासाठी UN 2030 अिेंडा पूणग करण्यासाठी समशपगत आहे. 

Source: ET 

 

पयाावरण 

नेट णिरो उत्सजान 
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• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी ग्लासगो येथे COP26 UN हिामान पररषिेत िचन शिले की भारत 2070 पयिंत 

शनव्वळ-िून्य उत्सिगन साध्य करेल. 

• 31 ऑरोबर ते 12 नोव्हेंबर 2021 या कालािधीत युनायटेड शकंग्डममधे्य 26 िी UN क्लायमेट चेंि कॉिरन्स 

ऑर्फ ि पाटीि (COP-26) आयोशित केली िात आहे. 

• भारताने िाहीर केले की ते 2030 पयिंत उत्सिगन कमी करून 50% पयिंत कमी करण्याच्या पाच-शबंिू कृती 

योिनेचा भाग म्हणून 2070 पयिंत काबगन तटस्थतेपयिंत पोहोचेल. 

• िेि आतापासून 2030 पयिंत अंिाशित उत्सिगनात एक अब्ज टन कपात करेल. 

• पीएम नरेंद्र मोिी यांनी ग्लास्गो येथे हिामान शिखर पररषिेच्या िेळी रेशझशलएंट आयलंड से्टट्स (IRIS) साठी 

पायाभूत सुशिधांचा िुभारंभ केला. 

Source: newsonair 

 

योजना 

मुख्यमंत्री घाशसयारी कल्याण योजना 

 

• कें द्रीय गृहमंत्री आशण सहकार मंत्री, अशमत िहा यांनी अलीकडेच डेहराडून, उत्तराखंड येथे मुख्यमंत्री घशसयारी 

कल्याण योिना आशण सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण सुरू केले. 

• मुख्यमंत्री घाशसयारी कल्याण योिनेंतगगत ३० टके्क अनुिानािर िोन रुपये शकलो िराने पिुखाद्य िेण्यात येणार 

असून त्यामुळे अनेक संकटांतून मशहलांची सुटका होणार आहे. 

• कें द्रीय गृहमंत्र्यांनी 670 PACS (प्राथशमक कृषी पतसंस्था) च्या संगणकीकरणाचा िुभारंभ केला. 

• सहकार प्रशिक्षण कें द्राचे उि्घाटनही त्यांनी केले. 

Source: PIB 

संसद सदस्य स्थाननक क्षेत्र ववकास योजना (MPLADS) 
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• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मंशत्रमंडळाने संसि सिस्य स्थाशनक के्षत्र शिकास योिना 

(MPLADS) पुनसिंचशयत करण्यास आशण चालू ठेिण्यास मान्यता शिली आहे. 

• मंत्रालय आशथगक िषग 2021-22 च्या उिगररत कालािधीसाठी प्रशत संसि सिस्य 2 कोटी रुपये िराने MPLADS 

शनधी एका हप्त्यात आशण रुपये िराने िारी करेल. आशथगक िषग 2022-23 ते आशथगक िषग 2025-26 या 

कालािधीत 2.5 कोटी प्रते्यकी िोन हप्त्यांमधे्य प्रशत संसि सिस्य प्रशतिषग 5.00 कोटी. 

संसद सदस्य स्थाननक के्षत्र निकास योजनेबद्दल (MPLADS): 

• MPLADS ही एक कें द्रीय के्षत्र योिना आहे िी पूणगपणे भारत सरकारद्वारे शनधी पुरिली िाते. 

• 23 शडसेंबर 1993 रोिी त्याची घोषणा करण्यात आली. 

Source: PIB 

 

पुरस्कार आणण सन्कमान 

बुकर पाररतोवषक 2021 

 

• िशक्षण आशफ्रकेतील लेखक डॅमन गालगुट यांना त्यांच्या ‘ि प्रॉशमस’ या कािंबरीसाठी २०२१ चा बुकर पुरस्कार 

शमळाला आहे. 

• गलगुट हे पाररतोशषक शिंकणारे िशक्षण आशफ्रकेतील शतसरे लेखक ठरले आहेत. 

• शििेत्यास £50,000 ($68,000) बक्षीस प्राप्त होते. 

Source: newsonair 

 

तेनणिगं नोगे राष्ट्रीय सािस पुरस्कार 2020 

 

• महाराष्ट्र ातील 28 िषीय शगयागरोहक शप्रयंका मोशहते 

शहला भूमी साहस के्षत्रात उले्लखनीय योगिान 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

शिल्याबिल प्रशतशित 'तेनशझंग नोगे नॅिनल अॅडव्हेंचर अिॉडग 2020' ने सन्माशनत करण्यात येणार आहे. 

• एशप्रल 2020 मधे्य, मोशहतेने माऊंट अन्नपूणाग हे िगातील 10 िे सिोच्च शिखर सर केले आशण हे यि 

शमळिणारी पशहली भारतीय मशहला शगयागरोहक ठरली. 

Source: TOI 

 

मित्वाचे हदवस 

जागनतक त्सुनामी जागरूकता हदवस 

 

• िरिषी ५ नोव्हेंबर रोिी िागशतक तु्सनामी िागरूकता शििस सािरा केला िातो. 

• 2021 मधे्य, िागशतक तु्सनामी िागरूकता शििस "सेंडाई सेव्हन मोशहमेला" प्रोत्साहन िेते, ज्याचे उशिष्ट् '२०३० 

पयिंत सध्याच्या फे्रमिकग च्या अंमलबिािणीसाठी त्यांच्या राष्ट्र ीय कृतीनंा पूरक होण्यासाठी पुरेिा आशण िाश्वत 

समथगनाद्वारे शिकसनिील िेिांना आंतरराष्ट्र ीय सहकायग िाढिणे' हे आहे. 

इनतहास: 

• शडसेंबर 2015 मधे्य, UN िनरल असेंब्लीने 5 नोव्हेंबर हा िागशतक तु्सनामी िागरूकता शििस म्हणून शनयुक्त 

केला, िेि, आंतरराष्ट्र ीय संस्था आशण नागरी समाि यांना सुनामी िागरूकता िाढिण्यासाठी आशण िोखीम 

कमी करण्यासाठी नाशिन्यपूणग दृशष्ट्कोन सामाशयक करण्याचे आिाहन केले. 

Source: un.org 

जागनतक पादचारी हदन 

 

• अलीकडेच पंिाब पोशलसांनी िीख धमागचे संस्थापक गुरु नानक िेि यांची ियंती (गुरपूरब) हा ‘िागशतक 

पािचारी शिन’ म्हणून घोशषत करण्याचा प्रस्ताि मांडला. 
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• यासंिभागतील लेखी प्रस्ताि कें द्रीय रसे्त िाहतूक आशण महामागग मंत्रालयाकडे पाठिण्याचा प्रस्ताि िेण्यात 

आला आहे. 

• 2021 मधे्य, गुरु नानक यांचा 552 िा गुरुपूरब 19 नोव्हेंबर रोिी सािरा केला िाईल. 

• या प्रस्तािात पुढे म्हटले आहे की, कें द्रीय मंत्रालयाकडून िेिात 'राष्ट्र ीय पािचारी शिन' घोशषत करून सुरुिात 

केली िाऊ िकते, परंतु रस्ता सुरके्षबाबत  िनिागृतीसाठी गुरुपूरब हा िागशतक पािचारी शिन म्हणून घोशषत 

करण्यासाठी भारत सरकार नंतर संयुक्त राष्ट्र ांकडे हा मुिा उचलू िकते. 

Source: Indian Express 

 

खेळ 

रािुल द्रववड 

 

• भारताचा मािी कणगधार राहुल द्रशिड याची िररि भारतीय पुरुष शक्रकेट संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपिी शनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

• द्रशिडने रिी िास्त्री यांच्याकडून पिभार स्वीकारला, ज्यांचा कायगकाळ चालू असलेल्या ICC T20 शिश्वचषक 

2021 नंतर संपेल. 

• द्रशिड निीन भूशमका स्वीकारेल आशण 17 नोव्हेंबर 2021 पासून सुरू होणार् या नू्यझीलंडशिरुद्धच्या घरच्या 

T20I माशलकेपासून भारताचा पूणगिेळ प्रशिक्षक म्हणून त्याचा कायगकाळ सुरू करेल. 

Source: The Hindu 

 

राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2021 

 

• युिा व्िहार आशण क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्र ीय क्रीडा पुरस्कार 2021 ची घोषणा केली. 

• पुरस्कार शििेत्यांना 13 नोव्हेंबर 2021 रोिी राष्ट्र पती भिनाच्या िरबार हॉलमधे्य भारताच्या राष्ट्र पतीकंडून त्यांचे 

पुरस्कार प्रिान केले िातील. 
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• मेिर ध्यानचंि खेलरत्न 2021 पुरस्कार 12 खेळाडंूना शिला िाईल. 

• 35 खेळाडंूना अिुगन पुरस्कार िेण्यात येणार आहेत. 

• न्यायमूती (शनिृत्त) मुकंुिकम िमाग (सिोच्च न्यायालयाचे मािी न्यायाधीि) यांच्या अध्यक्षतेखालील शनिड 

सशमतीने मोठ्या संखे्यने नामांकन प्राप्त केले होते. 

मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार 2021 

S. No. खेळाडूचे नाि के्षत्र  

1 नीरि चोप्रा ऍथलेशटक्स 

2 रिी कुमार कुस्ती 

3 लोव्हशलना बोरगोहेन बॉत्मकं्सग 

4 श्रीिेश पी.आर हॉकी 

5 अिनी लेखरा पॅरा शूशटंग 

6 सुशमत अंशतल पॅरा अॅथलेशटक्स 

7 प्रमोि भगत पॅरा-बॅडशमंटन 

8 कृष्णा नगर पॅरा-बॅडशमंटन 

9 मनीष नरिाल पॅरा शूशटंग 

10 शमताली राि शक्रकेट 

11 सुनील छेत्री रु्फटबॉल 

12 मनप्रीत शसंग हॉकी 

 

क्रीडा आनण खेळ 2021 मधे्य उतृ्कष्ट कामनर्रीसाठी अजुटन पुरस्कार 

S. No. खेळाडूचे नाि के्षत्र  

1 अरशपंिर शसंग अ ॅथलेशटक्स 

2 शसमरनिीत कौर बॉत्मकं्सग 

3 शशखर धिन शक्रकेट 

4 भिानी िेिी चिलाििा आनंिा संुिररामन कंुपण 

5 मोशनका हॉकी 

6 िंिना कटाररया हॉकी 

7 संिीप नरिाल कबड्डी 

8 शहमानी उत्तम परब मल्लखांब 

9 अशभषेक िमाग शूशटंग 

10 अंशकता रैना टेशनस 

11 िीपक पुशनया कुस्ती 

12 शिलप्रीत शसंग हॉकी 

13 हरमन प्रीत शसंग हॉकी 

14 रुशपंिर पाल शसंग हॉकी 
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15 सुरेंिर कुमार हॉकी 

16 अशमत रोशहिास हॉकी 

17 शबरेंद्र लाकरा हॉकी 

18 सुशमत हॉकी 

19 नीलकांत शमाग हॉकी 

20 हाशिगक शसंग हॉकी 

21 शििेक सागर प्रसाि हॉकी 

22 गुरिंत शसंग हॉकी 

23 मनिीप शसंग हॉकी 

24 समशेर शसंग हॉकी 

25 लशलतकुमार उपाध्याय हॉकी 

26 िरुण कुमार हॉकी 

27 शसमरनिीत शसंग हॉकी 

28 योगेश कथुशनया पॅरा अॅथलेशटक्स 

29 शनषाि कुमार पॅरा अॅथलेशटक्स 

30 प्रिीण कुमार पॅरा अॅथलेशटक्स 

31 सुहाश यथीराि पॅरा-बॅडशमंटन 

32 शसंहराि अधना पॅरा शूशटंग 

33 भाशिना पटेल पॅरा टेबल टेशनस 

34 हरशिंिर शसंग पॅरा धनुशिगद्या 

35 शरि कुमार पॅरा अॅथलेशटक्स 

क्रीडा आनण खेळ 2021 मधील उतृ्कष्ट प्रनिक्षकांसाठी द्रोणाचायट पुरस्कार 

िीिनकाळ शे्रणी 

S. No. प्रशशक्षकाचे नाि के्षत्र  

1 टी. पी. ओसेर्फ ऍथलेशटक्स 

2 सरकार तलिार शक्रकेट 

3 सरपाल शसंग हॉकी 

4 आशा कुमार कबड्डी 

5 तपनकुमार पाशणग्रही पोहणे 

ननयनमत शे्रणी 

S. No. प्रशशक्षकाचे नाि के्षत्र  

1 राधाकृष्णन नायर पी ऍथलेशटक्स 

2 संध्या गुरंुग बॉत्मकं्सग 

3 प्रीतम शसिाच हॉकी 

4 ियप्रकाश नौशटयाल पॅरा शूशटंग 
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5 सुब्रमण्यम रमण टेबल टेशनस 

क्रीडा आनण खेळ 2021 मधे्य जीिनर्ौरि कामनर्रीसाठी ध्यानचंद पुरस्कार 

S.No. नाि के्षत्र  

1 लेखा के.सी. बॉत्मकं्सग 

2 अशभिीत कंुटे बुत्मद्धबळ 

3 िशिंिर शसंग गचाग हॉकी 

4 शिकास कुमार कबड्डी 

5 सज्जन शसंग कुस्ती 

राष्टर ीय खेळ प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 

S. 

No. 
के्षत्र  

राष्ट्र ीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, 2021 साठी शशर्फारस 

केलेली संस्था 

1 
निोशित आशण तरुण प्रशतभेची ओळख आशण 

पालनपोषण 
मानि रचना शैक्षशणक संस्था 

2 
कॉपोरेट सोशल ररस्पॉत्मन्सशबशलटीच्या माध्यमातून खेळांना 

प्रोत्साहन 
इंशडयन ऑइल कॉपोरेशन शलशमटेड 

Source: PIB 

 

WTT स्पर्ाक टूनाामेंट 2021  

• टेबल टेशनसमधे्य, मशनका बत्रा आशण अचगना शगरीि कामथ या भारतीय िोडीने स्लोवे्हशनयातील लास्को येथे 

झालेल्या WTT स्पधगक टूनागमेंट 2021 मधे्य मशहला िुहेरीचे शििेतेपि पटकािले. 

 

 

• भारतीय िोडीने मेलाशनया शडयाझ आशण अॅशडर याना शडयाझ यांच्या पोतो ररकन संघाचा पराभि केला. 

• मशनका बत्रानेही मशहला एकेरीत कांस्यपिक पटकािले. 

Source: India Today 

 

रौनक सार्वानी गँ्रडमास्टर 
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• रौनक साधिानी नागपूर िहराचा पशहला गँ्रडमास्टर ठरला आहे. 

• 16 िषीय खेळाडू या गटात िागशतक बुत्मद्धबळ क्रमिारीत अव्वल क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे. 

• रौनकने 27 ऑरोबर ते 7 नोव्हेंबर या कालािधीत रीगा, लॅटत्मव्हया येथे झालेल्या FIDE गँ्रड त्मस्वस स्पधेत 

यिस्वी कामशगरी केली. 

• FIDE ने िाहीर केलेल्या यािीत रौनकचे सध्याचे रेशटंग 2616 आहे. 

• नुकत्याच झालेल्या गँ्रड त्मस्वस इंटरनॅिनल रँक बुत्मद्धबळ स्पधेपूिी, रौनक भारतीय गँ्रडमास्टर डी. गुकेि आशण 

आर. प्रज्ञानंिच्या मागे शतसरे होते. 

• मात्र, 11 रे्फर्यांमधे्य खेळल्या गेलेल्या या स्पधेत 15 िषीय रौनकला त्याच्या चांगल्या कामशगरीचा र्फायिा झाला. 

• िागशतक बुत्मद्धबळ महासंघाने (FIDE) िाहीर केलेल्या ताज्या क्रमिारीनुसार त्याला िोन स्थानांनी बढती 

शमळाली आहे आशण 16 िषािंखालील गटात त्याने अव्वल स्थानािर झेप घेतली आहे. 

Source: Loksatta 

ISSF पे्रशसडेंट कप 2021 

 

• भारतीय नेमबािांनी पोलंडमधील व्रोकला येथे झालेल्या उि्घाटन ISSF पे्रशसडेंट कप नेमबािी चॅत्मियनशिप 

2021 मधे्य 5 पिके शिंकली आहेत. 

• मनू भाकरने ISSF पे्रशसडेंट चषकात िोन सुिणगपिके शिंकली. 

1. मनू भाकर : 2 सुिणग 

2. राही सरनोबत: 1 रौप्य 

3. सौरभ चौधरी: 1 रौप्य 

4. अशभषेक िमाग: 1 कांस्य 

Source: HT 
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अिवाल  

शासन कायाप्रदशान 

 

• केरळ, ताशमळनाडू आशण तेलंगणा यांनी िासनाच्या कामशगरीत 18 मोठ्या राज्यांमधे्य शििेते ठरत अव्वल तीन 

स्थान पटकािले आहेत. 

• पत्मब्लक अरे्फयसग इंडेक्स (PAI 2021) ची ही 6 िी आिृत्ती आहे, पत्मब्लक अरे्फयसग सेंटर (PAC), बेंगळुरू त्मस्थत 

शथंक टँक द्वारे प्रकाशित. 

• शनिेिांकाने कोशिड-19 साथीच्या रोगासाठी प्रते्यक राज्याचा प्रशतसाि शिचारात घेतला आहे 

मोठ्या राज्ांमधे्य र्ॉपसट: 

1. केरळ (1.618) 

2. तशमळनाडू (0.857) 

3. तेलंगण (0.891) 

छोट्या राज्ांमधे्य र्ॉपसट: 

1. शसत्मक्कम (1.617) 

2. मेघालय (1.144) 

3. शमझोराम (1.123) 

कें द्रशानसत प्रदेशांमधे्य र्ॉपसट: 

1. पुडुचेरी (1.182) 

2. िमू्म आशण काश्मीर (0.705) 

3. चंिीगड (0.628) 

Source: ET 

राज्य ऊजाा कायाक्षमता ननदेशांक 2020 

राज्य ऊिाग कायगक्षमता शनिेिांक (SEEI) 2020 ऊिाग मंत्रालयाने िारी केला आहे. 

शनिेिांकात कनागटक अव्वल ठरला आहे. 

1. रँक 1: कनागटक (स्कोअर- 70) 
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2. रँक 2: रािस्थान (61) 

3. रँक 3: हररयाणा (59.5) 

 

रािस्थानने 61 गुणांची नोिं केली आहे, िी मागील िषागच्या शनिेिांक, SEEI 2019 मधील 18.5 च्या स्कोअरपेक्षा 

िबरिस्त िाढ आहे. 

राज् ऊजाट कायटक्षमता ननदेशांक (SEEI) बद्दल: 

• हे बु्यरो ऑर्फ एनिी एशर्फशिएन्सी (BEE) आशण अलायन्स र्फॉर एन एनिी एशर्फशियंट इकॉनॉमी (AEEE) यांनी 

शिकशसत केले आहे. 

Source: Business Standard 

टाइम्स िायर एज्युकेशन वल्डा रेप्युटेशन रँफकंग 2021 

 

• टाइम्स हायर एजु्यकेिन (THE) च्या िागशतक प्रशतिा रँशकंग 2021 मधे्य 4 भारतीय संस्थांनी स्थान शमळिले 

आहे ज्यात िगभरातील आघाडीच्या शिक्षणतज्ञांच्या मतांिर आधाररत िगातील िीषग 200 शिद्यापीठांची यािी 

आहे. 

• इंशडयन इत्मिटू्यट ऑर्फ सायन्स (IISc) बंगळुरूने टॉप 100 मधे्य (91-100 बँड) भारतीय संस्थांमधे्य अव्वल 

स्थान पटकािले आहे. 

जार्नतक स्तरािर रँनकंर् संस्था 

1. हािगडग  शिद्यापीठ (यूएस) 

2. मॅसॅचु्यसेट्स इत्मिटू्यट ऑर्फ टेक्नॉलॉिी (यूएस) 

3. ऑक्सर्फडग शिद्यापीठ (यूके) 

भारतीय संस्थांची क्रमिारी: 

1. 91-100 IISc बंगलोर 

2. 126-150 IIT बॉमे्ब 
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3. 176-200 आयआयटी शिल्ली 

4. 176-200 IIT मद्रास 

Source: ET 

ववववर् राज्यांमध्ये लॉजजजस्टक सुलभता (LEADS) अिवाल 2021 

 

• िाशणज्य आशण उद्योग मंत्रालयाने (MoCI) लॉशित्मस्टक इझ अॅक्रॉस शडर्फरेंट से्टट्स (LEADS) अहिाल 2021 

िारी केला आहे. 

• LEADS 2021 शनिेिांकात गुिरात, हररयाणा आशण पंिाब अनुक्रमे अव्वल कामशगरी करणारे म्हणून उियास 

आले आहेत. 

• सशक्रय धोरणे, सुशिकशसत पायाभूत सुशिधा आशण प्रशतसाि िेणार् या सरकारद्वारे चालिलेल्या सेिांमुळे 

गुिरातचा ििाग शटकिून ठेिण्यास मित झाली आहे. 

• ईिाने्यकडील राजे्य आशण शहमालयीन प्रिेिात, िमू्म आशण काश्मीर अव्वल क्रमांकािर असून त्यानंतर 

शसक्कीम आशण मेघालय यांचा क्रमांक लागतो. 

• इतर कें द्रिाशसत प्रिेिांमधे्य शिल्ली अव्वल स्थानािर आहे. 

• 2019 च्या LEADS रँशकंगच्या तुलनेत उत्तर प्रिेि, उत्तराखंड आशण झारखंड यांनी त्यांच्या क्रमिारीत 

उले्लखनीय सुधारणा केली आहे आशण ते सिोच्च सुधारक म्हणून उियास आले आहेत. 

• LEADS अहिाल 2021 द्वारे शिलेले इनपुट पुढील 5 िषािंमधे्य लॉशित्मस्टक खचागत 5% ने कमी करण्याचा मागग 

िाखिू िकतात. 

• भारताच्या लॉशित्मस्टक खचागचा िाटा GDP च्या 13-14 टके्क आहे, तर शिकशसत िेिांमधे्य 7-8 टके्क आहे. 

 (LEADS) अहिालात लॉनजस्टिक सुलभतेबद्दल: 

• LEADS अहिालाचा उिेि राजे्य आशण कें द्रिाशसत प्रिेि (UT) च्या लॉशित्मस्टक कामशगरीचे मोिमाप करणे 

आशण ते लॉशित्मस्टक कायगप्रििगन सुधारू िकतील अिी के्षते्र ओळखणे हे आहे. 

Source: Indian Express 

 

जागनतक िवामानाची जस्थती 2021 

• िागशतक हिामान संघटनेने (WMO) प्रशसद्ध केलेल्या ‘से्टट ऑर्फ ग्लोबल क्लायमेट 2021’ या तातु्परत्या 

अहिालानुसार, 2013 पासून गेली 7 िषे शिक्रमी सिागत उष्ण होती आशण 2013 पासून िागशतक समुद्र पातळी 
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िाढीचा िेग िाढला, 2021 मधे्य निीन उच्चांक गाठला. 

 

अहिालाचे ननष्कर्ट: 

• काबगन डायऑक्साईडची पातळी 413.2 भाग प्रशत ििलक्ष, शमथेन 1889 भाग प्रशत अब्ज (ppb) आशण नायटर स 

ऑक्साईड 333.2 ppb होती. 

• 2021 साठी िागशतक सरासरी तापमान (िानेिारी ते सिेंबरमधील डेटािर आधाररत) 1850-1900 या 

कालािधीत सरासरीपेक्षा 1.09°C िास्त होते. शििाय, सिेक्षण केलेल्या बहुतेक डेटासेटनुसार 2016 हे 

रेकॉडगिरील सिागत उष्ण िषग होते. 

• 1993 आशण 2002 िरम्यान िागशतक सरासरी समुद्र-पातळीतील िाढ िर िषी 2.1 शममी होती, परंतु 2013 ते 

2021 िरम्यान ती िरिषी 4.4 शममी पयिंत िाढली, मुख्यतः  शहमनद्या आशण बर्फागच्या िीटमधून बर्फागचे िसु्तमान 

कमी झाल्यामुळे. 

Source: Indian Express 

ग्लोबल ड्रग पॉशलसी इंडे्स 2021 

 

• ग्लोबल डर ग पॉशलसी इंडेक्स 2021 मधे्य नॉिे, नू्यझीलंड, पोतुगगाल, यूके आशण ऑस्टर ेशलया हे मानिीय आशण 

आरोग्य-आधाररत औषध धोरणांिर 5 आघाडीचे िेि आहेत. 

• ब्राझील, युगांडा, इंडोनेशिया, केशनया आशण मेत्मक्सको हे 5 सिागत खालच्या क्रमांकाचे िेि आहेत. 

• 30 िेिांमधे्य भारताचा क्रमांक 18 िा आहे. 

• हामग ररडक्शन कंसोशटगयमने हा शनिेिांक िारी केला आहे. 

Source: Indian Express 
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नवीन नेमणुका 

Chief of the Naval Staff 

 
• The Government has appointed Vice Admiral R Hari Kumar presently Flag Officer 

Commanding-in-Chief Western Naval Command as the next Chief of the Naval Staff.  

• The present Chief of the Naval Staff, Admiral Karambir Singh retires from service on 

30th November, 2021. 

• Vice Admiral R Hari Kumar was commissioned on 1st January, 1983 into the Executive 

Branch of the Indian Navy. 

Source: PIB 

 

संकीणा 

िुरुन इंडडया फिलान्करॉपी शलस्ट 2021 

 

• 8िी EdelGive Hurun India Philanthropy List 2021 Hurun India ने EdelGive Foundation सोबत 

भागीिारी करून भारतातील सिागत उिार व्क्तीनंा ओळखण्यासाठी तयार केली आहे. 

• भारतीय शबझनेस टायकून, शिप्रोचे संस्थापक, अझीम पे्रमिी यांनी EdelGive Hurun India Philanthropy 

List 2021 मधे्य अव्वल स्थान कायम ठेिले आहे. 

• त्यांनी FY21 मधे्य 9,713 कोटी रुपयांची िेणगी शिली, ज्यामुळे त्यांना सलग िुसर् या िषी "भारतातील सिागत 

उिार" ही पििी शमळाली. 

• पे्रमिी आशण त्यांच्या कुटंुबाने िान केलेली रक्कम FY20 पेक्षा 27 टके्क िास्त आहे. 

सिाटनधक दान करणारे 

1. अझीम पे्रमिी (रु. 9,713 कोटी) 

2. शिि नाडर (1,263 कोटी रुपये) 
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3. मुकेि अंबानी (577 कोटी रुपये) 

Source: India Today 

'जव्िसल ब्लोअर' पोटाल 

 

• इंशडयन ररनु्यएबल एनिी डेव्हलपमेंट एिन्सी शलशमटेड (IREDA), निीन आशण निीकरणीय ऊिाग मंत्रालय 

(MNRE) अंतगगत एक PSU ने 'त्मव्हसल-ब्लोअर पोटगल' सुरू केले. 

• त्मव्हसल-ब्लोअर पोटगल हे IREDA च्या भ्रष्ट्ाचाराबिलच्या “िून्य सहनिीलतेचा” एक भाग आहे. 

• IREDA कमगचारी र्फसिणूक, भ्रष्ट्ाचार, सते्तचा गैरिापर इत्यािीिंी संबंशधत समस्या मांडू िकतात. 

Source: PIB 

 

वषा 2021 चा शब्द 

 

• ऑक्सर्फडग इंत्मग्लश शडक्शनरी (OED) ने 'िॅक्स'ला 2021 चा शब्द घोशषत केला आहे. 

• ऑक्सर्फडग लँगे्विेसच्या 'लसीचं्या भाषेतील अहिाल' नुसार, 'िॅक्स' हा शब्द गेल्या िषीच्या याच िेळेपेक्षा 

सिेंबरपयिंत 72 िेळा शिसला होता. 

• वॅ्हक्स या शब्दाची व्ाख्या अशी केली आहे, "एक बोलचालिाि म्हणिे लस शकंिा लसीकरण एक संज्ञा म्हणून 

आशण शक्रयापि म्हणून लसीकरण." 

• ऑक्सर्फडग लँगे्विेसच्या अहिालानुसार सिेंबर 2020 ते सिेंबर 2021 िरम्यान 'लस' या शब्दाचे स्वरूप िुप्पट 

झाले. 

Source: India Today 
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स्वणाजयंती िेलोशशप्स 

 

• भारतभरातील िैज्ञाशनक संस्थांमधील 17 िास्त्रज्ञांना त्यांच्या नाशिन्यपूणग संिोधन कल्पना आशण शिशिध 

शिषयांमधे्य R&D िर प्रभाि शनमागण करण्याच्या क्षमतेसाठी शिज्ञान आशण तंत्रज्ञान शिभाग (DST) द्वारे 

स्वणगियंती रे्फलोशिप प्रिान करण्यात आली आहे. 

स्वणटजयंती फेलोनशप योजनेबद्दल: 

• भारताच्या स्वातंत्र्याच्या पन्नासाव्ा िषागच्या स्मरणाथग भारत सरकार (GOI) द्वारे स्वणगियंती रे्फलोशिप योिना 

सुरू करण्यात आली. 

• योिनेअंतगगत पुरस्कार शििेत्यांना शिज्ञान आशण तंत्रज्ञान शिभाग, GOI द्वारे 5 िषािंसाठी प्रशत मशहना रु. 

25,000/- रे्फलोशिपसह संिोधन करण्यासाठी सिग गरिा पूणग करण्यासाठी मित केली िाते. 

• याशििाय, DST पुरस्कार शििेत्यांना 5 िषािंसाठी 5 लाख रुपयांचे संिोधन अनुिान िेऊन त्यांना समथगन िेते. 

Source: PIB 

UNESCO फक्रएहटव्ि शसटीज नेटवका  2021 

 
• युनायटेड नेिन्स एजु्यकेिनल, सायंशटशर्फक अँड कल्ह्चरल ऑगगनायझेिन (UNESCO) ने श्रीनगरला UNESCO 

शक्रएशटव्ह शसटीि नेटिकग  (UCCN) 2021 चा एक भाग म्हणून शनयुक्त केले आहे. 

• श्रीनगरला हस्तकला आशण लोककला के्षत्रात सिगनिील िहर म्हणून शनयुक्त केले गेले आहे. 

UCCN िर भारतीय शहरे: 

• श्रीनगर - हस्तकला आशण लोककला (२०२१) 

• हैिराबाि - गॅस्टर ोनॉमी (2019)  

• मंुबई - शचत्रपट (2019) 

• चेन्नई- संगीत (2017) 

• िाराणसी - संगीत (2015) 

• ियपूर- हस्तकला आशण लोककला (2015) 

युनेस्को नक्रएनर्व्ह नसर्ीज नेर्िकट  (UCCN) बद्दल: 
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• हा युनेस्कोचा 2004 मधे्य सुरू करण्यात आलेला प्रकल्प आहे, ज्या िहरांमधे्य सिगनिीलता हा त्यांच्या िहरी 

शिकासातील प्रमुख घटक म्हणून ओळखल्या िाणार्या िहरांमधील सहकायागला चालना िेण्यासाठी 

Source: Indian Express 
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