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साप्ताहिक चालू घडामोडी दसुरा आठवडा ससतम्बर 2021 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

मिाराष्ट्र पुण्यात राजीव गाांधी याांच्या नावावर ववज्ञान शिर उभारणार आिे 

 
• विद्यार्थयाांमध्ये िैज्ञानिक दृष्टिकोि विकसित करण्यािाठी आणि तयाांिा भविटयात विद्यार्थी होण्यािाठी तयार 
करण्यािाठी महाराटर िरकारिे पुण्याजिळ वपांपरी-चचांचिड येर्थे जागनतक दजााच ेविज्ञाि शहर स्र्थापि करण्याचा नििाय 
घेतला आहे.  
• 'भारतरति राजीि गाांधी िायन्ि इिोव्हेशि सििी' अि ेिाि देण्यािाठी, पीिीएमिी पररिरातील आठ एकर 
कॉम्प्लके्िमध्ये एक एकर क्षेत्रािर विज्ञाि कें द्र विकसित केल ेजाईल. पीिीएमिी क्षते्रात िायन्ि सििी बाांधण्यािाठी 
कें द्रािे 191 कोिी रुपयाांची मदत ददली आहे. 
Source: Indian Express 
 

कनााटक सरकार ऑनलाईन जुगारावर बांदी घालणार आिे 

 
• किाािक िरकारिे 4 ि्िेंबर 2021 रोजी लॉिरी िगळूि किाािक पोलीि अचधनियम, 1963 मध्ये 
िुधारिा करूि ऑिलाइि गेम ककां िा िट्िेबाजीिर बांदी घालण्याचा नििाय घेतला. बांदीमध्ये ऑिलाइि 
गेम िमाविटि आहेत ज्यात िांगिक ककां िा मोबाईल फोििारख्या इलेक्रॉनिक उपकरिाांिरील व्यिहाराांचा 
िमािशे आहे. 

• िुधाररत विधेयक विचधमांडळाच्या आगामी अचधिेशिात िादर केले जाईल, जे 13 ि्िेंबर 2021 रोजी 
िुरू होिार आहे आणि 24 ि्िेंबर 2021 पयांत चालेल. 
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• किाािकात ऑिलाइि जुगारािर बांदी घालण्याचा नििाय राज्य िरकारला िायबर फिििुकीबाबत 
अिेक तक्रारी आल्यािांतर आला. 

अफगाणणस्तानमध्ये तासलबानची काळजीवािू सरकार  

 
• तासलबाििे अफगाणिस्तािचा ताबा घेतल्यािांतर काळजीिाहू िरकारची घोषिा केली आहे.  
• या िरकारच्या प्रमुखपदी मुल्ला हिि अखुांद हे कायािाहक पांतप्रधाि म्पहिूि अितील. 
• तासलबािचे प्रमुख दहबातुल्ला अखुांदझदा हे िरकारमध्ये ििोच्च पदािर अितील.  
• या िरकारच्या ििा िेमिकुा या काळजीिाहू पदाांिर करण्यात आल्या आहेत आणि विविध इतर खातयाांच्या 

प्रमुखाांची घोषिा लिकरच केली जाईल अशी मादहती काबुल इर्थां तासलबािच्या प्रिक्तयािे ददली.  
• तासलबािचे िेत ेअब्दलु घिी बरादर हे या अांतगात िरकारमध्ये उपपांतप्रधािपदी अितील. 

Source: AIR 

पुणे येथे भारतातील पहिले कृषी नियाात सुविधा कें द्र उभारण्यात आले 

 
• महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर आणि नाबाडस (नॅशनल बँक फॉर अॅग्रीकल्चर अँड रुरल 

डेव्हलपमेंट) ने अलीकडे पहहले कृषी ननर्ासत रु्विधा कें द्र रु्रू केल.े 
• महाराष्ट्र राज्र्ाच्र्ा कृषी आणि अन्न ननर्ासतीला चालना देण्र्ार्ाठी कें द्र मदत करेल. 
• कृषी अन्न उत्पादनांची ननर्ासत करण्र्ार्ाठी कें द्र एक स्ट्टॉप शॉप म्हिून काम करेल. 
• कृषी ननर्ासतीत गंुतलेल्र्ा प्रत्रे्कार्ाठी हे कें द्र खुले आहे. 
• हे ककमान अिशेष पातळी, फळबाग व्र्िस्ट्थापन, बँ्रडडगं आणि माकेहटगं, देशननहार् प्रोटोकॉल, विशेष ननर्ासत 

उपचार आणि र्रकारी ननर्ासत र्ोजना र्ार्ारख्र्ा क्षते्रात मागसदशसन प्रदान करेल. 
Source: Loksatta 



 

 

चक्रीिादळ टॉकटे: मिाराष्ट्र सरकारिे 252 कोटी रुपयाांचा मदत निधी मांजूर केला  

 
• राज्र् र्रकार चक्रीिादळ टॉकटाई दरम्र्ान मरि पािलेल्र्ांच्र्ा नातेिाईकांना NDRF च्र्ा ननकषांनुर्ार 4 

लाख रुपरे् आणि र्रकारी नतजोरीतून 1 लाख रुपरे् देईल. 
• चक्रीिादळादरम्र्ान पूिसपि े नुकर्ान झालेल्र्ा घरांर्ाठी 1,50,000 रुपर्ाचंी आर्थसक मदत हदली जाईल तर 

50 टक्के नुकर्ान झालेल्र्ा घरांर्ाठी 50,000 रुपरे्, 25 टक्के नुकर्ान अर्लले्र्ा घरांर्ाठी 25,000 रुपरे् 
आणि 15 टक्के नुकर्ान झालेल्र्ा घरांर्ाठी 15,000 रुपरे् हदल ेजातील. 

• चक्रीिादळादरम्र्ान नुकर्ान झालले्र्ा आणि पुनिसर्नार्ाठी पात्र अर्लेल्र्ा कोित्र्ाही झोपडपट्टीला 15,000 
रुपरे् ममळतील. 

• वपकाच्र्ा नुकर्ानीर्ाठी प्रनत हेक्टर 50,000 रुपरे्, नुकर्ान झालेल्र्ा नारळाच्र्ा झाडाला 250 रुपरे् आणि 
50 रुपरे् प्रनत अरेका नट (रु्पारी) िकृ्ष (जास्ट्तीत जास्ट्त 2 हेक्टरपर्तं) भरपाई हदली जाईल. 

• ज्र्ा कुटंुबांना कपडे आणि भांडी गमिािी लागली त्र्ानंा प्रत्रे्की 5,000 रुपरे् हदल ेजातील. 
• चक्रीिादळादरम्र्ान नुकर्ान झालले्र्ा मारे्मारी नौकांना प्रत्रे्की 25,000 रुपरे् आणि अंशतः नुकर्ान 

झालेल्र्ा बोटींना 10,000 रुपरे् हदल ेजातील. 
• खराब झालेल्र्ा मारे्मारी जाळर्ांना दरुुस्ट्तीर्ाठी 5,000 रुपरे् ममळतील 

Source: Lokmat 
 

मिाराष्ट्रातील शेतकऱयाांसाठी मी अन्िपूणाा कायाक्रम सुरू केला  

• मी अन्नपूिास, महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि भूममपुत्रांच्र्ा कल्र्ािार्ाठी एक र्िसर्मािेशक 
कार्सक्रम र्ुरू केला आहे. IRDA परिानाधारक विमा मध्र्स्ट्थ, इंहटग्रेटेड ररस्ट्क इन्शुरन्र् द्िारे र्ा 
उपक्रमाची घोषिा करण्र्ात आली. 

• मी अन्नपूिास उपजीविकेच्र्ा तीन महत्त्िपूिस बाबी आणि र्िसर्मािेशक व्र्स्ट्तता एकत्रत्रत करेल. 
र्ा र्ोजनेबद्दल र्विस्ट्तर र्ांगताना, इंहटग्रेटेड ररस्ट्क इन्शुरन्र्चे डॉ.जे.एच. रुर्ाट र्ांनी र्ांर्गतले 
की, 'मी अन्नपूिास' कार्सक्रमामध्रे् तीन आज्ञा र्माविष्ट्ट आहेत - कौशल्र्, प्रनतबद्धता आणि 
हक्क. 



 

 

 
• हा कार्सक्रम महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि कृषी र्मुदार्ाच्र्ा कल्र्ािार्ाठी कॉपोरेट र्ामाजजक 

जबाबदारी म्हिून र्ंस्ट्थेच्र्ा िचनबद्धतेचा एक भाग आहे. 
Source: Sakal 

वपांपरी चचांचवडमध्ये उभारणार भारतरत्न राजीव गाांधी ववज्ञान अववष्ट्कार नगरी  

• वपांपरी चचांचिड महािगरपासलका क्षेत्रात भारतरति राजीि गाांधी विज्ञाि अविटकार िगरी उभारण्याचा नििाय 
घेण्यात आला आहे. 

• विद्यार्थयाांमध्ये िैज्ञानिक दृष्टिकोि निमााि करिे, भविटयातील िजै्ञानिक घडवििे यािाठी वपांपरी चचांचिड 
महािगरपासलका क्षते्रात 8 एकर जागा उपलब्ध अिूि तयापैकी एक एकर जागेत यापूिी तेर्थ े विभागीय 
पातळीचे विज्ञाि कें द्र उभारण्यात आले आहे. 

  
• तर उिाररत 7 एकर क्षेत्रफळािर जागनतक दजााची, विज्ञािातील विविध िांकल्पिाांिर आधाररत भारतरति राजीि 

गाांधी विज्ञाि अविटकार िगरी पुढील पाच िषाात उभारण्यात येईल. 
• तिेच कें द्र पुरस्कृत योजिेंतगात यािाठी 191 कोिीच्या खचााि मान्यता देण्यात आली. 

स्रोत: लोकमत 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 
सशक्षक हदनाननसमत्त देशातील 44 सशक्षकाांना राष्ट्रीय पुरस्काराांनी सन्माननत करण्यात आले 

• सशक्षक ददिानिसमत्त देशाच्या विविध भागाांतील 44 सशक्षकाांिा राटरपती रामिार्थ कोविांद याांच्या हस्त ेसशक्षि 
क्षेत्रात विशषे योगदािािाठी 2021 िालचा राटरीय पुरस्कार देऊि िन्मानित करण्यात आल.े तयात गडचचरोली 



 

 

ष्जल््यातील खुशीद कुतुबुद्दीि शेख आणि उस्मािाबाद ष्जल््यातील उमेश खोि ेयाांचा िमािेश आहे. 
• यािेळी बोलतािा राटरपतीांिी सशक्षकाांिा प्रतयेक मुलाची क्षमता, बुद्चधमत्ता, मािसिकता, िामाष्जक पार्शिाभूमी 

आणि पयाािरिाचा विचार करण्याचे आिाहि केल.े राटरपतीांिी आशा व्यक्त केली की सशक्षि व्यिस्र्था 
मुलाांमध्ये घििातमक मूल्ये आणि िागररकाांची मूलभूत कताव्ये रुजिेल. 

 
Source: AIR News 

शैक्षणणक क्षेत्रात मित्त्वाच्या उपक्रमाांसि देशात सशक्षक पवााची  सुरुवात 

 
• पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी सशक्षक पिााचे उद्घािि करतील आणि दरूदशाि प्रिालीद्िारे िांबोचधतही करतील. ते 

सशक्षि क्षते्रात अिेक मोठे उपक्रम िुरू करिार आहेत. 
• यामध्ये भारतीय िाांकेनतक भाषा शब्दकोश अर्थाात श्रिि दृटिीदोष ध्ििी आणि कोड समचश्रत िाांकेनतक भाषा 

ष्व्हडडओ, दृटिीक्षेपािाठी बोलिारी पुस्तके आणि िीबीएिई (िेंरल बोडा ऑफ िेकां डरी एज्युकेशि स्कूल स्कुल 
क्िासलिी अॅर्शयुरन्ि अँड स्रक्चर अिेिमेंि) िाठी युनिव्हिाल डडझाईि ऑफ लनिांगचा िमािेश आहे. 

• ते सशक्षि क्षेत्रातील स्ियांििेक, देिगीदार आणि कां पन्याांच्या माध्यमातूि िामाष्जक जबाबदारीला प्रोतिाहि 
देण्यािाठी निफुि भारत आणि विद्याांजली पोिाल िािाचा सशक्षक प्रसशक्षि कायाक्रमही िुरू करिार आहेत. 

• गुिित्ता आणि शार्शित शाळा - भारतातील शालेय सशक्षि ही 'सशक्षक महोतिि 2021' ची र्थीम आहे. हे 
िािीन्यतेला प्रोतिाहि देईल आणि ििा स्तराांिर सशक्षिाची िाततय िुनिष्र्शचत करेल तिेच शाळाांमध्ये 
गुिित्ता, ििािमािशेकता आणि दिकाऊपिा राखेल. 

• या कायाक्रमादरम्पयाि कें द्रीय सशक्षि मांत्री धमेंद्र प्रधाि आणि कें द्रीय सशक्षि राज्यमांत्री देखील उपष्स्र्थत 
राहतील. 

Source: AIR News 



 

 

भारताचे प्रनतननचधत्व WHO SEARO मध्ये  

 
• जागनतक  आरोग्य िांघििचे्या आग्िेय आसशया क्षेत्रीय कायाालयात कें द्रीय आरोग्य ि कुिुांबकल्याि राज्यमांत्री 

डॉ भारती प्रिीि पिार याांिी  दरूदृटय प्रिालीद्िारे  भारताचे प्रनतनिचधति केल.े  
• जागनतक आरोग्य िांघििचे्या आग्िेय आसशया क्षेत्रीय िसमतीच्या 74 व्या ित्रातील मांत्रयाांच्या गोलमेज 

पररषदेत तयाांिी भारतातफे िहभाग िोंदिला. 

Source: PIB 

देिता मांहदराशी सांलग्ि जममिीचा मालक आिे: SC  

 
• र्िोच्च न्र्ार्ालर्ाच्र्ा न्र्ार्मूती हेमंत गुप्ता आणि न्र्ार्मूती ए एर् बोपन्ना र्ांच्र्ा मते, देिता मंहदराशी 

र्ंलग्न जममनीचे मालक आहेत. 
• खंडपीठानुर्ार, पुजाऱ्र्ाला भूमीस्ट्िामी (जममनीच ेमालक) मानल ेजाऊ शकत नाही. 
• पुजारी फक्त मंहदराच्र्ा मालमते्तच्र्ा व्र्िस्ट्थापनार्ाठी जमीन ठेितो. 
• एर्र्ी खंडपीठाने नमूद केले की, मालकी स्ट्तंभात केिळ देितेच ेनाि आिश्र्क आहे कारि न्र्ानर्क व्र्क्ती 

म्हिून देिता जममनीचा मालक आहे. 
• भूमीचा अर्धग्रहि देितेद्िारे देखील केला जातो जो देितेच्र्ा ितीने र्ेिक ककंिा व्र्िस्ट्थापकांद्िारे केला 

जातो. अशा प्रकारे, व्र्िस्ट्थापक ककंिा पुजारी र्ाचंे नाि व्र्ापारीच्र्ा स्ट्तंभात नमूद करिे आिश्र्क नाही. 
Source: The Hindu 
 
 
 



 

 

 

मित्वाच्या बातम्या: जग 
6 वा पूवा आचथाक मांच 2021 

• पांतप्रधाि िरेंद्र मोदी याांिी अलीकडेच रसशयाच्या व्लाददिोस्तोक येर्थे 6 व्या ईस्ििा इकॉिॉसमक फोरम (ईईएफ) 
2021 च्या ित्राला िांबोचधत केल.े 

• र्थीम :पररितािाच्या अांतगात जगात िुदरू पूिेिाठी िांधी  

 

मुख्य मुद्दे 

पांतप्रधािाांच्या असभभाषिातील ठळक मुद्दे: 
• रसशयि िुदरू पूिेच्या विकािािाठी राटरपती पुतीि याांच्या दरूदशीपिाचे कौतुक करत, पांतप्रधािाांिी या 

िांदभाात रसशयाचा विर्शिािाहा भागीदार अिण्याच्या "अॅक्ि ईस्ि पॉसलिी" चा भाग म्पहिूि भारताच्या 
िचिबद्धतचेा पुिरुच्चार केला. 

• तयाांिी रसशयि िुदरू पूिेच्या विकािात भारत आणि रसशयाची िैिचगाक पूरकता अधोरेणखत केली. 
• तयाांिी 'विशेष आणि विशषेाचधकार प्रा्त धोरिातमक भागीदारी'च्या अिुषांगािे दोन्ही बाजूांच्या आचर्थाक 

आणि व्याििानयक गुांतििकूीच्या महत्त्िािर भर ददला. 

ईस्टना इकॉनॉसमक फोरम (ईईएफ) बद्दल: 

• ईईएफची स्र्थापिा रसशयि फेडरेशिचे अध्यक्ष व्लाददमीर पुतीि याांिी 2015 मध्ये केली होती. 
• फोरम व्यििाय कायाक्रमात आसशया-पॅसिकफक क्षते्रातील आघाडीच्या भागीदार देशाांिह आणि आसियाििह 

अिेक व्याििानयक िांिाद िमाविटि आहेत. 
Source: PIB 
'प्लास्स्टक करार' सुरू करणारे भारत पहिले आसशयाई राष्ट्र 



 

 

 

• ्लाष्स्िक कराराला िुरुिात करिारा भारत हा आसशयातील पदहला देश बिला आहे, ्लाष्स्िकिाठी ितुाळाकार 
प्रिालीला प्रोतिाहि देण्यािाठी ििीि व्यािपीठ. 

• कॉन्फेडरेशि ऑफ इांडडयि इांडस्री (CII) द्िारे आयोष्जत 16 व्या दिकाऊपिा सशखर पररषदेत भारतातील 
ब्रिदिश उच्चायुक्त अलेक्झाांडर एसलि याांिी 03 ि्िेंबर 2021 रोजी इांडडया ्लाष्स्िक करार ्लॅिफॉमाची 
िुरुिात केली. 

• India ििीि ्लॅिफॉमा 'इांडडया ्लॅष्स्िक करार' हा िल्डा-िाइड फां ड फॉर िेचर-इांडडया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इांडडया) 
आणि कॉन्फेडरेशि ऑफ इांडडयि इांडस्री (िीआयआय) याांचा िांयुक्त प्रयति आहे आणि ्लाष्स्िकचे मूल्य 
आहे आणि िाही अिे जग निमााि करण्याची कल्पिा आहे. पयाािरि प्रदवूषत करा. 

•  हा करार 2030 पयांत व्यििायाला ्लाष्स्िकिाठी गोलाकार अर्थाव्यिस्र्थेच्या ददशेिे िांक्रमि करण्याचे लक्ष्य 
ठेितो. 

• हा पुढाकार यूके ररिचा द्िारे िमचर्थात आहे. 

 
भारत सरकारने औषधी रोपाांचे ववतरण करण्यासाठी आयुष आप द्वार असभयान सुरू केले 

 
• आझादी का अमतृ महोतिि िेसलिेशिचा एक भाग म्पहिूि, आयुष मांत्रालयािे 'आयुष आप द्िार' िािाची 

मोहीम िुरू केली आहे, ज्याचे उद्ददटि एका िषाात 75 लाख घराांमध्ये औषधी ििस्पतीांचे रोपिे वितरीत 
करण्याचे आहे.  

•  या असभयािाचे उद्घािि कें द्रीय आयुष मांत्री िबाािांद िोिोिाल याांिी मुांबई येर्थिू केले, तया दरम्पयाि तयाांिी 
िागररकाांिा औषधी ििस्पतीांचे रोप िािप केले. तयािांतर देशभरातील 45 हूि अचधक दठकािी ही मोहीम िुरू 
करण्यात आली. 

• वितरीत करण्यात येिाऱ्या औषधी ििस्पतीांमध्ये तेजपट्िा, स्िीष्व्हया, अशोक, चगलोय, अर्शिगांधा, लेमिग्राि, 
तुळशी, िपागांधा आणि आिळा याांचा िमािेश आहे. या मोदहमेअांतगात एका िषाात 75,000 हेक्िरिर औषधी 



 

 

ििस्पतीांची लागिड करण्याचे प्रस्तावित आहे.  

काबी आांग्लॉन्ग करार 
• आिाम, कें द्र आणि राज्य िरकारच्या पाच बांडखोर गिाांमध्ये 'काबी आांग्लॉन्ग करार' या ब्रत्रपक्षीय करारािर 

काबी आांग्लॉ ांग प्रदेशातील िषाािुिषे दहांिाचार िांपिण्यािाठी स्िाक्षरी करण्यात आली. 
• कें द्रीय गहृमांत्री असमत शहा याांच्या उपष्स्र्थतीत तयािर स्िाक्षरी करण्यात आली. 
• कबी करार हा पांतप्रधाि िरेंद्र मोदीांच्या "बांडखोरीमुक्त िमदृ्ध ईशान्य" च्या दृष्टिकोिातील आिखी एक 

मैलाचा दगड आहे. 

 
काबी-आांग्लॉ ांग कराराची ठळक वैसशष्ट््ये: 

• या ऐनतहासिक करारामुळे, 1000 हूि अचधक िशस्त्र कायाकतयाांिी दहांिा िाळली आणि िमाजाच्या मुख्य 
प्रिाहात िामील झाल.े 

• कें द्र िरकार आणि आिाम िरकार करबी क्षते्राच्या विकािािाठी विसशटि प्रकल्प हाती घेण्यािाठी पाच िषाात 
1000 कोिी रुपये देतील. 

ईशान्येकडील इतर अलीकडील शाांतता करार: 
1. एिएलएफिी ब्रत्रपुरा करार, 2019 
2. बोडो शाांतता करार 

Source: PIB 
 

मित्वाच्या बातम्या: अथाव्यवस्था 
इांडडया पोस्ट पेमें्स बँक, एलआयसी िाऊससांग फायनान्सने गिृकजा पुरवण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची 
घोषणा केली 

 
• िांचार मांत्रालय, िपाल खातयाच्या अांतगात इांडडया पोस्ि पेमेंट्ि बँक (IPPB), आणि देशाची प्रमुख गहृनिमााि 

वित्त कां पिी एलआयिी हाऊसिांग फायिान्ि सलसमिेड (LICHFL) िे इांडडया पोस्ि 



 

 

पेमेंट्ि बँकेच्या  4.5 कोिी ग्राहकाांिा गहृ कजा उतपादिे पुरिण्यािाठी धोरिातमक भागीदारीची घोषिा केली. 
• इांडडया पोस्ि पेमेंट्ि बँक 650  शाखाांचे  मजबूत आणि व्यापक जाळे  आणि 136,000 पेक्षा जास्त बँककांग 

ऍक्िेि  पॉइांट्िद्िारे, एलआयिी हाऊसिांग फायिान्िची गहृ कजा उतपादिे िांपूिा भारतातील ग्राहकाांिा 
उपलब्ध करूि देईल. 

Source: PIB 

मिागाई रोखण्यासाठी श्रीलांकेने आचथाक आणीबाणी जािीर केली 

 
• श्रीलांकेच ेराटरपती गोताबाया राजपक्षे याांिी परकीय चलि िाठा कमी होिे, चलिाचे अिमूल्यि करिे आणि 

देशातील िाढतया अन्िाच्या ककांमतीांमुळे आचर्थाक आिीबािी जाहीर केली होती. 
• िािाजनिक िुरक्षा अध्यादेशाअांतगात िाखर आणि ताांदळािह जीििािर्शयक िस्तूांची होडडांग रोखण्यािाठी 

आिीबािी जाहीर करण्यात आली. 
श्रीलांकेच्या आचथाक सांकटाची कारणे: 

• कोविड -19 महामारी दरम्पयाि श्रीलांकेला तयाच्या पयािि उद्योगाला मोठा धक्का बिला आहे जो देशाच्या 
िकल राटरीय उतपादिाच्या (जीडीपी) १० िक्क्याांपेक्षा जास्त योगदाि देतो आणि परकीय चलि आितो. 

• परकीय चलि िाठा कमी झाल्यामुळे, देशाला िस्तू आयात करण्यािाठी परकीय चलि खरेदी करण्यािाठी 
पैशाांची रक्कम िाढिािी लागली. या िाढीमुळे श्रीलांकेच्या रुपयाचे 2021 मध्ये आतापयांत अांदाजे 8 िक्क्याांिी 
अिमूल्यि झाल.े 

आचथाक आणीबाणी सांकटाच्या अांतगात उपाययोजना: 
• िरकारिे लटकराच्या एका माजी जिरलला अतयािर्शयक िेिा आयुक्त म्पहिूि नियुक्त केल ेआहे जे व्यापारी 

आणि ककरकोळ विके्रतयाांकडे अिलेले अन्ि िाठा ज्त करण्यािाठी आणि तयाांच्या ककमती नियांब्रत्रत 
करण्यािाठी अचधकृत आहेत. 

Source: The Hindu 
 
एचडीएफसी-एिएसआयसी करार MSMEs ला के्रडडट सपोटा प्रदाि करेल  



 

 

 
• एचडीएफर्ी बँकेने राष्ट्रीर् लघु उद्र्ोग महामंडळ (एनएर्आर्र्ी) र्ह र्ामंजस्ट्र् करारािर स्ट्िाक्षरी केली 

आहे जेिेकरून रं्पूिस भारतातील एमएर्एमईंना पतपुरिठा केला जाईल. 
• (एनएर्आर्र्ी) र्ह भागीदारी MSME क्षते्राच्र्ा िाढीर् चालना देण्र्ार् मदत करेल जे आर्थसक 

विकार्ाबरोबरच रोजगार ननममसतीच्र्ा दृष्ट्टीने भारताचा किा आहे. 
•  र्ा एमओरू् अंतगसत, एचडीएफर्ी बँक एमएर्एमईंना त्र्ांची स्ट्पधासत्मकता िाढिण्र्ार्ाठी विशेषतः तर्ार 

केलेल्र्ा र्ोजनांचा र्ंच प्रदान करेल. 
• एचडीएफर्ी बँकेच्र्ा शाखा एमएर्एमई प्रकल्पांना ज्र्ा भागात ते आहेत आणि भारतातील इतर 

महत्त्िाच्र्ा औद्र्ोर्गक क्षेत्रानंाही र्मथसन देतील. 
Source: TOI 

कें द्रीय स्वायत्त मिामांडळाांच्या कमाचाऱयाांना कें द्र सरकारची मोठी भेट   

 
• कें द्र िरकारिे कें द्र िरकार आणि कें द्रीय स्िायत्त महामांडळाांच्या कमाचाऱ्याांिा मोठी भेि ददली आहे. 
• तर या कमाचाऱ्याांच्या महागाई भत्ता म्पहिजेच डीएमध्ये 25 िक्के िाढ करण्यात आली आहे. 
• कें द्रीय स्िायत्त महामांडळाांच्या कमाचाऱ्याांिा पाचव्या िेति आयोग आणि िहाव्या िेति आयोगाच्या 

सशफारशीांिुिार िेति ददले जाते. 
• तिेच खचा विभागािे ददलेल्या मादहतीिुिार, महागाई भत्त्याचा िध्याचा दर मूळ िेतिाच्या 164 िक्क्याांिरूि 

189 िक्के करण्यात आला आहे. 
• तर या कमाचाऱ्याांिाठी िुधाररत महागाई भत्ता 1 जुलै पािूि लागू आहे. यािांदभाात, अर्था मांत्रालय, खचा 

विभागािे कायाालयीि मेमोरँडम (ओएम) देखील जारी केले आहे. 
स्रोत: नव-भारत टाइम्स 

  
मित्वाच्या बातम्या: सांरक्षण 



 

 

ससांगापूर-भारत सागरी द्ववपक्षीय व्यायाम (SIMBEX) 2021 

 
• सिांगापूर-भारत िागरी द्विपक्षीय व्यायाम (SIMBEX) ची 28 िी आितृ्ती 02 ते 04 ि्िेंबर 2021 दरम्पयाि 

आयोष्जत केली गेली. 
• िध्या िुरू अिलेल्या िार्थीच्या आजाराशी िांबांचधत अडचिीांमुळे, दक्षक्षि चीि िमुद्राच्या दक्षक्षिेकडील 

ककिारपट्िीिर ररपष्ब्लक ऑफ सिांगापूर िेव्ही (आरएिएि) द्िारे आयोष्जत 'केिळ िमुद्रात' व्यायामाच्या 
रूपात कोितयाही शारीररक िांिादासशिाय या िषीचे सिमबेक्िचे नियोजि करण्यात आल.े 

मुख्य मुद्दे 
• भारतीय िौदलाचे प्रनतनिचधति गाइडेड समिाइल डडस्रॉयर आयएिएि रिविजय याांिी जहाजातूि हेसलकॉ्िर, 

एएिडब्ल्यू कॉिेि आयएिएि ककल्ताि आणि गाईडेड समिाइल कॉिेि आयएिएि कोरा आणि एक पी 8 आय 
लाँग रेंज मेरीिाइम परेोल एअरक्राफ्ििह केल.े 

ससांगापूर-भारत सागरी द्ववपक्षीय व्यायामाबद्दल (SIMBEX): 
• सिमबेक्ि हा भारतीय िौदल आणि ररपष्ब्लक ऑफ सिांगापूर िेव्ही (आरएिएि) द्िारे आयोष्जत िावषाक 

द्विपक्षीय िौदल िराि आहे. 
• 1994 पािूि हा व्यायाम दरिषी आयोष्जत केला जातो. 
• दोन्ही िौदलाांचे एकमेकाांच्या िागरी मादहती फ्यूजि कें द्राांमध्ये प्रनतनिचधति आहे आणि तयाांिी अलीकडेच 

परस्पर पािबुडी बचाि िमर्थाि आणि िमन्ियािर करार केला आहे. 
Source: PIB 

 
भारत आणण अमेररकेने िवाई प्रक्षेपण रहित वािनाांसाठी प्रकल्प करार केला 

 
• िांरक्षि मांत्रालय, भारत िरकार आणि अमेररकेच्या िांरक्षि विभागािे हिाई प्रक्षेपि रदहत िाहि (ALUAV) 

िाठी प्रकल्प करार (PA) िर स्िाक्षरी केली आहे. हा करार जॉइांि िककां ग गु्रप एअर सिस्िम्पि इि डडफेन्ि 



 

 

िेक्िॉलॉजी अँड रेड इनिसशएदिव्ह (डीिीिीआय) अांतगात करण्यात आला आहे. 
• िहकायााअांतगात, दोि देश ALUAV प्रोिोिाइप िह-विकसित करण्यािाठी सिस्िीमची रचिा, विकाि, 

प्रातयक्षक्षक, चाचिी आणि मूल्यमापि करण्यािाठी काया करतील. 
• DTTI चे लक्ष्य आहे की िहयोगी तांत्रज्ञािाच्या देिािघेिािीला प्रोतिाहि देण्यािाठी आणि भारतीय आणि 

अमेररकि लटकरी दलाांिाठी भविटयातील तांत्रज्ञािाच्या िह-उतपादि आणि िह-विकािािाठी िांधी निमााि 
करण्यािाठी ितत िेततृि लक्ष कें दद्रत करिे. 
 

28 व्या ससांगापूर-भारत सागरी द्ववपक्षीय व्यायाम 'SIMBEX-2021'  

 
• Singapore सिांगापूर-भारत िागरी द्विपक्षीय व्यायामाची 28 िी आितृ्ती (SIMBEX) 02 त े 04 ि्िेंबर 

2021 पयांत झाली. SIMBEX-2021 िावषाक द्विपक्षीय िागरी व्यायामाचे आयोजि ररपष्ब्लक ऑफ सिांगापूर 
िेव्ही (RSN) िे केले होते. दक्षक्षि चीिी िमुद्र. 

• Navy भारतीय िौदलाच े प्रनतनिचधति गाइडेड समिाइल डडस्रॉयर INS रिविजय याांिी जहाजिाहक 
हेसलकॉ्िर, ASW Corvette INS Kiltan आणि मागादसशात समिाइल Corvette INS Kora आणि एक P8I 
लाँग रेंज मेरीिाइम पेरोल एअरक्राफ्ि िे केले. 

• Exercise दोन्ही देशाांमधील द्विपक्षीय िांरक्षि िांबांध मजबूत करण्यािाठी या अभ्यािाचा हेतू आहे. भारताच्या 
स्िातांत्रयाच्या  

• 7 ५ व्या िषााच्या उतििाच्या िेळी आयोष्जत होिाऱ्या सिमबेक्िची या िषीची आितृ्ती देखील एक विशेष प्रिांग 
आहे. 

• SIM SIMBEX-2021 चे यश हे पुढील िषाांमध्ये द्विपक्षीय भागीदारी आिखी मजबूत करण्यािाठी दोन्ही 
बाजूांच्या परस्पर िांकल्पचे आिखी एक प्रदशाि आहे. 

 

महिलाांना ‘एनडीए’त सामावून घेण्याचा सशस्त्र दलाांचा ननणाय 

 



 

 

• मदहलाांिा राटरीय िांरक्षि प्रबोचधिीत (एिडीए) िामािूि घेण्याचा नििाय िशस्त्र दलाांिी घेतला अिल्याची 
मादहती कें द्र िरकारिे बुधिारी ििोच्च न्यायालयाला ददली. 

• मदहलाांिा एिडीएच्या मागाािे सांरक्षण दलाांमध्ये कायमस्वरूपी कसमशन ददले जाईल अिा नििाय िशस्त्र 
दलाांमध्ये, तिेच िरकारमध्ये ििोच्च पातळीिर घेण्यात आला आहे. 

• तर अिे कें द्र िरकारची बाजू माांडिाऱ्या अनतररक्त िॉसलसििर जिरल ऐर्शियाा भारती याांिी न्या. एि.के. कौल 
ि न्या. एम.एम. िुांदरेश याांच्या खांडपीठाला िाांचगतले. 

• न्यायालयािे सांरक्षण दलाांना सलांग समानतेबाबत सक्रक्रय दृस्ष्ट्टकोन बाळगण्याच े निदेश देण्याऐिजी तयाांिी 
स्ित:च तिे केलेले आम्पहाला आिडेल, अिे न्यायालयािे िाांचगतले. 

• पात्र ि इच्छुक मदहला उमेदिाराांिा प्रनतष्टठत अशा राटरीय िांरक्षि प्रबोचधिीत केिळ सलांगाच्या आधारािर 
प्रिेशापािूि िांचचत ठेिले जाते ि यामुळे तयाांच्या िमाितेच्या मूलभूत अचधकाराचे उल्लांघि होते, याकडे लक्ष 
िेधिारी याचचका अ ॅड. कुश कालरा याांिी केली अिूि, ती ििोच्च न्यायालयापुढे िुिाििीला आहे. 

स्रोत: िाइम्पि ऑफ इांडडया 
 
भारतीय वायू दलाला समळणार नवी मालवािू ववमाने 

• भारतीय िायू दलाला आिर्शयक अिलेली मालिाहू विमािे समळण्याचा मागा अखेर मोकळा झाला आहे. 
• 4 ते 10 टन पयांतचे िजि िाहूि िेण्याची क्षमता अिलेली एकूि 56 C – 295 मालवािू ववमाने घेण्याचा 

अतयांत महतिपूिा नििाय आज मांब्रत्रमांडळ िुरक्षा िसमतीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 
 

 
• तर िध्या भारतीय िायू दलात अिलेल्या, जुन्या तांत्रज्ञािाच्या HS 748 Avro या मालिाहू विमािाांची जागा 

C-295 ही मालिाहू विमािे घेतील. पॅराट्रुपिा आणि िैन्य दलािाठी आिर्शयक िामािाची िाहतूक करण्याकरता 
या मालिाहू विमािाांचा उपयोग होिार आहे. 

• एअरबि कां पिीची ‘एअरबि डडफेन्ि अँड स्पेि’ आणि िािाची ‘ टाटा ऍडव्िान्स ससस्टीम सलसमटेड’ हे 
िांयुक्तररतया भारतात C – 295 या मालिाहू विमािाांची निसमाती करिार आहेत. 

• तिेच यािाठी दोन्ही कां पन्या आणि भारतीय िायू दल अिा नतघाांमध्ये करार होिार आहे. हा एकूि करार 
िुमारे अडीच अब्ज डॉलिा एिढा अििार आहे. 

• एअरबि कां पिीिचे तांत्रज्ञाि अिलेली C -295 जातीची मालिाहू विमािे ही जगातील 15 देशाांच्या वायू दलात 
2001 पासून कायारत आहेत. 

• तर 10 िि पयातच ेिजि एका दमाांत 2000 ककलोमीिर पयांत िाहूि िेण्याची या मालिाहू विमािाांची क्षमता 
आहे. 

• जगातील अतयाधनुिक अशा या मालिाहू विमािाांच्या िमािेशामुळे भारतीय िायू दलाच्या ताकदीत मोलाची भर 



 

 

पडिार आहे. 
स्रोत: िाइम्पि ऑफ इांडडया 
 

ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान 
एकत्रित लस चाचणी: िोव्िािॅक्स एकत्रित इन््लूएन्झा, कोविड -19 लसीांसाठी प्रारांमभक टप्पप्पयातील चाचणी 
सुरू  

 
• रू्एर् फमस नोव्हािॅक्र्ने 8 र्प्टेंबर 2021 रोजी माहहती हदली की रं्रु्क्त हंगामी इन््लूएंझा आणि कोविड -

19 लर्ींच्र्ा रु्रक्षक्षततेचे आणि रोगप्रनतकारकतेचे मूल्र्मापन करण्र्ार्ाठी रु्रुिातीच्र्ा टप्प्र्ातील चाचिी रु्रू 
केली आहे. 

• चाचिी 50-70 िषे िर्ोगटातील 640 ननरोगी प्रौढांिर घेतली जाईल आणि ऑस्ट्रेमलर्ामध्रे् घेतली जाईल. 
• र्िस चाचिी र्हभागी अर् ेअर्तील ज्र्ांना आधी कोरोनाव्हार्रर्ची लागि झाली अर्ेल ककंिा अभ्र्ार्ाच्र्ा 

ककमान आठ आठिडे आधी अर्धकृत कोविड -19 लर् हदली गेली अर्ेल. 
• एकत्रत्रत लर् चाचिी :  
• जक्लननकल रार्ल नोव्हािॅक्र्च्र्ा ररकॉजम्बनेंट प्रोटीन-आधाररत कोविड -19 लर् NVX-CoV2373 आणि 

NanoFlu ™ लर् उमेदिार आणि रॅ्पोननन-आधाररत मॅहरक्र्-एम र्हाय्र्क एकाच फॉम्रु्सलेशनमध्रे् 
(COVID-NanoFlu Combination Vaccine) घेण्र्ात रे्ईल. 

• नोव्हािॅक्र् कोविड -19 लर्, NVX-CoV2373 आणि नॅनो्लूने र्ापूिी फेज 3 जक्लननकल रार्ल्र्मध्रे् 
स्ट्ितंत्र लर् म्हिून मजबूत पररिाम दाखिल ेआहेत. 

• 2021 च्र्ा अखेरीर् एकत्रत्रत लर् चाचण्र्ा रु्रू होण्र्ाची अपके्षा आहे. 
Source: ANI news 
 

योजना 



 

 

इांस्पायर पुरस्कार – मनक 

 
• इांस्पायर पुरस्काराांिाठी 8 िी राटरीय स्तरीय प्रदशाि आणि प्रकल्प स्पधाा (NLEPC) - MANAK (Million 

Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge), िुरु झाली आहे. 
• हे देशातील विविध राज्ये आणि कें द्रशासित प्रदेशाांच े प्रनतनिचधति करिाऱ्या 581 विद्यार्थयाांच्या िाविन्यपूिा 

कल्पिाांचे प्रदशाि करत आहे. 
• इन्स्पायर पुरस्कार - मािक योजिेबद्दल: 
• इन्स्पायर अिार्डाि - मिक योजिा 'स्िािा -अप इांडडया' शी जुळलेली आहे. 
• 10-15 िषे ियोगिातील विद्यार्थयाांिा आणि 6 ते 10 च्या िगाात सशकिाऱ्या विद्यार्थयाांिा भविटयातील 

ििप्रिताक आणि गांभीर विचारिांत होण्यािाठी पे्रररत करण्याचा हेतू आहे. 
• इन्स्पायर योजिेबद्दल:विज्ञािाला प्रोतिाहि देण्यािाठी आणि िांशोधिात कररअर करण्यािाठी प्रनतभा आकवषात 

करण्यािाठी विज्ञाि आणि तांत्रज्ञाि विभागाच्या माध्यमातूि अांमलबजाििीिाठी भारत िरकारद्िारे इिोव्हेशि 
इि इन्स्पायडा ररिचा फॉर इन्स्पायडा ररिचा (इन्स्पायर) मांजूर करण्यात आल.े 

• हे 31 डडिेंबर 2008 रोजी पांतप्रधािाांिी िुरू केल.े 
Source: PIB 
 
 
 

पुरस्कार आणण सन्मान 
हदलीप माजगावकर याांना जीवनगौरव तर प्रनतभा रानडे याांना साहित्यसेवा कृतज्ञता पुरस्कार हदला गेला 

 



 

 

• राजहांि प्रकाशि च्या आधारे िादहतयविर्शिात केलेले काया लक्षात घेता राजहांि प्रकाशिाचे प्रमुख ददलीप 
माजगािकर याांिा जीििगौरि पुरस्कारािे िन्मानित करण्यात आल.े हा पुरस्कार तयाांिा आधीच जाहीर झाला 
होता परांतु COVID-19 च्या  पार्शिाभूमीमुळे हा पुरस्कार वितररत करण्यात आलेला िव्हता.  

• २३ एवप्रल, जागनतक पुस्तकददिाचे आैचैचतय िाधूि प्रकाशक िांघ खाि प्रकाशकाांिाठी अिलेले अनतशय 
प्रनतटठेचे मािल े जािारे *जीििगौरि पुरस्कार* ि *िादहतयिेिा कृतज्ञता पुरस्कार* देत अितो. यािळेेि 
अर्थाातच हे पुरस्कार पुढे ढकलािे लागल ेहोत.े  

• तिेच िादहतयिेिा कृतज्ञता पुरस्कारािाठी लेणखका प्रनतभा रािडे याांची नििड करण्यात आली आहे.  
Source: Loksatta 
 

रॅमन मॅगसेस ेपुरस्कार 2021 ववजेत े
• अलीकडेच, 63 िा रॅमि मॅगिेिे पुरस्कार 2021 जाहीर झाला. 

 

रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार 2021 पुरस्कार ववजेत्याांची यादी: 
1. डॉ.कफरदौिी कादरी, बाांगलादेश (परिडिारी लि चॅष्म्पपयि) 
2. रॉबिो बॅलि, कफसलवपन्ि (मच्छीमार, िामुदानयक पयाािरििादी) 
3. स्िीव्हि मुन्िी, आग्िेय आसशया (मािितािादी, शाांती ब्रबल्डर) 
4. मुहम्पमद अमजद िाकीब, पाककस्ताि (दाररद्र्य निमूालि दरूदृटिी) 
5. िॉचडॉक, इांडोिेसशया (मीडडया ट्रुर्थ कु्रिेडिा) 

रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराबद्दल: 
• तयाची स्र्थापिा एवप्रल 1957 मध्ये झाली आणि िोबेल पुरस्काराची आसशयाई आितृ्ती मािली जाते. 
• दिुऱ्या महायुद्धािांतर कफसलवपन्ि प्रजाित्ताकाचे नतिरे अध्यक्ष रॅमि मॅगिेिे याांच्या िािािर या पुरस्काराचे 

िाि आहे. 



 

 

• रॅमि मॅगिेिे पुरस्कार फाउां डेशि आसशयाई व्यक्तीांिा तयाांच्या क्षेत्रात उतकृटिता प्रा्त करण्यािाठी बक्षीि देते. 
• दरिषी 31 ऑगस्ि रोजी कफसलवपन्िच्या मनिला येर्थे एका औपचाररक िमारांभात हा पुरस्कार प्रदाि केला 

जातो. 
Source: The Hindu 
 

पुस्तके आणण लेखक 
वीर सांघवी याांचे "अ रुड लाइफ: द मेमॉयर" या पुस्तकाचे शीषाक 

 
• िीर िांघिी, भारतातील ििाात मान्यताप्रा्त पत्रकाराांपैकी एक, एक अिभ्य जीिि िािाचे स्मरिपत्र 

घेऊि आले आहे. पेंष्ग्िि रँडम हाऊििे 'अ रुड लाइफ: द मेमोअर' प्रकासशत केले आहे. 

• या पुस्तकाद्िारे, लेखकािे आपले मत आणि भारतीय पत्रकाररतेतील ििाात घििातमक कारकीदीचे 
अिुभि िामानयक केले आहेत, ज्यात तयाांचे िैयष्क्तक जीिि, िेसलब्रििीज आणि राजकारिी, 
मध्यस्र्थ आणि पडद्यामागील असभिेतयाांच्या कर्था आहेत. 
 

खेळ 
टोक्रकयो पॅरासलस्म्पक 2020: भारत ववक्रमी 19 पदकाांसि 24 व्या स्थानावर  

• भारतािे िोककयो पॅरासलष्म्पपक २०२० मध्ये आपली मोहीम 19 पदकाांिह पूिा केली ज्यामध्ये पाच िुििा, 
आठ रौ्य आणि िहा काांस्यपदके आहेत.  

• पॅरासलष्म्पपक क्रीडा स्पधेची ही भारतािाठीची ििोत्तम पदक िांख्या आहे.  
• एकूि 162 राटराांपैकी भारत एकूि पदकतासलकेत 24 व्या स्र्थािािर आहे. 



 

 

 

भारतीय ध्वज वािक: 

• भाला फेकिारा िेक चांद िोककयो पॅरासलष्म्पपकच्या उद्घािि िमारांभात ध्िजिाहक होता. 
• िमारोप िमारांभात िेमबाज अििी लेखरा भारताची ध्िजिाहक होती. 

पॅरासलस्म्पक 2020 मध्ये भारत: 

• भारतािे िोककयो पॅरासलष्म्पपकमध्ये 54 पैरा-क्रीडापिूांची ििाात मोठी तुकडी खेळाांमध्ये तब्बल 9 क्रीडा 
विषयाांमध्ये भाग घेण्यािाठी पाठिली. 

• यापूिी, भारतािे 1968 मध्ये पॅरासलष्म्पपकमध्ये पदहल्याांदा उपष्स्र्थत झाल्यािांतर 2016 च्या ररओपयांत 
एकूि 12 पॅरासलष्म्पपक पदके ष्जांकली होती. 

• पॅरासलष्म्पपक 2020 चे भारतीय र्थीम गीत “कर दे कमल तू”. या गाण्याचे िांगीतकार आणि गायक 
लखिौचे ददव्याांग कक्रकेि खळेाडू िांजीि सिांग आहेत. 

Source: ANI News 

 
टोक्रकयो पॅरासलस्म्पक 2020: भारत ववक्रमी 19 पदकाांसि 24 व्या स्थानावर आिे 

 
• भारतािे िोककयो पॅरासलष्म्पपक २०२० मध्ये आपली मोहीम १ मेडल  पदकाांिह पूिा केली, ज्यात पाच िुििा, 

आठ रौ्य आणि िहा काांस्य आहेत. 

•  भारतािाठी पॅरासलष्म्पपक क्रीडा स्पधेची ही एकमेि आितृ्ती आहे. एकूि 162 राटराांपैकी भारत एकूि 
पदकतासलकेत 24 व्या स्र्थािािर आहे. 



 

 

• भाला फेकिारा िेक चांद िोककयो पॅरासलष्म्पपकच्या उद्घािि िमारांभात ध्िजिाहक होता. 

• Closing शूिर अििी लेखरा िमारोपीय िमारांभात भारताची ध्िजिाहक होती. 

टोक्रकयो पॅरासलांवपक्समध्ये, भारतीय खेळाांडूना 19 पदकां  

 
• िोककयो पॅरालष्म्पपक्ि स्पधाांचा िमारोप झाला. िमारोप िमारांभात िेमबाज अििी लेखरा दहिां ध्िज िाहकाचा 

बहुमाि समळिला.  
• पॅरासलांवपक्िमध्ये यांदा १६३ देशाांच्या िुमारे िाडेचार हजार खेळाडूांिी २२ प्रकारच्या खेळात ५४० स्पधाांमध्ये 

िहभाग घेतला.  
• पुढील स्पधाा पॅरीि इर्थां होिार आहे.. 
• भारतािां एकां दर १९ पदाकां ची कमाई केली अिूि तयात पाच िुििा, आठ रौ्य आणि िहा कास्य पदकाांचा 

िमािेश आहे. 
Source: AIR 

िोएडाचे डीएम सुिास एलिाय पॅरामलम्पपक पदक म्जांकणारे पहिले IAS अधधकारी बिले  
• नोएडाचे जजल्हा दंडार्धकारी रु्हार्  टोककर्ो 2020 पॅरामलजम्पक गेम्र्मध्रे् बॅडममटंनमध्रे् पदक जजंकिारे 

पहहल े IAS अर्धकारी बनले. 38 िषीर् रु्हार्  ने 5 र्प्टेंबर 2021 रोजी पुरुष एकेरी SL4 प्रकारात रौप्र् 
पदक जजंकून इनतहार् रचला. र्ाहनतराज अव्िल मानांककत आणि विश्ि विजेता फ्रान्र्चा लुकार् मजूर दरु्ऱ्र्ा 
क्रमांकािर आला. रु्हार्ला त्र्ाच्र्ा एका घोट्र्ात कमजोरी आहे. 

• रु्हार् अंनतम फेरीत लुकार् मजूर विरुद्ध 21-15, 17-21, 15-21 अर्ा दरु्रा आला. र्ध्र्ा एर्एल 4 
प्रकारात जागनतक क्रमिारीत नतर्ऱ्र्ा क्रमांकािर अर्लेल्र्ा रु्हार्ने 62 ममननटाचं्र्ा मशखर लढतीत मजूरकडून 
पुढील दोन र्टेमध्रे् पराभूत होण्र्ापूिी पहहला र्टे जजंकला. एकूि, भारतीर् पॅरामलजम्पक बॅडममटंन खेळाडू 
रु्हार् टोककर्ो 2020 पॅरामलजम्पक गमे्र्च्र्ा अनंतम र्ामन्र्ापूिी 4 र्प्टेंबर 2021 रोजी उपांत्र् फेरीर्ह तीन 
र्ामने खेळला. 



 

 

 
Source: Lokmat 

भारतात फॉम्र्युला-4 शयातीांचे आयोजन 

 
• विभागीय भारतीय अष्जांक्यपद आणि फॉम्र्युला-4 भारतीय अष्जांक्यपद शयाती देशात आयोष्जत करण्यािाठी 

आांतरराटरीय ऑिोमोबाइल महािांघािे दहरिा कां दील ददला आहे. 
• रेसिांग प्रमोशन्ितफे फेबु्रवारी 2022 मध्ये ििी ददल्ली, चेन्िई, कोईम्पबतूर आणि हैदराबाद या शहराांत 

विभागीय अष्जांक्यपद शयातीांच्या आयोजिाची योजिा आहे. 
• आांतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल मिासांघाने प्रमाणित केलले्या एफ 3 गाडय़ा या दोन्ही शयातीांमध्ये िहभागी होऊ 

शकतील. 
• तर या अष्जांक्यपद शयातीांद्िारे देशात प्रर्थमच आांतरराटरीय ऑिोमोबाइल महािांघाचे अव्िल परिािा 

गुि जागनतक अष्जांक्यपदािाठी शयातपिूांिा कमािता येतील. 
• तिेच अरमाि इिादहम, आददतय पिेल या शयातपिूांिह माजी फॉम्र्युला-1 शयातपिू िरेि कानताकेयि आणि 

माजी कक्रकेिपिू कवपलदेि याांचाही मागादशाक आणि िल्लागार मांडळामध्ये िमािेश आहे. 
स्रोत: सकाळ 

 
अिवाल  

द वल्डा युननव्िससाटी रँक्रकां ग 2022 
• िाइम्पि हायर एज्युकेशि (THE) िे जागनतक विद्यापीठ रँककां ग 2022 जाहीर केले. 

जागनतक क्रमवारी: 

• ऑक्िफडा विद्यापीठ, यूके िलग िहाव्या िषी रँककां गमध्ये अव्िल आहे. 
• कॅसलफोनिाया इष्न्स्िट्यूि ऑफ िेक्िॉलॉजी, हािाडा युनिव्हसिािी आणि स्िॅिफोडा युनिव्हसिािी अिुक्रमे दिुऱ्या, 

नतिऱ्या आणि चौर्थया क्रमाांकािर अितािा अमरेरकेतील महाविद्यालये पदहल्या 20 क्रमाांकािर िचास्ि गाजित 



 

 

आहेत. 

 
 

भारताचे रँक्रकां ग: 

• इांडडयि इष्न्स्िट्यूि ऑफ िायन्ि (IISc), बेंगळुरू ही देशातील ििोच्च कामचगरी करिारी िांस्र्था आहे परांतु 
301-350 िॅकेिमध्ये आहे. 

• तयािांतर आयआयिी रोपार आणि जेएिएि अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशि अँड ररिचा आहे. दोन्ही 351-
400 कां िात आहेत. 

• एकूिच, भारत जगातील पदहल्या 1,000 विद्यापीठाांपकैी 35 आहे. 

Source: Indian Express 
 

नवीन नेमणुका 
सवोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशाांचा शपथववधी  

 
• ििोच्च न्यायालयात िव्यािे नियुक्त करण्यात आलेल्या िऊ न्यायाधीशाांिा मांगळिारी झालेल्या िोहळ्यात या 

पदाची शपर्थ देण्यात आली. 
• तर तयामुळे आता या न्यायालयातील न्यायाधीशाांची िांख्या 33 झाली आहे. 
• देशाच्या इनतहािात प्रर्थमच िऊ न्यायाधीशाांिी एकाच िेळी न्यायाधीशपदाची शपर्थ घेतली. 
• तिेच िरन्यायाधीश एन. व्िी. रमण याांिी तयाांिा अचधकार पदाची शपर्थ ददली. 
• ििोच्च न्यायालयाच्या िभागहृात िऊ न्यायाधीशाांिा शपर्थ देण्यात आली तयात न्या. अभय श्रीनििाि ओक, 

न्या. विक्रम िार्थ, न्या. ष्जतेंद्र कुमार, न्या. माहेर्शिरी, 



 

 

न्या. दहमा कोहली ि न्या. बी.व्ही िागरतिा याांचा िमािेश आहे. 
• तर या सशिाय न्या. सी. टी. रववकुमार, न्या. एम. एम. सुांदरेश, न्या. बेला एम त्रत्रवेदी , न्या. पी. एस. 

नरससांि याांिाही शपर्थ देण्यात आली. 
स्रोत: मुांबई टाइम्स 
 

ननधन  
आयओसीचे माजी अध्यक्ष जॅक रोग याांचे ननधन 

 
• आांतरराटरीय ऑसलष्म्पपक िसमतीचे (IOC) माजी अध्यक्ष जॅक रोग याांचे निधि झाले. 

• तयाांिी 2001 त े2013 या कालािधीत IOC चे अध्यक्ष म्पहिूि 12 िषे घालिली होती, तीि उन्हाळी खळे 
आणि तीि दहिाळी खळेाांचे निरीक्षि केल े होते, तिचे युिा ऑसलष्म्पपक तयार केले होते. तयािांतर 
तयाच्यािांतर र्थॉमि बाख हे िविि अध्यक्ष झाले. ते IOC चे 8 िे अध्यक्ष आहेत.  

 
सांकीणा 

"पोषण महिना" अांतगात मुांबईत "पोषण जागतृी असभयान" आयोस्जत केले जाईल 

 
• "पोषि माह" अांतगात, "मुांबईच्या विविध भागाांमध्ये िमाजातील विविध घिकाांमध्ये" पोषि जागरुकता 

असभयाि "(पोषि जागृती असभयाि) कायाक्रमाांची मासलका आयोष्जत केली जात आहे.  
• कें द्रीय मदहला आणि बाल विकाि मांत्रालय आणि कें द्रीय अल्पिांख्याक मांत्रालय याांच्या िांयुक्त विद्यमािे 

हे कायाक्रम आयोष्जत केले जात आहेत.  
• पोषि जागरूकता कायाक्रम अांजुमि-ए-इस्लाम कन्या शाळा, आणि महातमा गाांधी िेिा मांददर हॉल-िाांदे्र 

पष्र्शचम; अिर लेडी ऑफ गुड कौन्िेल हायस्कूल- सशि; आणि दादर अचधकृत िांस्र्था - दादर. 



 

 

• णिर्शचि, बौद्ध, मुष्स्लम, पारशी, जैि आणि शीख अल्पिांख्याांक तिेच गरीब आणि मागाि भागातील 
मदहला तयाांच्या कुिुां ब्रबयाांिह या कायाक्रमाि उपष्स्र्थत राहतील. तयाांिा पोषिाच्या फायद्याांविषयी मादहती 
ददली जाईल आणि पोषि ककिचे वितरिही केले जाईल. 

• ततपूिी, कें द्रीय मदहला आणि बाल विकाि मांत्री स्मृती इरािी याांिी धारािी येर्थील एकाष्तमक बाल विकाि 
िेिा कें द्राला भेि ददली आणि आयिीडीएि लाभार्थी आणि स्ियांिेिी िांस्र्थाांशी चचाा केली. ते या 
योजिेअांतगात लाभार्थयाांच्या घराांिाही भेि देतील. 

Source: AIR News 

हदल्ली सरकारिे 'त्रबझिेस ब्लास्टसा' कायाक्रम सुरू केला 
• हदल्लीचे उपमुख्र्मंत्री मनीष मर्र्ोहदर्ा र्ांनी 7 र्प्टेंबर 2021 रोजी 'त्रबझनेर् ब्लास्ट्टर्स' कार्सक्रम रु्रू केला. 
•  हा व्र्िर्ार् शालेर् स्ट्तरािर तरुि उद्र्ोजकांना विकमर्त करण्र्ाच्र्ा उद्देशाने रु्रु करण्र्ात आला आहे 

जेिेकरून व्र्िर्ार् रु्रू करण्र्ार्ाठी विद्र्ार्थर्ांना काही बीज पैरे् उपलब्ध करून हदले जातील. 
• "हदल्लीच्र्ा र्िस शार्कीर् शाळांमध्रे्" उद्र्ोजकता मानमर्कता अभ्र्ार्क्रम (ईएमर्ी) "अंतगसत त्र्ाची 

अंमलबजाििी केली जाईल. 
• कार्सक्रमाअंतगसत इर्त्ता 11 िी आणि 12 िीच्र्ा विद्र्ार्थर्ांना त्र्ांचा व्र्िर्ार् रु्रू करण्र्ार्ाठी 2,000 

रुपर्ांचे त्रबर्ािे पैरे् हदल ेजातील. 
• हा कार्सक्रम प्रार्ोर्गक प्रकल्पाअंतगसत स्ट्कूल ऑफ एक्र्लन्र् णखचरीपूर रे्थ ेरु्रू करण्र्ात आला. र्ामध्रे् 41 

विद्र्ार्थर्ांचे 9 गट तर्ार करण्र्ात आल ेआणि त्र्ानंा 1000 रुपर्ांचे त्रबर्ािे परै् ेदेण्र्ात आल.े त्र्ांनी त्र्ात 
प्रचंड नफा कमािला. 

 
Source: TOI 

 
 
  
 
 


