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साप्ताहिक चालू घडामोडी 
पहिला आठवडा नोवेम्बर २०२१ 

मित्वाच्या बातम्या: राज्य 

वन्यजीव कृती योजना 

 
• स्वतःचा वन्यजीव कृती योजना (2021-30) जारी करणारे महाराष्ट्र भारतातील पहहले राज्य ठरले. 
• नवीन योजना, जी पढुील 10 वर्ाांमध्ये लाग ू केली जाईल, वन्यजीव, ककनारपट्टीवरील पररससं्था, सागरी 

जैवववववधता, वनस्पती आणण प्राणी यांच्यावर हवामान बदलाच्या पररणामांबद्दलच्या चचतंा ओळखत.े 
• पढुील दशकासाठी वन्यजीव सरंक्षणाच्या कृती आराखड्यासाठी ही योजना मागगदशगक दस्तऐवज असेल. 

Source: Indian Express 

मिाराष्ट्र आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ 

 
• लेफ्टनटं जनरल डॉ. माधुरी काननटकर यांनी नाशशक येथील महाराष्ट्र आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठाच्या 

कुलगरुूपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. 
• या ववद्यापीठाचे प्रभारी कुलगरुू डॉ.ननतीन करमळकर यांच्या हस्त ेतयांना ववद्यापीठाच ेमानके सपुदूग करण्यात 

आल.े 
• लेफ्टनटं जनरल डॉ.काननटकर म्हणाल ेकी, आंतरववद्याशाखीय ववभाग सशंोधनावर भर देणार आहे. 

मिाराष्ट्र आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ ववषयी अधिक माहिती  
• महाराष्ट्र आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ (MUHS) ही नाशशक, महाराष्ट्र, भारतातील एक उच्च शशक्षण ससं्था 

आहे. 
• ववद्यापीठाची स्थापना 3 जनू 1998 रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे केली.  
• महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य ववज्ञानाच ेशशक्षण देणारी सवग महाववद्यालये आणण ससं्था या नवीन ववद्यापीठाशी 

सलंग्न करण्यात आल्या आहेत. 
• या ववद्यापीठाची स्थापना महाराष्ट्र राज्यात आधुननक वदै्यक आणण भारतीय वदै्यक पद्धतींमध्ये योग्य 

आणण पद्धतशीर शशक्षण, अध्यापन, प्रशशक्षण आणण सशंोधन सनुनश्चचत करण्यासाठी करण्यात आली. 
Source: Loksatta 
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वीरभ्रदकाली ताराराणी स्वयंससद्िा योजना 

 
• कोरोनामळेु पती गमावलेल्या आणण उतपन्नाचे दसुरे कोणतहेी साधन नसलेल्या ववधवांसाठी वीरभद्रकाली 

ताराराणी स्वयशंसद्ध योजना राबववण्याचा ननणगय राज्य सरकारने घेतला आहे. 
• या ननणगयानसुार श्जल्हास्तरावरून गावननहाय माहहती घेऊन एकल/ववधवा महहलांचा बचत गटात समावशे 

करण्यात येणार आहे. 
• तसेच, भारतीय ररझर्वहग बँकेच्या ननयमांनसुार, एकल/ववधवा महहलांच्या ककमान पाच महहला सदस्यांचा एक 

स्वततं्र बचत गट ववशरे् बाब म्हणून स्थापन केला जाईल. 
• या गटातील सदस्यांना ररर्वहॉश्ल्र्वहंग फंड आणण कम्यनुनटी इन्र्वहेस्टमेंट फंड देण्यासही प्राधान्य हदले जाईल. 
• या एकल-ववधवा महहलांना प्रधानमतं्री जीवन ज्योती ववमा योजना आणण प्रधानमतं्री स्वच्छ भारत योजनेच्या 

342 कोटी रुपयाचंी परतफेड करण्यासाठी बबनर्वयाजी कजग देखील हदले जाईल. 
• आरोग्य ववमा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र महहलांचाही महातमा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश केला 

जाईल. 
Source: newsonair 
 

मित्वाच्या बातम्या: भारत 

इंडडयन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (सुिारणा) ननयम, 2021 

 
• भारतीय टेशलग्राफ राइट ऑफ वे ननयम, 2016 मध्ये ओर्वहरग्राउंड टेशलग्राफ लाइनच्या स्थापनेसाठी नाममात्र 

एक-वेळ भरपाई आणण एकसमान प्रकियेशी सबंचंधत तरतदुींचा समावेश करण्यासाठी कें द्र सरकारने अलीकडचे 
भारतीय टेशलग्राफ राइट ऑफ वे (सधुारणा) ननयम, 2021 अचधसचूचत केले आहेत. 

• ओर्वहरग्राउंड टेलीग्राफ लाइनच्या स्थापनेसाठी एक-वळेची भरपाई रक्कम प्रनत ककलोमीटर कमाल एक हजार 
रुपये असेल. 

• तसेच, अडंरग्राउंड आणण ओर्वहरग्राउंड टेलीग्राफ इन्रास्रक्चरची स्थापना, देखभाल, काम, दरुुस्ती, हस्तांतरण 
ककंवा स्थलांतर करण्यासाठी प्रशासकीय शलु्क आणण पनुसांचनयत शलु्कार्वयनतररक्त कोणतहेी शलु्क आकारले 
जाणार नाही. 
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• या सधुारणांमळेु देशभरात डडश्जटल कम्यनुनकेशन्स इन्रास्रक्चरची स्थापना आणण वाढ करण्यासाठी राइट 
ऑफ वे सबंचंधत परवानगी प्रकिया सलुभ होईल. 

Source: Business Standard 

‘िर घर दस्तक’ मोहिम 

 
• कोववड 19 च्या लसीकरणाला गती देण्यासाठी कें द्र सरकारने हर घर दस्तक  मोहीम सरुू केली आहे. 
• या अतंगगत सवग राज्यातील आरोग्य कमगचारी घरोघरी जाऊन कोववड 19 प्रनतबधंातमक लसीचा पहहला डोस 

नागररकांना आणण दसुरा डोस पात्र नागररकांना देतील, अशी माहहती नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. र्वही के पॉल 
यांनी हदली. 

Source: newsonair 

न्यूमोकोकल कंजुगेट लस (पीसीव्िी) 

 
• कें द्रीय आरोग्य आणण कुटंुब कल्याण मतं्री, मनसखु मांडववया यांनी आझादी का अमतृ महोतसवाचा एक भाग 

म्हणून सावगबत्रक लसीकरण कायगिम (यआूयपी) अतंगगत न्यमूोकोकल कॉन्ज्यगेुट लस (PCV) च्या देशर्वयापी 
ववस्ताराचा शभुारंभ केला. 

• देशात पहहल्यांदाच न्यमुोकोकल कंजुगेट लस (PCV) सावगबत्रक वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. 
• जागनतक स्तरावर आणण भारतात 5 वर्ाांखालील मलुांमध्ये ननमोननया हे मतृयचूे प्रमखु कारण आहे. 
• न्यमूोकोकसमळेु होणारा न्यमूोननया हे मलुांमध्ये गभंीर न्यमूोननयाचे सवागत सामान्य कारण आहे. 
• भारतात जवळपास १६ टक्के मलुांचा मतृय ून्यमूोननयामळेु होतो. 
• PCV च्या देशर्वयापी रोलआउटमळेु बालमतृयचू ेप्रमाण समुारे 60 टक्क्यांनी कमी होईल. 

Source: PIB 
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भाषा संगम उपक्रम 

 
• कें द्रीय शशक्षण मतं्री धमेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय एकता हदवसाच्या स्मरणाथग एक भारत शे्रष्ट्ठ भारत अतंगगत 

शाळांसाठी भार्ा सगंम उपिम सरुू केला. 
• तयांनी भार्ा सगंम मोबाईल अॅप आणण एक भारत शे्रष्ट्ठ भारत मोबाईल श्क्वझ अपॅ देखील लॉन्च केले. 

भाषा सगंम बद्दल: 
• भार्ा सगंम हा एक भारत शे्रष्ट्ठ भारत अतंगगत शशक्षण मतं्रालयाचा 22 भारतीय भार्ांमध्ये दैनहंदन वापरातील 

मलूभतू वाक्ये शशकवण्याचा उपिम आहे. 
• लोकांनी तयांच्या मातभृार्शेशवाय इतर भारतीय भार्ते मलूभतू सभंार्ण कौशल्य आतमसात केले पाहहजे अशी 

कल्पना आहे. 
• हे नॅशनल कौश्न्सल ऑफ एज्यकेुशनल ररसचग अडँ रेननगं (NCERT) ने ववकशसत केले आहे. 

Source: PIB 
 

मित्वाच्या बातम्या: जग 

भारत-आससयान सिखर पररषद 

 
• 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी आशसयानचे ववद्यमान अध्यक्ष ब्रनेुईचे महामहहम सलुतान हाजी हसनल बोलककया 

यांच्या ननमतं्रणावरून पतंप्रधान नरेंद्र मोदी 18 र्वया भारत-आशसयान शशखर पररर्देत सहभागी झाले होत.े 
• भारत-आशसयान भागीदारीच्या 30 र्वया वधागपन हदनाच्या मलैाचा दगड अधोरेणखत करताना, नेतयांनी 2022 हे 

वर्ग भारत-आशसयान मतै्री वर्ग म्हणून घोवर्त केले. 
• पतंप्रधान मोदींनी भारताच्या ऍक्ट ईस्ट पॉशलसीमध्ये आणण र्वयापक इंडो-पॅशसकफक श्र्वहजनसाठी भारताच्या 

श्र्वहजनमध्ये आशसयानचे कें द्रस्थान अधोरेणखत केले. 
दक्षिणपवूव आसियाई राष्ट्रांच्या सघंटना (ASEAN) बद्दल तथ्ये: 

• ASEAN चे 10 सदस्यीय देश इंडोनेशशया, मलेशशया, कफलीवपन्स, शसगंापरू, थायलडं, ब्रनेुई, श्र्वहएतनाम, 
लाओस, म्यानमार आणण कंबोडडया आहेत. 

• मखु्यालय: जकाताग, इंडोनेशशया 
• स्थापना: 8 ऑगस्ट 1967 

Source: PIB 
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G-20 ससमट-2021 

 
• 30-31 ऑक्टोबर 2021 रोजी रोम, इटली येथे G20 नेतयांची शशखर पररर्द 2021 इटलीच्या अध्यक्षतखेाली 

आयोश्जत करण्यात आली होती. 
• 2021 साठी, G20 ने कृतीच्या तीन र्वयापक, परस्पर जोडलले्या स्तभंांवर लक्ष कें हद्रत केले: लोक, ग्रह आणण 

समदृ्धी. 
• G-20 शशखर पररर्द 2021 मध्ये पतंप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होत.े 
• भववष्ट्यातील आरोग्य-सबंचंधत धक्क्यांसाठी लवचचकता ननमागण करताना - कोववड-19 साथीच्या रोगाला एक 

जलद आंतरराष्ट्रीय प्रनतसाद सनुनश्चचत करण्यासाठी - ननदान, उपचार आणण लसींमध्ये न्याय्य, जगभरात 
प्रवेश प्रदान करण्यात सक्षम होण्यासाठी G-20 चे ध्येय आहे. 

G-20 बद्दल: 
• G-20 हे 19 देश आणण यरुोवपयन यनुनयन शमळून बनलेले आहे. 
• अजेंहटना, ऑस्रेशलया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, जमगनी, रान्स, भारत, इंडोनेशशया, इटली, जपान, मेश्क्सको, 

रशशयन फेडरेशन, सौदी अरेबबया, दक्षक्षण आकरका, दक्षक्षण कोररया, तकुी, यकेू आणण अमेररका हे 19 देश 
आहेत. 

Source: PIB 
 

मित्वाच्या बातम्या: अर्वव्यवस्र्ा 

स्स्कल इम्पॅक्ट बााँड 

 
• नॅशनल श्स्कल डरे्वहलपमेंट कॉपोरेशन (NSDC) ने जागनतक भागीदारांच्या सहकायागने भारतातील पहहला आणण 

सवागत मोठा श्स्कल इम्पॅक्ट बाँड (SIB) लाचँ केला. 
• लक्ष्य गटामध्ये ६० टक्के महहला आणण मलुींचा समावेश आहे आणण तयांना कौशल्य आणण र्वयावसानयक 

प्रशशक्षण देऊन ससुज्ज करणे आणण ककरकोळ, पोशाख, आरोग्यसेवा आणण लॉश्जश्स्टकसह कोववड-१९ पनुप्रागप्ती 
क्षेत्रातील वतेन-रोजगारात प्रवेश प्रदान करणे. 

• इम्पॅक्ट बॉण्ड्स ही नाववन्यपणूग ववत्तपरुवठा साधने आहेत जी खाजगी क्षेत्रातील 
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भांडवल आणण कौशल्याचा फायदा घेतात, पररणाम साध्य करण्यावर लक्ष कें हद्रत करतात. 
Source: Business Standard 
  

मित्वाच्या बातम्या: संरिण 

सार्वक 

 
• स्वदेशी बनावटीच ेभारतीय तटरक्षक जहाज (ICGS) ‘साथगक’ गोवा येथे कायागश्न्वत आणण राष्ट्राला समवपगत 

करण्यात आल.े 
• ICGS साथगक गजुरातमधील पोरबदंर येथे श्स्थत असेल आणण कमांडर, कोस्ट गाडग ररजन (वायर्वय) च्या 

ऑपरेशनल आणण प्रशासकीय ननयतं्रणाखाली भारताच्या पश्चचम सीबोडगवर कायगरत असेल. 
भारतीय तटरिक जिाज (ICGS) ‘सार्वक’ बद्दल: 

• गोवा शशपयाडग शलशमटेड द्वारे ICG साठी बाधंण्यात येत असलेल्या पाच OPV (ऑफशोर परेोल र्वहेसल्स) च्या 
माशलकेतील ICGS साथगक हा चौथा आहे. 

• इतर OPV: ववग्रह, सजग, वराह, याडग 45006 वज्र 
Source: PIB 

लांब पल्लल्लयाच्या बॉम्ब 

 
• सरंक्षण सशंोधन आणण ववकास सघंटना (DRDO) आणण भारतीय हवाई दल (IAF) च्या टीमने सयंकु्तपणे 

हवाई प्लॅटफॉमगवरून स्वदेशी ववकशसत लांब पल्ल्याच्या बॉम्बची (LRB) यशस्वी चाचणी केली. 
• लांब पल्ल्याच्या बॉम्ब (LRB), IAF लढाऊ ववमानातनू सोडल्यानतंर, ववशशष्ट्ट मयागदेत अचूकतसेह लांब 

पल्ल्यातील जशमनीवर आधाररत लक्ष्याकड ेमागगदशगन केले. 
• एलआर बॉम्बची रचना आणण ववकास ररसचग सेंटर इमारात (RCI), हैदराबाद येथे असलले्या DRDO 

प्रयोगशाळेने इतर DRDO प्रयोगशाळांच्या समन्वयाने केली आहे. 
Source: PIB 
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'तुिील' 

 
• P1135.6 वगागचे 7व ेभारतीय नौदलाच ेकरगेट रशशयातील कॅशलनननग्राड येथील यतंर शशपयाडग येथे प्रक्षेवपत 

करण्यात आल.े 
• या जहाजाचे औपचाररक नाव ‘तशुील’ असे ठेवण्यात आले. तशुील हा ससं्कृत शब्द असनू तयाचा अथग 

सरंक्षक शील्ड असा होतो. 
• गोवा शशपयाडग शलशमटेड (GSL) येथे प्रकल्प 1135.6 जहाजांची दोन जहाजे रशशयामध्ये आणण भारतातील 

दोन जहाजांच्या बांधकामासाठी भारत प्रजासत्ताक सरकार आणण रशशयन फेडरेशन सरकार यांच्यातील आंतर-
सरकारी कराराच्या (IGA) आधारावर, करार ऑक्टोबर 2016 मध्ये भारत आणण रशशयामध्ये दोन जहाजे 
बांधण्यासाठी करार झाला होता. 

Source: PIB 
 

ववज्ञान आणण तंत्रज्ञान 

AI पे चचाव 

 
• इलेक्रॉननक्स आणण आयटी मतं्रालयाच्या नॅशनल ई-गर्वहनगन्स डडश्र्वहजन (NeGD) ने अलीकडचे “एआय फॉर 

डटेा ड्रायर्वहन गर्वहनगन्स” या थीमवर आणखी एक AI पे चचाग (AI सवंाद) आयोश्जत केली आहे. 
• एआय प े चचाग ही सरकार आणण उद्योगातील ववववध जागनतक आणण देशातंगगत नेते, सशंोधक आणण 

शशक्षणतज्ज्ञ यांचा समावेश असलेल्या पॅनेल चचेची माशलका आहे ज्यामध्ये कृबत्रम बदु्चधमत्ता, सबंचंधत केस 
स्टडीज, जागनतक सवोत्तम पद्धती, नवनवीन शोध आणण या क्षते्रातील आर्वहाने याबद्दल तयांची मत ेआणण 
अनभुव सामानयक केले जातात.  

Source: ET 
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पयाववरण 

ग्लासगो ग्लेसियर 

 
• अटंाश्क्टगकामधील 100 ककमी लांब बफागचे भाग, ज ेवगेाने ववतळत आहे, ग्लासगो हवामान शशखराच्या नतंर 

औपचाररकपणे ग्लासगो ग्लेशशयर असे नाव देण्यात आले. 
• यनुायटेड नेशन्स रेमवकग  कन्र्वहेन्शन ऑन क्लायमटे चेंज (UNFCCC) ची 26 वी कॉन्फरन्स ऑफ पाटीज 

(COP26) ग्लासगो, यनुायटेड ककंगडम येथे 31 ऑक्टोबर त े12 नोर्वहेंबर या कालावधीत आयोश्जत करण्यात 
आली आहे. 

Source: India Today 

जी एस टी संकलन 

 
• देशात ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी सकंलनात मोठी वाढ झाली आहे आणण जीएसटी लाग ू झाल्यापासनू 

जीएसटीद्वारे सकंशलत केलेला महसलू केवळ एकदाच यापेक्षा अचधक नोंदवला गेला आहे.  
• ऑक्टोबरमध्ये आयातीतनू शमळणारा महसलू मागील वर्ागच्या तलुनेत 39 टक्क्यांनी अचधक होता, तर 

देशांतगगत र्वयापारातनू शमळणारा महसलू 19 टक्क्यानंी अचधक होता. यामळेु अथगर्वयवस्थेबाबत सकारातमक 
सदेंश जात असल्याच ेकें द्रीय अथग मतं्रालयाने म्हटले आहे. 

• ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी कलेक्शनमध्ये महाराष्ट्र देशात पहहल्या िमांकावर होता. या वर्ी ऑक्टोबरमध्ये, 
राज्याने जीएसटीच्या माध्यमातनू 19,355 कोटी रुपयांचा महसलू गोळा केला, जो गेल्या वर्ी याच कालावधीत 
जमा झालले्या रकमेपेक्षा 23 टक्के अचधक आहे. 

• ऑक्टोबरमध्ये गजुरातने (महाराष्ट्रानतंर दसुरे) 8,497 कोटी रुपये गोळा केले. 
• कनागटकने ८,२५९ कोटी, ताशमळनाडूने ७,६४२ कोटी आणण उत्तर प्रदेशने ६,७७५ कोटी रुपये गोळा केले आहेत. 

Source: loksatta 
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योजना 

"दगु्ि सिकार" योजना 

 
• अमलूच्या 75 र्वया स्थापना वर्ागच्या औचचतयाने अमलूने आयोश्जत केलेल्या कायगिमादरम्यान कें द्रीय गहृ 

आणण सहकार मतं्री अशमत शहा यांनी आणंद, गजुरात येथे "डअेरी सहकार" योजनेचा शभुारंभ केला. 
• "सहकाराकडून समदृ्धीकड"े हे श्र्वहजन साकार करण्यासाठी भारत सरकारच्या सहकार मतं्रालयाच्या अतंगगत 

NCDC द्वारे एकूण 5000 कोटी रुपयांच्या गुतंवणुकीसह डअेरी सहकार राबववण्यात येणार आहे. 
• डअेरी सहकार अतंगगत, NCDC द्वारे पात्र सहकारी ससं्थांना गोवशं ववकास, दधू खरेदी, प्रकिया, गणुवत्ता 

हमी, मलू्यवधगन, बँ्रडडगं, पॅकेश्जंग, ववपणन, वाहतकू आणण दधू आणण दगु्धजन्य पदाथाांचे सचंयन यासारख्या 
उपिमांसाठी आचथगक सहाय्य हदले जाईल. 

Source: PIB 

‘एक स्जल्लिा, एक उत्पादन’ योजना 

 
• अन्न प्रकिया उद्योग मतं्रालयाने, भारतीय राष्ट्रीय कृर्ी सहकारी ववपणन महासघं (NAFED) च्या 

सहकायागने प्रधानमतं्री फॉमगलायझेशन ऑफ मायिो फूड प्रोसेशसगं एंटरप्राइजेसच्या बेकरी उतपादनांच्या शे्रणीतील 
पहहल े'एक श्जल्हा, एक उतपादन' 'हदल्ली बेक्स' लाचँ केले. (PMFME) योजना. 

• हे पहहले उतपादन आहे, म्हणजे सपंणूग गर्वहाचे रस्क डडल्ली बेक्स बँ्रड अतंगगत लाचँ केले गेले आणण तयानतंर 
आणखी उतपादने लाचँ केली जातील. 

Source: PIB 
 

पुरस्कार आणण सन्मान 

यिवंतराव चव्िाण राज्यस्तरीय पुरस्कार  
• यशवतंराव चर्वहाण प्रनतष्ट्ठानचा यशवतंराव चर्वहाण प्रनतष्ट्ठानचा राज्यस्तरीय परुस्कार शसरम इश्न्स्टट्यटू ऑफ 

इंडडयाला जाहीर झाला आहे. 
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• कोववड-19 प्रनतबचंधत लसीचं्या ननशमगतीमध्ये आणण ववशरे् प्रकारच्या जैवततं्रज्ञानाच्या ननशमगतीमध्ये केलेल्या 
अतलुनीय कायागसाठी तयांचा सन्मान करण्यात येत आहे. 

• या परुस्काराचे स्वरूप रोख रु. 2 लाख आणण मानपत्र. 

 
Source: newsonair 
 

पुस्तके आणण लेखक 

'एम्स में एक जंग लढते िुए': पुस्तक 

 
• माजी कें द्रीय शशक्षण मतं्री रमेश पोखररयाल ‘ननशकं’ यांनी तयांचे ‘एम्स में एक जंग लढत े हुए’ हे पसु्तक 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेट हदले आहे. 
• हे पसु्तक पोखररयाल यांनी हदल्लीतील एम्समध्ये कोववड-19 शी लढा देत असताना शलहहले होत.े 
• प्रभात प्रकाशन प्रायर्वहेट शलशमटेडने त ेप्रकाशशत केले आहे. 

Source: Indian express 
 

मित्वाचे हदवस 

जागनतक ििरे हदवस 

 
• जागनतक शहरीकरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय समदुायाच्या स्वारस्याला प्रोतसाहन देण्यासाठी दरवर्ी 31 ऑक्टोबर 

रोजी जागनतक शहर हदन जागनतक स्तरावर साजरा केला जातो. 
• जागनतक शहर हदन 2021 ची सवगसाधारण थीम आहे ‘बेटर शसटी, बेटर लाईफ’ आणण ‘अॅडॉश्प्टंग शसटीज फॉर 

क्लायमेट रेणझशलन्स’ ही उप-थीम आहे. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

• इनतहास: जागनतक शहर हदनाची स्थापना 2013 मध्ये सयंकु्त राष्ट्र महासभेने केली. पहहला जागनतक शहर 
हदन ऑक्टोबर 2014 मध्ये आयोश्जत करण्यात आला होता. 

Source: un.org 

राष्ट्रीय एकता हदवस 

 
• राष्ट्रीय एकता हदवस ककंवा राष्ट्रीय एकता हदवस दरवर्ी 31 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. 
• यदंा पटेल यांची 146 वी जयतंी आहे. 
• भारत सरकारने 2014 मध्ये भारताचे लोहपरुुर् - सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयतंीननशमत्त हा हदवस सरुू 

केला. 
सरदार वल्ललभभाई पटेल बद्दल: 

• सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी भारताच्या स्वाततं्र्य चळवळीत आणण भारताच्या एकातमतते महत्त्वपणूग भशूमका 
बजावली. 

• स्वततं्र भारताचे पहहले उपपतंप्रधान आणण गहृमतं्री म्हणून तयांची ननयकु्ती झाली होती. 
Source: India Today 

राष्ट्रीय आयुवेद हदवस २०२१ 

 
• दरवर्ी धन्वतंरी जयतंीच्या हदवशी राष्ट्रीय आयवेुद हदवस पाळला जातो. या वर्ी तो 02 नोर्वहेंबर रोजी येतो. 
• 2021 ची थीम ‘पोर्णसाठी आयवेुद’ आहे. 
• आजच्या वपढीमध्ये जागरूकता ननमागण करणे आणण आयवेुहदक उपचारांच्या तत्त्वांचा समाजात प्रचार करणे 

हा या हदवसाचा उद्देश आहे. 
Source: India Today 
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खेळ 

2021 डेन्माकव  ओपन बॅडसमटंन 

 
• डॅननश ऑशलश्म्पक चॅश्म्पयन श्र्वहक्टर एक्सेलसेनने परुुर् एकल 2021 डने्माकग  ओपन बॅडशमटंन श्जंकले. 

श्र्वहक्टर एक्सेलसेनने जागनतक िमवारीत अर्ववल स्थानी असलेल्या जपानच्या कें टो मोमोटाला पराभतू केले. 
• जपानच्या अकाने यामागचुीने महहला गटात एन से-यगं (दक्षक्षण कोररया) हहचा पराभव करत नतच े दसुरे 

ववजेतपेद पटकावल.े 
• 2021 डने्माकग  ओपन (श्र्वहक्टर डने्माकग  ओपन 2021) ही बॅडशमटंन स्पधाग होती जी ऑक्टोबर 2021 मध्ये 

डने्माकग च्या ओडने्स येथील ओडने्स स्पोट्गस पाकग  येथे झाली. 
Source: newsonair 

िालेय कायवक्रमासाठी फफफा फुटबॉल 

 

• ओडडशाचे मखु्यमतं्री नवीन पटनायक यांनी भवुनेचवर येथील कशलगंा इश्न्स्टट्यटू ऑफ सोशल सायन्सेस 
(KISS) येथे जगातील पहहल्या-वहहल्या FIFA फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्रामचा शभुारंभ केला. 

• शाळांसाठी फुटबॉल (F4S) हा FIFA द्वारे चालवला जाणारा एक महत्त्वाकाकं्षी जागनतक कायगिम आहे, ज्याचा 
उद्देश समुारे 700 दशलक्ष मलुांच्या शशक्षण, ववकास आणण सक्षमीकरणासाठी योगदान देणे आहे. 

Source: The Hindu 
 

नवीन नेमणुका 

RBI गव्िनवर 
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• कें द्र सरकारने ररझर्वहग बँक ऑफ इंडडयाच े(RBI) गर्वहनगर शक्तीकांत दास याचंा कायगकाळ ३ वर्ाांसाठी वाढवला 
आहे. 

• तीन वर्ाांच्या दसुऱ्या कायगकाळासह, दास डडसेंबर 2024 पयांत आरबीआयच ेप्रमखु असतील. 
• पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतखेालील मबंत्रमडंळाच्या ननयकु्ती सशमतीने शक्तीकांत दास यांची RBI, 

10.12.2021 नतंर तीन वर्ाांच्या कालावधीसाठी गर्वहनगर म्हणून पनुननगयकु्तीला मान्यता हदली आहे. 
• श्री दास यांची 11 डडसेंबर 2018 रोजी RBI चे 25 वे गर्वहनगर म्हणून तीन वर्ाांच्या कालावधीसाठी ननयकु्ती 

करण्यात आली होती. 
Source: The Hindu 

NaBFID चे अध्यि 

 
• कें द्र सरकारने हदग्गज बँकर के.र्वही. कामथ यांची नर्वयाने स्थापन केलेल्या ₹20,000 कोटी रुपयांच्या नॅशनल 

बँक फॉर फायनाश्न्सगं इन्रास्रक्चर अडँ डरे्वहलपमेंट (NaBFID) च्या अध्यक्षपदी ननयकु्तीची घोर्णा केली. 
• ससंदेने माचग २०२१ मध्ये नॅशनल बँक फॉर फायनाश्न्सगं इन्रास्रक्चर अडँ डरे्वहलपमेंट (NaBFID) ववधेयक 

२०२१ मजंूर केले होत,े ज्यामध्ये पायाभतू सवुवधांसाठी आवचयक असलेल्या बाँड्स आणण डरेरर्वहेहटर्वह 
माकेट्सच्या ववकासासह भारतातील दीघगकालीन नॉन-ररसोसग इन्रास्रक्चर फायनाश्न्सगंच्या ववकासास समथगन 
हदले होत.े 

• उदयोन्मखु बाजार अथगर्वयवस्थांच्या बब्रक्स समहूाने स्थापन केलेल्या न्य ूडरे्वहलपमेंट बँकेचे पहहले प्रमखु श्री. 
कामथ यांनी गेल्या वर्ी तयांचा पाच वर्ाांचा कायगकाळ पणूग केला होता. 

Source: The Hindu 
 

ननिन  

पुनीत राजकुमार: ननिनवाताव 
• पनुीत राजकुमार, ज्यांना बोलचालीत अप्प ू म्हणून ओळखले जात,े एक भारतीय अशभनेता, पाचवगगायक, 

दरूदशगन प्रस्ततुकताग आणण ननमागता होता ज्यांनी प्रामखु्याने कन्नड चचत्रपटात काम केले आहे. 

 
Source: TOI 
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संकीणव 

मेटा 

 
• फेसबकुने तयाचे कॉपोरेट नाव बदलनू "मेटा" केले आहे. 
• फेसबकुच ेसीईओ माकग  झकुरबगग यांनी नवीन नावाची घोर्णा केली कारण तयांनी "मेटार्वहसग" - एक ऑनलाइन 

जग तयार करण्याच्या योजनांचे अनावरण केले जेथे लोक आभासी वातावरणात गमे, काम आणण सवंाद साध ू
शकतात. 

• तथावप, सोशल नेटवकग ला अद्याप फेसबकु म्हटले जाईल. 
Source: HT 

नॅिनल फॉम्युवलरी ऑफ इंडडया (NFI) 

 
• कें द्रीय आरोग्य आणण कुटंुब कल्याण मतं्री मनसखु मांडववया यांनी नॅशनल फॉम्युगलरी ऑफ इंडडया (NFI) 

2021 च्या सहार्वया आवतृ्तीचा शभुारंभ केला. 
• देशातील और्धांच्या तकग शदु्ध वापराला प्रोतसाहन देण्यासाठी भारतीय फामागकोवपया आयोग (IPC) द्वारे NFI 

प्रकाशशत केल ेआहे. 
• NFI 2021 हे सवग आरोग्यसेवा र्वयावसानयकांसाठी मागगदशगक दस्तऐवज म्हणून काम करेल जसे की 

चचककतसक, फामागशसस्ट, पररचाररका, दंतवदै्य इ. 
• हे दैनहंदन श्क्लननकल पद्धतींमध्ये महत्त्वपणूग भशूमका बजावेल. 
• NFI 2021 चा मसदुा पररशशष्ट्ट, प्रकरणे आणण ड्रग मोनोग्राफ सधुाररत करून माहहतीचे ‘गभंीर चुकू नका 

आणण ओर्वहरलोड करू नका’ हे तत्त्व स्वीकारून तयार करण्यात आले आहे. 
Source: PIB 
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