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मासिक चालू घडामोडी ऑगस्ट 2021 

महत्वाच्या बातम्या: राज्य 

नाशकात ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ मोहीम िुरू 
● नाशिक िहरात 15 ऑगस्टपासून ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ मोहीम सुरू आहे.  
● उद्देि: नागररकाांचा जीव वाचावा हा हेतू  

नवीन आयटी ननयमाला मुुंबई हायकोटााची स्थगगती 
● कें द्र सरकारच्या नव्या आयटी ननयमाांतील ननयम ९ (१) आणि ननयम ९ (३) यावर महत्त्वाचे ननरीक्षि नोंदवत 

मुांबई हायकोटााने या ननयमाांना स्थगगती ददली. 
● त्याचवेळी ननयम १४ आणि ननयम १६ यास मात्र खांडपीठाने स्थगगती ददलेली नाही. 

आिाम आदशा भाडेकरू कायदा 2021 स्वीकारणारे पहहले राज्य बनले 
● आसाम ववधानसभेने, 13 ऑगस्ट रोजी 2021 चा आदिा भाडेकरू कायदा मांजूर केला आणि त्याला आसाम 

भाडेकरू कायदा 2021 अस ेनाव ददले.  
● गहृननमााि आणि िहरी व्यवहार मांत्री अिोक शसांघल म्हिाले की, यासह, आसाम हे आदिा भाडेकरू कायदा 

लागू करिारे  भारताच ेपदहले राज्य बनले आहे. 
●  आसाम भाडेकरू कायदा 2021 1972 चा आसाम िहरी भाडे ननयांत्रि कायदा रद्द करेल.  
● आसाम भाडेकरू अगधननयमानुसार, जागा भाड्याने देण्याचे ननयमन करण्यासाठी आणि जमीनदार आणि 

भाडेकरू दोघाांच्या दहताांचे रक्षि करण्यासाठी भाडे प्रागधकरिाची स्थापना केली जाईल. 
तासमळनाडू ने माुंडले आपले वेगळे कृषी बजेट 

● ताशमळनाडू हे कनााटक आणि आांध्र प्रदेि नांतर वेगळे कृषी बजेट असिारे नतसरे राज्य बनेल. 
● िेतीसाठी वविेष अथासांकल्प असण्याची परांपरा कनााटकने 2011-12 मध्ये या क्षेत्राकडे कें दद्रत दृष्टीकोन 

देण्यासाठी सुरू केली होती.  
● 2013-14 मध्ये आांध्र प्रदेिने त्याला िेतीववषयक धोरिात्मक पेपर म्हिून घोवषत केले.  
● तेलांगिा, राजस्थान आणि बबहार सारख्या राज्याांमध्येही अिाच योजना होत्या, परांतु ववववध कायदेिीर आणि 

ताांबत्रक कारिाांमुळे ते पूिा झाले नाहीत. 
नवी मुुंबई महापासलकेचा शून्य कचरा िुंकल्प 

• नवी मुांबई महापाशलकेला कचरामुक्त िहरासाठी िून्य कचरा हा सांकल्प केला आहे.  
• उद्देि: झोपडपट्टी भागातील कचऱ्याची त्याच दठकािी ववल्हेवाट लाविारे 'झिरो वेस्ट स्लम मॉडेल' आता 

सवाच झोपडपट्टी भागासह गाांवठाि व सके्टर भागातही राबववण्यात येिार. आतापयतं िहरातील चार 
झोपडपट्टी ववभागाांत ही योजना राबववण्यात येत होती. 

• कालावधी:  आगामी स्वच्छ सवेक्षि २ ऑक्टोबरपािून सुरू होिार असून त्याची तयारी सुरू केली आहे. १५ 
ऑगस्ट ते २ ऑक्टोबर, २ ऑक्टोबर त े ३१ डडसेंबर आणि १ जानेवारी ते एवप्रल अिा तीन टप्पप्पयात 
सवेक्षिाची मोहीम राबववण्यात येिार आहे. 

िीएिएमटी स्थानकात 'डडजीलॉकर' 
• प्रवािाांच्या सामानाच्या सुरक्षक्षततेसाठी मध्य रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टशमानस, दादर आणि 

लोकमान्य दटळक टशमानस स्थानकाांवर १५ 
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ऑगस्टपासून डडजजटल स्माटा क्लॉक रूम (डडजीलॉकसा) कायााजन्वत केली आहेत. 
• रेल्वेतील हा पदहलाच प्रकल्प असल्याचे मध्य रेल्वेच्या अगधकाऱ्याने साांगगतले. सुरक्षक्षत लॉकसा, 

डडजजटल पेमेंट सुववधा, आरएफआयडी टैगचा वापर आणि ऑनलाइन पवती ननशमातीद्वारे ही सेवा 
प्रवािना उपलब्ध केली आहे.  

• २४ तासाांसाठी प्रनत बॅग ३० रुपये िुल्क आकारण्यात येिार आहे. सामानाच्या आकारानुसार प्रवासी 
लॉकर ननवडू िकतात.  

• वापरकत्यस युननक घरकोडसह पावती शमळेल. ही पावती दाखवताच सांबांगधत प्रवािाला त्याची बॅग 
पुन्हा देण्यात येईल. पूिापिे स्वयांचशलत मिीनसाठी प्रवािाांच्या प्रवासाचा तपिील आणि 
आरपीएफकडून स्कैननांग टैग यासाठी आवश्यक असेल. 

गाझियाबाद हे जगातील दिुरे िवाात प्रदषूषत शहर 
• बिदटि कां पनी हाऊसफे्रिने तयार केलेल्या अहवालानुसार, 2020 मध्ये उत्तर प्रदेिातील गाणझयाबाद हे 

जगातील 50 सवाात प्रदवूषत िहराांपैकी दसुरे सवाागधक प्रदवूषत िहर म्हिून घोवषत झाले. 
गाणझयाबादमध्ये 2.56 पादटाक्युलेट मॅटर (PM) चा सरासरी एअर क्वाशलटी इांडेक्स (AQI) 106.6 
मायक्रोग्राम प्रनत क्यूबबक मीटर नोंदवला गेला. 

• गाणझयाबादच्या आधी, णझांजजयाांग प्राांतातील होतन या गचनी िहराला 110.2 µg/m3 च्या PM2.5 
सह सवाागधक प्रदवूषत िहर म्हिून घोवषत करण्यात आले आहे. या अहवालात होटनमधील वायू 
प्रदषूिाला वाळूच्या वादळाांना कारिीभूत ठरले आहे, पररिामी जगातील सवाात मोठे बदलिारे वाळूचे 
वाळवांट टकलामकान वाळवांट (Taklimakan Desert) जवळ आहे. 

• जगातील सवाागधक प्रदवूषत 50 पैकी 49 िहरे बाांगलादेि, चीन, भारत आणि पाककस्तानमध्ये आहेत. 
2020 मध्ये बाांगलादेि हा जगातील सवाात प्रदवूषत देि होता अहवालानुसार,, त्यानांतर पाककस्तान, 
भारत आणि मांगोशलया या देिाांचा  क्रमाांक येतो. दरम्यान, ऑस्टे्रशलयातील जूडबरी (Judbury) 
2.4μg/m3 च्या PM2.5 पातळीसह स्वच्छ हवा असलेल्या िहराांच्या यादीत अव्वल आहे. 
 

मुुंबईत राज्यातील  पहहल्या िावाजननक चार्जिंग स्टेशनचे लोकापाण 
• इलेजक्ट्रक वाहनाांसाठी राज्यातील पदहल्या सावाजननक चाजजगं स्टेिनचे मुांबईत उद्घाटन झाले. या 

कें द्राचे उद्घाटन पयाावरि मांत्री आददत्य ठाकरे याांच्या हस्ते करण्यात आले. 
• त्याांनी जाहीर केले की लवकरच मुांबईत आिखी एक सावाजननक चाजजगं स्टेिन उभारले जाईल. कार 

पाका मध्ये चार डीसी आणि तीन एसी अिा दोन प्रकारचे सात चाजार आहेत. यासह, सुमारे 72 
वाहनाांना 24 तासाांमध्ये िुल्क आकारले जाऊ िकते. यात दचुाकी, तीन चाकी आणि चारचाकी 
वाहनाांचा समावेि असेल.  

• ऑटोपाका  मोबाईल अॅपद्वारे नागररक ऑनलाईन पाककंग बुक आणि आरक्षक्षत करू िकतात. 
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तासमळनाडू िरकारने हायड्रोकाबान प्रकल्पाुंच्या अभ्यािािाठी 7 िदस्यीय पॅनेलची स्थापना  

• ताशमळनाडू सरकारने हायड्रोकाबान प्रकल्पाांच्या िोधाचा अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यीय सशमती स्थापन केली 
आहे, ज्याचे अध्यक्ष सुल्तान अहमद इस्माईल, अधावळे सदस्य, राज्य ववकास धोरि पररषद असतील. 

• पयाावरि ववभागाने साांगगतले की, 17 ऑगस्टला स्थापन केलेल्या सशमतीला सांरक्षक्षत कृषी क्षेत्राव्यनतररक्त इतर 
भागात अभ्यास करण्याच ेस्वातांत्र्य असेल कारि सांदभाातील अटीांमध्ये सुधारिा करण्यात आली आहे. 

• कावेरी डेल्टा क्षते्राव्यनतररक्त इतर भागात हा अभ्यास आयोजजत केला जाईल आणि भूजल आणि पयाावरिावर 
हायड्रोफॅ्रक्चररांगसारख्या डड्रशलांग तांत्रज्ञानाच्या प्रभावाचे मूल्याांकन करेल. 

• डड्रशलांगचा जमीनीवर पररिाम होईल का तसेच तसेच सांिोधन क्षेत्राच्या खाली असलले्या टेक्टोननक प्पलटे्सला अजस्थर 
केल ेआहे का याचाही अभ्यास सशमती करेल. 

• प्रकल्पाचा पररसरातील लोकाांच्या उपजीववकेवर काय पररिाम होईल हा देखील अभ्यासाचा ववषय असेल. 

भारतातील िवाात मोठा फ्लोहटुंग िोलर पीव्ही प्रकल्प आुंध्र प्रदेशात िुरू 
• एनटीपीसीने आांध्र प्रदेिातील वविाखापट्टिम येथील शसांहाद्री थमाल स्टेिनच्या जलाियावर 25 मेगावॅट ववजेचा भारतातील 

सवाात मोठा फ्लोदटांग सोलर पीव्ही प्रकल्प सुरू केला आहे.  
• फ्लेजक्सबबलायझेिन योजनेअांतगात उभारण्यात येिारा हा पदहला सौर प्रकल्प आहे.  
• ही योजना भारत सरकारन े2018 मध्ये अगधसूगचत केली होती.  
• एनटीपीसी शसांहाद्री येथे प्रायोगगक तत्वावर हायड्रोजन-आधाररत मायक्रो-गग्रड प्रिाली स्थावपत करण्याची योजना आखत आहे. 

फ्लोहटुंग िोलर पीव्ही प्रकल्पाबद्दल: 
• एनटीपीसीच्या फ्लोदटांग सोलर इन्स्टॉलेिनने शसांहाद्री जलाियाच्या पषृ्ठभागाचा 75 एकर भाग व्यापला आहे. 
• हे 7,000 घराांना प्रकाि देण्यासाठी एक लाखाांहून अगधक सौर पीव्ही मॉड्यूलमधून वीज ननशमाती करेल. 
• हा प्रकल्प दरवषी 46,000 टन CO2 उत्सजान आणि 1,364 दिलक्ष शलटर पाण्याची बचत करेल, जे एका वषाात 6,700 

घराांची गरज पूिा करण्यासाठी पुरेसे आहे. 
 

भारत, एडीबीने बुंगळुरूमध्ये मेट्रो रेल्वे नेटवका चा षवस्तार करण्यािाठी $ 500 दशलक्ष कजाावर स्वाक्षरी केली 
• एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) आणि भारत सरकारने 56 ककमी लाांबीच्या दोन नवीन मेट्रो लाइनच्या बाांधकामासह 

बेंगळुरूमध्ये मेट्रो रेल्वे नेटवका  वाढवण्यासाठी $ 500 दिलक्ष कजाावर स्वाक्षरी केली आहे.  
• हा प्रकल्प दोन नवीन मेट्रो लाईन तयार करेल, मुख्यतः एशलव्हेटेड, आऊटर ररांगरोड आणि राष्ट्रीय महामागा 44 सह सेंट्रल 

शसल्क बोडा आणि केम्पेगौडा आांतरराष्ट्रीय ववमानतळ 30 स्थानकाांसह. 
• नवीन मेट्रो रेषा बेंगळुरूमध्ये सुरक्षक्षत, परवडिारी आणि हररत गनतिीलता आिखी मजबूत करतील, जीवनाचा दजाा वाढवण्यावर 

सकारात्मक पररिाम होईल, िहरी वस्ती आणि उपजीववकेच्या सांधीांमध्ये िाश्वत वाढ होईल. 
• ADB चे अध्यक्ष: मासात्सुग ुअसाकावा; मुख्यालय: मननला, कफशलवपन्स. 

आिाममध्ये  वुंचुवा उत्िव 2021 िाजरा  
• नतवा आददवासी आसाममधील वाांचुवा महोत्सवात भाग घेतात त्याांचे पारांपाररक नतृ्य सहजतेने करतात. हा सि नतवा आददवासी 

त्याांच्या चाांगल्या कापिीच्या ननशमत्ताने साजरा करतात. हे गािी, नतृ्य, धाशमाक ववधीांचा एक समूह आणि लोक त्याांच्या मूळ 

पोिाखाांमध्ये पररधान केलेले आहेत. 
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• नतवा ला लालुांग म्हिूनही ओळखले जात े हा आसाम आणि मेघालय राज्याांमध्ये राहिारा एक आददवासी समुदाय आहे आणि 

अरुिाचल प्रदेि आणि मणिपूरच्या काही भागात देखील आढळतो. ते आसाम राज्यातील अनुसूगचत जमाती म्हिून ओळखले 
जातात. ते झूम ककां वा स्थलाांतररत िेती करतात. 

• आसामचे राज्यपाल: जगदीि मुखी; 
• आसामचे मुख्यमांत्री: दहमांत बबस्वा सरमा. 

महत्वाच्या बातम्या: भारत 

महा ई-पीक िवेक्षण िुरू, 15 ऑगस्ट पािून प्रभावी 
● महाराष्ट्राचे मुख्यमांत्री उद्धव ठाकरे याांनी ई-पीक सवेक्षि उपक्रमाचा िुभारांभ केला जो 15 ऑगस्टपासून 

महाराष्ट्रात प्रभावी होईल.  
● सुरुवातीला दोन जजल्हयाांमध्ये पथदिी म्हिून सुरू करण्यात आलेला हा प्रकल्प महसूल, टाटा ट्रस्ट आणि कृषी 

ववभागाांनी सांयुक्तपि ेराबवला आहे.  
● उद्देि :  ई-पीक सवेक्षि अॅप हा िेतकऱ्याांचा त्रास कमी करण्याचा आिखी एक उपक्रम आहे कारि ते त्याांना 

अडचिीांशिवाय पीक सांबांधी मादहती पुरवेल. 
वन रक्षकाुंना उपग्रह फोन देणारे भारताचे पहहले राष्ट्ट्रीय उद्यान कािीरुंगा पाका  

• आसामचे काझीरांगा राष्ट्रीय उद्यान उपग्रह फोनने सुसज्ज असलेले भारतातील पदहले राष्ट्रीय उद्यान बनले 
आहे.सुमारे 10 उपग्रह फोन काझीरांगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या वन कमाचाऱ्याांना ददले आहे. 

• उद्देश: शिकारववरोधी उपायाांना चालना शमळेल. 
• हे उपग्रह फोन पाका च्या सहा शे्रिीांमध्ये वापरले जातील ज्यात वायरलेस ककां वा खराब मोबाइल कनेजक्टजव्हटी नाही. 

त्यामुळे वेळेवर उपाययोजना करण्यात मदत होईल. 
कें द्रीय मुंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार याुंनी ‘ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम’ ला िेंडा दाखवला 

• कें द्रीय सामाजजक न्याय आणि अगधकाररता मांत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार याांनी 75 व्या स्वातांत्र्य ददनाननशमत्त नवी ददल्ली 
येथील डॉ.आांबेडकर इांटरनॅिनल सेंटरमधनू 'ऑपरेिन ब्लू फ्रीडम' नावाच्या अग्रगण्य जागनतक ववक्रमी मोदहमेला 
दहरवा झेंडा दाखवला. 

• उद्ददष्ट:ऑपरेिन ब्लू फ्रीडम मोदहमेमध्ये देिभरातनू अपांग लोकाांचा एक सांघ शसयागचन ग्लेशियरवर 
पोहोचण्यासाठी, एक नवीन ववश्व ववक्रम तयार करण्यासाठी, जगातील सवाात उांच यदु्धभूमीवर पोहोचिाऱ्या अपांग 
लोकाांच्या सवाात मोठ्या सांघाचा समावेि आहे. 

भारतातील आणखी 4 स्थळे रामिार यादीत जोडल्या गेल्या 
• भारतातील आिखी चार ओलसर भूमीांना रामसर स्थळाांच्या यादीत समाववष्ट करण्यात आल े आहे, ज्याला 

‘आांतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या वेटलँड’ चा दजाा देण्यात आला आहे. 
• यासह, भारतातील एकूि रामसर स्थळाांची सांख्या 46 वर पोहचली आहे, ज्याचा पषृ्ठभाग 1,083,322 हेक्टर आहे. 
• रामसर सांमेलनाअांतगात या स्थळाांना आांतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या ओल्या भूमी म्हिून मान्यता देण्यात आली 

आहे. 
•  यापैकी दोन साइट्स हररयािामध्ये आहेत, तर इतर दोन साइट गुजरातमध्ये आहेत. 
• समाववष्ट केलले्या चार साइट्स आहेत: 

1. गुजरातमधून ठोल 
2. गुजरात मधनू वाधवाना, 
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3.  हररयािातनू सुल्तानपूर आणि 
4. हररयािातील शभांडावास 

िरकारने प्लार्स्टक कचरा व्यवस्थापन िुधारणा ननयम, 2021 अगधिूगचत केले 
• पांतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी 2022 पयतं शसांगल यूज प्पलॅजस्टकला बाहेर काढिार आहेत, स्थलीय आणि जलचर दोन्ही 

पयाावरिावर प्पलाजस्टकचा प्रनतकूल पररिाम लक्षात घेऊन, भारत सरकारच्या पयाावरि, वन आणि हवामान बदल 
मांत्रालयाने प्पलाजस्टक कचरा व्यवस्थापन अगधसूगचत केले आहे.  

• सुधारिा ननयम, 2021, जे 2022 पयतं कमी वापर आणि उच्च कचरा क्षमता असलेल्या एकल वापर प्पलाजस्टक 
वस्तूांना प्रनतबांगधत करते. 

• 1 जुलै 2022 पासून पॉशलस्टीररन आणि ववस्ताररत पॉशलस्टीररनसह खालील एकल-वापर प्पलाजस्टकचे उत्पादन, आयात, 
साठा, ववतरि, ववक्री आणि वापर प्रनतबांगधत केला जाईल. 

मलुीुंना 'एनडीए' ची प्रवेश परीक्षा देण्याि िवोच्च न्यायालयाची परवानगी 
• स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने आिखी एक महत्त्वपूिा पाऊल टाकत सवोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय 

सांरक्षि प्रबोगधनीचे (एनडीए) द्वार मुलीांसाठी खुले केले. या सांधीपासून मुलीांना वांगचत ठेविाऱ्या 
मानशसकतेवर कठोर तािेरे ओढत न्यायालयान े त्याांना 'एनडीए'ची प्रविे परीक्षा देण्यास परवानगी 
ददली. याबाबतची अगधसूचना प्रसतृ करण्याचे ननदेिही न्यायालयाने कें द्रीय लोकसेवा आयोगाला 
(यूपीएससी) ददले. 

• 'एनडीए', 'आयएमए' आणि 'ओटीए' या तीन माध्यमाांद्वारे  लष्करात प्रवेि करता येतो. 
जम्मू आझण काश्मीर मध्ये  गहृ मुंत्रालयाच्या िुंिदीय स्थायी िसमतीद्वारे  आढावा दौरा 

• जम्मू आणि काश्मीर मध्ये  चार ददवसाांच्या आढावा दौऱ्याला गहृ मांत्रालयाच्या सांसदीय स्थायी सशमतीनां 
सुरुवात केली. 

उद्देश:  
1. दह सशमती पांचायती राज सांस्था आणि िहरी स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या प्रनतननधीांिी सांवाद साधेल.  
2. तसेच  पायाभूत सुववधा, ववकास आणि रोजगाराच्या सांधी, व्यापार, पयाटन, सरकारी योजना आणि अन्य 

ववववध मुद्द्याांवर चचाा करण्यात येईल  
कोण कोण िहभागी होईल ? 

1. श्रीनगर िहराचे महापौर  
2. ववववध नगरपाशलका सशमती अध्यक्ष 
3. जजल्हा ववकास पररषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
4.  ब्लॉक ववकास पररषदाांच ेअध्यक्ष  

िसमतीचे नेततृ्व: खासदार आनांद िमाा (कागँ्रेस नेते) 
इतर िदस्य: लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूि 28 सदस्याांचा समावेि 
 

उत्तराखुंडमध्ये भारतातील िवोच्च हबाल पाका चे उद्घाटन  
• उत्तराखांडच्या चमोली जजल्हयातील माना गावात भारताच्या सवोच्च उांचीच्या हबाल पाका च ेउद्घाटन करण्यात आल े

आहे.  
• हबाल पाका  11,000 फूट उांचीवर आहे आणि भारत-चीन सीमेजवळ आहे.  
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• मान हे चीनच्या सीमेला लागून असलेले चमोलीमधील िेवटच ेभारतीय गाव आहे आणि बद्रीनाथ मांददराला लागून 

आहे.  
• हबाल पाका मध्ये दहमालयीन प्रदेिातील उच्च उांचीच्या अल्पाइन भागात सुमारे 40 प्रजाती आढळतात. 

उद्यानाबद्दल: 
• या उच्च उांचीच्या हबाल पाका चे मुख्य उद्दीष्ट ववववध औषधी आणि साांस्कृनतकदृष्ट्या महत्त्वपूिा अल्पाइन प्रजातीांचे 

सांवधान करिे आणि त्याांच्या प्रसार आणि अगधवास पयाावरिावर सांिोधन करि ेआहे. 
• उत्तराखांड वन ववभागाच्या सांिोधन िाखेन ेमन वन पांचायतीने ददलेल्या तीन एकर क्षेत्रावर हे उद्यान ववकशसत केल े

आहे. 
• कें द्र सरकारच्या भरपाई वनीकरि ननधी व्यवस्थापन आणि ननयोजन प्रागधकरि (CAMPA) योजनेअांतगात तीन 

वषांत ववकशसत केल ेगेले आहे. 
• इांटरनॅिनल युननयन फॉर कॉन्झव्हेिन ऑफ नेचर (IUCN) च्या लाल यादीनुसार तसेच राज्य जैवववववधता मांडळाने 

यापैकी अनेक प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत आणि धोक्यात आहेत.  
• यात अनेक महत्त्वाच्या औषधी वनस्पतीांचाही समावेि आहे. 

 
हातमागाचे उत्पादन दपु्पट करण्यािाठी िसमती  

• रोजगार ननशमाती करिाऱ्या वस्त्रोद्योग क्षते्राला मोठ्या प्रमािात चालना देण्यासाठी सरकारने तीन वषांत उत्पादन 

दपु्पपट आणि हातमागाांची ननयाात चौपट करण्यासाठी आठ सदस्यीय सशमतीची स्थापना केली. 
• वस्त्र मांत्रालयाने फॅिन डडझाईन कौजन्सल ऑफ इांडडयाच ेअध्यक्ष सुनील सठेी याांच्या नेततृ्वाखाली सशमती स्थापन 

केली आणि साांगगतल ेकी पॅनेल 45 ददवसाांच्या आत अांनतम अहवाल सादर करेल. 
• वस्त्रोद्योग मांत्री वपयुष गोयल याांनी हातमागाच े उत्पादन सध्याच्या,60,000 कोटी रुपयाांवरून 125000 कोटी 

रुपयाांवर नेण्याचा आणि तीन वषांच्या कालावधीत हातमाग ननयाात 2500 कोटी रुपयाांवरून 10,000 कोटी रुपये 

करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 
िसमती बद्दल 

• वविकराांचे उत्पन्न वाढववण्याच्या उद्देिाने उत्पादन दपु्पपट करण्यासाठी आणि हातमाग उत्पादनाांची गुिवत्ता 
सुधारण्यासाठी धोरि आणि धोरिात्मक चौकट सुचवेल आणि डडझायनर, घरे आणि सांस्था, सांस्था खरेदी 
करण्यासाठी हातमाग वविकर एजन्सीांची भागीदारी आणि सहयोग यासाठी मागा सुचवेल.  

राज्याुंना िामार्जक आझण आगथाकदृष्ट््या मागािवगीयाुंना आरक्षण देण्याचे अगधकार 
• सामाजजक आणि आगथाकदृष्ट्या मागासवगीयाांना आरक्षि देण्याचे अगधकार राज्याांना बहाल करण्याची तरतूद 

असलेल्या ववधेयकाांला राष्ट्रपती रामनाथ कोववांद याांनी मांजरुी ददली आहे. 
• सांसदेनां नुकत्याच सांपलेल्या अगधवेिनात या ववधेयकाला मांजुरी ददली होती. 
• ववधी आणि न्याय मांत्रालयानां हे ववधेयक माांडलां होतां.  
• या ववधेयकाचां कायद्यात रुपाांतर झाल्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाला मागसवगीयाांच्या कक्षते आिण्याच े

अगधकार राज्याला प्राप्पत होिार आहेत.  
• सामान्य ववमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरि दरुुस्ती ववधेयकालाही राष्ट्रपतीांनी मांजुरी ददली आहे. 
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MyGov आझण यूएन महहला अमतृ महोत्िव स्त्री शक्ती चॅलेंज 2021 िुरू करण्यािाठी करारबद्ध  

• इलेक्ट्रॉननक्स आणि मादहती तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या अांतगात MyGov आणि UN मदहलाांनी अमतृ महोत्सव स्त्री 
िक्ती इनोव्हेिन चॅलेंज 2021 सुरू करण्यासाठी हातशमळविी केली आहे.  

• या आव्हानाचा हेतू मदहलाांच्या सुरक्षा आणि सक्षमीकरिािी सांबांगधत मदहला उद्योजकाांनी ववकशसत केलेल्या तांत्रज्ञान 

उपायाांना प्रोत्सादहत करिे आहे. 
• या उपक्रमामुळे 'नारी सिजक्तकरि'ला प्रोत्साहन शमळेल आणि मदहलाांना त्याांची पूिा क्षमता साध्य करण्यास मदत 

होईल. अमतृ महोत्सव श्री िक्ती चॅलेंज 2021 बहु-भागीदार ट्रस्ट फां ड (कोववड -19) कायाक्रमाांतगात राबववला जात 

आहे. 

जागनतक जल िप्ताह 2021: 23-27 ऑगस्ट 

• जागनतक जल सप्पताह हा 1991 पासून स्टॉकहोम इांटरनॅिनल वॉटर इजन्स्टट्यूट (SIWI) द्वारे आयोजजत एक 

वावषाक कायाक्रम आहे. 
• ज्यात जागनतक पाण्याच्या समस्या आणि आांतरराष्ट्रीय ववकासािी सांबांगधत गचांता दरू करण्यासाठी, 23-27 ऑगस्ट 

दरम्यान जागनतक जल सप्पताह 2021 पूिापि ेडडजजटल स्वरूपात आयोजजत करण्यात आल ेआहे.  
• जागनतक जल सप्पताह 2021 ची थीम 'बबजल्डांग रेणझशलयन्स फास्टर' आहे. 

o SIWI कायाकारी सांचालक: टॉगानी होल्मग्रेन. 
o SIWI मुख्यालय: स्टॉकहोम, स्वीडन. 

100 भूकुं प वेधशाळा िमाषवष्ट्ट करण्याचे लक्ष्य 

• अलीकडेच सरकारने जाहीर केले आहे की 2021 च्या अखेरीस आिखी 35 भूकां प वेधिाळा भारतात तयार होतील आणि 
2026 पयतं 100 भूकां प वेधिाळा समाववष्ट करण्याचे लक्ष्य आहे. 

• इांटरनॅिनल असोशसएिन ऑफ जजओमॅग्नेदटझम अँड एरोनॉमी- IAGA- इांटरनॅिनल असोशसएिन ऑफ शसस्मोलॉजी अँड 

कफजजक्स ऑफ द अथा इांटीररयर- IASPEI च्या सांयुक्त वैज्ञाननक सांमेलनाच्या उद्घाटन समारांभात ही घोषिा करण्यात आली. 
भूकुं प वेधशाळा बद्दल: 

• नॅिनल सेंटर फॉर शसस्मॉलॉजी (पथृ्वी ववज्ञान मांत्रालयाच्या अांतगात) देिातील भूकां पाच्या हालचालीांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारत 

सरकारची नोडल एजन्सी आहे. 
• सध्या भारतात फक्त 115 भूकां प वेधिाळा आहेत. 
• भूकां प वेधिाळेचा सवाात महत्वाचा पैल ूम्हिजे भूकां पाच्या वेळेचा अचूक अांदाज लाविे. 

NCDEX ने भारताचा पहहला कृषी क्षेत्रीय ननदेशाुंक GUAREX लााँच केला 
• कृषी वस्तू बास्केटमधील भारताचा पदहला क्षेत्रीय ननदेिाांक अथाात GUAREX नॅिनल कमोडडटी अँड डेररव्हेदटव्हज एक्सचेंज 

शलशमटेड (NCDEX) द्वारे लाचँ करण्यात आला.  
• GUAREX हा ककमतीवर आधाररत सेक्टरल इांडेक्स आहे जो गवार गम ररफाइांड जस्प्पलट्स आणि गवार सीडच्या फ्युचसा 

कॉन्टॅ्रक्टमधील हालचालीांचा मागोवा घेतो. हे ननदेिाांक उत्पादन मूल्य साखळीला भरपूर सांधी देईल. 
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• ग्वारसीड(guarseed) आणि ग्वार गम ररफाइांड जस्प्पलट्सचे (guar gum refined splits) वेटेज अनुक्रमे 63 टक्के आणि 

37 टक्के असेल. ननदेिाांक वायदे रोख-सेटलमेंट असतील.  
• सुरुवातीला, सप्पटेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये सांपत असलेले ग्वारेक्स फ्युचसा करार व्यापारासाठी उपलब्ध केले जातील. 
• भारत हा जगातील सवाात मोठा गवार (guar) उत्पादक आहे जो 80-85 टक्के उत्पादनासाठी जबाबदार आहे, तर राजस्थान 80 

टक्के बाजारपेठेसह देिातील अव्वल उत्पादक आहे.  
• यावषी आतापयतं ग्वार बबयािे 1.81 दिलक्ष हेक्टरवर पेरले गेले, ज ेमागील वषी याच कालावधीत 2.25 दिलक्ष हेक्टरवर 

होत.े 
1. NCDEX CEO: ववजयकुमार वेंकटरामन 
2. NCDEX ची स्थापना: 15 डडसेंबर 2003 
3. NCDEX मुख्यालय: मुांबई 

जलशक्ती मुंत्रालयाने 'िजुलम' मोहीम िुरू केली 

• जलिक्ती मांत्रालयाने गावपातळीवर साांडपािी व्यवस्थापन हाती घेऊन अगधकागधक खुले िौचमुक्त (ODF) प्पलस 

गावे तयार करण्यासाठी सुजलम नावाची 100 ददवसाांची मोहीम सुरू केली आहे. 
• या मोदहमेमुळे साांडपाण्याच्या व्यवस्थापनास मदत होईल आणि त्या बदल्यात, 1 दिलक्ष सोक-वपट्स आणि इतर गे्र 

वॉटर व्यवस्थापन उपक्रमाांद्वारे जलाियाांचे पुनरुज्जीवन करण्यास मदत होईल.  
• 25 ऑगस्ट 2021 रोजी सुरू झालेली मोहीम ‘आझादी का अमतृ महोत्सव’ उत्सवाांचा भाग आहे. 

तीन फोकस क्षेत्र आहेत: 
1. १० लाख शभजलेल्या खड्ड्याांचे बाांधकाम; 
2. िौचालयाांच ेररट्रोकफदटांग आणि 
3. नवीन घराांसाठी स्वच्छतागहृाांमध्ये प्रवेि. 

• जलिक्ती मांत्री: गजेंद्रशसांह िेखावत. 

इलेक्ट्रॉननक्ि आझण आयटी मुंत्रालयाने िमधृ्द कायाक्रम िुरू केला 

• इलेक्ट्रॉननक्स आणि मादहती तांत्रज्ञान मांत्रालयाने "प्रोडक्ट इनोव्हेिन, डेव्हलपमेंट अँड ग्रोथ (SAMRIDH)" 
कायाक्रमासाठी MeitY चे स्टाटा-अप एक्सीलरेटर "कायाक्रम सुरू केला आहे.  

• कायाक्रमाची सुरुवात कें द्रीय मांत्री श्री अजश्वनी वैष्िव याांनी केली. SAMRIDH कायाक्रमाच े उद्दीष्ट भारतीय 

सॉफ्टवेअर उत्पादन स्टाटा-अप्पसना त्याांची उत्पादन ेवाढवण्यासाठी आणि त्याांच्या व्यवसायासाठी गुांतविूक सुरक्षक्षत 

करण्यासाठी अनुकूल व्यासपीठ तयार करिे आहे. 

कायाक्रमाबद्दल: 
• हा कायाक्रम MeitY स्टाटा-अप हब (MSH) राबवत आहे. पुढील तीन वषाात ग्राहक कनेक्ट, गुांतविूकदार 

कनेक्ट आणि आांतरराष्ट्रीय ववसजान प्रदान करून 300 स्टाटा-अप्पसला गती देण्यावर लक्ष कें दद्रत केल ेजाईल. 
रु. पयतं गुांतविूक ननवडक प्रवेगकाांद्वारे स्टाटा-अपला 40 लाख ददल ेजातील.  
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महत्वाच्या बातम्या: जग 

कबुलिह िुंपूणा अफगाझणस्थान वर तासलबानचे राज्य 

● अफगाणिस्तान अखेर ताशलबानच्या ताब्यात गेले आहे.  
● अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अिरफ गनी ( ashraf ghani ) याांनी देि सोडला आहे.  

 
● गनी याांच्यासोबत एनएसए हमदलु्लाह मोहीब याांच्यासह इतर नेत्याांनीही देि सोडला आहे. हे सवा नेते 

िेजारीच्या ताजजककस्तानमध्ये आश्रयाला गेले आहेत, असां साांगण्यात येतांय. 
● अफगाणिस्तानची राजधानी: काबूल 
● सांसद: िूरा-ए-शमल्ली (राष्ट्रीय सभा) 

षपयुष गोयल ब्रिक्ि उद्योग मुंत्रयाुंच्या 5 व्या बैठकीचे अध्यक्ष  
• वाणिज्य आणि उद्योग मांत्री पीयूष गोयल याांनी बिक्स उद्योग मांत्र्याांच्या पाचव्या बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली 

नवीन ववकास बँकेच्या (एनडीबी) क्षक्षनतजे वाढवण्याच ेआवाहन केले. 
•  भारताकडे 2021 साठी बिक्सचे अध्यक्षपद आहे.  
• ववषय: या वषी भारताने 'इांट्रा बिक्स कोऑपरेिन फॉर सस्टेनेबबशलटी, कॉजन्सशलडेिन अँड कन्सेन्सस' हा ववषय 

अध्यक्ष म्हिून ननवडला. 
बैठकीत काय िाले ? 

• बिक्स मांत्र्याांनी उदयोन्मुख नवीन तांत्रज्ञानाचा अवलांब करण्याची गरज असल्याचे साांगगतले, ते उद्योगाचे 
आधुननकीकरि आणि पररवतान आणि आगथाक वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वाच े साधन म्हिनू 
ओळखले. 

• त्याांनी आयपीआरच्या (IPR) प्रमोिनसाठी ववधायक भूशमका बजावण्याचे वचन ददले आणि एनडीबीला सहकाया 
करण्याचा मानस व्यक्त केला. 

• एक गट म्हिनू एकत्र काम करण्यासाठी, सवोत्तम पद्धती सामानयक करण्यासाठी आणि दटकाऊ ववकासासाठी 
2030 चा अजेंडा साध्य करण्यासाठी सकारात्मक आणि रचनात्मक पद्धतीने पुढे जाण्यासाठी वचनबद्ध 
मांत्र्याांसह बैठकीचा समारोप झाला. 

परराष्ट्ट्र मुंत्री एि. जयशुंकर याुंनी िुंयुक्त राष्ट्ट्र शाुंतता रक्षकाुंच्या िुंरक्षणािाठी 'युननट 
अवअेर' तुंत्रज्ञान िुरू करण्याची घोषणा केली 

• परराष्ट्र मांत्री जयिांकर सांयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पररषदेत न्यूयॉका मधील सांयुक्त राष्ट्र मुख्यालयात िाांतता 
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राखण्यावरील खुल्या चचचे ेअध्यक्ष होते. त्याांनी युनायटेड अवेअर, िाांतीसांरक्षि कायाासाठी तांत्रज्ञान व्यासपीठ 
सुरू करण्यासाठी सांयुक्त राष्ट्राांना भारताचे समथान जाहीर केले. 

जागनतक एथलेहटक्ि U20 चॅर्म्पयनसशप नैरोबीमध्ये िुरू िाली 
• जागनतक अॅथलेदटक्स U20 चॅजम्पयनशिपची 2021 आवतृ्ती नैरोबी, केननया येथ ेसुरू झाली आहे.  
• ननयामक मांडळाने एका प्रशसद्धीपत्रकात म्हटल ेआहे की, कोववडचा प्रवासी सांघाांवर प्रवास आणि जगभरातील 

महत्त्वपूिा उपकरिाांच्या रसदाांवर होिारा पररिाम हे एक आव्हान असल्याचे शसद्ध झाले आहे.  
• हा कायाक्रम मूळतः 2020 साठी ननयोजजत होता.  
• जागनतक U20 चॅजम्पयनशिप 17 ते 22 ऑगस्ट 2021 पयतं आयोजजत करण्यात आली आहे. 

वल्डा इकॉनॉसमक फोरमची शाश्वत षवकाि प्रभाव सशखर पररषद 2021 
• वल्डा इकॉनॉशमक फोरमची वावषाक िाश्वत ववकास प्रभाव शिखर पररषद 20-23 सप्पटेंबर 2021 रोजी जजनेव्हा, 

जस्वत्झलडंमध्ये होईल.  
• या वषीचा कायाक्रम सवासमावेिक पुनरुज्जीववत अथाव्यवस्थाांवर लक्ष कें दद्रत करेल. सांयुक्त राष्ट्र महासभा, शिखर 

पररषद "एक समान, सवासमावेिक आणि िाश्वत पुनप्रााप्पती" (Shaping an Equitable, Inclusive and 
Sustainable Recovery) या थीम अांतगात आयोजजत केली जात.े  

• हे िाश्वत, व्यवसाय आणि नागरी समाजातील सवा नेत्याांचे स्वागत करेल जे अगधक दटकाऊ आणि सवासमाविेक 

भववष्यासाठी कृती करण्यासाठी आणि गती वाढवण्यासाठी एकत्र काम करतील. 
• ही बैठक चार परस्परावलांबी क्षेत्राांची तपासिी करेल आणि चालू असलले्या प्रकल्पाच ेकाम पुढे नेण्याच्या उद्देिाने 

समुदायाांना एकत्र आिेल.  

प्रभाव ित्र आझण िीफफुं ग यावर लक्ष कें हद्रत करतील: 
1. अथाव्यवस्थाांचे पुनरुज्जीवन 
2. सवासमावेिक पुनप्रााप्पती प्रगत करिे 
3. हवामान कक्रया वाढविे 
4. भववष्यातील अन्न व्यवस्थेला आकार देिे 

स्वीडनमध्ये तयार िालेले जगातील पहहले जीवाश्म मुक्त स्टील कुं पनी  
• स्वीडडि ग्रीन स्टील व्हेंचर HYBRIT, ज्याने कोळिाचा वापर न करता उत्पाददत स्टीलच े 'जगातील पदहले' ग्राहक 

ववतरि केल.े 
• स्टील हायड्रोजन िेकथ्र ूआयनामेककां ग टेक्नॉलॉजी वापरून बनवले गेले, ज ेकोळसा आणि कोकऐवजी 100% जीवाश्म-

मुक्त हायड्रोजन वापरते.  
• या उपक्रमाने व्हॉल्वो समूहाला जीवाश्म मुक्त स्टील ववतररत करण्यास सुरुवात केली आहे. 
• हायिीड प्रकल्पासाठी ववकास, ज्याची स्थापना 2016 मध्ये झाली आणि ती एसएसएबी, ऊजाा फमा वॅटनफॉल आणि 

एलकेएबी, खाि आणि खननज समूह याांच्या मालकीची आहे.  
• व्हॅटनफॉल आणि एलकेएबी दोन्ही स्वीडडि राज्याच्या मालकीच ेआहेत. सांकरिाची रूपरेषा माांडण्याचा ववचार म्हिजे 
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स्टील उत्पादनात कोळसा आणि कोकऐवजी "100% जीवाश्म मुक्त हायड्रोजन" वापरि.े 

मनी लॉर्न्ड्रुंगचा िामना करण्यािाठी दबुईन ेषवशेष न्यायालय स्थापन केले 
• दबुई कोटाान ेमनी लॉजन्ड्रांगचा मुकाबला करण्यावर वविेष न्यायालय आणि अपील न्यायालयात एक वविेष न्यायालय 

स्थापन करण्याची घोषिा केली.  
• हे न्यायालय आगथाक गुन्हे कमी करण्याच्या उद्देिाने पुढाकाराांच्या एका जस्ट्रांगमध्ये जोडले गेले आहे आणि अलीकडील 

मनी लाँडड्र ांग आणि दहितवादाच्या ववत्तपुरवठ्याच्या ववरोधातील कायाकारी कायाालयाच्या स्थापनेचे अनुसरि करत.े 
• हे पाऊल आमच्या भागधारकाांना राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी धोरि आणि राष्ट्रीय कृती योजना प्रभावीपिे अांमलात 

आिण्यासाठी आणि एक सिक्त आणि िाश्वत प्रिालीद्वारे त्याच े ध्येय साध्य करण्यासाठी त्याांची कायाक्षमता 
वाढववण्यास सक्षम करेल. 

अर्जत डोवाल 11 व्या ब्रिक्ि एनएिए व्हच्युाअल बैठकीचे अध्यक्ष  

• राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी जबाबदार असलेल्या बिक्स उच्च प्रनतननधीांची 11 वी बैठक जव्हडडओ कॉन्फरजन्सांगद्वारे आयोजजत 

करण्यात आली. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजजत डोभाल याांनी 2021 बिक्स शिखर पररषदेचे अध्यक्ष 

म्हिून भारत सभेच ेआयोजन केल ेहोत.े  
• 15 वी बिक्स शिखर पररषद सप्पटेंबर 2021 मध्ये होिार आहे. एनएसएच्या बिक्स बैठकीत पाच देिाांना राजकीय-

सुरक्षा सहकाया मजबूत करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान केले. 
• रशियाच्या सुरक्षा पररषदेच ेसगचव जनरल पत्रिेुव, गचनी पोशलटब्युरो सदस्य याांग जेची, दक्षक्षि आकफ्रकेचे राज्य 

सुरक्षा मांत्री नेसेडडसो गुडेनॉफ कोडवा आणि जनरल ऑगस्टो हेलनो ररबेरो परेरा, राज्यमांत्री आणि िाझीलच्या 
राष्ट्रपतीांच्या सांस्थात्मक सुरक्षा मांबत्रमांडळाचे प्रमुख उपजस्थत होत.े  

बैठकीच ेमहत्त्व: 
1. बिक्स एनएसएच्या बैठकीत बिक्स शिखर पररषदेने ववचार करण्यासाठी बिक्स दहितवादववरोधी कृती योजना 

स्वीकारली आणि शिफारस केली. 
2. एनएसए अजजत डोभाल आणि बिक्सच्या इतर उच्च सुरक्षा अगधकाऱ्याांनी अफगाणिस्तानची पररजस्थती आणि इराि, 

पजश्चम आशिया आणि आखाती प्रदेिातील घडामोडीांवर चचाा केली. 
3. दहितवाद्याांना ववत्तपुरवठा आणि त्याचा मुकाबला करि,े दहितवाद्याांनी इांटरनेटचा गैरवापर करि,े 

दहितवाद्याांच्या प्रवासाला आळा घालि,े सीमा ननयांत्रि, सॉफ्ट टागेट्सच ेसांरक्षि, मादहतीची देवािघेवाि, क्षमता 
वाढविे, आणि प्रादेशिक आणि यासारख्या क्षते्राांमध्ये सहकायााच्या ववद्यमान यांत्रिेला अगधक बळकट करिे हे 

प्पलॅनच ेउद्ददष्ट आहे.  

ग्रेटर माले  कनेर्क्टर्व्हटी प्रकल्प: मालदीव 
• अलीकडेच, अफकॉन्स या भारतीय कां पनीने मालदीवमधील सवाात मोठ्या पायाभूत सुववधाांच्या प्रकल्पासाठी करार 

केला आहे, जो ग्रटेर माले  कनेजक्टजव्हटी प्रोजके्ट (GMCP) आहे. 
• हा प्रकल्प भारत आणि मालदीव याांच्यातील द्ववपक्षीय सल्लामसलतीचा पररिाम आहे आणि सप्पटेंबर 2019 मध्ये 
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भारताच्या परराष्ट्रमांत्र्याांच्या माले दौऱ्यापासून चचाा सुरू आहे. 
• यात 6.74 ककमी लाांबीचा पूल आणि माले आणि जवळच्या ववशलांग्ली, गुजल्हफल्हू आणि गथलाफुिी बटेाांदरम्यान 

कॉजव ेशलांक असेल. यात अक्षय ऊजेचा वापर होईल. 
• या प्रकल्पाला 100 दिलक्ष अमेररकन डॉलसाच ेअनुदान आणि भारताकडून 400 दिलक्ष डॉलसाचे एक लाईन ऑफ 

के्रडडट (एलओसी) ददले जाते. 
• भारत मालदीवमध्ये करत असलेला हा सवाात मोठा प्रकल्प आहे.  

मुलाुंचा हवामान जोखीम ननदेशाुंक: युननिेफ 
• अलीकडेच, युनायटेड नेिन्स गचल्ड्रन्स फां ड (युननसेफ) ने फ्रायडेज फॉर फ्यूचरच्या सहकायााने ‘द क्लायमेट क्रायशसस 

इज अ चाइल्ड राइट्स क्रायशसस: इांट्रोड्यूजजांग द गचल्ड्रन्स क्लायमटे ररस्क इांडेक्स’ नावाचा अहवाल सादर केला. 
• मुलाच्या दृष्टीकोनातून हवामान जोखमीच ेहे पदहल ेव्यापक ववश्लेषि आहे. 
• मुलाांचा हवामान जोखीम ननदेिाांक:हवामान आणि पयाावरिीय धक्क्याांसारख्या मुलाांच्या प्रदिानावर आधाररत देिाांची 

क्रमवारी लावत,े जस े की चक्रीवादळ आणि उष्ितेच्या लाटा, तसेच त्या धक्क्याांवरील असुरक्षक्षतता, त्याांच्या 
अत्यावश्यक सेवाांच्या प्रवेिावर आधाररत. 

• पाककस्तान (14 वा), बाांगलादेि (15 वा), अफगाणिस्तान (25 वा) आणि भारत (26 वा) हे चार दक्षक्षि आशियाई 

देिाांपैकी आहेत जेथ ेमुलाांना हवामान सांकटाच्या पररिामाांचा अत्यांत उच्च धोका आहे. 
• भारतीय पररदृश्य: 
• भारत हा चार दक्षक्षि आशियाई देिाांपैकी आहे जजथ ेमुलाांना हवामान बदलाच्या पररिामाांचा सवाागधक धोका त्याांच्या 

आरोग्याला, शिक्षि आणि सांरक्षिाला आहे. 
• असा अांदाज आहे की येत्या काही वषांत 600 दिलक्षाहून अगधक भारतीयाांना 'तीव्र पािीटांचाई'ला सामोरे जाव ेलागेल, 

त्याच वेळी जागनतक तापमानात 2 सेजल्सयसपके्षा जास्त वाढ झाल्यावर भारतातील बहुसांख्य िहरी भागात फ्लॅि 

फ्लडडांग लक्षिीय वाढिार आहे. 
• 2020 मध्ये सवाागधक प्रदवूषत हवा असलले्या जगातील 30 िहराांपैकी 21 िहरे भारतातील होती. 

 

महत्वाच्या बातम्या: अथाव्यवस्था 
ररिव्हा बाँकेकडून 'षवत्तीय िमावेशकता ननदेशाुंका' ची घोषणा 

• देिातील ववत्तीय समावेिकतेचे प्रमाि मोजण्यासाठी आणि त्यात सुरू असिाऱ्या सुधारिाांना जोखण्यासाठी 
वावषाक ननदेिाांकाची घोषिा मांगळवारी केली. चालु आगथाक वषाातील एवप्रलमध्ये पदहल्या द्ववमाशसक पतधोरि 
आढाव्याच्या बैठकीत याचे सूतोवाच मध्यवती बँकेने केले होत.े 

• ववत्तीय समाविेकतेच्या ववववध पैलववषयी मादहती हस्तगत करून, त्याचे गुिात्मक पररमाि साांगिारा 
ननदेिाांक एक मोजपट्टीच असिार आहे. हा ववत्तीय समावेिकता ननदेिाांक (एफआय इांडेक्स), प्रत्येक वषी जुलै 
मदहन्यात प्रशसद्ध करण्यात येईल. बँककां ग, गुांतविकू, बबमा टपाल व त्याचप्रमाि ेननववृत्तवेतन (पेन्िन) अिा 
ववववध ववत्तीय सेवा घटकाांमधून गोळा होिारे उपिील याांच्या आधारे सरकार आणि त्या त्या क्षेत्राच्या 
ननयामकाांिी सल्लामसलत केली जाईल.  

• ननदेिाांकातून काय साधल ेजाईल? 
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• ववत्तीय सेवा आणि साधनाांचे सावाबत्रकीकरि, सवाासाठी ती सहजसाध्य आणि उपलब्ध आहेत काय आणि 
त्याांचा वापर आणि सेवेची गुिवत्ता जोखिारी ही मोजपट्टी असेल. 

RBI ने रायगड मधील कनााळा नागरी िहकारी बाँकेचा परवाना रद्द केला 
• भारतीय ररझव्हा बँकेने महाराष्ट्रातील रायगड आधाररत कनााळा नागरी सहकारी बँक शलशमटेडचा परवाना रद्द 

केला आहे.  
• भारतीय ररझव्हा बँकेने ददलेल्या मादहतीनुसार, कनााळा नागरी सहकारी बँकेचा परवाना अपुऱ्या भाांडवलामुळे 

आणि कमाईच्या सांभाव्यतेमुळे रद्द करण्यात आला आणि तो चालू ठेवल्याने ठेवीदाराांवर ववपरीत पररिाम 
होईल.आरबीआयने जोडले आहे की सहकार आयुक्त आणि सहकारी सोसायट्याांच ेरजजस्ट्रार, महाराष्ट्र याांनाही 
बँक बांद करण्यासाठी आदेि जारी करण्याची आणि बँकेसाठी शलजक्वडेटरची ननयुक्ती करण्याची ववनांती करण्यात 
आली आहे. 

•  आरबीआयने कळवले आहे की 95 टक्के ठेवीदाराांना त्याांच्या ठेवीांची पूिा रक्कम डडपॉणझट इन्िुरन्स आणि 
के्रडडट गॅरांटी कॉपोरेिनकडून शमळेल. 

•  प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवीांच्या अनामत ववमा दाव्याची रक्कम पाच लाख रुपयाांच्या आगथाक मयाादेपयतं 
प्राप्पत करण्याचा हक्क असले. 

 

शहरी िहकारी बाँकाुंिाठी चार स्तरीय रचना 
• अलीकडेच भारतीय ररझव्हा बँकेने (RBI) िहरी सहकारी बँकाांसाठी (UCBs) चार स्तरीय रचना सुचवली आहे. 
• कें द्र सरकारने जून 2020 मध्ये सवा िहरी आणि बहु-राज्य सहकारी बँकाांना RBI च्या थेट देखरेखीखाली 

आिण्यासाठी अध्यादेि मांजरू केला. 
• RBI ने जानेवारी 2020 मध्ये UCBs साठी सुपरवायझरी अॅक्िन फे्रमवका  (SAF) मध्ये सुधारिा केली. 

नागरी िहकारी बाँकाुंच ेवगीकरण 
• सहकारी बँका, भाांडवलाची उपलब्धता आणि इतर घटकाांच्या आधारावर, UCB चे ननयामक हेतूांसाठी चार स्तराांमध्ये 

वगीकरि केल ेजाऊ िकत:े 
1. दटयर 1: सवा युननट यूसीबी आणि पगारदार यूसीबी (डडपॉणझट आकार ककतीही असो) आणि इतर सवा यूसीबीज ज्याांच्याकडे 100 

कोटी रुपयाांपयतं ठेवी आहेत. 
2. दटयर 2: 100 कोटी ते 1,000 कोटी रुपयाांच्या ठेवी असलेल्या यूसीबी. 
3. दटयर 3: 1,000 कोटी ते 10,000 कोटी रुपयाांच्या ठेवी असलेल्या यूसीबी. 
4. दटयर 4: 10,000 कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या यूसीबी. 

यासाठी ककमान भाांडवल ते जोखीम-भाररत मालमत्ता गुिोत्तर 9% ते 15% पयतं बदलू िकत ेआणि 4 UCBs साठी 
बेसल III ननधााररत मानके असू िकतात. 

ननमाला िीतारमण याुंनी राष्ट्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन िुरू केली 
• कें द्रीय अथा आणि कॉपोरेट व्यवहार मांत्री ननमाला सीतारामन याांनी मालमत्ता मुद्रीकरि पाइपलाइन सुरू केली 

आहे: कें द्रीय मांत्रालये आणि सावाजननक क्षेत्रातील सांस्थाांसाठी 'राष्ट्रीय मुद्रीकरि पाइपलाइन'.  
• मालमत्ता ववमुद्रीकरि म्हिजे मयााददत कालावधीसाठी परवाना/भाडेपट्टीसाठी सरकारी ककां वा सावाजननक 

प्रागधकरिाच्या मालकीच्या मालमते्तचा खाजगी क्षते्रातील सांस्थेकडे आगाऊ ककां वा कालाांतराने ववचार करिे. 
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राष्ट्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) काय आहे? 
• नॅिनल मोनेटाइझेिन पाईपलाईन (एनएमपी) ववववध इन्फ्रास्ट्रक्चर मांत्रालयाअांतगात मालमत्ता आणि मालमत्ता वगा 

सूचीबद्ध करत,े जे कालाांतराने कमाई केली जाईल. म्हिजेच मालमते्तच ेमुद्रीकरि होईल. 
• कें द्रीय अथासांकल्प 2021-22 अांतगात 'मालमत्ता कमाई' च्या आज्ञेच्या आधारावर, नीती आयोगाने पायाभूत 

सुववधा मांत्रालयािी सल्लामसलत करून पाइपलाइन ववकशसत केली आहे. 
• NMP ने आगथाक वषा 2022 ते FY 2025 पयतं चार वषांच्या कालावधीत कें द्र सरकारच्या मूळ मालमते्तद्वारे 

एकूि 6.0 लाख कोटी रुपयाांच्या कमाईची िक्यता वतावली आहे. 
• िीषा 5 क्षते्रे एकूि पाइपलाइन मूल्याच्या सुमारे 83% आहेत. या िीषा 5 क्षते्राांमध्ये रस्त े(27%), त्यानांतर रेल्व े

(25%), वीज (15%), तेल आणि वायू पाइपलाइन (8%) आणि दरूसांचार (6%) याांचा समावेि आहे. 

आरबीआयमध्ये PIDF योजनेअुंतगात पीएम स्वननधी योजनेच्या लाभार्थयािंचा िमावेश केला  
• भारतीय ररझव्हा बँकेने पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फां ड (पीआयडीएफ) योजनेअांतगात लाभाथी म्हिून पीएम स्ट्रीट 

वेंडरच्या आत्मननभार ननधी (पीएम स्वननधी योजना) चा भाग म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या दटयर -1 आणि दटयर -2 
कें द्राांच्या पथ ववके्रत्याांना समाववष्ट करण्याची घोषिा केली आहे.  

• आरबीआयकडून पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फां ड (पीआयडीएफ) योजना टायर -3 ते दटयर -6 कें द्र आणि 

ईिान्येकडील राज्याांमध्ये पॉइांट्स ऑफ सेल (पीओएस) इन्फ्रास्ट्रक्चर (दोन्ही भौनतक आणि डडजजटल मोड) तैनात 

करण्यासाठी प्रोत्सादहत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. 
• त्यामुळे आता आरबीआयने वविेषतः दटयर -1 आणि दटयर -2 कें द्राांच्या रस्त्यावरील ववके्रत्याांना पीआयडीएफ 

योजनेचा भाग बनण्याची परवानगी ददली आहे. टायर -3 ते दटयर -6 कें द्राांवरील पथ ववके्रत े डीफॉल्टनुसार 
योजनेअांतगात समाववष्ट राहतील. पीआयडीएफकडे सध्या रु. 345 कोटी आहेत. 

 

महत्वाच्या बातम्या: िुंरक्षण 

एचएएलने हहुंदसु्थान -228 षवमानाुंची चाचणी घेतली 
• सांरक्षि मांत्रालयाच्या सावाजननक क्षते्रातील उपक्रम, दहांदसु्तान एरोनॉदटक्स शलशमटेड (एचएएल) ने ‘दहांदसु्तान -

228’ नावाचे नागरी ववमान बनवण्याची जशमनी चाचिी यिस्वीपि ेकेली आहे.दहांदसु्थान -228 ववमानाची  
जशमनी चाचिी आणि लो स्पीड टॅक्सी ट्रायल्स (LSTT) कानपूर येथील HAL सुववधेत घेण्यात आली. 

• हे 19 आसनी मल्टीरोल युदटशलटी ववमान आहे. हे लष्करी ववमान डोननायर 228 च्या ववद्यमान फे्रमच्या आधारावर 
तयार केले गेले आहे. ही नागरी आवतृ्ती एअर अॅम्ब्युलन्स, व्हीआयपी वाहतूक, प्रवासी वाहतूक, क्लाउड सीडडांग, फ्लाइट 
तपासिी भूशमका आणि पॅरा जांवप ांग, फोटोग्राफी सारख्या मनोरांजनात्मक उपक्रमाांसाठी वापरली जाईल.  

• UDAN- प्रादेशिक कनेजक्टजव्हटी योजनेला पादठांबा देण्याच्या उद्देिाने दहांदसु्थान -228 ववमानाांची ननशमाती करण्यात 
आली आहे. याचा वापर शसजव्हल ऑपरेटर आणि राज्य सरकार त्याांच्या प्रशिक्षि आणि देखभाल आणि लॉजजजस्टक्ससाठी 
समथान देऊन त्याांच्या आांतर आणि आांतर-राज्य कनेजक्टजव्हटीसाठी करेल. 

INS तबरने ब्रिटनच्या रॉयल नेव्हीिोबत व्यायाम कोकण 2021 मध्ये भाग  
• INS तबर भारतीय नौदल आणि बिटनमधील रॉयल नेव्ही याांच्यातील द्ववपक्षीय व्यायामामध्ये भाग 

घेत आहे जेिेकरून दोन्ही बाजूांचे लष्करी सहकाया वाढेल. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

 

• 12 ऑगस्ट रोजी पोट्ासमाउथच्या बांदरात येण्यापूवी एचएमएस वेस्टशमन्स्टरसह सागरी हस्तक्षेप 
व्यायामासह कोकि 2021 व्यायामाची सुरुवात केली. 

भारतीय नौदलाने  र्व्हएतनामिोबत द्षवपक्षीय िागरी िराव केला  
• उद्धेश: भारतीय नौदल आणि जव्हएतनाम पीपल्स नेव्ही (व्हीपीएन) ने दोन्ही नौदलाांमधील सांरक्षि सांबांध मजबूत 

करण्यासाठी दक्षक्षि चीन समुद्रात द्ववपक्षीय सागरी कसरत केली.  
• िहभाग: भारताकडून, INS रिववजय आणि INS Kora या व्यायामात सहभागी झाले आणि जव्हएतनाम पीपल्स नेव्ही 

(VPN) कडून डड्रपमध्ये VPNS Ly Thai To (HQ-012) कफ्रगेटने भाग घेतला. 
लष्ट्कराने जम्मू-काश्मीरमध्ये 400 फकमी "जज्बा-ए-नतरुंगा" ररले मॅरेथॉन आयोर्जत केली  

• जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कराने 400 ककमी "जज्बा-ए-नतरांगा" ररले मॅरेथॉन आयोजजत केली. या कायाक्रमाला 
झेंडा दाखवण्यात आला. 

• नेततृ्व: ररलेचे नेततृ्व करिारे स्पॅड्स डडजव्हजनचे जनरल ऑकफसर कमाांडड ांग मेजर जनरल राजीव पुरी होते. 
• िहभाग : ननयांत्रि रेषेवर (एलओसी) भारतीय नतरांग्यासह 300 हून अगधक सैननक सहभागी झाले होते. 
• उद्देश: ियातीने बांधुत्वाची भावना जागतृ केली, कारि प्रत्येक सनैनकाने जबाबदारीच्या क्षते्रात (एओआर) 

कॉमे्रडशिपचे प्रतीक असलेला राष्ट्रध्वज वाहून नेला, तो लढाईत खाांद्याला खाांदा लावून उभा असलेल्या इतर 
युननट्सला ददला. 

राजनाथ सिुंह याुंनी डडफेन्ि इुंडडया स्टाटाअप चॅलेंज - DISC 5.0 लााँच केले 
• सांरक्षि मांत्री राजनाथ शसांह याांनी 19 ऑगस्ट 2021 रोजी नवी ददल्लीत डडफेन्स इनोव्हेिन ऑगानायझेिन 

(iDEX -DIO) उपक्रमाांतगात डडफेन्स इांडडया स्टाटाअप चॅलेंज सुरू केले. चॅलेंज - DISC) 5.0 लाँच केले.  
• सांरक्षि मांत्रालयाने 2021-2022 या आगथाक वषाासाठी iDEX उपक्रमाद्वारे देिाांतगात खरेदीसाठी 1,000 कोटी 

रुपयाांची तरतूद केली आहे.  
• सांरक्षि उत्पादन ववभाग, सांरक्षि मांत्रालयाने 2021-22 ते 2025-26 या पुढील 5 वषांसाठी iDEX साठी 

498.80 कोटी रुपयाांचे अथासांकल्पीय समथान मांजूर केले आहे. 
• DISC: डीआयएससी हे एक व्यासपीठ आहे जजथे सरकार, सेवा, गथांक टँक, उद्योग, स्टाटाअप आणि 

नवकल्पनाकार एक मजबूत, आधुननक आणि सुसज्ज लष्करी आणि नततकेच सक्षम आणि आत्मननभार सांरक्षि 

उद्योग ननमााि करून सांरक्षि आणि एरोस्पेस क्षेत्राांना त्याांच्या पूिा क्षमतेपयंत पोहोचण्यास मदत करू िकतात.  

मलबार नौदल िराव 26 ऑगस्टपािून िुरू  
• भारत, अमेररका, ऑस्टे्रशलया आणि जपानच्या नौदल 26 ऑगस्ट 2021 पासून मलबार नौदल सराव 

आयोजजत करण्यासाठी सज्ज आहेत. 
• समुद्राची कवायत अमेररकेचा प्रदेि असलले्या गुआम बेटावर केली जाईल. हे कफलीवपन्सच्या पूवेस 2,500 

ककमी अांतरावर आहे. 
• वावषाक व्यायाम चार ददवसाांचा असेल. 
• आांतर-कायाक्षमता वाढविे, सवोत्तम पद्धतीांमधून शमळविे आणि सागरी सुरक्षा कायांसाठी आवश्यक 

कायापद्धतीांची सामान्य समज ववकशसत करिे या उद्देिाने हे आयोजजत केल ेजाईल. 
• डड्रलचा एक भाग म्हिून जदटल पषृ्ठभाग, पाण्याखाली आणि हवाई ऑपरेिनची माशलका आयोजजत केली 
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जाईल. 

 
मलबार व्यायामाबद्दल 

मलबार व्यायाम हा भारत, जपान, ऑस्टे्रशलया आणि यूएसए च्या नौदलाांमध्ये वावषाक नौदल सराव आहे. हे 
दहांदी महासागर आणि पॅशसकफक महासागरात आळीपाळीने आयोजजत केल ेजात.े 

दिुरा इुंडो-कतार िुंयुक्त नौदल व्यायाम "िैर-अल-बहर" पसशायन आखातात 

 
• 9 ते 14 ऑगस्ट दरम्यान पशिायन आखातात भारतीय नौदल आणि कतार अशमरी नौदल दल (QENF) याांच्या 

सांयुक्त नौदल सराव झैर-अल-बहरची दसुरी आवतृ्ती आयोजजत केली गेली.  
• व्यायामाच्या या आवतृ्तीत दोन ददवसाांचा समुद्री टप्पपा आणि त्यानांतर तीन ददवसाांचा बांदराचा टप्पपा होता.  
• समुद्री टप्पप्पयात सामररक सागरी व्यायामाांचा समावेि आहे ज्यात पषृ्ठभागावरील कारवाई, पायरसीववरोधी व्यायाम, 

हवाई सांरक्षि, सागरी पाळत ठेविे, बोडडगं ऑपरेिन आणि एसएआर व्यायामाांचा समावेि आहे. 
• व्यायामाच्या समुद्राच्या टप्पप्पयात, भारतीय नौदलाची स्टील्थ कफ्रगेट आयएनएस बत्रकां द, क्यूईएनएफची बाझाान आणि 

दमसाह शे्रिी क्षेपिास्त्र नौका, एमआरटीपी 34 क्लास फास्ट-अटॅक क्राफ्ट आणि राफेल लढाऊ ववमानाांनी भाग 

घेतला. 
• कतार राजधानी: दोहा (दोहा); चलन: कतारी ररयाल. 
• कतारच े पांतप्रधान: िखे खाशलद बबन खशलफा बबन अब्दलुअजीज अल थानी (िखे खाशलद बबन खशलफा बबन 

अब्देलाणझझ अल थानी). 

अफगाझणस्तानातून भारताच्या ननवाािन मोहहमेला 'ऑपरेशन देवी शक्ती' अिे नाव देण्यात आले 

• परराष्ट्र मांत्रालयाने (MEA) युद्धग्रस्त अफगाणिस्तानातून आपल्या नागररकाांना बाहेर काढण्याच्या भारताच्या 
जदटल शमिनला 'ऑपरेिन देवी िक्ती' अस े नाव ददल े
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आहे. परराष्ट्र मांत्री एस जयिांकर याांनी 24 ऑगस्ट रोजी ददल्लीत 78 ननवााशसताांच्या ताज्या तुकडीच्या आगमनाचा 
उल्लेख करताना 24 ऑगस्ट रोजी एका ट्ववटमध्ये या ऑपरेिनचे नाव माहीत होत.े 

• ताशलबानने अफगाणिस्तानची राजधानी ताब्यात घेतल्यानांतर एक ददवसानांतर 16 ऑगस्ट रोजी भारताने 40 

भारतीयाांना काबूलहून ददल्लीला ववमानाने हलवून जक्लष्ट ननवाासन मोदहमेला सुरुवात केली. काबूलमधील बबघडलेल्या 
सुरक्षा पररजस्थतीमध्ये भारताने आतापयतं 800 हून अगधक लोकाांना बाहेर काढले आहे आणि त्याांच्या नागररकाांना 
वाचवण्यासाठी ववववध राष्ट्राांनी सांघषा केला आहे. 

कोपनहेगन EIU च्या िुरक्षक्षत शहर ननदेशाुंक 2021 मध्ये अव्वल आहे 

• इकॉनॉशमस्ट इांटेशलजन्स युननट (EIU) ने जारी केलले्या सेफ शसटीज इांडेक्स 2021 मध्ये डेन्माका ची राजधानी 
कोपेनहेगनला 60 जागनतक िहराांपैकी जगातील सवाात सुरक्षक्षत िहर म्हिून नाव देण्यात आल ेआहे. कोपनहेगनने 

100 पकैी 82.4 गुि शमळवले, िहरी सुरक्षचेी पातळी मोजिाऱ्या ईआययूच्या द्वैवावषाक ननदेिाांकाच्या चौथ्या 
आवतृ्तीत अव्वल स्थान शमळवले. याांगून 39.5 गुिाांसह ककमान सुरक्षक्षत िहर म्हिून ननदेिाांकाच्या तळािी आहे. 

• भारता कडून:नवी ददल्ली आणि मुांबईला ननदेिाांकात स्थान शमळाल े आहे. 56.1 गुिाांसह नवी ददल्ली 48 व्या 
स्थानावर आहे, तर मुांबई 54.4 गुिाांसह 50 व्या स्थानावर आहे. 

जगातील टॉप 10 िुरक्षक्षत शहरे 
1. कोपनहेगन 
2. टोरांटो 
3. शसांगापूर 
4. शसडनी 
5. टोककयो 
6. आम्सटरडॅम 
7. वेशल ांग्टन 
8. हाँगकाँग 
9. मेलबना 
10. स्टॉकहोम 

िुरक्षक्षत शहर ननदेशाुंक 2021 बद्दल: 
• EIU च ेसुरक्षक्षत िहरे ननदेिाांक हे जागनतक, िहरी सुरक्षा मोजण्यासाठी ववकशसत केलेले एक वैजश्वक, धोरिात्मक 

बेंचमाककंग साधन आहे. हा ननदेिाांक प्रथम 2015 मध्ये प्रशसद्ध झाला. 
• 2021 मध्ये, डडजजटल, आरोग्य, पायाभूत सुववधा, वैयजक्तक आणि पयाावरिीय अिा पाच ववस्ततृ स्तांभाांमध्ये 

सुरक्षेच्या 76 ननदेिकाांच्या आधारे िहराांची क्रमवारी लावण्यात आली आहे. 
• 2021 सालच्या सुरक्षा मापदांडाांच्या यादीत पयाावरि सुरक्षा ही नवीन भर आहे. 

िहरे 0 ते 100 च्या प्रमािात स्कोअर करतात जथेे स्कोअर खालील पद्धतीने सुरक्षा दिावते: 
1. 0-25-कमी सुरक्षा 

2. 25.1-50-मध्यम सुरक्षा 
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3. 50.1-75-उच्च सुरक्षा 
4. 75.1-100-खूप उच्च सुरक्षा 

5 वा भारत-किाफकस्तान िुंयुक्त प्रसशक्षण व्यायाम “KAZIND-21” 

• इांडो-कझाककस्तान सांयुक्त प्रशिक्षि व्यायामाची 5 वी आवतृ्ती, "काणझांड -21" 30 ऑगस्ट ते 11 सप्पटेंबर 2021 पयतं टे्रननांग 

नोड, आयिा बीबी, कझाककस्तान येथे आयोजजत केली जाईल.  
• सांयुक्त प्रशिक्षि व्यायामामुळे भारत आणि कझाककस्तान सैन्य याांच्यातील द्ववपक्षीय सांबांधाांना चालना शमळेल. भारत आणि 

कझाककस्तानच्या सिस्त्र दलाांसाठी सांयुक्त राष्ट्राांच्या आदेिानुसार डोंगराळ, ग्रामीि पररजस्थतीांमध्ये काउांटर बांडखोरी/ 
दहितवादववरोधी कारवायाांसाठी प्रशिक्षि देण्यासाठी हा व्यायाम देखील एक व्यासपीठ आहे. 

• बबहार रेजजमेंटच्या बटाशलयनद्वारे प्रनतननगधत्व केलेल्या भारतीय सैन्याच्या तुकडीमध्ये एकूि 90 जवान असतात ज्याांचे नेततृ्व 

एक आकजस्मक कमाांडर करते.  
• कझाककस्तान लष्कराचे प्रनतननगधत्व कां पनी ग्रुप करेल. सांयुक्त व्यायामाच्या व्याप्पतीमध्ये उप-युननट स्तरावर दहितवादववरोधी 

वातावरिात व्यावसानयक देवािघेवाि, ऑपरेिनचे ननयोजन आणि अांमलबजाविी आणि िस्त्राांवरील कौिल्य, लढाऊ िूदटांग 

आणि काउांटर बांडखोरी/ दहितवादववरोधी ऑपरेिनमधील अनुभव सामानयक करिे समाववष्ट आहे. 

• कझाककस्तान पांतप्रधान: असकर मामीन, राजधानी: नूर-सुलतान, चलन: कझाकस्तानी टेंग े

योजना 
प्रधानमुंत्री गनतशक्ती योजना जाहीर 

• देिातील तरुिाांना रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी तब्बल 100 लाख 
कोटी रुपयाांच्या 'प्रधानमांत्री गनतिक्ती योजने'ची घोषिा केली. या योजनेच्या माध्यमातून रोजगारासोबतच 
देिातील पायाभूत सुववधा मजबूत करण्यात येईल. 

“उभरते सितारे फुं ड” योजनेची िुरुवात लखनौ मधून  
• कें द्रीय अथामांत्री ननमाला सीतारामन याांनी लखनऊमध्ये ननयाातशभमुख कां पन्या आणि स्टाटा-अपसाठी 

महत्वाकाांक्षी “उभरत ेशसतारे फां ड” (इमजजंग स्टासा फां ड) योजना सुरू केली.  
• उद्देश : या ननधीचा उद्देि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाांना ननधी प्रदान करिे आहे. एजक्झम बँक आणि 

शसडबीने हा ननधी उभारला आहे. 
• गेल्या वषीच्या अथासांकल्पीय भाषिात सीतारामन म्हिाले होते की, अथाव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सूक्ष्म, 

लघु आणि मध्यम उद्योगाांची (एसएमई) महत्त्वाची भूशमका आहे.  
• हे उद्योग रोजगार ननमााि करतात, नवकल्पना ननमााि करतात आणि जोखीम घेतात.  
• गेल्या 2 वषाात कें द्र सरकारने उचललेल्या पावलाांचे सकारात्मक पररिाम आज आपि पाहत आहोत आणि 

जगात आपल्या देिाची जस्थती मजबूत झाली आहे.  
• उत्तर प्रदेिातील प्रत्येक जजल्हयाला " उभरत ेशसतारे फां ड " योजनेचा लाभ शमळेल. 
• त्याांनी उत्तर प्रदेिातील 'एक जजल्हा एक उत्पादन' योजनेचेही कौतुक केले. 
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पुरस्कार आझण िन्मान 

कतार मधील आयोर्जत आुंतरराष्ट्ट्रीय तबला वादन स्पधेत भारतीय चमू यशस्वी  

• बांगळुरूच्या भारतीय सांगीत ववद्यालयाने सप्पटेंबर मदहन्यात आयोजजत केलले्या आांतरराष्ट्रीय ऑनलाईन तबला 
वादन स्पधेत कतारच्या जस्कल्स डेव्हलपमेंट सेंटरमधील चमूने नेत्रदीपक यि शमळवले. 

• ही आांतरराष्ट्रीय तबला वादन स्पधाा तीन गटात पार पडली:  
1. सब-ज्युननअर (५ ते ८ वषे), 
2.  ज्युननअर (९ ते १२ वषे)  
3.  शसननयर (१३ ते १६ वषे)  

कतारचे गटवार ववजतेे पुढील प्रमािे: 
● सब-ज्युननअर: आरव गायकवाड (प्रथम क्रमाांक), ििाांक करुिाकरि (चौथा क्रमाांक), ईिान पारखी (पाचवे 

स्थान) 
● ज्युननअर: स्नेह सावशलया (ततृीय क्रमाांक), मांजुनाथ ववजय, आददनाथ राजीव (चौथा क्रमाांक), साथाक 

काांकररया (पाचवा क्रमाांक) 
● शसननअर गट: प्राांजली मुळीक (दसुरा क्रमाांक), हृवषकेि रुपाकुला (नतसरा क्रमाांक), आररत कोष्टी (पाचवा 

क्रमाांक) 
लेफ्टनुंट कनाल लक्ष्मीधर भुयान याुंचा षवश्वषवक्रम 

● नाशिक इथां लेफ्टनांट कनाल लक्ष्मीधर भुयान याांनी ववश्वववक्रमाला गवसिी घातलीय 20 फूट उांच शिडीवर 
एक तास ऑन व्हील हा ववक्रम त्याांनी आपल्या नावावर केला. 

● चालत्या जीपवर िीषाासन योग मुदे्रत भुयान पाहायला शमळाले भुयान याांनी 1 तास 13 शमननटां ही प्रात्याक्षक्षकां  
सादर केली. 

● ननरीक्षक: भारतीय तोफखाना कें द्रातील ग्यानी स्टेडडयममध्ये केला हा अचाट ववक्रम गगनीज बुक ऑफ वल्डा 
रेकॉडा,एशिया बुक,शलम्का बुक,अमेररका बुक ऑफ रेकॉडा याांच्या ननरीक्षकाांसमोर केला ववश्वववक्रम. 

िीआयएिएफच्या गीता िमोटा माउुं ट एल्ििची उुंची मोजणारे पहहले िीएपीएफ अगधकारी बनले 

● सीआयएसएफच्या गीता समोटा याांनी  युरोपमधील सवाात उांच शिखर असलेल्या माउांट एल्िसची उांची 
मोजिारे पदहले कें द्रीय सिस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) अगधकारी बनल.ेउपननरीक्षक गीता समोटा याांनी 

रशियातील माउांट एल्िस हे युरोपमधील सवाात उांच शिखर सर केल ेआहे, अस ेसीआयएसएफने साांगगतले.  
● यासह, 31 वषीय ही कामगगरी करिारी  पदहली  कें द्रीय सिस्त्र पोलीस दलाची  अगधकारी बनली. 

महाराष्ट्ट्र पोलीि दलाला 67 राष्ट्ट्रपती पदके जाहीर 

● स्वातांत्र्य ददनाच्या पूवासांध्येला गहृ ववभागाने पोलीस िौया, गुिवत्तापूिा सेवा आणि राष्ट्रपती पदके जाहीर केली 
असून यात महाराष्ट्र पोलीस दलाने 67 पदके पटकावली.  
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● पुरस्कार ववजेत े: राज्य गुप्पतवाताा ववभागाचे आयुक्त आिुतोष डुांबरे, नाशिक ग्रामीिचे पोलीस उपननरीक्षक 

अिोक आदहरे, यवतमाळ महामागा सुरक्षा पथकाचे पोलीस उपननरीक्षक ववनोदकुमार नतवारी याांना उल्लखेनीय 
सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदक देण्यात आल ेआहे. 

महाराष्ट्ट्र राज्य महाकवी कासलदाि िुंस्कृत िाधना पुरस्कार जाहीर  

● सांस्कृतच ेपुरस्कार जाहीर, महाराष्ट्र राज्य महाकवी काशलदास सांस्कृत साधना पुरस्कार जाहीर झाल.े  
● पुरस्कार ववजेत े: 
● त्यात 2018 साठी पां. कृष्ििास्त्री जोिी, पां. दत्तात्रय मुरवि,े डॉ, हेमा डोळे, डॉ. ववजया जोिी, डॉ. इांद ू

देिपाांडे, डॉ. रजनी जोिी, सांजीव लाभे, डॉ. हषादेव माधव. 
● 2019 साठी पां. श्रीहरी धायगुडे, पां. रवीांद्र पठैिे, डॉ. ज्योत्स्ना खरे, डॉ. प्रज्ञा देिपाांडे, डॉ. मधुसूदन पेंना, 

डॉ. महेि देवकर, डॉ. अजय ननलांगेकर, प्रा. पुष्पा दीक्षक्षत. 
● 2020 साठी पां. राजेश्वर ववश्व िास्त्री देिमुख घोडजकर, पां. देशिक नारायि कस्तुरे, डॉ. गजानन अांभोरे, 

डॉ. माधवी जोिी, डॉ. मल्हार कुलकिी, डॉ. कल्पना आठल्ये, तरांगगनी खोत, आनांदतीथा वागासवपांगे याांना 

पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 
२०२१ चा युवा वैज्ञाननक पुरस्कार डॉ. राकेश जोशी याुंना  

• ककटकाांच्या प्रादभुाावामुळे दरवषी िेतकऱ्याांचे कोट्यावधीांचे नुकसान होते. तसेच कीटकनािक नाका 
तोंडात गेल्यामुळे िेतकऱ्याांना जीवही गमवावा लागतो. यावर उपाय म्हिून फक्त कीटकाांनाच लागू 
पडतील अिी रसायने िोधण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय रासायननक प्रयोगिाळेतील जैवरसायन िास्त्रज्ञ डॉ. 
राकेि जोिी करत आहे.  

• या योगदानाबद्दल त्याांना वैज्ञाननक आणि औद्योगगक सांिोधन पररषदेच्यावतीने (सीएसआयआर) 
'युवा वैज्ञाननक 2021' पुरस्काराने सन्माननत करण्यात आले. 

• मुळचे नाशिकचे असलेले डॉ. जोिी याांनी केटीएचएम जैवतांत्रज्ञान ववषयात पदवीचे शिक्षि पूिा केले. 
पदव्युत्तर शिक्षि पुण्यातील मॉडना महाववद्यालयात घेतले. त्यानांतर 'एनसीएल'मध्ये पीएचडी केली. 
साववत्रीबाई फुले पुिे ववद्यापीठातील जैवमादहती आणि जैवतांत्रज्ञान ववभागात (आयबीबी) ते पाच 
वषे प्राध्यापक म्हिून कायारत होते. 

• देिातील ३५ वषाापेक्षा कमी वयाच्या आणि सांिोधनात उल्लेखनीय काया करिाऱ्या वैज्ञाननकाांचा या 
पुरस्काराने सन्मान करण्यात येतो. यांदा सात युवा वैज्ञाननकाांना गौरववण्यात आले. 
  

राष्ट्ट्रीय स्तरावर राज्यातील दोन सशक्षकाुंचा िन्मान 
• राज्यातील जजल्हा पररषदेच्या िाळाांतील दोन शिक्षक राष्ट्रीय पातळीवरील सन्मानाचे मानकरी ठरले 

आहेत. कें द्रीय शिक्षि मांत्रालयातफे ददला जािारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार गडगचरोली जजल्हयातील 
खुिीद िेख आणि उस्मानाबाद जजल्हयातील उमेि खोसे याांना जाहीर झाला आहे. 
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• कें द्रीय शिक्षि मांत्रालयाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराांची घोषिा मांगळवारी केली. यांदा एकूि ४४ 
शिक्षकाांना पुरस्कार शमळाला आहे. करोनाच्या प्रादभुाावामुळे यांदाही पुरस्काराची प्रकक्रया ऑनलाइन 
पद्धतीने राबवण्यात आली होती. त्यात राज्यातील खुिीद िेख आणि उमेि खोसे पुरस्काराचे 
मानकरी ठरले. त्यामुळे ग्रामीि भागातील शिक्षकाांनी शमळवलेले यि लक्षिीय ठरले आहे. 

रौनकने र्स्पसलम्बगो ओपन र्जुंकले 
• युवा भारतीय गँ्रडमास्टर रौनक साधवानीने रवववारी येथे 19 व्या जस्पशलांबगो ओपन बुद्गधबळ स्पधेत 

नऊ फेऱ्याांमधून सात गुिाांसह ववजय शमळवला. 15 वषीय साधवानी (एलो 2579) स्पधेत अपराजजत 
रादहला, पाच ववजय आणि चार अननणिात. चौथ्या क्रमाांकावर असलेल्या भारतीयाने या स्पधेत 
पोलांडच्या ऑस्कर ववझोरेकला पराभूत करून आणि इतर चार जिाांववरुद्ध आपले गेम ड्रॉ करताना 
पाच जीएमचा सामना केला. त्याचे ववजय इटलीच्या जोिुआडे कॅपेललेटो, हांगेरीच्या आरोन पास्टी, 
इटलीच्या लोरेझ्नो लोदीसी आणि फ्रान्सच्या लोइक ट्रावॅडॉन याांच्याववरुद्ध झाले. 

• तो नवव्या आणि अांनतम फेरीत हांगेररयन जीएम अॅडम कोझाक ववरुद्ध खेळला. साधवानी आणि 
इटलीचे महाव्यवस्थापक वपयर लुईगी बसो नऊ फेऱ्याांनांतर सात गुिाांवर बरोबरीत होते, पि 
भारतीयाांनी टायिेकच्या चाांगल्या गुिाांच्या आधारावर अव्वल स्थान शमळवले. 

• भारतीय जीएमने गेल्या मदहन्यात ऑजस्ट्रयात सेंट ववटर जॅक्स लेमन ओपन आांतरराष्ट्रीय रेदटांग 
स्पधाा जजांकली होती. भारतीय गँ्रडमास्टर आर विैाली सहा गुिाांसह 14 व्या स्थानावर आहे आणि 
मदहलाांच्या स्पधेत ती सवोत्तम होती. त्याांनी चार ड्रॉ आणि एक पराभव वगळता चार ववजय नोंदवले. 

• त्याच्या ववजयाला इटलीचे सवोच्च दजााचे जीएम शमिेल गोडेनाचे षटक होते. 120 पेक्षा जास्त 
खेळाडूांनी स्पधेत भाग घेतला. 

 

पुस्तके आझण लेखक 

िीडीएि जनरल रावत याुंच्या हस्ते "ऑपरेशन खुकरी" वरील एक पुस्तक प्रकासशत िाले 
• सीडीएस जनरल बबपीन रावत याांना लेणखका मेजर जनरल राजपाल पुननया आणि श्रीमती दाशमनी पुननया याांच े

"ऑपरेिन खुखरी" हे पुस्तक भेट देण्यात आले.  
• सांयुक्त राष्ट्र सांघाचा भाग म्हिून शसएरा शलओनमध्ये भारतीय लष्कराच्या यिस्वी बचाव मोदहमेवर हे पुस्तक 

प्रकाि टाकते.  
• वषा 2000 होत,े पजश्चम आकफ्रकेतील शसएरा शलओन, वषांच्या नागरी सांघषााने उद्ध्वस्त झाले. 
•  सांयुक्त राष्ट्राांच्या हस्तक्षपेामुळे भारतीय लष्कराच्या दोन कां पन्या सांयुक्त राष्ट्राांच्या िाांतता मोदहमेचा भाग 

म्हिून कैलाहुन येथे तैनात होत्या. 
 

महत्वाचे हदवि 

पुडुचेरीत षवधीत हस्ताुंतरण हदवि (डी जुरे ट्राुंिफर डे) िाजरा िाला 
• पुडुचेरीमध्ये आज डी जुरे हस्ताांतरि ददन साजरा केला जात आहे. ववधानसभा अध्यक्ष आर. सेल्वम 

याांनी पुदचेुरीमधील ककजूर या दगुाम गावात 
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बाांधलेल्या स्मारकावर पुष्पाांजली अपाि केली. 1962 मध्ये या ददविी सत्ता हस्ताांतरि झाले. 
• फ्रें च आणि भारतीय सरकार याांच्यात झालेल्या सामांजस्य कराराला 16 ऑगस्ट 1962 रोजी फ्रें च 

सांसदेने मांजुरी ददली. म्हिून त्या ददविी "डी-ज्यूर" (कें द्रिाशसत प्रदेिाचे कायदेिीर ववलीनीकरि) 
लागू झाले. या जनमत सांग्रहात 178 प्रनतननधी उपजस्थत होते ज्यात 170 भारतािी जोडण्याच्या 
बाजूने आणि 8 ववरोधात मतदान झाले. 

खेळ 

पोलुंडच्या युवा षवश्वकरुंडक नतरुंदाजीत पाच िुवणापदकाुंची 
● पोलांडच्या व्रॉस्ला िहरात सुरू असलेल्या युवा ववश्वकरांडक नतरांदाजीत भारतीयाांनी आपली ददमाखदार कामगगरी अखेरच्या 

ददविीही कामय ठेवली. तब्बल पाच सुविापदकाांची कमाई केली. 
● कां पाऊां ड ववभागात १८ आणि २१ वषांखालील गटात भारतीयाांनी तीन सुविा, दोन रौप्पय आणि दोन िाँझ पदके शमळवली 

होती. आज १८ वषांखालील ररकव्हा प्रकारात भारतीय नतरांदाजाांनी सुविायि शमळवले. 
● भारताच ेसुविापदक ववजेते 
● कॅडेट : वविाल चेंगमेई, अशमत कुमार, ववकी राहुल 
● कॅडेट शमश्र : तमन्ना आणि बबिाल चेंगमई 
● ज्युननयर मुले साांगधक पाथा : : साळुांखे, आददत्य चौधरी, धीरज बोमदेव 
● ज्युननयर शमश्र साांनघक : कोमशलका बारी, पाथा साळुांखे 
● ज्युननयर मुली: कोमशलका बारी 

हॉकी स्टार वुंदना कटाररया उत्तराखुंड महहला आझण बालषवकाि राजदतू िाल्या 
• उत्तराखांडचे मुख्यमांत्री पुष्करशसांह धामी याांनी भारतीय मदहला हॉकी सांघाच्या खेळाडू वांदना कटाररया राज्याच्या मदहला 

सक्षमीकरि आणि बालववकास ववभागाच्या िँड अॅम्बेसेडर असतील अिी घोषिा केली आहे. दटलू रौटेली पुरस्कार आणि 
अांगिवाडी सेववका पुरस्कार ववजेत्याांना सन्माननत करण्यासाठी आयोजजत कायाक्रमात ही घोषिा करण्यात आली. 

• याआधी, धामीने टोककयो ऑशलजम्पकमधील उत्कृष्ट कामगगरीबद्दल भारतीय मदहला हॉकी सांघाच्या खेळाडू वांदना 
कटाररयाला 25 लाख रुपयाांचे रोख बक्षीस जाहीर केले होते. 

भारताच्या समश्र िुंघाला ररले काुंस्यपदक समळाले 
• भारताच्या शमश्र ररले सांघाने जागनतक युवा (२० वषांखालील) अॅथलेदटक्स अजजांक्यपद स्पधेतील ४ 

बाय ४०० मीटर ियातीमध्ये काांस्यपदक जजांकले. 
• जागनतक युवा अॅथलेदटक्स स्पधेतील पदकववजेते खालीलप्रमािे 
• बी. श्रीधर, कवपल वप्रया मोहन, सुमी- शमश्र ररले- 2021- काांस्य 

 

अहवाल  

जागनतक उत्पादन जोखीम ननदेशाुंकामध्ये  भारत दिुऱ्या क्रमाुंकावर 
• भारत हे जागनतक उत्पादन कें द्र म्हिून उदयास आले आहे आणि प्रभावीपिे अमेररकेला मागे टाकत जगातील दसुरे सवाागधक 

इजच्छत उत्पादन स्थळ बनले आहे.  
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• हे युनायटेड स्टेट्स आणि उत्पादन क्षेत्रातील वविाल देि, चीनसह इतर देिाांच्या तुलनेत उत्पादकाांद्वारे भारतातील वाढते 
स्वारस्य दिावते.  

• कुिमन अँड वेककफल्डच्या 2021 ग्लोबल मॅन्युफॅक्चररांग ररस्क इांडेक्समध्ये भारताचे रँककां ग ददसून आले. युरोप, अमेररका आणि 

आशिया पॅशसकफकमधील ननदेिाांकामध्ये 47 देि आहेत. 

जागनतक उत्पादन जोखीम ननदेशाुंकाबद्दल 
• आांतरराष्ट्रीय उत्पादनासाठी सवाात अनुकूल स्थानाांच्या आधारावर, कुिमन आणि वेककफल्डच्या मॅन्युफॅक्चररांग 

ररस्क इांडेक्स अहवालामध्ये अनेक घटकाांच्या आधारावर देिाांची क्रमवारी समाववष्ट आहे: 
1. जोखीम आणि खचा घटक 
2. राजकीय आणि आगथाक जोखीम 
3. बाजाराची पररजस्थती आणि श्रम खचा बाजार प्रवेि 

नवीन नेमणुका 
SC कॉलेर्जयम ने 3 महहला न्यायाधीशाुंच्या नावाुंची सशफारि केली आहे 

• सवोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजजयमने शिफारस केलेल्या या तीन मदहला न्यायाधीिाांमध्ये  
1.कनााटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती बी. व्ही. नागरथना 
2. तेलांगिा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती हेमा कोहली  
3. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती बेला एम बत्रवेदी 

 
• कनााटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूती बी. वी. नागरथना 2027 मध्ये पुढील आणि पदहल्या मदहला मुख्य न्यायाधीि 

(CJI) बनू िकतात. 
• तेलांगिा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती दहमा कोहली या राज्याच्या पदहल्या मदहला सरन्यायाधीि आहेत. त्या  07 

जानेवारी 2021 रोजी तेलांगिा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीि म्हिून िपथ घेतली. यापूवी त्या ददल्ली उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायाधीि म्हिून कायारत होत्या. 

न्यायमूती षवद्यािागर कानडे महाराष्ट्ट्र राज्याचे नवे लोकायुक्त बनले  
• न्यायमूती ववद्यासागर मुरलीधर कानडे याांचा राज्याचे नवीन लोकपाल म्हिून राजभवन येथे िपथववधी झाला. यावेळी 

त्याांना पदाची िपथ राज्यपाल भगत शसांह कोश्यारी याांनी ददली. 
• यावेळी मुख्यमांत्री उद्धव ठाकरे उपमुख्यमांत्री अजजत पवार उपजस्थत होते. 
• आधीचे लोकायुक्त:न्यायमूती एम एल तहशलयानी याांचा लोकायुक्तपदाचा कायाकाळ ऑगस्ट २०२० सांपला होता आणि 

तेव्हापासून हे पद ररक्त होते. 
न्या. कानडे षवषयी अगधक माहहती  

• न्या. कानडे याांनी वककलीची सुरुवात मुांबई उच्च न्यायालयात केली.  
• मुांबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीिपदी न्या. कानडे याांची ददनाांक 12 ऑक्टोबर 2001 रोजी ननयुक्ती झाली.   
• मुांबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूती म्हिून ददनाांक 2 डडसेंबर ते 9 डडसेंबर 2015 या कालावधीत व 

त्यानांतर 15 जानेवारी ते 20 जानेवारी 2016 या कालावधीत त्याांची ननयुक्ती झाली होती. 
• 34000 प्रकरिाांमध्ये न्यायननवाडा याांनी आपल्या कारककदीत केला आहे  
• ववधी अहवालाांमध्ये त्याांनी ददलेले 1200 पेक्षा अगधक ननकालाांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

 

इुंडडयन बाँकेच्या एमडी आझण िीईओपदी शाुंतीलाल जैन याुंची ननयुक्ती 
• िाांतीलाल जैन याांची तीन वषांच्या कालावधीसाठी इांडडयन बँकेचे व्यवस्थापकीय सांचालक आणि मुख्य कायाकारी अगधकारी 

म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
•  ते पद्मजा चुांडुरू याांची जागा इांडडयन बँकेच्या एमडी आणि सीईओ म्हिून घेतील. ते सध्या बँक ऑफ बडोदामध्ये कायाकारी 

सांचालक (ईडी) आहेत. 
• मांबत्रमांडळाच्या ननयुक्ती सशमतीने (एसीसी) जैन याांना इांडडयन बँकेत पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून ककां वा 1 सप्पटेंबर 

2021 पासून तीन वषांच्या कालावधीसाठी व्यवस्थापकीय सांचालक आणि मुख्य कायाकारी अगधकारी म्हिून ननयुक्त केले 
आहे.  

• ववत्तीय ववभागाचा प्रस्ताव सेवाांना मान्यता देण्यात आली आहे. जैन याांची नेमिूक त्याांच्या कामगगरीवर अवलांबून, ककां वा 
सेवाननवतृ्तीचे वय पूिा होईपयंत (म्हिजे 31 जानेवारी, 2024) दोन वषांपयंत वाढवता येते. 

नकुल चोप्रा याुंची BARC इुंडडयाचे मुख्य कायाकारी अगधकारी म्हणून ननयुक्ती 
• टेशलजव्हजन मॉननटररांग एजन्सी िॉडकास्ट ऑडडयन्स ररसचा कौजन्सल (BARC) ने नकुल चोप्रा याांची मुख्य कायाकारी अगधकारी 

(सीईओ) म्हिून ननयुक्ती 25 ऑगस्ट 2021 पासून जाहीर केली आहे. 
• माजी सीईओ सुनील लुल्ला याांनी उद्योजक म्हिून महत्वाकाांक्षा पूिा करण्यासाठी राजीनामा ददला आहे. 
• चोप्रा 2016 मध्ये BARC इांडडया बोडाात सामील झाले होत.े 
• जानेवारी 2020 मध्ये त्याांची BARC च्या ननरीक्षि सशमतीचे सदस्य म्हिून ननयुक्ती झाली.  
• मीडडया आणि जादहरात उद्योगाच्या अनुभवी व्यक्तीने याआधी पजब्लककस वल्डावाइडचे भारत आणि दक्षक्षि आशियाचे मुख्य 

कायाकारी अगधकारी म्हिून एक दिकाहून अगधक काळ काम केले आहे. 
 

भारतीय लष्ट्करान े5 महहला अगधकाऱ्याुंना कनाल पदावर बढती  
• भारतीय लष्कराने पाच मदहला अगधकाऱ्याांना कनाल पदावर बढती ददली आहे. या मदहला अगधकाऱ्याांना त्याांच्या 26 वषांच्या 

सेवेदरम्यान लष्करासाठी केलेल्या सेवेचा गौरव म्हिून हा सन्मान शमळाला आहे. 
• शसग्नल कॉप्पसा, इलेक्ट्रॉननक आणि मेकॅननकल इांजजननअसा कॉप्पसा आणि कॉप्पसा ऑफ इांजजनीअसामध्ये सेवा करिाऱ्या मदहला 

अगधकाऱ्याांना कनाल पदासाठी मान्यता शमळाल्याची ही पदहलीच वेळ आहे. 
• यापूवी केवळ लष्करी वैद्यकीय दल, न्यायाधीि महागधवक्ता आणि आमी एज्युकेिन कोरच्या मदहला अगधकाऱ्याांना कनाल 

पदावर बढती देण्यात आली होती.  
• भारतीय लष्कराच्या ववववध िाखाांमध्ये काम करिाऱ्या मदहला अगधकाऱ्याांना त्याांच्या पदोन्नतीचे मागा मोकळे करून त्याांच्या 

कामासाठी अगधक सांधी ददल्या जातील. 

अभय कुमार सिुंह याुंची िहकार मुंत्रालयात िहिगचव म्हणून ननयुक्ती 
• अभय कुमार शसांह याांची सहकार मांत्रालयात सांयुक्त सगचव म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. देिातील सहकारी चळवळीला 

बळकटी देण्याच्या उद्देिाने हे मांत्रालय नुकतेच स्थापन करण्यात आले आहे. अभय कुमार शसांह याांची ननयुक्ती पांतप्रधान मोदी 
याांच्या अध्यक्षतेखालील मांबत्रमांडळाच्या ननयुक्ती सशमतीने मांजूर केली आहे. 

• बबहार केडरचे 2004-बॅचचे भारतीय प्रिासकीय सेवा (IAS) अगधकारी असलेल्या शसांह याांची मांत्रालयात सांयुक्त सगचव म्हिून 

ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

आयिीआयिीआय बाँकेच्या िुंचालकपदी िुंदीप बख्शी याुंची पुनननायुक्ती  
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• भारतीय ररझव्हा बँकेने (आरबीआय) सांदीप बक्षी याांची आयसीआयसीआय बँकेचे एमडी आणि सीईओ म्हिून पुन्हा ननयुक्ती 
करण्यास मान्यता ददली आहे.  

• हे 15 ऑक्टोबर 2021 पासून 3 ऑक्टोबर 2023 पयतं लागू होईल. 
• 9 ऑगस्ट, 2021 रोजी झालेल्या वावषाक सवासाधारि सभेत भागधारकाांनी 15 ऑक्टोबर 2021 पासून प्रभावी कालावधीसाठी 

श्री बक्षी याांची ननयुक्ती आधीच मांजूर केली होती.  
• आयसीआयसीआय बँक-जव्हडीओकॉन कजा वादानांतर त्याांच्या पूवावती चांदा कोचर याांच्या बाहेर पडल्यानांतर त्याांच्या मागादिाक- 

के.व्ही. कामथ आणि एन.वाघुळ याांनी ननवडलेल्या बक्षी याांनी ऑक्टोबर 2018 मध्ये पदभार स्वीकारला. 
1. आयसीआयसीआय बँकेचे मुख्यालय: मुांबई, महाराष्ट्र 
2. ICICI बँक टॅगलाईन: हम है ना, खयाल आपका 

आरबीआयने एचएिबीिी इुंडडयाचे िीईओ म्हणून हहतेंद्र दवे याुंच्या ननयुक्तीला मान्यता हदली 
• भारतीय ररझव्हा बँकेने (आरबीआय) दहतेंद्र दवे याांची एचएसबीसी बँक (इांडडया) चे मुख्य कायाकारी अगधकारी (सीईओ) म्हिून 

ननयुक्ती करण्यास मान्यता ददली आहे.  
• आरबीआयने 24 ऑगस्ट 2021 पासून तीन वषांच्या कालावधीसाठी मान्यता ददली आहे.  
• जून 2021 मध्ये एचएसबीसीने एचएसबीसी इांडडयाचे मुख्य कायाकारी अगधकारी म्हिून दहतेंद्र दवे याांची ननयुक्ती करण्याची 

घोषिा केली होती. 
• डेव सुरेंद्र रोिाच्या जागी आला, जो तीन वषांनांतर एचएसबीसी, एशिया-पॅशसकफकचा सह-मुख्य कायाकारी म्हिून हाँगकाँगला 

जात आहे. 
• दहतेंद्र दवे, पूवी एचएसबीसी इांडडयाचे ग्लोबल बँककां ग आणि माकेट्सचे प्रमुख होत.े 
• एचएसबीसी बँक इांडडया मुख्यालय: मुांबई 
• एचएसबीसी बँक इांडडयाची स्थापना: 1853 

 

ननधन  

ज्येष्ट्ठ िाहहर्त्यक चुंद्रकाुंत महामीने याुंचे ननधन 
• ज्येष्ठ लेखक चांद्रकाांत महामीन याांचे आज नाशिकमध्ये ननधन झाले. 
• ते 87 वषांचे होते. 
• सादहत्याच्या ववववध क्षेत्रात प्रवास करून महामीन याांनी ववनोदी नाटके, नाटके आणि कथाांची सुमारे िांभर पुस्तके 

शलदहली.  
• राज्य िासनाचा उत्कृष्ट सादहत्य पुरस्कार, तारारािी मोडक पुरस्कार, नाशिकच्या सावाजननक वाचनालयाचा 

जीवन गौरव पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार त्याांना शमळाले होते.  
• त्याांनी खानावळ ते शलदहनवल पयंत आत्मचररत्र शलदहले आहे. 

 

िुंकीणा 
भारतातील पहहली गुरेढोरे जीनोसमक गचप 'इुंडडगाऊ' 

• अलीकडे, नॅिनल इजन्स्टट्यूट ऑफ अॅननमल बायोटेक्नॉलॉजी (NIAB), हैदराबादन ेइांडडगाऊ(INDIGAU)  
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नावाची गचप लाँच केली आहे. 
• गीर, काांकरेज, सादहवाल, ओांगोले इत्यादी देिी गुराांच्या िुद्ध जातीांच्या सांवधानासाठी ही भारताची पदहली गुरे 

जीनोशमक गचप आहे. एनआयएबी ही ववज्ञान आणि तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या जवैतांत्रज्ञान ववभागाची भारतीय 
स्वायत्त सांिोधन सांस्था आहे. 

14 ऑगस्ट फाळणी भयस्मतृी हदवि म्हणून िाजरा होणार 

• बिदटिाांनी 1947 साली भारताची फाळिी केल्यानांतर पाककस्तानची मुस्लीम देि म्हिून ननशमाती करण्यात आली. लाखो 
लोक ववस्थावपत झाले आणि धाशमाक दहांसाचारात लाखो लोकाांनी जीव गमावला.लोकाांचा सांघषा आणि त्याग याांच्या 
स्मनृतप्रीत्यथा 14 ऑगस्ट हा आता फाळिी भयस्मतृी ददवस म्हिून पाळला जाईल. 

'TAPAS' ऑनलाइन मुंच  
• कें द्रीय सामाजजक न्याय आणि सिक्तीकरि मांत्रालयाने TAPAS इांटे्रननांग फॉर ऑगमेंटीांग 

प्रॉडजक्टववटी अँड सजव्हासेस नामक एक ऑनलाइन सांकेतस्थळ / मांच / पोटाल कायारत केले आहे. 
• उद्देश: प्रशिक्षिाथीना प्रशिक्षिात सहभागी करून घेऊन त्याांचे ज्ञान आणि क्षमता वधानाच्या दृष्टीने 

कौिल्य ववकशसत करिे हा अिा प्रकारे प्रशिक्षि स्वाध्याय पोचवण्याचा मुख्य उद्देि आहे. 
• ठळक बाबी 

1. राष्ट्रीय सामाजजक सुरक्षा सांस्था (NIC)) आणि मांत्रालय याांच्या सहयोगाने हा मैच ववकशसत केला 
गेला आहे. 

2. ज्या कोिाला एखाद्या ववषयातीत आपले ज्ञान वाढवण्याची इच्छा असेल त्याांना याचा वापर 
करता येईल. त्यासाठी कोितेही िुल्क आकारले जािार नाही, 

3. व्यसनाधीनाांकडून होिारा छळ वयोवदृ्धाांची काळजी घेिे, डडमेजन्िया ग्रस्ताांची काळजी आणि 
व्यवस्थापन ततृीयपांथी व्यक्तीांचे प्रश्न आणि सामाजजक सांरक्षि बाबीसांबांधी सवाकष अभ्यास हे 
पातील 5 मूलभूत अभ्यासक्रम आहेत.. 

4. त्यामध्ये ध्वननत केलेले व्याख्यान आणि ई-अभ्यासक्रम आहेत. प्रशिक्षिाथी आणि 
अभ्यासक्रमातीत सहभागी व्यक्तीांना एकमेकाांिी सांवाद साधण्याला प्रोत्साहन शमळावे मदत 
करण्यासाठी वचीसाठीचे फोरम यात समाववष्ट आहेत. 

 
‘मािी मेट्रो महोत्िव 2021' ची घोषणा 

• दरवषीप्रमािे यांदाही मुांबई मेट्रो वन प्रायव्हेट शलशमटेडने (एमएमओपीएल) 'माझी मेट्रो महोत्सव 
2021' ची घोषिा केली असून यांदा 'रांग दे मेट्रो' या सांकल्पनेवर आधाररत माझी मेट्रो महोत्सव पार 
पडिार आहे. 

• उद्देश:याद्वारे  नागररक, ववद्याथी आणि कलाकाराांना आपल्या सांकल्पनेतून मेट्रो स्थानक 
रांगवण्याची सांधी न उपलब्ध करून देण्यात आली  आहे. 

• कालावधी: मांगळवार, 17 ऑगस्टपासून  या महोत्सवाला सुरुवात होिार असून यासाठी इच्छुकाांना 
नोंदिी करता येिार आहे. हा महोत्सव 17 डडसेंबरपयतं सुरू राहिार आहे. 
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• कधी िुरू िाले? वसोवा-अांधेरी-घाटकोपर मेट्रो 1' मागा जून 2014 मध्ये वाहतुकीसाठी सेवेत दाखल 
झाला. 'मेट्रो 1' सुरू झाल्यापासून एमएमओपीएलकडून 'माझी मेट्रो महोत्सव' उपक्रम राबववला जात. 

एचिीएल फाउुंडेशनने कारागीराुंना िक्षम करण्यािाठी 'माय ई-हाट' पोटाल िुरू केले 
• एचसीएल फाउां डेिन, एचसीएल टेक्नॉलॉजीजची कॉपोरेट सामाजजक जबाबदारी िाखा, कारागीराांना सक्षम 

बनवण्यासाठी आणि देिातील हस्तकला क्षेत्राची मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी 'माय ई-हाट' हे ऑनलाइन 
पोटाल सुरू केले आहे. 

• उद्देश: प्पलॅटफॉमा कारागीर आणि प्राथशमक उत्पादकाांना त्याांची उत्पादने थटे ग्राहकाांना दाखवनू आणि त्याांचे प्रदिान 
करण्यासाठी सक्षम करेल, ज्यामुळे अनौपचाररक मध्यस्थ आणि दीघा पुरवठा साखळी कमी होईल.  

• सध्या, पोटालवर 600 हून अगधक उत्पादनाांसह आठ राज्याांतील 30 हून अगधक भागीदार सूचीबद्ध आहेत. 
दरूदशानने "रग रग में गुंगा" या प्रवािवणान कायाक्रमाचा दिुरा हुंगाम िुरू केला 

• कें द्रीय मादहती आणि प्रसारि मांत्री श्री अनुराग ठाकूर याांनी आज यिस्वी प्रवासविान रग रग में गांगाच्या दसुऱ्या पवााचे 
अनावरि केले तसेच कें द्रीय जलिक्ती मांत्री श्री गजेंद्रशसांह िखेावत आणि कें द्रीय जल राज्यमांत्री आणि अन्न प्रकक्रया 
उद्योग मांत्री श्री प्रल्हाद शसांह पटेल याांच्यासह. 

• 26 भागाांचा प्रवासविान सुप्रशसद्ध अशभनेते राजीव खांडेलवाल याांनी सादर केला आहे आणि 21 ऑगस्ट 2021 पासून 
दर िननवारी आणि रवववारी रात्री डीडी नॅिनल वर 8:30 वाजता प्रसाररत होईल.  

• मांत्री अनुराग ठाकूर याांनी नमूद केले, लॉकडाऊन दरम्यान 'रामायि' आणि 'महाभारत' माशलका प्रेक्षकाांमध्ये खूप 
लोकवप्रय होत्या कारि त्याांनी लोकाांना त्याांच्या वारिािी जोडले. 

• ते म्हिाले, 'रग रग में गांगा' सीझन -1 देखील मोठ्या प्रेक्षकाांनी पादहला. 
• त्याांनी नमूद केले की, योग्य सामग्री तयार केली पादहजे जिेेकरून दरूदिान अगधक नेत्रगोलक पकडू िकेल. 
• पुढील तीन ते चार वषांत दरूदिान हे सवाागधक पादहले जािारे चॅनेल बनेल, अिी मादहती मांत्री महोदयाांनी ददली. 
• ते पुढे म्हिाले की, चॅनेल दिाकाांना दरूदिानवर आिण्यासाठी व्यासपीठासाठी योग्य सामग्री तयार करेल. 

एम्ि हदल्ली कॅम्पिमध्ये फायर स्टेशन अिलेले देशातील पहहले रुग्णालय बनले  
• ऑल इांडडया इजन्स्टट्यूट ऑफ मेडडकल सायन्स (एम्स), नवी ददल्ली हे कोित्याही आपत्कालीन पररजस्थतीला तोंड 

देण्यासाठी हॉजस्पटलच्या पररसरात फायर स्टेिन ठेविारे भारताचे पदहले रुग्िालय बनले आहे. 
• एम्सने ददल्ली फायर सजव्हास (DFS) सोबत सहकाया केले आहे. 
• एम्स फायर स्टेिनसाठी पायाभूत सुववधा पुरवतील, तर फायर टेंडर, उपकरिे आणि मनुष्यबळ डीएफएस द्वारे 

व्यवस्थावपत केले जाईल. 
• एम्सचे सांचालक: रिदीप गुलेररया. 

जम्मू आझण काश्मीरचे लेफ्टनुंट गव्हनार मनोज सिन्हा याुंनी प्रूफ अॅप लााँच केले 
• जम्मू -काश्मीरचे लेफ्टनांट गव्हनार मनोज शसन्हा याांनी प्रिासन प्रिालीमध्ये अगधक पारदिाकता 

आणि उत्तरदानयत्व आिण्यासाठी PROOF (प्रूफ) नावाच्या मोबाईल अॅजप्पलकेिनचे अनावरि केले 
आहे. 

• PROOF म्हिजे 'ऑन-साइट सुववधेचा फोटोग्राकफक. 
• मुख्य उद्देि: ते ठराववक कालावधीत प्रकल्पाांचे ननरीक्षि करेल आणि ते वेळेवर पूिा करेल. या 

अनुप्रयोगातील सवा प्रकल्पाांचे तपिील सांपूिा जजओ टॅग केलेल्या छायागचत्राांसह आता सक्षमीकरि 
पोटालद्वारे जनतेसाठी उपलब्ध होतील. 
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• अॅप त्याच्या भौगोशलक ननदेिाांकासह कामाचे सांपूिा गचत्रमय दृश्य प्रदान करेल अथाात अक्षाांि आणि 
रेखाांि आणि कामाच्या प्रगतीवर वापरकत्यााच्या दटप्पपण्या. 

 

ग्लोबल 500 िवाात मौल्यवान कुं पन्याुंच्या यादीत Apple मध्ये 2021 अव्वल 
• हूरुन ग्लोबल 500 मोस्ट व्हॅल्युएबल कां पन्या शलस्ट 2021 नुसार, Appleपल जगातील सवाात मौल्यवान कां पनी आहे (2,443 

अब्ज डॉलर). Appleपल, मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन, अल्फाबेट, फेसबुक आणि टेन्सेन्ट या जगातील पदहल्या सहा मौल्यवान 

कां पन्या अपररवनतात रादहल्या. 
• जागनतक स्तरावर, 243 अमेररकेच्या नेततृ्वाखालील कां पन्याांसह, एका स्थानावर; त्यानांतर चीन 47, चौथ्या स्थानावर, 

जपान 30 व्या स्थानावर आणि यूके 24 व्या स्थानावर आहे. तर 12 कां पन्याांसह भारत 9 व्या क्रमाांकावर आहे. 

19 ते 25 ऑगस्ट दरम्यान िुंस्कृत िप्ताह 2021 िाजरा  
• 2021 मध्ये, भारत प्राचीन भाषेचे महत्त्व वाढवण्यासाठी, लोकवप्रय करण्यासाठी आणि जपण्यासाठी 19 ते 25 ऑगस्ट 

2021 पयंत सांस्कृत सप्पताह साजरा करत आहे.  
• 2021 मध्ये 22 ऑगस्ट 2021 रोजी सांस्कृत ददन साजरा केला जाईल. 
• हा ददवस श्रावि मदहन्याच्या पौणिामेच्या ददविी साजरा केला जातो, जो दरवषी रक्षाबांधनाच्या ननशमत्ताने देखील साजरा केला 

जातो.  
• 1969 मध्ये भारत सरकारने रक्षा बांधनाननशमत्त प्रथम जागनतक सांस्कृत ददन घोवषत केला. 

हदल्ली-चुंदीगड महामागा भारतातील पहहला EV- अनुकूल महामागा 
• सौर-आधाररत इलेजक्ट्रक व्हेइकल चाजजंग स्टेिनच्या नेटवका सह, ददल्ली-चांदीगड महामागा देिातील पदहला EV- अनुकूल 

महामागा बनला आहे.  
• भारी उद्योग मांत्रालयाच्या FAME-1 (फास्टर अॅडॉप्पिन अँड मॅन्युफॅक्चररांग ऑफ (हायबिड) आणि इलेजक्ट्रक व्हेईकल्स) 

योजनेअांतगात भारत हेवी इलेजक्ट्रकल्स शलशमटेड (BHEL) ने स्थानकाांचे जाळे उभारले होते.  
• कें द्रीय अवजड उद्योग मांत्री (MHI) महेंद्रनाथ पाांडे याांनी किा लेक ररसॉटामध्ये अत्याधुननक चाजजंग स्टेिनचे दरूस्थपिे 

उद्घाटन केले. 

देशातील पहहल्या स्मॉग टॉवरचे उद्घाटन  

• मुख्यमांत्री अरववांद केजरीवाल 23 ऑगस्ट 2021 रोजी कॅनॉट प्पलसेच्या बाबा खरक शसांह मागा येथ ेदेिातील पदहल्या 
स्मॉग टॉवरच ेउद्घाटन करतील. 

• स्मॉग टॉवर दर सेकां दाला 1,000 क्यूबबक मीटर हवा स्वच्छ करेल आणि ददल्लीतील पीएम 2.5 आणि पीएम 10 
ची पातळी कमी करेल. 

• 20 कोटी रुपये खचूान बाांधण्यात आलेला स्मॉग-टॉवर या कारिासाठी मोठा हातभार लावेल. 
• स्मॉग टॉवर पावसाळ्यानांतर पूिा ताकदीन ेकाम करेल. 
• ददल्ली प्रदषूि ननयांत्रि सशमतीचे िास्त्रज्ञ त्यानुसार टॉवरच्या कामगगरीचे मूल्याांकन करतील आणि माशसक अहवाल 

सादर करतील. ” 
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BPCL ने AI- िक्षम चॅटबॉट 'URJA' लााँच केले 
• भारत पेट्रोशलयम कॉपोरेिन शलशमटेड (बीपीसीएल) ने आपल्या ग्राहकाांना अखांड स्व-सेवेचा अनुभव आणि 

प्रश्न/समस्याांच ेजलद ननराकरि करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करण्यासाठी उजाा नावाच ेएआय-सक्षम चॅटबॉट 

लॉन्च केल.े  
• URJA हा भारतातील तेल आणि वायू उद्योगातील पदहला चॅटबॉट आहे.  
• URJA BPCL च्या प्रकल्प अनुभव अांतगात सुरू करण्यात आल ेआहे आणि ते सध्या 13 भाषाांना समथान देत.े 
• बीपीसीएलचा ग्राहक इांटरफेस व्यापक आणि एकीकृत डडजजटल, उजाा बनवण्याच्या उद्देिाने, चॅटबॉट आता 

कां पनीच्या वेबसाइटवर बी 2 बी आणि बी 2 सी या दोन्ही प्रश्नाांसाठी उपलब्ध आहे. 
• प्रकल्प अनुभव अांतगात, उजाा एक एकीकृत सांपे्रषि प्पलॅटफॉमाच ेप्रनतननगधत्व करत ेजे सवा बीपीसीएल सांपे्रषिाांना 

कोित्याही वादहनीिी जोडते, सवा ग्राहकाांच्या सांपका  बबांदूांना एकाच आणि एकसांध आवाजाने एकत्र करत.े 
 
र्जतेंद्र सिुंह याुंनी नवीन मनरेगा मालमत्ताुंचे ननयोजन िुलभ करण्यािाठी "युक्तधारा" पोटाल िुरू केले 

• कें द्रीय ववज्ञान आणि तांत्रज्ञान मांत्रालयाचे कें द्रीय राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रभार) जजतेंद्र शसांह याांनी ररमोट सेजन्सांग आणि 

जीआयएस-आधाररत मादहतीचा वापर करून नवीन मनरेगा मालमते्तचे ननयोजन सक्षम करण्यासाठी "युक्तधारा" 
नावाच े भुवन अांतगात नवीन भू-स्थाननक ननयोजन पोटाल सुरू केल.े इस्रो आणि ग्रामीि ववकास मांत्रालयाने हे पोटाल 

सांयुक्तपि ेववकशसत केल ेआहे. 
युक्तधारा बद्दल: 

• युक्तधारा मनरेगा, एकाजत्मक पािलोट व्यवस्थापन कायाक्रम, प्रनत ड्रॉप मोर क्रॉप आणि राष्ट्रीय कृषी ववकास 

योजना, तसेच िेतातील छायागचत्र ेइत्यादी ववववध राष्ट्रीय ग्रामीि ववकास कायाक्रमाांमध्ये सामील आहे. 
• युक्तधारा पोटाल ननयोजनाची गुिवत्ता सुननजश्चत करेल, प्रासांगगकतेसाठी वषाानुवषे तयार केलेल्या मालमते्तच े

दीघाकालीन ननरीक्षि सक्षम करेल, सांसाधन वाटपासाठी नवीन कामाांची ओळख सुलभ करेल. 
• श्री जजतेंद्र शसांह याांच्यासोबत पथृ्वी ववज्ञान मांत्रालय आणि कें द्रीय पांतप्रधान कायाालयातील राज्यमांत्री; काशमाक, 

सावाजननक तक्रार आणि पेन्िन मांत्रालय; अिुऊजाा ववभाग आणि अवकाि ववभाग देखील आहे. 

भारतपे ने P2P कजा देणारे अॅप ‘12% क्लब लॉन्च केले 

• भारतपे ने एक "12% क्लब" अॅप लॉन्च केल ेआहे जे ग्राहकाांना गुांतविकू आणि 12 टक्के वावषाक व्याज ककां वा समान 

दराने कजा घेण्याची परवानगी देईल.  
• BharatPe ने या अॅप आणि कजा व्यवस्थेसाठी LenDenClub (RBI- मान्यताप्राप्पत NBFC) सोबत भागीदारी 

केली आहे. 
• ग्राहक "12% क्लब" अॅपवर पैसे देिे ननवडून त्याांची बचत कधीही गुांतवू िकतात. 
• या व्यनतररक्त, ग्राहक 3 मदहन्याांच्या कालावधीसाठी 12 टक्के क्लब अॅपवर 10 लाख रुपयाांपयतं सांपाजश्वाक मुक्त 

कजा घेऊ िकतात. 
1. भारतपेचे मुख्य कायाकारी अगधकारी: अश्नीर ग्रोव्हर 

2. भारतपेचे मुख्यालय: नवी ददल्ली 
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3. BharatPe ची स्थापना: 2018 

युएईने जगातील िवाात उुंच ननरीक्षण चाक 'ऐन दबुई' ची घोषणा  

• जगातील सवाात मोठे आणि सवाात उांच ननरीक्षि चाक 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी दबुई, यूएई येथे अनावरि होिार 
आहे. 'ऐन दबुई' म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या ननरीक्षि चाकाची उांची 250 मीटर (820 फूट) आहे, 

• जे ब्लूवाटसा बटेावर आहे. रे 
• कॉडािेककां ग व्हील 42.5 मीटर (139 फूट) लास वेगासमधील सध्याच्या जगातील सवाात उांच ननरीक्षि चाक हाय 

रोलरपेक्षा 167.6 मीटर (550 फूट) उांच आहे. 
1. युएई राजधानी: अबू धाबी 
2. युएई चलन: सांयुक्त अरब अशमराती ददरहम 
3. युएई अध्यक्ष: खशलफा बबन जायद अल नाहयान 

ओहसमयमने भारताची पहहली ग्रीन हायड्रोजन इलेक्ट्रोलायिर गगगाफॅक्टरी िरुू केली 
• अमेररकाजस्थत ओहशमयम इांटरनॅिनलने कनााटकातील बेंगळुरू येथ ेभारताचे पदहले ग्रीन हायड्रोजन इलेक्ट्रोलायझर 

उत्पादन युननट सुरू केल ेआहे.  
• कारखाना भारत ननशमात प्रोटॉन एक्सचेंज ममे्िेन (पीईएम) हायड्रोजन इलेक्ट्रोलायझसा तयार करेल. दहरव्या हायड्रोजन 

हे जीवाश्म स्त्रोताांपासून बनवलेल्या ननळ्या हायड्रोजनच्या ववरूद्ध जीवाश्म नसलेल्या स्त्रोताांपासून बनवले जात.े  
• भारतात ग्रीन हायड्रोजन बनवल्याने उत्पादकाांना आयात करण्याऐवजी ककफायतिीर फायदा शमळेल. 

गीगाफॅक्टरी बद्दल: 
• गीगाफॅक्टरी भारतीय बनावटीच ेप्रोटॉन एक्सचेंज मेम्िने (पीईएम) हायड्रोजन इलेक्ट्रोलायझसा तयार करेल ज्याची 

प्रारांशभक उत्पादन क्षमता सुमारे 500 मेगावॅट प्रनत वषा असेल आणि ती दरवषी 2 जीडब्ल्यू पयतं वाढेल.  
• पीईएम हायड्रोजन इलेक्ट्रोलायझर हे दहरव्या हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी मुख्य उपकरिे आहे कारि ते 

नूतनीकरिक्षम स्त्रोताांपासून ननमााि होिारी वीज वापरून पािी हायड्रोजन आणि ऑजक्सजनमध्ये मोडत.े 
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