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मासिक चालू घडामोडी 
डडिेम्बर २०२१ 

अनुक्रमणिका 
महत्वाच्या बातम्या: राज्य 

• िरयू नहार राष्ट्रीय प्रकल्प 
• नागालँडने तीन नवीन जिल्हे ननमााि केले 
• श्री कृष्ट्ि बलराम रथयात्रा 
• टी-िेतू 
• कनााटक धमा स्वातंत्र्याच्या अधधकाराचे िंरक्षि ववधेयक, 2021 
• हहमाचल प्रदेशातील िलववद्युत प्रकल्प 
• महू येथील कवांटम प्रयोगशाळा (एमपी) 

महत्वाच्या बातम्या: भारत 
• नदी शहरे आघाडी 
• स्वदेश प्रकल्प 
• िेंरल जहहस्टा प्रकल्प 
• इजफिननटी िोरम 
• ईडब्लल्यूएि कोट्याच्या ननकषांचे पुनरावलोकन करण्यािाठी कें द्राने तीन िदस्यीय िसमती स्थापन केली 
• लोक लेखा िसमती (पीएिी) 
• धरि िुरक्षा ववधेयक (2019) 
• उत्तर प्रदेशातील हैदरपूर पािथळ िागा रामिर िाइट म्हिून ओळखली िाते 
• आत्मननभार भारत रोिगार योिनेच्या िवााधधक लाभार्थयाांिह महाराष्ट्र अहवल क्रमांकावर आहे 
• भारतातील पहहला ग्रीन हायड्रोिन मायक्रोग्रीड प्रकल्प आंध्र प्रदेशमध्ये उभारला िािार आहे 
• SAMPANN प्रकल्प 
• िहाय्यक प्रिनन तंत्रज्ञान (ननयमन) ववधेयक, 2021 
• केन-बेतवा नद्या िोड प्रकल्प 
• NDPS (िुधारिा) ववधेयक, 2021 
• कफहहोक 2021-22 
• मंत्रत्रमंडळाने भारत आणि पोलंडमधील गुफहेगारी प्रकरिांमध्ये परस्पर कायदेशीर िहाय्यािंबंधीच्या कराराला 

मंिुरी हदली 
• महहलांिाठी वववाहाचे कायदेशीर वय वाढविे 
• िैववक ववववधता (दरुुस्ती) ववधेयक, 2021 
• इस्लासमक िहकाया िंघटना 
• ननवडिूक कायदे (दरुुस्ती) ववधेयक 2021 
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• बहु राज्य िहकारी िंस्था (MSCS) कायदा, 2002 
• िोया मील 
• भारताने 2 नवीन लिी आणि मका ची कोववड गोळी मंिूर केली आहे 
• िशस्त्र दल (ववशेष अधधकार) कायदा (AFSPA) 
• ग्राहक िंरक्षि (डायरेकट िेसलगं) ननयम, 2021 
• 'इनोहहेशफि िॉर यू' आणि 'द इनजिननयि हटंकरिा 
• फ्लेकि इंधन वाहने 
• िावािननक ववद्यापीठ कायदा, 2016 ववधेयक 
• भाषा िल्लागार िसमती 

महत्वाच्या बातम्या: िग 
• राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी ननदेशांक (एमपीआय) 
• युनेस्को िागनतक वारिा िसमती 
• त्रिकि ववज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांची बैठक 
• गंगा कनेकट प्रदशान 
• त्रबटकॉइन सिटी 
• आसशया-युरोप बैठक 
• बाबााडोि 
• भारत इंडोनेसशया आणि इटलीिह िी20 'रॉयका' मध्ये िामील झाला 
• भारत-रसशया वावषाक सशखर पररषद 
• PANEX-21 
• आंतरराष्ट्रीय िौर युती 
• भारत-मध्य आसशया िंवादाची नतिरी बैठक 

• िंयुकत राष्ट्र िागनतक अफन कायाक्रम 
• UNSC ची दहशतवाद ववरोधी िसमती 

महत्वाच्या बातम्या: अथाहयवस्था 
• 2031 मध्ये भारत नतिरी िवाात मोठी अथाहयवस्था बनेल 
• नवीन ववकाि बँक 

महत्वाच्या बातम्या: िंरक्षि 
• भारत-यूएि हयापार धोरि मंच (TPF) 
• आयएनएि वेला 
• भारत-ITU िंयुकत िायबरडड्रल 2021 
• ‘पुननत िागर’ असभयान 
• एकि एकुवेररन 
• िह्मोि िुपरिॉननक कू्रझ क्षेपिास्त्र 

• वपनाका-ईआर रेंि सिस्टम 
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• िुपरिॉननक समिाईल असिस्टेड टॉपेडो सिस्टम 
• स्टँड-ऑि अँटी-टँक (SANT) क्षेपिास्त्र 
• मुरगाव, भारतीय नौदलाचे प्रकल्प 15B चे दुिरे िहाि, पहहल्या िागरी चाचण्यांिाठी ननघाले 
• समिाइल प्रलय 
• ASIGMA 
• अभ्याि 
• INS खुकरी 
• िह्मोि उत्पादन कें द्र 
• अिुऊिेवर चालिारे आइििेकर 'सिबीर' 

ववज्ञान आणि तंत्रज्ञान 
• धवन-1 
• इंडडया इंटरनॅशनल िायफि िेजस्टहहल (IISF) 2021 
• अग्नी क्षेपिास्त्र 
• िैतापूरमधील अिुभट्ट्या 
• िेम्ि वेब स्पेि टेसलस्कोप 
• अत्यंत थंड हवामानातील कपडे प्रिालीचे तंत्रज्ञान (ECWCS) 

पयाावरि 
• काझुवेली वेटलँड 
• वातावरिातील बदलामुळे मुलांना िंिगािफय रोगांचा धोका ननमााि होतो: िंशोधन 
• पफना हयाघ्र प्रकल्पात भारतीय वाळवंटातील मांिर हदिली 

योिना 
• ओ-स्माटा योिना 
• जस्कल इंडडया 
• स्वच्छ भारत समशन- शहरी 2.0 
• कला िंस्कृती ववकाि योिना 
• अटल इनोहहेशन समशन 
• आत्मननभार हस्तसशल्पकार योिना 
• 2021-26 िाठी प्रधानमंत्री कृषी सिचंाई योिनेच्या अंमलबिाविीला मंत्रत्रमंडळाची मंिुरी 
• मुख्यमंत्री वायु स्वास्र्थय िेवा योिना 
• ‘स्वदेश दशान’ योिना 
• िुकफया िमृद्धी योिना मोहहमेअंतगात “िंपूिा िुकफया ग्राम” 
• वन धन कायाक्रम 
• श्यामा प्रिाद मुखिी रुबान समशन (SPMRM) 
• ग्राम उिाला कायाक्रम 

पुरस्कार आणि िफमान 
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• आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 
• िीवनगौरव पुरस्कार 2021 
• भारतीय आंतरराष्ट्रीय धचत्रपट महोत्िव (IFFI) 2021 
• IITF 2021 
• नाइटहूड ऑि पाटे गुल्िा 
• अॅथलीट अंिू बॉबी िॉिाने वल्डा अॅथलेहटकि वुमन ऑि इयर अवॉडा 2021 जिंकला 
• युनेस्को पुरस्कार 2021 
• रतन टाटा 
• राष्ट्रीय ऊिाा िंवधान पुरस्कार 
• ज्ञानपीठ पुरस्कार 
• रॉयल िुविा पदक 2022 
• 2021 रामानुिन पुरस्कार 
• इलॉन मस्क यांना टाईम मासिकाने ‘पिान ऑि द इयर 2021’ म्हिून घोवषत केले 
• भूतानचा िवोच्च नागरी पुरस्कार 
• 2021 पॅरासलजम्पक पुरस्कार 
• गोल्डन पीकॉक पयाावरि हयवस्थापन पुरस्कार 2021 
• टाईम्ि हायर एज्युकेशन आसशया पुरस्कार 2021 
• PETA इंडडयाचा 2021 पिान ऑि द इयर 

पसु्तके आणि लेखक 
• लाल िलाम: एक कादंबरी 
• आत्मचररत्र ‘ररझोल्हह्ड: युनायटेड नेशफि इन अ डडहहायडेड वल्डा’ 
• जस्प्रंगशेड हयवस्थापनावर िंिाधन पुस्तक 
• डॉ शशी थरूर यांचे ‘प्राइड, वप्रज्युडडि अँड पंडडरी’ नावाचे पुस्तक 
• ‘गांधी टोपी गहहनार’: पुस्तक 
• "मिाले िांजख्यकी एका दृष्ट्टीक्षेपात 2021”: पुस्तक 

महत्वाचे हदवि 
• 27 नोहहेंबर, राष्ट्रीय अवयवदान हदन 
• िागनतक एड्ि हदन 
• गुलामधगरीच्या ननमूालनािाठी आंतरराष्ट्रीय हदवि 
• हदहयांग हयकतींचा आंतरराष्ट्रीय हदवि 2021 
• आंतरराष्ट्रीय भ्रष्ट्टाचार ववरोधी हदन 
• 4 डडिेंबर, नौदल हदन (भारत) 
• 5 डडिेंबर, िागनतक मृदा हदन 
• 7 डडिेंबर, िशस्त्र िेना ध्वि हदन 

• 7 डडिेंबर, आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाि हदन 
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• मैत्री हदवि 
• मानवी हकक हदन 
• 18 डडिेंबर, आंतरराष्ट्रीय स्थलांतररत हदन 
• राष्ट्रीय शेतकरी हदन 
• राष्ट्रीय ग्राहक हदन 
• िुशािन हदन 
• महामारी तयारीचा आंतरराष्ट्रीय हदवि 

खेळ 
• एटीपी चॅलेंिर टूर 
• सलओनेल मेस्िीने पुरुषांचा बॅलन डी’ओर पुरस्कार 2021 जिंकला 
• पुरुष कननष्ट्ठ हॉकी ववश्वचषक 2021 
• मीट द चॅजम्पयफि 
• ककदाम्बी श्रीकांतने बीडब्लल्यूएि वल्डा चॅजम्पयनसशप 2021 मध्ये ऐनतहासिक रौप्य पदक जिंकले 
• BWF च्या ऍथलीट्ि कसमशनचे िदस्य 
• SAFF U-19 महहला िुटबॉल चॅजम्पयनसशप 2021 
• 2021 पुरुषांची आसशयाई चॅजम्पयफि रॉिी 
• हरभिन सिगं 
• भारत ज्युननयर पुरुष राष्ट्रीय चॅजम्पयनसशप 2021 
• वविय हिारे करंडक 2021 
• ग्लोबल एफहहायनामेंट अँड कलायमेट अॅकशन सिहटझन अवॉडा 2021 
• मोहम्मद शमी 
• पॅरा-बॅडसमटंन राष्ट्रीय अजिंकयपद 2021 

अहवाल  
• िागनतक पोषि अहवाल 
• ग्लोबल स्टेट ऑि डेमोक्रिी ररपोटा 2021 
• NFHS-5 िेि II 
• 2017-18 िाठी भारतािाठी राष्ट्रीय आरोग्य खाते अंदाि अहवाल 
• फयाय समळवण्यािाठी िलद प्रवेशािाठी "ऑनलाईन डडस्प्यूट ररझोल्यूशन पॉसलिी" 
• ईयुआय चा िागनतक राहिीमानाचा खचा ननदेशांक 2021 
• वेतन दर ननदेशांक (डब्लल्यूआरआय) च्या आधारभूत पुनरावतृ्तीचा अहवाल 
• कोववड महामारीिाठी 2020 लॉकडाऊन दरम्यान नोकरी गमावल्याचा डेटा 
• िागनतक आरोग्य िुरक्षा ननदेशांक 2021 
• िागनतक ववषमता अहवाल 2022 
• शाश्वत ववकाि लक्ष्य अहवालाचे स्थाननकीकरि 
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• SIPRI अहवाल 
 

• िुशािन ननदेशांक 2021 
• हुरून ग्लोबल युननकॉना इंडेकि 2021 
• राज्य आरोग्य ननदेशांक 
• स्टेट ऑि इंडडयाि सलहहलीहुड (SOIL) अहवाल 2021 
• ARIIA 2021 रँककंग पररिाम 

नवीन नेमिुका 
• आयिीिी िीईओ 
• इंटरपोलची कायाकारी िसमती 
• झेक प्रिाित्ताकचे पंतप्रधान 
• ट्ववटरचे िीईओ 
• CBIC चे अध्यक्ष 
• भारतीय पयाटन ववकाि महामंडळाच्या अध्यक्षपदी िंत्रबत पात्रा यांची ननयुकती करण्यात आली 

आहे 
• नाओमी कवािे यांची युनेस्कोची िहदच्छा दतू म्हिून ननवड 
• IMF चे पहहले उपहयवस्थापकीय िंचालक 
• ओलाि स्कॉल्झ 
• िंयुकत राष्ट्रांचा बाल ननधी (UNICEF) 
• िंिीव मेहता होिार FICCI चे अध्यक्ष 
• गॅत्रिएल बोररक 
• ऋषभ पंतची उत्तराखंडचा िँड अॅम्बेिेडर  

ननधन  
• महेंद्र प्रिाद यांचे ननधन 
• सिरीवेनेला िीताराम शास्त्री यांचे ननधन 
• आंध्र प्रदेशचे मािी मुख्यमंत्री कोननिेटी रोिैया यांचे ननधन 
• िीडीएि िनरल त्रबवपन रावत 
• पद्मश्री पुरस्कार वविेते नंदा प्रस्टी यांचे ननधन 
• 2021 आसशया युवा पॅरा गेम्ि 
• WTA प्लेयर ऑि द इयर पुरस्कार 
• खेलो इंडडया महहला हॉकी लीग 

िंकीिा 
• पाटलपािी रेल्वे स्टेशन 
• 2021 चा शब्लद 
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• इंडडया यंग वॉटर प्रोिेशनल प्रोग्राम 
• िगातील िवाात उंच रेल्वे पूल 
• पायका बंड 
• भारतीय राष्ट्रीय महामागा प्राधधकरि 
• समि युननहहिा 2021 
• युनेस्कोने मानवतेच्या आयिीएचच्या प्रनतननधी यादीत ‘कोलकात्यातील दगुाा पूिा’ नोंदवली 
• अनुिूधचत िाती/िमातींवरील अत्याचाराववरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन िुरू 
• िंरक्षि मंत्री रािनाथ सिहं यांनी 1971 च्या भारत-पाक युद्धातील भारताच्या ववियाला 50 वषे 

पूिा झाल्याबद्दल स्मृती धचफहाचे अनावरि केले 
• भारताचे पहहले आंतरराष्ट्रीय लवाद आणि मध्यस्थी कें द्र 
• कें द्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिहं यांनी िुशािन िप्ताहाचे उद्घाटन केले (20-25 डडिेंबर 2021) 
• श्री अरत्रबदंो ियंती 
• पहहले सशक्षक ववद्यापीठ 
• हहनााकयुलर इनोहहेशन प्रोग्राम 
• राष्ट्रीय डोप चाचिी प्रयोगशाळा (NDTL) 
• ववक्रम समिरी यांची नवीन उप NSA ननयुकती 
• पािी पुनवाापरावर उत्कृष्ट्टता कें द्र 
• िंकल्प स्मारक 
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महत्वाच्या बातम्या: राज्य 
िरयू नहार राष्ट्रीय प्रकल्प 

 
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर येथे सरयू नाहर राष्ट्रीय प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. 
• तत्पूर्वी, पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे एम्स, खत प्रकल्प आणि ICMR कें द्राचे उद्घाटन केले. 
• सरयू नाहर राष्ट्रीय प्रकल्प 14 लाख हेक्टरपके्षा जास्त जममनीच्या मसचंनासाठी खात्रीशीर पािी पुररे्वल आणि 

या भागातील सुमारे 29 लाख शेतकऱयांना फायदा होईल. 
• याचा फायदा पूर्वव उत्तर प्रदेशातील बहराइच, श्रार्वस्ती, बलरामपूर, गोंडा, मसद्धाथवनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, 

गोरखपूर आणि महाराजगंज या नऊ जजल्हयांना होिार आहे. 
• हा प्रकल्प एकूि 9,800 कोटी रुपये खचूवन बांधण्यात आला आहे. 
• या प्रदेशातील जलस्रोतांचा इष्ट्टतम र्वापर सुननजचचत करण्यासाठी या प्रकल्पामध्ये घाघरा, सरयू, राप्ती, 

बािगंगा आणि रोहहिी या पाच नद्यांना एकमेकांशी जोडण्याचा समारे्वश आहे. 
Source: HT 
 
नागालँडने तीन नवीन जिल्हे ननमााि केले 

• नागालँड सरकारने राज्यात तीन नर्वीन जजल्हे ननमावि केले, एकूि जजल्हयांची संख्या 15 झाली. 
• त्सेममन्य,ु ननउलँड आणि चुमुकेडडमा हे तीन नर्वीन जजल्हे आहेत. 
• त्सेममन्यु हा 13र्वा, ननललँुड 14र्वा आणि चुमुकेहदमा हा ईशान्येकडील राज्याचा 15र्वा जजल्हा बनला. 
• हदमापूर जजल्हयातनू ननउलांड आणि चुमुकेहदमा काढण्यात आले आहेत, तर कोहहमा जजल्हयातील 

त्सेममन्यु उपवर्वभाग जजल्हयामध्ये शे्रिीसुधाररत करण्यात आला आहे. 
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नागालँड बद्दल तर्थय: 

• राजधानी: कोहहमा 
• राज्यपाल : जगदीश मुखी 

 
• मुख्यमंत्री: नेफफयू ररओ 

Source: Business Standard 
 
श्री कृष्ट्ि बलराम रथयात्रा 

• पंजाबचे मुख्यमंत्री चरिजजत मसगं चन्नी यांनी र्वावषवक श्री कृष्ट्ि बलराम रथयात्रा हा राज्य महोत्सर्व 
घोवषत केला. 

• 25 व्या श्री कृष्ट्ि बलराम रथयाते्रला हहरर्वी झेंडी दाखर्वताना ही घोषिा करण्यात आली. 
• कोरोनाव्हायरसच्या ननबधंांमुळे दोन र्वषांच्या अंतरानंतर ही यात्रा काढण्यात आली. 
• मुख्यमंत्रयांनी लुधधयाना येथील इस्कॉन मंहदरासाठी 2.51 कोटी रुपयांची घोषिा केली. 

 
Source: HT 

 
टी-िेतू 

• ओडडशाचे मुख्यमंत्री नर्वीन पटनायक यांनी कटकमधील गोपीनाथपूर येथे महानदीर्वरील ओडडशातील 
सर्वावत लांब पुल ‘टी-सेतू’चे उद्घाटन केले. 

• बडबंामधील गोपीनाथपूर, बांकीतील बैडेचर्वर त े नदीच्या मध्यभागी असलेल्या मसहंनाथ पीठाला 
जोडिारा 3.4 फकमी लांबीचा पूल 111 कोटी रुपये खचूवन इंग्रजी अक्षर ‘T’ च्या आकारात बांधण्यात 
आला आहे. 

• याचा फायदा 5 लाखांहून अधधक लोकांना होईल तसेच या प्रदेशातील पयवटन, कृषी आणि र्वाणिज्य 
वर्वकासाला हातभार लागेल. 
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Source: Business Standard 
 
कनााटक धमा स्वातंत्र्याच्या अधधकाराचे िंरक्षि ववधेयक, 2021 

• कनावटक वर्वधानसभेने धमव स्र्वातंत्रयाच्या हक्काचे कनावटक संरक्षि वर्वधेयक, 2021 मंजूर केले आहे, ज्याला 
सामान्यतः धमांतर वर्वरोधी वर्वधेयक म्हिून संबोधले जाते. 

• या वर्वधेयकात अस े म्हटले आहे की, “कोित्याही व्यक्तीने चकुीच े र्विवन, बळजबरी, अर्वाजर्वी प्रभार्व, 
जबरदस्ती, प्रलोभन फकंर्वा कोित्याही फसव्या मागावने फकंर्वा वर्वर्वाहाद्र्वारे थेट फकंर्वा अन्यथा कोित्याही 
व्यक्तीच ेएका धमावतून दसुऱ या धमावत धमांतर करण्याचा प्रयत्न करू नये फकंर्वा करू नये.  

• प्रस्तावर्वत कायद्यानुसार, धमांतराबाबत तक्रारी कुटंुबातील सदस्य फकंर्वा धमांतररत होिाऱया व्यक्तीशी संबंधधत 
असलेल्या इतर कोित्याही व्यक्तीकडून केल्या जाऊ शकतात. 

• सामान्य शे्रिीतील लोकांच्या बाबतीत कायद्याचे उल्लघंन करिाऱयानंा तीन ते पाच र्वषांचा तुरंुगर्वास आणि 
25,000 रुपये दंड, तर अल्पर्वयीन, महहला फकंर्वा एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तींच े धमांतर करिाऱयांना 
तीन ते 10 र्वषांचा तुरंुगर्वास आणि 50,000 रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.  

 
Source: Indian Express 

 
हहमाचल प्रदेशातील िलववद्युत प्रकल्प 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हहमाचल प्रदेशातील मंडी येथे 11,000 कोटी रुपयांच्या जलवर्वद्युत प्रकल्पांच े
उद्घाटन आणि पायाभरिी केली. 

• लुहरी स्टेि- I HEP (210 MW), नदी: सतलुज, स्थान: ननरथ गार्वाजर्वळ, जजल्हा. मशमला आणि कुल्लू 
(HP) 

 
• धौलिीध HEP (66 MW), नदी: बबयास, स्थान: धौलसीध, जजल्हा हमीरपूर (HP) 
• त्यांनी रेिुकाजी धरि प्रकल्पाची (40 मेगारॅ्वट) पायाभरिी आणि सार्वरा-कुड्डू जलवर्वद्युत प्रकल्पाचे (111 

मेगारॅ्वट) उद्घाटनही केले. 
• त्यांनी नमूद केले की, ‘2016 मध्ये भारताने 2030 पयतं अ-जीर्वाचम ऊजाव स्रोतांमधून स्थावपत केलेल्या 40 

टक्के र्वीज क्षमतेची पूतवता करण्याचे लक्ष्य ठेर्वले होते. 
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Source: PIB 
 
 

 

 

महू येथील कवांटम प्रयोगशाळा (एमपी) 
• राष्ट्रीय सुरक्षा पररषद सधचर्वालय (NSCS) च्या पाहठंब्याने भारतीय सैन्याने अलीकडेच या प्रमुख वर्वकसनशील 

क्षेत्रात सशंोधन आणि प्रमशक्षिाचे नेततृ्र्व करण्यासाठी मममलटरी कॉलेज ऑफ टेमलकम्युननकेशन इंजजननअररगं 
(MCTE), महू (MP) येथे क्र्वांटम प्रयोगशाळेची स्थापना केली आहे. 

• भारतीय सैन्याने त्याच संस्थेत 140 पके्षा जास्त तनैाती आणि उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सफक्रय 
समथवनासह कृबत्रम बुद्धधमत्ता (AI) कें द्र देखील स्थावपत केले आहे. 

• इलेक्रोमॅग्नेहटक स्पेक्रम ऑपरेशन्समध्ये लष्ट्कराच्या सहभागाची कल्पना ऑक्टोबर 2020 मध्ये आयोजजत 
इलेक्रोमॅग्नेहटक स्पके्रम आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या वर्वषयार्वरील चचावसत्रात करण्यात आली. 

• तेव्हापासून, भारतीय लष्ट्कराच्या तंत्रज्ञान ससं्थांना AI, क्र्वांटम आणि सायबरमध्ये गंुतर्विूक करण्यास 
प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. 

 
Source: PIB 
 

महत्वाच्या बातम्या: भारत 
नदी शहरे आघाडी 

• कें द्रीय जलशक्ती मतं्री गजेंद्र मसहं शखेार्वत यांनी ररव्हर 
मसटीज अलायन्स (RCA) लाँच केले, हे भारतातील नदी 
शहरांसाठी एक समवपवत व्यासपीठ आहे, जे शहरी 
नद्यांच्या शाचर्वत व्यर्वस्थापनासाठी कल्पना, चचाव आणि 
माहहतीची देर्वािघेर्वाि करण्यासाठी आहे. 

• जगातील अशा प्रकारची ही पहहली युती दोन 
मंत्रालयांच्या म्हिजे जलशक्ती मतं्रालय आणि 

गहृननमावि आणि शहरी व्यर्वहार मंत्रालयाच्या यशस्र्वी भागीदारीच ेप्रतीक आहे. 
• युती तीन व्यापक थीमर्वर लक्ष कें हद्रत करेल- नेटर्वफकंग, क्षमता र्वाढर्विे आणि तांबत्रक सहाय्य. 

Source: PIB 
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स्वदेश प्रकल्प 
• DBT-नॅशनल बे्रन ररसचव सेंटर (DBT-NBRC), 

हररयािा ने अलीकडेच SWADESH प्रोजके्ट, 
जगातील पहहला मल्टीमोडल ब्रेन इमेजजंग डेटा 
आणि अॅनामलहटक्स वर्वकमसत केला आहे. 

• स्र्वदेश हा एक अद्वर्वतीय मेंद ू उपक्रम आहे जो 
प्रमाणित न्यूरोइमेजजगं, न्यूरोकेममकल, 
न्यूरोसायकोलॉजजकल डेटा आणि वर्वचलेषिांर्वर लक्ष 
कें हद्रत करतो ज े मेंदचू्या वर्वकारांचे व्यर्वस्थापन 
करण्यासाठी संशोधकांना प्रर्वेशयोग्य केले जात.े 

• SWADESH हा पहहला मोठ्या प्रमािात मल्टीमॉडल न्यूरोइमेजजंग डेटाबेस आहे जो वर्वशेषत: भारतीय 
लोकसंख्येसाठी मोठ्या-डेटा आफकव टेक्चर आणि एका प्लॅटफॉमव अतंगवत वर्ववर्वध रोग शे्रिींसाठी वर्वचलेषिासह 
डडझाइन केलेला आहे. 

Source: PIB 
 
िेंरल जहहस्टा प्रकल्प 

• कें द्र सरकारने दोन र्वषांच्या कालार्वधीसाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पार्वर थटे देखरेख करण्यासाठी कें द्रीय 
जव्हस्टा ननरीक्षि सममती स्थापन केली आहे. 

• माजी वर्वत्त सधचर्व रतन पी र्वाटल याचंी 5 सदस्यीय सेंरल जव्हस्टा ननरीक्षि सममतीच्या अध्यक्षपदी ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. 

• सेंरल जव्हस्टा पयवर्वके्षि सममती वर्ववर्वध प्रकल्प कामाचं्या अखंड एकीकरिासाठी बहु-एजन्सी, बहु-स्टेकहोल्डर 
समन्र्वय सुननजचचत करेल आणि सेंरल जव्हस्टाच्या वर्ववर्वध प्रकल्पांच्या कायावजन्र्वत गतीचे लजक्ष्यत टप्पे र्वेळेर्वर 
पूिव होण्याची खात्री करण्यासाठी सतत देखरेख करेल. 

Source: Business Standard 
 
इजफिननटी िोरम 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जव्हडडओ कॉन्फरन्सद्र्वारे फफनटेकर्वरील वर्वचार नेततृ्र्व मंच, इजफिननटी िोरमच े
उद्घाटन केले. 

• 3 आणि 4 डडसेंबर 2021 रोजी जीआयएफटी मसटी आणि ब्लूमबगव यांच्या सहकायावने भारत सरकारच्या 
पुढाकाराने आंतरराष्ट्रीय ववत्तीय िेवा कें द्र प्राधधकरि (आयएिएििीए) द्र्वारे हा कायवक्रम आयोजजत करण्यात 
आला होता. 

• इंडोनेसशया, दक्षक्षि आकिका आणि यूके हे फोरमच्या पहहल्या आर्वतृ्तीत भागीदार देश होते. 
• इजन्फननटी फोरम ने धोरि, व्यर्वसाय आणि ततं्रज्ञानातील जगातील आघाडीच्या वर्वचारांना एकत्र आिले आणि 

फफनटेक उद्योगाद्र्वारे सर्ववसमार्वेशक र्वाढीसाठी आणि मोठ्या प्रमािार्वर मानर्वतेची सेर्वा करण्यासाठी ततं्रज्ञान 
आणि नार्वीन्य कसे र्वापरता येईल यार्वर चचाव करण्यासाठी आणि कृतीयोग्य अंतर्दवष्ट्टी आिली. 

आंतरराष्ट्रीय ववत्तीय िेवा कें द्र प्राधधकरि (आयएिएििीए) बद्दल: 
• आंतरराष्ट्रीय वर्वत्तीय सेर्वा कें द्र प्राधधकरि कायदा, 2019 अंतगवत, आंतरराष्ट्रीय वर्वत्तीय सेर्वा कें द्र प्राधधकरि 
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(आयएफएससीए) ची स्थापना जीआयएफटी मसटी, गाधंीनगर, गुजरात येथे मुख्यालयासह करण्यात आली. 
• भारताच ेआंतराष्ट्रीय वर्वत्तीय सेर्वा कें द्र (आयएफएससी) म्हिून, ते वर्वत्तीय उत्पादने, वर्वत्तीय सेर्वा आणि वर्वत्तीय 

संस्थांच्या वर्वकास आणि ननयमनासाठी एकबत्रत प्राधधकरि म्हिून काम करते. 
• जीआयएफटी आयएफएससी हे सध्या भारतातील पहहल ेआंतरराष्ट्रीय वर्वत्तीय सेर्वा कें द्र आहे. 

स्त्रोत: पीआयबी 
 
पेफशनधारकांिाठी युननक िेि रेकजग्नशन तंत्रज्ञान 

• कें द्रीय काममवक, सार्ववजननक तक्रार आणि ननर्वतृ्तीरे्वतन राज्यमंत्री डॉ. जजतेंद्र मसहं यांनी पेन्शनधारकांसाठी युननक 
िेि रेकजग्नशन ततं्रज्ञान सुरू केले. 

• यामुळे सेर्वाननर्वतृ्त आणि र्वदृ्ध नागररकांसाठी राहिीमान सुलभ होईल. 
मुख्य मुद्दे 

• जीर्वन प्रमािपत्र देण्याचे फेस रेकजग्नशन तंत्र ही एक ऐनतहामसक आणि दरूगामी सुधारिा आहे, कारि ती 
केर्वळ 68 लाख कें द्र सरकारच्या पेन्शनधारकांच्याच नव्हे तर ईपीएफओ, राज्य सरकारच्या ननर्वतृ्तीरे्वतनधारक 
इत्यादी या वर्वभागाच्या अधधकारक्षते्राबाहेर पडिाऱया कोट्यर्वधी ननर्वतृ्तीरे्वतनधारकांच्या जीर्वनाला स्पशव करेल. . 

• हे तंत्रज्ञान राष्ट्रीय माहहती वर्वज्ञान कें द्र (एनआयसी), इलेक्रॉननक्स आणि माहहती ततं्रज्ञान मंत्रालयाने 
युआयडीएआय (भारतीय अद्वर्वतीय ओळख प्राधधकरि) च्या सहकायावने तयार केल ेआहे. 

इतर िंबंधधत उपक्रम: 
• डडजजटल जीर्वन प्रमािपत्र 
• पेन्शन प्रकरिांच्या प्रफक्रयेसाठी भारत सरकारच्या सर्वव मंत्रालयांसाठी इंटेमलजटं कॉमन सॉफ्टर्वेअर "भवर्वष्ट्य" ची 

ओळख 
• कॉल सेंटरसह तक्रार ननर्वारि पोटवल सीपीईएनजीआरएएमएस 
• सेर्वाननर्वतृ्त अधधकाऱयांच ेसरकारमधील अनुभर्व दाखर्वण्यासाठी अनुभर्व पोटवल 
• पेन्शन अदालत 

स्त्रोत: पीआयबी 
 
ईडब्लल्यूएि कोट्याच्या ननकषांचे पुनरावलोकन करण्यािाठी कें द्राने तीन िदस्यीय िसमती स्थापन केली 

• िामाजिक फयाय आणि िक्षमीकरि मंत्रालयाने आधथाकदृष्ट्ट्या दबुाल ववभाग (ईडब्लल्यूएि) आरक्षिाच्या 
ननकषांचे पुनरार्वलोकन करण्यासाठी तीन सदस्यीय सममती स्थापन करण्याची घोषिा केली. 

• या सममतीमध्ये माजी वर्वत्त सधचर्व अजय भूषि पांडे, सदस्य सधचर्व आयसीएसएसआर प्रा व्ही के मल्होत्रा 
आणि भारत सरकारचे प्रमुख आधथवक सल्लागार संजीर्व सन्याल यांचा समार्वशे असेल. 

मुख्य मुद्दे 
• ही सममती आधथवकर्दष्ट्ट्या दबुवल घटकांना ओळखण्यासाठी देशात आतापयतं अर्वलंबलेल्या वर्ववर्वध पद्धतीचं े

परीक्षि करेल. 
• मंत्रालयाने जारी केलेल्या कायावलयीन ननरे्वदनात असे म्हटले आहे की, संवर्वधानाच्या कलम 15 मधील 

स्पष्ट्टीकरिाच्या तरतुदींच्या संदभावत आधथवकर्दष्ट्ट्या दबुवल घटक ननजचचत करण्याच्या ननकषांर्वर पुनवर्ववचार 
करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हदलेल्या “प्रनतबद्धतेनुसार” सममतीची स्थापना केली जात आहे. 

टीप: 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 103 व्या घटना (दरुुस्ती) कायदा, 2019 अंतगवत सादर करण्यात आला होता जो सर्वोच्च 
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न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आव्हानाखाली आहे. 
स्त्रोत: इंडडयन एकिप्रेि 
 
लोक लेखा िसमती (पीएिी) 

• नुकतीच लोक लेखा िसमतीने (पीएिी) 100 र्वषे पूिव केली आहेत. 
• लोक लेखा िसमती (पीएिी) ही संसदेच्या ननर्वडक सदस्यांची एक सममती आहे, जी भारत सरकारच्या 

महसूल आणि खचावचे लेखापरीक्षि करण्याच्या उद्देशाने भारताच्या संसदेने स्थापन केली आहे. 
• ही सममती आणि अंदाज सममती (ईसी) आणि सार्ववजननक उपक्रम सममती (सीओपीयु) या भारतीय 

संसदेच्या तीन आधथवक स्थायी सममत्या आहेत. 

 
लोक लेखा िसमती (पीएिी) बद्दल: 

• गव्हनवमने्ट ऑफ इंडडया अकॅ्ट, 1919  त्याला माँटफोडव सुधारिा देखील म्हितात त्यामधील त्याच्या 
प्रथम उल्लेखानंतर 1921 मध्ये लोक लेखा सममतीची स्थापना करण्यात आली 

• लोकसभेतील कायवपद्धती आणि कामकाजाच्या ननयमांच्या ननयम 308 अन्र्वये आता लोक लेखा सममतीची 
स्थापना दरर्वषी केली जाते. 

• त्यात सध्या केर्वळ 1 र्वषावच्या कालार्वधीसह 22 सदस्यांचा (लोकसभेच्या सभापतीद्र्वारे ननर्वडलेले 15 
सदस्य आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांद्र्वारे ननर्वडलेले 7 सदस्य) समारे्वश आहे 

• ववद्यमान अध्यक्ष : अधीर रंजन चौधरी 
• अध्यक्ष पक्ष: भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 

स्त्रोत: पीआयबी 
 
धरि िुरक्षा ववधेयक (2019) 

 
• राज्यसभेने ऐनतहामसक धरि सुरक्षा वर्वधेयक (2019) मंजूर केले, ज्यामुळे देशात धरि सुरक्षा कायदा लागू 

करण्याचा मागव मोकळा झाला. 
• धरि सुरक्षा वर्वधेयक (2019) ऑगस्ट 2019 मध्ये लोकसभेने मंजूर केले होते. 

धरि िुरक्षा ववधेयकाबद्दल: 
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• धरि सुरक्षा वर्वधेयकात देशातील सर्वव मोठ्या धरिांची पुरेशी ननगरािी, तपासिी, ऑपरेशन आणि देखभाल 
करण्याची तरतूद आहे जेिकेरून धरि ननकामी संबंधधत आपत्ती टाळता येतील. 

• धरिांचे सुरक्षक्षत कायव सुननजचचत करण्यासाठी आर्वचयक संरचनात्मक आणि गैर-संरचनात्मक उपायांच े
ननराकरि करण्यासाठी कें द्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांर्वर संस्थात्मक यंत्रिचेी तरतूद वर्वधेयकात आहे. 

• वर्वधेयकाच्या तरतुदीनुसार, एकसमान धरि सुरक्षा धोरिे, प्रोटोकॉल आणि कायवपद्धती वर्वकमसत करण्यात 
मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय धरि सुरक्षा सममती (NCDS) स्थापन केली जाईल. 

• धरि सुरक्षा धोरि ेआणि मानकांची देशव्यापी अंमलबजार्विी सुननजचचत करण्यासाठी ननयामक संस्था म्हिून 
राष्ट्रीय धरि सुरक्षा प्राधधकरि (NDSA) ची स्थापना करण्याची तरतूद वर्वधेयकात आहे. 

• राज्य स्तरार्वर, हे वर्वधेयक धरि सुरक्षेर्वरील राज्य सममत्या (SCDS) आणि राज्य धरि सुरक्षा संघटना 
(SDSO) ची स्थापना करण्यासाठी वर्वहहत करते. 

Source: PIB 
उत्तर प्रदेशातील हैदरपूर पािथळ िागा रामिर िाइट म्हिून ओळखली िाते 

● उत्तर प्रदेशातील हैदरपूर पािथळ िागा देशातील 47 वे रामिर िाइट आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरार्वर 2,463 
र्वे रामसर साइट म्हिून ननयुक्त करण्यात आली आहे. 

 
मुख्य मुद्दे 

● हैदरपूर पािथळ जागा 6,908 हेक्टर क्षते्र व्यापते आणि उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर-बबजनौर सीमेर्वर 
र्वसलेले आहे. 

● हे 1984 मध्ये सोलानी आणि गंगा नद्यांच्या संगमार्वर मध्य गंगा बॅरेजच्या बांधकामाद्र्वारे तयार केले 
गेले आणि हजस्तनापूर र्वन्यजीर्व अभयारण्याचा एक भाग आहे. 

● उत्तर प्रदेश आता 9 रामसर पािथळ जागाचंे घर आहे. 
पािथळ िागांवरील रामिर कराराववषयी: 

● रामसर कन्व्हेन्शन ऑन रे्वटलँड्स, हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे, ज्याचा उद्देश पािथळ जममनींचे 
संर्वधवन आणि शाचर्वत र्वापर हा आहे. 

● इरािमधील रामसर शहराच ेनार्व असलेल्या या करारार्वर 1971 मध्ये स्र्वाक्षरी करण्यात आली. 
टीप: 

● यापूर्वी ऑगस्ट 2021 मध्ये, भारतातील आिखी चार पािथळ जागा रामसर साइट्स म्हिून ओळखल्या 
गेल्या होत्या – गुजरातमधील थोल आणि र्वाधर्वाना आणि हररयािातील सुलतानपूर आणि मभडंार्वास. 

● अलीकडेच, उत्तराखंडच्या वपथौरागढ जजल्हयातील अस्कोट र्वन्यजीर्व अभयारण्य अस्कोट वफयिीव 
अभयारण्य इको-िेजफिहटहह झोन (ईएिझेड) म्हिून घोवषत करण्यात आले आहे. 

स्त्रोत: टीओआय 
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आत्मननभार भारत रोिगार योिनेच्या िवााधधक लाभार्थयाांिह महाराष्ट्र अहवल क्रमांकावर आहे 
● आत्मननभार भारत रोिगार योिना (एबीआरवाय) अंतगवत सर्वावधधक लाभाथी असलले्या राज्यांच्या यादीत 

महाराष्ट्र अव्र्वल आहे, त्यानंतर ताममळनाडू आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. 

 
 
 

मुख्य मुद्दे 
● 4 डडसेंबर 2021 पयतं, महाराष्ट्रात 6,49,560 लाभार्थयांची नोंद झाली, त्यानंतर ताममळनाडू (5,35,615) 

आणि गुजरात (4,44,741) आहेत. 
आत्मननभार भारत रोिगार योिनेबद्दल (एबीआरवाय): 

● 1 ऑक्टोबर 2020 ते 31 माचव 2022 या कालार्वधीसाठी कोवर्वड-19 दरम्यान कमवचारी भवर्वष्ट्य ननर्वावह 
ननधी संघटना (ईपीएफओ) नोंदिीकृत आस्थापनांमध्ये रोजगार ननममवतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने 
एबीआरर्वाय लाँच केले होते. 

● एबीआरर्वाय अंतगवत, सरकार दोन्ही कमवचारी आणि ननयोक्त्यांना 1,000 कमवचारी असलेल्या 
आस्थापनांच्या 24 टक्के र्वतेन (प्रत्येकी रे्वतनाच्या 12 टक्के) आणि 1,000 हून अधधक कमवचारी 
असलेल्या आस्थापनांना र्वेतनाच्या 12 टक्के कमवचाऱ याचंे योगदान देत आहे. 

इतर रोिगाराचे उपक्रम: 
● महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजना 
● प्रधानमंत्री गरीब कल्याि अन्न योजना 
● दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीवर्वका अमभयान 
● पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीि कौशल्य योजना 
● आपत्कालीन के्रडडट लाइन गॅरंटी योजना 
● आत्मा ननभवर भारत पॅकेज 3.0 चा भाग म्हिून आत्मा ननभावर भारत रोजगार योजना 

स्त्रोत: त्रबझनेि स्टँडडा 
 
भारतातील पहहला ग्रीन हायड्रोिन मायक्रोग्रीड प्रकल्प आंध्र प्रदेशमध्ये उभारला िािार आहे 

● नॅशनल थमाल पॉवर कॉपोरेशन सलसमटेड (एनटीपीिी) ने मसहंाद्री (वर्वशाखापट्टिम जर्वळ) येथील 
एनटीपीसी गेस्ट हाऊसमध्ये इलेक्रोलायझर र्वापरून हायड्रोजन उत्पादनासह स्टँडअलोन फ्युएल-सेल 
आधाररत मायक्रो-धग्रडचा प्रकल्प प्रदान केला आहे. 

● हा भारतातील पहहला ग्रीन हायड्रोजन आधाररत ऊजाव साठर्वि प्रकल्प आहे. 
मुख्य मुद्दे 
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● हे युननक  प्रोजके्ट कॉजन्फगरेशन एनटीपीसीने इन-हाउस डडझाइन केले आहे. 
● हे मोठ्या प्रमािात हायड्रोजन ऊजाव साठर्वि प्रकल्पांसाठी एक अग्रदतू असेल आणि देशातील वर्ववर्वध ऑफ 

धग्रड आणि धोरिात्मक हठकािी अनेक मायक्रोग्रीड्सचा अभ्यास आणि तैनात करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. 
● जर्वळच्या फ्लोहटगं सोलर प्रकल्पातून इनपुट पॉर्वर घेऊन प्रगत 240 kW सॉमलड ऑक्साइड 

इलके्रोलायझर र्वापरून हायड्रोजन तयार केले जाईल. 
● सूयवप्रकाशाच्या रे्वळी तयार होिारे हायड्रोजन उच्च दाबार्वर साठर्वले जाईल आणि 50 kW सॉमलड 

ऑक्साईड इंधन सेल र्वापरून वर्वद्युतीकरि केले जाईल. 
टीप: 

● हा प्रकल्प भारताच्या 2070 पयतं काबवन न्यूरल होण्याच्या र्दष्ट्टीकोनाशी सुसंगत आहे. 
● यापूर्वी, एनटीपीसी ने तेलंगिातील रामागंुडम येथे भारतातील सर्वावत मोठ्या तरंगत्या सौर प्रकल्पाच्या 

वर्वकासाच ेकाम सुरू केले होते. 
स्त्रोत: त्रबझनेि स्टँडडा 
 
SAMPANN प्रकल्प 

• एक लाखाहून अधधक ननर्वतृ्तीरे्वतनधारकांना सध्या संपूिव भारतातील संपे्रषि खात्याचे प्रधान ननयंत्रक/संचार 
खाते ननयंत्रक कायावलये SAMPANN प्रकल्पाद्र्वारे सेर्वा हदली जािार आहे.  

• जून, 2021 पयतं अंदाज े रु. 11.5 कोटी पेन्शन भरण्यासाठी बँक/पोस्ट ऑफफसेसना कममशन हदले जात 
असल्यामुळे भारत सरकारला आर्वती मामसक बचत सुननजचचत केली आहे. 

SAMPANN बद्दल - 'पेफशनच्या लेखा आणि हयवस्थापनािा 
ठी प्रिाली': 

• SAMPANN हा भारत सरकारचा एक महत्र्वाकाकं्षी प्रकल्प आहे जो कंरोलर जनरल ऑफ कम्युननकेशन 
अकाउंट्स, डडपाटवमेंट ऑफ टेमलकम्युननकेशन, कम्युननकेशन मंत्रालयाद्र्वारे राबवर्वण्यात येत आहे. 

• हे 29 डडसेंबर 2018 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला समवपवत केले होते. 

 
Source: PIB 
 
िहाय्यक प्रिनन तंत्रज्ञान (ननयमन) ववधेयक, 2021 

• राज्यसभेने सहाय्यक पुनरुत्पादन तंत्रज्ञान (ननयमन) वर्वधेयक, 2021 मंजूर केले आहे. 
• हे वर्वधेयक लोकसभेने आधीच मंजूर केले आहे. 
• र्वरच्या सभागहृानेही सरकारने मांडलेल्या सुधारिांसह सरोगसी (ननयमन) वर्वधेयक, 2020 मंजूर केले. 
• सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (ननयमन) वर्वधेयक, 2021 सहाजय्यत पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान जक्लननक आणि 

सहाजय्यत पुनरुत्पादक ततं्रज्ञान बँकांचे ननयमन आणि पयवरे्वक्षि प्रदान करते. 
• प्रत्येक सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (एआरटी) जक्लननक आणि बँक नॅशनल रजजस्री ऑफ बँक्स आणि 
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जक्लननक ऑफ इंडडया अंतगवत नोंदिीकृत असिे आर्वचयक आहे अशी तरतूद वर्वधेयकात आहे. 
• प्रजनन आरोग्याच्या समस्यांचे ननराकरि करण्यासाठी सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान सेर्वांचा गैरर्वापर, 

सुरक्षक्षत आणि नैनतक सरार्व, पालक बनण्यासाठी फकंर्वा रं्वध्यत्र्वामुळे पुढील र्वापरासाठी गेमेट, भू्रि, भू्रि ऊतक 
गोठर्वण्यासाठी सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाची आर्वचयकता असल्यास, या कायद्याने देखील कल्पना केली 
आहे.  

 
Source: newsonair 

 
 
केन-बेतवा नद्या िोड प्रकल्प 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय मंबत्रमंडळाने केन-बेतर्वा इंटर-मलफंकंग ऑफ ररव्हसव 
प्रोजेक्टला ननधी आणि अंमलबजार्विीला मंजुरी हदली आहे. 

• केन-बेतर्वा मलकं प्रकल्पाची एकूि फकंमत 2020-21 फकंमत स्तरांर्वर 44,605 कोटी रुपये आहे. 
• या प्रकल्पामध्ये दौधन धरि आणि दोन नद्यांना जोडिारा कालर्वा, लोअर ओरर प्रकल्प, कोठा बॅरेज आणि 

बबना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या बाधंकामाद्र्वारे केनमधून बेटर्वा नदीकडे पािी हस्तांतररत करिे 
समावर्वष्ट्ट आहे. 

• या प्रकल्पातून 10.62 लाख हेक्टर र्वावषवक मसचंन, सुमारे 62 लाख लोकसंख्येला वपण्याच्या पाण्याचा पुरर्वठा 
होईल आणि 103 मेगारॅ्वट जलवर्वद्युत आणि 27 मेगारॅ्वट सौरऊजावही ननमावि होईल. 

• मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये पसरलेल्या पाण्याची कमतरता असलेल्या बंुदेलखंड प्रदेशासाठी या 
प्रकल्पाचा खूप फायदा होिार आहे. 

• केन आणि बटेर्वा नद्या मध्य प्रदेशात उगम पार्वतात आणि यमुनेच्या उपनद्या आहेत. 

 
Source: PIB 
 
NDPS (िुधारिा) ववधेयक, 2021 

• अंमली पदाथव आणि सायकोरॉवपक पदाथव कायदा (NDPS), 1985 मध्ये सुधारिा करिाऱया अध्यादेशाची 
जागा घेिारे वर्वधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. 
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• NDPS (सुधारिा) वर्वधेयक, 2021 हे 2014 च्या कायद्यातील दरुुस्तीमधील मसुद्यातील त्रुटी सुधारण्यासाठी 
सप्टेंबर 2021 मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल. 

• 2014 च्या दरुुस्तीपूर्वी, कलम 2 च्या खंड (viii-a) मध्ये उप-खंड (i) ते (v) समावर्वष्ट्ट होते, ज्याने "अर्वैध 
र्वाहतूक" या शब्दाची व्याख्या केली होती. 

 
अंमली पदाथा आणि िायकोरॉवपक पदाथा कायदा, 1985 बद्दल: 

• अंमली पदाथव आणि सायकोरॉवपक पदाथव कायदा, 1985, ज्याला सामान्यतः NDPS कायदा म्हिून संबोधले 
जात,े हा भारताच्या संसदेचा एक कायदा आहे जो एखाद्या व्यक्तीला उत्पादन/शेती, ताबा, वर्वक्री, खरेदी, 
र्वाहतूक, साठर्वि आणि/फकंर्वा र्वापर करण्यास प्रनतबंधधत करतो. 

Source: The Hindu 
कफहहोक 2021-22 

• NITI आयोगाने भारती एटंरप्रायझेसची परोपकारी शाखा, भारती फाऊंडेशनच्या भागीदारीत ‘कन्व्होक 2021-22’ 
लाचँ केले. 

• कॉन्व्होक हे राष्ट्रीय संशोधन पररसंर्वाद आहे ज्याचा उद्देश संपूिव भारतातील सर्वव मशक्षक, मशक्षितज्ञ, शाळा 
प्रमुखांर्वर वर्वशेष लक्ष कें हद्रत करून मशक्षि देण्याच्या आव्हानांना तोंड देिे आणि त्याची गुिर्वत्ता मजबूत करि े
हे आहे. 

• या प्लॅटफॉमवद्र्वारे, शालेय मशक्षक/सरकारी शाळांच ेप्रमुख/मुख्याध्यापक आणि भारती फाऊंडेशन नेटर्वकव मधील 
मशक्षकांना रै्वज्ञाननक र्दष्ट्टीकोनातून संशोधन-आधाररत उपाय र्वापरण्यासाठी आणि मशक्षिाचे पररिाम 
सुधारण्यासाठी तळागाळात घेतलेल्या प्रयत्नांचे प्रदशवन करण्यासाठी प्रोत्साहहत केल ेजाईल. 

• हे राष्ट्रीय शकै्षणिक धोरि 2020 च्या मशकर्वण्याच्या अमभनर्व पध्दतींना मान्यता देण्याच्या सूचनांना प्रोत्साहन 
देईल ज्यामुळे त्यांच्या र्वगावत मशकण्याचे पररिाम सुधारतील. 

 
Source: PIB 
 
मंत्रत्रमंडळाने भारत आणि पोलंडमधील गुफहेगारी प्रकरिांमध्ये परस्पर कायदेशीर िहाय्यािंबंधीच्या कराराला 
मंिुरी हदली 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मंबत्रमंडळाने भारत प्रजासत्ताक आणि पोलंड प्रजासत्ताक 
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सरकार यांच्यातील गुफहेगारी प्रकरिांमध्ये परस्पर कायदेशीर िहाय्यता कराराला मंजुरी हदली आहे. 

 
मुख्य मुद्दे 

● गुन्हेगारी प्रकरिांमध्ये सहकायव आणि परस्पर कायदेशीर सहाय्य याद्र्वारे गुन्हयांचा तपास आणि खटला 
चालर्वण्यात दोन्ही देशाचंी प्रभार्वीता र्वाढर्विे हा या कराराचा उद्देश आहे. 

● आंतरराष्ट्रीय गुन्हयांच्या संदभावत आणि त्याचा दहशतर्वादाशी संबंध, प्रस्तावर्वत करार पोलंडबरोबर 
गुन्हयाचा तपास आणि खटला चालवर्वण्यामध्ये तसेच गुन्हयातील उत्पन्न आणि साधनांचा शोध, प्रनतबंध 
आणि जप्तीमध्ये द्वर्वपक्षीय सहकायावसाठी एक व्यापक कायदेशीर चौकट प्रदान करेल. या ननधीचा अथव 
दहशतर्वादी कृत्यांसाठी वर्वत्तपुरर्वठा केला जातो असा आहे. 

टीप: भारताने 42 देशांसोबत (नोव्हेंबर 2019) परस्पर कायदेशीर सहाय्यता करार/करार केले आहेत. 
पोलंड बद्दल तर्थये: 

● रािधानी: र्वॉसाव 
● चलन: पोमलश झ्लोटी 
● राष्ट्राध्यक्ष: आंदे्रय ददुा 

स्त्रोत: पीआयबी 
 
महहलांिाठी वववाहाचे कायदेशीर वय वाढविे 

• कें द्रीय मंबत्रमंडळाने महहलासंाठी वर्वर्वाहाचे कायदेशीर र्वय 18 र्वरून 21 र्वषे करण्याचा ननिवय घेतला. पुरुषांसाठी 
वर्वर्वाहाचे कायदेशीर र्वय 21 र्वषे आहे. 

• या ननिवयामुळे सरकार महहला आणि पुरुष दोघांसाठी लग्नाचे र्वय समान आििार आहे. 
• महहलांसाठी वर्वर्वाहाचे कायदेशीर र्वय र्वाढर्वण्याचा मंबत्रमंडळाचा ननिवय जया जटेली यांच्या नेततृ्र्वाखालील 

सममतीच्या मशफारशीर्वर आधाररत आहे. 
• हहदंूंसाठी, हहदं ू वर्वर्वाह कायदा, 1955 र्वधूसाठी फकमान र्वय म्हिून 18 र्वषे आणि र्वरासाठी फकमान र्वय 21 

र्वषे ननधावररत करतो. इस्लाममध्ये तरुि र्वयात आलेल्या अल्पर्वयीन मुलाचा वर्वर्वाह र्वैध मानला जातो. 
• वर्वशेष वर्वर्वाह कायदा, 1954 आणि बालवर्वर्वाह प्रनतबंध कायदा, 2006 देखील जस्त्रया आणि पुरुषांसाठी 

वर्वर्वाहासाठी संमतीचे फकमान र्वय म्हिून अनुक्रमे 18 आणि 21 र्वषे वर्वहहत करतात. 

 
िया िेटली िसमतीबद्दल: 
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• जून 2020 मध्ये, महहला आणि बाल वर्वकास मंत्रालयाने महहलांचे पोषि, अशक्तपिाचे प्रमाि आणि इतर 
सामाजजक ननदेशांक या मुद्द्यांसह वर्वर्वाहाचे र्वय यांच्यातील परस्परसंबंध पाहण्यासाठी एक कायव दल स्थापन 
केले. 

• समता पक्षाच्या माजी अध्यक्षा जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील सममतीमध्ये नीती आयोगाचे सदस्य 
(आरोग्य) डॉ व्ही के पॉल आणि अनेक मंत्रालयाचंे सधचर्वही होते. 

• या सममतीने वर्वर्वाहाचे र्वय 21 र्वषे करण्याची मशफारस केली आहे. 
Source: Indian Express 
 
िैववक ववववधता (दरुुस्ती) ववधेयक, 2021 

• लोकसभेत सादर करण्यात आलेले जैवर्वक वर्ववर्वधता (सुधारिा) वर्वधेयक, 2021, आयुष व्यार्वसानयकांना जवैर्वक 
वर्ववर्वधता कायदा, 2002 च्या कक्षेतून सूट देते आणि भारतीय पारंपाररक औषध क्षेत्राद्र्वारे जैवर्वक संसाधन े
आणि पारंपाररक ज्ञानापयतं प्ररे्वश सुलभ करते. 

 
• तथावप, कायदेशीर तज्ञांनी धचतंा व्यक्त केली आहे की या क्षेत्रासाठीचे ननयम सुलभ करिे पयावर्वरिासाठी 

हाननकारक असू शकते आणि स्थाननक समुदायांसह व्यार्वसानयक फायदे सामानयक करण्याच्या तत्त्र्वाच्या 
वर्वरोधात जाऊ शकते. 

• जैवर्वक वर्ववर्वधता कायदा, 2002 जैवर्वक वर्ववर्वधतेच ेसरं्वधवन आणि जैवर्वक संसाधने आणि पारंपाररक ज्ञानाच्या 
व्यार्वसानयक र्वापरातून आधथवक फायद्यांची न्याय्य, न्याय्य र्वाटिी यासाठी लागू करण्यात आला. 

• हे वर्वधेयक शेतकऱयानंा औषधी र्वनस्पतीचंी लागर्वड र्वाढर्वण्यासाठी प्रोत्साहन देिार आहे. 
• ते "भारतीय औषध प्रिाली" ला चालना देण्याचा प्रयत्न करते आणि संयुक्त राष्ट्राच्या जैवर्वक वर्वषयक 

वर्ववर्वधता आणि त्याचा नागोया प्रोटोकॉल अधधर्वेशनाच्या उद्हदष्ट्टांशी तडजोड न करता, भारतात उपलब्ध 
जैवर्वक संसाधनाचंा र्वापर करताना संशोधन, पेटंट अजव प्रफक्रया, संशोधन पररिामांच ेहस्तांतरि सुलभ करते. . 

• मंत्रालयाने म्हटले आहे की "दरुुस्ती आर्वचयक आहे कारि 4 ऑक्टोबर 2012 रोजी, भारताने जेनेररक 
संसाधनांमध्ये प्ररे्वश आणि त्यांच्या र्वापरामुळे उद्भर्विाऱया फायद्यांची न्याय्य आणि न्याय्य र्वाटिी यासंबंधी 
नागोया प्रोटोकॉलला मान्यता हदली." 

Source: HT 
 
इस्लासमक िहकाया िंघटना 

• ऑगवनायझेशन ऑफ इस्लाममक कोऑपरेशन (OIC) च्या परराष्ट्र मंत्रयांच्या बैठकीत अफगाणिस्तानमधील 
र्वाढत्या आधथवक सकंटाचा सामना करण्यासाठी मानर्वतार्वादी रस्ट फंड स्थापन करण्यार्वर सहमती झाली. 

• इस्लाममक डेव्हलपमेंट बँकेच्या अंतगवत इतर गटांच्या समन्र्वयाने अफगाणिस्तानला मदत करण्यासाठी हा 
ननधी स्थापन केला जाईल. 
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• अफगाणिस्तानला त्याच्या आधथवक संसाधनांमध्ये प्ररे्वश देिे आधथवक संकुधचत होण्यापासून रोखण्यासाठी 
ननिावयक ठरेल. 

 
ऑगानायझेशन ऑि इस्लासमक कोऑपरेशन (OIC) बद्दल: 

• सदस्यत्र्व: 57-सदस्यीय राज्ये 
• मुख्यालय: जेद्दाह, सौदी अरेबबया 
• स्थापना: 1969 

Source: Indian Express 
 
ननवडिूक कायदे (दरुुस्ती) ववधेयक 2021 

● लोकसभेने ननवडिूक कायदे (दरुुस्ती) ववधेयक 2021 मंजरू केले आहे. 

 

मुख्य मुद्दे 

● हे वर्वधेयक मतदार यादीशी आधार क्रमांक मलकं करण्याची तरतूद करते आणि 18 र्वषे पूिव झाल्यार्वर एका 
कॅलेंडर र्वषावत मतदार म्हिनू नार्वनोंदिी करण्याच्या चार संधी देते. 

● भारतीय ननर्वडिूक आयोग आणि संसदीय स्थायी सममतीने केलेल्या मशफारशींर्वर या दरुुस्त्या आधाररत 
आहेत. 

● वर्वधेयकाच्या र्वस्तुजस्थती आणि कारिांच्या वर्वधानानुसार, लोकप्रनतननधी कायदा, 1950 (आरपी कायदा, 1950) 

च्या कलम 23 मध्ये सुधारिा करण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे  एकाच व्यक्तीच्या रे्वगरे्वगळ्या हठकािी 
अनेक नार्वनोंदिीचा धोका कमी करण्यासाठी मतदार यादीचा डेटा आधारशी मलकं करिे शक्य होईल. 

● हे आरपी कायदा, 1950 च्या कलम 14 च्या कलम (b) मध्ये सुधारिा करण्याचा प्रयत्न करते ज्यामध्ये 
कॅलेंडर र्वषावतील पात्रता तारखा म्हिून 1 जानेर्वारी, 1 एवप्रल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबरचा हदर्वस मतदार 
याद्या तयार करिे फकंर्वा पुनररक्षि करण्यासाठी ननहदवष्ट्ट केला जातो. 

स्त्रोत: इंडडयन एकिप्रेि 

 
बहु राज्य िहकारी िंस्था (MSCS) कायदा, 2002 

• कें द्रीय गहृ आणि सहकार मंत्री अममत शहा यांनी घोषिा केली की कें द्राने "कायद्यातील त्रुटी दरू करण्यासाठी" 
बहुराज्य सहकारी संस्था (MSCS) कायदा, 2002 मध्ये सुधारिा करण्याचा ननिवय घेतला आहे. 
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• सहकाररता हा राज्याचा वर्वषय आहे, परंतु साखर आणि दधू, बँका, दधू संघ इत्यादीसारख्या अनेक संस्था 

आहेत ज्यांच े सदस्य आणि कायवक्षेत्र एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये पसरलेले आहे. अशा सहकारी संस्थांर्वर 
ननयंत्रि ठेर्वण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. 

• उदाहरिाथव, कनावटक-महाराष्ट्र सीमेर्वरील जजल्हयांतील बहुतांश साखर कारखाने दोन्ही राज्यांकडून ऊस खरेदी 
करतात. ते दोन्ही राज्यांमधून त्यांचे सदस्यत्र्व घेतात आणि अशा प्रकारे त्यांची MSCS कायद्यांतगवत नोंदिी 
केली जाते. 

• महाराष्ट्रात सर्वावधधक 567, त्यानंतर उत्तर प्रदेश (147) आणि नर्वी हदल्ली (133) सहकारर संस्था आहेत. 
Source: Indian Express 
िोया मील 

• कें द्र सरकारने अत्यार्वचयक र्वस्तू कायदा, 1955 च्या र्वेळापत्रकात सुधारिा करून 30 जून 2022 पयतं 'सोया 
मील' अत्यार्वचयक र्वस्तू म्हिून घोवषत करण्याचा आदेश अधधसूधचत केला आहे. 

• हे बाजारातील अन्यायकारक पद्धती थांबर्वेल आणि पोल्री फामव आणि कॅटल फीड उत्पादकांसारख्या 
ग्राहकांसाठी उपलब्धता र्वाढर्वेल. 

 
• िोयाबीनच्या मीलबद्दल: सोयाबीन मील हा सर्वावत महत्र्वाचा प्रधथन स्त्रोत आहे जो शेतातील जनार्वरांना 

खायला र्वापरतो. सोयाबीन मील हे सोयाबीन तेल काढण्याचे उप-उत्पादन आहे. 
• अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 बद्दल: अन्नधान्य उत्पादनाच्या सततच्या कमी पातळीमुळे देशाला 

अन्नधान्याच्या टंचाईचा सामना करार्वा लागत होता अशा र्वेळी हा कायदा करण्यात आला. अन्नपदाथाचंी 
साठर्विकू आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी जीर्वनार्वचयक र्वस्तू कायदा 1955 मध्ये लागू करण्यात येतो. 

Source: PIB 
 

भारताने 2 नवीन लिी आणि मका ची कोववड गोळी मंिूर केली आहे 
• भारताने कोवर्वड-19 साथीच्या रोगावर्वरुद्धच्या लढ्याला चालना देण्यासाठी आिखी दोन लसी आणि एक अँटी-

व्हायरल औषध मंजूर केले. 
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• भारताने मंजूर केलेल्या दोन नर्वीनतम लसी कॉबेरॅ्वक्स आणि कोर्वोव्हॅक्स आहेत. अँटी-व्हायरल औषध 

मोलनुवपरार्वीर (Molnupiravir) आिीबािीच्या काळात र्वापरले जाऊ शकते. 
• Corbevax ही भारतातील पहहली स्र्वदेशी "RBD प्रोटीन सब-युननट लस" आहे. हे हैदराबादजस्थत 

बायोलॉजजकल-ई कंपनीने बनर्वले आहे. 
• ही आता भारतात वर्वकमसत झालेली नतसरी लस आहे. 
• भारत बायोटेकचे कोरॅ्वजक्सन आणि सीरम इजन्स्टट्यूट ऑफ इंडडया (SII) कोवर्वशील्ड या भारतात वर्वकमसत 

झालेल्या इतर दोन लसी आहेत. 
• कोर्वोव्हॅक्स ही नॅनोपाहटवकल लस पुिेजस्थत SII ननममवत करिार आहे. 
• कोवर्वड-19 च्या प्रौढ रूग्िांर्वर उपचार करण्यासाठी आिीबािीच्या पररजस्थतीत प्रनतबंधधत र्वापरासाठी 13 

कंपन्यांद्र्वारे अटँी-व्हायरल औषध मोलनुवपरार्वीर भारतात तयार केले जाईल. 
Source: NDTV 

 
िशस्त्र दल (ववशेष अधधकार) कायदा (AFSPA) 

• नागालँडमधील सशस्त्र दल (वर्वशेष अधधकार) कायदा (AFSPA) मागे घेण्याची शक्यता तपासण्यासाठी कें द्र 
सरकारने सधचर्व-स्तरीय अधधकाऱयाच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सममती स्थापन केली. 

 
• भारताचे रजजस्रार जनरल आणि जनगिना आयुक्त वर्वरे्वक जोशी हे पाच सदस्यीय सममतीचे प्रमुख असतील. 
• सममती 45 हदर्वसांत आपला अहर्वाल सादर करेल आणि नागालँडमधून डडस्टबवड एररया आणि एएफएसपीए 

मागे घेिे सममतीच्या मशफारशींर्वर आधाररत असेल. 
• अलीकडे, नागालँड आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांमधनू - AFSPA रद्द करण्याच्या मागण्या - एक कायदा 

जो सशस्त्र दलांना र्वॉरंटमशर्वाय अटक करण्याचे आणि अगदी वर्वमशष्ट्ट पररजस्थतींमध्ये मारण्यासाठी गोळ्या 
घालण्याचे अधधकार देतो. 

Source: Indian Express 
 

ग्राहक िंरक्षि (डायरेकट िेसलगं) ननयम, 2021 
• कें द्र सरकारने ग्राहक संरक्षि कायदा, 2019 द्र्वारे प्रदान केलेल्या अधधकारांचा र्वापर करून ग्राहक संरक्षि 
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(डायरेक्ट समेलगं) ननयम, 2021 अधधसूधचत केले आहेत. 
• हे ननयम थटे वर्वक्रीद्र्वारे वर्वकत घेतलेल्या फकंर्वा वर्वकल्या गेलेल्या सर्वव र्वस्तू आणि सेर्वांना लागू होतील, थटे 

वर्वक्रीचे सर्वव मॉडेल, भारतातील ग्राहकांना र्वस्तू आणि सेर्वा ऑफर करिाऱ या सर्वव थेट वर्वक्री संस्था, थेट 
वर्वक्रीच्या सर्वव मॉडेलमधील सर्वव प्रकारच्या अनुधचत व्यापार पद्धती आणि थेट वर्वक्री करिारी संस्था जी 
भारतात स्थापन झालेली नाही परंतु भारतातील ग्राहकांना र्वस्तू फकंर्वा सेर्वा देते त्यांना देखील. 

• वर्वद्यमान थेट वर्वक्री संस्थांनी हे ननयम अधधकृत राजपत्रात प्रकामशत झाल्यापासून नव्र्वद हदर्वसांच्या आत या 
ननयमांचे पालन करिे आर्वचयक आहे. 

• वर्वक्रीसाठी ई-कॉमसव प्लॅटफॉमव र्वापरिारे थटे वर्वके्रते तसेच थटे वर्वक्री करिाऱया संस्थांनी ग्राहक संरक्षि (ई-
कॉमसव) ननयम, 2020 च्या आर्वचयकतांचे पालन केल ेपाहहजे. 

 
Source: PIB 

 
'इनोहहेशफि िॉर यू' आणि 'द इनजिननयि हटंकरिा 

• अटल इनोव्हेशन ममशन (AIM), NITI आयोगाने ‘इनोव्हेशन्स फॉर यू’ ची दसुरी आर्वतृ्ती प्रमसद्ध केली – AIM 
च्या अटल इनक्युबेशन सेंटसव (AICs) द्र्वारे समधथवत 70 स्टाटवअप्सचा समार्वशे असलेल्या शेतीर्वर कें हद्रत 
नर्वकल्पनांचा संग्रह आहे. 

 
• ‘द इनजेननअस हटकंरसव’ – भारतातील अटल हटकंररगं लॅब (ATL) मधील 41 नर्वकल्पनांचा समार्वेश असलेल्या 

तंत्रज्ञानार्वरील नर्वकल्पनांचा संग्रह आहे. 
• 'इनोव्हेशन्स फॉर यू' हे भारतातील उद्योजकांच्या मनाने भवर्वष्ट्यासाठी र्वतवमानातील समस्या सोडर्विाऱया 

यशस्र्वी नर्वकल्पनांचे संकलन आहे, तर 'द इनोव्हेशन हटकंरसव' हे एटीएल मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झालेल्या 
तरुि वर्वद्याथांनी तयार केलेल्या अव्र्वल नर्वकल्पनांचे संकलन आहे. - जे शालेय वर्वद्यार्थयांना दैनंहदन 
आधारार्वर पाहतात फकंर्वा तोंड देत असलेल्या समस्येच ेननराकरि करण्यासाठी आमंबत्रत करतात. 

• ‘इनोव्हेशन्स फॉर यू’ त्याच्या दसुऱया आर्वतृ्तीत, कृषी आणि संबंधधत सेर्वांच्या क्षेत्रातील स्टाटवअप्स आणि 
नर्वकल्पनांर्वर लक्ष कें हद्रत करते. 

• हे पुस्तक 70 एजी-टेक स्टाटवअप्सचे सकंलन आहे, जे देशभरात पसरलेल्या अटल इनक्यूबेशन सेंटसवमध्ये 
पसरलेले आहे. 

Source: PIB 
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फ्लेकि इंधन वाहने 

• कें द्रीय रस्ते र्वाहतूक आणि महामागव मंत्री ननतीन गडकरी यांनी फ्लेक्स इंधन र्वाहने (FFV) आणि फ्लेक्स 
इंधन मजबूत हायब्रीड इलजेक्रक र्वाहने (FFV-SHEV) चे उत्पादन सहा महहन्यांच्या कालार्वधीत कालबद्ध 
पद्धतीने BS-6 मानदंडाचंे पालन करण्याचे आर्वाहन केले. 

• फ्लके्स इंधन र्वाहने 100% पेरोल फकंर्वा 100% बायो-इथेनॉल आणि त्यांच्या ममश्रिार्वर, FFV-SHEV च्या 
बाबतीत मजबूत हायबब्रड इलेजक्रक तंत्रज्ञानासह चालण्यास सक्षम आहेत. 

• या हालचालीमुळे रे्वल-टू-व्हील आधारार्वर र्वाहनांमधून हररतगहृ र्वायू उत्सजवन मोठ्या प्रमािात कमी होईल, 
2030 पयतं एकूि अनुमाननत काबवन उत्सजवन एक अब्ज टन कमी करण्यासाठी COP26 मध्ये केलले्या 
र्वचनबद्धतचेे पालन करण्यास भारताला मदत होईल. 

• फ्लेक्स इंधन र्वाहनांच्या पररचयाला गती देण्यासाठी, प्रॉडक्शन मलकं्ड इन्सेंहटव्ह (PLI) योजनेमध्ये 
ऑटोमोबाईल आणि ऑटो घटक आणि फ्लके्स-इंधन इंजजनचे ऑटो घटक समावर्वष्ट्ट केले आहेत. 

• NITI आयोगाने, इथेनॉल ब्लेंडडगं प्रोग्राम (EBP) साठी मजबूत पाया असल्याचे मान्य केल्यानंतर, 2020-
2025 या कालार्वधीसाठी इथेनॉल ममश्रिाचा रोड मॅप तयार केला आहे. 

 

Source: TOI 

िावािननक ववद्यापीठ कायदा, 2016 ववधेयक 

 
• महाराष्ट्र वर्वधान पररषदेने महाराष्ट्र सार्ववजननक वर्वद्यापीठ कायदा, 2016 (ततृीय दरुुस्ती) वर्वधेयक मंजूर केले 

जे उच्च आणि ततं्रमशक्षि मंत्रयांना राज्य संचामलत वर्वद्यापीठांच्या संदभावत अधधक अधधकार देते. 
• या वर्वधेयकामुळे मंत्रयाला वर्वद्यापीठांचे कुलगुरू असलेल्या राज्यपालांना मशफारसी करण्याची मुभा ममळते. 
• तसेच उच्च आणि तंत्रमशक्षि मंत्रयांची वर्वद्यापीठांचे प्र-कुलगुरू म्हिून ननयुक्ती करण्याचा प्रस्तार्व आहे. 

Source: newsonair 
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भाषा िल्लागार िसमती 

• महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा सल्लागार सममतीच ेअध्यक्ष म्हिून प्राचायव डॉ. हदलीप धोंडगे यांची ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. मराठीला अमभजात भाषेचा दजाव ममळार्वा यासाठी धोरि ठरर्वण्याच्या टप्प्यार्वर ही 
ननयुक्ती महत्त्र्वाची मानली जात आहे. 

• पूवीचे अध्यक्ष: डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ल े
• उद्देश: राजभाषा मराठीचा सरकारी कामकाजात जास्तीत जास्त र्वापर व्हार्वा यासाठी राज्य सरकारला 

मागवदशवन करण्याच्या उद्देशाने भाषा सल्लागार सममतीची स्थापना करण्यात आली आहे. 
पुनराचना का करण्यात आली? 

• सरकारी कामकाजात मराठीचा जास्तीत जास्त र्वापर आणि मराठीतील अमभजात आणि ताबंत्रक भाषाचंा वर्वकास 
यावर्वषयी राज्य सरकारला सल्ला देण्यासाठी भाषा सल्लागार सममतीची पुनरवचना करण्यात आली. 

 
Source: Sakal 
 

महत्वाच्या बातम्या: िग 
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी ननदेशांक (एमपीआय) 

 
• राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी ननदेशांक (MPI): राष्ट्रीय कुटंुब आरोग्य सरे्वक्षि (NFHS)-4 (2015-16) र्वर 

आधाररत आधारभूत अहर्वाल NITI आयोगाने वर्वकमसत केला आहे. 
• ग्लोबल MPI 2021 नुसार, 109 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 66 आहे. 
• बबहारमध्ये सर्वावधधक लोकसंख्या आहे, राज्याच्या लोकसंख्येपैकी 51.91 टक्के, जे बहुआयामी गरीब आहेत, 

त्यानंतर झारखंड 42.16 टक्के आणि उत्तर प्रदेश 37.79 टक्के आहे. 
• केरळमध्ये सर्वावत कमी लोकसंख्या दाररद्र्य पातळी (0.71%), त्यानंतर गोर्वा (3.76%) आणि मसक्कीम 

(3.82%) आहे. 
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• कें द्रशामसत प्रदेशांमध्ये (UTs), दादरा आणि नगर हर्वलेी (27.36 टक्के), जम्मू आणि काचमीर आणि लडाख 
(12.58), दमि आणि दीर्व (6.82 टक्के) आणि चंदीगड (5.97 टक्के), भारतातील सर्वावत गरीब कें द्रशामसत 
प्रदेश म्हिून उदयास आले आहेत. 

• कें द्रशामसत प्रदेशांमध्ये पुद्दचुेरीमध्ये गररबांचे प्रमाि 1.72 टक्के सर्वावत कमी आहे, त्यानंतर लक्षद्र्वीप 1.82 
टक्के, अदंमान आणि ननकोबार बेटे 4.30 टक्के आणि हदल्ली 4.79 टक्के आहे. 

Source: PIB 
 
युनेस्को िागनतक वारिा िसमती 

• भारताची युनेस्कोच्या जागनतक र्वारसा सममतीच्या चार र्वषांच्या कालार्वधीसाठी (२०२१-२५) सदस्य म्हिनू 
ननर्वड झाली आहे. 

 
• सममती जागनतक र्वारसा अधधर्वेशनाच्या अंमलबजार्विीसाठी जबाबदार आहे, जागनतक र्वारसा ननधीचा र्वापर 

पररभावषत करत ेआणि राज्य पक्षांच्या वर्वनंतीनुसार आधथवक सहाय्य र्वाटप करते. 
• अलीकडेच, भारताने 2021-25 टमवसाठी UNESCO च्या कायवकारी मंडळासाठी पुन्हा ननर्वडिकू जजंकली. 

Source: TOI 
 
त्रिकि ववज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांची बैठक 

• अलीकडेच, भारताच ेवर्वज्ञान आणि ततं्रज्ञान मतं्री डॉ जजतेंद्र मसहं यांनी 9व्या बब्रक्स वर्वज्ञान आणि ततं्रज्ञान 
मंत्रयांच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. 

• BRICS च्या वर्वज्ञान मंत्रयानंी वर्वज्ञान, तंत्रज्ञान 
आणि नर्वोन्मेषाच्या क्षेत्रातील सहकायावर्वर चचाव 
केली. 

• भारताने आपल्या अध्यक्षपदासाठी ‘बब्रक्स @ 15: 
सातत्य, एकत्रीकरि आणि एकमतासाठी आंतर-
बब्रक्स सहकायव’ ही एकूि थीम ननर्वडली. 

• भारताने शाचर्वत वर्वकास उद्हदष्ट्टे (SDGs) साध्य 
करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि डडजजटल उपाय 

आिण्यासाठी वर्वज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नर्वोन्मेष (STI) मधील सहकायावचे ननरंतर महत्त्र्व ओळखले आहे. 
• सर्वव सदस्य राष्ट्रांनी BRICS नावर्वन्यपूिव कृती योजना 2021-24, BRICS STI घोषिा 2021 आणि 

BRICS STI उपक्रम 2022 चे कॅलेंडर स्र्वीकारले आहे जे सहकायव पुढे नेण्यासाठी रोडमॅप म्हिून काम करेल. 
त्रिकि बद्दल तर्थय: 

• ननममवती: 2009 
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• देश: ब्राझील, रमशया, भारत, चीन आणि दक्षक्षि आफिका 
Source: PIB 
 
गंगा कनेकट प्रदशान 

• 8 नोव्हेंबरपासून संपूिव यूकेमध्ये सुरू असलेले गंगा कनेक्ट प्रदशवन 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी लंडनमध्ये 
संपन्न झाल.े 

• शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञान कंपन्या, धोरि ननमावत,े उद्योग, गंुतर्विूकदार आणि वर्वत्त व्यार्वसानयकांच्या आंतरराष्ट्रीय 
समुदायाशी संलग्न करण्यासाठी राष्ट्रीय स्र्वच्छ गंगा अमभयान, भारतीय उच्चायुक्तालय आणि cGanga यांचा 
हा एक मोठा प्रयत्न आहे. 

• हे प्रदशवन ग्लासगो येथ ेसुरू झाले आणि लंडनमध्ये संपण्यापूर्वी ते काडड वफ, बममगंहॅम, ऑक्सफडव येथे गेले. 
Source: PIB 
त्रबटकॉइन सिटी 

• एल साल्र्वाडोरने जगातील पहहले "बबटकॉइन मसटी" तयार करण्याची 
योजना आखली, ज्याला सुरुर्वातीला बबटकॉइन-समधथवत बाँडद्र्वारे 
ननधी हदला गेला. 

• बबटकॉइन मसटी उत्पन्न, मालमत्ता आणि भांडर्वली नफा करांपासून 
मुक्त असेल. 

• बबटकॉइन मसटी कॉन्चागुआ ज्र्वालामुखीजर्वळ बांधली जाईल. 
• 2022 मध्ये बबटकॉइन बाँड जारी करण्यास सुरुर्वात होईल. 

एल िाल्वाडोर बद्दल तर्थय: 
• एल साल्र्वाडोर हा मध्य अमेररकेतील एक देश आहे. 

Source: Business Standard 
 
आसशया-युरोप बैठक 

 
• 13र्वी आमशया-युरोप बैठक (ASEM13) 25-26 नोव्हेंबर 

2021 रोजी जव्हडडओ कॉन्फरन्सद्र्वारे आयोजजत करण्यात 
आली होती. 

• ही बैठक कंबोडडया फकंगडमने आयोजजत केली होती आणि 
कंबोडडया राज्याचे पंतप्रधान समदेच अक्का मोह सेना 
पडेई टेको हुन सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली होते. 

• या बैठकीची थीम होती “सामानयक र्वाढीसाठी बहुपक्षीयता 
मजबूत करि”े. 

• उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी दोन हदर्वसीय ASEM मशखर पररषदेच्या रररीट सत्राला आभासी 
स्र्वरूपात संबोधधत केल.े 

आसशया-युरोप बैठकीबद्दल तर्थयः 
• आमशया-युरोप मीहटगं हा आमशयाई-युरोपीय राजकीय संर्वाद मचं आहे जो त्याच्या भागीदारांमधील संबंध आणि 

वर्ववर्वध प्रकारचे सहकायव र्वाढर्वण्यासाठी आहे. 
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• भागीदारी: 53 ASEM भागीदार (51 देश आणि 2 प्रादेमशक संस्था) 
• स्थापना: 1996. 

Source: PIB 
 
बाबााडोि 

• देश बब्रहटश र्वसाहत बनल्यानंतर सुमारे 400 र्वषानंी, बाबावडोस हे जगातील सर्वावत नर्वीन प्रजासत्ताक बनले 
आहे. 

• कॅररबबयन बेट राष्ट्राने रािी एमलझाबेथ द्वर्वतीय यांना राज्याच्या प्रमुखपदार्वरून हटर्वले. 
• डेम सँड्रा मेसन, 2018 पासून बेटाचे गव्हनवर-जनरल, राष्ट्राध्यक्ष-ननर्वावधचत म्हिनू नार्व देण्यात आले. 

 
• बाबावडोस ही इंग्लंडच्या पहहल्या गुलाम र्वसाहतींपैकी एक होती. 
• 1627 मध्ये इंग्रज स्थानयकांनी बेटार्वर कब्जा केला. 
• 1834 मध्ये बाबावडोसमध्ये गुलामधगरी संपुष्ट्टात आली आणि 1966 मध्ये देश पूिवपिे स्र्वतंत्र झाला. 

Source: Indian Express 
 
भारत इंडोनेसशया आणि इटलीिह िी20 'रॉयका' मध्ये िामील झाला 

• भारत 1 डडसेंबर 2021 रोजी िी20 'रॉयका' मध्ये सामील झाला. 
• या पार्वलासह भारताने पुढील र्वषी जी20  चे अध्यक्षपद स्र्वीकारण्याची प्रफक्रया सुरू केली आहे. 
• रॉयका जी20 मधील शीषव गटाचा संदभव देते ज्यामध्ये र्वतवमान, पूर्वीचे आणि येिारे अध्यक्ष - इंडोनेमशया, 

इटली आणि भारत यांचा समारे्वश आहे. 
मुख्य मुद्दे 

• भारत 1 डडसेंबर 2022 रोजी इंडोनेमशयाकडून जी20 चे अध्यक्षपद स्र्वीकारेल आणि 2023 मध्ये भारतात 
प्रथमच जी20 नेत्यांची मशखर पररषद आयोजजत करेल. 

• इंडोनेमशयाने 1 डडसेंबर 2021 रोजी जी20 चे अध्यक्षपद स्र्वीकारले. 
िी-20 बद्दल: 

• जी-20 हा आंतरराष्ट्रीय मंच आहे जो जगातील प्रमुख अथवव्यर्वस्थांना एकत्र आितो. 
• त्याचे सदस्य जागनतक जीडीपी च्या 80% पेक्षा जास्त, जागनतक व्यापाराच्या 75% आणि ग्रहाच्या 

लोकसंख्येच्या 60% आहेत. 
• जी20 हा 19 देश आणि युरोवपयन युननयनचा बनलेला आहे. 
• अजेंहटना, ऑस्रेमलया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, जमवनी, िान्स, भारत, इंडोनेमशया, इटली, जपान, मेजक्सको, 

रमशयन फेडरेशन, सौदी अरेबबया, दक्षक्षि आफिका, दक्षक्षि कोररया, तुकी, यूके आणि अमेररका हे 19 देश 
आहेत. 
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स्त्रोत: द हहदं ू
 
भारत-रसशया वावषाक सशखर पररषद 

• 06 डडसेंबर 2021 रोजी नर्वी हदल्ली येथे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रमशयाच ेराष्ट्राध्यक्ष व्लाहदमीर पुनतन 
यांच्यात 21 र्वी भारत-रमशया र्वावषवक मशखर पररषद आयोजजत करण्यात आली होती. 

• त्यांनी परराष्ट्र आणि संरक्षि मंत्रयांच्या 2+2 संर्वादाची पहहली बैठक आणि 6 डडसेंबर 2021 रोजी नर्वी हदल्ली 
येथे लष्ट्करी आणि लष्ट्करी-तांबत्रक सहकायावर्वरील आंतर-सरकारी आयोगाच्या बठैकीचे स्र्वागत केले. 

 
• इंटरनॅशनल नॉथव-साउथ रान्सपोटव कॉररडॉर (INSTC) आणि प्रस्तावर्वत चेन्नई - व्लाहदर्वोस्तोक इस्टनव 

मेररटाइम कॉररडॉरद्र्वारे कनेजक्टजव्हटीची भूममका चचेत मांडली. 
• भारत आणि रमशया याचं्यात वर्ववर्वध क्षते्रात 28 सामंजस्य करार करण्यात आले. 
• भारत-रमशया: शांतता, प्रगती आणि समदृ्धीसाठी भागीदारी शीषवक असलेले संयुक्त ननरे्वदन राज्य आणि 

द्वर्वपक्षीय संबंधांच्या संभाव्यतेचा योग्यररत्या समार्वेश करते. 
Source: PIB 

 
PANEX-21 

• अलीकडेच, BIMSTEC देशांच्या सदस्य राष्ट्रांसाठी मानर्वतार्वादी सहाय्य आणि आपत्ती ननर्वारि सरार्व, 
PANEX-21, नर्वी हदल्ली येथील कोठारी सभागहृ DRDO भर्वन येथे एक पडदा उठर्विारा कायवक्रम आयोजजत 
करण्यात आला होता. 

• हा सरार्व 20 ते 22 डडसेंबर 21 या कालार्वधीत पुिे येथे आयोजजत करण्यात आला असून त्यात भारत, 
बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, म्यानमार, श्रीलंका आणि थायलंड येथील वर्वषय तज्ञ आणि प्रनतननधींचा सहभाग 
असेल. 

• शेर्वटचे दोन BIMSTEC आपत्ती व्यर्वस्थापन सरार्व आहेत: DMEx-2017 हदल्ली येथे, DMEx-2020 पुरी 
येथे) 

BIMSTEC बद्दल: 
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• बे ऑफ बंगाल इननमशएहटव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेजक्नकल अँड इकॉनॉममक कोऑपरेशन (BIMSTEC) ही 
सात दक्षक्षि आमशयाई आणि आग्नेय आमशयाई राष्ट्राचंी एक आंतरराष्ट्रीय ससं्था आहे, ज्यामध्ये 1.73 अब्ज 
लोक राहतात आणि त्यांचे एकबत्रत सकल देशांतगवत उत्पादन $3.8 हरमलयन आहे. 
 

• मुख्यालय: ढाका, बांगलादेश 
• स्थापना: 6 जून 1997 

Source: PIB 
 
आंतरराष्ट्रीय िौर युती 

• युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली (UNGA) ने इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA) ला ननरीक्षक दजाव हदला 
आहे. 

• यामुळे “एक सूयव एक जग एक ग्रीड” ला चालना ममळिार आहे. हे जगासमोर उजेचे समान समाधान 
आिण्यास मदत करेल. 

• जागनतक सहकायांद्र्वारे ननव्र्वळ-शून्य काबवन उत्सजवनाच ेउद्हदष्ट्ट साध्य करण्यासाठी यामुळे खूप मदत होईल. 
• इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA) ची चौथी आमसभा ऑक्टोबर 2021 मध्ये झाली. 
• असेंब्लीमध्ये एकूि 108 देश सहभागी झाले होते, ज्यामध्ये 74 सदस्य देश आणि 34 ननरीक्षक आणि 

संभाव्य देश, 23 भागीदार संस्था आणि 33 वर्वशेष आमंबत्रत संस्था याचंा समारे्वश होता. 

 
इंटरनॅशनल िोलर अलायफि (ISA) बद्दल: 

• 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि िान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष िँकोइस ओलांद यांनी 
पॅररस, िान्स येथ ेसंयुक्त राष्ट्रांच्या हर्वामान बदल पररषदेच्या (COP-21) 21व्या सत्रात ISA लाचँ करण्याची 
घोषिा केली होती. 

• ISA च्या िेमर्वकव  करारार्वर स्र्वाक्षरी करिारा अमेररका 101 र्वा देश बनला आहे. 
• मुख्यालय: गुरुग्राम, हररयािा, भारत 
• स्थापना: 30 नोव्हेंबर 2015 
• महासंचालक : अजय माथूर 

Source: Business Standard 
 
भारत-मध्य आसशया िंवादाची नतिरी बैठक 

● भारत-मध्य आसशया िंवादाची नतिरी बैठक 19 डडसेंबर 2021 रोजी नर्वी हदल्ली येथे भारताच ेपरराष्ट्र 
व्यर्वहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या अध्यक्षतखेाली झाली. 

● कझाफकस्तान, फकधगवस्तान, ताजजफकस्तान, तुकव मेननस्तान आणि उझबेफकस्तानच्या परराष्ट्र व्यर्वहार मंत्रयांनी 
या बैठकीत भाग घेतला. 
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● भारताने ऑक्टोबर 2020 मध्ये डडजजटल जव्हडडओ कॉन्फरन्स स्र्वरूपात दसुरी बैठक आयोजजत केली होती. 

 
 
 

मुख्य मुद्दे 

● नतसऱ या भारत-मध्य आमशया संर्वादाचा भाग म्हिून चचेच्या शेर्वटी जारी केलेले संयुक्त ननरे्वदन. 
● भारत आणि मध्य आमशयाई देशांमधील र्वस्तू आणि सेर्वांच्या मुक्त र्वाहतुकीच्या समस्यांचे ननराकरि 

करण्यासाठी संयुक्त कायवगट स्थापन करण्याचा ननिवयही या चचेने घेतला. 
● अफगाणिस्तानातील पररजस्थतीसह व्यापार आणि संपकव , वर्वकास भागीदारी आणि प्रादेमशक घडामोडींर्वर 

त्यांनी लक्ष कें हद्रत केले. 
● Eइंटरनॅशनल नॉथव-साउथ रान्सपोटव कॉररडॉर (आयएनसीटीसी) च्या इष्ट्टतम र्वापरार्वर भर तसेच भारत 

आणि मध्य आमशयाई देशामंधील संपकव  र्वाढर्वण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय र्वाहतूक आणि राजन्झट कॉररडॉरर्वरील 
अचगाबात करार. 

टीप: भारत आणि मध्य आमशयाई देश पुढील र्वषी त्यांच्या राजनैनतक संबंधांच्या स्थापनेचा 30 र्वा र्वधावपन हदन साजरा 
करतील. 
स्त्रोत: द हहदं ू

 
िंयुकत राष्ट्र िागनतक अफन कायाक्रम 

• NITI आयोगाने संयुक्त राष्ट्रांच्या जागनतक अन्न कायवक्रम (WFP) सह आशय वर्वधान (Statement of 
Intent - SoI) र्वर स्र्वाक्षरी केली. 

 
• ही भागीदारी बाजरींच्या मुख्य प्रर्वाहात आिण्यार्वर आणि 2023 च्या आंतरराष्ट्रीय बाजरी र्वषावच्या संधीचा 

र्वापर करून ज्ञानाच्या देर्वािघेर्वािीमध्ये जागनतक स्तरार्वर आघाडी घेण्यासाठी भारताला पाहठंबा देण्यार्वर लक्ष 
कें हद्रत करते. 

• पुढे, भागीदारीचे उद्हदष्ट्ट अल्पभूधारक शेतकऱ यांसाठी लर्वधचक उपजीवर्वका ननमावि करिे आणि हर्वामान 
बदलाशी जुळरू्वन घेण्याची क्षमता आणि अन्न प्रिालीमंध्ये पररर्वतवन करिे हे असेल. 

• भारतातील र्वधधवत अन्न आणि पोषि सुरक्षसेाठी हर्वामान-संरे्वदनशील शेती मजबूत करण्यासाठी नीती आयोग 
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आणि WFP यांच्यातील धोरिात्मक आणि तांबत्रक सहकायावर्वर लक्ष कें हद्रत करते. 
• बाजरीचे महत्त्र्व ओळखून, भारत सरकारने 2018 हे बाजरीचे र्वषव म्हिून पाळले. 
• या उपक्रमाच े पुढे नेततृ्र्व करत, भारत सरकारने 2023 हे बाजरीचे आंतरराष्ट्रीय र्वषव म्हिून घोवषत 

करण्यासाठी UNGA ठरार्वाचे नेततृ्र्व केले. 
• बाजरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पार्वले उचलण्यात आली आहेत ज्यात उत्कृष्ट्टतेसाठी कें द्राची स्थापना, 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये पोषक-धान्याचंे एकत्रीकरि आणि अनेक राज्यांमध्ये बाजरी ममशनची 
स्थापना यांचा समार्वेश आहे. 

Source: PIB 
 
 
UNSC ची दहशतवाद ववरोधी िसमती 

• भारत 10 र्वषांनंतर जानेर्वारी 2022 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पररषदेच्या (UNSC) दहशतर्वादवर्वरोधी 
सममतीचे अध्यक्षपद भूषर्विार आहे. 

• युनायटेड नेशन्स (UN) मधील भारताचे स्थायी प्रनतननधी (UN) राजदतू TS नतरुमूती यांनी जानेर्वारी, 2021 
मध्ये जाहीर केले होते की, भारत 2021-22 मध्ये UNSC मध्ये 3 महत्त्र्वाच्या समुदायांचे (तामलबान प्रनतबंध 
सममती, मलबबया प्रनतबंध सममती आणि दहशतर्वाद वर्वरोधी सममती) अध्यक्षस्थान करेल. 

• अमेररकेतील 9/11 च्या दहशतर्वादी हल्ल्याच्या पाचर्ववभूमीर्वर सुरक्षा पररषदेने 28 सप्टेंबर 2001 रोजी 
दहशतर्वादवर्वरोधी सममतीची स्थापना केली होती. 

 
UNSC (युनायटेड नेशफि सिकयुररटी कौजफिल) बद्दल तर्थये: 

• ननममवती: 24 ऑक्टोबर 1945 
• सदस्यत्र्व: 15 देश 
• स्थायी सदस्य: 5 (चीन, िान्स, रमशया, युनायटेड फकंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स) 
• अस्थायी सदस्य: भारतासह 10 

Source: newsonair 
 

महत्वाच्या बातम्या: अथाहयवस्था 
2031 मध्ये भारत नतिरी िवाात मोठी अथाहयवस्था बनेल 

• यूकेमधील सेंटर फॉर इकॉनॉममक्स अँड बबझनेस ररसचव (CEBR) ने भाकीत केले आहे की 2031 पयतं 
भारतीय अथवव्यर्वस्था जगातील नतसरी सर्वावत मोठी अथवव्यर्वस्था बनेल. 

• CEBR नुसार, 2022 मध्ये, भारत िान्समधून र्वल्डव इकॉनॉममक लीग टेबल (WELT) मध्ये सहार्वे स्थान 
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ममळर्वण्यासाठी सज्ज आहे. 
• 2030 मध्ये चीन अमेररकेला मागे टाकेल. 
• 2020 मध्ये, कोवर्वड-19 साथीच्या आजारामुळे आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे आधथवक फक्रयाकलापारं्वर 

अडथळे ननमावि झाल्यामुळे भारताच्या GDP मध्ये 7.3% ची घट झाली होती. 
• 2021 मध्ये संक्रमिाच्या दररोजच्या नर्वीन प्रकरिांमध्ये घट झाल्यामुळे आधथवक फक्रयाकलाप पुन्हा र्वाढला 

आहे. 
• 2020 मध्ये 7.3% च्या आकंुचनानंतर आधथवक पुनप्रावप्तीमुळे, 2021 मध्ये अथवव्यर्वस्था 8.5% र्वाढण्याचा 

अंदाज आहे. 

 
Source: TOI 

 
नवीन ववकाि बँक 

• बब्रक्स न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) च ेचौथे नर्वीन सदस्य म्हिून इजजप्तच्या प्रर्वेशाचे भारताने स्र्वागत केले 
आहे. 

• NDB ने सप्टेंबर 2021 मध्ये बांगलादेश, संयुक्त अरब अममराती (UAE) आणि उरुग्र्व ेयांना नर्वीन सदस्य 
म्हिून स्र्वीकारले. 

• BRICS ने उदयोन्मुख अथवव्यर्वस्थांमध्ये पायाभूत सुवर्वधा आणि शाचर्वत वर्वकास प्रकल्पांसाठी संसाधने 
एकबत्रत करण्याच्या उद्देशाने बँकेची स्थापना केली. 

फयू डेहहलपमेंट बँक (NDB) बद्दल: 
• ही BRICS (ब्राझील, रमशया, भारत, चीन आणि दक्षक्षि आफिका) देशांनी स्थापन केलेली बहुपक्षीय वर्वकास 

बँक आहे. 
• याचे मुख्यालय शांघाय, चीन येथे आहे. 

 
Source: ET 
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महत्वाच्या बातम्या: िंरक्षि 

भारत-यूएि हयापार धोरि मंच (TPF) 
• भारत आणि युनायटेड स्टेट्स (यूएस) यांनी नर्वी हदल्ली येथे भारत-अमेररका व्यापार धोरि मचं (TPF) ची 

12र्वी मंत्रीस्तरीय बठैक घेतली. 
• र्वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि यूएस व्यापार प्रनतननधी कॅथरीन ताई यांच्या सह-अध्यक्ष 

होत्या. 
• शेर्वटचा व्यापार धोरि मचं (TPF) 2017 मध्ये आयोजजत करण्यात आला होता. 

 
Source: Business Standard 
 
आयएनएि वेला 

 
• INS Vela, प्रोजेक्ट-75 च्या सहा पािबुड्यांच्या मामलकेतील चौथी पािबुडी, 25 नोव्हेंबर 21 रोजी नौदल 

प्रमुख ऍडममरल करमबीर मसगं यांच्या उपजस्थतीत कायावजन्र्वत झाली. 
• मंुबईतील नेव्हल डॉकयाडवमध्ये औपचाररक कममशननगं समारंभ पार पडला. 
• Scorpene क्लास पािबुड्या भारतात Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) मंुबई द्र्वारे मसेसव 

नेव्हल गु्रप (पूर्वी DCNS), िान्सच्या सहकायावने तयार केल्या जात आहेत. 
Source: PIB 
 
भारत-ITU िंयुकत िायबरडड्रल 2021 

 
• दरूसंचार वर्वभाग (DoT) आणि इंटरनॅशनल टेमलकम्युननकेशन 

युननयन (ITU) यांनी भारत-ITU संयुक्त सायबरडड्रल 2021 
सुरू केली आहे. 

• 30 नोव्हेंबर ते 3 डडसेंबर 2021 पयतं सुरू होिारा हा चार 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

हदर्वसांचा आभासी कायवक्रम आहे. 
• हे सायबरडड्रल भारतीय घटकांसाठी वर्वशेषतः फक्रहटकल नेटर्वकव  इन्िास्रक्चर ऑपरेटसवसाठी आहे. 

Source: PIB 
 
िंध्याक 

• भारतीय नौदलासाठी बांधण्यात येत असलले्या चार सर्वेक्षि जहाजांपकैी (मोठ्या) प्रकल्पांपैकी पहहला ‘संध्याक’ 
कोलकातामध्ये लॉन्च करण्यात आला. 
 

 
• ही सरे्वक्षि जहाजे बंदरे आणि हाबवरच्या र्दष्ट्टीकोनांचे संपूिव फकनारी आणि खोल-पािी हायड्रोग्राफफक सरे्वक्षि 

आणि नॅजव्हगेशनल चॅनेल आणि मागाचंे ननधावरि करण्यास सक्षम आहेत. 
• ही जहाजे संरक्षि सार्ववजननक क्षेत्रातील उपक्रम, गाडवन रीच मशपबबल्डसव अँड इंजजननयसव (GRSE) मलममटेड 

द्र्वारे डडझाइन आणि वर्वकमसत केली गेली आहेत, जी भारतातील आघाडीच्या युद्धनौका ननमावि कंपन्यांपैकी 
एक आहे. 

Source: PIB 
 
‘पुननत िागर’ असभयान 

• नॅशनल कॅडेट कॉप्सव (NCC) देशव्यापी मोहीम राबर्वत आहे, ‘पुनीत सागर’ अमभयान, समुद्रफकनारे/फकनारे 
प्लाजस्टक आणि इतर टाकाऊ पदाथांपासून मुक्त करण्यासाठी आणि या स्र्वच्छ ठेर्वण्याच्या महत्त्र्वावर्वषयी 
जागरूकता र्वाढर्वण्यासाठी. 

 
• महहनाभर चालिाऱया या मोहहमेचे उद्हदष्ट्ट 01 डडसेंबर 2021 पासून स्थाननक लोकसंख्येमध्ये आणि भार्वी 

वपढीमध्ये ‘स्र्वच्छ समुद्र फकनारे/फकनारे यांचे महत्त्र्व’ या संदेशाचा प्रसार करिे हा आहे. 
• 127 कोस्टल एररया एनसीसी युननट्समधील एकूि 3.40 लाख कॅडेट्स महहनाभर चालिाऱया या उपक्रमात 

सहभागी होतील. 
Source: PIB 
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एकि एकुवेररन 

 
• भारत आणि मालदीर्व यांच्यातील संयुक्त लष्ट्करी प्रमशक्षि सरार्व 'एक्स एकुरे्वररन' ची 11 र्वी आर्वतृ्ती 06 ते 

19 डडसेंबर 2021 या कालार्वधीत मालदीर्वच्या कधधू बेटार्वर आयोजजत केली जात आहे. 
• या सरार्वामुळे दोन्ही राष्ट्रांच्या सशस्त्र दलामंधील समन्र्वय आणि आंतर-कायवक्षमता र्वाढेल ज्यामध्ये जममनीर्वर 

आणि समुद्रार्वरील आंतरराष्ट्रीय दहशतर्वाद समजून घेिे, दहशतर्वादवर्वरोधी कारर्वाया करिे आणि बंडवर्वरोधी 
कारर्वाया करिे आणि सर्वोत्तम लष्ट्करी पद्धती आणि अनुभर्व सामानयक करिे. 

Source: PIB 
 
िह्मोि िुपरिॉननक कू्रझ क्षेपिास्त्र 

 
• भारताने ओडडशाच्या फकनारपट्टीर्वरील चांदीपूर येथील एकाजत्मक चाचिी शे्रिीतून सुखोई ३० एमके-आय या 

सुपरसॉननक लढाऊ वर्वमानातून ब्रहमोस सुपरसॉननक कू्रझ क्षेपिास्त्राच्या हर्वाई आर्वतृ्तीची यशस्र्वी चाचिी 
घेतली. 

• या कॉपीबुक फ्लाइटमध्ये, वर्वमानातून प्रक्षेवपत केलेल्या क्षेपिास्त्राने पूर्ववननयोजजत मागवक्रमिाचे सर्वव उद्हदष्ट्ट 
पूिव केले. 

• ब्रहमोस हा सुपरसॉननक कू्रझ क्षेपिास्त्राच्या वर्वकास, उत्पादन आणि वर्वपिनासाठी भारत (DRDO) आणि 
रमशया (NPOM) यांच्यातील संयुक्त उपक्रम आहे. 

• ब्रहमोस ही शजक्तशाली आक्षेपाहव क्षपेिास्त्र शस्त्र प्रिाली आहे जी आधीच सशस्त्र दलांमध्ये समावर्वष्ट्ट केली 
गेली आहे. 

Source: HT 
 
वपनाका-ईआर रेंि सिस्टम 

• वपनाका एक्स्टेंडेड रेंज (वपनाका-ईआर), एररया डेननयल म्युननशन (एडीएम) आणि स्र्वदेशी बनार्वटीच्या 
फ्यूजच्या यशस्र्वी चाचण्या वर्ववर्वध चाचिी शे्रिींमध्ये केल्या गेल्या आहेत. 

• वपनाका-ईआर मल्टी बॅरल रॉकेट लाचँर मसस्टमची पोखरि रेंजर्वर यशस्र्वी चाचिी घेण्यात आली. 
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• संरक्षि संशोधन आणि वर्वकास संस्था (DRDO) - आमावमेंट ररसचव अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅजब्लशमेंट (ARDE), 
पुिे आणि उच्च ऊजाव सामग्री संशोधन प्रयोगशाळा (HEMRL), पुिे यांनी संयुक्तपिे ही प्रिाली तयार केली 
आहे. 

• DRDO ने, र्वधधवत शे्रिी वपनाकाच्या कायवक्षमतेची स्थापना केल्यानंतर, प्रिालीच े तंत्रज्ञान उद्योगाकडे 
हस्तांतररत केले. 

• वपनाका-ईआर ही पूर्वीच्या वपनाका आर्वतृ्तीची अपगे्रड केलेली आर्वतृ्ती आहे जी गेल्या दशकापासून भारतीय 
लष्ट्कराच्या सेरे्वत आहे. 

 
Source: PIB 
 
िुपरिॉननक समिाईल असिस्टेड टॉपेडो सिस्टम 

• डडफेन्स ररसचव अँड डेव्हलपमेंट ऑगवनायझेशन (DRDO) ने सुपरसॉननक ममसाईल अमसस्टेड टॉपेडो मसस्टीम 
वर्वकमसत केली जी ओडडशातील व्हीलर बेटार्वरून यशस्र्वीररत्या प्रक्षेवपत करण्यात आली. 

 
• ही प्रिाली पुढील वपढीतील क्षेपिास्त्र-आधाररत स्टँडऑफ टॉपेडो वर्वतरि प्रिाली आहे. 
• टॉपेडोच्या पारंपाररक शे्रिीच्या पलीकडे पािबुडीवर्वरोधी युद्ध क्षमता र्वाढवर्वण्यासाठी ही प्रिाली तयार करण्यात 

आली आहे. 
• या कॅननस्टर-आधाररत क्षेपिास्त्र प्रिालीमध्ये प्रगत ततं्रज्ञानाचा समार्वेश आहे उदा. टू स्टेज सॉमलड प्रोपल्शन, 

इलेक्रो-मेकॅननकल अकॅ्ट्युएटसव आणि अचूक इनमशवयल नेजव्हगेशन. हे क्षेपिास्त्र जममनीर्वरील मोबाईल 
लाँचरर्वरून सोडण्यात आले असून ते अनेक अंतर कापू शकते. 

Source: PIB 
 
स्टँड-ऑि अँटी-टँक (SANT) क्षेपिास्त्र 

• संरक्षि सशंोधन आणि वर्वकास संस्था (DRDO) आणि भारतीय हर्वाई दल (IAF) ने पोखरि पर्ववतरांगांर्वरून 
स्र्वदेशी बनार्वटीच्या आणि वर्वकमसत केलले्या हेमलकॉप्टरची स्टँड-ऑफ अँटी-टँक (SANT) क्षेपिास्त्राची उड्डाि 

चाचिी केली. 
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• SANT हे क्षेपिास्त्र ररसचव सेंटर इमरात (RCI), हैदराबाद यांनी इतर DRDO प्रयोगशाळाचं्या समन्र्वयाने 
आणि उद्योगांच्या सहभागाने डडझाइन आणि वर्वकमसत केले आहे. 

• आयएएफच्या शस्त्रागाराला बळकट करण्यासाठी लाँग रेंज बॉम्ब आणि स्माटव अँटी एअरफफल्ड र्वेपन (SAAW) 
नंतर अलीकडच्या काळात चाचिी घेतलेल्या स्र्वदेशी स्टँड-ऑफ शस्त्रांच्या मामलकेतील हे नतसरे आहे. 

• प्रगत तंत्रज्ञानासह वर्ववर्वध ऍजप्लकेशन्ससाठी वर्ववर्वध कॉजन्फगरेशन्सचा स्र्वदेशी वर्वकास म्हिज े संरक्षिातील 
‘आत्मननभवरता’कडे एक भक्कम कूच आहे. 

 
Source: India Today 
 
मुरगाव, भारतीय नौदलाचे प्रकल्प 15B चे दिुरे िहाि, पहहल्या िागरी चाचण्यांिाठी ननघाले 

● मुरगाव, भारतीय नौदलाचे P15B र्वगावचे दसुरे स्र्वदेशी छुपे वर्वनाशक, 2022 च्या मध्यात कायावजन्र्वत 
करण्याचे ननयोजजत, नतच्या पहहल्या समुद्रात ननघाले. 

 

मुख्य मुद्दे 

● प्रकल्प 15B वर्वनाशकांचा एक भाग म्हिून मुरगार्व माझगार्व डॉक मशपबबल्डसव मलममटेड (एमडीएसएल) येथे 
बांधल ेजात आहे. 

● या जहाजामध्ये अनेक वर्वमशष्ट्ट स्र्वदेशी ततं्रज्ञानाचा समारे्वश करण्यात आला आहे आणि ते आत्मननभवर 
भारताचे एक ज्र्वलंत उदाहरि आहे. 

टीप: 
● नोव्हेंबर 2021 मध्ये आयएनएस वर्वशाखापट्टिम आणि चौथी P75 पािबुडी आयएनएस रे्वला च्या 

अलीकडेच कायावजन्र्वत झाल्यामुळे, मुरगार्वच्या सागरी चाचण्याचंी सुरुर्वात ही एमडीएसएल च्या अत्याधुननक 
क्षमता आणि आधनुनक आणि दोलायमान भारताच्या मजबूत स्र्वदेशी जहाजबांधिीच्या परंपरेची साक्ष आहे. 

● अलीकडे, एररयल डडसलहहरी ररिचा अँड डेहहलपमेंट एस्टॅजब्ललशमेंट (एडीआरडीई), आग्रा यांनी 500 फकलो 
क्षमतेच्या (सीएडीएस-500) ननयंत्रत्रत हवाई ववतरि प्रिालीचे उड्डाि प्रात्यक्षक्षक आयोजजत केले. 

● एडीआरडीई, आग्रा ही संरक्षि संशोधन आणि वर्वकास संस्था (डीआरडीओ) ची आरअँडडी प्रयोगशाळा आहे. 
स्त्रोत: पीआयबी 
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समिाइल प्रलय 
• संरक्षि संशोधन आणि वर्वकास संघटना (DRDO) ने ओडडशाच्या फकनारपट्टीर्वरील डॉ ए पी जे अब्दलु कलाम 

बेटार्वरून स्र्वदेशी वर्वकमसत केलेल्या पषृ्ट्ठभागार्वरून पषृ्ट्ठभागार्वर मारा करिाऱया क्षेपिास्त्र 'प्रलय' ची पहहली 
उड्डाि चाचिी यशस्र्वीररत्या पार पाडली. 

• प्रलय क्षेपिास्त्र घन प्रिोदक (solid propellant) रॉकेट मोटर आणि अनेक नर्वीन तंत्रज्ञानाने समधथवत आहे. 
• या क्षेपिास्त्राचा पल्ला 150-500 फकलोमीटर असून ते मोबाईल लाँचरर्वरून सोडले जाऊ शकते. 
• क्षेपिास्त्र मागवदशवन प्रिालीमध्ये अत्याधुननक नेजव्हगेशन मसस्टीम आणि एकाजत्मक एव्हीओननक्सचा 

(integrated avionics) समारे्वश आहे. 

 
Source: PIB 

 
ASIGMA 

• भारतीय लष्ट्कराने ASIGMA (आमी मसक्युर इंडडजजननअस मेसेजजंग अॅजप्लकेशन) नार्वाचे एक समकालीन 
संदेशन अनुप्रयोग सुरू केले, जे लष्ट्कराच्या कॉप्सव ऑफ मसग्नल्सच्या अधधकाऱ यांच्या टीमने संपूिवपि े इन-
हाउस वर्वकमसत केलेले एक नर्वीन वपढीचे, रे्वब आधाररत अनुप्रयोग आहे. 

• आमी र्वाइड एररया नेटर्वकव  (AWAN) मेसेजजंग ऍजप्लकेशनच्या बदली म्हिून हे ऍजप्लकेशन आमीच्या अंतगवत 
नेटर्वकव र्वर तैनात केले जात आहे जे गेल्या 15 र्वषापंासून सेरे्वत आहे. 
 

 
• ऍजप्लकेशन लष्ट्कराच्या मालकीच्या हाडवर्वेअरर्वर दाखल करण्यात आला आहे. 
• हे भवर्वष्ट्यातील तयार मेसेजजंग अजॅप्लकेशन लष्ट्कराच्या ररअल टाइम डेटा रान्सफर आणि मेसेजजंग आर्वचयकता 

पूिव करेल, वर्वशेषत: सध्याच्या भू-राजकीय सुरक्षा र्वातार्वरिाच्या पाचर्ववभूमीर्वर आणि भारत सरकारच्या मके 
इन इंडडया उपक्रमाशी सुसंगत आहे. 

Source: PIB 
 

अभ्याि 
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• DRDO ने एकाजत्मक चाचिी शे्रिी (ITR), ओडडशाच्या फकनाऱ याजर्वळील चांदीपूर येथून स्र्वदेशी वर्वकमसत 
हाय-स्पीड एक्सपेंडेबल एररयल टागेट (HEAT) अभ्यासाची उड्डाि चाचिी यशस्र्वीरीत्या पार पाडली. 

• लॉन्च दरम्यान दोन बूस्टरने प्रारंमभक प्ररे्वग प्रदान केला आणि एक लहान टबो जेट इंजजन दीघव सहनशक्तीसह 
उच्च सबसोननक रे्वग हटकरू्वन ठेर्वण्यासाठी र्वापरला जातो. 

• बेंगळुरू जस्थत इंडस्री पाटवनरने डडझाईन केलेल्या स्र्वदेशी डेटा मलकंची फ्लाइट दरम्यान यशस्र्वीपिे उड्डाि 
आणि चाचिी करण्यात आली आहे. 

• एरोनॉहटकल डेव्हलपमेंट एस्टॅजब्लशमेंट (ADE), बेंगळुरू जस्थत DRDO प्रयोगशाळा आणि इतर DRDO 
प्रयोगशाळांनी भारतीय सशस्त्र दलांच्या हर्वाई लक्ष्यांची आर्वचयकता पूिव करण्यासाठी ही स्र्वदेशी मानर्वरहहत 
हर्वाई लक्ष्य प्रिाली वर्वकमसत केली आहे. 

 
Source: PIB 

 
INS खुकरी 

• INS खकुरी, स्र्वदेशी बनार्वटीचे पहहले क्षेपिास्त्र कॉर्वेट्स, 32 र्वषांच्या गौरर्वशाली सेरे्वनंतर बंद करण्यात आल.े 
• 23 ऑगस्ट 1989 रोजी माझगार्व डॉक मशपबबल्डसवने कॉव्हेट बांधले होते आणि त्याला र्वेस्टनव आणि ईस्टनव 

दोन्ही फ्लीट्सचा भाग असण्याचा मान ममळाला होता. 
• नतच्या सेरे्वदरम्यान, या जहाजाचे नेततृ्र्व 28 कमांडडगं ऑफफससवकडे होते आणि नतने 6,44,897 सागरी मैलाचं े

अंतर पार केले. 

 
Source: PIB 

 
िह्मोि उत्पादन कें द्र 

• संरक्षि मतं्री राजनाथ मसहं यांनी लखनौ, उत्तर प्रदेश येथे संरक्षि संशोधन आणि वर्वकास संस्था (DRDO) 
द्र्वारे स्थापन केलेल्या सरंक्षि ततं्रज्ञान आणि चाचिी कें द्र आणि ब्रहमोस उत्पादन कें द्राची पायाभरिी केली. 

• उत्तर प्रदेश डडफेन्स इंडजस्रयल कॉररडॉर (UP DIC) मध्ये संरक्षि आणि एरोस्पेस मॅन्युफॅक्चररगं क्लस्टसवच्या 
र्वाढीला गती देण्यासाठी सुमारे 22 एकरारं्वर अशा प्रकारचे पहहले संरक्षि ततं्रज्ञान आणि चाचिी कें द्र (DTTC) 

स्थावपत केले जात आहे. 
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• हे 200 एकर क्षेत्र व्यापेल आणि नर्वीन ब्रहमोस-एनजी (नेक्स्ट जनरेशन) प्रकार तयार करेल, जे ब्राहमोस 
शस्त्रास्त्र प्रिालीचा रं्वश पुढे नेईल. 

• ब्रहमोस एरोस्पेस, सुपरसॉननक कू्रझ क्षेपिास्त्र ब्रहमोस भारत-रमशया जेव्ही कंपनीने डडझाइन आणि वर्वकमसत 
केले आहे. 

 
Source: PIB 

 
अिुऊिेवर चालिारे आइििेकर 'सिबीर' 

• रमशयाने नर्वीन अिुऊजेर्वर चालिारे आइसबे्रकर ‘मसबीर’ लाँच केले आहे जे उत्तरेकडील सागरी मागव आजक्टवक 
मागे र्वषवभर मशवपगंसाठी खलेु ठेर्वण्यासाठी प्रािघातक आइसबे्रकरच्या रे्वगाने र्वाढिाऱया ताफ्यात योगदान देईल 
आणि या प्रदेशात भारताची व्यापक उपजस्थती सक्षम करेल. 

 
• फस्टव-इन-मसरीज प्रोजके्ट 22220 अष्ट्टपैलू न्यूजक्लयर आइसबे्रकर मसबबरच्या कायावजन्र्वत झाल्यामुळे 

आजक्टवकमधील अॅटमफ्लॉटची जस्थती मजबूत होईल. 
• 6 डडसेंबर 2021 रोजी झालेल्या भारत-रमशया मशखर पररषदेच्या 21 व्या आर्वतृ्तीदरम्यान, भारतीय बाजनेू 

उत्तरेकडील सागरी मागावर्वर रमशयाबरोबर सहयोग करण्यार्वर सहमती झाली होती.  
Source: ET 
 

ववज्ञान आणि तंत्रज्ञान 
धवन-1 

• स्कायरूट एरोस्पेस या अंतराळ तंत्रज्ञान स्टाटवअपने भारतातील पहहले खाजगीररत्या वर्वकमसत पूिवतः 
क्रायोजेननक रॉकेट इंजजन ‘धर्वन-1’ ची चाचिी घेतली आहे. 

• हे त्याच्या आगामी वर्वक्रम-2 ऑबबवटल लॉन्च व्हेइकलच्या र्वरच्या टप्प्यांना उजाव देईल. 
• भारतीय रॉकेट शास्त्रज्ञ सतीश धर्वन यांच्या सन्मानाथव धर्वन-1 नार्वाचे रॉकेट इंजजन 3D वप्रहंटगं ततं्रज्ञान 

र्वापरून वर्वकमसत केले गेले आहे आणि ते द्रर्वीभूत 
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नैसधगवक र्वायू आणि द्रर्व ऑजक्सजन - एक उच्च-कायवक्षमता, कमी फकमतीचे आणि स्र्वच्छ रॉकेट इंधन द्र्वारे 
इंधन आहे. 

• हे पूिवपिे ‘मेड-इन-इंडडया’ क्रायोजेननक इंजजन आहे. 

 
स्कायरूट एरोस्पेि बद्दल: 

• याला अक्षय ऊजाव कंपनी ग्रीनको गु्रपचे प्रर्वतवक, स्फोटके ननमावता आणि इस्रो पुरर्वठादार सोलर इंडस्रीज आणि 
क्युरफफटचे संस्थापक मुकेश बन्सल यांचा पाहठंबा आहे. 

• स्थापना: 12 जून 2018 
• मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगिा 

Source: ET 
 
इंडडया इंटरनॅशनल िायफि िेजस्टहहल (IISF) 2021 

• भारत आंतरराष्ट्रीय वर्वज्ञान महोत्सर्व (IISF) 2021 ची 7 र्वी आर्वतृ्ती 10 ते 13 डडसेंबर 2021 दरम्यान 
पिजी, गोर्वा येथे आयोजजत करण्यात आली होती. 

• कें द्रीय वर्वज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्र्वतंत्र प्रभार) डॉ जजतेंद्र मसहं यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन करण्यात 
आले. 

• IISF 2021 ची थीम ‘आझादी का अमतृ महोत्सर्व – समदृ्ध भारतासाठी सजवनशीलता, वर्वज्ञान, तंत्रज्ञान आणि 
नर्वोपक्रम साजरे करिे' हह होती. 

भारत आंतरराष्ट्रीय ववज्ञान महोत्िव (IISF) बद्दल: 
• हा वर्वज्ञान आणि ततं्रज्ञान मंत्रालय, भूवर्वज्ञान मंत्रालय आणि वर्वज्ञान भारती (VIBHA) या भारताची स्र्वदेशी 

चळर्वळ यांचा संयुक्त कायवक्रम आहे. 
• IISF चा पहहला कायवक्रम 2015 मध्ये आयोजजत करण्यात आला होता आणि या र्वावषवक कायवक्रमाची सहार्वी 

आर्वतृ्ती 2020 मध्ये आयोजजत करण्यात आली होती. 
• IISF चा मुख्य उद्देश भारतातील आणि जगभरातील लोकांसह वर्वज्ञान साजरा करिे हा आहे. 
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Source: PIB 
 
अग्नी क्षेपिास्त्र 

• संरक्षि संशोधन आणि वर्वकास संघटना (DRDO) ने ओडडशाच्या फकनारपट्टीर्वरील डॉ. APJ अब्दलु कलाम 
बेटार्वरून ‘अग्नी पी (प्राइम)’ या नव्या वपढीच्या अि-ुसक्षम बॅमलजस्टक क्षेपिास्त्राची यशस्र्वी चाचिी घेतली. 

• अग्नी पी हे अग्नी र्वगावच्या क्षेपिास्त्राचंे नर्वीन वपढीच ेप्रगत प्रकार आहे. 
• एकाजत्मक मागवदमशवत क्षेपिास्त्र वर्वकास कायवक्रमांतगवत अग्नी पी वर्वकमसत करण्यात आले. 
• हे 1,000 ते 2,000 फकलोमीटर अंतरापयतं मारा करिारे क्षेपिास्त्र आहे. 
• अग्नी प्राइम क्षेपिास्त्राची ही दसुरी चाचिी होती. 

 
अग्नी क्षेपिास्त्र बद्दल: 

• अग्नी क्षेपिास्त्र हे भारताने वर्वकमसत केलेल्या मध्यम ते आंतरखंडीय शे्रिीच्या बॅमलजस्टक क्षेपिास्त्रांची एक 
मामलका आहे. 

• अग्नी क्षेपिास्त्रे ही लांब पल्ल्याची, अण्र्वस्त्रे आहेत जी जममनीपासून पषृ्ट्ठभागार्वर मारा करण्याची क्षमता 
असलेली बॅमलजस्टक क्षेपिास्त्रे आहेत. 

Source: PIB 
 
िैतापूरमधील अिुभट्ट्या 

• महाराष्ट्रातील जैतापूर येथे सहा अिुऊजाव अिुभट्ट्या उभारण्यास कें द्र सरकारने तत्र्वतः मान्यता हदली आहे. 
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• प्रत्येकी 1,650 मेगारॅ्वट क्षमतेच्या सहा अिुऊजाव अिुभट्ट्या िान्सच्या ताबंत्रक सहकायावने उभारल्या जािार 
आहेत. 

• एकूि 9,900 मेगारॅ्वट क्षमतेसह हे देशातील सर्वावत मोठे अिुऊजाव ननमावि करिारी साइट असेल. 
• देशात सध्या स्थावपत अिऊुजाव क्षमता 6,780 मेगारॅ्वट आहे आणि 2020-21 मध्ये एकूि र्वीज ननममवतीमध्ये 

अिुऊजचेा र्वाटा सुमारे 3.1% आहे. 

 
 
 
अिुऊिाा प्रकल्प कायारत आहेत: 

• रार्वतभाटा (राजस्थान) 
• तारापूर (महाराष्ट्र) 
• कुडनकुलम (ताममळनाडू) 
• काकरापार (गुजरात) 
• कल्पक्कम (ताममळनाडू) 
• नरोरा (उत्तर प्रदेश) 
• कैगा (कनावटक) 

Source: Indian Express 
 
िेम्ि वेब स्पेि टेसलस्कोप 

• आपल्या सौरमालेच्या पलीकडे असलेल्या वर्वचर्वाच्या उत्पत्ती आणि परृ्थर्वीसर्दश ग्रहांचा शोध घेण्यासाठी जगातील 
सर्वावत मोठी आणि सर्वावत शजक्तशाली स्पेस टेमलस्कोप 'जेम्स र्वेब स्पेस टेमलस्कोप' यशस्र्वीररत्या कक्षेत 
प्रक्षेवपत करण्यात आली आहे. 

• जेम्स र्वेब स्पेस टेमलस्कोप, पुढील दशकातील NASA ची प्रमुख अंतराळ र्वधेशाळा, िें च गयाना येथील 
युरोवपयन स्पेस एजन्सीच्या तळार्वरून एररयन रॉकेटमध्ये प्रक्षेवपत करण्यात आली. 

• अपोलो मून लँडडगंच्या आफकव टेक्टपैकी एकाच्या नार्वार्वर असलेले र्वेब हे हबल दबुबविीचे उत्तराधधकारी आहे. 
NASA, युरोवपयन स्पेस एजन्सी आणि कॅनेडडयन स्पेस एजन्सी यांनी संयुक्तपिे बांधलेली, नर्वीन र्वेधशाळा, 
तथावप, 100 पट अधधक शजक्तशाली आहे. 
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Source: newsonair 

 
अत्यंत थंड हवामानातील कपडे प्रिालीचे तंत्रज्ञान (ECWCS) 

 
• संरक्षि संशोधन आणि वर्वकास वर्वभागाचे सधचर्व आणि संरक्षि संशोधन आणि वर्वकास संस्था (DRDO) च े

अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी यांनी 5 भारतीय कंपन्यांना स्र्वदेशी अत्यंत थंड हर्वामान कपडे प्रिाली 
(ECWCS) तंत्रज्ञान सुपूदव केले. 

• DRDO ने डडझाइन केलेले ECWCS हे शारीररक हालचालींच्या वर्ववर्वध स्तरांदरम्यान हहमालयीन प्रदेशातील 
वर्ववर्वध र्वातार्वरिीय र्वातार्वरिात आर्वचयक असलले्या इन्सुलेशनर्वर आधाररत सुधाररत थमवल इन्सुलेशन आणि 
शारीररक आरामासह एगोनॉममकली डडझाइन केलेले मॉड्यूलर तांबत्रक कपडे आहे. 

थ्री लेयडव ECWCS ची रचना +15 त े-50° सजेल्सअस तापमान शे्रिीमध्ये थरांच्या वर्ववर्वध संयोजनांसह आणि 
शारीररक कायावच्या तीव्रतेसह योग्यररत्या थमवल इन्सुलेशन प्रदान करण्यासाठी केली गेली आहे. 

Source: PIB 
 

पयाावरि 
काझुवेली वेटलँड 

• ताममळनाडूच्या वर्वल्लुपुरम जजल्हयाजर्वळील काझुरे्वली रे्वटलँड हे पयावर्वरि र्वन आणि हर्वामान बदल मंत्रालयाने 
16 र्वे पक्षी अभयारण्य म्हिून घोवषत केले आहे. 

• पुमलकट सरोर्वरानंतर काझरेु्वली रे्वटलँडला दक्षक्षि भारतातील दसुरे सर्वावत मोठे खाऱया पाण्याच ेतलार्व म्हिून 
संबोधले जाते. 

• र्वन्यजीर्व (संरक्षि) अधधननयम, 1972 च्या कलम 18 च्या उपकलम (1) अंतगवत ही घोषिा करण्यात आली. 
काझुवेली पक्षी अभयारण्याबद्दल: 

• यात मारक्कनम तालुक्यांमध्ये 3,027.25 हेक्टर आणि र्वानूर तालुक्यात 5,151.60 हेक्टर जमीन समावर्वष्ट्ट 
आहे. 
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• हे अभयारण्य बंगालच्या उपसागराला लागून पूर्वव फकनाऱयाला लागून आहे. 

 
Source: Indian Express 
 
वातावरिातील बदलामुळे मुलांना िंिगािफय रोगांचा धोका ननमााि होतो: िंशोधन 

• बनारस हहदं ूयुननव्हमसवटी (BHU) च्या संशोधकांनी केलेल्या एका नर्वीन अभ्यासात असे हदसून आले आहे की 
र्वातार्वरिातील बदलांमुळे मुले संसगवजन्य रोगांना बळी पडत आहेत. 

• ‘सायन्स ऑफ द टोटल एन्व्हायनवमेंट’ या नामांफकत आंतरराष्ट्रीय जनवलमध्ये नुकतेच हे संशोधन प्रमसद्ध 
झाले आहे. 

• शास्त्रज्ञांना असे आढळले आहे की मुलांमधील एकूि संसगवजन्य रोगांपैकी 9-18 टक्के हर्वामान घटकाचंा र्वाटा 
आहे. 

• र्वारािसीमधील 16 र्वषावखालील 461 मुलांमध्ये हा अभ्यास करण्यात आला. 
• अप्पर रेस्पीरेटरी रॅक्ट इन्फेक्शन (बहुतेक सदी आणि फ्लू) आणि गॅस्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन (प्रामुख्याने 

डायररया) या आजाराचा भार 78% आहे. 

 
Source: India Today 
 
पफना हयाघ्र प्रकल्पात भारतीय वाळवंटातील मांिर हदिली 

● मध्य प्रदेशातील पफना हयाघ्र प्रकल्पात (पीटीआर) भारतीय वाळवंटातील मांिर प्रथमच हदसली आहे. 
● याला एमशयाहटक र्वाइल्डकॅट फकंर्वा आमशयाई स्टेप र्वाइल्डकॅट असेही म्हितात. 
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मुख्य मुद्दे 

● त्याचे र्वैज्ञाननक नार्व फेमलस मसल्व्हेजस्रस ऑनेट आहे 

● नार्वाप्रमािेच, ही मांजर र्वाळर्वंटात आढळते आणि पाण्यामशर्वाय जगू शकते. 
● प्रजातींच्या बोटांना केसांसारखी उशी असते ज ेर्वाळरं्वटातील चढ-उतार तापमान संतुमलत ठेर्वण्यास मदत 

करते. 
िंरक्षि जस्थती: 

● र्वन्यजीर्व संरक्षि कायदा: अनुसूची- I 

● आययुसीएन लाल यादी: फकमान धचतंा 
● सीआयटीईएस: पररमशष्ट्ट-II 

पफना हयाघ्र प्रकल्पाबद्दल: 
● हे 1981 मध्ये स्थावपत केले गेले आणि मध्य प्रदेशच्या उत्तर भागात वर्वधं्य पर्ववत रांगेत र्वसलेले आहे. 
● केन नदी (यमुना नदीची उपनदी) राखीर्व क्षते्रातून र्वाहते. 
● केन-बेतर्वा नदी जोडिारा प्रकल्प व्याघ्र प्रकल्पात जस्थत असेल. 
● संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, रै्वज्ञाननक आणि सांस्कृनतक संस्था (युनेस्को) ने पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाला 25 ऑगस्ट 

2011 रोजी बायोस्फीअर ररझव्हव म्हिून ननयुक्त केले. 
स्त्रोत: इंडडयन एकिप्रेि 

 
 
 

योिना 
ओ-स्माटा योिना 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आधथवक घडामोडींच्या मंबत्रमंडळ 
सममतीने (CCEA) परृ्थर्वी वर्वज्ञान मंत्रालयाच्या "ओशन सजव्हवसेस, मॉडेमलगं, 
ऍजप्लकेशन, ररसोसेस अँड टेक्नॉलॉजी (O-SMART)" या छत्र योजनेला 
2021-26 या कालार्वधीत एकूि रु. 2177 कोटी खचव अंमलबजार्विीसाठी 
मंजुरी हदली.  

• ओ-स्माटव योजनेमध्ये सात उप-योजना समावर्वष्ट्ट आहेत जसे की महासागर 
तंत्रज्ञान, महासागर मॉडेमलगं आणि सल्लागार सेर्वा (OMAS), महासागर 
ननरीक्षि नेटर्वकव  (OON), महासागर ननजीर्व संसाधने, सागरी जीर्वन 

संसाधने आणि पयावर्वरिशास्त्र (MLRE), फकनारी संशोधन आणि ऑपरेशन आणि संशोधन जहाजाचंी देखभाल. 
• O-SMART योजना सागरी संशोधन उपक्रमांचा समार्वशे असलेली महासागराचंे सतत ननरीक्षि, तंत्रज्ञानाचा 

वर्वकास आणि आपल्या सागरी संसाधनांचा (सजीर्व आणि ननजीर्व दोन्ही) शाचर्वत र्वापर करण्यासाठी आणि 
शोध सर्वेक्षिांर्वर आधाररत अंदाज आणि सेर्वा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने राबवर्वण्यात येत आहे. महासागर 
वर्वज्ञानातील आघाडीच्या रँफकंगच्या संशोधनाला प्रोत्साहन. 

• ओ-स्माटव योजना ज्या उद्देशाने ओशनोग्राफफक संशोधन उपक्रमांचा समार्वेश आहे. महासागरांचे सतत 
ननरीक्षि, तंत्रज्ञानाचा वर्वकास आणि आपल्या सागरी 
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संसाधनांचा (जजर्वंत आणि ननजीर्व दोन्ही) शाचर्वत र्वापर करण्यासाठी आणि महासागर वर्वज्ञानातील आघाडीच्या 
रँफकंगच्या संशोधनाला चालना देण्यासाठी अन्र्वेषि सरे्वक्षिांर्वर आधाररत अंदाज आणि सेर्वा प्रदान करण्यासाठी 
राबवर्वण्यात येत आहे. 

Source: PIB 
 
जस्कल इंडडया 

 
• कौशल्य वर्वकास आणि उद्योजकता मतं्रालयाने (MSDE) पूर्वव 

हदल्लीतील रस्त्यार्वरील वर्वके्रत्यांना कौशल्य देण्याची आणि 
त्यांना ई-काटव परर्वान्यासाठी पात्र बनर्वण्याची घोषिा केली, 
ज्यामुळे अन्न तयार करताना स्र्वच्छता पररजस्थती आणि 
वर्वक्रीचे सौंदयवशास्त्र सुधारले जाईल. 

• हा उपक्रम प्रधानमंत्री कौशल वर्वकास योजना (PMKVY) 3.0 
च्या ररकजग्नशन ऑफ वप्रअर लननगं (RPL) घटकांतगवत 

राबवर्वण्यात येिार आहे. 
• हा प्रकल्प पयवटन आणि आदरानतर्थय क्षेत्र कौशल्य पररषद (THSSC) आणि राष्ट्रीय कौशल्य वर्वकास 

महामंडळ (NSDC) च्या प्रमशक्षि भागीदारादं्र्वारे राबवर्वला जाईल. 
• THSSC ने मशफारस केलेले दोन प्रमशक्षि भागीदार हे लनेट इजन्स्टट्यूट ऑफ जस्कल्स आणि टाटा स्राइव्ह 

आहेत. 
• या उपक्रमांतगवत, स्रीट फूड वर्वके्रत्यांना आरोग्य आणि सुरक्षा मानके, कोवर्वड-19 प्रोटोकॉल अंतगवत सुरक्षा 

तरतुदी, कमवचारी आणि ग्राहकांशी प्रभार्वी संर्वादाच ेततं्र, डडजजटल साक्षरता, आधथवक साक्षरता, डडजजटल पमेेंट 
आणि ई-युगातील नर्वीन कौशल्ये यावर्वषयी मशक्षक्षत केले जाईल.  

Source: PIB 
 
स्वच्छ भारत समशन- शहरी 2.0 

 
• भारत सरकारच्या गहृननमावि आणि शहरी व्यर्वहार मंत्रालयाने (MoHUA) स्र्वच्छ भारत ममशन-अबवन 2.0 

अंतगवत भारतातील कचरा व्यर्वस्थापन क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र वर्वकास कायवक्रम (UNDP) 
भारत सोबत सामंजस्य करारार्वर स्र्वाक्षरी केली. 

• हा सामंजस्य करार पाच र्वषांच्या कालार्वधीसाठी (2021-26) कायावजन्र्वत असेल. 
• या सामंजस्य कराराद्र्वारे, UNDP इंडडया स्थाननक भागीदार आणि शहरी स्थाननक संस्था (ULB) सोबत काम 

करून देशभरात 75 स्माटव स्र्वच्छता कें दे्र स्थापन करण्याची सुवर्वधा देखील पुरर्विार आहे. 
• म्युननमसपल घनकचऱयाच े स्त्रोत पथृक्करि आणि रै्वज्ञाननक प्रफक्रयेर्वर एकबत्रत लक्ष कें हद्रत केल्यामुळे, 
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भारतातील कचरा प्रफक्रया क्षमता सुमारे 4 पटीने र्वाढली आहे, 2014 मधील 18% र्वरून, आजपयतं 70% 
पयतं. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 01 ऑक्टोबर 2021 रोजी SBM-U 2.0 लाचँ केले. 
Source: PIB 
 
कला िंस्कृती ववकाि योिना 

 
• अलीकडेच, सांस्कृनतक मंत्रालयाने "कला संस्कृती वर्वकास योजना (KSVY)" अंतगवत बौद्ध/नतबटेी संस्कृती 

आणि कला यांच्या वर्वकासासाठी आधथवक सहाय्य योजना लागू केली आहे. 
• या योजनेंतगवत, देशाच्या कोित्याही भागात असलेल्या बौद्ध/नतबेटी संस्कृती आणि परंपरेचा प्रसार आणि 

रै्वज्ञाननक वर्वकासात गंुतलले्या मठांसह स्र्वयंसेर्वी बौद्ध आणि नतबेटी संघटनांना आधथवक सहाय्य प्रदान केले 
जाते. 

• संस्थेसाठी दरर्वषी 30 लाख रुपये ननधीची रक्कम असते. 
कला िंस्कृती ववकाि योिना (KSVY): 

• देशातील कला आणि संस्कृतीच्या संर्वधवनासाठी सांस्कृनतक मंत्रालयाच्या अंतगवत ही एक छत्र योजना आहे. ही 
कें द्रीय क्षते्राची योजना आहे. 

Source: PIB 
अटल इनोहहेशन समशन 

• अटल इनोव्हेशन ममशन (AIM), Amazon Web Services (AWS) आणि ग्लोबल EdTech Accelerator 
- UIIncept यांनी सुरुर्वातीच्या आणि प्रगत टप्प्यातील EdTech संस्थापकांसाठी ‘ऑल इंडडया एडटेक चॅलेंज 
आणि मास्टर क्लास मसरीज’ आयोजजत करण्यासाठी हातममळर्विी केली आहे. 

• हा उपक्रम NITI आयोग आणि Amazon इंटरनेट सजव्हवसेस प्रायव्हेट मलममटेड (AISPL) यांच्यात माचव, 2021 
मध्ये स्र्वाक्षरी केलेल्या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SoI) चा वर्वस्तार आहे. 

• या उपक्रमाचे उद्हदष्ट्ट एडटेक कंपन्या आणि स्टाटवअप्सचे पालनपोषि करिे आहे जे संभाव्य उद्योगातील 
अंतर ओळखून, वर्वलीनीकरि आणि संपादन, प्रनतभा सोमसगं आणि पूमलगं, आणि उद्योग शोधताना उद्यम 
भांडर्वल आणि गंुतर्विकूदारांच्या मानमसकतेचे डीकोडडगं करून फकमान व्यर्वहायव उत्पादन (MVP) टप्प्यात 
आहेत.  
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Source: PIB 
 

आत्मननभार हस्तसशल्पकार योिना 
• अलीकडेच, NEDFI ने ईशान्य क्षेत्र वर्वकास मतं्रालयाच्या हस्तमशल्पकार काराधगरांसाठी आत्मननभवर 

हस्तमशल्पकार योजना जाहीर केली. 
• ईशान्य वर्वभागातील हस्तमशल्पकार काराधगरांचा वर्वकास करण्याच्या उद्देशाने उत्पन्न र्वाढर्विाऱ या उपक्रमाचंी 

उभारिी/वर्वस्तार/आधुननकीकरि/कायवरत भांडर्वल आर्वचयक आणि क्षेत्राशी संबंधधत इतर उपक्रमांसाठी मुदत 
कजावच्या स्र्वरूपात आधथवक सहाय्य प्रदान करून, NEDFI ने आत्मननभवर सुरू केल ेआहे.  

• लोकापवि सोहळ्यादरम्यान, एकूि 17 काराधगरांना प्रनत कारागीर 1 लाख रुपये के्रडडट सहाय्य प्रदान करण्यात 
आले आहे. 

• के्रडडट सुवर्वधा संपाजचर्ववक मुक्त (collateral free) आहे आणि त्यार्वर र्वावषवक 6% अनुदाननत व्याज दर आहे, 
जे 24 महहन्यांत परतफेड करण्यायोग्य आहे. 

• ननयममत परतफेडीसाठी, व्याजदरार्वर 1% प्रोत्साहन हदले जाते, जे कजावच्या यशस्र्वी परतफेडीर्वर काराधगरांना 
परत केले जाईल. 

 
Source: PIB 
 
2021-26 िाठी प्रधानमंत्री कृषी सिचंाई योिनेच्या अंमलबिाविीला मंत्रत्रमंडळाची मंिुरी 

● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आधथवक घडामोडींच्या मंबत्रमंडळ सममतीने 2021-26 साठी 
93,068 कोटी रुपयांच्या खचावसह प्रधानमंत्री कृषी सिचंाई योिना (पीएमकेएिवाय) लागू करण्यास मान्यता 
हदली आहे. 

 
मुख्य मुद्दे 

● प्ररे्वगक मसचंन लाभ कायवक्रम (एआयबीपी), हर खते को पानी (एचकेकेपी) आणि पािलोट वर्वकास 
घटकांना 2021-26 मध्ये सुरू ठेर्वण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. 

● एआयबीपी अंतगवत 2021-26 मध्ये एकूि अनतररक्त मसचंन क्षमता ननमावि करण्याचे लक्ष्य 13.88 लाख 
हेक्टर आहे. 

● रेिुकाजी धरि प्रकल्प (हहमाचल प्रदेश) आणि लखर्वार बहुउद्देशीय प्रकल्प (उत्तराखंड) या दोन राष्ट्रीय 
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प्रकल्पांसाठी 90% पािी घटकांसाठी कें द्रीय ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 
● हे दोन प्रकल्प यमुना खोऱयातील जलसाठ्याची सुरुर्वात करून यमुना खोऱयातील सहा राज्यांना फायदा 

करून देतील, हदल्ली तसेच हहमाचल प्रदेश, उत्तराखडं, यूपी, हररयािा आणि राजस्थानला पािीपुरर्वठा 
र्वाढर्वतील आणि यमुनेच्या पुनरुज्जीर्वनाच्या हदशेने एक मोठे पाऊल टाकतील. 

प्रधानमंत्री कृषी सिचंाई योिनेबद्दल (पीएमकेएिवाय): 
● 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेली, पीएमकेएसर्वाय ही एक छत्री योजना आहे, जी वर्वमशष्ट्ट उपक्रमांसाठी 

राज्य सरकारांना कें द्रीय अनुदान प्रदान करते. 
● यात जलसंपदा वर्वभाग, नदी वर्वकास आणि गंगा पुनरुज्जीर्वन, प्ररे्वगक मसचंन लाभ कायवक्रम (एआयबीपी), 

आणि हर खते को पानी (एचकेकेपी) या दोन प्रमुख घटकांचा समारे्वश आहे. 
● एचकेकेपी, त्यामध्ये, चार उप-घटकांचा समार्वेश होतो, ते म्हिजे कमांड एररया डेव्हलपमेंट (सीएडी), 

पषृ्ट्ठभाग लघु पाटबंधारे (एसएमआय), जलस्रोताचंी दरुुस्ती, नूतनीकरि आणि जीिोद्धार (आरआरआर), 
आणि भूजल वर्वकास. 

● यामशर्वाय, पािलोट वर्वकास भाग भूसंपदा वर्वभागामाफव त राबवर्वण्यात येत आहे. 
● पीएमकेएसर्वायचा आिखी एक घटक, पर ड्रॉप मोअर क्रॉप, कृषी आणि शेतकरी कल्याि वर्वभागामाफव त 

राबवर्वण्यात येत आहे. 
स्त्रोत: पीआयबी 
 
मुख्यमंत्री वायु स्वास्र्थय िेवा योिना 

• ओडडशाचे मुख्यमंत्री नर्वीन पटनायक यांनी मुख्यमंत्री र्वायु स्र्वास्र्थय सेर्वा योजनेचे उद्घाटन केले आणि 
मलकानधगरी, नबरंगपूर, नुआपाडा आणि कालाहांडी या चार आहदर्वासी बहुल जजल्हयांतील रहहर्वाशांसाठी हर्वाई 
रुग्िर्वाहहका सुरू केली. 

 
• नर्वीन योजनेंतगवत, गंभीर रुग्िांना भुर्वनेचर्वर आणि कटक येथील रुग्िालयांमध्ये वर्वमानाने नेले जाऊ शकते 

आणि वर्वशेष डॉक्टर - न्यूरोलॉजजस्ट, नेिोलॉजजस्ट आणि वर्ववर्वध र्वैद्यकीय महावर्वद्यालये आणि खाजगी 
रुग्िालयांमधील हृदयरोगतज्ज्ञ - रुग्िांर्वर उपचार करण्यासाठी पूर्वव-ननयोजन केलेल्या र्वेळापत्रकानुसार चार 
जजल्हयांमध्ये उड्डाि करतील.  

• काडड वओलॉजजस्ट आणि यूरोलॉजजस्टसह डॉक्टरांच्या एका समूहाने भुर्वनेचर्वरमधील बबज ू पटनायक 
वर्वमानतळार्वरून मलकानधगरीपयतंचे उद्घाटन उड्डाि घेतले. 

Source: Indian Express 
 
‘स्वदेश दशान’ योिना 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

● देशात पयवटन पायाभूत सुवर्वधा ननमावि करण्याच्या उद्देशाने पयवटन मंत्रालय, राज्य सरकारे/कें द्रशामसत 
प्रदेश प्रशासन/कें द्रीय ससं्थांना त्यांच्या 'स्र्वदेश दशवन' आणि 'तीथाक्षेत्र पुनरुज्िीवन आणि आध्याजत्मक, 

हेररटेि ऑगमेंटेशन ड्राईहह' (प्रशाद) या योजनांतगवत आधथवक सहाय्य प्रदान करते. 
● पयवटन मंत्री श्री जी फकशन रेड्डी यांनी लोकसभेत ही माहहती हदली. 

 

मुख्य मुद्दे 

● मंत्रालयाने ‘स्र्वदेश दशवन’ योजनेंतगवत उत्तर प्रदेशातील 1 प्रकल्पासह बौद्ध सफकव ट थीम अंतगवत 5 
प्रकल्पांना मंजुरी हदली आहे. 

● यामशर्वाय, रु. 17.93 कोटी रक्कमेचा 'उत्तर प्रदेश आणि बबहारमधील रस्त्याच्या कडेच्या सुवर्वधांचा वर्वकास' 

या आिखी एक प्रकल्प र्वारािसी-गया; लखनऊ-अयोध्या- लखनऊ; गोरखपूर कुशीनगर; कुशीनगर - गया 
कुशीनगर या मागांसाठी मंजुरी करण्यात आला आहे. 

● याव्यनतररक्त, "बोधगयार्वर वर्वशषे लक्ष कें हद्रत करून बौद्ध संस्कृती आणि पयवटनाचे जागनतक कें द्र म्हिून 
भारताचे पुनरुज्जीर्वन" करण्यासाठी एक समजन्र्वत धोरि वर्वकमसत करण्याच्या र्दष्ट्टीकोनातून एक कृती 
आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 

● कृती आराखड्यात 4 अनुलंब अंतगवत हस्तक्षेपांचा समारे्वश आहे: i) कनेजक्टजव्हटी; ii) पायाभूत सुवर्वधा आणि 
लॉजजजस्टक; iii) सांस्कृनतक र्वारसा, संशोधन आणि मशक्षि; आणि iv) कृती आराखड्याच्या अंमलबजार्विीर्वर 
देखरेख ठेर्वण्यासाठी जनजागतृी, दळिर्वळि आणि पोहोच आणि पयवटन मंत्रालयाला नोडल मंत्रालय 
बनर्वण्यात आले आहे. 

स्त्रोत: पीआयबी 
 

िुकफया िमदृ्धी योिना मोहहमेअंतगात “िंपूिा िकुफया ग्राम” 

● मुलींना जास्तीत जास्त लाभ ममळार्वा यासाठी सरकारने 'िुकफया िमदृ्धी योिने'च्या यशस्र्वी 
अंमलबजार्विीसाठी अनेक प्रभार्वी पार्वले उचलली आहेत. 

● कें द्रीय अथव राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत ही माहहती हदली. 

 

मुख्य मुद्दे 
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● अधधक तपशील देताना, मंत्री म्हिाले की डीओपी द्र्वारे चालवर्वलेली मोहीम खाली हदली आहे: 
  

अनु. क्र. मोहहमेचे तपशील कालार्वधी 

1 बामलका शक्ती मोहीम 09.12.2019 ते 18.01.2020 

2 महहला हदर्वस मोहीम 24.02.2020 ते 07.03.2020 

3 राष्ट्रीय बामलका हदन मोहीम जानेर्वारी, 2021 

4 िंपूिा िुकफया ग्राम मोहीम - शेर्वटच्या मैलापयतं सुकन्या समदृ्धी खाते (एसएसए) ची 
पोहोच सुननजचचत करण्यासाठी, जून 2019 मध्ये "संपूिव सुकन्या ग्राम मोहीम" सुरू 
करण्यात आली. या मोहहमते फकमान 5 गारे्व संपूिव सुकन्या गार्व (ग्राम) धचन्हांफकत 
करिार आहेत. त्यामध्ये त्या गार्वातील सर्वव पात्र मुलींसाठी सुकन्या समदृ्धी खाते उघडिे 
समावर्वष्ट्ट आहे. 31.03.2021 पयांत एकूि 19,535 गाव े"िंपूिा िुकफया ग्राम" म्हिून 
घोवषत केली. 

 

स्त्रोत: पीआयबी 
 
वन धन कायाक्रम 

• कें द्रीय आहदर्वासी व्यर्वहार मंत्री अजुवन मंुडा यांनी ‘TRIFED र्वन धन- अ क्रॉननकल ऑफ रायबल धग्रट अँड 
एंटरप्राइज’ लाँच केले. 

• त्यांनी 14 हनी फामवर प्रोड्युसर ऑगवनायझेशन (FPOs) आणि फकरकोळ र्वन उत्पादनांसाठी (MFP) फकमान 
आधारभूत फकंमत (MSP) साठी MIS पोटवलची स्थापना केली. 

• त्यांनी TRIBES INDIA आणि र्वन धन उत्पादनांच्या प्रचारासाठी 9 प्रचारात्मक जव्हडडओ लॉन्च केले. 
• याव्यनतररक्त, युननसेफ आणि रायफेड यांनी आहदर्वासी संर्वाद नेटर्वकव  (संर्वाद अमभयान) र्वर एक सामंजस्य 

करार केला. 
• ‘आहदर्वासी उपजीवर्वका: हटकून राहण्यापयतं’ या शीषवकाचा संशोधन अहर्वालही जारी करण्यात आला आहे. 

 
Source: PIB 

 
श्यामा प्रिाद मुखिी रुबान समशन (SPMRM) 
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• चयामा प्रसाद मुखजी रुबवन ममशन (SPMRM) च्या अमंलबजार्विीत तेलगंिा प्रथम क्रमांकार्वर आहे. 
• ताममळनाडू आणि गुजरातने अनुक्रमे दसुरे आणि नतसरे स्थान पटकार्वले. 
• तेलंगिात, तब्बल 17 क्लस्टसवमध्ये (12 गरै-आहदर्वासी आणि 5 आहदर्वासी), हा कायवक्रम ₹1,885.12 

कोटींच्या अंदाजे खचावने राबवर्वण्यात येत होता. 
• ग्रामीि भागात शहरी पायाभूत सुवर्वधांची तरतूद हा रुबवन ममशनचा मुख्य उद्देश आहे, पंचायत राज आणि 

ग्रामीि वर्वकासाच्या उत्कृष्ट्ट कामधगरीमुळे तेलंगिाला सर्वोच्च स्थान ममळाले आहे. 
• तेलंगिातील संगारेड्डी आणि कामरेड्डी जजल्हे देशभरातील 300 क्लस्टसवमध्ये पहहल्या दोन क्रमांकार्वर आहेत 

जजथे हा कायवक्रम राबर्वला जात होता. 
About Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM), click here 

 
Source: The Hindu 
 
ग्राम उिाला कायाक्रम 

• Energy Efficiency Services Limited (EESL) ची पूिव मालकीची उपकंपनी असलेल्या Convergence 
Energy Services Limited (CESL) ने त्यांच्या ग्राम उजाला कायवक्रमाच्या कोटी प्रोजेक्ट अंतगवत 50 लाख 
LED बल्ब वर्वतरीत करण्याचा एक उल्लखेनीय टप्पा गाठला आहे. 

• 31 माचव 2022 पयतं 2 दशलक्ष घरांमध्ये कोटी प्रकल्पांतगवत 10 दशलक्ष एलईडी बल्ब वर्वतररत करण्याचे 
उद्हदष्ट्ट आहे. 

• ग्राम उजाला योजना बबहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कनावटक आणि तेलंगिामधील ग्रामीि कुटंुबांमध्ये 
राबवर्वण्यात येत आहे. 

• CESL उच्च दजावचे 7-रॅ्वट आणि 12-रॅ्वटचे एलईडी बल्ब 3 र्वषांच्या गॅरंटीसह INR 10 प्रनत बल्बच्या 
बदल्यात देत आहे. 

• प्रत्येक कुटंुब जास्तीत जास्त 5 बल्ब बदलू शकतात. 
• 31 माचव 2022 पयतं हा कायवक्रम सुरू आहे. 
• CESL ला SHINE कायवक्रमांतगवत संपूिव वर्वतरि प्रर्वासात C-Quest Capital च ेसमथवन आहे. 

 
Source: ET 
 

पुरस्कार आणि िफमान 
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आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 

 
• 49 र्वा आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 न्यूयॉकव  शहरात आयोजजत करण्यात आला होता. 
• नर्वाजुद्दीन मसद्दीकी, र्वीर दास आणि सुजष्ट्मता सेन स्टारर आयाव हे भारतातील नामांफकत व्यक्तींपैकी एक 

होत.े 
• आजपयतं, एमी ममळर्विारा एकमेर्व भारतीय शो म्हिजे धचत्रपट ननमावते ररची महेताचा हदल्ली क्राइम ज्याने 

2020 मध्ये सर्वोत्कृष्ट्ट नाटक जजंकले. 
2021 आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारांच्या काही मुख्य वविेत्यांची यादी: 

• सर्वोत्कृष्ट्ट अमभनेत्री: हेली स्क्र्वायसव फॉर अॅडल्ट मटेररयल (यूके) 
• सर्वोत्कृष्ट्ट अमभनेता: डेजव्हड टेनंट फॉर डेस (यूके) 
• सर्वोत्कृष्ट्ट नाटक मामलका: तेहरान (इस्रायल) 
• सर्वोत्कृष्ट्ट वर्वनोदी मामलका: कॉल माय एजटं सीझन 4 (िान्स) 
• सर्वोत्कृष्ट्ट माहहतीपट: होप िोझन: अ क्रे्वस्ट टू मलव्ह ट्र्वाईस (थायलंड) 
• सर्वोत्कृष्ट्ट टीव्ही धचत्रपट / ममनी-मसरीज: अटलांहटक क्रॉमसगं (नॉरे्व) 

Source: India Today 
 
 
िीवनगौरव पुरस्कार 2021 

• भारतीय बॅडममटंनपटू प्रकाश पदकुोि यांची बॅडममटंन 
र्वल्डव फेडरेशन (BWF) कौजन्सलतफे प्रनतजष्ट्ठत 
जीर्वनगौरर्व पुरस्कार 2021 साठी ननर्वड करण्यात आली 
आहे. 

• पुरस्कार आयोगाच्या मशफारशीर्वर आधाररत BWF 
पररषदेने भारतीय हदग्गजाचंी ननर्वड केली. 

• माजी जागनतक क्रमाकं 1 आणि प्रथम-भारतीय 
जागनतक चॅजम्पयनमशप पदक वर्वजेते, पदकुोि यांनी या 

खेळात मोठे योगदान हदले आहे. 
• 2018 मध्ये, त्यांना बॅडममटंन असोमसएशन ऑफ इंडडया (BAI) च्या जीर्वनगौरर्व पुरस्काराने देखील सन्माननत 

करण्यात आल.े 
Source: Indian Express 
 
भारतीय आंतरराष्ट्रीय धचत्रपट महोत्िव (IFFI) 2021 

• 20-28 नोव्हेंबर 2021 या कालार्वधीत गोव्यात संकररत स्र्वरूपात आयोजजत 52 व्या 
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आंतरराष्ट्रीय धचत्रपट महोत्सर्वात (IFFI) महोत्सर्वात 73 देशांमधून काढलेले आंतरराष्ट्रीय धचत्रपट प्रदमशवत करण्यात 
आले. 

• आंतरराष्ट्रीय वर्वभागात धचत्रपट रमसकांसाठी तब्बल 148 धचत्रपट सादर करण्यात आले ज्यात 12 धचत्रपटांचे र्वल्डव 
प्रीममयर, 7 इंटरनॅशनल प्रीममयर आणि 24 आमशया प्रीममयर यांचा समार्वेश होता. 

• धचत्रपटाच्या शूहटगंसाठी सर्वावत अनुकूल राज्य म्हिून उत्तर प्रदेशची ननर्वड करण्यात आली आहे. 
वविेत्यांची यादी 

• सत्यजजत रे जीर्वनगौरर्व पुरस्कार: माहटवन स्कोसेसे, इस्तर्वान साबो 
• इंडडयन फफल्म पसवनॅमलटी ऑफ द इयर: हेमा मामलनी, प्रसून जोशी 

गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 
• सर्वोत्कृष्ट्ट धचत्रपट: ररगं रं्वडररगं (मासाकाझ ूकानेको हदग्दमशवत) 

मसल्व्हर पीकॉक अर्वॉड्वस 
• सर्वोत्कृष्ट्ट हदग्दशवक: व्हॅक्लार्व कद्रन्का (सेजव्हंग र्वन हू इज डेड) 
• सर्वोत्कृष्ट्ट अमभनेता (पुरुष) : जजतेंद्र जोशी (गोदार्वरी) 
• सर्वोत्कृष्ट्ट अमभनेता (महहला): अँजेला मोमलना (र्वॉच शालोट) 

ICFT UNESCO गांधी पदक: Lingui, The Sacred Bonds (Mahamat-Saleh Haroon) 
त्रिकि धचत्रपट महोत्िव 

• वर्वजेते: सर्वोत्कृष्ट्ट धचत्रपट: बरकत (दक्षक्षि आफिका), द सन अबव्ह मी नेव्हर सेट (रमशया) 
Source: PIB 
IITF 2021 

• बबहार पॅव्हेमलयनने 40 व्या भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार 
मेळा (IITF) 2021 मध्ये राज्य सरकार/कें द्रशामसत प्रदेश 
पॅव्हेमलयन शे्रिीमध्ये "उत्कृष्ट्ट प्रदशवनासाठी" सुर्विवपदक 
जजंकले. 

• 14 ते 27 नोव्हेंबर दरम्यान हदल्लीतील प्रगती मैदानार्वर 
IITF 2021 चे आयोजन करण्यात आले होते. 

• बबहार पॅव्हेमलयनसाठी गेल्या 7 र्वषांतील हे 6 रे्व 
सुर्विवपदक आहे. 

• 40व्या IITF साठी बबहार हे भागीदार राज्य आहे आणि उत्तर प्रदेश आणि झारखंड ही कें दे्र आहेत. 
• आसामला रौप्य पदक ममळाले आहे. 

Source: HT 
 
नाइटहूड ऑि पाटे गुल्िा 

• केरळमधील फोब्सव-सूचीबद्ध उद्योजक डॉ. एसके सोहन रॉय हे 
इटलीतील 'नाइटहूड ऑफ पाटे गुएल्फा' ही मानद पदर्वी प्राप्त 
करिारे पहहले भारतीय ठरले आहेत. 

• रॉय यांना व्यर्वसाय आणि धचत्रपटांमध्ये मानर्वतार्वादी आणि 
पयावर्वरि संरक्षिाच्या प्रयत्नांसाठी नाइटहूड प्रदान करण्यात आला. 
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• ऑडवर ऑफ द गल्फ पाटव बद्दल: 
• ऑडवर ऑफ द गुएल्फ पाटव फकंर्वा ऑडो पाटव गुएल्फे ज्याला सुरुर्वातीला सोमसएटास पाहटवस एक्लेमसया म्हिनू 

ओळखले जात अस,े पोप क्लेमेंट IV ने 1266 मध्ये स्थापन केलेल्या पोंहटफफकल फाउंडेशनची ऑडवर आहे. 
• Guelph भाग पयावर्वरि संरक्षि संबंधधत आहे आणि नाइटहूड जागनतक पयावर्वरि संरक्षक म्हिून ओळखले 

जात.े 
Source: TOI 
 
अॅथलीट अंिू बॉबी िॉिाने वल्डा अॅथलेहटकि वुमन ऑि इयर अवॉडा 2021 जिंकला 

• माजी आंतरराष्ट्रीय लांब उडी स्टार अंिू बॉबी िॉिा हहला जागनतक ऍथलेहटक्स (डब्लल्यूए) द्र्वारे देशातील 
प्रनतभा वर्वकमसत करण्यासाठी आणि लैंधगक समानतेच ेसमथवन करण्यासाठी वुमन ऑि द इयर पुरस्कार 
2021 ने सन्माननत करण्यात आले आहे. 

 
मुख्य मुद्दे 

• भारतीय अॅथलेहटक्स फेडरेशनच्या र्वररष्ट्ठ उपाध्यक्षा, अजंू बॉबी जॉजव या लैंधगक समानतेसाठी देखील एक 
सतत आर्वाज आहेत आणि जागनतक U20 पदक वर्वजते्या खेळामध्ये भवर्वष्ट्यातील नेततृ्र्व पदांसाठी शालेय 
मुलींना मागवदशवन करतात. 

स्त्रोत: फयूिऑनएअर 
 
युनेस्को पुरस्कार 2021 

 
• हदल्लीच्या ननजामुद्दीन बस्ती संर्वधवन प्रकल्पाने सांस्कृनतक र्वारसा संर्वधवन 2021 साठी 2 UNESCO 

एमशया-पॅमसफफक पुरस्कार जजंकले. 
• या प्रकल्पाला उत्कृष्ट्टतेचा प्रनतजष्ट्ठत पुरस्कार आणि शाचर्वत वर्वकासासाठी वर्वशेष मान्यता शे्रिीतील आिखी 

एक पुरस्कार ममळाला आहे. 
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• बांगलादेश, चीन, भारत, जपान, मलेमशया आणि थायलंड या 6 देशांतील 9 प्रकल्पांना हेररटेज तज्ञांच्या ज्यूरीने 
सन्माननत केले आहे. 

• ननजामुद्दीन पररसरात हुमायूनचा मकबरा, हजरत ननजामुद्दीन बस्ती आणि संुदर नसवरी, बताशेर्वाला मकबरा-
गाडवन कॉम्प्लेक्स, दरबारी कर्वी खान इ खानान 'रहहम' यांची समाधी आणि अझीमगंज सराईचा मुघलकालीन 
कारर्वांसेराई यांचा समार्वेश आहे. 

Source: Indian Express 
 
रतन टाटा 

 
• आसाम सरकार उद्योगपती रतन टाटा, ऑमलजम्पयन लोव्हमलना बोरगोहेन आणि वर्ववर्वध क्षेत्रातील अनेक 

व्यक्तींना राज्याचे सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान करिार आहे. 
• टाटा सन्सचे माजी चअेरमन रतन टाटा यांना राज्यातील कॅन्सर सेर्वा सुवर्वधांमध्ये हदलेल्या योगदानाबद्दल 

आसाम रै्वभर्व पुरस्काराचे प्राप्तकताव म्हिून नार्व देण्यात आले. 
• राज्य सरकारने आसाम र्वैभर्व, आसाम सौरर्व आणि आसाम गौरर्व पुरस्कार, 2021, 19 व्यजक्तमत्त्र्वांना प्रदान 

करण्याचा ननिवय घेतला आहे आणि पुरस्कार समारंभ 24 जानेर्वारी 2022 रोजी होिार आहे. 
Source: India Today 
 
 
 
 
NIF पुस्तक पाररतोवषक 2021 

 
• लेखक हदनयार पटेल यानंी त्यांच्या ‘नौरोजी: भारतीय राष्ट्रर्वादाच े प्रिेते’ (हार्ववडव युननव्हमसवटी पे्रस) या 

पुस्तकासाठी कमलादेर्वी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021 जजंकला. 
• 2018 मध्ये स्थावपत, कमलादेर्वी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पाररतोवषक मागील कॅलेंडर र्वषावत प्रकामशत 

झालेल्या सर्वव राष्ट्रीयतेच्या लेखकांकडून आधुननक आणि समकालीन भारतार्वरील उच्च-गुिर्वते्तचे गैर-काल्पननक 
साहहत्य साजरे करते. 
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• 15 लाख रुपये रोख आणि सन्मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्र्वरूप आहे. 
• हे पुस्तक एकोणिसाव्या शतकातील नौरोजी याचंे चररत्र आहे, ज्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना केली. 

ते भारतीय र्वंशाचे पहहले बब्रहटश खासदार होते. 
Source: Indian Express 
 
राष्ट्रीय ऊिाा िंवधान पुरस्कार 

 
• ऊजाव कायवक्षमतेचा ब्यूरो (BEE), ऊजाव मंत्रालयाच्या मागवदशवनाखाली, ऊजाव र्वापर कमी करण्यासाठी औद्योधगक 

युननट्स, संस्था आणि आस्थापनांच्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय ऊजाव संर्वधवन पुरस्कार (NECA) देऊन सन्माननत 
करत ेआणि प्रोत्साहहत करते. 

• दरर्वषी 14 डडसेंबर रोजी साजरा होिाऱया राष्ट्रीय ऊजाव संर्वधवन हदनाननममत्त हे पुरस्कार हदले जातात. 
• या र्वषी, एक नर्वीन पुरस्कार - नॅशनल एनजी एफफमशएन्सी इनोव्हेशन अर्वॉड्वस (NEEIA) देखील ससं्थात्मक 

आहे. 
ब्लयुरो ऑि एनिी इकिसशयफिी (बीईई) बद्दल: 

• BEE ही कें द्रीय ऊजाव मंत्रालयाच्या अंतगवत ऊजाव संरक्षि कायदा, 2001 द्र्वारे स्थावपत केलेली र्वधैाननक 
संस्था आहे. 

Source: PIB 
 
 
ज्ञानपीठ पुरस्कार 

• प्रमसद्ध कोकिी लखेक दामोदर मौझो यांना 2022 सालचा 57 र्वा ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 
• वर्वख्यात आसामी कर्वी नीलमिी फुकन यांना 2021 सालचा 56 र्वा ज्ञानपीठ पुरस्कार ममळाला आहे. 
• मौझो हा सर्वोच्च साहहत्य पुरस्कार प्राप्त करिारे दसुरे कोकिी लेखक आहेत, यापूर्वी २००६ मध्ये लेखक 

रर्वींद्र केळेकर यांना देण्यात आला होता. 
• मौझो एक लघुकथा लेखक, कादंबरीकार आणि पटकथा लेखक आहे. त्यांच्या काममेलन कादंबरीला 1983 मध्ये 

साहहत्य अकादमी पुरस्कार ममळाला होता. 
ज्ञानपीठ पुरस्काराबद्दल: 

• भारतीय ज्ञानपीठातफे लेखकाला त्यांच्या "साहहत्यातील अतुलनीय योगदानासाठी" दरर्वषी हदला जािारा हा 
सर्वावत जुना आणि सर्वोच्च भारतीय साहहत्य पुरस्कार आहे. 

• 1961 मध्ये स्थापन करण्यात आलेला, हा पुरस्कार केर्वळ भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूची आणि 
इंग्रजीमध्ये समावर्वष्ट्ट असलेल्या भारतीय भाषांमध्ये मलहहिाऱया भारतीय लेखकांना हदला जातो, कोित्याही 
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मरिोत्तर पुरस्कारामशर्वाय. 

 
Source: newsonair 
 
रॉयल िुविा पदक 2022 

• अहमदाबाद-जस्थत बाळकृष्ट्ि दोशी यांना यूकेच्या रॉयल इजन्स्टट्यूट ऑफ बब्रहटश आफकव टेक्ट्स (RIBA) तफे 
रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्राप्त होईल, जो आफकव टेक्चरसाठी जगातील सर्वोच्च सन्मान आहे. 

• रॉयल गोल्ड मेडल "महाराज रािी यांनी रै्वयजक्तकररत्या मंजूर केले आहे आणि र्वास्तुशास्त्राच्या प्रगतीर्वर 
महत्त्र्वपूिव प्रभार्व पाडलेल्या व्यक्ती फकंर्वा लोकांच्या गटाला हदले जाते". 

 
Source: Indian Express 
 
2021 रामानुिन पुरस्कार 

• प्रोफेसर नीना गुप्ता, कोलकाता येथील भारतीय सांजख्यकी संस्थेतील गणितज्ञ, यांना 2021 DST-ICTP-IMU 
रामानुजन पाररतोवषक वर्वकसनशील देशांतील तरुि गणितज्ञांसाठी त्यांच्या अतुलनीय बीजगणितीय भूममती 
आणि कम्युटेहटव्ह बीजगणित मधील उत्कृष्ट्ट कायावसाठी प्रदान करण्यात आल ेआहे. 

 
• प्रोफेसर गुप्ता रामानुजन पाररतोवषक ममळर्विाऱया नतसऱ या महहला आहेत, ज े2005 मध्ये प्रथम देण्यात आले 
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होते आणि अब्दसु सलाम इंटरनॅशनल सेंटर फॉर र्थयोरेहटकल फफजजक्स (ICTP) द्र्वारे प्रशामसत केल ेजाते, 
ICTP ला वर्वज्ञान आणि तंत्रज्ञान वर्वभाग (DST) भारत सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय मॅथेमॅहटकल युननयन 
(IMU) या संयुक्तपिे मदत करतात. 

• रामानुजन पुरस्कार दरर्वषी 31 डडसेंबर रोजी 45 र्वषांपके्षा कमी र्वयाच्या आणि वर्वकसनशील देशांमध्ये उत्कृष्ट्ट 
संशोधन केलेल्या प्रख्यात गणितज्ञांना हदला जातो. 

Source: TOI 
 
इलॉन मस्क यांना टाईम मासिकाने ‘पिान ऑि द इयर 2021’ म्हिून घोवषत केले 

● टाइम मासिकाने टेस्ला प्रमुख आणि अंतराळ उद्योजक एलोन मस्क यांना ‘पिान ऑि द इयर 2021’ 
म्हिून घोवषत केले आहे. 

 
मुख्य मुद्दे  

● मस्क हे स्पेसएक्स चे संस्थापक आणि सीईओ देखील आहेत आणि ब्रेन-धचप स्टाटवअप न्यूरामलकं आणि 
इन्िास्रक्चर फमव द बोररगं कंपनीचे नेततृ्र्व करतात. 

टीप: गेल्या र्वषी, यूएस अध्यक्ष जो बबडेन आणि उपाध्यक्ष-ननर्वावधचत कमला हॅररस यांना संयुक्तपि े"पसवन ऑफ द 
इयर" ही पदर्वी देण्यात आली होती. 
स्त्रोत: टीओआय  
 
 
भूतानचा िवोच्च नागरी पुरस्कार 

• भतूानचे राजा, महामहहम जजग्मे खेसर नामग्याल र्वांगचुक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांचा 
सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ऑडवर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो प्रदान केला. 

 
• भूतानच्या 114 व्या राष्ट्रीय हदनाननममत्त ही घोषिा करण्यात आली. 
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• प्रनतजष्ट्ठत पुरस्कार प्राप्त करिारे पंतप्रधान मोदी हे पहहले परदेशी ठरले आहेत. 
• वर्ववर्वध सरकारांनी हदलेला श्री मोदींचा हा 10 र्वा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आहे. 
• दरर्वषी 17 डडसेंबर रोजी भूतानमध्ये 1907 मध्ये र्वांगचुक राजर्वंशाच्या जन्माच्या स्मरिाथव राष्ट्रीय 

हदर्वस साजरा केला जातो. 
• द ऑडवर ऑफ द डॅ्रगन फकंग (ड्रुक ग्याल्पो) हा भूतान राज्याचा सर्वोच्च पुरस्कार आहे, जो भूतानच्या 

लोकांसाठी आणि राज्याच्या आजीर्वन सेर्वेसाठी हदला जातो. 
Source: The Hindu 
 
2021 पॅरासलजम्पक पुरस्कार 

• भारतीय नेमबाज अर्वनी लेखरा हहने २०२० टोफकयो पॅरामलजम्पकमध्ये नतच्या वर्वक्रमी सुर्विवपदकासाठी 
२०२१ पॅरामलजम्पक स्पोटव अर्वॉड्वसमध्ये "सर्वोत्कृष्ट्ट महहला पदापवि" सन्मान जजंकला. 

 
• आंतरराष्ट्रीय पॅरामलजम्पक सममतीने या पुरस्कारांची घोषिा केली. 
• अर्वनी लेखरा पॅरामलजम्पक गेम्सच्या एकाच आर्वतृ्तीत 2 पॅरामलजम्पक पदके जजंकिारी पहहली भारतीय 

महहला ठरली. 
• या कामधगरीबद्दल नतला भारतातील सर्वोच्च क्रीडा सन्मान मेजर ध्यानचंद खेलरत्नने सन्माननत 

करण्यात आले. 
Source: The Hindu 
 
गोल्डन पीकॉक पयाावरि हयवस्थापन पुरस्कार 2021 
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• स्टील अथॉररटी ऑफ इंडडया मल. (SAIL), पोलाद मंत्रालयाच्या अधधपत्याखालील संस्थेला सन 2021 चा 
पोलाद क्षते्रातील प्रनतजष्ट्ठत गोल्डन पीकॉक एन्व्हायनवमेंट मॅनेजमेंट पुरस्काराने सन्माननत करण्यात आले आहे. 

• सेल सलग तीन र्वषांपासून या पुरस्काराची वर्वजेती आहे. 
• SAIL हर्वामान बदलाच्या जागनतक धचतेंसाठी संरे्वदनशील आहे. काबवन फूटवप्रटं कमी करिे हा कंपनीच्या 

कॉपोरेट धोरिाचंा आणि ऑपरेशनचा अवर्वभाज्य भाग बनला आहे. 
Source: PIB 
 
टाईम्ि हायर एज्युकेशन आसशया पुरस्कार 2021 

• O.P. जजदंाल ग्लोबल युननव्हमसवटी (JGU) ने प्रनतजष्ट्ठत टाइम्स हायर एज्युकेशन (THE) एमशया अर्वॉड्वस 
2021 मध्ये "डडजजटल इनोव्हेशन ऑफ द इयर" पुरस्कार जजकंला आहे. 

• "डडजजटल इनोव्हेशन ऑफ द इयर" साठी शॉटवमलस्ट केलेले JGU हे एकमेर्व भारतीय वर्वद्यापीठ होते. 
• JGU चा पुरस्कार जजंकिे ही JGU च्या यशस्र्वी डडजजटल पररर्वतवनाची आणि गेल्या दोन र्वषावतील प्रभार्वाची 

ओळख आहे. 

 
Source: Business Standard 
 
PETA इंडडयाचा 2021 पिान ऑि द इयर 

• बॉलीरू्वड अमभनेत्री आमलया भट्ट हहला प्रािी-अनुकूल फॅशन उद्योगाच्या समथवनाथव केलेल्या कामासाठी पीपल 
फॉर द एधथकल रीटमेंट ऑफ अॅननमल्स (PETA) भारताचा 2021 पसवन ऑफ द इयर म्हिून ननर्वडण्यात 
आले आहे. 

• याव्यनतररक्त, आमलया भट्टच्या शाकाहारी फकडरे्वअर लाइन, एड-ए-मम्मा, 2021 चा PETA इंडडया फॅशन 
अर्वॉडव देखील जजंकला ज्यामुळे मुलांचे प्रािी आणि ननसगावबद्दलच ेपे्रम र्वाढवर्वण्यात मदत झाली. 

• पेटा इंडडयाने ‘मोस्ट ब्युटीफुल व्हेजजटेररयन्स’ हा फकताब पटकार्विाऱया सेमलबब्रटींचीही नार्वे हदली आहेत. यार्वषी 
अक्षय कुमार आणि भूमी पेडिेकर या अमभनेत्यांनी हा बहुमान ममळर्वला आहे. 

 
Source: Indian Express 
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पुस्तके आणि लेखक 

लाल िलाम: एक कादंबरी 
• कें द्रीय महहला आणि बालवर्वकास मंत्री स्मतृी झबुबन इरािी या त्यांच्या ‘लाल सलाम: अ कादंबरी’ या पहहल्या 

कादंबरीतून लेणखका झाल्या आहेत. 
• एवप्रल 2010 मध्ये दंतेर्वाडा येथे 76 CRPF जर्वानांच्या दःुखद हत्येपासून पे्रररत असलेली ही कादंबरी, 

देशाच्या सेरे्वसाठी आयुष्ट्यभर हदलेल्या अपर्वादात्मक पुरुष आणि जस्त्रयांना श्रद्धाजंली आहे. 

 
• हे पुस्तक रे्वस्टलँड पजब्लकेशनने प्रकामशत केले आहे. 

Source: India Today 
 
आत्मचररत्र ‘ररझोल्हह्ड: युनायटेड नेशफि इन अ डडहहायडेड वल्डा’ 

• ‘ररझोल्व्हड: युनायटेड नेशन्स इन अ डडव्हायडेड र्वल्डव’ हे पुस्तक संयुक्त राष्ट्रांच ेमाजी सरधचटिीस बान की 
मून यांचे आत्मचररत्र आहे. 

• पुस्तकात जीर्वन अनुभर्व आणि आव्हाने याचंा समार्वशे आहे ज्यांचा लेखकाने त्याच्या आयुष्ट्यात सामना केला 
आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (यूएन) त्यांचा कायवकाळ वर्वशद केला आहे. 

• बान की-मून यांनी दोन 5 र्वषांच्या कालार्वधीसाठी (2007-2016) संयुक्त राष्ट्रांच े8 र्वे महासधचर्व म्हिून काम 
केल.े 

• हे पुस्तक हापवरकॉमलन्स इंडडयाने प्रकामशत केले आहे. 
Source: Indian Express 
 
‘द समडवे बॅटल: मोदीि रोलर-कोस्टर िेकंड टमा’: पुस्तक 

• उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी ‘द ममडरे्व बॅटल: मोदीज रोलर-कोस्टर सेकंड टमव’ या पुस्तकाचे 
प्रकाशन केले. 
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• पुस्तकाचे लेखक गौतम धचतंामिी यांनी केल ेअसून ब्लूम्सबरी इंडडयाने प्रकामशत केले आहे. 
• या पुस्तकात भारताच्या राजकीय पररजस्थतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांचा हा दसुरा कायवकाळ आहे. 
• ममडरे्व बॅटलने जम्मू आणि काचमीर पुनरवचना कायदा, नतहेरी तलाक, नागररकत्र्व (दरुुस्ती) कायदा तसेच 

शेतीवर्वषयक कायदे यासारख्या वर्ववर्वध कायद्यांर्वर प्रकाश टाकला. 
Source: outlookindia 
 
जस्प्रंगशेड हयवस्थापनावर िंिाधन पुस्तक 

• भारतीय हहमालयीन प्रदेशातील जस्पं्रगशेड व्यर्वस्थापनार्वरील संसाधन पुस्तक NITI आयोगाने प्रकामशत केले. 
• हे ररसोसव बुक नीती आयोगाने IWMI आणि SDC च्या सहकायावने वर्वकमसत केलले्या जस्प्रगंशेड 

व्यर्वस्थापनातील सर्वोत्तम पद्धतींर्वरील सारांमशत मागवदशवक दस्तऐर्वज आहे जो “हहमालयातील हर्वामान 
बदलाचे अनुकूलन (SCA-हहमालय) बळकट करि”े प्रकल्पांतगवत आहे. 

• हे संसाधन पुस्तक पर्ववतीय झऱयांच ेपुनरुज्जीर्वन आणि संर्वधवन यार्वर व्यार्वहाररक मागवदशवन देते. 
• ररसोसव बुक हे भारतीय हहमालयीन प्रदेश (IHR) आणि शेजारील नेपाळ आणि भूतानमधील वर्ववर्वध एजन्सींच्या 

र्वसंत ऋतूतील पुनरुज्जीर्वन प्रयत्नांच्या दशकाहून अधधक प्रफक्रया, पद्धती आणि मशकण्यार्वर र्वापरण्यास 
सुलभ दस्तऐर्वज आहे. 

 
Source: PIB 
 
डॉ शशी थरूर यांचे ‘प्राइड, वप्रज्युडडि अँड पंडडरी’ नावाचे पुस्तक 

● माजी कें द्रीय मंत्री आणि लोकसभेचे खासदार डॉ शशी थरूर यांच्या ‘प्राइड, वप्रज्युडडि अँड पंडडरी’ या 
23व्या पुस्तकाचे हैदराबाद, तेलंगिा येथ ेप्रकाशन करण्यात आले. 
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मुख्य मुद्दे  

● या पुस्तकात दहा वर्वभाग आहेत, प्रत्येक वर्वमशष्ट्ट वर्वषयाला समवपवत आहे जसे की आधुननक भारतीय 
इनतहास, भारतीय राजकारि इ. 

● हे पुस्तक अलेफ बुक कंपनीने प्रकामशत केले आहे. 
● थरूर यांना 2019 चा ‘साहहत्य अकादमी पुरस्कार’ ममळाला आहे. 

 
‘गांधी टोपी गहहनार’: पुस्तक 

• भारताचे उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते पद्म पुरस्कार वर्वजेत े डॉ यरलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद 
यांच्या ‘गांधी टोपी गव्हनवर’ या तेलगू पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

• पद्म पुरस्कार वर्वजेते डॉ यरलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद हे आंध्र प्रदेशच्या राजभाषा आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. 
• या पुस्तकात बॅररस्टर इडपुगंती राघर्वेंद्र रार्व यांच्या जीर्वनाचा इनतहास आहे. 
• इदपुगंती राघर्वेंद्र रार्व हे बब्रहटश प्रशासनातील प्रमुख स्र्वातंत्रयसैननक, आमदार आणि मध्य प्रांतांचे राज्यपाल 

होते. 

 
Source: TOI 

"मिाले िांजख्यकी एका दृष्ट्टीक्षेपात 2021”: पुस्तक 
• कें द्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याि मंत्री नरेंद्र मसहं तोमर यांच्या हस्ते ‘स्पाइमसस स्टॅहटजस्टक्स अॅट अ 

ग्लान्स 2021’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 
• हे पुस्तक देशात उत्पाहदत होिाऱया वर्ववर्वध मसाल्याचं ेक्षेत्रफळ, उत्पादन, उत्पादकता, ननयावत, आयात, फकंमत 

आणि उत्पादनाचे मूल्य यासारख्या सर्वव मसाल्यांच्या आकडेर्वारीचा संग्रह आहे. 
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• हे पुस्तक कृषी आणि शेतकरी कल्याि मंत्रालय, सुपारी (Areca nut ) आणि मसाले वर्वकास सचंालनालय 
(DASD), राष्ट्रीय स्तरार्वर मसाल्यांचे क्षते्र आणि उत्पादन अंदाज सकंलन आणि संकलनासाठी नोडल 
एजन्सीने प्रकामशत केले आहे. 

• या पुस्तकात देशात 2014-15 ते 2020-21 या सात र्वषावत मसाल्यांच्या क्षेत्रात झालेल्या र्वाढीर्वर प्रकाश 
टाकण्यात आला आहे. 

• देशातील मसाल्यांच े उत्पादन 2014-15 मधील 67.64 लाख टनांर्वरून 2020-21 मध्ये 106.79 लाख 
टनांपयतं र्वाढल ेआणि र्वावषवक 7.9% र्वाढ झाली, क्षेत्र 32.24 लाख हेक् टरर्वरून 45.28 लाख हेक् टरपयतं 
र्वाढले. 

• देशातील सर्वव फलोत्पादन वपकांच्या एकूि ननयावत कमाईमध्ये मसाल्यांच्या ननयावतीचा र्वाटा 41% आहे आणि 
ते केर्वळ समुद्री उत्पादने, बासमती तांदळू आणि बासमती तांदळू यांच्या मागे पडून कृषी मालामध्ये चौर्थया 
क्रमांकार्वर आहे. 

 
Source: PIB 
 

महत्वाचे हदवि 
27 नोहहेंबर, राष्ट्रीय अवयवदान हदन 

• दरर्वषी 27 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय अर्वयर्वदान हदर्वस साजरा केला जातो. 
• 2010 पासून भारतात दरर्वषी 27 नोव्हेंबरला हा हदर्वस साजरा केला जातो. 

 
• देशात दरर्वषी होिाऱया अर्वयर्व प्रत्यारोपिाची संख्या 2013 मधील 4990 र्वरून 2019 मध्ये 12746 पयतं 

र्वाढली आहे आणि जागनतक र्वेधशाळेर्वर उपलब्ध आकडेर्वारीनुसार भारत आता फक्त अमेररका आणि चीननंतर 
जगात नतसऱ या क्रमांकार्वर आहे.  

• तसेच अर्वयर्वदानाचे प्रमाि 2012-13 च्या तुलनेत सुमारे चार पटीने र्वाढले आहे. 
Source: PIB 
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िागनतक एड्ि हदन 

 
• 1 डडसेंबर हा हदर्वस जगभरात जागनतक एड्स हदन म्हिून पाळला जातो. 
• जागनतक एड्स हदन 2021 ची थीम ‘असमानता संपर्वा, एड्स संपर्वा’ अशी आहे. 
• हा हदर्वस पहहल्यादंा 1988 मध्ये साजरा करण्यात आला आणि जागनतक आरोग्यासाठी हा पहहला 

आंतरराष्ट्रीय हदर्वस देखील होता. 
एकवायडा इम्युनोडेकिसशयफिी सिडं्रोम (एड्ि) बद्दल: 

• एड्स हा एक जुनाट आजार आहे जो मानर्वी इम्युनोडेफफमशयन्सी व्हायरस (HIV) मुळे होतो. 
• रोगाने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीची रोगप्रनतकारक शक्ती खराब होते आणि शरीराची रोगाशी लढण्याची क्षमता 

देखील कमी होते. 
Source: un.org 
 
गुलामधगरीच्या ननमूालनािाठी आंतरराष्ट्रीय हदवि 

• गुलामधगरी ननमूवलनासाठी आंतरराष्ट्रीय हदर्वस 
दरर्वषी 2 डडसेंबर रोजी साजरा केला जातो. 

• या हदर्वसाचा मुख्य उद्देश गुलामधगरीबद्दल 
जागरुकता र्वाढर्विे आणि सध्याच्या जगात 
अजस्तत्र्वात असलेल्या सर्वव प्रकारच्या 
गुलामधगरीचा अंत करि े आहे जसे की 
व्यक्तींची तस्करी, लैंधगक शोषि, 

बालमजुरीचे सर्वावत र्वाईट प्रकार, सक्तीचे वर्वर्वाह, सशस्त्र संघषावत र्वापरण्यासाठी लहान मुलांचा आणि सक्तीची 
भरती.  

• हे 1986 पासून संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्र्वारे आयोजजत केले जात आहे. 
Source: un.org 
 

हदहयांग हयकतींचा आंतरराष्ट्रीय हदवि 2021 
• अपंग व्यक्तींचा आंतरराष्ट्रीय हदर्वस (IDPD) हा दरर्वषी ३ डडसेंबर रोजी साजरा केला जािारा जागनतक हदन 

आहे. 
• या र्वषी IDPD ची थीम "कोवर्वड-19 नंतरच्या सर्ववसमारे्वशक, प्ररे्वशयोग्य आणि हटकाऊ जगाकडे अपंग 

व्यक्तींच ेनेततृ्र्व आणि सहभाग" आहे. 
• 1992 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने आंतरराष्ट्रीय अपंग व्यक्तीचंा र्वावषवक हदर्वस साजरा करण्याची 

घोषिा केली. 
Source: un.org 
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आंतरराष्ट्रीय भ्रष्ट्टाचार ववरोधी हदन 

 
• आंतरराष्ट्रीय भ्रष्ट्टाचार वर्वरोधी हदन 2005 पासून दरर्वषी 9 डडसेंबर रोजी जागनतक समस्येच्या वर्वरोधात 

जनजागतृी करण्यासाठी साजरा केला जातो. 
• आंतरराष्ट्रीय भ्रष्ट्टाचार वर्वरोधी हदन 2021 ची थीम आहे “तुमचा हक्क, तुमची भूममका: भ्रष्ट्टाचाराला नाही 

म्हिा”. 
• ऑक्टोबर 2003 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने भ्रष्ट्टाचारावर्वरुद्ध UN कन्व्हेन्शन स्र्वीकारले. यानंतर, 

युनायटेड नेशन्स ऑफफस ऑन ड्रग्ज अँड क्राइम (UNODC) हे राज्य पक्षांच्या अधधर्वेशनाच्या पररषदेसाठी 
सधचर्वालय म्हिून ननयुक्त केले गेले. 

• त्यानंतर वर्वधानसभेने 9 डडसेंबर हा आंतरराष्ट्रीय भ्रष्ट्टाचार वर्वरोधी हदन म्हिून ननयुक्त केला. 
• डडसेंबर 2005 मध्ये अधधर्वशेन अंमलात आले. 

Source: un.org 
 
4 डडिेंबर, नौदल हदन (भारत) 
बातमीमध्ये का आहे 

• भारतीय नौदलाची भूममका आणि कामधगरी ओळखण्यासाठी दरर्वषी 4 डडिेंबर रोजी भारतात नौदल हदन 
साजरा केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 
• 1971 मध्ये भारत-पाफकस्तान युद्धादरम्यान पाफकस्तानवर्वरुद्ध ऑपरेशन रायडंट सुरू केल्याच्या स्मरिाथव हा 

हदर्वस ननर्वडण्यात आला होता. 
• भारतीय नौदल ही भारतीय सशस्त्र दलांची नौदल शाखा आहे. 
• कमांडर-इन-चीि: राष्ट्रपती राम नाथ कोवर्वदं 
• चीि ऑि डडिेफि स्टाि (िीडीएि): जनरल बबवपन रार्वत 
• चीि ऑि नेहहल स्टाि (िीएनएि): ऍडममरल आर. हरी कुमार 

स्त्रोत: फयूि18 
 
5 डडिेंबर, िागनतक मदृा हदन 

• िागनतक मदृा हदन (डब्लल्यूएिडी) दरर्वषी 5 डडसेंबर रोजी ननरोगी मातीच्या महत्त्र्वार्वर लक्ष कें हद्रत करण्यासाठी 
आणि माती संसाधनांच्या शाचर्वत व्यर्वस्थापनासाठी समथवन करण्यासाठी आयोजजत केला जातो. 

मुख्य मुद्दे 
• जागनतक मदृा हदर्वस 2021 ची थीम आहे "िसमनीचे क्षारीकरि थांबवा, मातीची उत्पादकता वाढवा". 
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• 2002 मध्ये इंटरनॅशनल युननयन ऑफ सॉईल सायन्सेस (आययुएसएस) ने माती साठी साजरा करण्यासाठी 
आंतरराष्ट्रीय हदर्वसाची मशफारस केली होती. 

• एफएओ पररषदेने जून 2013 मध्ये जागनतक मदृा हदर्वसाला एकमताने मान्यता हदली आणि 68 व्या संयुक्त 
राष्ट्र आमसभेत अधधकृतपिे स्र्वीकारण्याची वर्वनंती केली. 

• डडसेंबर 2013 मध्ये, संयुक्त राष्ट्र आमसभेने 5 डडसेंबर 2014 हा पहहला अधधकृत जागनतक मदृा हदर्वस 
म्हिून ननयुक्त करून प्रनतसाद हदला.  

स्त्रोत: un.org 
 
7 डडिेंबर, िशस्त्र िेना ध्वि हदन 

• भारतात दरर्वषी 07 डडिेंबर रोजी िशस्त्र िेना ध्वि हदन साजरा केला जातो. 

 
मुख्य मुद्दे 

• सशस्त्र सेना ध्र्वज हदन फकंर्वा भारताचा ध्र्वज हदर्वस हा भारतीय सशस्त्र दलातील कमवचाऱयांच्या 
कल्यािासाठी भारतातील लोकांकडून ननधी गोळा करण्यासाठी भारताला समवपवत केलेला हदर्वस आहे. 

• 1949 पासून भारतात दरर्वषी 7 डडसेंबर रोजी हा साजरा केला जातो. 
• र्वषावनुर्वषे, हा हदर्वस भारतातील सैननक, खलाशी आणि हर्वाईदलाचा सन्मान म्हिनू साजरा करण्याची 

परंपरा बनली आहे. 
• सशस्त्र दलाच्या तीन शाखा - भारतीय लष्ट्कर, भारतीय हर्वाई दल आणि भारतीय नौदल - राष्ट्रीय 

सुरक्षेसाठी त्यांचे प्रयत्न प्रदमशवत करण्यासाठी वर्ववर्वध कायवक्रम आयोजजत करतात. 
स्त्रोत: इंडडया टुडे 
 
7 डडिेंबर, आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाि हदन 

• दरर्वषी 7 डडसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाि हदन साजरा केला जातो. 
मुख्य मुद्दे 

• 2023 पयतं आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाि हदनाची थीम "िागनतक ववमान वाहतूक ववकािािाठी 
नवोपक्रमाची प्रगती" आहे. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

 
• आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाि हदनाचा उद्देश राज्यांच्या सामाजजक आणि आधथवक वर्वकासासाठी आंतरराष्ट्रीय 

नागरी उड्डािाच्या महत्त्र्वाबद्दल जगभरात जागरूकता ननमावि करिे आणि मजबूत करिे हा आहे. 
• आंतरराष्ट्रीय नागरी वर्वमान र्वाहतूक करारार्वर स्र्वाक्षरी झाल्याच्या 50 व्या र्वधावपन हदनाननममत्त 7 डडसेंबर 

1994 पासून आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाि संघटना (आयसीएओ) द्र्वारे हा हदर्वस साजरा केला जात आहे. 
• 1996 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने 7 डडसेंबर हा आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाि हदन म्हिून घोवषत 

केला. 
स्त्रोत: un.org 
 
मैत्री हदवि 

 
• ‘मैत्री हदर्वस’ हा भारत-बांगलादेश मैत्री हदर्वस म्हिूनही ओळखला जातो, 6 डडसेंबर 2021 रोजी जगभरातील 

18 देशांमध्ये साजरा करण्यात आला. 
• बेजल्जयम, कॅनडा, इजजप्त, इंडोनेमशया, रमशया, कतार, मसगंापूर, यूके, ऑस्रेमलया, िान्स, जपान, मलेमशया, 

सौदी अरेबबया, दक्षक्षि आफिका, जस्र्वत्झलडं, थायलंड, यूएई आणि यूएसए येथ े हा हदर्वस साजरा करण्यात 
आला. 

• मैत्री हदर्वस हा भारत आणि बांगलादेशमधील लोकांमधील सखोल आणि कायम असलेल्या मैत्रीचे प्रनतबबबं आहे. 
• बांगलादेशच्या स्र्वातंत्रयाच्या दहा हदर्वस आधी 06 डडसेंबर 1971 रोजी भारताने बांगलादेशला मान्यता हदली 

होती. 
• 6 डडसेंबर 1971 रोजी बागंलादेशसोबत द्वर्वपक्षीय राजनैनतक संबंध प्रस्थावपत करिाऱ या पहहल्या देशांपैकी 

भारत एक होता. 
Source: newsonair 
 
मानवी हकक हदन 
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• दरर्वषी 10 डडसेंबर रोजी मानर्वी हक्क हदन साजरा केला जातो. 
• मानर्वाधधकार हदन 2021 ची थीम ‘समानता – असमानता कमी करिे, मानर्वी हक्कांची प्रगती’ आहे. 
• "सर्वव मानर्व, सर्वव समान" हे यार्वषीचे मानर्वाधधकार हदनाचे घोषर्वाक्य आहे. 
• मानर्वाधधकार हदन दरर्वषी 10 डडसेंबर रोजी पाळला जातो - ज्या हदर्वशी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने 1948 

मध्ये, मानर्वी हक्कांची र्वजैचर्वक घोषिा (UDHR) स्र्वीकारली. 
Source: un.org 
 
18 डडिेंबर, आंतरराष्ट्रीय स्थलांतररत हदन 

• दरर्वषी 18 डडसेंबर रोजी जागनतक स्थलांतराची समस्या आणि आव्हाने हाताळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय 
स्थलांतररत हदन पाळला जातो. 

• 2021 ची थीम 'मानर्वी गनतशीलतेच्या संभाव्यतेचा उपयोग' आहे. 
• 1999 मध्ये युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने सर्वव स्थलांतररत कामगार आणि त्यांच्या कुटंुबातील 

सदस्याचं्या हक्कांच्या संरक्षिार्वर आंतरराष्ट्रीय अधधर्वेशन तयार केले. 

 
Source: un.org 
 
राष्ट्रीय शेतकरी हदन 

• राष्ट्रीय शेतकरी हदर्वस, फकंर्वा फकसान हदर्वस, 23 डडसेंबर रोजी देशभरात भारतातील शेतकऱ याचंा सन्मान 
करण्यासाठी आणि देशाच ेपाचर्वे पंतप्रधान, चौधरी चरि मसगं यांच्या जयंतीननममत्त साजरा केला जातो. 

• चौधरी चरिमसगं यांनी शतेकऱ यांसाठी अनेक कल्यािकारी योजना आिल्या होत्या आणि शेतकऱ यांर्वर आणि 
त्यांच्या समस्यांर्वर अनेक पुस्तके मलहहली होती ज्यात देशातील शेतकऱ यांच े जीर्वन सुधारण्यासाठी वर्ववर्वध 
उपायांचे र्विवन केले होते. 

• म्हिून सरकारने 2001 मध्ये चरिमसगं यांची जयंती फकसान हदर्वस म्हिून साजरा करण्याचा ननिवय घेतला. 
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Source: India Today 
 
राष्ट्रीय ग्राहक हदन 

• राष्ट्रीय ग्राहक हदन दरर्वषी 24 डडसेंबर रोजी साजरा केला जातो. 
• या हदर्वशी ग्राहक संरक्षि कायदा, 1986 ला राष्ट्रपतींची संमती ममळाली होती. हा कायदा लागू होि े हा 

देशातील ग्राहक चळर्वळीतील ऐनतहामसक मैलाचा ननिवय मानला जातो. 
• जागनतक ग्राहक हक्क हदन दरर्वषी 15 माचव रोजी साजरा केला जातो. 

Source: HT 
 
िुशािन हदन 

• दरर्वषी 25 डडसेंबर रोजी सुशासन हदन साजरा केला जातो. 
• या हदर्वशी देश माजी पंतप्रधान अटलबबहारी र्वाजपेयी यांची जयंती साजरी करतो. 
• 23 डडसेंबर 2014 रोजी, अटल बबहारी र्वाजपेयी आणि पंडडत मदन मोहन मालर्वीय (मरिोत्तर) यांना भारताचा 

सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, भारतरत्न प्राप्तकताव म्हिून घोवषत करण्यात आले. 
• या घोषिेनंतर नर्वननर्वावधचत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 डडसेंबर हा सुशासन हदन म्हिून साजरा करण्याची 

घोषिा केली आहे. 

 
Source: India Today 

 
महामारी तयारीचा आंतरराष्ट्रीय हदवि 

• आंतरराष्ट्रीय साथीच्या तयारीचा हदर्वस दरर्वषी २७ डडसेंबर रोजी साजरा केला जातो. 
• युनायटेड नेशन्स आणि र्वल्डव हेल्थ ऑगवनायझेशन (WHO) ने भवर्वष्ट्यातील उदे्रकांच्या तयारीसाठी आणि सर्वव 

स्तरांर्वर साथीच्या रोगांबद्दल जनजागतृी करण्याच्या प्रयत्नात 27 डडसेंबर हा आंतरराष्ट्रीय साथीच्या तयारीचा 
हदर्वस म्हिून घोवषत केला. 
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• हा हदर्वस पहहल्यांदा 27 डडसेंबर 2020 रोजी साजरा करण्यात आला, जेव्हा युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली 
(UNGA) ने साथीची तयारी, प्रनतबंध आणि साथीच्या रोगांवर्वरुद्ध सहकायावसाठी समथवन देण्याच्या महत्त्र्वार्वर 
जोर हदला. 

 
Source: un.org 
 
 
 

खेळ 
एटीपी चॅलेंिर टूर 

• भारतीय टेननसपटू रामकुमार रामनाथनने बहरीनमधील मनामा 
येथे एटीपी चॅलेंजर टूरर्वर पहहले एकेरीचे वर्वजेतेपद पटकार्वले. 

• 12 र्वषांनी प्रो बनल्यानंतर हे त्याचे पहहले चॅलेंजर स्तरार्वरील 
एकेरी वर्वजेतेपद आहे. 

• मनामा, बहरीन येथे झालेल्या ATP 80 मनामा स्पधेच्या 
मशखर संघषावत त्याने एव्हगेनी कालोव्स्कीला मागे टाकल.े 

Source: newsonair 
 
सलओनेल मेस्िीने पुरुषांचा बॅलन डी’ओर पुरस्कार 2021 जिंकला 

• अिेंहटनाचा िुटबॉलपटू सलओनेल मेस्िीने वर्वक्रमी 7व्यांदा पुरुषांचा बॅलन डी’ओर पुरस्कार 2021 जजंकला 
आणि बासिालोनाच्या अलेजकिया पुटेलािने महहलाचंा बॅलन डी’ओर 2021 जजंकला. 

मुख्य मुद्दे 
• मेस्सीने गेल्या र्वषीचे पुरस्कार साथीच्या रोगामुळे रद्द होण्यापूर्वी 2019 मध्ये बॅलोन डी'ओरची शेर्वटची 

आर्वतृ्ती जजकंली. 2009, 2010, 2011, 2012 आणि 2015 मध्येही तो जजकंला होता. 
टीप: 2021 बॅलन डी’ओर हा िान्स फुटबॉलने सादर केलेला बॅलन डी’ओर चा 65 र्वा र्वावषवक समारंभ होता. 
स्त्रोत: फयूिऑनएअर 
 
पुरुष कननष्ट्ठ हॉकी ववश्वचषक 2021 
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• ओडडशातील कमलगंा स्टेडडयमर्वर FIH पुरुष ज्युननयर हॉकी वर्वचर्वचषक 2021 च्या अंनतम फेरीत अजेंहटना 

ज्युननयर हॉकी संघाने सहा रे्वळा वर्वजेत्या जमवनीचा पराभर्व केला. 
• या वर्वजयासह, अजेंहटना हा जमवनी (सहा वर्वजेतेपदे) आणि भारत (दोन वर्वजेते) नंतर अनेक कननष्ट्ठ हॉकी 

वर्वचर्वचषक वर्वजेतेपदे जजकंिारा नतसरा संघ ठरला. 
• दरम्यान, याआधीच्या गतवर्वजेत्या भारताला िान्सकडून 1-3 असा पराभर्व पत्करार्वा लागला आणि स्पधेत 

चौर्थया स्थानार्वर समाधान मानार्वे लागले. 
Source: newsonair 
 
डेजहहि कप 

• रमशयाने माहद्रद येथ ेझालले्या फायनलमध्ये क्रोएमशयाचा पराभर्व करत १५ र्वषांनंतर डेजव्हस कप वर्वजेतपेद 
पटकार्वले. 

• हे रमशयाचे नतसरे डेजव्हस कप वर्वजेतेपद आहे. 

 
डेजहहि कप बद्दल 

• पुरुषांच्या टेननसमधील ही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय सानंघक स्पधाव आहे. हे आंतरराष्ट्रीय टेननस फेडरेशनद्र्वारे 
चालर्वले जाते आणि प्रनतर्वषी प्रनतस्पधी देशांमधील सघंांमध्ये नॉक-आउट स्र्वरूपात स्पधाव केली जाते. 

 
मीट द चॅजम्पयफि 

• ऑमलजम्पक कांस्यपदक वर्वजेता बजरंग पुननया पंतप्रधानांच्या ‘मीट द चॅजम्पयन्स’ मोहहमेला पुढे नेतील. 

 
• हा अनोखा उपक्रम सरकारच्या ‘आझादी का अमतृ महोत्सर्वा’चा एक भाग आहे आणि या महहन्यात 
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गुजरातमध्ये ऑमलजम्पक सुर्विवपदक वर्वजेते नीरज चोप्रा यांनी सुरुर्वात केली. 
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अनोखी शाळा भेट मोहीम पुढे नेत, भारतीय कुस्तीपटू आणि टोफकयो ऑमलजम्पक 

कांस्यपदक वर्वजेता बजरंग पुननया 23 डडसेंबर रोजी हररयािाच्या पाननपत येथील आरोही मॉडेल स्कूलला भेट 
देतील आणि संतुमलत आहार (संतुमलत आहार) च्या महत्त्र्वाबद्दल बोलण्यासाठी तरुि वर्वद्यार्थयांना भेटतील. 
फफटनेस आणि खेळ. 

• वर्वशेष शाळा अमभयानाचे आयोजन मशक्षि मंत्रालय आणि युर्वा व्यर्वहार आणि क्रीडा मंत्रालयाने संयुक्तपि े
केले आहे. 

Source: PIB 
 
ककदाम्बी श्रीकांतने बीडब्लल्यूएि वल्डा चॅजम्पयनसशप 2021 मध्ये ऐनतहासिक रौप्य पदक जिंकले 

● बॅडममटंनमध्ये, ककदाम्बी श्रीकांतने स्पेनमधील हुएल्र्वा येथे बीडब्लल्यूएि वल्डा चॅजम्पयनसशप 2021 च्या 
पुरुष एकेरीच्या अनंतम फेरीत मसगंापूरच्या लोह कीन येर्वकडून पराभूत झाल्यानंतर ऐनतहामसक रौप्य पदक 
जजंकले. 

● लक्ष्य सेनने कांस्यपदक पटकार्वले. 
मुख्य मुद्दे 

● माजी जागनतक नंबर र्वन, श्रीकांतने जागनतक चॅजम्पयनमशपच्या एकेरीच्या अंनतम फेरीत पोहोचिारा पहहला 
भारतीय पुरुष बॅडममटंनपटू बनल्यानंतर इनतहासाच्या पानात आपले नार्व कोरले. 

 
टीप: याआधी, भारताला 1983 मध्ये प्रकाश पदकुोि आणि 2019 मध्ये बी साई प्रिीतसह बॅडममटंन वर्वचर्व 
चॅजम्पयनमशपमध्ये पुरुष एकेरीत दोन कांस्यपदके ममळाली होती. 

स्त्रोत: फयूिऑनएअर 

 

BWF च्या ऍथलीट्ि कसमशनचे िदस्य 

 
• भारताची दोन र्वळेा ऑमलजम्पक पदक वर्वजेती पीव्ही मसधंूची बॅडममटंन र्वल्डव फेडरेशनच्या (BWF) ऍथलीट्स 

कममशनचे सदस्य म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
• 26 र्वषीय माजी जगज्जेत्याचे नार्व इतर पाच जिासंह होते जे 2025 पयतं सदस्य म्हिून काम करतील. 
• 2016 मध्ये ररओ ऑमलजम्पकमध्ये रौप्यपदक जजकंिाऱया मसधंूने या र्वषावच्या सुरुर्वातीला टोफकयो गेम्समध्ये 

कांस्यपदक जजंकून इनतहास रचला होता. 
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Source: TOI 
 

SAFF U-19 महहला िुटबॉल चॅजम्पयनसशप 2021 
• बागंलादेशच्या अंडर-19 महहला संघाने भारताचा पराभर्व करून ढाका येथे SAFF U-19 महहला फुटबॉल 

चॅजम्पयनमशप 2021 जजकंली. 
• बांगलादेशच्या शाहेदा अक् तर ररपा हहने स्पधेत सर्वावधधक गोल केले. नतला गेममधील ‘मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर’ 

पुरस्कार देण्यात आला. 
• भारत 2022 मध्ये दक्षक्षि आमशयाई फुटबॉल महासंघाच्या (SAFF) अंडर-18 आणि अंडर-19 महहला 

चॅजम्पयनमशपचे आयोजन करेल. 

 
Source: newsonair 

 
2021 पुरुषांची आसशयाई चॅजम्पयफि रॉिी 

• हॉकीमध्ये, ढाका, बांग्लादेश येथे झालेल्या हहरो मेन्स एमशयन चॅजम्पयन्स रॉफी 2021 मध्ये दक्षक्षि कोररयाने 
जपानचा पराभर्व करून रॉफी जजंकली. 

 
• आमशयाई चॅजम्पयन्स रॉफीमध्ये भारताने पाफकस्तानचा पराभर्व करत कासं्यपदक जजंकले. 
• जपानच्या कांता तनाकाला स्पधेतील सर्वोत्कृष्ट्ट खळेाडू तर भारताच्या सूरज करकेराला सर्वोत्कृष्ट्ट गोलरक्षक 

म्हिून गौरवर्वण्यात आले. 
• कोररयाच्या जांग जोंगहयूनने स्पधेत सर्वावधधक 10 गोल केले. 
• 2021 रॉफी ही आमशयाई हॉकी फेडरेशनने आयोजजत केलेल्या पुरुषांच्या आमशयाई चॅजम्पयन्स रॉफीची सहार्वी 

आर्वतृ्ती होती. 
Source: newsonair 
 
हरभिन सिगं 
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• भारताचा हदग्गज फफरकीपटू हरभजन मसगंने सर्वव प्रकारच्या फक्रकेटमधून ननर्वतृ्ती जाहीर केली आहे. 
• 1998 मध्ये बंगळुरूमध्ये ऑस्रेमलयावर्वरुद्ध कसोटी पदापवि करिाऱया पंजाबच्या 41 र्वषीय फफरकीपटूने 103 

कसोटी सामन्यांमध्ये एकूि 417 वर्वकेट्स घेतल्या. 
• त्याने आपल्या दोन दशकांहून अधधक काळच्या कारफकदीत 236 एकहदर्वसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 269 

बळी आणि 28 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 25 बळी घेतले. 
• हरभजन माचव 2016 मध्ये ढाका येथे UAE वर्वरुद्धच्या T20I दरम्यान देशासाठी शेर्वटचा खेळला होता. 

 
Source: newsonair 

 
भारत ज्युननयर पुरुष राष्ट्रीय चॅजम्पयनसशप 2021 

• हॉकीमध्ये, ताममळनाडूच्या कोवर्वलपट्टी येथे झालेल्या अंनतम सामन्यात उत्तर प्रदेशने चदंीगडर्वर 3-1 असा 
वर्वजय ममळरू्वन 11 व्या भारत ज्युननयर पुरुष राष्ट्रीय चॅजम्पयनमशप 2021 चे वर्वजेतेपद जजंकले. 

 
Source: newsonair 

 
वविय हिारे करंडक 2021 

• जयपूरच्या सर्वाई मानमसगं स्टेडडयमर्वर हहमाचल प्रदेशने अंनतम फेरीत ताममळनाडूचा 11 धार्वांनी पराभर्व 
करून वर्वजय हजारे रॉफी 2021 चे वर्वजेतेपद पटकार्वले. 

• भारतीय फक्रकेटमध्ये पहहल्यांदाच हहमाचल प्रदेशने देशांतगवत फक्रकेटचे वर्वजेतेपद पटकार्वले आहे. 

 
Source: TOI 
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ग्लोबल एफहहायनामेंट अँड कलायमेट अॅकशन सिहटझन अवॉडा 2021 
• सुरतचे उद्योगपती वर्वरल सुधीरभाई देसाई, जे गुजरातचे ग्रीनमन फकंर्वा ग्रीन मॅन म्हिून प्रमसद्ध आहेत, 

यांना ग्लोबल एन्व्हायनवमेंट अँड क्लायमेट अॅक्शन मसटीझन अर्वॉडव 2021 ने सन्माननत करण्यात आले आहे. 

 

Source: TOI 

मोहम्मद शमी 
• मोहम्मद शमी 200 कसोटी बळी घेिारा पाचर्वा भारतीय र्वेगर्वान गोलंदाज ठरला आहे. 
• शमीने सेंच्युररयनमधील भारत-दक्षक्षि आफिका कसोटी सामन्याच्या नतसऱया हदर्वशी ही कामधगरी केली. 
• शमीने कवपल देर्व, जर्वागल श्रीनाथ, झहीर खान आणि इशांत शमाव या यादीत सामील झाला आहे. 
• शमीने 55 कसोटी सामन्यांमध्ये हा टप्पा गाठला आणि कवपल देर्व आणि श्रीनाथ यांच्यानंतर या यादीत 

सामील होिारा नतसरा सर्वावत जलद भारतीय आहे. 

 
Source: newsonair 

 
पॅरा-बॅडसमटंन राष्ट्रीय अजिंकयपद 2021 

• जागनतक क्रमर्वारीत 7 व्या क्रमांकार्वर असलेल्या ननतेश कुमारने भुर्वनेचर्वर, ओडडशा येथे संपन्न झालले्या 
चौर्थया पॅरा-बॅडममटंन राष्ट्रीय चॅजम्पयनमशप 2021 मध्ये आपली सुर्विवतामलका दपु्पट केली. 

• हररयािाच्या ननतेशने त्याचा साथीदार तरुि याच्यासमरे्वत पुरुष दहेुरीच्या अंनतम फेरीत जागनतक क्रमांक 1 
पॅरामलजम्पक सुर्विवपदक वर्वजेते प्रमोद भगत आणि मनोज सरकार यांचा २१-१९, २१-११ असा सरळ सेटमध्ये 
पराभर्व करून सुर्विवपदक जजंकले. 

• याआधी ननतेशने पुरुष एकेरीतही सुर्विवपदक जजकंले होते. 
• जागनतक क्रमर्वारीत क्रमाकं 1 SL3 पॅरा-बॅडममटंनपटू गुजरातमधील पारुल परमारनेही सुर्विवपदक पटकार्वले, 

तर उत्तराखंडच्या मनदीप कौरने रौप्य आणि मानसीने कांस्यपदक जजंकले. 
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Source: TOI 
 

अहवाल  
िागनतक पोषि अहवाल 

• 2021 च्या जागनतक पोषि अहर्वालानुसार अशक्तपिा आणि बालपि र्वाया जाण्याबाबत भारताने कोितीही 
प्रगती केलेली नाही. 

• अहर्वालात दस्तऐर्वजीकरि केलेल्या 161 देशांपैकी या देशाचा समारे्वश करण्यात आला आहे, कारि रक्तक्षय 
कमी करण्याच्या बाबतीत कोितीही प्रगती झाली नाही फकंर्वा तो आिखी र्वाईट होत चालला आहे. 

• 15-49 र्वयोगटातील अध्यावहून अधधक भारतीय महहला रक्तक्षयग्रस्त आहेत. 
• 2016 पासून भारतीय महहलांमध्ये अशक्तपिा र्वाढला आहे. 2016 मध्ये, 52.6 टक्के भारतीय महहला 

अॅननममक होत्या. पि 2020 मध्ये 53 टक्के रक्तक्षय असल्याचे आढळून आले. 
• ‘बालपि र्वाया जािे’ कमी करण्याबाबत कोितीही प्रगती न केलेल्या फकंर्वा बबघडत चाललेल्या २३ देशांमध्ये 

भारताचाही समारे्वश आहे. र्वाया जािे म्हिज ेज्या मुलांचे र्वजन त्यांच्या उंचीसाठी कमी असते. 
Source: DTE 
 
ग्लोबल स्टेट ऑि डेमोक्रिी ररपोटा 2021 

 
• ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रसी ररपोटव, 2021 नुसार लोकशाहीच्या हदशेने जािाऱया देशांपेक्षा 2020 मध्ये 

हुकूमशाहीकडे र्वाटचाल करिाऱया देशांची संख्या अधधक होती. 
• इंटरनॅशनल इजन्स्टट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल अमसस्टन्स (इंटरनॅशनल-आयडीईए) ने हा अहर्वाल 

प्रमसद्ध केला आहे. 
• अहर्वालाचा उद्देश जागनतक र्वादवर्वर्वादार्वर प्रभार्व टाकिे आणि कोवर्वड-19 साथीच्या आजारामुळे र्वाढलेल्या 

लोकशाहीसमोरील र्वतवमान रेंड आणि आव्हानाचंे वर्वचलषेि करिे आहे. 
• या महामारीने संपूिव प्रदेशातील लोकशाहीर्वर चळर्वळीर्वर अपररहायव ननबधं लादनू आणि - जजथे सरकार टीकेला 

संरे्वदनशील होते - अमभव्यक्ती स्र्वातंत्रयार्वरही ननबधं लादनू बराच ताि हदला. 
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• लोकशाही पद्धतीने ननर्वडून आलेली सरकारे, प्रस्थावपत लोकशाहीसह, अधधकाधधक हुकूमशाही डार्वपेचांचा 
अर्वलंब करत आहेत. 

• या अहर्वालात ब्राझील आणि भारताचे प्रकरि मागे सरकण्याची सर्वावत धचतंाजनक उदाहरिे म्हिून प्रकाश 
टाकण्यात आली आहेत. 

Source: The Hindu 
 
NFHS-5 िेि II 

• कें द्रीय आरोग्य आणि कुटंुब कल्याि मंत्रालयाने 2019-21 च्या राष्ट्रीय 
कुटंुब आरोग्यासाठी भारत आणि 14 राज्ये/कें द्रशामसत प्रदेशांसाठी 
लोकसंख्या, पुनरुत्पादक आणि बाल आरोग्य, कुटंुब कल्याि, पोषि 
आणि इतर प्रमुख ननदेशकांची तर्थयपत्रके जारी केली आहेत (फेज-II 
अंतगवत क्लब) सर्वेक्षि (NFHS-5). 

• फेज-1 मध्ये समावर्वष्ट्ट असलेल्या 22 राज्ये आणि कें द्रशामसत 
प्रदेशांबाबत NFHS-5 चे ननष्ट्कषव डडसेंबर, 2020 मध्ये प्रमसद्ध झाले. 

• NFHS च्या सलग फेऱयांचा मुख्य उद्देश आरोग्य आणि कुटंुब कल्याि आणि इतर उदयोन्मुख समस्यांशी 
संबंधधत वर्वचर्वसनीय आणि तुलनात्मक डेटा प्रदान करिे आहे. 

 
 
मुख्य पररिाम 

• एकूि प्रजनन दर (TFR), राष्ट्रीय स्तरार्वर प्रनत महहला मुलांची सरासरी संख्या 2.2 र्वरून 2.0 पयतं घसरली 
आहे आणि सर्वव 14 राज्ये/कें द्रशामसत प्रदेशांमध्ये चदंीगडमधील 1.4 ते उत्तर प्रदेशमध्ये 2.4 आहे. 

• मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश र्वगळता सर्वव फेज-II राज्यांनी प्रजननक्षमतेची बदली पातळी 
(2.1) गाठली आहे. 

• एकूिच गभवननरोधक प्रसार दर (CPR) अणखल भारतीय स्तरार्वर 54% र्वरून 67% पयतं आणि पंजाबचा 
अपर्वाद र्वगळता जर्वळजर्वळ सर्वव फेज-II राज्ये/कें द्रशामसत प्रदेशांमध्ये लक्षिीय र्वाढ झाली आहे. 

• 12-23 महहने र्वयोगटातील मुलांमधील संपूिव लसीकरि मोहहमेमध्ये अणखल भारतीय स्तरार्वर 62 
टक्क्यांर्वरून 76 टक्क्यांपयतं लक्षिीय सुधारिा झाली आहे. 

• 14 पैकी 11 राज्ये/कें द्रशामसत प्रदेशांमध्ये 12-23 महहने र्वयोगटातील तीन-चतुथांश मुले पूिव लसीकरिासह 
आहेत आणि ती ओडडशासाठी सर्वावधधक (90%) आहे. 

• बाल पोषि ननदेशक अणखल भारतीय स्तरार्वर फकंधचत सुधारिा दशवर्वतात कारि अणखल भारतीय स्तरार्वर 
स्टंहटगं 38 टक्क्यांर्वरून 36 टक्क्यांपयतं घसरले आहे, 21 टक्क्यांर्वरून 19 टक्के स्टंहटगं आहे आणि कमी 
र्वजनाचे प्रमाि 36 टक्क्यारं्वरून 32 टक्के झाले आहे. 

Source: PIB 
 
2017-18 िाठी भारतािाठी राष्ट्रीय आरोग्य खाते अंदाि अहवाल 

• आरोग्य आणि कुटंुब कल्याि मंत्रालयाने 2017-18 साठी भारतासाठी राष्ट्रीय आरोग्य खात े (एनएचए) 
अंदािाचंे ननष्ट्कषव प्रमसद्ध केले. 
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• राष्ट्रीय आरोग्य प्रिाली िंिाधन कें द्र (एनएचएिआरिी) द्र्वारे तयार केललेा हा िलग पाचवा एनएचए 
अहवाल आहे, जो कें द्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 2014 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य लेखा तांत्रत्रक िधचवालय 
(एनएचएटीएि) म्हिून ननयुक्त केला आहे. 

मुख्य मुद्दे 
• िागनतक आरोग्य िंघटना (डब्लल्यूएचओ) द्र्वारे प्रदान केलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरार्वर स्र्वीकृत आरोग्य 

खात्यांच्या प्रिाली 2011 र्वर आधाररत लखेा िेमर्वकव  र्वापरून एनएचए अदंाज तयार केले जातात. 
• 2017-18 साठी एनएचए अंदाज स्पष्ट्टपिे दशवर्वतात की देशाच्या एकूि िीडीपी मध्ये िरकारी आरोग्य 

खचााचा र्वाटा र्वाढला आहे. 
• ते 2013-14 मधील 1.15% र्वरून 2017-18 मध्ये 1.35% पयतं र्वाढले आहे. 
• 2017-18 मध्ये, सरकारी खचावचा र्वाटा 40.8% होता, जो 2013-14 मधील 28.6% पके्षा खूप जास्त आहे. 
• सार्ववजननक आरोग्य सेर्वा सुधारण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न हे आउट-ऑि-पॉकेट एकिपेंडीचर (ओओपीई) सह 

स्पष्ट्ट आहेत जसे फक 2013-14 मध्ये 64.2% वरून 2017-18 मध्ये एकूि आरोग्यार्वरील खचावचा हहस्सा 
48.8% इतका खाली आला आहे. 

• दरडोई ओओपीई च्या बाबतीतही 2013-14 ते 2017-18 मध्ये रु.2336 वरून रु.2097 पयांत घिरि झाली 
आहे. 

स्त्रोत: पीआयबी 
 
 
फयाय समळवण्यािाठी िलद प्रवेशािाठी "ऑनलाईन डडस्प्यूट ररझोल्यूशन पॉसलिी" 

• ननती आयोगाने वर्वर्वाद टाळिे, आटोक्यात आििे आणि ऑनलाईन ननराकरि करण्यासाठी 'डडझाइननगं द 
फ्युचर ऑि डडस्प्यूट ररझोल्यूशन: द ओडीआर पॉसलिी प्लॅन िॉर इंडडया' हा अहर्वाल प्रमसद्ध केला. 

मुख्य मुद्दे 
• अहर्वालात नमूद केलेल्या मशफारशींचा रोल आउट प्रत्येक व्यक्तीला न्याय ममळरू्वन देण्यासाठी प्रभार्वीपिे 

ऑनलाईन डडस्प्यूट ररझोल्यूशन (ओडीआर) द्र्वारे ततं्रज्ञान आणि नर्वकल्पना र्वापरण्यात भारताला जागनतक 
आघाडीर्वर बनवर्वण्यात मदत करू शकते. 

• हा अहर्वाल 2020 मध्ये ननती आयोगाने ओडीआर र्वर कोवर्वड संकटाच्या मशखरार्वर स्थापन केलेल्या िसमतीने 
बनर्वलेल्या कृती योजनेची पराकाष्ट्ठा आहे आणि िवोच्च फयायालयाच ेफयायमूती (ननवतृ्त) ए के सिक्री यांच्या 
अध्यक्षतेखाली आहे. 

ऑनलाईन डडस्प्यूट ररझोल्यूशन (ओडीआर) बद्दल: 
• ओडीआर म्हिजे वर्वर्वादांच े ननराकरि, वर्वशेषत: लहान- आणि मध्यम-मूल्याच्या प्रकरिांमध्ये, डडजजटल 

तंत्रज्ञान आणि एडीआर च्या तंत्रांचा र्वापर करून, जसे की मध्यस्थता, सलोखा आणि मध्यस्थी. 
• हे पारंपाररक न्यायालय प्रिालीच्या बाहेर वर्वर्वाद टाळिे, प्रनतबंध करिे आणि ननराकरिासाठी तंत्रज्ञान 

र्वापरण्याच्या प्रफक्रयेचा संदभव देते. 
स्त्रोत: पीआयबी 
 
ईयुआय चा िागनतक राहिीमानाचा खचा ननदेशांक 2021 
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• इकॉनॉसमस्ट इंटेसलिेंि युननट (ईआययु) ने जारी केलेल्या िागनतक राहिीमानाचा खचा ननदेशांक 2021 ने 
2021 मध्ये राहण्यासाठी जगातील सर्वावत महागड्या शहरांची यादी केली आहे. 

• पॅररस आणि मसगंापूरला मागे टाकत तेल अवीव, इस्रायल हे राहण्यासाठी जगातील सर्वावत महागडे शहर 
बनले आहे. 

 
मुख्य मुद्दे 

• ननदेशांकाने 173 शहरांमधील राहिीमानाचा खचव शोधला, जो गेल्या र्वषीच्या तुलनेत 40 ने अधधक आहे. 
• त्यात नमूद करण्यात आल ेआहे की, र्वस्तू आणि सेर्वांच्या फकमती र्वषावनुर्वषे 3.5  टक्क्यांनी र्वाढल्या 

आहेत, गेल्या पाच र्वषावत सर्वावधधक महागाई दर बनघतला गेला आहे. 
िगातील शीषा 10 महागड्या शहरांची यादी: 

1. तेल अर्वीर्व 
2. पॅररस 
2. मसगंापूर 
 
4. झुररच 
5. हाँग काँग 
6. न्यू यॉकव  
7. जजननव्हा 
8. कोपनहेगन 
9. लॉस एंजेमलस 
10. ओसाका 
• िीररयातील दमास्कि हे िगातील िवाात स्वस्त शहर म्हिून गिले गेले. 

स्त्रोत: इंडडयन एकिप्रेि 
 
वेतन दर ननदेशांक (डब्लल्यूआरआय) च्या आधारभूत पुनरावतृ्तीचा अहवाल 

• अलीकडेच, कें द्र सरकारने 2016=100 आधार वषाािह वेतन दर ननदेशांक (डब्लल्यूआरआय) ची नर्वीन 
मसररज जारी केली, कामगार आणि रोिगार मंत्रालयाच्या िंलग्न कायाालय, लेबर ब्लयुरो द्र्वारे संकमलत 
आणि देखरेख केली जात आहे. 

• आधार 2016=100 असलेली डब्ल्यूआरआय ची नर्वीन मसररज जुन्या मसररजला आधार 1963-65=100 ने 
बदलेल. 

• तज्ञ गटाने जुलै 2016 ते जुलै 2020 पयतं नर्वीन मसररज 2016=100 र्वर आधाररत र्वेतन दर ननदेशांक 
(डब्ल्यूआरआय) देखील जारी केला. 
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मुख्य मुद्दे 
•  “वेतन दर ननदेशाकंाची नवीन सिररि (आधार 2016=100)” र्वरील अहर्वाल हे 2016 हे आधार र्वषव 

म्हिून डब्ल्यूआरआय च्या नर्वीन मसररजशी संबंधधत सकंल्पना, व्याख्या आणि कायवपद्धती यावर्वषयी 
अंतर्दवष्ट्टी देण्यासाठी एक महत्त्र्वाचे प्रकाशन आहे. 

• डब्ल्यूआरआय र्वर तांबत्रक सल्लागार सममती (टीएसी) कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने डॉ. जी.सी. 
मन्ना, माजी डीजी, सीएसओ, यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली, यांनी नर्वीन डब्ल्यूआरआय मसररजच्या 
बांधकामासाठी सर्वव ताबंत्रक मते प्रदान केली. 

 
• 1963-65=100 मसररज आणि 2016=100 मसररज दरम्यान र्वजन, उद्योगांची संख्या आणि नमुना 

युननटमधील क्षेत्रननहाय मोठे बदल खालीलप्रमािे आहेत: 

क्षेत्र  उद्योगांची िंख्या विन नमुना युननट्ि 

1963-65 2016 1963-65 2016 1963-65 2016 

उत्पादन 14 30 48.78 82.57 923 2627 

खािकाम 4 4 17.01 11.23 110 163 

लागर्वड 3 3 34.21 6.20 223 91 

सर्वव 21 37 100.0 100.0 1256 2881 

टीप: 
• क्षेत्र स्तरार्वर, 2020 मध्ये सर्वोच्च र्वेतन दर ननदेशाकं (अधवर्वावषवक 2) लागर्वड क्षते्र (126.5) त्यानंतर 

उत्पादन क्षते्र (119.6) आणि खािकाम क्षते्र (116.7) नोंदर्वले गेले. 
• समावर्वष्ट्ट असलेल्या 37 उद्योगांमध्ये, औषध आणि औषधी (131.4) मध्ये सर्वावधधक र्वेतन दर ननदेशाकं 

नोंदर्वला गेला, त्यानंतर साखर (129.8), मोटार सायकल (128.1), ज्यूट टेक्सटाईल्स (127.9) आणि 
चहाच्या मळ्यात (127.7) मध्ये नोंदर्वला गेला. दसुरीकडे, सर्वावत कमी र्वेतन दर ननदेशांक रबर लागर्वड 
(106.7) मध्ये नोंदर्वला गेला, त्यानंतर पेपर (110.7), काजस्टंग्ज आणि फोजजगं्स (111.3), रु्वलन 
टेक्सटाइल्स (111.9) आणि मसथंेहटक टेक्सटाइल्स (112.0) आहेत. 

स्त्रोत: पीआयबी 
 
कोववड महामारीिाठी 2020 लॉकडाऊन दरम्यान नोकरी गमावल्याचा डेटा 
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• अलीकडेच, कामगार आणि रोजगार मतं्रालयाने कोवर्वड साथीच्या आजारासाठी 2020 लॉकडाऊन दरम्यान 
नोकऱया कमी झाल्याची आकडेर्वारी सादर केली. 

• हा डेटा अणखल भारतीय त्रमैामसक आस्थापना आधाररत रोजगार सर्वके्षि (AQEES) र्वर आधाररत आहे. 
• मागील र्वषी कोवर्वड साथीच्या लॉकडाऊन दरम्यान सुमारे 7.5 टक्के नोकऱयांचे नुकसान झाले होते, ज्याचा 

फटका उत्पादन, बांधकाम, मशक्षि आणि व्यापार क्षते्रांना IT/BPO, वर्वत्तीय सेर्वा आणि आरोग्य क्षते्रातील 
व्हाईट-कॉलर रोजगारापके्षा जास्त सहन करार्वा लागला. 

• AQEES साठी समावर्वष्ट्ट नऊ प्रमुख क्षेत्रांपैकी, उत्पादन क्षते्राने लॉकडाऊनपूर्वव (25 माचव, 2020) आणि 
लॉकडाउननंतर (1 जुलै, 2020) कालार्वधी दरम्यान 14.2 लाख नोकऱया गमार्वल्या आहेत. 

• बांधकाम क्षेत्राने 1 लाखांच ेनुकसान नोंदर्वले, तर व्यापार आणि मशक्षि क्षेत्रात अनुक्रमे 1.8 लाख आणि 
2.8 लाख नोकऱयांचे नुकसान झाले. 

• दसुरीकडे, वर्वत्तीय सेर्वा क्षते्रातील नोकऱयांचे नुकसान याच कालार्वधीत 0.4 लाख आणि आयटी/बीपीओ 
क्षेत्रासाठी 1 लाख नोंदर्वले गेले. 

• नऊ प्रमुख क्षते्रांमध्ये महहला कामगारांनी 7.44 टक्के नोकऱया गमार्वल्या, तर लॉकडाऊनपूर्वव आणि 
लॉकडाऊननंतरच्या कालार्वधीत पुरुष कामगारांच्या नोकऱया कमी होण्याचे प्रमाि 7.48 टक्के होते, अस े
डेटा दशववर्वतो. 

Source: Indian Express 
 
िागनतक आरोग्य िुरक्षा ननदेशांक 2021 

• ग्लोबल हेल्थ मसक्युररटी (GHS) इंडेक्स 2021 नुसार भवर्वष्ट्यातील महामारी आणि साथीच्या धोक्यांना तोंड 
देण्यासाठी सर्वव उत्पन्न स्तरार्वरील देश धोकादायकपि ेअप्रस्तुत आहेत. 

• GHS इंडेक्स स्कोअरर्वर जगाची एकूि कामधगरी 2021 मध्ये 38.9 (100 पकैी) र्वर घसरली, जीएचएस 
इंडेक्स 2019 मध्ये 40.2 च्या स्कोअरर्वरून. 

• 2019 पासून भारतासह सुमारे 101 उच्च, मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलले्या देशांच्या कामधगरीत घसरि 
झाली आहे. 

• दक्षक्षि आमशयामध्ये, 42.8 गुिांसह (100 पैकी) भारत देखील 2019 पासून 0.8 गुिांनी घसरला आहे. 
• पि बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीर्व या तीन शेजारी देशांनी 1-1.2 गुिांनी गुि सुधारला आहे. 
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• 2021 मध्ये, कोित्याही देशाने रँफकंगच्या सर्वोच्च स्तरार्वर गुि ममळर्वले नाहीत आणि कोित्याही देशाने 
75.9 पेक्षा जास्त गुि ममळर्वले नाहीत. 

 
िागनतक आरोग्य िुरक्षा ननदेशांक बद्दल: 

• हे नॉन-प्रॉफफट न्यूजक्लयर थ्रेट इननमशएहटव्ह (NTI) आणि जॉन्स हॉपफकन्स सेंटर फॉर हेल्थ मसक्युररटी यांनी 
संयुक्तपिे प्रमसद्ध केले आहे. 

Source: DTE 
 
िागनतक ववषमता अहवाल 2022 

• भारत आता जगातील सर्वावत असमान देशांपैकी एक आहे. 
• जागनतक वर्वषमता अहर्वाल 2022 या शीषवकाचा अहर्वाल जागनतक असमानता लॅबच े सह-संचालक लुकास 

चॅन्सेल यांनी मलहहला आहे आणि िें च अथवशास्त्रज्ञ थॉमस वपकेट्टी यांच्यासह अनेक तज्ञांनी त्याच ेसमन्र्वयन 
केले आहे. 

• भारत हा गरीब आणि अत्यंत असमान देश म्हिून उभा आहे, ज्यात 2021 मध्ये लोकसंख्येच्या शीषव 1% 
लोकसंख्येच्या एकूि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक पंचमांश पेक्षा जास्त हहस्सा आहे आणि तळाचा अधाव भाग 
फक्त 13% आहे. 

• अहर्वालात असे ननदशवनास आले आहे की भारतीय प्रौढ लोकसंख्येचे सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्न ₹2,04,200 आहे. 
• तळातील 50% लोक हे ₹53,610 कमार्वतात, तर र्वरचे 10% लोक ₹1,166,520 पेक्षा जास्त कमार्वतात. 
• शीषव 10% आणि शीषव 1% यांचा एकूि राष्ट्रीय उत्पन्नात अनुक्रमे 57% आणि 22% र्वाटा आहे, तर 

तळातील 50% र्वाटा 13% र्वर गेला आहे. 
• भारतातील सरासरी घरगुती संपत्ती ₹983,010 आहे. 
• भारतात लैंधगक असमानता खूप जास्त असल्याचेही त्यात म्हटले आहे. 
• महहला कामगार उत्पन्नाचा र्वाटा 18% इतका आहे. 
• हे आमशयातील सरासरीपेक्षा लक्षिीयरीत्या कमी आहे (21%, चीन र्वगळून) 

 
Source: The Hindu 
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शाश्वत ववकाि लक्ष्य अहवालाचे स्थाननकीकरि 
• कें द्रीय ग्रामीि वर्वकास आणि पचंायती राज मंत्री, धगररराज मसहं यांनी “पचंायती राज संस्थांद्र्वारे शाचर्वत 

वर्वकास लक्ष्यांच ेस्थाननकीकरि (SDGs)” या अहर्वालाचे प्रकाशन केले. 
• या प्रसंगी दोन समवपवत डॅशबोडव (i) ग्रामपचंायत वर्वकास आराखडा (GPDP) GPDP च्या प्रगतीर्वर लक्ष 

ठेर्विारा मॉननटररगं डॅशबोडव (ii) पंचायती राज संस्थांचे ननर्वडून आलेले प्रनतननधी आणि कायवकत् यांच ेक्षमता 
ननमावि आणि प्रमशक्षि यासंबंधी प्रमशक्षि व्यर्वस्थापन पोटवल सुरू करण्यात आले. 

• प्रमशक्षि व्यर्वस्थापन पोटवलर्वरील हँडबुकचे प्रकाशनही करण्यात आले. 
• हा माहहतीपूिव अहर्वाल SDGs साध्य करण्यासाठी कृतीची योजना म्हिून काम करेल. 

 
Source: PIB 

 
SIPRI अहवाल 

• स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस ररसचव इजन्स्टट्यूट (SIPRI) च्या नर्वीन अहर्वालानुसार 2020 मध्ये एकबत्रत 
शस्त्रास्त्र वर्वक्रीसाठी तीन भारतीय कंपन्या जगातील टॉप 100 कंपन्यांमध्ये आहेत. 

• 2020 मध्ये जागनतक स्तरार्वर शस्त्रास्त्रांच्या वर्वक्रीत भारताचा र्वाटा 1.2 टक्के होता. 
त्या तीन कंपन्या खालील प्रमािे आहेत: 

1. हहदंसु्तान एरोनॉहटकि सलसमटेड (HAL): ताज्या क्रमर्वारीत, HAL US$ 2.97 बबमलयनसह 42 व्या क्रमांकार्वर 
आहे. 

2. भारतीय आयुध कारखाना: भारतीय आयुध कारखाना 60 व्या स्थानार्वर आहेत, US$ 1.9 अब्ज वर्वक्रीसह, 
मागील र्वषावच्या तुलनेत 0.2 टक्के जास्त 

3. भारत इलेकरॉननकि सलसमटेड (BEL): BEL 66 व्या क्रमांकार्वर आहे, US$ 1.63 अब्ज शस्त्रास्त्र वर्वक्रीसह 

 
शीषा देश: 

• 41 शस्त्रास्त्र कंपन्यांसह, यूएसएमध्ये जगभरातील टॉप 100 कंपन्यांमध्ये सर्वावत जास्त कंपन्या आहेत. 
•   एकबत्रतपिे, त्यांची शस्त्र े वर्वक्री $285 अब्ज इतकी होती, जी 2019 च्या तुलनेत 1.9 टक्क्यांनी र्वाढली 

आहे. 
• चीन 13 टक्के दसुऱया, तर यूके 7.1 टक्क्यांसह नतसऱया क्रमांकार्वर आहे. 

Source: Indian Express 
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िुशािन ननदेशांक 2021 

• कें द्रीय गहृमंत्री आणि सहकार मंत्री, अममत शहा यांनी नर्वी हदल्ली येथील वर्वज्ञान भर्वन येथे सुशासन 
हदनाननममत्त DARPG (प्रशासकीय सुधारिा आणि सार्ववजननक तक्रारी वर्वभाग) द्र्वारे तयार केलेला सुशासन 
ननदेशांक 2021 जारी केला. 

• सुशासन ननदेशांक, GGI 2021 िेमर्वकव मध्ये 10 क्षेत्रे आणि 58 ननदेशक समावर्वष्ट्ट आहेत. 
• GGI 2020-21 ची क्षेत्रे आहेत 1) कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे, 2) र्वाणिज्य आणि उद्योग, 3) मानर्व संसाधन 

वर्वकास, 4) सार्ववजननक आरोग्य, 5) सार्ववजननक पायाभूत सुवर्वधा आणि उपयुक्तता, 6) आधथवक प्रशासन, 7) 
सामाजजक कल्याि आणि वर्वकास, 8) न्यानयक आणि सार्ववजननक सुरक्षा, 9) पयावर्वरि, आणि 10) नागररक-
कें हद्रत शासन. 

• गुजरातने 58 इंडडकेटर इंडेक्समध्ये संयुक्त रँफकंगमध्ये अव्र्वल स्थान पटकार्वले असून त्यानंतर महाराष्ट्र 
आणि गोर्वा आहे. 

• GGI 2019 ननदेशकांपेक्षा गुजरातने 12.3 टक्के र्वाढ नोंदर्वली. 
• GGI 2019 च्या कामधगरीपेक्षा उत्तर प्रदेशने 8.9% ची र्वाढीर्व र्वाढ दशववर्वली आहे. 
• कें द्रशामसत प्रदेश शे्रिीमध्ये, GGI 2019 ननदेशकांच्या तुलनेत 14 टक्के र्वाढ नोंदरू्वन हदल्ली संयुक्त रँकमध्ये 

अव्र्वल आहे. 
 
 

क्षेत्रांमध्ये तसेच संममश्र रँकमध्ये सर्वोच्च क्रमर्वारीत असलेली राज्ये खालीलप्रमाि ेआहेत: 

Sectors Group A Group B NE & Hill 
States UTs 

Agriculture & Allied 
Sector 

Andhra 
Pradesh 

Madhya 
Pradesh Mizoram D & N Haveli 

Commerce and 
Industry Telangana Uttar 

Pradesh J & K Daman & 
Diu 

Human Resource 
Development Punjab Odisha Himachal 

Pradesh Chandigarh 

Public Health Kerala West Bengal Mizoram A & N Island 

Public Infrastructure 
and Utilities Goa Bihar Himachal 

Pradesh A & N Island 

Economic 
Governance Gujarat Odisha Tripura Delhi 

Social Welfare and 
Development Telangana Chhattisgarh Sikkim D & N Haveli 
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Judiciary and Public 
Safety Tamil Nadu Rajasthan Nagaland Chandigarh 

Environment Kerala Rajasthan Manipur Daman & 
Diu 

Citizen Centric 
Governance Haryana Rajasthan Uttarakhand Delhi 

Composite Gujarat Madhya 
Pradesh 

Himachal 
Pradesh Delhi 

 
Source: PIB 

हुरून ग्लोबल युननकॉना इंडेकि 2021 
• Hurun ग्लोबल युननकॉनव इंडेक्स 2021 नुसार, भारतात एकूि 54 युननकॉनव आहेत, ते जगातील नतसरे 

क्रमांकार्वर आहे आणि यूकेला मागे टाकले आहे. 
• या यादीत अमेररका आणि चीन अजूनही अव्र्वल स्थानार्वर आहेत. 
• भारतातील युननकॉनवच्या यादीत आघाडीर्वर आहे ज्याचे मूल्य $21 अब्ज आहे, त्यानंतर मोबाइल अॅड-टेक 

प्लॅटफॉमव इनमोबीचे मूल्य $12 अब्ज आहे आणि हॉजस्पटॅमलटी प्रमुख OYO रूम्सचे मूल्य $9.5 अब्ज आहे. 
• जागनतक क्रमर्वारीत, ByteDance $350 अब्ज मुल्यांकनासह अव्र्वल स्थानार्वर आहे. 
• भारतीयांनी 119 युननकॉनवची स्थापना केली (65 भारताबाहेर आहेत आणि 54 भारतात आहेत). 
• हुरुन ररसचव इजन्स्टट्यूटचा ग्लोबल युननकॉनव इंडेक्स 2021 हे 2000 च्या दशकात स्थापन झालेल्या जगातील 

स्टाटव-अपच े रँफकंग आहे, ज्यांच े मूल्य फकमान एक अब्ज डॉलसव आहे आणि ते सार्ववजननक वर्वननमयार्वर 
सूचीबद्ध नाहीत. 
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Source: Business Today 

 
राज्य आरोग्य ननदेशांक 

• NITI आयोगाने 2019-20 साठी राज्य आरोग्य ननदेशांकाची चौथी आर्वतृ्ती प्रमसद्ध केली. 
• “ननरोगी राज्ये, प्रगतीशील भारत” या शीषवकाचा अहर्वाल, राज्ये आणि कें द्रशामसत प्रदेशांना त्यांच्या आरोग्य 

पररिामांमध्ये र्वषव-दर-र्वषव र्वाढीर्व कामधगरी तसेच त्यांच्या एकूि जस्थतीर्वर क्रमर्वारी लार्वतो. 
• अहर्वालाची चौथी फेरी 2018-19 ते 2019-20 या कालार्वधीत राज्ये आणि कें द्रशामसत प्रदेशांची एकूि 

कामधगरी आणि र्वाढीर्व सुधारिा मोजण्यार्वर आणि हायलाइट करण्यार्वर लक्ष कें हद्रत करते. 
• जागनतक बँकेच्या तांबत्रक सहाय्याने आणि आरोग्य आणि कुटंुब कल्याि मंत्रालयाशी (MoHFW) जर्वळून 

सल्लामसलत करून अहर्वाल NITI आयोगाने वर्वकमसत केला आहे. 
• समान घटकांमधील तुलना सुननजचचत करण्यासाठी, रँफकंगच े र्वगीकरि 'मोठी राज्ये', 'लहान राज्ये' आणि 

'कें द्रशामसत प्रदेश' असे केल ेजाते. 
1. मोठी राज्ये: 'मोठ्या राज्यां'मध्ये, र्वावषवक र्वाढीर्व कामधगरीच्या बाबतीत, उत्तर प्रदेश, आसाम आणि तेलंगिा ही 

तीन क्रमर्वारीत अव्र्वल राज्ये आहेत. 
2. ‘लहान राज्ये’ मध्ये, ममझोराम आणि मेघालयने सर्वावधधक र्वावषवक र्वाढीर्व प्रगती नोंदर्वली. 
3. कें द्रशासित प्रदेशांमध्ये हदल्ली, त्यानंतर जम्मू आणि काचमीरने सर्वोत्तम र्वाढीर्व कामधगरी दाखर्वली. 
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स्टेट ऑि इंडडयाि सलहहलीहुड (SOIL) अहवाल 2021 

• स्टेट ऑफ इंडडयाज मलव्हलीहुड (SOIL) अहर्वाल 2021 मध्ये असे नमूद केले आहे की गले्या 7 र्वषावत फक्त 
1-5% शेतकरी उत्पादक ससं्थांना (FPOs) कें द्र सरकारच्या योजनांतगवत ननधी ममळाला आहे. 

• ऍक्सेस डेव्हलपमेंट सजव्हवससे या राष्ट्रीय उपजीवर्वका समथवन संस्थेने SOIL अहर्वाल तयार केला आहे. 
• अमलकडच्या र्वषांत सुरू झालेल्या बहुसंख्य संस्थांमुळे त्यांनी फक्त शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे (FPC — 

कंपनी कायदा, 2013 अंतगवत नोंदिीकृत FPOs) वर्वचलेषि केले आहे. 
• सहकारी फकंर्वा सोसायट्या म्हिून नोंदिी केलेल्या FPO ची संख्या फारच कमी आहे. 
• शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) बद्दल: 
• 'फामवर प्रोड्युसर ऑगवनायझेशन्स (FPO)' या संकल्पनेमध्ये उत्पादकांचे वर्वशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक 

शेतकऱयांच ेएकबत्रतीकरि समावर्वष्ट्ट आहे जेिकेरून गंुतर्विूक, तंत्रज्ञान, ननवर्वष्ट्ठा आणि बाजारपेठेतील सुधाररत 
प्ररे्वश यासारख्या कृषी क्षेत्रातील अनेक आव्हानांना एकबत्रतपिे सामोरे जाण्यासाठी एक प्रभार्वी युती तयार 
करता येईल. 

• एफपीओ ही एक प्रकारची उत्पादक संस्था (पीओ) आहे जजथे सदस्य शेतकरी असतात. 

 
Source: DTE 

 
ARIIA 2021 रँककंग पररिाम 

• कें द्रीय मशक्षि राज्यमंत्री, डॉ. सुभाष सरकार यांनी इनोव्हेशन अधचव्हमेंट्स (ARIIA) 2021 र्वरील संस्थांच्या 
अटल रँफकंगची घोषिा केली. 

• देशभरातील एकूि 1,438 संस्था आणि वर्वद्यापीठांनी सहभाग घेतला. 
• इंडडयन इजन्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रास (IIT मद्रास) ला सलग नतसऱया र्वषी भारतातील सर्वावत 

नावर्वन्यपूिव शैक्षणिक संस्था म्हिून मान्यता ममळाली आहे. हे ARIIA मध्ये 1 क्रमांकार्वर आहे. 
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महाराष्ट्रातील सात संस्था वर्ववर्वध शे्रिींमध्ये पहहल्या 10 स्थानांर्वर आहेत: 
1.CFTIs/कें द्रीय ववद्यापीठ/राष्ट्रीय महत्त्व िसं्था (तांत्रत्रक) 

• इंडडयन इजन्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे (दसुरा क्रमांक) 
2.स्टेट युननहहसिाटी आणि डीम्ड युननहहसिाटी (िरकार आणि िरकारी अनुदाननत) (तांत्रत्रक) 

• रासायननक तंत्रज्ञान संस्था (रँक 6) 
• सावर्वत्रीबाई फुले पुिे वर्वद्यापीठ (रँक 8) 

3.िरकार महाववद्यालय/िंस्था (शािन आणि िरकारी अनुदाननत) (तांत्रत्रक) 
• कॉलेज ऑफ इंजजननअररगं पुिे (प्रथम क्रमांक) र्वीरमाता जजजाबाई टेक्नॉलॉजजकल इजन्स्टट्यूट (रँक 5) 

4.ववद्यापीठ आणि डीम्ड युननहहसिाटी (िेल्ि-िायनाफि/खािगी) (तांत्रत्रक) 
• मसम्बायोमसस इंटरनॅशनल (रँक 10) 

5.खािगी महाववद्यालय/िंस्था (िले्ि-िायनाफि/खािगी) (तातं्रत्रक) 
• जीएच रायसोनी अमभयांबत्रकी महावर्वद्यालय (प्रथम क्रमांक) 

6.इनोहहेशन अधचहहमेंट्ि (ARIIA) वरील िंस्थांच्या अटल रँककंगबद्दल: 
• हा सरकारच्या मशक्षि मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे. भारतातील सर्वव प्रमुख उच्च शैक्षणिक संस्थांना वर्वद्याथी 

आणि प्राध्यापकांमधील नर्वोपक्रम, स्टाटव-अप आणि उद्योजकता वर्वकासाशी संबंधधत ननदेशकांर्वर पद्धतशीरपि े
क्रमर्वारी लार्विे. 

 
Source: PIB 
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नवीन नेमिुका 

आयिीिी िीईओ 
• आठ महहन्यांहून अधधक काळ अंतररम तत्त्र्वार्वर या भूममकेर्वर काम केल्यानंतर ऑस्रेमलयाचे जेफ अॅलाडड वस 

यांची आंतरराष्ट्रीय फक्रकेट पररषद (ICC) चे स्थायी सीईओ म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

 
• अशा प्रकारे ज्योफ अॅलाडड वस यांनी मनू साहनी यांची जागा घेतली, ज्यांनी जुलैमध्ये त्यांच्या पदाचा राजीनामा 

हदला होता. 
• ऑस्रेमलयन प्रथम शे्रिी फक्रकेटपटू आणि प्रशासक अॅलडड वस आठ र्वषे ICC महाव्यर्वस्थापक, फक्रकेट होते. 

Source: TOI 
 
 
इंटरपोलची कायाकारी िसमती 

• भारताचे उमदेर्वार, कें द्रीय अन्रे्वषि ब्युरो (CBI) चे वर्वशषे 
संचालक प्रर्वीि मसन्हा यांची आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी पोलीस 
संघटना (INTERPOL) च्या कायवकारी सममतीर्वर आमशयासाठी 
प्रनतननधी म्हिून ननर्वड झाली आहे. 

• इस्तंबूल, तुकी येथे चालू असलेल्या 89 व्या इंटरपोल जनरल 
असेंब्ली दरम्यान ननर्वडिकुा घेण्यात आल्या. 

 
इंटरनॅशनल कक्रसमनल पोसलि ऑगानायझेशन (इंटरपोल) बद्दल: 

• INTERPOL ही एक जागनतक संस्था आहे जी नतच्या 194 सदस्य देशांतील पोमलसांना दहशतर्वाद आणि 
सायबर गुन्हयांसह आंतरराष्ट्रीय गुन्हयांशी लढण्यासाठी एकत्र काम करण्याची परर्वानगी देते. 

Source: The Hindu 
 
झेक प्रिाित्ताकचे पंतप्रधान 

• झेक प्रजासत्ताकचे राष्ट्राध्यक्ष ममलोस झेमन यांनी पेत्र फफयाला 
यांची देशाचे नर्वे पंतप्रधान म्हिून ननयुक्ती केली. 

• 57 र्वषीय फफयाला, ज्यानंी 2014 पासून पुरािमतर्वादी 
मसजव्हक डेमोकॅ्रहटक पक्षाचे नेततृ्र्व केले आहे, त्यांनी 
2012-13 दरम्यान देशाचे मशक्षि मंत्री म्हिून काम केले. 

• Fiala पाच कें द्र आणि मध्य-उजव्या वर्वरोधी पक्षाचं्या 
गटाचे नेततृ्र्व करते ज्यांनी ऑक्टोबर, 2021 मध्ये 
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ननर्वडिूक जजंकली. 
Source: TOI 
 
ट्ववटरचे िीईओ 

 
• भारतीय पराग अग्रर्वाल यांनी ट्वर्वटर या सोशल मीडडया 

प्लॅटफॉमवचे सीईओ (मुख्य कायवकारी अधधकारी) म्हिनू पदभार 
स्र्वीकारला. 

• ट्वर्वटरचे सह-संस्थापक जॅक डोसी यांनी कंपनीचे मुख्य 
कायवकारी पद सोडले आहे, सध्याचे मुख्य ताबंत्रक अधधकारी 

पराग अग्रर्वाल यांना पदभार स्र्वीकारण्याचा मागव मोकळा झाला आहे. 
• पराग अग्रर्वाल हे भारतीय रं्वशाचे संुदर वपचाई आणि सत्या नडेला यांच्या यादीत सामील झाले असून ते 

जगातील सर्वोच्च ततं्रज्ञान कंपन्यांचे प्रमुख बनले आहेत. 
• IIT बॉम्बे मधून संगिक वर्वज्ञान आणि अमभयाबंत्रकी पदर्वीधर, अग्रर्वाल स्टॅनफोडव वर्वद्यापीठातून पीएचडी 

आहेत. 
Source: newsonair 
 
CBIC चे अध्यक्ष 

 
• ज्येष्ट्ठ नोकरशहा वर्वर्वेक जोहरी यांनी कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ 

(CBIC) चे अध्यक्ष म्हिून पदभार स्र्वीकारला. 
• जोहरी, 1985 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेर्वा (सीमाशुल्क आणि अप्रत्यक्ष कर) 

अधधकारी, बोडावचे सदस्य आहेत. 
• त्यांनी एम अजजत कुमार यांच्यानंतर 30 नोव्हेंबर रोजी त्यांचा कायवकाळ पूिव केला. 

 
Source: Business Standard 
 
भारतीय पयाटन ववकाि महामंडळाच्या अध्यक्षपदी िंत्रबत पात्रा यांची ननयुकती करण्यात आली आहे 

• मंबत्रमंडळाच्या ननयुक्ती सममतीने भारतीय पयाटन ववकाि महामंडळ (आयटीडीिी) च े अध्यक्ष म्हिनू 
भाजपचे प्रर्वक्ते िंत्रबत पात्रा यांची ननयुक्ती केली आहे. 

 
मुख्य मुद्दे  

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

• मंबत्रमंडळाच्या ननयुक्ती सममतीने (एसीसी) अलीकडेच पयवटन मंत्रालयाच्या अध्यक्ष आणि व्यर्वस्थापकीय 
संचालक (सीएमडी), भारत पयवटन वर्वकास महामडंळ (आयटीडीसी) चे अध्यक्ष, आयटीडीसी आणि 
व्यर्वस्थापकीय संचालक (एमडी) आयटीडीसी या दोन पदांमध्ये वर्वभाजन करण्याच्या प्रस्तार्वांना मंजुरी 
हदली आहे 

• डॉ. संबबत पात्रा याचंी कायवभार स्र्वीकारल्याच्या तारखेपासून तीन र्वषांच्या कालार्वधीसाठी फकंर्वा पुढील 
आदेश येईपयतं, यापैकी ज ेआधी असेल त्यानुसार अधवरे्वळ गैर-कायवकारी संचालक आणि आयटीडीसी च े
अध्यक्ष म्हिून ननयुक्ती. 

• त्यांनी तसेच 1990 च्या बॅचच्या आयएएस अधधकारी गंजी कमला व्ही. रार्व यांचा एमडी, आयटीडीसी या 
पदार्वरचा कायवकाळ पुढील आदेशापयतं चालू ठेर्वला. 

• यापूर्वी पात्रा यांनी ओएनजीसीचे स्र्वतंत्र संचालक म्हिनू काम पाहहले होते. 
स्त्रोत: त्रबझनेि स्टँडडा 
 
नाओमी कवािे यांची युनेस्कोची िहदच्छा दतू म्हिून ननवड 

• युनेस्कोचे महािंचालक ऑड्री अझूले यांनी िपानी धचत्रपट हदग्दशाक नाओमी कवािे यांची सांस्कृनतक 
आणि सजवनशील उद्योगांसाठी युनेस्कोची िहदच्छा दतू म्हिून ननयुक्ती केली आहे. 

 
मुख्य मुद्दे 

• श्रीमती अझूले यांनी नाओमी कर्वासे यांचे नार्व हदले आहे ते संस्कृती आणि सजवनशीलतेशी असलेल्या 
त्यांच्या अधधक न्याय्य समाजांच्या वर्वकासासाठी, वर्वशेषत: मुली आणि महहलांसाठी आणि संस्थेच्या 
उद्हदष्ट्टांना पाहठंबा देण्याच्या सेरे्वसाठी. 

• 2020 मध्ये, नाओमी कर्वासे यांनी संस्थेसोबत युनेस्को-नारा रेमसडेन्सी सुरू केली, ज्याने दहा तरुि 
आफिकन महहला धचत्रपट ननमावत्यांसाठी नर्वीन सजवनशील आणि ननममवती संधी उघडल्या. 

स्त्रोत: unesco.org 
 
IMF चे पहहले उपहयवस्थापकीय िंचालक 
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• इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) च्या मुख्य अथवशास्त्रज्ञ, भारतीय-अमेररकन गीता गोपीनाथ, पुढील र्वषावच्या 
सुरुर्वातीला संस्थेच्या पहहल्या उपव्यर्वस्थापकीय संचालक बनिार आहेत. 

• गोपीनाथ हे जेिी ओकामोटो यांच्यानंतर IMF प्रमुख फक्रस्टामलना जॉजजवव्हा यांच्या नेततृ्र्वाखाली पहहले 
उपव्यर्वस्थापकीय संचालक म्हिून काम करतील. 

आंतरराष्ट्रीय नािनेनधी (IMF) बद्दल तर्थये: 
• ननममवती: 27 डडसेंबर 1945 
• मुख्यालय: र्वॉमशगं्टन, डी.सी., यू.एस. 
• सदस्यत्र्व: 190 देश 
• व्यर्वस्थापकीय संचालक: फक्रस्टामलना जॉजजवएर्वा 

Source: India Today 
 
 
 
ओलाि स्कॉल्झ 

• ओलाफ स्कोल्झ यांनी जमवनीचे नरे्व चांसलर म्हिून शपथ घेतली आहे, ज्यामुळे अँजेला मकेल यांचा नेता 
म्हिून 16 र्वषांचा ऐनतहामसक कायवकाळ संपुष्ट्टात आला आहे. 

• सप्टेंबरच्या सार्ववबत्रक ननर्वडिुकीत स्कोल्झचा मध्य-डार्वा सोशल डेमोकॅ्रट्स (SPD) सर्वावत मोठा पक्ष म्हिनू 
उदयास आला आणि तेव्हापासून पयावर्वरिर्वादी ग्रीन्स आणि व्यर्वसाय-कें हद्रत िी डेमोकॅ्रहटक पाटी (FDP) 
याचं्याशी युती कराराची र्वाटाघाटी केली. 

• राष्ट्राध्यक्ष िँक-र्वॉल्टर स्टेनमेयर यांनी त्यांची औपचाररकपिे नर्वव्या फेडरल चांसलर म्हिून ननयुक्ती केली. 

 
Source: newsonair 
 
िंयुकत राष्ट्रांचा बाल ननधी (UNICEF) 

• यूएनचे सरधचटिीस अँटोननयो गुटेरेस यांनी युननसेफचे पुढील प्रमुख म्हिून अमेररकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बबडेन 
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यांच्या सहाय्यक कॅथरीन रसेल यांची ननयुक्ती करण्याची घोषिा केली. 
• सुश्री रसेल यांनी व्हाईट हाऊस ऑफ प्रेमसडेंमशयल पसोनेल कायावलयाचे प्रमुख देखील आहेत आणि 2013 ते 

2017 पयतं जागनतक महहला समस्यांसाठी स्टेट डडपाटवमेंटच्या राजदतू म्हिून काम केले आहे. 
• कौटंुबबक आरोग्याच्या समस्येमुळे जुलै 2021 मध्ये राजीनामा देिाऱ या हेनिएटा फोरची ती जागा घेईल. 

युननिेि बद्दल: 
• युननसेफ, ज्याला युनायटेड नेशन्स धचल्ड्रन्स फंड म्हिूनही ओळखले जाते, ही संयुक्त राष्ट्रांची एजन्सी आहे 

जी जगभरातील मुलांना मानर्वतार्वादी आणि वर्वकासात्मक मदत पुरर्वण्यासाठी जबाबदार आहे. 
• ही एजन्सी 192 देश आणि प्रदेशांमध्ये अजस्तत्र्वासह, जगातील सर्वावत व्यापक आणि ओळखण्यायोग्य 

सामाजजक कल्याि संस्थांपकैी एक आहे. 
• मुख्यालय: न्यूयॉकव , युनायटेड स्टेट्स 
• स्थापना: 11 डडसेंबर 1946 

 
Source: The Hindu 
 
िंिीव मेहता होिार FICCI चे अध्यक्ष 

• हहदंसु्तान युननमलव्हर मलममटेड (HUL) च ेअध्यक्ष आणि व्यर्वस्थापकीय सचंालक (CMD) संजीर्व महेता हे 
फेडरेशन ऑफ इंडडयन चेंबसव ऑफ कॉमसव अँड इंडस्री (FICCI) चे अध्यक्ष बनतील. 

• सध्या FICCI चे र्वररष्ट्ठ उपाध्यक्ष पद भूषर्वत असलेले संजीर्व मेहता हे असोमसएशनचे वर्वद्यमान अध्यक्ष 
उदय शंकर यांच्यानंतर वर्वराजमान होिार आहेत. 

िेडरेशन ऑि इंडडयन चेंबिा ऑि कॉमिा अँड इंडस्री (FICCI) बद्दल: 
• FICCI ही भारतातील गैर-सरकारी व्यापार संघटना आणि र्वफकली गट आहे. 
• 1927 मध्ये महात्मा गाधंी याचं्या सल्ल्यानुसार भारतीय उद्योगपती जी.डी. बबलाव आणि पुरुषोत्तमदास 

ठाकूरदास यांनी याची स्थापना केली होती. 

 
Source: HT 
 
गॅत्रिएल बोररक 

• डार्वे वर्वचारसरिीचे माजी वर्वद्याथी नेते, 35 र्वषीय गॅबब्रएल बोररक, धचलीच े सर्वावत तरुि अध्यक्ष आणि 
जगातील सर्वावत तरुि राजकीय नेत्यांपैकी एक बनतील. 
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• बोररक 56% मतांनी वर्वजयी झाल,े तर त्यांच े वर्वरोधक 55 र्वषीय जोस े अँटोननयो कास्ट 44% मतांनी 
वपछाडीर्वर आहेत. 

• बोररक माचव 2022 मध्ये कायवभार स्र्वीकारतील. 

 
धचली बद्दल तर्थय: 

• अध्यक्ष: सेबॅजस्टयन वपनेरा (र्वतवमान अध्यक्ष) 
• राजधानी: सॅंहटयागो 
• चलन: धचलीयन पेसो 
• खंड: दक्षक्षि अमरेरका 

Source: Indian Express 
 
ऋषभ पंतची उत्तराखंडचा िँड अॅम्बेिेडर  

• उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्ट्कर मसगं धामी यांनी भारतीय यष्ट्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंतची राज्याचा बँ्रड 
अॅम्बेसेडर म्हिून ननयुक्ती केली आहे. 

 
• ऋषभ पंतची उत्तराखंडचा बँ्रड अॅम्बेसेडर म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली आहे, ज्याच्या उद्देशाने खेळांना 

प्रोत्साहन देिे आणि राज्यातील तरुिांमध्ये मानमसक आरोग्य जागरुकता ननमावि करिे. 
• पंत (२४) यांचा जन्म हररद्र्वार जजल्हयातील रुरकी शहरात झाला. 

Source: Indian Express 
 
2021 आसशया युवा पॅरा गेम्ि 

• भारतीय बॅडममटंन दलाने बहरीनमध्ये 2021 च्या आमशया युर्वा पॅरा गेम्समध्ये 16 पदकांसह मोहीम पूिव 
केली. 

• पॅरा-बॅडममटंन संघाने एकूि 4 सुर्विव, 7 रौप्य आणि 5 कांस्य पदके जजकंली. 
• भारतासाठी, टोफकयो पॅरामलजम्पयन पलक कोहली, संजना कुमारी आणि हाहदवक मक्कर यांनी प्रत्येकी तीन 

पदके जजकंली. 
• पॅरा अॅथलेहटक्स, पॅरा बॅडममटंन, बोफकया, गोलबॉल, पॅरा पॉर्वरमलजफ्टंग, पॅरा जस्र्वममगं, पॅरा टेबल टेननस, पॅरा 

तायक्र्वांदो आणि व्हीलचेअर बास्केटबॉल या नऊ खळेांमध्ये सुमारे 30 देशांतील 23 र्वषांपेक्षा कमी र्वयाच्या 
सुमारे 750 खेळाडंूनी भाग घेतला. 
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Source: newsonair 

 
WTA प्लेयर ऑि द इयर पुरस्कार 

• जागनतक क्रमर्वारीत अव्र्वल स्थानार्वर असलेल्या अॅशले बाटीने महहला टेननस असोमसएशन (WTA) र्वषावतील 
सर्वोत्तम खळेाडूचा पुरस्कार 2021 जजंकला. 

• ऑस्रेमलयन अॅशले बाटीने दसुऱयांदा हा पुरस्कार पटकार्वला. 
• 2019 मध्ये वर्वजेतेपद पटकार्विाऱया बाटीने यार्वषी वर्वम्बल्डनमधील नतच्या कारफकदीतील दसुऱया गँ्रड स्लॅम 

रॉफीसह या र्वषी टूर-अग्रेसर पाच स्पधाव जजंकल्या, जजथे नतने अंनतम फेरीत झकेच्या कॅरोमलना जप्लस्कोव्हाचा 
पराभर्व केला. 

• बब्रटीश खेळाडू एम्मा रडुकानू हहने WTA न्यूकमर ऑफ द इयर 2021 चे वर्वजेतपेद पटकार्वले. 

 
Source: The Hindu 
 
खेलो इंडडया महहला हॉकी लीग 

• युर्वा व्यर्वहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी खेलो इंडडया महहला हॉकी लीग अंडर-21 च्या पहहल्या 
आर्वतृ्तीचे नर्वी हदल्लीतील मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडडयमर्वर लाँच केले. 

• या महहन्याच्या 15 ते 21 तारखेपयतं वर्ववर्वध राज्यांतील एकूि 14 संघ या लीगमध्ये सहभागी होतील. 

 
Source: newsonair 
 

ननधन  
सिरीवेनेला िीताराम शास्त्री यांचे ननधन 
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• प्रख्यात कर्वी, तेलुगु धचत्रपट गीतकार मसररर्वेनेला सीताराम शास्त्री 
यांचे र्वयाच्या ६६ व्या र्वषी ननधन झाले. 

• मसरीरे्वनेला सीताराम शास्त्री यांनी 800 हून अधधक धचत्रपटांसाठी 
सुमारे तीन हजार गािी मलहहली आणि त्यापैकी बहुतेक, त्यांच्या 
गीतात्मक उत्कृष्ट्टतेसाठी आणि लोकवप्रय देखील आहेत. 

• भारत सरकारने त्यांना 2019 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्माननत 
केले आणि त्यापूर्वी त्यांना 11 रे्वळा आंध्र प्रदेश सरकारचे नंदी पुरस्कार आणि 4 रे्वळा फफल्म फेअर पुरस्कार 
ममळाल.े 

Source: TOI 
 
आंध्र प्रदेशचे मािी मुख्यमंत्री कोननिेटी रोिैया यांचे ननधन 

• आंध्र प्रदेशच ेमािी मुख्यमंत्री कोननिेटी रोिैय्या यांचे र्वयाच्या 88 व्या र्वषी ननधन झाले. 
• 2 सप्टेंबर 2009 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ र्वाय एस राजशेखर रेड्डी यांचे हेमलकॉप्टर अपघातात 

ननधन झाल्यानंतर 3 सप्टेंबर 2009 रोजी रोसैया यांची मुख्यमंत्रीपदी ननयुक्ती करण्यात आली होती. 
• त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा हदल्यानंतर त्यांची 2011 ते 2016 दरम्यान ताममळनाडूचे राज्यपाल 

म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली. 

 
स्त्रोत: इंडडया टुडे 
 
िीडीएि िनरल त्रबवपन रावत 

 
• भारताचे पहहले चीफ ऑफ डडफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बबवपन रार्वत यांच े ताममळनाडूमधील ननलधगरी 

जजल्हयातील कुन्नूरजर्वळ हेमलकॉप्टर अपघातात ननधन झाले. 
• जनरल बबवपन रार्वत यांना 16 डडसेंबर 1978 रोजी इन्फंरीच्या अकराव्या गोरखा रायफल्सच्या पाचव्या 

बटामलयनमध्ये ननयुक्त करण्यात आले. 
• ते 31 डडसेंबर 2016 ते 31 डडसेंबर 2019 पयतं लष्ट्करप्रमुख होते. 
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• पहहले चीफ ऑफ डडफेन्स स्टाफ म्हिून बबवपन रार्वत यांनी 1 जानेर्वारी 2020 रोजी पदभार स्र्वीकारला. 
• Source: newsonair 

 
पद्मश्री पुरस्कार वविेते नंदा प्रस्टी यांचे ननधन 

 
• पद्मश्री पुरस्कार वर्वजेते आणि ओडडशातील मशक्षक्षका नंदा प्रस्टी यांचे 104 व्या र्वषी ननधन झाले. 
• 'नंदा मास्टर' या नार्वाने प्रमसद्ध असलेल्या नंदा प्रस्टी यांना 9 नोव्हेंबर 2021 रोजी त्यांच्या शैक्षणिक आणि 

समाजसेरे्वच्या क्षेत्रातील प्रदीघव योगदानाबद्दल पद्मश्रीन ेसन्माननत करण्यात आले. 
• कुटंुबाच्या आधथवक पररजस्थतीमुळे इयत्ता 7 र्वी नंतर अभ्यास बदं करार्वा लागलेल्या प्रस्टीने आपल्या गार्वात 

ननरक्षरता दरू करण्याच्या उद्देशाने स्र्वातंत्रयापासून मुलांना मोफत मशकर्वले होते. 
Source: India Today 
 
महेंद्र प्रिाद यांचे ननधन 

• जनता दल (युनायटेड) चे राज्यसभा खासदार आणि उद्योगपती महेंद्र प्रसाद यांच ेननधन झाले. 
• संसदेच्या सर्वावत श्रीमंत सदस्यांपैकी एक असण्याचा अंदाज, अररस्टो फामावस्युहटकल्सचे संस्थापक बबहारमधून 

सात र्वेळा राज्यसभेचे खासदार होते आणि ते एकदा लोकसभेर्वर ननर्वडून गेले होते. 
• प्रसाद पहहल्यादंा 1980 मध्ये काँगे्रसच्या नतफकटार्वर लोकसभेर्वर ननर्वडून आले होते. 

 
Source: Indian Express 
 

िंकीिा 
पाटलपािी रेल्वे स्टेशन 

• मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मशर्वराज मसहं चौहान यांनी इंदरूजर्वळील 
पातालपािी रेल्र्वे स्थानकाच ेनार्व आहदर्वासी तटं्या भील यांच्या नार्वार्वर 
ठेर्वण्याची घोषिा केली. 

• इंदरूच्या भंर्वर कुआं चौक आणि एमआर 10 बस स्टँडलाही तांत्या भील 
याचंे नार्व देण्यात येिार आहे. 
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• आहदर्वासींमध्ये भारतीय रॉबबन हूड म्हिून ओळखले जािारे, तांत्या भील हे क्रांनतकारकांपैकी एक म्हिून 
ओळखले जातात ज्यांनी 12 र्वषे बब्रहटश राजर्वटीवर्वरुद्ध सशस्त्र संघषव केला. 

• तंट्या इंग्रज सरकारच्या खजजन्याची लूट करून संपत्ती गररबांमध्ये र्वाटून घेत अस ेअसे म्हितात. 
Source: Business Standard 
 
2021 चा शब्लद 

• कॉमलन्स डडक्शनरीने NFT या शब्दाला 2021 चा शब्द 
म्हिून नार्व हदले आहे. 

• NFT हे नॉन-फंजजबल टोकनचे छोटे स्र्वरूप आहे. 
• कॉमलन्सने त्याची व्याख्या "एक अद्वर्वतीय डडजजटल 

प्रमािपत्र, ब्लॉकचेनमध्ये नोंदिीकृत केली आहे जी कलाकृती 
फकंर्वा संग्रह करण्यायोग्य मालमते्तची मालकी रेकॉडव 
करण्यासाठी र्वापरली जाते." 

• ऑक्सफडव इंजग्लश डडक्शनरीच्या प्रकाशकाने अलीकडेच 2021 
चा शब्द म्हिून व्हॅक्सची ननर्वड केली आहे. 

Source: Indian Express 
 
इंडडया यंग वॉटर प्रोिेशनल प्रोग्राम 

• जलशक्ती मंत्रालयाने इंडडया यंग र्वॉटर प्रोफेशनल प्रोग्रामची पहहली आर्वतृ्ती सुरू केली. 
• इंडडया यंग र्वॉटर प्रोफेशनल प्रोग्रामचा शुभारंभ ऑस्रेमलया-भारत जल संबंधातील एक महत्त्र्वाचा टप्पा आहे. 
• हा कायवक्रम ऑस्रेमलया इंडडया र्वॉटर सेंटर (ऑस्रेमलयन आणि भारतीय वर्वद्यापीठांचा संघ) द्र्वारे राबवर्वला 

जाईल. 
Source: PIB 
 
िगातील िवाात उंच रेल्वे पूल 

• भारतीय रेल्र्वे मणिपूरमध्ये जगातील सर्वावत उंच पूल घाट बांधत आहे. 
• मणिपूरमधील महत्त्र्वाकांक्षी प्रकल्प मणिपूरची राजधानी देशाच्या ब्रॉडगेज नेटर्वकव शी जोडण्यासाठी 111 फकमी 

लांबीच्या जजरीबाम-इम्फाळ रेल्र्वे मागावचा एक भाग आहे. 
• 141 मीटर उंचीर्वर बांधण्यात येत असलेला हा पूल माला - ररजकेा व्हायाडक्ट, माँटेननग्रो या युरोपमधील 139 

मीटरचा वर्वक्रम मागे टाकेल. 
• डडसेंबर 2023 पयतं पुलाच ेकाम पूिव होईल. 

Source: ET 
 
पायका बंड 
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• कें द्रीय सांस्कृनतक मंत्री जी फकशन रेड्डी म्हिाल ेकी, ओडडशाच्या 1817 च्या पायका बंडाला स्र्वातंत्रयाचे पहहले 

युद्ध म्हटले जाऊ शकत नाही, परंतु ते बब्रहटशांवर्वरुद्धच्या लोकांच्या उठार्वाची सुरुर्वात आहे. 
• इयत्ता 8 र्वी नॅशनल कौजन्सल ऑफ एज्युकेशनल ररसचव अँड रेननगं (NCERT) इनतहासाच्या पाठ्यपुस्तकात 

केस स्टडी म्हिून त्याचा समारे्वश केला जाईल. 
• 2017 मध्ये प्रथमच, ओडडशा राज्य मंबत्रमंडळाने पायका बंड हे स्र्वातंत्रयाचे पहहले युद्ध म्हिून घोवषत 

करण्यासाठी कें द्राला औपचाररकपिे वर्वनंती करण्याचा प्रस्तार्व मंजूर केला होता. 
• सध्या, 1857 च्या भारतीय वर्वद्रोह फकंर्वा मसपाही वर्वद्रोहाला बब्रहटश राजर्वटीवर्वरुद्धचे पहहले स्र्वातंत्रय युद्ध 

म्हटले जाते. 
Source: The Hindu 
 
भारतीय राष्ट्रीय महामागा प्राधधकरि 

• कें द्राने अलका उपाध्याय यांची भारतीय राष्ट्रीय महामागव प्राधधकरि (NHAI) च्या अध्यक्षपदी ननयुक्ती केली 
आहे. 

 

 
• मध्य प्रदेश केडरच्या 1990 च्या बॅचच्या IAS अधधकारी अलका उपाध्याय सध्या ग्रामीि वर्वकास वर्वभागाच्या 

अनतररक्त सधचर्व आहेत. 
• बंदरे, जहाजबांधिी आणि जलमागव मंत्रालयाचे अनतररक्त सधचर्व संजय बंदोपाध्याय यांची भारतीय अंतदेशीय 

जलमागव प्राधधकरिाच्या अध्यक्षपदी ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
• जी अशोक कुमार, ममशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय जल ममशन, जल संसाधन वर्वभाग, नदी वर्वकास आणि गगंा 

पुनरुत्थान, महासंचालक असतील, राष्ट्रीय स्र्वच्छ गंगा अमभयान. 
Source: Indian Express 
 
समि युननहहिा 2021 

• भारताच्या हरनाज संधू हहला ममस युननव्हसव 2021 चा ताज ममळाला आहे. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

• पंजाबजस्थत हरनाज संधूने इस्रायलमधील इलात येथ ेझालेल्या 70 व्या ममस युननव्हसव 2021 मध्ये भारताचे 
प्रनतननधधत्र्व केले. 

• हरनाझने पराग्रे्वच्या नाहदया फरेरा आणि दक्षक्षि आफिकेच्या लालेला मस्र्वाने यांना हररू्वन ममस युननव्हसव 
2021 चा ताज जजंकला. 

• हरनाज संधूच्या आधी फक्त दोन भारतीयांनी ममस युननव्हसवचा फकताब जजंकला आहे - 1994 मध्ये अमभनेत्री 
सुजष्ट्मता सेन आणि 2000 मध्ये लारा दत्ता. 

• चंदीगडची मॉडेल हरनाज संधूने यापूर्वी अनेक सौंदयव स्पधाव जजकंल्या आहेत. 
• नतला ममस हदर्वा (DIVA) 2021 आणि फेममना ममस इंडडया पंजाब 2019 चा ताज ममळाला आहे. 
• हरनाजला फेममना ममस इंडडया 2019 मध्ये टॉप 12 मध्ये देखील स्थान देण्यात आले. 

 
Source: India Today 

 
युनेस्कोने मानवतेच्या आयिीएचच्या प्रनतननधी यादीत ‘कोलकात्यातील दगुाा पूिा’ नोंदवली 

• युनेस्कोच्या 2003 च्या अमूतव सांस्कृनतक र्वारशाच्या सुरक्षेर्वरील अधधर्वेशनाच्या आंतर-सरकारी सममतीने पॅररस, 
िान्स येथे डडसेंबर 13 ते 18 डडसेंबर 2021 मध्ये आयोजजत केलेल्या 16 व्या सत्रात मानवतेचा अमूता 
िांस्कृनतक वारिा (आयिीएच) च्या प्रनतननधी िूचीमध्ये 'कोलकाता येथील दगुाा पूिा' असे नमूद केले आहे. 

 
मुख्य मुद्दे 

● दगुावपूजेच्या उपेक्षक्षत गटांना आणि व्यक्तींना तसेच महहलांना या घटकाचे रक्षि करण्यासाठी त्यांच्या 
सहभागामध्ये सहभागी करून घेतल्याबद्दल सममतीने दगुावपूजेचे कौतुक केले. 

टीप: 
● कोलकाता येथील दगुावपूजेच्या मशलालेखासह, भारतामध्ये आता 14 अमूतव सांस्कृनतक र्वारसा घटक आहेत 

ज्यांचे प्रनतजष्ट्ठत युनेस्कोच्या मानर्वतेच्या आयसीएचच्या प्रनतननधी यादीत आहे. 
● अमलकडच्या र्वषांत, मशलालेख पाहहलेल्या आयसीएच घटकांमध्ये कंुभमेळा (अफंकत  2017), योग (अफंकत 

2016) याचंा समार्वेश आहे. 
● भारत 2003 च्या युनेस्को करारार्वर स्र्वाक्षरी करिारा आहे ज्याचा उद्देश परंपरा आणि जजर्वंत 

अमभव्यक्तीसह अमूतव र्वारशाचे रक्षि करिे आहे. 
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स्त्रोत: पीआयबी 
 

अनुिूधचत िाती/िमातींवरील अत्याचाराववरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन िुरू 
● कें द्रीय सामाजजक न्याय आणि अधधकाररता मंत्री डॉ. र्वीरेंद्र कुमार यांनी अनुसूधचत जाती/जमातींसाठी 

नॅशनल हेल्पलाइन अगेफस्ट अॅरॉसिटी (एनएचएए) सुरू केली आहे. 
● हेल्पलाइन आता संपूिव देशभरात टोल-िी क्रमाकं “14566” र्वर हहदंी, इंग्रजी आणि राज्य/कें द्रशामसत 

प्रदेशांच्या प्रादेमशक भाषेत चोर्वीस तास उपलब्ध आहे. 
मुख्य मुद्दे 

● हेल्पलाइन क्रमांक अनुिूधचत िाती आणि अनुिूधचत िमाती (अत्याचार प्रनतबंध) [पीओए] कायदा, 1989 
ची योग्य अंमलबजार्विी सुननजचचत करेल. आणि देशभरातील कोित्याही दरूसंचार ऑपरेटरच्या मोबाइल 
फकंर्वा लँडलाइन नंबरर्वरून व्हॉइस कॉल/व्हीओआयपी करून प्ररे्वश केला जाऊ शकतो. 

 
टीप: अलीकडेच, भारताच े लोकपाल चेअरपसवन, न्यायमूती वपनाकी चंद्र घोष यांनी ‘लोकपालऑनलाइन’ 
नार्वाच्या तक्रारींच्या व्यर्वस्थापनासाठी डडजजटल प्लॅटफॉमवचे उद्घाटन केले, ज्यामध्ये देशातील सर्वव नागररक 
प्ररे्वश करू शकतात आणि तक्रारी कोठूनही, कधीही नोंदर्वता येतात. 

स्त्रोत: फयूिऑनएअर 

िंरक्षि मंत्री रािनाथ सिहं यांनी 1971 च्या भारत-पाक युद्धातील भारताच्या ववियाला 50 वषे पिूा 
झाल्याबद्दल स्मतृी धचफहाचे अनावरि केले 

● िंरक्षि मतं्री रािनाथ सिहं यांनी 16 डडसेंबर 2021 रोजी नर्वी हदल्ली येथ े1971 च्या भारत-पाक 
युद्धादरम्यान भारताच्या वर्वजयाच्या सुर्विवमहोत्सर्वी र्वषावचे प्रतीक असलेल्या इंडडया पोस्ट स्पेशल डे कव्हर 
आणि स्मरिाथव नतफकटाचे अनार्वरि केले. 

● डडसेंबर 2020 मध्ये सुरू झालेल्या र्वषवभराच्या ‘स्र्वणिवम वर्वजय र्वषव’ सोहळ्याचा मशखर हा हदर्वस आहे. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

 
मुख्य मुद्दे 

● आत्मसमपवि आणि पाफकस्तानी सशस्त्र दलांर्वर भारतीय सशस्त्र दलांच्या ननिावयक वर्वजयाचा हदर्वस 
म्हिून दरर्वषी 16 डडसेंबर हा हदर्वस ‘वविय हदवि’ म्हिून साजरा केला जातो.  

● ‘स्र्वणिवम वर्वजय र्वषव’ स्टॅम्प लाँच करून, भारत आपल्या सशस्त्र दलांची व्यार्वसानयकता आणि शौयव साजरे 
करतो आणि आपला जुना ममत्र आणि जर्वळचा शेजारी, बांगलादेश याच्याशी असलले्या आपल्या 
र्वचनबद्धतेची पुष्ट्टी करतो. 

स्त्रोत: पीआयबी 
 
भारताचे पहहले आंतरराष्ट्रीय लवाद आणि मध्यस्थी कें द्र 

● भारताचे पहहले आंतरराष्ट्रीय लवाद आणि मध्यस्थी कें द्र (आयएएमिी) चे उद्घाटन भारताचे सरन्यायाधीश 
एन. व्ही. रमि आणि तेलंगिाचे मुख्यमतं्री के. चदं्रशखेर रार्व यांच्या हस्ते हैदराबाद येथे संयुक्तपिे 
करण्यात आले. 

 

मुख्य मुद्दे 

● कें द्राचे आजीर्वन वर्वचर्वस्त न्यायमूती आर.व्ही. रर्वींद्रन, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एल. नागेचर्वर रार्व, 

हहमा कोहली आणि तेलंगिा आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश या कायवक्रमाला उपजस्थत 
होते. 

● आतापयतं, भारतासह सर्वव प्रादेमशक देश आणि सामान्य लोकांच्या गंुतागंुतीच्या कायदेशीर बाबी सिगंापूर 
आणि युके च्या मध्यस्थी कें द्रात सोडर्वल्या जात होत्या, परंतु हैदराबादमध्ये हे मध्यस्थी कें द्र सुरू झाल्याने 
आता लर्वादाची प्रफक्रया येथ ेपार पाडता येिार आहे. . 

● हैदराबाद येथे आयएएमसी ची स्थापना हे देशातील एडीआर (अल्टरनेट डडस्प्यूट ररझोल्यूशन) लँडस्केप 
र्वाढर्वण्याच्या हदशेने एक महत्त्र्वाचे पाऊल आहे. 

स्त्रोत: टीओआय 
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कें द्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिहं यांनी िुशािन िप्ताहाचे उद्घाटन केले (20-25 डडिेंबर 2021) 
● कें द्रीय राज्यमंत्री (स्र्वतंत्र प्रभार) वर्वज्ञान आणि तंत्रज्ञान; काममवक, सार्ववजननक तक्रारी, ननर्वतृ्तीरे्वतन, डॉ जजतेंद्र 

मसहं यांनी तळागाळातील सर्वोत्तम प्रशासन पद्धतींचे प्रदशवन आणि प्रनतकृती दशववर्वण्यासाठी िुशािन 
िप्ताहाचे (20-25 डडिेंबर 2021) उद्घाटन केले. 

● मंत्रयानंी ‘प्रशािन गाव की और’ - एक राष्ट्रहयापी मोहीम सार्ववजननक तक्रारींचे ननर्वारि आणि सेर्वा वर्वतरि 
सुधारण्यासाठी सुरू केली. 

 

मुख्य मुद्दे 

● भारताच्या स्र्वातंत्रयाच्या 75 व्या र्वषावत आझादी का अमतृ महोत्सर्व साजरा करण्याचा एक भाग म्हिून, 

प्रशािकीय िुधारिा आणि िावािननक तक्रार ववभाग (डीएआरपीिी) नोडल वर्वभाग म्हिून एक सुशासन 
सप्ताह साजरा केला जात आहे. 

● “प्रशासन गार्व की और”- च्या माध्यमातून एक राष्ट्रव्यापी मोहीम सार्ववजननक तक्रारींचे ननर्वारि आणि सेर्वा 
वर्वतरि सुधारण्यासाठी भारतातील सर्वव जजल्हे, राज्ये आणि कें द्रशामसत प्रदेशांमध्ये आयोजजत केली जाईल. 

● 700 हून अधधक जजल्हाधधकारी "प्रशासन गार्व की और" मध्ये सहभागी होिार आहेत आणि 
आठर्वड्याभराच्या कायवक्रमादरम्यान, रे्वळेर्वर तक्रार ननर्वारि आणि सेर्वा वर्वतरि सुधारण्यासाठी 
तहसील/पंचायत सममती मुख्यालयाला भेट देतील. 

टीप: 
● या कायवक्रमादरम्यान, डॉ जजतेंद्र मसहं यांनी सुशासनाच्या पद्धती - "शािन की बदलती तिवीर" या 

प्रदशवनाचे उद्घाटन केले. 
● त्यांनी गुड गहहनाफि वीक पोटाल देखील लाँच केले आणि डीएआरपीजी च्या 2 र्वषाचं्या कामधगरीर्वर 

पुजस्तकेचे प्रकाशन केले. 
स्त्रोत: पीआयबी 
 

श्री अरत्रबदंो ियंती 
• अध्याजत्मक नेते श्री अरबबदंो यांच्या 150 व्या जयंतीननममत्त स्थापन करण्यात आलेल्या 53 सदस्यीय 

सममतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेततृ्र्व करत आहेत. 
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• पंतप्रधानांव्यनतररक्त, सममतीमध्ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बबलाव, दोन माजी पंतप्रधान - मनमोहन मसगं आणि 

एचडी देर्वेगौडा - आणि सांस्कृनतक मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधधसूचनेनुसार अनेक कॅबबनेट मंत्री 
आहेत. 

• 150 र्वी जयंती 15 ऑगस्ट 2022 रोजी येते आणि कें द्राद्र्वारे आझादी का अमतृ महोत्सर्व नार्वाच्या भारत 
@75 समेलब्रेशनशी सुसंगत आहे. 

• श्री अरबबदंो याचंा जन्म 15 ऑगस्ट 1872 रोजी कलकत्ता येथे झाला आणि त्यांनी भारतातील बब्रटीश 
सरकारच्या वर्वरोधात उठार्व करण्याच्या गुप्त तयारीत प्रमुख भूममका घेतली. 

Source: Indian Express 
 
पहहले सशक्षक ववद्यापीठ 

• मुख्यमंत्री अरवर्वदं केजरीर्वाल यांच्या नेततृ्र्वाखालील हदल्ली मंबत्रमंडळाने 'हदल्ली टीचसव युननव्हमसवटी' स्थापन 
करण्याच्या प्रस्तार्वाला मंजुरी हदली आहे. 

 
• 'हदल्ली मशक्षक वर्वद्यापीठ' वर्वधेयक 2021 येत्या अधधर्वेशनात हदल्ली वर्वधानसभेसमोर ठेर्वण्यात येिार आहे. 
• 'हदल्ली टीचसव युननव्हमसवटी' हे सार्ववजननक वर्वद्यापीठ असेल जे वर्ववर्वध शालेय टप्प्यांर्वर शहरासाठी उत्कृष्ट्ट 

दजावचे मशक्षक तयार करण्यासाठी समवपवत असेल. 
• नर्वीन वर्वद्यापीठात शैक्षणिक सत्र 2022-23 साठी प्ररे्वश सुरू होतील. 

Source: India Today 
 
हहनााकयुलर इनोहहेशन प्रोग्राम 

• अटल इनोव्हेशन ममशन (AIM), NITI आयोगाने नर्वोन्मेषकांना, उद्योजकांना सशक्त करण्यासाठी आपल्या 
प्रकारचा पहहला व्हनावक्युलर इनोव्हेशन प्रोग्राम (VIP) सुरू केला आहे. 

 
• हा कायवक्रम भारतातील नर्वोन्मेषक आणि उद्योजकांना भारत सरकारच्या 22 अनुसूधचत भाषांमध्ये इनोव्हेशन 

इकोमसस्टममध्ये प्ररे्वश करण्यास सक्षम करेल. 
• व्हनावक्युलर इनोव्हेशन प्रोग्राम (व्हीआयपी) हा नार्वीन्यपूिव आणि उद्योजकतेच्या क्षते्रातील भाषेतील अडथळे 

कमी करण्याचा एक उपक्रम आहे ज्यामुळे तो 
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पद्धतशीरपिे सजवनशील अमभव्यक्ती आणि व्यर्वहाराच्या भाषांना दपु्पट करेल. 
• VIP साठी आर्वचयक क्षमता ननमावि करण्यासाठी, AIM ने प्रत्येक 22 अनुसूधचत भाषांमध्ये व्हनावक्युलर टास्क 

फोसव (VTF) ओळखले आहे आणि ते प्रमशक्षि देिार आहे. 
• प्रत्येक टास्क फोसवमध्ये स्थाननक भाषा मशक्षक, वर्वषय तज्ञ, तांबत्रक लेखक आणि प्रादेमशक अटल इनक्युबेशन 

सेंटसव (AICs) चे नेततृ्र्व यांचा समारे्वश असतो. 
Source: PIB 
 
राष्ट्रीय डोप चाचिी प्रयोगशाळा (NDTL) 

• नॅशनल डोप टेजस्टंग लॅबोरेटरी (NDTL) ने र्वल्डव अटँी-डोवपगं एजन्सी (WADA) ची मान्यता परत ममळर्वली 
आहे. 

 
• NDTL ची WADA मान्यता 20 ऑगस्ट 2019 रोजी ननलंबबत करण्यात आली, जे सप्टेंबर 2018 मध्ये 

झालेल्या प्रयोगशाळेच्या ऑन-साइट मूल्यांकनादरम्यान आढळून आले होते. 
• WADA, त्याच्या बाजूने, NDTL च्या प्रफक्रया आणि कायवपद्धती इंटरनॅशनल स्टँडडव फॉर लॅबोरेटरीज (ISL) 

च्या नर्वीनतम आर्वतृ्ती आणि WADA ताबंत्रक दस्तऐर्वज, 2021 सह पूिवतः सुसंगत बनर्वण्यासाठी सतत 
मागवदशवन आणि समथवन पुरर्वत आहे. 

Source: PIB 
 
ववक्रम समिरी यांची नवीन उप NSA ननयुकती 

• सीमा वर्वर्वादादरम्यान चीनमध्ये दतू म्हिून काम केलेले वर्वक्रम ममसरी यांची राष्ट्रीय सुरक्षा पररषद 
सधचर्वालयात उप NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार) म्हिून ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• ममसरी हे 1989 च्या बॅचच ेभारतीय परराष्ट्र सेरे्वचे अधधकारी आहेत. ते एक अनुभर्वी मुत्सद्दी आणि भारत-
चीन प्रकरिांचे तज्ञ आहेत. 

• सध्या राजजंदर खन्ना, पंकज सरन आणि दत्तात्रय पडसलगीकर हे उप NSA म्हिून काम पाहत आहेत. 
• 1990 च्या बॅचचे IFS अधधकारी प्रदीप कुमार रार्वत यांची चीनमधील भारताचे नर्वीन राजदतू म्हिून ननयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 
• NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार)- अजजत डोर्वाल. 

 
Source: TOI 
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पािी पुनवाापरावर उत्कृष्ट्टता कें द्र 

 
• नॅशनल ममशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) चे महासंचालक आणि ऊजाव आणि संसाधन संस्था (TERI) च े

महासंचालक यांनी नर्वी हदल्लीतील TERI मुख्यालयात जल पुनर्वावपरार्वर NMCG-TERI चे सेंटर ऑफ 
एक्सलन्स (CoE) लाचँ केले. 

• NMCG आणि TERI यांच्या सहकायावने देशातील पाण्याच्या पुनर्वावपरार्वरील CoE ही अशा प्रकारची पहहली 
कंपनी आहे. 

Source: PIB 
 

िंकल्प स्मारक 
• 29 डडसेंबर 2021 रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आगमनाच्या बरोबर 78 र्वषांनंतर, अंदमान आणि 

ननकोबार कमांडर (CINCAN) कमांडर-इन-चीफ लफे्टनंट जनरल अजय मसगं यांनी संकल्प स्मारक राष्ट्राला 
समवपवत केले. 

• भारताच्या स्र्वातंत्रयलढ्याच्या गाथेत, 30 डडसेंबर 1943 हे कालांतराने एक वर्वशेष स्थान आहे. 
• याच हदर्वशी पोटव ब्लेअर येथे प्रथमच भारतीय भूमीर्वर राष्ट्रध्र्वज फडकर्वण्यात आला. 
• नेताजी 16 जानेर्वारी 1941 रोजी कोलकाता येथून बब्रटीशांच्या देखरेखीतून सुटले आणि 29 डडसेंबर 1943 

रोजी पोटव ब्लेअर एरोड्रोम येथे सुमारे तीन र्वषांनी भारतीय भूमीर्वर परत आले आणि दसुऱया हदर्वशी राष्ट्रध्र्वज 
फडकर्वला हे देखील लक्षिीय आहे. 

• आझाद हहदंच्या तात्पुरत्या सरकारचे प्रमुख आणि भारतीय राष्ट्रीय सैन्याचे सर्वोच्च कमांडर म्हिून नेताजींनी 
बेटांना हदलेली भेट ही 1943 च्या अखेरीस भारतीय राष्ट्रीय सेना भारतीय भूमीर्वर उभी राहील या त्यांच्या 
र्वचनाची प्रतीकात्मक पूतवता आहे. 
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