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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 8 ऑगस्ट त े14 ऑगस्ट 2021 
 

राष्ट्रीय बातम्या 
 

‘पीएम – दक्ष‘पोटटल आहि मोबाईल अ ॅप  

• कें द्रीय सामाहिक न्याय आहि सक्षमीकरि मतं्री डॉ.वीरेंद्र कुमार 

यांनी ‘पीएम-डीएकेएसएच’ नावाच े पोटटल आहि मोबाईल 

अ ॅहललकेशनचे अनावरि केले.  

• कें द्रीय सामाहिक न्याय आहि सक्षमीकरि मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार 

यांनी ‘पीएम-डीएकेएसएच’ नावाचे पोटटल आहि मोबाईल 

अ ॅहललकेशनचे अनावरि केले. 

• कें द्रीय सामाहिक न्याय आहि सक्षमीकरि मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार 

यांनी ‘पीएम-डीएकेएसएच’ नावाचे पोटटल आहि मोबाईल 

अ ॅहललकेशनचे अनावरि केल े

 

रेल मदद: एकीकृत ग्रािक सवेा सोल्यशून 

• भारतीय रेल्वेन े एक एकीकृत वन-स्टॉप सोल्यूशन "रेल मदद" सुरु 

केल े आिे ज्यात रेल्वेच्या अनेक हवद्यमान िेल्पलाईन एकहत्रतपिे 

हवलीन केल्या आिेत. 

• रेल्वे मतं्रालयाचा टोल फ्री क्रमांक 139 िा सवट प्रकारच्या 

चौकशीसाठी आहि तक्रारी करण्यासाठी वापरला िाऊ शकतो आहि 

िेल्पलाईन सुहवधा 12 भाषांमध्ये चोवीस तास उपलब्ध आि.े 

 

यएूनएससी बठैकीच े अध्यक्षपद भषूहविार पतंप्रधान मोदी पहिल े

भारतीय पतंप्रधान बनल े

• भारताचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हहिहडओ कॉन्फरनन्संगद्वारे 

संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा पररषदेच े (यएूनएससी) चचेच ेअध्यक्षपद भषूहवले 

आिे. नरेंद्र मोदी यूएनएससीच्या चचेच े अध्यक्षपद भषूहविारे 

भारताच ेपहिल ेपतंप्रधान ठरले आिेत. 

• उच्चस्तरीय खुल्या चचेचा हवषय िोता 'सागरी सरुक्षा वाढवि े - 

आतंरराष्ट्रीय सिकायाटसाठी एक प्रकरि'. 

 

ककरेन ररहिि ून्याय मतं्रयाचं्या 8 व्या एससीओ बठैकीला उपहस्ित 

• कें द्रीय कायदे मंत्री ककरेन ररहिि ूयांनी शांघाय सिकायट संघटनेच्या 

(एससीओ)  न्यायमंत्रयांच्या आठव्या बैठकीला आभासी पद्धतीने 

ििेरी लावली. कें द्रीय कायदे राज्यमतं्री प्रोफेसर  एसपीनसगं बघले 

यांनीिी या बैठकीला ििेरी लावली. 

• भारतीय ततं्रज्ञान ससं्िा, मुबंई च्या सािय्यान े या कें द्राची स्िापना 

करण्यात येिार आि.े 

• तीन कदवसांच्या बैठकीच े आयोिन ताहिककस्तानन े केले िोत े आहि 

ताहिककस्तानचे न्यायमतं्री  एम.के. अश्यरुरयन यांच्या अध्यक्षतखेाली 

िी बैठक झाली िोती. 

 

दशेातील पहिल ेइंटरनटे गहिनटन्स फोरम  

• 20 ऑक्टोबरपासनू इलके्रॉहनक्स आहि माहिती व ततं्रज्ञान मतं्रालय, 

भारत सरकार देशातील पहिल े इंटरनटे गहिनटन्स फोरम आयोहित 

करिार आिे.   

• या वषीच्या बैठकीची संकल्पना हडहिटल इंहडयासाठी सवटसमावशेक 

इंटरनटे िी आिे. या घोषिेसि, इंटरनेट गहिनटन्स फोरम नावाच्या 

संयुक्त राष्ट्र-आधाररत फोरमचा भारतीय अध्याय सुरू झाला आिे.  
 

यहुनसफे इंहडया, फेसबकु मलुासंाठी सरुहक्षत ऑनलाइन िग हनमाटि 

करिार  

• यहुनसफे इंहडया आहि फेसबकुन े ऑनलाईन सुरक्षेवर हवशेष लक्ष 

कें कद्रत करत मलुांवरील निंसाचार नष्ट करण्यासाठी एक वषाटचा 

संयुक्त उपक्रम सुरू केला आिे. 

• भागीदारीमध्ये देशभरातील सोशल मीहडया मोिीम आहि 100,000 

शालेय मुलांसाठी ऑनलाइन सुरक्षा, हडहिटल साक्षरता आहि 

मानसशास्त्रीय समिटनासाठी क्षमता वाढवि ेसमाहवष्ट आिे. 

 

पतंप्रधान मोदींनी पाम तले उपक्रमाची घोषिा केली 

• पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाम तेलासि स्वयंपाकाच्या तलेांमध्ये 

स्वयंपूिट िोण्यासाठी 11,000 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय खाद्यतले 

हमशन-ऑईल पाम (एनएमईओ-ओपी) ची घोषिा केली आि.े 

• या योिन ेअतंगटत शेतकऱयांना दिेदार हबयाि ेते ततं्रज्ञानापयंत सवट 

सुहवधा सरकार तफे  देण्यात येिार आिेत.  

 

5.82 कोटींहून अहधक िन धन खाती हनहरक्रय  

• अिट मंत्रालयाने राज्यसभेला सूहचत केले आिे की 5.82 कोटींहून 

अहधक ककंवा एकूि खातयाचं्या 14 टके्क िन धन (पीएमिेडीवाय) 

खाती हनहरक्रय आिते. 

• योिनेच्या च्या संकेतस्िळानुसार, िन धन खातयांची एकूि संख्या 

42.83 कोटी आिे आहि तयात िवळपास 1.43 लाख कोटी रुपये 

िमा आिते. 

 

िले्ि के्वस्ट अभ्यासाच ेउद्घाटन 

• इस्रोचे प्रमखु, डॉ. के. हसवन यांनी भारतभरातील 20 खािगी 

रुग्िालयांद्वारे चालहवल े िािाऱया आरोग्य के्वस्ट अभ्यासाचे  

(इस्त्रोच्या अवकाश तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्य गुिवत्ता सुधारि े [िले्ि 

क्वाहलटी अपग्रडेेशन एनबेल्ड बाय स्पसे टेक्नॉलॉिी ऑफ इस्रो] ) 

औपचाररक उद्घाटन केले. 

• असोहसएशन ऑफ िले्ि केअर प्रोहिायडसट इंहडया (एएचपीआय) 

आहि सोसायटी फॉर इमिटन्सी महेडहसन इन इंहडया (एसईएमआय) 

यांनी या कायटक्रमाच ेसि-आयोिन केल ेआि.े 
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राज्य बातम्या 
 

कनाटटकन ेएनईपी-2020 ची अमंलबिाविी करण्याच ेआदशे िारी केल े

• राष्ट्रीय हशक्षि धोरि -2020 च्या अमंलबिाविीसंदभाटत आदेश 

िारी करिारे कनाटटक ि ेदशेातील पहिल ेराज्य बनल ेआिे. 

• राज्य सरकारने चालू शकै्षहिक वषट 2021-2022 पासून एनईपी-

2020 च्या अंमलबिाविीबाबत आदेश िारी केला आिे. 

 

एडीबीन ेमिाराष्ट्रासाठी 300 दशलक्ष डॉलसटच्या अहतररक्त किाटला मिंरुी 

कदली 

• ग्रामीि रस्त े उन्नत करण्यासाठी आहि दगुटम भागांना बािारपेठेशी 

िोडण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या मिाराष्ट्र ग्रामीि कनहेक्टहहिटी 

इम्प्रहूिमेंट प्रोिके्टसाठी अहतररक्त हवत्तपुरवठा म्ििनू महनला हस्ित 

आहशयाई हवकास बकेँन े 300 दशलक्ष डॉलसटच्या किाटला  मंिुरी 

कदली  आिे. 

• मिाराष्ट्रातील 2100 ककलोमीटर (ककमी) ग्रामीि रस्तयांची हस्िती 

आहि सुरहक्षतता सुधारण्यासाठी आहि रटकवून ठेवण्यासाठी  ऑगस्ट 

2019 मध्ये या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. 

 

गिुरातच्या मखु्यमतं्रयानंी ईनगर मोबाइल अनपु्रयोग आहि पोटटल सरुू 

केल े

• गुिरातचे मुख्यमंत्री  हविय रुपािी यांनी ईनगर मोबाइल 

अ ॅहललकेशन आहि पोटटल सुरू केल ेआि.े 

• ईनगर प्रकल्पासाठी गिुरात अबटन डेहिलपमेंट हमशनची नोडल 

एिन्सी म्ििनू हनयुक्ती करण्यात आली आिे. 

 

मिाराष्ट्रान ेआयटी क्षते्रासाठी रािीव गाधंी परुस्कार िािीर केला 

• मिाराष्ट्र सरकारने माहिती आहि ततं्रज्ञान (आयटी) क्षते्रात उतकृष्ट 

कामहगरी केलेल्यांना मािी पतंप्रधान रािीव गाधंी यांच्या नावे 

नवीन पुरस्कार िािीर केला आिे. 

• रािीव गांधी पुरस्कार माहिती तंत्रज्ञान क्षते्रात उल्लेखनीय काम 

करिाऱया मिाराष्ट्रातील ससं्िानंा कदला िाईल. 

 

काकोरी रेन षडयतं्र आता काकोरी रेन अ ॅक्शन अस ेओळखल ेिािार 

• उत्तर प्रदशे सरकारने 1925 मधील शस्त्र ेखरेदी करण्यासाठी काकोरी 

येिे रेल्वे लुटल्याबद्दल फाशी झालेल्या क्रांहतकारकांना श्रद्धांिली 

अपटि करताना 'काकोरी रेन षडयतं्र' ककंवा 'काकोरी रेन दरोडा' 

म्ििनू ओळखल्या िािाऱया या ऐहतिाहसक स्वाततं्रय चळवळीच्या 

घटनेच ेनाव बदलून आता  काकोरी रेन अ ॅक्शन असे ठेवले आि े

 

छत्तीसगड शिरी क्षते्रातील वन ससंाधन िक्कानंा मान्यता कदली  

• शिरी भागातील सामदुाहयक वन ससंाधन िक्कानंा मान्यता देिारे 

छत्तीसगड ि े पहिल े राज्य बनल े आि,े राज्य सरकारन े धमतरी 

हिल्यातील रहिवाशांचे 4,127 िेक्टरवरील िंगल अहधकार मान्य 

केले आिेत. 

• बघले यांनी छत्तीसगडमध्ये राििाऱया आकदवासी समुदायाचा 

"अ ॅटलास" आहि पचंायती राि व्यवस्ितेील लोकप्रहतहनधी आहि 

सदस्यांना प्रहशक्षि देण्यासाठी हवशेष पाच भागांचे हशक्षि मॉडू्यलचे 

अनावरि केले. 
 

िम्म ू-काश्मीरमध्य े“बगंस आवाम मळेा” 

• िम्मू आहि काश्मीरच ेनायब राज्यपाल मनोि हसन्िा यांनी कुपवाडा 

हिल्यातील बगंस हिॅली येिे भारतीय स्वातंत्रयाच े75 वे वषट सािरे 

करण्यासाठी खेड्यातील खळे, स्िाहनक स्पधाट आहि इतर उपक्रम 

असलेल्या बगंस आवाम मळेाव्याच ेउद्घाटन केल.े 

 

इंदरू: भारतातील पहिल े'वॉटर ललस' प्रमाहित शिर 

• स्वच्छ सवेक्षि 2021 अंतगटत देशातील पहिल े‘वॉटर ललस’ प्रमाहित 

शिर िोण्याचा मान मध्य प्रदशे राज्यातील इंदरू ला हमळालेला आिे. 

• इंदरू शिरातील 30 टके्क सांडपािी योग्य प्रकक्रया करून बगीच,े 

बांधकाम इतयादी रठकािी वापरल ेिात.े 

 

आतंरराष्ट्रीय बातम्या 
 

दहक्षि आकफ्रकेन ेकृहत्रम बहुद्धमत्ता प्रिालीला पटेंट कदल े

• दहक्षि आकफ्रकेन े डीएबीयएुस नावाच्या कृहत्रम बुहद्धमत्ता (एआय) 

प्रिालीला "फ्रॅ क्टल भहूमतीवर आधाररत फूड कंटनेर" शी संबंहधत 

पेटंट कदल.े. 

• डीएबीयुएस (ज्याचा अिट "एकाहतमक भावनाचं्या स्वायत्त 

बटूस्रॅनपगंसाठी साधन अिवा हडहिाईस फॉर द ऑटोनोमस 

बटूस्रॅनपगं ऑफ यहुनफाईड सेंरटयन्स असा आिे) एआय आहि 

प्रोग्रानमंग क्षेत्रातील अग्रिी स्टीफन िलेर यांनी िी एआय प्रिाली 

तयार केललेी आिे. 

 

हनयकु्ती बातम्या 
 

रािीव गौबा याचंा कॅ हबनटे सहचव म्ििनू कायटकाळ वाढवला 

• मंहत्रमंडळाच्या हनयुक्ती सहमतीन े भारताच े कॅ हबनटे सहचव रािीव 

गौबा यांच्या सेवेची मुदत पढुील एका वषाटसाठी वाढवली आिे. 

• झारखडं केडरच े 1982-बॅचच े आयएएस अहधकारी गौबा यांची 

ऑगस्ट 2019 मध्ये दोन वषांच्या कायटकालासाठी देशातील सवोच्च 

नोकरशाि पदावर हनयुक्ती करण्यात आली िोती. 

 

रेखा शमाट यानंा एनसीडब्ल्य ूच्या अध्यक्षपदी 3 वषाचंी मदुतवाढ 

• भारत सरकारन े रेखा शमाट यांना राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या 

(एनसीडब्ल्यू) अध्यक्षा म्ििनू तीन वषाचंी मदुतवाढ कदली आिे. तया 

07 ऑगस्ट 2021 पासून, वयाच्या 65 व्या वषाटपयंत ककंवा पुढील 

आदेशा पयंत आिखी तीन वषांसाठी अध्यक्षपदाची धुरा 

सांभाळतील. 

• रेखा शमाट ऑगस्ट 2015 पासून सदस्य म्ििनू आयोगाशी संबंहधत 

आिेत आहि 29 सलटेंबर 2017 पासून अध्यक्ष म्ििनू अहतररक्त 

कायटभार सांभाळत िोतया. 

 

आरबीआयन े बकँकंग फसविकू िागतृी मोहिमसेाठी नीरि चोप्राची 

हनयकु्ती केली 

• ररझहिट बकँ ऑफ इंहडयान े (आरबीआय) हडहिटल बकँकंग 

फसविूकींपासून लोकांना सावध करण्यासाठी िनिागृती मोिीम 

सुरू केली आिे. 

• या नवीन मोहिमेसाठी आरबीआयने ऑहलहम्पक सुविटपदक हवितेा 

नीरि चोप्राला सकदछादतू म्ििनू हनयुक्त केले आिे. 
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मोिम्मद मोखबर: इरािच ेपहिल ेउपराष्ट्रपती 

• इरािच े नवे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी अमेररकेन े बंदी 

घातलेल्या सरकारी मालकीच्या फाउंडेशनचे अध्यक्ष मोिम्मद 

मोखबर यांना इरािच े पहिल े उपराष्ट्रपती म्ििनू नामांककत केले 

आिे. 

• मोिम्मद मोखबर अनेक वषांपासून सतेाद ककंवा इमाम खोमनेीच्या 

आदशेाची अमंलबिाविी करिाऱया फाउंडेशनचे प्रमखु आिते. 

 

रािकुमार राव: कॅ हशफायच ेसकदच्छादतू 

• कॅ हशफाय या री-कॉमसट (पनुवाटिीज्य) कंपनीन ेरािकुमार राव यांची 

पहिल ेसकदच्छादतू म्ििून हनयुक्ती केल्याचे िािीर केले. 

 

कमलशे कुमार पतं-नव ेएनपीपीए अध्यक्ष 

• हिमाचल प्रदेश केडरचे 1993 बॅचचे आयएएस अहधकारी कमलशे 

कुमार पतं यांची कें द्रीय मंहत्रमंडळाच्या हनयुक्ती सहमतीन े राष्ट्रीय 

औषधी ककंमत प्राहधकरि (एनपीपीए) च े नवीन अध्यक्ष म्ििनू 

हनयुक्ती केली आिे. त े आयएएस अहधकारी शुभ्रा नसंग यांची िागा 

घेतील. 

 

अिटव्यवस्िा बातम्या 
 

एटीएममधील रोकड सपंली असल्यास बकँानंा दडंग 

• भारतीय ररझहिट बकेँन े(आरबीआय) 'एटीएम मध्य ेरोकड नसल्यास 

दडं योिना' सुरू करण्याची घोषिा केली आिे, ज्यानुसार ती 

एटीएम/डब्ल्यूएलएिवर रोख दंड आकारिार आिे. 

• िी योिना 01 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू िोईल. एका महिन्यात 

दिा तासांपके्षा िास्त एटीएममध्ये कॅ श-आउट (रोकडहवरहित) 

झाल्यास प्रतयेक एटीएमवर ₹ 10,000/- चा दंड आकारला िाईल. 

 

आरबीआयन ेबचत गटानंा तारि-मकु्त किाटची मयाटदा वाढहवली 

• भारतीय ररझहिट बँकेने डीएवाय-एनआरएलएम (दीनदयाल अंतयोदय 

योिना-राष्ट्रीय ग्रामीि आिीहवका हमशन) अतंगटत स्वयं-सिायता 

गटांना (एसएचिी) तारि-मुक्त किाटची मयाटदा रु. 10 लाख वरून 

रु. 20 लाख केली आि.े 

• भारत सरकारच्या ग्रामीि हवकास मतं्रालयान े (एमओआरडी) 

स्विटियंती ग्राम स्वरोिगार योिने (एसिीएसवाय) ची पुनरटचना 

करून राष्ट्रीय ग्रामीि आिीहवका हमशन (एनआरएलएम) सुरू केले. 

• 29 माचट 2016 पासून एनआरएलएम ला दीनदयाल अंतयोदय 

योिना-राष्ट्रीय ग्रामीि आिीहवका हमशन असे नाव देण्यात आल.े 

 

हसडबीन े"हडहिटल प्रयास" किट हवतरिाच ेव्यासपीठ सरुु केल े

• भारतीय लघ ुउद्योग हवकास बकँ (हसडबी) न ेकमी उतपन्न गटांतील 

उद्योिकांना किट सुलभ करण्यासाठी 'हडहिटल प्रयास' या अ ॅप-

आधाररत हडहिटल-किट हवतरि व्यासपीठाचे अनावरि केले आि.े 

• ई-बाइक्स आहि ई-हिॅन खरेदीसाठी हडहलहिरी पाटटनसटना किट 

देण्यासाठी हसडबीने हबगबास्केटशी करार केला आि.े 

 

भारतातील अब्िाधीशाचं्या सखं्यते घसरि 

• राज्यसभेत अिटमंत्री हनमटला सीतारामि यांनी राज्य सभते कदलेल्या 

हनवेदनानुसार 2020-21 च्या मिामारीग्रस्त आर्िटक वषाटत 

भारतातील अब्िाधीशांची संख्या 141 वरून घसरून 136 वर आली 

आिे. 

• कें द्रीय प्रतयक्ष कर मडंळाकडे (सीबीडीटी) उपलब्ध माहितीनुसार, 

प्रतयक्ष करांतगटत अब्िाधीश या शब्दाची कायदेशीर ककंवा प्रशासकीय 

व्याख्या नािी तसेच 01 एहप्रल 2016 पासून संपत्ती कर रद्द करण्यात 

आला आिे तयामळेु सीबीडीटी वैयहक्तक करदातयाच्या संपूिट 

संपत्तीबद्दल अहधक माहिती घेऊ शकत नािी. 

 

िलुमैध्य ेककरकोळ मिागाई कमी िोऊन 5.59% झाली 

• मुख्यतः अन्नधान्याच्या ककंमती मंदावल्यामळेु ककरकोळ मिागाई 

िुलमैध्ये 5.59% पयतं कमी झाली आि.े 

• ग्रािक ककंमत हनदशेाकं (सीपीआय) आधाररत चलनवाढ िनूमध्ये 

6.26% आहि िुलै 2020 मध्ये 6.73% िोती. अन्नपदािांची 

मिागाई मागील महिन्यात 5.15% वरून िुलमैध्ये 3.96% पयंत 

कमी झाली. 

 

एचसीएल टेक्नॉलॉिीिच ेबािारमलू्य 3 लाख करोड झाल े

• एचसीएल टेक्नॉलॉिीिच े माकेट कॅ हपटलायझशेन (बािार मुल्य) 

पहिल्यांदा 3 लाख करोड रुपयांवर पोिोचले. 

• एचसीएल  कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्हिटससे, इन्फोहसस आहि हवप्रो 

नंतर िा टलपा गाठिारी चौिी भारतीय माहिती ततं्रज्ञान (आयटी) 

कंपनी ठरली आि.े 

• टीसीएस आहि इन्फोहसस नतंर एचसीएल टेक िी मिसलूानुसार 

हतसरी सवाटत मोठी भारतीय आयटी सेवा कंपनी आिे. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

िररयािा सरकारन ेवॉलमाटट वदृ्धीसोबत सामिंस्य करार केला 

• िररयािा सरकारने भारतीय एमएसएमई उतपादनांना आंतरराष्ट्रीय 

बािारपेठे उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वॉलमाटट वदृ्धी’ आहि 

‘िकदशटक’ सि सामंिस्य करार केला आि.े 

• मोठ्या उद्योगांसि एमएसएमई ला प्रोतसािन देण्यासाठी, 

गुंतविकूदारांना ‘िररयािा एंटरप्रायझसे अडँ एम्ललॉयमेंट पॉहलसी -

2020’ मध्ये अनेक मित्त्वाच्या सवलती देण्यात आल्या आिते. 
 

एमएस धोनी- िोमलने चा सकदछादतू 

• िोम इंरटररयसट कंपनी िोमलनेन े मिेंद्रनसगं धोिीसोबत इकक्वटी 

भागीदार आहि सकदछादतू म्ििून तीन वषांच्या सामररक भागीदारी 

केली आि.े भागीदारीचा भाग म्ििनू, धोनीकडे िोमलनेमध्ये 

इकक्वटीची मालकी असेल आहि ते कंपनीच े पहिल े सकदछादतू 

असतील. 
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एडब्ल्यएूस: आरबीएल बकेँचा क्लाउड प्रदाता 

• आरबीएल बकेँन े अ ॅमझेॉन वबे सर्हिटससे (एडब्ल्यएूस) या कंपनीची 

प्रधान क्लाउड प्रदाता म्ििनू हनवड केली आिे. 

• एडब्ल्यूएस बकेँला एआय- समर्िटत बँककंग सोल्यूशन्स मिबतू 

करण्यासाठी आहि बँकेत हडहिटल पररवतटन घडवून आिण्यास मदत 

करेल. 

• आरबीएल बँक अ ॅमझेॉन टके्सरॅक्टचा लाभ घेईल, एक मशीन लर्नगं 

सेवा िी स्कॅन केलेल्या कागदपत्रांमधनू मिकूर, िस्तलखेन आहि डेटा 

स्वयंचहलतपिे काढू शकते. 

 

भारतीय नौदल, आयडीएफसी फस्टट बकँ याचं े ‘ऑनर फस्टट’ बकँकंग 

सोल्यशून्स 

• भारतीय नौदलान े ‘ऑनर फस्टट’ बँककंग सोल्यूशन्स सुरू करण्यासाठी 

इन्फ्रास्रक्चर डेहिलपमेंट फायनान्स कंपनी (आयडीएफसी) फस्टट 

बँकेशी सामंिस्य करार केला आिे. ‘ऑनर फस्टट’ ि े भारतीय 

नौदलातील कमटचारी आहि हनवृत्त अहधकाऱयांना सेवा देण्यासाठी 

प्रीहमयम बँककंग सोल्यूशन आिे.  

 

भारतीय नौदल, आयडीएफसी फस्टट बकँ याचं े ‘ऑनर फस्टट’ बकँकंग 

सोल्यशून्स 

• सावटिहनक क्षेत्रातील इंहडयन बकेँन े टोककयो, िपानमध्ये 24 

ऑगस्टपासनू सुरू िोिाऱया पॅराहलहम्पक गमे्सच्या बकँकंग भागीदार 

िोण्यासाठी भारतीय पॅराहलहम्पक सहमती (पीसीआय) सि एक 

सामंिस्य करार केला आिे. 

• या करारानुसार बँक पॅराहलहम्पक मध्ये भाग खळेाडंूना तयारी 

करण्यासाठी वषटभर आर्िटक सिाय्य प्रदान करेल. 

 

सहमट आहन कॉन्फरन्स बातम्या 
 

28 वी आहसयान प्रादहेशक मचंाची महंत्रस्तरीय पररषद 

• शांघाय सिकार संघटनेच्या परराष्ट्र व्यविार राज्यमंत्री डॉ रािकुमार 

रंिन नसिं यांनी ब्रनुईे दारुस्सलामच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या 28 

व्या आहसयान प्रादहेशक मचं (एआरएफ) परराष्ट्र मंत्रयांच्या 

बैठकीसाठी भारताच्या हशष्टमंडळाचे नतेृतव केले. 

• डॉ नसंि यांनी इंडो-पॅहसकफक प्रदेश, दिशतवादाचा धोका, समुद्री 

क्षेत्रात युएनसीएलओएस च े मित्त्व आहि सायबर सुरक्षा याहवषयी 

भारताचे दषृ्टीकोन सादर केले. 

• एआरएफ मतं्रयांनी युवा, शांती आहि सुरक्षा (वायपीएस) अिेंडाला 

प्रोतसािन देण्यासाठी संयुक्त घोषिापत्राचा स्वीकार केला. 

 

भारतान ेआयबीएसए पयटटन मतं्रयाचंी आभासी बठैक आयोहित केली 

• भारताने आभासी व्यासपीठाद्वारे आयबीएसए (भारत, ब्राझील आहि 

दहक्षि आकफ्रका) पयटटन मतं्रयांची बैठक आयोहित केली िोती. कें द्रीय 

पयटटन मतं्री श्री िी. ककशन रेड्डी यांनी बैठकीचे अध्यक्षपद भषूवले. 

• ब्राझील फेडरेरटहि ररपहब्लकच े पयटटन मतं्री, हगल्सन मचाडो नेटो 

आहि दहक्षि आकफ्रका प्रिासत्ताकचे पयटटन उपमतं्री, कफश आमोस 

मिल्लाले, यांनी भारताच्या आयबीएसए अध्यक्षतेखालील हहिहडओ 

कॉन्फरनन्संगमध्ये भाग घतेला. 
 

एससीओ सदस्याचं्या कृषी मतं्रयाचंी सिावी पररषद 

• कें द्रीय कृषी आहि शेतकरी कल्याि मतं्री नरेंद्र नसिं तोमर यांनी 

हहिहडओ कॉन्फरनन्संगद्वारे शाघंाय कोऑपरेशन ऑगटनायझशेन 

(एससीओ) च्या सदस्य देशांच्या कृषी मतं्रयाचं्या 6 व्या बैठकीला 

संबोहधत केले आि.े दशुान्बे येिे ताहिककस्तानच्या अध्यक्षतेखाली िी 

बैठक आयोहित करण्यात आली िोती. 

• बैठकीदरम्यान नरेंद्र नसंि तोमर यांनी भारत सरकारकडून ग्रामीि 

युवक, शेतकरी आहि शते महिलांना सशक्त करण्यासाठी आहि कृषी 

क्षेत्रात नाहवन्यपूिट तंत्रज्ञानाचा वापर आहि प्रसार करण्यासाठी 

भारतातफे केल्या िािाऱया प्रयत्ांची माहिती कदली. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

वन धन योिन ेअतंगटत नागालडँला 7 राष्ट्रीय परुस्कार 

• आकदवासी सिकारी हवपिन हवकास मिासघं मयाट. (रायफेड) च्या 

34 व्या वधाटपन कदनाहनहमत्त झालेल्या कायटक्रमात नागालडँला 

पहिल्या वन धन वार्षटक परुस्कार 2020-21 मध्ये सात राष्ट्रीय 

पुरस्कारांनी सन्माहनत करण्यात आल.े 

• कें द्रीय आकदवासी मंत्री अिुटन मुडंा यांनी झमू वेहबनारद्वारे या 

पुरस्कारांचे हवतरि केले. नागालँडला ‘बेस्ट सहि ेस्टेट’, ‘बेस्ट रेननंग’ 

आहि ‘हिीडीहिीकेसीची सवाटहधक संख्या’ स्िापन करण्यासाठी प्रिम 

स्िान हमळाल ेतर ‘बेस्ट सेल्स िनरेटेड’, आहि ‘बसे्ट इनोहिशेन अ ॅण्ड 

कक्रएरटहहिटी’ साठी हतसरे स्िान हमळाल.े  

 

भारतीय सघंान ेयएूस इनोहिशेन परुस्कार निकंला 

• भारतीय कंपनी सॉफ्टवदीला अमेररकेतील प्रहतहित नॅशनल सायन्स 

फाउंडेशन इनोहिशेन-कॉलसट (एनएसएफ आय-कॉलसट) संघ पुरस्कार 

प्रदान करण्यात आला आि.े 

• सॉफ्टवदीचा पुरस्कारप्राप्त प्रकल्प ‘स्टोकॅ हस्टक मॉडेनलगं, हडझाइन 

हसम्यलुशेन आहि इलके्रॉहनक उपकरिाचं े सवंदेनशीलता हवश्लषेि 

िस े मकुद्रत-सर्कट ट-बोडट (पीसीबी) साठी अतयाधुहनक संगिकीय 

पद्धती हवकहसत करण्यावर कें कद्रत आिे, िो चालकहवरहित वािने 

आहि ऊिाट-कायटक्षम स्माटट इमारती सारख्या नवीन ततं्रज्ञानाच्या 

अनुप्रयोगांच्या वाढीसाठी मित्त्वपूिट आि.े 

 

अिवाल आहि हनदेशाकं बातम्या 
 

नवीन िागहतक यवुा हवकास हनदशेाकं 

• लडंनमधील कॉमनवले्ि सहचवालयान े िारी केलेल्या तरुिांची 

हस्िती मोिण्यासाठी नवीन िागहतक यवुा हवकास हनदशेाकं 2020 

मध्य े181 दशेामंध्य ेभारत 122 व्या क्रमांकावर आि.े नसगंापरू प्रिम 

स्िानावर आिे आहि तयानंतर स्लोहिहेनया, नॉवे, माल्टा आहि 

डेन्माकट  याचंा क्रमाकं लागतो. चाड, सेंरल आकफ्रकन ररपहब्लक, 

दहक्षि सदुान, अफगाहिस्तान आहि नायिर अनकु्रम े शवेटच्या 

स्िानावर आिते. 

• युि डेहिलपमेंटच्या त्रवैार्षटक क्रमवारीत भारत, अफगाहिस्तान आहि 

रहशयासि 2010 आहि 2018 दरम्यान हनदेशांकातील पहिल्या पाच 

हशक्षि आहि रोिगार यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सरासरी 15.74 

टक्क्यानंी वदृ्धी झालेल्या देशांमध्ये आि.े 
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• युवकांच्या हशक्षि, रोिगार, आरोग्य, समानता आहि समावेश, 

शांतता आहि सुरक्षा आहि रािकीय आहि नागरी सिभागाच्या 

हवकासानुसार या हनदेशांकाची रचना केली िाते. 

• 2020 ग्लोबल युि डेहिलपमेंट इंडेक्समध्ये असे कदसून आले आिे की 

2010 ते 2018 दरम्यान िगभरातील तरुिांची हस्िती 3.1 

टक्क्यानंी सुधारली आिे. 

 

स्कायरॅक्सच्या पहिल्या 100 यादीत 4 भारतीय हवमानतळ 

• नवी कदल्लीतील इंकदरा गाधंी आतंरराष्ट्रीय (आयिीआय) 

हवमानतळाला 2021 च्या स्कायरॅक्स वल्डट एअरपोटट अवॉर्डसटमध्ये 

िगातील पहिल्या 50 सवोत्तम हवमानतळांमध्ये स्िान हमळाल ेअसून 

ते 45 व्या स्िानावर आिे. 2020 च्या यादीत ते 50 व्या स्िानावर 

िोते. 

• स्कायरॅक्स वल्डट एअरपोटट अवॉर्डसटची यादी यकेूहस्ित स्कायरॅक्स या 

सल्लागार कंपनी तयार करते. 

• या यादीनुसार कतारमधील दोिा यिेील िमाद आतंरराष्ट्रीय 

हवमानतळ “िगातील सवोत्तम हवमानतळ” ठरल े आिे. तर िानेदा 

हवमानतळ(टोककयो); चांगी हवमानतळ (नसंगापूर); इंहचयोन 

आंतरराष्ट्रीय हवमानतळ (दहक्षि कोररया) आहि  नरीता आंतरराष्ट्रीय 

हवमानतळ (टोककयो) िी हवमानतळे अनुक्रमे 2 ऱया, 3 ऱया आहि 4 

थ्या क्रमांकावर आिते. 

• िदैराबाद: 64 (2020 मध्ये 71 व्या स्िानावर); मुबंई: 65 (2020 

मध्ये 52 व्या स्िानावर); बेंगळुरू: 71 (2020 मध्ये 68 व्या 

स्िानावर) िी भारतातील इतर 3 हवमानतळे पहिल्या शभंरात 

आिेत. 

 

संरक्षि बातम्या 
 

‘झायद तलवार 2021’: भारत-यएुई हद्वपक्षीय यदु्धाभ्यास 

• भारतीय नौदल आहि सयंकु्त अरब अहमरातीच्या नौदलाने 07 

ऑगस्ट, 2021 रोिी अब ू धाबीच्या ककनाऱयावर हद्वपक्षीय नौदल 

सराव ‘झायद तलवार 2021’ आयोहित केला िोता. 

• ‘झायद तलवार 2021’ नौदल सरावाच े मुख्य उद्दीष्ट दोन 

नौदलांमधील आंतर-कायटक्षमता आहि समन्वय वाढवि ेआि.े 

• या युद्ध सरावात भारतीय नौदलाकडून पर्शटयन खाडीत तनैात दोन 

सी ककंग एमके 42 बी िहेलकॉलटरसि आयएनएस कोची ने भाग 

घेतला. युएई कडून, यूएईएस एएल – धफरा, बायननुा वगाटतील 

मागटदर्शटत क्षपेिास्त्र कावटे आहि एक एएस – 565बी पिँर 

िहेलकॉलटरन ेया सरावात भाग घतेला. 

 

रहशयामध्य ेिोिाऱया आतंरराष्ट्रीय सनै्य खळे 2021 मध्य ेभारतीय लरकर 

सिभागी िोिार 

• आतंरराष्ट्रीय आमी गमे्स 2021 ची 7 वी आवतृ्ती 22 ऑगस्ट त े04 

सलटेंबर 2021 दरम्यान रहशयात िोिार आि.े 

• िे खळे अकरा देशांमध्ये आयोहित केल ेिािार असून 42 देशांतील 

280 हून अहधक संघ या खळेात भाग घतेील. 

• इंटरनॅशनल आमी गमे्सला ‘वॉर ऑहलहम्पक’ असेिी म्िटले िात,े िी 

एक आंतरराष्ट्रीय लरकरी क्रीडा स्पधाट आिे, ज्याचे उद्दीष्ट देशांमधील 

लरकरी त ेलरकरी सिकायट आहि सिभागी राष्ट्रांमधील हवश्वास दढृ 

करि ेआिे. 

• 2015 पासून रहशयन सरंक्षि मतं्रालयाद्वारे आयोहित केल्या 

िािाऱया आंतरराष्ट्रीय सैन्य खेळांमध्ये भारतीय लरकराच े 101 

सदस्य  सिभागी िोतील िोिार आिेत. 

 

आयटीबीपीन े आपल्या पहिल्या महिला अहधकाऱयानंा लढाईत सामील 

केल े

• भारत-हतबटे सीमा पोहलस (आयटीबीपी) दलाच े रक्षि करिाऱया 

भारत-चीन एलएसीने प्रिमच आपल्या पहिल्या दोन महिला 

अहधकाऱयानंा लढाईत हनयकु्त केल ेआिे. 

• प्रकु्रती आहि दीक्षा या दोन महिला अहधकाऱयाचंी आयटीबीपी 

बटाहलयनमध्य ेकंपनी कमाडंर म्ििनू नेमिकू केली िाईल. 

• िेअरटोफोर, आयटीबीपीमधील महिला अहधकारी वैद्यकीय शाखते 

कायटरत िोतया ककंवा उच्च पदांवर भारतीय पोहलस सेवेच्या 

प्रहतहनयुक्तीवर िोतया. 

• उत्तराखडंच ेमखु्यमतं्री परुकरनसगं धामी आहि देस्वाल यांनी पाररत 

परेड आहि अटेस्टेशन सोिळ्यानतंर हनसगट आहि दीक्षा यांच्या 

खांद्यावर हनमलरकरी दलात प्रवेश स्तरावरील अहधकारी पद 

असलेल्या सिाय्यक कमांडंटची पदं टाकली आहि तेि ेतयांनी देशाची 

सेवा करण्याची शपि घतेली. 

• आयटीबीपीन े  2016 मध्य ेकें द्रीय लोकसवेा आयोगान े (यपूीएससी) 

घेतलेल्या अहखल भारतीय परीक्षदे्वारे आपल्या संवगाटत महिला 

लढाऊ अहधकाऱयांची भरती सुरू केली 

 

डीआरडीओ न ेहनभटय क्षपेिास्त्राची यशस्वी चाचिी केली 

• सरंक्षि सशंोधन आहि हवकास ससं्िनेे (डीआरडीओ) ओहडशाच्या 

ककनारपट्टीवरील चंडीपूर येिील एकाहतमक चाचिी रेंि (आयटीआर) 

येिून मध्यम श्रेिीच्या सबसोहनक कू्रझ क्षपेिास्त्र हनभटयची यशस्वी 

चाचिी केली आिे. 

• हनभटय िे भारतातील पहिल े स्वदशेी ततं्रज्ञान कू्रझ क्षपेिास्त्र 

(आयटीसीएम) आि.ेआयटीसीएम हनभटयची स्वदेशी बनावटीच्या 

माहिक टबोफॅन इंहिनसि यशस्वी चाचिी करण्यात आली. स्वदेशी 

बूस्टर इंहिनसि क्षेपिास्त्राची िी पहिली यशस्वी चाचिी िोती. 

• िे क्षेपिास्त्र 200 त े 300 ककलोग्रॅम विनाचे पारंपाररक तसेच 

अण्वस्त्र ेवाहून नेऊ शकते. िे क्षेपिास्त्र हवहवध माध्यमाद्वारे प्रक्षेहपत 

केले िाऊ शकते. आयटीसीएम हनभटय 0.7 त े0.9 मॅक वगेान ेप्रवास 

करू शकते. 
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क्वाड समिूाच्या नौदालाचंा एक्स-मलबार 2021 िा यदु्धाभ्यास 

• भारत, अमरेरका, िपान आहि ऑस्रेहलया या क्वाड देशांच्या 

नौदलाचा वार्षटक एक्स-मलबार नौदल संयुक्त युद्धाभ्यास, इंडो-

पॅहसकफकमधील ग्वामच्या ककनारपट्टीवर 21 ऑगस्टपासून आयोहित 

करण्यात येिार आि.े 

 

“अल-मोिद अल-निदंी 2021”-भारत आहि सौदी अरेहबया यदु्धाभ्यास 

• भारत आहि सौदी अरेहबया यांच्यात पहिला संयुक्त नौदल सराव 

“अल-मोिदे अल-निदंी 2021”  आयोहित केला िािार आिे. यात 

सिभागी िोण्यासाठी भारताचे मागटदशटक-क्षपेिास्त्र वाहू नौका 

आयएनएस कोची सौदी अरेहबयात दाखल झाली आि.े 

 

आयएएफ लडाखमध्य ेमोबाइल एटीसी टॉवर उभारल े

• भारतीय िवाई दलान े (आयएएफ) लडाखमधील प्रगत लँनडंग 

ग्राउंडवर एक चल एअर रॅकफक कंरोल (एटीसी) टॉवर उभारले आि.े 

िे िगातील सवाटहधक उंचीवर असलेल्या टॉवरपैकी एक आि.े 

• प्रतयक्ष हनयंत्रि रेषे च्या िवळ असलेले िे टॉवर युद्धिन्य 

पररहस्ितीत भारतीय हवमानांना उपयोगी ठरिार आि.े 

 

भारतीय नौदलान ेसीकॅ ट यदु्धसरावात भाग घतेला 

• भारतीय नौदलान े आपल्या समुद्री कौशल्य दाखहवण्याच्या उदे्दशाने 

अमरेरकेच्या नौदलाच्या नतेतृवाखालील दहक्षि-पवूट आहशया सिकायट 

आहि प्रहशक्षि (सीकॅ ट) नसंगापूर येिे बहुराष्ट्रीय लरकरी सरावात 

भाग घतेला. 

• 2002 मध्ये सुरु झालेल्या या सरावाची िी 20 वी आवृत्ती असून 

यात भारत आहि अमेररकेसि ऑस्रेहलया, बागंलादशे, ब्रनुईे, कॅ नडा, 

फ्रान्स, िमटनी, इंडोनहेशया, िपान, मलहेशया, मालदीव, न्यझूीलडं, 

कफहलहपन्स, दहक्षि कोररया, नसगंापरू, श्रीलकंा, िायलडं, हतमोर-

लसे्त,े यनुायटेड ककंगडम आहि हहिएतनाम यांचा समावेश आिे. 

 

पाककस्तानन ेगझनावी क्षपेिास्त्राची यशस्वी चाचिी केली 

• पाककस्तानी लरकराने अण्वस्त्र सक्षम िहमनीवरून िहमनीवर मारा 

करिारे बॅलेहस्टक क्षपेिास्त्र  गझनावीची यशस्वी चाचिी केली. 

• गझनवी क्षपेिास्त्र 290 ककलोमीटरपयतंच्या लक्ष्यावर मारा करू 

शकत े आहि अण्वस्त्र तसेच पारंपाररक युद्धसामगु्री दोन्िी वाहून 

नेण्यास सक्षम आिे. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

टोककयो ऑहलहम्पक 2020 समापन समारंभ  

• टोककयो ऑहलहम्पक 2020 ची सांगता 08 ऑगस्ट 2021 रोिी 

झाली. िी आंतरराष्ट्रीय बहु-क्रीडा स्पधाट 23 िलु ै त े 08 ऑगस्ट 

2021 पयंत टोककयो, िपानमध्ये आयोहित करण्यात आली िोती. 

• यापूवी टोककयो 1964 (उन्िाळी), सालपोरो 1972 (हिवाळी) आहि 

नागानो 1998 (हिवाळी) येि ेऑहलहम्पक खळे आयोहित केल्यानतंर 

िपानने ऑहलहम्पक खळेांच ेचौथ्यांदा आयोिन केले. 

• याहशवाय दोनदा उन्िाळी  ऑहलहम्पक खळे आयोहित करिारे 

टोककयो िे पहिले आहशयाई शिर ठरल ेआि.े 
 

पदक तक्ता:  

• अमरेरकेन े 113 पदकांसि अहवल स्िान हमळवले आि,े ज्यात 39 

सुविट, 41 रौलय आहि 33 कांस्यपदकांचा समावेश आिे. 

• भारताने 1 सवुिट, 2 रौलय आहि 4 कासं्य पदकांसि 7 पदके निंकली 

आहि पदक तक्तयात भारत 86 देशांपकैी 48 व्या स्िानावर आि.े 

 

पदकताहलकेतील पहिली पाच राष्ट्र:े 

• युनायटेड स्टेट्स: 113 (सुविट: 39, रौलय: 41, कांस्य: 33) 

• चीन: 88 (सुविट: 38, रौलय: 32, कांस्य: 18) 

• िपान: 58 (सुविट: 27, रौलय: 14, कांस्य: 17) 

• ग्रेट हब्रटन: 65 (सुविट: 22, रौलय: 21, कांस्य: 22) 

• आरओसी (रहशयन ऑहलहम्पक सहमती): 71 (सुविट: 20, रौलय: 28, 

कांस्य: 23) 

 

भारतीय पदक हविेतयांची यादी: 

• सवुिटपदक:  

• पुरुषांची भालाफेक: नीरि चोप्रा 

• रौलचायंपदक:  

• महिलांच े49 ककलो वेटहलनफ्टंग: मीराबाई चान ू

• पुरुषांची फ्रीस्टाइल 57 ककलो कुस्ती: रवी दहिया 

• कासं्यपदक: 

• महिलांची वेल्टरवेट बॉनक्संग: लवहलना बोगोिने 

• महिला एकेरी बॅडनमटंन: पीहिी नसधं ू

• पुरुषांची 65 ककलो फ्रीस्टाइल कुस्ती: बिरंग पहुनया 

• पुरुष िॉकी: भारतीय परुुष िॉकी सघं 

 

िमे्स अडँरसन कसोटी कक्रकेटमध्य ेसवाटहधक बळी घिेारा हतसरा खळेाडू  

• िमे्स अडँरसनन ेअहनल कंुबळेच्या 619 कसोटी बळींच्या हवक्रमाला 

मागे टाकत कसोटी कक्रकेटमध्ये सवाटहधक बळी घेिारा हतसरा खळेाडू 

ठरला आिे. 

• भारताहवरुद्ध नॉटटंगिॅम कसोटीच्या हतसऱया कदवशी केएल राहुलला 

यष्टीरक्षक िोस बटलरकरवी बाद करत तयाने िा टलपा ओलांडला. 

• तयाच्या सध्याच्या एकूि बळींची संख्या 163 कसोटींमध्य े621 आि.े 

अँडरसन सध्या वेगवान गोलंदािांमध्ये सवाटहधक बळी घिेारा 

खेळाडू आि ेआहि 600 क्लबमध्ये तो एकमवे वेगवान गोलंदाि आि.े 

 

आयसीसी ऑहलहम्पक 2028 मध्य े कक्रकेटच्या समावशेनासाठी प्रयत् 

करिार 

• आतंरराष्ट्रीय कक्रकेट पररषदने े (आयसीसी) 2028 लॉस एंिहेलस 

ऑहलहम्पकमध्ये कक्रकेटच्या समावेशनासाठी प्रयत् करिार 

असल्याच्या वृत्ताला दिुोरा कदला आि.े 

• सन 1900 मध्ये पॅररस ऑहलहम्पकमध्ये िा खळे शेवटचा खेळला 

गेला, तेहिा यिमान फ्रान्स आहि इंग्लंड या दोनच संघांनी यात भाग 

घेतला िोता. 

• िा खेळ पुढच्या वषी बर्मघंम येिे िोिाऱया 2022 राष्ट्रकुल क्रीडा 

स्पधांमध्ये खेळहवण्यात येिार आिे. 
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130 वा ड्यरँुड चषक कोलकाता यिे ेिोिार  

• आहशयातील सवाटत िनुी आहि िगातील हतसरी सवाटत िनुी 

फुटबॉल स्पधाट,ड्यरँुड चषक एका वषाटच्या अतंरानतंर पुन्िा 

भरहवण्यात येिार आिे. डु्यरँड चषकाची 130वी आवतृ्ती कोलकाता 

येिे 05 सलटेंबर त े 03 ऑक्टोबर 2021 दरम्यान आयोहित केली 

िािार आिे. कोहिीड-19 च्या सािीमुळे, गेल्या िंगामात िी स्पधाट 

रद्द करण्यात आली िोती. 

• िी प्रहतहित स्पधाट प्रिम 1888 मध्ये डागशाई (हिमाचल प्रदशे) येिे 

आयोहित करण्यात आली िोती आहि हतच ेनाव भारताचे ततकालीन 

परराष्ट्र सहचव मॉर्टटमर ड्यरँुड यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले 

िोते. 

• सुरुवातीला केवळ हब्रटीश सैहनकांमध्ये आरोग्य आहि तंदरुुस्ती  

राखण्याचा उदे्दशाने िी स्पधाट भरहवण्यात यायची नंतर मात्र ती 

नागररकांसाठी खुली करण्यात आली. सध्या िी िगातील अग्रगण्य 

क्रीडा स्पधांपैकी एक मानली िाते. 

• मोिन बागान आहि ईस्ट बगंाल ि ेडु्यरँड चषकाच्या इहतिासातील 

सवाटत यशस्वी संघ आिते ज्यांनी प्रतयेकी सोळा वळेा स्पधाट निंकली 

आिे. 

• हविेतया संघाला तीन करंडक म्िििेच राष्ट्रपती चषक (प्रिम डॉ. 

रािेंद्र प्रसाद यांनी सादर केलेले), ड्यरँुड चषक (मळू बक्षीस – एक 

कफरता चषक) आहि हशमला करंडक (प्रिम 1903 मध्ये हशमलाच्या 

नागररकांनी सादर केल ेआहि 1965 नंतर एक कफरता चषक) प्रदान 

केले िाते.  

 

शाककब अल िसन, स्टॅफनी टलेर- िलु ै महिन्यातील सवोत्तम आयसीसी 

खळेाडू 

• बांग्लादेशचा अष्टपैल ूखळेाडू शाककब अल िसन आहि वेस्टइंहडिची 

किटधार स्टॅफनी टेलर यांना िलुैसाठी अनकु्रम े पुरुष आहि महिला 

गटात आयसीसीद्वारे सवोत्तम खळेाडू म्ििनू हनवडण्यात आल ेआि े

 

उन्मकु्त चदं याची हनवतृ्तीची घोषिा 

• 19 वषाटखालील हवश्वचषक हविेतया भारतीय संघाचा किटधार 

राहिलेल्या कक्रकेटपटू उन्मकु्त चदं याने भारतातील कक्रकेटमधनू 

हनवृत्ती िािीर केली आिे. 

• 2012 च्या अंडर -19 हवश्वचषकाच्या अंहतम सामन्यात तयान ेनाबाद 

111 धावांची खळेी करत ऑस्रेहलयावर हविय हमळवला िोता. 

• उन्मुक्त चंदने घरगुती कक्रकेटमध्ये इंहडया ए तसेच कदल्ली आहि 

उत्तराखंडचे नतेृतव केल े आि े आहि आयपीएलमध्य े मुबंई इंहडयन्स, 

कदल्ली कॅ हपटल्स आहि रािस्िान रॉयल्सच ेप्रहतहनहधतव केल ेआिे. 

 

टोककयो पॅराहलहम्पक स्पधते भारत 

• आगामी टोककयो पॅराहलहम्पकमध्ये भारत आतापयंतची सवाटत मोठी 

तुकडी पाठविार आिे, ज्यात 9 क्रीडा शाखांमध्ये 54 कदव्यागं-खळेाडू 

सिभागी िोतील. 

• 54 सदस्यीय भारतीय चमूला कें द्रीय युवा व्यविार आहि क्रीडा मंत्री 

अनुराग ठाकूर यांनी 12 ऑगस्ट 2021 रोिी औपचाररक आहि 

आभासी पद्धतीन ेशुभचे्छा आहि हनरोप कदला. 

• 2020 उन्िाळी पॅराहलहम्पक स्पधाट टोककयो, िपानमध्ये 24 ऑगस्ट त े

05 सलटेंबर 2021 दरम्यान िोिार आिेत. 
 

हवज्ञान आहि ततं्रज्ञान बातम्या 
 

भारत प्रगत हिओ इमनेिगं उपग्रि “हगसॅट-1” प्रक्षहेपत करिार आि े

मडेावर बारपाचा पहिला परुावा आढळला 

• भारत अखेर आपला सवाटत प्रगत हिओ-इमनेिगं उपग्रि (हगसॅट-1)  

प्रक्षेहपत करेल, ज्यामळेु पाककस्तान आहि चीनबरोबरच्या सीमांसि 

उपखंडाच े कदवसातून 4-5 वळेा इमेनिगं करून अहधक चांगल्या 

प्रकारे देखरेख करता येईल. 

• िा उपग्रि 12 ऑगस्ट रोिी श्रीिरीकोटा येिनू प्रक्षेहपत केला िाईल. 

इस्रोचे िीएसएलहिी-एफ 10 रॉकेट अखेर  2,268 ककलो विनाचे 

हगसॅट-1, ईओएस-3  असे सांकेहतक नाव असललेे भू-कक्षेत ठेवेल. 

• यावषी भारताचे प्रािहमक उपग्रिाचे िे पहिल े प्रक्षेपि असेल. 

अंतराळ डावपेचांनतंर पृथ्वीपासून 36,000 ककमी  उंचीवर भूहस्िर 

कक्षेत ठेवल्यानतंर प्रगत  ‘आकाशातील डोळा’  सतत मित्त्वाच्या 

क्षेत्रांवर लक्ष ठेवू शकतो. 

 

चदं्रयान -2 यानान ेचदं्राच्या पिृभागावर पाण्याच ेरेि ूशोधल े

• भारताचे चादं्रयान -2 मोहिमनेे 2019 मध्ये कदाहचत चंद्राच्या 

पृिभागावर लँनडंग करण्यास असमिट ठरल े असेल, परंतु 

तयाच्यासोबत असललेे ऑर्बटटर पृथ्वीवरील वैज्ञाहनकांना उपयुक्त 

माहिती देत आि.े 

• चांद्रयान -2 ऑर्बटटरन ेचंद्राच्या पृिभागावर पाण्याच्या रेि ू(H2O) 

आहि िायड्रॉहक्सल (OH) च्या अहस्ततवाची पुष्टी केल्याचे एका 

शोधहनबधंातून समोर आल ेआिे. 

• करंट सायन्स िनटलमध्ये िे हनरकषट प्रकाहशत झाले आिेत.िा शोध 

ऑर्बटटरच्या इमनेिगं इन्फ्रारेड स्पके्रोमीटर (आयआयआरएस) ने 

केला आि.े 

 

मितवाच ेकदवस 
 

7 ऑगस्ट: राष्ट्रीय भाला फेक कदवस 

• ऑहलहम्पक सुविटपदक हवितेा नीरि चोप्राच्या सन्मानािट दरवषी 7 

ऑगस्टला भाला फेकीचा कदवस असेल,असा हनिटय भारतीय 

अ ॅिलेरटक्स फेडरेशनन ेघतेला आि.े 

• अहभनव नबदं्रानतंर 23 वषीय नीरि भारताचा दसुरा वैयहक्तक 

ऑहलहम्पक सुविटपदक हविेता आिे. 
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• नीरिने 7 ऑगस्ट 2021 रोिी 2020 च्या टोककयो ऑहलहम्पकमध्य े

पुरुषांच्या भालाफेकीत सुविटपदक हमळवले. 

• ऑनलंहपकमधील अ ॅिलेरटक्समधील भारताचा पदकाचा दरुकाळ 

संपवण्यासाठी नीरिने भाला 87.58 मीटर अतंरावर फेकला तेहिा 

टोककयोच्या ऑनलंहपक स्टेहडयमवर इहतिास हलहिला आि.े 

ऑहलहम्पकच्या इहतिासात अ ॅिलेरटक्समधील भारताच े िे पहिलचे 

सुविटपदक आि े

 

भारत छोडो आदंोलनाची 79 वी ियतंी  

• ऑगस्ट क्रातंी कदन ककंवा छोडो भारत चळवळीची 79 वी ियंती, िी 

आपल्या देशाच्या स्वातंत्रय संग्रामाच्या इहतिासातील एक मित्त्वाचा 

टलपा मानली िात,े 8 ऑगस्ट 2021 रोिी सािरी केली गलेी. 

• 8 ऑगस्ट 1942 रोिी मिातमा गांधींनी हब्रटीश रािवटीला उलिवनू 

टाकण्याचे आवािन करत मुबंईत अहखल भारतीय कागँ्रसे कहमटीच्या 

अहधवशेनात भारत छोडो आदंोलन सुरुवात केली. 

• कक्रलस हमशनच्या अपयशानंतर, गांधीिींनी मुंबईच्या गोवाहलया टकँ 

मैदानावर कदलेल्या भारत छोडो भाषिात “करो ककंवा मरो” ची िाक 

कदली. 

 

9 ऑगस्ट: आतंरराष्ट्रीय आकदवासी कदवस  

• संयुक्त राष्ट्रसंघ दरवषी 09 ऑगस्ट रोिी िागहतक आकदवासींचा 

आतंरराष्ट्रीय कदवस अिवा आंतरराष्ट्रीय आकदवासी कदवस आयोहित 

केला िातो. 

• िगातील देशीय लोकसंख्येच्या िक्कांचे संरक्षि करण्यासाठी आहि 

पयाटवरि संरक्षिासारख्या िागहतक समस्या सोडहवण्यामध्ये देशीय 

लोकांनी केलेल्या कामहगरीला आहि योगदानाला अधोरेहखत िा 

कदवस पाळला िातो. 

• हडसेंबर 1994 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेने या कदवसाला 

मान्यता कदली. 1982 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये देशीय लोकसंख्येवर 

काम करिाऱया गटाच्या उद्घाटन सत्राच्या सुरुवात 09 ऑगस्ट ला 

झाली िोती. 

• 2021 ची संकल्पना: “कोिालािी माग ेन सोडता: आकदवासी लोक 

आहि नवीन सामाहिक कराराची मागिी.” {हलनहिगं नो वन 

हबिाईंड: इंहडहिहनअस पीपल्स अँड कॉल फॉर न्यू सोशल कॉन्रॅक्ट} 
 

 

9 ऑगस्ट: नागासाकी कदवस  

• िपानमध्ये दरवषी 9 ऑगस्ट रोिी 9 ऑगस्ट 1945 रोिी अमेररकेने 

िपानच्या नागासाकीवर अिुबॉम्ब िल्य्याच्या स्मरिाहप्रतयिट 

नागासाकी कदवस पाळला िातो. 

• बॉम्बच्या हडझाइनमुळे तयाला “फॅ ट मॅन” असे नाव देण्यात आले िोते 

कारि तयाचा आकार मोठा आहि गोलाकार िोता. 

 

10 ऑगस्ट: िागहतक नसिं कदवस 

• िागहतक नसिं कदवस दरवषी 10 ऑगस्ट रोिी िागहतक स्तरावर 

पाळला िातो. िंगलाच्या या रािाच्या  संवधटनासाठी केलेल्या 

प्रयत्ांहवषयी िागतृी करण्यासाठी िागहतक नसंि कदवस आयोहित 

केला िातो. या कदवसाची सरुुवात 2013 सालापासून झाली. 

• नसंि आययुसीएन च्या लाल यादीत लपु्तप्राय प्रिाती म्ििून सूचीबद्ध 

आिे. िा वाघानतंर मांिर कुळातील दसुरा सवाटत मोठा सदस्य 

आिे.िगात नसंिाची एकच प्रिाती आि े ज्यांच ेशास्त्रीय नाव पिँरेा 

हलओ आि.े 

• इंटरनॅशनल युहनयन फॉर कॉन्झहिशेन ऑफ नेचर (आययुसीएन) च्या 

धोक्यात आलेल्या प्रिातींची लाल यादी (2016) नुसार, पँिेरा 

हलओच्या दोन उपप्रिाती आिेत: पिँरेा हलओ आहि पिँरेा हलओ 

पर्सटका, ज्या आकफ्रका आहि आहशयामध्ये आढळतात. 

 

10 ऑगस्ट: िागहतक िवैइंधन कदवस 

• दरवषी 10 ऑगस्ट रोिी िागहतक िवैइंधन कदवस पाळला िातो. 

• िैव इंधनांचा हवकास स्वच्छ भारत अहभयान आहि आतमहनभर 

भारत अहभयान यासारख्या योिनांशी सुसंगत आि.े 

• ऑगस्ट 2015 मध्ये पेरोहलयम आहि गॅस मतं्रालयान े िागहतक 

िैवइंधन कदन प्रिम आयोहित केला िोता. 

 

12 ऑगस्ट: िागहतक ित्ती कदन 

• िगभरात दरवषी 12ऑगस्ट रोिी िागहतक ित्ती कदन पाळण्यात 

येतो. 

• िागहतक ित्तींच्या संरक्षिाहवषयी आहि संवधटनाहवषयी िागरूकता 

हनमाटि करि े आहि वन्य व बंकदवान ित्तींच े योग्य संरक्षि आहि 

व्यवस्िापन करण्याची माहिती आहि सकारातमक उपाय सामाहयक 

करि ेिे या कदनाचे उकद्दष्ट आिे. 

• िागहतक ित्ती कदनाची सुरुवात 12 ऑगस्ट 2012 रोिी झाली, 

िेहिा िायलंड हस्ित ित्ती पनुरुतपादन संस्िनेे कॅनेहडयन हचत्रपट 

हनमाटतया पॅरीहशया हसम्स यांच्याशी ित्ती संवधटनासाठी भागीदारी 

केली 

 

12 ऑगस्ट: आतंरराष्ट्रीय यवुा कदन 

• िगभरातील तरुिांच्या समस्यांकडे सरकार आहि इतर सवांचे लक्ष 

वेधून घेण्याच्या उदे्दशाने दरवषी 12 ऑगस्ट रोिी आतंरराष्ट्रीय यवुा 

कदन पाळला िातो. 

• िा कदवस तरुिांनी समािाच्या उन्नतीसाठी केलेल्या प्रयत्ांना 

अधोरेहखत करण्यासाठी तसेच तरुिांच्या सकारातमक योगदानांद्वारे 

तयांना तयांच्या समुदायांमध्ये अहधक सकक्रयपिे सामील करून 

घेण्यासाठी आयोहित केला िातो. 
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• तरुिासंाठी िबाबदार िागहतक मतं्रयाचं्या पररषदने े (हलस्बन, 8-

12ऑगस्ट 1998)) केलेल्या हशफारशीला मान्यता देत 1999 साली 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेन े 12 ऑगस्ट िा आंतरराष्ट्रीय युवा 

कदवस म्ििून घोहषत केला. 12 ऑगस्ट 2000 रोिी िा कदवस 

पहिल्यांदा पाळण्यात आला. 

• 2021 ची संकल्पना: “अन्नप्रिाली बदलि:े मानव आहि पथृ्वीच्या 

आरोग्यासाठी यवुा शोध” (रान्सफॉर्मंग फूड हसस्टीम: युि इनोहिेशन 

फॉर ह्यूमन अँड ललॅनेटरी िेल्ि) 

 

13 ऑगस्ट: आतंरराष्ट्रीय डावखऱुया लोकाचंा कदवस  

• डावखऱुया लोकाचं ेवगेळेपि आहि फरक सािरा करण्यासाठी आहि 

डावखुरा असण्याचे फायदे आहि तोट े याबाबत िागरूकता हनमाटि 

करण्यासाठी दरवषी 13 ऑगस्ट रोिी आतंरराष्ट्रीय डावखऱुया 

लोकाचंा कदवस आयोहित केला िातो. 

• ऑक्सफोडट युहनहिर्सटटीच्या 2019 च्या अभ्यासानुसार, डावखुरे 

लोकांचे संभाषि कौशल्य, उिव्या िाताच्या लोकांपके्षा चांगले 

असण्याची शक्यता आि.े 

• लफे्टिडँसट इंटरनॅशनलच े संस्िापक डीन आर कॅ म्पबले यांनी 1976 

मध्ये िा कदवस पहिल्यांदा सािरा केला. पुढ,े 1990 मध्ये, लफे्टिडँसट 

इंटरनॅशनल क्लबची स्िापना केली गलेी आहि 1992 मध्ये, “डावखुरे 

असण्याचे फायदे आहि तोटे” याहवषयी िागरूकता हनमाटि 

करण्यासाठी क्लबन ेआंतरराष्ट्रीय लेफ्ट िँडसट डे सुरू केला. 

 

13 ऑगस्ट: िागहतक अवयव दान कदवस  

• दरवषी 13 ऑगस्ट रोिी िागहतक अवयव दान कदन पाळला िातो. 

अवयव दानाच्या मित्त्वाहवषयी िागरूकता वाढवण्यासाठी आहि 

लोकांना अवयव दान करण्यासाठी प्रेररत करण्यासाठी िा कदवस 

आयोहित केला िातो. 

• अवयव दान म्ििि ेदातयाचे अवयव िस ेकी हृदय, यकृत, मतू्रनपडं, 

आतडे, फुफ्फुस े आहि स्वादनुपडं व्यक्ती मतृ झाल्यावर एखाद्या 

अवयवाची गरि असलेल्या दसुऱया व्यक्तीमध्ये प्रतयारोपि करिे.एक 

अवयव दाता साधारिपि ेआठ लोकांच ेप्राि वाचव ूशकतो. 

 

हनधन बातम्या 
 

केरळच ेप्रख्यात हशल्पकार, व्यगंहचत्रकार पी. एस. बॅनिी याचं ेहनधन 

• केरळच ेप्रख्यात व्यंगहचत्रकार, हशल्पकार आहि लोक गायक, पी.एस. 

बॅनिी यांचे हनधन झाले आि.े 

• लहलतकला अकादमी फेलोहशप प्राप्त करिारे, बॅनिी वेंगानूर आहि 

कोडुमान येिील अय्यंकाली आहि बुद्ध हशल्पांसाठी प्रहसद्ध िोते. 

• लोकहप्रय ‘िरका पने्नाल’े यासि लोकगीतांच्या शृखंलचे्या 

सादरीकरिासाठी ओळखल ेिािारे, त ेएका आयटी फमटमध्ये ग्राकफक 

हडझायनर म्ििनू काम करत िोते. 

 

ज्यिे अहभनते ेअनपुम श्याम याचं ेहनधन  

• ज्येि अहभनते े अनुपम श्याम यांच े हनधन झाल.े टीहिी धारावाहिक 

मन की आवाि: प्रहतग्या आहि स्लमडॉग हमहलयनेअर व बँहडट क्वीन 

सारख्या हचत्रपटांमध्ये तयांनी भूहमका केल्या िोतया. 

• श्याम यांनी आपल्या सुमारे तीन दशकांच्या दीघट कारककदीत सतया, 

कदल से, लगान, ििारों ख्वाइशें ऐसी अशा हचत्रपटांमध्ये काम केल.े 

• 2009 मध्ये स्टार ललसवर प्रसाररत झालेल्या मन की आवाि: 

प्रहतग्या या माहलकेत ठाकूर सज्जन नसंगच्या भूहमकेसाठी 

समीक्षकांची मने निंकली िोती. 

 

यदु्धनायक कमोडोर कासारगोड पटिशटे्टी गोपाल राव याचं ेहनधन 

• 1971 च े युद्धनायक आहि मिावीर चक्राचे प्राप्तकते कमोडोर 

कासारगोड पटिशटे्टी गोपाल राव यांचे हनधन झाले. राव  ि े वीर 

सवेा पदकाच ेिी मानकरी िोते. 

• आता  बागंलादशे असलेल्या पूवट पाककस्तानला मुक्त करण्यासाठी 

पाककस्तानबरोबरच्या युद्धात तयांनी मित्त्वाची भूहमका बिावली. 

• राव यांनी वेस्टनट फ्लीटच्या एका छोट्या टास्क ग्रपुच े नतेृतव केले 

आहि ऑपरेशन कॅ क्टस हललीचा एक भाग म्ििून कराचीच्या 

ककनाऱयावर आक्रमक िल्ला चढवला. 

• िवा, पृिभाग आहि पािबुडी िल्ल्याचा धोका असूनिी तयाने 4 

हडसेंबर 1971 च्या रात्री या गटाला शत्रूच्या पाण्यात नलेे. 

 

मल्याळम अहभनते्री सरन्या ससी याचं ेहनधन 

• लोकहप्रय मल्याळम हचत्रपट आहि टेहलहहििन अहभनेत्री, सरन्या 

ससी यांच े कोहिीड -19 मुळे हनधन झाल े आिे. तसेच तया 2012 

पासून ककट रोगाशी झुंि देत िोतया. 

 

प्रहसद्ध आयवुदेचायट बालािी ताबं ेयाचं ेहनधन 

• सुप्रहसद्ध आध्याहतमक गरुु आहि आयवुदे डॉक्टर व योगाच ेअभ्यासक 

डॉ बालािी ताबं ेयांचे हनधन झाले आिे. 

• लोिावळ्यािवळील समग्र उपचार कें द्र ‘आतमसतंलुन गाव’ च े

संस्िापक, डॉ तांब ेयांनी अध्यातम, योग आहि आयुवेद यावर अनके 

पुस्तके हलहिली िोती. 

 

पसु्तके आहि लखेक बातम्या  
 

“द इयर दॅट वॉिटं-द डायरी ऑफ अ 14-इयर-ओल्ड” प्रकाहशत झाल े 

• ज्येि अहभनते्री शबाना आझमी यांनी “द इयर दॅट वॉिटं-द डायरी 

ऑफ अ 14-इयर-ओल्ड” नावाच्या पसु्तकाचे लोकापटि केल.े 

• िे पुस्तक कोलकातयाला राििाऱया एका 14 वषीय मुलगी हब्रशा िनै 

हिने हलहिले आिे. 
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अनरुाधा रॉय यानंी हलहिलले्या “द अिटहस्पनर” या पसु्तकाच ेप्रकाशन 

• पुरस्कार प्राप्त कादंबरीकार अनरुाधा रॉय यांनी हलहिलेल्या “द 

अिटहस्पनर” नावाचे पसु्तक.  

• िी कादंबरी दोन लोक आनंदी िग तयार करण्यासाठी अशा बेड्या 

मुक्त करण्यासाठी धडपडत आिते. रॉय यांच्या आधीच्या कामांमध्ये 

“अ ॅन अ ॅटलास ऑफ इम्पॉहसबल लानँगगं” आहि “द फोल्ड अिट” यांचा 

समावेश आिे. 
 

सधुा मतूी यानंी हलहिलले्या “िाऊ द अिट गॉट इट्स ब्यटुी” या पसु्तकाच े

प्रकाशन 

• सुधा मतूी यांनी हलहिलेल्या  “िाऊ द अिट गॉट इट्स ब्यटुी” या 

पुस्तकाचे प्रकाशन झाले आिे. ि ेपुस्तक पेंहग्वन रॅन्डम िाऊस इनम्प्रंट 

पकफन यांनी प्रकाहशत केले िोते,  हप्रयांका पाचपांडे यांचे दाखले 

आिेत. 

• सुधा मतूी इंग्रिी आहि कन्नड भाषते हवपलु लेहखका आिेत, तयांनी 

कादंबऱया, तांहत्रक पसु्तके, प्रवासविटन, लघुकिांचे संग्रि आहि 

काल्पहनक नसललेे तुकडे आहि मलुांसाठी चार पसु्तके हलहिली 

आिेत. 

• सुधा मतूी 2006 मध्ये साहितय आहि पद्मश्री साठी आर.के. नारायि 

परुस्कार  आहि 2011 मध्ये कन्नड साहितयात उतकृष्टतेसाठी कनाटटक 

सरकारकडून अरटमाब्ब ेपरुस्कार प्राप्त करत िोतया. 

 

‘गहतशील भारत: मोदी सरकारची 7 वष’े 

• उपराष्ट्रपती एम.वेंकय्या नायडू यांनी आपल्या हनवासस्िानी 

“अ ॅसलेरेटटंग इंहडया:7 इयसट ऑफ मोदी गहिनटमेंट” (‘गहतशील 

भारत: मोदी सरकारची 7 वषे’) या पसु्तकाच ेअनावरि केले. 

• पंतप्रधान मोदी यांच्या 7 वषांच्या कायटकाळाचा या पसु्तकात 

आढावा घेण्यात आला आिे. 

 

सवट स्पधाट परीक्षासंाठी मित्त्वाच ेमदु्दे : 
 

• कनाटटकच ेमखु्यमतं्री: बसवराि एस बोम्मई 

• कनाटटकच ेराज्यपाल: िावरचंद गेिलोत 

• कनाटटक रािधानी: बेंगळुरू 

• िररयािाची रािधानी: चंदीगड 

• िररयािाचे राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रय 

• िररयािाचे मुख्यमंत्री: मनोिर लाल खट्टर  

• इस्रोचे अध्यक्ष : के.हसवन. 

• इस्रो मुख्यालय : बेंगळुरू, कनाटटक. 

• इस्रोची स्िापना : 15 ऑगस्ट 1969. 

• आयटीबीपी स्िापना : 24 ऑक्टोबर 1962 

• आयटीबीपी मुख्यालय : नवी कदल्ली, भारत. 

• आयटीबीपी डीिी: एस एस देसवाल. 

• राष्ट्रीय महिला आयोग स्िापना: 1992 

• राष्ट्रीय महिला आयोग मुख्यालय: नवी कदल्ली 

• अ ॅिलेरटक्स फेडरेशन ऑफ इंहडयाचे अध्यक्ष : अहडल ेि ेसुहमरावला 

• भारतीय अ ॅिलेरटक्स फेडरेशन स्िापन: 1946 

• अ ॅिलेरटक्स फेडरेशन ऑफ इंहडया मुख्यालयाचे स्िान: नवी कदल्ली. 

• इंटरनॅशनल युहनयन फॉर कॉन्झहिेशन ऑफ नेचर मखु्यालय: ग्लॅन्ड, 

हस्वतझलंड 

• इंटरनॅशनल युहनयन फॉर कॉन्झहिेशन ऑफ नेचर सीईओ: ब्रनुो 

ओबल े

• इंटरनॅशनल युहनयन फॉर कन्झहिेशन ऑफ नचेर संस्िापक: ज्युहलयन 

िक्सल े

• इंटरनॅशनल युहनयन फॉर कॉन्झवेशन ऑफ नेचरची स्िापना: 5 

ऑक्टोबर 1948. 

• गुिरातच ेमुख्यमतं्री: हविय रुपािी  

• गुिरातच ेराज्यपाल : आचायट देवव्रत. 

• मिाराष्ट्राचे राज्यपाल : भगतनसंग कोश्यारी 

• मिाराष्ट्र रािधानी : मुबंई 

• मिाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे 

• युहनसेफ मखु्यालय: न्यूयॉकट , युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेररका 

• युहनसेफचे कायटकारी संचालक: िेन्रीएटा एच. फोर 

• युहनसेफची स्िापना: 11 हडसेंबर 1946 

• फेसबुकची स्िापना: फेब्रवुारी 2004 

• फेसबुक सीईओ: माकट  झुकरबगट 

• फेसबुक मुख्यालय: कॅ हलफोर्नटया, युनायटेड स्टेट्स 

• भारताच्या अिटमंत्री: हनमटला सीतारमि 

• मिाराष्ट्राचे राज्यपाल: भगतनसंग कोश्यारी 

• मिाराष्ट्राची रािधानी: मुंबई 

• मिाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे 

• आरबीआयचे 25 व ेगहिनटर: शहक्तकांत दास 

• मुख्यालय: मुंबई 

• स्िापना: 1 एहप्रल 1935, कोलकाता 

• हसडबीचे सीएमडी: एस रमि 

• हसडबीची स्िापना: 2 एहप्रल 1990 

• हसडबी मुख्यालय: लखनौ, उत्तर प्रदेश 

• इरािची रािधानी: तिेरान 

• इरािच ेचलन: इरािी तोमन 

• नागालँडचे मुख्यमतं्री: नेकफउ ररओ 

• नागालँडचे राज्यपाल: आर. एन. रवी. 

• इस्रोचे अध्यक्ष : के.हसवन. 

• इस्रो मुख्यालय : बेंगळुरू, कनाटटक. 

• इस्रोची स्िापना : 15 ऑगस्ट 1969 

• आरबीएल बँकेची स्िापना: ऑगस्ट 1943 

• आरबीएल बँकेच ेमुख्यालय: मुंबई 
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• आरबीएल बँकेच ेएमडी आहि सीईओ: हवश्ववीर अहुिा 

• डीआरडीओचे अध्यक्ष: डॉ िी सतीश रेड्डी 

• डीआरडीओ मुख्यालय: नवी कदल्ली 

• डीआरडीओ ची स्िापना: 1958 

• एअर चीफ माशटल: राकेश कुमार नसंि भदौररया 

• भारतीय िवाई दलाची स्िापना: 8 ऑक्टोबर 1932 

• भारतीय िवाई दल मुख्यालय: नवी कदल्ली. 

• राष्ट्रीय औषधी ककंमत प्राहधकरि स्िापन: 29 ऑगस्ट 1997 

• राष्ट्रीय औषधी ककंमत प्राहधकरि मखु्यालय: नवी कदल्ली 

• एचसीएल टके्नॉलॉिीिच ेसीईओ: सी हवियकुमार. 

• एचसीएल टके्नॉलॉिीिची स्िापना: 11 ऑगस्ट 1976. 

• एचसीएल टके्नॉलॉिीि मखु्यालय: नोएडा 

• आयडीएफसी फस्टट बँक स्िापना: 2018 

• आयडीएफसी फस्टट बँकेच ेएमडी आहि सीईओ: हिी. वैद्यनािन 

• आयडीएफसी फस्टट बँक मुख्यालय: मुंबई, मिाराष्ट्र 

• इंहडयन बँकेच ेमखु्यालय: चने्नई 

• इंहडयन बँकेच ेमखु्य कायटकारी अहधकारी: पद्मिा चुंदरुू 

• इंहडयन बँक स्िापना: 1907 

• भारतीय पॅराहलहम्पक सहमतीच्या अध्यक्षा: दीपा महलक 

• पाककस्तानचे अध्यक्ष: आररफ अल्वी 

• पाककस्तानचे पंतप्रधान: इम्रान खान 

• इस्रो अध्यक्ष: के हसवन. 

• इस्रो मुख्यालय: बेंगळुरू, कनाटटक. 

• इस्रोची स्िापना: 15 ऑगस्ट 1969 
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