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ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | ऑगस्ट 2021 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

जी 20 िांसृ्कसतक मंत्र्ांच्या बैठकीिाठी मीनाकाशी लेखी भारताचे 

नेतृत्व करिार 

• जी 20 िांसृ्कसतक मंत्र्ांच्या बैठकीसाठी भारतीय शिष्टमंडळाचे 

नेतृत्त्व भारताच्या िांसृ्कसतक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी केले. 

• ही बैठक इटलीच्या अध्यक्षतेखाली 29 आसि 30 जुलै 2021 रोजी 

आयोशजत करण्यात आली होती. चचेच्या िेवटी, जी20 सांसृ्कशतक 

मंत्र्ांनी जी20 सांसृ्कशतक काययगटाच्या संदभय अटी स्वीकारल्या. 

कें द्रीय सवज्ञान आसि तंत्रज्ञान मंत्री “बायोटेक-प्राइड” िुरु केले 

• कें द्रीय शवज्ञान आशि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने “बायोटेक-प्राइड (सविा 

िेवािघेवािद्वारे िंशोधन आसि नवकल्पनांचा प्रचार) 

मागयदियक तते्त्व जारी केली आहेत.” 

• बायोटेक-प्राईड मागयदियक तते्व बायोटेक्नॉलॉजी सवभागाने 

(डीबीटी) शवकशसत केली आहेत. ही मागयदियक तते्त्व जैशवक ज्ञान, 

माशहती आशि डेटाची देवािघेवाि आशि देवािघेवाि सुलभ आशि 

सक्षम करण्यासाठी योग्यररत्या पररभाशित आराखडा आशि 

मागयदियक तत्त्व प्रदान करण्याच्या उदे्दिाने आिली आहेत. 

• भारतीय बायोलॉसजकल डेटा िेंटर (आयबीडीसी) द्वारे 

मागयदियक तत्त्वांची अंमलबजाविी केली जाईल.. 

कू्यएि बेस्ट सु्टडंट सिटीज क्रमवारीत मंुबई, बेंगळुरूने पसहल्या 

100 तील स्र्ान गमावले 

• कू्यएि बेस्ट सु्टडंट सिटीजच्या ताज्या क्रमवारीत मंुबई आशि 

बेंगळुरू जागशतक पशहल्या -100 च्या यादीतून बाहेर पडत 

अनुक्रमे 106 आशि 110 स्थान शमळवले आहे.  

• लंडनने सलग शतसऱ्या आवृत्तीत जगातील सवोत्तम शवद्याथी िहर 

म्हिून आपली स्स्थती कायम ठेवली आहे. त्यानंतर मु्यसनक िहर 

आहे 

िुरसक्षत धरिांिाठी भारत आसि जागसतक बँकेचा िंयुक्त प्रकल्प 

• धरिांच्या दीघयकालीन सुरके्षसाठी आशि भारतातील शवशवध 

राज्यांमधील शवद्यमान धरिांची सुरक्षा आशि कामशगरी 

सुधारण्यासाठी भारत आशि जागशतक बँकेने 250 दशलक्ष 

डॉलसयच्या संयुक्त प्रकल्पाला मंजुरी शदली आहे. 

• शद्वतीय धरि पुनवयसन आशि सुधारिा प्रकल्प (डीआरआयपी 2) 

करार जागशतक बँक, भारत सरकार, कें द्रीय जल आयोग आशि 10 

सहभागी राज्यांचे सरकारी प्रशतशनधी यांच्यात झाला. कें द्रीय जल 

आयोगाच्या (सीडबू्ल्यसी) माध्यमातून राष्टर ीय स्तरावर हा प्रकल्प 

राबवला जाईल. 

• छत्तीिगड, गुजरात, केरळ, मध्य प्रिेश, महाराष्ट्र , मसिपूर, 

मेघालय, ओसडशा, राजस्र्ान आसि तासमळनाडू या राज्यांमधे्य 

अंदाजे 120 धरिे या प्रकल्पात समाशवष्ट आहेत. 

भारतीय ऑसलम्पिक चमू स्वातंत्र्सिनी असतर्ी म्हिून उपम्पस्र्त 

राहिार 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी भारताच्या 

ऑसलम्पिक चमूला स्वातंत्र्शदनाच्या िोहळ्यािाठी सवशेष पाहुिे 

म्हिून आमंत्रि शदले आहे. तसेच संवादासाठी मोदी आपल्या 

शनवासस्थानी चमूला आमंशत्रत करिार आहेत 

राज्यपाल कैद्ांना क्षमा करू शकतात: िवोच्च न्यायालय 

• 3 ऑगस्ट 2021 रोजी िवोच्च न्यायालयाने शनियय शदला की 

राज्याच े राज्यपाल फाशीच्या प्रकरिांसह कैद्यांना माफी देऊ 

शकतात. यासाठी 14 वषे तुरंुगवािाची शशक्षा पूिय होण्याची अट 

असिार नाही 

कें द्रीय मंसत्रमंडळाची जलिगती सवशेष न्यायालये िुरू ठेवण्याि 

मंजुरी 

• कें द्रीय मंशत्रमंडळाने आिखी िोन वषाांिाठी कें द्र पुरसृ्कत योजना 

म्हिून 389 सवशेष पोक्सो न्यायालयांिह 1,023 जलदगती शविेि 

न्यायालये सुरू ठेवण्यास मान्यता शदली आहे. 

• कें द्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हिाले, 31 राजे्य आशि कें द्रिाशसत 

प्रदेिांपैकी 28 राज्यांनी ही योजना सुरू केली आहे. पस्चचम बंगाल 

हे एकमेव राज्य आहे शजथे योजना सुरू केली नाही. 

• ही योजना 1 एशप्रल 2021 पासून 31 माचय 2023 पयंत चालू राहील, 

ज्याचा खचय 1572.86 कोटी रुपये असून कें द्राचा वाटा ‘शनभयया’ 

शनधीतून शदला जाईल 

िीबीआयिीने अनुपालन मासहती पोटथल (िीआयपी) िुरू केले 

• कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर आशि सीमािुल्क मंडळाने भारतीय 

सीमािुल्क अनुपालन माशहती पोटयल 

www.cip.icegate.gov.in/CIP येथे सुरू केले आहे. 
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2031 पयांत भारताची अिुऊजाथ क्षमता 22,480 मेगावॅट होईल 

• भारताची आस्िक उजाय क्षमता 2031 पयंत सध्याच्या 6,780 

मेगावॅटवरून 22,480 मेगावॅट पयंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे जे 

आहे. 

• 8000 मेगावॅट क्षमतेचे 500 मेगावॅट पीएफबीआर सह भारतीय 

नाशभकीय शवद्युत शनगम शलशमटेड {भाशवनी} द्वारे कायायस्ित 10 

अिुऊजाय प्रकल्प शनमायिाधीन आहेत. 

टर ायफेड ने आपला 34 वा स्र्ापना सिवि िाजरा केला 

• भारतीय आसिवािी िहकारी सवपिन महािंघाने (टर ायफेड) 6 

ऑगस्ट रोजी आपला 34 वा स्थापना शदवस साजरा केला आहे. 

• टर ायफेड ची स्थापना आशदवासी उत्पादनांना, हस्तकला आशि नॉन-

शटम्बर फॉरेस्ट प्रोडू्यस (एनटीएफपी) साठी वीपिन सहाय्याद्वारे 

आशदवासीचं्या शवकासाला हातभार लावण्यासाठी करण्यात आली. 

• 6 ऑगस्ट 1987 रोजी आशदवासीचं्या सामाशजक-आशथयक 

शवकासाचे प्रमुख उशद्दष्ट असलेल्या राष्टर ीय स्तरावरील सहकारी 

संस्था म्हिून टर ायफेड ची स्थापना करण्यात आली 

सनयामक प्रसशक्षि िेण्यािाठी ई-प्रमािन कायथक्रम 

• उजाय मंत्री आर के सिंह यांनी शनयामक प्रशिक्षि देण्यासाठी, ‘ऊजाय 

के्षत्रासाठी सुधारिा आशि शनयामक ज्ञानाचा आधार’ हा ई-प्रमािपत्र 

काययक्रम सुरू केला आहे. 

• आर के शसंह यांनी आयआयटी कानपूरने शवकशसत केलेले शवदा 

डॅिबोडयचे अनावरि केले ज्याद्वारे प्रते्यक राज्यातील वीज दर आशि 

वीज शडस्कॉम (शवतरि कंपन्या) कामशगरीचे चे शवचलेिि शदले 

असेल. 

नीसत आयोगाने एनईआर सजल्हा एिडीजी सनिेशांक अहवाल जारी 

केला 

• नीसत आयोग आशि ईशान्य भारत सवकाि मंत्रालयाने युएनडीपी 

च्या तांशत्रक सहाय्याने ईशान्य के्षत्र सजल्हा एिडीजी शनदेिांक 

अहवाल आशि डॅिबोडय 2021-22 सुरू केले आहेत. हा शनदेिांक 

नीती आयोगाच्या एसडीजी इंशडया शनदेिांकावर आधाररत आहे. 

• अहवालानुसार, शसक्कीमचा पूवथ सिक्कीम सजल्हा उत्तर-पूवय के्षत्र 

(एनईआर) शजल्हा एसडीजी शनदेिांक 2021-22 मधे्य पशहल्या 

स्थानावर आहे, तर नागालँडचा सकसफरे सजल्हा 103 शजल््ांमधे्य 

िेवटच्या क्रमांकावर आहे. रँशकंगमधे्य गोमती, उत्तर शत्रपुरा दुसऱ्या, 

पस्चचम शत्रपुरा शतसऱ्या क्रमांकावर आहे. 

भारतातील पसहले हॅकेर्ॉन “मंर्न 2021” 

• अम्पखल भारतीय तंत्रसशक्षि पररषिेच्या (एआयसीटीई) 

सहकायायने बु्यरो ऑफ पोसलि ररिचथ अँड डेव्हलपमेंट 

(बीपीआर&डी) ने ‘मंर्न 2021’ नावाचे एक अनोखे राष्ट्र ीय 

हॅकेर्ॉन सुरु केली आहे. 

• ही हॅकेथॉन ऑनलाइन पद्धतीने 28 नोव्हेंबर ते 01 सडिेंबर 2021 

पयंत आयोशजत करण्यात येिार आहे.शवजेत्या संघाला रु. 40 लाख. 

रुपयांचे बक्षीस शमळिार आहे 

सनवडिूक आयोग स्वीप िल्लागार कायथशाळेचे आयोजन केले  

• भारतीय सनवडिूक आयोगाने (ईसीआय) मतिारांच ेपद्धतशीर 

सशक्षि आसि सनवडिूक िहभाग (एिव्हीईईपी) सल्लागार 

काययिाळेचे आयोजन केले. 

• या काययिाळेचा एक भाग म्हिून, मुख्य शनवडिूक आयुक्त िुशील 

चंद्रा आशि शनवडिूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यासह नवीन 

उपक्रमाचे अनावरि केले. 

कामगार आसि रोजगार मंत्रालयाने ई-श्रम पोटथल िुरू केले 

• कामगार आशि रोजगार मंत्रालयाने असंघशटत कामगारांना कें द्र 

आशि राज्य सरकारांद्वारे राबवल्या जािाऱ्या सामाशजक सुरक्षा 

योजनांिी जोडण्यासाठी ई-श्रम पोटथल सुरू केले आहे. 

• श्रम आशि रोजगार मंत्री, भूपेंद्र यािव यांनी हे पोटयल लॉन्च केले 

आहे. 

• प्रते्यक असंघशटत कामगार जो ई-श्रम पोटयलवर नोदंिी करतो त्याला 

2.0 लाख रुपयांचा अपघात शवमा संरक्षि शमळेल. (मृतू्य शकंवा 

कायमचे अपंगत्व 2.0 लाख रुपये आशि आंशिक अपंगत्व वर 1.0 

लाख रुपये). 

• ई-श्रम पोटयलवर नोदंिी केल्यावर, कामगाराला एक अशद्वतीय 12 

अंकी युसनव्हिथल अकाउंट नंबर (युएएन) असलेले ई-श्रम काडय 

शमळेल. 

िरकारने बँक कमथचाऱयांच्या कौटंुसबक सनवृसत्तवेतनात 30% वाढ 

करण्याि मान्यता सिली 

• कें द्र सरकारने इंसडयन बँक्स अिोसिएशनच्या (IBA) 

कौटंुशबक शनवृशत्तवेतनास िेवटच्या पगाराच्या 30% पयंत 

वाढशवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी शदली आहे. 

• या मुळे हे शनवृत्तीवेतन जास्तीत जास्त 9,284 वरून 30,000 ते 

35,000 पयंत वाढिार आहे. या मंजुरीचा तात्काळ लाभ मृत बँक 

कमयचाऱ्याच्या नातेवाईकांना होिार आहे. 

• तसेच नॅिनल पेन्िन शसस्टीम अंतगयत कमयचाऱ्यांच्या पेन्िन 

फंडात शनयोक्ता बँकांचे योगदान सध्याच्या 10 टक्कक्यांवरून 14 

टक्कक्यांपयांत वाढशवण्यात आले 

िरकारने मानवरसहत सवमान प्रिाली सनयम 2021 बिलले 

• नागरी उड्डयन मंत्रालयाने मानवरसहत सवमान प्रिाली 

(यूएएि) सनयम, 2021 रद्द केले आहे आशि त्याऐवजी 

उिारीकृत डर ोन सनयम, 2021 लागू केले आहेत. 

नवीन सनयम र्ोडक्यात:  

• िुल्काचे प्रमाि नाममात्र पातळीवर कमी केले आशि डर ोनच्या 

आकारासह जोडले गेले. 

• ग्रीन झोनमधे्य डर ोन चालवण्यासाठी परवानगीची आवचयकता 

नाही 

• शवमानतळाच्या पररघापासून शपवळा झोन 45 शकमीवरून 12 

शकमीवर आिण्यात आला. 

• उल्लंघनासाठी जास्तीत जास्त दंड रुपये 1 लाख केला 
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• शनयामक व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी िैक्षशिक, स्टाटयअप आशि 

इतर भागधारकांच्या सहभागासह सरकारद्वारे डर ोन प्रमोिन 

कौस्िलची स्थापना केली जाईल. 

• भारतीय डर ोन कंपन्यांमधे्य परदेिी मालकीवर कोितेही बंधन 

नाही. 

िसिध्ि कायथक्रम 

• इलेक्ट्र ॉसनक्स आसि मासहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने “स्टाटथअप 

एसे्सलरेटिथ ऑफ मैटी फॉर प्रोडक्ट् इनोवे्हशन डेव्हलपमेंट 

अँड ग्रोर् (एिएएमआरआयडीएच)” काययक्रमाचे उद्घाटन 

कें द्रीय मंत्री श्री अम्पववनी वैष्णव यांच्या हसे्त करण्यात आले. 

• पुढील तीन विायत ग्राहक जोडिी, गंुतविूकदार जोडिी आशि 

आंतरराष्टर ीय व्यापार प्रदान करून 300 स्टाटय-अप्सला व्यवसाय 

वाढशवण्यावर लक्ष कें शद्रत केले जाईल.स्टाटय-अपला 40 लाख 

रुपयांपयंत गंुतविूक सहाय्य शदले जाईल. 

िुजलाम मोहीम 

• जलशक्ती मंत्रालयाने गावपातळीवर सांडपािी व्यवस्थापन हाती 

घेऊन असधकासधक उघड्यावरील शौचमुक्त (ओडीएफ) प्लि 

गावे तयार करण्यासाठी िुजलाम नावाची 100 सिविांची मोहीम 

सुरू केली आहे. 

• 25 ऑगस्ट 2021 रोजी सुरू झालेली मोहीम ‘आझािी का अमृत 

महोत्सव’ उत्सवांचा भाग आहे. 

भारतातील पसहली हररत हायडर ोजन इलेक्ट्र ोलायझर सगगाफॅक्ट्री 

• अमेररकास्स्थत ओहसमयमइंटरनॅशनलने कनायटकातील बेंगळुरू 

येथे भारताचे पसहले ग्रीन हायडर ोजन इलेक्ट्र ोलायझर उत्पादन 

युशनट सुरू केले आहे. 

• याशठकािी भारतीय-बनावटीचे प्रोटॉन एक्सचेंज मेमे्ब्रन (पीईएम) 

हायडर ोजन इलेक्ट्र ोलायझसय तयार केले जातील. 

• या युशनटची उत्पादन क्षमता प्रशत विय सुमारे 500 मेगावॅट आहे 

आशि ती दरविी 2 सगगावॅट पयंत वाढवता येईल. 

वाहतूक काबथन-मुक्त करण्यािाठी मंच 

• नीसत आयोग आशि वल्थड ररिोिेि इम्पिटू्यट 

(डब््लयूआरआय), भारत यांनी संयुक्तपिे ‘फोरम फॉर 

डीकाबोनाइसजंग टर ान्सपोटथ (वाहतूक काबयन-मुक्त करण्यासाठी 

मंच)’ भारतात सुरू केला आहे. नीशत आयोग भारतासाठी 

अंमलबजाविी भागीदार आहे. 

• आशियातील हररतगृह वायू उत्सजयन (वाहतूक के्षत्र) ची शिखर 

पातळी खाली आििे (2 अंि मयायदेच्या अनुिंगाने) हा या 

प्रकल्पाचा उदे्दि आहे. 

• एनडीिी-टर ान्सपोटथ इसनसशएसटव्ह फॉर एसशया (एनडीसी-

टीआयए) प्रकल्पाअंतगयत हा मंच सुरू करण्यात आला आहे. 

• एनडीसी टर ािपोटय इशनशिएशटव्ह फॉर आशिया (टीआयए 2020-

2023) हा सात संघटनांचा संयुक्त काययक्रम आहे जो चीन, भारत 

आसि म्पव्हएतनामला आपापल्या देिात वाहतूक काबयन-मुक्त 

व्यापक करण्यासाठी सहकायय करेल. 

ऑपरेशन िेवी शक्ती 

• परराष्टर  मंत्रालयाने (एमईए) युद्धग्रस्त अफगाशिस्तानातून आपल्या 

नागररकांना बाहेर काढण्याच्या भारताच्या अशभयानाला ‘ऑपरेशन 

िेवी शक्ती’ असे नाव शदले आहे. 

• परराष्टर  मंत्री एि जयशंकर यांनी 24 ऑगस्ट रोजी शदल्लीत 78 

शनवायशसतांच्या ताज्या तुकडीच्या आगमनाचा उल्लेख करताना 

शिटमधे्य या ऑपरेिनचे नाव शदले. 

आयआयटी मद्रािने भारतातील पसहली स्विेशी मोटर-आधाररत 

व्हीलचेअर ‘सनओबोल्ट’ सवकसित केली 

• आयआयटी मद्रािने ‘सनओबोल्ट’ नावाचे भारतातील पशहले 

स्वदेशी मोटरवर चालिारी व्हीलचेअर वाहन शवकशसत केले आहे, 

जे केवळ रस्त्ांवरच नवे्ह तर असमान भूभागावर देखील वापरले 

जाऊ शकते.  

• त्याचा कमाल वेग 25 सकमी प्रसतताि आहे. याचा वापर शदव्यांग 

व्यक्तीनंा सहजपिे वावर करण्यासाठी होिार आहे. 

युक्तधारा पोटथल  

• कें द्रीय शवज्ञान आशि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे कें द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र 

प्रभार) सजतेंद्र सिंह यांनी सुदूर संवेदन आशि जीआयएस-आधाररत 

माशहतीचा वापर करून नवीन मनरेगा मालमते्तच ेसनयोजन सक्षम 

करण्यासाठी “युक्तधारा” नावाचे भुवन अंतगयत नवीन भू-स्थाशनक 

शनयोजन पोटयल सुरू केले. 

• इस्रो आशि ग्रामीि सवकाि मंत्रालयाने हे पोटयल संयुक्तपिे 

शवकशसत केले आहे. 

बीपीिीएल ने एआय िक्षम चॅटबॉट ‘उजाथ’ िुरु केले 

• भारत पेटर ोसलयम कॉपोरेशन सलसमटेड (बीपीिीएल) ने 

आपल्या ग्राहकांना अखंड सेवा पुरशवण्यासाठी आशि 

प्रचन/समस्ांचे जलद शनराकरि करण्यासाठी उजाथ नावाचे एआय-

सक्षम चॅटबॉट सुरु केले आहे. 

• युआरजीए हा भारतातील तेल आशि वायू उद्योगातील पसहला 

चॅटबॉट आहे.युआरजीए बीपीसीएल हे प्रकल्प अनुभव अंतगयत 

सुरू करण्यात आले आहे आशि ते सध्या 13 भािांमधे्य उपलब्ध 

आहे. 

पीएम – िक्ष‘पोटथल आसि मोबाईल अ ॅप  

• कें द्रीय सामाशजक न्याय आशि सक्षमीकरि मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार 

यांनी ‘पीएम-डीएकेएिएच’ नावाचे पोटयल आशि मोबाईल 

अ सॅ्िकेिनचे अनावरि केले.  

रेल मिि: एकीकृत ग्राहक िेवा िोलू्यशन 

• भारतीय रेल्वेने एक एकीकृत वन-स्टॉप सोल्यूिन "रेल मिि" 

सुरु केले आहे ज्यात रेल्वेच्या अनेक शवद्यमान हेल्पलाईन 

एकशत्रतपिे शवलीन केल्या आहेत. 
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यूएनएििी बैठकीच ेअध्यक्षपि भूषसविार पंतप्रधान मोिी पसहले 

भारतीय पंतप्रधान बनले 

• भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी स्व्हशडओ कॉन्फरस्िंगद्वारे 

संयुक्त राष्टर सुरक्षा पररिदेचे (यूएनएििी) चचेचे अध्यक्षपद 

भूिशवले आहे. नरेंद्र मोदी यूएनएससीच्या चचेचे अध्यक्षपद 

भूिशविारे भारताच ेपसहले पंतप्रधान ठरले आहेत. 

• उच्चस्तरीय खुल्या चचेचा शविय होता 'िागरी िुरक्षा वाढविे - 

आंतरराष्ट्र ीय िहकायाथिाठी एक प्रकरि'. 

सकरेन ररसजजू न्याय मंत्र्ांच्या 8 व्या एििीओ बैठकीला उपम्पस्र्त 

• कें द्रीय कायदे मंत्री सकरेन ररसजजू यांनी शांघाय सहकायय 

संघटनेच्या (एससीओ) न्यायमंत्र्ांच्या आठव्या बैठकीला आभासी 

पद्धतीने हजेरी लावली. कें द्रीय कायदे राज्यमंत्री प्रोफेिर 

एिपीसिंग बघेल यांनीही या बैठकीला हजेरी लावली. 

• भारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा, मंुबई च्या साहय्याने या कें द्राची स्थापना 

करण्यात येिार आहे. 

• तीन शदवसांच्या बैठकीचे आयोजन तासजसकस्तानने केले होते 

आशि ताशजशकस्तानचे न्यायमंत्री एम.के. अशु्यररयन यांच्या 

अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली होती. 

िेशातील पसहले इंटरनेट गव्हनथन्स फोरम  

• 20 ऑक्ट्ोबरपािून इलेक्ट्र ॉशनक्स आशि माशहती व तंत्रज्ञान 

मंत्रालय, भारत सरकार देशातील पसहले इंटरनेट गव्हनथन्स फोरम 

आयोशजत करिार आहे.  

• या विीच्या बैठकीची संकल्पना सडसजटल इंसडयािाठी 

िवथिमावेशक इंटरनेट ही आहे. या घोििेसह, इंटरनेट गव्हनयि 

फोरम नावाच्या संयुक्त राष्टर -आधाररत फोरमचा भारतीय अध्याय 

सुरू झाला आहे.  

युसनिेफ इंसडया, फेिबुक मुलांिाठी िुरसक्षत ऑनलाइन जग 

सनमाथि करिार  

• युसनिेफ इंसडया आशि फेिबुकने ऑनलाईन सुरके्षवर शवशेि लक्ष 

कें शद्रत करत मुलांवरील शहंसाचार नष्ट करण्यासाठी एक विायचा 

संयुक्त उपक्रम सुरू केला आहे. 

• भागीदारीमधे्य देशभरातील सोशल मीशडया मोहीम आशि 100,000 

शालेय मुलांसाठी ऑनलाइन सुरक्षा, शडशजटल साक्षरता आशि 

मानसशास्त्रीय समथयनासाठी क्षमता वाढविे समाशवष्ट आहे. 
 

 

पंतप्रधान मोिीनंी पाम तेल उपक्रमाची घोषिा केली 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी पाम तेलासह स्वयंपाकाच्या तेलांमधे्य 

स्वयंपूिय होण्यासाठी 11,000 कोटी रुपयांच्या राष्ट्र ीय खाद्तेल 

समशन-ऑईल पाम (एनएमईओ-ओपी) ची घोििा केली आहे. 

• या योजने अंतगयत िेतकऱ्यांना दजेदार शबयािे ते तंत्रज्ञानापयंत सवय 

सुशवधा सरकार तफे देण्यात येिार आहेत.  

5.82 कोटीहंून असधक जन धन खाती सनम्पिय  

• अथय मंत्रालयाने राज्यसभेला सूशचत केले आहे की 5.82 कोटीहंून 

असधक सकंवा एकूि खात्ांच्या 14 टके्क जन धन 

(पीएमजेडीवाय) खाती शनस्िय आहेत. 

हेल्थ के्वस्ट अभ्यािाचे उि्घाटन 

• इस्रोचे प्रमुख, डॉ. के. सिवन यांनी भारतभरातील 20 खाजगी 

रुग्णालयांद्वारे चालशवले जािाऱ्या आरोग्य के्वस्ट अभ्यासाचे 

(इस्त्रोच्या अवकाि तंत्रज्ञानाद्वारे आरोग्य गुिवत्ता सुधारिे [हेल्र् 

क्वासलटी अपगे्रडेशन एनेबल्ड बाय से्पि टेक्नॉलॉजी ऑफ 

इस्रो] ) औपचाररक उद्घाटन केले. 

• अिोसिएशन ऑफ हेल्र् केअर प्रोव्हायडिथ इंसडया 

(एएचपीआय) आशि िोिायटी फॉर इमजथन्सी मेसडसिन इन 

इंसडया (एसईएमआय) यांनी या काययक्रमाचे सह-आयोजन केले 

आहे.  

िशस्त्र िलांच्या अम्पखल मसहला िंघाची सहमाचलमधील मसिरंग 

सशखरावर चढाई 

• ‘अम्पखल मसहला त्री-िेनािलीय पवथतारोहि िंघा’ ने 15 ऑगस्ट 

2021 रोजी शहमाचल प्रदेिात माउंट मसिरंग (21,625 फूट) 

यिस्वीरीत्या सर केले आशि ‘आझािी का अमृत महोत्सव’ साजरा 

करण्यासाठी उपक्रमांचा एक भाग म्हिून राष्टर ीय ध्वज फडकवला. 

या मोशहमेचे नेतृत्व भारतीय हवाई दलाच्या सवंग कमांडर भावना 

मेहरा यांनी केले. 

िेंटर फॉर ररिचथ अँड इनोवे्हशन फॉर एआय आयआयटी-एच येरे् 

स्र्ासपत 

• कें द्रीय शिक्षि मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी भारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा-

हैिराबाि (आयआयटी-एच) येथे स्थापन केलेल्या कृशत्रम 

बुस्द्धमते्ततील िंशोधन आसि नवकल्पना कें द्राचे आभासी 

पद्धतीने उद्घाटन केले. 

• हे कें द्र जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी- जायका च्या 

सहकायायने उभारण्यात आले आहे. 

सिल्ली-चिंीगड महामागथ भारतातील पसहला ईव्ही- अनुकूल 

महामागथ 

• सौर-आधाररत इलेस्क्ट्र क वे्हइकल चाशजंग से्टिनच्या 

नेटवकय सह,सिल्ली-चिंीगड महामागथ हा देिातील पसहला ईव्ही- 

अनुकूल महामागय बनला आहे. 

• अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या एफएएमई-1 (फास्टर अ डॅॉप्िन अँड 

मॅनु्यफॅक्चररंग ऑफ [हायशिड] आशि इलेस्क्ट्र क वे्हईकल्स) 

योजनेअंतगयत भारत हेवी इलेम्पक्ट्र कल्ि सलसमटेड (भेल) ने 

स्थानकांचे जाळे उभारले आहे. 
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• कें द्रीय अवजड उद्योग मंत्री (एमएचआय) महेंद्रनार् पांडे यांनी 

आभासी पद्धतीने किथ लेक ररिॉटथ येथे अत्याधुशनक चाशजंग 

से्टिनचे उद्घाटन केले. 

प्रधानमंत्री गसतशक्ती योजना 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी 75 व्या स्वातंत्र्शदनी राष्टर ाला संबोशधत 

करताना 100 लाख कोटी रुपयांच्या प्रधानमंत्री गतीशक्ती 

योजनेची घोििा केली. 

• गशतिक्ती हा आपल्या देिाच्या पायाभूत सुशवधा शवकासाचा एक 

मास्टर पॅ्लन असेल जो समग्र पायाभूत सुशवधांची पायाभरिी करेल 

आशि आपल्या अथयव्यवस्थेसाठी एक एकीकृत आशि समग्र मागय 

तयार करेल. 

75 नवीन वंिे भारत रेले्वगाड्या 

• 75 व्या स्वातंत्र् शदनाशनशमत्त राष्टर ाला संबोशधत करतांना पंतप्रधान 

नरेंद्र मोिी यांनी आझािी का अमृत महोत्सव या 

उपक्रमाअंतगयत पुढील 75 आठवड्यांत 75 नवीन ‘वंिे भारत’ 

रेल्वेगाड्या देिाच्या कानाकोपऱ्याला जोडतील अिी घोििा 

केली. 

• वतयमान स्स्थतीत भारतात दोन वंदे भारत एके्स्प्रस रेल्वेगाड्या 

भारतीय रेल्वेद्वारे चालशवल्या जातात. पशहली वंदे भारत एक्सपे्रस 

वाराििी आसि नवी सिल्ली दरम्यान धावते तर दुसरी वंदे 

भारत एक्सपे्रस कटरा आसि नवी सिल्ली दरम्यान धावते. 

जगातील िुिरी िवाथत मोठी नूतनीकृत जनुक बँक 

• कें द्रीय कृिी आशि िेतकरी कल्याि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी 

नॅशनल बू्यरो ऑफ प्लांट जेनेसटक ररिोिेि 

(एनबीपीजीआर), पुिा, नवी सिल्ली येथे जगातील दुसऱ्या 

सवायत मोठ्या राष्टर ीय जीन बँकेच े (जनुक पेढी) उद्घाटन केले 

आहे. 

• नूतनीकरि केलेले अत्याधुशनक नॅिनल जीन बँक शबयािांचा 

वारसा -20 अंश सेशल्सअस तापमानात सुरशक्षत ठेवण्यासाठी 

जमयिाझमची सुशवधा पुरवते. 

जेएनिीएएिआर येरे् नासवन्यता आसि सवकाि कें द्र 

• भारताचे उपराष्टर पती एम. वं्यकय्या नायडू यांनी जवाहरलाल 

नेहरू िेंटर फॉर अ ॅडव्हान्सस्ड िायंसटसफक ररिचथ 

(जेएनिीएएिआर)-प्रगत वैज्ञासनक िंधोधनािाठी 

जवाहरलाल नेहरू कें द्र; येरे् एका नासवन्यता आसि सवकाि 

कें द्राचे उद्घाटन केले. 

• जेएनसीएएसआरची स्थापना जकू्कर, बंगलोर येथे शवज्ञान आशि 

तंत्रज्ञान शवभागाने केली आहे. 

75 वा भारतीय स्वातंत्र् सिन 2021 

• भारत 15 ऑगस्ट 2021 रोजी आपला 75 वा स्वातंत्र् शदन 

“आजािी का अमृत महोत्सव” म्हिून साजरा करत आहे. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी नवी शदल्लीतील लाल शकल्ल्यावरून 

या उत्सवाचे नेतृत्व करत राष्टर ाला संबोशधत केले. हे पंतप्रधान 

म्हिून त्यांचे हे आठवे भाषि आहे. 

• प्रथमच, पंतप्रधानांनी ध्वज फडकवल्यावर, अमृत 

महोत्सवाशनशमत्ताने भारतीय वायुसेनेच्या दोन एमआय-17 1व्ही 

हेशलकॉप्टरद्वारे काययक्रमस्थळी फुलांच्या पाकळ्ांचा विायव 

करण्यात आला. 

• कें द्र सरकारने ज्यांनी ऑशलस्िकमधे्य पदके शजंकलेल्या 32 

खेळाडंूना आशि भारतीय क्रीडा प्राशधकरिाचे (एसएआय) च्या 

दोन अशधकाऱ्यांना लाल शकल्ल्यावर आमंशत्रत केले होते. 

भारताच्या स्वातंत्र्सिनाबद्दल काही िुसमथळ तथे्य: 

• नोबेल पाररतोशिक शवजेते रवीदं्रनार् टागोर यांनी 1911 मधे्य 

रचलेल्या ‘भारतो भाग्यो सबधाता‘ या गाण्याचे ‘जन गि मन‘ असे 

नामकरि करण्यात आले आशि 24 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय 

संशवधान सभेने ते राष्टर गीत म्हिून स्वीकारले. 

• लाल, शपवळा आशि शहरव्या तीन आडव्या पट्ट्या असलेला भारतीय 

राष्टर ध्वज 7 ऑगस्ट 1906 रोजी कोलकाताच्या पारसी बागान 

चौकात फडकवण्यात आला. भारताच्या सध्याच्या राष्टर ध्वजाचे 

पशहले रूप 1921 मधे्य स्वातंत्र् सेनानी सपंगली वेंकया यांनी 

शडझाइन केले होते. भगवा, पांढरा आशि शहरवा रंग आशि मध्यभागी 

अिोक चक्र असलेला वतयमान ध्वज अशधकृतपिे 22 जुलै 1947 

रोजी स्वीकारण्यात आला आशि 15 ऑगस्ट 1947 रोजी 

फडकवण्यात आला. 

• भारतासह इतर पाच देि 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र् साजरे करतात. 

ते आहेत बहारीन, उत्तर कोररया, िसक्षि कोररया आसि 

सलकटेंस्टाईन. 

• केवळ कनायटकातील धारवाड येथे असलेल्या कनाथटक खािी 

ग्रामोद्ोग िंयुक्त िंघाला (केकेजीएिएि) भारतीय राष्टर ीय 

ध्वजाचे उत्पादन आशि पुरवठा करण्याचा अशधकार आहे. बू्यरो 

ऑफ इंशडयन सँ्टडड्यस (बीआयएस) नुसार, ध्वज केवळ हाताने 

कातलेल्या आशि हाताने शविलेल्या कापसाच्या खादीच्या 

वाशफंगसह तयार केला जातो. 

• भारताच्या स्वातंत्र्ानंतरही गोवा ही पोतुयगीज वसाहत होती. 

भारतीय लष्कराने गोवा 1961 मधे्य भारतािी जोडले होते. अिा 

प्रकारे, गोवा हे भारतीय प्रदेिात सामील होिारे िेवटचे राज्य होते 

ई-स्टडी व्यािपीठ “तपि” 

• िामासजक न्याय आसि िक्षमीकरि मंत्रालयाने सामाशजक 

संरक्षि के्षत्रात शचशत्रत व्याख्याने/अभ्यासक्रम आशि ई-अभ्यास 

सामग्री प्रदान करण्यासाठी टीएपीएएि (उत्पादकता आशि सेवा 

वाढशवण्यासाठी प्रशिक्षि – टर े सनंग फॉर ऑगू्यमेंसटंग 

प्रोडम्पक्ट्व्हीटी अँड िम्पव्हथिेि) नावाचे एक ऑनलाइन पोटयल सुरू 

केले आहे. 

एमओएचयुए ने ‘िोनसचरीया’ िुरु केले 

• गृहशनमायि आशि िहरी व्यवहार मंत्रालयाने शहरी स्वयं-िहाय्यता 

गटांच्या (एसएचजी) उत्पादनांच्या शवपिनासाठी ‘िोनसचरीया‘ या 

िँड आशि लोगोचे अनावरि केले. 

• िहरी एसएचजी उत्पादने लोकशप्रय करण्यासाठी, मंत्रालयाने 

अ मेॅझॉन आशि स्िपकाटय सारख्या ई-कॉमसय पोटयल्ससह 

मशहलांच्या सक्षमीकरिासाठी सामंजस् करार केले आहेत. 
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भारतातील पसहली गुरांची जीनोसमक चीप “इंसडगौ” 

• डॉ सजतेंद्र सिंह यांनी गीर, कांकरेज, साशहवाल, ओंगोले इत्यादी 

देिी जनावरांच्या िुद्ध जातीचं्या संवधयनासाठी भारताची पशहली 

गुरांची जीनोशमक चीप ‘इंसडगौ’ चे अनावरि केले. 

• ही चीप जैवतंत्रज्ञान शवभागाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्र ीय पशु 

जैवतंत्रज्ञान िंस्रे्च्या, हैिराबाि (एनएआयबी) िास्त्रज्ञांनी 

शवकशसत केली आहे. 

‘ऑपरेशन बू्ल फ्रीडम’ 

• कें द्रीय सामाशजक न्याय आशि सबलीकरि मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार 

यांनी 75 व्या स्वातंत्र् शदनाशनशमत्त नवी शदल्ली येथील डॉ.आंबेडकर 

आंतरराष्टर ीय कें द्रातून ‘ऑपरेशन बू्ल फ्रीडम’ नावाच्या जागशतक 

शवक्रम उतु्सक मोशहमेला शहरवा झेंडा दाखवला. 

• ऑपरेिन बू्ल फ्रीडम मोशहमेमधे्य देिभरातील सिव्यांग लोकांचा 

एक संघ सियासचन सहमनिीवर चढाई करत जगातील सवायत उंच 

युद्धभूमीवर पोहोचिाऱ्या शदव्यांग लोकांच्या सवायत मोठ्या संघाचा 

नवीन शवचव शवक्रम स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करिार आहे. 

2047 पयांत ‘ऊजाथ स्वावलंबी’ होण्याचे भारताच ेलक्ष्य 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी भारताला 2047 सालापयंत ‘ऊजाथ 

स्वावलंबी िेश’ बनशवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

• यासाठी पंतप्रधानांनी ‘समशन िकुथ लर इकॉनॉमी-वतुथळाकृती 

अर्थव्यवस्र्ा असभयान’ ची घोििा केली आहे जी 2047 पयंत 

भारताला ऊजाय उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्यासाठी पेटर ोशलयमची 

जागा इतर उजाय स्त्रोत घेतील. 

• मोदी सरकारने भारताला एक नवीन जागशतक कें द्र आशि हररत 

हायडर ोजनचे शनयायतदार बनवण्यासाठी राष्ट्र ीय हायडर ोजन 

असभयान सुरु केले आहे. 

3 मसहलांिह िवोच्च न्यायालयाच्या 9 नवीन न्यायाधीशांचा 

शपर्सवधी  

तीन मसहलांिह नऊ नवीन न्यायाधीशांना सवोच्च न्यायालयाचे 

न्यायाधीश म्हिून भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) एन व्ही रमि 

यांनी शपथ शदली. नऊ नवीन न्यायाधीशांच्या शपथशवधीनंतर सवोच्च 

न्यायालयाचे संख्याबळ मुख्य न्यायाधीशांसह, 33 झाले आहे. या नऊ 

नवीन न्यायाधीशांपैकी तीन – न्यायमूती सवक्रम नार् आशि न्यायमूती 

बी.व्ही.नागरर्ना आशि न्यायमूती पी.एि. नरसिंह – भारताचे मुख्य 

न्यायाधीश होण्यासाठी रांगेत आहेत.सवोच्च न्यायालयाच्या इशतहासात 

नऊ न्यायाधीशांनी एकत्र शपथ घेण्याची ही पशहलीच वेळ आहे.  

कें द्र िरकारने “भारत मासलका (बीएच-मासलका)” नोिंिी िुरू 

केली 

• रसे्त वाहतूक आसि महामागथ मंत्रालयाने नवीन वाहनांसाठी 

नवीन नोदंिी शचन्ह अथायत “भारत मासलका (BH-series)” सुरु 

केले आहे. 

• बीएच-सीररज शचन्ह असलेल्या वाहनांना एका राज्यातून दुसऱ्या 

राज्यात शिफ्ट होतांना नवीन नोदंिी शचन्ह देण्याची गरज भासिार 

नाही. 

• ही सुशवधा संरक्षि कमयचारी, कें द्र सरकार/ राज्य सरकार/ कें द्र/ 

राज्य सावयजशनक के्षत्रातील उपक्रम आशि खाजगी के्षत्रातील 

कंपन्या/ संस्था यांना सै्वस्िक आधारावर उपलब्ध आहे, ज्यांची 

कायायलये चार सकंवा असधक राजे्य/ कें द्रशाशसत प्रदेशांमधे्य आहेत 

नूतनीकरि केलेल्या जासलयनवाला बाग स्मारकाच्या िंकुलाचे 

लोकापथि 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी पंजाबच्या अमृतसरमधील 

जासलयनवाला बाग स्मारकाच्या नूतनीकरि केलेल्या 

कॉम्प्पे्लक्सला देिाला समशपयत केले आहे. हे जाशलयनवाला बाग 

हत्याकांडाचे 102 वे विे आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

लडाखने ‘पानी माह’ असभयान िुरु केले 

• लडाखमधे्य ग्रामस्थांना स्वि पाण्याचे महत्त्व कळवण्यासाठी 

‘पािी माह’ सकंवा पािी मसहना अशभयान सुरू करण्यात आले. 

• लडाख सरकारने ‘हर घर जल’चा दजाय प्राप्त करिाऱ्या प्रते्यक 

शजल््ातील पशहल्या ब्लॉकिाठी 25 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर 

केले आहे. 

भारताची पसहली हाटथ फेलु्यअर बायोबँक 

• देिातील पशहली हृदय रुग्णांची जैवबँक केरळच्या श्री सचत्र 

सतरुनाल इम्पिटू्यट फॉर मेसडकल िायने्सि अँड टेक्नॉलॉजी 

(एििीटीआयएमएिटी) येथील नॅशनल िेंटर फॉर अ ॅडव्हान्सस्ड 

ररिचथ अँड एक्सलन्स इन एचएफ (केअर-एचएफ) मधे्य सुरु 

करण्यात आली. 

उत्तराखंडने भारतातील पसहले भूकंप मोबाइल अ ॅपचे अनावरि 

केले 

• उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी ‘उत्तराखंड भुकंप 

अलटथ’ नावाने भूकंप चेताविी देिारे पशहले मोबाइल अ सॅ्िकेिनचे 

अनावरि केले आहे. 

• आयआयटी रुरकीने उत्तराखंड राज्य आपत्ती व्यवस्र्ापन 

प्रासधकरि (युएिडीएमए) च्या सहकायायने हे अ पॅ शवकशसत केले 

आहे. 

कोव्हीड -19 सवरुद्ध 100% लिीकरि करिारे भुवनेश्वर हे पसहले 

भारतीय शहर 

• 100 टके्क कोव्हीड -19 लसीकरि साध्य करिारे भुवनेववर हे 

पसहले भारतीय िहर बनले आहे. 

सहिार सवमानतळाच े महाराजा अग्रिेन आंतरराष्ट्र ीय सवमानतळ 

अिे नामकरि 

• हररयािाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी सहिार 

सवमानतळाचे नामकरि महाराजा अग्रिेन आंतरराष्ट्र ीय 

सवमानतळ असे करण्याची घोििा केली आहे. 

• शहसार शवमानतळ हे देिांतगयत शवमानतळ आहे आशि राज्याचे 

पसहले डीजीिीए परवानाधारक सावयजशनक एरोडर ोम आहे. 
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आंध्र प्रिेश मधे्य भारतातील िवाथत मोठा तरंगता िौर पीव्ही प्रकल्प 

• एनटीपीिीने आंध्र प्रिेशातील शविाखापट्टिम येथील सिंहाद्री 

र्मथल से्टशनच्या जलाशयावर 25 मेगावॅट शवजेचा भारतातील 

िवाथत मोठा तरंगता िौर पीव्ही प्रकल्प सुरू केला आहे. 

• फे्लम्पक्ससबलायझेशन योजनेअंतगयत उभारण्यात येिारा हा 

पशहला सौर प्रकल्प आहे. ही योजना भारत सरकारने 2018 मधे्य 

अशधसूशचत केली होती 

उत्तराखंडमधे्य भारतातील िवाथत उंचीवरील वनौषधी उद्ान 

• उत्तराखंडच्या चमोली शजल््ातील माना गावात भारतातील 

सवायत उंचीवरील वनौषधी उद्ानाचे उद्घाटन करण्यात आले 

आहे. हे वनौिधी उद्यान 11,000 फूट उंचीवर असून भारत-चीन 

सीमेजवळ आहे. या वनौिधी उद्यानात शहमालयीन प्रदेिातील 

अल्पाइन भागातील सुमारे 40 प्रजाती आहेत. 

• कें द्र सरकारच्या भरपाई वनीकरि सनधी व्यवस्र्ापन आसि 

सनयोजन प्रासधकरि (िीएएमपीए) योजनेअंतगयत तीन विांत 

शवकशसत केले गेले आहे. 

ओिम, केरळचा िुगीच्या हंगामाचा उत्सव 

• ओिम हा केरळचा सवायत आवडता आशि मोठ्याप्रमािात साजरा 

केला जािारा सि आहे, जो दरविी जगभरातील मल्याळी 

समाजात साजरा केला जातो. 

• हा उत्सव अर्म (हस्त) नक्षत्रापासून सुरू होतो आशि सतरुवोनम 

(श्रावि) नक्षत्रावर संपतो. याविी, कापिी महोत्सव 12 ऑगस्ट 

रोजी सुरू झाला आशि 23 ऑगस्ट रोजी संपेल. 

वंचवुा महोत्सव 2021 – आिाम 

• आिाम मधील तीवा आसिवािी जमातीने चांगल्या सुगीचा हंगाम 

साजरा करण्यासाठी पारंपाररक वंचुवा महोत्सव साजरा केला. 

• तीवा या जमातीला आसाम आशि मेघालय मधे्य लालंुग म्हिून 

देखील ओळखले जाते. ही जमात अरुिाचल प्रिेश आसि 

मसिपूरच्या काही भागात देखील आढळते. 

िोनू िूि ‘िेश के मेंटिथ’ कायथक्रमािाठी सिल्ली िरकारचा 

जासहरातिूत  

• शदल्लीचे मुख्यमंत्री अरसवंि केजरीवाल यांनी जाहीर केले की 

बॉशलवूड अशभनेता िोनू िूि शदल्ली सरकारच्या ‘िेश के मेंटिथ’ 

काययक्रमाचा जाशहरातदूत असेल. हा काययक्रम शदल्ली सरकार 

लवकरच सुरू करिार आहे. 

• या काययक्रमात एक ते िहा शािकीय शाळकरी शवद्यार्थ्ांना 

“दत्तक” घेिे समाशवष्ट आहे ज्यांना त्यांच्या के्षत्रात यिस्वी झालेल्या 

नागररकांतफे मागयदियन केले जाऊ िकते. 

कनाथटकने एनईपी-2020 ची अंमलबजाविी करण्याचे आिेश जारी 

केले 

• राष्ट्र ीय सशक्षि धोरि -2020 च्या अंमलबजाविीसंदभायत आदेि 

जारी करिारे कनाथटक हे िेशातील पसहले राज्य बनले आहे. 

• राज्य सरकारने चालू शैक्षसिक वषथ 2021-2022 पासून एनईपी-

2020 च्या अंमलबजाविीबाबत आदेि जारी केला आहे. 

एडीबीने महाराष्ट्र ािाठी 300 िशलक्ष डॉलिथच्या असतररक्त कजाथला 

मंजुरी सिली 

• ग्रामीि रसे्त उन्नत करण्यासाठी आशि दुगयम भागांना बाजारपेठेिी 

जोडण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या महाराष्ट्र  ग्रामीि 

कनेम्पक्ट्म्पव्हटी इमू्प्रव्हमेंट प्रोजेक्ट्िाठी अशतररक्त शवत्तपुरवठा 

म्हिून मसनला म्पस्र्त आसशयाई सवकाि बँकेने 300 िशलक्ष 

डॉलसयच्या कजायला मंजुरी शदली आहे. 

• महाराष्ट्र ातील 2100 सकलोमीटर (सकमी) ग्रामीि रस्त्ांची स्स्थती 

आशि सुरशक्षतता सुधारण्यासाठी आशि शटकवून ठेवण्यासाठी 

ऑगस्ट 2019 मधे्य या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. 

गुजरातच्या मुख्यमंत्र्ांनी ईनगर मोबाइल अनुप्रयोग आसि पोटथल 

िुरू केले 

• गुजरातचे मुख्यमंत्री सवजय रुपािी यांनी ईनगर मोबाइल 

अ सॅ्िकेिन आशि पोटयल सुरू केले आहे. 

• ईनगर प्रकल्पासाठी गुजरात अबथन डेव्हलपमेंट समशनची नोडल 

एजन्सी म्हिून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र ाने आयटी के्षत्रािाठी राजीव गांधी पुरस्कार जाहीर केला 

• महाराष्टर  सरकारने मासहती आसि तंत्रज्ञान (आयटी) के्षत्रात उतृ्कष्ट 

कामशगरी केलेल्यांना माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नावे 

नवीन पुरस्कार जाहीर केला आहे. 

• राजीव गांधी पुरस्कार माशहती तंत्रज्ञान के्षत्रात उल्लेखनीय काम 

करिाऱ्या महाराष्ट्र ातील िंस्र्ांना शदला जाईल. 

काकोरी टर ेन षडयंत्र आता काकोरी टर ेन अ ॅक्शन अिे ओळखले 

जािार 

• उत्तर प्रिेश सरकारने 1925 मधील शसे्त्र खरेदी करण्यासाठी 

काकोरी येथे रेले्व लुटल्याबद्दल फाशी झालेल्या क्रांशतकारकांना 

श्रद्धांजली अपयि करताना 'काकोरी टर ेन षडयंत्र' शकंवा 'काकोरी 

टर ेन दरोडा' म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या या ऐशतहाशसक स्वातंत्र् 

चळवळीच्या घटनेचे नाव बदलून आता काकोरी टर ेन अ ॅक्शन असे 

ठेवले आहे 

छत्तीिगड शहरी के्षत्रातील वन िंिाधन हक्कांना मान्यता सिली  

• शहरी भागातील िामुिासयक वन िंिाधन हक्कांना मान्यता 

देिारे छत्तीिगड हे पसहले राज्य बनले आहे, राज्य सरकारने 

धमतरी सजल्यातील रशहवािांचे 4,127 हेक्ट्रवरील जंगल 

अशधकार मान्य केले आहेत. 

जमू्म -काश्मीरमधे्य “बंगि आवाम मेळा” 

• जमू्म आशि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी 

कुपवाडा शजल्ह््ातील बंगि वॅ्हली येथे भारतीय स्वातंत्र्ाचे 75 वे 

विय साजरे करण्यासाठी खेड्यातील खेळ, स्थाशनक स्पधाय आशि 

इतर उपक्रम असलेल्या बंगि आवाम मेळाव्याचे उद्घाटन केले. 

इंिूर: भारतातील पसहले 'वॉटर प्लि' प्रमासित शहर 

• स्वि सवेक्षि 2021 अंतगयत देशातील पसहले ‘वॉटर प्लि’ 

प्रमाशित शहर होण्याचा मान मध्य प्रिेश राज्यातील इंिूर ला 

शमळालेला आहे. 
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भारतातील पसहली डर ोन न्यायिहायक प्रयोगशाळा केरळमधे्य 

• केरळमधे्य भारतातील पशहले डर ोन न्यायिहायक प्रयोगशाळा 

आसि िंशोधन कें द्र सुरू झाले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री 

सपनाराई सवजयन केरळ राज्य पोलीस िायबरडोम येथे राज्य 

पोलीस शवभागाच्या ‘डर ोन फॉरेम्पन्सक प्रयोगशाळे’चे उद्घाटन 

केले. 

काझीरंगा-िॅटेलाईट फोन अिलेले पसहले राष्ट्र ीय उद्ान 

• आिाममधील काझीरंगा राष्ट्र ीय उद्ान (केएनपी) िॅटेलाईट 

फोनने सुसज्ज असलेले भारतातील पशहले राष्टर ीय उद्यान बनले 

आहे. बीएिएनएल ची सेवा असिारे सॅटेलाईट फोन असतील.  

छत्तीिगडमधे्य 4 नवीन सजले्ह 

• छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी राज्यात चार नवीन 

शजल्हे आशि 18 नवीन तहसील शनमायि करण्याची घोििा केली 

आहे. 

• चार नवीन शजल्हे आहेत; मोहल्ला मानपूर, िारिगड-

सबलागढ, शक्ती, मनेंद्रगढ. 

• या व्यशतररक्त, प्रते्यक शजल्हा मुख्यालय आशि राज्यातील 

महानगरपाशलकांमधे्य केवळ मशहलांसाठी एक बाग शवकशसत 

केली जाईल, ज्याला “समनीमाता उद्ान” म्हिून ओळखले 

जाईल.  

एम्स सिल्लीच्या आवारात असिशामक कें द्र 

• ऑल इंसडया इम्पिटू्यट ऑफ मेसडकल िायन्स (एम्स)-अस्खल 

भारतीय वैद्यकीय शवज्ञान संस्था, नवी सिल्ली हे आपत्कालीन 

पररस्स्थतीला तोडं देण्यासाठी हॉस्स्पटलच्या आवारात असिशामक 

कें द्र उभारिारे भारताचे पसहले हॉम्पस्पटल बनले आहे. 

• यासाठी एम्सने सिल्ली फायर िम्पव्हथि (डीएफएस) सोबत करार 

केला आहे. 

जमू्म आसि काश्मीरच्या नायब राज्यपालांनी पू्रफ अ ॅप च ेअनावरि 

केले 

• जमू्म आशि काचमीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी िासन 

प्रिालीमधे्य अशधक पारदियकता आशि उत्तरदाशयत्व आिण्यासाठी 

पीआरओओएफ( पू्रफ) नावाच्या मोबाईल अ ॅस्िकेिनचे 

अनावरि केले आहे. 

• पीआरओओएफ म्हिजे ‘ऑन-िाइट िुसवधेचा फोटोग्रासफक 

रेकॉडथ-फोटोग्राफीक रेकॉडथ ऑफ ऑन-िाईट फॅसिसलटी’. 

पुडुचेरीने आपला सवधीत हस्तांतरि सिवि िाजरा केला 

• 16 ऑगस्ट रोजी पुडुचेरीने आपला सवधीत हस्तांतरि सिन 

साजरा केला. पुद्दुचेरी शवधानसभेचे अध्यक्ष आर. सेल्वम यांनी 

पुडुचेरीमधील दुगयम शकझूर येथील स्मारकावर पुष्ांजली अपयि 

केली, शजथे सत्ता हस्तांतरि 16 ऑगस्ट 1962 मधे्य झाले. 

• शवधीत हस्तांतरि शदवस म्हिजे या शदविी फ्रें चांनी पुडुचेरीची 

आपली सत्ता भारताला हस्तांतररत केली. 

यूपी मधे्य एटीएि प्रसशक्षि कें द्र 

• उत्तर प्रिेश सरकारने सहारनपूर शजल््ातील िेवबंि येथे 

िहशतवािसवरोधी पर्कातील (एटीएस) कमांडोसाठी प्रसशक्षि 

कें द्र स्थापन करण्याचा शनियय घेतला आहे. 

ओसडशा िरकार स्माटथ हेल्थ काडथ प्रिान करिार 

• ओसडशा सरकार सबजू स्वास्थ्य कल्याि योजनेअंतगथत 96 लाख 

कुटंुबांतील 3.5 कोटी लोकांना स्माटथ हेल्र् काडथ प्रदान करिारे 

भारतातील पसहले राज्य ठरले आहे. 

• त्यात प्रते्यक कुटंुबाला वाशियक 5 लाख रुपयांपयांत उपचार खचय 

शमळिार आहे. तर मशहला सदस्ांना वाशियक 10 लाख रुपयांपयांत 

लाभ शमळिार आहे. 

सिल्लीत िेशातील पसहला स्मॉग टॉवर 

• मुख्यमंत्री अरसवंि केजरीवाल 23 ऑगस्ट 2021 रोजी कॅनॉट 

पे्लिच्या बाबा खरक सिंह मागथ येथे देिातील पसहल्या स्मॉग 

टॉवरचे उद्घाटन करतील. 

महाराष्ट्र  िरकारने मसहलांिाठी “वात्सल्य असभयान” िुरू केले 

• कोव्हीड -19 मुळे पती गमावलेल्या मशहलांना मदत 

करण्यासाठी महाराष्ट्र  सरकारने “समशन वात्सल्य” नावाचे 

एक शविेि अशभयान सुरू केले. 

जगातील िवाथत उंचीवरील सचत्रपटगृहाच ेलडाख मधे्य अनावरि  

• जगातील िवाथत उंच सचत्रपटगृहाचे नुकतेच लडाखमधे्य 

लेहच्या पालिान भागात 11,562 फूट उंचीवर उद्घाटन 

करण्यात आले. हे पशहले चल सडसजटल सचत्रपटगृह आहे. हे 

शचत्रपटगृह उिे 28 अंश िेसल्िअि मधे्य कायय करू िकते 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

आयएमएफ ने $650 सबलीयन च े सवशेष आहरि असधकार मंजूर 

केले 

• आंतरराष्ट्र ीय नािेसनधी (आयएमएफ) च्या काययकारी मंडळाने 

जागशतक तरलता वाढवण्यास मदत करण्यासाठी आयएमएफ 

सवशेष आहरि असधकार (एिडीआर) मधे्य 650 अब्ज 

डॉलिथची शवक्रमी सवयसाधारि वाटप मंजूर केली आहे. 
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श्रीलंकेत जगातील िवाथत मोठा तारा नीलमिी क्लस्टर िापडला 

• श्रीलंकेच्या रत्नापुरामधे्य जगातील सवायत मोठा तारा नीलमिी 

क्लस्टर सापडला आहे. रत्नापुरा ही देिाची रत्न राजधानी म्हिून 

ओळखली जाते. 

ऐन िुबई: जगातील िवाथत उंच सनरीक्षि चक्र 

• जगातील िवाथत मोठ्या आशि सवायत उंच सनरीक्षि चक्राच े 21 

ऑक्ट्ोबर 2021 रोजी िुबई, यूएई येथे अनावरि होिार आहे. 

• ‘ऐन दुबई’ म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या शनरीक्षि चक्राची उंची 250 

मीटर (820 फूट) असून ते बू्लवाटसय बेटावर उभारण्यात आले 

आहे. 

मनी लॉम्प र् ंगच्या गुन्सयािाठी िुबईने सवशेष न्यायालय स्र्ापन केले 

• िुबई कोटाथने मनी लॉस् र् ंगचा मुकाबला करण्यासाठी प्रर्म 

न्यायालय आसि अपील न्यायालयात एक सवशेष न्यायालय 

स्थापन करण्याची घोििा केली. 

जगातील पसहले जीवाश्म मुक्त स्टील 

• स्वीडन मधील हररत स्टील उत्पादक HYBRIT (हायब्रीट), ने 

कोळिाचा वापर न करता जगातील पशहले जीवावम मुक्त स्टीलचे 

ग्राहक शवतरि केले आहे. 

• हे स्टील हायडर ोजन बे्रकथू्र आयनथमेसकंग टेक्नॉलॉजी वापरून 

बनवले गेले आहे, जे कोळसा आशि कोकऐवजी 100% जीवावम-

मुक्त हायडर ोजन वापरते. 

जागसतक बँकेचा िायबरिुरक्षा मल्टी-डोनर सवश्वस्त सनधी 

• जागसतक बँकेने एक नवीन ‘िायबरिुरक्षा मल्टी-डोनर टरस्ट 

फंड’ सुरू केला आहे, ज्याद्वारे सायबरसुरक्षा शवकासाचा अजेंडा 

पुढे आिला जाईल. 

• व्यापक सडसजटल सवकाि भागीिारी (डीडीपी) काययक्रमांतगयत 

संबंशधत टर स्ट फंड म्हिून शवकशसत केला गेला आहे. 

• जागशतक बँकेने शनधी सुरू करण्यासाठी इस्टोसनया, जपान, 

जमथनी आसि नेिरलँड्ि या चार देिांिी भागीदारी केली आहे. 

िसक्षि आसफ्रकेने कृसत्रम बुम्पद्धमत्ता प्रिालीला पेटंट सिले 

• दशक्षि आशफ्रकेने डीएबीयुएि नावाच्या कृसत्रम बुम्पद्धमत्ता 

(एआय) प्रिालीला "फॅ्रक्ट्ल भूसमतीवर आधाररत फूड कंटेनर" 

शी संबंशधत पेटंट शदले. 

भारताने युएनआयटीई अवेअर व्यािपीठ िुरु केले 

• िंयुक्त राष्ट्रिंघाच्या शांतीिेनेच्या कमयचाऱ्यांची सुरक्षा 

सुधारण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्टर ाच्या िांतता प्रचालन शवभाग 

आशि काययकारी सहाय्य शवभागाच्या सहकायायने “युएनआयटीई 

अवेअर” नावाचे एक टेक िॅटफॉमय सुरू केला आहे. 

• संयुक्त राष्टर  मुख्यालयात परराष्टर  मंत्री एस जयिंकर यांच्या 

उपस्स्थतीत व्यासपीठाचे लोकापयि करण्यात आले. 

अफगासिस्तानचे राष्ट्रपती अशरफ घनी पायउतार 

• तासलबानी िैन्याने राजधानी काबूल िहर ताब्यात घेतल्यानंतर 

अफगाि सरकारने शबनितय िरिागती पत्करली आहे आशि 

राष्टर पती अशरफ घनी लवकरच आपला राजीनामा देऊन 

सरकारची सवय सूते्र ताशलबानी फौजांकडे देतील. 

• यानंतर, नवीन अंतररम सरकारची घोििा करण्यात आली आहे, 

ज्याचे नेतृत्व अमेररकास्स्थत अहमि अली अहमि जलाली 

करिार आहेत. 

डबू्ल्यएचओ ने “एिएजीओ” नावाचा िल्लागार गट स्र्ापन केला 

• जागसतक आरोग्य िंघटनेने (डब््लयूएचओ) एक नवीन 

सल्लागार गट तयार केला आहे, ज्याचे नाव आहे ि इंटरनॅशनल 

िायंसटसफक अ ॅडव्हायझरी गु्रप फॉर ओररसजन ऑफ नॉवे्हल 

पॅर्ोजेन्स सकंवा िागो. 

 

सनयुक्ती बातम्या 
 

जॉन अब्राहम: युरोस्पोटथ इंसडया मोटोजीपीचे िसिछािूत 

• युरोस्पोटथ इंसडयाने बॉशलवूड सुपरस्टार आशि मोटोजीपी उत्साही 

जॉन अब्राहम यांची त्यांच्या प्रमुख मोटरस्पोटय प्रॉपटी मोटोजीपी™ 

साठी भारतातील सशदछादूत म्हिून शनयुक्ती केली आहे. जॉन 

“मोटोजीपी, रेि लगाते है” या उपक्रमाअंतगयत कंपनीची जाशहरात 

करिार आहे. 

इब्रासहम रईिी: इरािच ेनवे राष्ट्र ाध्यक्ष 

• इब्रासहम रईिी यांनी 05 ऑगस्ट, 2021 रोजी इरािच े नवे 

राष्ट्र ाध्यक्ष म्हिून िपथ ग्रहि केली. त्यांचा काययकाल 4 वषे 

असेल.त्यांनी जूनमधे्य 2021 इरािच्या अध्यक्षपदाची शनवडिूक 62 

टके्क मतांनी शजंकली. 

झूलॉसजकल िवे्ह ऑफ इंसडयाला पसहल्या मसहला िंचालक 

• भारत सरकारने डॉ.धृती बॅनजी यांची झूलॉसजकल िवे्ह ऑफ 

इंसडयाच्या 100 विांच्या इशतहासातील पशहल्या मसहला िंचालक 

म्हिून शनयुक्ती करण्यास मान्यता शदली. 

• 2016 मधे्य झेडएसआयच्या िताब्दीपूती सोहळ्ाच्या शनशमत्ताने 

बॅनजी यांनी “ि ग्लोररयि 100 वुमेन्स िायंसटसफक 

कॉम्परर बु्यशन इन झेडएिआय” चे सह सहलेखन केले होते, ज्यात 

प्राण्यांिी संबंशधत असलेल्या के्षत्रात मशहला िास्त्रज्ञांच्या योगदानाचे 

वियन केले आहे. 

कुमार मंगलम सबलाथ व्ही च्या गैर-कायथकारी अध्यक्षपिावरून 

पायउतार 

• आशदत्य शबलाय समूहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम सबलाथ यांनी 

व्होडाफोन आयसडया (आता व्ही) बोडायचे अकाययकारी संचालक 

आशि गैर-काययकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा शदला आहे. 

• व्ही संचालक मंडळाने एकमताने सध्याचे गैर-काययकारी संचालक 

सहमांशु कापसनया यांची अकाययकारी अध्यक्ष म्हिून शनवड केली 

आहे. 

सनवृत्त न्यायमूती व्ही एम कानडे महाराष्ट्र ाच ेनवीन लोकायुक्त 

• महाराष्ट्र ाच ेराज्यपाल भगतसिंह कोवयारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव 

ठाकरे यांच्या सल्ल्यानुसार मंुबई उच्च न्यायालयाचे सनवृत्त 

न्यायाधीश व्ही एम कानडे यांची महाराष्टर ाचे नवीन लोकायुक्त 

म्हिून शनयुक्ती करण्यास मंजुरी शदली आहे. 
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आमेसनयाचे पंतप्रधान म्हिून सनकोल पसशसनयन यांची पुनसनथयुक्ती 

• 02 ऑगस्ट 2021 रोजी सनकेल पसशसनयन यांची आमेसनयाचे 

पंतप्रधान म्हिून अध्यक्ष आमेन िासकथ सियन यांच्याद्वारे पुन्हा 

शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

म्यानमारच ेलष्करप्रमुख अंतररम पंतप्रधान म्हिून सनयुक्त 

• म्यानमार लष्कराचे प्रमुख, वररष्ठ जनरल समन आंग हस्लंग यांनी 

देिाचे अंतररम पंतप्रधान म्हिून पदभार स्वीकारला आहे. 

• शमन आंग ह्लाशयंग माचय 2011 पासून म्यानमारच्या संरक्षि सेवांचे 

कमांडर-इन-चीफ देखील आहेत. ह्शलंग यांनी 2023 पयंत 

शनवडिुका घेण्याचे वचन शदले आहे. 

बीव्हीलगारी ने सप्रयांका चोप्राची जागसतक िसिछािूत म्हिून 

सनयुक्ती केली 

• इटासलयन लक्झरी िँड बीव्हीलगारी ने अशभनेत्री सप्रयंका चोप्रा 

जोनिची जागसतक िसिछािूत म्हिून शनयुक्ती केली आहे. 

• 2020 मधे्य, कंपनीने “फ्लॉवर जेम्स इन इंसडया” नावाच्या िाचवत 

फुलांच्या िेती प्रकल्पासाठी परफू्यम आशि स्वाद कंपनी फमेशनच 

यांच्यािी भागीदारी केली. तासमळनाडूमधील 100 कुटंुबांच्या 

मालकीच्या िेतांसह नवीन चमेली िेती मॉडेल तयार करिे हे या 

प्रकल्पाचे लक्ष्य होते. 

व्हाइि अ ॅडसमरल एि एन घोरमाडे: नौिल उपप्रमुख 

• व्हाइि अ ॅडसमरल एि एन घोरमाडे यांनी नवी शदल्ली येथे एका 

औपचाररक समारंभात नौिलाच े उपप्रमुख म्हिून पदभार 

स्वीकारला आहे. त्यांनी व्हाइस अ डॅशमरल जी अशोक कुमार यांची 

जागा घेतली. 

िीपक िाि: भारताचे नवीन लेखा सनयंत्रक 

• िीपक िाि यांनी 01 ऑगस्ट 2021 रोजी भारताचे 25 वे लेखा 

सनयंत्रक (िीजीए) म्हिून पदभार स्वीकारला आहे. 

• सीजीएचा काययभार स्वीकारण्यापूवी, श्री दास यांनी कें द्रीय प्रत्क्ष 

कर मंडळात (िीबीडीटी) मुख्य लेखा शनयंत्रक म्हिून काम केले. 

• दीपक दास, 1986-बॅचचे भारतीय नागरी लेखा िेवा 

(आयिीएएि) अशधकारी आहेत. 

इस्माईल िाबरी याकोब- मलेसशयाच ेनवे पंतप्रधान 

• इस्माईल िाबरी याकोब यांची मुशहद्दीन याशसन यांच्यानंतर 

मलेसशयाच ेनवे पंतप्रधान म्हिून शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

यापूवी ते मलेशियाचे उपपंतप्रधान होते. 

• याकोबची शनयुक्ती मलेशियाचा राजा िुल्तान अबु्दल्ला 

िुल्तान अहमि शाह यांनी मान्य केली. 

टीएम भिीन – िीव्हीिीच्या िल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष 

• कें द्रीय िक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) टीएम भिीन यांची बँसकंग 

आसि आसर्थक फिविूक िल्लागार मंडळाच्या 

(एबीबीएफएफ) अध्यक्षपिी पुन्हा शनयुक्ती करण्याची घोििा 

केली आहे. 

• 50 कोटी रुपयां वरच्या बँक फसविूकीची तपासिी करण्यासाठी 

आशि कारवाईची शिफारस करण्यासाठी पॅनेलची स्थापना 

करण्यात आली. 

नकुल चोप्रा: बीएआरिी इंसडयाचे मुख्य कायथकारी असधकारी 

• टेशलस्व्हजन शनयंत्रक संस्था ब्रॉडकास्ट ऑसडयन्स ररिचथ कौम्पन्सल 

(बीआरएसी) ने 25 ऑगस्ट 2021 पासून सुनील लुल्ला यांच्या 

जागेवर नकुल चोप्रा यांची मुख्य काययकारी अशधकारी (िीईओ) 

म्हिून शनयुक्ती जाहीर केली आहे 

मसिपूरच ेराज्यपाल म्हिून ला गिेशन यांची सनयुक्ती 

• ताशमळनाडूतील भाजपचे जे्यष्ठ नेते ला. गिेशन यांची 23 ऑगस्ट 

2021 पासून मसिपूरच े नवीन राज्यपाल म्हिून शनयुक्ती 

करण्यात आली आहे. 

अभय कुमार सिंह: िहकार मंत्रालयाचे नवे िहिसचव 

• अभय कुमार सिंह यांची िहकार मंत्रालयात िहिसचव म्हिून 

शनयुक्ती करण्यात आली आहे. देिातील सहकारी चळवळीला 

बळकटी देण्याच्या उदे्दिाने हे मंत्रालय असमत शहा यांच्या 

नेतृत्त्वाखाली नुकतेच स्थापन करण्यात आले आहे. 

• अभय कुमार शसंह, शबहार केडरचे 2004-बॅचच े भारतीय 

प्रशािकीय िेवा (आयएएि) अशधकारी आहेत. 

िंिीप बक्षी: आयिीआयिीआय बँकेचे एमडी आसि िीईओपिी 

पुनसनथयुक्ती 

• भारतीय ररझव्हथ बँकेने (आरबीआय) िंिीप बक्षी यांची 

आयिीआयिीआय बँकेच े एमडी आसि िीईओ म्हिून 

पुनशनययुक्ती करण्यास मान्यता शदली आहे. 

• ते 15 ऑक्ट्ोबर 2021 पासून 3 ऑक्ट्ोबर 2023 पयंत या पदांवर 

राहतील 

कॅरोल फुटाथडो उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेच े अंतररम मुख्य 

कायथकारी असधकारी 

• नुकतेच पूिय वेळ िीईओ सनतीन चगु यांनी राजीनामा शदल्यानंतर 

उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेने बँकेच्या अंतररम मुख्य 

काययकारी अशधकारी म्हिून कॅरोल फुताथडो यांची शनयुक्ती केली 

आहे.त्यांना बँकेच्या सवशेष कतथव्यावर (ओएिडी) असधकारी 

म्हिून देखील शनयुक्त केले गेले आहे. 

• फुटायडो सध्या बँकेची होशल्डंग कंपनी उज्जीवन फायनाम्पन्सशअल 

िम्पव्हथिेच्या मुख्य कायथकारी असधकारी म्हिून काम करत आहेत. 

ही शनयुक्ती भारतीय ररझव्हय बँकेच्या मान्यतेच्या अधीन आहे.. 

आरबीआयने एचएिबीिी इंसडयाच े िीईओ म्हिून सहतेंद्र िवे 

यांच्या सनयुक्तीला मान्यता सिली 

• भारतीय ररझव्हथ बँकेने (आरबीआय) सहतेंद्र िवे यांची 

एचएिबीिी बँक (इंसडया) चे मुख्य कायथकारी असधकारी 

(िीईओ) म्हिून शनयुक्ती करण्यास मान्यता शदली आहे. 

आरबीआयने 24 ऑगस्ट 2021 पासून तीन विांच्या कालावधीसाठी 

मान्यता शदली आहे. 

• िुरेंद्र रोशा जे एचएसबीसी, एशिया-पॅशसशफकचे सह-मुख्य 

काययकारी अशधकारी म्हिून शनयुक्त झाले आहेत त्यांची जागा घेतील. 
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युसनव्हिथल पोस्टल युसनयनच्या िीए आसि पीओिीवर भारताची 

सनवड 

• भारताने युसनव्हिथल पोस्टल युसनयन (यूपीयू) च्या दोन प्रमुख 

संस्थांच्या सदस्त्वासाठी शनवडिुका शजंकल्या आहेत, 27 व्या 

यूपीयू काँगे्रसच्या आसबिजान, कोटे डी आयव्होरमधे्य. 156 

देिांपैकी 134 मतांसह भारत प्रशािनाच्या पररषिेत (सीए) 

शनवडला गेला. 

• या व्यशतररक्त, भारत 106 मतांसह पोस्टल ऑपरेशन्स कौम्पन्सल 

(पीओिी) वर देखील शनवडला गेला आहे. भारत आता युशनव्हसयल 

पोस्टल युशनयनमधे्य सहकायय मजबूत करण्यासाठी सवांसोबत काम 

करेल. 

स्टॉप टीबी पाटथनरसशप बोडथच्या अध्यक्षपिी मनिुख मांडवीया 

यांची सनयुक्ती 

• कें द्रीय आरोग्य आशि कुटंुब कल्याि मंत्री मनिुख मांडसवया यांनी 

डॉ हियवधयन यांच्याकडून स्टॉप टीबी भागीिारी मंडळाचे अध्यक्ष 

म्हिून पदभार स्वीकारला आहे. 

• भारताने 2025 पयंत टीबी संपवण्याचे उशद्दष्ट ठेवले आहे तर संयुक्त 

राष्ट्र  िंघाने 2030 पयंत टीबी संपवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 

• या मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हिून ऑम्पस्टन अररन्सझ ओसबफुना यांचीही 

नेमिूक करण्यात आली ते 1 जानेवारी 2022 पासून तीन विांच्या 

कालावधीसाठी मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हिून पदभार स्वीकारतील. 

राजीव गौबा यांचा कॅसबनेट िसचव म्हिून कायथकाळ वाढवला 

• मंशत्रमंडळाच्या शनयुक्ती सशमतीने भारताचे कॅसबनेट िसचव राजीव 

गौबा यांच्या सेवेची मुदत पुढील एका वषाथिाठी वाढवली आहे. 

• झारखंड केडरचे 1982-बॅचचे आयएएि असधकारी गौबा यांची 

ऑगस्ट 2019 मधे्य दोन विांच्या काययकालासाठी देिातील सवोच्च 

नोकरिाह पदावर शनयुक्ती करण्यात आली होती. 

रेखा शमाथ यांना एनिीडबू्ल्य च्या अध्यक्षपिी 3 वषाांची मुितवाढ 

• भारत सरकारने रेखा शमाथ यांना राष्ट्र ीय मसहला आयोगाच्या 

(एनसीडब््लयू) अध्यक्षा म्हिून तीन वषाांची मुितवाढ शदली आहे. 

त्या 07 ऑगस्ट 2021 पासून, वयाच्या 65 व्या विायपयंत शकंवा 

पुढील आदेिा पयंत आिखी तीन विांसाठी अध्यक्षपदाची धुरा 

सांभाळतील. 

आरबीआयने बँसकंग फिविूक जागृती मोसहमेिाठी नीरज चोप्राची 

सनयुक्ती केली 

• ररझव्हथ बँक ऑफ इंसडयाने (आरबीआय) सडसजटल बँसकंग 

फसविूकीपंासून लोकांना सावध करण्यासाठी जनजागृती मोहीम 

सुरू केली आहे. 

• या नवीन मोशहमेसाठी आरबीआयने ऑशलस्िक सुवियपदक शवजेता 

नीरज चोप्राला सशदछादूत म्हिून शनयुक्त केले आहे. 

मोहम्मि मोखबर: इरािचे पसहले उपराष्ट्रपती 

• इरािचे नवे राष्ट्र ाध्यक्ष इब्रासहम रईिी यांनी अमेररकेने बंदी 

घातलेल्या सरकारी मालकीच्या फाउंडेिनचे अध्यक्ष मोहम्मि 

मोखबर यांना इरािचे पसहले उपराष्ट्रपती म्हिून नामांशकत केले 

आहे. 

• मोहम्मद मोखबर अनेक विांपासून िेताि सकंवा इमाम 

खोमेनीच्या आिेशाची अंमलबजाविी करिाऱ्या फाउंडेिनचे 

प्रमुख आहेत. 

राजकुमार राव: कॅसशफायच ेिसिच्छािूत 

• कॅसशफाय या री-कॉमसय (पुनवायिीज्य) कंपनीने राजकुमार राव 

यांची पसहले िसिच्छािूत म्हिून शनयुक्ती केल्याचे जाहीर केले. 

कमलेश कुमार पंत-नवे एनपीपीए अध्यक्ष 

• शहमाचल प्रदेश केडरचे 1993 बॅचचे आयएएस अशधकारी 

कमलेश कुमार पंत यांची कें द्रीय मंशत्रमंडळाच्या शनयुक्ती 

सशमतीने राष्ट्र ीय औषधी सकंमत प्रासधकरि (एनपीपीए) चे 

नवीन अध्यक्ष म्हिून शनयुक्ती केली आहे. ते आयएएस अशधकारी 

शुभ्रा शसंग यांची जागा घेतील. 

आसि गोिरेज गोिरेज इंसडयाचा राजीनामा िेिार 

• आसि गोिरेज 01 ऑक्ट्ोबर 2021 रोजी गोिरेज इंडस्टरीजच्या 

अध्यक्षपिावरून पायउतार होिार आहेत. त्यांच्या जागी त्यांचा 

लहान भाऊ नासिर गोिरेज अध्यक्षपदावर शवराजमान होतील. 

वंिना कटाररया: उत्तराखंडच्या मसहला व बाल सवकािाच्या 

िसिच्छािूत 

• उत्तराखंडच े मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी भारतीय मशहला 

हॉकी ऑशलस्िक संघातील खेळाडू वंिना कटाररया यांना 

राज्याच्या मसहला िक्षमीकरि आसि बालसवकाि सवभागाच्या 

िसिच्छािूत म्हिून शनयुक्त केले. 

हकाइंडे सहसचलेमा: झांसबयाचे नवे राष्ट्रपती 

• झांसबयामधे्य, युनायटेड पाटी फॉर नॅशनल डेव्हलपमेंटचे 

शवरोधी पक्षनेते 59 विीय हकाइंडे सहसचलेमा यांनी देिाच्या 2021 

च्या सावयशत्रक राष्टर पतीपदाच्या शनवडिुकीत 59.38% मतांनी शवजय 

शमळवत राष्टर पतीपदावर नाव कोरले आहे. 

• ते पॅटर ीऑशटक फं्रटचे शवद्यमान अध्यक्ष एडगर लंुगू यांची जागा 

घेतील. 

मलेसशयाचे पंतप्रधान मुसहद्दीन यासिन यांचा राजीनामा  

• मलेसशयाच ेपंतप्रधान मुसहद्दीन यासिन आशि त्यांच्या मंशत्रमंडळाने 

संसदेत शवचवासदियक ठराव गमावल्यानंतर राजीनामा शदला. 

सप्रयांका चोप्रा जोनि: मामी सचत्रपट महोत्सवाच्या अध्यक्षा 

• दीशपका पदुकोि पदावरून पायउतार झाल्याच्या जवळपास चार 

मशहन्यांनी अशभनेत्री-शनमायती सप्रयंका चोप्रा जोनाि यांना शजओ 

मामी अथायत मंुबई अकािमी ऑफ मूम्पवं्हग इमेज शचत्रपट 

महोत्सवाच्या अध्यक्षपिी शनयुक्त करण्यात आले. मामीच्या 

शवचवस्त मंडळाने शप्रयंकाला एकमताने नामांशकत केले. 

मीराबाई चानू: एमवे इंसडयाच्या िसिच्छािूत  

• थेट शवकिारी एफएमसीजी फमय एमवे इंसडयाने जाहीर केले आहे 

की त्याने ऑशलस्ियन िायखोम मीराबाई चानूला एमवे आशि 

त्याच्या नू्यटर ीलाइट उत्पादनांच्या िसिच्छािूत म्हिून शनयुक्त केले 

आहे. 
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पीआर श्रीजेश: केरळ िाहिी पयथटनाचा िसिच्छािूत  

• मुळचा केरळ राज्यातील एनाथकुलम येथील भारतीय राष्टर ीय हॉकी 

संघाचा गोलरक्षक आशि माजी कप्तान ऑशलस्ियन पराट्टू 

रवीदं्रन श्रीजेश (पीआर श्रीजेश) याला केरळ सरकारने केरळ 

िाहिी पयथटनाचा िसिच्छािूत म्हिून शनयुक्त केले आहे. 

• टोशकयो ऑशलस्िकमधे्य कांस्पदक शजंकलेल्या हॉकी संघाचा 

श्रीजेि अशतिय महत्त्वाचा भाग होता. 

शांतीलाल जैन यांची इंसडयन बँकेच्या एमडी आसि िीईओपिी 

सनयुक्ती 

• ही शनवड तीन विांच्या कालावधीसाठी असून ते पद्मजा चुंडुरू 

यांची जागा घेतील.  

• ते सध्या बँक ऑफ बडोदामधे्य काययकारी संचालक (ईडी) आहेत 

रजनीश कुमार यांची एचएिबीिी एसशयाच ेस्वतंत्र िंचालक 

म्हिून सनयुक्ती 

• 30 ऑगस्ट 2021 रोजी से्टट बँक ऑफ इंसडया (एसबीआय) चे 

माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार यांची हाँगकाँग आशि िांघाय बँशकंग 

कॉपोरेिन (एचएिबीिी) एसशया बँकेचे स्वतंत्र िंचालक म्हिून 

शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

• तसेच त्यांची लेखापरीक्षि आसि जोखीम िसमती सदस् म्हिून 

शनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

 

अर्थव्यवस्र्ा बातम्या 
 

पंतप्रधान मोिीनंी ई-रूपी सडसजटल पेमेंट िोलू्यशनच े लोकापथि 

केले 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी स्व्हशडओ कॉन्फरस्िंगद्वारे ई-रुपी, ई-

व्हाउचर-आधाररत शडशजटल पेमेंट सोल्यूिनचे लोकापयि केले. 

• शडशजटल पेमेंटसाठी ई-रुपी हे रोकडशवरहीत आशि संपकय हीन 

साधन आहे. हे कू्यआर कोड शकंवा एसएमएस वर आधाररत ई-

व्हाउचर म्हिून काम करते, जे लाभार्थ्ांच्या मोबाईल फोनवर 

शवतररत केले जाते. 
 

 

• आसर्थक िेवा सवभाग, आरोग्य आसि कुटंुब कल्याि मंत्रालय 

आसि राष्ट्र ीय आरोग्य प्रासधकरि यांच्या िहकायाथने, ई-

आरयूपीआय व्यासपीठ नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरेशन ऑफ इंसडया 

(एनपीिीआय) ने त्याच्या यूपीआय व्यासपीठावर शवकशसत केले 

आहे. 

जुलै 2021 मधे्य जीएिटी िंकलन ₹ 1.16 लाख कोटी 

• जुलै 2021 साठी वसू्त व िेवा कर (जीएिटी) िंकलन ₹ 1.16 

लाख कोटी होते, जे गेल्या विीच्या समान कालावधीपेक्षा 33 टके्क 

अशधक आहे. 

एलआयिी आसि आयडीबीआय बँकेने रूपे के्रसडट काडथ लु्यमीने 

,ईकॅ्लट िुरु केले 

• एलआयिी काड्थि िम्पव्हथिेि सलसमटेड (एलआयसी-सीएसएल) 

ने ‘ल्युमीने’ िॅशटनम के्रशडट काडय आशि ‘ईकॅ्लट’ शसलेक्ट् के्रशडट 

काडय रुपे व्यासपीठावर सुरू करण्यासाठी आयडीबीआय 

बँकेबरोबर भागीदारी केली आहे. 

एिबीआयने योनोिाठी ‘सिम बाइंसडंग’ िुसवधा िुरू केली 

• भारतातील सवायत मोठी से्टट बँक ऑफ इंसडया (एसबीआय) ने 

ग्राहकांना शवशवध शडशजटल फसविुकीपासून वाचवण्यासाठी ‘योनो’ 

आशि योनो लाइट अ पॅ्स,’ सिम बाइंसडंग ‘नावाचे नवीन आशि वशधयत 

सुरक्षा वैशशष्ट्य सुरू केले आहे. 

एचडीएफिी बँकेने ‘िुकानिार ओव्हरडर ाफ्ट योजना’ िुरू केली 

• एचडीएफिी बँकेने सीएससी एसपीव्हीच्या साहय्याने छोया 

शकरकोळ शवके्रत्यांसाठी ‘िुकानिार ओव्हरडर ाफ्ट योजना’ ही 

ओव्हरडर ाफ्ट सुशवधा सुरू करण्याची घोििा केली. 

• बँकेच्या म्हिण्यानुसार, शकमान तीन वषे काययरत असलेले 

शकरकोळ शवके्रते कोित्याही बँकेकडून सहा मशहन्यांचे बँक से्टटमेंट 

देऊन या योजनेसाठी पात्र आहेत. 

• एचडीएफसी बँक से्टटमेंटच्या आधारे शकमान 50,000 रुपयांपासून 

जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपयंत ओव्हरडर ाफ्ट मयायदा मंजूर 

करेल 

आरबीआयने जनलक्ष्मी िहकारी बँकेला 50.35 लाख रुपयांचा िंड 

ठोठावला 

• भारतीय ररझव्हय बँकेने जनलक्ष्मी िहकारी बँक, नासशकवर काही 

शनयामक आवचयकतांचे पालन न केल्याबद्दल 50.35 लाख 

रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 

• जनलक्ष्मी सहकारी बँकेवरील दंड आरबीआयने जारी केलेल्या 

‘प्रार्समक (शहरी) िहकारी बँकांद्वारे इतर बँकांमधे्य ठेवी 

ठेविे’ आशि ‘के्रसडट इन्फमेशन कंपन्यांचे ििस्यत्व 

(सीआयसी)’ चे शनदेिांचे पालन न केल्याबद्दल दंड आकारण्यात 

आले आहे. 

लडाख जे अँड के बँकेतील 8.23% भागभांडवल ग्रहि करिार 

• ररझव्हथ बँक ऑफ इंसडयाने कें द्रशाशसत प्रदेश लडाखच्या 

शासनास जमू्म आसि काश्मीर बँकेतील 8.23% भागभांडवलाचे 

अशधग्रहि करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी शदली आहे. 
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मुद्रा कजाथच ेलक्ष्य सवत्त वषथ 22 मधे्य 3 सटर सलयन रुपयांपयांत कमी 

केले. 

• भारत िरकारने पीएम मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) अंतगयत कजय 

शवतरिाचे लक्ष्य 2021-22 (शवत्त विय 22) साठी 3 सटर सलयन रुपये 

ठेवले आहे. 

• हे लक्ष्य मागील विायपेक्षा कमी आहे.प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 

(पीएमएमवाय) बँक, सबगर-बँसकंग सवत्तीय कंपन्या 

(एनबीएएफिी) आसि िूक्ष्म सवत्त िंस्र्ा (एमएफआय) द्वारे 

तारि-मुक्त कजय शवस्ताररत करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे 

लघु/सूक्ष्म व्यवसाय उपक्रम आशि अकृशिक के्षत्रातील व्यक्तीनंा 

सक्षम केले जाऊ शकते. 

• त्यांना त्यांचा व्यावसाय स्थापन शकंवा शवस्तार करिे आशि 

स्वयंरोजगार शनमायि करिे या कमाल मयाथिा 10 लाख रुपये 

पयंतचे कजय शदले जाते. 

आरबीआयची इंडिइंड बँकेला ‘एजन्सी बँक’ म्हिून काम 

करण्याची परवानगी 

• भारतीय ररझव्हय बँकेने इंडिइंड बँकेला “एजन्सी बँक” म्हिून 

काम करण्यासाठी सूचीबद्ध केले आहे. एजिी बँक म्हिून, 

इंडसइंड बँक सवय प्रकारच्या सरकारी उद्योगांिी संबंशधत व्यवहार 

करण्यासाठी पात्र ठरिार आहे. 

• सूचीबद्ध ‘एजन्सी बँक’ म्हिून, इंडसइंड बँक राज्य/कें द्र 

सरकारच्या वतीने िीबीडीटी, िीिीबीआयिी आसि जीएिटी 

अंतगथत महिूली जमा संबंशधत व्यवहार हाताळू िकते. 

• लघु बचत योजना (एिएिएि) िी संबंशधत राज्य/कें द्र 

सरकारच्या कायायच्या वतीने सनवृत्तीवेतन देयाकांचे व्यवहार करू 

िकते. 

2021 च्या फॉचू्यथन ग्लोबल 500 िूचीमधे्य 7 भारतीय कंपन्यांचा 

िमावेश 

• िात भारतीय कंपन्यांना 2021 फॉचु्यथन ग्लोबल 500 यादीत 

स्थान शमळाले आहे. फॉचू्ययन ग्लोबल 500 हे जागशतक स्तरावरील 

आघाडीच्या 500 उपक्रमांचे वाशियक क्रमवारी असते, जी व्यवसाय 

महसूलानुसार लावली जाते. 

• जागशतक स्तरावर, वॉलमाटथने सलग आठव्या विी आशि 1995 

नंतर 16 व्या वेळी उलाढालीच्या बाबतीत अव्वल स्थान पटकावले 

आहे. 

• चीनच्या या यादीत िवाथसधक 143 कंपन्या असून तैवानमधील 

कंपन्यांचा देखील यात समावेि आहे. यानंतर अनुक्रमे अमेररका 

122 आशि जपान 53 यांचा क्रमांक लागतो. 

• यािीतील भारतीय कंपन्या: ररलायि इंडस्टर ीज (155); भारतीय 

से्टट बँक (205); इंशडयन ऑइल (212); तेल आशि नैसशगयक वायू 

(243); राजेि एक्सपोट्यस (348); टाटा मोटसय (357); भारत 

पेटर ोशलयम (394) 

आरबीआयने हेवलेट-पॅकाडथ फायनाम्पन्सशअल िम्पव्हथिेिवर 6 लाख 

रुपयांचा िंड ठोठावला 

• भारतीय ररझव्हय बँकेने (आरबीआय) बेंगळुरू स्स्थत हेवलेट-

पॅकाडथ फायनाम्पन्सशअल िम्पव्हथिेि (इंशडया) प्रायवे्हट शलशमटेडला 

6 लाख रुपयांचा आशथयक दंड ठोठावला आहे. 

आरबीआयने जाहीर केले सद्वमासिक मौसद्रक धोरि 

• भारतीय ररझव्हथ बँकेने (आरबीआय) आपले सद्वमासिक मौसद्रक 

धोरि जाहीर केले आहे. आरबीआयचे गव्हनयर िस्क्तकांत दास 

यांच्या अध्यक्षतेखालील मौसद्रक धोरि िसमतीने (एमपीिी) 

सलग सातव्यांदा धोरि दरांमधे्य कोितेही बदल केले नाहीत. 

• आरबीआय भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाशजत दर 9.5% वर 

स्स्थर ठेवला आहे. 

िेबीने पेमेंट बँकांना गंुतविूक बँकिथ म्हिून काम करण्याची 

परवानगी 

• शवशवध पेमेंट मागय, बाजार शनयामक वापरून गंुतविूकदारांना 

सावयजशनक गंुतविूकीत सहभागी होण्यासाठी सुलभ प्रवेि प्रदान 

करण्यासाठी िेबीने पेमेंट बँकांना गंुतविूक बँकिथची कामे 

करण्यास परवानगी शदली आहे. 

• गैर-अनुसूशचत पेमेंट बँका, ज्यांना भारतीय ररझव्हय बँक 

(आरबीआय) कडून पूवय मंजुरी आहे, ते एखाद्या समसे्साठी 

(बीटीआय-बँकर टू अ ॅन इवयू) बँकर म्हिून काम करण्यास पात्र 

असतील. 

अ ॅम्पक्सि बँकेने व्हॉट्िअ ॅप बँसकंगवर िहा लाख ग्राहक 

• अ ॅम्पक्सि बँकेने आपल्या व्हॉट्िअ ॅप बँसकंग चॅनेलवर 10 

लाखांहून अशधक ग्राहकांचा टप्पा ओलांडला असून आतापयंत 

एकूि ग्राहक शवनंती संख्या 6 दिलक्ष आहे. 

िूयोिय स्मॉल फायनान्स बँकेने ‘आरोग्य आसि सनरोगी बचत खाते’ 

िुरु केले 

• िूयोिय स्मॉल फायनान्स बंॅकेने (एिएिएफबी) ग्राहकांना त्यांची 

संपत्ती वाढवण्यासाठी आशि त्यांच्या कुटंुबाच्या आरोग्याची काळजी 

घेण्यासाठी कोव्हीड -19 महामारी दरम्यान ‘िूयोिय आरोग्य आसि 

सनरोगी बचत खाते’ सुरू केले आहे.  

• या 25 लाखांचा टॉप-अप आरोग्य शवमा, वाशियक आरोग्यसेवा पॅकेज 

आशि ऑन-कॉल आपत्कालीन रुग्णवाशहका वैद्यकीय सेवा या तीन प्रमुख 

लाभांसह देण्यात येिार आहे. 

आरबीआय ने काडथ पेमेंट टोकनायझेशन िुसवधा लॅपटॉप, पररधान 

करण्यायोग्य उपकरिांिाठी वाढवली 

• 2021 मधे्य आरबीआयने टोकनायझेशनची व्याप्ती वाढवली 

आहे ज्यात ग्राहक उपकरिे – लॅपटॉप, डेस्कटॉप, वेअरएबल 

(मनगटी घड्याळे, बँड इ.), इंटरनेट ऑफ शथंग्ज (आयओटी) 

शडव्हाइस इत्यादीचंा समावेि आहे. 

• टोकनायझेशन म्हिजे “टोकन” नावाच्या अनन्य वैकशल्पक 

कोडसह वास्तशवक काडय तपिील बदलिे, जे काडय, टोकन 

शवनंतीकताय आशि शडव्हाइसच्या संयोजनासाठी अशद्वतीय असेल. 
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सनमथला िीतारामि यांनी िावथजसनक के्षत्रातील बँक िुधारिा 

अजेंडा (EASE 4.0) च ेअनावरि केले 

• कें द्रीय शवत्त आशि कॉपोरेट व्यवहार मंत्री सनमथला िीतारमि 

यांनी 2021-22 साठी सावयजशनक के्षत्रातील बँक (पीएसबी) 

सुधारिा अजेंडा ‘EASE 4.0‘ च्या चौर्थ्ा आवृत्तीचे अनावरि केले 

आहे. 

• EASE 4.0 ची प्रमुख संकल्पना “तंत्रज्ञान िक्षम, िरलीकृत 

आसि िहयोगी बँसकंग” आहे. EASE म्हिजे वसधथत प्रवेश आसि 

िेवा उतृ्कष्ट्ता -एन्हांस्ड ऍके्सि अँड िम्पव्हथि एक्सलन्स 

(EASE). 

आरबीआयने पीआयडीएफ योजनेअंतगथत पीएम स्वसनधी 

योजनेच्या लाभाथ्याांचा िमावेश केला 

• भारतीय ररझव्हय बँकेने पेमेंट इन्सफ्रास्टरक्चर डेव्हलपमेंट फंड 

(पीआयडीएफ) योजनेअंतगयत लाभाथी म्हिून पीएम स्टरीट 

वेंडर आत्मसनभथर सनधी (पीएम स्वसनधी योजना) चा भाग 

असलेल्या शटयर -1 आशि शटयर -2 शहरातील पर् सवके्रत्ांना 

समाशवष्ट करण्याची घोििा केली आहे. 

भारतपे ने P2P कजथ िेिारे अ ॅप ‘12% क्लब’ िुरु केले 

• भारतपे ने एक “12% क्लब” अ पॅ सुरु केले आहे जे ग्राहकांना 

गंुतविूक आशि 12 टके्क वाशियक व्याज शकंवा समान दराने कजय 

घेण्याची परवानगी देते. 

• भारतपे ने या अ पॅ आशि कजय व्यवस्थेसाठी लेनिेनक्लब (RBI- 

मान्यताप्राप्त एनबीएफिी) सोबत भागीदारी केली आहे. 

• ग्राहक “12% क्लब” अ पॅवर त्यांची बचत कधीही गंुतवू िकतात. 

या व्यशतररक्त, ग्राहक 3 मसहन्यांच्या कालावधीसाठी 12 टके्क 

दराने क्लब अ पॅवर 10 लाख रुपयांपयंत तारिमुक्त कजय घेऊ 

िकतात. 

एनिीडीईएक्स द्वारे गुआरएक्स च ेअनावरि 

• कृिी वसू्त टोपलीतील भारताचा पशहला के्षत्रीय शनदेिांक अथायत 

GUAREX(गुआरएक्स) नॅशनल कमोसडटी अँड डेररवे्हसटव्हज् 

एक्सचेंज सलसमटेड (एनिीडीईएक्स) द्वारे अनावरि करण्यात 

आला. 

• या शनदेिांकात गवार शबया आशि ग्वार गम ररफाइंड स्स्िट्सचा 

अशधभार अनुक्रमे 63 टके्क आशि 37 टके्क असेल. 

आरबीआय ने सनयुक्त केलेल्या पॅनलने शहरी िहकारी बँकांिाठी 

चतुस्त्ररीय रचना िुचसवली 

• एन.एि. सवववनार्न यांच्या अध्यक्षतेखाली आरबीआय ने शनयुक्त 

केलेल्या पॅनलने शहरी िहकारी बँकांिाठी 4-स्तरीय रचना 

सुचशवली. 

• िहरी सहकारी बँकांसाठी शकमान िीआरएआर (भांडवल ते 

जोखीम-भाररत मालमत्ता गुिोत्तर) 9 टके्क पासून 15 टके्क पयंत 

वाढवण्याचे सांशगतले आहे. 

• ररझव्हय बँकेने शनयुक्त केलेल्या सशमतीने िहरी सहकारी बँकांसाठी 

(यूसीबी) ठेवीवंर अवलंबून चार-स्तरीय रचना सुचवली आहे आशि 

त्यांच्या आकारानुसार त्यांच्यासाठी शभन्न भांडवली पयायप्तता आशि 

शनयामक शनकि शनधायररत केले आहेत. ती रचना खालीलप्रमािे; 

1. शटयर -1 – 100 कोटी रुपयांच्या ठेवी 

2. शटयर -2 – 100 ते 1,000 कोटी रुपयांच्या ठेवी 

3. शटयर -3 – 1,000 कोटी ते 10,000 रुपयांच्या ठेवी 

4. शटयर -4 – 10,000 कोटी रुपयांच्या वरील ठेवी 

इन्फोसििचे बाजार मूल्य 100 अब्ज डॉलिथ च्या वर  

• माशहती तंत्रज्ञान के्षत्रातील प्रमुख, इन्फोसििच ेिेअसय इंटर ाडे टर ेशडंग 

दरम्यान शवक्रमी उच्चांकावर पोहोचले, ज्यामुळे कंपनीला बाजार 

भांडवलामधे्य $ 100 अब्ज पार करण्यात मदत झाली. 

• हा टप्पा गाठिारी इन्फोशसस ही चौर्ी भारतीय कंपनी आहे. 

ररलायन्स इंडस्टरीज (एम-कॅप $ 140 अब्ज), टाटा कन्सल्टन्सी 

िम्पव्हथिेि (एम-कॅप $ 115 अब्ज) आशि एचडीएफिी बँक (एम-

कॅप $ 100.1 अब्ज) इन्फोशससच्या क्लबमधील इतर भारतीय 

कंपन्या आहेत. 

राष्ट्र ीय मुद्रीकरि पाइपलाइन 

• कें द्रीय अथय आशि कॉपोरेट व्यवहार मंत्री सनमथला िीतारामि यांनी 

कें द्रीय मंत्रालये आशि सावयजशनक के्षत्रातील उद्योगांची मालमत्ता 

मुद्रीकरि करण्यासाठी ‘राष्ट्र ीय मुद्रीकरि पाइपलाइन’ योजना 

सुरु केली. 

• मालमत्ता मुद्रीकरि, म्हिजे एखाद्या सरकार शकंवा सावयजशनक 

प्राशधकरिाच्या मालकीच्या मालमते्तचा मयायशदत कालावधीचा 

परवाना/ भाडेपट्टी, खाजगी के्षत्रातील संस्थेला ठराशवक काळासाठी 

देिे. 

• एनएमपीने कें द्र सरकारच्या मुख्य मालमते्तद्वारे चार विांच्या 

कालावधीत, आसर्थक वषथ 2022 ते आसर्थक वषथ 2025 पयंत 6.0 

लाख कोटी रुपयांच्या एकूि कमाईची क्षमता, अंदाशजत केली 

आहे. 

• आघाडीची 5 के्षते्र एकूि पाइपलाइन मूल्याच्या सुमारे 83% भाग 

घेतात. यामधे्य रसे्त (27%), त्यानंतर रेल्वे (25%), वीज (15%), 

तेल आसि वायू पाइपलाइन (8%) आसि िूरिंचार (6%) यांचा 

समावेि आहे. 

उभरते िीतारे सनधी 

• कें द्रीय अथयमंत्री सनमथला िीतारामि यांनी लखनऊ येथे एका 

काययक्रमात शनयायत -उनु्मख कंपन्या आशि स्टाटयअप्ससाठी 

महत्वाकांक्षी ‘उभरते िीतारे सनधी’ -यूएसएफ सुरू केला आहे. 

• सूक्ष्म, लघु आशि मध्यम कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शनधीची 

व्यवस्था करिे हे या शनधीचे उशद्दष्ट आहे.  

• एम्पक्कझम बँक आसि सिडबीने हा शनधी उभारला आहे. याद्वारे 

भारतीय कंपन्यांना आशथयक तसेच तांशत्रक सहाय्य शदले जािार आहे 
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एटीएममधील रोकड िंपली अिल्याि बँकांना िंड 

• भारतीय ररझव्हथ बँकेने (आरबीआय) 'एटीएम मधे्य रोकड 

निल्याि िंड योजना' सुरू करण्याची घोििा केली आहे, 

ज्यानुसार ती एटीएम/डब््लयूएलएजवर रोख दंड आकारिार आहे. 

• ही योजना 01 ऑक्ट्ोबर 2021 पासून लागू होईल. एका मशहन्यात 

दहा तासांपेक्षा जास्त एटीएममधे्य कॅि-आउट (रोकडशवरशहत) 

झाल्यास प्रते्यक एटीएमवर ₹ 10,000/- चा दंड आकारला जाईल. 

आरबीआयने बचत गटांना तारि-मुक्त कजाथची मयाथिा वाढसवली 

• भारतीय ररझव्हय बँकेने डीएवाय-एनआरएलएम (दीनदयाल 

अंत्योदय योजना-राष्टर ीय ग्रामीि आजीशवका शमिन) अंतगयत स्वयं-

सहायता गटांना (एसएचजी) तारि-मुक्त कजायची मयायदा रु. 10 

लाख वरून रु. 20 लाख केली आहे. 

सिडबीने "सडसजटल प्रयाि" कजथ सवतरिाचे व्यािपीठ िुरु केले 

• भारतीय लघु उद्ोग सवकाि बँक (सिडबी) ने कमी उत्पन्न 

गटांतील उद्योजकांना कजय सुलभ करण्यासाठी 'सडसजटल प्रयाि' 

या अ पॅ-आधाररत शडशजटल-कजय शवतरि व्यासपीठाचे अनावरि 

केले आहे. 

• ई-बाइक्स आशि ई-वॅ्हन खरेदीसाठी शडशलव्हरी पाटयनसयना कजय 

देण्यासाठी शसडबीने सबगबासे्कटशी करार केला आहे. 

भारतातील अब्जाधीशांच्या िंखे्यत घिरि 

• राज्यसभेत अथयमंत्री शनमयला सीतारामि यांनी राज्य सभेत शदलेल्या 

शनवेदनानुसार 2020-21 च्या महामारीग्रस्त आशथयक विायत 

भारतातील अब्जाधीशांची संख्या 141 वरून घसरून 136 वर 

आली आहे. 

जुलैमधे्य सकरकोळ महागाई कमी होऊन 5.59% झाली 

• मुख्यतः  अन्नधान्याच्या शकंमती मंदावल्यामुळे शकरकोळ महागाई 

जुलैमधे्य 5.59% पयांत कमी झाली आहे. 

• ग्राहक सकंमत सनिेशांक (सीपीआय) आधाररत चलनवाढ जूनमधे्य 

6.26% आशि जुलै 2020 मधे्य 6.73% होती. अन्नपदाथांची महागाई 

मागील मशहन्यात 5.15% वरून जुलैमधे्य 3.96% पयंत कमी झाली. 

एचिीएल टेक्नॉलॉजीजचे बाजारमूल्य 3 लाख करोड झाले 

• एचिीएल टेक्नॉलॉजीजचे माकेट कॅशपटलायझेशन (बाजार मुल्य) 

पशहल्यांदा 3 लाख करोड रुपयांवर पोहोचले. 

• एचसीएल कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी िम्पव्हथिेि, इन्फोसिि आसि 

सवप्रो नंतर हा टप्पा गाठिारी चौथी भारतीय माशहती तंत्रज्ञान 

(आयटी) कंपनी ठरली आहे. 

सनओ कलेक्शन: कोटक मसहंद्रा बँकेचे सडसजटल ररपेमेंट व्यािपीठ 

• कोटक मसहंद्रा बँकेने ‘सनओ कलेक्शन्स’ नावाचे िॅटफॉमय सुरु 

केला आहे, जे न भरलेल्या कजायची रक्कम परतफेड करण्यास 

ग्राहकांना सहाय्य करेल. 

• कोटक मशहंद्रा बँकेने के्रडीटाि िोल्युशन्सशी करार करून 

शनओ कलेक्शन िॅटफॉमय लॉन्च केला आहे. 

Ind-Ra ने आसर्थक वषथ 22 मधे्य जीडीपी वाढीचा अंिाज 9.4% 

वतथवला 

• इंसडया रेसटंग्स (Ind-Ra) ने FY22 साठी भारताचा GDP वाढीचा 

दर 9.4% असा अंदाज व्यक्त केला आहे. यापूवी इंडी-रा ने दर 

9.1-9.6% दरम्यान ठेवला होता. 

• पशहल्या शतमाहीत ते 15.3 टके्क, दुसऱ्या शतमाहीत 8.3 टके्क 

आशि विायच्या उवयररत दोन शतमाहीत प्रते्यकी 7.8 टके्क असेल. 

एिबीआय लाईफ च े“एिबीआय लाईफ ईसशल्ड नेक्स्ट”  

• एसबीआय लाइफ इन्िुरिने ‘एिबीआय लाइफ ईशील्ड 

नेक्स्ट’ नावाचे एक अनोखे नवीन वय संरक्षि उपाय सुरू 

करण्याची घोििा केली आहे, जे शवमाधारक जीवनाचे मुख्य टपे्प 

साध्य करतात त्यांच्या संरक्षि कव्हरेजमधे्य वाढ होते. 

अनुपालन बळकट करण्यािाठी आरबीआय “पीआरआयएिएम” 

वापरिार  

• पयथवेक्षी िंस्र्ांद्वारे (एिई) अनुपालन बळकट करण्यासाठी 

ररझव्हय बँक ऑफ इंशडया रेगु्यलेटेड एंसटटीज फॉर इंसटगे्रटेड 

िुपरम्पव्हजन अँड मॉसनटररंग (पीआरआयएिएम), हे एक 

वेब-आधाररत एंड-टू-एंड वकय िो ऑटोमेिन शसस्टमचा वापर 

करिार आहे. 

• सप्रझम मधे्य शवशवध काययक्षमता असतील जसे तपासिी; 

अनुपालन; सायबर सुरक्षा काययक्षमता; तक्रारी शनवारि, इत्यादी 

आरबीआय राऊंड सटर सपंगिाठी ‘सनयामक जीएएआर’ िािर 

करिार  

• ररझव्हथ बँक ऑफ इंसडयाने (आरबीआय) राऊंड सटर सपंगला 

परावृत्त करण्यासाठी परदेिी गंुतविुकीिी संबंशधत शवद्यमान 

शनयमात बदल करून मसुदा शनयम तयार केला आहे. 

• मसुद्याच्या शनयमानुसार, भारताबाहेर केलेली कोितीही गंुतविूक 

ही एक स्वतंत्र अस्स्तत्व असलेली संस्था समजली जाईल आशि, 

त्याद्वारे, भारतातील गंुतविुकीला कर चुकवण्याचा हेतू असेल तर 

ते राऊंड-शटर शपंग मानले जाईल. 

• ही िामान्य कर प्रसतबंधक सनयम (जीएएआर) अंतगयत कर 

शवभागाने वापरलेली तीच व्याख्या आशि तकय िक्ती आहे जी 

कंपन्या तक्रार करत आहेत ती त्याच्या काययके्षत्रात बरीच शवसृ्तत 

आहे. 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-testseries/7781/mpsc-exam-online-test-series-prime-test-pack-for-maharashtra-exams-like-mpsc-maharashtra-police-bharti-and-maharashtra-talathi-and-other-state-government-exams


Monthly Current Affairs PDF in Marathi |August 2021 

18  http://www.adda247.com/mr    |    Adda247 मराठी App    |    https://t.me/Adda247Marathi 
 

आरबीआयने कनाथळा नागरी िहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला  

• भारतीय ररझव्हय बँकेने महाराष्ट्र ातील रायगड येर्ील कनाथळा 

नागरी िहकारी बँक सलसमटेडचा परवाना रद्द केला आहे. 

• आरबीआयने सहकार आयुक्त आशि सहकारी संस्थांचे शनबंधक, 

महाराष्टर  यांनाही बँक बंद करण्यासाठी आदेि जारी करण्याची 

आशि बँकेसाठी परीिमापाकाची (सलम्पक्वडेटर) शनयुक्ती 

करण्याची शवनंती करण्यात आली आहे. 

आरबीआयने राबो िहकारी बँक युए ला रु.1 कोटी िंड ठोठावला 

• नेिरलँड स्स्थत राबोबँक समूहाचा एक भाग असलेल्या 

मंुबईम्पस्र्त राबो िहकारी बँक युए ला भारतीय ररझव्हय बँकेने, 

बँसकंग सनयमन असधसनयम, 1949 च्या काही तरतुदीचें पालन 

न केल्याबद्दल तसेच आरशक्षत शनधी हस्तांतरि’ संबंशधत शनदेिांचे 

उल्लंघन केल्याबद्दल 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 

• गेल्या विी 31 माचय रोजी बँकेच्या आशथयक स्स्थतीच्या संदभायत 

बँकेची पयथवेक्षी मूल्यमापन (आयएिई) साठी केलेल्या 

वैधाशनक तपासिी दरम्यान आरबीआय ला शनदेिांचे उल्लंघन 

उघडकीस आले होते. 

एचडीएफिीने ‘हररत आसि शाश्वत’ मुित ठेवीचे अनावरि केले 

• एचडीएफिी बँकेने जलवायू परीवातायनापासून पयायवरिाचे 

रक्षि करण्यासाठी ‘हररत आसि शाववत मुित ठेवी’ सुरू 

करण्याची घोििा केली आहे. 

• या मुदत ठेवी हररत आशि िाचवत गृहशनमायि के्रशडट सोल्यूिि 

आशि सेवांना शवत्तपुरवठा करण्यासाठी शनदेशित केल्या जातील. 

• 36-120 मसहन्यांच्या ठेवी कालावधीसह, रशहवासी आशि 

अशनवासी भारतीय दोघेही या साधनामधे्य गंुतविूक करू 

िकतात ज्याचा 6.55% पयंत व्याज दर असेल. जे्यष्ठ नागररकांना 

2 कोटी पयंतच्या ठेवीवंर अशतररक्त 0.25% वाशियक व्याज 

शमळेल. 

• जर या मुदत ठेवी बँकेच्या ऑनलाइन िॅटफॉमयद्वारे/नूतनीकरि 

केल्या तर 50 लाखांपयांत प्रते्यक मशहन्याला प्रते्यक ग्राहकाला 

अशतररक्त 0.10 % व्याजदर शमळेल. 

एचिीएल फाउंडेशनने ‘माय ई-हाट’ पोटथल िुरू केले 

• एचिीएल टेक्नॉलॉजीजची सामाशजक उत्तरदाशयत्व िाखा 

असलेल्या एचिीएल फाउंडेशनने कारागीरांना सक्षम 

बनवण्यासाठी आशि देिातील हस्तकला के्षत्राची मूल्य साखळी 

मजबूत करण्यासाठी ‘माय ई-हाट’ हे ऑनलाइन पोटयल सुरू 

केले आहे. 

आरबीआय ने भारत-नेपाळ रेसमटन्स िुसवधेअंतगथत मयाथिा 2 लाख 

रुपये केली 

• भारतीय ररझव्हय बँकेने भारत-नेपाळ पे्रषि (रेसमटन्स) िुसवधा 

योजनेअंतगथत शनधी हस्तांतरिाची मयायदा प्रशत व्यवहार 50,000 

रुपयांवरून 2 लाख रुपये प्रसत व्यवहार केली आहे. पूवी एका 

विायत 12 व्यवहारांची कमाल मयायदा होती. आता ही मयायदाही 

काढून टाकण्यात आली आहे. 

• ही सुशवधा केवळ ऑनलाईन शनधी हस्तांतरिासाठी करण्यात आली 

आहे. रोख शनधी हस्तांतरिासाठी कोिताही बदल करण्यात 

आलेला नाही. 

एलआयिीने एजंटिाठी आनंिा मोबाईल अ ॅप लाँच केले 

• भारतीय जीवनसवमा महामंडळाने (एलआयसी) ने त्यांच्या 

एजंट्ससाठी त्याच्या शडशजटल पेपरलेस सोल्यूिन “ANANDA” 

चे मोबाईल अ सॅ्िकेिन लॉन्च केले आहे. 

• एएनएएनडीए म्हिजे आत्मसनभथर एजंट्ि नू्य सबझनेि 

सडसजटल अ ॅम्पप्लकेशन. एलआयसीचे अध्यक्ष एमआर कुमार यांनी 

स्व्हशडओ कॉन्फरस्िंगद्वारे आनंदा मोबाईल अ पॅ लाँच केले. 

फोनपेला आयआरडीएआय कडून रे्ट िलाली परवाना प्राप्त 

• स्िपकाटयच्या मालकीचे शडशजटल पेमेंट िॅटफॉमय फोनपेला 

भारतीय शवमा शनयामक आशि शवकास प्राशधकरि 

(आयआरडीएआय) कडून शवमा िोशकंग परवाना प्राप्त झाला आहे. 

• या नवीन ‘डायरेक्ट् ब्रोसकंग’ परवान्यासह, फोनपे आता भारतातील 

सवय शवमा कंपन्यांकडून त्याच्या व्यासपीठावर शवमा उत्पादने 

शवतररत करू िकतात 

रुपे ने #FollowPaymentDistancing मोहीम िुरू केली 

• रुपे (RuPay) ने ग्राहकांमधे्य संपकय शवरशहत पेमेंटला प्रोत्साहन 

देण्यासाठीकरण्यासाठी #FollowPaymentDistancing 

नावाची एक धोरिात्मक मोहीम सुरू केली आहे. 

पीएफआरडीएने राष्ट्र ीय पेन्सशन प्रिाली (एनपीएि) मधे्य प्रवेश वय 

70 वषे केले 

• पेन्सशन फंड रेगु्यलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अर्ॉररटी 

(पीएफआरडीए) ने राष्टर ीय पेन्िन शसस्टीम (एनपीएस) साठी प्रवेि 

वय 65 विे वरून 70 वषे केले आहे. 

• यापूवी एनपीएसमधे्य गंुतविूक करण्यासाठी पात्र वय 18-65 वषे 

होते जे आता सुधारून 18-70 वषे करण्यात आले आहे. 

 

िसमट आसि कॉन्फरन्स बातम्या 
 

भारताने ऑगस्ट 2021 िाठी युएनएििी चे अध्यक्षपि स्वीकारले 

• भारताने ऑगस्ट 2021 साठी िंयुक्त राष्ट्र  िुरक्षा पररषिेचे 

(युएनएििी) अध्यक्षपदाचा पदभार फ्रान्सकडून स्वीकारला 

आहे. 2021-22 च्या युएनएससी चा अस्थायी सदस् म्हिून 

भारतासाठी हे पशहले अध्यक्षपद आहे. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी हे युएनएससी च्या बैठकीचे अध्यक्ष होिारे 

पशहले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत 

मसहला िक्षमीकरिावर जी 20 मंत्री पररषि इटलीमधे्य आयोसजत 

• मशहलांच्या सक्षमीकरिावरील पसहली G20 मंत्री पररषि इटलीच्या 

िांता मागेरीटा सलगुरे येथे आयोशजत करण्यात आली.ही पररिद 

आभासी तसेच िारीररक स्वरूपात आयोशजत करण्यात आली 

होती. 

• कें द्रीय मशहला आशि बालशवकास मंत्री, श्रीमती. सृ्मती इरािी यांनी 

भारताच्या वतीने संमेलनाला संबोशधत केले. 
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असजत डोवाल यांनी 11 व्या सब्रक्स एनएिए च्या आभािी बैठकीचे 

अध्यक्ष पि भूषवले 

• राष्टर ीय सुरके्षसाठी जबाबदार असलेल्या शिक्स उच्च प्रशतशनधीचंी 11 

वी बैठक स्व्हशडओ कॉन्फरस्िंगद्वारे आयोशजत करण्यात आली. 

• भारताचे राष्ट्र ीय िुरक्षा िल्लागार असजत डोवाल यांनी 2021 

शिक्स शिखर पररिदेचे अध्यक्षपि भूिशवले. 

शाश्वत सवकाि प्रभाव सशखर पररषि 2021 

• जागसतक आसर्थक मंचाची वाशियक शाववत सवकाि प्रभाव 

सशखर पररषि 20-23 सप्टेंबर 2021 रोजी सजनेव्हा, 

म्पस्वत्झलां डमधे्य आयोशजत करण्यात येईल. 

• या विीचा काययक्रम अथयव्यवस्थांचे सवयसमावेिक पुनरुज्जीवन 

करण्यावर भर देिे हा आहे. संयुक्त राष्टर  महासभा आयोशजत या 

शिखर पररिदेची संकल्पना “एक िमान, िवथिमावेशक आसि 

शाववत पुनप्राथप्ती (िेशपंग अन इस्िटेबल, इंकु्लशसव्ह अँड 

ससे्टनेबल ररकव्हरी)” ही आहे. 

28 वी आसियान प्रािेसशक मंचाची मंसत्रस्तरीय पररषि 

• शांघाय सहकार संघटनेच्या परराष्टर  व्यवहार राज्यमंत्री डॉ 

राजकुमार रंजन सिंह यांनी ब्रुनेई िारुस्सलामच्या अध्यक्षतेखाली 

झालेल्या 28 व्या आसियान प्रािेसशक मंच (एआरएफ) परराष्टर  

मंत्र्ांच्या बैठकीसाठी भारताच्या शशष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. 

• एआरएफ मंत्र्ांनी युवा, शांती आशि सुरक्षा (वायपीएस) अजेंडाला 

प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त घोििापत्राचा स्वीकार केला. 

भारताने आयबीएिए पयथटन मंत्र्ांची आभािी बैठक आयोसजत 

केली 

• भारताने आभासी व्यासपीठाद्वारे आयबीएिए (भारत, ब्राझील 

आसि िसक्षि आसफ्रका) पययटन मंत्र्ांची बैठक आयोशजत केली 

होती. कें द्रीय पयथटन मंत्री श्री जी. सकशन रेड्डी यांनी बैठकीचे 

अध्यक्षपद भूिवले. 

एििीओ ििस्यांच्या कृषी मंत्र्ांची िहावी पररषि 

• कें द्रीय कृिी आशि शेतकरी कल्याि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी 

स्व्हशडओ कॉन्फरस्िंगद्वारे शांघाय कोऑपरेशन ऑगथनायझेशन 

(एििीओ) च्या सदस् देशांच्या कृषी मंत्र्ांच्या 6 व्या बैठकीला 

संबोशधत केले आहे. दुशान्बे येथे ताशजशकस्तानच्या अध्यक्षतेखाली ही 

बैठक आयोशजत करण्यात आली होती. 

सपयुष गोयल यांनी सब्रक्स उद्ोग मंत्र्ांच्या 5 व्या बैठकीचे 

अध्यक्षस्र्ान भूषवले  

• वासिज्य आसि उद्ोग मंत्री सपयुष गोयल यांनी सब्रक्स उद्ोग 

मंत्र्ांच्या पाचव्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूिवले आशि नवीन 

शवकास बँकेचे (एनडीबी) शक्षशतज वाढवण्याचे आवाहन केले. 

भारताकडे 2021 साठी शिक्सचे अध्यक्षपद आहे. 

• याविी भारताने आपल्या अध्यक्षतेसाठी ‘इंटर ा सब्रक्स कोऑपरेशन 

फॉर कंसटनु्यटी, कॉम्पन्ससलडेशन अँड कने्सन्सि – 

सातत्य,एकत्रीकरि आशि एकमतासाठी शिक्स देशांतगयत सहकायय’ 

ही संकल्पना शनवडली आहे 

कराराच्या बातम्या 
 

जमथनीने आयएिए फे्रमवकथ  करारावर स्वाक्षरी केली 

• 8 जानेवारी 2021 रोजी सुधारिानुसार संयुक्त राष्टर ांच्या सवय सदस् 

देिांसाठी त्याचे सदस्त्व खुले झाल्यानंतर आंतरराष्ट्र ीय िौर 

आघाडी फे्रमवकथ  करारावर स्वाक्षरी करिारा जमथनी 5 वा देि 

बनला आहे. 

• भारतातील जमयनीचे राजदूत वॉल्टर जे. सलंडनर यांनी आंतरराष्टर ीय 

सोलर अलायि फे्रमवकय  कराराच्या स्वाक्षरी केलेल्या प्रती परराष्टर  

मंत्रालयाकडे सुपूदय केल्या. 

• आंतरराष्टर ीय सौर आघाडीचा फे्रमवकय  करार नोव्हेंबर 2016 मधे्य 

माराकेश, मोरोक्को येथे स्वाक्षरीसाठी खुला झाला. 

आयिीआयिीआय पू्रडेंसशयल लाइफ आसि एनपीिीआय मधे्य 

करार 

• आयिीआयिीआय प्रुडेम्पन्सशयल लाइफ इन्सशुरन्सने आपल्या 

ग्राहकांना युशनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑटोपे सुशवधा देण्यासाठी 

नॅशनल पेमेंट्ि कॉपोरेशन ऑफ इंसडया (एनपीसीआय) सोबत 

करार केला आहे. 

भारत आसि बांगलािेश मधे्य आपत्ती व्यवस्र्ापन िामंजस्य करार 

• भारताने बांगलािेशिोबत आपत्ती व्यवस्थापन, लवशचकता आशि 

िमन यावर भर देण्यासाठी नुकताच सामंजस् करारावर स्वाक्षऱ्या 

केल्या. 

• तसेच बांगलादेिने कोसलशन फॉर सडझास्टर रेसझसलएंट 

इन्सफ्रास्टरक्चर (सीडीआरआय) मधे्य सामील होण्याचे आमंत्रि 

स्वीकारण्याचा शनियय घेतला आहे. 

स्टाटथअप सवत्तपुरवठ्यािाठी इंसडयन बँकेने आयआयटी 

बॉमे्बिोबत िामंजस्य करार 

• भारतीय तंत्रज्ञान िंस्र्ा, मंुबई चा एक उपक्रम –िोिायटी फॉर 

इनोवे्हशन अँड एंटरपे्रन्योरसशप (एिआयएनई) सह स्टाटयअप 

आशि एमएसएमई साठी शविेि के्रशडट सुशवधा पुरशवण्यासाठी 

इंसडयन बँकेने एक सामंजस् करार केला आहे. 

• या स्टाटय-अप्सना त्यांच्या काययिील भांडवलाच्या गरजांसाठी शकंवा 

यंत्रसामग्री आशि उपकरिे खरेदी करण्यासाठी बँक 50 कोटी 

रुपयांपयंत कजय देईल 

पेटीएम आसि एचडीएफिी बँके मधे्य करार  

• एचडीएफिी बँक आशि पेटीएमने पेमेंट गेटवे, पॉईटं ऑफ सेल 

मिीि आशि के्रशडट उत्पादने सवयसमावेिक उपाय तयार 

करण्यासाठी भागीदारी केली आहे. 

• यामधे्य पेटीएम पोस्टपेड समाशवष्ट आहे जे बाय नाऊ पे लेटर 

(बीएनपीएल) सोल्यूिन, ईजी ईएमआय आशि िेक्सी पे आहे. 

• भागीदारी मुळे वशधयत स्माटथहब िोल्यूशन्स वापरात येईल. 

एचडीएफिी बँक स्माटथहब िोल्यूशन्स हे एक एकीकृत 

िॅटफॉमय आहे जे व्यापाऱ्यांना त्यांच्या सवय व्यवसायाच्या गरजा 

भरण्यासाठी एक-स्टॉप सोल्यूिन िॉप ऑफर करते. 
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अमृत महोत्सव श्री शक्ती चॅलेंज 2021 

• इलेक्ट्र ॉशनक्स आशि माशहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतगयत मायगोव्ह 

आशि युएन वुमेन यांनी अमृत महोत्सव श्री शक्ती इनोवे्हशन 

चॅलें ज 2021 सुरू करण्यासाठी भागीदारी केली आहे. 

• या आव्हानाचा हेतू मशहलांच्या िुरक्षा आसि िक्षमीकरिाशी 

संबंशधत मशहला उद्योजकांनी शवकशसत केलेल्या तंत्रज्ञान उपायांना 

प्रोत्साशहत करिे आहे. 

• अमृत महोत्सव श्री िक्ती चॅलें ज 2021 बहु-भागीिार टरस्ट फंड 

(कोशवड -19) काययक्रमांतगयत राबशवला जात आहे 

भारत, एडीबी बेंगळुरूमधे्य मेटर ो रेले्व नेटवकथ चा सवस्तार करिार 

• आसशयाई सवकाि बँक (एडीबी) आशि भारत िरकारने 56 

शकमी लांबीच्या दोन नवीन उन्नत मेटर ो लाइनच्या बांधकामासह 

बेंगळुरूमधे्य मेटर ो रेल्वे जाळे वाढवण्यासाठी $ 500 दिलक्ष 

कजायवर स्वाक्षरी केली आहे. 

नीसत आयोग आसि सिस्कोने “डबू्ल्यईपी नेक्स्ट” मसहला 

उद्ोजकता व्यािपीठ िुरू केले 

• सनती आयोगाने सिस्कोच्या भागीदारीने भारतातील मशहला 

उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी “डब््लयूईपी नेक्स्ट” नावाच्या 

मसहला उद्ोजकता व्यािपीठाचा (डब््लयूईपी) पुढील टप्पा सुरू 

केला आहे. 

भारत आसि मालिीव यांच्यामधे्य मेगा गे्रटर माले कनेम्पक्ट्म्पव्हटी 

प्रकल्पावर करार 

• भारत आशि मालिीव सरकारने मेगा गे्रटर माले कनेम्पक्ट्म्पव्हटी 

प्रकल्पािाठी (जीएमसीपी) करार केला. द गे्रटर मेल 

कनेस्क्ट्स्व्हटी प्रोजेक्ट् (जीएमसीपी) मालदीवमधील सवायत मोठा 

नागरी पायाभूत सुशवधा प्रकल्प आहे. 

• भारत सरकार जीएमसीपीच्या अंमलबजाविीसाठी 400 िशलक्ष 

डॉलिथ के्रशडट ऑफ लाइन (एलओसी) आशि 100 िशलक्ष 

डॉलिथच्या अनुदानातून शनधी देत आहे. भारतीय सनयाथत-आयात 

बँक (एम्पक्कझम बँक) 400 दिलक्ष डॉलसयचे एलओसी प्रदान करेल. 

• हा प्रकल्प भारतीय बांधकाम आशि अशभयांशत्रकी फमय, 

एएफकोन्स, मंुबई, महाराष्टर  ही कंपनी उभारिार आहे. गे्रटर मेल 

कनेस्क्ट्स्व्हटी प्रोजेक्ट् (जीएमसीपी) मधे्य 6.74 सकमी लांबीचा पूल 

आशि कॉजवे शलंक आहे जो राष्टर ीय राजधानी मालेला सवसलंसगली, 

गुल्हीफाहू आसि सर्लाफुशी या तीन िेजारच्या बेटांसह जोडेल. 

हररयािा िरकारने वॉलमाटथ वृद्धीिोबत िामंजस्य करार केला 

• हररयािा सरकारने भारतीय एमएसएमई उत्पादनांना आंतरराष्टर ीय 

बाजारपेठे उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वॉलमाटथ वृद्धी’ आशि 

‘हकिशथक’ सह सामंजस् करार केला आहे. 

• मोठ्या उद्योगांसह एमएसएमई ला प्रोत्साहन देण्यासाठी, 

गंुतविूकदारांना ‘हररयािा एंटरप्रायझेि अँड एम्प्प्लॉयमेंट 

पॉसलिी -2020’ मधे्य अनेक महत्त्वाच्या सवलती देण्यात आल्या 

आहेत. 

एमएि धोनी- होमलेन चा िसिछािूत 

• होम इंशटररयसय कंपनी होमलेनने महेंद्रसिंग धोिीिोबत इस्िटी 

भागीदार आशि सशदछादूत म्हिून तीन विांच्या सामररक भागीदारी 

केली आहे. भागीदारीचा भाग म्हिून, धोनीकडे होमलेनमधे्य 

इस्िटीची मालकी असेल आशि ते कंपनीचे पशहले सशदछादूत 

असतील. 

एडबू्ल्यएि: आरबीएल बँकेचा क्लाउड प्रिाता 

• आरबीएल बँकेने अ ॅमेझॉन वेब िम्पव्हथिेि (एडब््लयूएि) या 

कंपनीची प्रधान क्लाउड प्रदाता म्हिून शनवड केली आहे. 

• एडब््लयूएस बँकेला एआय- समशथयत बँशकंग सोल्यूिि मजबूत 

करण्यासाठी आशि बँकेत शडशजटल पररवतयन घडवून आिण्यास 

मदत करेल. 

भारतीय नौिल, आयडीएफिी फस्टथ बँक यांच े‘ऑनर फस्टथ’ बँसकंग 

िोलू्यशन्स 

• भारतीय नौिलाने ‘ऑनर फस्टथ’ बँशकंग सोल्यूिि सुरू 

करण्यासाठी इन्फ्रास्टरक्चर डेव्हलपमेंट फायनाि कंपनी 

(आयडीएफिी) फस्टथ बँकेिी सामंजस् करार केला आहे. ‘ऑनर 

फस्टय’ हे भारतीय नौदलातील कमयचारी आशि शनवृत्त अशधकाऱ्यांना 

सेवा देण्यासाठी प्रीशमयम बँशकंग सोल्यूिन आहे.  

भारतीय नौिल, आयडीएफिी फस्टथ बँक यांच े‘ऑनर फस्टथ’ बँसकंग 

िोल्यूशन्स 

• सावयजशनक के्षत्रातील इंसडयन बँकेने टोशकयो, जपानमधे्य 24 

ऑगस्टपािून सुरू होिाऱ्या पॅराशलस्िक गेम्सच्या बँसकंग 

भागीिार होण्यासाठी भारतीय पॅरासलम्पिक िसमती (पीिीआय) 

सह एक सामंजस् करार केला आहे. 

सब्रक्स िेश िुिूर िंवेिन उपग्रहातील मासहती िेवािघेवाि करार  

• ब्राझील, रसशया, भारत, चीन आसि िसक्षि आसफ्रका (सब्रक्स) 

देिांनी िुिूर िंवेिन उपग्रहातील माशहतीची देवािघेवाि 

करारावर स्वाक्षरी केल्याचे भारतीय अंतराळ संिोधन संस्थेने 

(इस्रो) म्हटले आहे. 

एनपीिीआय आसि माशरेक बँक युएई मधे्य युपीआय िुरु करिार  

• एनपीिीआय इंटरनॅशनल पेमेंट्ि सलसमटेड (एनआयपीएल) ने 

िंयुक्त अरब असमरातीमधे्य युसनफाइड पेमेंट्ि इंटरफेि 

(यूपीआय) ची पेमेंट शसस्टम सुशवधा सुरू करण्यासाठी माशरेक 

बँकेबरोबर भागीदारी केली आहे. 

• माशरेक बँक ही संयुक्त अरब अशमरातीमधील सवायत जुनी 

खाजगी मालकीची बँक आहे. 

 

रॅक्स आसि अहवाल बातम्या 
 

ईआययूचा िुरसक्षत शहर सनिेशांक 2021 

• इकॉनॉसमस्ट इंटेसलजन्स युसनट (ईआययु) ने जारी केलेल्या 

सुरसक्षत शहर सनिेशांक 2021 मधे्य डेन्माकय ची राजधानी 

कोपेनहेगनला जगातील िवाथत िुरसक्षत िहर म्हिून घोिीत 

करण्यात आले. यांगून हे सवायत असुरशक्षत िहर ठरले आहे. 
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• भारतातील नवी सिल्ली (48) आशि मंुबई (50) या दोन िहरांना 

पशहल्या 60 िहरांमधे्य स्थान शमळाले आहे. 

• ईआययु चा हा शनदेिांक हे जागशतक, िहरी सुरक्षा मोजण्यासाठी 

शवकशसत केलेले एक वैस्चवक, धोरिात्मक पररमाि आहे. 

• हा शनदेिांक प्रथम 2015 मधे्य प्रशसद्ध झाला. 2021 मधे्य, शडशजटल, 

आरोग्य, पायाभूत सुशवधा, वैयस्क्तक आशि पयायवरिीय सुरक्षा अिा 

पाच शवसृ्तत सं्तभांमधे्य सुरके्षच्या 76 शनदेिकांच्या आधारे िहरांची 

क्रमवारी लावण्यात आली आहे. 

• जगातील पसहली 5 शहरे:  

1. कोपनहेगन 

2. टोरंटो 

3. शसंगापूर 

4. शसडनी 

5. टोशकयो 

ग्लोबल मॅनु्यफॅक्चररंग ररस्क इंडेक्समधे्य भारत िुिऱया क्रमांकावर 

• कुिमन अँड वेकशफल्डच्या 2021 ग्लोबल मॅनु्यफॅक्चररंग ररस्क 

इंडेक्समधे्य भारत िुिऱया स्थानावर आला आहे.हे जागशतक 

उत्पादन कें द्र म्हिून भारत उदयास येत आहे याचे द्योतक आहे. 

• भारत आता युनायटेड से्टट्स आशि चीनसह इतर देिांच्या तुलनेत 

उत्पादकांमधे्य वाढते स्वारस् असलेला देि बनला आहे. युरोप, 

अमेररका आशि आशिया पॅशसशफकमधील शनदेिांकामधे्य 47 देि 

आहेत. 

नवीन जागसतक युवा सवकाि सनिेशांक 

• लंडनमधील कॉमनवेल्र् िसचवालयाने जारी केलेल्या तरुिांची 

स्स्थती मोजण्यासाठी नवीन जागसतक युवा सवकाि सनिेशांक 

2020 मधे्य 181 िेशांमधे्य भारत 122 व्या क्रमांकावर आहे. 

सिंगापूर प्रथम स्थानावर आहे आशि त्यानंतर स्लोवे्हसनया, नॉवे, 

माल्टा आसि डेन्माकथ  यांचा क्रमांक लागतो. चाड, िेंटरल 

आसफ्रकन ररपम्पब्लक, िसक्षि िुिान, अफगासिस्तान आसि 

नायजर अनुक्रमे शेवटच्या स्र्ानावर आहेत. 

• युथ डेव्हलपमेंटच्या तै्रवासषथक क्रमवारीत भारत, अफगाशिस्तान 

आशि रशियासह 2010 आशि 2018 दरम्यान शनदेिांकातील 

पशहल्या पाच शिक्षि आशि रोजगार यासारख्या के्षत्रांमधे्य सरासरी 

15.74 टक्कक्यांनी वृद्धी झालेल्या देिांमधे्य आहे. 
 

 

• 2020 ग्लोबल युथ डेव्हलपमेंट इंडेक्समधे्य असे शदसून आले आहे 

की 2010 ते 2018 दरम्यान जगभरातील तरुिांची स्स्थती 3.1 

टक्कक्यांनी सुधारली आहे. 

स्कायटर ॅक्सच्या पसहल्या 100 यािीत 4 भारतीय सवमानतळ 

• नवी सिल्लीतील इंसिरा गांधी आंतरराष्ट्र ीय (आयजीआय) 

शवमानतळाला 2021 च्या स्कायटर ॅक्स वल्यड एअरपोटय अवॉड्यसमधे्य 

जगातील पशहल्या 50 सवोत्तम शवमानतळांमधे्य स्थान शमळाले 

असून ते 45 व्या स्थानावर आहे. 2020 च्या यादीत ते 50 व्या 

स्थानावर होते. 

• स्कायटर ॅक्स वल्थड एअरपोटथ अवॉड्थिची यािी यूकेम्पस्र्त 

स्कायटर ॅक्स या सल्लागार कंपनी तयार करते. 

• या यादीनुसार कतारमधील िोहा येर्ील हमाि आंतरराष्ट्र ीय 

सवमानतळ “जगातील िवोत्तम सवमानतळ” ठरले आहे. तर 

हानेदा शवमानतळ(टोशकयो); चांगी शवमानतळ (शसंगापूर); इंशचयोन 

आंतरराष्टर ीय शवमानतळ (दशक्षि कोररया) आशि नरीता आंतरराष्टर ीय 

शवमानतळ (टोशकयो) ही शवमानतळे अनुक्रमे 2 ऱ्या, 3 ऱ्या आशि 4 

र्थ्ा क्रमांकावर आहेत. 

• हैिराबाि: 64 (2020 मधे्य 71 व्या स्थानावर); मंुबई: 65 (2020 

मधे्य 52 व्या स्थानावर); बेंगळुरू: 71 (2020 मधे्य 68 व्या 

स्थानावर) ही भारतातील इतर 3 शवमानतळे पशहल्या िंभरात 

आहेत. 

अ ॅपल- जगातील 500 कंपन्यांमधील िवाथत मौल्यवान कंपनी  

• 2021 च्या हूरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वॅ्हल्युएबल कंपन्यांच्या 

यादी नुसार अ ॅपल ही जगातील सवायत मौल्यवान कंपनी (2,443 

अब्ज डॉलसय) ठरली आहे. 

• जगातील पशहल्या सहा मौल्यवान कंपन्या अ ॅपल, मायक्रोिॉफ्ट, 

अ ॅमेझॉन, अल्फाबेट, फेिबुक आसि टेने्सर या आहेत. 

• जगात 57 व्या क्रमांकावर असलेल्या ररलायन्स इंडस्टरीज (188 

अब्ज डॉलसय) या यादीनुसार भारतातील िवाथत मौल्यवान कंपनी 

आहे. 

• देिांचा शवचार केल्यास अमेररका (243) कंपन्यांसह या यादीत 

पशहल्या क्रमांकावर आहे तर त्यानंतर चीन, जपान आशि युके चा 

क्रमांक लागतो. भारत 12 कंपन्यांसह देिांच्या यादीत 9 व्या स्थानी 

आहे. 

सक्रप्टो स्वीकारण्यात भारत जगात िुिरा  

• ब्लॉकचेन डेटा िॅटफॉमय चेनासलसििच्या 2021 च्या ग्लोबल 

सक्रप्टो अ ॅडॉप्शन इंडेक्सनुिार म्पव्हएतनाम नंतर जगभरात 

शक्रप्टो स्वीकारण्याच्या बाबतीत भारत िुिऱया स्थानावर आहे. 

अमेररका, यूके आशि चीनसारखे देि भारताच्या मागे आहेत. 

अहवालानुसार जून 2020 ते जुलै 2021 दरम्यान जगभरात शक्रप्टो 

व्यवहार 880% ने वाढले आहेत. 

• अमेररकेतील संिोधन िॅटफॉमय फाइंडरने या मशहन्यात जारी 

केलेल्या अहवालात हे शसद्ध झाले आहे की शक्रप्टो स्वीकारण्याच्या 

बाबतीत अव्वल पाच देि हे सवय आशियातील आहेत. कंपनीने 

जगभरातील 47,000 वापरकत्यांचे सवेक्षि केले आशि भारतात 

सवेक्षि केलेल्यांपैकी 30% लोकांनी सांशगतले की त्यांच्याकडे 

शक्रप्टोचलन आहे. 
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आरबीआयने सवत्तीय िवथिमावेशकता सनिेशांक जारी केला 

• भारतातील आशथयक समावेिनाच्या प्रमािाचे मोजमाप 

करण्यासाठी भारतीय ररझव्हथ बँकेने सवत्तीय िमावेशकता 

सनिेशांक (एफआय-इंडेक्स) जारी केला आहे. 

• एफआय-इंडेक्समधे्य भारतातील बँशकंग, गंुतविूक, शवमा, पोस्ट 

आशि पेन्िन के्षत्रातील समावेिकतेबाबत तपिील समाशवष्ट आहे. 

• एफआय-इंडेक्सचे मूल्य 0 ते 100 दरम्यान असेल. जेथे 0 पूिय 

आशथयक असमावेिन दियवते तर 100 पूिय आशथयक समावेिन 

दियवते. एफआय-इंडेक्सचे पररमािे: एफआय-इंडेक्समधे्य तीन 

पररमािे आहेत- प्रवेश (35%), वापर (45%), आशि गुिवत्ता 

(20%) या प्रते्यकामधे्य एकूि 97 संकेतांक आहेत. 

• माचय 2021 मधे्य समाप्त होिाऱ्या कालावधीसाठी वाशियक 

एफआय- शनदेिांक 53.9 आहे तर माचय 2017 मधे्य संपलेल्या 

कालावधीसाठी 43.4 आहे. आरबीआय दरविी जुलै मशहन्यात 

एफआय- शनदेिांक जारी करेल. या शनदेिांकासाठी कोितेही 

आधारभूत वषथ ठरशवण्यात आले नाही. 

2020 मधे्य गासझयाबाि हे जगातील िुिरे िवाथसधक प्रिूसषत शहर 

• 2020 मधे्य शिशटि कंपनी हाऊिफे्रशने तयार केलेल्या 

अहवालानुसार उत्तर प्रदेिच्या गासझयाबािला जगातील 50 

सवायत प्रदूशित िहरांपैकी िुिरे िवाथसधक प्रिूसषत िहर म्हिून 

घोशित करण्यात आले. 

• गाशझयाबाद िहराने 106.6µg/m3 मधे्य 2.5 पाशटयकु्यलेट मॅटर 

(पीएम) इतका सरासरी एअर क्वासलटी इंडेक्स (एकु्यआय)– 

हवा गुिवत्ता शनदेिांक, नोदंवला. 

• गाशझयाबादच्या आधी,चीनच्या शझंशजयांग प्रांतातील होतन 

शहराला 110.2µg/m3 मधे्य पीएम 2.5 सह िवाथसधक प्रिूसषत 

िहर म्हिून घोशित करण्यात आले आहे. 

• जगातील 50 सवायशधक प्रदूशित िहरांपैकी 49 िहरे बांगलािेश, 

चीन, भारत आसि पासकस्तानातील आहेत. 

• अहवालानुसार, 2020 मधे्य बांगलािेश हा जगातील सवायत 

प्रदूशित देि होता, त्यानंतर पाशकस्तान, भारत आशि मंगोशलयाचा 

क्रमांक लागतो. दरम्यान, ऑस्टरेसलयातील जडबरीने स्वि हवा 

असलेल्या िहरांच्या यादीत अव्वल स्थान शमळवले. 

 

सवज्ञान आसि तंत्रज्ञान बातम्या 
 

इएिए ने युटेलिॅट क्वांटम उपग्रह प्रके्षसपत केला 

• युरोसपयन से्पि एजन्सी (ईएिए) ने ‘यूटेलिॅट क्वांटम’ हा 

जगातील पशहला व्यावसाशयक पुन: प्रोग्राम करण्यायोग्य उपग्रह 

फ्रें च शगयाना येथून एररयन 5 रॉकेटद्वारे अंतराळात प्रके्षशपत केला. 

उपग्रह ऑपरेटर युटेलसॅट, एअरबस आशि सरे उपग्रह तंत्रज्ञानासह 

युरोशपयन से्पस एजिीने या उपग्रहाची शनशमयती केली आहे. 

• िांटम उपग्रह 15 वषाांच्या आयुष्यादरम्यान डेटा टर ािशमशन आशि 

सुरशक्षत संपे्रििाच्या बदलत्या मागण्यांना पशिम आशफ्रकेपासून 

आशशयापयंतच्या के्षत्रांना प्रशतसाद देण्यास सक्षम आहे. 

इस्रो-नािा यांचे िंयुक्त असभयान सनिार उपग्रह 2023 ला प्रके्षसपत 

होिार 

• इस्रो-नािा संयुक्त अशभयान सनिार (नािा-इस्रो सिंरे्सटक 

अ ॅपचथर रडार) उपग्रह, ज्याचा उदे्दि प्रगत रडार इमेशजंगचा वापर 

करून जशमनीच्या पृष्ठभागाच्या बदलांचे जागशतक मापन करिे 

आहे, 2023 च्या सुरुवातीस प्रके्षशपत करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

• जमीन, वनस्पती आशि क्रायोस्फीअरमधील शकरकोळ बदलांचे 

शनरीक्षि करण्यासाठी पूिय धु्रवीय आशि इंटरफेरोमेशटर क 

ऑपरेिनच्या क्षमतेसह हे िुहेरी बँड (एल-बँड आशि एस-बँड) 

रडार इमेशजंग अशभयान आहे. 

• नासा एल-बँड एिएआर आशि संबंशधत प्रिाली शवकशसत करत 

आहे तर इस्रो एि-बँड एिएआर, अंतराळ यान, प्रके्षपि वाहन 

आशि संबंशधत प्रके्षपि सेवा शवकशसत करीत आहे. 

भारत प्रगत सजओ इमेसजंग उपग्रह “सगिॅट-1” प्रके्षसपत करिार 

आहे मेडावर बाष्पाचा पसहला पुरावा आढळला 

• भारत अखेर आपला सवायत प्रगत सजओ-इमेसजंग उपग्रह 

(सगिॅट-1) प्रके्षशपत करेल, ज्यामुळे पाशकस्तान आशि 

चीनबरोबरच्या सीमांसह उपखंडाचे शदवसातून 4-5 वेळा इमेशजंग 

करून अशधक चांगल्या प्रकारे देखरेख करता येईल. 

• हा उपग्रह 12 ऑगस्ट रोजी श्रीहरीकोटा येथून प्रके्षशपत केला जाईल. 

इस्रोचे जीएिएलव्ही-एफ 10 रॉकेट अखेर 2,268 शकलो वजनाचे 

शगसॅट-1, ईओएस-3 असे सांकेशतक नाव असलेले भू-कके्षत ठेवेल. 

• याविी भारताचे प्राथशमक उपग्रहाचे हे पशहले प्रके्षपि असेल. 

अंतराळ डावपेचांनंतर पृथ्वीपासून 36,000 शकमी उंचीवर भूस्स्थर 

कके्षत ठेवल्यानंतर प्रगत ‘आकाशातील डोळा’ सतत महत्त्वाच्या 

के्षत्रांवर लक्ष ठेवू शकतो. 

चंद्रयान -2 यानाने चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाण्याच ेरेिू शोधले 

• भारताचे चांद्रयान -2 मोशहमेने 2019 मधे्य कदाशचत चंद्राच्या 

पृष्ठभागावर लँशडंग करण्यास असमथय ठरले असेल, परंतु 

त्याच्यासोबत असलेले ऑशबयटर पृथ्वीवरील वैज्ञाशनकांना उपयुक्त 

माशहती देत आहे. 

• चांद्रयान -2 ऑशबयटरने चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाण्याच्या रेिू (H2O) 

आसि हायडर ॉम्पक्सल (OH) च्या अस्स्तत्वाची पुष्टी केल्याचे एका 

िोधशनबंधातून समोर आले आहे. 

• करंट सायि जनयलमधे्य हे शनष्किय प्रकाशित झाले आहेत.हा िोध 

ऑसबथटरच्या इमेसजंग इन्सफ्रारेड से्पक्ट्र ोमीटर (आयआयआरएस) 

ने केला आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

िायरि पूनावाला यांना लोकमान्य सटळक राष्ट्र ीय पुरस्कार जाहीर. 

• पुिे-स्स्थत लस उत्पादक कंपनी िीरम इम्पिटू्यट ऑफ इंसडया 

(एिआयआय) चे अध्यक्ष डॉ. िायरि पूनावाला यांची 2021 च्या 

प्रशतशष्ठत लोकमान्य सटळक राष्ट्र ीय पुरस्कारािाठी शनवड 

करण्यात आली आहे. 
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• कोव्हीड-19 महामारीच्या काळात कोव्हीिील्ड लस तयार करून 

शदलेल्या अतुलनीय योगदानाबद्दल त्यांना हा सन्मान देण्यात आला 

आहे. 

• लोकमान्य शटळक राष्टर ीय पुरस्काराची सुरुवात लोकमान्य सटळक 

टर स्टतफे लोकमान्य शटळकांच्या पुण्यशतथीला 1 ऑगस्ट 1983 

पासून करण्यात आली. 

• एक लाख रुपये रोख आशि िन्मानसचन्ह असे या पुरस्काराचे 

स्वरूप असते. 

सडसजटल बँसकंगमधील नावीन्यपूिथतेिाठी डीबीएिचा िन्मान 

• फायनास्न्शयल टाइम्स प्रकाशन, ि बँकर ने, 2021 इनोवे्हशन इन 

सडसजटल बँसकंग अवॉड्थि साठी डीबीएि बँकेची शनवड केली. 

• बँकेला आसशया-पॅसिसफक सवजेता म्हिून देखील जाहीर केले 

आशि सायबर सुरक्षा शे्रिीमधे्य त्याच्या सुरशक्षत प्रवेश आशि ररमोट 

वशकंग सोलू्यशनसाठी सन्माशनत केले गेले. 

• युरोमनी प्रादेशशक पुरस्कारांमधे्य डीबीएसला आसशयाची 

िवोतृ्कष्ट् बँक आशि आशशयाची सवोतृ्कष्ट शडशजटल बँक असे 

पुरस्कार देण्यात आले. 

िी.आर. राव िुविथ पिक पुरस्कार सवजेत्ांची घोषिा 

• ि इंसडयन इकोनोमेसटर क िोिायटी (टीआयईएि) टर स्टने 

प्रा.िी.आर. राव िताब्दी सुविय पदक पुरस्कारासाठी दोन 

नामांशकत अथयतज्ञांची शनवड केली आहे. 

• सुप्रशसद्ध अथयतज्ज्ञ जगिीश भगवती आशि िी रंगराजन यांना 

पशहला सी.आर. राव िताब्दी सुविय पदक (सीजीएम) प्रदान 

करण्यात आले आहे. 

पसिम बंगालला चार एिकेओिीएच पुरस्कार प्राप्त 

• ईझ ऑफ डुइंग सबझनेि उपक्रमांतगयत पस्चचम बंगाल सरकारला 

त्याच्या योजनांसाठी चार स्कोच पुरस्कार शमळाले आहेत. 

• राज्याच्या ‘सिल्पािार्ी’-ऑनलाईन शसंगल शवंडो पोटयल या 

योजनेला पॅ्लसटनम पुरस्कार शमळाला, तर िहरी भागांसाठी 

ऑनलाइन प्रिालीद्वारे नोदंिी प्रमािपत्राचे स्वयं-नूतनीकरि 

योजनेला िुविथ पुरस्कार शमळाला. 

• तर ग्रामीि भागातील व्यापार परवाने ऑनलाईन जारी करिे या 

अशभयानाला आशि ई-नासर्करि: नोदंिी, तयारी आशि कागदपते्र 

सादर करण्यासाठी ऑनलाइन प्रिाली या योजनेला िोन रौप्य 

पुरस्कार शमळाले आहेत. 

भालकी सहरेमठाला श्री बिवा आंतरराष्ट्र ीय पुरस्कार 

• कनाथटक सरकारने प्रशतशष्ठत श्री बिवा आंतरराष्ट्र ीय 

पुरस्कारािाठी भालकी सहरेमठचे जे्यष्ठ स्वामी श्री बिवसलंग 

पट्टदे्दवरू यांची शनवड केली आहे. 

• कन्नड आशि संसृ्कती मंत्री व्ही. सुनील कुमार बेंगळुरू येथील रवीदं्र 

कलाके्षत्र येथे पुरस्कार प्रदान करतील. 

• 2003 मधे्य शबदर शजल््ातील उजनी जवळ हा मठ स्थापन 

करण्यात आला. 

ईएएिई िुधारिा सनिेशांक पुरस्कार 2021 जाहीर 

• कें द्रीय शवत्त आशि कॉपोरेट व्यवहार मंत्री सनमथला िीतारमि यांनी 

EASE 3.0 पुरस्कारांची घोििा केली आहे. से्टट बँक ऑफ इंसडया 

ईएएसई िुधारिा सनिेशांक पुरस्कार 2021 (EASE 3.0 

पुरस्कार) चे एकंदर शवजेते आहे. बँक ऑफ बडोदा दुसऱ्या आशि 

युशनयन बँक ऑफ इंशडया शतसऱ्या क्रमांकावर आहे. 

• आधाररेखेपासून कामशगरीत सवोत्तम सुधारिा केल्याबद्दल 

इंशडयन बँकेला पुरस्कार शमळाला. एसबीआय, बीओबी, युशनयन 

बँक ऑफ इंशडया, पंजाब नॅिनल बँक आशि कॅनरा बँकेने पीएसबी 

ररफॉम्सय अजेंडा ईएएसई 3.0 च्या शवशवध उपक्रमांतगयत सवोच्च 

पुरस्कार शजंकले. 

पुरस्कारांच्या संपूिय यादी कररता येथे स्क्लक करा 

वन धन योजने अंतगथत नागालँडला 7 राष्ट्र ीय पुरस्कार 

• आसिवािी िहकारी सवपिन सवकाि महािंघ मयाथ. (टर ायफेड) 

च्या 34 व्या वधायपन शदनाशनशमत्त झालेल्या काययक्रमात नागालँडला 

पसहल्या वन धन वासषथक पुरस्कार 2020-21 मधे्य सात राष्टर ीय 

पुरस्कारांनी सन्माशनत करण्यात आले. 

• कें द्रीय आशदवासी मंत्री अजुथन मंुडा यांनी झूम वेशबनारद्वारे या 

पुरस्कारांचे शवतरि केले. नागालँडला ‘बेस्ट सवे्ह से्टट’, ‘बेस्ट टर ेशनंग’ 

आशि ‘व्हीडीव्हीकेसीची सवायशधक संख्या’ स्थापन करण्यासाठी 

प्रथम स्थान शमळाले तर ‘बेस्ट सेल्स जनरेटेड’, आशि ‘बेस्ट 

इनोवे्हिन अ णॅ्ड शक्रएशटस्व्हटी’ साठी शतसरे स्थान शमळाले.  

भारतीय िंघाने यूएि इनोवे्हशन पुरस्कार सजंकला 

• भारतीय कंपनी िॉफ्टविीला अमेररकेतील प्रशतशष्ठत नॅशनल 

िायन्स फाउंडेशन इनोवे्हशन-कॉर्प्थ (एनएिएफ आय-

कॉर्प्थ) संघ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. 

• सॉफ्टवदीचा पुरस्कारप्राप्त प्रकल्प ‘स्टोकॅम्पस्टक मॉडेसलंग, 

सडझाइन सिमु्यलेशन आसि इलेक्ट्र ॉसनक उपकरिांचे 

िंवेिनशीलता सवशे्लषि जिे मुसद्रत-िसकथ ट-बोडथ (पीिीबी) 

साठी अत्याधुशनक संगिकीय पद्धती शवकशसत करण्यावर कें शद्रत 

आहे, जो चालकशवरशहत वाहने आशि ऊजाय-काययक्षम स्माटय इमारती 

सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या अनुप्रयोगांच्या वाढीसाठी महत्त्वपूिय 

आहे. 

राष्ट्रपती रामनार् कोसवंि यांनी शौयथ पुरस्कार प्रिान केले 

• सिस्त्र दलांचे सवोच्च कमांडर या नात्याने राष्ट्रपती श्री रामनार् 

कोसवंि यांनी स्वातंत्र् शदन 2021 च्या शनशमत्ताने सिस्त्र दल, पोलीस 

आशि शनमलष्करी जवानांिाठी 144 शौयथ पुरस्कारांच े शवतरि 

केले. 

• या शिवाय शवशवध लष्करी कायायत महत्त्वपूिय योगदानासाठी 

लष्कराच्या 28 जवानांना शविेि उल्लेख मंजूर देखील मंजूर केले. 

• पुरस्कारांच्या िंपूिथ यािी िाठी येरे् म्पक्लक करा  

महात्मा गांधीना अमेररकन काँगे्रिच ेिुविथपिक  

• नू्ययॉकय मधील एका प्रभाविाली काँगे्रस सदस्ाने अमेररकेच्या 

प्रशतशनधीगृहात िांती आशि अशहंसेला प्रोत्साहन शदल्याबद्दल 

महात्मा गांधीनंा मरिोत्तर प्रशतषे्ठचे काँगे्रशनल िुविथपिक 

देण्याचा ठराव सादर केला. 
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• कॉंगे्रिनल गोल्ड मेडल हा अमेररकेतील िवोच्च नागरी पुरस्कार 

आहे. जॉजथ वॉसशंग्टन, नेल्िन मंडेला, मासटथन ल्यूर्र सकंग 

जूसनयर, मिर टेरेिा आसि रोझा पाक्सथ सारख्या महान व्यक्तीनंा 

हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. 

मोहम्मि आझम यांना राष्ट्र ीय युवा पुरस्कार 

• तेलंगिातील करीमनगर शजल््ातील मोहम्मि आझम यांना 

कें द्रीय युवा व्यवहार आशि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी 

अनुकरिीय नेतृत्व गुि प्रदशियत केल्याबद्दल शदल्लीत राष्ट्र ीय युवा 

पुरस्काराने सन्माशनत केले.या पुरस्काराचे स्वरूप प्रशंिा 

प्रमािपत्र आशि 50,000 रुपये रोख असे आहे 

• आझम यांनी हररत हरम प्रकल्पांतगथत रक्तदान, अवयव दान 

आशि वृक्षारोपि काययक्रमांिी संबंशधत अनेक जनजागृती काययक्रम 

आयोशजत केले आहेत. 

• मोहम्मद आझम यांना भारताचे तत्कालीन राष्टर पती प्रिव मुखजी 

यांच्याकडून त्यांना ‘इंसिरा गांधी एनएिएि पुरस्कार’ आशि आंध्र 

प्रदेि राज्य सरकारकडून प्रसतभा पुरस्कार आशि राष्ट्र ीय गौरव 

िन्मान पुरस्कारानेही सन्माशनत करण्यात आले आहे. 

इंसडयन सफल्म फेम्पस्टवल ऑफ मेलबनथ अवॉड्थि 2021 ची घोषिा 

झाली 

• ि फॅसमली मॅन 2 अशभनेते मनोज बाजपेयी आशि िामंर्ा 

अम्पक्कनेनी इंशडयन शफल्म फेस्स्टव्हल ऑफ मेलबनय अवॉड्यसच्या 

नवीनतम आवृत्तीच्या शवजेत्यांमधे्य होते. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

पीव्ही सिंधूने टोसकयो ऑसलम्पिकमधे्य कांस्यपिक सजंकले 

• भारतची आघाडीची बॅडसमंटनपटू पीव्ही सिंधूने 01 ऑगस्ट 2021 

रोजी टोशकयो ऑशलस्िकमधे्य मशहला एकेरी स्पधेत चीनच्या 

हीसबंगसजयाओला पराभूतकरून कांस्यपिक शजंकले. 

• या शवजयासह वैयस्क्तक स्पधांमधे्य िोन ऑसलम्पिक पिके 

शजंकिारी शसंधू पसहली भारतीय मसहला आशि दुसरी भारतीय 

खेळाडू ठरली आहे. 

• यापूवी शतने 2016 मधे्य ररओ ऑसलम्पिकमधे्य मशहला एकेरी 

बॅडशमंटनमधे्य रौप्यपिक शजंकले होते. 2020 टोशकयो 

ऑशलस्िकमधे्य भारताचे हे दुसरे पदक आहे. 

एसे्टबान ओकॉन हंगेररयन जीपी 2021 चा सवजेता 

• फ्रािच्या एसे्टबान ओकॉनने (अल्पाइन-रेनॉल्ट) 01 ऑगस्ट 

2021 रोजी हंगेरीच्या मोग्योरोड येथील हंगारोररंग येथे आयोशजत 

करण्यात आलेली हंगेररयन ग्रांप्री 2021 स्पधाय शजंकली आहे. 

एसे्टबान ओकॉनसाठी हा पशहला फॉमु्ययला 1 शवजय आहे. 

• िेबेम्पस्टयन वेटेल (अ सॅ्टन माशटयन-मशसयडीज/ जमयनी) दुसऱ्या तर 

लुईि हॅसमल्टन (मशसयडीज/गे्रट शिटन) शतसऱ्या स्थानावर आले. 

श्रीलंकेचा इिरु उिाना आंतरराष्ट्र ीय सक्रकेटमधून सनवृत्त 

• श्रीलंकेचा डावखुरा मध्यमगती गोलंदाज व अष्टपैलू, इिुरू उिाना 

याने तात्काळ प्रभावाने आंतरराष्टर ीय शक्रकेटमधून शनवृत्ती जाहीर 

केली आहे. 

टोसकयो ऑसलम्पिक मधे्य इटलीच्या मािेल जेकब्सने पुरुषांच्या 

100 मीटर स्पधेत िुविथपिक सजंकले 

• इटलीच्या लामोटं मािेल जेकब्सने पुरुिांच्या 100 मीटर 

धावण्याच्या स्पधेत जमैकाचा शनवृत्त धावपटू उसैन बोल्टची सद्दी 

संपवत िुविथपिक पटकावले. 

• अमेररकेच्या फे्रड केलीने 9.84 च्या वैयस्क्तक सवोतृ्कष्ट वेळेसह 

रौप्यपदक तर कॅनडाच्या आंदे्र डी ग्रािेने 9.89 सेकंदात 2016 

च्या कांस् पदकाची पुनरावृत्ती केली. 

• मशहला वगायत जमैकाच्या एलेन र्ॉििन-हेरा शहने 100 मीटर 

धावण्याची िययत 10.61 सेकंदांच्या अवधीत पूिय करत 

सुवियपदक शजंकले. 

• तर जमैकाच्याच शेली-एन फे्रझर-सप्रिने रौप्यपदक पटकावले 

तर जमैकाच्याच शेररका जॅक्सन कांस्पदक शजंकले. 

अलेक्कझांडर झ्वेरेवने टोसकयो ऑसलम्पिकमधे्य पुरुष एकेरी 

टेसनिमधे्य िुविथपिक सजंकले 

• जमथनीच्या अलेक्कझांडर झ्वेरेवने रशियन कॅरेन खाचानोव्हचा 6-3, 

6-1 असा पराभव करत टोशकयो ऑशलस्िक 2020 मधे्य टेशनस 

पुरुि एकेरीचे िुविथपिक शजंकले. 

• एकेरी ऑशलस्िक सुवियपदक शजंकिारा तो पशहला जमयन पुरुि 

खेळाडू ठरला आहे. 

• 1988 च्या सोल ऑशलस्िकमधे्य से्टफी ग्राफ नंतर ऑशलस्िक 

टेशनस एकेरीचे सुवियपदक शजंकिारा झ्वेरेव दुसरा जमयन खेळाडू 

ठरला आहे. 

अमेररकेने फुटबॉलचा िीओएनिीएिीएएफ िुविथ चषक सजंकला. 

• युनायटेड से्टट्िने गतशवजेता मेम्पक्सकोवर 1-0 असा अशतररक्त 

वेळेत अशवस्मरिीय शवजय शमळवत सातव्या कॉनकॅफ िुविथ 

चषकावर आपले नाव कोरले. 

• अशतररक्त वेळ संपायला फक्त तीन शमशनटे शिल्लक असतांना 

अमेररकेचा बचावपटू केलीन अकोस्टाने मेस्क्सकन गोलरक्षक 

अल्फे्रडो टालावेरला चकवत गोल केला. 

• मेस्क्सकोचा हेक्ट्र हेरेरा स्पधेचा सवोतृ्कष्ट खेळाडू ठरला. 

कतारच्या अल्मोएझ अलीला सवायशधक गोल करण्याचा पुरस्कार 

शमळाला. 

अनुराग ठाकूर यांनी पॅरासलम्पिक िंकल्पना गीत “कर िे कमाल 

तू” च ेलोकापथि केले 

• कें द्रीय युवा व्यवहार आशि क्रीडा मंत्री, अनुराग सिंह ठाकूर यांनी 

नवी शदल्ली येथे भारतीय पॅरासलम्पिक चमूिाठी थीम िाँग “कर 

िे कमाल तू” चे लोकापयि केले. 

• या गाण्याचे संगीतकार आशि गायक लखनौचे शदव्यांग शक्रकेट 

खेळाडू िंजीव सिंग आहेत. 

• 24 ऑगस्ट 2021 पासून टोसकयो येथे होिाऱ्या पॅराशलस्िक 

खेळांमधे्य 9 क्रीडा प्रकारांमधे्य भारताचे 54 शदव्यांग-खेळाडू 

सहभागी होिार आहेत. 
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टोसकयो ऑसलम्पिक 2020 : बॉक्सर लोव्हसलना बोगोहेनने 

कांस्यपिक सजंकले 

• भारतीय बॉक्सर, लवसलना बोगोहेन अंशतम सामन्यात पोहोचण्यात 

अपयशी ठरली असून शतला कांस्यपिकावर समाधान मानावे 

लागले. 

• चालू टोशकयो ऑशलस्िकमधील भारताचे हे शतसरे पदक आहे. 

• टोशकयो 2020 मधे्य मसहलांच्या वेल्टरवेट (69 सकलो) उपांत्य 

फेरीत ती तुकीच्या बुिेनाझ िुरमेनेली यांच्याकडून पराभूत झाली. 

भारताने जमथनीला हरवत पुरुष हॉकीमधे्य कांस्य सजंकले 

• भारतीय पुरुष हॉकी िंघाने जमथनीला 5-4 असे पराभूत करत 41 

विांनी पशहले ऑशलस्िक कांस्पदक शजंकले. 

• या पूवी, भारताने 1980 मधे्य िेवटचे ऑशलस्िक 8 वे िुविथपिक 

शजंकले होते. 

• ओई हॉकी से्टशडयमवर सिमरनजीत सिंगने भारतासाठी दोन गोल 

केले, त्यासोबत हासिथक सिंग, हरमनप्रीत सिंग आशि रुसपंिर पाल 

सिंग यांनीही गोल डागले. 

रवी कुमार िसहयाने टोसकयो ऑसलम्पिकमधे्य रौप्य पिक सजंकले 

• भारतीय कुस्तीपटू रवीकुमार िसहया याने पुरुिांच्या 57 शकलो 

फ्रीस्टाइल प्रकारात रशियन ऑशलस्िक सशमतीच्या (आरओसी) 

झावर उगुएवकडून पराभूत झाल्यानंतर रौप्य पिक शमळवले. 

• टोशकयो ऑशलस्िकमधील भारताचे हे पाचवे पदक आशि दुसरे 

रौप्य आहे. केडी जाधव, िुशील कुमार, योगेववर ित्त आसि 

िाक्षी मसलक यांच्यानंतर रवी कुमार ऑशलस्िक व्यासपीठावर 

स्थान शमळविारे पाचवे भारतीय कुस्तीपटू आहेत. 

खेल रत्न पुरस्कार आता मेजर ध्यानचिं खेलरत्न पुरस्कार  

• राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारा चे नाव बदलून मेजर ध्यानचिं 

खेल रत्न पुरस्कार असे करण्यात आले असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र 

मोिी यांनी जाहीर केले. 

• ध्यानचंद, ज्यांचा जन्मशदवस राष्ट्र ीय क्रीडा सिवि म्हिून साजरा 

केला जातो, त्यांनी हॉकीमधे्य देिासाठी तीन ऑशलस्िक 

सुवियपदक शजंकले आहेत. 

• या पुरस्काराची सुरुवात 1991-92 मधे्य करण्यात आले होते, या 

पुरस्काराचे स्वरूप पदक, प्रमािपत्र आशि ₹25 लाख रोख असे 

आहे. 

• खेलरत्न प्राप्त करिारे पशहले खेळाडू बुम्पद्धबळपटू सवववनार्न 

आनंि हे होते. अलीकडच्या काही शवजेत्यांमधे्य शक्रकेटपटू रोसहत 

शमाथ, कुस्तीपटू सवनेश फोगाट, मशहला हॉकी संघाची कियधार 

रािी रामपाल यांचा समावेि आहे. 

शैली सिंगने डबू्ल्यएयु 20 असजंक्यस्पधेत रौप्य पिक पटकासवले 

• शैली सिंगने 20 विांखालील जागशतक अ थॅलेशटक्स अशजंक्यस्पधेत 

मशहलांच्या उंच उडीत रौप्य पिक पटकावत इशतहास रचला. या 

स्पधेत स्वीडनच्या माजा अिकागने सुवियपदक शजंकले. 

• 4×400 मीटर ररलेमधे्य शमश्र संघाने कांस् आशि पुरुिांच्या 10,000 

मीटर रेस वॉकमधे्य अशमत खत्रीने रौप्य पटकावल्यानंतर जागशतक 

अ थॅलेशटक्स U20 चॅस्ियनशिपमधे्य िैली शसंगचे हे भारताचे शतसरे 

पदक होते. पदक तक्त्यात भारताने 21 वे स्थान शमळवले. 

सपं्रिपाल सिंग- एनबीए चॅम्पियनसशप रोस्टरचा भाग होिारा पसहला 

भारतीय 

• सप्रन्सपाल सिंग एनबीए जेतेपद शमळविाऱ्या कोित्याही संघाचा 

भाग बनिारा पसहला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. त्याच्या 

िॅक्रामेंटो सकंग्स या संघाने 2021 एनबीए समर लीगचा शकताब 

शजंकला. 

टोसकयो पॅरासलम्पिकमधे्य भारताचा नवीन ध्वजवाहक म्हिून 

टेकचिं 

• टोशकयोला जािाऱ्या त्याच्या फ्लाइटमधे्य कोशवड पॉशझशटव्ह परदेशी 

प्रवाशाच्या संपकायत आल्यामुळे पॅराशलस्िक कशमटी ऑफ इंशडयाने 

मररअप्पन रं्गावेलू यांच्याजागी आशशयाई क्रीडा सुवियपदक 

शवजेता टेकचंि यांना टोसकयो पॅरासलम्पिकच्या उद्घाटन 

समारंभात भारताचा नवीन ध्वजवाहक म्हिून शनयुक्त केले आहे 

टोसकयो ऑसलम्पिक 2020 िमापन िमारंभ  

• टोसकयो ऑसलम्पिक 2020 ची सांगता 08 ऑगस्ट 2021 रोजी 

झाली. ही आंतरराष्टर ीय बहु-क्रीडा स्पधाय 23 जुलै ते 08 ऑगस्ट 

2021 पयंत टोशकयो, जपानमधे्य आयोशजत करण्यात आली होती. 

• यापूवी टोशकयो 1964 (उन्हाळी), साप्पोरो 1972 (शहवाळी) आशि 

नागानो 1998 (शहवाळी) येथे ऑशलस्िक खेळ आयोशजत 

केल्यानंतर जपानने ऑशलस्िक खेळांचे चौर्थ्ांदा आयोजन केले. 

• याशिवाय दोनदा उन्हाळी ऑशलस्िक खेळ आयोशजत करिारे 

टोशकयो हे पशहले आशियाई िहर ठरले आहे. 

पदक तक्ता:  

• अमेररकेने 113 पदकांसह अव्वल स्थान शमळवले आहे, ज्यात 39 

सुविय, 41 रौप्य आशि 33 कांस्पदकांचा समावेि आहे. 

• भारताने 1 िुविथ, 2 रौप्य आसि 4 कांस्य पदकांसह 7 पदके 

शजंकली आशि पदक तक्त्यात भारत 86 देिांपैकी 48 व्या स्थानावर 

आहे. 

पदकताशलकेतील पशहली पाच राष्टर े: 

• युनायटेड से्टट्ि: 113 (सुविय: 39, रौप्य: 41, कांस्: 33) 

• चीन: 88 (सुविय: 38, रौप्य: 32, कांस्: 18) 

• जपान: 58 (सुविय: 27, रौप्य: 14, कांस्: 17) 

• गे्रट शिटन: 65 (सुविय: 22, रौप्य: 21, कांस्: 22) 

• आरओसी (रशियन ऑशलस्िक सशमती): 71 (सुविय: 20, रौप्य: 28, 

कांस्: 23) 
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भारतीय पदक शवजेत्यांची यादी: 

• िुविथपिक:  

पुरुिांची भालाफेक: नीरज चोप्रा 

• रौप्चांयपिक:  

मशहलांचे 49 शकलो वेटशलस्फं्टग: मीराबाई चानू 

पुरुिांची फ्रीस्टाइल 57 शकलो कुस्ती: रवी िसहया 

• कांस्यपिक: 

मशहलांची वेल्टरवेट बॉस्कं्सग: लवसलना बोगोहेन 

मशहला एकेरी बॅडशमंटन: पीव्ही सिंधू 

पुरुिांची 65 शकलो फ्रीस्टाइल कुस्ती: बजरंग पुसनया 

पुरुि हॉकी: भारतीय पुरुष हॉकी िंघ 

जेम्स अँडरिन किोटी सक्रकेटमधे्य िवाथसधक बळी घेिारा सतिरा 

खेळाडू  

• जेम्स अँडरिनने अशनल कंुबळेच्या 619 कसोटी बळीचं्या 

शवक्रमाला मागे टाकत कसोटी शक्रकेटमधे्य सवायशधक बळी घेिारा 

सतिरा खेळाडू ठरला आहे. 

• भारतासवरुद्ध नॉसटंगहॅम किोटीच्या शतसऱ्या शदविी केएल 

राहुलला यष्टीरक्षक जोस बटलरकरवी बाद करत त्याने हा टप्पा 

ओलांडला. 

• त्याच्या सध्याच्या एकूि बळीचंी संख्या 163 किोटीमंधे्य 621 

आहे. अँडरसन सध्या वेगवान गोलंदाजांमधे्य सवायशधक बळी घेिारा 

खेळाडू आहे आशि 600 क्लबमधे्य तो एकमेव वेगवान गोलंदाज 

आहे. 

आयिीिी ऑसलम्पिक 2028 मधे्य सक्रकेटच्या िमावेशनािाठी 

प्रयत्न करिार 

• आंतरराष्ट्र ीय सक्रकेट पररषिेने (आयसीसी) 2028 लॉि एंजेसलि 

ऑशलस्िकमधे्य सक्रकेटच्या समावेिनासाठी प्रयत्न करिार 

असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा शदला आहे. 

• सन 1900 मधे्य पॅररस ऑशलस्िकमधे्य हा खेळ िेवटचा खेळला 

गेला, तेव्हा यजमान फ्राि आशि इंग्लंड या दोनच संघांनी यात भाग 

घेतला होता. 

• हा खेळ पुढच्या विी बसमांघम येथे होिाऱ्या 2022 राष्ट्रकुल क्रीडा 

स्पधांमधे्य खेळशवण्यात येिार आहे. 

130 वा डु्यरँड चषक कोलकाता येरे् होिार  

• आशियातील िवाथत जुनी आशि जगातील सतिरी िवाथत जुनी 

फुटबॉल स्पधाय,डु्यरँड चषक एका विायच्या अंतरानंतर पुन्हा 

भरशवण्यात येिार आहे. डु्यरँड चिकाची 130वी आवृत्ती 

कोलकाता येथे 05 िप्टेंबर ते 03 ऑक्ट्ोबर 2021 दरम्यान 

आयोशजत केली जािार आहे. कोव्हीड-19 च्या साथीमुळे, गेल्या 

हंगामात ही स्पधाय रद्द करण्यात आली होती. 

• ही प्रशतशष्ठत स्पधाय प्रथम 1888 मधे्य डागशाई (सहमाचल प्रिेश) 

येथे आयोशजत करण्यात आली होती आशि शतचे नाव भारताचे 

तत्कालीन परराष्टर  सशचव मॉसटथमर डु्यरँड यांच्या नावावरून 

ठेवण्यात आले होते. 

• सुरुवातीला केवळ शिटीि सैशनकांमधे्य आरोग्य आशि तंदुरुस्ती 

राखण्याचा उदे्दिाने ही स्पधाय भरशवण्यात यायची नंतर मात्र ती 

नागररकांसाठी खुली करण्यात आली. सध्या ही जगातील अग्रगण्य 

क्रीडा स्पधांपैकी एक मानली जाते. 

• मोहन बागान आसि ईस्ट बंगाल हे डु्यरँड चिकाच्या 

इशतहासातील सवायत यिस्वी संघ आहेत ज्यांनी प्रते्यकी सोळा वेळा 

स्पधाय शजंकली आहे. 

• शवजेत्या संघाला तीन करंडक म्हिजेच राष्ट्रपती चषक (प्रथम डॉ. 

राजेंद्र प्रसाद यांनी सादर केलेले), डु्यरँड चषक (मूळ बक्षीस – एक 

शफरता चिक) आशि सशमला करंडक (प्रथम 1903 मधे्य 

शिमलाच्या नागररकांनी सादर केले आशि 1965 नंतर एक शफरता 

चिक) प्रदान केले जाते.  

उनु्मक्त चंि याची सनवृत्तीची घोषिा 

• 19 वषाथखालील शवचवचिक शवजेत्या भारतीय संघाचा कियधार 

राशहलेल्या सक्रकेटपटू उनु्मक्त चिं याने भारतातील शक्रकेटमधून 

शनवृत्ती जाहीर केली आहे. 

• 2012 च्या अंडर -19 शवचवचिकाच्या अंशतम सामन्यात त्याने नाबाद 

111 धावांची खेळी करत ऑस्टर ेशलयावर शवजय शमळवला होता. 

• उनु्मक्त चंदने घरगुती शक्रकेटमधे्य इंशडया ए तसेच शदल्ली आशि 

उत्तराखंडचे नेतृत्व केले आहे आशि आयपीएलमधे्य मंुबई 

इंसडयन्स, सिल्ली कॅसपटल्ि आसि राजस्र्ान रॉयल्िचे 

प्रशतशनशधत्व केले आहे. 

टोसकयो पॅरासलम्पिक स्पधेत भारत 

• आगामी टोसकयो पॅरासलम्पिकमधे्य भारत आतापयंतची सवायत 

मोठी तुकडी पाठविार आहे, ज्यात 9 क्रीडा िाखांमधे्य 54 

सिव्यांग-खेळाडू सहभागी होतील. 

• 54 सदस्ीय भारतीय चमूला कें द्रीय युवा व्यवहार आशि क्रीडा 

मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी 12 ऑगस्ट 2021 रोजी औपचाररक 

आशि आभासी पद्धतीने िुभेिा आशि शनरोप शदला. 

• 2020 उन्हाळी पॅराशलस्िक स्पधाय टोशकयो, जपानमधे्य 24 

ऑगस्ट ते 05 िप्टेंबर 2021 दरम्यान होिार आहेत 

हसषथत राजा: भारताचा 69 वा बुम्पद्धबळ गँ्रडमास्टर  

• महाराष्टर ातील पुण्याचा 20 विीय बुम्पद्धबळपटू हसषथत राजा 

बुस्द्धबळातील भारताचा 69 वा गँ्रडमास्टर बनला आहे. 

• त्याने बीएल मास्टिथ ओपन 2021 मधे्य डेसनि वॅिरसवरुद्ध 

खेळ अशनिीत ठेवत गँ्रडमास्टर हा शकताब शमळशवण्याचा पराक्रम 

केला. 

रौनक िाधवानीने 2021 म्पस्पसलम्बगो खुली बुम्पद्धबळ स्पधाथ 

सजंकली  

• नागपूर येथील 15 विीय तरुि भारतीय गँ्रडमास्टर रौनक 

िाधवानीने इटलीमधे्य 19 वी म्पस्पसलम्बगो खुली बुम्पद्धबळ स्पधाय 

शजंकली आहे. 

• चौर्थ्ा मानांशकत साधवानीने नवव्या आशि िेवटच्या फेरीत 

इटाशलयन जीएम सपयर लुईगी बिो यांच्यातील टायिेकरच्या 

चांगल्या गुिांच्या आधारे रौनकला शवजेता घोशित करण्यात आले. 
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मेस्सीने पॅररि िेंट जमेनिह करार केला  

• सलओनेल मेस्सीने 21 विांनंतर, बाशसयलोनाला सोडशचठ्ठी देत 

शदग्गजांचा भरिा असलेल्या पॅररि िेंट जमेन या क्लबमधे्य 

समावेि केला आहे. 

• युरोपच्या सवोत्तम फुटबॉलपटूसाठी िहा वेळा बालोन डी’ओर 

शवजेत्या मेस्सीने पॅररस सेंट जमेनसह दोन विांचा करार केला आहे 

जो एका विायने वाढशवता येऊ िकतो.  

ओसडशा आिखी 10 वषे भारतीय हॉकी िंघांचा प्रायोजक 

• सध्याचे प्रायोजकत्व 2023 मधे्य संपल्यानंतर ओसडशा िरकार 

भारतीय हॉकी मशहला आशि पुरुि संघांना आिखी 10 वषाांिाठी 

प्रायोशजत करेल, अिी घोििा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी 

केली.राज्य सरकारने 2018 मधे्य राष्टर ीय हॉकी संघांना प्रायोशजत 

करिे सुरू केले. 

• टोशकयो ऑशलस्िकमधे्य संघांनी केलेल्या कामशगरीसाठी ओशडिा 

सरकारने प्रते्यक खेळाडूला 10 लाख रुपयांचे बक्षीस शदले आहे. 

20 वषाथखालील जागसतक अ ॅर्लेसटक्स स्पधेला नैरोबीत िुरुवात  

• 20 विायखालील जागसतक अ ॅर्लेसटक्स स्पधाथ 17 ते 22 ऑगस्ट, 

2021 दरम्यान नैरोबी, केसनया येथे आयोशजत करण्यात आली 

आहे 

पॅरासलम्पिक 2020: भालाफेकपटू िुसमत अंतीलने िुविथपिक 

सजंकले 

• भारताच्या िुसमत अंतीलने टोशकयो पॅराशलस्िकमधे्य पुरुिांच्या 

भालाफेक F64 अंशतम स्पधेत सुवियपदक शजंकले आहे. 

• या फेरीत त्याने 68.55 मीटर लांब भालाफेक करत नवीन 

शवचवशवक्रम केला आहे. 23 विीय सुशमत मूळचा हररयािातील 

सोनीपतचा आहे. 

पॅरासलम्पिक 2020: िेवेंद्र झाझररया यांनी भालाफेकमधे्य 

रौप्यपिक सजंकले 

• सध्या चालू असलेल्या टोशकयो पॅराशलस्िक 2020 मधे्य, भारताचे 

महान पॅराशलस्ियन, िेवेंद्र झाझाररया यांनी 30 ऑगस्ट, 2021 

रोजी पुरुषांच्या भालाफेक-F46 अंसतम स्पधेत रौप्यपिक 

शजंकले. 40 विीय देवेंद्रने 64.35 ची रौप्यपदकासाठी सवोतृ्कष्ट थ्रो 

केला. 

• याच स्पधेत िंुिरसिंग गुजथरने 64.01 च्या सवोत्तम थ्रोसह 

कांस्पदक शजंकले. यासह, पॅराशलस्िक 2020 गेम्समधे्य भारताची 

एकूि पदकांची संख्या सातवर पोहोचली आहे. 

पॅरासलम्पिक 2020: योगेश कठुसनयाने र्ाळीफेक मधे्य रौप्यपिक 

सजंकले 

• भारताचा थाळीफेकपटू योगेश कठुसनया ने पुरुिांच्या र्ाळीफेक 

F56 अंशतम स्पधेत चालू असलेल्या टोशकयो पॅराशलस्िकमधे्य 

रौप्यपिक पटकावले आहे. योगेिने 44.38 मीटर थ्रोसह दुसरा 

क्रमांक पटकावला. 

• िाझीलच्या बसतस्ता डॉि िँतोिने 45.59 मीटर थ्रोसह 

पॅराशलस्िक शवक्रम नोदंवत सुवियपदक शजंकले. कू्यबाच्या 

एल.सडयाझ अल्डानाने कांस्पदक शमळवले. 

पॅरासलम्पिक 2020: टेबल टेसनिमधे्य भासवनाबेन पटेलने रौप्यपिक 

सजंकले 

• टेबल टेसनिमधे्य भारतीय खेळाडू भासवनाबेन पटेलने मशहला 

एकेरीच्या अंशतम लढतीत टोशकयो येथे 2020 पॅराशलस्िक गेम्समधे्य 

ऐशतहाशसक रौप्य पिकाची कमाई केली आहे. 

• 34 विीय पटेल शतच्या पशहल्या पॅराशलस्िक गेम्समधे्य शचनी खेळाडू 

सयंग झोऊकडून, 0-3 अचया पराभूत झाल्या. 

पॅरासलम्पिक 2020: अवनी लेखाराला नेमबाजीमधे्य िुविथपिक 

• नेमबाज अवनी लेखरा शहने इशतहास रचत पॅराशलस्िकमधे्य 

िुविथपिक शजंकिारी पसहली भारतीय मसहला ठरली आहे, शतने 

आर -2 मशहलांच्या 10 मीटर एअर रायफल सँ्टशडंग एसएच 1 

स्पधेत व्यासपीठाच्या अग्रस्थानी झेप घेतली. 

• जयपूर येथील 19 विीय, ज्याला 2012 मधे्य कार अपघातात 

पाठीच्या कण्याला दुखापत झाली होती, त्याने 249.6 च्या बरोबरीने 

शवचवशवक्रम केला, जो एक नवीन पॅराशलस्िक शवक्रम आहे 

पॅरासलम्पिक 2020: सनषाि कुमारने पुरुषांच्या उंच उडीत 

रौप्यपिक सजंकले 

• भारताच्या सनषाि कुमारने टोशकयो पॅराशलस्िक 2020 मधे्य 

पुरुिांच्या उंच उडी टी 47 स्पधेत अमेररकेच्या डॅलस वाइज सह 

रौप्यपिक पटकावले आहे. टोशकयो 2020 पॅराशलस्िकमधे्य 

भारतासाठी हे दुसरे पदक आहे. 

• 23 विीय शनिादने 2.06 मीटरची उडी मारत नवीन आशियाई 

शवक्रम केला. 

• या स्पधेत अमेररकच्या रॉडररक टाऊनिेंडने 2.15 मीटरच्या 

जागशतक शवक्रमी उडीसह िुविथपिक शजंकले. 

भारतीय सक्रकेटपटू सु्टअटथ सबन्नीची सनवृत्ती 

• भारतीय अष्टपैलू शक्रकेटपटू, सु्टअटथ सबन्नीने 30 ऑगस्ट 2021 रोजी 

सवय प्रकारच्या शक्रकेटमधून शनवृत्तीची घोििा केली आहे. 

• त्याने सहा कसोटी, 14 एकशदवसीय आशि तीन टी -20 मधे्य टीम 

इंशडयाचे प्रशतशनशधत्व केले होते, एकूि 459 धावा आसि 24 बळी 

शमळवले होते. 

• शबन्नी हा भारताचा माजी शनवडकताय आशि 1983 च्या शवचवचिक 

शवजेत्या संघाचा भाग असलेल्या रॉजर सबन्नी यांचा मुलगा आहे. 

मॅक्स वेस्टाथपेनने बेम्पियन ग्रांप्री 2021 सजंकली 

• मॅक्स वेस्टाथपेन (रेड बुल – नेदरलँड्स) ला बेसल्जयम ग्रांप्री 2021 

चा शवजेता घोशित करण्यात आले आहे. 

• बेशल्जयन ग्रांप्री पावसामुळे थांबली होती आशि फक्त दोन लॅप पूिय 

झाले होते. या दोन लॅप्समधे्य झालेल्या प्रगतीच्या आधारे त्याला 

शवजेता ठरवण्यात आला. 

• जॉजथ रिेल सवल्यम्स दुसऱ्या आशि लुईि हॅसमल्टन शतसऱ्या 

क्रमांकावर आले 
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एिपी िेतुरामन यांनी 2021 बासिथलोना ओपन बुम्पद्धबळ स्पधाथ 

सजंकली 

• भारतीय गँ्रडमास्टर एिपी िेतुरामन यांनी 2021 बासिथलोना 

ओपन बुम्पद्धबळ स्पधेचे जेतेपद पटकावले आहे, नऊ फेऱ्यांमधे्य 

तो सहा सामन्यात अशजंक्य राशहला. 

• चेन्नईमधे्य जन्मलेल्या सेथुरमनने नवव्या आशि अंशतम फेरीनंतर 

7.5 गुि शमळशवले जे रशियाच्या डॅसनल युफ्फाशी समान होते. मात्र, 

टायिेकच्या चांगल्या गुिांच्या आधारे भारतीय खेळाडू शवजेता 

म्हिून उदयास आला. 

• भारताचा कासतथकेयन मुरली शतसऱ्या क्रमांकावर आला 

आमी स्पोट्थि इम्पिटू्यट, पुिेच े“नीरज चोप्रा से्टसडयम” नामकरि 

• संरक्षि मंत्री, राजनार् सिंह यांनी आमी स्पोट्थि इम्पिटू्यट 

(एएिआय), पुिे ला भेट शदली आशि आमी स्पोट्यस इस्ियूट 

से्टशडयमला “नीरज चोप्रा से्टसडयम” असे नाव शदले. 

• भारतीय लष्कराचे लक्ष (क्रीडा के्षत्रात) 11 शवियांमधील 

आिादायक खेळाडंूना ओळखिे आशि त्यांना प्रशिशक्षत करिे 

आहे. 

• भारतीय लष्कराचे “समशन ऑसलम्पिक” काययक्रम 2001 मधे्य 

ऑशलस्िक आशि इतर आंतरराष्टर ीय स्पधांमधे्य पदक शवजेते 

कामशगरी करण्याच्या उदे्दिाने सुरू करण्यात आले 

 

पुस्तके आसि लेखक बातम्या 
 

कािंबरीकार कुिाल बिू यांचे नवीन पुस्तक ‘इन अ ॅन आयसडयल 

वल्डथ 

• प्रख्यात कािंबरीकार कुिाल बिू यांचे कल्पनारम्य, “इन अ ॅन 

आयसडयल वल्डथ’ हे नवीन पुस्तक पुढील विी प्रकाशशत होईल, 

अशी घोििा प्रकाशनगृह पेंम्पिन रँडम हाऊि इंसडया 

(पीआरएचआय) ने केली आहे. 

कॅप्टन रमेश बाबू यांच े“माय ओन माझगाव” पुस्तक 

• कॅप्टन रमेश बाबू शलस्खत “माय ओन माझगाव” नावाचे नवीन 

पुस्तक इंडि िोिथ बुक्सने प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकात 

माझगाव इशतहास आशि कथा आहे. 
 

 

• कॅप्टन रमेि बाबू माझगाव डॉक येथे भारतीय नौदलाची सेवा 

केल्यानंतर मंुबईतून शनवृत्त झाले. कॅप्टन बाबंूनी शलशहलेली इतर 

पुस्तके: “आफ्टर यू िर: अ कलेक्शन ऑफ सू्कल स्टोरीज” 

आशि “कालीकत हेररटेज टर ेल्ि”. 

िंजय गुब्बी यांनी ‘लेपडथ डायरीज – ि रोझेट इन इंसडया’ पुस्तक 

• वन्यजीव जीविास्त्रज्ञ, िंजय गुब्बी यांनी शबबयाशवियी ‘लेपडथ 

डायरीज – ि रोझेट इन इंसडया’ नावाचे पुस्तक शलशहले, ज्यात ते 

शबबया -मानवी संघिायवर मात करण्याच्या सूचनांसह त्याच्या 

खाण्याच्या सवयी, पयायवरिीय संदभय आशि शबबयाच्या 

संवधयनाबद्दल सांगतात. 

• वेस्टलँडने हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. 

• सरकारच्या अहवालानुसार, मध्य प्रदेिात शबबयांची संख्या 

सवायशधक आहे, जे देिात अंदाशजत एकूि संखे्यच्या सुमारे 26 टके्क 

आहे. 

मनन भट्ट यांच ेबालाकोट हवाई हल्ला 2019 वर पुस्तक 

• गरुड प्रकाशनने प्रकाशित केलेले “बालाकोट एअर स्टराइक: 

हाऊ इंसडया अ ॅव्हेंज्ड पुलवामा” हे नवीन पुस्तक माजी नौदलाचे 

अशधकारी मनन भट्ट यांनी शलशहले आहे. 

• 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ शवमानांनी 

शनयंत्रि रेिा ओलांडली आशि पाशकस्तानमधील बालाकोटमधे्य 

दहितवादी स्थळे नष्ट केले. 

केजे अल्फोन्स यांच े‘एक्सीलरेसटंग इंसडया: िेव्हन इअिथ ऑफ मोिी 

गव्हनथमेंट’ पुस्तक प्रकासशत  

• माजी कें द्रीय मंत्री केजे अल्फोन्स यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांना “एक्सीलरेसटंग इंसडया: िेव्हन इअिथ ऑफ मोिी 

गव्हनथमेंट” हे पुस्तक भेट म्हिून शदले. 

• श्री अल्फोि यांनी शलशहलेले हे पुस्तक भारताच्या सुधारिा 

प्रवासाच्या सवय के्षत्रांबद्दल आहे. 

• केजे अल्फॉि हे 3 सप्टेंबर 2017 ते मे 2019 पयंत कायायलयात 

माजी संसृ्कती आशि पययटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होते. 

ररतू मेनन यांचे “अ ॅडर ेि बुक: अ पम्पब्लसशंग मेमॉईर इन ि टाईम 

ऑफ कोव्हीड” पुस्तक प्रकासशत 

• ररतू मेनन यांचे “अ ॅडर ेि बुक: अ पम्पब्लसशंग मेमॉईर इन ि 

टाईम ऑफ कोव्हीड” हे डायरी स्वरूपातील पुस्तक प्रकाशित 

झाले आहे. 

• मेनन यांनी 1983 साली काली फॉर वुमन या भारताच्या पशहल्या 

स्त्रीवादी पे्रसची सह-स्थापना केली होती,सध्या वुमन अनशलशमटेड 

या केएफडब््लयूच्या सहयोगी,संस्थेच्या संस्थापक-संचालक 

आहेत. 

बॅटलसफल्ड: सवश्राम बेडेकर यांच्या रिांगि पुस्तकाचा अनुवाि  

• सवश्राम बेडेकर यांच्या रिांगि या मराठी पुस्त्काचा जेरी सपंटो 

यांनी इंग्रजीत बॅटलसफल्ड या नावाने अनुवाद केला आहे. 

• दुसऱ् या महायुद्धापूवी युरोपमधून पळून गेलेल्या भारतीय पुरुि 

आशि जमयन-जू्य स्त्री यांच्यातील जहाजावरील पे्रमकथा या 

पुस्तकात आहे. 
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बोररया मजुमिार आसि कुशन िरकार यांच े“समशन डॉमीनेशन: 

अ ॅन अनसफसनश्ड के्वस्ट” पुस्तक 

• बोररया मजुमिार आशि कुशन िरकार सलम्पखत “समशन 

डॉमीनेशन: अ ॅन अनसफसनवड के्वस्ट” या नवीन पुस्तकाचे 

प्रकािन सायमन अँड िुस्टर पस्ब्लिर इंशडया प्रा. शल. यांनी केले 

आहे. 

• या पुस्तकात रीषभ पंत, रोसहत शमाथ, शुभमन सगल, आर. 

अम्पववन, चेतेववर पुजारा यासारख्या अनेक भारतीय 

शक्रकेटपटंूच्या जीवनातील घटनांची लघुकथा आहे. 

“ि इयर िॅट वॉजंट-ि डायरी ऑफ अ 14-इयर-ओल्ड” प्रकासशत 

झाले  

• जे्यष्ठ असभनेत्री शबाना आझमी यांनी “ि इयर िॅट वॉजंट-ि 

डायरी ऑफ अ 14-इयर-ओल्ड” नावाच्या पुस्तकाचे लोकापयि 

केले. 

• हे पुस्तक कोलकात्याला राहिाऱ्या एका 14 विीय मुलगी सब्रशा 

जैन शहने शलशहले आहे. 

अनुराधा रॉय यांनी सलसहलेल्या “ि अर्थम्पस्पनर” या पुस्तकाचे 

प्रकाशन 

• पुरस्कार प्राप्त कादंबरीकार अनुराधा रॉय यांनी शलशहलेल्या “ि 

अर्थम्पस्पनर” नावाचे पुस्तक.  

• ही कादंबरी दोन लोक आनंदी जग तयार करण्यासाठी अशा बेड्या 

मुक्त करण्यासाठी धडपडत आहेत. रॉय यांच्या आधीच्या कामांमधे्य 

“अ ॅन अ ॅटलाि ऑफ इिॉसिबल लाँसगंग” आसि “ि फोल्ड 

अर्थ” यांचा समावेश आहे. 

िुधा मूती यांनी सलसहलेल्या “हाऊ ि अर्थ गॉट इट्ि बु्यटी” या 

पुस्तकाचे प्रकाशन 

• सुधा मूती यांनी शलशहलेल्या “हाऊ ि अर्थ गॉट इट्ि बु्यटी” या 

पुस्तकाचे प्रकािन झाले आहे. हे पुस्तक पेंम्पिन रॅ्म हाऊि 

इस्रंट पशफन यांनी प्रकाशित केले होते, शप्रयांका पाचपांडे यांचे 

दाखले आहेत. 

• सुधा मूती 2006 मधे्य िासहत् आसि पद्मश्री साठी आर.के. 

नारायि पुरस्कार आशि 2011 मधे्य कन्नड साशहत्यात 

उतृ्कष्टतेसाठी कनायटक सरकारकडून असटमाबे्ब पुरस्कार प्राप्त 

करत होत्या. 

‘गसतशील भारत: मोिी िरकारची 7 वषे’ 

• उपराष्ट्रपती एम.वेंकय्या नायडू यांनी आपल्या शनवासस्थानी 

“अ ॅिेलरेसटंग इंसडया:7 इयिथ ऑफ मोिी गव्हनथमेंट” (‘गशतिील 

भारत: मोदी सरकारची 7 विे’) या पुस्तकाचे अनावरि केले. 

• पंतप्रधान मोदी यांच्या 7 विांच्या काययकाळाचा या पुस्तकात आढावा 

घेण्यात आला आहे. 

जयप्रकाश नारायि यांचे जीवन आसि कायथ उलगडिारे पुस्तक  

• क्रांशतकारी नेते आशि स्वातंत्र् लढ्यातील काययकते जयप्रकाश 

नारायि यांचे इशतहासकार सबमल प्रिाि आशि लेखक िुजाता 

प्रिाि शलस्खत “ि डर ीम ऑफ ररव्हॉल्यूशन: अ बायोग्राफी ऑफ 

जयप्रकाश नारायि” हे चररत्रात्मक पुस्तक लवकरच प्रकाशित 

होिार आहे. 

• या पुस्तकाचे प्रकािन पेंम्पिन रँडम हाऊि इंसडया ने केले आहे. 

“ऑपरेशन खुखरी” वर पुस्तक प्रकासशत 

• संरक्षि दलाचे प्रमुख जनरल सबपीन रावत यांच्या हसे्त मेजर 

जनरल राजपाल पुसनया आशि श्रीमती िासमनी पुसनया शलस्खत 

“ऑपरेशन खुखरी” हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले. 

• सन 2000 साली भारतीय लष्कराने संयुक्त राष्टर संघाच्या योजनेचा 

एक भाग म्हिून पस्चचम आशफ्रकेतील सिएरा सलओन या देिात 

माजलेल्या यादवी युद्धादरम्यान भारतीय लष्कराच्या दोन तुकड्या 

संयुक्त राष्टर ांच्या िांतता मोशहमेचा भाग म्हिून कैलाहुनमधे्य तैनात 

करण्यात आल्या होत्या. 

 

िंरक्षि बातम्या 
 

हेररटेज कोस्टल पोटथवर बोलासवली जािारी आयएनएि खंजर 

पसहली भारतीय युद्धनौका 

• भारतीय नौिल जहाज आयएनएि खंजर हे ओशडिातील 

गोपालपूरच्या वारिा सकनारपट्टी बंिरावर कॉल करिारे पशहले 

भारतीय नौदलाचे जहाज बनले आहे. 

• आजािी का अमृत महोत्सव अथायत स्वातंत्र्चा 75 वा वधायपन शदन 

आशि 1971 च्या युद्धाच्या 50 व्या वधायपन शदनाशनशमत्त दोन 

शदवसांच्या या भेटीचे आयोजन स्वशियम शवजय विाय उत्सव म्हिून 

करण्यात आले. 

बीआरओ ने लडाखमधे्य जगातील िवाथत उंच रस्ता बांधला 

• िीमा रसे्त िंघटना (बीआरओ) ने पूवय लडाखमधील उमसलंगला 

म्पखंडीत 19,300 फूट उंचीवर जगातील िवाथत उंच मोटरेबल 

रस्ता बांधला आहे. 

• याची उंची एव्हरेस्ट शिखराच्या पायर्थ्ापेक्षा जास्त आहे. हा 52 

सकमी लांबीचा डांबरी रस्ता उमशलंगला स्खंडीतून जातो जो पूवय 

लडाखच्या चुमार सेक्ट्रमधील महत्त्वाच्या िहरांना जोडतो. 

आयएएफ मधे्य राफेल सवमानांच्या िुिऱया तुकडीचा िमावेश 

• भारतीय हवाई दलाने (आयएएफ) पूवय बंगालच्या हिीमारा हवाई 

तळावर ईस्टनय एअर कमांड (ईएसी) मधे्य राफेल सवमानांच्या 

िुिऱया तुकडीचा समावेि केला. 

ऑडथनन्स फॅक्ट्रीने ‘सत्रची काबाथइन’ हे नवीन शस्त्र आिले 

• ताशमळनाडूमधील ऑडथनन्स फॅक्ट्री सतरुसचरापल्ली (ओएफटी) 

ने टर ायका (सत्रची काबाथइन) नावाचे एक नवीन उच्च-तंत्र आशि 

कमी ध्वनी िस्त्र आिले आहे, जे सत्रची अिॉल्ट रायफल 

(टीएआर) ची छोटी आवृत्ती आहे. 

• ओएफटीचे महाव्यवस्थापक िंजय सद्ववेिी, आयओएफएस 

(इंशडयन ऑडयनि फॅक्ट्री सस्व्हयस) यांनी एका काययक्रमात त्याचे 

अनावरि केले. 

ऑपरेशन बू्ल फ्रीडम: सवशेष िलाच्या सिग्गजांचा चमू 

• भारत सरकारने सियासचन सहमनिी सर करण्यासाठी शदव्यांगांच्या 

टीमचे नेतृत्व करण्यासाठी टीम िीएलएडब््लयू ला मंजुरी शदली 

आहे. 
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• शदव्यांग लोकांच्या सवायत मोठ्या संघासाठी हा एक नवीन 

शवचवशवक्रम असेल. ‘ऑपरेशन बू्ल फ्रीडम’ चा भाग म्हिून ही 

मोहीम हाती घेतली जात आहे. 

• िीएलएडब््लयू ग्लोबल या भारतीय लष्कर आसि भारतीय 

नौिलाच्या शविेि दलाच्या माजी अशधकाऱ्यांच्या चमूने 2019 मधे्य 

ऑपरेिन बू्ल फ्रीडम सुरू केले. 

झैर-अल-बहर: भारत-कतार िंयुक्त नौिल युद्धिराव  

• भारतीय नौिल आशि कतार अशमरी नौदल दल (कु्यईएनएफ) 

यांच्यातील झैर-अल-बहर या संयुक्त नौदल सरावाची दुसरी 

आवृत्ती, 9 ते 14 ऑगस्ट दरम्यान पसशथयन आखातात आयोशजत 

करण्यात आली होती. 

• भारतीय नौदलाची स्टील्थ शफ्रगेट आयएनएि सत्रकंिने या 

सरावात भाग घेतला होता. 

5 वा भारत-कझासकस्तान िंयुक्त युद्धिराव “काझीिं -21” 

• भारत आशि कझासकस्तान यांच्यादरम्यान 5 वा संयुक्त लष्करी 

िराव “काझीिं -21″ 30 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबर 2021 पयंत टर ेशनंग 

नोड, आयशा बीबी, कझासकस्तान येथे आयोशजत केला जाईल. 

• भारतीय लष्कराच्या तुकडीचे प्रशतशनशधत्व शबहार रेशजमेंटची 

बटाशलयन करिार आहे. 

‘आमी-2021’ मधे्य इंसडया पॅवे्हसलयनच ेउि्घाटन 

• इंटरनॅशनल समसलटरी अँड टेम्पक्नकल फोरम ‘ARMY 2021’ 

चे आयोजन मॉस्को, रसशया येथे 22 ते 28 ऑगस्ट 2021 पयंत 

पॅसटर यट एक्सपो, कुसबंका एअर बेि आशि अलासबनो समसलटरी 

टर े सनंग ग्राऊंड्ि येथे करण्यात आले आहे. 

• आमी 2021 वाशियक आंतरराष्टर ीय सैन्य-तांशत्रक मंचाची 7 वी 

आवृत्ती आहे. 

• 2015 पासून रसशयन फेडरेशनच्या िंरक्षि मंत्रालयाने फोरम 

आयोशजत केले आहे. आंतरराष्ट्र ीय िैन्य आसि तांसत्रक मंच 

‘एआरएमवाय’ असे याचे पूिय रूप आहे. 

चीन, पासकस्तान, र्ायलंड, मंगोसलया यांचा िंयुक्त लष्करी िराव- 

“शेअडथ डेम्पस्टनी -2021” 

• चीन, पासकस्तान, मंगोसलया आशि र्ायलंड या देिांचे सिस्त्र 

दल “शेअडथ डेम्पस्टनी -2021” नावाच्या बहुराष्टर ीय िांतता संयुक्त 

लष्करी सरावात भाग घेतील. 

• सराव सप्टेंबर 2021 मधे्य चीनमधे्य आयोशजत केला जाईल. 

• हेनानच्या के्वशान प्रांतामधील पीएलए च्या संयुक्त-िस्त्र 

रिनीशतक प्रशिक्षि तळावर चार देि पशहल्या बहुराष्टर ीय 

िांतीसंरक्षि संयुक्त लष्करी सराव “िेअडय डेस्स्टनी -2021” मधे्य 

भाग घेतील.. 

‘गांडीव’- एनएिजी कमांडोच्या िहशतवािसवरोधी कवायती 

• गंसडव’ नावाच्या आठवडाभर चालिाऱ्या वासषथक कवायतीची 

शतसरी आवृत्ती 22 ऑगस्ट ते 28 ऑगस्टपयंत एनएसजी ने 

आयोशजत केली होती. 

• उत्तर प्रिेश, मध्य प्रिेश, गुजरात आसि राष्ट्र ीय राजधानी 

के्षत्रातील अनेक िहरे याचे आयोजन केले आहे. दहितवादशवरोधी 

दलाच्या राष्टर ीय सुरक्षा रक्षक (एनएसजी) द्वारे चालवल्या जािाऱ्या 

राष्टर ीय मॉक व्यायामाचा एक भाग म्हिून शसंक्रोनाइज्ड कमांडो 

कवायती त्याचा प्रशतसाद वेळ आशि ओशलस आशि अपहरि 

सारख्या पररस्स्थतीची प्रशतशक्रया तपासण्यासाठी. महाभारतातील 

अजुथनाच्या धनुष्याचे नाव गंसडव होते. 

‘झायि तलवार 2021’: भारत-युएई सद्वपक्षीय युद्धाभ्याि 

• भारतीय नौिल आशि िंयुक्त अरब असमरातीच्या नौदलाने 07 

ऑगस्ट, 2021 रोजी अबू धाबीच्या शकनाऱ्यावर शद्वपक्षीय नौदल 

सराव ‘झायि तलवार 2021’ आयोशजत केला होता. 

• ‘झायद तलवार 2021’ नौदल सरावाचे मुख्य उद्दीष्ट दोन 

नौदलांमधील आंतर-काययक्षमता आशि समिय वाढविे आहे. 

• या युद्ध सरावात भारतीय नौदलाकडून पशिययन खाडीत तैनात दोन 

िी सकंग एमके 42 बी हेसलकॉप्टरिह आयएनएि कोची ने भाग 

घेतला. युएई कडून, यूएईएस एएल – धफरा, बायनुना वगाथतील 

मागथिसशथत के्षपिास्त्र कावेट आसि एक एएि – 565बी पँर्र 

हेसलकॉप्टरने या सरावात भाग घेतला. 

रसशयामधे्य होिाऱया आंतरराष्ट्र ीय िैन्य खेळ 2021 मधे्य भारतीय 

लष्कर िहभागी होिार 

• आंतरराष्ट्र ीय आमी गेम्स 2021 ची 7 वी आवृत्ती 22 ऑगस्ट ते 04 

सप्टेंबर 2021 दरम्यान रसशयात होिार आहे. 

• हे खेळ अकरा देिांमधे्य आयोशजत केले जािार असून 42 देिांतील 

280 हून अशधक संघ या खेळात भाग घेतील. 

• इंटरनॅिनल आमी गेम्सला ‘वॉर ऑसलम्पिक’ असेही म्हटले जाते, 

ही एक आंतरराष्टर ीय लष्करी क्रीडा स्पधाय आहे, ज्याचे उद्दीष्ट 

देिांमधील लष्करी ते लष्करी सहकायय आशि सहभागी राष्टर ांमधील 

शवचवास दृढ करिे आहे. 

• 2015 पासून रसशयन िंरक्षि मंत्रालयाद्वारे आयोशजत केल्या 

जािाऱ्या आंतरराष्टर ीय सैन्य खेळांमधे्य भारतीय लष्कराच े 101 

सदस् सहभागी होतील होिार आहेत.  

आयटीबीपीने आपल्या पसहल्या मसहला असधकाऱयांना लढाईत 

िामील केले 

• भारत-सतबेट िीमा पोसलि (आयटीबीपी) दलाचे रक्षि 

करिाऱ्या भारत-चीन एलएसीने प्रथमच आपल्या पसहल्या िोन 

मसहला असधकाऱयांना लढाईत सनयुक्त केले आहे. 

• प्रकु्रती आसि िीक्षा या िोन मसहला असधकाऱयांची 

आयटीबीपी बटासलयनमधे्य कंपनी कमांडर म्हिून नेमिूक 

केली जाईल. 

• हेअरटोफोर, आयटीबीपीमधील मशहला अशधकारी वैद्यकीय 

शाखेत काययरत होत्या शकंवा उच्च पदांवर भारतीय पोशलस सेवेच्या 

प्रशतशनयुक्तीवर होत्या. 
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• उत्तराखंडच े मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी आशि देस्वाल यांनी 

पाररत परेड आशि अटेसे्टशन सोहळ्ानंतर शनसगय आशि दीक्षा 

यांच्या खांद्यावर शनमलष्करी दलात प्रवेश स्तरावरील अशधकारी 

पद असलेल्या सहाय्यक कमांडंटची पदं टाकली आशि तेथे त्यांनी 

देशाची सेवा करण्याची शपथ घेतली. 

• आयटीबीपीने 2016 मधे्य कें द्रीय लोकिेवा आयोगाने 

(यूपीएििी) घेतलेल्या अस्खल भारतीय परीके्षद्वारे आपल्या 

संवगायत मशहला लढाऊ अशधकाऱ्यांची भरती सुरू केली 

डीआरडीओ ने सनभथय के्षपिास्त्राची यशस्वी चाचिी केली 

• िंरक्षि िंशोधन आसि सवकाि िंस्रे्ने (डीआरडीओ) 

ओशडिाच्या शकनारपट्टीवरील चंडीपूर येथील एकास्त्मक चाचिी 

रेंज (आयटीआर) येथून मध्यम शे्रिीच्या सबसोशनक कू्रझ 

के्षपिास्त्र सनभथयची यिस्वी चाचिी केली आहे. 

• शनभयय हे भारतातील पसहले स्विेशी तंत्रज्ञान कू्रझ के्षपिास्त्र 

(आयटीिीएम) आहे.आयटीसीएम शनभययची स्वदेिी बनावटीच्या 

मासिक टबोफॅन इंसजनिह यिस्वी चाचिी करण्यात आली. 

स्वदेिी बूस्टर इंशजनसह के्षपिास्त्राची ही पशहली यिस्वी चाचिी 

होती. 

• हे के्षपिास्त्र 200 ते 300 सकलोगॅ्रम वजनाचे पारंपाररक तसेच 

अिसे्त्र वाहून नेऊ िकते. हे के्षपिास्त्र शवशवध माध्यमाद्वारे 

प्रके्षशपत केले जाऊ िकते. आयटीसीएम सनभथय 0.7 ते 0.9 मॅक 

वेगाने प्रवास करू िकते. 

क्वाड िमूहाच्या नौिालांचा एक्स-मलबार 2021 हा युद्धाभ्याि 

• भारत, अमेररका, जपान आसि ऑस्टरेसलया या िाड देिांच्या 

नौदलाचा वाशियक एक्स-मलबार नौिल संयुक्त युद्धाभ्यास, इंडो-

पॅशसशफकमधील ग्वामच्या शकनारपट्टीवर 21 ऑगस्टपासून 

आयोशजत करण्यात येिार आहे. 

“अल-मोहि अल-सहंिी 2021”-भारत आसि िौिी अरेसबया 

युद्धाभ्याि 

• भारत आसि िौिी अरेसबया यांच्यात पशहला संयुक्त नौदल 

सराव “अल-मोहेि अल-सहंिी 2021” आयोशजत केला जािार 

आहे. यात सहभागी होण्यासाठी भारताचे मागयदियक-के्षपिास्त्र 

वाहू नौका आयएनएस कोची सौदी अरेशबयात दाखल झाली आहे. 

आयएएफ लडाखमधे्य मोबाइल एटीिी टॉवर उभारले 

• भारतीय हवाई िलाने (आयएएफ) लडाखमधील प्रगत लँशडंग 

ग्राउंडवर एक चल एअर टर ॅ सफक कंटर ोल (एटीिी) टॉवर उभारले 

आहे. हे जगातील सवायशधक उंचीवर असलेल्या टॉवरपैकी एक 

आहे. 

• प्रत्यक्ष शनयंत्रि रेिे च्या जवळ असलेले हे टॉवर युद्धजन्य 

पररस्स्थतीत भारतीय शवमानांना उपयोगी ठरिार आहे. 

भारतीय नौिलाने िीकॅट युद्धिरावात भाग घेतला 

• भारतीय नौिलाने आपल्या समुद्री कौिल्य दाखशवण्याच्या 

उदे्दिाने अमेररकेच्या नौिलाच्या नेतृत्वाखालील िसक्षि-पूवथ 

आसशया िहकायथ आसि प्रसशक्षि (िीकॅट) शसंगापूर येथे 

बहुराष्टर ीय लष्करी सरावात भाग घेतला. 

• 2002 मधे्य सुरु झालेल्या या सरावाची ही 20 वी आवृत्ती असून 

यात भारत आशि अमेररकेसह ऑस्टरेसलया, बांगलािेश, ब्रुनेई, 

कॅनडा, फ्रान्स, जमथनी, इंडोनेसशया, जपान, मलेसशया, 

मालिीव, नू्यझीलंड, सफसलसपन्स, िसक्षि कोररया, सिंगापूर, 

श्रीलंका, र्ायलंड, सतमोर-लेसे्त, युनायटेड सकंगडम आसि 

म्पव्हएतनाम यांचा समावेि आहे. 

पासकस्तानने गझनावी के्षपिास्त्राची यशस्वी चाचिी केली 

• पासकस्तानी लष्कराने अिस्त्र सक्षम जशमनीवरून जशमनीवर मारा 

करिारे बॅलेस्स्टक के्षपिास्त्र गझनावीची यिस्वी चाचिी केली. 

• गझनवी के्षपिास्त्र 290 सकलोमीटरपयांतच्या लक्ष्यावर मारा करू 

िकते आशि अिस्त्र तसेच पारंपाररक युद्धसामुग्री दोन्ही वाहून 

नेण्यास सक्षम आहे. 

कोकि युद्धिराव 2021  

• भारतीय नौिल जहाज आयएनएि ताबर इंग्लंडमधील 

पोट्यसमाउथ येथे भारतीय नौदल आशि सब्रटनच्या रॉयल नेव्ही 

दरम्यान वाशियक शद्वपक्षीय युद्धाभ्यास ‘कोकि 2021’ मधे्य भाग 

घेण्यासाठी दाखल झाले. 

• दोन्ही नौदलांमधे्य परस्पर सहकायय, समिय आशि सहकायय 

वाढवण्यासाठी 2004 पासून दरविी शद्वपक्षीय नौदल सराव कोकि 

आयोशजत केला जातो. रॉयल नेव्हीच्या एचएमएस वेस्टशमिरने 

शिटनच्या बाजूने भाग या सरावात भाग घेतला आहे. 

जमू्म-काश्मीर मधे्य “जझबा-ए-सतरंगा” ररले मॅरेर्ॉन 

• जमू्म-कावमीरमधे्य लष्कराने 400 शकलोमीटर “जझबा-ए-

सतरंगा” ररले मॅरेथॉन आयोशजत करण्यात आली होती या मॅरेथॉनची 

सुरुवात मेजर जनरल राजीव पुरी झेंडा दाखवून केली. 

• या मॅरेथॉनमधे्य शनयंत्रि रेिेवर (एलओसी) भारतीय शतरंगा घेऊन 

300 हून अशधक सैन्याने भाग घेतला. 

• प्रते्यक सैशनकाने जबाबदारीच्या के्षत्रामधे्य (एओआर) कॉमे्रडशिपचा 

प्रशतकात्मक राष्टर ीय ध्वज घेऊन युद्धात खांद्याला खांदा लावून उभा 

असलेल्या इतर युशनट्सकडे सोपवल्यामुळे बंधुत्वाची भावना 

शनमायि झाली. 

भारत आसि म्पव्हएतनाम नौिलाचा िंयुक्त युद्धिराव 

• भारतीय नौिल आशि म्पव्हएतनाम पीपल्ि नेव्ही (व्हीपीएन) या 

नौदलांमधे्य संरक्षि संबंध दृढ करण्यासाठी िसक्षि चीन िमुद्रात 

शद्वपक्षीय समुद्री युद्धसराव करण्यात आला. 

• भारताकडून, आयएनएस रिशवजय आशि आयएनएस कोरा यांनी 

तर स्व्हएतनाम पीपल्स नेव्ही (स्व्हपीएन)कडून, शफ्रगेट स्व्हपीएनएस 

एलवाय थाई तो (एचकु्य-012) या युद्धसरावात सहभागी झाले होते. 

सडफेन्स इंसडया स्टाटथअप चॅलेंज- DISC 5.0 

• इनोवे्हशन फॉर सडफेन्स एक्सलन्स-सडफेन्स इनोवे्हशन 

ऑगथनायझेशन (iDEX-DIO) उपक्रमांतगयत, 19 ऑगस्ट 2021 

रोजी नवी शदल्ली येथे संरक्षि मंत्री राजनार् सिंह यांनी सडफेन्स 

इंसडया स्टाटथअप चलॅें ज (डीआयएििी) 5.0 चे अनावरि केले. 

• संरक्षि मंत्रालयाने 2021-2022 या आशथयक विायसाठी iDEX 

उपक्रमाद्वारे देिांतगयत िस्त्रसाठा खरेदीसाठी 1,000 कोटी 

रुपयांची तरतूद केली आहे 
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डीआरडीओ ने प्रगत चाफ तंत्रज्ञान सवकसित केले 

• िंरक्षि िंशोधन आसि सवकाि िंघटनेने (डीआरडीओ) 

संयुक्तपिे भारतीय हवाई दलाच्या (आयएएफ) लढाऊ शवमानांचे 

ितू्रच्या रडारच्या धोक्यांपासून संरक्षि करण्यासाठी प्रगत चाफ 

तंत्रज्ञान शवकशसत केले आहे. 

• िंरक्षि प्रयोगशाळा, जोधपूर आशि उच्च ऊजाथ पिार्थ िंशोधन 

प्रयोगशाळा (एचईएमआरएल), पुिे यांनी आयएएफच्या 

गुिात्मक आवचयकतांची पूतयता करिारे चाफ काडतूस शवकशसत 

केले आहे. 

स्विेशी बनावटीची आयिीजीिी सवग्रह नौिलाच्या ताफ्यात िामील 

• संरक्षि मंत्री राजनार् सिंह यांनी चेन्नई, ताशमळनाडू येथे स्वदेिी 

बनावटीचे तटरक्षक जहाज ‘सवग्रह’ राष्टर ाला समशपयत केले आहे. 

• संरक्षि मंत्रालयाच्या मते, 98 मीटरच े जहाज आंध्र प्रदेिच्या 

सवशाखापट्टिम (सवझाग) मधे्य आधाररत असेल आशि 11 

अशधकारी आशि 110 खलािांच्या कंपनीद्वारे चालवले जाईल. 

• लािथन अँड टुब्रो सशप सबसल्डंग सलसमटेडने स्वदेिी बनावटीचे 

जहाज तयार केले आहे. शवग्रह प्रगत रडारसह नवीनतम नेस्व्हगेिन 

आशि संपे्रिि तंत्रज्ञाने सुसज्ज आहे 

भारत आसि जमथनीचा एडनच्या आखातात िंयुक्त िागरी 

युद्धिराव  

• इंशडयन-पॅशसशफक शडिॉयमेंट 2021 च्या इंशडयन ओिन लेगमधे्य 

येमेनजवळील एडनच्या आखातात भारतीय नौिल आशि जमथन 

नौिल यांनी संयुक्त सागरी युद्धसराव पार पडला. 

• भारतीय नौदलाचे प्रशतशनशधत्व शफ्रगेट “सत्रकंि” ने केले तर जमयन 

नौदलाचे प्रशतशनशधत्व “बायनथ” शफ्रगेटने केले. 

 

महत्वाचे सिवि 
 

01 – 07 ऑगस्ट: जागसतक स्तनपान िप्ताह 2021 

• माता आशि अभयकांसाठी स्तनपानाच्या महत्त्वशवियी जागरूकता 

वाढवण्यासाठी जागसतक स्तनपान िप्ताह (डब््लयूबीडब््लयू) 

दरविी ऑगस्टच्या पसहल्या आठवड्यात, 1 ते 7 ऑगस्ट 

दरम्यान पाळला जातो. 

• डब््लयूएबीए, डब््लयूएचओ आशि युशनसेफद्वारे 1991 पासून 

वाशियक सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. 

• 2021 ची संकल्पना: “स्तनपानाची िुरसक्षतता: एक िामासयक 

जबाबिारी”. (प्रोटेक्ट् िेस्टफीशडंग: ए िेअडय ररसपॉंसीशबशलटी) 

01 ऑगस्ट: मुम्पिम मसहला हक्क सिन 

• भारतात, शतहेरी तलाकशवरोधात कायदा अस्स्तत्वात येण्याच्या 

वधायपनशदनाशनशमत्त 01 ऑगस्ट रोजी देिभरात “मुम्पस्लम मसहला 

हक्क सिन” पाळला जातो. 2020 मधे्य पशहल्यांदा हा शदवस 

आयोशजत करण्यात आला. 

• भारत सरकारने शतहेरी तलाकशवरोधात 01 ऑगस्ट, 2019 रोजी 

कायदा केला ज्याने शतहेरी तलाक च्या सामशजक कुप्रथेस फौजदारी 

गुन्हा ठरशवला आहे. 

• या कायद्याचे अशधकृत नाव मुम्पस्लम मसहला (सववाह हक्क 

िंरक्षि) असधसनयम, 2019 असून यात मुस्िम पुरुिांद्वारे त्वररत 

घटस्फोटाची प्रथा प्रशतबंशधत आहे आशि कायद्याचे कोितेही 

उल्लंघन केल्यास तीन वषाांपयांतच्या तुरंुगवािाची सशक्षा होऊ 

िकते. 

6 ऑगस्ट: सहरोसशमा सिवि 

• दरविी 6 ऑगस्ट रोजी दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी सहरोसशमा येथे 

झालेल्या अिुबॉम्ब हल्ल्याच्या सृ्मतीशप्रत्यथय सहरोसशमा सिवि 

पाळला जातो. 

• ही दुदैवी घटना 6 ऑगस्ट 1945 रोजी घडली, ज्या शदविी 

अमेररकेने जपानमधील शहरोशिमा िहरावर “सलटल बॉय” नावाचा 

यूएस बी -29 बॉम्बर शवमान, एनोला गेद्वारे अिुबॉम्ब दुसरे महायुद्ध 

संपवण्याच्या हेतूने टाकला. 

30 जुलै: आंतरराष्ट्र ीय मैत्री सिवि  

• िरवषी 30 जुलै रोजी आंतरराष्ट्र ीय मैत्री सिवि जागशतक स्तरावर 

साजरा केला जातो. जीवनात शमत्र आशि मैत्रीचे महत्त्व लक्षात 

घेण्यासाठी हा शदवस साजरा केला जातो. 

• 2011 मधे्य, िंयुक्त राष्ट्र  महािभेने वंश, रंग, शलंग, धमय इत्यादीचंा 

शवचार न करता शवशवध देशांच्या लोकांमधे्य मैत्रीचे दृढ बंधन शनमायि 

करण्याच्या उदे्दशाने आंतरराष्टर ीय मैत्री शदन घोशित केला. 

आंतरराष्ट्र ीय गुलामसगरी उनू्मलन सिवि 

• संयुक्त राष्टर संघाच्या युनेस्कोतफे दरविी 23 ऑगस्ट हा शदवस 

“गुलाम व्यापार आसि त्ाच्या उनू्मलनािाठी आंतरराष्ट्र ीय 

स्मरि सिन अर्वा आंतरराष्ट्र ीय गुलामसगरी उनू्मलन सिवि” 

म्हिून पाळला जातो. 

• सवय लोकांच्या सृ्मतीत गुलाम व्यापाराची िोकांशतका 

शलशहण्यासाठी हा शदवस आयोशजत केला जातो. हा शदवस त्या 

पुरुि आशि स्स्त्रयांच्या सृ्मतीचा सन्मान करण्याचा आहे ज्यांनी 

1791 मधे्य िेंट-डोसमंगू्य (हैती) मधे्य गुलामशगरी आशि 

अमानुिीकरिाच्या समाप्तीचा मागय मोकळा केला. 

• हा शदवस पशहल्यांदा अनेक देिांमधे्य, शविेितः  हैतीमधे्य 23 

ऑगस्ट 1998 रोजी आशि 23 ऑगस्ट 1999 रोजी सेनेगलमधील 

गोरी येथे आयोशजत करण्यात आला होता. 
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22 ऑगस्ट: जागसतक िंसृ्कत सिवि 2021 

• जागसतक िंसृ्कत सिन, दरविी शहंदू पंचांगानुसार श्रावि 

मसहन्याचा पौसिथमेला आयोशजत केला जातो.याच शदविी रक्षाबंधन 

हा सि देखील साजरा केला जातो. 

• 2021 मधे्य हा शदवस 22 ऑगस्ट 2021 रोजी साजरा करण्यात 

आला.1969 साली पशहल्यांदा हा शदवस पाळण्यात आला होता. 

• प्राचीन संसृ्कत भािेचे स्मरि करिे आशि शतच्या पुनरुज्जीवनाला 

प्रोत्साहन देिे हे शदवसाचे उशद्दष्ट आहे. 

धासमथक सहंिाचाराच्या बळीचं्या स्मरिार्थ आंतरराष्ट्र ीय सिन 

• 2019 पासून दरविी 22 ऑगस्ट रोजी धमथ सकंवा श्रदे्धवर 

आधाररत सहंिाचाराच्या बळीचं्या स्मरिार्थ आंतरराष्ट्र ीय सिवि 

पाळला जातो. 

• या शदवसाचा उदे्दि धमय शकंवा शवचवासाच्या आधारावर केलेल्या 

वाईट कृत्यांतील बळीचं्या स्मरिाथय आयोशजत केला जातो. 

• पोलंडच्या प्रस्तावाने 28 मे 2019 रोजी संयुक्त राष्टर ांच्या 73 व्या 

महासभेत हा शदवस स्वीकारला गेला. 

23-27 ऑगस्ट: जागसतक जल िप्ताह 2021 

• जागसतक जल िप्ताह हा एक वाशियक काययक्रम आहे जो 

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल वॉटर इम्पिटू्यटतफे 

(एिआयडब््लयूआयच) 1991 पासून जागशतक जल समस्ा 

आशि आंतरराष्टर ीय शवकासािी संबंशधत शचंता दूर करण्यासाठी 

आयोशजत केला जातो. 

• 23-27 ऑगस्ट दरम्यान जागशतक जल सप्ताह 2021 चे आयोजन 

पूियपिे शडशजटल स्वरूपात करण्यात आले आहे. 

• जागशतक जल सप्ताह 2021 ची संकल्पना ‘सबसल्डंग रेसझसलयन्स 

फास्टर [जलि लवसचकता वाढसविे]’ ही आहे. 

अभूतपूवथ आठवडी उत्सव 

• कें द्रीय माशहती आशि प्रसारि मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी 23 

ऑगस्टपािून सुरू होिारा ‘आझािी का अमृत महोत्सव’ साजरा 

करण्यासाठी अनेक उपक्रमांची सुरुवात केली आहे. काययक्रमांची 

माशलका 29 ऑगस्टपयांत चालिार आहे. 

• ठाकूर यांनी ‘जन भासगिारी आसि जनआंिोलन’ च्या संपूिय 

भावनेतून देिभरातून सहभाग घेिाऱ्या ‘आयकॉसनक वीक’ची 

सुरुवात केली. 

आंतरराष्ट्र ीय श्वान सिन 2021 

• कुत्रा दत्तक घेण्याशवियी जागरूकता वाढवण्यासाठी आशि कुत्र्ांना 

सुरशक्षत आशि पे्रमळ वातावरि प्रदान करण्याचे महत्त्व जागृत 

करण्यासाठी दरविी 26 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्र ीय ववान सिन 

पाळला जातो. 

• पाळीव प्रािी आशि कौटंुशबक जीवनिैली तज्ज्ञ, प्रािी बचाव 

वकील, संवधयनवादी आशि चवान प्रशिक्षक कॉसलन पेज यांनी 

2004 मधे्य अमेररकेत राष्टर ीय चवान शदवस म्हिून या शदवसाची 

सुरुवात केली. 

• 26 ऑगस्ट या शदविी पेजच्या कुटंुबाने त्यांचा पशहला कुत्रा “िेल्टी” 

दत्तक घेतला जेव्हा त्या फक्त 10 विांची होत्या 

आंतरराष्ट्र ीय िहशतवाि बळी पडलेल्यांना स्मरि आसि श्रद्धांजली 

सिन 

• हा शदवस जगभरातील व्यक्तीनंा श्रद्धांजली वाहण्यासाठी साजरा 

केला ज्यांनी दहितवादी हल्ल्यांमुळे जखमी शकंवा प्राि गमवावे 

लागले आहे. 

• 2017 मधे्य संयुक्त राष्टर ांच्या महासभेने हा शदवस शनयुक्त केला होता 

आशि 2018 मधे्य पशहल्यांदा हा शदवस पाळला गेला. 

31 ऑगस्ट: आसफ्रकन वंशाच्या लोकांचा आंतरराष्ट्र ीय सिवि 

• आसफ्रकन वंशाच्या लोकांिाठी आंतरराष्ट्र ीय सिन 31 ऑगस्ट 

2021 रोजी प्रथमच पाळला जात आहे. 

• संयुक्त राष्टर  संघाने जगभरातील आशफ्रकन डायस्पोराच्या शवलक्षि 

योगदानाला प्रोत्साहन देिे आशि आशफ्रकन वंिाच्या लोकांशवरुद्ध 

सवय प्रकारचे भेदभाव दूर करिे हे उशद्दष्ट ठेवले आहे. 

• 2020 हे विय आशफ्रकन वंिाच्या लोकांसाठी आंतरराष्टर ीय 

दिकातील मध्यावधी विय आहे त्याशनशमत्ताने हा शदवस आयोशजत 

करण्याचे ठरशवले गेले. 

29 ऑगस्ट: आम्पिक चाचण्यांसवरुद्धचा आंतरराष्ट्र ीय सिवि 

• आम्पिक चाचण्यांसवरुद्धचा आंतरराष्ट्र ीय सिवि 29 ऑगस्ट 

रोजी जागशतक स्तरावर पाळला जातो. 

• अिू िस्त्र चाचिी स्फोट शकंवा इतर कोित्याही अिु स्फोटांच्या 

पररिामांशवियी जागरूकता वाढविे आशि अिस्त्र-मुक्त जगाचे 

धे्यय साध्य करण्याचे एक साधन म्हिून त्यांच्या समाप्तीची गरज या 

शदवसाचे उद्दीष्ट आहे 

• 2 शडसेंबर 2009 रोजी संयुक्त राष्टर ाच्या महासभेच्या 64 व्या 

अशधवेिनात 29 ऑगस्टला अिुचाचण्यांशवरोधातील आंतरराष्टर ीय 

शदवस घोशित करण्यात आला ज्याचा संकल्प 64/35 मतानी 

स्वीकारण्यात आला. 2010 ला पशहल्यांदा अिस्त्र 

चाचण्यांशवरोधातील आंतरराष्टर ीय शदवस आयोशजत करण्यात आला. 

29 ऑगस्ट: राष्ट्र ीय क्रीडा सिवि 

• भारतात दरविी 29 ऑगस्ट हा राष्टर ीय क्रीडा शदवस म्हिून साजरा 

केला जातो. भारताचा हॉकी संघाचे माजी कियधार मेजर ध्यानचिं 

यांच्या जयंतीशनशमत्त 29 ऑगस्ट 2012 रोजी पशहला राष्टर ीय क्रीडा 

शदवस साजरा करण्यात आला. 

• हा शदवस शवशवध क्रीडा योजना सुरू करण्यासाठी व्यासपीठ म्हिून 

वापरला जातो तसेच जीवनात िारीररक शक्रयाकलाप आशि खेळांचे 

महत्त्व याबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी शवशवध क्रीडा काययक्रम 

आशि चचायसत्रांचे आयोजन केले जाते. 

30 ऑगस्ट: राष्ट्र ीय लघु उद्ोग सिन 

• भारतात, लघु उद्योगांना त्यांच्या एकूि वाढीच्या संभाव्यतेसाठी 

आशि त्यांच्या शवकासासाठी शमळालेल्या संधीनंा फायदा करून 

देण्यासाठी आशि प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्र ीय लघु उद्ोग सिन 

दरविी 30 ऑगस्ट रोजी पाळला जातो. 
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30 ऑगस्ट: जबरिस्तीने बेपत्ता व्हावे लागिाऱया लोकांचा 

आंतरराष्ट्र ीय सिवि 

• संयुक्त राष्टर संघ दरविी 30 ऑगस्ट रोजी जागशतक पातळीवर 

जबरिस्तीने बेपत्ता व्हावे लागिाऱया लोकांचा आंतरराष्ट्र ीय 

सिवि पाळतो. 

• स्थानबद्धता, अटकेच्या आशि अपहरिाच्या घटनांसह जगातील 

शवशवध भागांमधे्य जबरदस्तीने शकंवा अनैस्िकपिे बेपत्ता होण्याच्या 

वाढीबद्दल तीव्र शचंता व्यक्त करण्यासाठी हा शदवस आयोशजत केला 

जात आहे. 

• हा शदवस पशहल्यांदा 2011 साली पाळण्यात आला. 

जागसतक जे्यष्ठ नागररक सिन: 21 ऑगस्ट 

• हा शदवस जगभरातील व्यक्तीनंा श्रद्धांजली वाहण्यासाठी साजरा 

केला ज्यांनी दहितवादी हल्ल्यांमुळे जखमी शकंवा प्राि गमवावे 

लागले आहे. 

• 2017 मधे्य संयुक्त राष्टर ांच्या महासभेने हा शदवस शनयुक्त केला होता 

आशि 2018 मधे्य पशहल्यांदा हा शदवस पाळला गेला. 

• 2021 ची संकल्पना: “कोिालाही मागे न सोडता: आसिवािी लोक 

आसि नवीन िामासजक कराराची मागिी.” {शलस्वं्हग नो वन 

शबहाईंड: इंशडशजशनअस पीपल्स अँड कॉल फॉर नू्य सोिल 

कॉन्ट्र ॅक्ट्} 

भारत 19 ते 25 ऑगस्ट िरम्यान िंसृ्कत िप्ताह 2021 िाजरा 

करिार  

• 2021 मधे्य, भारत प्राचीन भािेचे महत्त्व वाढवण्यासाठी, लोकशप्रय 

करण्यासाठी आशि जपण्यासाठी 19 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट 2021 

पयंत िंसृ्कत िप्ताह म्हिून साजरा केला जातो. 2021 मधे्य, 22 

ऑगस्ट, 2021 रोजी संसृ्कत शदन साजरा केला जाईल. 

• हा शदवस श्रावि मशहन्याच्या पौशियमेच्या शदविी साजरा केला जातो, 

जो दरविी रक्षाबंधनाच्या शनशमत्ताने देखील साजरा केला जातो. 

• भारत सरकारने रक्षाबंधनाच्या शनशमत्ताने 1969 मधे्य जागशतक 

संसृ्कत शदन प्रथम घोशित केला होता. 

अक्षय ऊजाथ सिवि 2021: 20 ऑगस्ट 

• भारतातील नूतनीकरिीय ऊजेच्या घडामोडी आशि दत्तक 

घेण्याशवियी जागरूकता वाढवण्यासाठी 20 ऑगस्ट रोजी अक्षय 

ऊजाथ सिवि हा शदवस पाळला केला जातो. 

• बायोगॅस, सौर ऊजाय, पवन ऊजाय, जलशवद्युत ऊजाय यासारखी ऊजाय 

अक्षय उजेची काही उदाहरिे आहेत. 

• अक्षय उजाय शदवसाचा मुख्य हेतू म्हिजे लोकांना पारंपाररक 

उजेव्यशतररक्त अक्षय ऊजे बद्दल जागरूक बनविे हा आहे. 

• भारतीय अक्षय ऊजाय शदवस 2004 मधे्य नवीकरिीय ऊजाय शवकास 

काययक्रमांना समथयन देण्यासाठी आशि पारंपररक ऊजेच्या ऐवजी 

त्याच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थाशपत करण्यात आला. 

• अक्षय उजाय शदवसािी संबंशधत पशहला काययक्रम नवी शदल्लीत 

आयोशजत करण्यात आला होता. हा शदवस भारताचे माजी पंतप्रधान 

राजीव गांधी यांची जयंती शदवस आहे. 

िद्भावना सिवि: 20 ऑगस्ट  

• माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जयंतीशनशमत्त 20 ऑगस्ट रोजी 

सद्भावना शदवस दरविी पाळला जातो. याविी माजी पंतप्रधान 

राजीव गांधी यांची 77 वी जयंती आहे. भारतीय राष्टर ीय काँगे्रसने 

1992 मधे्य राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार त्यांच्या मृतू्यच्या एक 

विायनंतर सुरू केला. 

• राजीव गांधी वयाच्या 40 व्या विी (िवाथत तरुि पंतप्रधान) त्यांची 

आई इंशदरा गांधी यांच्या हते्यनंतर पंतप्रधान झाले आशि 1984-89 

पयंत सेवा केली. 

• शिक्षि व्यवस्थेचे आधुशनकीकरि करण्यासाठी त्यांनी 1986 मधे्य 

राष्ट्र ीय सशक्षि धोरि आिले आशि त्यांनी जवाहर नवोिय 

सवद्ालय प्रिालीची स्थापना केली शजथे त्यांनी सहावी ते 

बारावीपयंत ग्रामीि भागांना मोफत शनवासी शिक्षि शदले. 

20 ऑगस्ट: जागसतक डाि सिन  

• मलेररयाची कारिे आशि ती किी टाळता येऊ िकते याबद्दल 

जनजागृती करण्यासाठी दरविी 20 ऑगस्ट रोजी हा शदवस 

आयोशजत केला जातो. जागसतक डाि सिन 2021 ची संकल्पना 

“शून्य-मलेररयाचे लक्ष्य गाठिे-Reaching the zero-malaria 

target“ आहे. 

• हा शदवस शिटीि डॉक्ट्र सर रोनाल्ड रॉि यांनी 1897 मधे्य मादी 

डासांद्वारे मानवांमधे्य मलेररया पसरवल्याच्या िोधाची सन्मानाथय 

पाळण्यात येतो. 1902 मधे्य, रॉसने वैद्यक िास्त्रातील नोबेल 

पाररतोशिक पटकावले आशि हा पुरस्कार प्राप्त करिारा पशहले 

शिशटि व्यक्ती बनले. संपवण्यासाठी नीरजने भाला 87.58 मीटर 

अंतरावर फेकला तेव्हा टोशकयोच्या ऑशलंशपक से्टशडयमवर 

इशतहास शलशहला आहे. ऑशलस्िकच्या इशतहासात 

अ थॅलेशटक्समधील भारताचे हे पशहलेच सुवियपदक आहे 

19 ऑगस्ट: जागसतक छायासचत्रि सिन  

• छायाशचत्रिाला छंद म्हिून प्रोत्साहन देण्यासाठी आशि जगभरातील 

छायाशचत्रकारांना उवयररत जगासोबत एक छायाशचत्र सामाईक 

करण्यास पे्रररत करण्यासाठी दरविी 19 ऑगस्ट रोजी जागसतक 

छायासचत्रि सिन पाळला जातो. 

• हा शदवस पशहल्यांदा 2010 साली आयोशजत करण्यात आला होता. 

जागशतक छायाशचत्रि शदनाची उत्पत्ती डॅगु्यरेओटाइप या 

छायाशचत्रि तंत्राच्या िोधातून झाली आहे, 1837 मधे्य फ्रें च लुई 

डॅगुएरे आशि जोिेफ नीिफोर सनरे्प् यांनी ही छायाशचत्रि प्रशक्रया 

शवकशसत केली. 

• 19 ऑगस्ट 1939 रोजी फ्रें च सरकारने डॅगुएरोटाइप प्रशक्रयेचे पेटंट 

खरेदी केले आशि संपूिय जगाला मोफत उपलब्ध करून शदले 

19 ऑगस्ट: जागसतक मानवतावािी सिवि 

• जागसतक मानवतावािी सिवि (डब््लयूएचडी) दरविी 19 ऑगस्ट 

रोजी मानवतावादी कमयचारी आशि त्या कामगारांना श्रद्धांजली 

वाहण्यासाठी पाळला जातो ज्यांनी मानवतेची सेवा करत असताना 

आपला जीव गमावला शकंवा जोखीम पत्करली. 2021 मधे्य 12 वा 

जागशतक मानवतावादी शदवस पाळला जात आहे. 
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• 19 ऑगस्ट या शदवसाची शनवड करण्याचे कारि म्हिजे या शदविी 

तत्कालीन महासचीवांचे इराकिाठी शविेि प्रशतशनधी, िसजथओ 

वे्हइरा डी मेलो आशि त्यांचे 21 सहकारी बगिाि येथील संयुक्त राष्टर  

मुख्यालयाच्या बॉम्बस्फोटात मारले गेले. 

• 2009 मधे्य संयुक्त राष्टर ाच्या आम सभेने मान्यता शदल्यानंतर 19 

ऑगस्ट 2009 रोजी पशहल्यांदा हा शदवस पाळण्यात आला. 

• 2021 ची िंकल्पना: #िहयू्मनरेि: अ ग्लोबल चलॅें ज फॉर 

क्लायमेट ऍक्शन इन िॉसलडॅररटी सवर् पीपल हू नीड इट ि 

मोस्ट (#मानवीजमात: हवामान कृतीच्या जागशतक आव्हानासाठी 

ज्या लोकांना सवायत गरज आहे त्या लोकांबरोबर सहानुभूतीने उभे 

राहिे) 

14 ऑगस्ट: फाळिी भयसृ्मती सिन  

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी घोशित केले की 1947 मधे्य देिाच्या 

फाळिीदरम्यान झालेल्या संघिय आशि बशलदानाच्या स्मरिाथय 14 

ऑगस्ट हा ‘सवभाजन भयसृ्मती सिन’ सकंवा ‘सवभाजन 

सवभीसषका सृ्मती सिवि’ म्हिून पाळण्यात येईल. 

• आपापसातील भेदभाव, वैमनस् यांचे शवि काढून टाकण्यासाठी 

तसेच एकता, सामाशजक सौहादय आशि मानवी संवेदनांना बळकट 

करण्यासाठी या शदवस पाळण्यात येईल. 

भारत छोडो आंिोलनाची 79 वी जयंती  

• ऑगस्ट क्रांती सिन शकंवा छोडो भारत चळवळीची 79 वी जयंती, 

जी आपल्या देिाच्या स्वातंत्र् संग्रामाच्या इशतहासातील एक 

महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते, 8 ऑगस्ट 2021 रोजी साजरी केली 

गेली. 

• 8 ऑगस्ट 1942 रोजी महात्मा गांधीनंी शिटीि राजवटीला उलथवून 

टाकण्याचे आवाहन करत मंुबईत अम्पखल भारतीय काँगे्रि 

कसमटीच्या असधवेशनात भारत छोडो आंिोलन सुरुवात केली. 

• शक्रप्स शमिनच्या अपयिानंतर, गांधीजीनंी मंुबईच्या गोवाशलया टँक 

मैदानावर शदलेल्या भारत छोडो भाििात “करो सकंवा मरो” ची 

हाक शदली. 

9 ऑगस्ट: आंतरराष्ट्र ीय आसिवािी सिवि  

• संयुक्त राष्टर संघ दरविी 09 ऑगस्ट रोजी जागसतक आसिवािीचंा 

आंतरराष्ट्र ीय सिवि अथवा आंतरराष्टर ीय आशदवासी शदवस 

आयोशजत केला जातो. 

• जगातील देिीय लोकसंखे्यच्या हक्कांचे संरक्षि करण्यासाठी आशि 

पयायवरि संरक्षिासारख्या जागशतक समस्ा सोडशवण्यामधे्य देिीय 

लोकांनी केलेल्या कामशगरीला आशि योगदानाला अधोरेस्खत हा 

शदवस पाळला जातो. 

• सडिेंबर 1994 मधे्य संयुक्त राष्टर ांच्या आम सभेने या शदवसाला 

मान्यता शदली. 1982 मधे्य संयुक्त राष्टर संघामधे्य देिीय 

लोकसंखे्यवर काम करिाऱ्या गटाच्या उद्घाटन सत्राच्या सुरुवात 

09 ऑगस्ट ला झाली होती. 

• 2021 ची संकल्पना: “कोिालाही मागे न सोडता: आसिवािी लोक 

आसि नवीन िामासजक कराराची मागिी.” {शलस्वं्हग नो वन 

शबहाईंड: इंशडशजशनअस पीपल्स अँड कॉल फॉर नू्य सोिल 

कॉन्ट्र ॅक्ट्} 

9 ऑगस्ट: नागािाकी सिवि  

• जपानमधे्य दरविी 9 ऑगस्ट रोजी 9 ऑगस्ट 1945 रोजी 

अमेररकेने जपानच्या नागािाकीवर अिुबॉम्ब हल्य्याच्या 

स्मरिाशप्रत्यथय नागािाकी सिवि पाळला जातो. 

• बॉम्बच्या शडझाइनमुळे त्याला “फॅट मॅन” असे नाव देण्यात आले 

होते कारि त्याचा आकार मोठा आशि गोलाकार होता. 

10 ऑगस्ट: जागसतक सिंह सिवि 

• जागसतक सिंह सिवि दरविी 10 ऑगस्ट रोजी जागशतक स्तरावर 

पाळला जातो. जंगलाच्या या राजाच्या संवधयनासाठी केलेल्या 

प्रयत्नांशवियी जागृती करण्यासाठी जागशतक शसंह शदवस आयोशजत 

केला जातो. या शदवसाची िुरुवात 2013 सालापासून झाली. 

• शसंह आययुसीएन च्या लाल यािीत लुप्तप्राय प्रजाती म्हिून 

सूचीबद्ध आहे. हा वाघानंतर मांजर कुळातील दुसरा सवायत मोठा 

सदस् आहे.जगात शसंहाची एकच प्रजाती आहे ज्यांचे िास्त्रीय नाव 

पँरे्रा सलओ आहे. 

• इंटरनॅिनल युशनयन फॉर कॉन्झवे्हिन ऑफ नेचर (आययुसीएन) 

च्या धोक्यात आलेल्या प्रजातीचंी लाल यादी (2016) नुसार, पँथेरा 

शलओच्या दोन उपप्रजाती आहेत: पँरे्रा सलओ आसि पँरे्रा सलओ 

पसिथका, ज्या आशफ्रका आशि आशियामधे्य आढळतात. 

10 ऑगस्ट: जागसतक जैवइंधन सिवि 

• दरविी 10 ऑगस्ट रोजी जागसतक जैवइंधन सिवि पाळला 

जातो. 

• जैव इंधनांचा शवकास स्वि भारत अशभयान आशि आत्मशनभर 

भारत अशभयान यासारख्या योजनांिी सुसंगत आहे. 

• ऑगस्ट 2015 मधे्य पेटर ोशलयम आशि गॅस मंत्रालयाने जागशतक 

जैवइंधन शदन प्रथम आयोशजत केला होता. 

7 ऑगस्ट: राष्ट्र ीय भाला फेक सिवि 

• ऑशलस्िक सुवियपदक शवजेता नीरज चोप्राच्या सन्मानाथय दरविी 7 

ऑगस्टला भाला फेकीचा सिवि असेल,असा शनियय भारतीय 

अ थॅलेशटक्स फेडरेशनने घेतला आहे. 

• अशभनव सबंद्रानंतर 23 विीय नीरज भारताचा दुसरा वैयस्क्तक 

ऑशलस्िक सुवियपदक शवजेता आहे. 

• नीरजने 7 ऑगस्ट 2021 रोजी 2020 च्या टोसकयो 

ऑसलम्पिकमधे्य पुरुिांच्या भालाफेकीत सुवियपदक शमळवले. 

• ऑशलंशपकमधील अ थॅलेशटक्समधील भारताचा पदकाचा दुष्काळ 

संपवण्यासाठी नीरजने भाला 87.58 मीटर अंतरावर फेकला तेव्हा 

टोशकयोच्या ऑशलंशपक से्टशडयमवर इशतहास शलशहला आहे. 

ऑशलस्िकच्या इशतहासात अ थॅलेशटक्समधील भारताचे हे पशहलेच 

सुवियपदक आहे 
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12 ऑगस्ट: जागसतक हत्ती सिन 

• जगभरात दरविी 12ऑगस्ट रोजी जागसतक हत्ती सिन पाळण्यात 

येतो. 

• जागशतक हत्तीचं्या संरक्षिाशवियी आशि संवधयनाशवियी जागरूकता 

शनमायि करिे आशि वन्य व बंशदवान हत्तीचें योग्य संरक्षि आशि 

व्यवस्थापन करण्याची माशहती आशि सकारात्मक उपाय सामाशयक 

करिे हे या शदनाचे उशद्दष्ट आहे. 

• जागशतक हत्ती शदनाची सुरुवात 12 ऑगस्ट 2012 रोजी झाली, 

जेव्हा थायलंड स्स्थत हत्ती पुनरुत्पादन संस्थेने कॅनेशडयन शचत्रपट 

शनमायत्या पॅटर ीसशया सिम्स यांच्यािी हत्ती संवधयनासाठी भागीदारी 

केली 

12 ऑगस्ट: आंतरराष्ट्र ीय युवा सिन 

• जगभरातील तरुिांच्या समस्ांकडे सरकार आशि इतर सवांचे लक्ष 

वेधून घेण्याच्या उदे्दिाने दरविी 12 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्र ीय 

युवा सिन पाळला जातो. 

• हा शदवस तरुिांनी समाजाच्या उन्नतीसाठी केलेल्या प्रयत्नांना 

अधोरेस्खत करण्यासाठी तसेच तरुिांच्या सकारात्मक योगदानांद्वारे 

त्यांना त्यांच्या समुदायांमधे्य अशधक सशक्रयपिे सामील करून 

घेण्यासाठी आयोशजत केला जातो. 

• तरुिांिाठी जबाबिार जागसतक मंत्र्ांच्या पररषिेने (शलस्बन, 

8-12ऑगस्ट 1998)) केलेल्या शिफारिीला मान्यता देत 1999 

साली संयुक्त राष्टर संघाच्या आमसभेने 12 ऑगस्ट हा आंतरराष्टर ीय 

युवा शदवस म्हिून घोशित केला. 12 ऑगस्ट 2000 रोजी हा शदवस 

पशहल्यांदा पाळण्यात आला. 

• 2021 ची संकल्पना: “अन्नप्रिाली बिलिे: मानव आसि 

पृथ्वीच्या आरोग्यािाठी युवा शोध” (टर ािफॉशमंग फूड शसस्टीम: 

युथ इनोवे्हिन फॉर ह्यूमन अँड िॅनेटरी हेल्थ) 

13 ऑगस्ट: आंतरराष्ट्र ीय डावखुऱया लोकांचा सिवि  

• डावखुऱया लोकांच े वेगळेपि आशि फरक साजरा करण्यासाठी 

आशि डावखुरा असण्याचे फायदे आशि तोटे याबाबत जागरूकता 

शनमायि करण्यासाठी दरविी 13 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्र ीय 

डावखुऱया लोकांचा सिवि आयोशजत केला जातो. 
 

 

• ऑक्सफोडय युशनव्हशसयटीच्या 2019 च्या अभ्यासानुसार, डावखुरे 

लोकांचे संभािि कौिल्य, उजव्या हाताच्या लोकांपेक्षा चांगले 

असण्याची िक्यता आहे. 

• लेफ्टहँडिथ इंटरनॅशनलच े संस्थापक डीन आर कॅिबेल यांनी 

1976 मधे्य हा शदवस पशहल्यांदा साजरा केला. पुढे, 1990 मधे्य, 

लेफ्टहँडिथ इंटरनॅशनल क्लबची स्थापना केली गेली आशि 1992 

मधे्य, “डावखुरे असण्याचे फायदे आशि तोटे” याशवियी जागरूकता 

शनमायि करण्यासाठी क्लबने आंतरराष्टर ीय लेफ्ट हँडसय डे सुरू केला. 

13 ऑगस्ट: जागसतक अवयव िान सिवि  

• दरविी 13 ऑगस्ट रोजी जागसतक अवयव िान सिन पाळला 

जातो. अवयव दानाच्या महत्त्वाशवियी जागरूकता वाढवण्यासाठी 

आशि लोकांना अवयव दान करण्यासाठी पे्रररत करण्यासाठी हा 

शदवस आयोशजत केला जातो. 

• अवयव दान म्हिजे दात्याचे अवयव जसे की हृिय, यकृत, 

मूत्रसपंड, आतडे, फुफु्फिे आसि स्वािुसपंड व्यक्ती मृत 

झाल्यावर एखाद्या अवयवाची गरज असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीमधे्य 

प्रत्यारोपि करिे.एक अवयव दाता साधारिपिे आठ लोकांचे प्राि 

वाचवू िकतो. 

 

सनधन बातम्या 
 

जागसतक मास्टिथ िुविथपिक सवजेत्ा मान कौर यांचे सनधन 

• शवशवध जागशतक मास्टसय अशजंक्यपद स्पधेच्या सुवियपदक शवजेत्या 

आशि अनेक आशियाई मास्टसय अशजंक्यपद स्पधेच्या पदक शवजेत्या 

खेळाडू 105 विीय मान कौर यांचे शनधन झाले. 

• त्यांनी 2007 मधे्य चंदीगड मास्टसय अ थॅलेशटक्स स्पधेत पशहले पदक 

शजंकले आशि 2011 मधे्य राष्ट्र ीय मास्टिथ अ ॅर्लेसटक्स स्पधेत 100 

मीटर तसेच 200 मीटर िययतीत सुविय शजंकले. 

• 2017 मधे्य ऑकलंडमधे्य झालेल्या वल्य ड मास्टसय अ थॅलेशटक्स 

अशजंक्यपद स्पधेत 100+ वगायत 100 मीटरमधे्य शवजेत्या होण्याचा 

त्यांनी पराक्रम केला आशि त्या प्रशसद्धीझोतात आल्या. 

पद्मश्री पुरस्कार सवजेत्ा पद्मा िचिेव यांचे सनधन 

• पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त आशि प्रख्यात लेस्खका आशि डोगरी 

भाषेतील पशहल्या आधुशनक मशहला कवशयत्री पद्मा िचिेव यांचे 

शनधन झाले. 

• त्यांना 2001 मधे्य पद्मश्री पुरस्कार शमळाला होता आशि 2007-08 

मधे्य मध्य प्रिेश सरकारने कशवतेसाठी कबीर िन्मानाने 

सन्माशनत केले होते. 

• त्यांनी डोगरी आशि शहंदी भािेत अनेक पुस्तके शलशहली आशि 

त्यांच्या कशवता संग्रह ‘मेरी कसवता मेरे गीत’ ला 1971 मधे्य 

िासहत् अकािमी पुरस्कार शमळाला होता. 

फुटबॉलपटू एिएि ‘बाबू’ नायरन यांचे सनधन 

• 1956 आशि 1960 असे दोन वेळा ऑसलम्पिक मधे्य भारताचे 

प्रशतशनशधत्व केलेले जे्यष्ठ गोलरक्षक शंकर िुब्रमण्यम, उफथ  

“बाबू” नायरन यांचे शनधन झाले. 
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• फुटबॉल आशि बासे्कटबॉलमधे्य महाराष्ट्र ाच े प्रशतशनशधत्व तसेच 

भारताचे सवायत शवचवासाहय गोलरक्षक म्हिूनही नावलौशकक 

शमळशवला. 

• राष्टर ीय संघासाठी त्याच्या दिकभराच्या कारशकदीत 1956 च्या 

ऑशलस्िकमधे्य भारताला चौथे स्थान शमळवून देण्याचा आशि 

1964 च्या आशियाई क्रीडा स्पधांमधे्य भारताचे प्रशतशनशधत्व 

करण्याचा पराक्रम समाशवष्ट आहे. 

• 1964 मधे्य ते महाराष्टर ाच्या िंतोष करंडक शवजेत्या संघाचा भाग 

होते. सुिमण्यम यांचा जन्म केरळमधील पलक्कड शजल््ात झाला 

होता. 

इंगं्लड आसि ििेक्सचे माजी किथधार टेड डेक्सटर यांचे सनधन 

• इंग्लंड आशि ससेक्सचे माजी कियधार टेड डेक्सटर यांचे शनधन 

झाले. डेक्सटर, “लॉडथ टेड” या नावाने ओळखले जायचे. 

• ते एक आक्रमक फलंदाज आशि अधयवेळ सीम गोलंदाज होते,त्यांनी 

नू्यझीलंडशवरुद्ध 1958 मधे्य पदापयि केल्यानंतर इंग्लंडसाठी 62 

कसोटी खेळल्या आशि 1961-1964 दरम्यान कियधार होते. 

• शनवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी कसोटी खेळाडंूसाठी रँशकंग प्रिाली तयार 

करण्यास मदत केली आशि इंग्लंडसाठी शनवड सशमतीचे अध्यक्ष 

होते. 

भारताचे माजी फुटबॉलपटू आसि ऑसलम्पिकपटू ओ चंद्रशेखर यांचे 

सनधन 

• भारताचे माजी फुटबॉलपटू ओ चंद्रशेखरन यांचे शनधन झाले. ते 

त्यांच्या मूळ राज्य केरळमधे्य ऑसलम्पियन चदं्रशेखरन म्हिून 

प्रशसद्ध होते. 

• बचावपटू म्हिून खेळलेले चंद्रिेखरन यांनी 1960 च्या रोम 

ऑसलम्पिकमधे्य भारतीय संघाचे प्रशतशनशधत्व केले होते. 

माजी राष्ट्र ीय फुटबॉल प्रसशक्षक एि एि हकीम यांच ेसनधन 

• भारताचे माजी फुटबॉलपटू आशि 1960 च्या रोम ऑशलस्िकमधे्य 

खेळलेल्या राष्टर ीय संघाचे िेवटचे सदस् िय्यि शासहि हकीम 

यांचे शनधन झाले. हकीम ‘िाब’, म्हिून लोकशप्रय होते, ते 82 विांचे 

होते. 

• भारतीय फुटबॉलिी त्याच्या पाच-दिकांहून अशधक काळाच्या 

संबंधात, द्रोिाचायथ पुरस्कारप्राप्त हकीम, 1982 च्या शदल्लीतील 

आशियाई क्रीडा स्पधेदरम्यान शदवंगत पी के बॅनजी यांचे िहाय्यक 

प्रसशक्षकही होते. 

• हकीम शफफा बॅज होल्डर आंतरराष्ट्र ीय रेफरी म्हिून काम करत 

होते आशि त्यांनी आशियाई क्लब कप गेम्समधे्य कामशगरी बजावली 

आहे आशि त्यांना प्रशतशष्ठत ध्यानचिं पुरस्कारानेही सन्माशनत 

करण्यात आले आहे. 

• भारतीय हवाई दलाचे माजी स्क्वॉडर न लीडर, हकीम भारतीय क्रीडा 

प्राशधकरिाचे प्रादेशिक संचालक होते आशि 2017 अंडर -17 

शफफा शवचवचिकापूवी स्काउशटंगचे प्रभारी प्रकल्प संचालक 

म्हिून त्यांची िेवटची नेमिूक होती. 

सब्रसटश सवनोिी कलाकार िीन लॉक यांचे सनधन 

• शिशटि कॉमेशडयन िीन लॉक यांचे शनधन झाले. ते शिटनच्या 

सवोतृ्कष्ट शवनोदी कलाकारांपैकी एक होते. 

• 2000 मधे्य, सीन लॉकने सवोतृ्कष्ट लाईव्ह सँ्टड-अप 

कामशगरीसाठी सब्रसटश कॉमेडी अवॉड्थिमधे्य गोगं शजंकला 

होता. 

उत्तर प्रिेशच ेमाजी मुख्यमंत्री कल्याि सिंह यांचे सनधन 

• उत्तर प्रिेशच ेमाजी मुख्यमंत्री कल्याि सिंह यांचे शनधन झाले. 

• त्यांनी जून 1991 ते शडसेंबर 1992 आशि सप्टेंबर 1997 ते नोव्हेंबर 

1999 असे दोनदा उत्तर प्रदेिचे मुख्यमंत्री म्हिून काम पशहले होते 

आशि बाबरी मशीि पतनाच्या वेळी ते उत्तर प्रदेिचे मुख्यमंत्री 

होते. 

• ते दोन वेळा खासदार आहेत तसेच राजस्र्ान आशि सहमाचल 

प्रिेशच ेमाजी राज्यपाल होते. 

ओ.एम नांसबयार यांचे सनधन 

• एका छोया खेड्यातून येऊन आशियाच्या गोल्डन गलय  ठरलेल्या 

पी.टी.उषा यांच े प्रसशक्षक, भारतातील सवायत प्रशसद्ध 

प्रशिक्षकांपैकी एक ओ.एम नांसबयार यांचे शनधन झाले. 

• त्यांनी 1976 साली अगदी लहानपिीच उिा मधील गुि हेरून शतला 

कनू्नर क्रीडा सवभागात प्रशिक्षि शदले होते आशि त्यांच्या 

प्रशिक्षिामुळेच पी.टी. उिा अनेक स्पधाय शजंकू िकल्या. 

केरळच े प्रख्यात सशल्पकार, वं्यगसचत्रकार पी. एि. बॅनजी यांचे 

सनधन 

• केरळचे प्रख्यात वं्यगशचत्रकार, शिल्पकार आशि लोक गायक, 

पी.एि. बॅनजी यांचे शनधन झाले आहे. 

• लसलतकला अकािमी फेलोसशप प्राप्त करिारे, बॅनजी वेंगानूर 

आशि कोडुमान येथील अयं्यकाली आशि बुद्ध शिल्पांसाठी प्रशसद्ध 

होते. 

• लोकशप्रय ‘र्रका पेन्नाले’ यासह लोकगीतांच्या शंखलेच्या 

सादरीकरिासाठी ओळखले जािारे, ते एका आयटी फमयमधे्य 

ग्राशफक शडझायनर म्हिून काम करत होते. 

जे्यष्ठ असभनेते अनुपम श्याम यांचे सनधन  

• जे्यष्ठ अशभनेते अनुपम वयाम यांचे शनधन झाले. टीव्ही धारावाशहक 

मन की आवाज: प्रसतग्या आसि स्लमडॉग समसलयनेअर व बँसडट 

क्वीन सारख्या शचत्रपटांमधे्य त्यांनी भूशमका केल्या होत्या. 

• चयाम यांनी आपल्या सुमारे तीन दिकांच्या दीघय कारशकदीत सत्या, 

शदल से, लगान, हजारो ंख्वाइिें ऐसी अिा शचत्रपटांमधे्य काम केले. 

• 2009 मधे्य स्टार िसवर प्रसाररत झालेल्या मन की आवाज: 

प्रशतग्या या माशलकेत ठाकूर सज्जन शसंगच्या भूशमकेसाठी 

समीक्षकांची मने शजंकली होती. 

युद्धनायक कमोडोर कािारगोड पटिशेट्टी गोपाल राव यांच ेसनधन 

• 1971 चे युद्धनायक आशि महावीर चक्राचे प्राप्तकते कमोडोर 

कािारगोड पटिशेट्टी गोपाल राव यांचे शनधन झाले. राव हे वीर 

िेवा पिकाच ेही मानकरी होते. 
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• आता बांगलािेश असलेल्या पूवय पाशकस्तानला मुक्त करण्यासाठी 

पाशकस्तानबरोबरच्या युद्धात त्यांनी महत्त्वाची भूशमका बजावली. 

• राव यांनी वेस्टनय िीटच्या एका छोया टास्क गु्रपचे नेतृत्व केले 

आशि ऑपरेशन कॅक्ट्ि सललीचा एक भाग म्हिून कराचीच्या 

शकनाऱ्यावर आक्रमक हल्ला चढवला. 

• हवा, पृष्ठभाग आशि पािबुडी हल्ल्याचा धोका असूनही त्याने 4 

सडिेंबर 1971 च्या रात्री या गटाला ितू्रच्या पाण्यात नेले. 

मल्याळम असभनेत्री िरन्या ििी यांचे सनधन 

• लोकशप्रय मल्याळम शचत्रपट आशि टेशलस्व्हजन अशभनेत्री, िरन्या 

ििी यांचे कोव्हीड -19 मुळे शनधन झाले आहे. तसेच त्या 2012 

पासून ककय रोगािी झंुज देत होत्या. 

प्रसिद्ध आयुवेिचायथ बालाजी तांबे यांच ेसनधन 

• सुप्रशसद्ध आध्याम्पत्मक गुरु आशि आयुवेि डॉक्ट्र व योगाचे 

अभ्यािक डॉ बालाजी तांबे यांचे शनधन झाले आहे. 

• लोिावळ्याजवळील समग्र उपचार कें द्र ‘आत्मिंतुलन गाव’ चे 

संस्थापक, डॉ तांबे यांनी अध्यात्म, योग आशि आयुवेद यावर अनेक 

पुस्तके शलशहली होती. 

िुडोकू कोड्याचे सनमाथते माकी काजी यांचे सनधन  

• िुडोकू कोड्याचे शनमायते जपानचे माकी काजी यांचे वयाच्या 69 

व्या विी शपत्त नशलकांच्या ककय रोगाने शनधन झाले. 

• ते जपानी कोडी शनमायि करिाऱ्या शनकोली कंपनी शलशमटेडचे 

अध्यक्ष होते. काजीनंी 1980 मधे्य शमत्रांसह जपानची पशहली कोडे 

माशसक, पझल सुशिन शनकोलीची स्थापना केली. 

• त्याची सवायत प्रशसद्ध शनशमयती सुडोकू 1983 मधे्य झाली.  

जेडथ मु्यलर यांचे सनधन  

• पम्पवचम जमथनीच े माजी फॉरवडय आशि बायनथ मु्यसनचच े महान 

फुटबॉलपटू जेडथ मु्यलर यांचे शनधन झाले. 

• आंतरराष्टर ीय स्तरावर, त्यांनी पस्चचम जमयनीचे प्रशतशनशधत्व करत 62 

सामन्यांमधे्य 68 गोल केले आशि क्लब स्तरावर ते बायनय 

मू्यशनचकडून खेळतांना त्यांनी 427 बंुडेस्िगा सामन्यात शवक्रमी 

365 गोल केले. 

• त्याच्या गोल करण्याच्या ताकदीसाठी त्यांना “बॉम्बर िेर नेशन” 

(“राष्टर ाचा बॉम्बर”) शकंवा फक्त “देर बॉम्बर” असे टोपिनाव देण्यात 

आले होते. 

भारताच ेमाजी बचावपटू सचन्मय चॅटजी यांचे सनधन 

• भारताचे प्रख्यात आंतरराष्टर ीय फुटबॉलपटू सचन्मय चटॅजी, जे 

1970-80 च्या दिकात खेळले, त्यांचे शनधन झाले. 

• 1978 च्या बँकॉक आसशयाई क्रीडा स्पधेत ते भारतीय संघाचे 

सदस् होते जेथे ते उपांत्यपूवय फेरीत चौर्थ्ा स्थानावर होते. 

• चॅटजी देिांतगयत कारशकदीत मोहन बागान, पूवथ बंगाल आसि 

मोहम्मिन स्पोसटांगिाठी खेळले. त्याने चार वेळा संतोि टर ॉफीमधे्य 

बंगालचे प्रशतशनशधत्व केले आशि त्यापैकी तीनमधे्य चॅस्ियन बनले 

तसमळ असभनेता आनंि कन्नन यांच ेसनधन 

• ताशमळ अशभनेता आशि लोकशप्रय टीव्ही शनवेदक आनंि कन्नन 

यांचे शनधन झाले. त्याने तशमळ शचत्रपटसृष्टी येण्यापूवी शसंगापूरमधील 

वसंतहॅम टीव्हीसह त्याच्या कारशकदीची सुरुवात केली शजथे त्याने 

सन मु्यशझकमधे्य स्व्हशडओ जॉकी म्हिून काम केले. 

• त्यांनी वेंकट प्रभंूच्या िरोजा (2008) मधे्य पाहुण्या कलाकाराची 

भूशमका केली. आनंद कन्नन यांनी नंतर शवज्ञान कशल्पत ताशमळ 

शचत्रपट आसििाया उलगम (2012) मधे्य प्रमुख भूशमका केली 

प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्धिेव गुहा यांच ेसनधन 

• प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्धिेव गुहा यांचे शनधन झाले. 

• ते “मधुकरी” (हनी गॅथेरर), “कोइलर कच” (कोएल पक्ष्याजवळ) 

आशि “सोशबनॉय शनबेडॉन” (शवनम्र अपयि) यासारख्या अनेक 

उल्लेखनीय पुस्तकांचे लेखक होते. 

• त्यांना 1976 मधे्य आनंिा पुरस्कार, सशरोमि पुरस्कार आशि 

शरत पुरस्कार यासह अनेक पुरस्कार प्राप्त आहे 

प्रसिद्ध सक्रकेट प्रसशक्षक वािू परांजपे यांच ेसनधन 

• भारताचे माजी शक्रकेटपटू आशि प्रशिक्षक वािू परांजपे यांचे 

शनधन झाले. त्यांनी िुनील गावस्कर, सिलीप वेंगिरकर, राहुल 

द्रसवड, िसचन तेंडुलकर आसि रोसहत शमाथ सारख्या शदग्गजांचे 

मागयदियक म्हिून काम केले. त्यांनी गावस्कर यांना ‘िनी’ हे 

टोपिनावही शदले. 

• परांजपे यांचा जन्म 21 नोव्हेंबर 1938 रोजी गुजरातमधे्य झाला 

होता, परांजपे हे माजी रिजी करंडक खेळाडू आशि राष्ट्र ीय 

सक्रकेट अकािमीचे प्रशिक्षक होते. ते भारताचे माजी आशि 

मंुबईचे शक्रकेटपटू जतीन परांजपे यांचे वडील होते. 

 

सवसवध बातम्या 
 

शेरोझ कासशफ: के 2 सशखर िर करिारा जगातील िवाथत तरुि 

सगयाथरोहक 

• 19 वषीय लाहोर, पासकस्तानचा सगयाथरोहक शेरोझ कासशफ 

8,611 मीटर उंचीच्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सवायत उंच शिखर 

के 2 वर चढाई करिारा जगातील सवायत तरुि व्यक्ती ठरला आहे. 

• काशिफच्या आधी, महान शगयायरोहक मोहम्मद अली सडपारा यांचा 

मुलगा साशजद सडपारा, वयाच्या 20 व्या विी के 2 वर चढिारा 

सवायत तरुि व्यक्ती होता. 

• काशिफने वयाच्या 17 व्या विी जगातील 12 वे सवायत उंच शिखर 

िॉडही गाठले होते. या विी मे मशहन्यात तो एव्हरेस्ट सर करिारा 

सवायत तरुि पाशकस्तानी बनला 

 

िवथ स्पधाथ परीक्षांिाठी महत्त्वाचे मुदे्द : 
 

• वल्य ड अलायि फॉर िेस्टफीशडंग संस्थापक: अिर फजल 

• स्तनपानासाठी जागशतक आघाडीची स्थापना: 14 फेिुवारी 1991 

• स्तनपानासाठी जागशतक आघाडीचे मुख्यालय:पेनांग 

• संयुक्त राष्टर  सुरक्षा पररिदेचे मुख्यालय: नू्ययॉकय , युनायटेड से्टट्स 
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• संयुक्त राष्टर  सुरक्षा पररिदेची स्थापना: 24 ऑक्ट्ोबर 1945 

• इस्रोचे अध्यक्ष: के शसवन. 

• इस्रोचे मुख्यालय: बेंगळुरू, कनायटक. 

• इस्रोची स्थापना: 15 ऑगस्ट 1969. 

• नासाचे प्रिासक: शबल नेल्सन 

• नासाचे मुख्यालय: वॉशिंग्टन डीसी, युनायटेड से्टट्स 

• नासाची स्थापना: 1 ऑक्ट्ोबर 1958. 

• म्यानमार राजधानी: नेप्यानाऊ 

• म्यानमार चलन: कायत 

• आमेशनया राजधानी: येरेवान  

• चलन: आमेशनयन डर ाम 

• इंशडयन बँकेचे मुख्यालय: चेन्नई 

• इंशडयन बँकेच्या मुख्य काययकारी अशधकारी: पद्मजा चंुदुरू 

• इंशडयन बँक स्थापना: 1907 

• ओशडिाचे मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक 

• ओशडिाचे राज्यपाल: गिेिी लाल 

• एसबीआयचे अध्यक्ष: शदनेि कुमार खारा. 

• एसबीआयचे मुख्यालय: मंुबई. 

• एसबीआयची स्थापना: 1 जुलै 1955 

• एचडीएफसी बँकेचे मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

• एचडीएफसी बँकेचे एमडी आशि सीईओ: िशिधर जगदीिन 

• एचडीएफसी बँकेची टॅगलाईन: आम्हाला तुमचे जग समजते. 

• कें द्रीय शवज्ञान आशि तंत्रज्ञान मंत्री: शजतेंद्र शसंह 

• आयएमएफ मुख्यालय: वॉशिंग्टन, डी.सी. युएसए  

• आयएमएफचे व्यवस्थापकीय संचालक आशि अध्यक्ष: 

शक्रस्टशलना जॉशजयएवा 

• आयएमएफच्या मुख्य अथयतज्ज्ञ: गीता गोपीनाथ 

• श्रीलंका राजधानी: श्री जयवधयनेपुरा कोटे्ट 

• चलन: श्रीलंका रुपया. 

• श्रीलंकेचे पंतप्रधान: मशहंदा राजपके्ष 

• श्रीलंकेचे अध्यक्ष: गोताबाया राजपके्ष 

• इंडसइंड बँकेचे मुख्य काययकारी अशधकारी: सुमंत काठपाशलया 

• इंडसइंड बँक मुख्यालय: पुिे 

• इंडसइंड बँकेचे मालक: शहंदुजा गु्रप 

• इंडसइंड बँकेचे संस्थापक: एस. पी. शहंदुजा 

• इंडसइंड बँकची स्थापना: एशप्रल 1994, मंुबई 

• डीबीएस बँकेचे मुख्यालय: शसंगापूर 

• डीबीएस बँकेचे मुख्य काययकारी अशधकारी: पीयूि गुप्ता 

• एलआयसी मुख्यालय: मंुबई 

• एलआयसी ची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1956 

• एलआयसी चे अध्यक्ष: एम.आर. कुमार 

• युरोशपयन से्पस एजिी ही 22 सदस् देिांची आंतरसरकारी 

संस्था आहे 

• युरोशपयन से्पस एजिीची स्थापना 1975 मधे्य झाली आशि 

मुख्यालय पॅररसमधे्य आहे 

• पाशकस्तानची राजधानी: इिामाबाद 

• पाशकस्तानचे अध्यक्ष: आररफ अल्वी 

• पाशकस्तानचे पंतप्रधान: इम्रान खान 

• पाशकस्तान चलन: पाशकस्तानी रुपया 

• जागशतक बँकेचे मुख्यालय: वॉशिंग्टन, डीसी, युनायटेड से्टट्स. 

• जागशतक बँकेची स्थापना: जुलै 1944. 

• जागशतक बँकेचे अध्यक्ष: डेस्व्हड मालपास 

• भारतीय सवोच्च न्यायालयाची स्थापना: 26 जानेवारी 1950 

• भारताचे मुख्य न्यायाधीि न्यायमूती: एन व्ही रमण्णा 

• उत्तराखंडचे राज्यपाल: बेबी रािी मौयय 

• उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री: पुष्कर शसंह धामी 

• आशदत्य शबलाय गु्रप संस्थापक: सेठ शिव नारायि शबलाय 

• आशदत्य शबलाय गु्रपची स्थापना: 1857 

• आशदत्य शबलाय गु्रप मुख्यालय: मंुबई 

• बीआरओ चे महासंचालक: लेफ्टनंट जनरल राजीव चौधरी 

• बीआरओ मुख्यालय: नवी शदल्ली 

• बीआरओ ची स्थापना: 7 मे 1960 

• कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर आशि सीमािुल्क मंडळाचे अध्यक्ष: एम. 

अशजत कुमार 

• कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर आशि सीमािुल्क मंडळ स्थापना: 1 

जानेवारी 1964 

• आरबीआयचे 25 वे गव्हनयर: िस्क्तकांत दास. 

• मुख्यालय: मंुबई 

• स्थापना:1 एशप्रल 1935, कोलकाता 

• भारतीय प्रशतभूती आशि शवशनमय मंडळ मुख्यालय: मंुबई 

• भारतीय प्रशतभूती आशि शवशनमय मंडळ स्थापना: 12 एशप्रल 

1992 

• भारतीय प्रशतभूती आशि शवशनमय मंडळ काययकारी अशधकारी: 

अजय त्यागी 

• अ ॅस्क्सस बँकेचे मुख्य काययकारी अशधकारी: अशमताभ चौधरी 
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• अ ॅस्क्सस बँकेचे मुख्यालय: मंुबई 

• अ ॅस्क्सस बँकेची स्थापना: 3 शडसेंबर 1993, अहमदाबाद 

• जमयनी राजधानी: बशलय न 

• जमयनी चलन: युरो 

• जमयनीचे अध्यक्ष: फँ्रक-वॉल्टर से्टनमेयर 

• आयसीआयसीआय पू्रडेंशियल लाइफ इन्िुरि सीईओ: एनएस 

कन्नन 

• आयसीआयसीआय पू्रडेंशियल लाइफ इन्िुरिची स्थापना: 

2000 

• इरािची राजधानी: तेहरान 

• इरािचे चलन: इरािी तोमन 

• पस्चचम बंगालच्या मुख्यमंत्री: ममता बॅनजी 

• राज्यपाल: जगदीप धनकर 

• शनवडिूक आयोगाची स्थापना: 25 जानेवारी 1950 

• शनवडिूक आयोग मुख्यालय: नवी शदल्ली 

• युशनव्हसयल पोस्टल युशनयन मुख्यालय: बनय, स्स्वत्झलंड 

• युशनव्हसयल पोस्टल युशनयन स्थापना: 9 ऑक्ट्ोबर 1874 

• युशनव्हसयल पोस्टल युशनयनचे महासंचालक: मसाशहको मेटेको 

• राष्टर ीय सुरक्षा रक्षक मुख्यालय: नवी शदल्ली. 

• राष्टर ीय सुरक्षा रक्षकाचे िीदवाक्य: सवयत्र सवोत्तम सुरक्षा 

• इंशडयन बँक्स असोशसएिनचे अध्यक्ष: राजशकरि राय जी 

• इंशडयन बँक्स असोशसएिनचे सीईओ: सुनील मेहता 

• इंशडयन बँक्स असोशसएिनचे मुख्यालय स्थान: मंुबई 

• इंशडयन बँक्स असोशसएिनची स्थापना: 26 सप्टेंबर 1946 

• कें द्रीय नागरी उड्डयन मंत्री: ज्योशतराशदत्य एम. शसंशधया 

• म्यानमार चलन: कायत 

• मालदीवचे अध्यक्ष: इिाशहम मोहम्मद सोशलह 

• मालदीवची राजधानी: माले 

• मालदीवचे चलन: मालदीव रुशफया 

• इंशडयन बँकेच्या मुख्य काययकारी अशधकारी: पद्मजा चंुदुरू 

• इंशडयन बँक स्थापना: 1907 

• उज्जीवन स्मॉल फायनाि बँकेचे मुख्यालय: बेंगळुरू 

• उज्जीवन स्मॉल फायनाि बँकेचे संस्थापक: सशमत घोि 

• उज्जीवन स्मॉल फायनाि बँकेची स्थापना: 28 शडसेंबर 2004. 

• एचएसबीसी बँक इंशडया मुख्यालय: मंुबई 

• एचएसबीसी बँक इंशडयाची स्थापना: 1853 

• जलिक्ती मंत्रालयाचे मंत्री: गजेंद्रशसंह िेखावत 

• युएई राजधानी: अबू धाबी 

• युएई चलन: संयुक्त अरब अशमराती शदरहम 

• युएई अध्यक्ष: खशलफा शबन जायद अल नाहयान 

• भारतपेचे मुख्य काययकारी अशधकारी: अचनीर ग्रोव्हर 

• भारतपेचे मुख्यालय: नवी शदल्ली 

• भारतपेची स्थापना: 2018 

• एनसीडीईएक्स सीईओ: शवजयकुमार वेंकटरामन 

• एनसीडीईएक्स ची स्थापना: 15 शडसेंबर 2003 

• एनसीडीईएक्स मुख्यालय: मंुबई. 

• आयसीआयसीआय बँकेचे मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

• आयसीआयसीआय बँकेची टॅगलाईन: हम है ना, खयाल आपका 

• कझाशकस्तानचे पंतप्रधान: असकर मामीन 

• कझाशकस्तानची राजधानी: नूर-सुलतान 

• कझाशकस्तानचे चलन: कझाकस्तानी टेंगे 

• आसामचे राज्यपाल: जगदीि मुखी 

• आसामचे मुख्यमंत्री: शहमंत शबस्वा सरमा 

• इन्फोशससची स्थापना: 7 जुलै 1981 

• इन्फोशससचे सीईओ: सलील पारेख 

• इन्फोशसस मुख्यालय: बेंगळुरू 

• एलआयसी ची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1956 

• कनायटकचे मुख्यमंत्री: बसवराज एस बोम्मई 

• कनायटकचे राज्यपाल: थावरचंद गेहलोत 

• कनायटक राजधानी: बेंगळुरू 

• स्वीडनची राजधानी: स्टॉकहोम 

• स्वीडनचे अशधकृत चलन: क्रोन 

• स्वीडनचे पंतप्रधान: स्टीफन लोफवेन 

• एचडीएफसी बँकेचे मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

• एचडीएफसी बँकेचे एमडी आशि सीईओ: िशिधर जगदीिन 

• एचडीएफसी बँकेची टॅगलाईन: आम्हाला तुमचे जग समजते 

• पेटीएम मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेि 

• पेटीएमचे संस्थापक आशि मुख्य काययकारी अशधकारी: शवजय िेखर 

िमाय 

• पेटीएमची स्थापना: 2009. 

• एडीबीचे अध्यक्ष: मासातु्सगु असाकावा 

• मुख्यालय: मशनला, शफशलशपि 

• एसआयडब््लयूआयचे काययकारी संचालक: टॉगयनी होल्मगे्रन 

• एसआयडब््लयूआयचे मुख्यालय: स्टॉकहोम, स्वीडन 

• मशिपूरचे मुख्यमंत्री: एन.बीरेन शसंह 

• कतार राजधानी: दोहा 

• चलन: कतारी ररयाल 

• कतारचे पंतप्रधान: िेख खाशलद शबन खशलफा शबन अबे्दलाझीझ 

अल थानी 

• कें द्रीय अप्रत्यक्ष कर आशि सीमािुल्क मंडळ स्थापना: 1 जानेवारी 

1964 

• भारत पेटर ोशलयम कॉपोरेिन शलशमटेडचे सीएमडी: अरुि कुमार 

शसंह 

• भारत पेटर ोशलयम कॉपोरेिन शलशमटेड मुख्यालय: मंुबई 

• भारत पेटर ोशलयम कॉपोरेिन शलशमटेडची स्थापना: 1952 

• हररयािाचे राज्यपाल: बंडारू दत्ताते्रय 
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• हररयािाची राजधानी: चंदीगड 

• हररयािाचे मुख्यमंत्री: मनोहर लाल खट्टर 

• एनटीपीसी चे अध्यक्ष आशि व्यवस्थापकीय संचालक: श्री गुरदीप 

शसंह 

• एनटीपीसी ची स्थापना: 1975 

• एनटीपीसी मुख्यालय: नवी शदल्ली, भारत 

• उत्तराखंडची स्थापना: 9 नोव्हेंबर 2000 

• उत्तराखंडचे राज्यपाल: बेबी रािी मौयय 

• उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री: पुष्कर शसंह धामी 

• उत्तराखंडची राजधानी: देहरादून (शहवाळी), गेयरसैन (उन्हाळी) 

• जागशतक बँकेचे मुख्यालय: वॉशिंग्टन, डीसी, युनायटेड से्टट्स 

• जागशतक बँकेची स्थापना: जुलै 1944 

• जागशतक बँकेचे अध्यक्ष: डेस्व्हड मालपास 

• मलेशिया राजधानी: िालालंपूर 

• मलेशिया चलन: मलेशियन ररंशगट 

• कें द्रीय दक्षता आयोग स्थापन: फेिुवारी 1964 

• कें द्रीय दक्षता आयोग मुख्यालय: नवी शदल्ली 

• िॉडकास्ट ऑशडयि ररसचय कौस्िलची स्थापना: 2010 

• िॉडकास्ट ऑशडयि ररसचय कौस्िल मुख्यालय: मंुबई 

• िॉडकास्ट ऑशडयि ररसचय कौस्िलचे अध्यक्ष: पुशनत गोयंका 

• युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, फ्राि. 

• युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझौले. 

• युनेस्कोची स्थापना: 16 नोव्हेंबर 1945 

• कनायटकचे मुख्यमंत्री: बसवराज एस बोम्मई 

• कनायटकचे राज्यपाल: थावरचंद गेहलोत 

• कनायटक राजधानी: बेंगळुरू 

• हररयािाची राजधानी: चंदीगड 

• हररयािाचे राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रय 

• हररयािाचे मुख्यमंत्री: मनोहर लाल खट्टर  

• इस्रोचे अध्यक्ष : के.शसवन. 

• इस्रो मुख्यालय : बेंगळुरू, कनायटक. 

• इस्रोची स्थापना : 15 ऑगस्ट 1969. 

• आयटीबीपी स्थापना : 24 ऑक्ट्ोबर 1962 

• आयटीबीपी मुख्यालय : नवी शदल्ली, भारत. 

• आयटीबीपी डीजी: एस एस देसवाल. 

• राष्टर ीय मशहला आयोग स्थापना: 1992 

• राष्टर ीय मशहला आयोग मुख्यालय: नवी शदल्ली 

• अ ॅथलेशटक्स फेडरेिन ऑफ इंशडयाचे अध्यक्ष : अशडले जे 

सुशमरावला 

• भारतीय अ ॅथलेशटक्स फेडरेिन स्थापन: 1946 

• अ ॅथलेशटक्स फेडरेिन ऑफ इंशडया मुख्यालयाचे स्थान: नवी 

शदल्ली. 

• इंटरनॅिनल युशनयन फॉर कॉन्झवे्हिन ऑफ नेचर मुख्यालय: 

ग्लॅ्, स्स्वत्झलंड 

• इंटरनॅिनल युशनयन फॉर कॉन्झवे्हिन ऑफ नेचर सीईओ: िुनो 

ओबले 

• इंटरनॅिनल युशनयन फॉर कन्झवे्हिन ऑफ नेचर संस्थापक: 

जु्यशलयन हक्सले 

• इंटरनॅिनल युशनयन फॉर कॉन्झवेिन ऑफ नेचरची स्थापना: 5 

ऑक्ट्ोबर 1948. 

• गुजरातचे मुख्यमंत्री: शवजय रुपािी  

• गुजरातचे राज्यपाल : आचायय देवव्रत. 

• महाराष्टर ाचे राज्यपाल : भगतशसंग कोचयारी 

• महाराष्टर  राजधानी : मंुबई 

• महाराष्टर ाचे मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे 

• युशनसेफ मुख्यालय: नू्ययॉकय , युनायटेड से्टट्स ऑफ अमेररका 

• युशनसेफचे काययकारी संचालक: हेन्रीएटा एच. फोर 

• युशनसेफची स्थापना: 11 शडसेंबर 1946 

• फेसबुकची स्थापना: फेिुवारी 2004 

• फेसबुक सीईओ: माकय  झुकरबगय 

• फेसबुक मुख्यालय: कॅशलफोशनयया, युनायटेड से्टट्स 

• भारताच्या अथयमंत्री: शनमयला सीतारमि 

• महाराष्टर ाचे राज्यपाल: भगतशसंग कोचयारी 

• महाराष्टर ाची राजधानी: मंुबई 

• महाराष्टर ाचे मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे 

• आरबीआयचे 25 वे गव्हनयर: िस्क्तकांत दास 

• मुख्यालय: मंुबई 

• स्थापना: 1 एशप्रल 1935, कोलकाता 

• शसडबीचे सीएमडी: एस रमि 

• शसडबीची स्थापना: 2 एशप्रल 1990 

• शसडबी मुख्यालय: लखनौ, उत्तर प्रदेि 

• इरािची राजधानी: तेहरान 

• इरािचे चलन: इरािी तोमन 

• नागालँडचे मुख्यमंत्री: नेशफउ ररओ 

• नागालँडचे राज्यपाल: आर. एन. रवी. 

• इस्रोचे अध्यक्ष : के.शसवन. 

• इस्रो मुख्यालय : बेंगळुरू, कनायटक. 

• इस्रोची स्थापना : 15 ऑगस्ट 1969 

• आरबीएल बँकेची स्थापना: ऑगस्ट 1943 

• आरबीएल बँकेचे मुख्यालय: मंुबई 

• आरबीएल बँकेचे एमडी आशि सीईओ: शवचववीर अहुजा 

• डीआरडीओचे अध्यक्ष: डॉ जी सतीि रेड्डी 

• डीआरडीओ मुख्यालय: नवी शदल्ली 
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• डीआरडीओ ची स्थापना: 1958 

• एअर चीफ माियल: राकेि कुमार शसंह भदौररया 

• भारतीय हवाई दलाची स्थापना: 8 ऑक्ट्ोबर 1932 

• भारतीय हवाई दल मुख्यालय: नवी शदल्ली. 

• राष्टर ीय औिधी शकंमत प्राशधकरि स्थापन: 29 ऑगस्ट 1997 

• राष्टर ीय औिधी शकंमत प्राशधकरि मुख्यालय: नवी शदल्ली 

• एचसीएल टेक्नॉलॉजीजचे सीईओ: सी शवजयकुमार. 

• एचसीएल टेक्नॉलॉजीजची स्थापना: 11 ऑगस्ट 1976. 

• एचसीएल टेक्नॉलॉजीज मुख्यालय: नोएडा 

• आयडीएफसी फस्टय बँक स्थापना: 2018 

• आयडीएफसी फस्टय बँकेचे एमडी आशि सीईओ: व्ही. वैद्यनाथन 

• आयडीएफसी फस्टय बँक मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

• इंशडयन बँकेचे मुख्यालय: चेन्नई 

• इंशडयन बँकेचे मुख्य काययकारी अशधकारी: पद्मजा चंुदुरू 

• इंशडयन बँक स्थापना: 1907 

• भारतीय पॅराशलस्िक सशमतीच्या अध्यक्षा: दीपा मशलक 

• पाशकस्तानचे अध्यक्ष: आररफ अल्वी 

• पाशकस्तानचे पंतप्रधान: इम्रान खान 

• इस्रो अध्यक्ष: के शसवन. 

• इस्रो मुख्यालय: बेंगळुरू, कनायटक. 

• इस्रोची स्थापना: 15 ऑगस्ट 1969 

• केरळचे मुख्यमंत्री: शपनाराई शवजयन 

• केरळचे राज्यपाल: आररफ मोहम्मद खान 

• आसामचे राज्यपाल: जगदीि मुखी 

• आसामचे मुख्यमंत्री: शहमंत शबस्वा सरमा 

• आसामची राजधानी: शदसपूर 

• अफगाशिस्तान राजधानी: काबूल 

• अफगाशिस्तान चलन: अफगाि अफगािी 

• अफगाशिस्तान अशधकृत भािा: पचतो, दारी 

• जागशतक आरोग्य संघटनेचे अध्यक्ष: तेद्रोस अधानोम 

• डब््लयूएचओ चे मुख्यालय: शजनेव्हा, स्स्वत्झलंड 

• डब््लयूएचओ ची स्थापना: 7 एशप्रल 1948 

• एचसीएल टेक्नॉलॉजीजचे सीईओ: सी शवजयकुमार 

• एचसीएल टेक्नॉलॉजीजची स्थापना: 11 ऑगस्ट 1976 

• एचसीएल टेक्नॉलॉजीजचे मुख्यालय: नोएडा 

• गोदरेज इंडस्टर ीजची स्थापना: 1963 

• गोदरेज इंडस्टर ीज मुख्यालय: महाराष्टर  

• आयटीबीपी डीजी: एस एस देसवाल. 

• एचडीएफसी बँकेचे मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

• एचडीएफसी बँकेचे एमडी आशि सीईओ: िशिधर जगदीिन 

• एचडीएफसी बँकेची टॅगलाईन: आम्हाला तुमचे जग समजते 

• पुडुचेरीचे मुख्यमंत्री: एन रंगासामी 

• उत्तर प्रदेिची राजधानी: लखनऊ  

• उत्तर प्रदेिच्या राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल 

• उत्तर प्रदेिचे मुख्यमंत्री: योगी आशदत्यनाथ 

• झांशबया राजधानी: लुसाका 

• झांशबया चलन: झांशबयन िाचा 

• ओशडिाचे मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक  

• ओशडिाचे राज्यपाल: गिेिी लाल 

• एसबीआय लाइफ इन्िुरि सीईओ: महेि कुमार िमाय. 

• एसबीआय लाइफ इन्िुरि मुख्यालय: मंुबई 

• एसबीआय लाइफ इन्िुरिची स्थापना: माचय 2001 

• आरबीआय चे 25 वे गव्हनयर: िस्क्तकांत दास 

• मुख्यालय: मंुबई 

• स्थापना: 1 एशप्रल 1935, कोलकाता 

• केरळचे मुख्यमंत्री: शपनाराई शवजयन 

• केरळचे राज्यपाल: आररफ मोहम्मद खान 

• शदल्लीचे मुख्यमंत्री: अरशवंद केजरीवाल 

• शदल्लीचे नायब-राज्यपाल: अशनल बैजल 

• इस्रो अध्यक्ष: के शसवन 

• इस्रो मुख्यालय: बेंगळुरू, कनायटक 

• इस्रोची स्थापना: 15 ऑगस्ट 1969 

• पीसकीशपंग ऑपरेििसाठी सरशचटिीस: जीन-शपयरे 

लॅक्रॉइक्स 

• िांतता प्रचालन शवभाग स्थापना: माचय 1992 

• पीसकीशपंग ऑपरेिि शवभाग मुख्यालय: नू्ययॉकय , युनायटेड 

से्टट्स 

• डीआरडीओ चे अध्यक्ष: डॉ जी सतीि रेड्डी. 

• डीआरडीओ मुख्यालय: नवी शदल्ली. 

• डीआरडीओ ची स्थापना: 1958. 

• इंशडयन बँकेचे मुख्यालय: चेन्नई; 

• इंशडयन बँकची स्थापना: 1907 

• कोटक मशहंद्रा बँक स्थापना: 2003 

• कोटक मशहंद्रा बँकेचे मुख्यालय: मंुबई, महाराष्टर  

• कोटक मशहंद्रा बँकेचे एमडी आशि सीईओ: उदय कोटक 

• नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इंशडयाचे एमडी आशि सीईओ: 

शदलीप आसबे 

• नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इंशडया मुख्यालय: मंुबई 

• नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इंशडयाची स्थापना: 2008 

• फेसबुकची स्थापना: फेिुवारी 2004; 

• फेसबुक सीईओ: माकय  झुकरबगय; 
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• फेसबुक मुख्यालय: कॅशलफोशनयया, युनायटेड से्टट्स. 

• कें द्रीय रसे्त वाहतूक आशि महामागय मंत्री: शनतीन जयराम 

गडकरी. 

• एलआयसी मुख्यालय: मंुबई 

• एलआयसीची स्थापना: 1 सप्टेंबर 1956 

• एलआयसीचे अध्यक्ष: एमआर कुमार 

• भारताचे 48 वे सरन्यायाधीि (CJI): नूतलापती वेंकट रमि 

• भारतीय सवोच्च न्यायालयाची स्थापना: 26 जानेवारी 1950 

• महाराष्टर ाचे राज्यपाल: भगतशसंग कोचयारी 

• महाराष्टर ाची राजधानी: मंुबई 

• महाराष्टर ाचे मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे. 

• फोनपे चे सीईओ: समीर शनगम 

• फोनपेचे मुख्यालय: बेंगळुरू, कनायटक. 

• एचएसबीसीचे मुख्य काययकारी अशधकारी: पीटर वोगं 

• एचएसबीसी संस्थापक: थॉमस सदरलँड 

• एचएसबीसी ची स्थापना: माचय 1865 
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