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 1) कानपरू मे�ो रे�वे 
 पंत�धान नर�� मोद� यांनी कानपरू मे�ो रे�वे�या पणू� झाले�या भागाचे उ�घाटन केले आ�ण उ�तर �देशचे 
 म�ुयमं�ी योगी आ�द�यनाथ यां�यासमवेत �यावर �वार� केल�. 

 ➨ कानपरू मे�ो रे�वे �क�पाचा पणू� झालेला 9 �कमी लांबीचा भाग IIT कानपरू त ेमोती झील पय�त 
 पसरलेला आहे. 

 उ�तर �देश :- म�ुयमं�ी - योगी आ�द�यनाथ 

 रा�यपाल - �ीमती. आनंद�बेन पटेल 

 ➨चं��भा व�यजीव अभयार�य 

 ➨दधुवा रा���य उ�यान 

 ➨रा���य चंबळ अभयार�य 

 ➨गो�वदं व�लभ पंत सागर तलाव 

 ➨काशी �व�वनाथ मं�दर 
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 2) सवा�त जलद भारतीय य�ट�र�क 
 ऋषभ पंत खेळा�या सवा�त लांब फॉरमॅटम�ये 100 बाद पणू� करणारा सवा�त जलद भारतीय य�ट�र�क बनला. 
 द��ण आ��के�व�� स�ु असले�या प�ह�या कसोट��या �तस�या �दवशी पंतने ह� काम�गर� केल�. 

 ➨ डावख�ुया फलंदाजाने माजी कण�धार एमएस धोनीचा १०० बाद हो�याचा �व�म मोडला. 

 3) सरुतचे उ�योगपती �वरल सधुीरभाई देसाई यांना �लोबल ए��हायन�म�ट अडँ 
 �लायमेट अ◌ॅ�शन �सट�झन अवॉड� 2021 ने स�मा�नत कर�यात आले आहे. 

 सरुतचे उ�योगपती �वरल सधुीरभाई देसाई, जे गुजरातचे �ीनमन �कंवा �ीन मॅन �हणनू ��स� आहेत, यांना 
 �लोबल ए��हायन�म�ट अडँ �लायमेट अ◌ॅ�शन �सट�झन अवॉड� 2021 ने स�मा�नत कर�यात आले आहे. 

 4) मो�ट इनो�हे�ट�ह बे�ट �ॅि�टस’ 

 HDFC बँकेने ��ति�ठत कॉ�फेडरेशन ऑफ इं�डयन इंड��� (CII) �डिजटल �ा�सफॉम�शन अवॉड� 2021 म�ये 
 ‘मो�ट इनो�हे�ट�ह बे�ट �ॅि�टस’ िजंकला आहे. 

 5) भारताकड ेरा�� सरु�ा प�रषदेत दहशतवाद�वरोधी स�मतीचे अ�य�पद 

 भारत जानेवार� 2022 म�ये संय�ुत रा�� सरु�ा प�रषदेत दहशतवाद�वरोधी स�मतीचे अ�य�पद भषूवेल. ह� 
 स�मती भारतासाठ� अ�धक मह��वाची आहे, कारण हा देश जाग�तक �यासपीठावर दहशतवादाचा नायनाट 
 कर�यासाठ� आ�ण �या�याशी लढा दे�यासाठ� समप�क उपाययोजना करत आहे. 

 ➨दहशतवाद�वरोधी UNSC स�मतीचे अ�य�पद 10 वषा�नंतर भारताकड ेअसेल, कारण भारताने 2012 म�ये 
 या स�मतीचे शवेटचे अ�य�पद भषूवले होत.े 

 6) 'पस�न ऑफ द इयर' 
 आ�लया भ�, �याने �त�या अनकुरणीय अ�भनय कौश�याने आ�ण फॅशन से�सने सवा�ना �भा�वत केले आहे, 
 �तला अल�कडचे पीपल फॉर द ए�थकल ��टम�ट ऑफ अ◌ॅ�नम�स (PETA) इं�डयाने 2021 'पस�न ऑफ द 
 इयर' �हणनू घो�षत केले आहे. 



 ➨पश-ूअनकूुल फॅशन उ�योगा�या समथ�नाथ� आ�ण गरज ूकु� ेआ�ण मांजर�ंसाठ� �तची व�कल� के�याब�ल 
 �तचे काय� साजरे कर�यासाठ� �तला ��ति�ठत पदवी �दान कर�यात आल�. 

 7) “द मोद� गॅि�बट: डीको�डगं मोद� 2.0” 

 “द मोद� गॅि�बट: डीको�डगं मोद� 2.0” नावाचे नवीन प�ुतक �का�शत झाले आहे. हे प�ुतक संज ूवमा� यांनी 
 �ल�हले आहे, जे एक अथ�शा��� आ�ण भाजपचे रा���य �व�त ेआहेत. 

 8) ��मोस उ�पादन क� �ाची पायाभरणी 
 संर�ण मं�ी राजनाथ �सहं यांनी लखनौ येथे संर�ण संशोधन आ�ण �वकास सं�था (DRDO) �वारे �थापन 
 कर�यात येणा� या संर�ण तं��ान आ�ण चाचणी क� � (DTTC) आ�ण ��मोस उ�पादन क� �ाची पायाभरणी 
 केल�. 

 संर�ण संशोधन आ�ण �वकास सं�था (DRDO):- 

 ➠ �थापना - 1958 

 ➠ म�ुयालय - नवी �द�ल� 

 ➠ अ�य� - जी. सतीश रे�डी 

 9) भारतीय �स�य�ुरट�ज अडँ ए�सच�ज बोडा��या स�लागार स�मती�या सद�या 
 आरती कृ�णन 

 �बझनेसलाइन�या संपादक�य स�लागार आरती कृ�णन यांना �य�ुयअुल फंडांवर�ल भारतीय �स�य�ुरट�ज 
 अडँ ए�सच�ज बोडा��या स�लागार स�मती�या सद�या �हणनू सामील कर�यात आले आहे. 

 ➠भारतीय �स�य�ुरट�ज अडँ ए�सच�ज बोड� (SEBI) ह� भारतातील �स�य�ुरट�ज आ�ण कमो�डट� माक� टसाठ� 
 �नयामक सं�था आहे जी भारत सरकार�या �व�त मं�ालया�या अख�यार�त आहे. हे 12 ए��ल 1988 रोजी 
 �था�पत केले गेले आ�ण SEBI कायदा, 1992 �वारे 30 जानेवार� 1992 रोजी वधैा�नक अ�धकार �दले गेले. 



 10) उपरा��पती एम. �यंक�या नायडू यां�या ह�त ेडॉ. �ह�.एल. द�त - ि�ल�पसेस 
 ऑफ अ पायो�नयस� लाइफ जन�, �ह�.एल. इं�दरा द�त. 

 11) आसाम-मेघालय केडर�या 2005 बॅच�या भारतीय पो�लस सेवा (IPS) अ�धकार� 
 �हायोलेट ब�आ या आसाम पो�लसात महा�नर��क पदावर बढती �मळ�वणार� प�हल� 
 म�हला ठरल�. 

 आसाम म�ुयमं�ी - डॉ �हमंता �ब�वा सरमा 

 रा�यपाल - �ा जगद�श मखुी 

 ➨�द� ूसायखोवा रा���य उ�यान 

 ➨काझीरंगा रा���य उ�यान 

 ➨नामेर� रा���य उ�यान 

 ➨मानस रा���य उ�यान 
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