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 1)गु� गो�वदं �सगं यां�या प�ुांना ��ांजल� �हणनू २६ �डस�बर रोजी वीर बाल �दवस साजरा केला जाईल: 
 पंत�धान मोद� 

 ●  पंत�धान नर�� मोद� यांनी जाह�र केले क�, सा�हबजादे (गु� गो�वदं �सगं यांचे प�ु) यां�या धयैा�ला 
 आ�ण �यां�या �याया�या शोधासाठ� या वषा�पासनू 26 �डस�बर हा �दवस 'वीर बाल �दवस' �हणनू 
 साजरा केला जाईल. 
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 २) खाद� आ�ण �ामो�योग आयोग (KVIC) चे अ�य� �वनय कुमार स�सेना यांनी उ�तर �देशातील 
 गा�झयाबाद येथील �सरोरा गावात देशातील प�हल� मोबाईल हनी �ोसे�सगं �हॅन लॉ�च केल�. 

 ●  खाद� आ�ण �ामो�योग आयोग (KVIC) चे अ�य�, �वनय कुमार स�सेना यांनी गा�झयाबादमधील 
 �सरोरा गावात देशातील प�हल� मोबाईल हनी �ोसे�सगं �हॅन लॉ�च केल� आहे. मोबाईल �हॅन KVIC ने 
 �यां�या बहु-�श�त ��श�ण क� �, पांजोकेहरा येथे �. 15 लाख खचू�न तयार केल� आहे. हे मोबाईल मध 
 ���या य�ुनट 8 तासात 300 �कलो मधावर ���या क� शकत.े �हॅनम�ये चाचणी �योगशाळा देखील 
 आहे, जी �व�रत मधा�या गुणव�तचेी तपासणी करेल. 



 मोबाईल हनी �ोसे�सगं �हॅन लॉ�च 

 ▪ 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 

 3) �व�छ भारत �मशन (�ामीण) फेज-II काय��मांतग�त उघ�यावर शौचम�ुत (ODF �लस) गावां�या याद�त 
 तलेंगणा देशात �थम �मांकावर आहे. 

 ●  31 �डस�बर 2021 पय�त �व�छ भारत �मशन (�ामीण) फेज-2 काय��मांतग�त उघ�यावर शौचास 
 म�ुत (ODF �लस) गावां�या याद�त इलंगण हे देशात प�हले आहे. रा�यातील 14,200 गावांपकै� 
 त�बल 13,737 गावे रा�य ODF �लस याद�त आहे, जे 96.74% आहे. �यानंतर ता�मळनाडूम�ये 
 4,432 गावे (35.39%) आ�ण कना�टकात 1,511 गावे (5.59%) आहेत. गुजरात केवळ 83 गावांसह 
 (0.45%) 17 �या �मांकावर आहे. 

 ▪  तलंेगणा :- ➨म�ुयमं�ी - कलवकंुतला चं�शखेर राव 

 ➨अमराबाद �या� �क�प 



 ➨कावल �या� �क�प 
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 4) चौदा वषा�चा भरत स�ुम�यम आपला अ�ंतम जीएम नॉम� पणू� क�न आ�ण इटल�तील वेगा�नी कप 
 ओपनम�ये 2500 रे�टगं पार क�न देशातील 73 वा �ँडमा�टर बनला आहे. 

 ●  भरतने इटल�तील �हगा�नी कप ओपनम�ये �तसरा आ�ण अ�ंतम जीएम नॉम� पणू� के�यानंतर ह� 
 काम�गर� केल�. चौदा वषा�चा भरत स�ुम�यम र�ववार�, ९ जानेवार� रोजी इटल�तील वेगा�नी कप 
 ओपनम�ये �तसरा आ�ण अ�ंतम जीएम नॉम� पणू� क�न भारताचा ७३वा ब�ु�बळ �ँडमा�टर बनला. 

 5) �सटकॉम “फुल हाऊस” वर ��य �सगंल डॅड डॅनी टॅनर�या भ�ूमकेसाठ� आ�ण “अमे�रकेचे मजेदार होम 
 ि�ह�डओ” चे हुशार हो�ट �हणनू ओळखले जाणारे अ�भनेता-कॉमे�डयन बॉब सेगेट यांचे �लो�रडाम�ये �नधन 
 झाले. तो ६५ वषा�चा होता. 

 बॉब सेगेट 

 6) नासा�या जे�स वेब �पेस टे�ल�कोपने �याचा दोन आठव�यांचा तनैाती ट�पा पणू� केला. 

 ●  द�ुब�णीला दमुडून अतंराळात ने�यात आले कारण त ेरॉकेट�या नाका�या शंकूम�ये �या�या 
 ऑपरेशनल कॉि�फगरेशनम�ये बस�यासाठ� खपू मोठे होत.े फ�ल�ग ���या एक गुंतागुंतीची आ�ण 
 आ�हाना�मक ���या आहे आ�ण नासा�या �हण�यानसुार, अशा �कारचा आतापय�तचा सवा�त कठ�ण 
 �क�प आहे. 

 ●  जे�स वेब �पेस टे�ल�कोप हे एक अभतूपवू� �मशन आहे जे प�ह�या आकाशगंगेतील �काश 
 पाह�या�या आ�ण आप�या �व�वाची रह�ये शोध�या�या मागा�वर आहे. 

 ▪ नासा :- 



 ➨म�ुयालय - वॉ�श�ंटन, डी.सी. 

 ➨ �थापना - 29 जलु ै1958 

 ➨पवू�वत� एज�सी - एरोनॉ�ट�ससाठ� रा���य स�लागार स�मती 

 7) केरळि�थत सावकार द��ण भारतीय बँकेने �ाय�सस फॉर �बझनेस कं�ट�यटु� अतंग�त सव��कृ�ट 
 ऑटोमेशनसाठ� UiPath ऑटोमेशन ए�सल�स अवॉ��स 2021 िजंकले आहेत. 

 ▪ केरळ :- 

 ➠चेराई बीच 

 ➠ पे�रयार नद�वर इडु�क� धरण 

 ➠पांबा नद� 

 ➠कुमारकोम रा���य उ�यान 

 ➠अनामदु� शोला रा���य उ�यान 

 ➠ एर�वकुलम रा���य उ�यान 

 ➠ सायल�ट �हॅल� नॅशनल पाक�  

 8) पंजाब सरकारने 1987 �या बॅचचे भारतीय पोल�स सेवा (IPS) अ�धकार� �ह� के भवरा यांची रा�याचे नवीन 
 पोल�स महासंचालक (DGP) �हणनू �नय�ुती केल�. �नवडणकु��या पा�व�भमूीवर तीन म�ह�यांतील त े�तसरे 
 डीजीपी असतील. 



 �ह� के भवरा 

 ●  भवरा यांचा काय�काळ हा पदभार �वीकार�या�या तारखेपासनू �कमान दोन वषा�चा असेल. 
 ●  पंजाबला तीन म�ह�यां�या कालावधीत �तसरा डीजीपी �मळाला आहे. 

 9) �द�ल� �व�यतु �नयामक आयोगाने (DERC) 'पॉवर आ�ण एनज�' �ेणीम�ये SKOCH �स��हर परु�कार 
 पटकावला आहे. 

 ●  गु�वार� झाले�या �शखर प�रषदेत समहूाने DERC ला “�कफायतशीर �कमतीत वीजेची गुणव�ता, 
 सलुभता आ�ण उपल�धता (24×7) स�ुनि�चत कर�यासाठ� शा�वत वातावरणावर ल� क� ��त 
 के�याब�ल” उ�कृ�ट योगदानासाठ� हा परु�कार दे�यात आला, असे एका �नवेदनात �हटले आहे. 

 10) रा���य आरो�य अ�भयान, आसाम यांनी �परामल �वा�थ आ�ण �स�को यां�या सहकाया�ने रा�यातील 
 साव�ज�नक आरो�य सेवा �वतरण बळकट कर�यासाठ� �डिजटल आरो�य तं��ानाचे एक�ीकरण �द�श�त 
 कर�यासाठ� "�नरामय" �क�प स�ु केला. 

 ▪ 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 



 11) �च�पट �द�दश�क रंिजत बालकृ�णन यांची केरळ रा�य चाल�च� अकादमी (KSCA) चे नवीन अ�य� 
 �हणनू �नवड कर�यात आल� आहे, तर गायक एम जी �ीकुमार केरळ संगीत नाटक अकादमी (KSNA) चे 
 नवीन अ�य� असतील. 

 12) उ�तर �देशला ततृीय रा���य जल परु�कार-2020 म�ये सव��कृ�ट रा�य �ेणीम�ये �थम पा�रतो�षक 
 दे�यात आले आहे, �यानंतर राज�थान आ�ण ता�मळनाडूचा �मांक लागतो. 

 ▪  राज�थान:- म�ुयमं�ी - अशोक गेहलोत 

 रा�यपाल - कलराज �म�ा 

 ➭अबंर पॅलेस 

 ➭ हवा महाल 

 ➭रणथंबोर रा���य उ�यान 

 ➭�सट� पॅलेस 

 ➭केओलादेव घाना रा���य उ�यान 

 ➭सा�र�का रा���य उ�यान. 

 ➭ कंुभलगड �क�ला 
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