
 Current Affairs 31 December 2021 

 1)नागालँड रा�याला '�व���त �े�' �हणनू घो�षत 
 क� � सरकारने संपणू� नागालँड रा�याला '�व���त �े�' �हणनू घो�षत केले आ�ण 30 
 �डस�बर 2021 पासनू सश�� दल (�वशषे अ�धकार) कायदा (AFSPA) सहा 
 म�ह�यांसाठ� वाढवला. 
 नागालँड :- 

 ●  म�ुयमं�ी - ने�फय ू�रओ 
 ●  रा�यपाल - जगद�श मखुी 
 ●  �श�लोई तलाव, मेलरु� 
 ●  को�हमा य�ु �मशानभमूी 
 ●  तोख ूएम�ग उ�सव 
 ●  नकनलेुम उ�सव 
 ●  हॉन��बल फेि�ट�हल 

 2) ज�म ूआ�ण का�मीर ऊजा� �वकास �वभागाने अल�कडचे 
 पलुवामा�या ल�सीपोरा भागात प�हले गॅस-इ�सलेुटेड सब�टेशन 
 (GIS) काया�ि�वत केले आहे �यामळेु वीज परुव�याला चालना �मळाल� 
 आहे. 
 ▪ ज�म ूआ�ण का�मीर :- 

 ●  ज�म-ूका�मीरचे रा�यपाल - मनोज �स�हा 
 ●  राजपर�यन व�यजीव अभयार�य 
 ●  �हरापोरा व�यजीव अभयार�य 
 ●  गुलमग� व�यजीव अभयार�य 
 ●  द�चगाम रा���य उ�यान 
 ●  सल�म अल� रा���य उ�यान 

 3) संर�ण मं�ी �ी राजनाथ �सहं यांनी बॉड�र रोड ऑग�नायझशेन 
 (BRO) �वारे राब�व�यात आले�या 27 र�त ेआ�ण पलू �क�पांचे 
 अनावरण केले, �याम�ये द��ण लडाखमधील उम�लगं-ला �खडंीवर 



 19,000 फुटांपे�ा जा�त उंचीवर (जगातील सवा�त उंच मोटार�यो�य 
 र�ता) बांध�यात आलेला एक �क�प समा�व�ट आहे. 

 4) गुजरातचे म�ुयमं�ी भपू�� पटेल यांनी  आरो�य सेवा �यव�थापन 
 क� � (HSMC) लाँच केले. 

 गुजरातचे म�ुयमं�ी भपू�� पटेल यांनी सोमवार� �व�वध रा���य आ�ण रा�य�तर�य 
 आरो�य योजनांवर देखरेख ठेव�यासाठ� आरो�य सेवा �यव�थापन क� � (HSMC) लाँच 
 केले. 
 ➨�यांनी गांधीनगरम�ये गुजरात ए�पड�ेमक �र�पॉ�स मॅनेजम�ट इ�फॉम�शन �स�टम 
 (GERMIS) �या वेबसाइटचे अनावरण केले. 

 गुजरात:- 
 ●  म�ुयमं�ी - भपू�� पटेल 
 ●  रा�यपाल - आचाय� देव�त 
 ●  नागे�वर मं�दर 
 ●  सोमनाथ मं�दर 

 5) IndusInd बँकेने ‘�ीन �फ��ड �डपॉ�झ�स’ लाँच कर�याची घोषणा केल� आहे, 
 �या�वारे जमा रकमेचा उपयोग संय�ुत रा��ां�या शा�वत �वकास उ���टांना (SDGs) 
 समथ�न करणा�या �क�पांना आ�ण कंप�यांना �व�तपरुवठा कर�यासाठ� केला जाईल. 



 6) उ�तर �देश सरकारने झाशी रे�वे �थानकाचे नाव बदलनू राणी 
 ल�मीबाई�या नावावर वीरांगना ल�मीबाई रे�वे �थानक असे केले 
 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�यानरा���य चंबळ अभयार�य 
 ●  गो�वदं व�लभ पंत सागर तलाव 
 ●  काशी �व�वनाथ मं�दर 
 ● 

 7) आ�शयातील सवा�त मो�या हाट� �हॉ��ह �न�म�ती स�ुवधेचा 
 पायाभरणी 
 भारत आ�ण जम�नी येथे ि�थत �ा�सल�ुमना ने आ�ं �देश मेडटेक झोन (AMTZ) येथे 
 Vizag येथे आ�शयातील सवा�त मो�या हाट� �हॉ��ह �न�म�ती स�ुवधेचा पायाभरणी 
 समारंभ पार पाडला. 



 ▪ आ�ं �देश :- 
 ●  म�ुयमं�ी - जगनमोहन रे�डी 
 ●  रा�यपाल - �व�वभषूण ह�रचंदन 
 ●  �यंकटे�वर मं�दर 
 ●  �ी भर��मा मि�लकाजु�न मं�दर 

 8) ���स �य ूड�ेहलपम�ट बँक (NDB) ने घोषणा केल� क� त ेइिज�तला 
 �यांचे नवीन सद�य �हणनू जोडले. 
 ➨बांगलादेश, संय�ुत अरब अ�मराती (UAE) आ�ण उ��वे नंतर, इिज�त हा NDB 
 म�ये दाखल झालेला चौथा नवीन सद�य आहे, �याने बँकेचा जाग�तक �तरावर 
 �व�तार केला आहे. 
 ➨भारताने ���स �य ूड�ेहलपम�ट बँकेचे नवीन सद�य �हणनू इिज�तचे �वागत केले. 

 9) �श�ण मं�ालयाने इनो�हेशन अ�च�हम��स (ARIIA) 2021 
 वर�ल सं�थांची अटल रँ�कंग जार� केल� आहे. 
 ➨ तां��क �मवार�त, इं�डयन इि��ट�यटू ऑफ टे�नॉलॉजी म�ास (IIT म�ास) ह� 
 भारतातील सवा�त ना�व�यपणू� श�ै�णक सं�था �हणनू ओळखल� गेल� आहे. 
 आयआयट� म�ासने �थम �मांक �मळव�याची ह� �तसर� वेळ आहे. आयआयट� 
 बॉ�बे आ�ण आयआयट� �द�ल� अन�ुमे दसु�या आ�ण �तस�या �मांकावर आहेत. 

 10) कॅ�बनेट�या �नय�ुती स�मतीने (ACC) UCO बँकेचे MD आ�ण 
 CEO अतलु कुमार गोयल यांची पंजाब नॅशनल बँक (PNB) चे MD 
 आ�ण CEO �हणनू 1 फे�वुार� 2022 पासनू �नय�ुतीला मा�यता 
 �दल� आहे. 

 11) भारतीय ल�कराने म�य �देश रा�यातील महू येथील �म�लटर� 
 कॉलेज ऑफ टे�लक�य�ुनकेशन इंिज�नअ�रगं (MCTE) येथे �वांटम 
 �योगशाळा �थापन केल� आहे. 
 ➨ नवीन �योगशाळा उदयो�मखु तं��ान �े�ाम�ये संशोधन आ�ण ��श�ण 
 वाढव�यासाठ� स�ु कर�यात आल� आहे. 

 ●  म�य �देश 
 ●  म�ुयमं�ी - �शवराज �सहं चौहान 
 ●  रा�यपाल - मंगूभाई छगनभाई 



 ●  भीमबेटका लेणी 
 ●  साची येथील बौ� �मारक 
 ●  खजरुाहो मं�दर 

 12) पंत�धान नर�� मोद� यांनी भारत पे�ो�लयम कॉप�रेशन �ल�मटेड 
 (BPCL) �या बीना �रफायनर� (MP) त ेPOL ट�म�नल पंक�, कानपरू 
 (UP) या बहु-उ�पादन पाइपलाइनचे उ�घाटन केले. 
 ➨356-�कमी-लांबी�या पाइपलाइनची �मता समुारे 3.45 दशल� मे��क टन ��तवष� 
 (MMTPA) आहे. 

 13) रा�धका झा, भारतीय �शासक�य सेवा संवग� 2002, यांची 
 रा�य-संचा�लत ऊजा� काय��मता सेवा (EESL) म�ये म�ुय काय�कार� 
 अ�धकार� �हणनू �नय�ुती कर�यात आल� आहे. 
 ➨ EESL हा NTPC, पॉवर ��ड, पॉवर फायना�स कॉप� आ�ण REC यांचा संय�ुत 
 उप�म आहे, जो देशात ऊजा� काय��मतलेा चालना दे�यासाठ� काम करतो. 

 14) आ�ं �देशचे म�ुयमं�ी वायएस जगन मोहन रे�डी यांनी कृ�णा 
 िज��यात जग�ना पलावे�लवुा-एपी अमलू �क�पाचा शभुारंभ केला. 

 ●  आ�ं �देश :- 
 ●  म�ुयमं�ी - जगनमोहन रे�डी 
 ●  रा�यपाल - �व�वभषूण ह�रचंदन 
 ●  �यंकटे�वर मं�दर 
 ●  �ी भर��मा मि�लकाजु�न मं�दर 

 15) उ�तराखंडचे म�ुयमं�ी प�ुकर �सहं धामी यांनी काकरा येथे 
 उ�तराखंड�या प�ह�या मगर��या पायवाटेचे आ�ण ख�तमा येथील 
 तरेाई पवू� वन �वभागातील सरुई इकोटो�रझम झोनम�ये जंगल 
 सफार�चे उ�घाटन केले. 

 ●  उ�तराखंडचे म�ुयमं�ी :- प�ुकर �सहं धामी 
 ●  रा�यपाल :- गु��मत �सगं 
 ●  आसन संवध�न राखीव 
 ●  देशातील प�हल� मॉस गाड�न 
 ●  देशातील प�हले परागकण उ�यान 



 ●  एकाि�मक आदश� कृषी �ाम योजना 
 ●  राजाजी �या� �क�प 
 ●  िजम कॉब�ट रा���य उ�यान 


