
 

 

1) इस्रायलच्या इलात येथे झालले्या 70 व्या मिस यमुिव्हसस 2021 िध्ये भारताचे 

प्रमतमिमित्व करणाऱ्या पंजाबििील 21 वर्षीय हरनाझ संधू 2000 िध्ये लारा दत्तािे 

मवजेतेपद मजंकल्यािंतर 21 वर्ाांिी हा िकुुट आपल्या घरी आणला. 

➨मतिे पराग्वे आमण दमिण आमिका या स्पिसकांिा पराभतू करूि िकुुटावर दावा केला. 

➨हरिाझ संिलूा जागमतक स्तरावर थेट-प्रवामहत झालेल्या कायसक्रिात िेमससकोच्या 

िाजी मिस यमुिव्हसस 2020, अँमिया िेझा यांिी िकुुट प्रदाि केला. 

➨समुमिता सेि ही 1994 िध्ये स्पिास मजंकणारी पमहली भारतीय आह.े 

2) कमलंगा सामहत्य िहोत्सवाच्या (KLF) आठव्या आवतृ्तीचे उद्घाटि ओमिशाचे पयसटि 

िंत्री, ज्योती प्रकाश पामणग्रही यांच्या हस्ते झाल.े ➨पद्मश्री श्रीमिवास उद्गाता यांिा कमलंग 

सामहत्य परुस्कार आमण अरुण किल यांिा कमलगं सामहत्य आंतररामरीय परुस्कारािे 

सन्िामित करण्यात आले. 

➨ तिल बंदोपाध्याय यांिा त्यांच्या “पँिेिोमियि: द गे्रट इमंियि बँमकंग रॅजेिी” या 

पसु्तकासाठी इकॉिॉिी श्रेणीतील सवोत्कृष्ट लखेकाचा परुस्कार दणे्यात आला. 

   ओमिशाचे िखु्यिंत्री – िवीि पटिायक 

➨ राज्यपाल – गणेशीलाल 

➨ मसमिमलपाल व्याघ्र प्रकल्प 



 

 

*➨ सातकोमसया व्याघ्र प्रकल्प 

➨ मभतरकमणका खारफुटी 

➨ िलाबिा पिी अभयारण्य 

3) भारतीय सामंख्यकी संस्था कोलकाता येथील गमणतज्ञ िीिा गपु्ता यांिा ‘2021 DST-

ICTP-IMU रािािजुि परुस्कार मवकसिशील दशेांतील तरुण गमणतज्ञासंाठी’ त्यांच्या 

अतलुिीय बीजगमणतीय भमूिती आमण कम्यटेुमटव्ह बीजगमणत ििील उत्कृष्ट कायाससाठी 

सन्िामित करण्यात आले आह.े 

4) अिेररकेचे रामराध्यि जो मबिेि यांिी भारतीय अिेररकि गौति राघवि यांिा व्हाईट 

हाऊसच्या अध्यिीय किसचाऱ् यांच्या कायासलयाचे प्रिखु बिविू िवीि पदावर मियकु्त केले. 

5) संरिण िंत्रालयािे (MoD) सैमिक शाळांििील मशिकाचंे प्रमशिण सलुभ 

करण्यासाठी गांिीिगर येथील भारतीय मशिक मशिण संस्थेशी (IITE) सािंजस्य करार 

केला आह.े 

   संरिण िंत्रालय :- ➨िखु्यालय – िवी मदल्ली 

➨ स्थापिा – 15 ऑगस्ट 1947 

*➨ लमकरप्रिखु – जिरल ििोज िकंुुद िरवणे 

➨ हवाई दल प्रिखु – एअर चीफ िाशसल मववके राि चौिरी 

➨िेव्ही स्टाफचे प्रिखु – अॅिमिरल आर. हरी कुिार 
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6) NITI आयोगािे भारती फाऊंिेशिशी भागीदारी केली आह े— िवी मदल्ली मस्थत 

व्यवसाय सिहू Bharti Enterprises ची परोपकारी शाखा — Convoke 2021-22 



 

 

लाँच करण्यासाठी, एक रामरीय संशोिि पररसंवाद ज्याचे उमिष्ट मशिण दणे्याच्या असंख्य 

आव्हािांिा तोंि दणेे आह.े    िीती आयोग :- िॅशिल इमन्स्टट्यटू फॉर रान्सफॉमिांग इमंिया 

➨ स्थापिा – 1 जािवेारी 2015 

➨पवूस – मियोजि आयोग 

➨िखु्यालय – िवी मदल्ली 

➨अध्यि:- िरेंद्र िोदी, 

➨उपाध्यि – राजीव कुिार, 

➨CEO – अमिताभ कांत 

७) मशिण िंत्रालयािे भार्ा संगि िावाचे िोबाईल अॅप लाचँ केले आह ेजेणेकरूि 

लोकांिा मकिाि 75 लाख लोकांपयांत िातभृार्ेमशवाय इतर भार्ािंध्ये िलूभतू संभार्ण 

ििता प्राप्त करूि दणे्यात िदत होईल. 

➨ िोबाइल अॅप वापरकत्याांिा अिसुमूचत भारतीय भार्ािंिील दिैंमदि संभार्णातील 

सािान्य अमभव्यक्तींची ओळख करूि दणे्यासाठी मवकमसत केले आह.े 

8) सायबर स्पेसिध्ये िमहलाचंी सरुमितता समुिमित करण्यासाठी, रामरीय िमहला 

आयोगािे (NCW) ऑिलाइि सरुिेशी संबंमित सिस्या जसे की सायबर गुंिमगरी, 

सायबर स्टॉमलंग, आमथसक फसवणकू यासारख्या सिस्यांवर संकटात असलेल्या िमहलांिा 

िदत करण्यासाठी ऑिलाइि संसािि कें द्र सरुू केले आह.े 

➨ ऑिलाइि संसािि कें द्राचे उद्घाटि झारखंिचे राज्यपाल रिेश बैस आमण अध्यिा 

श्रीिती रेखा शिास यांच्या हस्ते करण्यात आले. ➨संसािि कें द्र 

www.digitalshakti.org वर पाहता येईल. 



 

 

9) ऑमलमंपक सवुणसपदक मवजेते िीरज चोप्रा, जेएसिब्लल्य ूस्पोट्ससचे प्रमतमिमित्व करतात, 

यांिा मिस्िे बायजचू्या अली लिस अपॅसाठी ब्रँि अॅम्बेसेिर म्हणिू घोमर्त करण्यात आले 

आह.े 

➨Think And Learn Private Limited, जे Byjus चालवते, िे मिस्िे-परवािाकृत 

पाते्र लहाि िलुांसाठी लवकर मशकण्याच्या अॅपसाठी घेतली आहते. 
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10) िमणपरूिे कोमझकोि येथील EMS स्टेमियिवर अंमति फेरीत रेल्ववेर िाट्यिय 

पेिल्टी शटूआऊटिध्ये मवजय मिळविू त्यांच्या वररष्ठ िमहला रामरीय फुटबॉल स्पिेच्या 

िकुुटाचा यशस्वीपणे बचाव केला. 

   िमणपरू ➨िखु्यिंत्री :- िोंगथोम्बि मबरेि मसंग 

➨राज्यपाल :- ला. गणेशि 

➨खोंघिपट ऑमकस िेररयि 

➨लोकतक तलाव 

➨केबलु-लािजाओ रामरीय उद्याि 

11) लोवी इमन्स्टट्यटू आमशया पॉवर इिेंससिध्ये 2020 च्या तलुिेत दोि गणुांिी घसरूि 

भारत आमशयातील चौथा सवासत शमक्तशाली दशे म्हणिू उदयास आला आह.े 2021 िध्ये 

भारत िोठ्या पॉवर थ्रेशोल्ििध्ये किी पिला आमण 2021 िध्ये एकूण स्कोअरिध्ये 

खाली जाणाऱ् या प्रदशेातील अठरा दशेांपैकी एक आह.े 

12) मदल्लीचे पोलीस आयकु्त राकेश अस्थािा यांिी तरुणांिा मशमित करण्यासाठी आमण 

सिाजातील दबुसल घटकातील शाळा सोिणाऱ्यािंा कौशल्य प्रमशिण दणे्यासाठी पोलीस 

दलाच्या िैऋत्य मजल्याद्वारे ई-लमिांग उपक्रि सरुू केला. 



 

 

             डिनडवशेर्ष               

       १३ मिसेंबर – घटिा         

• १९३०: प्रभात चा उदयकाल हा मचत्रपट िुंबईच्या िॅजेमस्टक मचत्रपटगहृात प्रदमशसत 

झाला.  

• १९४१: दसुरे िहायदु्ध – हगंेरी व रुिामियािे अिरेरकेमवरुद्ध यदु्ध पकुारले.  

• १९९१: मधुकर डहरालाल कडनया यांनी भारताचे २३ वे सरन्यायाधीश म्हणिु 

कायसभार सांभाळला.  

• २००१: जैश-ए-मोहम्मि व लष्कर-ए-तय्यबा च्या पाडकस्तानी अडतरेकयांनी 

भारताच्या संसिेवर हल्ला केला. पाचही अमतरेकी व सरुिा किसचाऱ्यांसह ८ 

अन्य व्यक्ती ठार.  

• २००२: ज्येष्ठ डचत्रपट डनमााते-डिग्िशाक यश चोप्रा यांना २००१ चा फाळके 

पुरस्कार जाहीर.  

• २०१६: सायरस मिस्त्री यांिा टी सी एस च्या संचालक िंिळ आमण अध्यि 

पदावरूि काढण्यात आले.  

• २०१६: अँिी िरे आमण अँजेलीसय ूकेरबर यांिा आयटीएफ (इटंरिॅशिल टेमिस 

फेिेरेशि) िे २०१६ जागमतक मवजेते घोमर्त केले. 

             १३ मिसेंबर – जन्ि               

• १७८०: जिसि रसायिशास्त्रज्ञ योहाि वलु्फगँग िोबेरायिर यांचा जन्ि. (ितृ्य:ू २४ 

िाचस १८४९)  

• १८०४: कोशकार व मशिणतज्ञ िेजर थॉिस कॅन्िी यांचा जन्ि. (ितृ्य:ू २६ 

फेब्रवुारी १८७७)  

• १८१६: सीिेन्सचे संस्थापक विेर व्हिॅ सीिेन्स यांचा जन्ि. (ितृ्य:ू ६ 

मिसेंबर१८९२)  

• १८९९: छायालेखक (cinematographer) पािुंरंग सात ूिाईक यांचा जन्ि. 

(ितृ्य:ू २१ ऑगस्ट १९७६ – िुंबई)  



 

 

• १९४०: भारतीय अथसशास्त्रज्ञ आमण शैिमणक संजय लोळ यांचा जन्ि. (ितृ्य:ू १८ 

जिु २००५)  

• १९५४: भारतीय ऑटोलरीगोलॉमजस्ट आमण राजकारणी हर्सविसि याचंा जन्ि.  

• १९५५: गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर परीकर यांचा जन्म. 

             १३ डिसेंबर – मृत्य ू              

• १७८४: मब्रमटश सामहमत्यक, टीकाकार, पत्रकार व मवचारवंत सॅम्यअुल जॉन्सि यांचे 

मििि. (जन्ि: १८ सप्टेंबर १७०९)  

• १९२२: आइसलँि दशेाचे पमहले पंतप्रिाि हेंस हाफस्टाइि यांचे मििि. (जन्ि: ४ 

मिसेंबर १८६१)  

• १९३०: सेंद्रीय पदाथाांच्या पथृ्थस करणासाठी रसायिशास्त्राचा िोबले परुस्कार 

मिळवणारे ऑमस्रयि शास्त्रज्ञ मिट्झ पे्रग्ल याचंे मििि. (जन्ि: ३ सप्टेंबर १८६९)  

• १९६१: अ ॅिा िेरी रॉबटससि ऊफस  गँ्रििा िोझेस यांचे वयाच्या १०२ व्या वर्ी मििि.  

• १९८६: अमभिेत्री मस्िता पाटील यांचे मििि. (जन्ि: १७ ऑसटोबर १९५५ – पणुे)  

• १९९४: सहकार िेत्रातील अग्रणी व्यमक्तित्व, वारणा पररसराच्या मवकासाचे 

मशल्पकार, वारणा सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक, यशवंतराव चव्हाण 

यांचे मिकटचे सहकारी मवश्विाथ अण्णा तथा तात्यासाहबे कोरे यांचे 

मििि. (जन्ि: १७ ऑसटोबर १९१७ – कोिोवली, पन्हाळा, कोल्हापरू)  

• १९९६: स्वातंत्र्यसैडनक, क्ांडतकारक, कॅडपटॉल बॉम्बस्फोटाचे सतू्रधार 

श्रीधर पुरुर्षोत्तम तथा डशरुभाऊ डलमये यांचे डनधन.  

• २००६: अमेररकन फुटबॉल लीग आडि वल्िा चॅडम्पयनडशप 

टेडनसचे  संस्थापक लामर हंट यांचे डनधन. (जन्म: २ ऑगस्ट १९३२) 
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