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पेस्को: युरोपपयन युपनयनने प्रथमच अमेररकेच्या सहभागास
मान्यता पिली
स्थायी संरचित सहकायााने (पेस्को) संरक्षण उपक्रमात भाग
घेण्यासाठी नॉर्वे, कॅनडा आचण अमेररकेच्या चर्वनंत्ां ना युरोचपयन
संघाने अलीकडे ि मान्यता चिली.
यंिा प्रथमि युरोचपयन समूहाने चतसर्या राज्याला पेस्को
प्रकल्पात भाग घेण्यािी परर्वानगी चिली. हे िे श आता
युरोपमधील लष्करी गचतशीलता प्रकल्पात भाग घेतील
युरोचपयन युचनयनमधील िार राज्ये स्वत: ला तटस्थ म्हणून घोचित
करतात. ते ऑस्ट्रिया, आयलंड, चिनलँड आचण स्वीडन आहे त.
नेपाळच्या कामी रीटाने पिक्रमी 25 िेळा एव्हरे स्टचे
मोजमाप केले:
नेपाळिा चगयाारोहक, कामी रीटाने 25 व्या र्वेळी माउं ट
एव्हरे रिी मोजमाप केली आचण जगातील सर्वोच्च चशखर
िढण्यािा स्वतः िा चर्वक्रम मोडला. 51 र्विीय रीटाने 1994 मध्ये
सर्वाप्रथम एव्हरे रिे मोजमाप केले आचण त्ानंतर जर्वळपास
िरर्विी ही सहल करत आहे
पसनेटचे माजी सिस्य पबल नेल्सन यांनी नासाच्या 14 व्या
प्रशासकाची शपथ घेतली
चसनेटिे माजी सिस्य चिल नेल्सन यां ना नासाच्या 14 व्या
प्रशासकािी शपथ घेताना एजन्सीिा चिडे न-हॅ ररस प्रशासनािा
दृचिकोन पार पाडण्यािे काम हाती चिले गेले.
नेल्सन यां नी अमेररकन चसनेटमध्ये फ्लोररडाहून 18 र्विे आचण
1986 मध्ये अर्वकाश शटल चमशन 61-सी िे पेलोड तज्ञ म्हणून
काम केले.
के पी शमाा ओली यांनी प्रपतपनधीमंडळातील पिश्वासिशाक
मत गमािले
के पी शमाा ओली यां ना त्ां च्या िाजूने 93 मते चमळाली तर त्ांच्या
चर्वरोधात 124 मतिान झाले. प्रचतचनधींच्या 275 सिस्यांच्या
सभागृहात, कचनष्ठ सभागृहात चर्वशर्वासििाक ठरार्व
चजंकण्यासाठी त्ां ना चकमान 166 मते आर्वश्यक होती.
हिाई हल्ल्यानंतर इस्त्राईल आपि हमासमधील शत्रुत्व
िाढले
गाझा-आधाररत पॅलेराईन गट, हमास याने इस्राईलच्या चिशेने
अल-अक्सा मचशिीत इस्त्रायली पोचलस आचण पॅलेराईन
आं िोलकां च्या िकमकीच्या चनिेधाथा इस्त्राईलच्या चिशेने लाल
रॉकेट् स िालर्वले होते. अल-अक्सा मशीि जेरूसलेममध्ये आहे .
हे मुस्ट्िमां साठी चतसरे पचर्वत्र स्थान आहे .
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सीबीएसईचे ‘िोस्त फॉर लाइफ’ मोबाइल अप
ॅ बाजारात
िोस्त िॉर लाइि’ हे नर्वीन अॅप सीिीएसई-संलग्न
शाळां मधील चर्वद्याथी आचण पालकां साठी एक चर्वशेि
मनोर्वैज्ञाचनक समुपिे शन अॅप आहे .
हे अॅप चर्वद्यार्थ्ां ना उच्च माध्यचमक चशक्षणानंतरिे कोसा
सुिचर्वणारे मागािशाक, मानचसक आरोग्याचर्वियी आचण
आरोग्यासाठी चटप्स, आचण िररोज सेफ्टी प्रोटोकॉलिी माचहती,
घरातून चशकणारी आचण स्वत: िी काळजी घेणारी ‘कोरोना
मागािशाक’ सारख्या इतर स्त्रोत सामग्री िे खील प्रिान करे ल.
ररअल टाइम प्रपतसािासाठी भारतीय सैन्याने कोपिड
मॅनेजमेंट सेलची स्थापना केली
िे शभरातील कोचर्वड प्रकरणां मध्ये होणार्या र्वाढीर्वर लक्ष
र्वेधण्यासाठी ररअल-टाइम प्रचतसािाच्या समन्वयासाठी अचधक
कायाक्षमता आणण्यासाठी भारतीय लष्कराने कोचर्वड मॅनेजमेंट
सेलिी स्थापना केली आहे .
संरक्षण मंत्रालयाने सशस्त्र सेना र्वैद्यकीय सेर्वेच्या शॉटा सस्ट्व्हास
कचमशनड डॉक्टरां ना 31 चडसेंिर 2021 पयंत मुितर्वाढ चिली
असून यामध्ये आणखी 238 डॉक्टरांनी एएिएमएसिी क्षमता
र्वाढचर्वली आहे .
आपत्कालीन िापरासाठी डीआरडीओच्या अँटी-कोपिड
औषध 2-डीजीला डीसीजीआय ची मान्यता
डि ग 2-डीओक्सी-डी-ग्लूकोज (२-डीजी) नार्वाच्या डीआरडीओने
चर्वकचसत केलेल्या अँटी कोचर्वड -19 उपिारात्मक औिधास
िे शातील कोरोनाव्हायरस रूग्ां साठी डि ग कंटि ोलर जनरल
ऑि इं चडयाने (डीसीजीआय) तातडीने मान्यता चिली आहे .
डॉ. रे ड्डीज लॅिोरे टरीज, है िरािािच्या सहकायाा ने इस्ट्िट्यूट
ऑि न्यूस्ट्ियर मेचडचसन अँड अलाइड सायन्सेस
(आयएनएमएएस), संरक्षण संशोधन र्व चर्वकास संघटना
(डीआरडीओ) च्या प्रयोगशाळे ने हे औिध चर्वकचसत केले आहे .
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पहमाचल प्रिे श जल संिधानासाठी ‘िन तलाि’ बांधत आहे
पर्वात धारा योजनेंतगातचहमािल प्रिे श सरकारने जलसंपत्तीिे
पुनरुज्जीर्वन र्व जलर्वाचहन्यां िे ररिाचजंग र्वनखात्ाच्या
माध्यमातून 20 कोटी रुपयां च्याखिाा सहसुरूकेलेआहे .
चिलासपूर, हमीरपूर, जोचगंिरनगर, नािन, पार्वाती, नूरपूर, राज
गड, नालागड, चथयोग आचण डलहौसीया िहा र्वनचर्वभागात हे 
कामसुरूझाले.
या योजनेंतगात सध्या अस्ट्स्तत्त्वात असलेल्या तलार्वां िी
सािसिाई र्व िे खभाल केली गेली आहे . तसेि, नर्वीन तलार्व,
समोच्चखंिक, धरणे, धरण, धरणर्वराखीर्वचभंतिां धण्यािेकाम
केलेआहे .
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जास्तीत जास्त कालार्वधीसाठी पाणी राखून पाण्यािी पातळी
र्वाढचर्वणेयायोजनेिेउद्दीिआहे .िळिे णारीझाडे लार्वूनग्रीन
कव्हरसुधारण्यािेप्रयत्नहीसुरूआहे त.
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एन रांगासामी यांनी घेतली पुिूचेरीच्या मुख्यमंपत्रपिाची श
पथ
ऑलइं चडयाएनआरकॉंग्रेस(एआयएनआरसी)िेसंस्थापकनेते
एन.रं गासामीयां नी07 मे 2021 रोजीपुिूिेरीच्याकेंद्रशाचसत
प्रिे शाच्यामुख्यमंचत्रपिािीशपथघेतली.
एनरं गासामीयां नापिािीर्वगोपनीयतेिीशपथलेफ्टनंटगव्हनार
(अचतररक्तप्रभार)तचमळसाईसौंिराराजनयां नीचिली.
याआधी, 71-र्विीय रं गासामी यां नी पुिूिेरीिे मुख्यमंत्री म्हणून
2001 ते 2008 पयंत भारतीय राििीय कॉंग्रेसिे सिस्य म्हणून
आचणत्ानंतर2011 ते 2016 पयंतएआयएनआरसीिे सिस्य
म्हणूनकामकेले.
यंिाप्रथमिरं गासमीहे संयुक्तमंचत्रमंडळ, नॅशनलडे मोक्रॅचटक
अलायन्स (एनडीए) िे अध्यक्ष असतील, ज्यात भाजप आचण
एआयएनआरसीिेसिस्यआहे त.

पहमंता पबश्वा सरमा आसामचे निे मुख्यमंत्री
08 मे 2021 रोजी चहमंता चिश्वासरमा यांना आसामिे 15 र्वे
मुख्यमंत्री म्हणून नाचमत केले गेले. ते सरिानंि सोनोर्वालिी जागा
घेतील. 10 मे 2021 पासून ते पिभार स्वीकारतील.
पत्रपुराने श्री अरपबंिो सोसायटीचा ऑरो पशष्यिृत्ती कायाक्रम
सुरू केला
चत्रपुरािे चशक्षणमंत्री रतन लाल नाथ यां नी राज्यातील सर्वा
चर्वद्यार्थ्ां साठी श्री अरचिंिो सोसायटीिा ‘ऑरो चशष्यर्वृत्ती
कायाक्रम’ सुरू केला.
चर्वद्यार्थ्ां नी िहा-चमचनटां च्या अभ्यासक्रम-संरेस्ट्खत केलेल्या
स्ट्िझमध्ये िेंिमाका कामचगरीनंतर चर्वद्यार्थ्ां ना िां गले चशक्षण
चमळचर्वण्याच्या चिशेने प्रर्वृत्त करण्यासाठी ऑरो चशष्यर्वृत्ती
कायाक्रम माचसक सूक्ष्म-चशष्यर्वृत्ती प्रिान करतो.

•

पिल्ली पोपलसांनी ज्येष्ठ नागररकांसाठी िाहन हे ल्पलाईन
‘कोिी व्हॅ न’ सुरू केली
राििीय
राजधानीच्या
िचक्षण
चजल्हा
पोचलसां नी कोरोनाव्हायरसच्या पररस्ट्स्थतीत शेजारच्या ज्येष्ठ
नागररकां साठी कोर्वी व्हॅ न हे ल्पलाईन (012- 26241077) सुरू
केली आहे .
सॅचनटायटे शन, ग्लोव्हज, मुखर्वटे आचण सामाचजक अंतर यासह
सर्वा खिरिारी प्रत्ेक भेटीच्या र्वेळी आचण नंतर घेतल्या जातील.

पनयुक्ती बातम्या
उज्ज्वला पसंघापनया यांनी पफक्की एफएलओचे 38 िे अध्यक्ष
म्हिून पिभार स्वीकारला
• उज्ज्वला चसंघाचनया यां ना िचक्षण-पूर्वा आचशयातील सर्वाा त र्वृद्ध
मचहला-नेतृत्त्व आचण मचहला-केंचद्रत व्यर्वसाय कक्ष,
एिआयसीसीआयलेडीजऑगानायझेशन (एिएलओ) िेराििीय
अध्यक्षम्हणूनचनयुक्तकरण्यातआलेआहे .
भारतीय िंशाचे तज्ञ शंकर घोष यांची राष्ट्रीय पिज्ञान
अकािमीसाठी पनिड
• पुरस्कारप्राप्त मूळ भारतीय र्वंशािे रोगप्रचतकारक तज्ञ, शंकर
घोि, त्ां च्या संशोधनातल्या चर्वचशि आचण सातत्पूणा
कामचगरीच्या जोरार्वर प्रचतचष्ठत नॅशनल अकािमी ऑि
सायन्सेससाठीचनर्वडलेगेलेआहे त.
• अकािमीने जाहीर केलेल्या नव्याने चनर्वडलेल्या 120
सिस्यां पैकीतेएकआहे त. नॅशनलअकािमीऑिसायन्सेसही
एक खासगी, ना-निा संस्था आहे  जी 1863 मध्ये अध्यक्ष
अब्राहमचलंकनयां नीस्वाक्षरीकेलेल्याकॉंग्रेसलिाटा रअंतगात
स्थापनकेलीहोती.
आरबीआयने जोस जे कट् टूर यांची कायाकारी संचालक
म्हिून नेमिूक केली
• ररझव्हा  िँक ऑि इं चडयाने जोस जे कट् टूर यां िी कायाकारी
संिालक (ईडी) म्हणूनचनयुक्तीकेलीआहे .
• ते मानर्वसंसाधनव्यर्वस्थापनचर्वभाग, कॉपोरे टरणनीतीआचण
अंिाजपत्रक चर्वभाग आचण राजभािा चर्वभाग यां िी िे खभाल
करतील.

पुिूचेरी बनला ‘हर घर जल’ केंद्रशापसत प्रिे श
जल जीर्वन चमशन (जेजेएम) अंतगात ग्रामीण भागात पुिूिेरीने
1000% पाईपयुक्त पाणी जोडण्यािे लक्ष्य गाठले आहे . यापूर्वी
गोर्वा, तेलंगणा आचण अंिमान चनकोिार िेटां नी जल जीर्वन
अचभयानां तगात प्रत्ेक ग्रामीण घरात नळपाणी पुरर्वठा केला
आहे . तर, जल जीर्वन चमशन अंतगात प्रत्ेक ग्रामीण घरात
पद्मकुमार नायर यांची राष्ट्रीय मालमत्ता पुनपनामााि
नळपाण्यािा पुरर्वठा करणारे पुिूिेरी हे िौथे राज्य / केंद्रशाचसत
कंपनीच्या मुख्य कायाकारी अपधकारीपिी पनयुक्ती
प्रिे श आहे .
• पद्माकुमारएमनायरयां िीप्रस्ताचर्वतराििीयमालमत्तापुनरा िना
हा केंद्र सरकारिा प्रमुख कायाक्रम आहे . ऑगर 2019 मध्ये
कंपनी चलचमटे डिे मुख्य कायाकारी अचधकारी म्हणून चनयुक्ती
यािी घोिणा केली गेली.
करण्यातआलीआहे .
2024 पयंत िे शातील प्रत्ेक ग्रामीण घरातील नळाला पाणी
• नॅशनलअॅसेटरीकिि क्शनकंपनीचलचमटे ड (एनएआरसीएल)
पुरर्वण्यािे उचद्दि आहे .
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रोखीने चिलेल्या कजाा साठी मान्य केलेल्या मूल्याच्या 15
टक्क्ां पयंत िे य िे ईल आचण उर्वाररत 85 टक्के रक्कम
सरकारिीहमीचिलेलीसुरक्षापार्वतीअसेल

पीईएसबीने अरुि कुमार पसंग यांना बीपीसीएलचे पुढील
सीएमडी म्हिून नेमले
• सरकारिीप्रमुखशोधसचमतीपस्ट्िकएं टरप्राइजेजचसलेक्शन
िोडा (पीईएसिी) यां नीअरुणकुमारचसंगयां नाराज्यपेटिोचलयम
ररिायचनंगआचणमाकेचटं गकंपनीभारतपेटिोचलयमकॉपोरे शन
चलचमटे ड (िीपीसीएल) िे अध्यक्ष र्व व्यर्वस्थापकीय संिालक
म्हणूनचनर्वडलेआहे .
मनीषा कपूर आयसीएएसच्या कायाकारी सपमतीत सामील
• अॅडव्हटाा यचझंग रँ डड्ा स काउस्ट्न्सल ऑि इं चडयाने
(एएससीआय) जाहीरकेलेकी सरचिटणीसमनीिाकपूरयांिी
आं तरराििीयस्वयंरचनयंत्रणपररििे च्या (आयसीएएस) कायाकारी
सचमतीमध्येचनयुक्तीकरण्यातआलीआहे .
• कपूर 2023 पयंत सचमतीर्वर नेतृत्वािी भूचमका चनभार्वतील.
कायाकारी सचमतीच्या त्ा िार जागचतक उपाध्यक्षां पैकी एक
असतील.
मापटा न पिपफथ्स यांची यूएनचे निीन मानििािी प्रमुख
म्हिून नेमिूक
• ज्येष्ठचब्रचटशमुत्सद्दीमाचटा नचग्रचिथसयां िीसंयुक्तराििसंघाच्या
मानर्वतार्वािी मामल्यां च्या समन्वयासाठी (ओसीएिए) नर्वीन
मुख्यपिीपािर्विां च्याकालार्वधीसाठीचनयुक्तीकरण्यातआली
आहे .
• संयुक्तराििसंघटनेच्यामानर्वताचर्वियककायाा लयािे
(ओसीएिए) जचटलआपत्कालीनपररस्ट्स्थतीआचण
नैसचगाकआपत्तींनाआं तरराििीयप्रचतसाििळकट
करण्यािेउद्दीिआहे .

अथाव्यिस्था बातम्या
सीएससी, एचडीएफसी बँकेने चॅटबॉट ‘ईिा’ सुरू केला
• एिडीएिसी िँक आचण कॉमन सस्ट्व्हासेस सेंटर (सीएससी) ने
ग्रामीणभागातीलग्राहकां नािँचकंगसेर्वापुरचर्वण्याकररताग्रामीण
पातळीर्वरील उद्योजकां ना (व्हीएलई) समथान िे ण्यासाठी
सीएससीचडचजटलसेर्वापोटा लर्वर ‘ईर्वा’ सुरूकेले.
• हा उपक्रम इं डीया आचण भारत यां च्यातील िरी कमी करे ल.
नागरी भाग चशकण्यासाठी आचण चडचजटल जगाशी जुळर्वून
घेण्यासाठीर्वेगर्वानआहे .
• खाते उघडणे, कजा आघाडीचनचमातीआचणउत्पािनां िे तपशील
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चशकूनव्हीएलईत्ां िेव्यर्वसायसुधारतील
मूडीजने आपथाक िषा 22 साठी भारताच्या जीडीपीचाअंिाज
9.3% ितापिला
• मूडीज या रे चटं ग एजन्सीने चर्वत्तीय र्विा 22 (01 एचप्रल 2021
ते मािा 2022) िा भारतातील सकल िे शां तगात उत्पािनािा
(जीडीपी) अंिाजकमीकरून 9.3% केलाआहे .
• यापूर्वीहािर 13.7% राहीलअसाअंिाजहोता
नोमुरा ची पित्तीय िषा 22 साठी जीडीपी िोथ अंिाजात
10.8% सुधारिा
• नोमुराने िालू 2021-22 चर्वत्तीय र्विाा तील र्वाढीिा जीडीपी
र्वाढीिा अंिाज 12.6 टक्क्ांर्वरून 10.8 टक्क्ां पयंत खाली
आणलाआहे .
संयुक्त राष्ट्रसंघ: 2022 मध्ये भारताच्या िाढीचा अंिाज
10.1% आहे
• संयुक्त राििां नी असा अंिाज र्वताचर्वला आहे  की, 2022 या
र्विाा मध्ये भारतीय अथाव्यर्वस्था 10.1 टक्क्ांनी र्वाढे ल आचण
जानेर्वारीच्या अहर्वालात िे शाच्या 5.9 टक्क्ां च्या र्वाढीच्या
अंिाजापेक्षािु प्पटआहे .
• परं तु असाइशाराचिलाकी 2021 च्याचर्वकासािादृचिकोन “
अत्ंतनाजूक” आहे कारणहािे श “साथीच्याआजारािाएक
नर्वीनकेंद्र” आहे
जन स्मॉल फायनान्स बँकेने ‘मी माझा नंबर पनिडतो’ हे
िैपशष्ट्य लाँच केले
• जन स्मॉल िायनान्स िँकेने संपूणा भारतभरातील सर्वा
ग्राहकां साठी “मी चनर्वडलेला माझा नंिर” िीिर सुरू
करण्यािी घोिणा केली आहे . हे  नर्वीन र्वैचशष्ट्ट्य िँकेच्या
चर्वद्यमान आचण नर्वीन ग्राहकांना त्ां िे आर्वडते क्रमां क त्ां िी
िितचकंर्वािालूखातेक्रमां कम्हणूनचनर्वडण्यािापयाा यिे ते.
एपप्रलमध्ये पकरकोळ चलनिाढीचा िर 4.29 टक्क्ांिर
• ग्राहकचकंमतचनिे शां क (सीपीआय) द्वारे मोजलीगेलेलीिे शािी
चकरकोळ िलनर्वाढ एचप्रल मचहन्यात 4.29 टक्क्ां पयंत खाली
आली आहे . स्वतंत्रपणे, औद्योचगक उत्पािन चनिे शां क
(आयआयपी) च्या प्रमाणात मोजले गेलेले भारतातील
कारखान्यािेउत्पािनमािामध्ये 22.4 टक्क्ां नीर्वाढलेआहे .

व्यिसाय बातम्या

आरबीआयने लक्ष्मीपिलास बँकेला आरबीआय कायद्याच्या
िु सऱ्या पररपशष्ट्ातून िगळले
• गेल्यार्विी डीिीएस िँक इं चडया चलचमटे डमध्ये (डीिीआयएल)
चर्वलीनीकरण
झाल्यानंतर ररझव्हा िँक ऑि इं चडयाने (आरिीआय) लक्ष्मीचर्व
लास िँक (एलव्हीिी) ला आरिीआय कायद्याच्या िु सर्या
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पररचशिातूनर्वगळलेआहे .
ररझव्हा  िँकऑिइं चडयाकायद्याच्यािु सर्यापररचशिातनमूि
केलेलीिँक ‘शेड्यूल कमचशायल िँक’ म्हणूनओळखलीजाते.
गेल्या र्विी नोव्हें िरमध्ये सरकारने संकटग्रस्त लक्ष्मीचर्वलास
िँकेिेडीिीएसिँकइं चडयामध्येचर्वलीनीकरणकरण्यासमान्यता
चिली होती. आरिीआयने िे खील एलव्हीिी मंडळािा पि रद्द
केलाआचणकेनरािँकेिे माजीनॉन-एस्ट्क्कझ्ुचटव्हअध्यक्षटी
एन मनोहरन यां ना 30 चिर्वसां साठी िँकेिे प्रशासक म्हणून
चनयुक्तकेले.
येसिँकेनंतरएलव्हीिीहीखासगीक्षेत्रािीिु सरीिँकआहे जी
यार्विाा तखरािर्वातार्वरणआहे .
मािामध्ये येस िँकेिे भां डर्वल स्थचगत करण्यात आले. राज्य
सरकारच्या रे ट िँक ऑि इं चडयाला 7250 रू.कोटी रुपये
गुंतर्वाआचणिँकेत 45 टक्के चहस्सा घ्यार्वा, असेसां गूनसरकारने
येसिँकेिीसुटकाकेली.

प्रीपेड पेमेंट व्यिसायासाठी बजाज फायनान्सला
आरबीआयची मान्यता
• िजाजिायनान्सपेटीएमआचणअमेझॉनसारख्याप्रीपेडपेमेंट
सेगमेंटमध्येसामीलहोण्यासतयारआहे .
• सेमी-िोजप्रीपेडपेमेंटइिुमेंट्सिे ण्यासर्विालचर्वण्यासाठी
आरिीआयनेकंपनीलाकायमर्वैधताचिलीआहे .
अमेररकेतील गुगल पे िापरकते आता भारत, पसंगापूर येथे
पैसे हस्तांतररत करू शकतात
• अमेररकेतीलगूगलपे र्वापरकते आतार्विाा च्याअखेरीसव्हाईस
मागे उपलब्ध 80 िे शां मध्ये, तर र्वेरना युचनयनमािात 200
िे शां मध्ये चर्वस्ताररत करण्याच्या योजनेसह भारत आचण
चसंगापूरमधीलअॅपग्राहकां नापैसेहस्तां तररतकरूशकतात
• अल्फािेट इं कच्या गुगल ने अमेररकेच्या पेमेंट अॅपच्या
र्वापरकत्ां साठीपाठचर्वलेल्यािमा र्वाईजआचणर्वेरना युचनयन
कोसहआं तरराििीयपैसेहस्तांतरणभागीिारीसुरूकेलीआहे .
आरबीआयकडून पीपीआय साठी एरोट टे क्नॉलॉजीजला
अपधकृत मान्यता
• आरिीआयनेइरोटटे क्नॉलॉजीजप्रायव्हे टचलचमटे डलािे शातील
सेमी-िोज प्री-पेड इिुमेंट्स जारी करणे आचण िालू करणे
यासाठीकायमर्वैधतेसहअचधकृतकेले.
• पीपीआय ही अशी उपकरणे आहे त जी अशा साधनां मध्ये
साठर्वलेल्या मूल्याच्या चर्वरूद्ध र्वस्तू आचण सेर्वां च्या खरे िीस
सुलभकरतातज्यामध्ये चर्वत्तीयसेर्वा, पैसे पाठचर्वणे  आचणचनधी
हस्तां तरणयां िासमार्वेशआहे

सपमट आपि कॉन्फरन्स बातम्या

भाग
•

•

•

केंद्रीय पयाटन र्व सां स्कृचतक राज्यमंत्री (आय /
सी), प्रल्हािचसंग पटे लयां नी 4 मे 2021 रोजी इटली येथे
झालेल्या जी -20 पयाटन मंत्र्ांच्या िैठकीत भागघेतला.
पयाटनातीलव्यर्वसाय, नोकर्यां च्यासंरक्षणातआचणधोरणात्मक
मागािशाकतत्त्वां च्यारूपरे िातयारकरण्यासाठीर्वप्रर्वासआचण
पयाटन च्या चटकाऊ आचण लर्वचिक पुनप्राा प्ती समथानाथा
पुढाकारघेण्याच्याउद्दे शानेहासंर्वािझाला.
पयाटन
क्षेत्रातील
चटकाऊपणा
स्वीकारण्यासाठी“ग्रीन टि ान्सिॉमेशन” या धोरणात्मक क्षेत्राला
पुढील योगिानासाठी ग्रीन टि ॅ व्हल आचण टू ररझम इकॉनॉमीच्या
संक्रमणाच्याचसद्धां तांनाभारतानेपाचठं िािशाचर्वला.

व्हच्युाअल इं पडया-ईयू नेतेमंडळी ंच्या बैठकीत पंतप्रधान मोिी
सहभागी
• संकररत स्वरुपात आयोचजत भारत-ईयू नेत्ां च्या िैठकीत
पंतप्रधान नरें द्र मोिी सहभागी झाले. भारत-युरोचपयन संघाच्या
नेत्ां िी िैठक पोतुागाल आयोचजत करते. पोतुागालकडे  सध्या
ग्रुपिे अध्यक्षपि आहे . युरोपीयन कौस्ट्न्सलिे अध्यक्ष श्री िाल्सा
चमशेलयां च्याचनमंत्रणार्वरूनपंतप्रधानमोिींनीयाकायाक्रमास
हजेरीलार्वली.
पपहल्या पिक्स एम्प्लॉयमेंट िपकिंग िुप (ईडब्ल्यूजी) च्या
आभासी बैठकीचे अध्यक्षपि भारताला
• 2021 मध्ये चब्रक्स प्रेचसडें सीिी सूत्रे स्वीकारणार्या भारताच्या
अध्यक्षतेखालीहीिैठकझाली. कामगारर्वरोजगारसचिर्वश्री
अपूर्वािंद्रयां च्याअध्यक्षतेखालीहीिैठकझाली.
• िैठकीतििेिे मुख्यमुद्दे होते – चब्रक्सनेशन्समध्ये सामाचजक
सुरक्षा करारां ना प्रोत्साहन िे णे, कामगार िाजारािे
औपिाररकरणकरणे, कामगारिलातमचहलां िासहभागआचण
चगगआचणप्लॅटिॉमाकामगार – कामगारिाजारातभूचमका.
• चब्रक्स िे शाव्यचतररक्त आं तरराििीय कामगार संघटना
(आयएलओ) आचण आं तरराििीय सामाचजक सुरक्षा संस्था
(आयएसएसए) िेप्रचतचनधीहीयािैठकीसउपस्ट्स्थतहोते.
चौथा भारत-स्वस्वस आपथाक संिाि आभापसरीत्या पार पडला
• आं तरराििीय व्यापार सेर्वा केंद्र प्राचधकरण (आयएिएससीए),
नॅशनल इन्व्व्हेरमेंट इन्व्रारि क्चर िंड (एनआयआयएि),
चिनटे क, शाश्वत िायनान्स आचण क्रॉस िॉडा र िायनान्स
सस्ट्व्हासेस यासह अनेक िािींर्वर सहकाया करण्यासाठी िोन्ही
िे शां कडूनघेतलेल्याअनुभर्वांिीर्वाताा लापकरण्यातआला
• जी -20, आं तरराििीय नाणेचनधी (आयएमएि) आचण
अथाव्यर्वस्थेच्या चडचजटलकरणामुळे उद्भर्वणार्या कर
आव्हानांचर्वियी पायाभूत सुचर्वधां च्या चर्वत्तपुरर्वठ्यासह ििाा 
करण्यातआली.

जी 20 पयाटन मंत्र्ांच्या बैठकीत प्रल्हािपसंग पटे ल यांचा सह
4

www.bankersadda.com

|

www.sscadda.com

|

www.careerpower.in

|

Adda247 App

Weekly One Liners 8th May to 14th of May 2021

कराराच्या बातम्या
थ्री-इन-िन खाते ऑफर करण्यासाठी पजओपजतची
पीएनबीबरोबर करारािर स्वाक्षरी
• नवीन सेवा या ज्या ग्राहकाांचे पीएनबी, पीएनबी डिमॅट
खाते आणि जिओजित ट्रे डिांग खाते आहे तयाांना
ममळिार आहे त.

पाठपििारा िे श
• जागचतकिँकेने जाहीरकेलेल्या “मायग्रेशनअँडडे व्हलपमेंट
ब्रीि” याअहर्वालानुसारसन 2020 मध्ये भारतसर्वाा तजास्त
पैसेपाठचर्वणारािे शहोता.
• सध्याच्या अमेररकन डॉलरच्या दृिीने 2020 मध्ये भारत िीन,
मेस्ट्क्सको, चिचलपाईन्सआचणइचजप्तहे  मध्ये पाठचर्वणारे पचहले
पाििे शहोते.

पिज्ञान आपि तंत्रज्ञान बातम्या

पीएनबी ग्राहक आता जिओजित ट्रे डिांग खाते ऑनलाइन उघिू
शकतात आणि इजववटी तसेच जिओजितच्या स्माटट फोमलओ
उतपादनात ऑनलाइन गांतविूक करण्यास सरवात करतात.

रॅ क्स आपि अहिाल बातम्या
नाइट फ्रँकच्या ग्लोबल प्राइम रे पसडे स्वशशअल इं डेक्समध्ये
निी पिल्ली 32 व्या स्थानािर
• लंडनस्ट्स्थत प्रॉपटी कन्सल्टं ट नाइट रँक यां नी ग्लोिल प्राइम
रे चसडे स्ट्न्व्शअल इं डेक्समध्ये नर्वी चिल्ली आचण मुंिईला अनुक्रमे
32 र्व 36 व्या क्रमां कार्वर स्थान चिले आहे . िंगळु रूच्या
क्रमां कात 2021 मध्येिारस्थानां नीघसरणझालीआचण 40 व्या
क्रमां कार्वरआहे ; चिल्लीआचणमुंिईयां नीयािकाळातप्रत्े की
एकस्थानखालीआणले.
• न्यूयॉका, िु िई, लंडन, पॅररसआचणहाँ गकाँ गच्याजगातीलकाही
प्रमुख महानगरां मध्ये चकंमती कमी होत आहे त. या काळात
न्यूयॉकाहे सर्वाा तकमीकामचगरीकरणारे जागचतकशहरहोते.

•

•

•

•

नीती आयोग, कनेक्टसा कॉमसाचा मास्टरकाडा अहिाल
नीती आयोगाने ‘कनेस्ट्क्टव्ह कॉमसा: चडचजटली इिुसीव्ह
इं चडयासाठी रोडमॅप तयार करणे’ हा अहर्वाल प्रचसद्ध केला
आहे . नीती आयोगाने माररकाडा च्या सहकायाा ने हा अहर्वाल
प्रचसद्धकेलाआहे .
अहर्वालात एनिीएिसी आचण िँकां साठी पातळीर्वरील
खेळीमेळीच्या क्षेत्राला िालना िे ण्यासाठी पेमेंट इन्व्रारि क्चर
मजिूतकरणेसमाचर्विआहे
कमी-चकंमतीच्या भांडर्वलामध्ये प्रर्वेश करण्यासाठी कृिी
एनिीएिसी सक्षम करणे आचण िां गले िीघाकालीन चडचजटल
चनकाल प्राप्त करण्यासाठी ‘चिचजकल (चिचजकल +
चडचजटल) मॉडे ल’ तैनातकरणे.
लंडन ‘ट्यूि’ प्रमाणे भूमी अचभलेखां िे चडचजटायझेशन
िे खील या क्षेत्राला मोठा िालना िे ईल आचण कमीतकमी गिी
आचण रां गासह सर्वाा ना अखंडपणे प्रर्वेश करणे, चर्वद्यमान
स्माटा िोन आचण कॉन्टॅ क्टलेस काडा िा लाभ घेण्यासाठी आचण
त्ासारख्यासर्वासमार्वेशक, इं टरऑपरे िलआचणपूणापणे मु क्त
प्रणालीिेलक्ष्यठे र्वलेजाईल.
जागपतक बँकेचा अहिालः 2020 मध्ये भारत सिाापधक पैसे
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स्पेसएक्स चंद्रमाकडे ‘डोगे -1 पमशन’ पाठििार
• एलोनमस्कच्यामालकीिीस्पेसएक्स “डोगे -1 चमशनटू मून
” लॉन्च करणार आहे , सर्वाप्रथम व्यार्वसाचयक िंद्र पेलोड,
संपूणापणेचक्रप्टोकरन्सीडोगेकॉइनमध्येअिाकेलीजाईल.
• िाल्कन 9 रॉकेटर्वरून 2022 च्यापचहल्याचतमाहीतहाउपग्रह
प्रक्षेचपत करण्यात येणार आहे . डोगेकोइन-अनुिानीत चमशनिे
नेतृत्व चजओमेचटि क एनजी कॉपोरे शन (जीईसी) ही कॅनेचडयन
कंपनीकरीतआहे .
इस्रोने 3 स्वस्त-प्रभािी व्हें पटलेटर, ऑस्वक्सजन केंपद्रकरि
यंत्र पिकपसत केले
• इं चडयन स्पेस ररसिा ऑगानायझेशनच्या चर्वक्रम साराभाई स्पेस
सेंटरने (व्हीएसएससी) एकाि र्वेळी तीन प्रकारिे व्हें चटलेटर
आचणऑस्ट्क्सजनकेंचद्रकरणयंत्रचर्वकचसतकेलीआहे तजेव्हाया
गंभीरर्वैद्यकीयउपकरणां च्याकमतरतेमुळेिे शभरातीलअनेक
कोचर्वड -19 िाचधतरुग्ां िामृत्ूझालाआहे .
• चडझाईन्स, र्वैचशष्ट्ट्ये आचणर्वैचशष्ट्ट्यां र्वरआधाररत, त्ां िीनार्वे,
प्राण, र्वायूआचणस्वस्तठे र्वलीआहे त.
• प्राणम्हणजे अंिू चपशर्वीच्यास्वयंिचलतकॉम्प्रेशनद्वारे रुग्ाला
श्वसनर्वायूचर्वतरीतकरणेहोय, स्वस्तहे चर्वि् युतप्रर्वाहचर्वनाकाम
करण्यासाठी तयार केले गेले आहे , आचण र्वायू
व्यार्वसाचयकदृष्ट्ट्या उपलब्ध उच्च-अंत व्हें चटलेटरच्या िरोिरीने
कमीचकमतीिाव्हेंचटलेटरआहे .

पुरस्कार बातम्या
2021 लॉररयस िर्ल्ा स्पोट्ा स अिॉड्ा समध्ये नाओमी
ओसाकाने शीषा पिजेतेपि पजंकले
• 2021 च्या लॉरे स र्वर्ल्ा  स्पोट्ा स अर्वॉड्ा समध्ये जगातील िु सर्या
क्रमां कािीजपानच्याटे चनसपटू नाओमीओसाकाला “स्पोट्ा स
र्वूमनऑििीइयर” म्हणूनगौरचर्वण्यातआले. ओसाकािाहा
िु सरालॉरे सस्पोट्ा सअर्वॉडा  आहे . 2019 मध्ये, चतला “ब्रेकथ्रू
ऑििइयर” हापुरस्कारचमळाला.
वविेतयाांची सांपि
ू ट यादी :
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स्पोर्टटस वमन ऑफ द इयर अवॉिट: नाओमी ओसाका
टीम ऑफ द इयर अवॉिट: बायनट म्यननक

ब्रेकथ्रू ऑफ द इयर अवॉिट: पॅट्रट्रक माहोम्स
कमबॅक ऑफ द इयर अवॉिट: मॅवस पॅरट

•

स्पोटट फॉर गि अवॉिट: कककफॉमटर बाय कककफेयर
लाइफटाइम अचचव्हमें ट अवॉिट: बबली िीन ककां ग

अथ
ॅ लीट अि
ॅ व्होकेट ऑफ द इयर परस्कारः लईस
हॅममल्टन

•
•

•

•

•

•

•

•

स्पोट्रटिं ग प्रेरिा परस्कार: मोहम्मद सालाह

स्पोट्रटिं ग मोमें ट ऑफ द इयर परस्कारः णिस ननककक

लुईस हॅ पमल्टनचा स्पॅपनश िँड पप्रक्स मध्ये सलग पाचिा
पिजय
09 मे 2021 रोजी लुई हॅ चमल्टन (मचसाडीज-ग्रेट चब्रटन) 2021
स्पॅचनशग्रां  प्रीचजंकला. याचर्वजयामुळेलुईसहॅ चमल्टनने सलग
पािर्वेस्पॅचनशग्रां प्रीिेचर्वजेतेपिपटकार्वलेआचणहं गामातीलहा
चतसराचर्वजयआहे .
आयाना सबलेन्का पहने पतचे मापद्रि ओपन िुमनचे एकेरीचे
पपहले पिजेतेपि पजंकले
टे चनसमध्ये जागचतक क्रमर्वारीतील सातव्या क्रमां कार्वर
असलेल्या िेलारूसच्या आयाना सिलेन्का हीने ऑरि े चलयाच्या
जागचतकक्रमर्वारीतअव्वलस्थानपटकार्वणार्याऑरि े चलयाच्या
अॅश्लेह िाटीला हरर्वून 2021 माचद्रि ओपन मचहला एकेरीिे
चर्वजेतेपिचजंकले.
मचहलािु हेरीच्याअंचतमसामन्यातझेकप्रजासत्ताकच्यािािोरा
क्रेझीकोर्वा आचण कॅटे ररना चसनाआकोर्वा यांनी कॅनडाच्या
गॅचब्रएला डाब्रोव्स्स्की आचण रान्सच्या डे मी शुरसिा 6-6, 6-3
असापराभर्वकेला.
अलेक्कझांडर झ्िेरेव्हने माॅॅ पटओ बेरेटीनीला नमिून आपले
िु सरे मापद्रि पिजेतेपि पजंकले
जमानीच्याअलेक्कझां डरझव्हेरेव्हने, मॅचटओिेरेत्टीनीिा 6-7 (8),
6-4, 6-3 असा पराभर्व करून आपले िु सरे  मुटूआ माचद्रि
ओपनटायटलचजंकले तसेित्ाने िौथीएटीपीमारसा 1000
टि ॉिीचजंकली.
न्यूयॉका शहर आं तरराष्ट्रीय पचत्रपट महोत्सिात अनुपम खेर
यांना सिोत्कृष्ट् अपभनेत्याचा पुरस्कार
न्यूयॉका चसटी आं तरराििीय चित्रपट महोत्सर्वात हॅ प्पी िथाडे या
शॉटा  चिल्ममचधल कामचगरीसाठी अनुपम खेर यां ना सर्वोत्कृि
अचभनेत्ािा पुरस्कार चमळाला. चित्रपटािे चिग्दशान प्रसाि
किमयां नीकेलेअसूनचनचमातीएिएनपीमीचडयाने केलीआहे
या चित्रपटाने महोत्सर्वात सर्वोत्कृि शॉटा  चिल्मिा पुरस्कारही
चजंकला.
डॉ. तापहरा कुतुबुद्दीन, अरब पिश्व नोबेल पुरस्कार पजंकिारी
पपहली भारतीय
6

चशकागो चर्वद्यापीठात अरिी साचहत्ािे प्राध्यापक, डॉ. ताचहरा
कुतुिुद्दीनयानुकतािजाहीरझालेला 15 र्वाशेखझायेिपुस्तक
पुरस्कार चजंकणार्या भारतीय र्वंशाच्या पचहल्या व्यक्ती ठरल्या
आहे त.
हापुरस्कारअरिजगािानोिेलपुरस्कारमानलाजातो. 2019
मध्येलीडनच्याचब्रलअकॅडचमकप्रकाशकां नीप्रकाचशतकेलेल्या
“अरिीओरे शन – आटा  अँडिंक्शन” यात्ां च्यानर्वीनतम
पुस्तकासाठीत्ां नीहापुरस्कारचजंकला.
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आयआरईडीएला िीन उजाा पुरस्काराने गौरपिण्यात आले
• इं चडयनिेंिरऑिकॉमसाने (आयसीसी) यंिा
नूतनीकरणकरणार्याउजेच्याचर्वत्तपुरर्वठासंस्थेत
अग्रगण्यसार्वाजचनकसंस्थाम्हणूनइं चडयन
नूतनीकरणयोग्यउजाा चर्वकासएजन्सीचलचमटे डला
(आयआरईडीए) प्रिानकेलेआहे . ग्रीनएनजी
िायनास्ट्न्संगमध्येचनणाा यकआचणचर्वकासात्मक
भूचमकेसाठीइरे डालाहापुरस्कारचमळालाआहे .
भारतीय िंशाच्या शकंु तला हरकपसंग यांना िर्ल्ा फूड अिॉडा
2021
• जागचतक पोिणतज्ज्ञ डॉ. शकुंतला हरकचसंग चथलरॅ ड यां ना
2021 सालिा “र्वर्ल्ा िूडअर्वॉडा ” चमळालाआहे
• अन्न र्व कृिी यां िे नोिेल पाररतोचिक म्हणूनही हा पुरस्कार
ओळखलाजातो.
• डॉ. शकुंतला यां नी िां गलािे शातील लहान माशांच्या
प्रजातींचर्वियी केलेले संशोधन सर्वा स्तरां र्वर समुद्री
खाद्यप्रणालीर्वर पौचिकदृष्ट्ट्या संर्वेिनशील दृचिकोन चर्वकचसत
करण्यासउपयुक्तठरे ल.

क्रीडा बातम्या
अरझान नागिासिाला: 1975 पासून भारतीय पक्रकेट
संघाचा पपहला पारसी
• गुजरातिा डार्वरा र्वेगर्वान गोलंिाज 23 र्विीय अरझान
नागर्वासर्वालालासाऊथॅम्प्प्टनयेथे न्यूझीलंडचर्वरुद्धच्यार्वर्ल्ा  टे र
िॅस्ट्ियनचशप िायनलसाठी नाचमत भारतीय कसोटी संघात
राखीर्वखेळाडूम्हणूनचनर्वडलेगेलेआहे .
• 1975 मध्येिारोखइं चजनेरनेभारतासाठीअंचतमकसोटीसामना
खेळलाहोता, तरडायनाएडु लजीिामचहलासंघातीलशेर्वटिा
सामनाजुलै 1993 मध्येखेळलागेला.
• 1975 नंतर राििीय संघात प्रर्वेश करणारा पचहला पारशी
चक्रकेटपटू आचणएकमेर्वसचक्रयपारशीचक्रकेटपटू आहे .
पापकस्तानच्या बाबर आझमने एपप्रल 2021 मध्ये आयसीसी
लेयर ऑफ पि मपहना पजंकले
• पाचकस्तानिा कणाधार िािर आझम याला िचक्षण

www.sscadda.com

|

www.careerpower.in

|

Adda247 App

Weekly One Liners 8th May to 14th of May 2021
आचरकेचर्वरूद्ध नुकत्ाि पार पडलेल्या माचलकेत सर्वा
• स्तंभलेखक, राजकीय भाष्यकार आचण पररािि धोरणािे तज्ज्ञ

•

िॉमेटमध्येसातत्पूणाआचणउत्तमकामचगरीकेल्यािद्दलएचप्रल
2021 मध्ये आयसीसी पुरुिां िा सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून
चनर्वडण्यातआले
िािरसह ऑरि े चलयन मचहला संघािा यचिरक्षक-िलंिाज
एचलसा हे लीनेही एचप्रल मचहन्यात झालेल्या अतुलनीय
कामचगरीिद्दल आयसीसी मचहलां िा प्लेअर ऑि िी माह
पुरस्कारचमळचर्वला

न्यूझीलंडचा यपष्ट्रक्षक बी.जे. िॉटपलंग पिश्वचषक स्पधेनंतर
पनिृत्त होईल
• न्यूझीलंडिा यचिरक्षक-िलंिाज िी.जे. र्वॅटचलंग यां नी आगामी
इं ग्लंड िौर्यार्वर भारत चर्वरुद्ध र्वर्ल्ा  टे र िॅस्ट्ियनचशप
िायनलसहतीनकसोटीसामन्यां नंतरआं तरराििीयचक्रकेटमधून
चनर्वृत्तीघेण्यािीघोिणाकेलीआहे .
• र्वॅटचलंगने 2014 मध्ये भारताचर्वरुद्ध िोन 350 पेक्षा अचधक
भागीिारीकेल्याहोत्ाएकब्रें डनमॅ्ुलमसहआचणिु सरीकेन
चर्वल्यमसनिरोिर.
• र्वॉटचलंगनेिॅककॅपसाठी 73 कसोटी, 28 एकचिर्वसीयआचण 5
टी -20 सामनेखेळलेआहे त
मँचेस्टर पसटीिर 2020-21 प्रीपमयर लीग चॅस्वियनचा ताज
मँिेरर चसटीने िार हं गामात चतसर्यां िा प्रीचमयर लीग
िॅस्ट्ियन्सच्याचर्वजेतेपिार्वरनार्वकोरले.
• चसटी 10 हं गामातपािशीिाकेआचणस्थानां तरणआचणपगारार्वर
सर्वाा तमोठाखिाकरणारासंघआहे .
•

पुस्तके आपि लेखक बातम्या
एपलफंट इन ि गभा’ पुस्तकाद्वारे लेस्वखका म्हिून कल्की
कोचपलनचे पिापाि
• िॉचलर्वूड अचभनेत्री कल्की कोिचलन चतिे पचहले पुस्तक ‘
एचलिंटइनिगभा’ मधूनलेखकम्हणूनपिापाणकरतआहे .
शकूर राथर यांनी पलहीले ‘लाइफ इन ि क्लॉक टॉिर
व्हॅ ली’ नािाचे पुस्तक
• प्रेसटि रऑिइं चडयािे (पीटीआय) पत्रकारशकूरराथरयां िे
“लाइिइनििॉकटॉर्वरव्हॅ ली” हे पचहलेपुस्तकआहे .
• यातकाश्मीरचर्वियीऐचतहाचसकआचणराजकीयमाचहतीतसेि
िचितििोलल्याजाणार्यापयाा र्वरणीयमुद्द्ां िासमार्वेशआहे

ज्येष्ठ पत्रकार शेष नारायि पसंह यांचे कोपिड19 मुळे पनधन
• ज्येष्ठ पत्रकार शेि नारायण चसंह यां िे कोचर्वड -19 च्या
उपिारािरम्यानचनधनझालेआहे .ते70 र्विां िेहोते.
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ज्येष्ठ संगीतकार िनराज भापटया यांचे पनधन
• भारतातीलपाश्चात् शास्त्रीय संगीतािे प्रख्यात
संगीतकार र्वनराज भाचटया यांिे िीघा आजारपणानंतर चनधन
झाले. त्ां िे काया जाचहरात चित्रपट, र्वैचशष्ट्ट्य चित्रपट, मु ख्य
प्रर्वाहातीलचित्रपट, िू रिशानकायाक्रम, माचहतीपटइत्ािींसाठी
संगीततयारकरण्यापासूनहोते.
• भाचटया यां ना तामस (1988) या िू रचित्रर्वाणी चित्रपटासाठी
सर्वोत्कृिसंगीतचिग्दशानािाराििीयचित्रपटपुरस्कार, चक्रएचटव्ह
आचण प्रायोचगक संगीतािा संगीत नाटक अकािमी पुरस्कार
(1989) आचण भारतािा िौथा सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री
(२०१२)चमळाला.

सुप्रपसद्ध पशल्पकार आपि राज्यसभेचे खासिार रघुनाथ
महापात्रा यांचे पनधन
• कला, र्वास्तुकला आचण संस्कृतीत जगातील सेर्वा चिल्यािद्दल
ओचडशा येथील महापात्र यां ना 1975 मध्ये पद्मश्री, 2001 मध्ये
पद्मभूिणआचण 2013 मध्ये पद्मचर्वभूिणने सन्माचनतकरण्यात
आले.
केरळमधील सिाात जुने सेिा िे िारे आमिार के आर गौरी
अम्मा यांचे 102 व्या िषी पनधन
• केरळमधीलसर्वाा तज्येष्ठकम्युचनरनेत्ा, केआरगौरीअम्मा,
ज्या 1957 मध्ये राज्यातील पचहल्या साम्यर्वािी मंत्रालयात
पचहल्या महसूलमंत्री होत्ा, त्ां िे र्वृद्धापकाळाने चनधन झाले
आहे .
• त्ा १०२ र्विां च्या होत्ा. केरळ चर्वधानसभेत त्ा सर्वाा त जास्त
काळ काम करणार्या िु सर्या आमिार आचण पचहल्या केरळ
सरकारच्याशेर्वटच्यासिस्यहोत्ा.
• केरळमधील ऐचतहाचसक भू-सुधार ववधेयकामागील प्रेरक
शक्तीहोत्ा. एकूण 17 पैकीत्ां नी 13 चर्वधानसभाचनर्वडणुका
चजंकल्या.

सापहत्य अकािमी पुरस्कार पिजेते पत्रकार होमें बोरगोहेन
यांचे पनधन

•

पनधन बातम्या

7

शेि नारायण चसंह यां िी कारकीिा  िोन िशकां पेक्षा अचधक
काळपयंतहोती.

|

•
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प्रख्यातआसामीसाचहस्ट्त्कआचणपत्रकार, होमेंिोरगोहे नयां िे
चनधन. मृत्ू होईपयंतआसामीिै चनकातीलचनचयओचमयािताा िे
मुख्यसंपािकम्हणूनकायारतहोते.
त्ां च्या ‘चपता पुत्र’ या कािं िरीसाठी त्ां ना 1978 मध्ये
आसामी भािेसाठी साचहत् अकािमी पुरस्काराने सन्माचनत
करण्यातआले
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अजुान – पुरस्कार प्राप्त पिग्गज पेडलर चंद्रसेकर यांचे पनधन
• तीनर्वेळाराििीयटे िलटे चनसिॅस्ट्ियनआचणमाजीआं तरराििीय
पेडलरव्ही. िंद्रसेकरयां िे कोचर्वडसंिंचधतआजारामुळेचनधन
झाले. ते तचमझागा टे िल टे चनस असोचसएशनिे (टीटीटीए)
चर्वद्यमानअध्यक्षहोते.
• िंद्रसेकर 1982 मध्येअजुानपुरस्कारचर्वजेताहोते. सीताश्रीकां त
यां च्यासहिंद्रां िेआत्मिररत्र, ‘मृत्ूच्याद्वारातूनमाझीलढाई‘
2006 मध्येप्रकाचशतझाले.

संरक्षि बातम्या

म्हणूनपालकां पैकीकमीतकमीएकपालककारणीभूतआहे .

•

•
•

भारतीय आणि इांिोनेमशयन नौदलाचा अरबी समद्रामध्ये सराव
•

•

भारतीयआचणइं डोनेचशयननौिलानेत्ां च्याआं तर-कायाक्षमतेत
आणखीसुधारणाकरण्यार्वरलक्षकेंचद्रतकरूनिचक्षणअरिी
समुद्रात पॅसेज एक्सरसाइज (पॅसेक्स) आयोचजत केली.
कार्वयातीिा उद्दे श िोन्ही मैत्रीपूणा नौिलािरम्यान परस्पर
कायाक्षमताआचणसमजसुधारणेहोते.
इं चडयन नौिलाकडून आयएनएस शारिा या ऑिशोर गस्ती
नौकेने (ओपीव्ही) िेतकहे चलकॉप्टरसहयासरार्वातभागघेतला.
इं डोनेचशयननौिलकडूनकेआरआयसुलतानहसनूिीनया 90
मीटरकर्वेटनेयासरार्वातभागघेतला.

•

•

महत्वाचे पििस
जागपतक रे ड क्रॉस आपि रे ड पक्रसेंट डे : 8 मे
• जागचतक रे डक्रॉस आचण रे ड चक्रसेंट चिन िरर्विी 8 मे रोजी
साजरा केला जातो. या चिर्वसािे उद्दीि आं तरराििीय रे डक्रॉस
आचणरे डचक्रसेंटिळर्वळीतीलतत्त्वे साजरे  करणे , लोकां िे िु :
ख कमी करणे आचण स्वातंत्र्, मानर्वता, चनः पक्षपातीपणा,
सार्वाभौमत्व, एकता आचण तटस्थतेसह सन्माननीय जीर्वन
जगण्याससक्षमकरणेहे आहे .
• र्वर्ल्ा  रे ड क्रॉस आचण रे ड क्रेसेंट डे  2021िी संकल्पना
: ‘न थां िणारा’
• हा चिर्वस आं तरराििीय रे डक्रॉस सचमतीिे (आयसीआरसी)
संस्थापक हे नरी डॅ नंट (8 मे 1828) यां च्या जयंतीचनचमत्त िे खील
आहे .तेप्रथमनोिेलशां ततापुरस्कारप्राप्तकताा होते.
जागपतक थॅलेसीपमया पििस: 08 मे
• जागचतक थॅलेसीचमया चिर्वस िरर्विी 8 मे रोजी
थॅलेसीचमया
पीचडतां च्या स्मरणाथा आचण या आजाराने जगण्यासाठी संघिा
करणार्यां नाप्रोत्साचहतकरण्यासाठीसाजराकेलाजातो.
• 2021
च्या
जागचतक
थॅलेसीचमया
चिनािी संकल्पना “जागचतक चर्विम थॅलेसीचमया समुिायातील
आरोग्य असमानतेस संिोचधत करणे”.
• थॅलेसेचमया हा र्वारसा चमळालेला रक्त चर्वकार आहे ज्यािी
र्वैचशष्ट्ट्यकमीचहमोग्लोचिनआचणसामान्यरक्तपेशींपेक्षाकमी
असते. थॅलेसीचमयाने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीस रोगािा र्वाहक
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जागपतक स्थलांतररत पक्षी पिन: 08 मे
जागचतक स्थलां तररत पक्षी चिन 2021, 8 मे रोजी
जागचतक
स्तरार्वरसाजराकेलाजातो.स्थलां तररतपक्ष्यां िीजाणीर्वआचण
त्ां िे संर्वधान करण्यासाठी आं तरराििीय सहकायाा िे महत्त्व या
चिर्वसािेउद्दीिआहे .
“गाणे, उडणे, खूप उं ि उडणे – एखाद्या पक्ष्यासारखे!” या
र्विाा च्याजागचतकस्थलां तररतपक्षीचिनािीथीमआहे .
2021 र्वर्ल्ा  माइग्रेटरी िडा  डे  थीम सर्वात्र लोकांना सचक्रयपणे
ऐकून–आचणपक्षीजेथेजेथेअसतीलतेथेऐकूनचनसगाा शीपुन्हा
कनेक्टहोण्यासाठीआमंत्रणआहे .त्ािर्वेळी, थीमजगभरातील
लोकां नापक्षीआचणचनसगाा िीत्ां च्यासामाचयककौतुकव्यक्त
करण्यासाठीस्वतः िेआर्वाजआचणसजानशीलतार्वापरण्यासाठी
आर्वाहनकरते.
हा चिर्वस स्थलां तररत प्रजातींिे अचधर्वेशन (सीएमएस) आचण
आचरकन-युरेचशयन प्रर्वासी मायिोली र्वॉटरिडा  करार
(एईव्हीए)आचणकोलोरॅ डोआधाररतना-निासंस्था, पयाार्वरण
िॉर ि अमेररके (ईएिटीए) यां च्यात संयुक्त सहकायाा ने
संयुक्तपणेआयोचजतकरण्यातआलाआहे .
हाचिर्वसस्थलां तररतपक्ष्यां च्याजागरूकताआचणत्ां िेसंरक्षण
करण्यासाठी आं तरराििीय सहकायाा िी आर्वश्यकता यासाठी
समचपातजागचतकमोहीमआहे
िु सऱ्या महायुद्धात ज्यांनी आपला जीि गमािला त्यांच्यासा
ठी स्मरि आपि सामंजस्याची िेळ
िरर्विी 8-9 मे िरम्यान, संयुक्त राििसंघाने चद्वतीय चर्वश्वयुद्धात
प्राणगमार्वलेल्यां साठीस्मारकआचणसलोखािीर्वेळिशाचर्वली.
हाचिर्वसिु सर्यामहायुद्धातीलसर्वापीचडतांनाश्रद्धां जलीर्वाहतो.
यार्विीिु सर्यामहायुद्धािा76र्वार्वधाा पनचिनआहे .
2004 मध्ये हा चिर्वस म्हणून संयुक्त रािि संघाने साजरा केला
होता. तथाचप, संयुक्त राििसंघाने स्वयंसेर्वी संस्था, त्ां िे सिस्य
िे शआचणइतरसंघटनां ना2010 मध्ये झालेल्याठरार्वाद्वारे  या
चिर्वसाच्यास्मरणाथासामीलहोण्यासउि् युक्तकेले.
तथाचप, हाचिर्वसिु सर्यामहायुद्धािाअचधकृतअंतनाही.कारण,
जपानने15ऑगर1945पयंतआत्मसमपाणकेलेनाही.

आं तरराष्ट्रीय आगेपनयाचा पििस: 10 मे
• 2021 मध्ये, संयुक्तराििमहासभेने 10 मेआं तरराििीयआगेचनया
चिनजाहीरकेला. मोरोक्कोनेसािरकेलेल्यायाठरार्वािेसंयुक्त
राििसंघाच्या 113 सिस्य िे शां नी सह प्रायोचजत केले आचण
एकमतानेतेमंजूरकेले.
• अगाा न टि ी (अगाा चनया स्ट्स्पनोसा) ही िे शाच्या नैऋत्ेकडील
मोरोक्कोच्या उप-सहारान प्रां तािी मूळ प्रजाती आहे , जी
रखरखीतर्वअधार्वटभागातर्वाढते.

राष्ट्रीय तंत्रज्ञान पिन: 11 मे
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11 मे रोजी संपूणा भारतभर राििीय तंत्रज्ञान चिन साजरा केला
जातो. आजच्या चिर्वशी राजस्थानमधील भारतीय सैन्याच्या
पोखरण कसोटी पररक्षेत्रात यशस्वीररत्ा परीचक्षत शक्ती -I
अण्वस्त्रप्रक्षेपास्त्रसाजराकरण्यातआला.
11 मे 1998 रोजी झालेल्या पोखरण अणुिािणीच्या र्वधाा पन
चिनाचनचमत्त 11 मे रोजी संपूणा भारतभर राििीय तंत्रज्ञान चिन
साजराकेलाजातो.
शक्तीयापचहल्या पोखरणअणूिािणीला ‘स्माईचलंगिुद्धा’
म्हणूनहीओळखलेजातेजीमे 1974 मध्येघेतलीगेलीहोती.

आं तरराष्ट्रीय पररचाररका पिन 12 मे रोजी जागपतक स्तरािर
साजरा
• आं तरराििीयपररिाररकाचिनप्रत्ेकर्विी 12 मे रोजीजागचतक
स्तरार्वरसाजराकेलाजातो. हाचिर्वसफ्लोरे न्सनाईचटं गेलयांच्या
जयंतीचनचमत्तसाजराकेलाजातो.
• 2021 आं तरराििीय पररिाररका चिनािा चर्विय आहे ‘
पररिाररका: एक आर्वाजािे नेतृत्व – भचर्वष्यातील आरोग्य
सेर्वेसाठीएकदृिी’.

पिपिध बातम्या
पेटीएमने कोपिड -19 लस शोधक साधन अनािरि केले
• चिनटे कप्रमुखपेटीएमने ‘चमनीअॅपरोअर’ र्वरलसीकरण
िॉटिीउपलब्धतातपासण्यासाठीनागररकां नामितकरणारा
एकमंि ‘कोचर्वड -19 लसशोधक’ सुरूकेला.
• व्यासपीठार्वर र्वेगर्वेगळे  चपन कोड चकंर्वा चजल्हा तपशील
र्वैयस्ट्क्तकररत्ा प्रचर्वि करुन चर्वचशि तारखेसाठी लसीकरण
िॉटिीउपलब्धतातपासण्यातव्यासपीठलोकांना (18+ चकंर्वा
45+) मितकरे ल.
• माचहती CoWIN API कडून ररअल-टाइम आधारार्वर काढली
जातेजेथेलसीकरणघेण्यासाठीिॉटिुककेलाजाऊशकतो.
मेफ्लॉिर 400: अटलांपटकमध्ये नेस्वव्हगेट करण्यासाठी
जगातील पपहले मानि रपहत जहाज
• “मेफ्लार्वर 400” नार्वािेजगातीलपचहलेमानर्वरचहतर्वेसल
अटलां चटकमधून नॅस्ट्व्हगेट करण्यासाठी सेट केले आहे .
आयिीएमच्यासहकायाा नेप्रोमेयरयासागरीसंशोधनसंस्थेनेहे 
तयारकेलेआहे .
• जलीय सस्तन प्राण्यां िा मागोर्वा घेण्यासाठी, पाण्यातील
प्लास्ट्रकिे चर्वश्लेिण करण्यासाठी आचण सागरी प्रिू िणािा
अभ्यास करण्यासाठी हे 15 मे 2021 रोजी टि ान्सलाटलांचटक
प्रर्वासालासुरुर्वातकरे ल.
हाले-डे स्वव्हडसनने ‘लाइव्हिायर’ ऑल-इलेस्वक्टरक
मोटरसायकल िँड बाजारात आिला.
• हाले-डे स्ट्व्हडसन इं कने र्वेगाने र्वाढणार्या इलेस्ट्क्टिक र्वाहन
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िाजारार्वर छाप पाडण्यासाठी कंपनीने नुकताि केलेला “
लाइव्हर्वायर” हा एक ऑल-इलेस्ट्क्टिक मोटरसायकल ब्रँड
िाजारातआणलाआहे .
कंपनी स्वतंत्र युर्वा र्वाहन-केंचद्रत चर्वभाग तयार करे ल, कारण
पुढील तरुण चपढी आचण अचधक पयाा र्वरणास जागरूक
िालकां नाआकचिातकरणेहे त्ािेलक्ष्यआहे .

सिा स्पधाा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
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चहमािलप्रिे शिेराज्यपाल:िंडारूित्तात्रेय;
चहमािलप्रिे शिेमुख्यमंत्री:जयरामठाकूर
लक्ष्मीचर्वलासिँकमुख्यालय:िेन्नई, ताचमळनाडू.
लक्ष्मीचर्वलासिँकस्थापना:1926.
आयसीआरसीिेअध्यक्षः पीटरमॉरर.
आयसीआरसीिेमुख्यालय:चजचनव्हा, स्ट्स्वत्झलंड
संयुक्तराििसंघटनेिेसरचिटणीस:अँटोचनयोगुटेरेस.
संयुक्त रािि संघ (यूएन) ही आं तरराििीय सहकायाा ला प्रोत्साहन
करण्यासाठी 24 ऑक्टोिर 1945 रोजी स्थापन झालेली
िे शां मधीलएकसंघटनाआहे .
एव्हरे रिेनेपाळीनार्व:सागरमाथा;
चतिेटीनार्व:िोमोलुन्व्मा
आसामिेराज्यपाल:जगिीशमुखी
अध्यक्षडीआरडीओ:जी.सतीशरे ड्डी.
डीआरडीओमुख्यालय:नर्वीचिल्ली.
डीआरडीओस्थाचपतः 1958.
युरोचपयनपररििस्थापना:9 चडसेंिर1974;
युरोचपयनयुचनयनमुख्यालय:ब्रुसेल्स, िेस्ट्ियम;
युरोचपयनसंघस्थापना:1 नोव्हें िर1993.
नाइटरँकइं चडयािेअध्यक्षर्वव्यर्वस्थापकीयसंिालक:चशचशर
िैजल.
नाइटरँकमुख्यालय:लंडन, युनायटे डचकंगडम;
नाइटरँकिीस्थापना:1896;
नाइटरँकिेसंस्थापक:हॉर्वडा रँक, जॉननाइट, चर्वल्यमरटली.
नासािेमुख्यालय:र्वॉचशंग्टनडी.सी., युनायटे डरे ट्स
नासािीस्थापना:1 ऑक्टोिर1958.
चत्रपुरािेमुख्यमंत्री:चिप्लिकुमारिे ि.
राज्यपाल:रमेशिायस.
िजाजचर्वत्तमुख्यालय:पुणे, महारािि;
िजाजिायनान्सिेमुख्यकायाकारीअचधकारी:संजीर्विजाज.
एिडीएिसीिँकेिेमुख्यालय:मुंिई, महारािि;
एिडीएिसी िँकेिे एमडी आचण मुख्य कायाकारी अचधकारी:
सचशधरजगिीशन;
एिडीएिसीिँकेिीटॅ गलाइनः आम्हालाआपलेजगसमजते.
नीतीआयोगस्थापनाः 1 जानेर्वारी2015.
नीतीआयोगमुख्यालय:नर्वीचिल्ली.
नीतीआयोगािेअध्यक्ष:नरें द्रमोिी.
माररकाडा मुख्यालय:न्यूयॉका, युनायटे डरे ट्स.
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माररकाडा अध्यक्ष:मायकेलचमिाि.
स्पेसएक्सिेसंस्थापकआचणमुख्यकायाकारीअचधकारी:एलोन
मस्क.
स्पेसएक्सिीस्थापना:2002.
स्पेसएक्स मुख्यालय: कॅचलिोचनाया, युनायटे ड रे ट्स ऑि
अमेररका.
इस्रोिेअध्यक्ष:के.चसर्वन.
इस्रोमुख्यालय:िेंगळु रू, कनाा टक.
इस्रोिीस्थापनाः 15 ऑगर1969.
राििीय चर्वज्ञान चिन 28 िेब्रुर्वारी रोजी संपूणा भारतात साजरा
केलाजातो.
आयसीसीिेअध्यक्ष:ग्रेगिाकाले.
आयसीसीिेमुख्यकायाकारीअचधकारी:मनुसार्वनी.
आयसीसीिेमुख्यालय:िु िई, संयुक्तअरिअचमराती.
पेटीएममुख्यालय:नोएडा, उत्तरप्रिे श.
पेटीएम संस्थापक आचण मुख्य कायाकारी अचधकारी: चर्वजय
शेखरशमाा .
पेटीएमस्थाचपत:2009.
इस्त्राईलिी राजधानी जेरुसलेम आहे  आचण िलन इस्त्रायली
शेकेलआहे .
िेंजाचमननेतान्याहूइस्रायलिेपंतप्रधानआहे त.
चिल्लीिेमुख्यमंत्री:अरचर्वंिकेजरीर्वाल;
चिल्लीिेलेफ्टनंटगव्हनार:अचनलिैजल.
भारतपेटिोचलयमकॉपोरे शनचलचमटे डमुख्यालय:मुंिई;
भारतपेटिोचलयमकॉपोरे शनचलचमटे डस्थापना:1952.
आयसीएएसिेअध्यक्ष:गायपाकार;
आयसीएएसमुख्यालय:ब्रुसेल्सकॅचपटल, िेस्ट्ियम;
अॅडव्हटाा यचझंग रँ डड्ा स कौस्ट्न्सल ऑि इं चडया िी स्थापना:
1985;
अॅडव्हटाा यचझंग रँ डड्ा स कौस्ट्न्सल ऑि इं चडयािे मुख्यालय:
मुंिई.
OCHA िीस्थापना:19 चडसेंिर1991;
OCHA मुख्यालय: न्यूयॉका, युनायटे ड रे ट्स आचण इस्तंिूल,
तुकी.
एिडीएिसीिँकेिेमुख्यालय:मुंिई, महारािि.
एिडीएिसी िँकेिे एमडी आचण मुख्य कायाकारी अचधकारी:
सचशधरजगिीशन.
एिडीएिसीिँकेिीटॅ गलाइनः आम्हालाआपलेजगसमजते.
केअररे चटं ग्सस्थापना:1993.
केअररे चटं ग्जमुख्यालय:मुंिई, महारािि.
केअररे चटं ग्सिेव्यर्वस्थापकीयसंिालकआचणमुख्यकायाकारी
अचधकारी:अजयमहाजन.
गूगलमुख्यकायाकारीअचधकारी:सुंिरचपिाई.
गूगलिी स्थापना: 4 सप्टेंिर 1998, कॅचलिोचनाया, युनायटे ड
रे ट्स.
गूगलसंस्थापक:लॅरीपृष्ठ, सेगेईचब्रन
इरोटटे क्नोलॉजीजिे एमडीआचणमुख्यकायाकारीअचधकारी:
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संजीर्वपां डे;
इरोटटे क्नोलॉजीजमुख्यालय:नोएडा, उत्तरप्रिे श
चब्रक्ससिस्यिे शां च्याप्रचतचनधींमध्येब्राझील, रचशया, भारत, िीन
आचणिचक्षणआचरकायां िासमार्वेशआहे .
स्ट्स्वत्झलंडिलन:स्ट्स्वसरंॅ क;
स्ट्स्वत्झलंडिीराजधानी:िना;
स्ट्स्वत्झलंडिेअध्यक्ष:गायपामेचलन
पंजािनॅशनलिँकेिेमुख्यालय:नर्वीचिल्ली.
पंजािनॅशनलिँकेिे एमडीआचणमुख्यकायाकारीअचधकारी:
एस.मस्ट्ल्लकाजुानरार्व.
पंजािनॅशनलिँकस्थापना:19 मे1894, लाहोर, पाचकस्तान.
जागचतकिँकेिेमुख्यालय:र्वॉचशंग्टन, डी.सी., युनायटे डरे ट्स.
जागचतकिँकेिीचनचमातीः जुलै1944
जागचतकिँकेिेअध्यक्ष:डे स्ट्व्हडमालपास
जागचतकअन्नकायाक्रममुख्यालय:रोम, इटली;
जागचतकअन्नकायाक्रमस्थापना:1961.
हाले-डे स्ट्व्हडसनइं क.मुख्यकायाकारीअचधकारी:जोिेनझीटझ
(मािा–2020);
हाले-डे स्ट्व्हडसनइन्क.स्थापना:1903
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