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आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

स िंथेसिक कॅनासिनोइड् वर ििंदी घालणारा चीन जगातील 

पसिला देश 

• सर्व ससिंथेसिक कॅनासिनोइड पदाथाांर्र ििंदी घालणारा चीन 

जगातील पसिला देश िनेल. िी ििंदी 1 जुलैपासून लागू िोण्याची 

शक्यता आिे. 

• ससिंथेसिक कॅनासिनोइड्स अत्यिंत स्तरयुक्त असतात. कािी ई-

ससगारेि तेलामधे्य आढळतात आसण कािी फुलािंच्या पाकळ्या, 

सकिं र्ा झाडाच्या खोडात र् पानापासून िनर्लेल्या तिंिाखूमधे्य 

सापडतात. सझनसजयािंगमधे्य, याला “नताशा” िे सामान्य नार् 

आिे. 

• ससिंथेसिक कॅनासिनोइड्स अत्यिंत स्तरयुक्त असतात कारण 

कािी ई-ससगरेि तेलात आढळतात आसण कािी पाने, फुलािंच्या 

पाकळ्या इत्यादीपासून िनर्लेल्या तिंिाखूमधे्य आढळतात. 
 

नू्यझीलिंडच्या पिंतप्रधान जॅसकिं डा आडडनड 2021 मधे्य फॉच्ययडनच्या 

जगातील 50 मिान नेत्ािंच्या यादीत 

• फॉचु्यवन मॅगसझनने जािीर केलेल्या 2021 साठी नू्यझीलिंडचे 

पिंतप्रधान जॅसकिं डा आडवनव यािंनी ‘ जगतील ‘ 50 मिान नेत्यािंच्या 

यादीमधे्य अव्वल स्थान समळर्ले आिे. 2021 साठी ‘जगातील 

मिान नेते‘ यादी िी र्ासषवक यादीची आठर्ी आरृ्त्ती आिे. 

• भारतातील, सीरम इन्स्टिटू्यि ऑफ इिंसडया (एसआयआय) चे 

मुख्य कायवकारी असधकारी (मुख्य कायवकारी असधकारी) आदर 

पूनार्ाला पसिल्या दिापैकी एक नार् आिे. त्यािंना दिारे् स्थान 

देण्यात आले आिे. 
 

चीनचा पसिला मा ड रोव्हर ‘झयरो िंग’ यशस्वीपणे मिंगळावर 

उतरला 

• चीनने आपला पसिला मासव रोव्हर ‘झरूोिंग’ लाल ग्रिार्र 

उतरसर्ण्याचा पराक्रम यशस्वीररत्या 15 मे 2021 रोजी साध्य 

केला आसण असे करण्याचे ते दुसरे राष्ट्र  ठरले. 

• चीनचा मासव रोव्हर झुरोिंग, सचनी पुराणकथािंमधील पुरातन फायर 

गॉड, निंतर फोले्डिल रॅम्पर्रून खाली उतरून लँडेरिरोिर 

मागव काढेल. एकदा ती तैनात झाल्यानिंतर रोव्हरने सकमान 

मिंगळर्ार 90 मिंगळ सदर्स घालर्णे अपेसित आिे. 
 

चीनने ियािंग -2 डी या नव्या  ागरी सनरीक्षण उपग्रिाचे यशस्वी 

प्रके्षपण केले 

• िर्ामान आसण सागरी आपत्ती िंर्र लर्करात लर्कर इशारा 

देणारी गसतमान मिासागर पयावर्रण मॉसनिररिंग ससस्टम तयार 

करण्याच्या प्रयत्ािंचा एक भाग म्हणून चीनने नर्ीन मिासागर-

सनरीिण उपग्रि यशस्वीररत्या किेत पाठसर्ला आिे. 

• र्ायव्य चीनमधील सजयुकर्ान उपग्रि प्रिेपण कें द्राकडून िायिंग 

-2 डी (एचर्ाय -2 डी) उपग्रि र्ाहून नेणार् या लाँग माचव –4 िी 

रॉकेिद्वारे िा उपग्रि प्रिेसपत करण्यात आला. 
 

माथाड कोमे केसनयाची प्रथम मसिला  रन्यायाधीश ठरली 

• माथाव करिं िू कोमे केसनयाची प्रथम मसिला सरन्यायाधीश आिेत. 

सरकारच्या तीनिी शाखािंपैकी कोणत्यािी शाखेत काम करणारी 

ती पसिली मसिला आिे. 

 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

डबू्ल्यएचओने भारतीय कोरोनाव्हायर  प्रकाराला जागसतक 

पातळीवरील सचिंता म्हणून वगीकृत केले 

• जागसतक आरोग्य सिंघिनेने जागसतक स्तरार्रील “सचिंतेचे रूप” 

म्हणून सापडलेल्या कोरोनाव्हायरस प्रकाराचे र्गीकरण केले 

आिे. या प्रकाराला B.1.617 असे नार् देण्यात आले आिे. 

• जागसतक आरोग्य सिंघिनेच्या मते, िा प्रकार आधीपासूनच 30 

हून असधक देशािंमधे्य पसरला आिे. िे इतर प्रकारािंपेिा असधक 

सिंक्रसमत आिे. या वे्हररएिं िला “डिल मु्यििंि वे्हररएिं ि” असेिी 

म्हणतात. 

• िी.1.617 वे्हररएिं ि डबू्ल्यएचओने र्गीकृत केलेला 

कोरोनाव्हायरसचा चौथा प्रकार आिे. यात दोन उत्पररर्तवन 

आिेत जे E484Q आसण L452R म्हणून सिंदसभवत आिेत 
 

इराणमधे्य ओएनजी ीने शोधलेले फजाडद-िी गॅ  के्षत्र गमावले 

• इराणने स्थासनक किं पनीला मोठे र्ायू िेत्र सर्कससत करण्याचे 

किं त्राि सदल्यानिंतर पसशवयन आखाती प्रदेशात ओएनजीसी सर्देश 

सलसमिेडने शोधलेले फजावद-िी गॅस िेत्र गमार्ले. 

• नॅशनल इराणी तेल किं पनीने (एनआयओसी) पेिर ोपसव गु्रपशी 

पसशवयन आखातीमधील फरजाद िी गॅस फील्डच्या 

सर्कासासाठी 1.78 अब्ज डॉलसवचा करार केला आिे. 
 

भारताच्या ययनेस्कोच्या जागसतक वार ा स्थळािंच्या  िंभाव्य 

यादीमधे्य  िा िेररिेज  ाइि जोडल्या गेल्या 

• युनेस्कोच्या जागसतक र्ारसा स्थळािंमधे्य सुमारे सिा सािंसृ्कसतक 

र्ारसा स्थळािंची भर पडली आिे. यासि, युनेस्कोच्या जागसतक 

र्ारसा स्थळािंच्या सिंभाव्य यादीतील एकूण साइिची सिंख्या 48 

झाली आिे. 
 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8234/mission-mpsc-combined-foundation-batch-in-marathi-live-classes-by-adda247


    Weekly One Liners 15th May to 21st of May 2021 

www.adda247.com/mr
www.bankersadda.com 

| www.sscadda.com | www.careerpower.in | Adda247 App 2 

  

 

• पुढील सिा सठकाणी युनेस्कोच्या जागसतक र्ारसा स्थळािंच्या 

तातु्परत्या यादीमधे्य यशस्वीररत्या प्ररे्श केला आिे. र्ाराणसीचा 

गिंगा घाि, तासमळनाडूमधील कािंचीपुरमची मिंसदरे, मध्य 

प्रदेशातील सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प, मिाराष्ट्र  सैन्य आसकव िेक्चर 

सिरे िेंकल मेगासलसथक साइि, मध्य प्रदेशातील नमवदा 

खोर्यातील भेडाघाि लमेिाघाि. 

 

राज्य बातम्या 
 

उत्तराखिंड पोसल ािंनी ‘समशन िौ ला’  यरू केले 

• कोसर्ड -19 रुग्ािंना ऑन्स्टिजन, िेड, व्हेंसिलेिर आसण प्लाझ्मा 

समळारे्त म्हणून उत्तराखिंड पोसलसािंनी “समशन िौसला” नार्ाची 

मोिीम सुरू केली आिे. यासशर्ाय समशन आसण रेशनचा एक 

भाग म्हणून पोसलस कोसर्ड -19 मॅनेजमेंिसाठी लोकािंना औषधे 

समळसर्ण्यात मदत करतील. 

• कोरोना व्हायरसशी झुिंज देणार्या कुिुिंिािंच्या दारात औषधिं, 

ऑन्स्टिजन आसण रेशन पुरसर्णे आसण प्लाझ्मा देणगीदार आसण 

त्यािंची गरज असलेल्या लोकािंमधे्य समन्वय साधणे िी या 

मोसिमेचा भाग म्हणून पोसलसािंकडून िाती घेतलेली कािी 

कामेिी असतील. 
 

पिंजािचे मयख्यमिंत्री अमररिंदर स िंग यािंनी मालेरकोिला यािंना 23 

वा सजल्हा म्हणून घोसित केले 

• पिंजािचे मुख्यमिंत्री अमररिंदर ससिंग यािंनी ईद-उल-सफतरसनसमत्त 

14 मे 2021 रोजी मलेरकोिलाला राज्यातील 23 र्ा सजल्हा 

म्हणून घोसषत केले. 

• मालेरकोिला िा मुन्स्टिमिहुल भाग असून राज्याच्या सिंगरूर 

सजल्ह्यात आिे. 
 

सिमाचल  रकारने ‘आययि घर-द्वार’ कायडक्रम  यरू केला 

• सिमाचल सरकारने घरामधे्य सर्लासगकरण केलेले कोसर्ड – 19 

सकारात्मक रुग्ािंना योगाचा सरार् करून आरोग्यदायी 

ठेर्ण्यासाठी ‘आयुष घर-द्वार’ कायवक्रम सुरू केला आिे. 

• िा उपक्रम आयुष सर्भागाने आिव ऑफ सलन्स्टव्हिंग सिंस्थेच्या 

सिकायावने सुरू केला आिे. 

• केर्ळ शारीररकच नवे्ह तर मानससक, सामासजक आसण 

आध्यान्स्टत्मक कल्याण देखील व्हारे् यासाठी आयुषमाफव त एक 

समग्र आरोग्य सेर्ा उपलब्ध करुन देण्याचा िा उपक्रम आिे. 
 

मसणपूरच्या मयख्यमिंत्र्ािंनी भाजी ाठी ‘मोमा माकेि’  यरू केला. 

• मसणपूरचे मुख्यमिंत्री एन िीरेन ससिंग यािंनी कोसर्ड -19  पे्रररत 

करू्फ्वच्या रे्ळी लोकािंना घरी ताजा भाजीपाला समळार्ा यासाठी 

ताजी भाजीपाला िोम सडलीव्हरीसाठी “मसणपूर ऑरगॅसनक 

समशन एजन्सी (मोमा) माकेि” िा स्मािवफोन अनुप्रयोग सुरू 

केला आिे. 

• भाजीपाला तुिर्डा िाळण्यासाठी आसण कोसर्ड-19 चा प्रसार 

रोखण्यासाठी मोमाला या भागात काम करण्याची सोय देण्यात 

आली आिे आसण घरपोच ग्रािकािंना चॅनेल फामवचे उत्पादन सदले 

गेले आिे. मोमािरोिर कायवरत असणार्या शेतकरी उत्पादक 

किं पन्या (एफपीसी) सर्सर्ध शेतातून भाजीपाला काढतील. 
 

िररयाणाने काळ्या ियरसशला एक असध ूसचत रोग म्हणून जािीर 

केले 

• िररयाणामधे्य काळ्या िुरशीचे असधसूसचत रोग म्हणून र्गीकरण 

केले गेले आिे, ज्यामुळे प्रते्यक घिनेची मासिती सरकारी 

असधकार्यािंना देण्यात यार्ी. िे उदे्रक िर ॅसकिं ग आसण 

व्यर्स्थापनास अनुमती देईल. भारतातील कोसर्ड -19 सर्व 

देशभर असलेला काळ्या िुरशी सकिं र्ा मू्यकोसमवकोसससच्या 

प्रसारास उते्तजन देत आिे, जी जीर्घेणा नसतानािी लोकािंचे 

जीर् धोक्यात घालू शकते. 

• इिंसडयन काऊन्स्टन्सल ऑफ मेसडकल ररसचवच्या म्हणण्यानुसार 

“बॅ्लक फिं गस” प्रामुख्याने लोकािंर्र इतर आरोग्यसर्षयक 

समस्ािंर्रील औषधािंर्र पररणाम करतात जे पयावर्रणीय 

रोगजनकािंच्या सर्रूद्ध लढा देण्याची त्यािंची िमता कमी 

करतात. 
 

पयण्यामधे्य भारताचे पसिले कृिी सनयाडत  यसवधा कें द्र  यरू झाले 

• नॅशनल िँक ऑफ अ ॅग्रीकल्ह्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंि (नािाडव) 

च्या सिंयुक्त सर्द्यमाने, मिारट्ट चेंिर ऑफ कॉमसव, उद्योग आसण 

कृषी (एमसीसीआयए) ने पुण्यात भारताचे पसिले कृषी-सनयावत 

सुसर्धा कें द्र सुरू केले. 

• त्यामधे्य सिंििंसधत िािी िंसर्षयी जागरूकता कायवक्रम, प्रसशिण 

कायवक्रम आसण कायवशाळा आयोसजत केल्या जातील, 

व्यार्िाररक मागवदशवन समळर्ण्यासाठी एिपोिव िाऊसना भेिी 

देण्याचे, खरेदीदार-सर्के्रत्यािंच्या िैठका आयोसजत करणे इ. चा 

समारे्श असेल. 
 

‘आकाशातून औिध’ पायलि सवकारािाद परर रातील 

रुग्णालयात 

• तेलिंगणा सरकारने सर्कारािाद पररसराच्या आसपास 

पसरलेल्या 16 प्राथसमक आरोग्य सेर्ा कें द्रािंची (पीएचसी) सनर्ड 

केली आिे. पायलि चाचणीसाठी ‘आकाशातून औषधी’ िी 

प्रसक्रया सुरू करण्यात आली आिे. 

• प्रोजेक्ट प्रारिंभी 500 मीिरच्या व्हीएलओएस रेंजमधे्य प्रिेसपत 

करण्याकररता बू्ल डािव मेड-एिपे्रसच्या नेतृत्वात सात 

ऑपरेिरच्या कन्सोसिवयमची सनर्ड केली गेली िोती आसण 

िळूिळू ते 9 सक.मी. अिंतरापयांत र्ाढसर्ण्यात येईल. 

• लस सर्तरणासाठी प्रायोसगक िीव्हीएलओएस डर ोन उड्डाण 

घेण्याकररता मानर्रसित सर्मान प्रणाली सनयम 2021 मधून 

सशतव सूि समळार्ी या सर्निंतीस नागरी उड्डाण मिंत्रालयाने मिंजुरी 

सदल्यानिंतर िा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आिे. 
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पसिम ििंगाल  रकारने सवधान पररिद स्थापन करण्या  

मान्यता सदली 

• मुख्यमिंत्री ममता िॅनजी यािंच्या अध्यितेखालील पसिम ििंगालच्या 

मिंसत्रमिंडळाने सर्धान पररषद स्थापनेला मान्यता सदली आिे. 

• सध्या केर्ळ आिंध्र प्रदेश, कनाविक, तेलिंगणा, मिाराष्ट्र , सििार 

आसण उत्तर प्रदेशात सर्धान पररषद आिे. पूर्ी, पसिम 

ििंगालमधे्य सद्वसद्रीय सर्सधमिंडळ िोती परिं तु सिंयुक्त मोचावच्या 

सरकारने 1969 मधे्य ती रद्द केली. 

• भारतीय राज्यघिनेच्या अनुचे्छद 169 अन्वये याची स्थापना 

केली गेली आिे.राज्य सर्धान पररषदेचा आकार राज्य 

सर्धानसभेच्या सदस्ािंपैकी एक तृतीयािंश पेिा जास्त असू शकत 

नािी. 
 

झारखिंडने िॉस्पििलच्या िेडच्या ऑनलाइन ियसकिं ग ाठी 

‘अमृत वासिनी’ अ ॅप लााँच केले 

• झारखिंडने िॉन्स्टििलच्या िेडच्या ऑनलाइन िुसकिं गसाठी ‘अमृत 

र्ासिनी अ ॅप‘ सुरू केला आिे. सीएम िेमिंत सोरेन यािंनी सुरू 

केलेल्या ‘अमृत र्ासिनी’ अ ॅपद्वारे झारखिंडमधील कोरोना रूग् 

रूग्ालयाचे िेड ऑनलाईन िुक करू शकतात 
 

सपनाराय सवजयन यािंनी केरळच्या मयख्यमिंसत्रपदाची शपथ घेतली 

• राज्यात कोसर्ड -19 सिंकिाच्या छायेत सपनाराय 

सर्जयन यािंनी दुसर्यािंदा केरळच्या मुख्यमिंत्रीपदाची 

शपथ घेतली. सतरुअनिंतपुरम येथील सेंिर ल से्टसडयमर्र कोसर्ड 

प्रोिोकॉलसि शपथसर्धी पार पडला. राज्यपाल आररफ 

मोिम्मद खान यािंनी 76 र्षीय सर्जयन यािंना पदाची शपथ सदली. 

मुख्य कायावलयात मािवर्ादी जे्यष्ािंचा िी दुसरी रे्ळ आिे 

 

नियुक्ती बातम्या 
 

 र डेस्पव्हड अिनिरो यािंची  ीओपी 26 पीपल्स अडव्होकेि 

म्हणून सनवड 

• सर-डेन्स्टव्हड अिनिरो, जगप्रससद्ध प्रसारक आसण नैससगवक 

इसतिासकार यािंना या नोव्हेंिर मसिन्यात ग्लासगो येथे यू.के. च्या 

पे्रससडेंसी ऑफ यु.एन. च्या िर्ामान िदल पररषदेर्र पीपल्स 

अ ॅडव्होकेि म्हणून सनयुक्त करण्यात आले. 

• अ ॅिेनिरोने यापूर्ीच यू.के. आसण जगातील कोट्यार्धी लोकािंना 

िर्ामान िदलार्र कायव करण्यासाठी आसण भसर्ष्यातील 

सपढ्ािंसाठी या ग्रिाचे रिण करण्यासाठी आपल्या उत्कितेने 

आसण ज्ञानाने पे्रररत केले आिे. 
 

नेपाळच्या पिंतप्रधानपदी के पी शमाड ओली यािंची पयन्हा सनययक्ती 

• नेपाळमधे्य के.पी. शमाव ओली यािंची राष्ट्र पती सिध्या देर्ी भिंडारी 

यािंनी पुन्हा देशाच्या पिंतप्रधानपदी सनयुक्ती केली. ओली यािंना 14 

मे 2021 रोजी राष्ट्र पती िंनी शपथ सदली. 

• पिंतप्रधान म्हणून त्यािंचा िा सतसरा कायवकाळ असेल. प्रथम ते 12 

ऑक्टोिर 2015 ते 4 ऑगस्ट 2016 या काळात पिंतप्रधान म्हणून 

सनयुक्त झाले आसण त्यानिंतर पुन्हा 15 फेबु्रर्ारी 2018 ते 13 मे 

2021 पयांत पिंतप्रधान म्हणून सनयुक्त झाले. 
 

रमेश पोवार यािंची भारतीय मसिला सक्रकेि  िंघाचे प्रमयख 

प्रसशक्षक म्हणून सनययक्ती 

• भारतीय सक्रकेि सनयामक मिंडळाने (िीसीसीआय) रमेश पोर्ार 

यािंची िीम इिंसडयाचे र्ररष् प्रसशिक (जे्यष् मसिला) म्हणून 

सनयुक्ती जािीर केली आिे. 

• सुलिणा नाईक, मदन लाल आसण रुद्र प्रताप ससिंि यािंच्या तीन 

सदस्ीय सक्रकेि सल्लागार ससमतीने अजवदारािंची मुलाखत 

घेतली आसण पोर्ार यािंच्या उमेदर्ारीर्र एकमताने सिमती 

दशवसर्ली. 
 

भारतीय-अमेररकन नीरा ििंडन यािंची व्हाईि िाऊ च्या वररष्ठ 

 ल्लागारपदी सनययक्ती 

• भारतीय-अमेररकन नीरा ििंडन यािंची अमेररकेचे अध्यि जो 

िायडेन यािंचे र्ररष् सल्लागार म्हणून सनयुक्ती करण्यात आली 

आिे. सध्या ते अमेररकन प्रगती सेंिर फॉर अमेररकन प्रोगे्रस 

(सीएपी) या पुरोगामी सथिंक-िँकच्या अध्यि आसण मुख्य 

कायवकारी असधकारी आिेत. ररपन्स्टब्लकन ससनेिसवच्या कडक 

सर्रोधामुळे त्यािंनी व्हाइि िाऊस ऑसफस ऑफ मॅनेजमेंि अँड 

िजेिच्या सिंचालकपदाची उमेदर्ारी मागे घेतली. 

• िािंडेन यािंनी यापूर्ी अमेररकेच्या आरोग्य आसण मानर्ी सेर्ा 

सर्भागात आरोग्य सुधारणािंसाठी र्ररष् सल्लागार म्हणून काम 

पासिले. त्यािंनी माजी अध्यि िराक ओिामा यािंच्या स्वािरी 

सर्धायी कामसगरी, परर्डण्याजोगे काळजी कायदा या सर्सशष्ट् 

तरतुदी िंर्र कॉिंगे्रस आसण भागधारकािंसि काम केले आिे. 
 

फूिवेअर ब्राँड िािा इिंसडयाने गयिंजन शिा यािंची नवीन  ीईओ 

म्हणून नेमणूक केली 

• िािा इिंसडया या फुिरे्अर किं पनीने गुिंजन शाि यािंना आपला 

मुख्य मुख्य कायवकारी असधकारी (सीईओ) म्हणून सनयुक्त केले 

आिे. 

• 21 जून 2021 पासून पाच र्षाांच्या कालार्धीसाठी ते जिािदारी 

स्वीकारतील. 

• याआधी शाि िे सब्रिासनया इिंडस्टर ीजमधील मुख्य र्ासणज्य 

असधकारी (सीओओ) िोते. िािा कॉपोरेशन एक िहुराष्ट्र ीय 

फुिरे्अर आसण फॅशन अॅिेसरी उत्पादक आसण सकरकोळ 

सर्के्रता असून त्याचे मुख्यालय न्स्टस्वत्झलांडमधील लॉसणे येथे 

असून िररयाणा येथील गुरुग्राम येथे भारतीय शाखा न्स्टस्थत आिे. 
 

 तोशी उसचदा यािंची  यझयकी मोिर ायकल इिंसडयाचे नवीन 

किं पनी प्रमयख म्हणून सनययक्ती 

• सुझुकी मोिरसायकल इिंसडयाने सतोशी उसचदा यािंना नर्ीन 

किं पनी प्रमुख म्हणून सनयुक्त केले आिे. सुझुकी मोिर 

कॉपोरेशनच्या ग्लोिल ररडेम्पचा भाग म्हणून त्यािंनी कोइसचरो 

िीरोची जागा घेतली आिे. 

• सुझुकी मोिरसायकल इिंसडयाने एसप्रल 2021 मधे्य आतापयांतची 

सर्ावसधक सर्क्री केली असून त्या मसिन्यात सुमारे 77,849 र्ािने 

सर्क्रीसाठी पाठसर्ली. सुझुकी मोिर कॉपोरेशन िी एक जपानी 

िहुराष्ट्र ीय किं पनी आिे जी समनामी-कु येथे आिे 
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मोक्तार ओऊने यािंची मालीच्या पिंतप्रधानपदी पयन्हा सनययक्ती 

• मोक्तार ओऊने यािंना मालीचे पिंतप्रधान म्हणून पुन्हा सनयुक्त 

केले गेले. 

• इब्रासिम िाउिॅकर कीता यािंना काढून िाकल्यानिंतर ऑगस्ट 

2020 मधे्य त्यािंची काळजीर्ाहू पिंतप्रधान म्हणून सनयुक्ती केली 

गेली. ओएने यािंना अध्यि िाि एन डाऊ यािंच्या सूचनेनुसार 

राजकीय र्गावसाठी जागा असलेले नर्ीन सरकार स्थापन करारे् 

लागेल. 
 

पेन्पा िे ररिंग सतिेिी िद्दपार  रकारचे अध्यक्ष म्हणून सनवडले 

गेले 

• सतिेिच्या िद्दपारी सिंसदे चे माजी सभापती, पेन्पा िेसररिंग यािंची 

िद्दपारी सरकारचे नर्ीन अध्यि म्हणून सनर्ड करण्यात आली. 

• भारत, नेपाळ, उत्तर अमेररका, युरोप, ऑस्टर ेसलया आसण इतरत्र 

सनर्ावससत रािणार्या सुमारे 64,000 सतिेिी लोकािंनी जानेर्ारी 

आसण एसप्रलमधे्य दोन फेर्यामधे्य पार पडलेल्या सनर्डणुकीत 

मतदान केले. 

• दलाई लामा यािंनी राजकारणातून माघार घेतल्यानिंतर िे नेतृत्त्व 

सनर्डीसाठी िी सतसरी थेि सनर्डणूक िोती. 

 

अर्थव्यवस्र्ा बातम्या 
 

एअरिेल पेमेंि्  िाँकेने सडजीगोल्ड  यरू केले 

• एअरिेल पेमेंि्स िँकेने ग्रािकािंना सोन्यात गुिंतर्णूक 

करण्यासाठी सडसजिल पॅ्लिफॉमव “सडजीगोल्ड” िाजारात 

आणला आिे. सडसजिल सोन्याचे पुरर्ठा करणारे सेफगोल्ड 

यािंच्या भागीदारीत िे आणले गेले आिे. 

• सडजीगोल्ड सि, एअरिेल पेमेंि्स िँकेचे िचत खाते ग्रािक 

एअरिेल थँि अॅपचा र्ापर करुन 24 के सोन्यात गुिंतर्णूक 

करु शकतात. एअरिेल पेमेंि्स िँकेत िचत खाते असलेले 

ग्रािक त्यािंच्या कुिुिंसियािंना आसण समत्रािंनािी सडजीगोल्ड भेि देऊ 

शकतात. 
 

 

आरिीआयने ययनायिेड  िकारी िाँकेचा परवाना रद्द केला 

• ररझव्हव िँक ऑफ इिंसडयाने (आरिीआय) अपुरे भािंडर्ल, 

सनयामक तत्त्वािंचे पालन न केल्याने पसिम ििंगालमधील 

िागानमधे्य न्स्टस्थत युनायिेड को-ऑपरेसिव्ह िँक सलसमिेडचा 

परर्ाना रद्द केला आिे. 

• ररझव्हव िँक ऑफ इिंसडयाने म्हिले आिे की युनायिेड सिकारी 

िँकेकडे पुरेसे भािंडर्ल आसण कमाईची सिंभार्ना नसल्याने 

परर्ाना रद्द केला. “तसेच, िे िँसकिं ग रेगु्यलेशन अॅक्ट 1949 च्या 

कलम 56 सि असलेले कलम 11 (1) आसण कलम 22 (3) (डी) 

च्या तरतुदी िंचे पालन करीत नािी. 
 

एसप्रल 2021 मधे्य भारताची डबू्ल्यपीआय चलनवाढ 10.49% 

पयंत वाढली 

• उद्योग आसण अिंतगवत व्यापार सिंर्धवन सर्भागाने अलीकडेच 

एसप्रल 2021 मसिन्यात भारतात घाऊक सकिं मत जािीर केली. 

एसप्रल 2021 च्या मिागाईचा र्ासषवक दर 10.49% िोता. एसप्रल 

2021 मसिन्याचा डबू्ल्यपीआय 128.1 िोता. डबू्ल्यपीआयची 

गणना करण्यासाठी आधारभूत र्षव िे  2011-12 सनसित केले 

गेले आिे. 

 

व्यवसाय बातम्या 
 

जी ीएल फायनान्सला ये  िाँकेच्या एमएफ  िाय्यक 

किं पन्यािंची सवक्री  ी ीआयने मिंजूर केली 

• भारतीय िधाव आयोगाने (सीसीआय) जीपीएलद्वारे येस असेि 

मॅनेजमेंि (इिंसडया) सलसमिेड (येस एएमसी) आसण येस िरस्टी 

सलसमिेड (येस िर स्टी) च्या असधग्रिणाला मान्यता सदली आिे. 

• जीपीएल फायनान्स अँड इन्व्वे्हस्टमेंि सलसमिेड (जीपीएल) येस 

एएमसी आसण येस िर स्टीचे 100% इन्स्टििी शेअसव घेतील. 

• जीपीएल येस मु्यचु्यअल फिं ड घेईल आसण त्याचे एकमेर् 

प्रायोजक िोईल. िे ररझव्हव िँक ऑफ इिंसडयामधे्य नॉन-

सडपॉसझि घेणारी आसण नॉन-ससस्टसमकली मित्त्वाची नॉन-

िँसकिं ग फायनान्स्टन्व्शअल किं पनी (एनिीएफसी) म्हणून नोिंदणीकृत 

आिे. 
 

भारताची अदानी ग्रीन  ॉफ्टिाँक  मसथडत ए िी एनजी खरेदी 

करण्या ाठी 3.5 अब्ज डॉल डच्या करारामधे्य 

• भारतीय नर्ीकरणीय उजाव किं पनी, अदानी ग्रीन एनजी सलसमिेड 

(एडीएनए.एनएस) सॉफ्टिँक गु्रप कॉपव- समसथवत(9984. िी) 

एसिी एनजी िोन्स्टल्डिंग्ज 3.5 अब्ज डॉलसवच्या एिं िरप्राइझ 

मूल्यासाठी खरेदी करेल. 

• करारामधे्य 80% सिसे्सदारी सॉफ्टिँक गु्रप कॅसपिल सलसमिेड 

आसण उर्वररत भारतीय समभाग भारती ग्लोिल सलसमिेडच्या 

मालकीची आिेत जी रोख रकमेत खरेदी केलेली असेल 
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स िी ययसनयन िाँके ि अन्य 3 िाँकािंना आरिीआयने दिंड 

आकारला 

• कें द्रीय िँकेने जारी केलेल्या कािी सनदेशािंचे उल्लिंघन 

केल्यािद्दल आरिीआयने सिटी युनियि बँक, तासिळिाद 

िकें टाईल बँक आणि अन्य दोि बँकाांिा आसथवक दिंड आकारला 

आिे 

 

कराराच्या बातम्या 
 

गयगल क्लाऊडने उपग्रि इिंिरनेि  ेवा प्रदान करण्या ाठी 

िे एक्सिरोिर भागीदारी केली 

• गुगल क्लाऊड आसण िेसएिने स्टारसलिंक उपग्रिाद्वारे 

इिंिरनेि सेर्ा देण्याच्या करारार्र स्वािरी केली. 

• गुगल या कनेन्स्टक्टन्स्टव्हिी प्रोजेक्टसाठी क्लाऊड इन्व्रास्टरक्चर 

प्रदान करेल, तर िेस एि स्टारसलिंक उपग्रि कनेक्ट 

करण्यासाठी गुगलच्या क्लाऊड डेिा सेंिरमधे्य ग्राउिंड िसमवनल 

स्थासपत करेल. यामुळे ग्रामीण भागाला रे्गर्ान इिंिरनेि सेर्ा 

देण्यात मदत िोईल. िी सेर्ा 2021 च्या शेर्िापूर्ी ग्रािकािंना 

उपलब्ध असेल. 

• पसिले स्टारसलिंक िसमवनल अमेररकेच्या ओिायोमधील गुगल डेिा 

सेंिरमधे्य स्थासपत केले जाईल. यापूर्ी मायक्रोसॉफ्टने आपल्या 

अ ॅझर क्लाऊडला स्टारसलिंकशी जोडण्यासाठी 

िेसएििरोिरिी असाच करार केला आिे 
 

आसदवा ी शाळािंच्या सडसजिल रूपािंतरणावर भारत-

मायक्रो ॉफ्ट  ामिंजस्य करार 

• आसदर्ासी कायव मिंत्रालयाने आसण मायक्रोसॉफ्टने आसदर्ासी 

शाळािंच्या सडसजिल रूपािंतरणासाठी सिंयुक्त पुढाकाराने 

सामिंजस् करार केला. यात आसदर्ासी भागात आश्रम शाळा 

आसण एकलव्य मॉडेल सनर्ासी शाळा (ईएमआरएस) समासर्ष्ट् 

आिेत. 

• मायक्रोसॉफ्ट आसदर्ासी सर्द्यार्थ्ाांसाठी सििंदी आसण इिंग्रजी 

भाषेत कृसत्रम िुन्स्टद्धमत्ता अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन देईल. 

• कायवक्रमाच्या पसिल्या िप्प्यात 250 ईएमआरएस स्थासपत केले 

जाणार आिेत. या 250 शाळािंपैकी 50 शाळािंना सधन प्रसशिण 

सदले जाईल. आसण पसिल्या िप्प्यात पाचशे मास्टर प्रसशिकािंना 

प्रसशिण सदले जाईल. 
 

ररलायन्स सजओ  मयद्रखालून केिल नेिवकड  तयार करण्या ाठी 

ग्लोिल कन्सोसिडयममधे्य  ामील 

• दूरसिंचार ऑपरेिर ररलायन्स सजओ र्ाढीर् डेिा मागणीची पूतवता 

करण्यासाठी जागसतक भागीदार आसण पाण्याखालील केिल 

पुरर्ठादार सिकॉम यािंच्यासमरे्त भारतातील सर्ावत मोठी 

आिंतरराष्ट्र ीय पाण्याखालील केिल प्रणाली तयार करीत आिे. 

• किं पनी तैनात करण्याच्या सर्चारात असलेल्या दोन पाणिुडी 

केिल ससस्टीममुळे भारत आसशया पॅसससफक माकेि्स 

(ससिंगापूर, थायलिंड आसण मलेसशया) आसण  इिली र् आसरकेशी 

जोडला जाईल. 

• पाण्याखालील केिल नेिर्कव , इिंिरनेि आसण िेसलकॉम सेर्ािंच्या 

प्रर्ािासाठी अनेक देशािंना जोडतात. िी उच्च िमता आसण 

उच्च-गती प्रणाली 16,000 सकलोमीिरर्र 200 पेिा जास्त 

िीिीपीएस (प्रसत सेकिं द िेरािीि्स) प्रदान करेल. 

 

रॅक्स आनि अहवाल बातम्या 
 

ईवाय सनदेशािंकात भारत सत ऱ्या क्रमािंकावर 

• सौर फोिोव्होल्टाइक (पीव्ही) मोचावर्रील अपर्ादात्मक 

कामसगरीमुळे भारत EY च्या नूतनीकरणिम ऊजाव देश 

आकषवण सनदेशािंकातील सतसर् या स्थानार्र आला आिे. 

•  मागील सनदेशािंक (4 था) च्या तुलनेत भारताने एक स्थानार्र 

आघाडी घेतली आिे. िे सौर पीव्ही आघाडीर्रील अपर्ादात्मक 

कामसगरीमुळे आिे. 
 

भारत आसशया-पॅस सफकमधील दय रा  वाडत मोठा सवमा-

तिंत्रज्ञान िाजार आिे 

• एस अँड पी ग्लोिल माकेि इिंिेसलजन्स आकडेर्ारीनुसार, भारत 

आसशया-पॅसससफकमधील दुसर् या क्रमािंकाचा सर्मा तिंत्रज्ञान 

िाजारपेठ आिे आसण या िेत्रामधे्य गुिंतर्णूक केलेल्या 3.66 

अब्ज डॉलसवच्या इन्व्शुरिेक-कें सद्रत उद्यम भािंडर्लापैकी 35 

िके्क सिस्सा आिे. 

• आसशया-पॅसससफकमधे्य सकमान 335 खासगी सर्मा किं पन्या 

कायवरत असल्याचे आकडेर्ारीर्रून सदसून आले आिे. त्यापैकी 

122 जण खासगी पे्लसमेंि सौद्यािंद्वारे एकूण 3.66 अब्ज 

डॉलसवची भािंडर्ल घडरू्न आणत आिेत. 
 

आययष्मान भारत कायडक्रमाच्या अिंमलिजावणीत कनाडिक प्रथम 

क्रमािंकावर 

• ग्रामीण भागात व्यापक प्राथसमक आरोग्य सेर्ा 

पुरसर्ण्यासाठी आयुष्मान भारत कायवक्रमािंतगवत आरोग्य आसण 

सनरोगीता कें द्रािंची स्थापना करण्यात कनाविक प्रथम क्रमािंकार्र 

आिे. 
 

स्मािड स िी समशन योजनािंच्या अिंमलिजावणीमधे्य झारखिंडचा 

पसिला क्रमािंक 

• स्मािव ससिी प्रकल्पािंच्या अिंमलिजार्णीच्या प्रगतीच्या 

आधारे झारखिंडने भारताच्या 36 राजे्य आसण कें द्रशाससत 

प्रदेशािंमधे्य पसिले 

स्थान समळसर्लेअसून राजस्थान क्रमर्ारीत दुसर् या क्रमािंकार्र 

आिे. गृिसनमावण र् शिरी व्यर्िार मिंत्रालयाने (एमओएचयूए) 

रँसकिं ग जािीर केली. 
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नवज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि बातम्या 
 

आयआयिी रोपारने पोिेिल इको-फ्रें डली मोिाइल 

स्मशानभूमी प्रणाली सवकस त केली 

• आयआयिी रोपार यािंनी पोिेिल इको-रें डली इलेन्स्टक्टरक 

स्मशानभूमी प्रणाली सर्कससत केली आिे. िे अशा प्रकारचे 

तिंत्रज्ञान आिे जे अिंत्यसिंस्कारासाठी लाकडाचा र्ापर करुनिी 

िर्ाप्रदुषण करीत नािी. 

• िे सर्क-स्टोव्ह तिंत्रज्ञानार्र आधाररत आिे. िे कािव चीमा िॉयलसव 

सलसमिेड किं पनीच्या सिकायावने तयार करण्यात आले आिे. 
 

अ ॅिला  V रॉकेिने यूए  िे  फो ड ाठी ए िीआयआरए  

सजओ -5 के्षपणास्त्र चेतावणी उपग्रि प्रके्षसपत केले 

• युनायिेड लॉिंच अलायन्सने अ ॅिलास V रॉकेि फ्लोररडाच्या केप 

कॅनारे्रल िेस फोसव से्टशन र्रुन सोडले. अ ॅिलास V 

रॉकेिमधे्य एसिीआरआयएस सजओ -5 समसाईल चेतार्णी 

उपग्रि िोता. 

• एसिीआरआयएसचा सिंपूणव फॉमव िेस-िेस्ड इन्व्रारेड ससस्टम 

आिे. िे िेपणास्त्र चेतार्णी, िेपणास्त्र युद्धिेत्र आसण सिंरिण 

रै्सशष्टट्यािंसाठी सडझाइन केलेले आिे. 
 

इराणने आपला  वाडत  ामर्थ्डवान  िंगणक “स मॉगड” 

सवकस त केला आिे 

• इराणने ‘ससमोगव’ नार्ाच्या नर्ीन सुपर कॉम्प्युिरचे अनार्रण 

केले आिे, जो आजच्या देशातील पूर्ीच्या सिंगणकािंपेिा 100 पि 

असधक सामर्थ्वर्ान आिे. 

• तेिरानच्या अमीरकिीर युसनव्हससविी ऑफ िेक्नॉलॉजी (एयूिी) 

ने िे सुपरकिं यूिर स्वदेशी सर्कससत केले आिे. 

सफसनिसारख्या पौरासणक ‘ससमगव’ या नार्ाने िे नार् देण्यात 

आले आिे. 
 

ऑस्पक्सजनची कमतरता दूर करण्या ाठी भारतीय नौदलाने 

ऑस्पक्सजन पयनचडक्रण यिंत्रणेची रचना केली 

• सर्द्यमान ऑन्स्टिजनची कमतरता दूर करण्यासाठी भारतीय 

िौदलािे ऑक्सिजि पुिर्चक्रि यांत्रिा (ओआरएि) तयार केली 

आिे. भारतीय नौदलाच्या दसिणी नौदल कमािंडच्या डायन्स्टव्हिंग 

सू्कलने या यिंत्रणेची कल्पना आसण रचना केली आिे.क्रीडा  

 

 िंरक्षण िातम्या 
 

आयएनए  राजपूत  21 मे रोजी  ेवामयक्त करण्यात येणार 

आिे 

• भारतीय नौदलाची पसिली सर्नासशका आयएनएस राजपूत 21 मे 

रोजी सेर्ामुक्त केली जाईल. ते 4 मे 1980 रोजी सुरू करण्यात 

आले. 41 र्षे सेर्ा सदल्यानिंतर, सर्शाखापट्टणमच्या नेव्हल 

डॉकयाडवमधे्य ती सेर्ामुक्त केली जाईल. आयएनएस राजपूत िे 

रसशयाने 61 कमु्यनाड्वस सशपयाडवमधे्य िनर्ले िोते. त्याचे मूळ 

रसशयन नार् िोते ‘नाडेझनी’. 
 

पुरस्कार बातम्या 
 

आिंदे्रया मेझाने 69 व्या सम  ययसनव्ह ड 2020 चा स्पखताि सजिंकला 

• समस मेन्स्टिको अँसडर या मेझाची 69 र्ी समस युसनव्हसव म्हणून 

सनर्ड झाली आिे. दुसरीकडे समस इिंसडया अ डॅसलन िाडर ोस 

कॅसे्टसलनो प्रथम 4 क्रमािंकामधे्य आिे. 

• ब्राझीलची जु्यसलया गामा िी उपसर्जेती आिे, पेरूची जॅसनक 

मॅसेिा सतसर्या क्रमािंकार्र आिे. भारताची अ ॅडसलन कॅसे्टसलनो 

आसण डोसमसनकन ररपन्स्टब्लकची सकिं िली पेरेझ अनुक्रमे चौर्थ्ा 

आसण पाचव्या स्थानार्र आिेत. 
 

एनिीए कडून अब्दयल-जब्बार यािंच्या नावे  ामासजक न्याय 

पयरस्कार 

• राष्ट्र ीय िासे्कििॉल असोससएशनने (एनिीए) सामासजक 

न्यायाच्या लढाईत प्रगती करणार्या खेळाडूिंना ओळखण्यासाठी 

करीम अबु्दल-जब्बार सोशल जन्स्टस्टस चॅन्स्टम्पयन अर्ॉडव – नर्ीन 

पुरस्कार देण्याची घोषणा केली आिे. 
 

नागालाँडचे  िंरक्षक नयक्लय फोम यािंना प्रसतसष्ठत स्पव्हिली पयरस्कार 

2021 देण्यात आला 

• नागालँडच्या दुगवम लाँगलेंज सजल्ह्यातील पयावर्रणर्ादी नुकु 

फोम यािंनी यार्षीचा न्स्टव्हिली पुरस्कार 2021 सजिंकला आिे, 

ज्याला ग्रीन ऑस्कर म्हणूनिी ओळखले जाते. 

• सब्रिनमधील न्स्टव्हिली फिं ड फॉर नेचर (डबू्ल्यएफएन) द्वारा 

आयोसजत केलेल्या आभासी पुरस्कार सोिळ्यात नुकताच पाच 

जणािंच्या िरोिर नुकू फोम यािंच्या नार्ाची घोषणा करण्यात 

आली.  
 

रमेश पोखररयाल सनशिंक यािंना ‘आिंतरराष्ट्र ीय असजिंक्य  यवणड 

पदक’ 

• कें द्रीय शैिसणक मिंत्री डॉ. रमेश पोखरीयल सनशिंक यािंना यार्षी 

आिंतरराष्ट्र ीय असजिंक्य सुर्णवपदक प्रदान करण्यात आले. त्यािंच्या 

लेखन, सामासजक आसण प्रसतसष्त सार्वजसनक जीर्नातून त्यािंनी 

मानर्तेसाठी सर्लिण र्चनिद्धता आसण उतृ्कष्ट् सेर्ा 

केल्यािद्दल त्यािंना ओळखले जाते. 
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कोिे ब्रायिंिचा मरणोत्तर िासे्कििॉल िॉल ऑफ फेममधे्य 

 ामावेश 

• लॉस एिं जेसलस लेकसवच्या, कोिे ब्रायिंि यािंना मरणोत्तर  नेन्स्टस्मथ 

मेमोररयल िासे्कििॉल िॉल ऑफ फेममधे्य स्थान देण्यात आले 

आिे. एनिीएचे मिान खेळाडू मायकल जॉडवन यािंनी त्याला 

कनेन्स्टक्टकिमधील समारिंभात प्रदान केले आसण त्यािंची सर्धर्ा 

पत्ी वे्हनेसा यािंनी तो स्वीकारला. 

• लॉस एिं जेसलस लेकसव गे्रि ब्रायिंि 2016 मधे्य सनरृ्त्त झाले; 2008 

मधे्य तो एनिीएचा सर्ावसधक मूल्यर्ान खेळाडू िोता. 
 

एमएमए सवजेतेपद समळसवणारा अजडन भयल्लर िा भारतीय 

विंशाचा पसिला मयसष्ट्योद्धा ठरला 

• ससिंगापूरन्स्टस्थत  चँसपयनसशपमधील बॅ्रिंडन रे्राला िेर्ीरे्ि र्ल्डव 

चॅन्स्टम्पयन म्हणून पराभूत करताना अजवन भुल्लर शीषव-स्तरीय 

एमएमए प्रदशवनीय जागसतक जेतेपद सजिंकणारा पसिला भारतीय 

र्िंशाचा मुष्ट्ीयोद्धा ठरला. 

• रे्राला पराभूत करून, भुल्लरने सफसलसपनो-अमेररकन 

लोकािंच्या पिंचर्ासषवक चँसपयनसशप-सजिंकण्याची समाप्ती केली. 

2010 आसण 2012 मधे्य भुल्लरने कॉमनरे्ल्थ गेम्समधील 

सुर्णवपदके सजिंकली िोती. ऑसलन्स्टम्पकमधे्य कॅनडाचे 

प्रसतसनसधत्व करणारा तो पसिला भारतीय मूळ रीस्टाईल 

मुसष्ट्योध्दा िनला आिे. 
 

कें सब्रजमधील डीएनए स क्वें  ी िंग शास्त्रज्ञािंनी 1 दशलक्ष ययरो िेक 

नोिेल पाररतोसिक सजिंकले 

• क्रािंसतकारक आरोग्य सेर्ा प्रगतीचा मागव प्रशस्त करणारा एक 

फास्ट डीएनए ससिें सी िंग तिंत्र सर्कससत करणार् या दोन सब्रसिश 

रसायनशास्त्रज्ञािंना सफनलँडच्या नोिेल सर्ज्ञान पुरस्काराची 

आरृ्त्ती देण्यात आली. 

• कें सब्रज युसनव्हससविीचे प्राध्यापक शिंकर िालसुब्रमण्यम आसण 

डेन्स्टव्हड के्लनरमॅन यािंनी 27 र्षाांपेिा जास्त काळ मानर्ी जीनोम 

अनुक्रसमत करण्यासाठी रे्गर्ान आसण स्वस्त मागव शोधण्याचे 

काम केल्यािद्दल 10 लाख युरो (1.22 दशलि डॉलसव) शतकीय 

तिंत्रज्ञान पुरस्कार देण्यात आला. 
 

वासिडक ‘वल्डड कोररओग्राफी अवॉडड 2020’ सजिंकणारा  यरेश 

मयकयिं द पसिला भारतीय 

• एम्मी पुरस्काराने नामािंसकत भारतीय नृत्यसदग्दशवक सुरेश 

मुकुिं द यािंनी दिार्ा र्ासषवक ‘जागसतक नृत्य सदग्दशवन 

2020’ सजिंकला आिे, (िा कोरेओ अर्ॉड्वस म्हणूनिी ओळखला 

जातो), िा प्रसतसष्त सन्मान सजिंकणारा पसिला भारतीय ठरला 

आिे. 

• सिि अमेररकन िीव्ही ररअ ॅसलिी शो ‘र्ल्डव ऑफ डान्स’ यातील 

कामसगरीिद्दल त्यािंना ‘िीव्ही ररअसलिी शो / िधाव’ प्रकारात िा 

पुरस्कार समळाला. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

राफेल नदालने 10 वी इिासलयन ओपन िधाड सजिंकली 

• राफेल नदालने जागसतक क्रमर्ारीतील अव्वल स्थानार्र 

असलेल्या नोव्हाक जोकोसर्चचा पराभर् करत दिार्ी 

इिासलयन ओपन िधाव सजिंकली. दुसर्या मानािंसकत नदालने 

कारकीदीतील या जोडीदरम्यानच्या 57 व्या सामन्यात 

गतसर्जेत्या सर्रूद्ध 2 ता. 49 सम. 7-5, 1-6, 6-3 असा सर्जय 

समळसर्ला. 

• या सर्जयामुळे नदालने 36 व्या एिीपी मास्टसवचा 1000चा 

खीताि समळसर्ला, 1990 मधे्य मासलका स्थापन झाल्यापासून 

जोकोसर्चच्या सर्क्रमाची िरोिरी केली. 

• मसिला गिात पोसलश सकशोरर्यीन इगा न्स्टस्वएिेकने झेकच्या 

नर्व्या मानािंसकत करोसलना न्स्टप्लस्कोव्हाला 6-0, 6-0 ने पराभूत 

करून इिासलयन ओपन िधाव सजिंकली. 15 व्या स्थानार्र 

असलेल्या न्स्टस्वएिेकने सतचे सतसरे डबू्ल्यिीए सर्जेतेपद 

समळसर्ले. 
 

भारताच्या तेजस्पस्वनी शिंकरने यूए एमधे्य उिंच उडी मधे्य  लग 

िायिल सजिंकले 

• कॅनसास से्टि युसनव्हससविीचे प्रसतसनसधत्व करीत, भारताच्या 

तेजन्स्टस्वनी शिंकरने अमेररकेतील मॅनिॅिन येथील सिग 12 

आउिडोअर िर ॅक आसण फील्ड चॅन्स्टम्पयनसशपमधे्य िॅक-िू-िॅक 

पुरुषािंची उिंच उडी िायिल सजिंकले. यूएसएच्या अनेक िर ॅक 

आसण फील्ड ऑसलन्स्टम्पयन्ससाठी जन्मभूमी  असलेल्या यूएसए 

ससकव िमधील अत्यिंत िधावत्मक िधेत भाग घेणारा तो सतसरा 

भारतीय खेळाडू आिे. 
 

कोसवड -19 मयळे आसशया चिक 2021 असनसित काळा ाठी 

पयढे ढकलण्यात आला. 

• श्रीलिंकेमधे्य जूनमधे्य िोणारी एसशया कप िी -२० िधाव कोसर्ड 

-19  साथीमुळे असनसित काळासाठी तिकूि करण्यात आली 

आिे. मुळात सप्टेंिर २०२० मधे्य श्रीलिंका येथे िोणारी िधाव 

कोसर्ड -19मुळे जून 2021 मधे्य ठेर्ण्यात आली िोती. 

 

पुस्तके आनि लेखक बातम्या 
 

“स स्पिम: अ सिस्ट्री ऑफ इिंसिर ग अाँड अलायन्स” नावाचे 

पयस्तक प्रकासशत 

• िापवरकॉसलन्स इिंसडया द्वारा प्रकासशत “ससन्स्टक्कम: ए सिस्टर ी ऑफ 

इिंसिर ग अँड अलायन्स” िे पुस्तक 16 मे रोजी ससन्स्टक्कम डे रोजी 

प्रकासशत केले गेले. 

• माजी मुत्सद्दी प्रीत मोिनससिंग मसलक यािंनी आपल्या नव्या 

पुस्तकात ससक्कीमच्या पूर्ीच्या साम्राज्याच्या अनोख्या 

इसतिासाची अिंतर्दवष्ट्ी जोडली. 

• या पुस्तकाचे उद्दीष्ट् म्हणजे ससन्स्टक्कमचे भारतात सर्लीनीकरण 

करण्याची मागणी मान्य करण्याच्या भारताच्या सनणवयामागील 

धोरणात्मक मुद्द्ािंचे िष्ट्ीकरण देणे आसण ते स्थासपत करणे िे 

आिे. 
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निधि बातम्या 
 

माजी  ीिीआय असधकारी के रागोथमन यािंचे सनधन 

• सीिीआयचे माजी असधकारी के रागोथमन यािंचे सनधन झाले 

आिे. ते राजीर् गािंधी ित्याकािंडातील सर्शेष तपास पथकाचे 

(एसआयिी) मुख्य तपास असधकारी िोते. त्यािंना 1988 मधे्य 

पोसलस पदक आसण 1994 मधे्य राष्ट्र पती पदक देण्यात आले. 

• रागोथमन यािंनी कॉन्सपीरेसी िू सकल राजीर् गािंधी, थडव सडग्री 

क्राइम इन्व्वे्हन्स्टस्टगेशन मॅनेजमेंि, क्राईम अँड सक्रसमनल या 

प्रकारची अनेक पुस्तके सलसिली आिेत. 
 

िाईम्स ग्रयपच्या अध्यक्षा इिंदू जैन यािंचे सनधन 

• प्रससद्ध भारतीय माध्यम व्यन्स्टक्तमत्त्व, इिंदू जैन या िाइम्स ऑफ 

इिंसडया आसण इतर मोठ्या र्तवमानपत्रािंचे मालक असलेल्या 

िाईम्स गु्रप म्हणून प्रससद्ध असलेल्या ‘िेनेि, कोलमन अँड किं पनी 

सलसमिेड‘ या भारतातील सर्ावत मोठ्या मीसडया गु्रपच्या अध्यिा 

िोत्या. 

• अध्यात्मर्ादी असल्याने जैन यािंना प्राचीन शास्त्रािंचे सखोल ज्ञान 

िोते आसण त्या श्री श्री रसर्शिंकर आसण सद्गुरु जग्गी र्ासुदेर् 

यािंच्या अनुयायी िोत्या. यासशर्ाय जैन न्स्टस्त्रयािंच्या िक्कािंिद्दलिी 

उत्कि िोत्या आसण सफक्की लेडीज ऑगवनायझेशन (एफएलओ) 

च्या सिंस्थापक अध्यिा िोत्या. 
 

प्रस द्ध गसणतज्ञ एम ए  नरस म्हन यािंचे सनधन 

• एस. शेषाद्री यािंच्यासि प्राध्यापक नरससम्हन, नरससिंिन – शेषासद्र 

प्रमेय याच्या िष्ट्ीकरणा साठी ओळखले जात. सर्ज्ञान िेत्रात 

सकिं ग फैसल आिंतरराष्ट्र ीय पुरस्कार प्राप्त करणारे ते एकमेर् 

भारतीय आिेत. 
 

िी ी ीआयचे रेफरी राजेंद्रस िंि जडेजा यािंचे सनधन 

• सौराष्ट्र चे माजी डार्खुरे मध्यम रे्गर्ान गोलिंदाज आसण 

उले्लखनीय अष्ट्पैलू खेळाडू िोते. त्यािंनी अनुक्रमे 134 आसण 14 

सर्केि्स घेत 50 प्रथम शे्रणी सामने आसण 11 यादी ए मधील 

सामने खेळले. 

• त्यािंनी प्रथम शे्रणी सामन्यात 1,536 धार्ा आसण यादी अ 

सक्रकेिमधे्य 104 धार्ा केल्या िोत्या 
 

कााँगे्र चे खा दार राजीव  ातव यािंचे सनधन 

• काँगे्रसचे जे्यष् नेते आसण राज्यसभेचे खासदार राजीर् सातर् 

यािंचे कोरोनाव्हायरस सिंसगावनिंतर कािी सदर्सानिंतर सनधन झाले 

आिे. 

• ते मिाराष्ट्र ातील राज्यसभेचे सदस् आसण गुजरातमधील अन्स्टखल 

भारतीय कॉिंगे्रस कसमिीच्या (एआयसीसी) कामािंचे प्रभारी 

िोते.पूर्ी ते मिाराष्ट्र ातील सििंगोली येथून सोळाव्या लोकसभेचे 

खासदार िोते. 
 

माजी कें द्रीय मिंत्री श्री चमन लाल गयप्ता यािंचे सनधन 

• भाजपाचे जे्यष् नेते आसण माजी कें द्रीय मिंत्री चमन लाल गुप्ता 

यािंचे सनधन झाले आिे. 1972 मधे्य जमू्म-काश्मीर सर्धानसभेचे 

सदस् िनून त्यािंनी पाच दशकािंहून असधक काळ सर्ख्यात 

राजकीय कारकीदव  सािंभाळली. जमू्मच्या उधमपूर मतदार 

सिंघातील ते 11 व्या, 12 व्या आसण 13 व्या लोकसभेचे सदस् 

िोते. 
 

प्रख्यात तसमळ लेखक आसण लोकगीत सक. राजनारायणन यािंचे 

सनधन 

• प्रख्यात तसमळ लोकसासित्यकार आसण प्रशिंससत लेखक की. 

राजनारायणन यािंचे सनधन झाले आिे. 

• त्यािंच्या तसमळ आद्यािरािंद्वारे सकरा म्हणून प्रससद्ध म्हणून 

ओळखले जाणारे, त्यािंना ‘कररसाल र्ाङमय’ चे प्रणेते म्हणून 

ओळखले जात असे. त्यािंच्या ‘गोपाळपुराथु मक्कल’ या 

कादिंिरीसाठी 1991 मधे्य कीरा यािंना सासित्य अकादमी 

पुरस्काराने गौरसर्ण्यात आले. 
 

इिंसडयन मेसडकल अ ोस एशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. के के 

अग्रवाल यािंचे सनधन 

• प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ आसण इिंसडयन मेसडकल असोससएशनचे 

(आयएमए) माजी राष्ट्र ीय अध्यि डॉ. के के अग्रर्ाल यािंचे 

कोसर्डशी झुिंज देताना सनधन झाले आिे.ते प्रख्यात सफजीसशयन 

आसण कासडवओलॉसजस्ट िोते, त्यािंनी िािव केअर फाऊिं डेशन 

ऑफ इिंसडयाचे प्रमुख म्हणूनिी काम केले आिे. 

• 2005 मधे्य त्यािंना डॉ. िी सी रॉय पुरस्कार आसण 2010 मधे्य 

पद्मश्री पुरस्काराने सन्मासनत करण्यात आले. 
 

26/11 काउिंिर-िेरर ऑप्सचे नेतृत्व केलेले माजी एनए जी 

चीफ जे के दत्त यािंचे सनधन 

• 26/11 च्या मुिंिई दिशतर्ादी िल्ल्यात सैन्य प्रमुख 

असलेले राष्ट्र ीय सुरिा रिक (एनएसजी) चे माजी 

मिासिंचालक जे.के.दत्त यािंचे कोसर्ड -19  आजारामुळे सनधन 

झाले. जे के दत्त यािंनी 26/11 च्या मुिंिई दिशतर्ादी 

िल्ल्यात बॅ्लक िॉरनाडो कारर्ाई दरम्यान दिशतर्ाद 

िल्ल्यासर्रुद्ध कृती आसण िचार्कायव पासिले 

 

महत्वाचे निवस 
 

आिंतरराष्ट्र ीय कय ियिंिािंचा सदव : 15 मे 

• आिंतरराष्ट्र ीय स्तरार्र कुिुिंिािंना सकती मित्त्व आिे िे प्रसतसििंसित 

करण्यासाठी दरर्षी 15 मे रोजी आिंतरराष्ट्र ीय कुिुिंिािंचा सदर्स 

साजरा केला जातो. 

• िा सदर्स कुिुिंिािंशी सिंििंसधत मुद्द्ािंसर्षयी जागरूकता 

र्ाढसर्ण्याची आसण कुिुिंिािंना प्रभासर्त करणार्या सामासजक, 

आसथवक आसण लोकसिंख्याशास्त्रीय प्रसक्रयािंचे ज्ञान र्ाढसर्ण्याची 

सिंधी प्रदान करतो. 2021 ची थीम “कुिुिंिे आसण नर्ीन 

तिंत्रज्ञान” आिे. 
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राष्ट्र ीय डेंगू्य सदन: 16 मे 

• भारतात, दरर्षी 16 मे रोजी राष्ट्र ीय डेंगू्य सदन साजरा केला 

जातो. िा सदर्स म्हणजे आरोग्य आसण कुिुिंि कल्याण मिंत्रालयाने 

डेंगू्य आसण त्यार्रील प्रसतििंधक उपायािंसर्षयी जागरूकता 

र्ाढसर्ण्याकररता, तसेच सिंसगवजन्य ििंगाम सुरू िोण्यापूर्ी 

रे्क्टर-जसनत आजारार्र सनयिंत्रण ठेर्ण्याची तयारी 

दशवसर्ण्याकररता घेतलेला पुढाकार आिे. 

• डेंगू्य िा डासािंद्वारे िोणारा आजार आिे जो डेन -१, डीईएन -२, 

डीईएन-3 आसण डीईएन-4 अशा चार रे्गरे्गळ्या डेंगू्य 

सर्षाणूच्या सेरोिाइपािंमुळे िोतो. 
 

आिंतरराष्ट्र ीय प्रकाश सदन 16 मे रोजी  ाजरा करण्यात आला 

• भौसतकशास्त्रज्ञ आसण असभयिंता, सथयोडोर मैमन यािंनी 1960 

मधे्य केलेल्या लेसरच्या पसिल्या यशस्वी ऑपरेशनच्या र्धावपन 

सदनासनसमत्त आिंतरराष्ट्र ीय प्रकाश सदन (आयडीएल) प्रते्यक र्षी 

16 मे रोजी साजरा केला जातो. 

• सर्ज्ञान, सिंसृ्कती आसण कला, सशिण आसण सिकाऊ सर्कास 

आसण युनेस्कोची उद्दीषे्ट् साध्य करण्यासाठी औषध, सिंपे्रषण 

आसण उजाव यासारख्या सर्सर्ध िेत्रात – प्रकाश, सशिण, समानता 

आसण शािंतता या सर्व िेत्रात प्रकाशाचा प्रभार् म्हणून िा सदर्स 

साजरा केला जातो. 2021 आिंतरराष्ट्र ीय प्रकाश सदनाचा 

सिंदेश  “सर्ज्ञानार्र सर्श्वास ठेर्ा” असा आिे. 
 

शािंततेत जगण्याचा आिंतरराष्ट्र ीय सदव ः 16 मे 

• शािंततेत जगण्याचा आिंतरराष्ट्र ीय सदर्स 2018 पासून दरर्षी 16 

मे रोजी आयोसजत केला जातो. शािंतता प्रस्थासपत करण्यासाठी 

आिंतरराष्ट्र ीय समुदायाच्या ससिषु्णता, समारे्श, समज आसण 

एकता प्रयत्ािंना सनयसमतपणे एकसत्रत करण्याचे एक साधन 

म्हणून यूएन जनरल असेंब्लीने 16 मे आिंतरराष्ट्र ीय शािंतीसि 

एकसत्रत जगण्याचा सदर्स जािीर केला. 
 

जागसतक दूर िंचार आसण मासिती  ो ायिी सदनः 17 मे 

• जागसतक दूरसिंचार र् मासिती सोसायिी सदन 

(डबू्ल्यिीआयएसडी), आिंतरराष्ट्र ीय दूरसिंचार सिंघिनेच्या 

(आयिीयू) स्थापनेच्या स्मरणाथव 1969 पासून दरर्षी 17 मे रोजी 

साजरा केला जातो. 

• 2021 ची सिंकल्पना “आव्हानात्मक काळात सडसजिल 

पररर्तवनाची गती” िी आिे. 

• आयिीयूची स्थापना 17 मे 1865 रोजी झाली, जेव्हा पॅररसमधे्य 

पसिल्या आिंतरराष्ट्र ीय िेसलग्राफ ठरार्ार्र स्वािरी झाली. 
 

जागसतक उच्च रक्तदाि सदव : 17 मे 

• र्ाढत्या उच्च रक्तदाि (िीपी) िद्दल जनजागृती करण्यासाठी 

आसण सर्व देशातील नागररकािंना या मूक सकलरला रोखण्यासाठी 

आसण सनयिंसत्रत करण्यासाठी प्रोत्सासित करण्यासाठी जागसतक 

उच्च रक्तदाि सदर्स (डबू्ल्यएचडी) जगभरात 17 मे रोजी 

साजरा केला जातो. मे 2005 मधे्य िा सदर्स पसिल्यािंदा 

आयोसजत करण्यात आला िोता. 

• र्ल्डव िायपरिेन्व्शन डे 2021 ची सिंकल्पना म्हणजे “आपल्या 

ब्लड पे्रशरचे अचूक मोजमाप करा, त्यार्र सनयिंत्रण ठेर्ा, दीघव 

काळ जागा” िी आिे 
 

6 वा यूएन ग्लोिल रस्ता  यरक्षा  प्ताि: 17-23 मे 2021 

• 6 र्ा यूएन ग्लोिल िर ॅसफक सेफ्टी आठर्डा, जो यार्षी 17 ते 23 

मे दरम्यान साजरा केला जातो, जगभरातील शिरे,  आसण 

खेड्ािंसाठी सर्वसाधारणपणे 30 सकमी / ताशी (20 मैल) रे्गाची 

मयावदा ठरसर्ण्यासाठी िोलार्ण्यात आला 

• प्रते्यक यूएनजीआरएसडबू्ल्यची एक र्सकली थीम असते. 6 व्या 

यूएनजीआरएसडबू्ल्यची थीम # लव्ह 30 या िॅगलाइनखाली 

स्टर ीि्स फॉर लाइफ आिे. 
 

जागसतक एड्  ल  सदन: 18 मे 

• एचआयव्ही सिंसगव आसण एड्सपासून िचार् करण्यासाठी 

लसीची आर्श्यक तातडीची गरज र्ाढर्ण्यासाठी 18 मे रोजी 

जागसतक एड्स लस सदन, (एचआयव्ही लस जागरूकता सदर्स 

म्हणूनिी ओळखला जातो) िा दरर्षी साजरा केला जातो. 

न्स्टक्लिंिन यािंच्या भाषणाच्या र्धावपन सदनासनसमत्त 18 मे 1998 

रोजी पसिला जागसतक एड्स लस सदन साजरा करण्यात आला. 
 

आिंतरराष्ट्र ीय  िंग्रिालय सदन: 18 मे 

• “सिंग्रिालये िे सािंसृ्कसतक देर्ाणघेर्ाण, सिंसृ्कतीचे समृद्धीकरण 

आसण लोकािंमधे्य परिर समन्वय, सिकायव आसण शािंतता 

सर्कससत करणे याचे मित्त्वाचे साधन आिे” यासर्षयी जनजागृती 

करण्यासाठी आिंतरराष्ट्र ीय सिंग्रिालय सदन 18 मे रोजी साजरा 

केला जातो. 

• आिंतरराष्ट्र ीय सिंग्रिालय सदन 2021 ची थीम: “सिंग्रिालयाचे 

भसर्ष्य: पुनप्रावप्त आसण पुनप्रावप्ती”. याचे सिंयोजन आिंतरराष्ट्र ीय 

सिंग्रिालये पररषदेने (आयसीओएम) केले आिे. 
 

20 मे रोजी जागसतक मधमाशी सदन  ाजरा केला जातो 

• जागसतक मधमाशी सदन दरर्षी 20 मे रोजी जागसतक स्तरार्र 

साजरा केला जातो. या तारखेला 20 मे रोजी मधमाश्या 

पाळण्याचे प्रणेते अँिोन जॅनाचा जन्म 1734 मधे्य िोवे्हसनया 

येथे झाला. 

• मधमाशी सदर्साचा िेतू म्हणजे पयावर्रणातील मधमाश्या आसण 

इतर परागकणािंची भूसमका ओळखणे. जगातील सुमारे 33% 

खाद्य उत्पादन मधमाश्यार्र अर्लिंिून असते म्हणूनच ते 

जैर्सर्सर्धतेचे जतन करण्यासाठी, सनसगावतील पयावर्रणीय 

सिंतुलनासाठी आसण प्रदूषण कमी करण्यास उपयुक्त असतात. 

• जागसतक मधमाशी सदन 2021 ची थीम “मधमाशी गुिंतलेली आिे: 

मधमाश्यासाठी चािंगले घर पुन्हा तयार करा” 
 

जागसतक मेिर ोलोजी सदन 20 मे रोजी जागसतक स्तरावर  ाजरा 

करण्यात आला 

• जागसतक मेिर ोलॉजी सदन दरर्षी 20 मे रोजी जागसतक स्तरार्र 

साजरा केला जातो. या सदर्शी अनेक देश मेिर ोलॉजी आसण 

सिंििंसधत िेत्रात त्याची प्रगती यािद्दल जनजागृती करण्यासाठी 

आिंतरराष्ट्र ीय स्तरार्र सिकायव करतात. 

• जागसतक मेिर ोलॉजी सदन 2021 ची थीम “आरोग्यासाठी मापन” 

आिे. 
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राष्ट्र ीय दिशतवाद सवरोधी सदव : 21 मे 

• भारतामधे्य राष्ट्र ीय दिशतर्ादसर्रोधी सदन 21 मे रोजी भारताचे 

माजी पिंतप्रधान राजीर् गािंधी यािंच्या पुण्यसतथीसनसमत्त साजरा 

केला जातो. शािंतता, सुसिंर्ाद आसण मानर्जातीचा सिंदेश 

देण्यासाठी आसण लोकािंमधे्य ऐक्य र्ाढसर्ण्यासाठी िा सदर्स 

साजरा केला जातो. 

• राजीर् गािंधी िे भारताचे सर्ावत तरुण पिंतप्रधान िोते. 

देशाचे सिारे् पिंतप्रधान म्हणून त्यािंची नेमणूक झाली 

आसण 1984 ते 1989 पयांत त्यािंनी देशाची सेर्ा केली. 
 

वाद आसण सवका ा ाठी  ािंसृ्कसतक सवसवधते ाठी जागसतक 

सदव  

• सिंर्ाद आसण सर्कास यासाठी सािंसृ्कसतक सर्सर्धतेसाठी 

जागसतक सदर्स दरर्षी 21 मे रोजी जागसतक स्तरार्र साजरा 

केला जातो. सदर्साचा िेतू जगातील सिंसृ्कती िंच्या समृद्धी साजरा 

करणे आसण शािंतता आसण सिकाऊ सर्कास साधण्यासाठी 

सकारात्मक िदलािंचा समारे्श म्हणून आसण त्याच्या 

पररर्तवनाचा एजिंि म्हणून त्याच्या सर्सर्धतेचे मित्त्व अधोरेन्स्टखत 

करणे िे आिे. 

• 2001 मधे्य अफगासणस्तानात िासमयानच्या िुद्ध पुतळ्यािंचा नाश 

झाल्यामुळे सिंयुक्त राष्ट्र ािंच्या शैिसणक, रै्ज्ञासनक आसण 

सािंसृ्कसतक सिंघिनेने (युनेस्को) ‘सािंसृ्कसतक सर्सर्धतेर्रील 

सार्वसत्रक घोषणा’ स्वीकारली. 
 

आिंतरराष्ट्र ीय चिा सदव  21 मे रोजी जागसतक स्तरावर  ाजरा 

करण्यात आला 

• भारताच्या सूचनेनुसार आिंतरराष्ट्र ीय चिा सदन 21 मे रोजी 

जागसतक स्तरार्र साजरा केला जातो. आिंतरराष्ट्र ीय चिा सदनाचा 

उदे्दश चिा उत्पादक आसण चिा कामगारािंची पररन्स्टस्थती 

सुधारण्याचा प्रयत् करणे िा आिे. 

• 2019 पूर्ी, चिा उत्पादक देशािंमधे्य जसे की  िािंगलादेश, 

श्रीलिंका, नेपाळ, न्स्टव्हएतनाम, इिंडोनेसशया, केसनया, मलार्ी, 

मलेसशया, युगािंडा, भारत आसण िािंझासनया 15 सडसेंिर िा सदर्स 

आिंतरराष्ट्र ीय चिा सदर्स म्हणून साजरा केला जात असे 
 

 

नवनवध बातम्या 
 

एअरलाइन किं पनी गोएअरने ‘गो फस्ट्ड’ म्हणून केला स्वतःच्या 

नावात िदल 

• र्ासडया समूिाच्या मालकीच्या, गोएयरने “तुम्ही प्रथम या” या 

नर्ीन उद्दीषे्ट्सि स्वत: ला ‘गो फस्टव’ असे म्हिले आिे. 15 

र्षावनिंतर स्वतःच्या नार्ात केलेला िदल िा कोसर्ड -19 या 

साथीच्या आजाराचा व्यर्सायातील पररणामार्र उपाय 

म्हणून किं पनीने यूएलसीसी (अल्टर ा-कम-सकिं मतीचे र्ािक) 

सर्मान मॉडेलमधे्य कॅररयर चालसर्ण्याच्या केलेल्या प्रयत्ाचा 

एक भाग आिे. 

• िे केर्ळ प्रर्ाश्यािंसाठी सुरसितता, आराम आसण रे्ळेची िचत 

सुसनसित करणार नािी तर पुढील-सपढ्ािंतील तार्फ्ातून कमी 

सकमतीच्या भाड्ाने घेण्यास देखील मदत करेल जेणेकरून 

त्यािंच्या प्रर्ासाच्या योजना कधीिी अडथळा आणू शकणार 

नािीत. 
 

चक्रीवादळ तैके्तचा िऱ् याच राज्याना तडाखा 

• चक्रीर्ादळ तैके्तने रसर्र्ारी पिािेच्या रे्ळेस सर्ावसधक तीव्रता 

प्राप्त केली आसण आता ते एक अत्यिंत गिंभीर चक्रीय र्ादळ (118 

ते 166 सकमी / तास रे्ग) िनले आिे. 

• भारत िर्ामान खात्याने (आयएमडी) जारी केलेल्या ताज्या 

चक्रीर्ादळाच्या सार्धतेमुळे िे र्ादळ गुजरातच्या सकनारपट्टी, 

मिाराष्ट्र , गोव्याच्या जर्ळपास पोिोचेल. 
 

आयडीआरिीिी सिस्पल्डिंग नॅशनल सडसजिल फायनास्पशशयल 

इशफ्रास्ट्रक्चर (एनएडीआय) 

• इन्स्टिटू्यि फॉर डेव्हलपमेंि अँड ररसचव इन िॅिंसकिं ग िेक्नॉलॉजी 

(आयडीआरिीिी), नॅशनल सडसजिल फायनान्स्टन्व्शयल 

इन्व्रास्टर क्चर (एनएडीआय) नार्ाची पुढची सपढी सडसजिल 

आसथवक पायाभूत सुसर्धा तयार करीत आिे. भसर्ष्यात सडसजिल 

सर्त्तीय सेर्ािंच्या र्ाढीसाठी एनएडीआय एक रोडमॅप आसण 

रेमर्कव  प्रदान करेल. 

• एनएडीआयमधे्य आधुसनक नेिर्कव  इन्व्रास्टर क्चरचा समारे्श 

असेल ज्यात िॅक-एिं डमधे्य डेिा सेंिर इन्व्रास्टर क्चरला 

जोडण्यासाठी एसडीएन (सॉफ्टरे्अर पररभासषत नेिर्सकां ग) सि 

5 जी / एज क्लाऊडचा समारे्श आिे. 

• आयडीआरिीिी िी भारतीय ररझव्हव िँक (आरिीआय) ची एक 

शाखा आिे. 
 

गयगलने भारतात शीिड प्रकाशकािं ि नू्यज शोके ची नोिंद केली 

आिे 

• गुगलने आपला जागसतक परर्ाना कायवक्रमने भारतात नू्यज 

शोकेस सुरू करण्याची घोषणा केली आिे. गुगलने 30 भारतीय 

प्रकाशकािंशी त्यािंच्यातील कािी सामग्रीर्र प्ररे्श देण्याच्या 

करारार्र सशक्कामोतवि केले आिे. 

• तिंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठार्रून र्ाजर्ी सकिं मत आसण जासिराती िंच्या 

र्ािा मासगतल्या जाणार्या जागसतक माध्यम ििंधुतािंच्या दिार् 

र्ाढत असताना िा करार करण्यात आला. 
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नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडनड आिडने ऑसडओ-स्पव्हज्ययअल गाइड 

अ ॅप लााँच केले 

• आिंतरराष्ट्र ीय सिंग्रिालये सदन 2021 च्या सनसमत्ताने नॅशनल गॅलरी 

ऑफ मॉडनव आिव (एनजीएमए) ने ऑसडओ-न्स्टव्हजु्यअल गाइड 

अ ॅप लाँच केले. 

• अ ॅप सिंग्रिालय दशवकािंना गॅलरीमधे्य प्रदसशवत भारतीय आधुसनक 

कलेशी सिंििंसधत सकसे्स आसण कथा ऐकण्यास सिम करेल. 

 

सवथ स्पधाथ परीक्ांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द : 
 

• चीन राजधानी: िीसजिंग. 

• चीन चलन: रेन्स्टन्मन्व्िी. 

• चीनचे अध्यि: शी सजनसपिंग. 

• चीन राष्ट्र ीय अिंतराळ प्रशासन स्थापना: 22 एसप्रल 1993. 

• चीन राष्ट्र ीय अिंतराळ प्रशासन प्रशासक: झािंग केसजयान. 

• चीन राष्ट्र ीय अिंतराळ प्रशासन मुख्यालय: िैसडयन सजल्हा, 

िीसजिंग, चीन. 

• 7 एसप्रल 1948 रोजी डबू्ल्यएचओ ची स्थापना झाली. 

• डबू्ल्यएचओ िी आिंतरराष्ट्र ीय सार्वजसनक आरोग्यासाठी 

जिािदार असलेल्या सिंयुक्त राष्ट्र ािंची एक सर्शेष एजन्सी आिे. 

• डबू्ल्यएचओचे मुख्यालय सजनेव्हा, न्स्टस्वत्झलांडमधे्य आिे. 

• डबू्ल्यएचओचे सध्याचे अध्यि डॉ िेडर ॉस अ ॅडॅनॉम घ्िेिेररयस 

आिेत. 

• सिंसृ्कती मिंत्रालयाचे राज्यमिंत्री (आयसी): प्रिलादससिंग पिेल. 

• उत्तराखिंडचे मुख्यमिंत्री: तीरथससिंग रार्त. 

• उत्तराखिंडचे राज्यपाल: िेिी राणी मौयव. 

• पिंजािचे मुख्यमिंत्रीः कॅप्टन अमररिंदर ससिंग. 

• पिंजािचे राज्यपाल: व्ही.पी.ससिंि िदनोरे. 

• सिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल: ििंडारू दत्ताते्रय. 

• सिमाचल प्रदेशचे मुख्यमिंत्री: जय राम ठाकूर. 

• नागालँडचे मुख्यमिंत्री: सनसफयू ररओ. 

• नागालँडचे राज्यपाल: आर. एन. रर्ी. 

• मसणपूरचे मुख्यमिंत्री: एन. िीरेन ससिंग. 

• राज्यपाल: नजमा िेपतुल्ला. 

• िररयाणा राजधानी: चिंदीगड. 

• िररयाणाचे राज्यपाल: सत्यदेर् नारायण आयव. 

• िररयाणाचे मुख्यमिंत्री: मनोिर लाल खट्टर. 

• तेलिंगणा राजधानी: िैदरािाद. 

• तेलिंगणाचे राज्यपाल: तासमळसाई सौिंदाराजन. 

• तेलिंगणाचे मुख्यमिंत्री: के. चिंद्रशेकर रार्. 

• पसिम ििंगालचे मुख्यमिंत्री: ममता िॅनजी. 

• राज्यपाल: जगदीप धनखार. 

• िीसीसीआयचे अध्यि: सौरर् गािंगुली. 

• िीसीसीआयचे ससचर्: जय शाि. 

• िीसीसीआयचे मुख्यालय: मुिंिई, मिाराष्ट्र . 

• िीसीसीआय स्थापना: सडसेंिर 1928 

• ररलायन्स सजओचे अध्यि इन्फोकॉम: मॅरू्थ् ओमेन. 

• ररलायन्स सजओ सिंस्थापक: मुकेश अिंिानी. 

• ररलायन्स सजओची स्थापना: 2007. 

• ररलायन्स सजओ मुख्यालय: मुिंिई. 

• अदानी गु्रपचे सिंस्थापक: गौतम अदानी. 

• अदानी गु्रपची स्थापनाः 20 जुलै 1988. 

• अदानी गु्रपचे मुख्यालय: अिमदािाद. 

• एअरिेल पेमेंि्स िँकेचे एमडी आसण मुख्य कायवकारी 

असधकारी: नुब्रता सिस्वास. 

• एअरिेल पेमेंि्स िँक मुख्यालय: नर्ी सदल्ली. 

• एअरिेल पेमेंि्स िँक स्थापना: जानेर्ारी 2017. 

• येस िँक मुख्यालय: मुिंिई, मिाराष्ट्र . 

• येस िँकेचे एमडी आसण मुख्य कायवकारी असधकारी: प्रशािंत 

कुमार. 

• आरिीआय 25 रे् गव्हनवर: शक्तीकािंत दास. 

• आरिीआय मुख्यालय: मुिंिई. 

• आरिीआय स्थापना: 1 एसप्रल 1935, कोलकाता 

• GoAir सिंस्थापक: जिािंगीर र्ासडया. 

• GoAir ची स्थापना: 2005. 

• GoAir मुख्यालय: मुिंिई. 

• एनिीए स्थापना: 6 जून 1946, नू्ययॉकव , युनायिेड से्टि्स. 

• एनिीए आयुक्त: अ ॅडम ससल्ह्व्हर. 

•  एनिीए मुख्यालय: नू्ययॉकव , युनायिेड से्टि्स. 

• युनेस्को मुख्यालय: पॅररस, रान्स. 

• युनेस्को प्रमुख: ऑडर े अझोले. 

• युनेस्कोची स्थापना: 16 नोव्हेंिर 1945. 

• आिंतरराष्ट्र ीय दूरसिंचार सिंघाचे मुख्यालय: सजसनव्हा, न्स्टस्वत्झलांड. 

• आिंतरराष्ट्र ीय दूरसिंचार सिंघ स्थापना: 17 मे 1865. 

• आिंतरराष्ट्र ीय दूरसिंचार युसनयनचे सरसचिणीस: िॉसलन झाओ. 

• भारत िर्ामान खात्याचे मुख्यालय: मौसम भर्न, लोधी रोड, नर्ी 

सदल्ली. 

• भारत िर्ामानशास्त्र सर्भाग स्थापना: 1875 

• सुझुकी मोिर कॉपोरेशनचे सिंस्थापक: समसचओ सुझुकी. 

• सुझुकी मोिर कॉपोरेशनची स्थापना: ऑक्टोिर 1909. 

• सुझुकी मोिर कॉपोरेशनचे मुख्य कायवकारी असधकारी: ओसामु 

सुझुकी. 

• िेसएिचे सिंस्थापक आसण मुख्य कायवकारी असधकारी: एलोन 

मस्क. 

• िेसएिची स्थापना: 2002. 

• िेसएि मुख्यालय: कॅसलफोसनवया, युनायिेड से्टि्स ऑफ. 

• गूगल मुख्य कायवकारी असधकारी: सुिंदर सपचाई. 

• गूगलची स्थापना: 4 सप्टेंिर 1998, कॅसलफोसनवया, युनायिेड 

से्टि्स. 

• गूगल सिंस्थापक: लॅरी पृष्, सेगेई सब्रन. 
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• आिंतरराष्ट्र ीय सिंग्रिालय पररषदेचे अध्यि: सुय अकोय. 

• आिंतरराष्ट्र ीय सिंग्रिालये पररषद मुख्यालय: पॅररस, रान्स. 

• कायदेशीर मेिर ोलॉजीचे मुख्यालय आिंतरराष्ट्र ीय सिंस्थाः पॅररस, 

रान्स. 

• आिंतरराष्ट्र ीय सिंस्था कायदेशीर मेिर ोलॉजीची स्थापना: 1955. 

• आिंतरराष्ट्र ीय सिंग्रिालये पररषद सिंस्थापक: चौन्सी जे. िॅमसलन. 

• अन्न र् कृषी सिंघिनेचे मिासिंचालक: कू्य डोिंगू्य. 

• अन्न र् कृषी सिंघिनेचे मुख्यालय: रोम, इिली. 

• अन्न आसण कृषी सिंस्था स्थापना केली: 16 ऑक्टो 

• नािाडवची स्थापना: 12 जुलै 1982. 

• नािाडव मुख्यालय: मुिंिई. 

• नािाडवचे अध्यि: जी आर सचिंतला. 

• सतिेि राजधानी: ल्हासा. 

• सतिेि चलन: रेन्स्टन्मन्व्िी. 

• मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कायवकारी असधकारी: सत्य नाडेला. 

• मायक्रोसॉफ्ट मुख्यालय: रेडमिंड, र्ॉसशिंग्िन, युनायिेड से्टि्स. 

• युनायिेड लाँच अलायन्सचे मुख्य कायवकारी असधकारी: िोरी 

बू्रनो. 

• युनायिेड लाँच अलायन्स स्थापना: 1 सडसेंिर 2006. 

• युनायिेड लाँच अलायन्सचे मुख्यालय: सेंिसनयल, कोलोरॅडो, 

युनायिेड से्टि्स. 

• केसनया राजधानी: नैरोिी. 

• केसनया चलन: केसनया सशसलिंग. 

• केसनया अध्यि: उहुरु केन्याट्टा 

• केरळचे राज्यपाल: आररफ मोिम्मद खान. 

• कनाविक राजधानी: िेंगळुरू. 

• कनाविकचे राज्यपाल: र्जुभाई र्ाला. 

• कनाविकचे मुख्यमिंत्री: िी. एस. येसडयुरप्पा. 

• झारखिंडचे मुख्यमिंत्री: िेमिंत सोरेन. 

• राज्यपाल: श्रीमती द्रौपदी मुमूव. 
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