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Month Important Current Affairs | May 2021
के पी शिाथ ओली यांिी प्रनतनिधीिंडळातील नवश्वासिशथक ित

आं तरराष्ट्रीय बातम्या
रस्त्यावर डर ायव्हरलेस कारला परवािगी िे िारा यूके पनहला
िे श ठरला आहे
•

त्ािं च्या ववरोधात 124 मतदाि झाले. प्रवतविधीिंच्या 275
सदस्यािं च्या सभागृिात, कविष्ठ सभागृिात ववशवासदषाक ठराव

वािि चालववण्याचे तिंत्रज्ञाि ववकवसत करण्यात युकेला

वजिंकण्यासाठी त्ािं िा वकमाि 166 मते आवश्यक िोती.

2035 पयंत यूके सरकारिे अिंदाजे 40% कारमध्ये स्वत: ची

हवाई हल्ल्यािंतर इस्त्राईल आनि हिासिधील शत्रुत्व वाढले
•

अल-अक्सा मवशदीत इस्त्रायली पोवलस आवण पॅलेराईि

ALKS ची गती मयाा दा ताशी 37 मैल प्रवत तास विवित केली

आिं दोलकािंच्या चकमकीच्या विषेधाथा इस्त्राईलच्या वदशेिे लाल

जाईल. ALKS एकाच लेिमध्ये गाड्ी चालवतील.

रॉकेट् स चालवले िोते. अल-अक्सा मशीद जेरूसलेममध्ये

िान्यता निली
स्थायी सिंरवचत सिकायाा िे (पेस्को) सिंरक्षण उपक्रमात भाग
घेण्यासाठी िॉवे, कॅिड्ा आवण अमेररकेच्या ववििंत्ािं िा युरोवपयि
सिंघािे अलीकड्े च मान्यता वदली.
•

आिे . िे मुस्ट्िमािं साठी वतसरे पववत्र स्थाि आिे .
नसंर्ेनटक कॅिानबिोइड् सवर बंिी घालिारा चीि जगातील
पनहला िे श
•

युरोपमधील लष्करी गवतशीलता प्रकल्पात भाग घेतील

शक्यता आिे .
•

वसिंथेवटक कॅिावििोइड्् स अत्िंत स्तरयुक्त असतात. कािी ई-

युरोवपयि युवियिमधील चार राज्ये स्वत: ला तटस्थ म्हणूि

वसगारे ट तेलामध्ये आढळतात आवण कािी िुलािं च्या पाकळ्या,

घोवषत करतात. ते ऑस्ट्ररया, आयलंड्, वििलँड् आवण स्वीड्ि

वकिंवा झाड्ाच्या खोड्ात व पािापासूि ििवलेल्या तिंिाखूमध्ये

आिे त.

सापड्तात. वझिवजयािंगमध्ये, याला “िताशा” िे सामान्य िाव
आिे .

िेपाळच्या कािी रीटािे नवक्रिी 25 वेळा एव्हरे स्टचे िोजिाप
•

केले:
•

सवा वसिंथेवटक कॅिावििोइड् पदाथां वर ििंदी घालणारा चीि
जगातील पविला दे श ििेल. िी ििंदी 1 जुलैपासूि लागू िोण्याची

यिंदा प्रथमच युरोवपयि समूिािे वतसर्या राज्याला पेस्को
प्रकल्पात भाग घेण्याची परवािगी वदली. िे दे श आता

•

गाझा-आधाररत पॅलेराईि गट, िमास यािे इस्राईलच्या वदशेिे

38000 रोजगार विमाा ण िोतील.

पेस्को: युरोनपयि युनियििे प्रर्िच अिेररकेच्या सहभागास
•

के पी शमाा ओली यािं िा त्ािंच्या िाजूिे 93 मते वमळाली तर

करणारा युिायटे ड् वकिंगड्म पविला दे श ठरला आिे. स्वायत्त

वािि चालववण्याची क्षमता विमाा ण केली आिे . यामुळे दे शात
•

•

रस्त्यावर ड्र ायव्हरलेस कार चालववण्याच्या वियमिाची घोषणा

आघाड्ीवर रिायचे आिे .
•

गिावले

वसिंथेवटक कॅिावििोइड्् स अत्िंत स्तरयुक्त असतात कारण

िेपाळचा वगयाा रोिक, कामी रीटािे 25 व्या वेळी माउिं ट

कािी ई-वसगरे ट तेलात आढळतात आवण कािी पािे, िुलािं च्या

एव्हरे रची मोजमाप केली आवण जगातील सवोच्च वशखर

पाकळ्या इत्ादीपासूि ििवलेल्या तिंिाखूमध्ये आढळतात.

चढण्याचा स्वतः चा ववक्रम मोड्ला. 51 वषीय रीटािे 1994 मध्ये
सवाप्रथम एव्हरे रचे मोजमाप केले आवण त्ाििंतर जवळपास
दरवषी िी सिल करत आिे
नसिेटचे िाजी सिस्य नबल िेल्सि यांिी िासाच्या 14 व्या
प्रशासकाची शपर् घेतली
•

वसिेटचे माजी सदस्य विल िेल्सि यािं िा िासाच्या 14 व्या
प्रशासकाची शपथ घेतािा एजन्सीचा विड्े ि-िॅ ररस प्रशासिाचा
दृविकोि पार पाड्ण्याचे काम िाती वदले गेले.

•

िेल्सि यािं िी अमेररकि वसिेटमध्ये फ्लोररड्ाहूि 18 वषे आवण
1986 मध्ये अवकाश शटल वमशि 61-सी चे पेलोड् तज्ञ म्हणूि
काम केले.
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न्यूझीलंडच्या पंतप्रधाि जॅनकंडा आडथ िथ 2021 िध्ये फॉच्युथिच्या
जगातील 50 िहाि िेत्ांच्या यािीत
• िॉच्युाि मॅगवझििे जािीर केलेल्या 2021 साठी न्यूझीलिंड्चे
पिंतप्रधाि जॅवकिंड्ा आड्ा िा यािं िी ‘ जगतील ‘ 50 मिाि िेत्ािं च्या
यादीमध्ये अव्वल स्थाि वमळवले आिे . 2021 साठी ‘जगातील
मिाि िेते‘ यादी िी वावषाक यादीची आठवी आवृत्ती आिे .
• भारतातील, सीरम इस्ट्िट्यूट ऑि इिं वड्या (एसआयआय) चे
मुख्य कायाकारी अवधकारी (मुख्य कायाकारी अवधकारी) आदर
पूिावाला पविल्या दिापैकी एक िाव आिे . त्ािं िा दिावे स्थाि
दे ण्यात आले आिे .
चीिचा पनहला िासथ रोव्हर ‘झुरोंग’ यशस्वीपिे िंगळावर
उतरला
• चीििे आपला पविला मासा रोव्हर ‘झूरोिंग’ लाल ग्रिावर
उतरववण्याचा पराक्रम यशस्वीररत्ा 15 मे 2021 रोजी साध्य
केला आवण असे करण्याचे ते दु सरे रािर ठरले.
• चीिचा मासा रोव्हर झुरोिंग, वचिी पुराणकथािं मधील पुराति
िायर गॉड्, ििंतर िोल्डे िल रॅ म्पवरूि खाली उतरूि
लँड्ेरिरोिर मागा काढे ल. एकदा ती तैिात झाल्याििंतर रोव्हरिे
वकमाि मिंगळवार 90 मिंगळ वदवस घालवणे अपेवक्षत आिे .
चीििे हयांग -2 डी या िव्या सागरी निरीक्षि उपग्रहाचे
यशस्वी प्रक्षेपि केले
• िवामाि आवण सागरी आपत्तीिंवर लवकरात लवकर इशारा
दे णारी गवतमाि मिासागर पयाा वरण मॉविटररिं ग वसरम तयार
करण्याच्या प्रयत्ािंचा एक भाग म्हणूि चीििे िवीि मिासागरविरीक्षण उपग्रि यशस्वीररत्ा कक्षेत पाठववला आिे .
• वायव्य चीिमधील वजयुकवाि उपग्रि प्रक्षेपण केंद्राकड्ूि िायिंग
-2 ड्ी (एचवाय -2 ड्ी) उपग्रि वाहूि िेणार्या लाँ ग माचा –4 िी
रॉकेटद्वारे िा उपग्रि प्रक्षेवपत करण्यात आला.
िार्ाथ कोिे केनियाची प्रर्ि िनहला सरन्यायाधीश ठरली
• माथाा करिं िू कोमे केवियाची प्रथम मविला सरन्यायाधीश आिेत.
सरकारच्या तीििी शाखािं पैकी कोणत्ािी शाखेत काम
करणारी ती पविली मविला आिे .
आयएिएफिे 50 अब्ज जागनतक लसीकरि योजिेचा प्रस्ताव
निला आहे
• आिं तररािरीय िाणेविधीिे 50 अब्ज ड्ॉलसाची जागवतक
लसीकरण योजिा प्रस्ताववत केली आिे जी 2021 च्या अखेरीस
जागवतक लोकसिंख्येच्या वकमाि 40 टक्के आवण 2022 च्या
पविल्या सिामािीत वकमाि 60 टक्के असेल.
यूकेिे ‘ग्लोबल पॅन्डनिक रडार’ साठी योजिा सुरू केली
• कोववड् -19 रूपे आवण उदयोन्मुख रोग ओळखण्यासाठी
युिायटे ड् वकिंगड्म प्रगत आिं तररािरीय रोगकारक पाळत
ठे वण्याचे िेटवका ववकवसत करे ल.

4

www.adda247.com/mr

|

•

िे ग्लोिल रड्ार िवीि रूपे आवण उदयोन्मुख रोगजिकािंच्या
लवकर विदािची खात्री करे ल, म्हणूिच लस आवण त्ािंिा
थािं िववण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपचारािंचा ववकास
लवकर िोऊ शकेल. इटली आवण युरोवपयि युवियििे (ईयू)
आयोवजत केलेल्या ग्लोिल िेल्थ सवमटच्या अगोदर पिंतप्रधाि
िोररस जॉन्सि यािं िी या योजिािंची घोषणा केली.

अंटार्क्टथकापासूि जगातील सवाथत िोठे नहिखंड वेगळे झाले
•

युरोवपयि स्पेस एजन्सीिे (ईएसए) उपग्रि प्रवतमा वापरूि पुिी
केली की जगातील सवाा त मोठी आईसिगा अिंटास्ट्टाकापासूि
वेगळे झाले आिे . ए-67 म्हणूि ओळखल्या जाणार्या या
विमखिंड्ाचा आकार 4320 चौरस वकलोमीटर िोते, जे अिंदमाि
आवण विकोिार िेटािं च्या अध्याा आकाराचे आिे .

िालिीविध्ये िवीि भारतीय वानिज्य िू तावास उघडण्यास
िंनत्रिंडळािे िान्यता निली
•

पिंतप्रधाि

िरें द्र

मोदी

यािंच्या

अध्यक्षतेखालील

केंद्रीय

मिंवत्रमिंड्ळािे 2021 मध्ये मालदीवच्या अदु वसटी येथे िवीि
भारतीय वावणज्य दू तावास उघड्ण्यास मान्यता वदली.
•

भारत आवण मालदीवमध्ये प्राचीि, पुराति वािंवशक, भावषक,
सािं स्कृवतक, धावमाक आवण व्यावसावयक सिंििंध आिे त. भारत
सरकारच्या ‘िेिरहुड् िरा पॉवलसी’ आवण ‘सागर’ (सवा प्रािं तात
सुरक्षा आवण वाढ) दृिीक्षेपात मालदीवचे मित्त्वपूणा स्थाि आिे .

डे र्क्व्हड बानिथया यांिा इस्रायलचा पुढचा िोसाि प्रिुख म्हिूि
नियुक्त केले
•

इस्त्रायली पिंतप्रधाि िेंजावमि िेतान्याहू यािं िी ड्े स्ट्व्हड् िाविाया
यािं िा दे शाच्या िेरवगरी एजन्सीचा िवा प्रमुख म्हणूि वियुक्त
केले. िाविाया िा दीघाकाळ काम करणारा मोसाद सिंचालक
आिे . योसी कोिे ि िे इस्रायलच्या गुप्तचर सिंस्थेचे प्रमुख म्हणूि
काम करतील. जूि 2016 मध्ये कोिे ि यािं िी इस्रायलचे िे रवगरी
करणारे म्हणूि काम पाविले आिे .

कोनलिेट िाकोसो यांची ररपर्क्िक ऑफ कॉंगोचे िवीि
पंतप्रधाि म्हिूि नियुक्ती
• ररपस्ट्िक ऑि कॉिंगोचे अध्यक्ष ड्े विस सॅसो न्युगुसो यािं िी

अॅिाटोल कोवलिेट माकोसो यािं िा दे शाचे पिंतप्रधाि म्हणूि
िेमले आिे . त्ािं िी 2016 पासूि पिंतप्रधािपदी असलेल्या क्लेमेंट
मौिािंिाची जागा घेतली. या वियुक्तीपूवी माकोसो मध्य अविकी
दे शाचे वशक्षणमिंत्री िोते. ते 2011 ते 2016 या कालावधीत युवा
आवण िागरी सूचिा मिंत्री दे खील िोते
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इक्वाडोरच्या लासोिे 14 वर्ाांत पनहले उजवे-िेते म्हिूि शपर्

आपत्कालीि वापरासाठी डीआरडीओच्या अँटी-कोनवड और्ध

घेतली

2-डीजीला डीसीजीआय ची िान्यता

•

गुईलेमो लासो, एक पुराणमतवादी िेते, यािं िी इक्वाड्ोरचे

•

ड्र ग

केलेल्या

अँटी

िावाच्या

ड्ीआरड्ीओिे

कोववड्

-19

मविन्यात दु सर्या िेरीच्या ड्ावात ड्ाव्या ववचारसरणीच्या

ड्र ग किंटर ोलर जिरल ऑि इिं वड्यािे (ड्ीसीजीआय) तातड्ीिे

अथाशास्त्रज्ञ आिं द्रेस अरौझचा पराभव केला आवण प्रचिंड्

मान्यता वदली आिे .

उपचारात्मक औषधास दे शातील कोरोिाव्हायरस रूग्ािं साठी

•

ड्ॉ. रे ड्डीज लॅिोरे टरीज, िैदरािादच्या सिकायाा िे इस्ट्िट्यूट
ऑि

न्यूस्ट्क्लयर

मेवड्वसि

अँड्

अलाइड्

सायन्सेस

(आयएिएमएएस), सिंरक्षण सिंशोधि व ववकास सिंघटिा

राष्ट्रीय बातम्या

(ड्ीआरड्ीओ) च्या प्रयोगशाळे िे िे औषध ववकवसत केले आिे .

बीआरओिे 7 िे रोजी 61 वा स्र्ापिा निवस साजरा केला

•

ववकवसत

(२-ड्ीजी)

अध्यक्षपद स्वीकारले आवण इक्वाड्ोरमध्ये 14 वषांत पविले
उजवे-िेते ििले आिे त. 65 वषीय या माजी िॅिंकरिे गेल्या

लोकवप्रय िसलेल्या लेविि मोरे िोला यशस्वी केले

•

2-ड्ीओक्सी-ड्ी-ग्लूकोज

िॉड्ा र रोड् ऑगािायझेशि (िीआरओ) ची स्थापिा 7 मे 1960

डब्ल्यूएचओिे भारतीय कोरोिाव्हायरस प्रकाराला जागनतक

रोजी केली गेली, ज्यात भारताची सीमा सुरवक्षत करणे आवण

पातळीवरील नचंता म्हिूि वगीकृत केले

भारताच्या उत्तर व ईशान्य राज्यािं च्या दु गाम भागात पायाभूत

•

जागवतक आरोग्य सिंघटिेिे जागवतक स्तरावरील “वचिंतेचे रूप”

सुववधा ववकवसत करणे िे मुख्य लक्ष्य आिे .

म्हणूि सापड्लेल्या कोरोिाव्हायरस प्रकाराचे वगीकरण केले

7 मे 2021 रोजी िीआरओिे आपला 61 वा (स्थापिा वदवस)

आिे . या प्रकाराला B.1.617 असे िाव दे ण्यात आले आिे .
•

साजरा केला.

जागवतक आरोग्य सिंघटिेच्या मते, िा प्रकार आधीपासूिच 30

•

िे सिंरक्षण मिंत्रालयाच्या अिंतगात रस्ते िािं धकाम एजन्सी आिे .

हूि अवधक दे शािं मध्ये पसरला आिे . िे इतर प्रकारािं पेक्षा अवधक

•

त्ाची प्राथवमक भूवमका भारताच्या सीमा भागात रस्ता

सिंक्रवमत आिे . या व्हे ररएिं टला “ड्िल म्युटिंट व्हे ररएिं ट” असेिी

किेस्ट्टस्ट्व्हटी

म्हणतात.

प्रदाि

करणे

आिे .

िे

भारताची

एकूण

रणिीवतकात्मक आवण रणिीवतक उवििे पूणा करण्यासाठी

•

ड्ब्ल्यूएचओिे

वगीकृत

दोस्त िॉर लाइि’ िे िवीि अप
ॅ सीिीएसई-सिंलग्न शाळािं मधील

इराििध्ये ओएिजीसीिे शोधलेले फजाथि-बी गॅस क्षेत्र गिावले

ववद्याथी

•

आवण

पालकािं साठी

एक

ववशेष

मिोवैज्ञाविक

इराणिे स्थाविक किंपिीला मोठे वायू क्षेत्र ववकवसत करण्याचे

समुपदे शि अप
ॅ आिे .

किंत्राट वदल्याििंतर पवशायि आखाती प्रदे शात ओएिजीसी

िे अॅप ववद्यार्थ्ां िा उच्च माध्यवमक वशक्षणाििंतरचे कोसा

ववदे श वलवमटे ड्िे शोधलेले िजाा द-िी गॅस क्षेत्र गमावले.

सुचववणारे

मागादशाक,

मािवसक

आरोग्याववषयी

आवण

•

िॅशिल इराणी तेल किंपिीिे (एिआयओसी) पेटरोपसा ग्रुपशी

आरोग्यासाठी वटप्स, आवण दररोज सेफ्टी प्रोटोकॉलची माविती,

पवशायि

घरातूि वशकणारी आवण स्वत: ची काळजी घेणारी ‘कोरोिा

ववकासासाठी 1.78 अब्ज ड्ॉलसाचा करार केला आिे .

मागादशाक’ सारख्या इतर स्त्रोत सामग्री दे खील प्रदाि करे ल.

आखातीमधील

िरजाद

िी

यािीिध्ये सहा हेररटे ज साइट जोडल्या गेल्या

सेलची स्र्ापिा केली

•

िील्डच्या

युिेस्कोच्या जागवतक वारसा स्थळािं मध्ये सुमारे सिा सािंस्कृवतक

दे शभरातील कोववड् प्रकरणािं मध्ये िोणार्या वाढीवर लक्ष

वारसा स्थळािंची भर पड्ली आिे . यासि, युिेस्कोच्या जागवतक

वेधण्यासाठी ररअल-टाइम प्रवतसादाच्या समन्वयासाठी अवधक

वारसा स्थळािंच्या सिंभाव्य यादीतील एकूण साइटची सिंख्या 48

कायाक्षमता आणण्यासाठी भारतीय लष्करािे कोववड् मॅिेजमेंट

झाली आिे .
•

सेलची स्थापिा केली आिे .
•

गॅस

भारताच्या युिेस्कोच्या जागनतक वारसा स्र्ळांच्या संभाव्य

ररअल टाइि प्रनतसािासाठी भारतीय सैन्यािे कोनवड िॅिेजिेंट
•

केलेला

आिे त जे E484Q आवण L452R म्हणूि सिंदवभात आिे त

सीबीएसईचे ‘िोस्त फॉर लाइफ’ िोबाइल अॅप बाजारात

•

व्हे ररएिं ट

कोरोिाव्हायरसचा चौथा प्रकार आिे . यात दोि उत्पररवताि

सीमारे षेसि पायाभूत सुववधावर दे खरे ख ठे वते

•

िी.1.617

पुढील सिा वठकाणी युिेस्कोच्या जागवतक वारसा स्थळािंच्या

सिंरक्षण मिंत्रालयािे सशस्त्र सेिा वैद्यकीय सेवेच्या शॉटा सस्ट्व्हास

तात्पुरत्ा यादीमध्ये यशस्वीररत्ा प्रवेश केला आिे . वाराणसीचा

कवमशिड् ड्ॉटरािं िा 31 वड्सेंिर 2021 पयंत मुदतवाढ वदली

गिंगा घाट, तावमळिाड्ूमधील कािंचीपुरमची मिंवदरे , मध्य

असूि यामध्ये आणखी 238 ड्ॉटरािं िी एएिएमएसची क्षमता

प्रदे शातील सातपुड्ा व्याघ्र प्रकल्प, मिारािर सैन्य आवकाटे क्चर
विरे िेंकल मेगावलवथक साइट, मध्य प्रदे शातील िमादा

वाढववली आिे .

खोर्यातील भेड्ाघाट लमेटाघाट.
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डीआरडीओिे ‘निपकोवि’ कोनवड- 19 अँटीबॉडी शोधिारे
नकट नवकनसत केले.
• वड्िेन्स ररसचा अँड् ड्े व्हलपमेंट ऑगािायझेशि (ड्ीआरड्ीओ)
िे कोववड् -19 अँटीिॉड्ी शोध वकट तयार केले
आिे .वदपकोव्हि वकट 97% च्या उच्च सिंवेदिशीलतेसि
स्पाइक्स तसेच कोरोिाव्हायरसचे न्यूस्ट्क्लयोकॅस्ट्प्सड् प्रवथिे
दोन्ही शोधू शकतो.
• इतर रोगािं सि कोणत्ािी क्रॉस-ररयास्ट्टस्ट्व्हटीवविा चाचणी
घेण्यास िे िक्त 75 वमविटािं चा वेळ घेते. वकटमध्ये 18
मविन्यािंचे शेल्फ लाइि आिे .
आयुर् िंत्रालयािे “योगासह रहा, घरी राहा” या नवर्यावर 5
वेनबिार िानलका आयोनजत केल्या
• आिं तररािरीय योग वदि, 2021 पयंत चालु रािण्यासाठी आयुष
मिंत्रालय ववववध उपक्रमािंचे आयोजि करीत आिे . त्ातील एक
म्हणजे “योगासि रिा, घरी रिा” या ववस्तृत थीम अिंतगात
मिंत्रालय दे शातील पाच िामािं वकत सिंस्थािंच्या सिकायाा िे जो
वववशि ववषयावर प्रत्ेकी एक वेवििार सादर करे ल अशा पाच
वेवििारािंचे आयोजि करीत आिे . कािी िामािं वकत सिंस्था
आिे तः - आटा ऑि वलस्ट्व्हिंग, द योग इस्ट्िट्यूट,
अरमध्याियोग, इ
संयुक्त राष्ट्र शांतता सैनिकांसाठी भारत िोबाइल टे क
प्लॅटफॉिथ ‘युिाईट अवेअर’ सुरू करिार आहे
• सिंयुक्त रािर सिंघाच्या शािं ती सैविकािं िा कताव्यातील सुरक्षा व
सुरक्षा सुधारण्यासाठी भारत ‘युिाईट अवेअर’ िा मोिाइल टे क
प्लॅटिॉमा सुरू करणार आिे . ऑगर 2021 मध्ये भारताच्या
युिायटे ड् िेशन्स वसक्युररटी काउस्ट्न्सल (यूएिएससी)
प्रेवसड्ें सीच्या कायाकाळात ते सुरू केले जाईल (यूएिएससी
कौस्ट्न्सलचे अध्यक्षपद प्रत्ेक सदस्याकड्े एका मविन्यासाठी
असते)
• युविट अवेअर, भूप्रदे शाशी सिंििंवधत माविती दे ऊि शािंतता
प्रस्थावपतािं च्या प्रसिंगविष्ठ जागरूकता वाढवेल.
िोव्हेंबरिध्ये आनिकेतूि नचत्ता भारतात पुन्हा िाखल होिार
आहे
• 1952 मध्ये भारतातील िामशेष घोवषत झालेल्या जगातील
सवाा त वेगवाि भूमी प्राणी वचत्ता यावषी िोव्हेंिरमध्ये मध्य
प्रदे शातील कुिो िॅशिल पाकामध्ये पुन्हा दे शात दाखल
िोण्याची शक्यता आिे . चिंिळ क्षेत्रात स्ट्स्थत कुिो, 750 चौरस
वकलोमीटर क्षेत्रावर उलगड्त आिे आवण वचत्तासाठी अिुकूल
वातावरण आिे .
• छत्तीसगड्मध्ये 1947 मध्ये दे शाच्या अखेरच्या वचत्ताचा मृत्ू
झाला आवण 1952 मध्ये तो िामशेष घोवषत झाला. भारतीय
वन्यजीव सिंस्था (ड्ब्ल्यूआयआय) कािी वषां िी पुन्हा वचत्त्याचा
पररचय दे ण्याचे काम करत आिे .
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राजिार् नसंह यांिी सेहत ओपीडी पोटथ ल लाँच केला.
•

रक्षा मिंत्री श्री राजिाथ वसिंि यािं िी स्ट्व्हवड्ओ कॉन्फरस्ट्न्सिंगद्वारे
सेवा ई-आरोग्य सिाय्य आवण दू रध्विी-सल्लामसलत (सेित)
ओपीड्ी पोटा ल सुरू केले आिे .

•

सज्ज सैन्य दलातील जवाि, वदग्गज आवण त्ािं च्या कुटू िं वियािं िा
टे वलमेवड्वसि सेवा दे णे िा पोटा लचा मुख्य िेतू आिे .

•

टे वलमेवड्सीि

सेवा

वमळववण्यासाठी

पोटा लवर

https://sehatopd.in/ वर प्रवेश करता येतो.
•

सेित ओपीड्ी पोटा ल िे प्रगत सुरक्षा वैवशष्टट्यािं सि अिंवतम
आवृत्ती आिे

राज्य बातम्या
ऑर्क्क्सजिच्या संकटावर िात करण्यासाठी करिाल अड
ॅ िीि
‘ऑर्क्क्सजि ऑि व्हील्स’ आित आहे
•

दे शभरात ऑस्ट्क्सजिची तीव्र कमतरता लक्षात घेता, कोववड् 19 (साथीचा रोग) सवा दे शभर असलेला आवण ऑस्ट्क्सजि
सिंकटाववरूद्ध लढा दे ण्यासाठी रुग्ालयािं िा मदत करण्यासाठी
किाा ल प्रशासिािे (िररयाणा) ‘ऑस्ट्क्सजि ऑि व्हील्स’ आणली
आिे .

•

कोववड् रूग्ािंवर उपचार करणार्या रुग्ालयािं िा वैद्यकीय
ऑस्ट्क्सजिचा सुरळीत पुरवठा व्हावा िा िे तू आिे .

•

या उपक्रमािंतगात 100 ऑस्ट्क्सजि वसवलन्डसािी भरलेल्या
मोिाईल ऑस्ट्क्सजि िँक िावाचे वािक कोणत्ािी वजल्हा
रुग्ालयात पोिोचतो जेथे तातड्ीिे पुरवठा िवा असेल.

•

या सेवेमुळे पररसरातील ववववध रुग्ालयािंची मागणी पूणा
करण्यात सक्षम झाली आिे . किााल वजल्ह्यातील सवा
रुग्ालयािं साठी िा उपक्रम 24*7 कायारत आिे .

भारत आनि रनशया ‘2 + 2 िंत्री संवाि’ स्र्ापि करिार
आहेत.
•

भारत आवण रवशया यािं िी दोन्ही दे शािं मधील पररािर व
सिंरक्षणमिंत्री पातळीवर ‘2 + 2 मिंत्री सिंवाद’ स्थावपत करण्यास
सिमती दशाववली आिे .

•

रवशया िा चौथा दे श आवण पविला िॉि-क्वाड् सदस्य दे श आिे
वजथे भारतािे ‘2 + 2 मिंत्री सिंवाद’ यिंत्रणा स्थापि केली आिे .

•

भारत, अमेररका, जपाि आवण ऑरर े वलया यािं च्याशी अशी
यिंत्रणा आिे . यामुळे भारत आवण रवशया यािंच्यातील वद्वपक्षीय
सामररक भागीदारीला चालिा वमळण्याची अपेक्षा आिे .

ििता बॅिजी यांिी सलग नतसऱयांिा पनिि बंगालच्या
िुख्यिंनत्रपिाची शपर् घेतली
•

ममता िॅिजी यािं िी कोववड् आवण राज्यातील कािी भागातील
मतदािाििंतर झालेल्या वििं साचाराच्या छायेत वतसर्यािं दा पविम
ििंगालच्या मुख्यमिंत्रीपदाची शपथ घेतली.
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शपथववधी सोिळा राजभवि येथील “वसिंिासि कक्ष” येथे
कोववड्

•

प्रोटोकॉलसि

झाला.उवाररत

मिंवत्रमिंड्ळ

ििंगाल विवड्णुकीत ममता िॅिजी यािं िी वतसर्या टमाची मुदत

•

वाढववणे या योजिेचे उिीि आिे . िळ दे णारी झाड्े लावूि ग्रीि

213 जागा वजिंकल्या तर त्ाचा सवाा त मजिूत प्रवतस्पधी भाजपा

कव्हर सुधारण्याचे प्रयत्िी सुरू आिेत.

ममता िॅिजी त्ािंच्या कायाालय ििन्ना येथे जातील, तेथे

एि रांगासािी यांिी घेतली पुिूचेरीच्या िुख्यिंनत्रपिाची शपर्
• ऑल इिं वड्या एिआर कॉिंग्रेस (एआयएिआरसी) चे सिंस्थापक
िेते एि. रिं गासामी यािं िी 07 मे 2021 रोजी पुदूचेरीच्या केंद्र
शावसत प्रदे शाच्या मुख्यमिंवत्रपदाची शपथ घेतली.
•

तावमळिाड्ूचे राज्यपाल ििवारीलाल पुरोवित यािं िी द्रववड्
तवमळिाड्ूचे मुख्यमिंत्री म्हणूि वियुक्ती केली आिे . 68 वषीय

याआधी, 71-वषीय रिं गासामी यािं िी पुदूचेरीचे मुख्यमिंत्री म्हणूि
2001 ते 2008 पयंत भारतीय रािरीय कॉिंग्रेसचे सदस्य म्हणूि

रावलि, तवमळिाड्ूचे माजी मुख्यमिंत्री वदविंगत एम करुणाविधी

आवण त्ाििंतर 2011 ते 2016 पयंत एआयएिआरसीचे सदस्य

यािंचे पुत्र आिे त.

म्हणूि काम केले.

द्रमुकच्या िेतृत्वाखालील आघाड्ीिे 159 जागा वजिंकल्या, ज्या

•

•

यिंदा प्रथमच रिं गासमी िे सिंयुक्त मिंवत्रमिंड्ळ, िॅशिल ड्े मोक्रॅवटक

िहुमताच्या 118 जागािं पेक्षा पुढे िोत्ा. विवड्णुकीत पक्षािे

अलायन्स (एिड्ीए) चे अध्यक्ष असतील, ज्यात भाजप आवण

एकट्यािे 133 जागा वजिंकल्या.

एआयएिआरसीचे सदस्य आिेत.

2019 च्या लोकसभा विवड्णुकीत, रावलि यािं िी सिंयुक्त

नहिंता नबश्वा सरिा आसािचे िवे िुख्यिंत्री
•

केली
ओवड्शा सरकारिे पत्रकारािं साठी गोपििंधू सािं िवदका स्वास्थ्य
ववमा योजिा जािीर केली. ओवड्शािे पत्रकारािं िा ििंटलाइि

मुख्यमिंत्री म्हणूि िावमत केले गेले. ते सरिाििंद सोिोवालची
नत्रपुरािे श्री अरनबंिो सोसायटीचा ऑरो नशष्यवृत्ती कायथक्रि
सुरू केला
•

अवधक पत्रकारािं िा िेिेट करणार आिे .
गोपाििंधू सिंदविका स्वास्थ्य ववमा योजिेंतगात प्रत्ेक पत्रकाराला

कायाक्रम’ सुरू केला.
•

ववद्यार्थ्ां िी दिा-वमविटािं च्या अभ्यासक्रम-सिंरेस्ट्खत केलेल्या
स्ट्क्वझमध्ये िेंचमाका कामवगरीििंतर ववद्यार्थ्ां िा चािं गले वशक्षण

दोि लाख रुपयािं चे आरोग्य ववमा सिंरक्षण दे ण्यात येईल. या

वमळववण्याच्या वदशेिे प्रवृत्त करण्यासाठी ऑरो वशष्यवृत्ती

योजिेंतगात कोववड् -19 मधूि कताव्य िजावतािा मृत्ू

कायाक्रम मावसक सूक्ष्म-वशष्यवृत्ती प्रदाि करतो.

झालेल्या पत्रकारािं च्या कुटुिं वियािं िा 2 लाख रुपयािंची आवथाक

पुिूचेरी बिला ‘हर घर जल’ केंद्रशानसत प्रिे श

मदत वदली जाईल.
नहिाचल प्रिे श जल संवधथिासाठी ‘वि तलाव’ बांधत आहे
पवात धारा योजिेंतगातविमाचल प्रदे श सरकारिे जलसिंपत्तीचे
व

वत्रपुराचे वशक्षणमिंत्री रति लाल िाथ यािं िी राज्यातील सवा
ववद्यार्थ्ां साठी श्री अरवििंदो सोसायटीचा ‘ऑरो वशष्यवृत्ती

कोववड् योद्धा म्हणूि घोवषत केले. िे राज्यातील 6500 हूि

पुिरुज्जीवि

08 मे 2021 रोजी विमिंता विश्वासरमा यािं िा आसामचे 15 वे
जागा घेतील. 10 मे 2021 पासूि ते पदभार स्वीकारतील.

ओनडशािे गोपबंधू सांबनिका स्वास्थ्य नविा योजिा जाहीर

जलवाविन्यािं चे

ररचावजंग

विखात्ाच्या

माध्यमातूि 20 कोटी रुपयािं च्या खचाा सि सुरू केले आिे .
विलासपूर, िमीरपूर, जोवगिंदरिगर, िाचि, पावाती, िूरपूर,
राजगड्, िालागड्, वथयोग आवण ड्लिौसीया दिा विववभागात
िे काम सुरू झाले.

7

एि रिं गासामी यािं िा पदाची व गोपिीयतेची शपथ लेफ्टििंट
गव्हिार (अवतररक्त प्रभार) तवमळसाई सौिंदराराजि यािं िी वदली.

ववजय वमळववला िोता.

•

जास्तीत जास्त कालावधीसाठी पाणी राखूि पाण्याची पातळी

वमळवण्यासाठी मोठा ववजय वमळववला. तृणमूलिे 292 पैकी

घटक िोता, तावमळिाड्ूच्या 39 पैकी 38 सिंसदीय जागािंवर

•

तलावािंची

काम केले आिे .

पुरोगामी आघाड्ी (यूपीए) िेतृत्व केले, त्ातील द्रमुक एक

•

असलेल्या

घेतील.

मुन्नेत्र कझगम (द्रमुक) ची प्रमुख एमके रावलि यािंची

•

अस्ट्स्तत्त्वात

समोच्च खिंदक, धरणे, धरण, धरण व राखीव वभिंत िािं धण्याचे

नियुक्ती

•

सध्या

मिंत्रीपररषद 9 मे रोजी रवविंद्रिाथ टागोर यािंच्या जयिंतीची शपथ

द्रिुकचे प्रिुख स्टानलि यांची तनिळिाडूच्या िुख्यिंत्रीपिी

•

योजिेंतगात

सािसिाई व दे खभाल केली गेली आिे . तसेच, िवीि तलाव,

कोलकाता पोवलसािं िी त्ािं िा गाड्ा ऑि ऑिर वदला जाईल.

•

या

आवण

77 जागािं सि दु सर्या स्थािावर आिे .
•

•
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•

जल जीवि वमशि (जेजेएम) अिंतगात ग्रामीण भागात पुदूचेरीिे
1000% पाईपयुक्त पाणी जोड्ण्याचे लक्ष्य गाठले आिे . यापूवी
गोवा, तेलिंगणा आवण अिंदमाि विकोिार िेटािं िी जल जीवि
अवभयािािं तगात प्रत्ेक ग्रामीण घरात िळपाणी पुरवठा केला
आिे . तर, जल जीवि वमशि अिंतगात प्रत्ेक ग्रामीण घरात
िळपाण्याचा पुरवठा करणारे पुदूचेरी िे चौथे राज्य /
केंद्रशावसत प्रदे श आिे .
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िा केंद्र सरकारचा प्रमुख कायाक्रम आिे . ऑगर 2019 मध्ये
याची घोषणा केली गेली.

•

2024 पयंत दे शातील प्रत्ेक ग्रामीण घरातील िळाला पाणी
पुरवण्याचे उविि आिे .

निल्ली पोनलसांिी ज्येष्ठ िागररकांसाठी वाहि हेल्पलाईि ‘कोवी
व्हॅि’ सुरू केली
•

रािरीय
राजधािीच्या
दवक्षण
वजल्हा
पोवलसािं िी
कोरोिाव्हायरसच्या पररस्ट्स्थतीत शेजारच्या ज्येष्ठ िागररकािं साठी
कोवी व्हॅ ि िेल्पलाईि (012- 26241077) सुरू केली आिे .

•

सॅविटायटे शि, ग्लोव्हज, मुखवटे आवण सामावजक अिंतर यासि
सवा खिरदारी प्रत्ेक भेटीच्या वेळी आवण ििंतर घेतल्या
जातील.

उत्तराखंड पोनलसांिी ‘निशि हौसला’ सुरू केले
•

कोववड् -19 रुग्ािं िा ऑस्ट्क्सजि, िेड्, व्हें वटलेटर आवण प्लाझ्मा
वमळावेत म्हणूि उत्तराखिंड् पोवलसािं िी “वमशि िौसला” िावाची
मोिीम सुरू केली आिे . यावशवाय वमशि आवण रे शिचा एक
भाग म्हणूि पोवलस कोववड् -19 मॅिेजमेंटसाठी लोकािं िा औषधे
वमळववण्यात मदत करतील.

•

कोरोिा व्हायरसशी झुिंज दे णार्या कुटुिं िािं च्या दारात औषधिं,
ऑस्ट्क्सजि आवण रे शि पुरववणे आवण प्लाझ्मा दे णगीदार आवण
त्ािंची गरज असलेल्या लोकािं मध्ये समन्वय साधणे िी या
मोविमेचा भाग म्हणूि पोवलसािं कड्ूि िाती घेतलेली कािी
कामेिी असतील.

पंजाबचे िुख्यिंत्री अिररं िर नसंग यांिी िालेरकोटला यांिा 23
वा नजल्हा म्हिूि घोनर्त केले
•

पिंजािचे मुख्यमिंत्री अमररिं दर वसिंग यािं िी ईद-उल-वितरविवमत्त
14 मे 2021 रोजी मलेरकोटलाला राज्यातील 23 वा वजल्हा
म्हणूि घोवषत केले.

•

मालेरकोटला िा मुस्ट्िमिहुल भाग असूि राज्याच्या सिंगरूर
वजल्ह्यात आिे .

नहिाचल सरकारिे ‘आयुर् घर-द्वार’ कायथक्रि सुरू केला
• विमाचल सरकारिे घरामध्ये ववलावगकरण केलेले कोववड् – 19
सकारात्मक रुग्ािं िा योगाचा सराव करूि आरोग्यदायी
ठे वण्यासाठी ‘आयुष घर-द्वार’ कायाक्रम सुरू केला आिे .
• िा उपक्रम आयुष ववभागािे आटा ऑि वलस्ट्व्हिंग सिंस्थेच्या
सिकायाा िे सुरू केला आिे .
• केवळ शारीररकच िव्हे तर मािवसक, सामावजक आवण
आध्यास्ट्त्मक कल्याण दे खील व्हावे यासाठी आयुषमािात एक
समग्र आरोग्य सेवा उपलब्ध करुि दे ण्याचा िा उपक्रम आिे .
िनिपूरच्या िुख्यिंत्र्ांिी भाजीसाठी ‘िोिा िाकेट’ सुरू केला.
• मवणपूरचे मुख्यमिंत्री एि िीरे ि वसिंग यािं िी कोववड् -19 प्रेररत
कर्फ्ूाच्या वेळी लोकािं िा घरी ताजा भाजीपाला वमळावा यासाठी
ताजी भाजीपाला िोम वड्लीव्हरीसाठी “मवणपूर ऑरगॅविक
वमशि एजन्सी (मोमा) माकेट” िा स्माटा िोि अिुप्रयोग सुरू
केला आिे .
• भाजीपाला तुटवड्ा टाळण्यासाठी आवण कोववड्-19 चा प्रसार
रोखण्यासाठी मोमाला या भागात काम करण्याची सोय दे ण्यात
आली आिे आवण घरपोच ग्रािकािं िा चॅिेल िामाचे उत्पादि
वदले गेले आिे . मोमािरोिर कायारत असणार्या शेतकरी
उत्पादक किंपन्या (एिपीसी) ववववध शेतातूि भाजीपाला
काढतील.
हररयािािे काळ्या बुरनशला एक अनधसूनचत रोग म्हिूि
जाहीर केले
• िररयाणामध्ये काळ्या िुरशीचे अवधसूवचत रोग म्हणूि
वगीकरण केले गेले आिे , ज्यामुळे प्रत्ेक घटिेची माविती
सरकारी अवधकार्यािं िा दे ण्यात यावी. िे उद्रे क टर ॅ वकिंग आवण
व्यवस्थापिास अिुमती दे ईल. भारतातील कोववड् -19 सवा
दे शभर असलेला काळ्या िुरशी वकिंवा म्यूकोवमाकोवससच्या
प्रसारास उत्तेजि दे त आिे , जी जीवघेणा िसतािािी लोकािंचे
जीव धोक्यात घालू शकते.
• इिं वड्यि काऊस्ट्न्सल ऑि मेवड्कल ररसचाच्या म्हणण्यािुसार
“िॅक ििंगस” प्रामुख्यािे लोकािंवर इतर आरोग्यववषयक
समस्यािं वरील औषधािंवर पररणाम करतात जे पयाा वरणीय
रोगजिकािं च्या ववरूद्ध लढा दे ण्याची त्ािं ची क्षमता कमी
करतात.
पुण्यािध्ये भारताचे पनहले कृर्ी नियाथत सुनवधा केंद्र सुरू झाले
• िॅशिल िँक ऑि अग्र
ॅ ीकल्ह्चर अँड् रूरल ड्े व्हलपमेंट
(िािाड्ा ) च्या सिंयुक्त ववद्यमािे, मिारट्ट चेंिर ऑि कॉमसा,
उद्योग आवण कृषी (एमसीसीआयए) िे पुण्यात भारताचे पविले
कृषी-वियाा त सुववधा केंद्र सुरू केले.
• त्ामध्ये सिंििंवधत िािीिंववषयी जागरूकता कायाक्रम, प्रवशक्षण
कायाक्रम आवण कायाशाळा आयोवजत केल्या जातील,
व्याविाररक मागादशाि वमळवण्यासाठी एक्सपोटा िाऊसिा
भेटी दे ण्याचे, खरे दीदार-ववक्रेत्ािं च्या िैठका आयोवजत करणे इ.
चा समावेश असेल.
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‘आकाशातूि

और्ध’

पायलट

नवकाराबाि

पररसरातील

रुग्णालयात
•

तेलिंगणा

नियनित िे खरे खीसाठी नबहार सरकारिे ‘एचआयटी कोनवड
अॅप’ सुरू केले

सरकारिे

ववकारािाद

पररसराच्या

आसपास

•

पसरलेल्या 16 प्राथवमक आरोग्य सेवा केंद्रािंची (पीएचसी) विवड्

रूग्ािं ची वियवमत दे खरे ख व तपासणी करण्यात यावी यासाठी

केली आिे . पायलट चाचणीसाठी ‘आकाशातूि औषधी’ िी

वििार सरकारिे ‘एचआयटी कोववड् अॅप’ सुरू केले आिे.

प्रवक्रया सुरू करण्यात आली आिे .
•

प्रोजेट प्रारिं भी 500 मीटरच्या व्हीएलओएस रें जमध्ये प्रक्षेवपत
करण्याकररता िू ड्ाटा मेड्-एक्सप्रेसच्या िेतृत्वात सात

•

एचआयटी म्हणजे िोम आयसोलेशि टर ॅ क.
कोनवड

िळू िळू ते 9 वक.मी. अिंतरापयंत वाढववण्यात येईल.

•

ची

कोववड् -19 सिंििंवधत वैद्यकीय पुरवठा करण्यासाठी दे ण्यात
घोषणा करणारी िररयाणा आवण गुजरात िी पविली कािी राज्ये

सशता सूट वमळावी या ववििंतीस िागरी उड्डाण मिंत्रालयािे मिंजुरी

ििली आिे त.
•

सध्या केवळ आिं ध्र प्रदे श, किााटक, तेलिंगणा, मिारािर, वििार
आवण उत्तर प्रदे शात ववधाि पररषद आिे . पूवी, पविम
सरकारिे 1969 मध्ये ती रि केली.

आिे . कोववड्शी सिंििंवधत पुरवठा सवा राज्य, केंद्र वकिंवा
आयजीएसटी भाग राज्य सरकारला परत दे ण्याचे ठरवूि
िररयाणािे केंद्राच्या जीएसटी घटकाची परतिेड् करण्याची
घोषणा करूि एक पाऊल पुढे टाकले आिे .
िहाराष्ट्र सरकारिे “ऑर्क्क्सजि आत्मनिभथरता अनभयाि” सुरू
केले
•

गरजा

भागववण्यासाठी

मिारािर

ववशेष प्रोत्सािि वदले जाईल.
•

सध्या राज्यातील ऑस्ट्क्सजि विवमातीची क्षमता वदवसाला 1300
मे.टि आिे . ववदभा, मराठवाड्ा, धुळे, ििंदुरिार, रत्ावगरी आवण

झारखंडिे हॉर्क्स्पटलच्या बेडच्या ऑिलाइि बुनकंगसाठी

वसिंधुदुगा भागात स्थापि केलेल्या युविट् स त्ािं च्या पात्र

‘अिृत वानहिी’ अॅप लाँच केले

भािं ड्वलाच्या 150 टक्के गुिंतवणूकीस पात्र असतील आवण

झारखिंड्िे िॉस्ट्स्पटलच्या िेड्च्या ऑिलाइि िुवकिंगसाठी ‘अमृत

उवाररत मिारािरात स्थापि केलेल्या युविट् स 100 टक्के पयंत
पात्र असतील.

वावििी अॅप‘ सुरू केला आिे . सीएम िे मिंत सोरे ि यािं िी सुरू
केलेल्या ‘अमृत वावििी’ अॅपद्वारे झारखिंड्मधील कोरोिा रूग्
रूग्ालयाचे िेड् ऑिलाईि िुक करू शकतात
नपिाराय नवजयि यांिी केरळच्या िुख्यिंनत्रपिाची शपर्
घेतली

उत्तराखंडच्या िुख्यिंत्र्ांिी कोरोिािुळे अिार् झालेल्या
िुलांसाठी वात्सल्य योजिा जाहीर केली
•

केरळच्या

मुख्यमिंत्रीपदाची

शपथ

घेतली.

वतरुअििंतपुरम येथील सेंटरल रे वड्यमवर कोववड् प्रोटोकॉलसि
शपथववधी पार पड्ला. राज्यपाल आररि मोिम्मद खाि यािं िी
76 वषीय ववजयि यािं िा पदाची शपथ वदली. मुख्य कायाालयात
माक्सावादी ज्येष्ठािंचा िी दु सरी वेळ आिे
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उत्तराखिंड्चे मुख्यमिंत्री तीरथवसिंग रावत यािं िी कोववड् -19 मुळे
आई-वड्ील गमावलेल्या अिाथ मुलािं साठी मुख्यमिंत्री वात्सल्य

राज्यात कोववड् -19 सिंकटाच्या छायेत वपिाराय ववजयि यािं िी
दु सर्यािं दा

ऑस्ट्क्सजि

केली आिे . या योजिेंतगात ऑस्ट्क्सजि उत्पावदत उद्योगािं िा

केली गेली आिे .राज्य ववधाि पररषदे चा आकार राज्य
शकत िािी.

राज्यातील

सरकारिे “वमशि ऑस्ट्क्सजि सेल्फ ररलायन्स” योजिा सुरू

भारतीय राज्यघटिेच्या अिुच्छेद 169 अन्वये याची स्थापिा
ववधािसभेच्या सदस्यािंपैकी एक तृतीयािं श पेक्षा जास्त असू

कोववड् सिंििंवधत पुरवठ्ािं च्या आयातीवरील सीमाशुल्क म्हणूि
आयजीएसटीला परतिेड् करण्याची गुजरातिे घोषणा केली

मुख्यमिंत्री ममता िॅिजी यािं च्या अध्यक्षतेखालील पविम

ििंगालमध्ये वद्वसद्रीय वववधमिंड्ळ िोती परिं तु सिंयुक्त मोचााच्या

9

गुजरात

घेण्याकररता मािवरवित ववमाि प्रणाली वियम 2021 मधूि

आिे .

•

हररयािा,

आलेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) घटकािं च्या भरपाईची

ििंगालच्या मिंवत्रमिंड्ळािे ववधाि पररषद स्थापिेला मान्यता वदली

•

िे िग्या:

लस ववतरणासाठी प्रायोवगक िीव्हीएलओएस ड्र ोि उड्डाण

िान्यता निली

•

संबंनधत

जीएसटीची परतफेड.

पनिि बंगाल सरकारिे नवधाि पररर्ि स्र्ापि करण्यास

•

-19

ऑपरे टरच्या कन्सोवटा यमची विवड् केली गेली िोती आवण

वदल्याििंतर िा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आिे .

•

राज्यभर घरगुती ववलावगकरणात असलेल्या कोववड् -19

योजिा जािीर केली.
•

या योजिेंतगात, राज्य सरकार 21 वषा वयापयंत त्ािं च्या
दे खभाल, वशक्षण आवण रोजगारासाठी प्रवशक्षण दे ण्याची
व्यवस्था करे ल. मुख्यमिंत्री म्हणाले की राज्यातील अशा अिाथ
मुलािं िा दरमिा 3000 रुपये दे खभाल भत्ता दे ण्यात येईल.
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कोनवड

रूग्णांवर

घरी

उपचार

करण्यासाठी

हररयािा

सरकारिे ‘संजीविी पररयोजिा’ सुरू केली.
•

•

टी. रिी शिंकर यािं िा केंद्रीय िँकेचे चौथे उपराज्यपाल म्हणूि

केली आिे , जी ग्रामीण भागात रािणार्या कोववड् -19 च्या

िाव दे ण्यात आले आिे . त्ािंच्या वियुक्तीस मिंवत्रमिंड्ळाच्या

सौम्य आवण मध्यम लक्षणे असलेल्या लोकािं साठी घरात

वियुक्ती सवमतीिे मान्यता वदली आिे .

या

उपक्रमात

एम्बुलेंस

टर ॅ वकिंग,

•

ऑस्ट्क्सजि

पुरवठा,

रूग्ालयाच्या खाटािंची उपलब्धता याव्यवतररक्त गिंभीरपणे काया
•

ररझव्हा िँक ऑि इिं वड्याचे (आरिीआय) कायाकारी सिंचालक

िररयाणा सरकारिे कोववड्-ववरोधी “सिंजीविी पररयोजिा” सुरू

दे खरे खीची आवण त्वररत वैद्यकीय सेवा पुरवेल.
•

टी रवी शंकर हे आरबीआयचे डे प्युटी गव्हिथरपिी

आरिीआयमध्ये पेमेंट वसरम, विन्टे क, माविती तिंत्रज्ञाि आवण
जोखीम व्यवस्थापिाचा तो प्रभारी आिे .

•

उपराज्यपाल म्हणूि ते यािंचे स्थािािं तरण करतात, त्ािं िी या

करणार्या इिं वटग्रेटेड् कमािंड् अँड् किंटर ोल सेंटरचा समावेश आिे.

पदावर एक वषााची मुदतवाढ वमळाल्याििंतर 2 एवप्रल रोजी

अशा प्रकारे सिंपूणा आरोग्य सेवा प्रणालीवर पाळत ठे वण्यात

सेवाविवृत्ती घेतली िी.पी. कािुन्गो.

वजल्हा प्रशासिास मदत िोईल.

अनिताभ चौधरी यांची अॅर्क्क्सस बँकेच्या एिडी आनि िुख्य

िोहाली आं तरराष्ट्रीय हॉकी स्टे नडयिचे बलबीरनसंग वररष्ठ असे

कायथकारी अनधकारीपिी पुन्हा नियुक्ती

िािकरि

•

•

•

अखेर पिंजाि सरकारिे वटर पल ऑवलस्ट्म्पयि आवण पद्मश्री

खासगी क्षेत्रातील अस्ट्ॅ क्सस िँकेचे व्यवस्थापकीय सिंचालक

िलिीरवसिंग वररष्ठ यािं च्याििंतर मोिाली आिं तररािरीय िॉकी

आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी म्हणूि पुन्हा वियुक्त केले

रे वड्यमचे िाव िदलण्याची घोषणा केली.

आिे . त्ाचा दु सरा 3 वषां चा कायाकाळ 1 जािेवारी 2022

आता िे रे वड्यम ऑवलस्ट्म्पयि िलिीरवसिंग वररष्ठ आिं तररािरीय

पासूि 31 वड्सेंिर 2024 पयंत लागू िोईल.

िॉकी रे वड्यम म्हणूि ओळखले जाईल. राज्यातील गुणविंत

•

चौधरी यािंची प्रथम अॅस्ट्क्सस िँकेचे व्यवस्थापकीय सिंचालक

िॉकी खेळाड्ूिंसाठी वशष्यवृत्ती योजिा सुरू करण्याची सरकारिे

(एमड्ी) आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी म्हणूि तीि वषां च्या

घोषणा केली

कालावधीसाठी वियुक्ती करण्यात आली. त्ाििंतर 1 जािेवारी
2019 पासूि ते 31 वड्सेंिर 2021 पयंत ते एचड्ीएिसी रँ ड्ड्ा

केरळची िवीि स्माटथ नकचि योजिा
•

िँक मिंड्ळािे अवमताभ चौधरी यािं िा आणखी तीि वषां साठी

लाइि इन्शुरन्स किंपिी चे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी

केरळचे मुख्यमिंत्री, वपिाराई ववजयि यािं िी घोषणा केली आिे

अवधकारी िोते.

की, सवचव-स्तरीय सवमती ड्ाव्या लोकशािी आघाड्ीच्या
(एलड्ीएि) वचििद्धतेची पूताता करण्यासाठी राज्यात “स्माटा

कोटक िनहंद्रा लाइफिे िहेश बालसुब्रिण्यि यांची एिडी

वकचि योजिा” रािववण्यािाित मागादशाक सूचिा व वशिारसी

म्हिूि िेििूक केली

तयार करे ल. मविलािं च्या घरगुती श्रमाचे काम आवण ते कमी

•

कोटक मवििं द्रा लाइि इन्शुरन्स किंपिी वलवमटे ड्िे (केएलआय)

करणे िे लक्ष्य आिे 10 जुलै 2021 पयंत स्माटा वकचि योजिा

1 मे रोजी किंपिीचे व्यवस्थापकीय सिंचालक म्हणूि मिेश

सुरू केली जाईल.

िालसुब्रमण्यम यािंची वियुक्ती करण्याची घोषणा केली. जी
मुरलीधर यािं च्या विवृत्तीििंतर त्ािंची िेमणूक झाली आिे .

नियुक्ती बातम्या

•

ववकास प्रावधकरणाकड्ूि मान्यता प्राप्त आिे . वियुक्ती तीि

वैशाली नहवासे ही बीआरओिध्ये किांनडं ग अनधकारी म्हिूि

वषां च्या कालावधीसाठी आिे . सुरेश अग्रवाल यािंची कोटक

नियुक्त होिारी पनहली िनहला ठरली
•

जिरल इन्शुरन्सचे एमड्ी आवण सीईओ म्हणूि पदोन्नती झाली

सीमा रस्ते सिंघटिा (िीआरओ) मध्ये कमािं वड्िं ग अवधकारी

आिे

म्हणूि वियुक्त झालेल्या वैशाली एस विवासे प्रथम मविला

•

10

िालसुब्रमण्यम यािं च्या वियुक्तीसाठी किंपिीला ववमा वियामक

अवधकारी ठरल्या, वजथिं भारत-चीि सीमा रस्ता मागे सिंपका

न्यायिूती पंत यांची एिएचआरसीचे कायथवाहक अध्यक्ष म्हिूि

साधण्याची जिािदारी वतचीच असेल. वैशाली िी मिारािरातील
वधाा येथील असूि, त्ािं िी कारवगलमधील यशस्वी मागणीचा

नियुक्ती केली

कायाकाळ पूणा केला आिे .

रािरीय मािवावधकार आयोगाचे (एिएचआरसी) सदस्य
न्यायमूती (विवृत्त) प्रिुल्ल चिंद्र पिंत यािंची 25 एवप्रलपासूि

पविल्यािंदाच सीमा-रस्ते सिंघटिेिे (िीआरओ) भारत-चीि

आयोगाचे कायावािक अध्यक्ष म्हणूि वियुक्ती करण्यात आली

सीमेवरील उिं च-उिं च भागात सिंपका साधण्यासाठी रस्ता

िोती. सवोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूती पिंत यािं िा

िािं धकाम किंपिीला (आरसीसी) कमािंड् म्हणूि एक मविला

22 एवप्रल 2019 रोजी एिएचआरसीचे सदस्य म्हणूि वियुक्त

अवधकारी िेमला आिे

केले गेले िोते.
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भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूती एचएल दत्तू यािं िी 2

आरबीआयिे जोस जे कट् टूर यांची कायथकारी संचालक म्हिूि

वड्सेंिर 2020 रोजी कायाकाळ पूणा केल्यापासूि अध्यक्षपद

िेििूक केली

ररक्त आिे

•

आर एि सुंिरि यांची भारतीय भात संशोधि संस्र्ेच्या
संचालकपिी नियुक्ती
•

सिंचालक (ईड्ी) म्हणूि वियुक्ती केली आिे .
•

करतील.

एक शाखा असलेल्या भारतीय तािंदूळ सिंशोधि सिंस्थेच्या

•

आिे . या उन्नतीपूवी ते सिंस्था पीक सुधारणा ववभागात प्रधाि

पद्मकुिार िायर यांची राष्ट्रीय िालित्ता पुिनिथिाथि कंपिीच्या
िुख्य कायथकारी अनधकारीपिी नियुक्ती

शास्त्रज्ञ (िायोटे क्नॉलॉजी) म्हणूि काम करत िोते.

•

तािं दूळ जैव तिंत्रज्ञाि, आस्ट्िक प्रजिि आवण जीिोवमक्स या

पद्माकुमार एम िायर यािंची प्रस्ताववत रािरीय मालमत्ता पुिरा चिा
किंपिी वलवमटे ड्चे मुख्य कायाकारी अवधकारी म्हणूि वियुक्ती

क्षेत्रात काम करणारे ते जागवतक स्तरावरील प्रवतष्ठे चे वैज्ञाविक

करण्यात आली आिे .

आिे त आवण रािरीय व आिं तररािरीय जिाल्समधील 160 हूि
अवधक शोधविििंध आिे त आवण त्ािं िी अिेक पुस्तके, पुस्तकािंचे

•

िॅशिल अॅसेट रीकिर क्शि किंपिी वलवमटे ड् (एिएआरसीएल)
रोखीिे वदलेल्या कजाा साठी मान्य केलेल्या मूल्याच्या 15

अध्याय आवण लोकवप्रय लेख प्रकावशत केले आिे त.

टक्कक्यािं पयंत दे य दे ईल आवण उवाररत 85 टक्के रक्कम
सरकारची िमी वदलेली सुरक्षा पावती असेल

नवजय गोयल यांिी टीएचडीसीआयएलचे सीएिडी म्हिूि
पिभार स्वीकारला
•

ते मािव सिंसाधि व्यवस्थापि ववभाग, कॉपोरे ट रणिीती आवण
अिंदाजपत्रक ववभाग आवण राजभाषा ववभाग यािंची दे खभाल

रमण मीिाक्षी सुिंदरम यािंची भारतीय कृषी सिंशोधि पररषदे ची
(आयआयआरआर) सिंचालकपदी वियुक्ती करण्यात आली

ररझव्हा िँक ऑि इिं वड्यािे जोस जे कट् टूर यािंची कायाकारी

पीईएसबीिे अरुि कुिार नसंग यांिा बीपीसीएलचे पुढील

टीएचड्ीसी इिं वड्या वलवमटे ड्िे जािीर केले की ववजय गोयल

सीएिडी म्हिूि िेिले

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सिंचालक म्हणूि काम पाितील.

•

सरकारची प्रमुख शोध सवमती पस्ट्िक एिं टरप्राइजेज वसलेक्शि

•

त्ािंची वियुक्ती 1 मे 2021 पासूि अिंमलात येईल.

िोड्ा (पीईएसिी) यािं िी अरुण कुमार वसिंग यािं िा राज्य

•

1990 मध्ये ते एिएचपीसी वलवमटे ड्मधील वररष्ठ कमाचारी

पेटरोवलयम ररिायवििंग आवण माकेवटिं ग किंपिी भारत पेटरोवलयम

अवधकारी (एसपीओ) म्हणूि किंपिीत रुजू झाले. मािव सिंसाधि

कॉपोरे शि वलवमटे ड् (िीपीसीएल) चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय

व्यवस्थापिाच्या क्षेत्रात त्ािंचा 35 वषाा हूि अवधक अिुभव आिे

सिंचालक म्हणूि विवड्ले आिे .

उज्ज्वला नसंघानिया यांिी नफक्की एफएलओचे 38 वे अध्यक्ष
म्हिूि पिभार स्वीकारला
•

उज्ज्वला वसिंघाविया यािं िा दवक्षण-पूवा आवशयातील सवाात वृद्ध
मविला-िेतृत्त्व

आवण

मविला-केंवद्रत

व्यवसाय

ििीर्ा कपूर आयसीएएसच्या कायथकारी सनितीत सािील
•

रँ ड्ड््ा स

काउस्ट्न्सल

ऑि

इिं वड्यािे

(एएससीआय) जािीर केले की सरवचटणीस मिीषा कपूर यािंची

कक्ष,

आिं तररािरीय स्वयिंरवियिंत्रण पररषदे च्या (आयसीएएस) कायाकारी

एिआयसीसीआय लेड्ीज ऑगािायझेशि (एिएलओ) चे
रािरीय अध्यक्ष म्हणूि वियुक्त करण्यात आले आिे .

अॅड्व्हटाा यवझिंग

सवमतीमध्ये वियुक्ती करण्यात आली आिे .
•

कपूर 2023 पयंत सवमतीवर िेतृत्वाची भूवमका विभावतील.

भारतीय वंशाचे तज्ञ शंकर घोर् यांची राष्ट्रीय नवज्ञाि
अकाििीसाठी निवड

कायाकारी सवमतीच्या त्ा चार जागवतक उपाध्यक्षािं पैकी एक

पुरस्कारप्राप्त मूळ भारतीय विंशाचे रोगप्रवतकारक तज्ञ, शिंकर

िानटथ ि नग्रनफथ्स यांची यूएिचे िवीि िािववािी प्रिुख म्हिूि

•

घोष,

त्ािंच्या

सिंशोधिातल्या

वववशि

आवण

सातत्पूणा

कामवगरीच्या जोरावर प्रवतवष्ठत िॅशिल अकादमी ऑि
सायन्सेससाठी विवड्ले गेले आिे त.
•

अकादमीिे

जािीर

केलेल्या

िव्यािे

विवड्लेल्या

असतील.

िेििूक
•

120

िवीि मुख्यपदी पाच वषां च्या कालावधीसाठी वियुक्ती करण्यात

सदस्यािं पैकी ते एक आिे त. िॅशिल अकादमी ऑि सायन्सेस
िी एक खासगी, िा-ििा सिंस्था आिे जी 1863 मध्ये अध्यक्ष
अब्रािम वलिंकि यािं िी स्वाक्षरी केलेल्या कॉिंग्रेसल चाटा र अिंतगात
स्थापि केली िोती.
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सर डे र्क्व्हड अटिबरो यांची सीओपी 26 पीपल्स अडव्होकेट

फूटवेअर ब्रँड बाटा इं नडयािे गुंजि शहा यांची िवीि सीईओ

म्हिूि निवड

म्हिूि िेििूक केली

•

सर-ड्े स्ट्व्हड् अटििरो, जगप्रवसद्ध प्रसारक आवण िैसवगाक

मुख्य मुख्य कायाकारी अवधकारी (सीईओ) म्हणूि वियुक्त केले

प्रेवसड्ें सी ऑि यु.एि. च्या िवामाि िदल पररषदे वर पीपल्स

आिे .
•

अॅटेििरोिे यापूवीच यू.के. आवण जगातील कोट्यावधी लोकािं िा
िवामाि िदलावर काया करण्यासाठी आवण भववष्यातील
वपढ्ािं साठी या ग्रिाचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या उत्कटतेिे

•

14 मे 2021 रोजी रािरपतीिंिी शपथ वदली.
•

पिंतप्रधाि म्हणूि त्ािं चा िा वतसरा कायाकाळ असेल. प्रथम ते
12 ऑटोिर 2015 ते 4 ऑगर 2016 या काळात पिंतप्रधाि

ववक्रेता असूि त्ाचे मुख्यालय स्ट्स्वत्झलंड्मधील लॉसणे येथे
असूि िररयाणा येथील गुरुग्राम येथे भारतीय शाखा स्ट्स्थत आिे .
सतोशी उनचिा यांची सुझुकी िोटरसायकल इं नडयाचे िवीि
कंपिी प्रिुख म्हिूि नियुक्ती
•

13 मे 2021 पयंत पिंतप्रधाि म्हणूि वियुक्त झाले.

िीरोची जागा घेतली आिे .

रिेश पोवार यांची भारतीय िनहला नक्रकेट संघाचे प्रिुख

•

प्रनशक्षक म्हिूि नियुक्ती

एवप्रल

2021

मध्ये

यािंची टीम इिं वड्याचे वररष्ठ प्रवशक्षक (ज्येष्ठ मविला) म्हणूि

िी एक जपािी िहुरािरीय किंपिी आिे जी वमिामी-कु येथे आिे

सुलक्षणा िाईक, मदि लाल आवण रुद्र प्रताप वसिंि यािं च्या तीि

दशाववली.

िोक्तार ओऊिे यांची िालीच्या पंतप्रधािपिी पुन्हा नियुक्ती
•
•

गेली. ओएिे यािं िा अध्यक्ष िाि एि ड्ाऊ यािं च्या सूचिेिुसार
राजकीय वगाा साठी जागा असलेले िवीि सरकार स्थापि करावे

भारतीय-अमेररकि िीरा टिं ड्ि यािंची अमेररकेचे अध्यक्ष जो
आिे . सध्या ते अमेररकि प्रगती सेंटर िॉर अमेररकि प्रोग्रेस

लागेल.
पेन्पा टे सररं ग नतबेटी हद्दपार सरकारचे अध्यक्ष म्हिूि निवडले

(सीएपी) या पुरोगामी वथिंक-टँ कच्या अध्यक्ष आवण मुख्य

गेले

कायाकारी अवधकारी आिे त. ररपस्ट्िकि वसिेटसाच्या कड्क

•

वतिेटच्या ििपारी सिंसदे चे माजी सभापती, पेन्पा टे सररिं ग यािंची
ििपारी सरकारचे िवीि अध्यक्ष म्हणूि विवड् करण्यात आली.

ववरोधामुळे त्ािं िी व्हाइट िाऊस ऑविस ऑि मॅिेजमेंट अँड्
•

िजेटच्या सिंचालकपदाची उमेदवारी मागे घेतली.

इब्राविम िाउिॅकर कीता यािं िा काढू ि टाकल्याििंतर ऑगर
2020 मध्ये त्ािंची काळजीवाहू पिंतप्रधाि म्हणूि वियुक्ती केली

सल्लागारपिी नियुक्ती
िायड्े ि यािंचे वररष्ठ सल्लागार म्हणूि वियुक्ती करण्यात आली

मोक्तार ओऊिे यािं िा मालीचे पिंतप्रधाि म्हणूि पुन्हा वियुक्त
केले गेले.

भारतीय-अिेररकि िीरा टं डि यांची व्हाईट हाऊसच्या वररष्ठ

भारत, िेपाळ, उत्तर अमेररका, युरोप, ऑरर े वलया आवण इतरत्र

टािं ड्ेि यािं िी यापूवी अमेररकेच्या आरोग्य आवण मािवी सेवा

विवाा वसत रािणार्या सुमारे 64,000 वतिेटी लोकािं िी जािेवारी

ववभागात आरोग्य सुधारणािं साठी वररष्ठ सल्लागार म्हणूि काम

आवण एवप्रलमध्ये दोि िेर्यामध्ये पार पड्लेल्या विवड्णुकीत

पाविले. त्ािं िी माजी अध्यक्ष िराक ओिामा यािं च्या स्वाक्षरी

मतदाि केले.

ववधायी कामवगरी, परवड्ण्याजोगे काळजी कायदा या वववशि
तरतुदीिंवर कॉिंग्रेस आवण भागधारकािं सि काम केले आिे .

12

इिं वड्यािे

77,849 वाििे ववक्रीसाठी पाठववली. सुझुकी मोटर कॉपोरे शि

घेतली आवण पोवार यािं च्या उमेदवारीवर एकमतािे सिमती

•

मोटरसायकल

भारतीय वक्रकेट वियामक मिंड्ळािे (िीसीसीआय) रमेश पोवार

सदस्यीय वक्रकेट सल्लागार सवमतीिे अजादारािंची मुलाखत

•

सुझुकी

आतापयंतची सवाा वधक ववक्री केली असूि त्ा मविन्यात सुमारे

वियुक्ती जािीर केली आिे .
•

सुझुकी मोटरसायकल इिं वड्यािे सतोशी उवचदा यािं िा िवीि
किंपिी प्रमुख म्हणूि वियुक्त केले आिे . सुझुकी मोटर
कॉपोरे शिच्या ग्लोिल ररड्े म्पचा भाग म्हणूि त्ािं िी कोइवचरो

म्हणूि वियुक्त झाले आवण त्ाििंतर पुन्हा 15 िेब्रुवारी 2018 ते

•

याआधी शाि िे वब्रटाविया इिं ड्रर ीजमधील मुख्य वावणज्य
अवधकारी (सीओओ) िोते. िाटा कॉपोरे शि एक िहुरािरीय
िुटवेअर आवण िॅशि अॅक्सेसरी उत्पादक आवण वकरकोळ

िेपाळच्या पंतप्रधािपिी के पी शिाथ ओली यांची पुन्हा नियुक्ती
िेपाळमध्ये के.पी. शमाा ओली यािंची रािरपती विध्या दे वी भिंड्ारी
यािं िी पुन्हा दे शाच्या पिंतप्रधािपदी वियुक्ती केली. ओली यािंिा

21 जूि 2021 पासूि पाच वषां च्या कालावधीसाठी ते
जिािदारी स्वीकारतील.

आवण ज्ञािािे प्रेररत केले आिे .

•

िाटा इिं वड्या या िुटवेअर किंपिीिे गुिंजि शाि यािं िा आपला

इवतिासकार यािं िा या िोव्हें िर मविन्यात ग्लासगो येथे यू.के. च्या
अॅड्व्होकेट म्हणूि वियुक्त करण्यात आले.
•

•
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श्रीजेश यांची एफआयएच ‘ अॅर्लीट् स ’ सनिती सिस्यपिी
िेििूक
• रार इिं वड्या िॉकी सिंघाचा गोलकीपर पी आर श्रीजेश यािंची
वल्डा िॉड्ीच्या कायाकारी मिंड्ळाच्या आभासी िैठकीत
आिं तररािरीय िॉकी िेड्रे शि (एिआयएच) अॅथलीट् स
सवमतीचे सदस्य म्हणूि पुन्हा वियुक्ती करण्यात आली.
• ईिीिे अॅथलीट् स सवमतीसाठी चार िवीि सदस्यािं ची िेमणूक
केल्याची पुिी केली. श्रीजेश परट् टू (आयएिड्ी), मालेिा
रायिचा (पीओएल), मोिम्मद मीया (आरएसए) आवण मॅट स्वाि
(एयूएस) आता सवमतीमध्ये सामील िोत आिे त. ड्े स्ट्व्हड्
कॉवलयर यािं च्याििंतर एिआयएच वियम सवमतीचे िवे अध्यक्ष
रीव्ह िॉगाि (यूएसए) िे आिे त.
ररझव्हथ बँक इिोव्हेशि हबच्या सीईओपिी राजेश बन्सल यांची
नियुक्ती
• ररझव्हा िँक इिोव्हेशि िि (आरिीआयएच) िे 17 मे 2021
पासूि आरिीआयएचचे मुख्य कायाकारी अवधकारी (सीईओ)
म्हणूि राजेश िन्सल यािंची वियुक्ती केली आिे , असे
आरिीआयएचिे एका विवेदिात म्हटले आिे .
बीडब्ल्यूएफ कौर्क्न्सलिध्ये नहिंता नबस्वा सरिा यांची निवड
• िॅड्वमिंटि असोवसएशि ऑि इिं वड्याचे (िीएआय) अध्यक्ष
विमिंता विस्वा सरमा 2021-25 या कालावधीत सी चे सदस्य
म्हणूि विवड्ले गेले आिे त.
• िीड्ब्ल्यूएिच्या आभासी एजीएम आवण कौस्ट्न्सल विवड्णुकीत
22 मे 2021 रोजी 20 सदस्यीय िीड्ब्ल्यूएि कौस्ट्न्सलचे 31
स्पधाकािं पैकी सरमा विवड्ूि आले िोते
िररं िर बत्रा यांची एफआयएच अध्यक्षपिी पुन्हा निवड
• िररिं दर ित्रा यािंची सलग दु सर्यािं दा आिं तररािरीय िॉकी
मिासिंघाच्या अध्यक्षपदी विवड् झाली. एिआयएचच्या आभासी
47 व्या कॉिंग्रेसच्या वेळी ते विवड्ूि आले, तेथे िेस्ट्ियम िॉकी
िेड्रे शिचे प्रमुख माका कॉड्र ॉि यािं िा त्ािं िी केवळ दोि मतािं िी
पराभूत केले. ते 2024 पयंत िे पद सािं भाळतील कारण
एिआयएचिे िी मुदत चार वरूि तीि वषांपयंत कमी केली
आिे .

आयपीएस सुबोध कुिार जयस्वाल यांची सीबीआयचे िवे
संचालक म्हिूि नियुक्ती
•

आयपीएस अवधकारी सुिोध जयस्वाल यािंची केंद्रीय अन्वेषण
ब्युरोच्या (सीिीआय) सिंचालकपदी वियुक्ती करण्यात आली
आिे .

सीिीआय

सिंचालकपदासाठी

शॉटा वलर

केलेल्या

वतन्हीपैकी ते सवाात वररष्ठ अवधकारी िोते.
•

जयस्वाल यािं च्यासि के.आर.चिंद्र आवण व्ही.एस. कौमुड्ी यािं िा
पिंतप्रधाि िरें द्र मोदी यािं च्या िेतृत्वात उच्च-शक्ती सवमतीिे शीषा
पदासाठी 109 अवधकार्यापैकी विवड्ले िोते. सवमतीच्या इतर
सदस्यािं मध्ये

मुख्य

न्यायाधीश

एि.व्ही.

रमणा

आवण

लोकसभेतील ववरोधी पक्षिेते अधीर रिं जि चौधरी यािंचा समावेश
आिे .
अँडी जॅसी 5 जुलै रोजी अॅिेझॉिचे िुख्य कायथकारी अनधकारी
होतील
•

अँड्ी जॅसी 5 जुलै रोजी अवधकृतपणे अम
ॅ ेझॉिचे मुख्य
कायाकारी

अवधकारी

िोतील,

अशी

घोषणा

किंपिीिे

भागधारकािं च्या िैठकीत केली. अॅमेझॉििे जािीर केले की
अॅमेझॉि वेि सस्ट्व्हासेस (एड्ब्ल्यूएस) चे सध्याचे मुख्य कायाकारी
अवधकारी असलेले जेि िेझोस जॉसी िेब्रुवारीमध्ये जॉसीला
सिंपूणा किंपिीचे मुख्य कायाकारी अवधकारी म्हणूि वियुक्त
करतील.
जगनजत

पावनडया

यांची

र्क्व्हएन्ना

येर्ील

आयएिसीबी

अध्यक्षपिी निवड झाली
•

भारताचे माजी िारकोवटक्स कवमशिर आवण भारतीय मिसूल
सेवा (करम) चे सेवाविवृत्त अवधकारी जगवजत पाववड्या यािंची
आिं तररािरीय मादक पदाथा वियिंत्रण मिंड्ळाच्या (आयएिसीिी)
अध्यक्षपदी विवड् झाली आिे . स्ट्व्हएन्ना आधाररत सिंस्थेचे प्रमुख
म्हणूि काम करणार्या त्ा पविल्या भारतीय आवण िे पद धारण
करणार्या दु सर्या मविला आिे त.

ऑक्सफोडथ स्टु डंट युनियिचे अध्यक्ष म्हिूि भारतीय-िूळ
वंशाच्या अन्वी भूतािी हीची निवड
• ऑक्सिोड्ा युविव्हवसाटीच्या मॅग्ड्ालेि कॉलेजमधील गृिववज्ञाि
ववभागाच्या भारतीय विंशाच्या ववद्यावथािीला रु ड्िंट युवियि
(एसयू) पोटविवड्णुकीििंतर ववजेते घोवषत केले.
• ऑक्सिोड्ा एसयू येथे जातीय जागरूकता आवण समता
(सीआरएई) साठी चेअर कॅम्पेि आवण ऑक्सिोड्ा इिं वड्या
सोसायटीची अध्यक्ष अन्वी भूतािी िे 2021-22 शैक्षवणक
वषां च्या पोटविवड्णुकीसाठी ररिं गणात िोते, ज्यामध्ये ववक्रमी
मतदाि केले गेले.
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आसािचे िुख्यिंत्री नहिंता नबस्वा सरिा यांिी ‘पालकिंत्री’

आरबीआयिे

िेिले

आकारला

•

आसामचे मुख्यमिंत्री विमिंता विस्वा सरमा यािं िी राज्यातील सवा

•

आवण

इतर

कल्याणकारी

3

कोटी

िं ड

ररझव्हा िँक ऑि इिं वड्यािे (आरिीआय) वसक्युररटीज एका
ि केल्यािे आयसीआयसीआय िँकेला 3 कोटी ड्ॉलर आवथाक

योजिािंच्या

अिंमलिजावणीवर लक्ष ठे वण्यासाठी ‘पालकमिंत्री’ िेमले आिे त

बँकेला

वगाातूि दु सर्या वगाा त िलववण्याच्या सिंदभाा तील विदे शािंचे पालि

34 वजल्ह्यािं मधील शासकीय धोरणात्मक विणाय, प्रशासकीय
सुधारणा

आयसीआयसीआय

दिं ड् आकारला आिे .
•

‘िँकािंकड्ूि वगीकरण, मूल्यमापि व गुिंतवणूक पोटा िोवलओचे

आयएफएससीएिे गुंतविूक निधीवर तज्ज्ञ सनिती गठीत केली

पोटा िोवलओ िॉर्म्ा’ या मारर पररपत्रकात कािी वववशि

आहे

वदशाविदे शािंचे उल्लिंघि केल्याििल िँकेला आवथाक दिं ड्

•

आिं तररािरीय ववत्तीय सेवा केंद्रे प्रावधकरणािे (आयएिएससीए)
गुिंतवणूक विधीवर तज्ज्ञ सवमती गठीत केली आिे . कोटक
मवििं द्रा अॅसेट मॅिेजमेंट किंपिी वलवमटे ड्चे व्यवस्थापकीय
सिंचालक विलेश शाि यािंच्या अध्यक्षतेखाली सवमती स्थापि
केली गेली आिे .

•

आकारण्यात आला आिे .
बाकथलेजिे इं नडयाच्या जीडीपीच्या वाढीचा अंिाज नवत्तीय वर्थ
22 िध्ये 10% केला
•

(वषा 22) साठीचा जीड्ीपी वाढीचा अिंदाज 11 टक्कक्यािंच्या

सवमतीच्या इतर सदस्यािं मध्ये तिंत्रज्ञाि, ववतरण, कायदे शीर
पालि आवण ऑपरे शन्स यासारख्या सिंपूणा ििंड् मॅिेजमेंट

पूवीच्या अिंदाजापेक्षा 10 टक्कक्यािंपयंत खाली आणला आिे .
•

इकोवसरमच्या िेत्ािं चा समावेश आिे

गोल्डिि सॅक्सिे नवत्तीय वर्थ 22 िधील भारताचा जीडीपी
वाढीचा अंिाज 11.1 टक्कक्यांपयांत खाली आिला

एनप्रलिध्ये जीएसटी िहसूल 1.41 लाख इतक्या उच्ांकाला

•

आणला आिे . 01 एवप्रल 2021 ते 31 माचा 2022 पयंत िा

एवप्रल 2021 मध्ये वस्तू व सेवा कराच्या एकूण मिसुलाची िोिंद
1.41 लाख कोटी रुपयािंवर गेली. गेल्या वषीप्रमाणे कोववड् -19
सवा दे शभर साथीच्या आजाराच्या चालू असलेल्या दु सर्या

प्रसार रोखण्यासाठी राज्यािं िी लॉकड्ाऊि वाढवले आिेत.
•

एवप्रलच्या जीएसटी सिंग्रि माचा 2021 मध्ये मागील सवाा त जास्त
1.24 लाख कोटी सिंकलि 14% िे ओलािं ड्ले आवण
ऑटोिरपासूि सलग सातव्या मविन्यात जीएसटी मिसूल 1

सुधाररत केला आिे .
भारतीय ररझव्हथ बँकेची आरोग्य सेवेसाठी रू. 50,000 कोटीची
घोर्िा
•

विधीची

गरज

असलेल्या

करणारे , रुग्ालये आवण सिंििंवधत क्षेत्रातील सिंस्थािं िा 50,000
कोटी रुपयािंचे कोववड् -19 आरोग्य सेवा पॅकेज जािीर केले

ग्रामीण भागातील ग्रािकािं िा िँवकिंग सेवा पुरववण्याकररता

आिे .

पातळीवरील

उद्योजकािं िा

(व्हीएलई)

समथाि

•

दरावर 50,000 कोटी रुपयािंची िवीि ऑि-टॅ प ववशेष तरलता

िा उपक्रम इिं ड्ीया आवण भारत यािंच्यातील दरी कमी करे ल.
िागरी भाग वशकण्यासाठी आवण वड्वजटल जगाशी जुळवूि
घेण्यासाठी वेगवाि आिे .
खाते उघड्णे, कजा आघाड्ी विवमाती आवण उत्पादिािं चे तपशील
वशकूि व्हीएलई त्ािंचे व्यवसाय सुधारतील
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कोववड् -19 च्या दु सर्या लिरीमुळे आवथाक ताणतणावाच्या
पररस्ट्स्थतीत आपत्कालीि आरोग्यसुरक्षेसाठी िँकािं िा रे पो

दे ण्यासाठी सीएससी वड्वजटल सेवा पोटा लवर ‘ईवा’ सुरू केले.

14

उपचारासाठी

एचड्ीएिसी िँक आवण कॉमि सस्ट्व्हासेस सेंटर (सीएससी) िे
ग्रामीण

•

यािं िी

रुग्ािंव्यवतररक्त लसी उत्पादक, वैद्यकीय उपकरणे पुरवठा

सीएससी, एचडीएफसी बँकेिे चॅटबॉट ‘ईवा’ सुरू केला

•

ररझव्हा िँक ऑि इिं वड्याचे (आरिीआय) गव्हिार शक्तीकािंत
दास

लाख कोटीिंच्या पुढे गेला.

•

कोरोिाव्हायरस सिंसगा गोल्डमि सॅक्सिे 2021 कॅलेंड्र वषााच्या
वाढीचा अिंदाजिी पूवीच्या 10.5 टक्कक्यािं वरूि 9.7 टक्कक्यािंवर

लिरीमध्ये आवथाक िालचालीिंचा वततकासा पररणाम िोण्याची
शक्यता िािी.

वॉल रर ीट ब्रोकरे ज, गोल्डमि सॅक्स यािं िी ववत्तीय वषाा त जीड्ीपी
ववकास दर (जीड्ीपी) वाढीचा अिंदाज 11.1 टक्कक्यािं पयंत खाली

गेला

•

या व्यवतररक्त, िाकालेजिे आवथाक वषा 21 मध्ये अथाव्यवस्था
7.6 टक्कक्यािं िी घसरण्याचा अिंदाज वताववला आिे .

अर्थव्यवस्र्ा बातम्या

•

युके आधाररत जागवतक दलाली िमा िाकालेजिे 2021-22

सुववधा उपलब्ध करुि दे ण्यात येईल.
•

िँका या सुववधेअिंतगात 31 माचा 2022 पयंत कजा दे ऊ
शकतात. िे कोववड् कजा 3 वषां पयंतच्या कालावधीसाठी प्रदाि
केले जाईल आवण परतिेड् वकिंवा पररपक्वतेपयंत प्राधान्य
क्षेत्रातील कजा म्हणूि वगीकृत केले जाईल.
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एस अँड पीिे नवत्तीय वर्थ 22 साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा

•

अंिाज 9.8% वर सुधारला
•

•

आवण सेटलमेंट सस्ट्व्हास पुरवतील.

यूएस-आधाररत एस अँन्ड पी ग्लोिल रे वटिं ग्जिे भारतीय

•

सुरवक्षत व्यविार सक्षम करण्यासाठी कोटक यािं िी आपली

22) साठी 9.8 टक्कक्यािं पयंत खाली आणला आिे .

पेमेंट वसरम आवण पोटा ल थेट eNAM च्या पेमेंट इिं टरिेससि

माचामध्ये अमेररकेतील रे वटिं ग एजन्सीिे एवप्रल 2021 ते माचा
वताववला िोता. वेगवाि आवथाक पुि: सुरूवात आवण ववत्तीय
उिीिामुळे.

सीरि संस्र्ा यूकेिध्ये लसीचा व्यवसाय वाढनवण्यासाठी 240

एकवत्रत केले आिे .
िूडीजिे आनर्थक वर्थ 22 साठी भारताच्या जीडीपीचाअंिाज
9.3% वतथनवला
•

सीरम इस्ट्िट्यूट ऑि इिं वड्या (एसआयआय) युिायटे ड्
वकिंगड्ममध्ये 240 दशलक्ष ड्ॉलसाच्या गुिंतवणूकीसि लस

(जीड्ीपी) अिंदाज कमी करूि 9.3% केला आिे .
•

िोिुरा ची नवत्तीय वर्थ 22 साठी जीडीपी ग्रोर् अंिाजात 10.8%

कोड्याजेविक्स आयएिसीच्या भागीदारीत कोरोिाव्हायरसच्या

सुधारिा

एका अिुिावसक लसच्या वब्रटिमध्ये सीरमिे यापूवी िेज वि

•

आणला आिे .

सीरमची गुिंतवणूक स्ट्क्लविकल चाचण्या, सिंशोधि आवण ववकास

संयुक्त राष्ट्रसंघ: 2022 िध्ये भारताच्या वाढीचा अंिाज 10.1%
आहे

आवण शक्यतो लस तयार करण्यास समथाि दे ईल. यामुळे

•

एक भाग िोता.

वषाा मध्ये भारतीय अथाव्यवस्था 10.1 टक्कक्यािं िी वाढे ल आवण

असलेला आवण इतर प्राणघातक रोगािंचा पराभव करण्यासाठी

जािेवारीच्या अिवालात दे शाच्या 5.9 टक्कक्यािंच्या वाढीच्या

यूके आवण जगाला मदत िोईल.

अिंदाजापेक्षा दु प्पट आिे .
•

िवीि केंद्र” आिे

विच सोल्यूशििे 2021-22 (एवप्रल 2021 ते माचा 2022) पयंत
भारतीय अथाव्यवस्थेचा जीड्ीपी 9.5 टक्कक्यािं िी वाढे ल असा
अिंदाज वताववला आिे .
वास्तववक जीड्ीपीमधील कपात कोरोिाव्हायरसच्या प्रकरणात
अचािक आवण भरीव वाढीमुळे राज्य स्तरीय लॉकड्ाऊि

परिं तु असा इशारा वदला की 2021 च्या ववकासाचा दृविकोि
“अत्िंत िाजूक” आिे कारण िा दे श “साथीच्या आजाराचा एक

जीडीपी वाढीचा िर 9.5%

•

सिंयुक्त रािरािं िी असा अिंदाज वताववला आिे की, 2022 या

कोरोिाव्हायरसचा (साथीचा रोग) सवा दे शभर (वकिंवा खिंड्भर)

नफच सोल्यूशि प्रोजेट्स इं नडयाचा नवत्तीय वर्थ 22 साठी
•

िोमुरािे चालू 2021-22 ववत्तीय वषाातील वाढीचा जीड्ीपी
वाढीचा अिंदाज 12.6 टक्कक्यािंवरूि 10.8 टक्कक्यािं पयंत खाली

िे आरोग्य आवण तिंत्रज्ञाि अशा वाढत्ा क्षेत्रािं मध्ये यूकेमध्ये
झालेल्या 533 दशलक्ष ड्ॉलसाच्या िवीि भारतीय गुिंतवणूकीचा

•

यापूवी िा दर 13.7% रािील असा अिंदाज िोता

व्यवसायाचा ववस्तार करीत आिे .

टर ायल्स सुरू केल्या आिेत.
•

मूड्ीज या रे वटिं ग एजन्सीिे ववत्तीय वषा 22 (01 एवप्रल 2021 ते
माचा 2022) चा भारतातील सकल दे शािं तगात उत्पादिाचा

िशलक्ष डॉलसथची गुंतविूक करिार

•

व्यासपीठावर सामील झालेल्या कृषी सिभागीिंसाठी त्वररत व

अथाव्यवस्थेचा जीड्ीपी वाढीचा अिंदाज 2021-22 (ववत्तीय वषा

2022 या आवथाक वषाा साठी 11 टक्के जीड्ीपी वाढीचा अिंदाज

•

या उपक्रमािं तगात कोटक एग्री प्लॅटिॉमावर पेमेंट, स्ट्क्लअररिं ग

जि स्मॉल फायिान्स बँकेिे ‘िी िाझा िंबर निवडतो’ हे
वैनशष्ट्य लाँच केले
•

जि स्मॉल िायिान्स िँकेिे सिंपूणा भारतभरातील सवा
ग्रािकािं साठी “मी विवड्लेला माझा ििंिर” िीचर सुरू

लादल्यामुळे झालेल्या आवथाक िुकसािीमुळे िोते.

करण्याची घोषणा केली आिे . िे िवीि वैवशष्टट्य िँकेच्या

कोटक िनहंद्रा बँक शेतकरी व व्यापाऱयांिा ऑिलाईि पेिेंट

ववद्यमाि आवण िवीि ग्रािकािं िा त्ािंचे आवड्ते क्रमािंक त्ािंची

वाढनविार आहे

िचत वकिंवा चालू खाते क्रमािं क म्हणूि विवड्ण्याचा पयााय दे ते.

•

कोटक मवििंद्रा िँकेिे (केएमिीएल) जािीर केले की रािरीय
कृषी िाजारािे (ईएिएएम) वड्वजटल उत्पादिािंचे भागीदार
म्हणूि विवड् केली आिे जे शेती उत्पादिािं साठी पॅि-इिं वड्या
इलेटरॉविक व्यापार पोटा ल आिे.

•

केएमिीएल eNAM प्लॅटिॉमावरील सवा भागधारकािं साठी
शेतकरी, व्यापारी आवण शेतकरी उत्पादक सिंस्था (एिपीओ)
यािं च्यासि ऑिलाइि व्यविार सक्षम आवण सुलभ करे ल.
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एनप्रलिध्ये नकरकोळ चलिवाढीचा िर 4.29 टक्कक्यांवर
•

ग्रािक वकिंमत विदे शािं क (सीपीआय) द्वारे मोजली गेलेली
दे शाची वकरकोळ चलिवाढ एवप्रल मविन्यात 4.29 टक्कक्यािं पयंत
खाली आली आिे . स्वतिंत्रपणे, औद्योवगक उत्पादि विदे शािंक
(आयआयपी)

च्या

प्रमाणात

मोजले

गेलेले

भारतातील

कारखान्याचे उत्पादि माचामध्ये 22.4 टक्कक्यािं िी वाढले आिे .
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एअरटे ल पेिेंट्स बँकेिे नडजीगोल्ड सुरू केले
• एअरटे ल पेमेंट्स िँकेिे ग्रािकािं िा सोन्यात गुिंतवणूक
करण्यासाठी वड्वजटल प्लॅटिॉमा “वड्जीगोल्ड” िाजारात
आणला आिे . वड्वजटल सोन्याचे पुरवठा करणारे सेिगोल्ड
यािं च्या भागीदारीत िे आणले गेले आिे .
• वड्जीगोल्ड सि, एअरटे ल पेमेंट्स िँकेचे िचत खाते ग्रािक
एअरटे ल थँक्स अॅपचा वापर करुि 24 के सोन्यात गुिंतवणूक
करु शकतात. एअरटे ल पेमेंट्स िँकेत िचत खाते असलेले
ग्रािक त्ािं च्या कुटुिं वियािं िा आवण वमत्रािं िािी वड्जीगोल्ड भेट
दे ऊ शकतात.
आरबीआयिे युिायटे ड सहकारी बँकेचा परवािा रद्द केला
• ररझव्हा िँक ऑि इिं वड्यािे (आरिीआय) अपुरे भािंड्वल,
वियामक तत्त्वािंचे पालि ि केल्यािे पविम ििंगालमधील
िागािमध्ये स्ट्स्थत युिायटे ड् को-ऑपरे वटव्ह िँक वलवमटे ड्चा
परवािा रि केला आिे .
• ररझव्हा िँक ऑि इिं वड्यािे म्हटले आिे की युिायटे ड् सिकारी
िँकेकड्े पुरेसे भािं ड्वल आवण कमाईची सिंभाविा िसल्यािे
परवािा रि केला. “तसेच, िे िँवकिंग रे ग्युलेशि अॅट 1949 च्या
कलम 56 सि असलेले कलम 11 (1) आवण कलम 22 (3)
(ड्ी) च्या तरतुदीिंचे पालि करीत िािी.
एनप्रल 2021 िध्ये भारताची डब्ल्यूपीआय चलिवाढ 10.49%
पयांत वाढली
• उद्योग आवण अिंतगात व्यापार सिंवधाि ववभागािे अलीकड्े च
एवप्रल 2021 मविन्यात भारतात घाऊक वकिंमत जािीर केली.
एवप्रल 2021 च्या मिागाईचा वावषाक दर 10.49% िोता. एवप्रल
2021 मविन्याचा ड्ब्ल्यूपीआय 128.1 िोता. ड्ब्ल्यूपीआयची
गणिा करण्यासाठी आधारभूत वषा िे 2011-12 विवित केले
गेले आिे .
कोटक िनहंद्रा बँकेकडूि नगफ्ट एआयएफला भारताचा पनहला
एफपीआय परवािा जारी
• कोटक मवििंद्रा िँकेिे ट्रू िीकि ग्लोिलच्या जीआयएिटी
आयएिएससी पयाा यी गुिंतवणूक विधी (एआयएि) ला प्रथमच
परदे शी पोटा िोवलओ गुिंतवणूकदार (एिपीआय) परवािा जारी
केला आिे .
• जीआयएिटी
आयएिएससीमध्ये समाववि असलेल्या
एआयएिला दे शातील कोणत्ािी करोवड्यि िँक वकिंवा
वियुक्त केलेल्या वड्पॉवझटरी पावटा वसपिंट (ड्ीड्ीपी) िे समाववि
केलेला िा पविला एिपीआय परवािा आिे .
• व्यापार्यािा सिंपकावविीि दे यके स्वीकारण्यात एिपीसीआयची
पेकोरसोित भागीदारी
• िॅशिल पेमेंट्स कॉपोरे शि ऑि इिं वड्यािे (एिपीसीआय)
दे शभरात कॅशलेस पेमेंट्स चालववण्यासाठी रुपे सॉफ्टपॉसच्या
प्रमावणत भागीदारािं पैकी एक म्हणूि तुकीची ग्लोिल पेमेंट
सोल्यूशन्स किंपिी पेकोरशी भागीदारी केली आिे .
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•

एिपीसीआयिे रुपेसाठी पेकोर द्वारा ववकवसत सॉफ्टपॉस
सोल्यूशि अवधकृत केले आिे . िे समाधाि एिएिसी क्षमता
वकिंवा – अॅड् – ऑन्ससि सक्षम मोिाइल िोिचा वापर करुि
रुपेचे अवधग्रिण सक्षम करण्यासाठी िँक वकिंवा अॅग्रीगेटर
अवधग्रिण प्रणालीमध्ये एकवत्रत केले जाऊ शकते.

व्यापाऱयािा संपकथनवहीि िे यके स्वीकारण्यात एिपीसीआयची
पेकोरसोबत भागीिारी
• िॅशिल पेमेंट्स कॉपोरे शि ऑि इिं वड्यािे (एिपीसीआय)
दे शभरात कॅशलेस पेमेंट्स चालववण्यासाठी रुपे सॉफ्टपॉसच्या
प्रमावणत भागीदारािं पैकी एक म्हणूि तुकीची ग्लोिल पेमेंट
सोल्यूशन्स किंपिी पेकोरशी भागीदारी केली आिे .
• एिपीसीआयिे रुपेसाठी पेकोर द्वारा ववकवसत सॉफ्टपॉस
सोल्यूशि अवधकृत केले आिे . िे समाधाि एिएिसी क्षमता
वकिंवा – अॅड् – ऑन्ससि सक्षम मोिाइल िोिचा वापर करुि
रुपेचे अवधग्रिण सक्षम करण्यासाठी िँक वकिंवा अॅग्रीगेटर
अवधग्रिण प्रणालीमध्ये एकवत्रत केले जाऊ शकते
2020-21 िध्ये परकीय र्ेट गुंतविूकीत 19% ते 59.64 अब्ज
डॉलरची वाढ
• धोरणात्मक सुधारणा, गुिंतवणूकीची सोय आवण व्यवसाय
सुलभतेच्या मोचांवर सरकारिे घेतलेल्या उपाययोजिािं मुळे
2020-21 दरम्याि दे शात थेट परकीय गुिंतवणूकीत
(एिड्ीआय) 19 टक्कक्यािं िी वाढ झाली आिे
• इस्ट्क्वटी, पुन्हा गुिंतवणूकीची कमाई आवण भािं ड्वल यासि एकूण
एिड्ीआय 2020-21 मध्ये 10 टक्कक्यािं िी वाढू ि 81.72 अब्ज
ड्ॉलसाच्या “आतापयंत सवोच्च” वर पोिोचला, जो 2019-20
मध्ये 74.39 अब्ज ड्ॉलसा िोता.

व्यवसाय बातम्या
SIDBI िे एिएसएिईंसाठी SHWAS आनि AROG लोि
योजिा सुरू केल्या
• स्मॉल इिं ड्रर ीज ड्े व्हलपमेंट िँक ऑि इिं वड्यािे
(एसआयड्ीिीआय) एमएसएमईिंसाठी दोि कजा उत्पादिे
िाजारात आणली आिे त.
• या दोि िवीि द्रु त पतपुरवठा योजिा एमएसएमईतिे कोववड्19 च्या ववरुद्ध लढण्यासाठी ऑस्ट्क्सजि वसलेंड्सा, ऑस्ट्क्सजि
केंद्रे , ऑस्ट्क्समीटर आवण आवश्यक औषधािं च्या पुरवठ्ाशी
सिंििंवधत उत्पादि आवण सेवािं साठी ववत्तपुरवठा करण्यास मदत
करतील.
• दोि िवीि कजा उत्पादिे िे आिे त:
• कोववड्-19 च्या दु सर्या लाट ववरूद्ध युद्धात आरोग्य सेवा
क्षेत्रात SIDBI िे वदलेली मदत.
• एआरओजी – कोववड्-19 साथीच्या रोगा दरम्याि ररकव्हरी
आवण सेंवद्रय वाढीसाठी एमएसएमईिंिा SIDBI सिाय्य.
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भारत सरकारच्या मागादशािाखाली या योजिा आखल्या जातात
ज्यामुळे ऑस्ट्क्सजि वसवलिंड्र, ऑस्ट्क्सजि सेंवद्रय, ऑस्ट्क्समीटर
आवण आवश्यक औषधािंच्या पुरवठ्ाशी सिंििंवधत उत्पादि
आवण सेवािं साठी ववत्तपुरवठा िोतो.

आरबीआयिे लक्ष्मीनवलास बँकेला आरबीआय कायद्याच्या
िु सऱया पररनशष्ट्ातूि वगळले
•

गेल्यावषी ड्ीिीएस िँक इिं वड्या वलवमटे ड्मध्ये (ड्ीिीआयएल)
ववलीिीकरण

झाल्याििंतर

ररझव्हा

िँक

ऑि

इिं वड्यािे

(आरिीआय) लक्ष्मीववलास िँक (एलव्हीिी) ला आरिीआय
कायद्याच्या दु सर्या पररवशिातूि वगळले आिे .
•

ररझव्हा िँक ऑि इिं वड्या कायद्याच्या दु सर्या पररवशिात िमूद
केलेली िँक ‘शेड्यूल कमवशायल िँक’ म्हणूि ओळखली जाते.

•

गेल्या वषी िोव्हें िरमध्ये सरकारिे सिंकटग्रस्त लक्ष्मीववलास
िँकेचे ड्ीिीएस िँक इिं वड्यामध्ये ववलीिीकरण करण्यास
मान्यता वदली िोती. आरिीआयिे दे खील एलव्हीिी मिंड्ळाचा
पद रि केला आवण केिरा िँकेचे माजी िॉि-एस्ट्क्कझक्युवटव्ह
अध्यक्ष टी एि मिोिरि यािं िा 30 वदवसािं साठी िँकेचे प्रशासक
म्हणूि वियुक्त केले.

•

येस िँकेििंतर एलव्हीिी िी खासगी क्षेत्राची दु सरी िँक आिे जी
या वषाा त खराि वातावरण आिे.

•

माचामध्ये येस िँकेचे भािंड्वल स्थवगत करण्यात आले. राज्य
सरकारच्या रे ट िँक ऑि इिं वड्याला 7250 रू.कोटी रुपये
गुिंतवा आवण िँकेत 45 टक्के विस्सा घ्यावा, असे सािंगूि
सरकारिे येस िँकेची सुटका केली.

प्रीपेड पेिेंट व्यवसायासाठी बजाज फायिान्सला आरबीआयची
िान्यता
•

िजाज िायिान्स पेटीएम आवण अमेझॉिसारख्या प्रीपेड् पेमेंट
सेगमेंटमध्ये सामील िोण्यास तयार आिे .

•

सेमी-क्लोज प्रीपेड् पेमेंट इिुमेंट्स दे ण्यास व चालववण्यासाठी
आरिीआयिे किंपिीला कायम वैधता वदली आिे .

अिेररकेतील गुगल पे वापरकते आता भारत, नसंगापूर येर्े पैसे
हस्तांतररत करू शकतात
•

अमेररकेतील गूगल पे वापरकते आता वषाा च्या अखेरीस व्हाईस
मागे उपलब्ध 80 दे शािं मध्ये, तर वेरिा युवियिमािात 200
दे शािं मध्ये ववस्ताररत करण्याच्या योजिेसि भारत आवण
वसिंगापूरमधील अॅप ग्रािकािं िा पैसे िस्तािंतररत करू शकतात

•

अल्फािेट इिं कच्या गुगल िे अमेररकेच्या पेमेंट अॅपच्या
वापरकत्ां साठी पाठववलेल्या िमा वाईज आवण वेरिा युवियि
को सि आिं तररािरीय पैसे िस्तािंतरण भागीदारी सुरू केली आिे.
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आरबीआयकडूि पीपीआय साठी एरोट टे क्नॉलॉजीजला
अनधकृत िान्यता
• आरिीआयिे इरोट टे क्नॉलॉजीज प्रायव्हे ट वलवमटे ड्ला
दे शातील सेमी-क्लोज प्री-पेड् इिुमेंट्स जारी करणे आवण
चालू करणे यासाठी कायम वैधतेसि अवधकृत केले.
• पीपीआय िी अशी उपकरणे आिे त जी अशा साधिािं मध्ये
साठवलेल्या मूल्याच्या ववरूद्ध वस्तू आवण सेवािं च्या खरे दीस
सुलभ करतात ज्यामध्ये ववत्तीय सेवा, पैसे पाठववणे आवण विधी
िस्तािंतरण यािंचा समावेश आिे
जीसीएल फायिान्सला येस बँकेच्या एिएफ सहाय्यक
कंपन्यांची नवक्री सीसीआयिे िंजूर केली
• भारतीय स्पधाा आयोगािे (सीसीआय) जीपीएलद्वारे येस असेट
मॅिेजमेंट (इिं वड्या) वलवमटे ड् (येस एएमसी) आवण येस टर री
वलवमटे ड् (येस टर री) च्या अवधग्रिणाला मान्यता वदली आिे .
• जीपीएल िायिान्स अँड् इन्व्हेरमेंट वलवमटे ड् (जीपीएल) येस
एएमसी आवण येस टर रीचे 100% इस्ट्क्वटी शेअसा घेतील.
• जीपीएल येस म्युच्युअल ििंड् घेईल आवण त्ाचे एकमेव
प्रायोजक िोईल. िे ररझव्हा िँक ऑि इिं वड्यामध्ये िॉिवड्पॉवझट घेणारी आवण िॉि-वसरवमकली मित्त्वाची िॉििँवकिंग िायिास्ट्न्शअल किंपिी (एििीएिसी) म्हणूि िोिंदणीकृत
आिे .
भारताची अिािी ग्रीि सॉफ्टबँक सिनर्थत एसबी एिजी खरे िी
करण्यासाठी 3.5 अब्ज डॉलसथच्या करारािध्ये
• भारतीय िवीकरणीय उजाा किंपिी, अदािी ग्रीि एिजी वलवमटे ड्
(एड्ीएिए.एिएस) सॉफ्टिँक ग्रुप कॉपा- समवथात(9984. टी)
एसिी एिजी िोस्ट्ल्डिंग्ज 3.5 अब्ज ड्ॉलसाच्या एिं टरप्राइझ
मूल्यासाठी खरे दी करे ल.
• करारामध्ये 80% विस्सेदारी सॉफ्टिँक ग्रुप कॅवपटल वलवमटे ड्
आवण उवाररत भारतीय समभाग भारती ग्लोिल वलवमटे ड्च्या
मालकीची आिेत जी रोख रकमेत खरे दी केलेली असेल
नसटी युनियि बँकेसह अन्य 3 बँकांिा आरबीआयिे िं ड
आकारला
• केंद्रीय िँकेिे जारी केलेल्या कािी विदे शािंचे उल्लिंघि
केल्याििल आरिीआयिे वसटी युवियि िँक, तावमळिाद
मकेंटाईल िँक आवण अन्य दोि िँकािं िा आवथाक दिं ड् आकारला
आिे
आयडीबीआय बँक नडनजटल कजथ प्रनक्रया प्रिाली सुरू करीत
आहे
• आयड्ीिीआय िँकेिे एमएसएमई आवण कृषी क्षेत्राला 50 हूि
अवधक उत्पादिे ऑिर करीत आपली सिंपूणा वड्वजटलाइज्ड
लोि प्रोसेवसिंग वसरम सुरू करण्याची घोषणा केली.
एमएसएमई आवण अग्र
ॅ ी उत्पादिािं साठी लोि प्रोसेवसिंग वसरम
(एलपीएस) ड्े टा वििटे क, ब्यूरो वैधता, दस्तऐवज सिंग्रिण,
खाते व्यवस्थापि आवण ग्रािकािं च्या सूचिािं सि अखिंड्पणे
समाकवलत िोते.
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आरबीआय आनर्थक वर्थ 21 साठी केंद्र सरकारकडे 99,122
कोटी रुपये अनतररक्त हस्तांतररत करिार
•

फुल-केवायसी

पीपीआयची

ियाथिा

लाखांवरूि 2 लाख रुपये केली आहे.
• ररझव्हा िँक ऑि इिं वड्यािे िुल-केवायसी

•

1

पीपीआय

उघड्ल्याििंतर कागदपत्रािंची कुररअर करण्यासाठी

कृतीतूि इस्ट्क्वटास स्मॉल िायिान्स िँक आपल्या अविवासी
भारतीय खातेदारािं िा त्ािंची गुिंतवणूक, ठे वी आवण भारतात
वमळवलेल्या उत्पन्नाचे व्यवस्थापि करण्यासाठी अखिंड्पणे सिंधी
वाढववत आिे .
आयसीआयसीआय बँकेिे एिपीसीआयशी सहकायथ केले
असूि त्ाचे ‘पॉकेट् स’ नडनजटल वॉलेट यूपीआयशी जोडले गेले
•

आयसीआयसीआय िँकेिे

यूपीआय (युवििाइड् पेमेंट्स

(केवायसी-अिुपालि पीपीआय) च्या िाितीत थवकत जास्तीत
जास्त रक्कम रु. 1 लाख ते रू. 2 लाख केली आिे .

इिं टरिेस) आयड्ी त्ाच्या वड्वजटल वॉलेट ‘पॉकेट् स’ शी

कमाल मयाादा रू.10,000 च्या एकूण मयाा देसि प्रती व्यविार
2000 प्रवत पीपीआय
आरिीआयिे सवा स्थािािं वर (श्रेणी 1 ते 6 केंद्रे ) ड्े विट काड्ा

असूि अशा आयड्ीची िचत िँकेच्या खात्ाशी जोड्ण्याची

आवण ओपि वसरम प्रीपेड् काड्े (िँकािं िी वदलेली) वापरत
असलेल्या पॉईिंट्स ऑि सेल (पीओएस) टवमािल्समधूि रोख

जोड्ण्याची एक अिोखी सुववधा सुरू करण्याची घोषणा केली
मागणी सध्याच्या प्रथेपासूि दू र िोते.
•

सॉफ्टबँकच्या निधीिंतर झेटा यावर्ी 14 वे भारतीय स्टाटथ अप
बिली आहे
• िॅिंवकिंग टे क्नॉलॉजी राटा अप, झेटािे जपािी गुिंतवणूक प्रमुख
सॉफ्टिँककड्ूि 1.45 अब्ज ड्ॉलर मूल्यािंकिासि 250 दशलक्ष
ड्ॉलसा जमा केले आिे त. 2021 मध्ये 1 अब्ज ड्ॉलसाचे
मूल्यािंकि पार करणारी झेटा 14 वे भारतीय राटा अप ठरले
आिे
किंपिी उत्तर अमेररका, लॅवटि अमेररका, युिायटे ड् वकिंगड्म,
युरोप आवण आवशयामध्ये कायारत आिे . सध्या झेटा आठ
दे शािंतील एचड्ीएिसी िँक, अस्ट्ॅ क्सस िँक, येस िँक, सोड्े क्सो
आरिीएल िँक, कोटक मवििंद्रा िँक, इिं ड्सइिं ड् िँक, आवण
एसिीएम िँक इिं वड्या या 10 िॅिंकािं सि 25 राटा अप्समध्ये काम
करत आिे

िा उपक्रम वापरकत्ाा स त्ािंच्या ‘पॉकेट् स’ वॉलेटमधूि थेट
दररोज कमीतकमी व्यविार करण्यास सक्षम करते. यापुढे ज्या
ग्रािकािं कड्े

रक्कम काढण्याची मयाा दा 2000 च्या एकूण मावसक
मयाा देमध्ये 10000 रुपयािं पयंत वाढववली आिे . पूवी िी मयाादा
टायर 1 आवण 2 शिरािं साठी 1000 रुपये िोती तर टायर 3 ते 6
शिरािं साठी 2000 रुपये िोती.

•

खाते

अजादारािं कड्ूि 90 वदवसािंचा कालावधी असेल. या अग्रगण्य

भारतीय ररझव्हा िँक 31 माचा 2021 रोजी (जुलै 2020-माचा
2021) सिंपलेल्या िऊ मविन्यािं च्या लेखा कालावधीसाठी
99,122 कोटी रुपयािं ची अवतररक्त रक्कम केंद्र सरकारकड्े
िस्तािंतररत करे ल. आकस्ट्स्मक जोखीम ििर 5.50% वर
रािील.

आरबीआयिे

•

•

आधीपासूि यूपीआय आयड्ी आिे , त्ािं िा

‘पॉकेट् स’ अप
ॅ वर लॉग इि केल्यावर िवीि आयड्ी वमळे ल.

सनिट आनि कॉन्फरन्स बातम्या
भारत आनि युके यांिी नद्वपक्षीय व्यापार भागीिारीसाठी 10
वर्ाथच्या रोडिॅपचे अिावरि केले
•

भारताचे पिंतप्रधाि श्री िरें द्र मोदी आवण त्ािंचे वब्रवटश समकक्ष
िोररस जॉिसि यािं िी आभासी िैठक घेतली.

•

वशखर पररषदे च्या िैठकीत दोन्ही िेत्ािं िी भारत-वब्रटे ि
वद्वपक्षीय सिंििंधािं िा व्यापक रणिीवतक भागीदारीत उन्नत
करण्यासाठी मित्त्वाकािं क्षी 10 वषाा च्या रोड् िकाशाचे अिावरण
केले. वब्रटिचे पिंतप्रधाि िोररस जॉिसि यािं िी 1 अब्ज ड्ॉलसाची
िवीि भारत-युके व्यापार गुिंतवणूक जािीर केली.

•

िे करार स्थलािंतर आवण गवतशीलता, वड्वजटल आवण तिंत्रज्ञाि,
दू रसिंचार,
यासारख्या

ऊजाा

आवण

क्षेत्रामध्ये

औषधे,

िोते,

दिशतवादववरोधी

वशवाय

िूतिीकरण

क्षेत्र
आवण

शक्तीवरील िवीि भागीदारीद्वारे िवामाि िदलाशी सिंििंवधत
इर्क्क्वटास स्मॉल फायिान्स बँक एिआरआय खाते
असलेल्या सिकायाा ला चालिा दे ण्यास सिमती दशाववतात.
उघडण्यासाठी ऑिलाईि प्रनक्रयेची सुनवधा िे ते
• इस्ट्क्वटास स्मॉल िायिान्स िँक आता एिआरआय ग्रािकािंिा
• त्ािं िी वाढीव व्यापार भागीदारी दे खील सुरू केली, ज्यात
ऑिलाइि खाते उघड्ण्याची सुववधा दे णारी पविली स्मॉल
लवकरात लवकर ििा दे ण्यासाठी अिंतररम व्यापार कराराचा
िायिान्स िँक ििली आिे . स्मॉल िायिान्स िँक क्षेत्रात टायम
ववचार करण्यासि सवासमावेशक मुक्त व्यापार करारासाठी
झोिवर आधाररत व्हच्युाअल ररलेशिवशप मॅिेजर असणारी िी
(एिटीए) वाटाघाटीचा समावेश िोता.
एकमेव किंपिी असेल. अविवासी भारतीयािं साठी खाते
• 2030 पयंत वद्वपक्षीय व्यापार दु प्पट करण्याचा दोन्ही दे शािं िी
उघड्ण्याची ऑिलाईि प्रवक्रया स्माटा िोि वकिंवा सिंगणकाद्वारे
मित्त्वाकािं क्षी लक्ष्य ठे वले.
इिं टरिेटशी जोड्ली जाऊ शकते.
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जी 20 पयथटि िंत्र्ांच्या बैठकीत प्रल्हािनसंग पटे ल यांचा
सहभाग
• केंद्रीय पयाटि व सािंस्कृवतक राज्यमिंत्री (आय / सी), प्रल्हादवसिंग
पटे लयािं िी 4 मे 2021 रोजी इटली येथे झालेल्या जी -20 पयाटि
मिंत्र्ािं च्या िैठकीत भाग घेतला.
• पयाटिातील व्यवसाय, िोकर्यािंच्या सिंरक्षणात आवण धोरणात्मक
मागादशाक तत्त्वािं च्या रूपरे षा तयार करण्यासाठी व प्रवास
आवण पयाटि च्या वटकाऊ आवण लववचक पुिप्राा प्ती समथािाथा
पुढाकार घेण्याच्या उिे शािे िा सिंवाद झाला.
• पयाटि
क्षेत्रातील
वटकाऊपणा
स्वीकारण्यासाठी“ग्रीि
टर ान्सिॉमेशि” या धोरणात्मक क्षेत्राला पुढील योगदािासाठी
ग्रीि टर ॅ व्हल आवण टू ररझम इकॉिॉमीच्या सिंक्रमणाच्या
वसद्धािं तािं िा भारतािे पावठिं िा दशाववला.
भारत, िान्स, ऑस्टरे नलया यांच्यात पनहला नत्रपक्षीय संवाि
• जी -7 पररािर मिंत्र्ािं च्या िैठकीच्या वेळी वब्रटिमधील लिंड्िमध्ये
प्रथमच भारत-िान्स-ऑरर े वलया वत्रपक्षीय पररािर मिंत्री सिंवाद
झाला.
• या िैठकीला पररािर व्यविार मिंत्री ड्ॉ. एस. जयशिंकर, िान्सचे
युरोप आवण पररािर व्यविार मिंत्री श्री जीि-यवेस ले ड्र ायि
आवण ऑरर े वलयाचे पररािर व्यविार मिंत्री वसिेटचा सदस्य मेरीस
पायणे उपस्ट्स्थत िोते.
• िान्स, भारत, ऑरर े वलया वत्रपक्षीय िैठक सप्टेंिर २०२० मध्ये
पररािर सवचवािं च्या पातळीवर सप्टेंिरमध्ये सुरू करण्यात आली
िोती पण ते स्थापिेच्या एका वषाा च्या आत मिंत्री पातळीवर
वाढववण्यात आले आिे . याला तीि सिंयुक्त प्राधान्यक्रम आिेत
जे सागरी सुरक्षा, पयाा वरण आवण िहुपक्षीय आिेत.
व्हच्युथअल इं नडया-ईयू िेतेिंडळी ंच्या बैठकीत पंतप्रधाि िोिी
सहभागी
• सिंकररत स्वरुपात आयोवजत भारत-ईयू िेत्ािं च्या िैठकीत
पिंतप्रधाि िरें द्र मोदी सिभागी झाले. भारत-युरोवपयि सिंघाच्या
िेत्ािंची िैठक पोतुागाल आयोवजत करते. पोतुागालकड्े सध्या
ग्रुपचे अध्यक्षपद आिे . युरोपीयि कौस्ट्न्सलचे अध्यक्ष श्री चाल्सा
वमशेल यािं च्या विमिंत्रणावरूि पिंतप्रधाि मोदीिंिी या कायाक्रमास
िजेरी लावली.

•

वब्रक्स

दे शाव्यवतररक्त

आिं तररािरीय

कामगार

सिंघटिा

(आयएलओ) आवण आिं तररािरीय सामावजक सुरक्षा सिंस्था
(आयएसएसए) चे प्रवतविधीिी या िैठकीस उपस्ट्स्थत िोते.
चौर्ा भारत-र्क्स्वस आनर्थक संवाि आभानसरीत्ा पार पडला
•

आिं तररािरीय व्यापार सेवा केंद्र प्रावधकरण (आयएिएससीए),
िॅशिल इन्व्हेरमेंट इन्िारर क्चर ििंड् (एिआयआयएि),
वििटे क, शाश्वत िायिान्स आवण क्रॉस िॉड्ा र िायिान्स
सस्ट्व्हासेस यासि अिेक िािीिंवर सिकाया करण्यासाठी दोन्ही
दे शािंकड्ूि घेतलेल्या अिुभवािंची वाताा लाप करण्यात आला

•

जी

-20,

आिं तररािरीय

अथाव्यवस्थेच्या

िाणेविधी

वड्वजटलकरणामुळे

(आयएमएि)

आवण

उद्भवणार्या

कर

आव्हािािंववषयी पायाभूत सुववधािंच्या ववत्तपुरवठ्ासि चचाा
करण्यात आली.

कराराच्या बातम्या
आनिवासी ंच्या नवकासासाठी टर ायफेडिे ‘ि नलंक फंड’ सह
सािंजस्य करार केला
•

आवदवासी सिकारी ववपणि मिासिंघ (टर ायिेड्) िे, “भारतातील
आवदवासीिंच्या घरातील वटकाऊ आजीववका” या िावाच्या
सियोगी प्रकल्पासाठी द वलिंक ििंड् िरोिर सामिंजस्य करार
केला आिे . प्रकल्पाच्या अिंतगात, दोन्ही सिंघटिा एकवत्रतपणे
यासाठी काया करतील:

•

आवदवासीिंचे उत्पादि व उत्पादिािं मध्ये मूल्य वाढववण्यासाठी
आवदवासीिंिा मदत दे ऊि आवदवासी ववकास व रोजगार
विवमाती;

•

एमएिपी, उत्पादि व िस्तकलेचे ववववधीकरण, कौशल्य
प्रवशक्षण आवण वकरकोळ वि उत्पादिािं मध्ये मूल्यववधात मूल्य
वाढववण्यासाठी

तिंत्रज्ञािातील

िस्तक्षेपाद्वारे

उत्पन्न

आवण

रोजगार विवमाती.

पनहल्या नब्रक्स एम्प्प्लॉयिेंट वनकांग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) च्या
आभासी बैठकीचे अध्यक्षपि भारताला
• 2021 मध्ये वब्रक्स प्रेवसड्ें सीची सूत्रे स्वीकारणार्या भारताच्या
अध्यक्षतेखाली िी िैठक झाली. कामगार व रोजगार सवचव श्री
अपूवा चिंद्र यािंच्या अध्यक्षतेखाली िी िैठक झाली.
• िैठकीत चचेचे मुख्य मुिे िोते – वब्रक्स िेशन्समध्ये सामावजक
सुरक्षा करारािं िा प्रोत्सािि दे णे, कामगार िाजाराचे
औपचाररकरण करणे, कामगार दलात मविलािं चा सिभाग
आवण वगग आवण प्लॅटिॉमा कामगार – कामगार िाजारात
भूवमका.
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बीएसएिएलबरोबर इं नडयि बँकेिे सािंजस्य करार केला
•

प्रवतस्पधी िाजार दरािे भारतीय िँकेला अखिंड् दू रसिंचार सेवा
दे ण्यासाठी भारतीय िँकेिे भारत सिंचार विगम वलवमटे ड्िरोिर
सामिंजस्य करार केला. याचा अथा टे लको आपल्या सेवा
िेिमीपेक्षा कमी िाजार दरासाठी िँकेत उपलब्ध करुि दे त
आिे .

•

चेन्नई टे वलिोिचे मुख्य मिाव्यवस्थापक ड्ॉ. व्हीके सिंजीवी
म्हणाले की, िीएसएिएल आवण त्ाची सिाय्यक किंपिी
एमटीएिएल भारतीय िॅिंकेच्या 5000 शाखा व एटीएम जोड्त
आिे .

एसबीआयच्या

योिोिे

नशवराय

टे क्नॉलॉजीजसह

हात

निळनवला
•

वशवराय टे क्नॉलॉजीजिे युिो एसिीआय या अग्रगण्य वड्वजटल
िँवकिंग प्लॅटिॉमा सोित भागीदारी केली.

•

िे

त्ािं िा

केलेल्या

खचाावर,

तसेच

एकूण

िर्फ्ाच्या

िुककीवपिंगवर लक्ष केंवद्रत करण्यास अिुमती दे ईल.
•

शेतकर्यािं िा त्ािंची खाती कायाक्षमतेिे व्यवस्थावपत करण्यास
मदत करणे िे उिीि आिे , ज्यामुळे तोटा कमी िोईल. वशवराय
यािंचे स्वतः चे िी 2 िी ब्रँड्, िामाईआरपी दे खील आिे त.

पेपसीको फाऊंडे शि SEEDS सह भागीिारी करीत कोनवड
काळजी केंद्र स्र्ानपत करते
•

पेप्सीको िाऊिंड्े शििे म्हटले आिे की कम्युविटी कोववड् -19
लसीकरण मोिीम सुरू करण्यासाठी आवण कोववड् केअर
सेंटर सुरू करण्यासाठी िा-ििा सिंस्था, वटकाऊ पयाा वरण
आवण पयाावरणीय ववकास सोसायटी (सीईईड्ीएस) सि
भागीदारी केली आिे .

•

मिारािर, पिंजाि, पविम ििंगाल, उत्तर प्रदे श आवण तेलिंगणा
यावर लक्ष केंवद्रत करणे. भागीदारीचा एक भाग म्हणूि, सीड्् स
मोठ्ा प्रमाणात समुदायासाठी कोववड् -19 लसी दे तील,
ऑस्ट्क्सजि वसवलिंड्रसि िेड् आवण वैद्यकीय सुववधािं िी सुसज्ज
कोववड् केअर सेंटरची स्थापिा करतील.

थ्री-इि-वि

खाते

ऑफर

करण्यासाठी

नजओनजतची

पीएिबीबरोबर करारावर स्वाक्षरी
•

िवीि सेवा या ज्या ग्रािकािं चे पीएििी, पीएििी वड्मॅट खाते
आवण वजओवजत टर े वड्िं ग खाते आिे त्ािं िा वमळणार आिे त.

•

पीएििी ग्रािक आता वजओवजत टर े वड्िं ग खाते ऑिलाइि उघड्ू
शकतात आवण इस्ट्क्वटी तसेच वजओवजतच्या स्माटा िोवलओ
उत्पादिात ऑिलाइि गुिंतवणूक करण्यास सुरवात करतात.
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श्री बद्रीिार् धरिासाठी तेल आनि गॅस पीएसयू िे केला
सािंजस्य करार
• इिं वड्यि ऑईल, िीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएिजीसी आवण
गेल यािं च्यासि भारतातील अग्रगण्य तेल आवण गॅस पीएसयू
उत्तराखिंड्मधील श्री िद्रीिाथ धरणाच्या िािं धकाम आवण
पुिववाकासासाठी श्री िद्रीिाथ उत्तरी चॅररटे िल टर रशी
सामिंजस्य करार केला आिे .
• प्रकल्पातील पविल्या टप्प्यात पीएसयू 99.60 कोटी रुपयािंची
दे णगी दे तील.
• पविल्या टप्प्यात धरणाची कामे, सवा टे रेि वाििािं च्या लेिचे
िािं धकाम, पुलािंचे िािंधकाम, ववद्यमाि पुलािंचे सुशोवभकरण,
विवासस्थािािं सि गुरुकुल सुववधािंची व्यवस्था, शौचालय व
वपण्याच्या पाण्याची सुववधा, पथवदवे, वभत्तीवचत्रािं चा समावेश
आिे .
• अवधकावधक पयाटकािं िा आकवषात करूि पयाटिाला चालिा
दे ण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्ािं चा िा उपक्रम आिे , जे राज्याचे
अथाव्यवस्था मजिूत करे ल. श्री िद्रीिाथ धरणाचे पुिवासि काम
तीि वषांच्या कालावधीत पूणा िोणे अपेवक्षत आिे .
एिटी 30 िरीि इं नजि व्यवसायास सिर्थि िे ण्याकररता रोल्स
रॉयस आनि एचएएल यांच्यात सािंजस्य करार
• वििं दुस्ताि एरोिॉवटक्स वलवमटे ड् (एचएएल) आवण रोल्स रॉयस
यािं िी भारतात रॉल्स रॉयस एमटी 30 सागरी इिं वजिसाठी
पॅकेवजिंग, स्थापिा, ववपणि आवण सेवा समथाि स्थावपत
करण्यासाठी सामिंजस्य करार केला आिे .
• या सामिंजस्य करारातूि, रोल्स रॉयस आवण एचएएल भारतातील
दीघाकालीि भागीदारी वाढवतील आवण प्रथमच सागरी
अिुप्रयोगािं च्या क्षेत्रात एकत्र काम करतील.
• िी भागीदारी एचएएलच्या आयएमजीटी (औद्योवगक आवण
सागरी गॅस टिाा ईि) ववभागाच्या समृद्ध अिुभवाचा िायदा
घेईल जी भारतीय वशपयाड््ा ससि सागरी वायूच्या टिाा इिवर
काम करते
गुगल क्लाऊडिे उपग्रह इं टरिेट सेवा प्रिाि करण्यासाठी
स्पेसएक्सबरोबर भागीिारी केली
• गुगल क्लाऊड् आवण स्पेसएक्सिे रारवलिंक उपग्रिाद्वारे
इिं टरिेट सेवा दे ण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
• गुगल या किेस्ट्टस्ट्व्हटी प्रोजेटसाठी क्लाऊड् इन्िारर क्चर
प्रदाि करे ल, तर स्पेस एक्स रारवलिंक उपग्रि किेट
करण्यासाठी गुगलच्या क्लाऊड् ड्े टा सेंटरमध्ये ग्राउिं ड् टवमािल
स्थावपत करे ल. यामुळे ग्रामीण भागाला वेगवाि इिं टरिेट सेवा
दे ण्यात मदत िोईल. िी सेवा 2021 च्या शेवटापूवी ग्रािकािं िा
उपलब्ध असेल.
• पविले रारवलिंक टवमािल अमेररकेच्या ओिायोमधील गुगल
ड्े टा सेंटरमध्ये स्थावपत केले जाईल. यापूवी मायक्रोसॉफ्टिे
आपल्या अॅझर क्लाऊड्ला रारवलिंकशी जोड्ण्यासाठी
स्पेसएक्सिरोिरिी असाच करार केला आिे
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आनिवासी शाळांच्या नडनजटल रूपांतरिावर भारतिायक्रोसॉफ्ट सािंजस्य करार
• आवदवासी काया मिंत्रालयािे आवण मायक्रोसॉफ्टिे आवदवासी
शाळािं च्या वड्वजटल रूपािं तरणासाठी सिंयुक्त पुढाकारािे
सामिंजस्य करार केला. यात आवदवासी भागात आश्रम शाळा
आवण एकलव्य मॉड्े ल विवासी शाळा (ईएमआरएस) समाववि
आिे त.
• मायक्रोसॉफ्ट आवदवासी ववद्यार्थ्ां साठी वििं दी आवण इिं ग्रजी
भाषेत कृवत्रम िुस्ट्द्धमत्ता अभ्यासक्रम उपलब्ध करुि दे ईल.
• कायाक्रमाच्या पविल्या टप्प्यात 250 ईएमआरएस स्थावपत केले
जाणार आिेत. या 250 शाळािं पैकी 50 शाळािं िा सधि प्रवशक्षण
वदले जाईल. आवण पविल्या टप्प्यात पाचशे मारर प्रवशक्षकािं िा
प्रवशक्षण वदले जाईल.
ररलायन्स नजओ सिुद्रखालूि केबल िेटवकथ
तयार
करण्यासाठी ग्लोबल कन्सोनटथ यििध्ये सािील
• दू रसिंचार ऑपरे टर ररलायन्स वजओ वाढीव ड्े टा मागणीची
पूताता करण्यासाठी जागवतक भागीदार आवण पाण्याखालील
केिल पुरवठादार सिकॉम यािं च्यासमवेत भारतातील सवाात
मोठी आिं तररािरीय पाण्याखालील केिल प्रणाली तयार करीत
आिे .
• किंपिी तैिात करण्याच्या ववचारात असलेल्या दोि पाणिुड्ी
केिल वसरीममुळे भारत आवशया पॅवसविक माकेट् स
(वसिंगापूर, थायलिंड् आवण मलेवशया) आवण इटली व आविकेशी
जोड्ला जाईल.
• पाण्याखालील केिल िेटवका, इिं टरिेट आवण टे वलकॉम सेवािं च्या
प्रवािासाठी अिेक दे शािं िा जोड्तात. िी उच्च क्षमता आवण
उच्च-गती प्रणाली 16,000 वकलोमीटरवर 200 पेक्षा जास्त
टीिीपीएस (प्रवत सेकिंद टे रािीट् स) प्रदाि करे ल.
एआय-संचानलत ऑिलाइि खाते उघडण्यासाठी एसबीआय
आनि हायपरवेजथ पाटथ िर
• िायपरवजािे एसिीआयिरोिर भागीदारीची घोषणा केली,
त्ाच्या एका प्रमुख उत्पादिासि, स्ट्व्हड्ीओ िँवकिंग सोल्यूशि,
ज्याचा िेतू आिे की दर एजिंट प्रवत वदवस खाते उघड्ण्याच्या
सिंख्येत 10 पट सुधारणा केली जाईल.
• गेल्या वषी ररझव्हा िँक ऑि इिं वड्यािे (िेड्रल ररझव्हा च्या
समतुल्य) िँकािं िा स्ट्व्हवड्ओ ग्रािक ओळख प्रवक्रया (व्हीसीआयपी) अवलिंिण्याची परवािगी वदली. वाढत्ा कोववड् -19
प्रकरणे पािता िा उपाय भववष्यसूचक असल्याचे वसद्ध झाले
आिे .
भारत-इस्त्राईलिे कृर्ी क्षेत्रातील सहकायाथसाठी 3-वर्ाथच्या
कायथक्रिावर स्वाक्षरी केली
• भारत आवण इस्त्राईल यािं िी तीि वषां चा सिंयुक्त कायाक्रम सुरू
केला आिे जो 2023 पयंत सुरू रािणार आिे . कृषी क्षेत्रातील
सिकाररता वाढववण्याच्या उिे शािे सिंयुक्त कामकाज सुरू

21

www.adda247.com/mr

|

•

करण्यात आले. िवीि कायाक्रमािं तगात, इस्त्रायली शेती व पाणी
तिंत्रज्ञािाववषयी भारतीय शेतकर्यािं िा जागरूक करण्यासाठी 13
उत्कृिता केंद्रािंची (सीओ) ची स्थापिा केली गेली.
75 खेड्यािं मध्ये आठ राज्यािं त कृषी क्षेत्रातील एक मॉड्े ल
इकोवसरम दे खील तयार करण्यात येईल. िवीि कायाक्रमात
विव्वळ उत्पन्न वाढीस आवण प्रत्ेक शेतकर्याचे जीविमाि
उिं चावणे यावर भर वदला जाईल. भारत आवण इस्त्राईल यािं िी
असे चार सिंयुक्त कायाक्रम यशस्वीररत्ा पूणा केले आिेत.

आयसीओएएल, परिे शी िे शांसह आयसीएसआय यांच्यात
स्वाक्षऱया केलेल्या सािंजस्य करारांिा िंनत्रिंडळािे िान्यता
निली
•

केंद्रीय

मिंवत्रमिंड्ळािे

भारतीय

सिंस्था

इस्ट्िट्यूट

ऑि

अकाउिं टिंट्स आवण किंपिी ऑि इिं वड्या सेक्रेटरी ऑि इिं वड्या
यािं िी ववववध दे श आवण सिंघटिािं सि केलेल्या सामिंजस्य
कराराला (एमओयू) मान्यता वदली आिे .
•

सामिंजस्य करारािं मध्ये
पात्रतेची

परस्पर

ज्ञािाची दे वाणघेवाण करण्यासाठी

मान्यता

आवण

ववववध

सियोगात्मक

वक्रयाकलापािंची सुववधा वमळववण्याचा प्रयत् केला जातो.
स्वाक्षरी केलेल्या सामिंजस्य करारािंमुळे लाभाथी दे शािं मध्ये
इस्ट्क्वटी,

लोकािं ची

जिािदारी

आवण

िावीन्यपूणा

उिीिे

वाढववण्यात मदत िोईल.
पृथ्वी प्रिाली वेधशाळे चा नवकास करण्यासाठी िासाची इस्रो
सोबत भागीिारी
•

िवामाि िदल आवण आपत्ती विवारण सिंििंवधत प्रयत्ािं िा कमी
करण्यासाठी अमेररकेची अिंतराळ सिंस्था, िॅशिल एयरोिॉवटक्स
अँड् स्पेस अॅड्वमविरर े शि (िासा) अथा प्रणाली वेधशाळे ची एक
िवीि प्रणाली ववकवसत करीत आिे िासािे भारतीय अिंतराळ
सिंशोधि सिंस्था (इस्रो) सि भागीदारी केली आिे जी िासा-इस्रो
कृवत्रम अपाचार रड्ार (विसार) प्रदाि करे ल. पाथिाइिं ड्रच्या
उिे शािे वेधशाळे च्या पविल्या मोविमेपैकी एका दरम्याि,
पृथ्वीच्या

पृष्ठभागावरील

िदलािंचे

मापि

करण्यासाठी

एिआयएसएआर दोि रड्ार यिंत्रणा घेऊि जाईल.
•

पृथ्वी प्रणालीचे वेधशाळा म्हणजे एरोसॉल्स, ढग आवण िवामाि,
पाणीपुरवठा आवण पृथ्वीचे पृष्ठभाग आवण पररसिंस्था यासारख्या
“वियुक्त केलेल्या वेधशाळािंचे” अभ्यास करण्यासाठी तयार
करण्यात आलेल्या वमशिचा एक सिंच असेल, ज्यामुळे पृथ्वीचे
वातावरण, जमीि, मिासागर यािं च्यातील मित्त्वपूणा सिंवादािंचे
अभूतपूवा आकलि िोईल. तसेच ििा प्रवक्रया, िदलणारी
िवामाि प्रादे वशक आवण स्थाविक पातळीवर, जवळच्या आवण
दीघा-मुदतीच्या कालावधीपयंत कसे काया करे ल िे विधााररत
करते
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वि धि योजिा राबनवण्यासाठी टर ायनफड व िीती आयोग यांची
भागीिारी
•

•

टर ायविड् (आवदवासी सिकारी ववपणि ववकास मिासिंघ),
आवदवासी कामकाज मिंत्रालय व िीती आयोगाच्या सिकायाा िे,
ओळखल्या जाणार्या 39 आवदवासी मित्वाकािंक्षी वजल्ह्यात वि
धि योजिा अिंतगात वि धि ववकास केंद्र (व्हीड्ीव्हीके) उपक्रम
रािववण्यासाठी तयार आिे .
यामध्ये आिं ध्र प्रदे श, आसाम, छत्तीसगड्, गुजरात, झारखिंड्,
मध्य प्रदे श, मिारािर, मवणपूर, मेघालय, वमझोरम, िागालँड्,
ओवड्शा, तेलिंगणा आवण वत्रपुरा या राज्यािंचा समावेश आिे

रॅ क्स आनि अहवाल बातम्या
ईवाय नििे शांकात भारत नतसऱया क्रिांकावर
•

•

एलआयसी जागनतक स्तरावर अव्वल िहा अत्ंत िूल्यवाि
नविा ब्रँडपैकी एक आहे
•

2021 च्या ब्रँड् िायिान्स इन्शुरन्स 100 च्या अिवालात,
सरकारी मालकीची ववमा योजिा ‘लाइि इन्शुरन्स कॉपोरे शि‘
(एलआयसी) वतसर्या क्रमािं काचा आवण जागवतक स्तरावर
दिावा सवाा त मित्वाचा ववमा ब्रँड् म्हणूि समोर आली आिे .

•

जगातील

सवाात

मौल्यवाि

आवण

भक्कम

ववमा

ब्रँड्

ओळखण्यासाठी लिंड्िमधील ब्रँड् व्हॅल्युएशि कन्सल्टन्सीिे
वावषाक अिवाल जािीर केला आिे .
•

अिवालािुसार:

•

अत्िंत मूल्यवाि भारतीय ववमा ब्रँड् – एलआयसी (10 वा)

•

सवाा त मजिूत भारतीय ववमा ब्रँड् – एलआयसी (वतसरा)

•

सौर िोटोव्होल्टाइक (पीव्ही) मोचाावरील अपवादात्मक
कामवगरीमुळे भारत EY च्या िूतिीकरणक्षम ऊजाा दे श
आकषाण विदे शािंकातील वतसर्या स्थािावर आला आिे .
मागील विदे शािं क (4 था) च्या तुलिेत भारतािे एक स्थािावर
आघाड्ी घेतली आिे . िे सौर पीव्ही आघाड्ीवरील अपवादात्मक

सवाा त मूल्यवाि ग्लोिल इन्शुरन्स ब्रँड् – वपिंग एि ववमा, चीि

•

सवाा त मजिूत ग्लोिल इन्शुरन्स ब्रँड् – पोरे इटावलयि, इटली

कामवगरीमुळे आिे .

स्र्ाि पुन्हा निळनवले.

भारत आनशया-पॅनसनफकिधील िु सरा सवाथत िोठा नविातंत्रज्ञाि बाजार आहे
•
एस अँड् पी ग्लोिल माकेट इिं टेवलजन्स आकड्े वारीिुसार,
भारत आवशया-पॅवसविकमधील दु सर्या क्रमािं काचा ववमा तिंत्रज्ञाि
िाजारपेठ आिे आवण या क्षेत्रामध्ये गुिंतवणूक केलेल्या 3.66 अब्ज
ड्ॉलसाच्या इन्शुरटे क-केंवद्रत उद्यम भािं ड्वलापैकी 35 टक्के विस्सा
आिे .

एचसीएल टे क्नॉलॉजीजची 65 नटर नलयि डॉलसथची बाजारपेठ
रोखूि नवप्रोिे 2.62 नटर नलयि डॉलसथचे बाजार भांडवल करूि
नतसऱया क्रिांकाची भारतीय आयटी सेवा कंपिी म्हिूि आपले
•

टीसीए 11.51 वटर वलयि ड्ॉलसाची िाजारपेठ असूि पविल्या
क्रमािं कावर असूि त्ाखालोखाल इन्फोवससचा क्रमािं क लागतो.

•

तापमाि वाढीस 1.5 वड्ग्री सेस्ट्ल्सयस पयंत खाली आणण्याच्या
पॅररस कराराच्या उिे शािे 2040 पयंत िेट-वझरो ग्रीििाऊस
गॅस (जीएचजी) उत्सजाि करण्याची वचििद्धतािी ववप्रोिे
जािीर केली आिे .

•

दे शातील वतसर्या क्रमािंकाची सवाा त मोठी सॉफ्टवेअर सस्ट्व्हासेस

आवशया-पॅवसविकमध्ये वकमाि 335 खासगी ववमा किंपन्या
कायारत असल्याचे आकड्े वारीवरूि वदसूि आले आिे .
त्ापैकी 122 जण खासगी प्लेसमेंट सौद्यािं द्वारे एकूण 3.66
अब्ज ड्ॉलसाची भािं ड्वल घड्वूि आणत आिे त.

किंपिीिे सि 2016-17 (एवप्रल-माचा) च्या िेस वषाा च्या तुलिेत

आयुष्माि भारत कायथक्रिाच्या अंिलबजाविीत किाथटक
प्रर्ि क्रिांकावर

िाइट िँकच्या ग्लोबल प्राइि रे नसडे र्क्शशअल इं डेक्सिध्ये िवी

•

•

ग्रामीण भागात व्यापक प्राथवमक आरोग्य सेवा पुरववण्यासाठी
आयुष्माि भारत कायाक्रमािंतगात आरोग्य आवण विरोगीता
केंद्रािंची स्थापिा करण्यात किााटक प्रथम क्रमािंकावर आिे .

स्माटथ नसटी निशि योजिांच्या अंिलबजाविीिध्ये झारखंडचा
पनहला क्रिांक
• स्माटा वसटी प्रकल्पािं च्या अिंमलिजावणीच्या प्रगतीच्या आधारे
झारखिंड्िे भारताच्या 36 राज्ये आवण केंद्रशावसत प्रदे शािं मध्ये
पविले स्थाि वमळववलेअसूि राजस्थाि क्रमवारीत दु सर्या
क्रमािं कावर आिे . गृिविमाा ण व शिरी व्यविार मिंत्रालयािे
(एमओएचयूए) रँ वकिंग जािीर केली
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उत्सजािाच्या

पातळीत

2030

पयंत

जीएचजी

उत्सजािामध्ये 55 टक्कक्यािं िी घट करण्याचे मध्यवती लक्ष्य ठे वले
आिे .

निल्ली 32 व्या स्र्ािावर
•

लिंड्िस्ट्स्थत प्रॉपटी कन्सल्टिं ट िाइट िँक यािं िी ग्लोिल प्राइम
रे वसड्े स्ट्न्शअल इिं ड्ेक्समध्ये िवी वदल्ली आवण मुिंिईला अिुक्रमे
32 व 36 व्या क्रमािं कावर स्थाि वदले आिे . ििंगळु रूच्या
क्रमािं कात 2021 मध्ये चार स्थािािं िी घसरण झाली आवण 40
व्या क्रमािं कावर आिे ; वदल्ली आवण मुिंिई यािं िी याच काळात
प्रत्ेकी एक स्थाि खाली आणले.

•

न्यूयॉका, दु िई, लिंड्ि, पॅररस आवण िाँ गकाँ गच्या जगातील कािी
प्रमुख मिािगरािं मध्ये वकिंमती कमी िोत आिेत. या काळात
न्यूयॉका िे सवाा त कमी कामवगरी करणारे जागवतक शिर िोते.
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िीती आयोग, किेटसथ कॉिसथचा िास्टरकाडथ अहवाल
•

िीती आयोगािे ‘किेस्ट्टव्ह कॉमसा: वड्वजटली इक्लुसीव्ह
इिं वड्यासाठी रोड्मॅप तयार करणे’ िा अिवाल प्रवसद्ध केला
आिे . िीती आयोगािे माररकाड्ा च्या सिकायाा िे िा अिवाल
प्रवसद्ध केला आिे .

•

अिवालात

एििीएिसी

आवण

िँकािं साठी

नवज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि बातम्या
िायक्रोसॉफ्टचे आयकॉनिक इं टरिेट एक्सप्लोरर 15 जूि
2022 रोजी सेवानिवृत्त होईल
•

एक्सप्लोरर (आयई) ब्राउझरच्या सेवाविवृत्तीचा विणाय घेतला

पातळीवरील

आिे , तो प्रक्षेपणाििंतर 25 वषांहूि अवधक काळाििंतर 15 जूि

खेळीमेळीच्या क्षेत्राला चालिा दे ण्यासाठी पेमेंट इन्िारर क्चर
मजिूत करणे समाववि आिे
•

कमी-वकिंमतीच्या भािंड्वलामध्ये प्रवेश करण्यासाठी कृषी

2022 पासूि लागू िोईल
•

आधुविक ब्राउवझिंग अिुभवासाठी 15 जूि 2022 पूवी आपल्या

विकाल प्राप्त करण्यासाठी ‘विवजकल (विवजकल + वड्वजटल)

वापरकत्ां िा मायक्रोसॉफ्ट एज (2015) वर वशफ्ट करण्याची

मॉड्े ल’ तैिात करणे.

वशिारस केली आिे .

लिंड्ि ‘ट्यूि’ प्रमाणे भूमी अवभलेखािंचे वड्वजटायझेशि दे खील
या क्षेत्राला मोठा चालिा दे ईल आवण कमीतकमी गदी आवण
रािं गासि सवाा िा अखिंड्पणे प्रवेश करणे, ववद्यमाि स्माटा िोि
आवण कॉन्टॅ टलेस काड्ा चा लाभ घेण्यासाठी आवण त्ासारख्या

चंद्रावरील पािी शोधण्यासाठी िासा आपला पनहला िोबाइल
रोबोट पाठविार आहे
•

लक्ष्य ठे वले जाईल.

•

येईल.
आयआयटी
•

नडटे टर

नवकनसत

केला

इिं वड्यि इस्ट्िट्यूट ऑि टे क्नॉलॉजी (आयआयटी) रोपार
कोणालािी माविती ि दे ता व्हच्युाअल कॉन्फरन्समध्ये येणार्या
इम्पोजसािा ओळखण्यासाठी ‘िेकिरर’ िावाचा वड्टे टर

श्रीमिंत आवशयाई िोता, जेव्हा ररलायन्स इिं ड्रर ीज वलवमटे ड्चा

ववकवसत केला आिे . एखाद्याची िदिामी वकिंवा वविोद

अध्यक्ष मुकेश अिंिािी यािं च्याकड्े मुकुट गमावला.

करण्यासाठी सोशल मीवड्यावर िाताळलेले चेिरे दे खील शोधू

फोर्ब्थ सवाथनधक िे य अर्
ॅ लीट् सची यािी 2021 जाहीर झाली
िोर्ब्ािे वषाा च्या सवाा वधक पगाराच्या 10 खेळाड्ूिंची वावषाक

शकतात.
•

वषी िुटिॉल सुपररासा वलओिेल मेस्सी आवण वक्रस्ट्रयािो
रोिाल्डोला िरवूि जगातील सवाा वधक मािधि घेणारा अॅथलीट
म्हणूि 180 दशलक्ष ड्ॉलसाची कमाई करत िोर्ब्ाच्या यादीत
अव्वल स्थाि पटकावले आिे .

‘िेकिरर’ िा एक वलप लविंग-आधाररत सोल्यूशि आिे जो
स्ट्व्हवड्ओ कॉन्फरन्स मीवटिं गच्या वेळी स्ट्व्हवड्ओमध्ये िेरिेर

यादी उघड्ली आिे . यूएिसी रार कॉिोर मॅकग्रेगोरिे गेल्या
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अिोखा

आवण ऑरर े वलयाच्या मोिाश युविव्हवसाटीच्या सिंशोधकािं िी

श्रीमिंत आवशयाई स्थाि वमळववले. िेब्रुवारीपयंत चीिचा झोिंग िा
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रोपारिे

‘फेकबस्टर’

यािं िी चीिचे अग्रगण्य झोिंग शशाि यािं िा पार दु सर्या क्रमािंकाचे

•

व्होलाटाईल इन्व्हे स्ट्रगेवटिं ग पोलर एक्सप्लोरे शि रोव्हर वकिंवा

दीघा-काळ मािवी वस्तीसठी एक वदवस उपयोगात आणता

पाच दे श िोते.

िूमिगा अब्जाधीश विदे शािं कािुसार, अब्जाधीश गौतम अदािी

अमेररकेची एजन्सी आपल्या आटे वमस कायाक्रमाचा एक भाग

सिंसाधिास मदत करणार्या ड्े टास एकत्रीत करे ल जे चिंद्रावरील

मेस्ट्क्सको, विवलपाईन्स आवण इवजप्त िे मध्ये पाठववणारे पविले

•

स्पेस

व्हीआयपीईआर चिंद्र दवक्षण ध्रुवावरील िासाच्या िकाशा

सध्याच्या अमेररकि ड्ॉलरच्या दृिीिे 2020 मध्ये भारत चीि,

भारतीय आहेत

अँड्

च्या उत्तराधाा त चिंद्रावर पाठववण्याचा ववचार करीत आिे .

पैसे पाठववणारा दे श िोता.

आनशयातील सवाथत श्रीिंत आनि िु सरे श्रीिंत व्यक्ती आता

एयरोिॉवटक्स

स्रोतािंचा शोध घेण्यासाठी आपला पविला मोिाइल रोिोट 2023

पाठनविारा िे श

•

िॅशिल

म्हणूि चिंद्राच्या पृष्ठभागावर आवण खाली ििा आवण इतर

जागनतक बँकेचा अहवालः 2020 िध्ये भारत सवाथनधक पैसे

ब्रीि” या अिवालािुसार सि 2020 मध्ये भारत सवाात जास्त

रे ट्स

शोध घेण्याचा ववचार करीत आिे .
•

जागवतक िँकेिे जािीर केलेल्या “मायग्रेशि अँड् ड्े व्हलपमेंट

युिायटे ड्

एड्वमविरर े शि 2023 मध्ये चिंद्रावर पाणी आवण इतर स्त्रोतािंचा

सवासमावेशक, इिं टरऑपरे िल आवण पूणापणे मुक्त प्रणालीचे

•

इिं टरिेट एक्सप्लोरर (आयई) ब्राउझर 1995 मध्ये लाँच झाला.
मायक्रोसॉफ्टिे वेगवाि, अवधक सुरवक्षत आवण अवधक

एििीएिसी सक्षम करणे आवण चािं गले दीघाकालीि वड्वजटल

•

टे क-वदग्गज मायक्रोसॉफ्टिे आपल्या आयकॉविक इिं टरिेट

वकिंवा स्पूि केला आिे की िािी िे शोधण्यात मदत करतो
•

स्पेसएक्स चिंद्रमाकड्े ‘ड्ोगे -1 वमशि’ पाठवणार

•

एलोि मस्कच्या मालकीची स्पेसएक्स “ड्ोगे -1 वमशि टू मूि”
लॉन्च करणार आिे , सवाप्रथम व्यावसावयक चिंद्र पेलोड्,
सिंपूणापणे वक्रप्टोकरन्सी ड्ोगेकॉइि मध्ये अदा केली जाईल.
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िाल्कि 9 रॉकेटवरूि 2022 च्या पविल्या वतमािीत िा उपग्रि
प्रक्षेवपत करण्यात येणार आिे . ड्ोगेकोइि-अिुदािीत वमशिचे
िेतृत्व वजओमेवटर क एिजी कॉपोरे शि (जीईसी) िी कॅिेवड्यि
किंपिी करीत आिे .

इस्रोिे 3 स्वस्त-प्रभावी व्हेंनटलेटर, ऑर्क्क्सजि केंनद्रकरि यंत्र
नवकनसत केले
• इिं वड्यि स्पेस ररसचा ऑगािायझेशिच्या ववक्रम साराभाई स्पेस
सेंटरिे (व्हीएसएससी) एकाच वेळी तीि प्रकारचे व्हें वटलेटर
आवण ऑस्ट्क्सजि केंवद्रकरण यिंत्र ववकवसत केली आिेत जेव्हा
या गिंभीर वैद्यकीय उपकरणािंच्या कमतरतेमुळे दे शभरातील
अिेक कोववड् -19 िावधत रुग्ािं चा मृत्ू झाला आिे .
• वड्झाईन्स, वैवशष्टट्ये आवण वैवशष्टट्यािं वर आधाररत, त्ािंची िावे,
प्राण, वायू आवण स्वस्त ठे वली आिे त.
• प्राण म्हणजे अिंिू वपशवीच्या स्वयिंचवलत कॉम्प्रेशिद्वारे रुग्ाला
श्वसि वायू ववतरीत करणे िोय, स्वस्त िे ववद् युत प्रवािवविा
काम करण्यासाठी तयार केले गेले आिे , आवण वायू
व्यावसावयकदृष्टट्या उपलब्ध उच्च-अिंत व्हेंवटलेटरच्या िरोिरीिे
कमी वकमतीचा व्हें वटलेटर आिे.
आयआयटी रोपारिे पोटे बल इको-िेंडली िोबाइल
स्मशािभूिी प्रिाली नवकनसत केली
• आयआयटी रोपार यािं िी पोटे िल इको-िेंड्ली इलेस्ट्टरक
स्मशािभूमी प्रणाली ववकवसत केली आिे . िे अशा प्रकारचे
तिंत्रज्ञाि आिे जे अिंत्सिंस्कारासाठी लाकड्ाचा वापर करुििी
िवाप्रदु षण करीत िािी.
• िे ववक-रोव्ह तिंत्रज्ञािावर आधाररत आिे . िे काटा चीमा
िॉयलसा वलवमटे ड् किंपिीच्या सिकायाा िे तयार करण्यात आले
आिे .
अॅटलास V रॉकेटिे यूएस स्पेस फोसथसाठी एसबीआयआरएस
नजओ -5 क्षेपिास्त्र चेताविी उपग्रह प्रक्षेनपत केले
• युिायटे ड् लॉिंच अलायन्सिे अॅटलास V रॉकेट फ्लोररड्ाच्या केप
कॅिावेरल स्पेस िोसा रे शि वरुि सोड्ले. अॅटलास V
रॉकेटमध्ये एसिीआरआयएस वजओ -5 वमसाईल चेतावणी
उपग्रि िोता.

•

एसिीआरआयएसचा सिंपूणा िॉमा स्पेस-िेस्ड् इन्िारे ड् वसरम
आिे . िे क्षेपणास्त्र चेतावणी, क्षेपणास्त्र युद्धक्षेत्र आवण सिंरक्षण
वैवशष्टट्यािं साठी वड्झाइि केलेले आिे .

इराििे

आपला सवाथत

सािर्थ्थवाि

संगिक

“नसिॉगथ”

नवकनसत केला आहे
•

इराणिे ‘वसमोगा’ िावाच्या िवीि सुपर कॉम्प्युटरचे अिावरण
केले आिे , जो आजच्या दे शातील पूवीच्या सिंगणकािंपेक्षा 100
पट अवधक सामर्थ्ावाि आिे .

•

तेिरािच्या अमीरकिीर युविव्हवसाटी ऑि टे क्नॉलॉजी (एयूटी)
िे

िे

सुपरकिंयूटर

स्वदे शी

ववकवसत

केले

आिे.

विविक्ससारख्या पौरावणक ‘वसमगा’ या िावािे िे िाव दे ण्यात
आले आिे .
ऑर्क्क्सजिची कितरता िू र करण्यासाठी भारतीय िौिलािे
ऑर्क्क्सजि पुिचथक्रि यंत्रिेची रचिा केली
•

ववद्यमाि ऑस्ट्क्सजिची कमतरता दू र करण्यासाठी भारतीय
िौदलािे ऑस्ट्क्सजि पुिचाक्रण यिंत्रणा (ओआरएस) तयार केली
आिे . भारतीय िौदलाच्या दवक्षणी िौदल कमािं ड्च्या ड्ायस्ट्व्हिंग
स्कूलिे या यिंत्रणेची कल्पिा आवण रचिा केली आिे .क्रीड्ा

पुरस्कार बातम्या
श्यािला गिेश यांिा जपािच्या ऑडथ र ऑफ राइनजंग सि
सन्माि
•

जपािी सरकारिे िुकतीच िेंगळु रू येथील जपािी वशवक्षका
श्यामला गणेश यािं िा “ऑड्ा र ऑि राइवजिंग सि” प्रदाि केले.
ती सेप्टेगेिेररयि सिंस्थेत आवण ििंगळु रुच्या आरटी िगरातील
इकेिािाच्या ओिारा स्कूलमध्ये जपािी वशवक्षका आिे .

•

38 वषां पूवी वतिे शेकड्ोहूि अवधक ववद्यार्थ्ां िा वशकववले आिे .
इकेिािा िी िुलािं च्या व्यवस्थेची जपािी कला आिे .

•

जपािी सिंस्कृतीचे सिंवधाि, आिं तररािरीय सिंििंधातील कामवगरी,
त्ािं च्या क्षेत्रातील प्रगती आवण पयाावरण सिंवधािात वववशि
कामवगरी करणार्यािा िा पुरस्कार प्रदाि करण्यात आला

िाररया रे सा यांिा युिेस्कोचा जागनतक प्रेस स्वातंत्र् पुरस्कार
2021 िे ण्यात आला
•

युिेस्को / वगलमो कॅिो वल्डा प्रेस स्वातिंत्र् पुरस्काराचे 2021
ववजेते म्हणूि माररया रे सा यािं िा दे ण्यात आले आिे .

•

युिेस्कोच्या म्हणण्यािुसार, $ 25,000 चे िक्षीस “ववशेषत:
धोक्याच्या वेळी पत्रकारािं च्या स्वातिंत्र्ाच्या िचावासाठी वकिंवा
प्रोत्सािि दे ण्यासाठी उल्लेखिीय योगदािािं िा मान्यता दे ते.
कोलिंवियाच्या पत्रकार वगलमो कॅिो इझाझा यािं च्या िावावर िे
िक्षीस ठे वण्यात आले.
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युिेस्कोिे पत्रकार म्हणूि तीि-दशकातील कारवकदीचे रे सचे
अवधक उल्लेख केले, ज्यात वतचे काया सीएिएि च्या
आवशयातील प्रमुख तपास ररपोटा र आवण विवलवपन्सचे प्रसारण
वदग्गज एिीएस-सीिीएिचे वृत्तप्रमुख िोते.
अलीकड्े च, वतचे शोध काया आवण रॅ प्लरचे मुख्य कायाकारी
अवधकारी म्हणूि वतच्या पदासाठी रे सा िे “ऑिलाइि िल्ले
आवण न्यायालयीि प्रवक्रयेचे लक्ष्य” असल्याचे वतच्या
प्रशस्ट्स्तपत्रात जोड्ले गेले

नवजेत्ांची संपूिथ यािी :
•

स्पोट्ा समि ऑि द इयर अवॉड्ा : रािेल िदाल

•

स्पोट्ा स वुमि ऑि द इयर अवॉड्ा : िाओमी ओसाका

•

टीम ऑि द इयर अवॉड्ा : िायिा म्युविक

•

ब्रेकथ्रू ऑि द इयर अवॉड्ा : पॅवटर क मािोर्म्

•

कमिॅक ऑि द इयर अवॉड्ा : मॅक्स पॅरट

•

स्पोटा िॉर गुड् अवॉड्ा : वककिॉमार िाय वककिेयर

•

लाइिटाइम अवचव्हमेंट अवॉड्ा : विली जीि वकिंग

नबलबोडथ म्युनझक अवॉड्थ सिध्ये नसंगर नपंकिे आयकॉि अवॉडथ
निळवला
• 2021 विलिोड्ा सिंगीत पुरस्कारािं मध्ये (िीिीएमए) गायक
वपिंकला आयकॉि पुरस्कारािे गौरववण्यात येईल.
• विलिोड्ा चाटा वर यश वमळवलेल्या आवण सिंगीतावर अवमट
प्रभाव टाकणार्या कलाकारािं िा ओळखणे िे या पुरस्काराचे
उिीि आिे .
• िील ड्ायमिंड्, रीव्ह विंड्र, वप्रन्स, जेवििर लोपेझ, सेलीि
ड्ायि, चेर, जेिेट जॅक्सि, मारीया केरी आवण गाथा ब्रूक्स मागील
मािदिं ड्ािं मध्ये वपिंक यािं चा समावेश झाला

•

अॅथलीट अॅड्व्होकेट ऑि द इयर पुरस्कारः लुईस िॅ वमल्टि

•

स्पोवटं ग प्रेरणा पुरस्कार: मोिम्मद सालाि

•

स्पोवटं ग मोमेंट ऑि द इयर पुरस्कारः विस विवकक

गीता नित्तल यांिा आलीि पॅच ग्लोबल र्क्व्हजि पुरस्कार जाहीर
• जम्मू आवण काश्मीर िायकोटााचे माजी मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूती गीता वमत्तल यािं िा 2021 चा आलीि पॅच ग्लोिल
स्ट्व्हजि पुरस्कार वमळालेल्यािंपैकी एक म्हणूि घोवषत करण्यात
आले आिे .
• 7 मे 2021 रोजी िोणार्या आयएड्ब्ल्यूजेच्या द्वै वावषाक पररषदे त
आभासी उद् घाटि समारिं भावेळी िा पुरस्कार प्रदाि केला
जाईल. मेस्ट्क्सकोमधील मागाा ररता ल्यूिा रामोस िरोिर त्ािं िा िा
सन्माि ववभागूि वदला आिे.
• आिं तररािरीय मविला न्यायाधीश असोवसएशि (आयएड्ब्ल्यूजे)
िे 2016 मध्ये िा पुरस्कार सुरू केला. न्यायमूती वमत्तल िा
पुरस्कार प्राप्त करणार्या पविल्या भारतीय न्यायाधीश असतील.
आयएड्ब्ल्यूजेमध्ये असलेल्या योगदािाििल एका स्थायी /
सेवाविवृत्त मविला न्यायाधीशािं िा िा पुरस्कार वदला जातो.
• सध्या, न्यायमूती वमत्तल भारतीय प्रसारण िाउिं ड्ेशि
(आयिीएि) िे स्थापि केलेल्या सामान्य मिोरिं जि
वाविन्यािं साठी स्वतिंत्र, स्वयिं–वियामक सिंस्था, ब्रॉड्कास्ट्रिंग किंटें ट
किंप्लेंट्स कौस्ट्न्सल (िीसीसीसी) च्या अध्यक्ष आिे त. िे पद
धारण करणार्या त्ा पविल्या मविला आिे त.

पनहले नवजेतेपि नजंकले

2021 लॉररयस वल्डथ स्पोट्थ स अवॉड्थ सिध्ये िाओिी ओसाकािे
शीर्थ नवजेतेपि नजंकले
• 2021 च्या लॉरे स वल्डा स्पोट्ा स अवॉड््ा समध्ये जगातील दु सर्या
क्रमािं काची जपािच्या टे विसपटू िाओमी ओसाकाला “स्पोट्ा स
वूमि ऑि दी इयर” म्हणूि गौरववण्यात आले. ओसाकाचा िा
दु सरा लॉरे स स्पोट्ा स अवॉड्ा आिे . 2019 मध्ये, वतला “ब्रेकथ्रू
ऑि द इयर” िा पुरस्कार वमळाला.

•

•
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लुईस हॅनिल्टिचा स्पॅनिश ग्रँड नप्रक्स िध्ये सलग पाचवा नवजय
•

09 मे 2021 रोजी लुई िॅ वमल्टि (मवसाड्ीज-ग्रेट वब्रटि) 2021
स्पॅविश ग्रािं प्री वजिंकला. या ववजयामुळे लुईस िॅ वमल्टििे सलग
पाचवे स्पॅविश ग्रािं प्रीचे ववजेतेपद पटकावले आवण ििं गामातील
िा वतसरा ववजय आिे .

आयथिा सबलेन्का नहिे नतचे िानद्रि ओपि वुििचे एकेरीचे
•

टे विसमध्ये

जागवतक

क्रमवारीतील

सातव्या

क्रमािंकावर

असलेल्या िेलारूसच्या आयािा सिलेन्का िीिे ऑरर े वलयाच्या
जागवतक

क्रमवारीत

अव्वल

स्थाि

पटकावणार्या

ऑरर े वलयाच्या अॅश्लेि िाटीला िरवूि 2021 मावद्रद ओपि
मविला एकेरीचे ववजेतेपद वजिंकले.
•

मविला दु िेरीच्या अिंवतम सामन्यात झेक प्रजासत्ताकच्या िािोरा
क्रेझीकोवा आवण कॅटे ररिा वसिाआकोवा यािं िी कॅिड्ाच्या
गॅवब्रएला ड्ाब्रोव्स्स्की आवण िान्सच्या ड्े मी शुरसचा 6-6, 6-3
असा पराभव केला.

अलेक्कझांडर झ्वेरेव्हिे िाॅॅ नटओ बेरेटीिीला ििवूि आपले िु सरे
िानद्रि नवजेतेपि नजंकले
•

जमािीच्या अलेक्कझािं ड्र झव्हेरेव्हिे, मॅवटओ िेरेत्टीिीचा 6-7 (8),
6-4, 6-3 असा पराभव करूि आपले दु सरे मुटूआ मावद्रद
ओपि टायटल वजिंकले तसेच त्ािे चौथी एटीपी मारसा 1000
टर ॉिी वजिंकली.

न्यूयॉकथ शहर आं तरराष्ट्रीय नचत्रपट िहोत्सवात अिुपि खेर
यांिा सवोत्कृष्ट् अनभिेत्ाचा पुरस्कार
न्यूयॉका वसटी आिं तररािरीय वचत्रपट मिोत्सवात िॅप्पी िथाड्े या
शॉटा विल्ममवधल कामवगरीसाठी अिुपम खेर यािं िा सवोत्कृि
अवभिेत्ाचा पुरस्कार वमळाला. वचत्रपटाचे वदग्दशाि प्रसाद
कदम यािं िी केले असूि विवमाती एिएिपी मीवड्यािे केली आिे
•

या वचत्रपटािे मिोत्सवात सवोत्कृि शॉटा विल्मचा पुरस्कारिी
वजिंकला.
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डॉ. तानहरा कुतुबुद्दीि, अरब नवश्व िोबेल पुरस्कार नजंकिारी
पनहली भारतीय
• वशकागो ववद्यापीठात अरिी सावित्ाचे प्राध्यापक, ड्ॉ. ताविरा
कुतुिुिीि या िुकताच जािीर झालेला 15 वा शेख झायेद
पुस्तक पुरस्कार वजिंकणार्या भारतीय विंशाच्या पविल्या व्यक्ती
ठरल्या आिे त.
• िा पुरस्कार अरि जगाचा िोिेल पुरस्कार मािला जातो. 2019
मध्ये लीड्िच्या वब्रल अकॅड्वमक प्रकाशकािं िी प्रकावशत
केलेल्या “अरिी ओरे शि – आटा अँड् ििंक्शि” या त्ािंच्या
िवीितम पुस्तकासाठी त्ािं िी िा पुरस्कार वजिंकला.
आयआरईडीएला ग्रीि उजाथ पुरस्कारािे गौरनवण्यात आले
• इिं वड्यि चेंिर ऑि कॉमसािे (आयसीसी) यिंदा िूतिीकरण
करणार्या उजेच्या ववत्तपुरवठा सिंस्थेत अग्रगण्य सावाजविक
सिंस्था म्हणूि इिं वड्यि िूतिीकरणयोग्य उजाा ववकास एजन्सी
वलवमटे ड्ला (आयआरईड्ीए) प्रदाि केले आिे .
• ग्रीि एिजी िायिास्ट्न्सिंगमध्ये विणाा यक आवण ववकासात्मक
भूवमकेसाठी इरे ड्ाला िा पुरस्कार वमळाला आिे .
भारतीय वंशाच्या शकंु तला हरकनसंग यांिा वल्डथ फूड अवॉडथ
2021
• जागवतक पोषणतज्ज्ञ ड्ॉ. शकुिंतला िरकवसिंग वथलरॅ ड् यािं िा
2021 सालचा “वल्डा िूड् अवॉड्ा ” वमळाला आिे
• अन्न व कृषी यािंचे िोिेल पाररतोवषक म्हणूििी िा पुरस्कार
ओळखला जातो.
• ड्ॉ. शकुिंतला यािं िी िािं गलादे शातील लिाि माशािंच्या
प्रजातीिंववषयी केलेले सिंशोधि सवा स्तरािंवर समुद्री
खाद्यप्रणालीवर पौविकदृष्टट्या सिंवेदिशील दृविकोि ववकवसत
करण्यास उपयुक्त ठरे ल.
आं द्रेया िेझािे 69 व्या निस युनिव्हसथ 2020 चा र्क्खताब
नजंकला
• वमस मेस्ट्क्सको अँवड्र या मेझाची 69 वी वमस युविव्हसा म्हणूि
विवड् झाली आिे . दु सरीकड्े वमस इिं वड्या अॅड्वलि क्वाड्र ोस
कॅरे वलिो प्रथम 4 क्रमािंकामध्ये आिे .
• ब्राझीलची ज्युवलया गामा िी उपववजेती आिे , पेरूची जॅविक
मॅसेटा वतसर्या क्रमािं कावर आिे . भारताची अॅड्वलि कॅरे वलिो
आवण ड्ोवमविकि ररपस्ट्िकची वकिंिली पेरेझ अिुक्रमे चौर्थ्ा
आवण पाचव्या स्थािावर आिे त.
एिबीए कडूि अब्दु ल-जब्बार यांच्या िावे सािानजक न्याय
पुरस्कार
• रािरीय िास्केटिॉल असोवसएशििे (एििीए) सामावजक
न्यायाच्या लढाईत प्रगती करणार्या खेळाड्ूिंिा ओळखण्यासाठी
करीम अब्दु ल-जब्बार सोशल जस्ट्रस चॅस्ट्म्पयि अवॉड्ा – िवीि
पुरस्कार दे ण्याची घोषणा केली आिे .
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िागालँडचे संरक्षक िुक्लु फोि यांिा प्रनतनष्ठत र्क्व्हटली पुरस्कार
2021 िे ण्यात आला
• िागालँड्च्या दु गाम लाँ गलेंज वजल्ह्यातील पयाावरणवादी िुकु
िोम यािं िी यावषीचा स्ट्व्हटली पुरस्कार 2021 वजिंकला आिे ,
ज्याला ग्रीि ऑस्कर म्हणूििी ओळखले जाते.
• वब्रटिमधील स्ट्व्हटली ििंड् िॉर िेचर (ड्ब्ल्यूएिएि) द्वारा
आयोवजत केलेल्या आभासी पुरस्कार सोिळ्यात िुकताच पाच
जणािं च्या िरोिर िुकू िोम यािं च्या िावाची घोषणा करण्यात
आली.
रिेश पोखररयाल निशंक यांिा ‘आं तरराष्ट्रीय अनजंक्य सुविथ
पिक’
• केंद्रीय शैक्षवणक मिंत्री ड्ॉ. रमेश पोखरीयल विशिंक यािं िा यावषी
आिं तररािरीय अवजिंक्य सुवणापदक प्रदाि करण्यात आले. त्ािंच्या
लेखि, सामावजक आवण प्रवतवष्ठत सावाजविक जीविातूि त्ािं िी
मािवतेसाठी ववलक्षण वचििद्धता आवण उत्कृि सेवा
केल्याििल त्ािं िा ओळखले जाते.
कोबे ब्रायंटचा िरिोत्तर बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेििध्ये
सािावेश
• लॉस एिं जेवलस लेकसाच्या, कोिे ब्रायिंट यािं िा मरणोत्तर िेस्ट्स्मथ
मेमोररयल िास्केटिॉल िॉल ऑि िेममध्ये स्थाि दे ण्यात आले
आिे . एििीएचे मिाि खेळाड्ू मायकल जॉड्ा ि यािं िी त्ाला
किेस्ट्टकटमधील समारिं भात प्रदाि केले आवण त्ािंची ववधवा
पत्ी व्हे िेसा यािं िी तो स्वीकारला.
• लॉस एिं जेवलस लेकसा ग्रेट ब्रायिंट 2016 मध्ये विवृत्त झाले; 2008
मध्ये तो एििीएचा सवाा वधक मूल्यवाि खेळाड्ू िोता.
एिएिए नवजेतेपि निळनविारा अजथि भुल्लर हा भारतीय
वंशाचा पनहला िुनष्ट्योद्धा ठरला
• वसिंगापूरस्ट्स्थत चँवपयिवशपमधील ब्रॅिंड्ि वेराला िेवीवेट वल्डा
चॅस्ट्म्पयि म्हणूि पराभूत करतािा अजाि भुल्लर शीषा-स्तरीय
एमएमए प्रदशािीय जागवतक जेतेपद वजिंकणारा पविला
भारतीय विंशाचा मुिीयोद्धा ठरला.
• वेराला पराभूत करूि, भुल्लरिे विवलवपिो-अमेररकि
लोकािंच्या पिंचवावषाक चँवपयिवशप-वजिंकण्याची समाप्ती केली.
2010 आवण 2012 मध्ये भुल्लरिे कॉमिवेल्थ गेर्म्मधील
सुवणापदके
वजिंकली िोती. ऑवलस्ट्म्पकमध्ये कॅिड्ाचे
प्रवतविवधत्व करणारा तो पविला भारतीय मूळ िीराईल
मुवियोध्दा ििला आिे .
केंनब्रजिधील डीएिए नसक्वेंसी ंग शास्त्रज्ञांिी 1 िशलक्ष युरो
टे क िोबेल पाररतोनर्क नजंकले
• क्रािं वतकारक आरोग्य सेवा प्रगतीचा मागा प्रशस्त करणारा एक
िार ड्ीएिए वसक्वेंसीिंग तिंत्र ववकवसत करणार्या दोि वब्रवटश
रसायिशास्त्रज्ञािं िा वििलँड्च्या िोिेल ववज्ञाि पुरस्काराची
आवृत्ती दे ण्यात आली.
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केंवब्रज युविव्हवसाटीचे प्राध्यापक शिंकर िालसुब्रमण्यम आवण
ड्े स्ट्व्हड् क्लेिरमॅि यािं िी 27 वषांपेक्षा जास्त काळ मािवी
जीिोम अिुक्रवमत करण्यासाठी वेगवाि आवण स्वस्त मागा
शोधण्याचे काम केल्याििल 10 लाख युरो (1.22 दशलक्ष
ड्ॉलसा) शतकीय तिंत्रज्ञाि पुरस्कार दे ण्यात आला.

वानर्थक ‘वल्डथ कोररओग्राफी अवॉडथ 2020’ नजंकिारा सुरेश
िुकंु ि पनहला भारतीय
• एम्मी पुरस्कारािे िामािं वकत भारतीय िृत्वदग्दशाक सुरेश मुकुिंद
यािं िी दिावा वावषाक ‘जागवतक िृत् वदग्दशाि 2020’ वजिंकला
आिे , (िा कोरे ओ अवॉड््ा स म्हणूििी ओळखला जातो), िा
•

प्रवतवष्ठत सन्माि वजिंकणारा पविला भारतीय ठरला आिे .
विट अमेररकि टीव्ही ररअॅवलटी शो ‘वल्डा ऑि ड्ान्स’ यातील

•

एक व्यवसाय पुरस्कार आिे . आिं तररािरीय स्तरावरील
पुरस्कारािंकररता 19 वषां च्या अिुप्रयोगािं मध्ये कतृात्व वमळवूि

राज्य सरकारच्या

िोबेल पुरस्कार नवजेते अित्थ सेि यांिा स्पेिचा अव्वल
पुरस्कार प्रिाि करण्यात आला
•

भारतीय

अथाशास्त्रज्ञ

आयएएस व्हीके पंनडयि यांिा एफआयएच अध्यक्षांचा
पुरस्कार प्राप्त होईल
• आय.ए.एस. अवधकारी व्ही. कावताकेयि पािं वड्यि आवण
ओवड्शाचे मुख्यमिंत्री िवीि पटिाईक यािं चे खाजगी सवचव यािं िा
आिं तररािरीय िॉकी मिासिंघािे 47 व्या एिआयएच कॉिंग्रेसच्या
माध्यमातूि रािरपती पुरस्कारािे सन्मावित केले. ओवड्शामधील
िॉकीच्या कायाक्रमाच्या वदशेिे वदलेल्या योगदािाििल आवण
त्ािं िा सन्मावित करण्यात आले.
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आवण

िोिेल

पुरस्कार

ववजेते,

अमत्ाकुमार सेि यािं िा सामावजक ववज्ञाि प्रकारात स्पेिच्या
‘2021 वप्रिंसेस ऑि अरु ररयस’ पुरस्कारािे

सन्मावित

करण्यात आले आिे .
•

“दु ष्काळ आवण त्ािंचे मािवी ववकास, कल्याण अथाशास्त्र आवण
गररिीच्या मूलभूत तिंत्रज्ञािावरील त्ािंचे वसद्धािंत, अन्याय,
असमािता, रोग आवण अज्ञािाववरूद्ध लढ्ात योगदाि” या
ववषयावरील

87

वषीय

सेि

यािंची

20

दे शािं च्या

41

उमेदवारािं मधूि विवड् झाली.
ज्येष्ठ भारतीय केनिस्ट सी.एि.आर. राव यांिा 2020 चा
आं तरराष्ट्रीय पुरस्कार
•

प्रख्यात

भारतीय

वैज्ञाविक

आवण

भारतरत्

प्रोिेसर,

सी.एि.आर. राव यािं िा आिं तररािरीय एिी पुरस्कार 2020
(ज्याला ऊजाा ििंवटयर पुरस्कार दे खील म्हणतात) दे ऊि
गौरववण्यात आले आिे .
•

आिं तररािरीय एिी पुरस्कार िा ऊजाा सिंशोधिातला िोिेल
पुरस्कार मािला जातो. मेटल ऑक्साईड्् स, कािाि िॅिोट्यूि
आवण इतर सावित् आवण वद्ववमतीय प्रणालीवर केलेल्या
कायाा ििल त्ािं िा िक्षीस दे ण्यात आले आिे

डॉ. िागेश्वर रे ड्डी रुडोल्फ व्ही. नशंडलर पुरस्कार नजंकिारे
पनहले भारतीय
पद्मभूषण पुरस्कार आवण प्रख्यात गॅररोएन्टे रोलॉवजर ड्ॉ. ड्ी.
िागेश्वर रे ड्डी यािं िा अमेररकि सोसायटी ऑि गॅररोइिं टेराइिल
एिं ड्ोस्कोपी (एएसजीई) कड्ूि रुड्ॉल्फ व्ही. वशिंड्लर पुरस्कार
वमळाला आिे . “गॅररोस्कोपीचे जिक” म्हणूि ओळखल्या जाणा
ड्ॉ. वशिंड्लर यािं च्या िावावर असलेल्या प्रवतवष्ठत वक्ररल
अवॉड््ा समध्ये रुड्ोल्फ व्ही. वशिंड्लर पुरस्कार िा सवोच्च
श्रेणीतील पुरस्कार आिे .

उपक्रम (तिंत्रज्ञाि,

सवचव म्हणूििी काम करतात.

रीव्ही पुरस्कारािे जगातील सवोच्च व्यवसाय पुरस्कार म्हणूि
स्थाि वमळववले आिे

•

5टी

पारदशाकता, कायासिंघ आवण पररवतािाची अग्रगण्य वेळ )

कामवगरीििल त्ािं िा ‘टीव्ही ररअवलटी शो / स्पधाा ’ प्रकारात िा
पुरस्कार वमळाला.
स्पाइस हेल्थिे गोल्ड स्टीव्ही पुरस्कार 2021 नजंकला
• स्पाइसजेटच्या प्रवताकािं िी स्थापि केलेल्या आरोग्य सेवा किंपिी
स्पाइसिेल्थिे कोववड् 19 अिंतगात ‘मोर व्हॅल्यूएिल मेवड्कल
इिोव्हेशि’ साठी 2021 च्या एवशया-पॅवसविक रीव्ही
पुरस्कारािं मध्ये सुवणा पुरस्कार वजिंकला आिे .
• आवशया-पॅवसविक क्षेत्रातील सवा 29 रािरािं मधील कायाक्षेत्रातील
िावीन्य ओळखण्यासाठी एवशया-पॅवसविक रीव्ही पुरस्कार िा

पािं वड्यि िे

क्रीडा बातम्या
श्रीलंकेचा अष्ट्पैलू खेळाडू नर्सारा परे रािे निवृत्ती जाहीर केली
•

श्रीलिंकेचा अिपैलू खेळाड्ू आवण माजी कणाधार वथसारा परे रािे
आिं तररािरीय वक्रकेटमधूि विवृत्तीची घोषणा केली असूि
जवळपास 12 वषां च्या आिं तररािरीय कारवकदीची समाप्ती केली.

•

लिंकेकड्ूि वड्सेंिर 2009 मध्ये पदापाणाििंतर परे रािे सिा
कसोटी सामिे, 166 एकवदवसीय सामिे (2338 धावा, 175
िळी) आवण 84 टी -20 (1204 धावा, 51 िळी) खेळले िोते.

नसंधू, निशेल ली यांिा आयओसीच्या ‘नबलीव्ह इि स्पोटथ ‘
अनभयािासाठी राजिू त िेिले
•

िॅड्वमिंटि वल्डा िेड्रे शििे घोवषत केले की स्पधेतील िे रािेरी
रोखण्याच्या उिे शािे आिं तररािरीय शटलर पीव्ही वसिंधू आवण
कॅिड्ाच्या वमशेल ली यािं िा आिं तररािरीय ऑवलस्ट्म्पक सवमतीच्या
‘‘विलीव्ह इि स्पोटा ‘ मोविमेसाठी अॅथवलट राजदू त म्हणूि
विवड्ण्यात आले.
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वसिंधू आवण ली जगभरातील इतर अथलीट् स राजदू तािं सोित
खेळाड्ूिंमधील स्पधेतील िे रिेर या ववषयावर जिजागृती
करण्यासाठी आवण प्रोत्सावित करण्यासाठी काम करणार
आिे त. िी जोड्ी एवप्रल 2020 पासूि िीड्ब्ल्यूएिच्या ‘आय
आम िॅड्वमिंटि’ मोविमेचे जागवतक राजदू त आिे .
आयओसीची ‘विलीव्ह इि स्पोटा ’ मोिीम 2018 अथलीट् स,
प्रवशक्षक
आवण
स्पधेतील
िे रिेरच्या
धमकीििल
अवधकार्यािं मध्ये जागरूकता विमाा ण करण्यासाठी 2018 मध्ये
सुरू करण्यात आली िोती.

माका सेल्बी वल्डा स्नूकर चॅस्ट्म्पयि ििला
स्नूकरमध्ये इिं स्ट्ग्लश व्यावसावयक खेळाड्ू माका सेल्बी चौर्थ्ािं दा वल्डा
स्नूकर चॅस्ट्म्पयि ििला आिे .
इिं ग्लिंड्च्या शेिील्डमधील क्रूवसिल वथएटरमध्ये 17 एवप्रल ते 3 मे
2021 या कालावधीत झालेल्या व्यावसावयक स्नूकर स्पधेत शॉि
मिीचा 18-15 असा पराभव करूि त्ािे चॅस्ट्म्पयिवशप वजिंकले.
यापूवी, सेल्बीिे 2014, 2016, 2017 आवण 2021 मध्ये ववजेतेपद
वजिंकले.
िुवाि झोयसा यांिी आयसीसीच्या भ्रष्ट्ाचारनवरोधी कोडचा
भंग केल्याबद्दल 6 वर्ाथसाठी बंिी घातली
• आयसीसीच्या भ्रिाचारववरोधी न्यायावधकरणािे आयसीसीच्या
भ्रिाचारववरोधी
सिंविताचा
भिंग
केल्याििल
दोषी
आढळल्याििंतर श्रीलिंकेचा माजी खेळाड्ू आवण प्रवशक्षक िुवाि
झोयसा यािं च्यावर सिा वषां साठी सवा वक्रकेटवर ििंदी घालण्यात
•
•

•

आली आिे .
झोयसावरील ििंदी 31 ऑटोिर 2018 रोजी परत केली आिे ,
जेव्हा त्ाला तात्पुरते विलिंवित केले गेले.
झोयसा “एखाद्या सामन्यात पक्ष असण्याचे वकिंवा ठरववण्याच्या
प्रयत्ात वकिंवा पक्षात असण्याचा वकिंवा अन्यथा आिं तररािरीय
सामन्याचा विकाल, प्रगती, आचरण वकिंवा इतर पैलू (अ) वर
अयोग्यररत्ा प्रभाव पाड्ण्यास दोषी असल्याचे दोषी आिे .
” इतर शुल्क म्हणजे “अिुच्छेद 2.1 चे उल्लिंघि करण्यासाठी
कोणत्ािी सिभागीला प्रत्क्ष वकिंवा अप्रत्क्षपणे वविवणी
करणे, प्रलोभि दे णे, सुचिा दे णे, उत्तेजि दे णे, प्रोत्सावित करणे
वकिंवा िे तुपुरस्सर सुववधा दे णे

•

कोववड् ग्रस्त िुद्धीिळ समुदायाला केवळ आवथाक मदतीद्वारे
मदत करणे िािी, तर त्ा िरोिर ड्ॉटरािंची एक टीम दे खील
आिे जी योग्य मदत पुरवण्यासाठी चोवीस तास काया करे ल

लुईस हॅनिल्टििे पोतुथगीज ग्रँड नप्रक्स नजंकला
• लुईस िॅ वमल्टििे ववजेतेपद वमळवणार्या मॅक्स व्हराा पेि आवण
मवसाड्ीज सिंघाचा सिकारी वल्तेरी िोटास याला मागे टाकत
पोतुागीज ग्रँड् वप्रक्स वजिंकली.
• व्हराा पेििे दु सरे स्थाि वमळववले तर ध्रुवापासूि सुरुवात
करणारा िोटास वतसर्या स्थािावर आला. सवजाओ पेरेझिे
मॅक्लारे िसाठी पाचव्या क्रमािंकावर लँड्ो िॉररससि झेंड्ा
वमळववला
अरझाि िागवासवाला: 1975 पासूि भारतीय नक्रकेट संघाचा
पनहला पारसी
• गुजरातचा ड्ावरा वेगवाि गोलिंदाज 23 वषीय अरझाि
िागवासवालाला साऊथॅम्प्प्टि येथे न्यूझीलिंड्ववरुद्धच्या वल्डा टे र
चॅस्ट्म्पयिवशप िायिलसाठी िावमत भारतीय कसोटी सिंघात
राखीव खेळाड्ू म्हणूि विवड्ले गेले आिे .
• 1975 मध्ये िारोख इिं वजिेरिे भारतासाठी अिंवतम कसोटी
सामिा खेळला िोता, तर ड्ायिा एड्ु लजीचा मविला सिंघातील
शेवटचा सामिा जुलै 1993 मध्ये खेळला गेला.
• 1975 ििंतर रािरीय सिंघात प्रवेश करणारा पविला पारशी
वक्रकेटपटू आवण एकमेव सवक्रय पारशी वक्रकेटपटू आिे .
पानकस्तािच्या बाबर आझििे एनप्रल 2021 िध्ये आयसीसी
प्लेयर ऑफ नि िनहिा नजंकले
• पावकस्तािचा कणाधार िािर आझम याला दवक्षण
आविकेववरूद्ध िुकत्ाच पार पड्लेल्या मावलकेत सवा
िॉमेटमध्ये सातत्पूणा आवण उत्तम कामवगरी केल्याििल
एवप्रल 2021 मध्ये आयसीसी पुरुषािंचा सवोत्तम खेळाड्ू म्हणूि
विवड्ण्यात आले
• िािरसि ऑरर े वलयि मविला सिंघाचा यविरक्षक-िलिंदाज
एवलसा िेलीिेिी एवप्रल मविन्यात झालेल्या अतुलिीय
कामवगरीििल आयसीसी मविलािंचा प्लेअर ऑि दी माि
पुरस्कार वमळववला
न्यूझीलंडचा यनष्ट्रक्षक बी.जे. वॉटनलंग नवश्वचर्क स्पधेिंतर
निवृत्त होईल
• न्यूझीलिंड्चा यविरक्षक-िलिंदाज िी.जे. वॅटवलिंग यािं िी आगामी
इिं ग्लिंड् दौर्यावर भारत ववरुद्ध वल्डा टे र चॅस्ट्म्पयिवशप
िायिलसि तीि कसोटी सामन्यािं ििंतर आिं तररािरीय
वक्रकेटमधूि विवृत्ती घेण्याची घोषणा केली आिे .
• वॅटवलिंगिे 2014 मध्ये भारताववरुद्ध दोि 350 पेक्षा अवधक
भागीदारी केल्या िोत्ा एक ब्रेंड्ि मॅक्युलमसि आवण दु सरी
केि ववल्यमसििरोिर.
• वॉटवलिंगिे िॅककॅप साठी 73 कसोटी, 28 एकवदवसीय आवण
5 टी -20 सामिे खेळले आिे त

एआयसीएफिे चेकिेट कोनवड पुढाकार सुरू केला
• अस्ट्खल भारतीय िुद्धीिळ मिासिंघािे साथीच्या रोगािे ग्रस्त
िुस्ट्द्धिळ समाजाला मदत करण्यासाठी ‘चेकमेट कोववड्
इविवशएवटव्ह’ सुरू केला आिे .
• एिआयड्ीई (वल्डा चेस िेड्रे शि) चे अध्यक्ष अकााड्ी
ड्् वॉरकोववच, पाच वेळा ववश्वववजेते ववश्विाथि आििंद, वल्डा
रॅ वपड् िुद्धीिळ चॅस्ट्म्पयि कोिेरू िम्पी, एआयसीएिचे अध्यक्ष
सिंजय कपूर आवण सवचव भरतवसिंग चौिाि यािं च्या उपस्ट्स्थतीत
िा उपक्रम ऑिलाइि कायाक्रमात सुरू करण्यात आला.
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िँचेस्टर नसटीवर 2020-21 प्रीनियर लीग चॅर्क्ियिचा ताज
•

मँचेरर वसटीिे चार ििं गामात वतसर्यािं दा प्रीवमयर लीग
चॅस्ट्म्पयन्सच्या ववजेतेपदावर िाव कोरले.

•

वसटी 10 ििं गामात पाच शीषाके आवण स्थािािं तरण आवण
पगारावर सवाात मोठा खचा करणारा सिंघ आिे .

राफेल ििालिे 10 वी इटानलयि ओपि स्पधाथ नजंकली
•

रािेल िदालिे जागवतक क्रमवारीतील अव्वल स्थािावर
असलेल्या

िोव्हाक

जोकोववचचा

पराभव

करत

दिावी

इटावलयि ओपि स्पधाा वजिंकली. दु सर्या मािािं वकत िदालिे
कारकीदीतील

या

जोड्ीदरम्यािच्या

57 व्या

सामन्यात

गतववजेत्ा ववरूद्ध 2 ता. 49 वम. 7-5, 1-6, 6-3 असा ववजय
वमळववला.
•

या ववजयामुळे िदालिे 36 व्या एटीपी मारसाचा 1000चा
खीताि वमळववला, 1990 मध्ये मावलका स्थापि झाल्यापासूि
जोकोववचच्या ववक्रमाची िरोिरी केली.

•

मविला गटात पोवलश वकशोरवयीि इगा स्ट्स्वएटे किे झेकच्या
िवव्या मािािं वकत करोवलिा स्ट्प्लस्कोव्हाला 6-0, 6-0 िे पराभूत
करूि इटावलयि ओपि स्पधाा वजिंकली. 15 व्या स्थािावर
असलेल्या स्ट्स्वएटे किे

वतचे

वतसरे

ड्ब्ल्यूटीए ववजेतेपद

वमळववले.
भारताच्या तेजर्क्स्विी शंकरिे यूएसएिध्ये उं च उडी िध्ये सलग
टायटल नजंकले
•

कॅिसास रे ट युविव्हवसाटीचे प्रवतविवधत्व करीत, भारताच्या
तेजस्ट्स्विी शिंकरिे अमेररकेतील मॅििॅ टि येथील विग 12
आउटड्ोअर टर ॅ क आवण िील्ड चॅस्ट्म्पयिवशपमध्ये िॅक-टू -िॅक
पुरुषािंची उिं च उड्ी टायटल वजिंकले. यूएसएच्या अिेक टर ॅ क
आवण िील्ड ऑवलस्ट्म्पयन्ससाठी जन्मभूमी असलेल्या यूएसए
सवकाटमधील अत्िंत स्पधाात्मक स्पधेत भाग घेणारा तो वतसरा
भारतीय खेळाड्ू आिे .

कोनवड -19 िुळे आनशया चर्क 2021 अनिनित काळासाठी
पुढे ढकलण्यात आला.
•

श्रीलिंकेमध्ये जूिमध्ये िोणारी एवशया कप टी -२० स्पधाा कोववड्
-19 साथीमुळे अविवित काळासाठी तिकूि करण्यात आली
आिे . मुळात सप्टेंिर २०२० मध्ये श्रीलिंका येथे िोणारी स्पधाा
कोववड् -19मुळे जूि 2021 मध्ये ठे वण्यात आली िोती.

बानसथलोिा िनहला संघािे चेल्सी िनहला संघाचा पराभव करूि
िनहलांचा चॅर्क्ियन्स लीग करं डक नजंकला
•

िावसालोिा मविलािं िी चेल्सी मविलािंचा पराभव करूि मविला
चॅस्ट्म्पयन्स लीग करिं ड्क वजिंकला. पविल्या 36 वमविटािंत
िावसालोिािे चार गोल केले व गोथेििगा येथे प्रथम मविला
चॅस्ट्म्पयन्स लीग वजिंकण्यासाठी चेल्सीला पराभूत केले.

29

www.adda247.com/mr

|

•

िावसालोिा िा मविला चॅस्ट्म्पयन्स लीग वजिंकणारा पविला स्पॅविश
सिंघ आिे . िावसालोिा िा पुरुष आवण मविला चँवपयन्स लीग या
दोन्ही गटात वजिंकणारा पविला क्लि ििला आवण मविलािं च्या
अिंवतम सामन्यात िा आतापयंतचा सवाा त मोठा ववजय ठरला.

रे ड बुलच्या िॅक्स व्हस्टाथपेििे िोिाको ग्रँड नप्रक्स 2021
नजंकली
• रे ड् िुलच्या मॅक्स व्हराा पेििे लुईस िॅ वमल्टिकड्ूि िॉम्युाला
वि चॅस्ट्म्पयिवशपची आघाड्ी घेण्यासाठी प्रथमच मोिाको ग्रँड्
वप्रक्स वजिंकली आिे . िेरारीचे कालोस सॅिझ ज्युवियर दु सर्या
क्रमािं कावर, तर मॅक्लारे ि, एल. िॉररस विराशाजिक वतसर्या
स्थािावर राविले.
हॉकी इं नडयािे इनटएि र्क्ग्लनचच पुरस्कार नजंकला
• िॉकी इिं वड्यािे दे शातील खेळाच्या वाढीसाठी आवण
ववकासासाठी वदलेल्या योगदािाििल प्रवतवष्ठत इवटएि स्ट्ग्लवचच
पुरस्कार वजिंकला आिे .
• िॉकीआयिाइट् स व्हच्युाअल कॉन्फरन्स दरम्याि खेळाच्या
वियामक मिंड्ळािे एिआयएचद्वारे पुरस्कार जािीर केले. तो
त्ाच्या 47 व्या एिआयएच कॉिंग्रेसचा भाग िोता जो
एिआयएच मािद पुरस्कारािे समारोप झाला.
अॅटलेनटको िानद्रििे ला नलगा नवजेतेपि नजंकले
• अॅटलेवटको मावद्रदिे 22 मे रोजी वसटी प्रवतस्पधी ररअल
मावद्रदला ला लीगाच्या जेतेपदावर धक्का वदला. लुईस
सुआरे झिे त्ािं िा ररअल वॅलाड्ोवलड् येथे 2-1 िे पुिरागमि
करत वजिंकूि वदले.
नजिेव्हा ओपि टे निसिध्ये कॅस्पर रुडिे पुरुर् एकेरीचे
नवजेतेपि नजंकले
• िॉवेच्या कॅस्पर रुड्िे, एटीपी वजिेव्हा ओपि िायिलमध्ये
ड्े विस शापोवालाव्हवर 7-6 (8/6), 6-4 असा ववजय वमळववला.
वजविव्हामधील ववजय म्हणजे िॉवेवजयि जगातील 21 व्या
क्रमािं काचे स्थाि पॅररसमधील अव्वल 16 मधील आिे .
• कारकीदीच्या दु सर्या शीषाकात क्ले-कोटा इव्हें टमधील रुड्चा
अिंवतम िेरीत प्रवेश 2-2 असा झाला. 22 वषीय िॉवेवजयिचे
मागील जेतेपद ब्युिोस आयसा येथे वमळववले िोते
नफल निकेलसििे 2021 पीजीए चॅर्क्ियिनशप नजंकली
• अमेररकि प्रोिेशिल गोल्फर, विल वमक्कल्सि यािं िी वयाच्या 50
व्या वषी 2021 पीजीए चॅस्ट्म्पयिवशप वजिंकूि इवतिास रचला
आिे . या ववजयासि, पीकेए टू रच्या इवतिासातील मोठे पदक
वजिंकणारा वमकेलसि सवाात जुिा खेळाड्ू ठरला. िे त्ाचे सिावे
प्रमुख पदक आिे .
• आता वमकेलसििे वयाच्या 50 व्या वषी 11 मवििे व 7 वदवस
इवतिासातील सवाा त मोठा ववजेता म्हणूि ववक्रम मोड्ला आिे .
िा ववक्रम यापूवी अमेररकि ज्युवलयस िोरोसकड्े िोता जेव्हा
त्ािे 1968 च्या पीजीए चॅस्ट्म्पयिवशप वयाच्या 48, 4 मविन्यािं त
आवण 18 वदवसािंत वजिंकले िोते
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टोनकयो ऑनलर्क्िकिधील कुस्ती सािन्यांसाठी एकिेव
भारतीय रे फरी अशोक कुिार
• टोवकयो ऑवलस्ट्म्पकमधील कुस्ती सामन्यासाठी अशोक कुमार
िे दे शातील एकमेव रे िरी असतील.
• युिायटे ड् वल्डा रे सवलिंगिे (यूड्ब्ल्यूड्ब्ल्यू) जािीर केलेल्या
अवधकार्यािं च्या यादीत त्ािं चे िाव िोते.

पुस्तके आनि लेखक बातम्या
“नसर्क्क्कि: अ नहस्टर ी ऑफ इं नटर ग अँड अलायन्स” िावाचे
पुस्तक प्रकानशत
• िापारकॉवलन्स इिं वड्या द्वारा प्रकावशत “वसस्ट्क्कम: ए विरर ी ऑि
इिं वटर ग अँड् अलायन्स” िे पुस्तक 16 मे रोजी वसस्ट्क्कम ड्े रोजी
प्रकावशत केले गेले.
• माजी मुत्सिी प्रीत मोििवसिंग मवलक यािं िी आपल्या िव्या
पुस्तकात वसक्कीमच्या पूवीच्या साम्राज्याच्या अिोख्या
इवतिासाची अिंतदृा िी जोड्ली.
• या पुस्तकाचे उिीि म्हणजे वसस्ट्क्कमचे भारतात ववलीिीकरण
करण्याची मागणी मान्य करण्याच्या भारताच्या विणायामागील
धोरणात्मक मुद्द्ािंचे स्पिीकरण दे णे आवण ते स्थावपत करणे िे
आिे .
िेघि िाकथल यांचे िुलांसाठीचे पुस्तक ‘ि बेंच’ प्रकानशत होिार
• मेघि माकाल, 8 जूि रोजी वतचे ‘द िेंच’ िे िवीि पुस्तक
प्रकावशत करणार आिे . या पुस्तकासाठी त्ािं िा पती वप्रन्स िॅरी
यािं िा त्ािं च्या पविल्या िादसा ड्े च्या वदवशी वलविलेल्या
कववताद्वारे प्रेररत केले िोते.
• वििि रॉविन्सिच्या जल रिं गाच्या वचत्रासवित या पुस्तकाची
सुरुवात माकेलिे मुलगा अचीच्या जन्माििंतर पविल्या िादसा
ड्े च्या वदवशी िॅरीसाठी वलविलेल्या कववतेिे केली आिे
एनलफंट इि ि गभथ’ पुस्तकाद्वारे लेर्क्खका म्हिूि कल्की
कोचनलिचे पिापथि
• िॉवलवूड् अवभिेत्री कल्की कोचवलि वतचे पविले पुस्तक
‘एवलििंट इि द गभा’ मधूि लेखक म्हणूि पदापाण करत आिे .
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शकूर रार्र यांिी नलहीले ‘लाइफ इि ि क्लॉक टॉवर व्हॅली’
िावाचे पुस्तक
• प्रेस टर र ऑि इिं वड्याचे (पीटीआय) पत्रकार शकूर राथर यािंचे
“लाइि इि द क्लॉक टॉवर व्हॅली” िे पविले पुस्तक आिे .
• यात काश्मीरववषयी ऐवतिावसक आवण राजकीय माविती तसेच
क्ववचतच िोलल्या जाणार्या पयाावरणीय मुद्द्ािंचा समावेश आिे
‘इं नडया अँड एनशयि नजओपॉनलनटक्स: ि भूत, वतथिाि’
नशवशंकर िेिि यांिी नलनहलेले आहे
• वशवशिंकर मेिि यािं िी वलविलेल्या ‘इिं वड्या अँड् एवशयि
वजओपॉवलवटक्सः द पार, प्रेझेंट’ या पुस्तकाचे िाव आिे . ते
पिंतप्रधािािंचे रािरीय सुरक्षा सल्लागार आवण पररािर सवचव िोते,
त्ािं िी आपल्या ताज्या पुस्तकात भूतकाळातील अिेक भूराजकीय वादळािं िा कसे तोिंड् वदले याची कथा सािंगण्यासाठी
त्ािं च्या ऐवतिावसक सिंदभाा त या टप्प्यािंचा शोध घेत आिे त.
अवतारनसंग भसीि यांिी नलनहले “िेहरू, नतबेट आनि चीि” हे
पुस्तक
• अवतारवसिंग भसीि यािं िी “िेिरू, वतिेट आवण चीि” या िावाचे
पुस्तक वलविले आिे . 1949 पासूि 1962 च्या भारत-चीि
युद्धाच्या घटिा आवण त्ाििंतरच्या या ज्वलिंत प्रश्ािंची उत्तरे
शोधण्यासाठी केलेल्या ववश्लेषणािं चे िे पुस्तक अिेक वषांच्या
अचूक अवभलेखाच्या सिंशोधिावर आधाररत आिे .
िीिा गुप्ता यांिी “सच कहं तो” आत्मचररत्राची घोर्िा केली
• िॉवलवूड् अवभिेत्री िीिा गुप्ता वतचे ‘सच कहूिं तो’, या
आत्मचररत्राच्या प्रकाशक पेंस्ट्िि रँ ड्म िाऊस इिं वड्या सोित
प्रकाशिाच्या तयारीत आिे . त्ािंिी लॉकड्ाऊि दरम्याि 2020
मध्ये पुस्तक वलविले िोते. कास्ट्रिंग काउच, विल्म इिं ड्रर ीचे
राजकारण यासारख्या मुद्द्ािं वर या पुस्तकात भाष्य केले आिे
आवण एका तरुण अवभिेत्ाला गॉड्िादर वकिंवा
मागादशाकावशवाय जगणे काय आवश्यक आिे याववषयी दे खील
सािं वगतले आिे .
सार्ीच्या आजारात बाल हक्कांसाठी निधी उभारण्यासाठी
िवीि पुस्तक
• वदल्ली येथील उद्योजक आवण वगयाा रोिक आवदत् गुप्ता यािं िी
अलीकड्े च प्रवसद्ध केलेल्या “एव्हरे र मधील 7 धड्े – जीवि व
व्यवसायातील मोिीम वशक्षण” या पुस्तकाच्या ववक्रीतूि
वमळालेल्या कोववड् -19 सवलतीसाठी 1 कोटी रुपये उभे
करण्याचे उविि ठे वले आिे . 250 पािािं वर पसरलेल्या 350
आियाकारक प्रवतमा असलेले कॉिी टे िल िुक आवदत् गुप्ता
यािं िी वलविलेले आिे .
• 2019 मध्ये वयाच्या 50 व्या वषी माउिं ट एव्हरे र स्केवलिंगच्या
लेखकाच्या अिुभवाचे पुस्तक वणाि करते आवण “तयारी,
उत्कटता, वचकाटी, मािवसक खिंिीरपणा आवण लववचकपणा”
यािंचे गुण सामावयक करतात. पुस्तकाची रक्कम स्वयिंसेवी सिंस्था
िाल िक्क आवण तुम्ही (सीआरवाय) यािं िा वदली जाईल.
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निधि बातम्या

•

ज्येष्ठ टीव्ही पत्रकार रोनहत सरिािा यांचे निधि
• प्रख्यात टीव्ही पत्रकार आवण न्यूज अँकर रोवित सरदािा यािंचे
प्राणघातक कोववड्-19 सिंक्रमणाििंतर हृदयववकाराच्या
झटक्यािे विधि झाले आिे . तरुण पत्रकार अवघ्या 41 वषांचा
िोता. 2017 मध्ये आजतक येथे जाण्यापूवी सरदािा 2004
पासूि झी न्यूजशी सिंििंवधत िोते.
• झी न्यूज सोित त्ािं िी ताल ठोक के या कायाक्रमाचे आयोजि
केले िोते ज्यात भारतातील समकालीि मुद्द्ािं वर चचाा िोते.
आजतक यािंच्यासमवेत ते “दिं गल” या वड्िेट शोचे आयोजि
करीत िोते. सरदािा यािं िा 2018 मध्ये भारत सरकारिे गणेश
शिंकर ववद्याथी पुरस्कारािे सन्मावित केले िोते.
ज्येष्ठ पत्रकार शेर् िारायि नसंह यांचे कोनवड19 िुळे निधि
• ज्येष्ठ पत्रकार शेष िारायण वसिंि यािं चे कोववड् -19 च्या
उपचारादरम्याि विधि झाले आिे . ते 70 वषांचे िोते.
• स्तिंभलेखक, राजकीय भाष्यकार आवण पररािर धोरणाचे तज्ज्ञ
शेष िारायण वसिंि यािंची कारकीदा दोि दशकािं पेक्षा अवधक
काळपयंत िोती.
ज्येष्ठ संगीतकार विराज भानटया यांचे निधि
• भारतातीलपािात् शास्त्रीय सिंगीताचे प्रख्यात सिंगीतकार
विराज भावटया यािंचे दीघा आजारपणाििंतर विधि झाले. त्ािंचे
काया जाविरात वचत्रपट, वैवशष्टट्य वचत्रपट, मुख्य प्रवािातील
वचत्रपट, दू रदशाि कायाक्रम, मावितीपट इत्ादीिंसाठी सिंगीत
तयार करण्यापासूि िोते.
• भावटया यािं िा तामस (1988) या दू रवचत्रवाणी वचत्रपटासाठी
सवोत्कृि सिंगीत वदग्दशािाचा रािरीय वचत्रपट पुरस्कार,
वक्रएवटव्ह आवण प्रायोवगक सिंगीताचा सिंगीत िाटक अकादमी
पुरस्कार (1989) आवण भारताचा चौथा सवोच्च िागरी सन्माि
पद्मश्री (२०१२) वमळाला.
नसतार वािक पंनडत िे वब्रत चौधरी यांचे निधि
• कोववड्-19 सिंििंवधत गुिंतागुिंताििंतर वसतार वादक पिंवड्त दे िू
चौधरी यािं चे विधि झाले. द लीजेंड् ऑि वसतार िे सेविया वकिंवा
घरािा शैलीतील सिंगीताचे िोते.
• त्ािं िा पद्मभूषण आवण पद्मश्री पुरस्कारािे गौरववण्यात आले
िोते. ते एक वशक्षक आवण लेखक दे खील िोते. त्ािं िी सिा
पुस्तके वलहूि अिेक िवीि रागािं ची रचिा केली.
नचत्रपट व टीव्ही अनभिेता नबक्रिनजत कंवरपाल यांचे निधि
• अिेक वचत्रपट, टीव्ही कायाक्रम आवण वेि मावलकािं मधील
लोकवप्रय व्यस्ट्क्तरे खा असलेले अवभिेता विक्रमजीत किंवरपाल
यािंचे कोववड्-19 गुिंतागुिंतमुळे विधि झाले आिे . या अवभिेत्ाला
अविल कपूरच्या मावलका 24 आवण वेि सीररज स्पेशल
ओपीएसमध्ये िुकताच पाविला िोता.

31

www.adda247.com/mr

|

तो सेवाविवृत्त लष्करी अवधकारी िोता. त्ािं च्या कािी िामािं वकत
वचत्रपटािं मध्ये वक्रचर थ्रीड्ी, िॉरर रोरी, प्रेम रति धि पायो,
िायपास रोड् आवण शॉटा कट रोवमयोचा समावेश आिे .

आसािची पनहली िनहला आयएएस अनधकारी पारुल िे बी
िास यांचे निधि
• आसाममधील पविली मविला आयएएस अवधकारी पारुल दे िी
दास यािंचे विधि. त्ा आसाम-मेघालय केड्रच्या आयएएस
अवधकारी िोत्ा.
• ती अववभावजत आसामचे माजी कॅवििेट मिंत्री – रामिाथ दास
यािंची मुलगी िोती. ती आसामचे माजी मुख्य सवचव ििा कुमार
दास यािं ची ििीण िोती.
‘िेिबाज िािी’ चंद्रो तोिर यांचे निधि
• ‘िेमिाज दादी’ या टोपण िावाच्या िेमिाज चिंद्रो तोमर यािं चे
कोववड् -19 मुळे वयाच्या 89 व्या वषी विधि झाले.
• त्ा उत्तर प्रदे शमधील िागपत गावात रािणार्या िोत्ा, तोमर
60 वषाा पेक्षा जास्त वयाच्या िोत्ा जेव्हा त्ािं िी पविल्यािं दा ििंदूक
िातात घेतली पण वदग्गजािं साठी अिेक रािरीय स्पधाा वजिंकत
राविल्या, वतच्या पराक्रमाचा िॉवलवूड् वचत्रपट “सािंड् की आिं ख”
िा प्रेरणादायक आिे .
वैिानिकी वैज्ञानिक िािस नबहारी विाथ यांचे निधि
• लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एलसीए) – तेजसच्या ववकासात
मित्त्वाची भूवमका िजावणारे भारतीय वैमाविकी वैज्ञाविक
मािस वििारी वमाा यािंचे विधि झाले आिे .
• त्ािं िी एरॉिॉवटकल प्रवािात सिंरक्षण सिंशोधि ववकास सिंघटिा
(ड्ीआरड्ीओ) येथे 35 वषे वैज्ञाविक म्हणूि काम केले.
• तेजस ववमाि यािं वत्रकी प्रणालीच्या वड्झाइिची जिािदारी
त्ािं च्यावर सोपववली गेली, वजथे त्ािं िी एरोिॉवटकल ड्े व्हलपमेंट
एजन्सी (एड्ीए) मधील तेजस ववमािाच्या पूणा-अवभयािं वत्रकी
ववकासासाठी जिािदार असलेल्या सिंघाचे िेतृत्व केले.
• प्रख्यात शास्त्रज्ञािे 2018 मध्ये पद्मश्री िागरी सन्माि प्रदाि
केला आिे .
जम्मू–काश्मीरचे िाजी राज्यपाल जगिोहि यांचे निधि
• जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल जगमोिि मल्होत्रा यािंचे विधि
झाले आिे .
• जगमोिि यािं िी 1984 ते 1989. आवण जािेवारी 1990 ते मे
1990 या काळात जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणूि दोि वेळा
काम केले. त्ािं िी वदल्ली, गोवा आवण दमण आवण दीवचे
लेफ्टििंट गव्हिार म्हणूििी काम पाविले िोते.
• जगमोिि 1996 मध्ये प्रथमच लोकसभेवर विवड्ूि गेले आवण
1998 मध्ये अटलवििारी वाजपेयी सरकारमध्ये केंद्रीय
िगरववकास आवण पयाटि मिंत्री म्हणूि काम केले.
• यावशवाय त्ािं िा 1971 मध्ये पद्मश्री, 1977 मध्ये पद्मभूषण
सन्मावित करण्यात आले िोते आवण 2016 मध्ये पद्मववभूषण.
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कल्यािि, िहात्मा गांधी ंचे िाजी वैयर्क्क्तक सनचव यांचे निधि

•

झाले
•

काळ काम करणार्या दु सर्या आमदार आवण पविल्या केरळ

मिात्मा गािं धीिंचे माजी वैयस्ट्क्तक सवचव व्ही. कल्याणम यािंचे
विधि झाले. 1943 ते 1948 या काळात मिात्मािंची ित्ा झाली

•

त्ा १०२ वषां च्या िोत्ा. केरळ ववधािसभेत त्ा सवाात जास्त
सरकारच्या शेवटच्या सदस्य िोत्ा.

•

केरळमधील ऐवतिावसक भू-सुधार ववधेयकामागील प्रेरक शक्ती

तेव्हा ते मिात्मा गािंधीिंचे वैयस्ट्क्तक सवचव िोते.

िोत्ा. एकूण 17 पैकी त्ािं िी 13 ववधािसभा विवड्णुका

कल्याणम गािं धीजीिंिी वलविलेली वचन्हे आवण त्ािंचे वचन्ह व

वजिंकल्या.

त्ािं च्याशी सिंििंवधत इतर सावित् जपत िोते. ते ििंगाली, गुजराती,
वििं दी, तावमळ आवण इिं ग्रजी भाषेत विपुण िोते. 1960 च्या
दशकात ते मिात्मा गािंधीिंचे कट्टर अिुयायी िोते.

सानहत् अकाििी पुरस्कार नवजेते पत्रकार होिें बोरगोहेि यांचे
निधि
•

प्रख्यात आसामी साविस्ट्त्क आवण पत्रकार, िोमें िोरगोिे ि यािंचे

िाजी केंद्रीय िंत्री आनि आरएलडीचे संस्र्ापक अनजतनसंग

विधि. मृत्ू िोईपयंत आसामी दै विकातील विवयओवमया ितााचे

यांचे निधि

मुख्य सिंपादक म्हणूि कायारत िोते.

•

माजी केंद्रीय मिंत्री आवण रािरीय लोक दलाचे (आरएलड्ी)
सिंस्थापक आवण िेतेअवजत वसिंग यािंचे कोववड् -19शी झिंुज
दे तािा विधि झाले आिे . ते भारताचे माजी पिंतप्रधाि चौधरी
चरण वसिंि यािं चे पुत्र िोते.

•

पिंतप्रधाि व्ही. पी. वसिंि यािंच्या िेतृत्वात अवजतवसिंग यािंिी
वावणज्य व उद्योग मिंत्री म्हणूि काम पाविले िोते; पी. व्ही.

•

भाषेसाठी सावित् अकादमी पुरस्कारािे सन्मावित करण्यात
आले
अजुथि – पुरस्कार प्राप्त निग्गज पेडलर चंद्रसेकर यांचे निधि
•

िरवसम्हा राव यािं च्या मिंवत्रमिंड्ळातील अन्न प्रवक्रया उद्योग मिंत्री;

मिंत्री म्हणूि काम पाविले िोते.
‘गुड् न्यूज’, ‘िद्रीिाथ की दु ल्हविया’आवण ‘वछचोरे ’ या वसिेमािंत
च्या त्रासामुळे विधि झाले.
त्ा

चाळीशीच्या

आतील

•

वयाच्या

िोत्ा.

या मराठी वचत्रपटािं तिी काम केले िोते.

•

टे िल

टे विस

चिंद्रसेकर 1982 मध्ये अजुाि पुरस्कार ववजेता िोते. सीता

सीिीआयचे माजी अवधकारी के रागोथमि यािंचे विधि झाले
आिे . ते राजीव गािं धी ित्ाकािंड्ातील ववशेष तपास पथकाचे
(एसआयटी) मुख्य तपास अवधकारी िोते. त्ािं िा 1988 मध्ये
पोवलस पदक आवण 1994 मध्ये रािरपती पदक दे ण्यात आले.

•

रागोथमि यािं िी कॉन्सपीरे सी टू वकल राजीव गािं धी, थड्ा वड्ग्री
क्राइम इन्व्हे स्ट्रगेशि मॅिेजमेंट, क्राईम अँड् वक्रवमिल या

सुप्रनसद्ध नशल्पकार आनि राज्यसभेचे खासिार रघुिार्
िहापात्रा यांचे निधि
कला, वास्तुकला आवण सिंस्कृतीत जगातील सेवा वदल्याििल
ओवड्शा येथील मिापात्र यािं िा 1975 मध्ये पद्मश्री, 2001 मध्ये

प्रकारची अिेक पुस्तके वलविली आिे त.
टाईम्स ग्रुपच्या अध्यक्षा इं िू जैि यांचे निधि
•

प्रवसद्ध भारतीय माध्यम व्यस्ट्क्तमत्त्व, इिं दू जैि या टाइर्म् ऑि
इिं वड्या आवण इतर मोठ्ा वतामािपत्रािंचे मालक असलेल्या

पद्मभूषण आवण 2013 मध्ये पद्मववभूषणिे सन्मावित करण्यात

टाईर्म् ग्रुप म्हणूि प्रवसद्ध असलेल्या ‘िेिेट, कोलमि अँड्

आले.

किंपिी वलवमटे ड्‘ या भारतातील सवाा त मोठ्ा मीवड्या ग्रुपच्या

केरळिधील सवाथत जुिे सेवा िे िारे आििार के आर गौरी
अम्मा यांचे 102 व्या वर्ी निधि
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तवमझागा

िाजी सीबीआय अनधकारी के रागोर्िि यांचे निधि

िॉवलवूड्

का िायको’ , ‘ प्रवास’ , ‘वपप्सी’ आवण ‘तुझ माझ अरें ज मॅरेज’

•

ते

लढाई‘ 2006 मध्ये प्रकावशत झाले.

वचत्रपटािंव्यवतररक्त, पाटील यािं िी ‘ते आठ वदवस’, ‘िायको दे ता

•

झाले.

श्रीकािंत यािं च्यासि चिंद्रािं चे आत्मचररत्र, ‘मृत्ूच्या द्वारातूि माझी

काम करणारी अवभिेत्री अवभलाषा पाटील यािंचे कोववड् -19
•

विधि

असोवसएशिचे (टीटीटीए) ववद्यमाि अध्यक्ष िोते.

कोनवड -19 िुळे अनभिेत्री अनभलार्ा पाटील यांचे निधि
•

तीि वेळा रािरीय टे िल टे विस चॅस्ट्म्पयि आवण माजी
आिं तररािरीय पेड्लर व्ही. चिंद्रसेकर यािंचे कोववड् सिंििंवधत
आजारामुळे

अटलवििारी वाजपेयी यािंचे सरकारचे कृषी मिंत्री आवण
मिमोिि वसिंग यािंच्या मिंवत्रमिंड्ळातील िागरी ववमाि वाितूक

त्ािं च्या ‘वपता पुत्र’ या कादिं िरीसाठी त्ािं िा 1978 मध्ये आसामी

अध्यक्षा िोत्ा.
•

अध्यात्मवादी असल्यािे जैि यािंिा प्राचीि शास्त्रािंचे सखोल ज्ञाि

केरळमधील सवाा त ज्येष्ठ कम्युविर िेत्ा, के आर गौरी अम्मा,

िोते आवण त्ा श्री श्री रववशिंकर आवण सद् गुरु जग्गी वासुदेव

ज्या 1957 मध्ये राज्यातील पविल्या साम्यवादी मिंत्रालयात

यािं च्या अिुयायी िोत्ा. यावशवाय जैि स्ट्स्त्रयािं च्या िक्कािंििलिी

पविल्या मिसूलमिंत्री िोत्ा, त्ािं चे वृद्धापकाळािे विधि झाले

उत्कट

आिे .

(एिएलओ) च्या सिंस्थापक अध्यक्षा िोत्ा.
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प्रनसद्ध गनितज्ञ एि एस िरनसम्हि यांचे निधि
• एस. शेषाद्री यािं च्यासि प्राध्यापक िरवसम्हि, िरवसिंिि –
शेषावद्र प्रमेय याच्या स्पिीकरणा साठी ओळखले जात. ववज्ञाि
क्षेत्रात वकिंग िैसल आिं तररािरीय पुरस्कार प्राप्त करणारे ते
एकमेव भारतीय आिेत.
बीसीसीआयचे रे फरी राजेंद्रनसंह जडे जा यांचे निधि
• सौरािरचे माजी ड्ावखुरे मध्यम वेगवाि गोलिंदाज आवण
उल्लेखिीय अिपैलू खेळाड्ू िोते. त्ािं िी अिुक्रमे 134 आवण
14 ववकेट् स घेत 50 प्रथम श्रेणी सामिे आवण 11 यादी ए मधील
सामिे खेळले.
• त्ािं िी प्रथम श्रेणी सामन्यात 1,536 धावा आवण यादी अ
वक्रकेटमध्ये 104 धावा केल्या िोत्ा
काँग्रेसचे खासिार राजीव सातव यांचे निधि
• काँ ग्रेसचे ज्येष्ठ िेते आवण राज्यसभेचे खासदार राजीव सातव
यािंचे कोरोिाव्हायरस सिंसगाा ििंतर कािी वदवसाििंतर विधि झाले
आिे .
• ते मिारािरातील राज्यसभेचे सदस्य आवण गुजरातमधील अस्ट्खल
भारतीय कॉिंग्रेस कवमटीच्या (एआयसीसी) कामािंचे प्रभारी
िोते.पूवी ते मिारािरातील वििंगोली येथूि सोळाव्या लोकसभेचे
खासदार िोते.
िाजी केंद्रीय िंत्री श्री चिि लाल गुप्ता यांचे निधि
• भाजपाचे ज्येष्ठ िेते आवण माजी केंद्रीय मिंत्री चमि लाल गुप्ता
यािंचे विधि झाले आिे . 1972 मध्ये जम्मू-काश्मीर ववधािसभेचे
सदस्य ििूि त्ािं िी पाच दशकािं हूि अवधक काळ ववख्यात
राजकीय कारकीदा सािं भाळली. जम्मूच्या उधमपूर मतदार
सिंघातील ते 11 व्या, 12 व्या आवण 13 व्या लोकसभेचे सदस्य
िोते.
प्रख्यात तनिळ लेखक आनि लोकगीत नक. राजिारायिि
यांचे निधि
• प्रख्यात तवमळ लोकसावित्कार आवण प्रशिंवसत लेखक की.
राजिारायणि यािंचे विधि झाले आिे .
• त्ािं च्या तवमळ आद्याक्षरािं द्वारे वकरा म्हणूि प्रवसद्ध म्हणूि
ओळखले जाणारे , त्ािं िा ‘कररसाल वाङमय’ चे प्रणेते म्हणूि
ओळखले जात असे. त्ािं च्या ‘गोपाळपुराथु मक्कल’ या
कादिं िरीसाठी 1991 मध्ये कीरा यािं िा सावित् अकादमी
पुरस्कारािे गौरववण्यात आले.
इं नडयि िेनडकल असोनसएशिचे िाजी अध्यक्ष डॉ. के के
अग्रवाल यांचे निधि
• प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ आवण इिं वड्यि मेवड्कल असोवसएशिचे
(आयएमए) माजी रािरीय अध्यक्ष ड्ॉ. के के अग्रवाल यािंचे
कोववड्शी झुिंज दे तािा विधि झाले आिे .ते प्रख्यात विजीवशयि
आवण कावड्ा ओलॉवजर िोते, त्ािं िी िाटा केअर िाऊिंड्े शि
ऑि इिं वड्याचे प्रमुख म्हणूििी काम केले आिे .
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2005 मध्ये त्ािं िा ड्ॉ. िी सी रॉय पुरस्कार आवण 2010 मध्ये
पद्मश्री पुरस्कारािे सन्मावित करण्यात आले.

26/11 काउं टर-टे रर ऑप्सचे िेतृत्व केलेले िाजी एिएसजी
चीफ जे के ित्त यांचे निधि
• 26/11 च्या मुिंिई दिशतवादी िल्ल्यात सैन्य प्रमुख असलेले
रािरीय सुरक्षा रक्षक (एिएसजी) चे माजी मिासिंचालक
जे.के.दत्त यािंचे कोववड् -19 आजारामुळे विधि झाले. जे के दत्त
यािं िी 26/11 च्या मुिंिई दिशतवादी िल्ल्यात िॅक टॉरिाड्ो
कारवाई दरम्याि दिशतवाद िल्ल्याववरुद्ध कृती आवण
िचावकाया पाविले
पयाथवरिवािी सुंिरलाल बहुगुिा यांचे निधि
• सुप्रवसद्ध पयाा वरणतज्ज्ञ आवण गािं धीवादी, सुिंदरलाल िहुगुणा
यािंचे विधि झाले आिे . ते 94 वषांचे िोते. 1980 च्या दशकात
विमालयात मोठे ििंधारे िािं धण्याच्या विणायाववरोधात पयाा वरण
सिंरक्षणाचे प्रणेते श्री िहुगुणा यािंिी िेतृत्व केले. वटिरी धरणाच्या
िािं धकामाला त्ािंचा तीव्र ववरोध िोता.
• पयाावरणीयदृष्टट्या सिंवेदिशील ववभागािं मध्ये झाड्े तोड्ण्यापासूि
रोखण्यासाठी िहुगुणा यािं िी सत्तरच्या दशकात स्थाविक
मविलािं सि वचपको चळवळीची स्थापिा केली. त्ािं िी वचपको
आिं दोलिात िा िारा दे खील वदला : ‘पयाा वरणशास्त्र िी स्थायी
अथाव्यवस्था आिे ’.
भारतीय बॉर्क्क्संगचे पनहले द्रोिाचायथ पुरस्कार नवजेते प्रनशक्षक
ओ पी भारद्वाज यांचे निधि
• भारतीय िॉस्ट्क्सिंगचे पविले द्रोणाचाया पुरस्कार प्राप्त प्रवशक्षक
ओ पी भारद्वाज यािं चे विधि झाले आिे . 1985 मध्ये जेव्हा
भालचिंद्र भास्कर भागवत (कुस्ती) आवण ओ एम ििंवियार
(अथलेवटक्स) यािं च्या सिंयुक्त ववद्यमािे प्रवशक्षक म्हणूि त्ािं िा
सवोच्च रािरीय सन्माि वदला आिे .
• भारद्वाज िे 1968 ते 1989 या कालावधीत भारताचे रािरीय
मुवष्ठयुद्ध प्रवशक्षक िोते आवण रािरीय विवड्कताा म्हणूििी िोते.
पवटयाला येथील िॅशिल इस्ट्िट्यूट ऑि स्पोट्ा स इिं वड्यामध्ये
ते खेळाचे पविले मुख्य वशक्षक िोते
निसगथवािी जेि गुडॉलिे जीविाच्या कायाथसाठी 2021
टे िलटि पुरस्कार नजंकला
• प्राण्यािं च्या िुस्ट्द्धमत्तेवर आवण मािवतेसाठी केलेल्या जीविाच्या
कायाा चा स्वीकार म्हणूि प्रकृवतशास्त्रज्ञ जेि गुड्ल यािं िा 2021
मध्ये टे म्पलटि पुरस्कार ववजेते म्हणूि घोवषत केले गेले.
गुड्ॉलिे 1960 च्या दशकात टािं झावियातील वचिंपािं झीच्या
मित्त्वपूणा अभ्यासावर त्ािंची जागवतक प्रवतष्ठा वाढली.
• टें पल्टि पाररतोवषक म्हणजे न्यायाधीशािं च्या अिंदाजािुसार,
वजविंत व्यक्तीला दे ण्यात येणारा वावषाक पुरस्कार, “ज्यािं ची
अिुकरणीय कृत्े सर जॉि टे म्पलटोिची परोपकारी दृिी पुढे
करतात: त्ातच ववश्वाचे आवण मािवजातीच्या स्थाि आवण िेतूचे
सखोल प्रश् शोधण्यासाठी ववज्ञािाच्या शक्तीचा उपयोग करणे.”
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“राि-लक्ष्मि” या जोडीचे ज्येष्ठ संगीत निग्दशथक लक्ष्मि यांचे
निधि
• “राम-लक्ष्मण” या प्रवसद्ध जोड्ीचे प्रख्यात सिंगीत वदग्दशाक
“लक्ष्मण” यािंचे हृदयववकाराच्या झटक्यािे विधि झाले आिे .
त्ािंचे खरे िाव ववजय पाटील िोते, परिं तु रामलक्ष्मि म्हणूि
अवधक पररवचत िोते आवण वििं दी वचत्रपटािं च्या राजश्री
प्रॉड्क्शिमध्ये काम केल्यामुळे ते सवाावधक प्रवसद्ध िोते.
• लक्ष्मण यािं िी एजिंट वविोद (1977), मैिे यार वकया (1989),
िम आपके िैं कौि ..!(1994), िम साथ साथ िैं (1999) अशा
अिेक विट वचत्रपटािं साठी सिंगीत वदले. रामलक्ष्मणिे वििं दी,
मराठी आवण भोजपुरी या जवळपास 75 वचत्रपटािं मध्ये काम
केले आिे
चीिच्या ‘संकररत तांिळाचे जिक’ युआि लाँगनपंग यांचे निधि
• वचिी शास्त्रज्ञ आवण दे शातील धान्याच्या उत्पादिात मोठ्ा
प्रमाणात सुधारणा करणारे सिंकररत तािं दळाचा ताण ववकवसत
करण्यासाठी ओळखले जाणारे युआि लाँगवपिंग, यािंचे वयाच्या
91 व्या वषी विधि झाले.
रे कॉडथ धारक यू.एस. ऑनलर्क्िक धावपटू ली इव्हान्स यांचे
निधि
• 1968 च्या ऑवलस्ट्म्पकमध्ये विषेध म्हणूि िॅक िेरेट घालणारा
ववक्रम करणारा वल इव्हान्स ििंतर सामावजक न्यायाच्या
समथािाथा मािवतेच्या सेवत गेला.
• इव्हान्स 400 मीटर 44 सेकिंदात पार करणारा पविला माणूस
ठरला आवण त्ािे मेस्ट्क्सको वसटी गेर्म्मध्ये 43.86 सेकिंदात
सुवणापदक वजिंकले
एक्स-फॉम्युथला वि बॉस िॅक्स िॉस्ले यांचे निधि
• िॉम्युाला विच्या शावसत मिंड्ळाचे माजी प्रमुख मॅक्स मोसले
यािंचे ककारोगािे ग्रस्त झाल्याििंतर वयाच्या 81 व्या वषी विधि
झाले. 1930 च्या दशकात वब्रवटश िावसर चळवळीचा िेते
ओसवाल्ड मॉिे यािंचा मॅक्स िा सवाा त धाकटा मुलगा िोते.
स्वातंत्र्सैनिक एच एस िु रेस्वािी यांचे निधि
• िररिल्ली श्रीविवासैय्या दु रेस्वामी, भारत छोड्ो चळवळी आवण
वविोिा भावे यािं च्या भूदाि चळवळीत भाग घेण्यासाठी प्रवसध्द
आिे त. किाा टकमधील िागरी समाजातील चळवळीतील ते
पररवचत व्यक्ती दे खील िोते कारण त्ािं िी ििंगळु रुमधील तलाव
पुिरुज्जीववत करण्यासाठी मोिीम रािववली िोती.
1971 चे युद्ध िायक किथल पंजाब नसंह यांचे निधि
• 1971 च्या िािं गलादे श मुस्ट्क्तसिंग्रामात पुिंछच्या लढाईचे िायक
किाल पिंजाि वसिंग याच्या विधिाििंतर कोववड् 19 च्या असलेला
प्रोटोकॉल अिंतगात पूणा सैन्य सन्मािािे अिंत्सिंस्कार करण्यात
आले. वीर-चक्र या वतसर्या क्रमािं काचा युद्धकाळातील शौया
पुरस्कारािे सन्मावित झालेल्या सेवाविवृत्त अवधकार्याचे
कोववड्मुळे विधि झाले.
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लेखक आनि कला क्यूरेटर अलका रघुवंशी यांचे निधि
• लेखक आवण कला क्यूरेटर अलका रघुविंशी यािं चे विधि झाले

•

आिे . लिंड्िच्या गोल्डस्ट्स्मथ्स कॉलेज आवण ऑक्सिोड्ा मधील
आधुविक कला सिंग्रिालय येथे प्रवशक्षण घेतल्या गेलेल्या, त्ा
भारतातील प्रथम प्रवशवक्षत आटा क्युरेटर िोत्ा.
त्ािं िी 25 हूि अवधक प्रमुख प्रदशाि क्युरेट केले आिेत आवण
वड्झाइि केले आिे त, त्ा अिेक दे श आवण जगाच्या इतर
भागािं मध्ये विरले आिेत.

संरक्षि बातम्या
भारतीय िौिलािे ऑपरे शि सिुद्र सेतु -II लाँच केले
•

•

भारतीय लष्कराकड्ूि ऑपरे शि समुद्र सेतु-II सुरू करण्यात
आले आिे . वैद्यकीय ऑस्ट्क्सजि व इतर दे शािं कड्ूि इतर
आवश्यक गोिी जलदगतीिे वाितुकीसाठी मदत केली जाऊ
शकते.
‘समुद्र सेतु II’ च्या ऑपरे शिचा एक भाग म्हणूि, सात भारतीय
िौदल जिाजे ववववध दे शािं मधूि द्रव वैद्यकीय ऑस्ट्क्सजििे
भरलेल्या क्रायोजेविक किंटे िर आवण त्ाशी सिंििंवधत वैद्यकीय
उपकरणािं च्या वििासाठी तैिात करण्यात आल्या आिेत.
कोलकाता, कोची, तलवार, तिार, वत्रकिंद, जलाशवा आवण
ऐरावत िी युद्धिौका आिे त

कोनवड रुग्णांच्या िािनसक आरोग्यासाठी सशस्त्र सेिािे
ऑपेरेशि “सीओ–जीईईटी” लाँच केला
• भारतातील वैद्यकीय यिंत्रणा िळकट करणे आवण ऑस्ट्क्सजि
पुरवठा साखळ्यािं सारख्या कोववड्-19 ववरोधी प्रयत्ािं िा मदत
करण्यासाठी सशस्त्र दलािं िी ऑपेरेशि “सीओ–जीईईटी” सुरू
•

•

•

केली आिे .
या िरोिरच सीओ-जेईईटी दे खील लोकािंची मािवसक तिंदुरुस्ती
सुविवित करण्यासाठी उपाययोजिा करतात. वैद्यकीय थेरपी
व्यवतररक्त, रुग्ािं िा खात्री आिे की “ते ठीक िोतील” आवण
कधीकधी त्ािं िा आत्मववश्वास आवण धैया वमळवूि दे ण्याची िमी
आवश्यक आिे .
एकास्ट्त्मक सिंरक्षण कमाचारी (वैद्यकीय) उपप्रमुख काविटकर
िी सशस्त्र दलात थ्री-रार जिरल ििणारी वतसरी मविला
आिे . व्हाइस अड्
ॅ वमरल ड्ॉ. पुविता अरोरा आवण एअर माशाल
पद्मावती ििंड्ोपाध्याय िे पविले आवण वद्वतीय आिे त.
सीओ-जीईईटी योजिेंतगात, सशस्त्र दलाच्या तीि शाखािंतील
जवािािं िा
ऑस्ट्क्सजि
पुरवठा
साखळी
पुिसंचवयत
करण्यासाठी, कोववड् िेड् िसववण्यास आवण िागरी प्रशासिास
ववषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या लढाईत मदत
करण्यासाठी मदत दे ण्यात आली आिे . वमवश्रत कोववड् -19
व्यवस्थापिासाठी दे शभरात अवतररक्त िेड् उपलब्ध करुि
दे ण्याचा प्रयत् या ऑपरे शिमध्ये आिे .
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भारतीय आनि इं डोिेनशयि िौिलाचा अरबी सिुद्रािध्ये सराव
• भारतीय आवण इिं ड्ोिेवशयि िौदलािे त्ािं च्या आिं तरकायाक्षमतेत आणखी सुधारणा करण्यावर लक्ष केंवद्रत करूि
दवक्षण अरिी समुद्रात पॅसेज एक्सरसाइज (पॅसेक्स) आयोवजत
केली. कावयातीचा उिे श दोन्ही मैत्रीपूणा िौदलादरम्याि परस्पर
कायाक्षमता आवण समज सुधारणे िोते.
• इिं वड्यि िौदलाकड्ूि आयएिएस शारदा या ऑिशोर गस्ती
िौकेिे (ओपीव्ही) चेतक िे वलकॉप्टरसि या सरावात भाग घेतला.
इिं ड्ोिेवशयि िौदलकड्ूि केआरआय सुलताि िसिूदीि या 90
मीटर कवेटिे या सरावात भाग घेतला.
आयएिएस राजपूत 21 िे रोजी सेवािुक्त करण्यात येिार
आहे
• भारतीय िौदलाची पविली वविावशका आयएिएस राजपूत 21
मे रोजी सेवामुक्त केली जाईल. ते 4 मे 1980 रोजी सुरू
करण्यात आले. 41 वषे सेवा वदल्याििंतर, ववशाखापट्टणमच्या
िेव्हल ड्ॉकयाड्ा मध्ये ती सेवामुक्त केली जाईल. आयएिएस
राजपूत िे रवशयािे 61 कम्युिाड््ा स वशपयाड्ा मध्ये ििवले िोते.
त्ाचे मूळ रवशयि िाव िोते ‘िाड्े झिी’.
आनश्रता व्ही ऑलेटी ही भारताची पनहली िनहला नविाि
चाचिी अनभयंता आहे
• स्क्वॉड्र ॉि लीड्र, आवश्रता व्ही ऑलेटी िी या भूवमकेसाठी पात्र
ठरलेली भारतीय मविला सैन्यातील पविली आवण एकमेव
मविला आिे आवण फ्लाइट टे र अवभयिंता म्हणूि ती सशस्त्र
दलात समाववि िोण्यापूवी ववमाि आवण िवाई वाविन्यािंचे
मूल्यािंकि करण्याचे काम करे ल.
• मूळ किाा टकातील रविवासी असलेल्या आवश्रता व्ही ऑलेटी
यािं िी 43 व्या फ्लाइट टे र कोसाचा भाग म्हणूि पदवी सिंपादि
केली आिे

आं तरराष्ट्रीय कािगार निि: 1 िे
• आिं तररािरीय कामगार वदि (ज्याला मे ड्े वकिंवा आिं तररािरीय
कामगार ’वदि म्हणूििी ओळखले जाते) दरवषी 1 मे रोजी
जगभरात साजरा केला जातो.
• िा वदवस कामगार वगााचा सिंघषा, समपाण आवण वचििद्धता
साजरा करतो आवण िर्याच दे शािं मध्ये वावषाक सावाजविक सुट्टी
असते.
• 1 मे 1886, रोजी आठ तासािंच्या वका ड्े मागणीच्या समथािाथा
वशकागो आवण इतर कािी शिरे प्रमुख युवियि प्रात्वक्षके
झाली.
• 1889 मध्ये आिं तररािरीय समाजवादी पररषदे िे घोवषत केले की
िायमाकेट प्रकरणाच्या स्मरणाथा 1 मे कामगार दलाला
आिं तररािरीय सुट्टी असेल, आता आिं तररािरीय कामगार वदि
म्हणूि ओळखले जाते.
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जागवतक लाफ्टर ड्े दरवषी मेच्या पविल्या रवववारी साजरा
केला जातो. िास्य आवण त्ाच्या िरे िोण्याच्या िायद्यािं ववषयी
जागरूकता वाढववण्याचा वदवस आिे . 2021 मध्ये िा वदवस
02 मे 2021 रोजी आला आिे .

•

जागवतक लाफ्टर ड्े सवाप्रथम 10 मे 1998 रोजी मुिंिईत साजरा
करण्यात आला आवण जगभरातील लाफ्टर योग चळवळीचे
सिंस्थापक ड्ॉ. मदि कटाररया यािं च्या पुढाकारािे िा कायाक्रम
झाला.

जागनतक टू िा डे : 2 िे
•

जागवतक टू िा ड्े दरवषी 2 मे रोजी जागवतक स्तरावर साजरा
केला जातो. या वदवसाची स्थापिा सिंयुक्त रािर सिंघािे (यूएि)
टू िा विशच्या मित्त्वववषयी जिजागृती करण्यासाठी केली
आिे . िे प्रथमच 2017 मध्ये साजरे गेले आिे .

•

यूएिच्या मते जगभरातील असिंख्य दे श अन्न सुरक्षा आवण पोषण
या दोन्ही गोिीिंसाठी टू िावर अवलिंिूि आिे त. त्ाच वेळी, 96
पेक्षा जास्त दे शािं मध्ये टू िा विशर आिेत आवण त्ािं ची क्षमता
सतत वाढत आिे .

जागनतक प्रेस स्वातंत्र् निि 3 िे रोजी जागनतक स्तरावर
साजरा करण्यात आला
•

जागवतक प्रेस स्वातिंत्र् वदि दरवषी 3 मे रोजी जागवतक
स्तरावर साजरा केला जातो. याला जागवतक प्रेस ड्े म्हणूििी
ओळखले जाते.

•

आपला जीव गमावलेल्या पत्रकारािं िािी िा वदवस श्रद्धािंजली
वाितो. जगाच्या वेगवेगळ्या कोपर्यातूि िातम्या लोकािं समोर
आणण्यासाठी त्ािं िा कधीकधी आपला जीव धोक्यात घालवावा
लागतो वकिंवा कठीण पररस्ट्स्थतीिंचा सामिा करावा लागतो.

•

िहत्वाचे निवस
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जागनतक लाफ्टर डे 2021: 02 िे

यावषी जागवतक प्रेस स्वातिंत्र् वदि थीम “माविती सावाजविक
वितासारखी”. थीम जगातील सवा दे शािं मध्ये त्वररत सिंििंवधत
आिे .

•

िे

आपल्या

आरोग्यावर,

आपल्या

मािवी

िक्कािंवर,

लोकशािीवर आवण शाश्वत ववकासावर पररणाम करणारी
िदलणारी सिंप्रेषण प्रणाली ओळखते.
आं तरराष्ट्रीय अनिशािक निवस: 04 िे
•

आिं तररािरीय अवग्नशामक वदि (आयएिएिड्ी) 1999 पासूि
दरवषी 04 मे रोजी साजरा केला जातो. आपला समुदाय आवण
पयाावरण शक्य वततके सुरवक्षत रिावे यासाठी अवग्नशमि
दलाच्या जवािािं िी केलेल्या त्ागािं िा मान्यता आवण आदर
म्हणूि िा वदवस साजरा केला जातो.

•

2 वड्सेंिर 1998 रोजी ऑरर े वलयाच्या िुशिायरमध्ये भीषण
पररस्ट्स्थतीत पाच अवग्नशमि दलाच्या मृत्ू ििंतर िा वदवस सुरू
करण्यात आला.
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कोळसा खाि कािगार निि: 4 िे
• औद्योवगक क्रािं तीतील कािी थोर िायकािं च्या पररश्रमािं िा
ओळखण्यासाठी 4 मे रोजी कोळसा खाण कामगार वदि
साजरा केला जातो.
• िा वदवस कोळसा खाणकाम करणार्यािंििल कौतुक व्यक्त
करण्यासाठी आवण त्ािंच्या कतृात्वाचा सन्माि करण्यासाठी
साजरा केला जातो. कोळसा खाण कामगार िहुतेक वदवस
खाणीिंमधूि खोदकाम, िोगद्या आवण कोळसा काढण्यात
घालवतात.
• आपले जीवि वटकवूि ठे वण्यास मदत करणारी श्रीमिंती िािेर
आणण्यासाठी ते पृथ्वीवर खोलवर खोदतात. कोळसा खाण िी
एक कठीण व्यवसाय आिे .

•

जागनतक ििा निि 2021: 04 िे
• जागवतक दमा वदि प्रत्ेक वषी मेच्या पविल्या मिंगळवारी
साजरा केला जातो. यावषी, जागवतक दमा वदि 4 मे 2021
रोजी साजरा केला जात आिे .
• िा वदवस दम्याच्या आजाराििल आवण जगभरातील
काळजीििल जागरूकता पसरववत आिे . प्राथवमक लक्ष दमा
असलेल्या व्यक्तीस आधार दे त असतािा दे खील, कुटुिं ि, वमत्र
आवण काळजीवाहू यािं िा आधार दे खील वाढू शकतो. 2021
वल्डा अस्थमा
• वदिाची थीम म्हणजे“ दम्याचा गैरसमज दू र करणे “.

आं तरराष्ट्रीय िाही आहार निि: 06 िे
• आिं तररािरीय िािी आिार वदि 6 मे रोजी साजरा केला जातो
आवण त्ाचे प्रतीक िलक्या विळ्या रिं गाचे ररिि आिे . िा
शरीरातील स्वीकृतीचा वावषाक उत्सव आिे ज्यामध्ये चरिीचा
स्वीकार आवण शरीराच्या आकारातील ववववधता यािंचा समावेश
आिे .
• म्हणजे आपले शरीर जसे आिे तसेच आिे िे ओळखणे आवण
आपल्या वजिाििल, शरीराच्या आकाराििल आवण विरोगी
आवण सवक्रय असण्याििल वचिंता कमी करणे.
• िा वदवस कोणत्ािी आकारात आरोग्यावर लक्ष केंवद्रत करूि
विरोगी जीविशैलीला चालिा दे ण्यासाठी आवण आिारातील
सिंभाव्य धोके आवण यशस्वी िोण्याच्या सिंभवतेििल
जागरूकता विमााण करण्यासाठी समवपात आिे

निडवाईफचा (सुईि) आं तरराष्ट्रीय निवस: 05 िे
• 1992 पासूि दरवषी 5 मे रोजी आिं तररािरीय वमड्वाईिचा
(सुईण) आिं तररािरीय वदवस साजरा केला जातो. िा वदवस
सुईणीिंचे काया ओळखूि आवण माता व त्ािं च्या िवजात वशशुिंिा
आवश्यक असणारी काळजी घेण्याकररता सुईणीिंच्या
स्ट्स्थतीववषयी जागरूकता विमाा ण करण्यासाठी साजरा केला
जातो.
• 2021 च्या वमड्वाइिच्या आिं तररािरीय वदिासाठी थीम “ड्े टाचे
अिुसरण करा: सुईणीिंमध्ये गुिंतवणूक करा.”
• 1987 च्या िेदरलँड््समधील आिं तररािरीय सुसिंवाद पररषदे तूि
सुईणीिंिा ओळखण्याचा आवण त्ािंचा सन्माि करण्याचा एक
वदवस आला.
• आिं तररािरीय सुईणीिंचा वदवस 5 मे 1991 रोजी प्रथम साजरा
करण्यात आला आवण जगातील 50 हूि अवधक रािरािं मध्ये िा
पाळला जातो.

2021 ची थीम आिे ‘सेकिंड्् स जीव वाचवेल: आपले िात स्वच्छ
करा ’. िा वदवस िात धुणे सवाात प्रभावी वक्रयािं पैकी एक म्हणूि
ओळखला जातो ज्यामुळे कोववड् -19 ववषाणूसि मोठ्ा
प्रमाणात सिंसगा टाळता येऊ शकतो.

जागनतक अॅर्लेनटक्स निि 2021: 05 िे
• जागवतक अॅथलेवटक्स वदि -2021, 5 मे रोजी साजरा केला
जात आिे . तारीख समायोवजत करण्याच्या अधीि आिे ,
जागवतक अॅथलेवटक्स वदिाची तारीख आयएएएििे विवित
केली आिे , तथावप, मवििा मे सारखाच आिे .
• पविला जागवतक अॅथलेवटक्स वदि 1996 मध्ये साजरा करण्यात
आला. जागवतक अॅथलेवटक्स ड्े चे मूळ उिीि
अॅथलेवटक्समधील तरुणािं चा सिभाग वाढववणे िा आिे

जागनतक रे ड क्रॉस आनि रे ड नक्रसेंट डे : 8 िे
• जागवतक रे ड्क्रॉस आवण रे ड् वक्रसेंट वदि दरवषी 8 मे रोजी
साजरा केला जातो. या वदवसाचे उिीि आिं तररािरीय रे ड्क्रॉस
आवण रे ड् वक्रसेंट चळवळीतील तत्त्वे साजरे करणे, लोकािंचे दु :
ख कमी करणे आवण स्वातिंत्र्, मािवता, विः पक्षपातीपणा,
सावाभौमत्व, एकता आवण तटस्थतेसि सन्माििीय जीवि
जगण्यास सक्षम करणे िे आिे .

जागनतक हात स्वच्छता निवस: 05 िे
• दरवषी, जागवतक िात स्वच्छता वदि 5 मे रोजी साजरा केला
जातो. जागवतक आरोग्य सिंघटिा (ड्ब्ल्यूएचओ) द्वारा िा वदवस
अिेक गिंभीर सिंक्रमणािं पासूि िचावासाठी िात स्वच्छतेचे मित्त्व
याििल जागरूकता जागृत करण्यासाठी आयोवजत केला
जातो.
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वल्डा रे ड् क्रॉस आवण रे ड् क्रेसेंट ड्े 2021ची सिंकल्पिा : ‘ि
थािं िणारा’
िा वदवस आिं तररािरीय रे ड्क्रॉस सवमतीचे (आयसीआरसी)
सिंस्थापक िे िरी ड्ॅ ििंट (8 मे 1828) यािंच्या जयिंतीविवमत्त दे खील
आिे . ते प्रथम िोिेल शािं तता पुरस्कार प्राप्तकताा िोते.

जागनतक र्ॅलेसीनिया निवस: 08 िे
• जागवतक थॅलेसीवमया वदवस दरवषी 8 मे रोजी थॅलेसीवमया
पीवड्तािं च्या स्मरणाथा आवण या आजारािे जगण्यासाठी सिंघषा
करणार्यािं िा प्रोत्सावित करण्यासाठी साजरा केला जातो.
• 2021 च्या जागवतक थॅलेसीवमया वदिाची सिंकल्पिा “जागवतक
ववषम थॅलेसीवमया समुदायातील आरोग्य असमाितेस सिंिोवधत
करणे”.
• थॅलेसेवमया िा वारसा वमळालेला रक्त ववकार आिे ज्याची
वैवशष्टट्य कमी विमोग्लोविि आवण सामान्य रक्त पेशीिंपेक्षा कमी
असते. थॅलेसीवमयािे ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीस रोगाचा वािक
म्हणूि पालकािंपैकी कमीतकमी एक पालक कारणीभूत आिे .
जागनतक स्र्लांतररत पक्षी निि: 08 िे
• जागवतक स्थलािं तररत पक्षी वदि 2021, 8 मे रोजी जागवतक
स्तरावर साजरा केला जातो. स्थलािं तररत पक्ष्यािंची जाणीव आवण
त्ािंचे सिंवधाि करण्यासाठी आिं तररािरीय सिकायााचे मित्त्व या
वदवसाचे उिीि आिे .
• “गाणे, उड्णे, खूप उिं च उड्णे – एखाद्या पक्ष्यासारखे!” या
वषाा च्या जागवतक स्थलािं तररत पक्षी वदिाची थीम आिे .
• 2021 वल्डा माइग्रेटरी िड्ा ड्े थीम सवात्र लोकािं िा सवक्रयपणे
ऐकूि – आवण पक्षी जेथे जेथे असतील तेथे ऐकूि विसगााशी
पुन्हा किेट िोण्यासाठी आमिंत्रण आिे . त्ाच वेळी, थीम
जगभरातील लोकािं िा पक्षी आवण विसगााची त्ािं च्या सामावयक
कौतुक व्यक्त करण्यासाठी स्वतः चे आवाज आवण सजािशीलता
वापरण्यासाठी आवािि करते.
• िा वदवस स्थलािंतररत प्रजातीिंचे अवधवेशि (सीएमएस) आवण
आविकि-युरेवशयि प्रवासी मायिोली वॉटरिड्ा करार
(एईव्हीए) आवण कोलोरॅ ड्ो आधाररत िा-ििा सिंस्था, पयाा वरण
िॉर द अमेररके (ईएिटीए) यािं च्यात सिंयुक्त सिकायाा िे
सिंयुक्तपणे आयोवजत करण्यात आला आिे .
• िा वदवस स्थलािं तररत पक्ष्यािं च्या जागरूकता आवण त्ािंचे सिंरक्षण
करण्यासाठी आिं तररािरीय सिकायाा ची आवश्यकता यासाठी
समवपात जागवतक मोिीम आिे
िु सऱया िहायुद्धात ज्यांिी आपला जीव गिावला त्ांच्यासाठी
स्मरि आनि सािंजस्याची वेळ
• दरवषी 8-9 मे दरम्याि, सिंयुक्त रािरसिंघािे वद्वतीय ववश्वयुद्धात
प्राण गमावलेल्यािं साठी स्मारक आवण सलोखाची वेळ दशाववली.
• िा वदवस दु सर्या मिायुद्धातील सवा पीवड्तािं िा श्रद्धािंजली
वाितो. या वषी दु सर्या मिायुद्धाचा 76 वा वधाापि वदि आिे .
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2004 मध्ये िा वदवस म्हणूि सिंयुक्त रािर सिंघािे साजरा केला
िोता. तथावप, सिंयुक्त रािरसिंघािे स्वयिंसेवी सिंस्था, त्ािंचे सदस्य
दे श आवण इतर सिंघटिािं िा 2010 मध्ये झालेल्या ठरावाद्वारे या
वदवसाच्या स्मरणाथा सामील िोण्यास उद् युक्त केले.
तथावप, िा वदवस दु सर्या मिायुद्धाचा अवधकृत अिंत िािी.
कारण, जपाििे 15 ऑगर 1945 पयंत आत्मसमपाण केले
िािी.

आं तरराष्ट्रीय आगेनियाचा निवस: 10 िे
•

2021 मध्ये, सिंयुक्त रािर मिासभेिे 10 मे आिं तररािरीय
आगेविया वदि जािीर केला. मोरोक्कोिे सादर केलेल्या या
ठरावाचे सिंयुक्त रािरसिंघाच्या 113 सदस्य दे शािं िी सि प्रायोवजत
केले आवण एकमतािे ते मिंजूर केले.

•

अगाा ि टर ी (अगाा विया स्ट्स्पिोसा) िी दे शाच्या िैऋत्ेकड्ील
मोरोक्कोच्या उप-सिाराि प्रािंताची मूळ प्रजाती आिे , जी
रखरखीत व अधावट भागात वाढते.

राष्ट्रीय तंत्रज्ञाि निि: 11 िे
• 11 मे रोजी सिंपूणा भारतभर रािरीय तिंत्रज्ञाि वदि साजरा केला
जातो. आजच्या वदवशी राजस्थािमधील भारतीय सैन्याच्या
पोखरण कसोटी पररक्षेत्रात यशस्वीररत्ा परीवक्षत शक्ती -I
अिस्त्र प्रक्षेपास्त्र साजरा करण्यात आला.
• 11 मे 1998 रोजी झालेल्या पोखरण अणुचाचणीच्या वधाा पि
वदिाविवमत्त 11 मे रोजी सिंपूणा भारतभर रािरीय तिंत्रज्ञाि वदि
साजरा केला जातो.
•

शक्ती या पविल्या पोखरण अणू चाचणीला ‘स्माईवलिंग िुद्धा’
म्हणूििी ओळखले जाते जी मे 1974 मध्ये घेतली गेली िोती.

आं तरराष्ट्रीय पररचाररका निि 12 िे रोजी जागनतक स्तरावर
साजरा
•

•

आिं तररािरीय पररचाररका वदि प्रत्ेक वषी 12 मे रोजी जागवतक
स्तरावर साजरा केला जातो. िा वदवस फ्लोरे न्स िाईवटिं गेल
यािं च्या जयिंतीविवमत्त साजरा केला जातो.
2021 आिं तररािरीय पररचाररका वदिाचा ववषय आिे
‘पररचाररका: एक आवाजाचे िेतृत्व – भववष्यातील आरोग्य
सेवेसाठी एक दृिी’.

आं तरराष्ट्रीय कुटुं बांचा निवस: 15 िे
• आिं तररािरीय स्तरावर कुटुिं िािं िा वकती मित्त्व आिे िे प्रवतवििंवित
करण्यासाठी दरवषी 15 मे रोजी आिं तररािरीय कुटुिं िािंचा वदवस
साजरा केला जातो.
• िा वदवस कुटुिं िािं शी सिंििंवधत मुद्द्ािं ववषयी जागरूकता
वाढववण्याची आवण कुटुिं िािं िा प्रभाववत करणार्या सामावजक,
आवथाक आवण लोकसिंख्याशास्त्रीय प्रवक्रयािंचे ज्ञाि वाढववण्याची
सिंधी प्रदाि करतो. 2021 ची थीम “कुटुिं िे आवण िवीि तिंत्रज्ञाि”
आिे .
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राष्ट्रीय डें ग्यू निि: 16 िे
• भारतात, दरवषी 16 मे रोजी रािरीय ड्ें ग्यू वदि साजरा केला
जातो. िा वदवस म्हणजे आरोग्य आवण कुटुिं ि कल्याण
मिंत्रालयािे ड्ें ग्यू आवण त्ावरील प्रवतििंधक उपायािं ववषयी
जागरूकता वाढववण्याकररता, तसेच सिंसगाजन्य ििंगाम सुरू
िोण्यापूवी वेटर-जवित आजारावर वियिंत्रण ठे वण्याची तयारी
दशाववण्याकररता घेतलेला पुढाकार आिे .
• ड्ें ग्यू िा ड्ासािं द्वारे िोणारा आजार आिे जो ड्े ि -१, ड्ीईएि -२,
ड्ीईएि-3 आवण ड्ीईएि-4 अशा चार वेगवेगळ्या ड्ें ग्यू
ववषाणूच्या सेरोटाइपािं मुळे िोतो.
आं तरराष्ट्रीय प्रकाश निि 16 िे रोजी साजरा करण्यात आला
• भौवतकशास्त्रज्ञ आवण अवभयिंता, वथयोड्ोर मैमि यािं िी 1960
मध्ये केलेल्या लेसरच्या पविल्या यशस्वी ऑपरे शिच्या वधाा पि
वदिाविवमत्त आिं तररािरीय प्रकाश वदि (आयड्ीएल) प्रत्ेक वषी
16 मे रोजी साजरा केला जातो.
• ववज्ञाि, सिंस्कृती आवण कला, वशक्षण आवण वटकाऊ ववकास
आवण युिेस्कोची उिीिे साध्य करण्यासाठी औषध, सिंप्रेषण
आवण उजाा यासारख्या ववववध क्षेत्रात – प्रकाश, वशक्षण,
समािता आवण शािंतता या सवा क्षेत्रात प्रकाशाचा प्रभाव म्हणूि
िा वदवस साजरा केला जातो. 2021 आिं तररािरीय प्रकाश
वदिाचा सिंदेश “ववज्ञािावर ववश्वास ठे वा” असा आिे .
शांततेत जगण्याचा आं तरराष्ट्रीय निवसः 16 िे
• शािं ततेत जगण्याचा आिं तररािरीय वदवस 2018 पासूि दरवषी 16
मे रोजी आयोवजत केला जातो. शािं तता प्रस्थावपत करण्यासाठी
आिं तररािरीय समुदायाच्या सविष्णुता, समावेश, समज आवण
एकता प्रयत्ािं िा वियवमतपणे एकवत्रत करण्याचे एक साधि
म्हणूि यूएि जिरल असेंिीिे 16 मे आिं तररािरीय शािंतीसि
एकवत्रत जगण्याचा वदवस जािीर केला.
जागनतक िू रसंचार आनि िानहती सोसायटी नििः 17 िे
• जागवतक
दू रसिंचार
व
माविती
सोसायटी
वदि
(ड्ब्ल्यूटीआयएसड्ी), आिं तररािरीय दू रसिंचार सिंघटिेच्या
(आयटीयू) स्थापिेच्या स्मरणाथा 1969 पासूि दरवषी 17 मे
रोजी साजरा केला जातो.
• 2021 ची सिंकल्पिा “आव्हािात्मक काळात वड्वजटल
पररवतािाची गती” िी आिे .
• आयटीयूची स्थापिा 17 मे 1865 रोजी झाली, जेव्हा पॅररसमध्ये
पविल्या आिं तररािरीय टे वलग्राि ठरावावर स्वाक्षरी झाली.
जागनतक उच् रक्तिाब निवस: 17 िे
• वाढत्ा उच्च रक्तदाि (िीपी) ििल जिजागृती करण्यासाठी
आवण सवा दे शातील िागररकािं िा या मूक वकलरला
रोखण्यासाठी आवण वियिंवत्रत करण्यासाठी प्रोत्सावित
करण्यासाठी जागवतक उच्च रक्तदाि वदवस (ड्ब्ल्यूएचड्ी)
जगभरात 17 मे रोजी साजरा केला जातो. मे 2005 मध्ये िा
वदवस पविल्यािंदा आयोवजत करण्यात आला िोता.
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वल्डा िायपरटे न्शि ड्े 2021 ची सिंकल्पिा म्हणजे “आपल्या
िड् प्रेशरचे अचूक मोजमाप करा, त्ावर वियिंत्रण ठे वा, दीघा
काळ जागा” िी आिे

6 वा यूएि ग्लोबल रस्ता सुरक्षा सप्ताह: 17-23 िे 2021
•

6 वा यूएि ग्लोिल टर ॅ विक सेफ्टी आठवड्ा, जो यावषी 17 ते
23 मे दरम्याि साजरा केला जातो, जगभरातील शिरे , आवण
खेड्यािं साठी सवासाधारणपणे 30 वकमी / ताशी (20 मैल) वेगाची
मयाा दा ठरववण्यासाठी िोलावण्यात आला

•

प्रत्ेक यूएिजीआरएसड्ब्ल्यूची एक ववकली थीम असते. 6 व्या
यूएिजीआरएसड्ब्ल्यूची थीम # लव्ह 30 या टॅ गलाइिखाली
रर ीट् स िॉर लाइि आिे .

जागनतक एड् स लस निि: 18 िे
•

एचआयव्ही सिंसगा आवण एड्् सपासूि िचाव करण्यासाठी
लसीची आवश्यक तातड्ीची गरज वाढवण्यासाठी 18 मे रोजी
जागवतक एड्् स लस वदि, (एचआयव्ही लस जागरूकता वदवस
म्हणूििी ओळखला जातो) िा दरवषी साजरा केला जातो.
स्ट्क्लिंटि यािं च्या भाषणाच्या वधाा पि वदिाविवमत्त 18 मे 1998
रोजी पविला जागवतक एड्् स लस वदि साजरा करण्यात आला.

आं तरराष्ट्रीय संग्रहालय निि: 18 िे
•

“सिंग्रिालये िे सािंस्कृवतक दे वाणघेवाण, सिंस्कृतीचे समृद्धीकरण
आवण लोकािंमध्ये परस्पर समन्वय, सिकाया आवण शािं तता
ववकवसत करणे याचे मित्त्वाचे साधि आिे ” याववषयी
जिजागृती करण्यासाठी आिं तररािरीय सिंग्रिालय वदि 18 मे
रोजी साजरा केला जातो.

•

आिं तररािरीय सिंग्रिालय वदि 2021 ची थीम: “सिंग्रिालयाचे
भववष्य: पुिप्राा प्त आवण पुिप्रााप्ती”. याचे सिंयोजि आिं तररािरीय
सिंग्रिालये पररषदे िे (आयसीओएम) केले आिे .

20 िे रोजी जागनतक िधिाशी निि साजरा केला जातो
•

जागवतक मधमाशी वदि दरवषी 20 मे रोजी जागवतक स्तरावर
साजरा केला जातो. या तारखेला 20 मे रोजी मधमाश्या
पाळण्याचे प्रणेते अँटोि जॅिाचा जन्म 1734 मध्ये िोव्हे विया
येथे झाला.

•

मधमाशी वदवसाचा िे तू म्हणजे पयाावरणातील मधमाश्या आवण
इतर परागकणािंची भूवमका ओळखणे. जगातील सुमारे 33%
खाद्य उत्पादि मधमाश्यावर अवलिंिूि असते म्हणूिच ते
जैवववववधतेचे जति करण्यासाठी, विसगाा तील पयाा वरणीय
सिंतुलिासाठी आवण प्रदू षण कमी करण्यास उपयुक्त असतात.

•

जागवतक मधमाशी वदि 2021 ची थीम “मधमाशी गुिंतलेली
आिे : मधमाश्यासाठी चािं गले घर पुन्हा तयार करा”
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जागनतक िेटरोलोजी निि 20 िे रोजी जागनतक स्तरावर साजरा
करण्यात आला
•

•

जागवतक मेटरोलॉजी वदि दरवषी 20 मे रोजी जागवतक स्तरावर
साजरा केला जातो. या वदवशी अिेक दे श मेटरोलॉजी आवण
सिंििंवधत क्षेत्रात त्ाची प्रगती याििल जिजागृती करण्यासाठी
आिं तररािरीय स्तरावर सिकाया करतात.

•

•

जागवतक मेटरोलॉजी वदि 2021 ची थीम “आरोग्यासाठी मापि”

राष्ट्रीय िहशतवाि नवरोधी निवस: 21 िे
• भारतामध्ये रािरीय दिशतवादववरोधी वदि 21 मे रोजी भारताचे
केला जातो. शािंतता, सुसिंवाद आवण मािवजातीचा सिंदेश
दे ण्यासाठी आवण लोकािं मध्ये ऐक्य वाढववण्यासाठी िा वदवस

जागनतक कासव निि 23 िे रोजी साजरा करण्यात आला
•

साजरा केला जातो.
•

राजीव गािंधी िे भारताचे सवाात तरुण पिंतप्रधाि िोते. दे शाचे

वाि आनि नवकासासाठी सांस्कृनतक नवनवधतेसाठी जागनतक
निवस
•

सिंवाद आवण ववकास यासाठी सािंस्कृवतक ववववधतेसाठी

करण्यासाठी 23 मे रोजी आिं तररािरीय वदि साजरा केला जातो.
िी पररस्ट्स्थती ववकसिशील दे शािं मध्ये प्रसूती दरम्याि अिेक

केला जातो. वदवसाचा िेतू जगातील सिंस्कृतीिंच्या समृद्धी साजरा
सकारात्मक

िदलािंचा

समावेश

म्हणूि

आवण

त्ाच्या

पररवतािाचा एजिंट म्हणूि त्ाच्या ववववधतेचे मित्त्व अधोरे स्ट्खत
करणे िे आिे .
•

2001 मध्ये अिगावणस्तािात िावमयािच्या िुद्ध पुतळ्यािंचा
िाश झाल्यामुळे सिंयुक्त रािरािंच्या शैक्षवणक, वैज्ञाविक आवण
सािं स्कृवतक सिंघटिेिे (युिेस्को) ‘सािंस्कृवतक ववववधतेवरील
सावावत्रक घोषणा’ स्वीकारली.

आं तरराष्ट्रीय चहा निवस 21 िे रोजी जागनतक स्तरावर साजरा
करण्यात आला
•

भारताच्या सूचिेिुसार आिं तररािरीय चिा वदि 21 मे रोजी
जागवतक स्तरावर साजरा केला जातो. आिं तररािरीय चिा
वदिाचा उिे श चिा उत्पादक आवण चिा कामगारािंची पररस्ट्स्थती
सुधारण्याचा प्रयत् करणे िा आिे .

•

2019 पूवी, चिा उत्पादक दे शािं मध्ये जसे की िािंगलादे श,
श्रीलिंका, िेपाळ, स्ट्व्हएतिाम, इिं ड्ोिेवशया, केविया, मलावी,
मलेवशया, युगािंड्ा, भारत आवण टािं झाविया 15 वड्सेंिर िा वदवस
आिं तररािरीय चिा वदवस म्हणूि साजरा केला जात असे
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विमााण

प्रसुनतशास्त्रनवर्यक नफस्टु लाचा अंत करण्याचा आं तरराष्ट्रीय
निवसः 23 िे
• प्रत्ेक वषी, सिंयुक्त रािरसिंघाच्या (यूएि) प्रसुती व विरु लावरील
उपचारािं साठी आवण रोखण्यासाठी कृती करण्यास प्रवृत्त

जागवतक वदवस दरवषी 21 मे रोजी जागवतक स्तरावर साजरा
करणे आवण शािं तता आवण वटकाऊ ववकास साधण्यासाठी

जागवतक कासव वदि, अमेररकि कासव िचाव या िा-ििा
सिंस्थेतिे प्रत्ेक वषी 23 मे रोजी साजरा केला जातो.
जगभरातील कासव आवण त्ािंचे अदृश्य विवासस्थाि यािंचे
सिंरक्षण करण्यासाठी लोकािं मध्ये जागरूकता
करण्यासाठी िा वदवस साजरा केला जातो.

सिावे पिंतप्रधाि म्हणूि त्ािंची िेमणूक झाली आवण 1984 ते
1989 पयंत त्ािं िी दे शाची सेवा केली.

िोण्याच्या ववषयाििल जागरूकता विमाा ण करण्यासाठी
सिंयुक्त रािर प्रत्ेक वषी 22 मे रोजी जैववक ववववधतेसाठी
आिं तररािरीय वदि साजरा करते.
या वषी 2021 ची सिंकल्पिा “आम्ही उपायािं चा एक भाग
आिोत” िी आिे . जास्तीत जास्त आकषाक थीम, “आमचे
विराकरण विसगाा त आिे ”, अिंतगात जैववक ववववधता अिेक
वटकाऊ ववकासाच्या आव्हािािंिा उत्तर दे णारी आठवण म्हणूि
काम करते, िा घोषवाक्य गेल्या वषी विमााण िोणार्या गतीचा
सुरूवातीचा भाग म्हणूि विवड्ला गेले.

आिे .

माजी पिंतप्रधाि राजीव गािंधी यािं च्या पुण्यवतथीविवमत्त साजरा

जैनवक नवनवधतेसाठी आं तरराष्ट्रीय नििः 22 िे
वववशि मािवी वक्रयाकलापािं मुळे जैववक ववववधतेत लक्षणीय घट

•
•

मुली आवण स्ट्स्त्रयािंवर पररणाम करते.
2021 थीम: “मविलािंचे िक्क मािवावधकार आिेत! आता
विरु ला सिंपवा! ”.
2003 मध्ये युिायटे ड् िेशन्स पॉयुलेशि ििंड् (यूएिएिपीए)
आवण त्ाच्या साथीदारािं िी विरु ला रोखण्यासाठी आवण या
अवस्थेमुळे िावधत झालेल्यािंचे आरोग्य पुिसंचवयत करण्यासाठी
सिकायाा िे पुढाकार घेणारी जागवतक मोिीम टू एिं ड् विरु ला
सुरू केली. िा वदवस 2012 मध्ये अवधकृतपणे ओळखला गेला.

भारतीय राष्ट्रकुल निि: 24 िे
• एम्पायर ड्े म्हणूििी ओळखला जाणारा कॉमिवेल्थ ड्े भारत
आवण वब्रटिच्या इतर वसाितीिंमध्ये वब्रटीश साम्राज्याच्या
स्थापिेचा स्मृवतवदि दरवषी माचा मविन्यात दु सर्या सोमवारी
साजरा केला जातो. तथावप, भारतात आणखी एक कॉमिवेल्थ
वदि 24 मे रोजी साजरा केला जातो.
• यावषी कॉमिवेल्थ ड्े ची थीम आिे : कॉमि र्फ्ुचर ववतररत
करणे. या थीमचे उिीि 54 रािरकुल दे श िवामाि पररवतािावर
वियिंत्रण ठे वण्यासाठी, सुशासिला चालिा दे ण्यासाठी, लैंवगक
समाितेची प्राप्ती करणे यासारख्या आवश्यक उिीिे साध्य
करण्यासाठी मदत करणारे िवीि तिंत्रज्ञाि, जोड्णी आवण
कायापालट करीत आिेत िे अधोरे स्ट्खत करणे आिे

Adda247 मराठी App

| https://t.me/Adda247Marathi

|

Monthly Current Affairs PDF in Marathi | May 2021

आं तरराष्ट्रीय बेपत्ता िुलांचा निवस: 25 िे
• आिं तररािरीय िेपत्ता मुलािं चा वदवस दरवषी 25 मे रोजी जागवतक
स्तरावर साजरा केला जातो.
• अमेररकेचे अध्यक्ष रोिाल्ड रे गि यािं िी 1983 मध्ये या वदवसाची
घोषणा केली. 2001 मध्ये, 25 मे िा आिं तररािरीय गिाळ मुलािंचा
वदि (आयएमसीड्ी) म्हणूि ओळखला गेला.
25 िे रोजी जागनतक र्ायरॉईड निि साजरा करण्यात आला
• थायरॉईड् रोग असलेले रुग् आवण त्ािंचे उपचार करणारे
ड्ॉटर यािं च्यासाठी युरोपीयि थायरॉईड् असोवसएशि (एटीए)
आवण अमेररकि थायरॉईड् असोवसएशि (एटीए) आवण
त्ाििंतर लॅवटि अमेररकि थायरॉईड् सोसायटी (एलएटीएस)
आवण एवशया ओवशयािा थायरॉईड् असोवसएशि (एओटीए)
यािं च्या िेतृत्वात मोविमेचा एक भाग म्हणूि िा वदवस 2008
मध्ये स्थावपत झाला.
वेसाक निवस 2021 जागनतक स्तरावर 26 िे रोजी साजरा
केला गेला
• वेसाक वदवस 2021 िा जागवतक पातळीवर 26 मे रोजी
साजरा केला जातो. वेसाक, पौवणामेचा वदवस िा जगभरातील
िौद्धािं साठी सवाा त पववत्र वदवस आिे . या वदवशी भगवाि गौतम
िुद्धािं िा ज्ञाि प्राप्त झाले. सिंयुक्त रािर सिंघामािात दरवषी िा
वदवस साजरा केला जातो.
• िा वदवस 2000 पासूि सिंयुक्त रािर सिंघात साजरा केला जात
आिे . िा वदवस साजरा करण्याचा ठराव 1999 मध्ये मिंजूर
करण्यात आला िोता. 2004 पासूि आिं तररािरीय वेसक सवमट
आयोवजत केले जात आिे
28 िे रोजी जागनतक भूकनिि साजरा करण्यात आला
• जागवतक भूक वदवस दरवषी 28 मे रोजी जागवतक स्तरावर
साजरा केला जातो. या वदवसाचे उिीि म्हणजे जगभरात तीव्र
उपासमारीत रािणार्या 820 दशलक्षािं पेक्षा जास्त लोकािंििल
जागरूकता वाढववणे.
• 2011 पासूि िे लक्षात आले आिे की केवळ तीव्र
उपासमारीच्या दु दाशाििल जागरूकता पसरवणेच िािी तर
शाश्वत उपक्रमािं द्वारे उपासमार आवण गरीिी दू र करणे दे खील
गरजेचे आिे
िनहलांच्या आरोग्यासाठी आं तरराष्ट्रीय कृती नििः 28 िे
• मविलािंच्या आरोग्यासाठी आवण आरोग्याशी सिंििंवधत ववषयािंवर
जिजागृती करण्यासाठी 1987 पासूि दरवषी 28 मे रोजी
आिं तररािरीय स्तरावरील मविलािं चा आरोग्य वदि (आिं तररािरीय
मविलािंचा आरोग्य वदि) पाळला जातो.
• लॅवटि अमेररकि आवण कॅररवियि मविलािं चे आरोग्य िेटवका
(एलएसीड्ब्ल्यूएचएि) आवण प्रजिि िक्कािं साठी मविलािं चे
ग्लोिल िेटवका (ड्ब्ल्यूजीएिआरआर) यािं िी या वदवसाचा
शुभारिं भ केला
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गैर-स्वराज्य शानसत प्रिे शातील लोकांशी आं तरराष्ट्रीय एकता
करण्याचा आं तरराष्ट्रीय आठवडा
• सिंयुक्त रािरसिंघ 25 मे ते 31मे, 2021 पयंत गैर-स्वराज्य शावसत
प्रदे शातील लोकािंशी आिं तररािरीय एकता सप्ताि पाळत आिे .
06 वड्सेंिर, 1999 रोजी, सिंयुक्त रािर मिासभेिे स्वराज्य
शावसत प्रदे शािंचे लोक एकता सप्तािाचे वावषाक पालि
करण्यास सािं वगतले.
• यूएि चाटा रमध्ये, एक गैर-स्वराज्य शावसत प्रदे श असे
पररभावषत केले जाते ज्यािंचे लोक अद्याप स्वत: चे सरकार
चालववण्यास पररपूणा सक्षम झाले िािीत

नवनवध बातम्या
आिंि िनहंद्रािे ‘ऑर्क्क्सजि ऑि व्हील्स’ प्रकल्प सुरू केला.
• मवििं द्रा समूिाचे अध्यक्ष आििंद मवििं द्रा यािं िी कोरोिाव्हायरसच्या
तीव्रतेच्या ओघात ऑस्ट्क्सजिची कमतरता विमाा ण झाल्यामुळे
रूग्ालयािं मध्ये व घरािं मध्ये ऑस्ट्क्सजिची वाितूक सुकर
करण्यासाठी ‘ऑस्ट्क्सजि ऑि व्हील्स’ िा प्रकल्प सुरू केला
आिे .
• ‘ऑस्ट्क्सजि ऑि व्हील्स’ िा उपक्रम ऑस्ट्क्सजिचे उत्पादि
आवण ववशेषत: मिारािरात ऑस्ट्क्सजिचे उत्पादि आवण
वाितूक यािं च्यातील दरी कमी करे ल.
• ऑस्ट्क्सजि उत्पादकािं िा रुग्ालये आवण घरािंशी जोड्ण्यासाठी
ऑस्ट्क्सजि वसवलिंड्र ववतरीत करण्यासाठी मवििं द्रािे सुमारे 70
िोलेरो वपकअप टर क लावले आिे त.
• प्रकल्प मवििं द्रा लॉवजस्ट्रकच्या माध्यमातूि रािववला जात आिे .
• या व्यवतररक्त, ऑपरे शन्स किंटर ोल सेंटर स्थावपत केले गेले आिे
आवण स्थाविक रीविवलिंग प्लािं टमधूि रोरे जचे स्थाि पुन्हा भरले
जाईल. थेट-ते-ग्रािक मॉड्े ल दे खील सिंकस्ट्ल्पत केले जात आिे .
पेटीएििे कोनवड -19 लस शोधक साधि अिावरि केले
• वििटे क प्रमुख पेटीएमिे ‘वमिी अॅप रोअर’ वर लसीकरण
िॉटची उपलब्धता तपासण्यासाठी िागररकािं िा मदत करणारा
एक मिंच ‘कोववड् -19 लस शोधक’ सुरू केला.
• व्यासपीठावर वेगवेगळे वपि कोड् वकिंवा वजल्हा तपशील
वैयस्ट्क्तकररत्ा प्रववि करुि वववशि तारखेसाठी लसीकरण
िॉटची उपलब्धता तपासण्यात व्यासपीठ लोकािं िा (18+ वकिंवा
45+) मदत करे ल.
• माविती CoWIN API कड्ूि ररअल-टाइम आधारावर काढली
जाते जेथे लसीकरण घेण्यासाठी िॉट िुक केला जाऊ शकतो.
फेसबुक भारतात िोबाइल अँपवर लस शोधक साधि सािर
करे ल
• िेसिुकिे आपल्या मोिाइल अॅपवर लस शोधक साधि
आणण्यासाठी भारत सरकारिरोिर भागीदारी केली आिे,
ज्यामुळे
लोकािं िा रोगप्रवतििंधक
लस टोचण्यासाठी
जवळपासची वठकाणे ओळखता येतील.
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या सोशल मीवड्या किंपिीिे या आठवड्याच्या सुरूवातीला
दे शातील कोववड् -19 पररस्ट्स्थतीसाठी आपत्कालीि प्रवतसाद
प्रयत्ािं साठी 10 दशलक्ष ड्ॉलसा अिुदाि जािीर केले.
भारत सरकारिरोिर भागीदारी करूि, िेसिुक लस
वमळववण्यासाठी जवळपासची वठकाणे ओळखण्यास लोकािं िा
मदतकरण्यासाठी िेसिुकमध्ये आपले लस शोधक साधि 17
भाषािं मध्ये उपलब्ध असलेल्या िेसिुक मोिाइल अॅपवर
आणण्यास सुरवात करे ल.
या साधिात आरोग्य आवण कुटुिं ि कल्याण मिंत्रालयाद्वारे लस
केंद्राची वठकाणे आवण त्ािंचे ऑपरे शिचे तास प्रदाि केले गेले
आिे त.
दे शात वदल्या जाणार्या कोववड् -19 लस ड्ोसची एकूण सिंख्या
15.22 कोटी ओलािं ड्ली आिे .
तसेच, 1 मे पासूि सुरू िोणार्या 18 वषांवरील लसीकरणाच्या
कोव्हीड् -19 च्या िेज 3 च्या आधी 2.45 कोटीहूि अवधक
लोकािं िी Co-WIN digital platform िोिंदणी केली आिे .

•

भारतीय सैन्यािे उत्तर नसक्कीििध्ये पनहला सौर प्रकल्प सुरू
केला
• भारतीय लष्करािे िुकताच वसक्कीममध्ये पविला ग्रीि सौर
उजाा िािेवसिंग प्रकल्प सुरू केला. भारतीय सैन्य दलाच्या
जवािािं िा िायदा व्हावा यासाठी िी योजिा सुरू केली गेली.
• विस्पतीमध्ये व्हॅ िीवड्यमवर आधाररत िॅटरी तिंत्रज्ञाि
वापरण्यात आले आिे . िे 16,000 िूट उिं चीवर िािंधले गेले.
विस्पतीची क्षमता 56 केव्हीए आिे . आयआयटी मुिंिईच्या
सिकायाा िे ते पूणा झाले.

•

•

•

•

•
•

स्टर ॉटोलांचद्वारे जगातील सवाथत िोठे नविािािे चाचिी उड्डाि
पूिथ केले
• जगातील सवाा त मोठे ववमाि, िायपरसॉविक वाििे वाितूक
करण्यासाठी आवण अिंतराळात सुलभतेिे प्रवेश करण्यासाठी
वड्झाइि केलेले, कॅवलिोविायाच्या मोजाव वाळविंटात स्वच्छ
आकाशात गेले. रर ाटोलािंच किंपिीिे िायपरसॉविक वाििे
वाितूक करण्यासाठी आवण जागेवर सुलभ प्रवेश
वमळववण्यासाठी िे वड्झाइि केले.
• ‘रॉक’ िावाच्या ववमािात दु िेरी-र्फ्ूजॅलेज वड्झाइि आवण
सवाा त लािं ि 385 िूट (117 मीटर) पिंख असलेले, 321 िूट (98
मीटर) उिं चीची ि्युज एच-4 िरक्यूवलस उड्डाण करणारे िवाई
पररविि िोटला मागे टाकूि दे ण्यात आले आिे .
• रर ॉटोलािंच 550,000 पौिंड् पेलोड् वाहूि िेण्याचे उिीि आिे
आवण उच्च उिं चीवरूि रॉकेट प्रक्षेवपत करण्यास सक्षम असेल

अपिंग लोकािं िा लसीकरण केंद्रात येण्यास अड्चणी येत
असतािा अशा प्रकारची िी पविलीच ‘ड्र ाइव्ह-इि लसीकरण
केंद्र’ सुववधा िागररकािं िा उपलब्ध करुि दे ण्यात आली आिे .

•

ज्या िागररकािंकड्े स्वत: ची वाििे िािीत अशा िागररकािं िा या
केंद्रािे वाितुकीची सुववधादे खील उपलब्ध करुि वदली आिे .
लसीकरण सुरू करण्यात आले आिे आवण िी सुववधा
समाजातील सवा घटकािं साठी उपलब्ध आिे .

•

या पविल्या प्रकल्पाच्या यशाचा आढावा घेत शिरातील इतर
मस्ट्ल्ट पावकंगमध्ये िी सुववधा उपलब्ध करुि दे ण्यात येणार
असल्याची माविती खासदार राहुल शेवाळे यािं िी वदली.

पोतुथगालिध्ये जगातील सवाथत लांब पािचारी पुल उघडला
•

पोतुागालमध्ये “अरुका” िावाचा जगातील सवाा त लािंि पादचारी
सस्पेन्शि पूल पोतुागालमध्ये उघड्ण्यात आला िोता, अशी
माविती युिेस्कोच्या अरोका वल्डा वजओपाकािे प्रवसद्धीपत्रकात
वदली आिे .
अरुका वब्रज केिलमधूि सस्पेन्शि केलेल्या मेटल वॉक वेसि
त्ाच्या कालखिंड्ात अधाा वकलोमीटर (सुमारे 1,700 िूट)
चालण्याची सुववधा दे ते. सुमारे 175 मीटर (574 िूट) खाली
पायवा िदी धिधब्यातूि वािते.

•

पूल V-आकाराच्या काँक्रीटच्या टॉवसा दरम्याि रीलच्या
केिल्सवर लटकलेला आिे आवण पायवा िदीच्या काठी जोड्ला
आिे . रे कॉड्ा ब्रेवकिंग वब्रज तयार करण्यास वकत्ेक वषे लागली
आवण पोतुागीज रु वड्ओ आयटे कॉि यािं िी वड्झाइि केली. िे
कॉन्ड्यूररल यािं िी ििवले असूि सुमारे $2.8 दशलक्ष (2.3
दशलक्ष युरो) खचा झाले.

िेफ्लॉवर

400:

अटलांनटकिध्ये

िेर्क्व्हगेट

करण्यासाठी

जगातील पनहले िािव रनहत जहाज
•

“मे फ्लावर 400” िावाचे जगातील पविले मािव रवित वेसल
अटलािंवटकमधूि िॅस्ट्व्हगेट करण्यासाठी सेट केले आिे .
आयिीएम च्या सिकायाा िे प्रोमेयर या सागरी सिंशोधि सिंस्थेिे िे
तयार केले आिे .

िे शातील प्रर्ि ‘डर ाइव्ह इि लसीकरि केंद्र’ चे िुंबईत
अिावरि झाले
• मुिंिईत खासदार राहुल शेवाले यािं च्या िस्ते रािरातील पविल्या
‘ड्र ाइव्ह इि लसीकरण केंद्र’ चे उद् घाटि झाले. िे केंद्र दादर
येथील कोवििूर स्क्वेअर टॉवरच्या पावकंगमध्ये उभारण्यात आले
आिे .
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जलीय सस्ति प्राण्यािं चा मागोवा घेण्यासाठी, पाण्यातील
प्लास्ट्रकचे ववश्लेषण करण्यासाठी आवण सागरी प्रदू षणाचा

•

अभ्यास करण्यासाठी िे 15 मे 2021 रोजी टर ान्सलाटलािंवटक
प्रवासाला सुरुवात करे ल.
हाले-डे र्क्व्हडसििे

‘लाइव्हवायर’

ऑल-इलेर्क्टरक

िोटरसायकल ब्रँड बाजारात आिला.
• िाले-ड्े स्ट्व्हड्सि इिं किे वेगािे वाढणार्या इलेस्ट्टरक वािि
िाजारावर छाप पाड्ण्यासाठी किंपिीिे िुकताच केलेला
“लाइव्हवायर” िा एक ऑल-इलेस्ट्टरक मोटरसायकल ब्रँड्
िाजारात आणला आिे .
•

आिे .
िे केवळ प्रवाश्यािं साठी सुरवक्षतता, आराम आवण वेळेची िचत
सुविवित करणार िािी तर पुढील-वपढ्ािंतील तार्फ्ातूि कमी
वकमतीच्या भाड्यािे घेण्यास दे खील मदत करे ल जेणेकरूि
त्ािं च्या प्रवासाच्या योजिा कधीिी अड्थळा आणू शकणार
िािीत.

चक्रीवािळ तैक्तेचा बऱयाच राज्यािा तडाखा
• चक्रीवादळ तैक्तेिे रवववारी पिाटे च्या वेळेस सवाा वधक तीव्रता
प्राप्त केली आवण आता ते एक अत्िंत गिंभीर चक्रीय वादळ
(118 ते 166 वकमी / तास वेग) ििले आिे .
• भारत िवामाि खात्ािे (आयएमड्ी) जारी केलेल्या ताज्या
चक्रीवादळाच्या सावधतेमुळे िे वादळ गुजरातच्या वकिारपट्टी,
मिारािर, गोव्याच्या जवळपास पोिोचेल.
आयडीआरबीटी नबर्क्ल्डंग िॅशिल नडनजटल फायिार्क्शशयल
इशिास्टर क्चर (एिएडीआय)
• इस्ट्िट्यूट िॉर ड्े व्हलपमेंट अँड् ररसचा इि िॅिंवकिंग टे क्नॉलॉजी
(आयड्ीआरिीटी),
िॅशिल
वड्वजटल
िायिास्ट्न्शयल
इन्िारर क्चर (एिएड्ीआय) िावाची पुढची वपढी वड्वजटल
आवथाक पायाभूत सुववधा तयार करीत आिे . भववष्यात वड्वजटल
ववत्तीय सेवािं च्या वाढीसाठी एिएड्ीआय एक रोड्मॅप आवण
िेमवका प्रदाि करे ल.
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गुगलिे आपला जागवतक परवािा कायाक्रमिे भारतात न्यूज
शोकेस सुरू करण्याची घोषणा केली आिे . गुगलिे 30 भारतीय
प्रकाशकािंशी त्ािं च्यातील कािी सामग्रीवर प्रवेश दे ण्याच्या
करारावर वशक्कामोताि केले आिे .

•

एअरलाइि कंपिी गोएअरिे ‘गो फस्टथ ’ म्हिूि केला स्वतः च्या
िावात बिल
• वावड्या समूिाच्या मालकीच्या, गोएयरिे “तुम्ही प्रथम या” या
िवीि उिीिेसि स्वत: ला ‘गो िरा ’ असे म्हटले आिे . 15
वषाा ििंतर स्वतः च्या िावात केलेला िदल िा कोववड् -19 या
साथीच्या आजाराचा व्यवसायातील पररणामावर उपाय म्हणूि
किंपिीिे यूएलसीसी (अल्टर ा-कम-वकिंमतीचे वािक) ववमाि
मॉड्े लमध्ये कॅररयर चालववण्याच्या केलेल्या प्रयत्ाचा एक भाग

जोड्ण्यासाठी एसड्ीएि (सॉफ्टवेअर पररभावषत िेटववकंग) सि
5 जी / एज क्लाऊड्चा समावेश आिे .
आयड्ीआरिीटी िी भारतीय ररझव्हा िँक (आरिीआय) ची एक
शाखा आिे .

गुगलिे भारतात शीर्थ प्रकाशकांसह न्यूज शोकेसची िोंि केली
आहे

किंपिी स्वतिंत्र युवा वािि-केंवद्रत ववभाग तयार करे ल, कारण
पुढील तरुण वपढी आवण अवधक पयाा वरणास जागरूक
चालकािं िा आकवषात करणे िे त्ाचे लक्ष्य आिे.

•

•

एिएड्ीआयमध्ये आधुविक िेटवका इन्िारर क्चरचा समावेश
असेल ज्यात िॅक-एिं ड्मध्ये ड्े टा सेंटर इन्िारर क्चरला

तिंत्रज्ञािाच्या व्यासपीठावरूि वाजवी
वकिंमत आवण
जाविरातीिंच्या वाटा मावगतल्या जाणार्या जागवतक माध्यम
ििंधुतािं च्या दिाव वाढत असतािा िा करार करण्यात आला.

िॅशिल गॅलरी ऑफ िॉडिथ आटथ िे ऑनडओ-र्क्व्हज्युअल गाइड
अॅप लाँच केले
• आिं तररािरीय सिंग्रिालये वदि 2021 च्या विवमत्तािे िॅशिल गॅलरी
ऑि मॉड्िा आटा (एिजीएमए) िे ऑवड्ओ-स्ट्व्हज्युअल गाइड्
अॅप लाँच केले.
• अॅप सिंग्रिालय दशाकािं िा गॅलरीमध्ये प्रदवशात भारतीय आधुविक
कलेशी सिंििंवधत वकस्से आवण कथा ऐकण्यास सक्षम करे ल.
हीरो ग्रुपिे ‘हीरो वायडथ ’ हा एज्यू-टे क प्लॅटफॉिथ बाजारात
आिला
• मुिंजाळ कुटुिं िाच्या िेतृत्वात विरो समूिािे िवीि वशक्षण तिंत्रज्ञाि
राटा अप ‘िीरो वायड्ा ’ सुरू केला आिे , जो एिं ड्-टू -एिं ड् लविंग
इकोवसरम दे ईल. या िवीि एड्टे क उपक्रमाद्वारे , विरो
•

समूिाचे एड्-टे क जागेत प्रवेश करण्याचे उिीि आिे .
विरो वायड्ा िे ववत्त व ववत्तीय तिंत्रज्ञाि; खेळ वड्झाइि; ड्े टा
ववज्ञाि, मशीि लविंग (एमएल) आवण कृवत्रम िुस्ट्द्धमत्ता (एआय)
मधील एकास्ट्त्मक कायाक्रम; उद्योजक ववचार आवण िाववन्यपूणा;
आवण पूणा रॅ क ववकास यासारख्या ववषयातील पूणावेळ व
अधा-वेळ प्रोग्राम ऑिर करण्यासाठी मॅसेच्युसेट्स इस्ट्िट्यूट
ऑि टे क्नॉलॉजी (एमआयटी) आवण वसिंग्युलॅररटी युविव्हवसाटी
यासारख्या शीषा जागवतक ववद्यापीठािं मध्ये भागीदारी केली आिे .

सवथ स्पधाथ परीक्षांसाठी िहत्त्वाचे िुद्दे:
•
•
•
•
•

िररयाणाची राजधािी: चिंदीगड्.
िररयाणाचे राज्यपाल: सत्दे व िारायण आया.
िररयाणाचे मुख्यमिंत्री: मिोिर लाल खट्टर.
SIDBI चे सीएमड्ी: एस रमि;
SIDBI स्थापिा: 2 एवप्रल 1990 रोजी;
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SIDBI चे मुख्यालय: लखिऊ, उत्तर प्रदे श

•

िीआरओचे मिासिंचालक: लेफ्टििंट जिरल राजीव चौधरी;

•

िीआरओ मुख्यालय: िवी वदल्ली;

•

आिं तररािरीय ऑवलस्ट्म्पक सवमती अध्यक्ष: थॉमस िाख;

•

िीआरओ स्थावपत: 7 मे 1960.

•

आिं तररािरीय ऑवलस्ट्म्पक सवमतीची स्थापिाः 23 जूि 1894,

•

इिं वड्यि िँकेचे मुख्यालय: चेन्नई, तावमळिाड्ू.

•

इिं वड्यि िँकेचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: पद्मजा चिंदुरू.

•

पविम ििंगालचे राज्यपाल: जगदीप धिखर

•

इिं वड्यि िँक टॅ गलाइिः आपली स्वतः ची िँक, िँवकिंग जी दु प्पट

•

वसक्कीमचे मुख्यमिंत्री: पी एस गोले.

चािंगली आिे .

•

वसस्ट्क्कमचे राज्यपाल: गिंगा प्रसाद

भारत सिंचार विगम वलवमटे ड् चे अध्यक्ष व एमड्ी: प्रवीण कुमार

•

आयसीसीचे अध्यक्ष: ग्रेग िाकाले.

पुरवार.

•

आयसीसीचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: मिु साविी.

•

भारत सिंचार विगम वलवमटे ड् मुख्यालय: िवी वदल्ली

•

आयसीसीचे मुख्यालय: दु िई, सिंयुक्त अरि अवमराती

•

अॅस्ट्क्सस िँक मुख्यालय: मुिंिई;

•

इिं टरिॅशिल कन्फेड्रे शि ऑि वमड्वाइव्हचे अध्यक्ष: िेंका

•

अॅस्ट्क्सस िँक स्थापिा: 1993

•

आिं तररािरीय कामगार सिंघटिेचे मुख्यालय: वजविव्हा, स्ट्स्वत्झलंड्.

•

आिं तररािरीय कामगार सिंघटिेचे अध्यक्ष: गाय रायड्र.

•

आिं तररािरीय कामगार सिंघटिा स्थापिा: 1919

•

रवशयाचे अध्यक्ष: व्लावदमीर पुवति.

•

रवशया राजधािी: मॉस्को.

•

ड्ब्ल्यूएचओचे मुख्यालय: वजविव्हा, स्ट्स्वत्झलंड्.

•

रवशया चलि: रवशयि रूिल.

•

रर ॅ टोलािंच मुख्यालय: मोजावे, कॅवलिोविाया, यूएसए;

•

जपाि राजधािी: टोवकयो;

•

रर ॅ टोलािंच मुख्य कायाकारी अवधकारी आवण अध्यक्ष: जीि

•

जपाि चलि: जपािी येि;

•

जपािचे पिंतप्रधाि: योवशिाइड् सुगा.

•

मवििं द्रा समूिाचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: पवि कुमार

•

•

आिं तररािरीय

ऑवलस्ट्म्पक

सवमतीचे

मुख्यालय:

लॉझिे,

स्ट्स्वत्झलंड्;

पॅररस, िान्स

कॅड्ी;
•

इिं टरिॅशिल कन्फेड्रे शि ऑि वमड्वाइव्हचे मुख्यालय: िेग,
िेदरलँड््स

•

जागवतक

आरोग्य

सिंघटिेचे

ड्ायरे टर-जिरल:

टे ड्रोस

अधािोम.

फ्लॉयड्.
•

ओवड्शाचे मुख्यमिंत्री: िवीि पटिायक आवण राज्यपाल
गणेशीलाल आिेत

गोयिका.

•

•

मवििं द्रा ग्रुपची स्थापिाः 2 ऑटोिर 1945, लुवधयािा.

•

•

ववप्रोिे एचसीएल टे कला मागे टाकत वतसर्या क्रमािंकाची

•

भारतीय आयटी किंपिी ििली

•

मिारािर मुख्यमिंत्री: उद्धव ठाकरे
अस्ट्खल भारतीय िुस्ट्द्धिळ मिासिंघाचे अध्यक्ष: सिंजय कपूर;

•

ववप्रो वलवमटे ड्चे अध्यक्ष: ररषद प्रेमजी.

•

ऑल इिं वड्या चेस िेड्रे शि मुख्यालय स्थाि: चेन्नई;

•

ववप्रो मुख्यालय: िेंगलुरू;

•

अस्ट्खल भारतीय िुद्धीिळ मिासिंघ स्थापिा: 1951

•

ववप्रोचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी: वथअरी

•

पोतुागाल अध्यक्ष: मासेलो रे िेलो वद सूसा;

ड्े लापोटा

•

पोतुागाल राजधािी: वलस्बि;

•

आयसीआयसीआय िँक मुख्यालय: मुिंिई, मिारािर.

•

पोतुागाल चलि: युरो.

•

आयसीआयसीआय िँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी

•

िीआरओचे मिासिंचालक: लेफ्टििंट जिरल राजीव चौधरी.

अवधकारी: सिंदीप िख्शी.

•

िीआरओ मुख्यालय: िवी वदल्ली.

•

आयसीआयसीआय िँक टॅ गलाइिः िम िै िा, ख्याल आपका.

•

िीआरओ स्थापिा : 7 मे 1960.

•

रािरीय मािवावधकार आयोग गठिः 12 ऑटोिर 1993;
रािरीय मािवावधकार आयोग कायाक्षेत्र: भारत सरकार;

•

एसआयआयची स्थापिा सायरस पूिावाला (अदार पूिावाला

•

•

रािरीय मािवावधकार आयोग मुख्यालय: िवी वदल्ली.
एसिीआय चेअरपसाि: वदिेशकुमार खारा.

•

एसिीआय मुख्यालय: मुिंिई.

•

वििं दुस्ताि एरोिॉवटक्स वलवमटे ड्: सीएमड्ीः आर माधवि

•

एसिीआय स्थापिा: 1 जुलै 1955.

•

वििं दुस्ताि एरोिॉवटक्स वलवमटे ड् मुख्यालय: िेंगलुरू

•

िेसिुकचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: माका झुकरिगा.

•

रोल्स रॉयसचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: टोरा ि मुलर-

•

िेसिुक मुख्यालय: कॅवलिोविाया, यूएस.

•
•
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रोल्स रॉयस सिंस्थापक: िायरीशे मोटोरे ि वका एजी

•

युरोवपयि युवियि मुख्यालय : ब्रुसेल्स, िेस्ट्ियम;

•

रोल्स रॉयसची स्थापिा: 1904

•

युरोवपयि सिंघ स्थापिा : 1 िोव्हेंिर 1993.

•

रोल्स रॉयस मुख्यालय: वेरिेम्पिेट, युिायटे ड् वकिंगड्म.

•

िाइट िँक इिं वड्याचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सिंचालक:

•

आिं तररािरीय मविला न्यायाधीश सिंघटिेचे अध्यक्ष: व्हे िेसा रुईझ

•

आिं तररािरीय मविला न्यायाधीश सिंघटिेची स्थापिा: 199

•

िाइट िँक मुख्यालय: लिंड्ि, युिायटे ड् वकिंगड्म;

•

आिं तररािरीय मविला न्यायाधीश सिंघटिेचे मुख्यालय: वॉवशिंग्टि

•

िाइट िँकची स्थापिा: 1896;

ड्ीसी, यूएसए.

•

िाइट िँकचे सिंस्थापक: िॉवड्ा िँक, जॉि िाइट, ववल्यम

•

वशवशर िैजल.

कोटक मवििं द्रा िँकेचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: उदय

रटली.

कोटक.

•

िासाचे मुख्यालय: वॉवशिंग्टि ड्ी.सी., युिायटे ड् रे ट्स

•

कोटक मवििंद्रा िँक स्थापिा: 2003.

•

िासाची स्थापिा: 1 ऑटोिर 1958.

•

कोटक मवििंद्रा िँक मुख्यालय: मुिंिई, मिारािर.

•

वत्रपुराचे मुख्यमिंत्री: विप्लि कुमार दे ि.

•

कोटक मवििंद्रा िँक टॅ गलाइि: चला पैसे साधे करूया

•

राज्यपाल: रमेश िायस.

•

जागवतक अथ
ॅ लेवटक्सचे अध्यक्ष: सेिॅस्ट्रयि कोए.

•

िजाज ववत्त मुख्यालय: पुणे, मिारािर;

•

जागवतक अथ
ॅ लेवटक्सचे मुख्यालय: मोिाको.

•

िजाज िायिान्सचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: सिंजीव िजाज.

•

जागवतक अॅथलेवटक्सची स्थापिाः 17 जुलै 1912.

•

एचड्ीएिसी िँकेचे मुख्यालय: मुिंिई, मिारािर;

•

विमाचल प्रदे शचे राज्यपाल: ििंड्ारू दत्तात्रेय;

•

एचड्ीएिसी िँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी:

•

विमाचल प्रदे शचे मुख्यमिंत्री: जय राम ठाकूर

•

लक्ष्मी ववलास िँक मुख्यालय: चेन्नई, तावमळिाड्ू.

•

एचड्ीएिसी िँकेची टॅ गलाइिः आम्हाला आपले जग समजते.

•

लक्ष्मीववलास िँक स्थापिा: 1926.

•

िीती आयोग स्थापिाः 1 जािेवारी 2015.

•

आयसीआरसीचे अध्यक्षः पीटर मॉरर.

•

िीती आयोग मुख्यालय: िवी वदल्ली.

•

आयसीआरसीचे मुख्यालय: वजविव्हा, स्ट्स्वत्झलंड्

•

िीती आयोगाचे अध्यक्ष: िरें द्र मोदी.

•

सिंयुक्त रािर सिंघटिेचे सरवचटणीस: अँटोवियो गुटेरेस.

•

माररकाड्ा मुख्यालय: न्यूयॉका, युिायटे ड् रे ट्स.

•

सिंयुक्त रािर सिंघ (यूएि) िी आिं तररािरीय सिकायााला प्रोत्सािि
करण्यासाठी 24 ऑटोिर 1945 रोजी स्थापि झालेली

•

माररकाड्ा अध्यक्ष: मायकेल वमिाच.

•

स्पेसएक्सचे सिंस्थापक आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी: एलोि

सवशधर जगदीशि;

दे शािं मधील एक सिंघटिा आिे .

मस्क.

•

एव्हरे रचे िेपाळी िाव: सागरमाथा;

•

स्पेसएक्सची स्थापिा: 2002.

•

वतिेटी िाव: चोमोलुन्मा

•

स्पेसएक्स मुख्यालय: कॅवलिोविाया, युिायटे ड् रे ट्स ऑि

•

आसामचे राज्यपाल: जगदीश मुखी

•

अध्यक्ष ड्ीआरड्ीओ: जी. सतीश रे ड्डी.

•

इस्रोचे अध्यक्ष: के. वसवि.

•

ड्ीआरड्ीओ मुख्यालय: िवी वदल्ली.

•

इस्रो मुख्यालय: िेंगळु रू, किााटक.

•

ड्ीआरड्ीओ स्थावपतः 1958.

•

इस्रोची स्थापिाः 15 ऑगर 1969.

•

युरोवपयि पररषद स्थापिा : 9 वड्सेंिर 1974;

•

रािरीय ववज्ञाि वदि 28 िेब्रुवारी रोजी सिंपूणा भारतात साजरा
केला जातो.

•

आयसीसीचे अध्यक्ष: ग्रेग िाकाले.

•

आयसीसीचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: मिु साविी.

•

आयसीसीचे मुख्यालय: दु िई, सिंयुक्त अरि अवमराती.

•

पेटीएम मुख्यालय: िोएड्ा, उत्तर प्रदे श.

•

पेटीएम सिंस्थापक आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी: ववजय

अमेररका.

शेखर शमाा .
•

पेटीएम स्थावपत: 2009.

•

इस्त्राईलची राजधािी जेरुसलेम आिे आवण चलि इस्त्रायली
शेकेल आिे .

•
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•

वदल्लीचे मुख्यमिंत्रीकेजरीवाल अरवविंद :;
वदल्लीचे लेफ्टििंट गव्हिार.िैजल अविल :

•

िाले-ड्े स्ट्व्हड्सि इन्क. स्थापिा: 1903

•

चीि राजधािी: िीवजिंग.

भारत पेटरोवलयम कॉपोरे शि वलवमटे ड् मुख्यालयमुिंिई :;
भारत पेटरोवलयम कॉपोरे शि वलवमटे ड् स्थापिा: 1952.
आयसीएएसचे अध्यक्ष: गाय पाकार;
आयसीएएस मुख्यालय: ब्रुसेल्स कॅवपटल, िेस्ट्ियम;
अॅड्व्हटाा यवझिंग रँ ड्ड््ा स कौस्ट्न्सल ऑि इिं वड्या ची स्थापिा:

•

चीि चलि: रे स्ट्न्मन्िी.

•

चीिचे अध्यक्ष: शी वजिवपिंग.

•

चीि रािरीय अिंतराळ प्रशासि स्थापिा: 22 एवप्रल 1993.

•

चीि रािरीय अिंतराळ प्रशासि प्रशासक: झािं ग केवजयाि.

•

चीि रािरीय अिंतराळ प्रशासि मुख्यालय: िै वड्यि वजल्हा,
िीवजिंग, चीि.

•

7 एवप्रल 1948 रोजी ड्ब्ल्यूएचओ ची स्थापिा झाली.

•

ड्ब्ल्यूएचओ

1985;
अॅड्व्हटाा यवझिंग रँ ड्ड््ा स कौस्ट्न्सल ऑि इिं वड्याचे मुख्यालय:
मुिंिई.
OCHA ची स्थापिा: 19 वड्सेंिर 1991;
OCHA मुख्यालय: न्यूयॉका, युिायटे ड् रे ट्स आवण इस्तिंिूल,
तुकी.
एचड्ीएिसी िँकेचे मुख्यालय: मुिंिई, मिारािर.
एचड्ीएिसी िँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी:
सवशधर जगदीशि.
एचड्ीएिसी िँकेची टॅ गलाइिः आम्हाला आपले जग समजते.
केअर रे वटिं ग्स स्थापिा : 1993.
केअर रे वटिं ग्ज मुख्यालय : मुिंिई, मिारािर.

•

केअर रे वटिं ग्सचे व्यवस्थापकीय सिंचालक आवण मुख्य कायाकारी
अवधकारी: अजय मिाजि.

•

गूगल मुख्य कायाकारी अवधकारी: सुिंदर वपचाई.
गूगलची स्थापिा: 4 सप्टेंिर 1998, कॅवलिोविाया, युिायटे ड्

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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रे ट्स.
गूगल सिंस्थापक: लॅरी पृष्ठ, सेगेई वब्रि
इरोट टे क्नोलॉजीजचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी:
सिंजीव पािं ड्े;
इरोट टे क्नोलॉजीज मुख्यालय: िोएड्ा, उत्तर प्रदे श
वब्रक्स सदस्य दे शािंच्या प्रवतविधीिंमध्ये ब्राझील, रवशया, भारत,
चीि आवण दवक्षण आविका यािंचा समावेश आिे .
स्ट्स्वत्झलंड् चलि: स्ट्स्वस िॅिंक;
स्ट्स्वत्झलंड्ची राजधािी: ििा;
स्ट्स्वत्झलंड्चे अध्यक्ष: गाय पामेवलि
पिंजाि िॅशिल िँकेचे मुख्यालय: िवी वदल्ली.
पिंजाि िॅशिल िँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी
एस. मस्ट्ल्लकाजुाि राव.
पिंजाि िॅशिल िँक स्थापिा: 19 मे 1894, लािोर, पावकस्ताि.
जागवतक िँकेचे मुख्यालय: वॉवशिंग्टि, ड्ी.सी., युिायटे ड् रे ट्स.
जागवतक िँकेची विवमातीः जुलै 1944
जागवतक िँकेचे अध्यक्ष: ड्े स्ट्व्हड् मालपास
जागवतक अन्न कायाक्रम मुख्यालय: रोम, इटली;
जागवतक अन्न कायाक्रम स्थापिा: 1961.
िाले-ड्े स्ट्व्हड्सि इिं क. मुख्य कायाकारी अवधकारी: जोचेि
झीटझ (माचा – 2020);
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आिं तररािरीय

सावाजविक

आरोग्यासाठी

जिािदार असलेल्या सिंयुक्त रािरािं ची एक ववशेष एजन्सी आिे .
•

ड्ब्ल्यूएचओचे मुख्यालय वजिेव्हा, स्ट्स्वत्झलंड्मध्ये आिे .

•

ड्ब्ल्यूएचओचे सध्याचे अध्यक्ष ड्ॉ टे ड्रॉस अॅड्ॅिॉम घ्िेिेररयस
आिे त.

•

सिंस्कृती मिंत्रालयाचे राज्यमिंत्री (आयसी): प्रिलादवसिंग पटे ल.

•

उत्तराखिंड्चे मुख्यमिंत्री: तीरथवसिंग रावत.

•

उत्तराखिंड्चे राज्यपाल: िेिी राणी मौया.

•

पिंजािचे मुख्यमिंत्रीः कॅप्टि अमररिं दर वसिंग.

•

पिंजािचे राज्यपाल: व्ही.पी.वसिंि िदिोरे .

•

विमाचल प्रदे शचे राज्यपाल: ििंड्ारू दत्तात्रेय.

•

विमाचल प्रदे शचे मुख्यमिंत्री: जय राम ठाकूर.

•

िागालँड्चे मुख्यमिंत्री: विवियू ररओ.

•

िागालँड्चे राज्यपाल: आर. एि. रवी.

•

मवणपूरचे मुख्यमिंत्री: एि. िीरे ि वसिंग.

•

राज्यपाल: िजमा िे पतुल्ला.

•

िररयाणा राजधािी: चिंदीगड्.

•

िररयाणाचे राज्यपाल: सत्दे व िारायण आया.

•

िररयाणाचे मुख्यमिंत्री: मिोिर लाल खट्टर.

•

तेलिंगणा राजधािी: िैदरािाद.

•

तेलिंगणाचे राज्यपाल: तावमळसाई सौिंदाराजि.

•

तेलिंगणाचे मुख्यमिंत्री: के. चिंद्रशेकर राव.

•

पविम ििंगालचे मुख्यमिंत्री: ममता िॅिजी.

•

राज्यपाल: जगदीप धिखार.

•

िीसीसीआयचे अध्यक्ष: सौरव गािं गुली.

•

िीसीसीआयचे सवचव: जय शाि.

•

िीसीसीआयचे मुख्यालय: मुिंिई, मिारािर.

•

िीसीसीआय स्थापिा: वड्सेंिर 1928

•

ररलायन्स वजओचे अध्यक्ष इन्फोकॉम: मॅर्थ्ू ओमेि.

•

ररलायन्स वजओ सिंस्थापक: मुकेश अिंिािी.

•

ररलायन्स वजओची स्थापिा: 2007.

•

ररलायन्स वजओ मुख्यालय: मुिंिई.

•

अदािी ग्रुपचे सिंस्थापक: गौतम अदािी.

•

अदािी ग्रुपची स्थापिाः 20 जुलै 1988.
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अदािी ग्रुपचे मुख्यालय: अिमदािाद.

•

आिं तररािरीय सिंग्रिालये पररषद सिंस्थापक: चौन्सी जे. िॅ मवलि.

•

एअरटे ल पेमेंट्स िँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी

•

अन्न व कृषी सिंघटिेचे मिासिंचालक: क्यू ड्ोिंग्यू.

अवधकारी: िुब्रता विस्वास.

•

अन्न व कृषी सिंघटिेचे मुख्यालय: रोम, इटली.

•

एअरटे ल पेमेंट्स िँक मुख्यालय: िवी वदल्ली.

•

अन्न आवण कृषी सिंस्था स्थापिा केली: 16 ऑटो

•

एअरटे ल पेमेंट्स िँक स्थापिा: जािेवारी 2017.

•

िािाड्ा ची स्थापिा: 12 जुलै 1982.

•

येस िँक मुख्यालय: मुिंिई, मिारािर.

•

िािाड्ा मुख्यालय: मुिंिई.

•

येस िँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी: प्रशािं त

•

िािाड्ा चे अध्यक्ष: जी आर वचिंतला.

कुमार.

•

वतिेट राजधािी: ल्हासा.

•

आरिीआय 25 वे गव्हिार: शक्तीकािंत दास.

•

वतिेट चलि: रे स्ट्न्मन्िी.

•

आरिीआय मुख्यालय: मुिंिई.

•

मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: सत् िाड्े ला.

•

आरिीआय स्थापिा: 1 एवप्रल 1935, कोलकाता

•

मायक्रोसॉफ्ट मुख्यालय: रे ड्मिंड्, वॉवशिंग्टि, युिायटे ड् रे ट्स.

•

GoAir सिंस्थापक: जिािं गीर वावड्या.

•

युिायटे ड् लाँ च अलायन्सचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: टोरी

•

GoAir ची स्थापिा: 2005.

•

GoAir मुख्यालय: मुिंिई.

•

युिायटे ड् लाँच अलायन्स स्थापिा: 1 वड्सेंिर 2006.

•

एििीए स्थापिा: 6 जूि 1946, न्यूयॉका, युिायटे ड् रे ट्स.

•

युिायटे ड् लाँच अलायन्सचे मुख्यालय: सेंटवियल, कोलोरॅ ड्ो,

•

एििीए आयुक्त: अड्
ॅ म वसल्ह्व्हर.

•

एििीए मुख्यालय: न्यूयॉका, युिायटे ड् रे ट्स.

•

केविया राजधािी: िैरोिी.

•

युिेस्को मुख्यालय: पॅररस, िान्स.

•

केविया चलि: केविया वशवलिंग.

•

युिेस्को प्रमुख: ऑड्र े अझोले.

•

केविया अध्यक्ष: उहुरु केन्याट्टा

•

युिेस्कोची स्थापिा: 16 िोव्हेंिर 1945.

•

केरळचे राज्यपाल: आररि मोिम्मद खाि.

•

आिं तररािरीय दू रसिंचार सिंघाचे मुख्यालय: वजविव्हा, स्ट्स्वत्झलंड्.

•

किाा टक राजधािी: िेंगळु रू.

•

आिं तररािरीय दू रसिंचार सिंघ स्थापिा: 17 मे 1865.

•

किाा टकचे राज्यपाल: वजुभाई वाला.

•

आिं तररािरीय दू रसिंचार युवियिचे सरवचटणीस: िॉवलि झाओ.

•

किाा टकचे मुख्यमिंत्री: िी. एस. येवड्युरप्पा.

•

भारत िवामाि खात्ाचे मुख्यालय: मौसम भवि, लोधी रोड्,

•

झारखिंड्चे मुख्यमिंत्री: िे मिंत सोरे ि.

िवी वदल्ली.

•

राज्यपाल: श्रीमती द्रौपदी मुमूा.

•

भारत िवामािशास्त्र ववभाग स्थापिा: 1875

•

अध्यक्ष ड्ीआरड्ीओ: जी. सतीश रे ड्डी.

•

सुझुकी मोटर कॉपोरे शिचे सिंस्थापक: वमवचओ सुझुकी.

•

ड्ीआरड्ीओ मुख्यालय: िवी वदल्ली

•

सुझुकी मोटर कॉपोरे शिची स्थापिा: ऑटोिर 1909.

•

वििारचे मुख्यमिंत्री: वितीशकुमार;

•

सुझुकी मोटर कॉपोरे शिचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: ओसामु

•

राज्यपाल: िागु चौिाि

सुझुकी.

•

िररयाणा राजधािी: चिंदीगड्.

स्पेसएक्सचे सिंस्थापक आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी: एलोि

•

िररयाणाचे राज्यपाल: सत्दे व िारायण आया.

मस्क.

•

िररयाणाचे मुख्यमिंत्री: मिोिर लाल खट्टर.

•

स्पेसएक्सची स्थापिा: 2002.

•

गुजरातचे मुख्यमिंत्री: ववजय रुपाणी.

•

स्पेसएक्स मुख्यालय: कॅवलिोविाया, युिायटे ड् रे ट्स ऑि.

•

गुजरातचे राज्यपाल: आचाया दे वव्रत

•

गूगल मुख्य कायाकारी अवधकारी: सुिंदर वपचाई.

•

पिंजािचे मुख्यमिंत्रीः कॅप्टि अमररिं दर वसिंग.

•

गूगलची स्थापिा: 4 सप्टेंिर 1998, कॅवलिोविाया, युिायटे ड्

•

पिंजािचे राज्यपाल: व्ही.पी.वसिंि िदिोरे

रे ट्स.

•

आयड्ीिीआय िँकेचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: राकेश शमाा .

•

गूगल सिंस्थापक: लॅरी पृष्ठ, सेगेई वब्रि.

•

आयड्ीिीआय िँक मुख्यालय: मुिंिई, मिारािर.

•

आिं तररािरीय सिंग्रिालय पररषदे चे अध्यक्ष: सुय अकोय.

•

एसिीआय चेअरपसाि: वदिेशकुमार खारा.

•

आिं तररािरीय सिंग्रिालये पररषद मुख्यालय: पॅररस, िान्स.

•

एसिीआय मुख्यालय: मुिंिई.

•

कायदे शीर मेटरोलॉजीचे मुख्यालय आिं तररािरीय सिंस्थाः पॅररस,

•

एसिीआय स्थापिा केली: 1 जुलै 1955

िान्स.

•

एिआयएच मुख्यालय: लॉझिे, स्ट्स्वत्झलंड्;

आिं तररािरीय सिंस्था कायदे शीर मेटरोलॉजीची स्थापिा: 1955.

•

एिआयएच स्थापिा केली: 7 जािेवारी 1924, पॅररस, िान्स;

•

•
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एिआयएच मुख्य कायाकारी अवधकारी: वथअरी वेइल

•

आयसीएमईसीचे अध्यक्ष: िँझ िी. िमर

•

मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कायाकारी अवधकारी: सत् िाड्े ला;

•

मालदीवचे अध्यक्ष: इब्राविम मोिम्मद सोवलि.

•

मायक्रोसॉफ्ट मुख्यालय: रे ड्मिंड्, वॉवशिंग्टि, युिायटे ड् रे ट्स.

•

मालदीवची राजधािी: िर; मालदीवची चलि: मालदीव रुविया.

•

न्यूयॉका, यूएसए मध्ये सिंयुक्त रािरािं चे मुख्यालय

•

इस्रायलचे पिंतप्रधाि: िेंजावमि िेतान्याहू.

•

िीरो ग्रुपचे सीएमड्ी: पिंकज एम मुिंजाळ.

•

इस्त्राईल राजधािी: जेरुसलेम.

•

िीरो ग्रुप मुख्यालय: िवी वदल्ली.

•

इस्राईल चलि: इस्त्रायली शेकेल

•

कोटक मवििंद्रा िँक स्थापिाः 2003 (कोटक मवििंद्रा िायिान्स

•

वलवमटे ड् 1985 मध्ये स्थापि आवण 2003 मध्ये कोटक मवििंद्रा

•

कािं गो राजधािी: ब्राझास्ट्व्हल;
कॉिंगो चलि: कािंगोली िँक

िँकेत रूपािं तररत झाली);

•

िॅशिल पेमेंट्स कॉपोरे शि ऑि इिं वड्याचे एमड्ी आवण मुख्य

•

कोटक मवििंद्रा िँक मुख्यालय: मुिंिई, मिारािर;

कायाकारी अवधकारी: वदलीप अस्बे.

•

कोटक मवििं द्रा िँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी अवधकारी:

•

िॅशिल पेमेंट्स कॉपोरे शि ऑि इिं वड्याचे मुख्यालय: मुिंिई.

उदय कोटक;

•

िॅशिल पेमेंट्स कॉपोरे शि ऑि इिं वड्या ची स्थापिा: 2008

•

कोटक मवििंद्रा िँक टॅ गलाइिः चला सिजरीत्ा पैसे कमवू.

•

केंद्रीय अन्वेषण मुख्यालय: िवी वदल्ली.

•

िॅड्वमिंटि वल्डा िेड्रे शिचे मुख्यालय: क्वालालिंपूर, मलेवशया;

•

सेंटरल ब्यूरो ऑि इन्व्हेस्ट्रगेशि स्थापिा केली: 1 एवप्रल 1963

•

िॅड्वमिंटि वल्डा िेड्रे शिचे अध्यक्षः पॉल-एररक िोयर लासाि.

•

•

आिं तररािरीय िॉकी िेड्रे शि (एिआयएच) मुख्यालय: लॉझिे,

शािं ती ऑपरे शन्ससाठी सिंयुक्त रािर सिंघाचे सरवचटणीस: जीिवपयरे लेक्रॉईक्स;

•

यूएि चे पीसकीवपिंग ऑपरे शन्स ववभाग मुख्यालय: न्यूयॉका,

स्ट्स्वत्झलंड्;
•

आिं तररािरीय िॉकी मिासिंघाचे मुख्य कायाकारी अवधकारी:

यूएसए

वथअरी वेइल;

•

मध्य प्रदे शचे मुख्यमिंत्री: वशवराजवसिंि चौिाि;

•

आिं तररािरीय िॉकी िेड्रे शिची स्थापिाः 7 जािेवारी 1924

•

राज्यपाल: आििंदीिेि पटे ल

•

इटली राजधािी: रोम;

•

इक्वाड्ोर राजधािी: स्ट्क्वटो;

•

इटली चलि: युरो;

•

इक्वेड्ोर चलि: युिायटे ड् रे ट्स ड्ॉलर

•

•

अॅमेझॉि ड्ॉट कॉम स्थापिा केली: 5 जुलै 1994.

•

इटलीचे अध्यक्ष: सवजाओ मट्टे रेला
वििाचे अध्यक्ष: वगयािी इन्फॅिंवटिो;

•

अॅमेझॉि ड्ॉट कॉम मुख्यालय: वसएटल, वॉवशिंग्टि, युिायटे ड्

•

स्थापिा: 21 मे 1904.

•

मुख्यालय: झुररच, स्ट्स्वत्झलंड्

•

झेटाची स्थापिा: एवप्रल 2015;

•

अमेररकि कासव िचावचे सिंस्थापक: सुसाि तेललेम आवण

•

झेटा मुख्यालय: ििंगळु रू, भारत;

माशाल थॉम्पसि.

•

झेटा सिंस्थापक: भावीि तुरास्ट्खया, रम्प्की गिीपवत

•

अमेररकि कासव िचाव कॅवलिोविायाच्या मावलिूमध्ये आिे .

•

इस्ट्क्वटास स्मॉल िायिान्स िँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी

•

अमेररकि कासव िचाव सिंस्था 1990 मध्ये स्थापि करण्यात

रे ट्स.

अवधकारी : वासुदेवि पी एि;

आली.

•

इस्ट्क्वटास स्मॉल िायिान्स िँकेचे मुख्यालय: चेन्नई;

सिंयुक्त रािरािं च्या लोकसिंख्या विधीचे मुख्यालय: न्यूयॉका,
युिायटे ड् रे ट्स.

•

इस्ट्क्वटास स्मॉल िायिान्स िँक स्थापिा: 2016

•

14 वा िासा प्रशासक: विल िेल्सि;

•

युिायटे ड् िेशन्स पॉयुलेशि ििंड् िे ड्: ितावलया कािेम.

•

िासाचे मुख्यालय: वॉवशिंग्टि ड्ीसी, युिायटे ड् रे ट्स;

•

सिंयुक्त रािरािंचा लोकसिंख्या विधी स्थापिा: 1969.

•

िासाची स्थापिा: 1 ऑटोिर 1958

•

जागवतक िवामाि सिंघटिा मुख्यालय: वजविव्हा, स्ट्स्वत्झलंड्;

•

ओवड्शाचे मुख्यमिंत्री: िवीि पटिायक

•

जागवतक िवामाि सिंस्था स्थापिा केली: 23 माचा 1950;

•

राज्यपाल:- गणेशी लाल

•

जागवतक िवामाि सिंघटिेचे अध्यक्ष: ड्े स्ट्व्हड् वग्रर्म्

•

आयसीआयसीआय िँक मुख्यालय: मुिंिई, मिारािर.

•

आयएमएि मुख्यालय: वॉवशिंग्टि, ड्ीसी यू.एस.

•

आयसीआयसीआय िँकेचे एमड्ी आवण मुख्य कायाकारी

•

आयएमएिचे

•

व्यवस्थापकीय

सिंचालक

आवण

अध्यक्षः

अवधकारी: सिंदीप िक्षी.

वक्ररवलिा जॉवजायावा.

•

आयसीआयसीआय िँक टॅ गलाइिः िम िै िा, ख्याल आपका

•

आयएमएि चीि इकॉिॉवमर: गीता गोपीिाथ

•

आिं तररािरीय अिंमली पदाथा वियिंत्रण मिंड्ळाचे मुख्यालय:

•

आयसीएमईसी मुख्यालय: अलेक्कझािं वड्र या, व्हवजाविया, यूएस;
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•

आिं तररािरीय अिंमली पदाथा वियिंत्रण मिंड्ळाचे अध्यक्ष: कॉिेवलस
पी. जॉन्चेअर;

•

आिं तररािरीय अिंमली पदाथा वियिंत्रण मिंड्ळाची स्थापिा: 1968

•

आवदवासी कायामिंत्री: अजुाि मुिंड्ा.

•

एिआयटीआय आयोग स्थापिाः 1 जािेवारी 2015.

•

िीती आयोग मुख्यालय: िवी वदल्ली.

•

िीती आयोगाचे अध्यक्ष: िरें द्र मोदी.

•

एअर चीि माशाल: राकेश कुमारवसिंग भदौररया.

•

इिं वड्यि एअरिोसाची स्थापिा: 8 ऑटोिर 1932.

•

भारतीय िवाई दल मुख्यालय: िवीि वदल्ली.
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