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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 12 जनू त े18 जनू 2021 पर्यतं
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

कें द्रीय शिक्षणमंत्र्यंनी आशयि 2019-20 चय अहवयल जयहीर 

केलय 

• कें द्रीय शिक्षणमंत्री रमेि पोखररयाल ‘शनिंक’ यांनी अखखल 

भारतीय सरे्वक्षण उच्च शिक्षण (आयआयएसईई) 2019-20 चा 

अहर्वाल जाहीर केला आहे. गेल्या पाच र्वर्ाात (2015-16 ते 

2019-20) एआयएसईईनुसार, शर्वद्यार्थ्ाांची नोदं 11.4% 

वयढली आहे. 

• आयएसएचईनुसार, (2015-16 ते 2019-20) या कालार्वधीत 

उच्च शिक्षणात मशहलय न दंणीत 18.2% र्वाढ झाली आहे. 

उच्च शिक्षणार्वरील अखखल भारतीय सरे्वक्षण माशलकेतील 

आशयि 2019-20 हे 10 क्रमयंकयचे आहे. उच्च शिक्षण शर्वभाग 

दरर्वर्ी जाहीर करतो. 
 

रशिययची बर बरी करून भयरत चौथय सवयात म ठय परकीय 

सयठय धयरक बनलय 

• ररझर्व्ा बँक ऑफ इंशियाच्या आकिेर्वारीनुसार, पशहल्यांदा 

भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 600 अब्ज िॉलसाचा 

आकिा ओलांिला आहे. 4 जून 2021 रोजी संपलेल्या 

आठर्वड्यात भारताचे शर्वदेिी मुद्रा ररझर्वा 605.008 अब्ज 

िॉलरर्वर पोहचून भारताने, जगात 4था क्रमांक शमळरू्वन 

रशियाला माघे टाकले. 
 

आयुष मंत्रयलययने ‘नमसे्त य गय’ अ ॅप लयाँच केले 

• आयुर् मंत्रालयाने सातव्या आंतरराष्ट्र ीय योगा शदनासाठी 

कायाक्रम आयोशजत केला. मोरारजी देसाई नॅिनल इंखिटू्यट 

ऑफ योग (एमिीएनआयर्वाय) च्या संयुक्त शर्वद्यमाने आयुर् 

मंत्रालयाने हा कायाक्रम आयोशजत केला होता. 

• कायाक्रमाने आयिीर्वाय 2021 “योगासह रहा, घरी रहा” या 

मुख्य शर्वर्याचे महत्व अधोरेखखत केले. कायाक्रमाचा एक भाग 

म्हणून, “नमसे्त योगा” नार्वाचे मोबाइल अनुप्रयोग देखील लाँच 

केले गेले. योगाशर्वर्यी जागरूकता शनमााण करण्यासाठी आशण 

मोठ्या समुदायासाठी ते प्ररे्वियोग्य बनशर्वण्याच्या उदे्दिाने 

“नमसे्त योगा” जनतेसाठी माशहती व्यासपीठ म्हणून तयार केले 

गेले आहे. 
 

बयंदीप रय मधील शवययन गयव, भयरतयतील सवा प्रौढयंनय 

र गप्रशतबंधक शनयमयत घयलण्ययचे पशहले गयव 

• शजल्हा बांदीपोरा (जमू्म-कश्मीर) मधील शर्वयान हे गार्व देिातील 

पशहले गार्व बनले आहे, शजथे 18 र्वर्ाांर्वरील संपूणा लोकसंखे्यस 

लसी शदली गेली आहे. शर्वयान गार्वात लसीकरण जमू्म-कश्मीर 

मॉिेलच्या 10-शबंदू रणनीतीखाली होते. 

डॉ. हषा वधान ययंनी जयगशतक य ग पररषद 2021 लय संब शधत 

केले. 

• कें द्रीय आरोग्य आशण कुटंुब कल्याण मंत्री डॉ.हषा वधान यांनी 

जयगशतक य ग पररषद 2021 च्या उद्घाटन समारंभाला 

संबोशधत केले. 21 जून 2021 रोजी होणार् या 7 व्यय 

आंतररयष्ट्र ीय य ग शदनयचे औशचत्य साधून आयुर् मंत्रालय, 

भारत सरकार आशण भारतीय सांसृ्कशतक संबंध पररर्द 

यांच्यासमरे्वत ‘मोक्षयतन योग संस्थान’ या संस्थेने या 

कायाक्रमाचे आयोजन केले आहे. 

• िॉ. हर्ा र्वधान यांनी योगाने किाप्रकारे कोर्व्ीि महामारीच्या 

काळात लोकांना सहाय्य केले आशण त्यांची रोगप्रशतकारक 

िक्ती र्वाढशर्वण्यात, तसेच मानशसक ताणतणार्व कमी करण्यास 

किी मदत केली यार्वर प्रकाि टाकला. 
 

पृथ्वी शवज्ञयन मंत्रयलययच्यय खोल महयसयगर (डीप ओिन) 

शमिनलय मंशत्रमंडळयने मयन्यतय शदली 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय 

मंत्रिमंडळाने “डीप ओशन त्रमशन” लागू करण्यास मान्यता 

त्रदली आहे. त्रमशनचा उदे्दश –संसाधनांसाठी खोल महासागर 

अने्वषण करणे आत्रण समुद्रातील संसाधनांच्या शाश्वत 

वापरासाठी खोल समुद्र तंिज्ञान त्रवकत्रसत करणे आत्रण भारत 

सरकारच्याबू्ल इकॉनॉमी इत्रनत्रशएत्रिव्हसच्या पुढाकारांना 

समर्थन देणे आहे. 

• शमिन अंतगात खयलील सहय प्रमुख घटक: िीप सी मायशनंग, 

आशण मॅनि सबमशसाबलसाठी तंत्रज्ञानाचा शर्वकास, सागर 

हर्वामान बदल सल्लागार सेर्वांचा शर्वकास, खोल समुद्र 

जैर्वशर्वशर्वधतेच्या िोध आशण संर्वधानासाठी तांशत्रक नर्वकल्पना, 

खोल महासागर सरे्वक्षण आशण अने्वर्ण, महासागरातील उजाा 

आशण गोड्या पाण्याचे, ओिन बायोलॉजीसाठी प्रगत समुद्री 

िेिन 
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कें द्र सरकयरने “प्र जेक्ट ओ 2 फॉर इंशडयय” हय उपक्रम सुरू 

केलय आहे 

• साथीच्या रोगांच्या पुढील लाटांमुळे मागणीतील संभाव्य र्वाढीची 

मागणी पूणा करण्यासाठी भारत सरकारने वैद्यकीय 

ऑक्सिजनचे उत्पादन र्वाढशर्वण्यासाठी ‘प्र जेक्ट ओ 2 फॉर 

इंशडयय’ सुरू केले आहे. 

• ‘प्रोजेक्ट ओ 2 फॉर इंशिया’, भारत सरकारच्या प्रधयन 

वैज्ञयशनक सल्लयगयर कयययालययच्यय पुढाकाराने होत असून, 

याचे उशद्दष्ट् रै्वद्यकीय ऑखिजनच्या मागणीतील र्वाढ पूणा 

करण्यासाठी देिाची क्षमता र्वाढशर्वण्यासाठी काम करणार् या 

भागधारकांना मदत करणे हे आहे. 

• या प्रकल्पाअंतगात एक रयष्ट्र ीय ऑक्सिजन संघ स्थापन केला 

जाणार असून ऑखिजन शनशमातीतील महत्त्वाचा कच्चा माल 

झीओलाईट चा पुरर्वठा करणे, छोटे ऑखिजन प्ांट स्थापन 

करणे, इत्यादी सर्वा गोष्ट्ीसंाठी हा संघ मदत करणार आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

आसयममधे्य भयरत रत्न आशण पद्म पुरस्कयरयंच्यय स्वत:च्यय 

आवृत्त्यय स्थयशपत करण्ययत येणयर 

• आसाम सरकार येत्या र्वर्ाापासून भारत रत्न आशण पद्म 

पुरस्कारांची स्वतः ची आरृ्वत्ती सादर करेल.  

• मंशत्रमंिळाने असम शबभूषण पुरस्कयर यासारख्या इतर नागरी 

सन्मानांची स्थापना केली, ज्यात तीन व्यक्ीनंय देण्ययत येणयरय 

असयम शबभूषण पुरस्कार, पयच जणयंनय आसयम भूषण 

आशण प्रते्यक वषी 10 जणयंनय असमश्री पुरस्कार देण्यात 

येणार आहे. या पुरस्कारांमधे्य अनुक्रमे 5 लयख, 3 लयख, 2 

लयख आशण 1 लयख रुपयांची रोख रक्कम असेल. 
 

ओडीियचय प्रशसद्ध रयजय परबय उत्सव सयजरय करण्ययत आलय 

• रयजय परबय हा एक तीन शदवसीय अशितीय उत्सर्व असून 

ओशडिय राज्यात साजरा केला जातो ज्यात मानू्सन चे आगमन 

आशण पृथ्वीचे स्त्रीत्व साजरे केले जाते. या काळात धरती माता 

शकंर्वा भूदेर्वी माशसक पाळीतून जाते अिी धारणा आहे. या तीन 

शदर्वसात खस्त्रया कोणतेही काम करत नाही आशण चौथा शदर्वस 

िुद्धीस्नयनयचय असतो. 

• हा उत्सर्व शर्वशर्वध शपठांचा देखील मानला जातो आशण यामुळे 

ओशििा पयाटन शर्वकास महामंिळाने “पीठय ऑन व्हील्स” 

नार्वाचा शर्विेर् कायाक्रम आयोशजत केला आहे. ‘पोिा पीठा’, 

‘मंिा’, ‘काकरा’, ‘अररिा’, ‘चाकुली’ आशण ‘चंद्रकला’ यासारखे 

शर्वशर्वध प्रकारचे पीठे “पीठय ऑन व्हील्स” दरम्यान उपलब्ध 

करुन देण्यात आली आहेत. पारंपाररक पीठे शर्वकणारी ही 

र्वाहने भुवनेश्वर, कटक आशण संबलपूर येथे ठेर्वण्यात आली 

आहेत. 

• ओशडिय रयज्ययतील इतर मह त्सव -कशलंग महोत्सर्व, चंदन 

यात्रा, कोणाका  नृत्य महोत्सर्व, मघा सप्तमी, छाऊ उत्सर्व, 

नौखाई, चतर जत्रा. 
 

तेलंगणय रयज्ययने “रेव्ह अप” नयवयचे एआय शमिन सुरु केले 

• तेलंगणय सरकारने नॅसकॉम च्या सहाय्याने तेलंगणय एआय 

शमिन (टी-एआयएम) सुरू केले आहे आशण टी-

एआयएमचय भाग म्हणून एआय नर्वउद्योगांना सक्षम 

करण्यासाठी आशण सबल करण्यासाठी “रेव्ह अप” नार्वाचा 

एक प्रवेगक कययाक्रम सुरू करण्यात आला आहे. 

• या कायाक्रमाचा पशहला टप्पा जुलै मशहन्यात सुरू होईल, असा 

कायाक्रम म्हणजे तेलंगणय आशण हैदरयबयदलय एआय आशण 

इतर उदयोनु्मख तंत्रज्ञानाचे जागशतक गंतव्यस्थान बनर्वण्याच्या 

शदिेने एक पाऊल आहे. 

• तेलंगणा उद्योग आशण आयटीचे प्रधान सशचर्व जयेि रंजन 

म्हणाले की, तेलंगणा एआय मधे्य प्रगत राज्य बनण्याच्या दृष्ट्ीने 

कशटबद्ध आहे. तेलंगणा, जून २०२० मधे्य कृशत्रम बुखद्धमते्तसाठी 

कृतीिील ध रणयत्मक आरयखडय सुरू करणारे भारतातील 

पशहले राज्य बनले 
 

रयजस्थयन सरकयर वैशदक शिक्षण व संस्कयर मंडळ स्थयपन 

करणयर आहे 

• संसृ्कत गं्रथसंग्रह,ियसे्त्र र्व वेदयंचे ज्ञयन पुनरुज्जीशर्वत 

करण्यासाठी रयजस्थयन सरकयर येत्या चार-पाच मशहन्यात 

वैशदक शिक्षण व संस्कयर मंडळ स्थापन करणार आहे. 

• मंिळाची धे्यय, उद्दीषे्ट् र्व त्याची कायापद्धती शनशित 

करण्यासाठी गशठत केलेल्या सशमतीने आपला अहर्वाल राज्य 

सरकारला सादर केला आहे. संसृ्कत शिक्षण, रयज्यमंत्री 

सुभयष गगा यांनी नमूद केले आहे की, अहर्वालाच्या आधारे 

मंिळासमोर मॉडू्यल्स सादर केले जातील. मुख्यमंत्री अि क 

गहल त यांच्या मान्यतेनंतर रै्वशदक मंिळ कायााखन्वत होईल, 

असेही त्यांनी सांशगतले. 
 

मध्य प्रदेि सरकयरने ‘युवय िक्ी क र नय मुक्सक् अशभययन’ 

सुरू केले 

• मध्य प्रदेि सरकारने सध्या सुरू असलेल्या क शवड -19 च्या 

महामारीबद््दल राज्यातील सर्वा लोकांना जागरूक करण्यासाठी 

‘युवय िक्ी क र नय मुक्सक् अशभययन’ सुरू केले आहे. या 

अशभयानािारे युर्वा िक्तीच्या साहय्याने कोरोनार्वर मात 

करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. 

• महाशर्वद्यालयातील मुले छोट्या गटांमधे्य “क व्हीड-अनुकूल 

वताणूक आशण लसीकरणयचे” महत्व याची माशहती देतील. हे 

अशभयान राज्याचे उच्च शिक्षण र्व तंत्रशिक्षण शवभयग, 

सार्वाजशनक आरोग्य आशण कुटंुब कल्याण शर्वभागच्या साहय्याने 

चालर्वणार आहे. 
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आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

मंग शलयन मयजी पंतप्रधयन खुरेलसुख ययंनी रयष्ट्र पती पदयच्यय 

शनवडणुकीत शनवडणुकीत शवजय शमळशवलय 

• मंगोशलयन माजी पंतप्रधान, उखनय खुरेलसुख हे लोकिाही 

पद्धतीने शनर्विले जाणारे देिाचे सहयवे रयष्ट्र पती बनले. या 

शनणायामुळे सत्ताधारी मंगोशलयन पीपल्स पाटी (एमपीपी) ची 

सत्ता एकसमान शर्वजयांनी बळकट झाली. 1990 पासूनच्या 

लोकिाही काळापासून मतदानात सर्वाात जास्त मते शमळर्वली 

आहेत. खुरेलसुख यांना 821,136 मते शकंवय एकूण of 68% 

मतयंची न दं झयली. 
 

युर शपयन अंतरयळ संस्थय 2030 सयली िुक्र ग्रहयवर पयठवणयर 

‘एक्सहव्हजन शमिन’ 

• िुक्र ग्रहयचय आतील गयभ्ययपयसून ते वयतयवरणयपयंत 

सखोल अभ्यास करण्यासाठी युर शपयन अंतरयळ संस्थय 

स्वत:चे ‘एनक्सव्हजन (EnVision)’ नार्वाचे यान 2030 च्या 

सुरुर्वातीला ग्रहार्वर प्रके्षशपत करणार आहे. 

• पृथ्वी आशण िुक्र दोघेही सूयााच्या राहण्यायोग्य के्षत्रात असतांना 

दोन्ही ग्रहांची जिणघिण एर्वढी शभन्न किी याचा अभ्यास हे 

यान करणार आहेया उपक्रमासाठी भूपृष्ट्यचे छयययशचत्रण 

आशण नकािा तयार करण्यासाठी नासा रिार पुरर्वणार आहे 

• एनक्सव्हजन अर्वकाियान आपल्याबरोबर शर्वशर्वध उपकरणे 

घेऊन जाणार आहे ज्याचा र्वापर ग्रहाच्या र्वातार्वरणाचा आशण 

पृष्ठभागाचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच र्वातार्वरणातील सूक्ष्म 

प्रमाणात असलेल्या र्वायंुचा अभ्यास करणे आशण पृष्ठभागाच्या 

रचनेचा अभ्यास करणे याकररता होणार आहे 
 

इस्त्रयईल 15 जूनपयसून जगयतील पशहलय मयस्क-मुक् देि 

ह ईल 

• इस्राईल कोरोना कालार्वधीत जगयतील पशहलय मयस्क मुक् 

देि होईल. येथे बंद शठकाणी मास्क लार्वण्याचा शनयम 15 

जूनपयसून संपुष्ट्ात येईल. इस्रायलचे आर ग्यमंत्री युली 

एडल्स्टेन यांनी ही घोर्णा केली. बाहेर मास्क लार्वण्याचा 

शनयम देिात आधीपासूनच संपुष्ट्ात आला आहे. 
 

इस्रयईलचे नवीन पंतप्रधयन म्हणून नफ्तयली बेनेट ययंनी प्रभयरी 

पदभयर स्वीकयरलय 

• इस्राईलचे माजी संरक्षणमंत्री आशण यमीना पक्षाचे नेते नफ्तयली 

बेनेट यांनी देिाच्या पंतप्रधानपदाची िपथ घेतली. उद्योजक 

बेंजयशमन नेतयन्ययहूची जागा घेतात, ज्यांना 12 र्वर्ाांनंतर 

(2009 ते 2021) नंतर पदार्वरून काढून टाकण्यात आले 

आहे. (नेतयन्ययहू हे इस्रायलचे प्रदीघा काळ सेर्वा देणारे 

पंतप्रधान). 
 

युएई, ब्रयझील, अल्बयशनयय, गॅबॉन आशण घयनय ययंची 

युएनएससी वर शनवड 

• संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररर्देने युएई, ब्रयझील, अल्बयशनयय, 

गॅबॉन आशण घयनय यांची 2022-23 या काळाकररता 

अस्थययी सदस्य म्हणून शनर्वि केली आहे. भयरत, आयलंड, 

मेक्सिक  आशण नॉवे यांची संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररर्देच्या 

अस्थायी सदस्यपदाची मुदत 1 जयनेवयरी 2021 पासून सुरु 

झाली आहे. 
 

नयट  गटयच्यय नेत्ययंनी चीनलय जयगशतक सुरक्षय आव्हयन म्हणून 

घ शषत केले 

• नयट  गटाच्या नेत्यांनी हे जाहीर केले की चीन हा कायमच 

सुरके्षलय आव्हयन आहे आशण जयगशतक सुव्यवस्थय 

शबघडशवण्ययचे काया करीत आहे. हा संदेि म्हणजे अमेररकेचा 

चीनच्या व्यापार, सैन्य आशण मानर्वाशधकार पद्धती शर्वर्यी 

संघटीत आर्वाज उठर्वण्याचा प्रयत्न आहे. 
 

ऐशतहयशसक मुक् व्ययपयर करयरयवर यूके आशण ऑटरेशलयय 

ययंनी सहमती दिाशवली 

• युनययटेड शकंगडमबरोबरचा नर्वीन मुक्त व्यापार करार 

ऑटरेशलयन नयगररकयंनय अशधक रोजगार आशण 

शनयाातदारांना व्यर्वसायाच्या अशधक संधी शनमााण करणारा 

असून दोन्ही देिांना बदलत्या सयमररक वयतयवरणयत अशधक 

जर्वळ आणणारा ठरणार आहे. 

• ऑटरेशलयय-यूके मुक् व्ययपयर करयरयच्यय (एफटीए) व्यापक 

रूपरेरे्र्वर पंतप्रधयन स्कॉट मॉररसन आशण ब ररस जॉनसन 

यांनी सहमती दिाशर्वली आहे.या करारामुळे ऑिर ेशलयन 

उत्पादक आशण िेतकर् यांना यूकेच्या बाजारपेठेत जास्तीत 

जास्त प्ररे्वि शमळून त्यांच्या व्यापाराला अशधक चालना शमळणार 

आहे. 

 

नियुक्ती बातम्या 
 

इंटरनॅिनल अस शसएिन ऑफ अल्ट्र यरनसा कौक्सिलमधे्य 

भयरतयच्यय नयगरयज आशदगयची शनवड 

• नुकत्याच पार पिलेल्या 2021 आंतरराष्ट्र ीय अल्ट्र ारनसा 

असोशसएिन (आयएयू) कॉंगे्रसमधे्य आयएयू पररर्देच्या 

शनर्विणुका पार पिलेल्या आशियय-ओशिशनयय प्रशतशनधी 

म्हणून भारताच्या नागराज अिीगाची शनर्वि झाली आहे. 

• अिीगा आरोग्य, तंदुरुस्ती आशण नर्वोशदत खेळािंूना प्रोत्साशहत 

करण्यासाठी अ ॅथलेशटि फेडरेिन ऑफ इंशडयय आशण 

शर्वशर्वध सरकारी संस्थांसह एकत्र काम करते. 
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रेबेकय गे्रनस्पन ययंची यूएनसीटीएडी च्यय महयसशचवपदी 

शनयुक्ी 

• संयुक् रयष्ट्र यंच्यय सवासयधयरण सभेत कोिा ररकनच्या 

अथािास्त्रज्ञ रेबेकय शग्रनस्पन यांना संयुक् रयष्ट्र यंच्यय व्ययपयर 

आशण शवकयस पररषदेचे सशचर्व-जनरल म्हणून चार र्वर्ाासाठी 

शनयुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. यूएनसीटीएिीची 

प्रमुख म्हणून काम करणारी ती पशहली मशहलय आशण मध्य 

अमेररकन आहे. ग्रीनस्पन, इसयबेलय दुरंट यांची जागा घेतील. 

• देिांच्या व्यापार, गंुतर्वणूक आशण शवकयसयच्यय संधीनंय 

चयलनय देण्ययसयठी आशण जागशतक अथाव्यर्वस्थेत एक समान 

आधारार्वर समाकशलत होण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमधे्य सहकाया 

करण्यासाठी युशनटकॅि ही एक शजशनव्हय आधयररत अमेररकन 

संस्था आहे. 
 

बयय टेक्नॉलॉजी कंपनी मययलॅब ने अक्षय कुमयरची ब्राँड 

अ ॅमे्बसेडर म्हणून शनयुक्ी केली 

• बॉलीरू्वि सुपरिार, अक्षय कुमार यांची बायोटेक्नॉलॉजी कंपनी 

मययलॅब शडस्कव्हरी स लू्यििच्यय नर्वीन बँ्रि अँमे्बसेिरपदी 

शनयुक्ती करण्यात आली आहे. ही घोर्णा पुण्यातील फमाने 

देियतील पशहले क शवड -19 सेल्फ-टेट शकट 

“क शवसेल्फ” सुरू केल्याच्या काही शदर्वसानंतर आली आहे. 
 

न्यय. ए.के. शसक्री हे आय.एम.ए.आय. तक्रयर शनवयरण मंडळयचे 

अध्यक्ष 

• इंटरनेट अाँड म बयइल अस शसएिन ऑफ इंशडययने 

(आयएएमएआय) शडशजटल पक्सििर कंटेंट तक्रयर 

पररषदेचय (डीपीसीजीसी) एक भाग म्हणून स्थापन केलेल्या 

तक्रार शनर्वारण मंिळाचे (जीआरबी) अध्यक्षपद 

भूर्शर्वण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूती (शनरृ्वत्त) 

अजान कुमयर शसकरी यांना शनर्विले आहे. जीआरबी 

िीपीसीजीसी सदस्याच्या कोणत्याही खर्व्शिओ िर ीशमंग सेरे्विी 

संबंशधत सामग्री तक्रारीचें शनराकरण करेल. 
 

 

• ऍपल, बुकमययि  टरीम, इरॉस नयऊ आशण ररलडर यमय 

यांच्या जोिीने िीपीसीजीसीकिे सध्या सदस्य म्हणून 

ऑनलाइन कु्यरेटेि सामग्रीचे १४ प्रकािक आहेत. इतरांमधे्य 

ऍमेझॉन प्रयइम क्सव्हशडओ, ऑल्ट् बयलयजी, फययरवका  टीव्ही, 

ह इच ई, हंगयमय, लययिगेट पे्ल, एमएि पे्लयर, 

नेटक्सिि, िेमयर  आशण उलू्ल यांचा समारे्वि आहे. 
 

भयरती एअरटेलचे अजय पुरी ययंची 2020-22 सयठी 

सीओएआय अध्यक्षपदी फेरशनवड 

• भयरती एअरटेलचे मुख्य पररचयलन अशधकयरी अजय पुरी 

यांची 2021-22 सयठी उद्य ग संघटनेच्यय अध्यक्षपदी पुन्हा 

शनर्वि करण्यात आली आहे. 2021-22 साठी नेतृत्वाची घोर्णा 

करताना सेलु्यलर ऑपरेटसा अस शसएिन ऑफ इंशडययने 

(सीओएआय) सांशगतले की, ररलायन्स शजओ इन्फोकॉमचे 

अध्यक्ष प्रमोद कुमार शमत्तल असोशसएिनचे उपाध्यक्ष म्हणून 

कायारत रयहतील. 

• भारती एअरटेलचे मुख्य पररचालन अशधकारी अजय पुरी यांची 

2021-22 सयठी उद्य ग संघटनेच्यय अध्यक्षपदी पुन्हा शनर्वि 

करण्यात आली आहे. 2021-22 साठी नेतृत्वाची घोर्णा 

करताना सेलु्यलर ऑपरेटसा अस शसएिन ऑफ इंशडययने 

(सीओएआय) सांशगतले की, ररलायन्स शजओ इन्फोकॉमचे 

अध्यक्ष प्रमोद कुमार शमत्तल असोशसएिनचे उपाध्यक्ष म्हणून 

कायारत राहतील. 
 

मुकेि िमया ययंची WHO च्यय तयंशत्रक सल्लयगयर गटयचे मयनद 

सदस्य म्हणून शनयुक्ी 

• आयआयटी कयनपूर येथील प्राध्यापक मुकेि िमया यांची 

जयगशतक आर ग्य संघटनेच्यय (िबू्ल्यएचओ) जयगशतक वययु 

प्रदूषण आशण आर ग्य – तयंशत्रक सल्लयगयर गट 

(जीएपीएच-टॅग) चे मानद सदस्य म्हणून शनयुक्ती करण्यात 

आली आहे. मुकेि िमाा स्थापत्य अशभयांशत्रकी शर्वभागािी 

संबंशधत आशण हर्वा गुणर्वत्ता तज्ज्ञ आहेत. 

• तांशत्रक सल्लागार गट िबू्ल्यएचओच्या प्रयत्नांना सहाय्य 

करण्यासाठी आशण र्वायू प्रदूर्ण आशण आरोग्यशर्वर्यक 

समसे्यमधे्य काया करण्यासाठी तांशत्रक मागादिान आशण माशहती 

प्रदान करणारी एक सल्लागार संस्था आहे. 

• हा गट सदस्य राष्ट्र ांना त्यांची िाश्वत शर्वकास धे्यये (SDGs) 

3.9.1, 7.1.2 आशण 11.6.2. पूणा करण्यासाठी सहाय्य करतो. 
 

मययक्र सॉफ्टने अध्यक्ष म्हणून सीईओ सत्य नयडेलय ययंनय 

शनयुक् केले 

• मायक्रोसॉफ्ट कॉपा. ने मुख्य कययाकयरी अशधकयरी (CEO), 

सत्य नयडेलय यांना नर्वीन अध्यक्ष म्हणून नेमले आहे. त्यांनी या 

महायाक कंपनीच्या सीईओ पदाचा पदभार 2014 साली 

टीव्ह बयले्मर यांच्याकिून स्वीकारला. कंपनीने माजी अध्यक्ष 

जॉन थॉम्पसन यांना प्रमुख स्वतंत्र संचालक म्हणूनही शनयुक्त 

केले. 
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सरकयरने आशिष चयंद रकर ययंची भयरतयच्यय डबू्ल्यटीओ 

शमिनमधे्य संचयलक म्हणून नेमणूक  

• भारत सरकारने तीन वषयंसयठी आशिष चयंद रकर यांना 

जयगशतक व्ययपयर संघटनेत भयरतयच्यय कययमस्वरुपी 

शमिनमधे्य समुपदेिक म्हणून शनयुक्त केले आहे. 

• शमिनमधे्य प्रथमच एकय खयसगी व्यक्ीची नेमणूक करण्यात 

आली आहे. चांदोरकर हे बेंगळुरू-क्सस्थत पॉशलसी शथंक टँक 

स्मयही फयउंडेिन ऑफ पॉशलसी अाँड ररसचाचे संचालक 

आहेत.िबू्ल्यटीओ ही 164-सदस्यांची बहपक्षीय संस्थय आहे 

जी जागशतक व्यापारािी संबंशधत आहे. 1995 पासून भयरत 

सदस्य आहे. 

 

अर्थव्यवस्र्ा बातम्या 
 

मे मशहन्ययत भयरतयची शकरक ळ महयगयई 6.3 टक्क्यंपयंत 

गेली 

• एशप्रलमधे्य भारताची शकरक ळ महयगयईचा दर सहा 

मशहन्यांच्या उच्चांकी पातळीर्वर 6.3 टक्कक्यांपयांत खाली आला 

आहे. ग्रयहक शकंमत शनदेियंक (सीपीआय) र्वर आधाररत 

महागाईने पाच मशहन्यांनंतर प्रथमच भारतीय ररझर्व्ा बंॅकेच्या 

(आरबीआय) लक्ष्य शे्रणीचा भंग केला आहे. 

• शकरकोळ चलनर्वाढीच्या राष्ट्र ीय सांखख्यकी कायाालयातील 

आकिेर्वारीनुसार मासे, अंिी, तेल आशण चरबी यासारख्या 

प्रशथने र्वसंू्तच्या शकंमतीत रे्वग र्वाढल्यामुळे अन्नधान्य 

चलनर्वाढीचा दर एशप्रलमधे्य 2 टक्कक्यांर्वरून मे मधे्य 5 

टक्क्यंनी वयढलय आहे. 2 मे रोजी झालेल्या शनर्विणुकांच्या 

शनकालानंतर सरकारने पेटर ोल आशण शिझेलच्या शकरकोळ 

शकंमती र्वाढर्वल्यामुळे इंधन शवधेयकही 11.6 टक्कक्यांनी र्वाढले 

आहे. 
 

घयऊक शकंमत शनदेियंक मेमधे्य 12.94 % च्यय उच्चयंकयपयंत 

प ह चलय 

• कच्च्च्या तेलाच्या आशण उत्पाशदत र्वसंू्तच्या र्वाढत्या शकंमतीमुंळे 

मे मधे्य घयऊक शकंमत शनदेियंकयची पातळी शर्वक्रमी 12.94 

% पयांत पोहोचली. कमी बेस इफेक्ट मुळे देखील, मे 2021 

मधे्य िबू्ल्यपीआय आधाररत महागाई र्वाढलेली शदसते. 

• मे 2020 मधे्य घाऊक शकंमत शनदेिांक -3.37 % होता ते 

एशप्रल 2021 मधे्य तो 10.94% या दोन अंकी संखे्यर्वर 

पोहोचला.घाऊक शकंमत शनदेिांक आधाररत महागाई 

र्वाढण्याचा हा सलग पाचर्वा मशहना आहे. 
 

सीआयआयने भयरतयच्यय शवत्तीय वषा 2022 जीडीपी वयढीच्यय 

दरयचय 9.5% वतावलय आहे 

• भयरतीय उद्य ग पररसंघयने (सीआयआय) चालू आशथाक 

र्वर्ाात म्हणजेच आशथाक वषा 2021-22 मधे्य भारताच्या एकूण 

देिांतगात उत्पादनात (जीडीपी) 9.5 % र्वाढ होण्याचा अंदाज 

र्वताशर्वला आहे. ही र्वाढ शर्वत्तीय र्वर्ा 2020 पेक्षा जास्त असणार 

आहे. 

 

बँन ंग बातम्या 
 

आरबीआयः  एटीएम र ख पैसे कयढण्ययचय शनयम बदललय 

• ररझव्हा बाँक ऑफ इंशडययने (आरबीआय) स्वयंचशलत टेलर 

मिीन (एटीएम) मधून रोख रक्कम काढण्याबाबत काही 

शनयम बदलले आहेत. 

• स्वत: च्यय बाँकेतून म फत पैसे कयढण्ययची मययादय: स्वतः च्या 

बँक एटीएममधून दरमहा पाच मोफत टर ासनकॅिन्स. 

• अन्य बाँकयंकडून म फत एटीएम व्यवहयरयची मययादय: मेटर ो 

कें द्रांमधे्य तीन शर्वनामूल्य तर नॉन-मेटर ो कें द्रांमधून ५ शर्वनामूल्य 

टर ासनकॅिन्स करू िकतात 

• अदलयबदल िुल्कयमधे्य वयढः  1 ऑगि 2021 पासून प्रते्यक 

आशथाक टर ांसकिन्स र्वर इंटरचेंज फी 15 रुपयांर्वरून 17 

रुपयांपयांत तर नॉन-आशथाक टर ांसकिन्स र्वर इंटरचेंज फी 5 

रुपयांर्वरून 6 र्वाढर्वण्यात अली आहे 

• म फत शलशमट च्यय वर टर यंसकिन केले तर चयजेस: 1 

जानेर्वारी 2022 पासून बँकेच्या ग्राहकांना एटीएममधून पैसे 

काढण्यासाठी 21 रुपये (सध्या 20 रुपये आहे) चाजेस 

लागतील. 
 

एसबीआयने क शवड -19 रुग्यंसयठी कवच वैयक्सक्क कजा 

सुरू केले 

• टेट बाँक ऑफ इंशडययने (एसबीआय) कोशर्वि उपचारासाठी 

ग्राहकांना स्वत: चे आशण कुटंुबातील सदस्यांचे रै्वद्यकीय खचा 

भागशर्वता यार्वी यासाठी कोलॅटरल फ्री “कवच पसानल ल न” 

सुरू केले आहे. 

• या योजनेंतगात ग्राहक 60 मशहन्ययंच्यय मुदतीच्या समारे्विासह 

र्वाशर्ाक 8.5 टके्क व्याज दराने 5 लयखयंपयंतच्यय कजााचा लाभ 

घेऊ िकतात 
 

डीबीएस भयरतयतील फ र्ब्ाच्यय ‘वर्ल्ा बेट बाँकय’ ययदीमधे्य 

अव्वल 

• डीबीएस बाँकेलय जगातील सर्वोतृ्कष्ट् बँकांच्या 2021 च्यय 

ययदीमधे्य फ र्ब्ाने नार्व शदले आहे. सलग दुसर् या र्वर्ी 

िीबीएस भारतातील देिांतगात आशण आंतरराष्ट्र ीय 30 

बँकांपैकी #1 स्थानार्वर आहे. 
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• माकेट ररसचा फमा टेशटटयच्यय भागीदारीत आयोशजत 

फ र्ब्ाच्यय ‘वर्ल्डास बेट बाँि’ यादीची ही शतसरी आवृत्ती 

आहे. जगातील सुमारे 43,000, पेक्षा जास्त बँशकंग ग्राहकांनी 

त्यांच्या सध्याच्या आशण पूर्वीच्या बँशकंग संबंधांर्वर सरे्वक्षण केले. 

ग्राहक सरे्वक्षणाने सामान्य समाधान आशण शर्वश्वास, शिशजटल 

सेर्वा, आशथाक सल्ला आशण फी यासारख्या मुख्य शर्विेर्तांर्वर 

बँकांना रेशटंग शदली. 

• अलीकिेच िीबीएस बँक इंशियाला एशियामनीने ‘इंशियाज 

बेि इंटरनॅिनल बँक 2021’ म्हणून मान्यता शदली. 

• 2020 मधे्य नू्ययॉका  खस्थत व्यापार प्रकािन ग्लोबल फायनान्सने 

सलग 12 व्या र्वर्ी िीबीएसला ‘एशियामधील सगळ्यात 

सुरशक्षत बँक’ असे नार्व शदले. 
 

आयडीएफसी एफआयआरआयएसटी बाँकेने ग्रयहक क शवड 

मदत घर घर रेिन कययाक्रम सुरू केलय 

• आयडीएफसी फ़टा बाँकेने ‘घर घर रेिन’ हा कययाक्रम सुरू 

करण्याची घोर्णा केली असून, अल्प-उत्पन्न असलेल्या 

ग्राहकांसाठी ज्याच्या जीर्वनार्वर कोशर्वि-19 मुळे नुकसान झाले 

आहे आशण दुदैर्वाने आपला जीर्व गमार्वणारया कमाचार् यांच्या 

कुटंूशबयांकररता आशण इतर अनेक सामाशजक जबाबदारीच्या 

उपक्रमांसाठीही बँकेने एक व्यापक कायाक्रम जाहीर केला 

आहे. 

• “घर घर रेिन” हा एक अनोखा कायाक्रम आहे ज्यामधे्य 

कमाचार् यांनी त्यांच्या रै्वयखक्तक उत्पन्नातून 50,000 क शवड-19 

ग्रस्त अल्प उत्पन्न आयडीएफसी फ़टा बाँक ग्रयहकयंनय 

शदलासा देण्यासाठी ग्राहक सीर्व्ीिी केअर फंि स्थाशपत केला 

आहे. या उदे्दिाने बँकेच्या कमाचार् यांनी एक शदर्वसापासून एका 

मशहन्याच्या पगाराचे योगदान शदले. 
 

फेडरल बाँकेने इन्फ शससलय ओरॅकल सीएि च्यय 

अंमलबजयवणीसयठी सूचीबद्ध केले आहे 

• ओरॅकल सीएि (कटमर एिपीररयि) व्यासशपठािारे 

ग्राहकांना अशधक चांगला अनुभर्व देण्यासाठी फेडरल बाँकेने, 

ओरॅकल आशण इन्फ शसस यांच्यासह सामररक भागीदारीचा 

शर्वस्तार केला आहे. 

• या भागीदारीचा उदे्दि शर्वपणन, शर्वक्री, ग्राहक सेर्वा आशण 

सामाशजक अशभप्राय या िारे एक सर्वासमारे्विक आशण 

एकाखिक ग्रयहक सबंध व्यवस्थयपन (सीआरएम) यंत्रणा 

उभारून फेिरल बँकेचे अशधक सुसज्ज करणे आशण एक 

माशहती आधाररत, उतृ्कष्ट् ग्राहक शनमााण करणे हा आहे. 
 

आयसीआयसीआय बाँकेने उद्य गयंसयठी ‘आयसीआयसीआय 

टॅक’ सुरू केले 

• आयसीआयसीआय बँकेने ‘उद्य गयंसयठी 

‘आयसीआयसीआय टॅक सुरू करण्याची घोर्णा केली 

आहे. कॉपोरेट्स आशण त्यांच्यािी शनगिीत सर्वा प्रर्वताक, गट 

कंपन्या, कमाचारी, िीलसा, शर्वके्रते आशण इतर सर्वा 

भागधारकांसाठी शडशजटल बाँशकंग स लू्यििचय हा एक 

व्यापक पयााय आहे. 

• ‘आयसीआयसीआय टॅक फॉर कॉपोरेटडस’ चे चयर मुख्य 

आधयरस्थंभ आहेतः  कंपन्यांसाठी शिशजटल बँशकंग सोलू्यिन्स, 

पुरर्वठा साखळी भागीदार, शर्वके्रते आशण शर्वके्रत्यांसाठी 

शिशजटल बँशकंग सेर्वा, कमाचार् यांसाठी शिशजटल बँशकंग सेर्वा, 

प्रर्वताक, संचालक आशण स्वाक्षर् यासाठी एकशत्रत आशण सुरशक्षत 

सेर्वा. 
 

एलआयसी सीएसएलने आयडीबीआय बाँकेच्यय सहकयययाने 

प्रीपेड शगफ्ट कयडा सुरू केले 

• एलआयसी कयडडास सक्सव्हासेस (एलआयसी सीएसएल) ने रुपे 

पॅ्टफॉमार्वर आयडीबीआय बाँकेच्यय सहकायााने कॉनॅ्टक्टलेस 

(संपका हीन) प्रीपेि शगफ्ट कािा ‘िगुन’ सुरू केले 

आहे.एनपीसीआयने रुपे नेटर्वका र्वर िगुन शगफ्ट कािा सुरू 

करण्यासाठी एलआयसी सीएसएल आशण आयिीबीआय 

बँकेसह सह भागीदारी केली. 

• या कािामधे्य कमीत कमी ₹500 ते जास्तीत जास्त ₹10000 

आशण याची रै्वधता 3 वषे असेल. ते ऑनलाइन िॉशपंग, शबले 

भरणे, हर्वाई, रेले्व, बससाठी शतशकटे बुक इत्यादी शर्वशर्वध 

मोबाईल र्वॉलेट्स आशण ई-कॉमसा पोटाल शकंर्वा हे कािा र्वापरुन 

अ ॅप्सिारे देखील र्वापरू िकतात. 

 

व्यवसाय बातम्या 
 

पॉशलसीबयजयरलय शमळयलय शवमय मध्यस्थी परवयनय 

• पॉशलसी बयजयरलय शर्वमा ब्रोशकंग करण्यास शनयामक 

आयआरडीएआय किून मान्यता शमळाली आहे.या मुळे, 

कंपनी आपला रे्वब एकत्रीकरण ( रे्वब ऍशग्रगेटर) परर्वाना 

भयरतीय शवमय शनययमक आशण शवकयस प्रयशधकरण 

(आयआरडीएआय) किे देईल आशण ब्रोशकंग अंतगात शर्वमा 

एकत्रीकरणासह व्यर्वसाय करेल. जीवन शवमय शर्वभागात 

पॉशलसीबाजारचा बाजारातील र्वाटा 25 टके्क आहे तर आर ग्य 

शवम्ययत 10 टके्क आहे. 
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 राराच्या बातम्या 
 

एडीबीने तयशमळनयडूमधील र ड नेटवका  सुधयरण्ययसयठी भयरत 

सरकयरलय 48 दिलक्ष डॉलसा कजा शदले 

• तात्रमळनाडूमधील चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योत्रगक  ॉररडोर 

(सीकेआयसी) मधे्य वाहतूक कनेक्टिक्टव्हिी सुधारण्यासाठी 

आत्रण औद्योत्रगक त्रवकासास सुलभ करण्यासाठी एनियि 

डेव्हलपमेंट बँ  (एडीबी) आत्रण भारत सरकारने 484 

दिलक्ष डॉलसथ कर्ाथवर स्वाक्षरी केली आहे. 

• सीकेआयसी प्रभाव के्षिातील सुमारे 90 त्रकमी राज्य महामागथ 

सुधारीत करण्यात येणार असून त्यामधे्य चेन्नई ते 

 न्या ुमारी दरम्यािच्या 32 निलह्ांपै ी 23 शजल्स््यंचय 

समारे्वि आहे. 

• सीकेआयसी हा भारताच्या ईस्ट कोस्ट इकॉनॉत्रमक 

 ॉररडोरचा (ईसीईसी) भाग आहे, र्ो पश्चचम बंगालपासूि 

तानमळिाडूपयंत पसरलेला आहे. 

• ईसीईसी भारताला दत्रक्षण, दत्रक्षणपूवथ आत्रण पूवथ आनियाच्या 

उत्पादन नेिवकथ शी र्ोडते. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की 

एडीबी, एसीबी नव नसत  रण्यामधे्य भारत सरकारचा 

आघाडीचा भागीदार आहे. 

 

सनमट आशन कॉन्फरि बयतम्यय 
 

यूकेच्यय कॉनावॉलमधे्य 47 वी जी-7 पररषद 

• 47 र्वी जी 7 लीिसा सशमट 2021 (जी-7 बैठकीचे आउटरीच 

सत्र) 11 ते 13 जून 2021 दरम्यान कॉनार्वॉल, युनायटेि शकंग्िम 

(यूके) येथे हायशब्रि स्वरूपात झाली. युनायटेि शकंग्िमने (यूके) 

त्याचे यजमानपद भूर्शर्वले कारण ते 2021 साठी जी 7 चे 

अध्यक्षपद भूर्र्वते. शिखर पररर्देची थीम – ‘शबखडंग बॅक 

बेटर’. 

• भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बैठकीत भाग घेतला 

आशण जागशतक स्तरार्वर कोरोनार्व्ायरस साथीचा प्रभार्वीपणे 

सामना करण्यासाठी ‘र्वन अथा र्वन हेल्थ‘ दृष्ट्ीकोनासाठी जी-7 

शिखर सदस्यांना बोलार्वले आशण कोशर्वि-19 लसीसंाठी पेटंट 

संरक्षण उठशर्वण्यासाठी जी-7 गटाचा पाशठंबा माशगतला. 
 

2021 ची नयट  ची शिखर पररषद 2021 बेक्सियममधील 

ब्रुसेल्समधे्य पयर पडली 

• उत्तर अटलांशटक करार संस्था (नाटो) च्या नेत्यांची नाटोचे 

मुख्यालय बु्रसेल्स, बेखियम येथे शिखर पररर्द पार पिली. ही 

नाटोची 31 र्वी औपचाररक भेट ठरली. अमेररकेचे राष्ट्र ाध्यक्ष जो 

बायिेन यांनी पदभार ग्रहण केल्यानंतरच्या पशहल्या शर्वदेि 

दौर्याचा एक भाग म्हणून 30 सदस्यीय नाटो गटाची ही पररर्द 

होती. 

• भशर्वष्यातील आर्व्ानांना सामोरे जाण्यासाठी युती कायम राहील 

याची खात्री करण्यासाठी सर्वासमारे्विक उपक्रम “नाटो 2030” 

च्या अजेंिार्वर सर्वा नेत्यांनी सहमती दिाशर्वली. 
 

पंतप्रधयन म दी ययंनी पॅररसमधे्य असलेल्यय क्सव्हवयटेकच्यय 5 व्यय 

आवृत्तीलय आभयसी पद्धतीने संब शधत केले 

• पंतप्रधयन नरेंद्र म दी यांनी क्सव्हवयटेकच्यय 5 व्यय आरृ्वत्तीला 

आभासी (Virtual) पद्धतीने संबोधन केले. खर्व्र्वाटेक हा 

युरोपमधील सर्वाात मोठा शिशजटल आशण िाटाअप 

कायाक्रमांपैकी एक आहे, जो दरर्वर्ी 2016 पासून पॅररसमधे्य 

भरर्वला जातो. 

• पॅररसमधे्य 16-19 जून 2021 पासून आयोशजत करण्यात 

आलेल्या खर्व्र्वाटेक 2021 येथे प्रमुख भार्ण करण्यासाठी 

पंतप्रधयन म दीनंय आदरणीय अशतथी म्हणून शनमंशत्रत 

करण्यात आले होते. आपल्या भार्णा दरम्यान पंतप्रधान 

मोदीनंी प्रशतभय, बयजयरपेठ, भयंडवल , इक -शसटम आशण 

म कळेपणयची संसृ्कती या पाच आधारसं्तभांच्या आधारे 

जगाला भारतात गंुतर्वणूक करण्याचे आमंत्रण शदले. 

• फ्रयिचे अध्यक्ष श्री. इमॅनु्यएल मॅक्रॉन, से्पनचे पंतप्रधयन 

श्री. पेडर   सयंचेझ यांनी देखील येथे भार्ण केले. 

• खर्व्र्वाटेक संयुक्तपणे पखिशसस गु्रप, प्रख्यात जाशहरात आशण 

माकेटीगं समूह आशण लेस इकोस या फ्रें च मीशिया गटाने 

संयुक्तपणे आयोशजत केला आहे. 
 

आयआयटी मंुबई ने शब्रि संलग्न शवद्ययपीठयंची 2021 ची 

पररषद भरशवली 

• भयरतीय तंत्रज्ञयन संस्थय (आयआयटी) मंुबई, तीन शदर्वसांची 

शब्रि संलग्न शवद्ययपीठयंची पररषद आभासी पद्धतीने 

आयोशजत करत आहे. ही सभा भयरतयच्यय अध्यक्षतेखयली 

असलेल्या 2021 च्यय 13व्यय शब्रि शिखर पररषदेचय भाग 

आहे.शब्रि नेटर्वका  युशनर्व्शसाटीचे मूळ उद्दीष्ट् सर्वासाधारणपणे 

िैक्षशणक आशण शर्विेर्तः  संि धन आशण नयशवन्यपूणा के्षत्रात 

सहकाया र्वाढशर्वणे हे आहे. संकल्पना: इलेक्सक्टरक म शबशलटी 

(शवदड युत गतीिीलतय)  
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• या सभेत ब्रयझील, रशियय, भयरत, चीन आशण दशक्षण 

आशफ्रकय देिांमधून 18 तज्ञ मंिळी इलेखक्टर क मोशबशलटी 

संबंशधत शर्वशर्वध शर्वर्यांर्वर व्याख्याने देणार आहेत. 

• शब्रि नेटर्वका  युशनर्व्शसाटी हे पाच शब्रि सदस्य देिांच्या उच्च 

शिक्षण संस्थांची संघटना आहे. भयरतयमधे्य भयरतीय तंत्रज्ञयन 

संस्थय (आयआयटी) मंुबई, शब्रि नेटर्वका  युशनर्व्शसाटी मधील 

प्रमुख संस्था आहे. 
 

मध्यवती बाँकेच्यय अशतररक् हस्तयंतरणयमधे्य भयरत दुसर् यय 

क्रमयंकयवर 

• सन 2020 -2021 च्या सकल देिांतगात उत्पादनाच्या 

(जीिीपी) टके्कर्वारीनुसार ररझव्हा बाँक ऑफ इंशडयय 

(आरबीआय) सरकारकिे हस्तांतररत झालेल्या साठ्याच्या 

बाबतीत दुसर् यय स्थानार्वर आहे. टकी हा देि प्रथम स्थानार्वर 

आहे. 

• आरबीआयने ₹99,122 कोटी रुपयांचे अशतररक्त उत्पन्न शर्वत्तीय 

र्वर्ा 21 साठी सरकारकिे हस्तांतररत केले आहे जे 2019-20 

मधे्य भरलेल्या, ₹57,128 कोटीपेंक्षा 73% जास्त 

आहे.आरबीआयने हस्तांतररत केलेली अशतररक्त रक्कम 

जीडीपीच्यय 0.44% आहे, तर तुकी प्रजासत्ताकच्या मध्यर्वती 

बँकेने हस्तांतररत केलेली अशतररक्त रक्कम जीडीपीच्यय 0.5% 

आहे. 
 

जयगशतक ियंततय शनदेियंक 2021 जयहीर  

• इक्सिटू्यट फॉर इकॉनॉशमि अाँड पीस (आयईपी) 

शसडनीने, जयगशतक ियंततय शनदेियंक 2021 ची 15वी 

आरृ्वत्ती प्रकाशित केली. जीपीआय हे जागशतक िांततेचे एक 

अग्रगण्य मोजमाप आहे. या शनदेिांकात िांततेच्या स्तरानुसार 

163 देि आशण प्रदेिांचा क्रमांक लार्वला आहे. 

• जयगशतक स्तरयवर: सर्वाात िांततापूणा देि- आईसलाँड 

(2008 पयसून), नू्यझीलंड, डेन्मयका , प तुागयल आशण 

स्ल वे्हशनयय हे त्यानंतरचे चार देि आहेत, अफगयशणस्तयन 

मागील चार र्वर्ाांपासून सवयात कमी ियंततयपूणा देि आहे 

आशण त्यानंतर येमेन, शसररयय, दशक्षण सुदयन आशण इरयक 

या देिांचा क्रमांक लागतो. 

• दशक्षण आशियय: मागील र्वर्ााच्या मानांकनातून भयरत दोन 

क्रमांक पुढे सरकला आहे आशण जगयतील 135 वय आशण या 

के्षत्रातील 5 वय सर्वाात िांततापूणा देि बनला आहे. 

• भूतयन आशण नेपयळ हे या के्षत्रातील अनुक्रमे पशहलय आशण 

दुसरय िांततापूणा देि आहेत. बयंगलयदेि- जागशतक स्तरार्वर 

91 / 163 आशण दशक्षण आशिया मधे्य शतसरय िांततापूणा देि 

आहे. 

• श्रीलंकय- 2020 च्या तुलनेत 19 क्रमांकांची घट होऊन जगात 

95 वय आशण दशक्षण आशिया मधे्य चौथय िांततापूणा देि आहे. 

पयशकस्तयन – जागशतक स्तरार्वर 2020 च्या तुलनेत दोन 

क्रमांक र्वाढून 150 व्यय स्थानार्वर आशण या प्रदेिात 6 व्यय 

स्थानार्वर आहे. 

 

रॅक्स आनि अहवाल बातम्या 
 

क सेरयच्यय ग्ल बल क्सस्कल ररप टा 2021 मधे्य भयरतयचय क्रमयंक 

67 वय आहे 

• क सेरयने जाहीर केलेल्या ‘ग्ल बल क्सस्कल्स ररप टा 2021’ 

नुसार, जागशतक स्तरार्वर भयरतयलय एकूण 67 वे स्थान देण्यात 

आले आहे. अहर्वालात असे शदसून आले आहे की, एकूणच 

भारतातील जागशतक स्तरार्वर 38 टके्क क्रमांक असून, प्रते्यक 

के्षत्रात मध्यम-रँशकंगसह, व्यवसयययत 55 वय आशण तंत्रज्ञयन व 

डेटय शवज्ञयन या के्षत्रांत 66 व्यय स्थानार्वर आहे. 

• क्लाउि कम्प्यूशटंग ( 83%) आशण मिीन लशनांग (52%) आशण 

54% गशणतातील कौिल्य यासारख्या शिशजटल कौिल्यांमधे्य 

भारतीय शर्वद्यार्थ्ाांकिे उच्च कौिल्य आहे. शिशजटल 

कौिल्यांमधे्य सुधारणा आर्वश्यक आहे कारण िेटा शर्वशे्लर्ण 

आशण सांखख्यकीय प्रोग्राशमंगमधे्य केर्वळ 25% आशण 15% 

कौिल्य प्रर्वीण आहे. परंतु, िेटा कौिल्यांमधे्य भारतीय 

शपछािीर्वर आहेत आशण त्याकिे लक्ष देणे आर्वश्यक आहे. 

• क्रमांक: क्सस्वत्झलंड (1), लक्कझेंबगा (2), ऑक्सटरयय (3) 
 

ग्ल बल ह म प्रयइस इंडेिमधे्य भयरत 12 स्थयन खयली घसरून 

55 व्यय स्थयनयवर  

• जागशतक गृह शकंमत शनदेिांकातील 12 स्थयनयंनी भारत कू्य 

1-2020 मधे्य 43 व्यय स्थयनयवर असताना 55 व्यय स्थयनयवर 

घसरला असून, घरांच्या शकंमतीत र्वर्ाानुसार 1.6 टके्क घट 

झाली असून, नयइट फ्राँ क ने आपल्या ताज्या संिोधन 

अहर्वालात “ग्ल बल हयऊस प्रयइस इंडेि” – ्ू 1-2021 

मधे्य स्थानांतररत केले आहे. 

• तुका स्तयन वयशषाक क्रमवयरीत 32 टक्क्यंनी र्वाढ करून 

आघािीर्वर आहे, त्यानंतर नू्यझीलंडचय क्रमांक लागतो.  
 

जयगशतक दयनिूरतय शनदेियंकय मधे्य भयरत 14 व्यय स्थयनी 

• चॅररटीज एड फयउंडेिन (सीएएफ) िारे प्रशसद्ध करण्यात 

येणार्या जयगशतक दयनिूरतय शनदेियंकय मधे्य भयरत 114 

देिांमधे्य 14 व्यय स्थानार्वर आहे. या शनदेिांकात इंड नेशियय 

पशहल्या स्थानार्वर आशण त्यानंतर अनुक्रमे केशनयय, 

नययजेररयय, म्ययनमयर आशण ऑटरेशलयय हे चार देि आहेत. 

• चॅररटीज एड फयउंडेिन (सीएएफ) ही संस्था युनययटेड 

शकंगडम या देिात असून लोकांचे आयुष्य सुकर करणे आशण 

दानिूरतेला प्रोत्साहन देण्याचे काया करते. 
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नवज्ञाि आनि तंत्रज्ञाि बातम्या 
 

आयआयटी र परने भयरतयचे पशहले वीज मुक् सीपीएपी 

उपकरण ‘जीवन वययू’ शवकशसत केले 

• भयरतीय तंत्रज्ञयन संस्थय, (आयआयटी) र पर ने ‘जीवन 

वययु’ नार्वाचे एक उपकरण तयार केले आहे ज्याचा उपयोग 

कन्टीनु्यअस पॉशझशटव्ह एअरवे पे्रिर (सीपीएपी) यंत्राला 

पयााय म्हणून करता येऊ िकतो. जीर्वन र्वायू 60 शलटर प्रशत 

शमशनट (एलपीएम) पयांत उच्च प्रर्वाह ऑखिजन शर्वतरीत 

करू िकते. 

• शर्वद्युतधारेशिर्वाय काम करणारे हे भारतातील पशहले असे 

उपकरण आहे आशण हे ऑखिजन शनमााण करणार्या O2 

शसलेंडर आशण ऑक्सिजन पयईपलयईन या दोन्ही प्रकारच्या 

युशनट्स मधे्य काम करू िकते. 

• या तरतुदी शर्वद्यमान सीपीएपी यंत्रामधे्य उपलब्ध नर्व्त्या. 

झोपेदरम्यान श्वासोच्छर्वासाची बंद होण्याची समस्या असलेल्या 

रुग्ांसाठी सीपीएपी थेरपी ही एक उपचार पद्धती आहे. 
 

युर शपयन अंतरयळ संस्थय (ईएसए) जगयतील पशहलय लयकडय 

पयसून बनवलेलय उपग्रह प्रके्षशपत करणयर आहे 

• युर शपयन अंतरयळ संस्थेने (ईएसए) जगयतील पशहलय 

लयकडी उपग्रह प्रके्षशपत करण्याची योजना आखली आहे. हे 

प्रके्षपण नू्यझीलंडमधून होणार आहे. 2021 च्या अखेरीस 

रॉकेट लॅब इलेक्टर ॉन रॉकेटद्वयरे याचे प्रके्षपण केले जाईल. हा 

उपग्रह जरी मशकनेन यांची संकल्पना आहे. 

• डबू्ल्यआयएसए वुडसॅट हा उपग्रह नॅन  उपग्रह (सूक्ष्म 

उपग्रह) आहे. याची लांबी,रंुदी आशण उंची 10 सेमी असेल. 

युरोशपयन अंतराळ संस्थेने (ईएसए) उपग्रहाचे सेन्सर शर्वकशसत 

केले आहेत आशण ते िुष्क राहण्यासाठी िास्त्रज्ञांनी हे लाकूि 

थमाल रॅ्व्कू्यम चेंबरमधे्य ठेर्वले आहे. 

• लाकिापासून येणारी र्वाफ कमीतकमी कमी करण्यासाठी 

आशण अणु ऑखिजनच्या नष्ट् करणार्या प्रभार्वापासून बचार्व 

करण्यासाठी अतं्यत पातळ अ ॅलु्यशमशनयम ऑियईडचय थर 

र्वापरला जाणार आहे. 

 

संरक्षण बयतम्यय 
 

संरक्षण मंत्र्यंनी नयशवन्यतेसयठी 499 क टी रुपययंच्यय 

अथासंकल्पीय तरतुदीलय शदली मयन्यतय 

• संरक्षणमंत्री रयजनयथ शसंह यांनी येत्या पयच र्वर्ाांसाठी 

आयडीईएि-डीआयओ (इन वे्हिन फॉर शडफेि 

एिलि – शडफेि इन वे्हिन ऑगानययझेिन) साठी 

498.8 कोटीचं्या अथासंकल्पीय तरतुदीस मान्यता शदली आहे. 

• संरक्षण के्षत्रातील स्वार्वलंबन सुशनशित करण्याचे मोठे लक्ष्य 

साध्य करण्यासाठी सुमारे 300 नव-उद्य ग, सूक्ष्म, लघु आशण 

मध्यम उद्य गयंनय (एमएसएमई) आशण वैयक्सक्क 

नवशनशमातीकयरयंनय आशथाक सहाय्य करण्यासाठी या शनधीचा 

उपयोग केला जाईल. 

• िीआयओ एक कंपनी कययद्ययच्यय कलम 8 अंतगात ना-नफा 

तत्वार्वर स्थापन झालेली संस्था आहे. 

• शहंदुस्तयन एर नॉशटि शलशमटेड (एचएएल) आशण भयरत 

इलेक्टर ॉशनि शलशमटेड (बीईएल) यांचे अथासहाय्य आहे. 

• आयिीईएिला िीआयओ उच्च-स्तरीय धोरण मागादिान 

करेल. तथाशप, आयिीएि कायािीलपणे स्वायत्त असेल. 

िीआयओ आशण आयिीईएि या दोघांचे मुख्य कायाकारी 

अशधकारी समान असतील. 
 

शसशप्र वयशषाकी 2021: चीन, भयरत आशण पयशकस्तयन अण्वस्त्र 

िस्त्रयस्त्रयंचय करीत आहेत शवस्तयर 

• टॉकह म आंतररयष्ट्र ीय ियंततय संि धन संस्थेने शसशप्र 

वयशषाकी 2021 प्रकाशित केले आहे. या अहर्वालात िसे्त्र, 

शन:िस्त्रीकरण आशण आंतरराष्ट्र ीय िांततेच्या सद्यखस्थतीचे 

मूल्यांकन करण्यात आले आहे. चीन, भयरत आशण 

पयशकस्तयन आपापल्या आखिक िस्त्रांच्या साठ्यात र्वाढ करत 

आहेत असे हा अहर्वाल सांगतो. 

• भयरतयकडे 2021 च्या सुरुर्वातीला 156 आखिक िस्त्राते्र 

आहेत. तर 2020 लय त्यांची संख्या 150 होती. पयशकस्तयन 

किे- 160 (2020) आशण 165 (2021), चीन किे 320 

(2020), आशण 350 (2021). 

• 2021 च्या सुरूर्वातीला अमेररकय, रशियय, यू.के., फ्रयि, 

चीन, भयरत, पयशकस्तयन, इस्त्रयईल आशण उत्तर क ररयय या 

नऊ आखिक िस्त्रसज्ज देिांकिे शमळून अंदाजे 13,080 

आखिक िसे्त्र होती. 

• रशियय आशण युएस किे एकूण साठ्यापैकी 90% िस्त्राते्र 

आहेत. आशण त्यात मोठ्या प्रमाणात र्वाढ देखील होत आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

2021 पुशलत्झर पुरस्कयर जयहीरः  शवजेत्ययंची संपूणा ययदी 

• पत्रकाररता, पुस्तके, नाटक आशण संगीत या के्षत्रातील पुशलत्झर 

पुरस्कयर 2021 च्या 105 व्या र्वगााची घोर्णा करण्यात आली. 

पुशलत्झर पुरस्कार हा अमेररकेतील र्वतामानपत्र, माशसक आशण 

ऑनलाइन पत्रकाररता, साशहत्य आशण संगीत रचनांमधील 

कामशगरीचा पुरस्कार आहे. 

• याची स्थयपनय 1917 मधे्य अमेररकन (हंगेरी-जन्म) जोसेफ 

पुशलत्झर यांच्या इचे्छनुसार तरतुदीिारे केली गेली होती, ज्यांनी 

रृ्वत्तपत्र प्रकािक म्हणून आपले भशर्वष्य घिरू्वन आणले होते 

आशण नू्ययॉका  िहरातील क लंशबयय शर्वद्यापीठात त्यांचे प्रिासन 

होते. 
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• बयवीस प्रकयरयंमधे्य, प्रते्यक शर्वजेत्यास प्रमाणपत्र आशण 

अमेररकन डॉलर 15000 र ख पुरस्कयर शमळतो (2017 

मधे्य 10000 पासून र्वाढशर्वला गेला). सार्वाजशनक सेर्वा 

प्रकारातील शर्वजेत्यास सुर्वणापदक शदले जाते 

• संपूणा शलि  
 

आयआयटी रुकीच्यय प्रयध्ययपकयंनय ‘स्फ ट प्रशतर धक’ 

हेले्मटसयठी एनएसजी पुरस्कयर देण्ययत आलय 

• यांशत्रकी र्व औद्योशगक अशभयांशत्रकी शर्वभाग (एमआयईिी) चे 

सहाय्यक प्रयध्ययपक िैलेि ग शवंद गणपुले यांना “स्फ ट-

प्रशतर धक हेले्मट” शर्वकशसत केल्याबद्दल ‘एनएसजी 

कयउंटर-आयईडी आशण कयउंटर-टेरररझम इन वे्हटर 

अवॉडा 2021’ देण्यात आला. एनएसजीच्या र्वाशर्ाक 

पुरस्काराची ही दुसरी आवृत्ती होती. गुरगार्वजर्वळील मानेश्वर 

येथील राष्ट्र ीय सुरक्षा रक्षक (एनएसजी) कॅम्पसमधे्य समारंभ. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

पशटययलय इंशडयन ग्राँड शप्रि 4 ह ट करेल 

• अ ॅथलेशटि फेिरेिन ऑफ इंशियाने (एएफआय) जाहीर केले 

की, इंशियन गँ्रि शप्रि चे आयोजन 21 जून रोजी 

पशटययलयच्यय नॅिनल इक्सिटू्यट ऑफ स्प टडास येथे होणार 

आहे. 

• देिांतगात स्पधेचे आयोजन करण्याचा शनणाय भारतीय 

खेळािंूना टोशकयोसाठी पात्र होण्याची जास्तीत जास्त संधी 

शमळार्वी यासाठी घेण्यात आला. 2021 च्या चौर्थ्ा भारतीय 

जीपीमधे्य भारताचा िार धार्वपटू दुती चंद आशण शहमय दयस 

सहभागी होण्याची िक्यता आहे. 21 जूनपासून राष्ट्र ीय 

आंतरराज्य अ थॅलेशटि स्पधाा याच शठकाणी होणार आहे. 
 

न वयक ज क शवच ने शजंकले फ्रयि खुल्यय टेशनस स्पधया 2021 

चे अशजं्पद 

• से्तफोनास खत्सखत्सपास ला नमरू्वन न वयक ज क शवच आपल्या 

कारशकदीत दुसर्यांदा फ्रान्स खुल्या टेशनस स्पधेचा शर्वजेता 

बनला आहे. सर्वााशधक गँ्रि सॅ्लम शजंकलेल्यांच्या यादीत रॉजर 

फेिरर आशण राफेल नादाल यांच्या नंतर जोकोशर्वच 19 गँ्रि 

सॅ्लम शकताबांसह शतसर्यय क्रमयंकयवर आहे. इतर दोघांनी 

प्रते्यकी 20 ग्राँड स्लॅम शकतयब शजंकले आहेत. 
 

2021 च्यय फ्रें च खुल्यय स्पधेचे शवजेते 

• पुरुर् एकेरी: नोर्वाक जोकोशर्वच (सशबाया) 

• मशहला एकेरी: बाबारा के्रजीकोर्व्ा (झेक प्रजासत्ताक) 

• पुरुर् दुहेरी: शपयेरे-हुजेस-हबाटा (फ्रान्स) आशण शनकोलस माहूत 

(फ्रान्स) 

• मशहला दुहेरी: बाबारा के्रजीकोर्व्ा (झेक प्रजासत्ताक) आशण 

कतररना शसशनयाकोर्व्ा (झेक प्रजासत्ताक) 

• शमश्र दुहेरी: िीझायरे क्रोझाईक (संयुक्त संस्थाने) आशण जोई 

सॅलीसबुरी (युनायटेि शकंगिम) 
 

शवनू मयनकड आशण इतर 9 जणयंनय आयसीसी हॉल ऑफ 

फेममधे्य सयमील केले 

• आयसीसीने भारताच्या शर्वनू मानकि यासह खेळाच्या 10 

शदग्गज त्याच्या प्रशसद्ध हॉल ऑफ फेममधे्य समाशर्वष्ट् केली 

आहेत. या स्पधेच्या पशहल्या पाच शदर्वसांतील प्रते्यकी दोन 

खेळािू या यादीत आहेत. भारत आशण नू्यझीलंि यांच्यात 18 

जूनपासून साऊथॅम्प्टन येथे होणार्या जागशतक कसोटी 

चँशपयनशिपच्या अंशतम सामन्यात ही घोर्णा करण्यात आली 

आहे. 

• या खेळाच्या 10 शदग्गज खेळािंूनी कसोटी शक्रकेटच्या 

इशतहासात महत्त्वपूणा योगदान शदले आहे आशण आयसीसी हॉल 

ऑफ फेम च्या या यादीमधे्य या यादीचा समारे्वि केला असून 

एकूण संख्या 103 र्वर नेली आहे. 
 

डी.गुकेिने शजल्फाँ ड चॅलेंज बुद्धीबळ शवजेतेपद शजंकले 

• िी. गुकेिने सनसनाटी पद्धतीने 15000 िॉलसाचे शजलँ्फि 

चॅलेंज बुद्धीबळ शर्वजेतेपद शजंकले आशण यासह अशभजात्य 

मेल्ट्रे्वटसा चॅखम्पयन्स बुखद्धबळ स्पधेचे ‘र्वाईड कािा’. त्याने सर्वा 

चार फेर्या शजंकल्या, त्यामधे्य प्रग्नानंधाशर्वरुद्धच्या महत्त्वाच्या 

लढाईसह अन्य शर्वजेतेपद शमळशर्वणार्या खेळांच्या अनुकूल 

शनकालांच्या माशलकेनंतर त्याने अव्वल स्थान पटकार्वले. 
 

कॅ थ्रीन ब्रययस, मुक्सफफकर रहीम ययंनय मे मशहन्ययचय आयसीसी 

पे्लयर म्हणून शनवडले गेले 

• आंतरराष्ट्र ीय शक्रकेट पररर्देने (आयसीसी) स्कॉटलंिच्या कॅथ्रीन 

ब्राइस आशण बांगलादेिच्या मुिशफकर रहीम यांना मे 

मशहन्यातील आयसीसी पे्यर ऑफ द मंथ पुरस्कारांचे शर्वजेते 

म्हणून घोशर्त केले आहे.  
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कुस्तीपटू शवनेि फ गयटने प लंड खुल्यय स्पधेमधे्य सुवणापदक 

पटकयवले 

• भारतीय कुस्तीपटू शवनेि फ गयटने प लंड खुल्यय स्पधेमधे्य 

मधे्य 53 शकल  र्वजनीगटात सुवणापदक शजंकले. शतने यापूर्वी, 

मॅशटओ पेशलकॉन स्पधाा (माचा) आशण आशियाई चँशपयनशिप 

(एशप्रल) स्पधेत सुर्वणापदक शजंके आहे. 

• शतने अंशतम फेरीत युके्रनच्यय शक्रटीनय बेरेझय शहचा पराभर्व 

केला. ततू्पर्वी, भारतीय कुस्तीपटू अंिु मशलकने तापामुळे 57 

शकलो र्वजनी गटाच्या स्पधेतून माघार घेतली. 
 

स्प टडास ब्राँड पुमय इंशडययने युवरयज शसंगबर बर भयगीदयरी 

वयढवली 

• गेल्या दिकभरापासून या बँ्रििी संलग्न असलेल्या माजी 

भारतीय शक्रकेटपटू युवरयज शसंगबर बर ग्ल बल स्प टडास 

ब्राँड पुमय इंशडययने भागीदारी र्वाढशर्वली आहे. 

• यासह, युर्वराज बँ्रिच्या ग्लोबल लीगमधे्य शथयरी हेनरी, ब ररस 

बेकर आशण उसैन ब ल्ट् सारख्या शदग्गजांच्या रांगेत सामील 

झाला आहे.या नर्वीन भागीदारीनुसार युर्वराज आता भारतातील 

पुमा मोटसापोटाचा चेहरा म्हणून शदसणार आहे. 

 

पुस्त े आनि लेख  बातम्या 
 

‘वर्ल्ा इन ह म’ पुस्तक: अमत्या सेन ययंच्यय संस्मरणयनुसयर 

• आजच्या काळातील जगातील आघािीच्या सार्वाजशनक 

शर्वचाररं्वतांपैकी एक, न बेल पुरस्कयर शवजेते अमत्या सेन यांनी 

त्यांच्या संस्मरणाची नोदं ‘ह म इन द वर्ल्ा’ ही केली आहे. 

जुलैमधे्य हे पुस्तक पेंक्सिन राँडम हयऊसद्वयरे प्रकयशित केले 

जाईल. 

• या पुस्तकात सेन यांनी रवीदं्रनयथ टयग रयंनी त्ययंचे नयव 

अमत्या कसे ठेवले हे सांशगतले आहे. कलकत्त्यातील प्रशसद्ध 

कॉफी हाऊस आशण कें शब्रज येथील संभार्णे आशण मािाची, 

केनेज आशण अ ॅरोच्या कल्पनांनीदेखील त्याच्या मतांना आकार 

शदले आहे. 
 

शक्रकेटर सुरेि रैनय ययंचे ‘शबशलव्ह’ हे आत्मचररत्र प्रदशिात 

• भारतीय शक्रकेट संघाचा माजी फलंदाज सुरेि रैनय यांनी 

‘शबलीव्ह – व्हॉट लयइफ अाँड शक्रकेट टॉट मी’ हे आिचररत्र 

प्रशसद्ध केले आहे. या पुस्तकाचे सहलेखक भरत संुदरसयन 

यांनी केले आहे. सुरेि रैना यांनी आपल्यासाठीचा प्रर्वास हा 

सशचन आशण सशचनच्या हातार्वर टॅटू म्हणून काढलेला सुर्वणा 

िब्द (शबलीव्ह) सांशगतला. 

महत्वाचे नदवस 
 

बयलमजुरीशवरूद्ध जयगशतक शदवस: 12 जून 

• बयलमजुरीशवरूद्ध जयगशतक शदवस दरर्वर्ी 12 जून र जी 

जागशतक स्तरार्वर साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्र ीय कामगार 

संघटनेच्या (आयएलओ) मते, जगभरात सुमारे 152 दिलक्ष 

मुले बालमजुरीमधे्य व्यस्त आहेत, त्यातील 72 दिलक्ष 

धोकादायक कामात आहेत. 

• बाल कामगारांशर्वरूद्ध या र्वर्ााच्या जागशतक शदनाची थीम -

आतयच कयया करय: बयलमजुरी संपवय !. 

• आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) बालकामगाराच्या 

जागशतक व्याप्तीर्वर लक्ष कें शद्रत करण्यासाठी आशण 2002 

मधे्य बाल कामगारांच्या शर्वरोधात जागशतक शदनाचे आयोजन 

केले आशण म्हणूनच ते दूर करण्यासाठी आर्वश्यक कृती र्व 

प्रयत्न केले. 
 

आंतररयष्ट्र ीय अल्बशनझम जयगृती शदन: 13 जून 

• आंतरराष्ट्र ीय अलहबनिझम अवेयरिेस डे (आयएएडी) 

र्गभरात अल्बत्रनझम असलेल्या व्यक्ीचंा मानवी हक्क 

सार्रा करण्यासाठी दरवषी 13 िूि रोर्ी सािरा केला र्ातो. 

थीम-“सवा ि्तयंच्यय पलीकडे सयमर्थ्ा”. 
 

जयगशतक रक्दयतय शदन: 14 जून 

• दरर्वर्ी 14 जून रोजी जागशतक रक्तदात्याचा शदर्वस जागशतक 

स्तरार्वर साजरा केला जातो. 2021 साठी, जागशतक रक्तदात्या 

शदनाचा नारा “रक् द्यय आशण जगयलय मयरहयण ठेवय” असे 

असेल. जागशतक रक्तदात्या शदन 2021 चा यजमयन देि र म, 

इटली आहे. 
 

जयगशतक जे्यष्यंवर ह णयरे अत्ययचयर जयगरुकतय शदवस: 15 

जून 

• जागशतक जे्यष्ठांर्वर होणारे अत्याचार जागरुकता शदर्वस प्रते्यक 

र्वर्ी 15 जून रोजी जागशतक स्तरार्वर साजरा केला जातो. 

इंटरनेिनल नेटवका  फॉर द शप्रव्हेंिन ऑफ एर्ल्र 

दुव्यावहयर (आयएनपीईए) च्या शर्वनंतीनंतर संयुक्त राष्ट्र  

संघाचा 66/127 चा ठरार्व संमत करून शडसेंबर 2011 मधे्य 

हा शदर्वस अशधकृतपणे मान्य करण्यात आला. 
 

जयगशतक वययू शदवस: 15 जून 

• पर्वन उजाा आशण त्याच्या र्वापराशर्वर्यी जनजागृती करण्यासाठी 

दरवषी 15 जून रोजी जयगशतक वययू शदवस साजरा केला 

जातो. र्वायू शदर्वस पाळण्याची सुरुवयत 2007 पासून झाली. 

2009 साली त्याचे नामकरण जागशतक पर्वन शदर्वस असे झाले. 

शवंडयुर प आशण जयगशतक पवन उजया पररषदे(GWEC) िारा 

हा शदर्वस पाळला जातो. 
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• आंतररयष्ट्र ीय नवीकरणीय ऊजया संस्थय (IRENA) च्या मते, 

पर्वन ऊजाा ही जगातील सर्वाात रे्वगाने र्वाढणार् या अक्षय ऊजेच्या 

स्त्रोतांपैकी एक आहे. भयरत 2021-25 दरम्यान 20GW पर्वन 

उजेची स्थापना करणार आहे. सद्यखस्थतीत भारतामधे्य एकूण 

स्थाशपत पर्वनउजेची क्षमता 38.7878 GW आहे. सर्वााशधक 

स्थाशपत पर्वनउजाा क्षमतेत भारत जगात चौर्थ्य क्रमांकार्वर 

आहे. 
 

कुटंुबयलय पैसे पयठशवणे आंतररयष्ट्र ीय शदवस: 16 जून 

• आंतरराष्ट्र ीय कुटंुबयलय पैसे पयठशवणे शदन (आयिीएफआर) 

संयुक्त राष्ट्र  महासभेने स्वीकारला आशण 16 जून रोजी साजरा 

केला जातो. 16 जून, 2015 रोजी प्रथम कुटंुबयलय पैसे 

पयठशवणे शदर्वस साजरा करण्यात आला. 
 

जयगशतक वयळवंटीकरण व दुष्कयळ शवर धी शदन :17 जून 

• जयगशतक वयळवंटीकरण व दुष्कयळ शवर धी शदवस दरर्वर्ी 

17 जून रोजी पाळला जातो. हा शदर्वस र्वाळरं्वट आशण 

दुष्काळाच्या उपखस्थतीशर्वर्यी जागरूकता र्वाढर्वण्यासाठी 

आशण र्वाळरं्वटीकरण रोखण्याच्या आशण दुष्काळातून बाहेर 

येण्याच्या पद्धतीनंा उजाळा देण्यासाठी साजरा केला जातो. 

• 2021 ची संकल्पना: “जीणोद्धयर. जमीन. पुनप्रयाप्ती. आपण 

शनर गी भूमीसह चयंगले पुनशनामयाण करू ”(Restoration. 

Land. Recovery. We build back better with 

healthy land) 

• संयुक्त राष्ट्र  महासभेने 1994 ला 17 जून हा शदर्वस जागशतक 

र्वाळरं्वटीकरण र्व दुष्काळ शर्वरोधी शदन म्हणून जाहीर केला. 
 

18 जून: ियश्वत सयक्सिक आहयर शदन 

• आपल्या जगण्यातील साखत्वक आहाराचे महत्व अधोरेखखत 

करण्यासठी ियश्वत सयक्सिक आहयर शदन हा शदर्वस 18 जून 

रोजी पाळला जातो. 21 शडसेंबर 2016 रोजी संयुक् रयष्ट्र  

आमसभेने हा शदर्वस पाळण्याचे शनशित केले. गॅिर ोनोमी 

म्हणजे सकस आहार शनर्विण्याची, स्वयंपाक करण्याची आशण 

सेर्वन पद्धत शकंर्वा कला 
 

 

18 जून: स्वमग्न अशभमयन शदवस 

• दर र्वर्ी, लोकांमधे्य स्वमगे्नतेशवषयी जागरूकता शनमााण 

करण्यासाठी आशण स्वमग्न ल कयंसयठी अशभमानाचे महत्त्व 

आशण समाजात सकारािक बदल घिरू्वन आणण्यात येणार् या 

भूशमकेची ओळख होण्यासाठी 18 जून रोजी स्वमग्नतय 

अशभमयन शदवस जागशतक स्तरार्वर साजरा केला जातो. 

• या शदर्वसाचा प्राशतशनशधक िुभंकर आहे इंद्रधनुष्य रंगयतील 

अनंत प्रतीक जे स्वमग्न लोकांमधील असीम िक्यता दिाशर्वते. 

‘अस्पीज फॉर फ्रीिम ’या संस्थेच्या पुढाकाराने 2005 मधे्य 

ब्रयझीलमधे्य ऑशटखिक प्राइि िे प्रथम साजरा करण्यात 

आला. 

शनधन बयतम्यय 
 

पद्मश्री पुरस्कयरप्रयप्त प्रख्ययत पययावरणवयदी रयधयम हन ययंचे 

शनधन 

• प्रख्ययत अथाियस्त्रज्ञ आशण पययावरण तज्ज्ञ पद्मश्री सन्माशनत 

प्रय. रयधयम हन जी यांचे शनधन झाले आहे. ते ओशडियचे 

मयजी मयशहती आयुक् होते आशण त्यांनी ओशििाच्या शर्वशर्वध 

महाशर्वद्यालयांमधे्य अथािास्त्राचे व्याख्याता म्हणूनही काम 

पाशहले होते. 

• त्यांनी त्यांची मुलगी साबरमती यांच्यासोबत कृर्ी के्षत्रात 

शदलेल्या योगदानाबद्दल सन् 2020 मधे्य प्रशतशष्ठत पद्मश्री 

पुरस्काराने सन्माशनत करण्यात आले. 
 

प्रख्ययत कन्नड कवी शसद्धशलंग्यय ययंचे शनधन 

• कोशर्वि -19 संबंशधत आजारांमुळे प्रख्यात कर्वी, नाटककार 

आशण दशलत कययाकते शसद्धशलंग्यय यांचे शनधन झाले आहे. ते 

कनााटकातील पशहल्या दशलत कर्वीपैंकी एक होते आशण ते 

“दशलत कशव” या नार्वाने लोकशप्रय होते. 

• कन्निमधे्य दशलत-बंडयय सयशहत्य चळवळ सुरू करणे आशण 

दशलत लेखनाची िैली सुरू करण्याचे शे्रय त्यांना जाते. ते 

राज्यातील दशलत संघर्ा सशमतीचे संस्थयपक होते. 
 

ऑशलक्सम्पयन सुरतशसंग मयथूर ययंचे शनधन 

• ऑशलखम्पकमधे्य मॅरेथॉन पूणा करणारे स्वतंत्र भारतातील पशहले 

ऑशलखम्पयन सुरतशसंग मयथूर यांचे शनधन झाले. 1952 च्या 

हेलशसंकी ऑशलखम्पकमधे्य शदग्गज एशमल झयत पेकसह 

धार्वणार्या माथुरने मॅरेथॉन पूणा केली :52 व्यय स्थयनयवर 

2:58:92 मधे्य. 

• 1951 मधे्य पशहल्या आशियाई स्पधेत कांस्यपदक शजंकणारा, 

माथूर, ज्याचा जन्म शदल्लीच्या मोहम्मदपूर माजरी गार्वात 

(कारला) येथे झाला होता, तो द न वेळय रयष्ट्र ीय चॅक्सम्पयन होता. 
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महयवीर चक्र प्रयप्तकतया शब्रगेशडयर रघुबीर शसंह ययंचे शनधन 

• महार्वीर चक्र प्राप्त शदग्गज शदग्गज शब्रगेशडयर रघुबीर शसंह 

यांचे शनधन झाले आहे. 18 एशप्रल 1943 रोजी सईमान 

गािामधे्य शद्वतीय लेफ्टनंट म्हणून शनयुक्त करण्यात आले 

आशण दुसर् या महायुद्धासह अनेक युदे्ध लढली. या िौया 

कृत्याबद्दल तत्कालीन रयष्ट्र पती डॉ. एस. रयधयकृष्णन यांनी 

लेफ्टनंट कनाल (नंतर शब्रगेशियर) रघुबीर शसंग यांना देिातील 

सर्वाात मोठा वीरतय पुरस्कयर, महयवीर चक्रयने सन्माशनत केले. 
 

मयजी भयरतीय व्हॉलीबॉल कणाधयर शनमाल शमल्खय शसंग ययंचे 

शनधन 

• भारतीय मशहला र्व्ॉलीबॉल संघाच्या मयजी कणाधयर शनमाल 

शमल्खा कौर, धार्वण्यात आख्याशयका असलेले शमल्खय शसंग 

(ियइंग िीख) ययंची पत्नी धार्वण्यात आख्याशयका असलेले 

आहे, कोशर्वि -19 मुळे त्यांचे शनधन झाले. शनमाल शमल्खा शसंग 

पंजाब सरकारमधील मशहलय क्रीडय-संचयलनयलययचे मयजी 

संचयलक देखील होत्या. 
 

रयष्ट्र ीय पुरस्कयर शजंकणयरय कन्नड शचत्रपट अशभनेतय संचयरी 

शवजय ययंचे शनधन 

• 2015 मधे्य रयष्ट्र ीय पुरस्कयर शजंकलेल्या जे्यष्ठ कन्नि शचत्रपट 

अशभनेते संचारी शर्वजय यांचे शनधन झाले आहे. 2015 मधे्य 

आलेल्या नयनू अवयनल्लय… अवलू या शचत्रपटाने त्यांना 62 

व्यय रयष्ट्र ीय शचत्रपट पुरस्कयरयंमधे्य सवोतृ्कष्ट् अशभनेत्ययचय 

पुरस्कयर शमळाला, त्यामधे्य त्यांनी टर ान्सजेंिरची भूशमका 

साकारली. 
 

शप्रत्झकर पुरस्कयर शवजेते गॉटफ्रयइड ब हम ययंचे शनधन 

• शप्रत्झकर पाररतोशर्क शमळर्वणारे पशहले जमान आशका टेक्ट 

गॉटफ्रयइड ब हम यांचे 101 व्या र्वर्ी शनधन झाले. त्यांचे 

बहुतेक उले्लखनीय प्रकल्प जमानीमधे्य बांधले गेले – जसे की 

नेक्सव्हजेस तीथाके्षत्र चचा (1968), बेिबगार शसटी हॉल 

(1969) आशण संग्रहयलय शबिपच्यय अशधकयरयतील प्रदेि 

(1975). 

 

नवनवध बातम्या 
 

फेसबुकने ‘ररप टा इट, ड न्ट िेअर इट’ उपक्रम सुरु केलय 

• फेसबुकने ‘ररपोटा इट, िोन्ट िेअर इट’ उपक्रम सुरु केला 

ज्यात लोकांना फेसबुकर्वरील बाल िोर्ण माशहती 

नोदंशर्वण्यासाठी आशण इतरांना न पाठर्वण्यासाठी प्रोस्ताशहत 

केले जाणार आहे. हा उपक्रम आरंभ इंशिया इशनशिएशटर्व्, 

सायबर पीस फाउंिेिन आशण अपाण यांसारख्या सामाशजक 

संस्थांच्या सहाय्याने चालर्वला जाणार आहे. 

• हा उपक्रम अ ॅशनमेटेि खर्व्शिओसह आणला गेला होता जो 

बालिोर्णाच्या सामग्रीच्या अशभसरणांमुळे अिा सामग्रीचा 

शर्वर्य असलेल्या मुलार्वर होणारा नकारािक प्रभार्व 

दृश्यास्पदपणे संपे्रशर्त करतो. 

• एखाद्या मुलास जोखीम आहे तेथे सामग्रीचा अहर्वाल देण्यासाठी 

1098 र्वर कॉल करा आशण चाईडलाइन इंशिया फाऊंिेिनला 

कळर्वा. जर फेसबुकच्या अॅप्सच्या कुटंुबार्वर सामग्री अखस्तत्वात 

असेल तर ती fb.me/onlinechildprotication र्वर नोदंशर्वली 

जाऊ िकते. 

• इन्स्टाग्रामर्वर ‘फ्रीिम टू फीि’ ही कमु्यशनटी चालशर्वणारी 

बॉशलरू्वि अशभनेत्री नेहा धुशपयाबरोबरही फेसबुकने भागीदारी 

केली, जे खस्त्रयांना स्तनपानाशर्वर्यी बोलण्यासाठी एक सुरशक्षत 

जागा आहे आशण त्याभोर्वतीच्या आर्व्ानांशर्वर्यी मुक्त संर्वाद 

आहे. 
 

आरबीआयने भयरत शबल पेमेंट शसटमद्वयरे म बयइलचे प्रीपेड 

ररचयजा करण्ययस परवयनगी शदली 

• आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ‘शबलर कॅ टेगरी’ म्हणून 

‘मोबाइल प्रीपेि ररचाजा’ जोिून यार्वर्ी 31 ऑगटपयंत भारत 

शबल पेमेंट शसिमची (बीबीपीएस) व्याप्ती र्वाढशर्वली जाईल. 

• नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इंशिया िारा चालशर्वण्यात 

येणार्या नेहमीच्या शबलांचे पेमेंटसाठी बीबीपीएस हे एक 

अंतरसंचालीत व्यासपीठ आहे. बीबीपीएसची नेहमीचे शबल 

भरण्याचे चे व्यासपीठ म्हणून 2014 मधे्य सुरूर्वात केली. 

 

सवथ स्पधाथ परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द: 
 

• मंगोशलयाची राजधानी: उलानबातर; 

• मंगोशलया चलन: मंगोशलयन टोग्रोग 

• एसबीआय चेअरपसान: शदनेिकुमार खारा. 

• एसबीआय मुख्यालय: मंुबई. 

• एसबीआय स्थापना केली: 1 जुलै 

• अ ॅथलेशटि फेिरेिन ऑफ इंशिया ची स्थापना: 1946; 

• आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटनेचे मुख्यालय: शजशनर्व्ा, खस्वत्झलांि; 

• आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटनेचे अध्यक्ष: गाय रायिर; 

• आंतरराष्ट्र ीय कामगार संघटना स्थापना: 1919 

• अ ॅथलेशटि फेिरेिन ऑफ इंशियाचे मुख्यालय स्थान: नर्वी 

शदल्ली 

• आयुर् मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (आयसी): श्रीपाद येसो नाईक. 

• युरोशपयन अंतराळ संस्थेचे मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स 

• स्थापना: 30 मे 1975 

• मुख्य कायाकारी अध्यक्ष: जोहानन- शदत्रीच र्वानार 

• इस्त्राईलचे पंतप्रधान: बेंजाशमन नेतान्याहू; 

• इस्त्राईल राजधानी: जेरुसलेम; चलन: इस्त्रायली िेकेल. 
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• यूएनसीटीएिी मुख्यालय: शजशनर्व्ा, खस्वत्झलांि 

• यूएनसीटीएिी स्थापना: 30 शिसेंबर 1964. 

• आयिीएफसी बँकेचे फ़िा मुख्य कायाकारी अशधकारी: र्व्ी. 

रै्वद्यनाथन; 

• आयिीएफसी फ़िा बँक मुख्यालय: मंुबई; 

• आयिीएफसी फ़िा बँक स्थापना केली: ऑक्टोबर 2015. 

• कोसेरा सीईओ: जेफ मॅखिओन्काडा; 

• कोसेरा मुख्यालय: कॅशलफोशनाया,युएसए 

• आसामचे राज्यपाल: जगदीि मुखी; 

• आसामचे मुख्यमंत्री: शहमंता शबस्वा सरमा. 

• सीओएआय मुख्यालयाचे स्थान: नर्वी शदल्ली; 

• सीओएआय स्थापना: 1995. 

• नाइट फँ्रक प्रस्थाशपत: 1896 

• नाइट फँ्रक मुख्यालय: लंिन, युनायटेि शकंग्िम. 

• ओशििाचे मुख्यमंत्री – नर्वीन पटनाईक  

• ओशििाचे राज्यपाल – गणेिी लाल 

• संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररर्द मुख्यालय: नू्ययॉका , युनायटेि िेट्स 

• संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा पररर्द स्थापना: 24 ऑक्टोबर 1945. 

• नाटोचे मुख्यालय: बु्रसेल्स, बेखियम 

• नाटो लष्करी सशमतीचे अध्यक्ष: एअर चीफ मािाल िुअटा पीच 

• स्थापना: 4 एशप्रल 1949 

• सदस्य: 30  

• फेिरल बँकेचे व्यर्वस्थापकीय संचालक आशण मुख्य कायाकारी 

अशधकार: श्याम श्रीशनर्वासन  

• फेिरल बँकेचे मुख्यालय: अलुर्वा, केरळ  

• जागशतक पर्वन उजाा पररर्दे(GWEC) मुख्यालय: बु्रसेल्स, 

बेखियम 

• स्थापना : 2005 

• फेसबुकचे मुख्य कायाकारी अशधकारी: माका  झुकरबगा 

• फेसबुक मुख्यालय: कॅशलफोशनाया, यूएस 

• नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इंशियाचे व्यर्वस्थापकीय 

संचालक आशण मुख्य कायाकारी अशधकारी: शदलीप आसबे 

• नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इंशियाचे मुख्यालय: मंुबई  

• नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इंशियाची स्थापना: 2008 

• तेलंगणाची राजधानी: हैदराबाद 

• तेलंगणाच्या राज्यपाल: तशमळसाई सौदंाराराजन 

• तेलंगणाचे मुख्यमंत्री: के. चंद्रिेकर रार्व 

• मायक्रोसॉफ्ट सीईओ: सत्य नािेला 

• मायक्रोसॉफ्ट मुख्यालय: रेिमंि, र्वॉशिंग्टन, युनायटेि िेट्स 

• एडीबी ही १ 66; 19 मधे्य स्र्ापन झालेल्या प्रादेत्रिक त्रवकास 

बँक आहे; 

• एडीबी सदस्य: 68 देि (49 सदस्य आत्रिया प्रिांत प्रदेिातील 

आहेत); 

• एडीबीचे मुख्यालय त्रित्रलपीन्समधील मंडलयंुग येरे् आहे; 

• मसातु्सगु असकावा एडीबीचे त्रवद्यमान अध्यक्ष आहेत. 

• आयसीआयसीआय बँक मुख्यालय: मंुबई, महाराष्ट्र  

• आयसीआयसीआय बँकेचे व्यर्वस्थापकीय संचालक आशण मुख्य 

कायाकारी अशधकारी: संदीप बक्षी 

• आयसीआयसीआय बँक टॅगलाइनः  हम है ना, खयाल आपका 

• शसशप्र मुख्यालय: ऑस्लो, नॉरे्व  

• स्थापना: 6 मे 1966  

• संचालक: िॅन खस्मथ 

• पॉशलसी बाजार सीईओ: यशिि दशहया 

• स्थापना : जून 2008  

• मुख्यालय : गुरूग्राम, हरयाणा  

• राजस्थानचे मुख्यमंत्री: अिोक गहलोत 

• राज्यपाल: कालराज शमश्रा 

• यूके राजधानी: लंिन 

• यूके पंतप्रधान: बोररस जॉन्सन 

• यूके चलन: पाउंि िशलांग 

• ऑिर ेशलया राजधानी: कॅनबेरा 

• ऑिर ेशलया चलन: ऑिर ेशलयन िॉलर 

• ऑिर ेशलयाचे पंतप्रधान: स्कॉट मॉररसन 

• जागशतक व्यापार संघटनेच्या महासंचालक: एनगोझी ओकोजंो-

इखर्व्ला 

• जागशतक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय: शजशनर्व्ा, खस्वत्झलांि 

• जागशतक व्यापार संघटना स्थापना: 1 जानेर्वारी 1995 

• आयिीबीआय बँकेचे मुख्य कायाकारी अशधकारी: राकेि िमाा 

• आयिीबीआय बँक मुख्यालय: मंुबई, महाराष्ट्र  

• युरोशपयन अंतराळ संस्था मुख्यालय: पॅररस, फ्रान्स 

• युरोशपयन अंतराळ संस्थेची स्थापना: 30 मे 1975, युरोप 

• युरोशपयन अंतराळ संस्थेचे मुख्य कायाकारी अशधकारी: जोहान-

िायशटरच र्वॉनार 
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