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साप्ताहिक चालू घडामोडी 26 जून ते 2 जुलै 2021 परं्यत
 

राष्ट्र ीर्य बातम्या 
 

भारत -भूतान:  सीमेिीन कर हनरीक्षक कार्ययक्रम  

 भारत आणि भूतान या दोन देशाांनी सीमा णिरहीत कर हनरीक्षक 

करार (टीआयडबू्ल्यबी) करण्यात आला आहे. भूतानचे कर 

प्रशासन अणिक बळकट करण्यासठी हा प्रकल्प आहे. 

 हा प्रकल्प आांतरराष्ट्र ीय कर आणि हस्ाांतरि णकां मती ांिर लक्ष 

कें णित करेल. याचा काययकाल 24 मणहन्ाांचा असेल. 

 टॅक्स इन्स्पेक्टर णिदाऊट बॉडयसय णिषयी: सुरुिात- 2015, उदे्दश- 

णिकसनशील देशाांची ऑणडट क्षमता बळकट करिे. सांयुक्त राष्ट्र  

णिकास काययक्रम (यूएनडीपी) आणि आणथयक सहकार आणि 

णिकास सांस्था (ओईसीडी) याांचा सांयुक्त उपक्रम आहे. या 

उपक्रमअांतर्यत 45 देशाांतील 80 काययक्रम पूिय झाले आहेत. 

 

 

हित्तमंत्री सीतारमण र्यांनी रु.6,28,993 कोटी रुपर्यांचे कोव्हीड-

19 राित पॅकेज जािीर केले 

 कोव्हीड-19 च्या दुसऱ्या लाटेमुळे णपडीत लोकाांना आणि 

व्यिसायाांना उभारी देण्यासाठी कें िीय णित्त ि कॉपोरेट व्यिहार 

मांत्री, हनमयला सीतारमण याांनी एकूि रु.6,28,993 कोटी 

रुपयाांच्या 17 उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. 

 ते महामारीपासून आणथयक णदलासा(8), साियजणनक आरोग्य 

बळकटीकरि(1), िाढ आणि रोजर्ारासाठी प्रोत्साहन(8) अशा 

र्टाांत णिभार्ता येतील. 

 मिामारीपासून आहथयक हिलासा:  

1.कोव्हव्हड बाणित के्षत्राांसाठी 1.10 लाख कोटी रुपयाांची कजय 

हमी योजनााः आरोग्य के्षत्राला- 50000 कोटी पययटन आणि इतर 

के्षत्राला – 60000 करोड 

2. आपत्कालीन के्रणडट लाइन रॅ्रां टी योजनेसाठी 

(ईसीएलजीएस) अणतररक्त 1.5 लाख कोटी रुपये 

3. सूक्ष्म णित्तीय सांस्थाांसाठी कजय हमी योजना (निीन) 

जास्ीतजास् 1.25 लाखाांपयंत बँकाांच्या णकमान कजय दरापेक्षा 

(एमसीएलआर) 2% अणिक व्याजिराने कजय 

4. पययटक मार्यिर्यक आणि भार्िारकाांसाठी योजना: 

या योजनेत पययटन मांत्रालय आणि राज्य सरकाराांनी मान्ता 

णदलेल्या 10700 र्ाईड्स चा आणि पययटन मांत्रालयाने मान्ता 

णदलेल्या सुमारे 1 000 टर ॅव्हल अ ॅण्ड टुररझम से्टकिोल्डसय 

(टीटीएस) चा समािेश आहे. 

प्रते्यक टीटीएस 10 लाखाांपयंत आणि प्रते्यक र्ाईड 1 लाखापयंत 

कजय उभारू शकतो. 5500000 पययटकाांना मोफत एक 

मणहन्ाचा पययटन व्हव्हसा. या र्योजनेसाठी 100 करोड रुपये 

देण्यात आले आहेत. ही र्योजना 31 माचय 2022 पयंत णकां िा 5 

लाख पययटन व्हव्हसा जारी होईपयंत (जे आिी होईल ते) सुरु 

राहील. 

6. आत्मणनभयर भारत रोजर्ार योजनेचा णिस्ार 

(एएनबीआयिाय) या योजनेंतर्यत नोांदिीची तारीख 31 माचय 

2022 पयंत िाढणिण्यात आली आहे. 

7. डीएपी आणि पी अँड के खताांना अणतररक्त अनुदान णित्तीय 

िषय 2021-22 मधे्य पोषि आिाररत अनुदान (एनबीएस) 

42,275 कोटी रुपयाांपयंत िाढणिले. 

8. प्रिानमांत्री र्रीब कल्याि योजनेंतर्यत (पीएमजीकेिाय) मे 

2021 ते नोव्हेंबर 2021 पयंत मोफत िान् िाटप या योजनेचा 

अांदाजे खचय रु. 93,869 कोटी असेल. 

 साियजहनक आरोग्य बळकटीकरण: 

णित्तीय िषय 2021-22 साियजणनक आरोग्य व्यिस्थेला आणि 

त्यातही बालकाांचे आरोग्य आणि बाल आतोग्य सुणििा यािर भर 

देण्यासाठी 23,220 कोटी रुपयाांची योजना 

1. हिामानबदलचा मुकाबला करू शकिाऱ्या निीन प्रजाती ांचा 

िापर िाढणििे 

2. पूिोत्तर प्रादेणशक कृषी णिपिन महामांडळ (नेरमॅक) चे 

पुनरुज्जीिन 

3. नॅशनल एक्सपोटय इन्स्शुरन्स अकाउांट (एनईआयए) च्या 

माध्यमातून 5 िषांत णनयायतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अणतरीक्त 

33000 कोटी रुपयाांची तरतूद 

4. एक्स्पोटय के्रणडट रॅ्रां टी कॉपोरेशन (ईसीजीसी) मधे्य पाच 

िषांच्या कालाििीत णनयायत णिमा सांरक्षि के्षत्राला इव्हिटीद्वारे 
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88,000 कोटी रुपयाांची रु्ांतििूक 

5. णडणजटल इां णडया:भारतनेट पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून 

प्रते्यक र्ािात ब्रॉडबँड सुणििा पोहोचणिण्यासाठी रु.19,041 

कोटी णनिी. 

6. मोठ्या प्रमािािर इलेक्टर ॉणनक्स मॅनु्फॅक्चररां र्साठी 

पीएलआय योजनेचा कालाििी एका िषायने िाढिून 2025-26 

पयंत केला. 

7. ररफॉमय-बेस्ड ररझल्ट-णलां क्ड पॉिर णडस्ट्र ीबू्यशन योजनेसाठी 

3.03 लाख कोटी रुपये 

8. पीपीपी प्रकल्प आणि मालमत्ता णिक्रीसाठी निीन 

सुव्यिव्हस्थत प्रणक्रया. 

कें द्र सरकारने आहर्र्यातील सिायत लांब आहण जर्ातील 

पाचव्या-सिायत लांब िार्य स्पीड टर ॅकचे उि्घाटन केले 

 कें िीय अिजड उद्योर् ि साियजणनक उपक्रम मांत्री प्रकाश 

जािडेकर याांनी इंिूरमधील नॅटर ॅक्स – िार्य-स्पीड टर ॅक 

(एचएसटी) चे उद्घाटन केले जो आहशर्यातील िा सिायत लांब 

टर ॅक आहे. 

 1000 एकर के्षत्रामधे्य णिकणसत केलेला नॅटर ॅक्स हा दुचाकी 

िाहनाांपासून ते अिजड टर ॅक्टर-टर ेलरपयंतच्या सिय प्रकारच्या 

िाहनाांसाठीच्या िेर्ाच्या कामणर्रीच्या चाचण्याांसाठी िन-स्ट्ॉप 

समािान आहे. 

 हा जार्णतक दजायचा 11.3 हकमीचा िार्य स्पीड टर ॅक भारताला 

िािन के्षत्रातील जार्णतक दजायचे उत्पादक के्षत्र बनणिण्याच्या 

उदे्दशाने हे महत्त्वाचे पाउल आहे. 

पंतप्रधान मोिीनंी जपानी रै्लीतील झेन र्ाडयन आहण कार्यझेन 

अ ॅकॅडमीचे उि्घाटन केले 

 पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोिी याांनी अहमदाबाद येथील अिमिाबाि 

मॅनेजमेंट असोहसएशन (एएमए) प्राांर्िात झेन र्ाडयन आहण 

कार्यझेन अकािमीचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन केले. 

 हे दोन निीन उपक्रम रु्जरातमधे्य ‘हमनी-जपान’ तयार 

करण्याच्या पांतप्रिानाांच्या महत्वाकाांके्षचा भार् आहेत. नव्याने 

सुरू झालेल्या झेन र्ाडयनमधे्य जपानी कला, सांसृ्कती, लँडसे्कप 

आणि आणकय टेक्चरच्या अनेक र्ोष्ट्ी ांचा अनुभि घेता येईल. झेन 

र्ाडयनमधे्य भर्िान बुद्धाची प्रणतमा आहे. 

 एएमए आणि इांडो-जपान फ्रें डणशप असोणसएशन (आयजेएफए), 

रु्जरातमिील जपान माणहती ि अभ्यास कें िाच्या सहकायायने 

आणि ह्योर्ो इांटरनेशनल असोणसएशन (एचआयए) याांनी 

सांयुक्तपिे हे र्ाडयन णनमायि केले आहे. 

कें द्रीर्य कार्यिेमंत्री रहिरं्कर प्रसाि र्यांच्या िसे्त ‘आर्यटीएटी ई-

द्वार’ चे उि्घाटन 

 कें िीय कायदा आणि न्ाय, दळििळि आणि इलेक्टर ॉणनक्स 

आणि आयटी मांत्री रहिशंकर प्रसाि याांनी निी णदल्लीत 

आर्यकर अपील न्यार्याहधकरणाचे (आर्यटीएटी) ई-फाइणलां र् 

पोटयल ‘आर्यटीएटी ई-द्वार’ औपचाररकररत्या सुरू केले. 

 नव्याने णिकणसत केलेले ई-फाईणलां र् पोटयल द्वारे पक्षकाराांना 

त्याांचे अपील, णिणिि अनुप्रयोर्, कार्दपते्र, कार्दी पुस्के इ. 

इलेक्टर ॉणनक पद्धतीने दाखल करिे सोयीचे होिार आहे. 

 आयटीएटीचे नांतरच्या टप्प्यात पेपरलेस बेंच म्हिून णिणशष्ट् 

खांडपीठाांची नेमिूक करण्याचे उणद्दष्ट् आहे. या पोटयल उदे्दश 

आयकर णिभार्ाच्या अणपलीय प्राणिकरिाच्या सिय काययिाही 

ऑनलाईन पद्धतीने करण्यासाठी प्रयत्न करिे हा आहे. 

हडहजटल इंहडर्या अहभर्यानाला सिा िरे्ष पूणय 

 1 जुलै 2021 रोजी हडहजटल इंहडर्या अणभयानाला सिा िरे्ष 

पूिय झाली. णडणजटल इां णडया ही सरकारची णडणजटल सशक्त 

समाज णनमायि करण्यासाठीची आणि ज्ञान अथयव्यिस्थेत िृद्धी 

करण्याची महत्वाकाांक्षी योजना आहे. 

 या काययक्रमाची सुरुिात पंतप्रधान नरेंद्र मोिी याांनी 1 जुलै 

2015 ला केली होती. मार्ील 6 िषांत या प्रकल्पाअांतर्यत थेट 

लाभ िस्तांतरण, कॉमन सर्व्व्हयसेस सेंटर, हडजीलॉकर आहण 

मोबाइल-आधाररत उमंर् सेिा या सारखे अनेक उपक्रम सुरु 

केले आहेत. 

 जनिन बँक खाती, मोबाइल फोन आणि आिार (जेएएम) ने 

सरकारला णडणजटल पॅ्लटफॉमयद्वारे णिणिि योजनाांचा लाभ 

देण्यास मदत केली 

 प्रमुख दृष्ट्ीकोन: प्रते्यक नार्ररकासाठी मुख्य उपयुक्तता म्हिून 

णडणजटल पायाभूत सुणििा, मार्िीनुसार शासन आणि सेिा, 

नार्ररकाांचे णडणजटल सक्षमीकरि 

राज्य बातम्या 
 

हिल्ली सरकारने सुरु केली “मुख्यमंत्री कोव्हीड-19 पररिार 

आहथयक सिार्यता” र्योजना 

 कोव्हीड-19 महामारीमुळे आपल्या कुटुांबातील सदस्य 

र्मािल्यामुळे आणथयक णििांचनेत सापडेल्या पररिाराांना 

अथयसहाय्य देण्याच्या उदे्दशाने णदल्ली सरकारने “मुख्यमांत्री 

कोव्हीड-19 पररिार आणथयक सहायता” ही योजना सुरु केली 

आहे. 

 समाज कल्याि णिभार्ाच्या अणिसूचनेनुसार, सदस्य र्मािलेल्या 

प्रते्यक कुटुांबाला रु.50000 चे अथयसहाय्य देण्यात येिार आहे 

तसेच ज्या कुटुांबाच्या पोणशांद्याचे णनिन झाले आहे अशा कुटुांबाना 

प्रणत मणहना ₹2,500 पेन्स्शन देखील देण्यात येिार आहे. 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


Weekly Current Affairs Marathi: 26th June to 2nd July 2021 

3 www.adda247.com/mr     |     Adda247 मराठी App      |       https://t.me/Adda247Marathi  
 

 ज्या मुलाांच्या दोन्ही णकां िा एका पालकाचा कोव्हीड मुळे मृतू्य 

झाला असेल अशा मुलाांना ियाची 25 िषे पूिय करेस्ोिर प्रणत 

मणहना ₹2,500 आणथयक भत्ता देण्यात येिार आहे आणि त्याांच्या 

णशक्षिाचा खचय देखील णदल्ली सरकार करेल. 

रेबीज (जलसंत्रास) मुक्त िोणारे र्ोिा ठरले पहिले राज्य 

 र्ोिा हे देशातील पणहले रेबीजमुक्त )जलसांत्रास  मुक्त( राज्य 

बनल्याची घोषिा मुख्यमांत्री डॉ. प्रमोद सािांत याांनी केली. 2018 

पासून राज्यात रेबीजची एकही घटना आढळली माणहती 

मुख्यमांत्र्ाांनी णदली. 

 2014 साली सुरु केलेल्या ‘णमशन  रेबीज’ अांतर्यत दरिषी सुमारे 

एक श्वानाांना रेबीज णिरोिी लस देण्यात आली आणि त्याच बरोबर 

या उपक्रमाअांतर्यत 5.2 लाख णिद्यार्थ्ांना आणि 23000 

णशक्षकाांना या णिषािू णिषयी माणहती देण्यात आली. 

आंध्र प्रिेर्ने एसएएलटी कार्ययक्रम सुरु केला 

 आंध्र प्रिेशने सरकारी शाळाांमधे्य पायाभूत णशक्षिात मुलभूत 

बदल करण्यासठी सपोहटंर् आंध्राज लहनंर् टर ान्सफॉमेशन 

(एसएएलटी) हा काययक्रम सुरु केला असून त्याला जार्हतक 

बँकेने 250 िशलक्ष डॉलसयचे कजय मांजूर केले आहे. 

 पायाभूत णशक्षि देिाऱ्या शाळाांचे बळकटीकरि करिे आणि 

णशक्षकाांना प्रणशक्षि देिे ि कौशल्य णिकास करिे हा या 

उपक्रमाचा उदे्दश आहे. आांध्र प्रदेश राज्यात सािारि 40 लाख 

हिद्याथी आहण 2 लाख हशक्षक आहेत. 

कार्ययक्रमाहिर्षर्यी:  

 हा काययक्रम 5 िर्षांचा असून महत्त्वपूिय उद्दीषे्ट् र्ाठल्यानांतरच 

जार्णतक बँकेकडून कजायचे णितरि होिार आहे. सरकारने सिय 

अांर्ििाड्ाांना पूिय-प्राथणमक शाळाांमधे्य रूपाांतररत करून 

जिळच्या शाळाांशी जोडले आहे. 

 आंध्र प्रिेश राज्य शैक्षहणक संशोधन ि प्रहशक्षण पररर्षि 

(एससीईआरटी), राज्य हशक्षण व्यिस्थापन ि प्रहशक्षण 

संस्था (एसआर्यईएमएटी) आहण हजल्िा हशक्षण ि प्रहशक्षण 

संस्था (डीआर्यईटी) या सारख्या सांस्थाांचे मजबुतीकरि करिे 

हा देखील या काययक्रमाचा उदे्दश आहे. 

 शाळाांच्या कामािर देखरेख ठेिण्यासाठी सरकार निीन 

प्रशासकीय रचनाही स्थापन करीत आहे जसे एपी सू्कल 

एजुकेशन रेगु्यलेटरी अ ॅन्ड मॉणनटरी ांर् कणमशन. 

जमू्म-काश्मीर च्या नार्यब राज्यपालांनी कें द्रर्ाहसत प्रिेर्ातील 

महिलांसाठी ‘िोसला’ िी र्योजना सुरु केली 

 जमू्म-काश्मीर चे नायब राज्यपाल मनोज हसन्हा याांनी 

कें िशाणसत प्रदेशातील मणहलाांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी “िौसला – हतच्या प्रर्तीस पे्ररणा” हा काययक्रम 

सुरु केला. 

 मणहला आणि पुरुष उद्योजकाांमिील दरी कमी करिे आणि 

योजनाबद्ध पद्धतीने णिणिि व्यिसायात रु्ांतलेल्या मणहलाांना 

िोसला कार्ययक्रमाचा भार् होण्यासाठी प्रिृत्त करिे हा या 

योजनेचा उदे्दश आहे. 

जमू्म-काश्मीर च्या मुख्य सहचिांनी “सुकून” र्या िेल्पलाइन चे 

उि्घाटन केले 

 जमू्म-काश्मीरचे मुख्य सणचि अरुण कुमार मेिता याांनी 

एसडीआरएफच्या प्रथम बटाहलर्यनच्या मानहसक आरोग्या 

साठीच्या कायमस्वरूपी हेल्पलाईन ‘सुकून’ चे उद्घाटन 

बटाणलयनच्या मुख्यालयात केले. 

 या हेल्पलाईन ची सुरुिात काश्मीर एसडीआरएफ च्या फस्ट्य 

बटाणलयन ने हमशन रू्यथ जमू्म-काश्मीर आणि पययटन 

णिभार्ाच्या सहकायायने केली आहे. 

 यामधे्य र्रजूांना व्हिणनकल समुपदेशक, थेरणपस्ट् आणि 

मानसशास्त्रज्ञाांच्या सेिा णमळणिण्यासाठी मार्यदशयन णमळिार 

आहे. 
 

 

उत्तराखंडच्या जंर्लांमधे्य संर्ोधकांना आढळला कृष्ण-उिर 

कोरल सपय  

 सांशोिकाांना इणतहासात प्रथमच उत्तराखंडच्या जांर्लाांमधे्य 

कृष्ण-उिर प्रिाळ सपय आढळला आहे. हा साप इलाहपडा 

कुटंुब आणि सार्यनोहमक्रस िर्ायतील असून त्याचे शास्त्रीय नाि 

एस हनहिव्हेंटर असे आहे. 

 मसूरी िनणिभार्ातील बेनोर् िन्यजीि अभर्यारण्य 

(बीडब््लरू्यएस) च्या भिराज हिभार्ात तो आढळून आला. 

सध्या जर्ात एकूि प्रिाळ सपांच्या एकूि 107 जाती असून 

भारतात केिळ 7 जाती आढळतात. 

 सपयदांशाच्या उपचार व्यिस्थापनािरील आरोग्य ि कुटुांब 

कल्याि मांत्रालयाच्या अहिालानुसार जर्भरात 2000 हून 

अणिक सापाांच्या जाती आहेत. 

 त्यातील सुमारे 300 भारतात आढळतात आणि त्यापैकी सािारि 
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52 प्रकारचे साप णिषारी आहेत. भारतातील णिषारी साप 

‘एलाहपडे’, ‘र्व्व्हपररडे’ आहण िार्यडर ोहफडी ’(समुद्री साप) या 

तीन कुटुांबातील आहेत. 

 िन्यजीि (संरक्षण) अहधहनर्यम, 1972 च्या अनुसूची II अन्वये 

कोब्रा, रॅट से्नक आणि चेकडय केलबॅक सपय सांरणक्षत आहेत आणि 

बाकीचे सिय सपय अनुसूची IV अन्वये सांरणक्षत आहेत. 

आंध्रप्रिेर् च्या मुख्यमंत्र्ांनी ‘िार्यएसआर हबमा’ र्योजना सुरु 

केली 

 आांध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री िार्य.एस. जर्न मोिन रेड्डी याांनी 

निीन मार्यदशयक सूचनाांसह ‘िार्यएसआर हबमा’ योजना सुरू 

केली असून णिम्याचा दािा सुलभ होण्याकररता मृताच्या 

कुटुांबाला सरकार थेट रक्कम देिार आहे. 

 िायएसआर णिमा योजनेमाफय त 1.32 लाख कुटंुबांना आिार 

देण्यासाठी राज्य सरकारने सन 2021-22 मधे्य 750 कोटी 

रुपये खचय केले असून मार्ील दोन िषांत िायएसआर णबमा 

योजनेसाठी राज्य सरकारने 1307 कोटी रुपये खचय केले आहेत. 

 

आंतरराष्ट्र ीर्य बातम्या 
 

अश्र्बाि – परिेर्ी कामर्ारांसाठी जर्ातील सिायत मिार्डे 

र्िर 

 मध्य आणशयातील तुकय मेणनस्ानची राजिानी असलेल्या 

अश्र्ाबाद शहराला परदेशी कामर्ाराांसाठी जर्ातील सिायत 

महार्डे शहर म्हिून घोषीत करण्यात आले आहे. 

 कन्सल्टन्सी फमय मसयरने केलेल्या कॉस्ट् ऑफ णलव्हव्हांर् 

सिेक्षिात या शहराचा पणहला क्रमाांक असून त्यानांतर हाँर्काँर्, 

लेबनॉनमिील बेरूत आणि जपानमिील टोणकयो अनुक्रमे 

दुसऱ्या, णतसऱ्या आणि चौर्थ्ा क्रमाांकािर आहेत. या िाणषयक 

अहिालात रृ्हणनमायि, अन्न आणि िाहतूक यासारख्या खचायच्या 

णकां मतीिर आिाररत 209 शहराांचा समािेश आहे.  

 अश्र्ाबाद णिषयी: अश्र्ाबादआपल्या सांर्मरिरी इमारती आणि 

स्मारकाांसाठी प्रणसद्ध आहे. येथे मध्य आणशयातील सिायत 

रां र्ीबेरां र्ी बाजारपेठ तुलतुक्का बाजार देखील आहे. 

 इतर पययटन आकषयिाांमधे्य नॅशनल मु्यणझयम, व्हाइट माबयल, 

तुकय मेणनशी केबलिे, लणलत कला सांग्रहालय, अलेम कल्चरल 

अँड एां टरटेनमेंट सेंटर आणि तुकय मेन कापेट सांग्रहालय आहे. 

 भारतातील शहरे: 78 व्या क्रमाांकािर असलेले मुांबई हे 

भारतातील सिायत महार्डे शहर आहे परां तु मार्ील िषीच्या 

तुलनेत त्याच्या स्थानात 15 अांकाांची घसरि झाली आहे. 

भारतातील निी णदल्ली )117(, चेन्नई )158(, बेंर्ळुरू )170( 

आणि कोलकाता )181( ही इतर शहरे या यादीमधे्य आहेत. 

अहिश्वासिर्यक ठराि िरल्यामुळे स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन 

लोफिेन र्यांनी राजीनामा हिला 

 सांसदेत अणिश्िासदशयक ठराि हरल्यामुळे स्वीडनचे पंतप्रधान 

स्टीफन लोफिेन याांनी 28 जून 2021 रोजी राजीनामा णदला. 

63 िषीय लोफिेन अणिश्िासदशयक ठरािाद्वारे पराभूत झालेले 

स्वीडनचे पहिले शासकीर्य पुढारी आहेत. ते 2014 पासून 

स्वीडनचे पांतप्रिान होते. 

 भाडे णनयांत्रिे सुलभ करण्याच्या योजनेच्या णनषेिाथय डाव्या पक्षाने 

स्वत:च असा ठराि माांडण्याचे ठरणिल्यानांतर स्वीडनचा अणत-

उजिा पक्ष स्वीडन डेमोकॅ्रट असा ठराि माांडला. 

रु्यके्रन आहण अमेररकेिरम्यान “सी ब्रीझ हडर ल” सराि पार पडला 

 अमेररका आणि रु्यके्रन च्या दरम्यान “सी ब्रीझ हडर ल” नािाचा 

नौदलाचा सांयुक्त सराि काळ्या समुिामधे्य (बॅ्लक सी) पार 

पडला. दोन्ही देशाांचे रहशर्याबरोबर असलेल्या सांबांिाांच्या 

पाश्ियभूमीिर हा सराि महत्त्वाचा ठरतो. 

 नुकेतच हब्रटीश रॉर्यल नेव्हीच्या एचएमएस हडफेन्डरने 

काळ्या समुिामिील क्रीणमया जिळून नौकानयन केले. रणशयाने 

णब्रटनच्या या कृतीचा णनशेष केला आहे. सी ब्रीझ णडर ल सराि 

1997 पासून होत असून ही 21 िी खेप आहे. 

टकी आहण अझरबैजान र्यांच्यािरम्यान बाकू रे्यथे संरु्यक्त लष्करी 

सराि सुरु  

 टकी आणि अझरबैजान याांच्यादरम्यान बाकू येथे “मुस्तफा 

केमाल अतातुकय - 2021” हा लष्करी सराि सुरु झाला आहे. 

या राष्ट्र ाांची सांरक्षि णसद्धता िाढणिण्याच्य हेतूने या सरािात सुमारे 

600 जिान सहभार्ी होिार आहेत. दोन देशाांमिील सांरक्षि 

सांिाद सुिारिे हा या सरािाचा उदे्दश आहे. 

रु्यरोहपर्यन अंतराळ संस्था प्रथमच अपंर् (अक्षम) अंतराळिीरांना 

हनरु्यक्त करणार 

 रु्यरोहपर्यन अंतराळ संस्था जर्ातील पहिल्र्या शारीररकररत्या 

अक्षम अंतराळिीराला णनयुक्त करून त्याला अांतराळात 

पाठििार आहे. 

 ईएसए अपांर्-अांतराळिीराांसाठी तांत्रज्ञान णिकणसत करीत आहे 

ज्याने “अंतराळ सिांसाठी” हा सांदेश जर्भर पोहोचेल. जुलै 

2021 मधे्य अ मेॅझॉनचे सांस्थापक बेझोस स्वत:च्या 

अिकाशयानाने अांतराळात जािारे पणहले मानि ठरतील. 

हफहलहपन्स िेर्ाचा एफएटीएफ च्या करड्या र्यािीत समािेर् 

 हफहलहपन्स देशाचा फार्यनार्व्शशर्यल अ ॅक्शन टास्क फोसय 

(एफएटीएफ) च्या करड्या र्यािीत समािेश करण्यात आला 

आहे. त्याचबरोबर िैती, माल्टा आहण िहक्षण सुिान या 

देशाांना देखील करड्ा यादीत टाकण्यात आले आहे. 

 आता या देशाांना िषायतून तीनदा एफएटीएफकडे प्रर्ती अहिाल 

सादर करिे आिश्यक असेल. णफणलपाईन्सला 2000 साली या 

टाकण्यात आले होते पि नांतर 2005 साली त्याला या यादीतून 

काढण्यात आले होते. 
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 एफएटीएफ च्या करड्ा यादीत समािेश होिाऱ्या देशाांना 

अणिकच्या णनयांत्रिाखाली ठेिले जाते आणि त्याांना ठराणिक 

कालाििीत िोरिात्मक णनियय घेऊन सुिारिा करिे भार् 

असते. 

 एफएटीएफ काळी र्यािी: या यादीत समािेश होिाऱ्या देशाांना 

मनी लाँणडर ांर् आणि दहशतिादी णित्तपुरिठाणिरूद्धच्या जार्णतक 

लढाईत असहकार करिारे देश म्हिून घोषीत करण्यात येते. 

चीनने जर्ातील िुसरे सिायत मोठे जलहिि्रु्यत धरण सुरु केले 

 चीन सरकारने बार्यिात येथील जर्ातील िुसरे सिायत मोठ्या 

जलणिद्युत िरिातून उजाय णनणमयतीस सुरुिात केली आहे. हे 

िरि चीनच्या आगे्नय भार्ातील हजशशा निीिर उभारण्यात 

आले आहे. हे िरि 289 मीटर उंच असून ते दुहेरी-िक्रता 

कमानी पद्धतीचे आहे आणि त्यात उजाय णनणमयतीचे 16 रु्यहनट्स 

आहेत. 

 

 

 प्रते्यक युणनटची क्षमता 1 दशलक्ष णकलोिॅट असून हे िरि “थ्री 

र्ॉजेस धरणानंतर” दुसरे सिायत मोठे िरि आहे, ज्याची एकूि 

क्षमता 22.5 दशलक्ष णकलोिॅट आहे. दोन्ही िरिे राज्य 

सरकारच्या थ्री र्ॉजेज िुप कॉपोरेशनने बाांिली आहेत. ही 

जलणिद्युत, सौर आणि पिन णनणमयतीतील जर्ातील सिायत मोठी 

रु्ांतििूकदार आहे. 

जार्हतक बँकेने कोरोनाहिर्षाणू प्रहतबंधक लसीसाठीचे आहथयक 

सिाय्य $20 अब्ज परं्यत िाढहिले 

 जार्णतक बँकेने कोव्हीड-19 लसीकरिासाठी णिकसनशील 

देशाांना अणतररक्त 8 अब्ज डॉलसय अथयसहाय्य घोषीत केले आहे 

त्यामुळे आता एकूि अथयसहाय्य 20 अब्ज डॉलसय इतके होिार 

आहे. 

 हा णनिी पुढील 18 महिन्यांसाठी 2022 परं्यत िापरण्यात येईल. 

जार्णतक बँकेचे अध्यक्ष डेर्व्व्हड मालपॅस याांनी अणतररक्त 

लससाठा असिाऱ्या सिय देशाांना तो णिकसनशील देशाांना 

िापरण्याकररता उपलब्ध करून देण्याचे आिाहन केले आहे. 

 त्याव्यहतररक्त जार्णतक बँकेने 51 णिकसनशील देशाांकररता, 

ज्यातील अध्यायहून अणिक देश आणफ्रका खांडातील आहेत, 

कोव्हीड लस णिक्री आणि णितरिासाठी अणतररक्त 4 अब्ज 

डॉलसय चा णनिी उभा केला आहे. 

राफेलने 300 हकमी भेिन कके्षचे सी बे्रकर एआर्य के्षपणास्त्राचे 

अनािरण केले 

 इस्त्रार्यली संरक्षण इलेक्ट्र ॉहनक्स कां पनी राफेल अ ॅडव्हाशस्ड 

हडफेन्स णसस्ट्म्सने सी बे्रकर या 5 व्या णपढीच्या के्षपिास्त्राचे 

अनािरि केले आहे. 

 हे के्षपिास्त्र स्वायत्त, सुपष्ट्-मार्यदणशयत प्रिाली असून 300 

हकलोमीटरपरं्यतच्या समुिी ि जणमनीिरील लक्ष्य णनव्हश्चतपिे 

भेदू शकते. हे के्षपिास्त्र णिणिि माध्यमाद्वारे प्रके्षणपत करता येऊ 

शकते. 

 

हनरु्यक्ती बातम्या 
 

िक्षता आरु्यक्त सुरेर् एन पटेल र्यांची कार्ययिािक सीव्हीसी 

म्हणून हनरु्यक्ती 

 सध्याचे दक्षता आयुक्त सुरेशएन पटेल याांची सांजय कोठारी 

याांच्याजार्ी कें िीय दक्षता आयोर्ात काययिाहक कें िीय दक्षता 

आयुक्त )सीव्हीसी(  म्हिून णनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

 ते निीन कें िीय दक्षता आरु्यक्त णनयुक्त होईपयंत पदग्रहि 

करतील. कें िीय िक्षता आयोर्ात एक कें िीय आयुक्त आणि 

इतर दोन आयुक्त असतात, सध्या सुरेश पटेल हेच आयुक्त 

आहेत. 

प्रिीण हसन्हा र्यांची सीबीआर्यच्या हिरे्र्ष संचालकपिी हनरु्यक्ती 

 कें द्रीर्य अने्वर्षण हिभार् (सीबीआर्य) चे हिशेर्ष संचालक 

म्हिून प्रिीण हसन्हा याांच्या णनयुक्तीस कॅहबनेटच्या हनरु्यक्ती 

सहमतीने (एसीसी) मान्ता णदली आहे. संचालकांनंतर णिशेष 

सांचालक सीबीआयमिील दुसरे िररष्ठ पद आहे. 

 या आिी राकेश अस्थाना सीबीआयचे णिशेष सांचालक होते. 

हसन्हा हे रु्जरात-केडरमिील 1988 तुकडीचे आयपीएस 

अणिकारी आहेत आहण याआिी त्याांना सीबीआयमधे्य अणतररक्त 

सांचालक म्हिून णनयुक्त करण्यात आले होते. 

हिटरने कॅहलफोहनयर्यार्व्स्थत जेरेमी केसल र्यांची भारतातील 

तक्रार (हनिारण) अहधकारी म्हणून हनरु्यक्ती केली 

 निीन माहिती तंत्रज्ञान हनर्यम, 2021 अांतर्यत णिटरने, 

कॅहलफोहनयर्यार्व्स्थत जेरेमी केसल याांची भारतासाठी निीन 
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तक्रार (हनिारण) अहधकारी म्हिून णनयुक्ती करण्याची घोषिा 

केली आहे. 

 केसल णिटरचे ग्लोबल लीर्ल पॉणलसी डायरेक्टर (जाणर्तक 

कायदेशीर िोरि सांचलक) आहेत. तक्रार हनिारण अहधकारी 

भारताचे रहििासी असिे आिश्यक असल्याने ही णनयुक्ती 

माणहती तांत्रज्ञान णनयम, 2021 ना िरून असल्याचे णदसत नाही. 

व्हॉट्सअ ॅपने भारतातील पेमेंट्स चे प्रमुख म्हणून मिेर् मिाते्म 

र्यांची हनरु्यक्ती केली 

 व्हॉट्सअ ॅपने भारतातील पेमेंट्स व्यिJसार्याच्या िाढीसाठी 

सांचालक म्हिून माजी अ ॅमेझॉन कार्ययकारी मिेश मिाते्म याांची 

णनयुक्ती केली आहे. व्हॉट्सअ ॅप पेमेंट्स सांचालक या नात्याने 

महाते्म ग्राहकाांचा अनुभि सुिारिे, सेिेची रु्िित्ता सुिारिे या 

बाबी ांकडे लक्ष देतील. 

आर्यएफरु्यएनए अध्यक्षपिी रं्भूनाथ श्रीिास्ति र्यांची हनरु्यक्ती 

 अलािाबाि उच्च न्ायालयाचे माजी न्ायािीश आणि 

छत्तीसर्डचे माजी प्रमुख लोकायुक्त हनिृत्त न्यार्याधीश 

शंभूनाथ श्रीिास्ति याांची इंहडर्यन फेडरेशन ऑफ रु्यनार्यटेड 

नेशन्स असोहसएशन (आर्यएफरू्यएनए) च्या अध्यक्षपदी 

णनयुक्ती झाली आहे. 

 इां णडयन फेडरेशन ऑफ युनायटेड नेशन्स असोणसएशन ही 

सांयुक्त राष्ट्र  सांघटना आणि णतच्या णिशेष एजन्सीच्या उद्दीष्ट्ाांना 

प्रोत्साहन देिारी एक ना-नफा तत्त्वािर असलेली सांस्था आहे. 

यूएनच्या आणथयक आणि सामाणजक पररषदेद्वारे णिशेष सल्लार्ार 

म्हिून दजाय देण्यात आला आहे. 

हनती आर्योर्ाच्या सीईओ पिी अहमताभ कांत र्यांना एका िर्षायची 

मुितिाढ 

 कॅहबनेटच्या हनरु्यक्ती सहमतीने (एसीसी) नीती आर्योर्ाचे 

मुख्य कार्ययकारी अहधकारी (सीईओ) अहमताभ कांत याांचा 

कार्ययकाळ 30 जून 2022 पयंत िाढणिला आहे. 

 कार्ययकाळ िाढिून णमळण्याची ही णतसरी िेळ आहे त्याांना 

सियप्रथम 17 फेब्रुिारी 2016 रोजी दोन िषांकररता आयोर्ाच्या 

मुख्य काययकारी अणिकारी म्हिून णनयुक्त केले होते. ते 1980 

च्या आयएएस अणिकारी आहेत. 

एअर मार्यल हििेक राम चौधरी र्यांची आर्यएएफचे उपाध्यक्षपिी 

हनिड 

 एअर माशयल हििेक राम चौधरी याांची एअर मार्यल 

िरहजतहसंर् अरोरा याांच्यानांतर भारतीय हिाई दलाच्या निीन 

उपाध्यक्षपदी नेमिूक करिायत आली. 

 एअर माशयल चौिरी सध्या आयएएफच्या िेस्ट्नय एअर कमाांड 

(डब््लयूएसी) चे प्रमुख आहेत. राष्ट्र ीय सांरक्षि अकादमीचे माजी 

णिद्याथी, एअर माशयल चौिरी याांनी 29 हडसेंबर 1982 रोजी 

िायुसेनेत प्रिेश केला. 

 त्यांना 3800 तासाांहून अणिक उड्डािाचा अनुभि असून हमर् -

21, हमर् -23 एमएफ, हमर् 29 आहण एसरू्य -30 एमकेआर्य 

लढाऊ हिमान इत्यादी णिमानाचे त्याांनी उड्डाि केले आहे. 

 

अथयव्यिस्था बातम्या 
 

भारतीर्य बँकांचे 2020 सालचे कजायचे जीडीपी र्ी असलेले 

रु्णोत्तर 56% आिे 

 बँक ऑफ इांटरनॅशनल सेटलमेंट्स (बीआयएस) च्या ताज्या 

आकडेिारीनुसार, भारतातील णित्तीय िषय 2021 सालचा कजय 

िाढीचा दर मार्ील 59 िषांच्या नीचाांकी 5.56% पातळीिर 

असूनही 2020 साली बँक कजायचे जीडीपीशी असलेले रु्िोत्तर 

िाढून 56% िर पोहोचले आहे जे मार्ील 5 िषांत सिायणिक आहे. 

 2020 साली देशातील बँकाांची कजायची एकूि रक्कम 1.52 

णटर णलयन डॉलसय तरी आणशयातील महत्त्वाच्या अथयव्यिस्थाांच्या 

तुलनेत दुसरे सिायत कमी आहे. उदयोनु्मख अथयव्यिस्थाांच्या हेच 

प्रमाि 135.5% तर णिकणसत अथयव्यिस्थाांमधे्य 88.7% आहे. 

इंड -आरए  ने भारताचा हित्तीर्य िर्षय 2022 मधील जीडीपीचा 

सुधाररत हिकास िर 9.6% इतका ितयिला 

 इंहडर्या रेणटांग्ज अँड ररसचय (आरए-इांड) सांस्थेने भारताचा णित्तीय 

िषय 2022 मिील जीडीपी िाढीचा दर 10.1% िरून सुधारून 

9.6% केला आहे. तथाणप, हा दर 31 णडसेंबर 2021 पयंत सांपूिय 

प्रौढ लोकाांचे लसीकरि करण्यािर अिलांबून आहे. 

चालू आहथयक िर्षायत भारताच्या चालू खात्यािर 0.9% चे अहधक्य 

 ररझव्हय बँक ऑफ इंहडर्याने जाहीर केलेल्या आकडेिारीनुसार, 

हित्तीर्य िर्षय 2021 मधे्य भारताच्या चालू खात्यािर जीडीपीच्या 

0.9% अहधक्य (करां ट अकाऊां ट सरपल्स) आहे. 

 याचे कारि म्हिजे भारताच्या व्यापार तुटीत झालेली प्रचांड घट. 

भारताची व्यापार तूट (टर ेड डेहफहसट) 2019-20 साली 

$157.5 अब्जािरून 2020-21 साली $102. 2 अब्जापयंत 

घसरली. भारताने 17 िषांत प्रथमच चालू खात्यािर अणिक्य 

अनुभिले आहे. 

 चालू खात्यािरील अहधशेर्ष / तूट िी हनर्यायत आहण आर्यात 

र्यातील फरक आिे- चालू खात्यािरील अणिशेष = हनर्यायत > 

आर्यात, चालू खात्यािरील तूट = आर्यात > हनर्यायत 

 

बँहकंर् बातम्या 
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से्टट बँक ऑफ इंहडर्या ने आपला 66 िा िधायपनहिन साजरा 

केला 

 एसबीआर्य ही देशातील सिायत जुनी व्यािसाहर्यक बँक असून 

ती 1 जुलै रोजी आपले 66 िा स्थापनाणदन साजरा करीत आहे. 

एसबीआय ही पूिायश्रमीची 1806 साली स्थापन झालेली बँक 

ऑफ कलकत्ता होती नांतर णतचे रुपाांतर इमे्पररअल बँकेत झाले.  

 बँक ऑफ मद्रास अन् दोन प्रांतीर्य बँका, कलकत्ता बँक 

आणि मंुबई बँकेत णिलीन होऊन इमे्पररअल बँक तयार झाली 

णतचे 1 जुलै 1955 ला से्टट बँक ऑफ इंहडर्या मधे्य रुपाांतर 

झाले. 

िुसऱ्र्या हतमािीमधे्य सरकारने लघु-बचत र्योजनांिरील व्याज िर 

कार्यम ठेिले  

 2021-22 च्या दुसऱ् या णतमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) लघु बचत 

र्योजनांिरील व्याज िर 2021-22 च्या पणहल्या णतमाहीपेक्षा 

(एणप्रल-जून) बदलिार नाही , अशी घोषिा भारत सरकारने 

केली आहे. 

 सरकार लघू बचत योजनाांचे व्याज दर णतमाही आिारािर 

अणिसूणचत करते. 

 2021-22 च्या िुसऱ् र्या हतमािीसाठी हिहिध व्याजिर 

पािण्यासाठी रे्यथे र्व्िक करा  

आर्यसीआर्यसीआर्य बँकेने डॉक्ट्रांसाठी ‘सॅलू्यट डॉक्ट्र’ िे 

बँहकंर् सोलू्यर्न्स सुरू केले 

 आर्यसीआर्यसीआर्य बँकेने िैद्यकीय डॉक्टराांकररता 

भारतातील सिायत व्यापक बँणकां र् सोल्यूशन बाजारात आिले 

आहे. ‘ 

 सॅल्रू्यट डॉक्ट्र’ असे नाि असलेल्या या सोल्यूशनमधे्य 

िैद्यकीर्य णिद्यार्थ्ायपासून जे्यष्ठ िैद्यकीय सल्लार्ारापयंत ते 

रुग्णालयाच्या मालकापयंत सिांसाठी मूल्यिणियत बँणकां र् सेिा 

देण्यात आल्या आहेत. 

 या उपक्रमाचे सांचालन आर्यसीआर्यसीआर्य सॅ्टक या णडणजटल 

बँणकां र् पॅ्लटफॉमयद्वारे केले रे्ले आहे जे जिळजिळ 500 

प्रकारच्या सेिा प्रदान करते. या सोल्यूशनद्वारे डॉक्टराांना 

ियव्हक्तक तसेच व्यािसाणयक सेि प्रकारच्या बँणकां र् सेिा 

उपलब्ध करून देण्यात येिार आहे. 

एचडीएफसी बँकेने ‘सलाम हिल से’ िा उपक्रम सुरू केला  

 िेर्भरातील डॉक्टराांना अणभिादन करण्यासाठी, कोव्हीड 

महामारी दरम्यान डॉक्टराांनी केलेल्या अथक सेिेबद्दल कृतज्ञता 

व्यक्त करण्यासाठी एचडीएफसी बँकेने ‘सलाम हिल से’ हा 

उपक्रम सुरू केला आहे. 

 या उपक्रमाचा एक भार् म्हिून, बँकेने 

www.salaamdilsey.com एक िेब पॅ्लटफॉमय तयार केला 

आहे ज्यामधे्य सामान् लोक जाऊन डॉक्टराांसाठी िन्िाद 

सांदेश सामाणयक करू शकतात आणि ई-मेल, सामाहजक 

माध्यमांद्वारे शेअर करू शकतात. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

एनएसडीसी आहण व्हॉट्सअ ॅपने सुरू केला “हडहजटल कौर्ल्य 

चँहपर्यन्स कार्ययक्रम”  

 राष्ट्र ीर्य कौशल्य णिकास प्राणिकरि आणि व्हॉट्सअ ॅपने भारतीय 

तरुिाांना णडणजटल कौशले्य प्रदान करून रोजर्ार-सक्षम 

बनणिण्याच्या उदे्दशाने “णडणजटल कौशल्य चँणपयन्स काययक्रम” 

सुरु केला आहे. 

 व्हॉट्सअ ॅप णडणजटल कौशल्य अकादमी आणि प्रिान मांत्री 

कौशल्य कें ि (पीएमकेके) आणि व्हॉट्सअ ॅप णबणझनेस अ ॅप 

प्रणशक्षि सत्र याांच्यात ही भार्ीदारी आहे. 

 या काययक्रमाद्वारे, शाळा आणि णिद्यापीठातील णिद्यार्थ्ांना 

णडणजटल आणि ऑनलाइन कौशले्य आत्मसात करण्याचे 

प्रणशक्षि देण्यात येईल आणि णिध्यार्थ्ांना णडणजटल स्कील 

चँणपयन्स प्रमािपत्र’ देण्यात येईल. 

 

 

हजओ आहण रु्र्ल क्लाऊड 5G तंत्रज्ञानासाठी करणार 

भार्ीिारी 

 ररलायन्स णजओ इन्फोकॉम णलणमटेड आणि रू्र्ल क्लाऊड 

देशभरात कां पन्ा आणि ग्राहकाांना 5G तांत्रज्ञान णितरीत 

करण्यसाठी दीघयकालीन सामररक सांबांि णनमायि करिार आहेत. 

 भार्ीदारीचा एक भार् म्हिून, ररलायन्स रू्र्लच्या एआय / 

एमएल, ई-कॉमसय, णडमाांड फॉरकास्ट् ऑफररांग्स चा फायदा 

घेऊन ररटेल व्यिसाय अणिक बळकट करेल. 

जेएससीए आहण सेल -बीएसएल  र्यांच्यािरम्यान बोकारो 

आंतरराष्ट्र ीर्य हक्रकेट से्टहडर्यम उभारणीसाठी सामंजस्य करार 

 झारखांड राज्य णक्रकेट असोणसएशनने )जेएससीए(  बोकारो 

शहरातील आांतरराष्ट्र ीय णक्रकेट से्ट्णडयमच्या उभारिीसाठी 

सेलच्या बोकारो स्ट्ील प्ाांट )बीएसएल(  सह सामांजस्य करार 
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केला आहे. 

 से्ट्णडयमचे बाांिकाम झाल्यानांतर कारो झारखांडमिील 

जमशेदपूर आणि राांचीनांतर आांतरराष्ट्र ीय णक्रकेट से्ट्णडयम 

असिारे णतसरे शहर ठरेल. या कराराअांतर्यत आांतरराष्ट्र ीय 

णक्रकेट से्ट्णडयमच्या बाांिकामासाठी बोकारो स्ट्ील प्ाांट 

बोकारोच्या बाणलडीह भार्ातील 20.17 एकर जमीन 33 

िषांसाठी जेएससीएकडे हस्ाांतररत करेल. 

जार्हतक बँकेने केरळ राज्यासाठी 125 िर्लक्ष डॉलसयच्या 

आहथयक सिाय्याला मंजुरी हिली 

 जार्हतक बँकेच्या कार्ययकारी संचालक मंडळाने नैसणर्यक 

आपत्ती, हिामान बदलाचे पररिाम, रोर्ाचा प्रादुभायि आणि 

साथीच्या आजाराांणिरोिात सज्जतेसाठी असलेल्या केरळ 

राज्याच्या “रेहझलीअंट केरळ” (सांिेदनक्षम केरळ) या 

काययक्रमासाठी 125 िशलक्ष डॉलसय अथयसहाय्याला मांजुरी 

णदली आहे. 

 आंतरराष्ट्र ीर्य पुनहनयमायण आहण हिकास बँक (आर्यबीआरडी) 

माफय त देण्यात येिाऱ्या या कजायची रक्कम 14 िर्षांत परतफेड 

करायची असून 6 िरे्ष अणतररक्त कालाििी देण्यात आला आहे. 

 “रेहझलीअंट केरळ” कार्ययक्रमाहिर्षर्यी: यात शहरी आणि 

स्थाणनक स्वराज्य सांस्थाांच्या मुख्य योजनाांमधे्य आपत्ती जोखीम 

णनयोजन समाणिष्ट् केले जाईल जेिेकरून आणथयक नुकसान 

कमी होईल. आरोग्य, जलव्यिस्थापन, शेती आणि रसे् के्षत्राला 

आपत्ती ांसाठी अणिक लिणचक अथिा सांिेदनक्षम बनणिण्यास 

येईल 

 

हिज्ञान आहण तंत्रज्ञान 
 

मार्यक्रोसॉफ्टने अहधकृतपणे ‘हिंडोज 11’ चे लोकापयण केले 

 मायक्रोसॉफ्टने अहधकृतपणे आपली निीन हिंडोज ऑपरेट िंग 

हसस्टम ‘णिांडोज 11’ सुरू केली. र्याला हिंडोजची “पुढची णपढी 

(नेक्स्ट जनरेशन )” म्हणून संबोधले जात आिे. आता िापरात 

असलेली ‘णिांडोज 10’ जुलै 2015 ला सुरु करण्यात आली 

िोती. 

 णिांडोज 11 ची प्रमुख िैणशष्ट्ये: 

 यामधे्य अ ॅमेझॉनच्या अ ॅप स्ट्ोअरद्वारे अँडर ॉइड अ ॅप्सचचा िापर 

करता येईल 

 2021 च्या अखेपयंत णिांडोज 10 चा िापर करिाऱ्याांना मोफत 

णिांडोज 11 ला अपडेट करता येईल 

 इां टेलचे सहाव्या आणि सातव्या णपढीचे प्रोसेसर असलेले पीसी 

णिांडोज 11 िापरण्यास पात्र नसतील. 

 

रॅक्स आहण अििाल बातम्या 
 

आर्यटीरू्यच्या जार्हतक सार्यबर सुरक्षा हनिेर्ांक 2020 मधे्य 

भारत 10 व्या स्थानी 

 आांतरराष्ट्र ीय दूरसांचार सांघटनेने )आयटीयू(  जाहीर केलेल्या 

जार्णतक सायबर सुरक्षा णनदेशाांक 2020 मधे्य भारत 10 व्या 

क्रमाांकाचा सिोतृ्कष्ट् देश ठरला असून भारताला 97.5 रु्ि 

णमळाले आहेत. 

 जीसीआय ची ही चौथी आिृत्ती असून यामधे्य 194 देशाांचे 

मोजमाप करण्यात आले आहे. कायदेशीर उपाय, ताांणत्रक उपाय, 

सांघटनात्मक उपाय, क्षमता णिकास आणि सहकार या पाच 

मापदांडाांच्या आिारे हा णनदेशाांक मोजला जातो. 

 या णनदेशाांकामधे्य यूएसए पणहल्या स्थानी असून युनायटेड 

णकां र्डम आणि सौदी अरेणबया सांयुक्तपिे दुसऱ्या स्थानािर 

असून ईस्ट्ोणनया हा देश णतसऱ्या स्थानी आहे. 

ग्लोबल स्टाटयअप इकोहसस्टम इंडेक्स 2021 मधे्य भारत 20व्या  

क्रमांकािर 

 स्ट्ाटयअप व्ह्कां क ने प्रकाणशत केलेल्या ग्लोबल स्ट्ाटयअप 

इकोणसस्ट्म इांडेक्स 2021 )जार्णतक  निउद्योर् पररसांस्था 

णनदेशाांक( मधे्य 100 देशाांच्या यादीत भारत 20 व्या क्रमाांकािर 

आहे. 

 2019 साली भारत 17 व्या क्रमाांकािर आणि 2020 साली 23व्या  

क्रमाांकािर होता. या अहिालाच्या म्हिण्यानुसार भारताने 

आपली निउद्योर् पररसांस्थेला बळकटी देण्यासाठी पायाभूत 

सुणििा ि इांटरनेटचा िेर् अणिक चाांर्ला करण्याची आिश्यकता 

आहे. 

  शहराांचा णिचार केल्यास पणहल्या 1000 शहराांमधे्य भारतातील 

43 शहरे आहेत आणि त्यातील बेंर्ळुरू )10 िे(, निी णदल्ली )14 

िे(, मुांबई )16 िे( ही शहरे पणहल्या 20 शहराांमधे्य आहेत. 

 देशाांचा णिचार केल्यास रे्ल्या िषीप्रमािेच यािषीही अमेररका, 

णब्रटन, इस्त्राईल, कॅनडा आणि जमयनी पणहल्या पाच स्थानाांिर 

आहेत. 

 अहिालात प्रते्यक स्थानासाठी रु्ि आहेत जे तीन मापदांडाांच्या 

साहय्याने ठरणिले जातात, ते म्हिजे सांख्या, रु्िित्ता आणि 

व्यिसाय िातािरि. 

 

संरक्षण बातम्या 
 

2022 मधे्य सुरु िोणार भारताची पहिले स्विेर्ी हिमानिाहू 

नौका 
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 कें िीय सांरक्षिमांत्री राजनाथ णसांह याांनी माणहती णदली आहे की 

2022 पयंत भारताची पणहली स्वदेशी णिमानिाहू नौका नौसेच्या 

सेिेत दाखल होिार आहे. णतचे नामकरि आयएनएस णिक्राांत 

असे करण्यात येईल. 

 आयएसी- 1 याची बाांििी कोचीन णशपयाडय णलणमटेड 

(सीएसएल) येथे साियजणनक-खाजर्ी भार्ीदारी अांतर्यत केली 

जािार आहे. णिक्राांत ची लाांबी 262 मीटर (860 फूट) आणि रुां दी 

62 मीटर (203 फूट) असून णतची िाहन क्षमता 40,000 मेणटर क 

टन (39,000 लॉांर् टन).  

डीआरडीओने ओहडर्ा हकनाऱ्र्यािरून िहधयत हपनाका 

के्षपणास्त्राची र्यर्स्वी चाचणी केली 

 संरक्षण संशोधन आहण हिकास संघटनेने (डीआरडीओ) 

स्वदेशी णिकणसत केलेल्या हपनाका रॉकेटच्या िृव्हद्धांर्त कक्षा 

असलेल्या आिृत्तीची यशस्वी चाचिी केली. 

 हे के्षपिास्त्र ओणडशा णकनाऱ्यािरील चांडीपूर येथील एकाव्हत्मक 

चाचिी कक्षा (इां णटगे्रटेड टेस्ट् रेंज- आयटीआर) येथून मल्टी-

बॅरल के्षपणास्त्र प्रके्षपकाद्वारे ( मल्टी-बॅरल रॉकेट लॉन्चर – 

एमबीआरएल) प्रके्षणपत करण्यात आले होते. 
 

 

 के्षपिास्त्राची िृव्हद्धांर्त भेदन कक्षा- 45 हकमी. णपनाका रॉकेट 

यांत्रिा पुिे व्हस्थत आमयमेंट ररसचय अँड डेव्हलपमेंट आस्थापना 

(एआरडीई) आणि िार्य एनजी मटेररर्यल ररसचय लॅबोरेटरी 

(एचईएमआरएल) याांनी सांयुक्तपिे नार्पूर येथील एम/एस 

इकॉनॉणमक एक्स्प्लोणझव्ह णलणमटेड याांच्या सहाय्याने णिकणसत 

केली आहे. 

डीआरडीओने ओहडर्ा हकनाऱ्र्यािरून ‘अग्नी-पी’ र्या बॅहलर्व्स्टक 

के्षपणास्त्राचे र्यर्स्वी प्रके्षपण केले 

 संरक्षण संशोधन आहण हिकास संस्थेने (डीआरडीओ) 

ओडीशाच्या बालासोर णकनाऱ्याजिळील अबु्दल कलाम 

बेटािरून नव्या णपढीचे आव्हिक-क्षमतािाररत ‘अग्नी-पी 

(प्राईम)’ या बॅणलव्हस्ट्क के्षपिास्त्राची यशस्वी चाचिी केली. 

 अणग्न-प्राइम हे अणग्न िर्ायतील के्षपिास्त्राांचा अद्ययाित प्रकार 

आहे. हे जणमनीिरून-जणमनीिर मारा करिारे असून त्याची 

भेदन कक्षा 1000 ते 2000 हकमी आहे.  

भारतीर्य नौिलाच्या रु्यद्धनौकेने िहक्षण कोररर्यच्या जिाजासि 

संरु्यक्त सैन्य सराि केला  

 पूिय चीन समुद्रात भारतीय नौिलाच्या रु्यद्धनौकेचा िहक्षण 

कोररर्यच्या जिाजासह सांयुक्त सैन् सराि पार पडला. 

 28 जून रोजी स्वदेशी बनािटीची भारतीय युद्धनौका 

एएसडब््लरू्य कॉिेट आर्यएनएस हकल्टन आणि कोररया 

प्रजासत्ताकच्या नौसेनेचे आरओकेएस रे्ओांर्नम या डेरू्-िास 

णफ्ररे्ट हे जहाज या सरािात सामील झाले होते. 

िीन रोबोहटक्सने हिकहसत केला भारतातील स्विेर्ी बनािटीचे 

पहिले डर ोन हडफेन्स डोम ‘इंद्रजाल’ 

 िैिराबािर्व्स्थत िीन रोबोहटक्सने भारतातील स्वदेशी 

बनािटीचे पणहले डर ोन हडफेन्स डोम ‘इंद्रजाल’ णिकणसत केले 

आहे. 

 हिाई हल्य्याांपासून सुमारे 1000-2000 चौरस हकलोमीटर 

के्षत्राचे स्वायत्तपिे सांरक्षि करण्यास हे डर ोन णडफेन्स डोम सक्षम 

असल्याचा दािा या कां पनीने केला आहे. 

 हे मानिरहित ििाई हिमान(रू्यएव्ही) आणि लो-रडार क्रॉस 

सेक्शन (आरसीएस) सारख्या हिाई हल्ल्याांचे मूल्याांकन 

करून त्यािर कायय करून या के्षत्राचे सांरक्षि करण्यास समथय 

आहे. िायुसेनेच्या जमू्म णिमानतळािरील नुकत्याच झालेल्या 

डर ोन हल्ल्याच्या पाशयभूमीिर हे तांत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे 

 इंद्रजाल ची िैहशष्ट्ये: कायमस्वरूपी प्रसांर्णनष्ठ जार्रूकता, 

इां णटगे्रटेड आणि इां टेणलजेंट नेटिकय , 9-10 तांत्रज्ञानाचे सांक्रणमत 

सांयोजन, 24 × 7 सतत आणि स्वायत्त देखरेख, कृती आणि 

टर ॅ णकां र् 

पुरस्कार बातम्या 
 

कें द्राने जािीर केली 2020 साठीची स्माटय र्िरे पुरस्कार 

हिजेत्यांची र्यािी 

 कें द्राने जाहीर केलेल्या स्माटय णसटी पुरस्काराांच्या यादीत इांदोर 

(मध्यप्रदेश) आणि सुरत (रु्जरात) त्याांच्या सिांर्ीि 

णिकासाकाररता सांयुक्तपिे पणहला क्रमाांक णमळाला आहे. 

 सिायणिक पुरस्कार णजांकलेल्या राज्याांच्या यादीत उत्तर प्रदेश 

पणहल्या स्थानी असून त्यानांतर त्यानांतर मध्य प्रदेश आणि 

ताणमळनाडू या राज्याांचा क्रमाांक आहे. स्माटय णसटी पुरस्कार 

सामाणजक पैलू, शासन, सांसृ्कती, नार्री पयायिरि, स्वच्छता, 

अथयव्यिस्था, पािी, शहरी र्णतशीलता या शे्रिी ांसाठी देण्यात 
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येतो. 

हिहिध शे्रणी अंतर्यत स्माटय हसटी पुरस्कार हजंकणाऱ्र्या 

र्िरांची र्यािी:  

 सामाहजक पैलू- णतरुपती: मनपा शाळाांसाठी सिोत्तम आरोग्य 

सुणििा, भुिनेश्वराः सामाणजकदृष्ट्या स्माटय भुिनेश्वर, टूमकुर: 

णडणजटल लायब्ररी सोलू्यशन 

 प्रर्ासन- िडोदरा: जी.आय.एस., ठािे: णडजी ठािे, भुिनेश्वराः 

एमई अ ॅप 

 संसृ्कती- इांदोर: िारसा सांरक्षि, चांदीर्ड: राजिानी कॉम्प्पे्क्स 

िारसा प्रकल्प, ग्वाले्हर: णडणजटल सांग्रहालय 

 नार्री पयायिरि- भोपाळ: स्वच्छ ऊजाय, चेन्नई: जलकुां भाांचा 

जीणोद्धार, णतरुपती: नूतनीकरियोग्य ऊजाय णनणमयती 

 स्वच्छता- णतरुपती: बायोरेमेणडएशन आणि बायो-माइणनांर्, 

इां दूर: महानर्रपाणलका कचरा व्यिस्थापन यांत्रिा, सुरत: 

उपचाररत साांडपाण्याद्वारे सांिियन 

 अथयव्यिस्था- इां दूराः काबयन के्रणडट फायनाव्हन्सांर् मॅकेणनझम, 

णतरुपती: णडझाईन सु्ट्णडओद्वारे स्थाणनक ओळख आणि 

अथयव्यिस्थेला र्ती, आग्रा: मायक्रो व्हस्कल डेव्हलपमेंट सेंटर 

 अंर्भूत रु्णित्ता- इां दूर: छप्पन दुकान, सुरत: कालिा कॉररडोर 

 पाणी- देहरादून: स्माटय िॉटर मीटररां र् िॉटर एटीएम, िारािसी: 

अस्सी नदीचे पयायिरिीय – सांिियन, सुरत: एकाव्हत्मक आणि 

शाश्वत पािीपुरिठा यांत्रिा 

 र्िरी र्हतर्ीलता- औरांर्ाबाद: माझी स्माटय बस, सुरत: 

डायनॅणमक शेडू्णलांर् बसेस, अहमदाबाद: मानिरणहत पाणकंर् 

णसस्ट्म आणि स्वयांचणलत णतणकट णितरि मशीन एएमडीए पाकय  

 अहभनि कल्पना पुरस्कार- इां दूराः काबयन के्रणडट फायनाव्हन्सांर् 

मॅकेणनझम, चांदीर्ड: कें िशाणसत प्रदेशाांसाठी 

 कोणिड इनोवे्हशन अिॉडय- कल्याि-डोांणबिली, िारािसी 

 इतर पुरस्कार- सूरत, इां दूर, अहमदाबाद, पुिे, णिजयिाडा, 

राजकोट, णिशाखापट्टनम, णपांपरी-णचांचिड आणि िडोदरा याांना 

क्लायमेट-स्माटय णसटीज असेसमेंट फे्रमिकय  अांतर्यत 4-स्ट्ार 

रेणटांर् देण्यात आले 

 मांत्रालयाच्या माणहतीनुसार अहमदाबादला ‘स्माटय णसटीज 

लीडरणशप अिॉडय’ णमळाला, त्यानांतर िारािसी ि राांची अनुक्रमे 

दुसऱ् या ि णतसऱ् या क्रमाांकािर आहेत. 

फ्रें च लेखक इमॅनु्यएल कॅरेरे र्यांना से्पन चा साहित्यातील सिोच्च 

पुरस्कार 

 आपल्या नॉन णफक्शन (सत्य प्रसांर्ाांिर आिाररत) पुस्काांतील 

उच्च साणहव्हत्यक मूल्याांसाठी प्रणसद्ध असलेल्या फ्रें च लेखक 

इमॅनु्यएल कॅरेरे याांना 2021 चा सॅ्पहनश हप्रने्सस ऑफ 

असु्टररर्यस हलटरेचर पुरस्कार देण्यात आला आहे. 

 या पुरस्काराची रक्कम 50000 युरो असून राजकुमारी णलओनोर 

याांच्या नािे सुरु करण्यात आलेला.  

आर.के.सभरिाल र्यांना मंर्ोहलर्या चा सिोच्च नार्री पुरस्कार 

प्रिान 

 इिंजीनियर्स इंहडर्या हलहमटेड (ईआर्यएल) चे अध्यक्ष ि 

व्यिस्थापकीय सांचालक (सीएमडी), आर. के. सभरिाल याांना 

मंर्ोहलर्याचा सिोच्च नार्री पुरस्कार ‘ि ऑडयर ऑफ पोलर 

स्टार’ मांर्ोलीयाचे भारतातील राजिूत र्ोहंचंर् रॅ्नबोल्ड 

र्यांच्या िसे्त प्रिान करण्यात आला. 

 मंर्ोहलर्यातील पहिल्र्या ओईल ररफार्यनरीच्या स्थापनेत 

णदलेल्या योर्दानाबद्दल मांर्ोणलयाच्या राष्ट्र पती ांतफे सभरिाल 

याांना हा सन्मान देण्यात आला. 

 ऑडयर ऑफ पोलर स्ट्ार’ हा मांर्ोणलयाच्या राष्ट्र ाध्यक्षाांमाफय त 

देण्यात येिारा सिोच्च नार्री पुरस्कार आहे जो मांर्ोणलयाच्या 

उत्कषायसाठी उतृ्कष्ट् कामणर्री करिाऱ्या लोकाांना देण्यात येतो. 

 हा पुरस्कार मांर्ोणलयाच्या णमत्र राष्ट्र ाांतील तसेच त्या देशातील 

कला, संसृ्कती, हिज्ञान आहण मानिता या के्षत्राांमधे्य 

उल्लेखनीय योर्दानासाठी देण्यात येतो. 

पत्रकार पी साईनाथ र्यांना जपानचा फुकुओका िँड प्राइज 

पुरस्कार जािीर 

 पत्रकार पालारु्म्मी साईनाथ याांना 2021 साठीचा जपानचा 

फुकुओका िँड प्राइज पुरस्कार जाहीर झाला आहे. जपानच्या 

फुकुओका शिर आहण फुकुओका हसटी इंटरनॅशनल 

फाऊंडेशनने स्थाणपत केलेला हा पुरस्कार आणशयाई सांसृ्कती 

जपण्यासाठी योर्दान देिाऱ्या व्यक्ती आणि सांस्थाांना देण्यात 

येतो. 

 याव्यणतररक्त इतर दोन पुरस्कार णमांर्-णकां र् काळात चीनच्या 

सामाणजक-आणथयक इणतहासामधे्य तज्ज्ञ असलेले जपानमिील 

इणतहासकार प्राध्यापक हकहशमोतो हमओ याांना अकॅडणमक्स 

पुरस्कार देण्यात आला आणि थायलां डमिील लेखक आणि 

णचत्रपट णनमायते प्रब्दा रु्यन याांना कला ि सांसृ्कती पुरस्कार देण्यात 

आला. 

 साईनाथ याांचा जन्म चेन्नई येथे झाला असून त्याांनी ि हिंिूचे 

सांपादक म्हिून आणि र्व्ब्लट्ज या राजकीय माणसकाचे 

उपसांपादक म्हिून काम पणहले आहे. 

 त्यांना 1995 मधे्य पत्रकाररतेसाठी रु्यरोहपर्यन कहमशनचा 

लोरेशझो नताली पुरस्कार आहण 2000 साली अ ॅमे्नेस्टी 

आंतरराष्ट्र ीर्य ग्लोबल िरु््यमन राईट्स जनायहलझम पुरस्कार 

देण्यात आला. 
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 2001 साली रु्यनार्यटेड नेशन्स फूड अँड अ ॅिीकल्चर 

ऑर्यनार्यझेशनचा बोरमा पुरस्कार आणि 2007 साली 

आणशयाई पत्रकाररतेतील उल्लेखनीय योर्दानाबद्दल रॅमन 

मॅर्सेसे पुरस्कार णमळाला आहे. 

 “एव्हरीबडी लव्हस् रु्ड डर ॉट” हे त्याांचे प्रमुख पुस्क असून 

टाइम्स ऑफ इां णडया मिील ‘ि फेस ऑफ पुअर इंहडर्या’ या 

स्ांभातील 85 लेखाांचा सांग्रह आहे. 

टोरोटंो आंतरराष्ट्र ीर्य महिला हचत्रपट मिोत्सिात ‘हडकोहडंर् 

रं्कर’ हिजर्यी 

 स्वतांत्र णचत्रपट णदग्दशयक िीप्ती हपल्ले हसिन याांच्या प्रख्यात 

सांर्ीतकार शंकर मिािेिन याांच्या आयुष्याणिषयी आणि त्याच्या 

कारणकदीबद्दल असलेल्या “हडकोहडंर् शंकर” या माणहतीपर 

णचत्रपटास नुकताच टोरोटंो आंतरराष्ट्र ीर्य महिला हचत्रपट 

मिोत्सि 2021 चा माणहतीपट (डॉकु्यमेंटरी) णिभार्ात सिोतृ्कष्ट् 

जीिनचररत्र चा पुरस्कार णमळाला. 

ओहडर्या किी राजेंद्र हकर्ोर पांडा र्यांना कुिेमू्प राष्ट्र ीर्य पुरस्कार 

प्राप्त 

 हििंर्त किी कुिेमू्प याांच्या सृ्मणतप्रीत्यथय देण्यात येिारा कुिेमू्प 

राष्ट्र ीर्य पुरस्कार 2020 ओररसातील महान किी डॉ.राजेंद्र 

हकशोर पांडा याांना जाहीर झाला आहे. या पुरस्काराचे स्वरूप 

5 लाख रुपये, चाांदीचे पदक आणि सन्मानपत्र असे आहे. 

 24 जून 1944 रोजी जन्मलेल्या पाांडा याांनी ओररया भाषेत 

अनेक काव्यकृती णलणहल्या असून त्याांना 2010 साली रं्र्ाधर 

राष्ट्र ीर्य पुरस्कार, 1985 साली साहित्य अकािमी पुरस्कार 

णमळाले आहेत आणि त्याांना संबलपूर हिद्यापीठाने डी.हलट. 

पदिी देखील बहाल केली आहे. 

 हा पुरस्कार 1992 साली स्थापन झालेल्या राष्ट्र किी कुिेमू्प 

टर स्ट्द्वारे 2013 पासून भारतीय राज्यघटनेने मान्ता णदलेल्या 

भाषाांमिील साणहव्हत्यकाांना देण्यात येतो. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

हक्रर्व्स्टर्यानो रोनाल्डो बनला पुरुर्षांच्या आंतरराष्ट्र ीर्य 

फुटबॉलमधे्य संरु्यक्तपणे सिायहधक र्ोल करणारा खेळाडू 

 1993 ते 2006 दरम्यान 149 सामन्ाांत 109 िेळा र्ोल 

करिाऱ्या इराणचा णदग्गज फुटबॉलपटू अली डेई याांच्या 

णिक्रमाशी बरोबरी करत हक्रर्व्स्टर्यानो रोनाल्डो पुरुषाांच्या 

आांतरराष्ट्र ीय फुटबॉलमधे्य जर्ातील सिायत जास् र्ोल करिारा 

खेळाडू ठरला आहे. 

 रोनाल्डो ने 176 सामन्यांत 109 र्ोल केले आहेत. 

2021 स्टार्यररर्यन िँड हप्रक्स स्पधाय मॅक्स व्हस्टायपेनने हजंकली 

 2021 स्टार्यररर्यन िँड हप्रक्स शययत मॅक्स व्हस्टायपेन 

(नेिरलँड्स-रेड बुल) ने णजांकली आहे. हे त्याचे 2021 फॉमु्ययला 

िन हांर्ामातील चौथे णिजेतेपद आहे. 

 तसेच, या णिजयासह, व्हस्ट्ायपेनने 2021 मिील फॉमु्ययला िन 

अणजांक्यपद पिेत 156 रु्िाांसह आघाडी घेतली असून 

हॅणमल्टन (138) रु्िाांसह दुसऱ्या क्रमाांकािर आहे. या शययतीत 

लुईस िॅहमल्टन (णब्रटन-मणसयडीज) दुसऱ्या आणि वॅ्हल्टेरी 

बोटास (णफनलँड- मणसयडीज) णतसऱ्या स्थानािर आले. 

दीहपका कुमारीने हजंकले हतरंिाजी हिश्वकप से्टज 3 स्पधेत 

सुिणयपिक 

 पॅररसमधे्य झालेल्या हतरंिाजी हिश्िकपच्या हतसऱ् र्या 

टप्प्यात एका णदिसात तीन सलर् तीन सुििय पदकाांची कमाई 

करून भारतीय णतरां दाज िीहपका कुमारीने निीन णिश्िणिक्रम 

णनमायि केला. 

 राांचीच्या दीणपकाने महिला ररकव्हय िैर्यर्व्क्तक, संघ आहण हमश्र 

जोडी स्पधेत सुिियपदक पटकािले. भारताने चार 

सुिियपदकाांसह पदकताणलकेत प्रथम क्रमाांक पटकाणिला. चौथे 

सुिियपदक कां पाऊां ड णिभार्ात पुरुषाांच्या िैयव्हक्तक पिेत 

अहभरे्षक िमायने पटकािले. 

 

 

आर्यसीसी पुरूर्ष टी -20 हिश्व कप स्पधेचे आर्योजन रु्यएई मधे्य 

 आर्यसीसी पुरूर्ष टी -20 हिश्िकप स्पधाय 2020 जी आिी 

भारतात होिार होती ती आता कोरोनाच्या पाश्ियभूमीिर संरु्यक्त 

अरब अहमराती ला भरणिण्यात येिार आहे. या पिाय जरी 

भारताबाहेर होिार असली तरी त्याचे आयोजन मात्र भारतीर्य 

हक्रकेट हनर्यामक मंडळ (बीसीसीआर्य) च करिार आहे. 

 ही पिाय 17 ऑक्ट्ोबर ते 14 नोव्हेंबर 2021 या कालाििीत 

िुबई आंतरराष्ट्र ीर्य से्टहडर्यम, अबू धाबी रे्यथील शेख झारे्यि 

से्टहडर्यम, शारजाि से्टहडर्यम आहण ओमान हक्रकेट 

अकािमी येथे होिार आहे. 

हक्रकेटच्या सिय प्रकारात पिापयण करणारी र्फाली िमाय ठरली 

सिायत तरुण भारतीर्य 

 णब्रस्ट्ल येथे पणहल्या एकणदिसीय सामन्ात इां ग्लां डणिरुद्ध 
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खेळताांना भारतीय सलामीिीर शफाली िमाय णक्रकेटच्या सिय 

प्रकारात पदापयि करिारी सिायत तरुण भारतीय आणि 

एकुिातील 5 िी सिायत तरुि खेळाडू ठरली आहे. णतचे सध्या 

िर्य 17 िरे्ष आणि 150 णदिस आहे. 

 यात पहिल्र्या स्थानािर अफर्ाहणस्तानचा मुजीब उर रिमान 

हा 17 िरे्ष आहण 78 हििस. त्यानांतर इां ग्लां डची णिकेटकीपर 

सारा टेलर. ऑस्ट्र ेणलयाची एहलस पेरी णतसऱ्या क्रमाांकािर 

आहे, त्यानांतर पाहकस्तानचा मोिम्मि अमीर याचा क्रमाांक 

लार्तो. 

भारतीर्य नेमबाज रािी सरनोबतने आर्यएसएसएफ हिश्वचर्षक 

स्पधेत सुिणय हजंकले 

 आर्यएसएसएफ नेमबाजी णिश्िचषक पिेत भारताच्या रािी 

सरनोबतने मणहलाांच्या 25 मीटर हपसू्तल प्रकारात सुिणयपिक 

पटकािले आहे. 

 सध्या सुरू असलेल्या पिेत एक रौय ि दोन काांस्यपदक 

णजांकिारी ती पणहली भारतीय आहे. पात्रता फेरीत णतने 600 पैकी 

591 रु्िाांची कमाई केली. 

 अांणतम सामन्ात फ्रान्सच्या मॅहथल्ले लॅमोलेने रौयपदक तर 

रणशयच्या र्व्व्हटाहलना बटसरशहकना णहने काांस्यपदक णजांकले. 

भारतीय नेमबाज मनु भाकरला 7 व्या क्रमाांकािर समािान 

मानािे लार्ले. 

 2020 च्या टोहकर्यो ऑहलर्व्म्पकपूिीची ही शेिटची पिाय 

आहे.आयएसएसएफ णिश्िकप पिाय 2021 क्रोएहशर्याच्या 

ओसीजेक येथे आयोणजत करण्यात आली होती. 

डोपीरं् चाचणीत िोर्षी आढळल्यामुळे बंिी हमळहिणारी पहिली 

महिला हक्रकेटपटू: अंरु्ला राि 

 उते्तजक पदाथय सेिन चाचिीत दोषी आढळल्यामुळे 4 िषांच्या 

बांदीला सामोरे जािे लार्िारी मध्य प्रिेशची अष्ट्पैलू णक्रकेटपटू 

अंशुला राि पणहली महिला हक्रकेटपटू ठरली आहे. 

 जुलै 2020 मधे्य झालेल्या चाचिीत दोषी आढळल्यामुळे 

नॅशनल अँटी-डोहपंर् एजन्सीच्या (नाडा) पॅनेलने णतला बांदीची 

णशक्षा ठोठािली. यापूिी णतला बांदी घातलेल्या अ ॅनाबॉणलक 

से्ट्रॉइड ’19 – नॉरान्डर ोसे्टरॉनचे’ सेिन केल्याबद्दलही दोषी 

ठरणिण्यात आले होते. 

भारतीर्य िंर्ाचा अमेररकन अहभमनू्य हमश्रा ठरला सिायत तरुण 

बुर्व्द्धबळ िँडमास्टर 

 12 िषे, चार मणहने आणि 25 णदिस िय असलेला भारतीय 

िांशाचा अमेररकेत राहिारा अणभमनू् णमश्रा जर्ातील सिायत 

तरुि बुव्हद्धबळ गँ्रडमास्ट्र ठरला आहे. 

 अणभमनू्ने सजे कजायणकनचा 12 िषय आणि सात मणहने ियाचा 

दीघयकालीन जार्णतक णिक्रम मोडला. तीन िषांपूिी, भारताच्या 

आर. प्रग्नानांिाने ने हा णिक्रम जिळजिळ मोडला होता पि 

थोडक्यात त्याची सांिी हुकली. 

 

पुस्तके आहण लेखक बातम्या 
 

‘संुिीप हमश्रा र्यांचे “हफर्यसयली हफमेलः ि िुती चंि स्टोरी” पुस्तक 

प्रकाहर्त 

 पत्रकार संुिीप हमश्रा याांचे “हफर्यसयली हफमेलः ि िुती चंि 

स्टोरी” हे निीन पुस्क प्रकाणशत झाले असून त्यात िुती चंि 

याांचा जीिनपट उलर्डण्यात आला आहे. या पुस्काचे प्रकाशन 

िेस्टलँड बुक्स ने केले आहे. 

 िुती चंि र्यांच्याहिर्षर्यी: दुती चांद या भारतातील पणहल्या 

जाहीरररत्या समलैं णर्क खेळाडू असून त्या नॅपल्समिील िल्य ड 

युणनव्हणसयएड येथे 100 मीटर पिेत सुिियपदक णजांकिाऱ्या 

पणहल्या भारतीय खेळाडू आहेत. 

 ओणडशाच्या एका छोयाशा खेड्ातून येिाऱ्या दुती चांदने 

मणहलाांच्या 100 मीटरमधे्य राष्ट्र ीय णिक्रम नोांदणिला आणि 2016 

च्या ररओ ऑणलव्हम्पकमधे्य मणहलाांच्या 100 मीटरमधे्य पिेत 

भार् घेिाऱ्या त्या पाचव्या भारतीय मणहला िािपटू आहेत. 

कौहर्क बसू र्यांचे “पॉहलसीमेकसय जनयलः निी हिल्ली ते 

िॉहरं्ग्टन डीसी” िे पुस्तक प्रकाहर्त  

 “पॉहलसीमेकसय जनयलः निी हिल्ली टू िॉहशंग्टन डीसी” 

नािाचे कौहशक बसू णलव्हखत पुस्क प्रकाणशत होिार आहे. 

कौणशक बसू याांच्या भारताचे मुख्य आणथयक सल्लर्ार ते 

जार्णतक बँकेचे मुख्य अथयतज्ञ पयंतचा प्रिास या पुस्कात 

िाचायला णमळिार आहे. 

 कौहशक बसू र्यांच्याहिर्षर्यी: 2009- 2012 : युपीए च्या काळात 

भारताचे मुख्य आणथयक सल्लार्ार, 2012-2016: िॉणशांग्टन 

डीसी येथे जार्णतक बँकेचे मुख्य अथयतज्ञ, सध्या ते कॉनेल 

णिद्यापीठातील अथयशास्त्रचे प्राध्यापक आहेत 

कार्व्श्मरी सेंचुरी: पोटर ेट ऑफ अ सोसार्यटी इन फ्लक्स” िे 

पुस्तक प्रकाहर्त 

 खेमलता िखलु याांनी णलणहलेले “कार्व्श्मरी सेंचुरी: पोटर ेट 

ऑफ अ सोसार्यटी इन फ्लक्स” हे पुस्क नुकतेच प्रकणशत 

झाले. 

 त्या एक लेव्हखका, सामाणजक काययकत्याय आणि राजकीय नेत्या 

असून जमू्म-काश्मीरमिील अनेक लोकाांच्या कलारु्िाांना िाि 

णमळिून देण्यासाठी रे्ली 50 िषे प्रयत्नरत आहेत. या पुस्कात 

काश्मीर खोऱ्र्यात राहिाऱ्या लोकाांच्या आयुष्यािर प्रकाश 

टाकण्यात आला आहे. 

अ ॅनॉमहलज इन लॉ अँड जस्टीस” र्या पुस्तकाचे सीजेआर्य 

एन.व्ही.रामण्णा र्यांच्या िसे्त लोकापयण  

 भारताचे सरन्ायािीश न्यार्यमूती एन.व्ही.रामण्णा याांच्या हसे् 
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सिोच्च न्ायालयाचे माजी न्ायािीश आर.व्ही. रिीदं्रन याांनी 

णलणहलेल्या “अ ॅनॉमहलज इन लॉ अँड जस्टीस” ( कायदा 

आणि न्ायातील णिषमता) या पुस्काचे प्रकाशन करण्यात 

आले. 

 या पुस्काद्वारे कायदा आणि कायदेशीर प्रिाली अद्याप 

णिकणसत होत आहे आणि प्रिालीमधे्य दीघयकाळ णटकून 

राणहलेल्या समस्याांचे णनराकरि करण्यासाठी अणिक सजर् 

णिचाराांची आिश्यकता आहे हे सामान् मािसाला सोया भाषेत 

समजािून साांर्ण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

 

मित्वाचे हििस 
 

अत्याचारिस्तांच्या समथयनाथय आंतरराष्ट्र ीर्य हििस 

 अत्याचाराांना बळी पडलेल्या लोकाांच्या समथयनाथय सांयुक्त 

राष्ट्र ाांकडून दरिषी 26 जून हा णदिस पाळला जातो. मानिी 

अत्याचार केिळ अस्वीकायय नसून तो मानिी रु्न्हा आहे या बद्दल 

जार्रूकता णनमायि करण्यासाठी हा णदिस आयोणजत केला 

जातो. 

 सांयुक्त राष्ट्र  आम सभेने 12 णडसेंबर 1997 रोजी 52/149 

क्रमाांकाचा ठराि पाररत करून हा णदिस पाळण्याचे ठरणिले. 

1998 साली पणहला णदिस पाळण्यात आला. 

मािक पिाथांचे सेिन आहण अिैध तस्करीहिरूद्ध आंतरराष्ट्र ीर्य 

हििस 

 दरिषी 26 जून रोजी मािक पिाथांचे सेिन आहण अिैध 

तस्करीहिरूद्ध आंतरराष्ट्र ीर्य हििस पाळला जातो. हा णदिस 

संरु्यक्त राष्ट्र ांद्वारा आपल्या आपल्या मादक पदार्थ्ांपासून 

व्यसनमुक्त आांतरराष्ट्र ीय समाजाचे धे्यय साध्य करण्यासाठी 

आणि या कररता जर्भरात सहकायय णनमायि करण्यासाठी हा 

णदिस आयोणजत केला जातो. 

 2021 ची सांकल्पना: “मािक पिाथांहिर्षर्यी माहिती द्या आहण 

जीि िाचिा” (रे्अर फॅक्ट्स ऑन डर ग्स, सेव्ह लाईफस्)  

 42/112 या ठरािाद्वारे 7 हडसेंबर 1987 रोजी सांयुक्त राष्ट्र  

महासभेने 26 जून हा णदिस मादक पदाथांचे सेिन आणि अिैि 

तस्करीणिरूद्ध आांतरराष्ट्र ीय णदिस म्हिून पाळण्याचे ठरणिले. 

27 जून: सूक्ष्म, लघु आहण मध्यम उद्योर् हििस 

 स्थाणनय आणि जार्णतक अथयव्यिस्थेमिील एमएसएमईच्या 

कायायचा आणि शाश्ित णिकासासाठी असलेल्या त्याांच्या 

योर्दानाचे महत्त्व अिोरेव्हखत करण्यासाठी संरु्यक्त राष्ट्र  सांघाद्वारे 

2017 पासून 27 जून रोजी दरिषी सूक्ष्म, लघु आहण मध्यम 

उद्योर् हििस पाळण्यात येतो. 

 शाश्ित हिकास धे्यरे्य पूिय करण्यासाठी या उद्योर्ाांचे महत्त्व 

पटिून िेणे िा सुद्धा र्या हििसाचा उदे्दर् आिे. 2021 ची 

सांकल्पना: “एमएसएमई 2021: सियसमािेशक आहण 

शाश्ित पुनरुत्थानाची रु्रुहकल्ली” (एमएसएमई 2021: की 

टू अ ॅन इांिुणजव्ह अँड सस्ट्नेबल ररकव्हरी) 

29 जून: आंतरराष्ट्र ीर्य उष्ण कहटबंध हििस  

 आंतरराष्ट्र ीर्य उष्ण कहटबंध हििस हा णदिस दरिषी 29 जून 

रोजी संरु्यक्त राष्ट्र  संघाकडून पाळण्यात येतो. उष्ण कणटबांिीय 

के्षत्रात असलेली असामान् णिणििता आणि या प्रदेशात 

असलेल्या देशाांसमोरील आव्हाने आणि सांिी अिोरेव्हखत 

करण्यासाठी हा णदिस आयोणजत केला जातो. 

 आघाडीच्या बारा उष्णकणटबांिीय सांशोिन सांस्थाांमाफायत ‘उष्ण 

कहटबंध र्व्स्थती अििाला’ ची पणहली आिृत्ती 29 जून 2014 

साली प्रकाणशत करण्यात आली. 

29 जून : राष्ट्र ीर्य सांर्व्ख्यकी हिन  

 प्रा. पी सी मिालनोहबस याांच्या जयांतीणनणमत्त भारत सरकार 

दरिषी 29 जून हा णदिस राष्ट्र ीर्य सांर्व्ख्यकी हिन म्हिून 

आयोणजत करते. 

 सामाणजक-आणथयक णनयोजन आणि िोरि णनणमयतीसाठी 

साांव्हख्यकी असलेले महत्त्व तरुिाांना पटिून देण्याच्या उदे्दशाने हा 

णदिस साजरा करण्यात येतो. दैनांणदन आयुष्यात साांव्हख्यकी चा 

िापर आणि महत्त्व िाढणििे हा देखील या णदिसाचा उदे्दश आहे. 

 2021 ची सांकल्पना: “एसडीजी 2 – उपासमार िूर करणे, 

अन्नसुरक्षा प्राप्त करणे, पोर्षणात िाढ करणे ि शाश्ित 

शेतीस प्रोत्सािन िेणे.” 

 हा णदिस पणहल्याांदा 29 जून 2007 रोजी साजरा करण्यात 

आला. हििंर्त प्राध्यापक प्रशांत चंद्र मिालनोहबस याांनी 

आणथयक णनयोजन आणि साांव्हख्यकीय णिकासाच्या के्षत्रात केलेल्या 

उल्लेखनीय योर्दानाचा णिचार करून भारत सरकारने हा 

णदिस पाळण्याचे ठरणिले. 

 29 जून 1893 रोजी जन्मलेले प्राध्यापक प्रशाांत चांि 

महालनोणबस भारतीर्य सांर्व्ख्यकीचे जनक म्हिून ओळखले 

जातात. दोन डेटा सेटचा तुलनात्मक अभ्यास त्याांनी सुचणिलेल्या 

उपायाांना मिालनोहबस अंतर (मिालनोहबस हडस्टन्स) म्हिून 

ओळखले जातात. 

 ते हनर्योजन आर्योर्ाचे (1956-1961) दरम्यान सदस्य होते 

आणि त्याांनी दुसऱ्या पांचिाणषयक योजनेसाठी दोन-के्षत्रातील 

इनपुट-आउटपुट प्रारूप णदले जे नांतर नेिरू-मिालनोहबस 

प्रारूप म्हिून ओळखले जाऊ लार्ले. त्याांनी हडसेंबर 1931 

मधे्य भारतीर्य सांर्व्ख्यकी संस्था (आर्यएसआर्य) ची स्थापना 

कोलकाता येथे केली. 

 त्याांना पद्म हिभूर्षण (1968), ऑक्सफडय हिद्यापीठाकडून 

िेल्डन मेमोररर्यल पुरस्कार (1944) रॉर्यल सोसार्यटी, 

लंडनचे फेलो (1945) इत्यादी पुरस्काराांनी र्ौरणिण्यात आले 
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आहे. 

30 जून: आंतरराष्ट्र ीर्य लघुिि हिन 

 दरिषी 30 जून रोजी जार्णतक स्रािर आंतरराष्ट्र ीर्य लघुिि 

हिन साजरा केला जातो. या णदिसाचा उदे्दश लघुग्रहाांच्या सांभाव्य 

आघाताबद््दल जनजारृ्ती करिे आणि या आघातादरम्यान 

कराियाच्या सांकटाच्या सांपे्रषि कृतीबद्दल जनतेला माणहती देिे 

हा आहे. 

 30 जून 1908 रोजी रणशयन फेडरेशनच्या सायबेररया येथील 

तुांरु्स्का झालेल्या लघुग्रह आघाताच्या ििायपनणदनाच्या णनणमत्ताने 

हडसेंबर 2016 मधे्य सांयुक्त राष्ट्र  महासभेने एका ठरािाद्वारे 30 

जून हा णदिस आांतरराष्ट्र ीय लघुग्रह णदन म्हिून पाळण्याचे 

ठरणिले. 

 लघुिि एक लिान खडकाळ िसू्त असून मांर्ळ ि रु्रूच्या 

कके्षदरम्यान आढळतात. त्याांचा आकार छोया दर्डापासून ते 

600 मैल लाांब महाकाय खडकाएिढा असू शकतो. सूयायला 

पररभ्रमि करीत असले तरी त्याांच्या लहान आकारामुळे त्याांना 

ग्रह मानण्यात रे्यत नाही, ते सूययमालेतील उरलेले पदाथय म्हिून 

ओळखले जातात. 
 

 

30 जून: आंतरराष्ट्र ीर्य संसाििाि हििस 

 दरिषी 30 जून रोजी आंतरराष्ट्र ीर्य संसाििाि हििस जार्णतक 

स्रािर साजरा केला जातो. हा णदिस सांसदेने प्राणतणनणिक 

लोकशाहीत साध्य केलेल्या णिणिि उणद्दष्ट्ाांबद्दल आणि आत्म-

आकलन करिे, अणिक मणहला आणि तरूि खासदाराांना 

सामािून घेण्यासह काम करिे आणि पररव्हस्थतीशी जुळिून 

घेण्याची िेळ निीन तांत्रज्ञान या कायायचा र्ौरि करण्यासाठी 

साजरा केला जातो. 

 1889 साली स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्र ीर्य आंतर-संसिीर्य 

संघटनेच्या स्थापनेच्या ििायपनणदनाच्या णनणमत्ताने सांयुक्त राष्ट्र  

महासभेने 2018 साली या णदनाची घोषिा केली. 

01 जुलै: राष्ट्र ीर्य पोस्टल (टपाल) कामर्ार हििस 

 समाजातील टपाल कामर्ाराांनी णदलेल्या योर्दानाच्या सन्मानाथय 

दरिषी 1 जुलै रोजी राष्ट्र ीय टपाल कामर्ार णदन साजरा केला 

जातो. 

 1997 साली अमेररकेच्या णसएटल येथील लोकणप्रय टपाल सेिा 

प्रदात्याने या णदिसाची सुरूिात टपाल कामर्ाराांचा सन्मान 

करण्यासाठी केली. 

01 जुलै: राष्ट्र ीर्य सनिी लेखापाल हिन 

 1949 साली स्थापन झालेल्या भारतीय सनदी लेखापाल सांस्थेच्या 

))आयसीएआय(  ििायपनणदनाचे औणचत्य सािून देशभरात 

दरिषी 1 जुलै रोजी राष्ट्र ीय सनदी लेखापाल णदिस णकां िा सीए 

णदिस साजरा करण्यात येतो. 

 आयसीएआय ही भारताची राष्ट्र ीय व्यािसाणयक लेखा सांस्था 

आणि जर्ातील दुसऱ् या क्रमाांकाची लेखा सांस्था आहे. या सांस्थेची 

स्थापना 1 जुलै 1949 रोजी सांसदेच्या कायद्याद्वारे करण्यात 

आली. 

 आयसीएआय ही भारतातील णित्तीय लेखापरीक्षि आणि लेखा 

व्यिसायासाठी परिाना देिारी ि णनयामक सांस्था असून णतच्या 

णशफारशी ांचे पालन नॅशनल फायनाव्हन्स्शअल ररपोणटंर् अथॉररटी 

)एनएफआरए(  सह सिय खासर्ी कां पन्ा ि लेखा सांस्थाांकडून 

केले जाते. 

01 जुलै: राष्ट्र ीर्य डॉक्ट्र हििस 

 इां णडयन मेणडकल असोणसएशन )आयएमए(  च्या ितीने दरिषी 1 

जुलै रोजी राष्ट्र ीय डॉक्टर णदनाचे आयोजन केले जाते. 

 हा णदिस महानतम शल्यणचणकत्सक आणि पणिम बांर्ालचे दुसरे 

मुख्यमांत्री डॉ. णबिानचांि रॉय याांच्या जयांतीणनणमत्त साजरा 

करण्यात येतो. त्याांचा जन्म 1 जुलै 1882 रोजी आणि णनिन 1 

जुलै 1962 रोजी झाले. 

02 जुलै: जार्हतक क्रीडा पत्रकाररता हििस 

 दरिषी 2 जुलै रोजी स्रािर जार्हतक क्रीडा पत्रकाररता 

हििस पाळण्यात येतो. या णदिसाचे उणद्दष्ट् हे क्रीडा पत्रकाराांच्या 

कायायचा अणभस्वीकार करिे आणि त्याांना अणिक उतृ्कष्ट् काम 

करण्यास प्रोत्साहन देिे हे आहे. क्रीडा पत्रकाररतेतील 

व्यिसायातील मानके राखण्यासाठी आंतरराष्ट्र ीर्य क्रीडा 

पत्रकार संघ ही सांघटना कायय करते. 

 1994 साली आंतरराष्ट्र ीर्य क्रीडा पत्रकार संघाच्या 

(एआर्यपीएस) 70 व्या ििायपनणदनाच्या णनणमत्ताने या णदिसाची 

सुरुिात झाली. एआयपीएस ही सांघटना 2 जुलै 1924 रोजी 

पॅररसमिील उन्हाळी ऑणलव्हम्पक पिेदरम्यान स्थापन करण्यात 

आली. 
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02 जुलै: जार्हतक रू्यएफओ हििस 

 दरिषी 2 जुलै रोजी जार्णतक स्रािर जार्हतक रू्यएफओ 

हििस (डब््लरू्यरू्यडी) साजरा केला जातो. 

 हा णदिस जार्हतक रू्यएफओ डे संस्थे (डब््लरू्यरू्यएफओडीओ) 

द्वारे अज्ञात उडणाऱ्र्या िसंू्तच्या [अनआयडेव्हिफाईड फ्लाइांर् 

ऑबे्जक््टस (यूएफओ)] च्या अव्हस्त्वाला मान्ता देण्यासाठी 

समणपयत आहे. 

 

हनधन बातम्या 
 

भारताचे मिानतम धािपटू हमल्खा हसंर् र्यांचे हनधन 

 भारताचे मिानतम धािपटू हमल्खा हसंर् याांचे णनिन याांचे 

ियाच्या 91 व्या िषी कोरोना प्रादुभायिाने णनिन झाले. माजी सैन् 

अहधकारी असलेल्या णमल्खा णसांर् याांनी जर्भरातील टर ॅक आणि 

णफल्ड पिांमधे्य देशासाठी अनेक पदके णजांकली आहेत. 

 णसांर् याांनी 1958 मधे्य टोहकर्यो एहर्र्याडमधे्य 200 मीटर आणि 

400 मीटर शययती णजांकून आणशयायी खेळाांमधे्य भारतासाठी 

चार सुििय पदके णजांकली होती. त्यानांतर 1962 च्या जकाताय 

एहर्र्याडमधे्य 400 मीटर आणि 4 X 400 मीटर ररले पिेत 

सुििय पदके णजांकली. ते 1960 रोम ऑहलर्व्म्पक मधे्य 400 

मीटर शययतीत अांणतम फेरीत चौथ्या स्थानी आले होते. 

झांहबर्याचे पहिले राष्ट्र ाध्यक्ष केनेथ कौडंा र्यांचे हनधन 

 झांहबर्याचे पहिले राष्ट्र ाध्यक्ष म्हिून काम करिारे झाांणबयन 

राजकारिी केनेथ कौडंा याांचे णनिन झाले आहे. श्री.कौडंा याांनी 

1964 ते 1991 पयंत 27 िरे्ष स्वतांत्र झाांणबयाचे पहिले राष्ट्र ाध्यक्ष 

म्हिून काययभार साांभाळला. ऑक्टोबर 1964 मधे्य झाांणबयाला 

णब्रटनपासून स्वातांत्र् णमळाले. 

पहिल्यांिा र्ोजरी भारे्षत कुराणचे भार्षांतर करणारे मुफ्ती फैज-

उल-ििीि र्यांचे हनधन 

 जमू्म येथील प्रख्यात इस्लाणमक णिद्वान मुफ्ती फैज-उल-ििीि 

ज्याांनी पणहल्याांदा र्ोजरी भारे्षत कुराणचे भार्षांतर केले त्याांचे 

जमू्म येथे णनिन झाले. हसराज-उम-मुनेरा’, ‘अिकाम-ए-

मर्यत’ आहण ‘नमाज कें  मसाईल कुरान-ओ-िडीस की 

रोर्नी मे’ सारखी अनेक पुस्केही त्याांनी णलणहली आहेत. 

 रु्जयरी – ज्याला रु्जरी, रु्ज्री, र्ोजारी णकां िा र्ोजरी असेही म्हटले 

जाते – हा इांडो-आययन भाषेचा चा एक प्रकार असून ही भाषा 

भारत, पाहकस्तान आहण अफर्ाहणस्तानातील रु्जयर आणि 

इतर जमाती बोलतात. भारतात ही भाषा मुख्यताः जमू्म-

काश्मीर, हिमाचल प्रिेर्, िररर्याणा, उत्तराखंड, राजस्थान, 

रु्जरात, पंजाब, हिल्ली आहण इतर भार्ात बोलली जाते.  

डीपीआर्यआर्यटी सहचि रु्रुप्रसाि मिापात्रा र्यांचे हनधन 

 उद्योर् ि अंतर्यत व्यापार हिभार् (डीपीआयआयटी) चे सणचि 

रु्रुप्रसाि मिापात्रा याांचे कोणिड -1 सांबांणित रंु्तारंु्तमुळे 

णनिन झाले आहे. ऑर्स्ट् 2019 मधे्य डीपीआयआयटी सणचि 

म्हिून णनयुक्त होण्यापूिी महापात्र याांनी भारतीय हिमानतळ 

प्राहधकरण (एएआर्य) चे अध्यक्ष म्हिून काम पाणहले. ते 

रु्जरात कॅडरचे 1986 बॅचचे आर्यएएस अहधकारी होते, त्याांनी 

यापूिी िाहणज्य हिभार्ात सिसहचि म्हिून काम पाणहले होते. 

मॅकॅफी अँटीव्हार्यरस सॉफ्टिेअरचे संस्थापक जॉन मॅकॅफी र्यांचे 

हनधन 

 णब्रणटश-अमेररकन सॉफ्टिेअर उद्योजक आणि मॅकाफी 

अँटीव्हार्यरस सॉफ्टिेअरचे णनमायता जॉन डेर्व्व्हड मॅकॅफी र्यांचे 

बाणसयलोना जिळ असलेल्या तुरूां र्ात त्याांच्या कोठडीत णनिन 

झाले. 

 करचुकिेणर्री च्या आरोपाखाली ते ऑक्ट्ोबर 2020 पासून 

तुरंुर्ात होते. नुकतेच पेनच्या राष्ट्र ीय न्ायलयाने त्याांचे 

अमेररकेला प्रत्यापयि करण्याची परिानर्ी णदली होती. 

राष्ट्र ीर्य पुरस्कार हिजेते चलहचत्रकार आहण हिग्दर्यक हसिन र्यांचे 

हनधन 

 चेमीन नािाच्या णचत्रपटासाठी केलेल्या छायाचीत्रिामुळे 

प्रकाशझोतात आलेले मल्याळम णचत्रपट सृष्ट्ीतील णिख्यात 

चलणचत्रकार आणि णदग्दशयक हसिन याांचे नुकतेच णनिन झाले. 

 कारकीदीत त्याांना 3 िेळा राष्ट्र ीय पुरस्कार णमळाला आहे. त्याांच्या 

लोकणप्रय णचत्रपटाांमधे्य अभर्यम, र्यार्म, केशु, कोचू कोचू 

मोिनर्ल, ओरू र्यथ्रा, इत्यािीचंा समािेश आहे. 

संसृ्कत िैहनक िृत्तपत्र ‘सुधमय’  चे संपािक के .व्ही.  संपत कुमार 

र्यांचे हनधन 

 2020 साली साणहत्य आणि णशक्षि या के्षत्रातील योर्दानाबद्दल 

भारत सरकारतफे पद्मश्री पुरस्कार णिजेते सांसृ्कत दैणनक िृत्तपत्र 

‘सुिमय’  चे सांपादक के. व्ही. सांपत कुमार याांचे णनिन झाले. 

 पद्मश्री पुरस्कार त्याांना ि त्याांच्या पत्नीला णमळाला होता. त्याांना 

णसद्धारुद्ध पुरस्कार, णशिरात्र देणशकें ि मीणडया पुरस्कार, अबु्दल 

कलाम पुरस्कार आणि इतर अनेक पुरस्काराांनी सन्माणनत 

करण्यात आले आहे. 

 सांपत कुमार याांचे िडील पांणडत िरदराज अय्यांर्ार याांनी 1970 

साली ‘सुिमय‘  िृत्तपत्र सुरु केले. हे जर्ातील एकमेि सांसृ्कत 

दैणनक असून मै्हसूर येथून प्रकाणशत करण्यात येते. 

 हचत्रपट हनमायते ि हिग्दर्यक राज कौर्ल र्यांचे हनधन 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


Weekly Current Affairs Marathi: 26th June to 2nd July 2021 

16 www.adda247.com/mr     |     Adda247 मराठी App      |       https://t.me/Adda247Marathi  
 

 “शादी  का लड्डू” आणि “यार  में कभी कभी” सारख्या 

णचत्रपटाांचे णदग्दशयन करिारे णचत्रपट णनमायता -णदग्दशयक  राज 

कौशल याांचे णनिन झाले, ते अणभनेत्री -टीव्ही  सादरकती मांणदरा 

बेदी याांचे पती होते. 

 त्याांनी णदग्दशयक ओनीर याांचा, जुही चािला आणि सांजय सुरी 

अणभणनत 2005 सालचा णचत्रपट “माय  ब्रदर… णनव्हखल” या 

णचत्रपटाची णनणमयती देखील केली होती. त्याचा शेिटचा णदग्दणशयत 

णचत्रपट 2006 मिील रहस्यपट “अँथनी  कौन है?” होता, ज्यात 

अशयद िारसी आणि सांजय दत्त मुख्य भूणमकेत होते 

भारताचे माजी फुटबॉलपटू प्रसन्नन र्यांचे हनधन 

 माजी भारतीय फुटबॉलपटू एम प्रसन्नन याांचे णनिन झाले आहे. 

1970 च्या दशकात ते मिल्या फळीतील खेळाडू म्हिून 

इंद्रहसंर् आणि िोराईस्वामी नटराज याांच्यासारख्या भारतीय 

फुटबॉलच्या णदग्गजाांसह खेळले होते. 

 संतोर्ष टर ॉफी, राष्ट्र ीर्य फुटबॉल स्पधेत ते केरळ, मिाराष्ट्र  

आहण र्ोिा या राज्याांकडून खेळले. 

 

हिहिध बातम्या 
 

एलआर्यसीने तंत्रज्ञान व्यासपीठ ‘ई-पीजीएस’  सुरु केले 

 भारतीर्य जीिन हिमा मिामंडळाने “ई-पीजीएस” नािाचे 

एक कें िीकृत िेब-आिाररत आणि िकय फ्लो-आिाररत माणहती 

तांत्रज्ञान सुरू केले आहे. 

 निीन तांत्रज्ञान पॅ्टफॉमय, ई-पीजीएस एक उच्च स्रीय कें िीकृत 

जमा आणि देयक लेखे व्यिस्था णनमायि करण्यासाठी णडझाइन 

केले आहे. ही प्रिाली ग्राहक पोटयलद्वारे व्यापक सेिा क्षमता 

प्रदान करण्यास सक्षम आहे. 

अ ॅमेझॉन च्या एडबू्ल्यएसने एनहक्रपे्टड संिेर्ििन अ ॅप ‘हिकरय ’ चे 

अहधििण केले 

 कोव्हीड -19 च्या साथीमुळे णमश्र िातािरिात काम करायला 

लार्िाऱ्या व्यापारी, सरकारी संस्था आहण खासर्ी व्यक्ती 

याांच्याकररता अणिक सुरणक्षत आणि त्वररत सांदेश 

पोहोचणििाऱ्या “हिकरय” हे अ ॅप अ मेॅझॉन च्या एडब््लरू्यएसने 

णिकत घेतले. 

 हिकरय  अ ॅप हिर्षर्यी: हे अ ॅप सिायत सुरणक्षत आणि एंड टू एंड 

एनहक्रपे्टड (कूटबद्ध) दळििळि तांत्रज्ञान आहे जे इतर 

सामान् सांदेशिहन अ ॅप द्वारे उपलब्ध होत नाही. 

 हे अ ॅप अ ॅमेझॉन च्या िाऊड कां यूणटांर् युणनट अ मेॅझॉन िेब 

सर्व्व्हयसेस (एडब््लरू्यएस) णिकत घेतले आहे. णिकरय  ची स्थापना 

2012 ला झाली असून याचा उपयोर् प्रामुख्याने अमेररकी 

सरकारी संस्था करतात.  

पैसाबाजार आहण एसबीएम बँकेने से्टप अप के्रहडट काडय  सुरू 

केले 

 पैसाबाजार.कॉम, भारतातील सिायत मोठी कजय देिारी 

बाजारपेठ आणि के्रणडट स्कोअर उपलब्ध करून देिारे 

व्यासपीठ आणि भारतातील सिायत तरुि युणनव्हसयल बँक, 

एसबीएम बँकेने “से्टप अप के्रहडट काडय” सुरु केले आहे जे 

कमी के्रडीट स्कोअर असलेल्या ग्राहकाांना ठराणिक के्रडीट 

स्कोअर तयार करण्यास मदत करिार आहे. 

 एसबीएम इां णडया बँकेच्या भार्ीदारीने सुरु केलेले से्ट्प अप 

के्रणडट काडय म्हिजे पैसाबाजारच्या नि-कजय देण्याच्या रिनीती 

अांतर्यत लाँच होिारे पणहले उत्पादन आहे. 

भारतातील सिायत जुन्या आहण अद्यापिी सुरु असलेल्या ‘मंुबई  

समाचार’ र्या िृत्तपत्राला 200 िर्षय पूणय 

 1 जुलै रोजी, भारतातातील सिायत जुने सुरु असलेले िृत्तपत्र 

असलेल्या, मुांबई समाचार ने त्याच्या 200 व्या िषांत पदापयि 

केले. 

 मुांबईच्या फोटय पररसरातील हॉणनयमॅन सकय ल येथील लाल 

इमारतीत मुख्यालय असलेल्या या रु्जराती भाणषक िृत्तपत्राचे 

सांपादन 1822 साली सुरु झाले. याची सरुिात पारशी अभ्यासक 

फरदूनजी मुराझबान याांनी केली. 

 पूिी रु्जराती भाषेत याला बॉमे्ब ना समाचार असे म्हटले जात 

होते. यामधे्य मुख्यते्वकरून समुिमारे् होिाऱ्या व्यापारातील 

मालाबद्दल आणि इतर व्यािसाणयक बाबी ांबद्दल माणहती असे. 

 अनेक मालकाांकडे हस्ाांतररत होत होत शेिटी णदिाळखोरी 

घोषीत झाल्यानांतर 1933 ला कामा कुटुांबाकडे आले. 

र्व्फ्लपकाटयने 25 लाखाहून अहधक ऑनलाईन उद्योजकांना 

सक्षम करण्यासाठी र्ॉपसी सुरू केले 

 कोित्याही रु्ांतििूकीणशिाय स्वत:चा ऑनलाईन उद्योर् सुरु 

करिाऱ्या उद्योजकाांसाठी र्व्फ्लपकाटयने शॉपसी नािाचे एक 

अ ॅप सुरु केले आहे. 

 व्हफ्लपकाटयने 2023 पयंत शॉपसीच्या सहाय्याने 25 िशलक्ष 

ऑनलाईन उद्योजकाांना सक्षम करण्याचे लक्ष्य ठेिले आहे. 

व्हफ्लपकाटय णिके्रत्याांनी ऑफर केलेल्या 15 कोटी उत्पादनाांचा 

णिसृ्त कॅटलॉर् शॉपसीचे िापरकते सामाणयक करण्यास सक्षम 

असतील. 

 

सिय स्पधाय परीक्षांसाठी मित्त्वाचे मुदे्द: 
 

 भूतान राजिानी: णथांफु 

 भूतानचे पांतप्रिान: लोटे शेररां र् 
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 भूतानचे चलन: भूतानीज नरु्लतरम 

 णदल्लीचे मुख्यमांत्री: अरणिांद केजरीिाल 

 णदल्लीचे नायब राज्यपाल: अणनल बैजल 

 व्हॉट्सअ ॅपची स्थापना: 2009 (सांस्थापक: जान कौम, ब्रायन 

अ ॅक्टन) 

 व्हॉट्सअ ॅपचे मुख्य काययकारी अणिकारी: णिल कॅथकाटय 

 व्हॉट्सअ ॅपचे मुख्यालय: मेनलो पाकय , कॅणलफोणनयया, युनायटेड 

से्ट्ट्स 

 व्हॉट्सअ ॅपची पालक सांस्था: फेसबुक (2014 पासून) 

 ररलायन्स णजओ इन्फोकॉमचे अध्यक्ष: मॅरू्थ् ओमेन  

 ररलायन्स णजओ सांस्थापक: मुकेश अांबानी 

 ररलायन्स णजओची स्थापना: 2007 

 ररलायन्स णजओ मुख्यालय: मुांबई 

 रू्र्ल मुख्य काययकारी अणिकारी: सुांदर णपचाई 

 रू्र्लची स्थापना: 4 सप्टेंबर 1998, कॅणलफोणनयया, युनायटेड 

से्ट्ट्स 

 रू्र्ल सांस्थापक: लॅरी पेज, सेरे्ई णब्रन 

 मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य काययकारी अणिकारी आणि अध्यक्ष: सत्य 

नाडेला 

 मायक्रोसॉफ्ट मुख्यालय: रेडमांड, िॉणशांग्टन, युनायटेड से्ट्ट्स. 

 युनायटेड नेशन्स ऑणफस ऑन डर ग्स अँड क्राइम, मुख्यालय: 

व्हव्हएन्ना, ऑव्हस्ट्रया. 

 युनायटेड नेशन्स ऑणफस ऑन डर ग्स अँड क्राइम, स्थापना: 1997  

 एलआयसीचे अध्यक्ष: एमआर कुमार 

 एलआयसी मुख्यालय: मुांबई 

 एलआयसीची स्थापनााः 1 सप्टेंबर 1956 

 र्ोिा राजिानी: पिजी 

 र्ोव्याचे राज्यपाल: भर्तणसांर् कोश्यारी 

 र्ोव्याचे मुख्यमांत्री: प्रमोद सािांत 

 कें िीय दक्षता आयोर् स्थापना: फेबु्रिारी 1964  

 कें िीय दक्षता आयोर् मुख्यालय: निी णदल्ली 

 झारखांडचे मुख्यमांत्री: हेमांत सोरेन 

 राज्यपाल: श्रीमती िौपदी मुमूय 

 केरळचे मुख्यमांत्री: णपनारायी णिजयन 

 केरळचे राज्यपाल: आररफ मोहम्मद खान 

 जार्णतक बँकेचे मुख्यालय: िॉणशांग्टन, डी.सी., युनायटेड से्ट्ट्स 

 जार्णतक बँकेची स्थापना: जुलै 1944 

 जार्णतक बँकेचे अध्यक्ष: डेव्हव्हड मालपास 

 मांर्ोणलयाची राजिानी: उलानबातर 

 मांर्ोणलया चलन: मांर्ोणलयन टोग्रोर् 

 मांर्ोणलयाचे अध्यक्ष: उखना खुरेलसुख 

 अ ॅमेझॉनचे मुख्य काययकारी अणिकारी: जेफ बेझोस 

 अ ॅमेझॉनची स्थापना: 5 जुलै 1994 

 पैसाबाजार स्थापना: 15 णडसेंबर 2011 

 पैसाबाजार सांस्थापक: निीन कुकरेजा, यणशश दणहया 

 उत्तराखांडचे मुख्यमांत्री: तीरथणसांर् राित 

 उत्तराखांडच्या राज्यपाल: बेबी रािी मौयय 

  आांध्र प्रदेशचे मुख्यमांत्री: िाय.एस. जर्न मोहन रेड्डी 

 राज्यपाल: णबस्व भूषि हरीचांदन 

  इस्त्राईलचे पांतप्रिान: नफ्ताली बेनेट 

 इस्त्राईल राजिानी: जेरुसलेम 

 चलन: इस्रायली शेकेल 

 एसबीआय अध्यक्ष: णदनेशकुमार खारा 

 एसबीआय मुख्यालय: मुांबई 

 एसबीआय स्थापना: 1 जुलै 1955 

 व्हफ्लपकाटय मुख्यालय: बेंर्ळुरू, कनायटक 

 व्हफ्लपकाटय सीईओ: कल्याि कृष्णमूती 

 आयसीआयसीआय बँक मुख्यालय: मुांबई, महाराष्ट्र  

 आयसीआयसीआय बँकेचे एमडी आणि मुख्य काययकारी 

अणिकारी: सांदीप बक्षी 

 आयसीआयसीआय बँक टॅर्लाइनाः हम है ना, ख्याल आपका 

 एचडीएफसी बँकेचे मुख्यालय: मुांबई, महाराष्ट्र  

 एचडीएफसी बँकेचे एमडी आणि मुख्य काययकारी अणिकारी: 

शणशिर जर्दीशन 

 एचडीएफसी बँकेची टॅर्लाइनाः आम्हाला आपले जर् समजते 

(िी अांडरसँ्ट्ड युअर िल्य ड) 

  नौदलप्रमुख: अ ॅडणमरल करांबीर णसांह 

 भारतीय नौदलाची स्थापनााः 26 जानेिारी 1950 

  एआयपीएसचे मुख्यालय: लॉझने, व्हस्वत्झलंड 

 एआयपीएसचे अध्यक्ष: णजयानी मेलो 

 नीती आयोर्ाची स्थापनााः 1 जानेिारी 2015 

 नीती आयोर्ाचे मुख्यालय: निी णदल्ली 

 नीती आयोर्ाचे अध्यक्ष: पांतप्रिान नरें ि मोदी 

 एअर चीफ माशयल: राकेश कुमारणसांर् भदौररया 

 भारतीय हिाईदलाची स्थापना: 8 ऑक्टोबर 1932 

 भारतीय हिाई दल मुख्यालय: निी णदल्ली 

 आांतरराष्ट्र ीय दूरसांचार सांघटनेचे मुख्यालय: णजणनव्हा, व्हस्वत्झलंड 

 आांतरराष्ट्र ीय दूरसांचार सांघटनेची स्थापना: 17 मे 1865 

 आांतरराष्ट्र ीय दूरसांचार सांघटनेचे सरणचटिीस: होणलन झाओ 
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 इव्हियूट ऑफ चाटयडय अकाउांटांट्स ऑफ इां णडया मुख्यालय: 

निी णदल्ली 

 आयसीएआयचे अध्यक्षाः सीए णनहार एन जाांबूसररया 
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