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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 3 जुलै त े9 जुलै 2021 पर्यतं 
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

राष्ट्र पती रामनाथ कोव िंद यािंनी आिंबेडकर स्मारक आवि 

सािंसृ्कवतक कें द्राची आधार विला ठे ली 

• राष्ट्र पती राम नाथ कोव िंद य ांनी लखनऊमधे्य आिंबेडकर 

स्मारक   सािंसृ्कवतक कें द्राची आध रभूत शिल  ठेवली. हे 

कें द्र लखनौमधील ऐिबाग ईदगाहसमोर नझुल जवमनी र 

उभ रले ज ण र आहे आशण त्य त डॉ.आिंबेडकरािंचा 25 फूट 

उांच पूण ाकृती पुतळ  उभ रल  ज ण र आहे. 

• य च  स ध रण खचा 45.04 कोटी रुपये होण र असून त्य य 

स ध रण 750 लोक ांस ठी ग्रांथ लय, सांिोधन कें द्र, शचत्र गॅलरी, 

सांग्रह लय आशण बहुउदे्दिीय अशधवेिन कें द्र असलेली सभ गृह 

असण र आहे. 

कें द्रीय विक्षि मिंत्रालयाच्या तीने ‘वनपुि भारत’ काययक्रम सुरु 

करण्यात आला 

• कें द्रीय शिक्षणमांत्री रमेि पोखररयाल ‘वनििंक’ य ांनी 2026-

27 पयंत इयत्त  वतसरीपयंत भ रत तील सवा शवद्य र्थ् ांन  

पायाभूत साक्षरता आवि अिंकज्ञान (एफएलएन) अवगत 

व्ह वे य  उदे्दि ने “वनपुि भारत” ह  उपक्रम सुरु केल  आहे. 

• शनपुण म्हणजे नॅिनल इवनविएवटव्ह फॉर प्रोफीविअिंन्सी 

इन रीवडिंग व थ अिंडरसँ्टवडिंग अँड नू्यमरसी 

(आकल न स शहत व चनकौिल्य आशण अांकज्ञ न 

शवक स क ररत  र ष्ट्र ीय उपक्रम). 

• समग्र विक्षा अशभय न च  भ ग असलेल  ह  उपक्रम िालेय 

पायाभूत  र्ांमधे्य व द्यार्थ्ांना प्र ेि शमळवून देणे आशण 

त्य ांन  ि ळेत र खणे, शिक्षक क्षमत  वृद्धी, उच्च दज ाचे आशण 

वैशवध्यपूणा शवद्य थी आशण शिक्षक य ांन  उपयुक्त सांस धने आशण 

शिक्षण स मग्रीच  शवक स आशण प्रते्यक शवद्य र्थ् ाची िैक्षशणक 

प्रगती तप सणे य  उदे्दि ने सुरु करण्य त आल  आहे. 

• ि लेय शिक्षण च्य  शवशवध टप्प् ांमधील सेवेत असण ऱ्य  

शिक्षक ांच्य  प्रशिक्षण तील अडथळे दूर करण्य च्य  उदे्दि ने 

एनसीईआरटीने वनष्ठा (नॅिनल इवनविएवटव्ह फॉर सु्कल 

हेड्स अँड टीचसय हॉवलस्टस्टक ऍडव्हान्समेंट अथ ात ि ळ  

मुख्य ध पक आशण शिक्षक ांच्य  पररपूणा शवक स कररत  र ष्ट्र ीय 

उपक्रम) न व च  एक न शवन्यपूणा आशण एक त्मिक क याक्रम 

सुरु केल  आहे. 

आवद ासी िंच्या उत्पन्नाला चालना देण्यासाठी केव्हीआयसी ने 

‘बोल्ड’ प्रकल्प सुरु केला 

• केव्हीआयसी (खादी   ग्रामोद्योग आयोग) ने “बीओएलडी: 

बािंबू ओएवसस ऑन लँड्स इन डर ॉट” न व च  अि प्रक रच  

पशहल च उपक्रम सुरु केल  आहे. 

• य  उपक्रम द्व रे िुष्क आशण अधा-िुष्क जशमनीवर ब ांबूची 

ल गवड करून वनीकरण केले ज ण र आहे. भ रत त प्रथमच 

होण ऱ्य  य  प्रयोग ची सुरुव त राजस्थानातील उदयपुर 

वजल्ह्यातील वनचला मािंड ा य  आशदव सी खेड्य तून होण र 

आहे. 

• य  प्रकल् ांतगात बािंबूसा तुळदा आशण बािंबूसा पॉवलमॉफाय य  

ब ांबू प्रज ती ांच्य  5000 रोपट् ांची ल गवड ग्र म पांच यतीच्य  

सुम रे 16 एकर ज गेवर करण्य त आली आहे. 

• ब ांबू ही ब रम ही सद हररत वनस्पती असून शतची वगाव री 

वनस्पती ांमधे्य न होत  गवत य  प्रक र त केली ज ते. देि तील 

एकूण उत्प दन पैकी 70% उत्प दन ईि न्य भ रत तील 

र ज् ांमधे्य केले ज ते. 

• ब ांबूची व ढ वेग ने होते आशण 3 वर् ांत त्य ची क पणी करत  

येते. ते जलसांवधान व ढशवण्य स ठी आशण ब ष्पीभवन 

करण्य स ठी प्रशसद्ध असून िुष्क प्रदेि ांकररत  वरद न ठरू 

िकत त. 

सहकार चळ ळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने 

न ीन सहकार मिंत्रालय स्थापन केले 

• भ रत तील सहक री चळवळील  च लन  देण्य स ठी आशण 

स्वदेिी उद्योग ांन  उते्तजन  देण्य स ठी सरक रने सहकार 

मिंत्रालय तय र केले आहे. लवकरच य  मांत्र लय चे मांत्री शनयुक्त 

करण्य त येतील. 

• नवीन सहक र मांत्र लय “सहकार से समृस्टि” (सहक र तून 

समृद्धी) ह  उदे्दि स क र करण्य स ठी क या करेल आशण 

देि तील सहक री चळवळील  च लन  देण्य स ठी स्वतांत्र 

प्रि सकीय, क यदेिीर आशण धोरण िक चौकट उपलब्ध 

करेल. 
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भारत सरकारने मत्स्य िेतकरय्ािंसाठी मोबाइल अ्पॅ ‘मत्स्य 

सेतु’ सुरु केले 

• कें द्रीय मत्स्यप लन, पिुसांवधान आशण दुग्धव्यवस य मांत्री 

वगरीराज वसिंह य ांनी ऑनल ईन कोसा मोब ईल अ पॅ ‘मत्स्य 

सेतु’ सुरु केले आहे. 

• हैदराबादच्या राष्ट्र ीय मत्स्यव्य साय व कास मिंडळाच्या 

(एनएफडीबी) अथासह य्य ने आयसीएआर-सेंटरल 

इस्टिटू्यट ऑफ फे्रि  ॉटर एक्वाकल्ह्चर (आयसीएआर-

सीआयएफए), भु नेश्वर य ांनी हे अ ॅप शवकशसत केले आहे. 

• य  ऑनल ईन कोसा मुळे भ रत तील मत्स्य िेतकऱ्य ांन  गोड्य  

प ण्य तील मत्स्य िेतीतील नवनशवन तांत्रज्ञ न आशण पद्धती 

शिकत  येतील. 

मिंवत्रमिंडळ पुनरयचना: 43 नेत्ािंनी मिंत्रीपदाची घेतली िपथ 

• पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी य ांच्य  नेतृत्व त कें द्रीय मांशत्रमांडळ च  

शवस्त र करण्य त आल  आहे. पुनरा शचत मांशत्रमांडळ त अनेक 

नवीन चेहरे आहेत तर क ही जुन्य  चेहऱ्य ांन  पुन्ह  सांध शमळ ली 

आहे. 43 मांत्र् ांच  िपथशवधी 7 जुलै रोजी राष्ट्र पती भ नात 

प र पडल . 

• 15 मांत्र् ांन  कॅशबनेट मांत्र् ांच  दज ा शमळ ल  तर 28 मांत्र् ांन  

र ज्मांत्री पद ची िपथ देण्य त आली. शनयम नुस र कें द्रीय 

मांत्रीमांडळ त 81 मांत्री असू िकत त. 

गािंधीनगरमधे्य उभारले जािारे भारताचे पवहले सागरी ल ाद 

कें द्र 

• गुजरात सागरी ल ाद कें द्र (जीआयएमएसी) स्थ पन 

करण्य स ठी गुजरात सागरी व द्यापीठ (गुजरात मेरीटाईम 

युवनव्हवसयटीने) जीआयएफटी (वगफ्ट वसटी) िहर तील 

आिंतरराष्ट्र ीय व त्तीय से ा कें द्र प्रावधकरि 

(आयएफएससीए) सह स मांजस्य कर र (एमओयू) कर र 

केल  आहे. 

• समुद्री व जह ज व हतूक के्षत्र िी सांबांशधत व द ांकररत  लव द 

आशण मध्यस्थी प्रशक्रयेचे व्यवस्थ पन करण रे जीआयएमएसी हे 

भारतातील पवहले कें द्र असून ते गािंधीनगरमधील वगफ्ट 

वसटी येथे गुजर त मेरीट ईम बोड ाने (जीएमबी) स्थ पन केलेल्य  

स गरी समूह च  ह  भ ग असेल. 

• भ रतीय ांिी सांबांशधत स गरी शवशवद ची सुना िी वसिंगापूर 

ल ाद कें द्र त केली ज ते. 

 

राज्य बातम्या 
 

जमू्म-कश्मीरने 149  र्ांची दरबार हलव ण्याची परिंपरा 

सिंपुष्ट्ात आिली 

• उन्ह ळी र जध नी श्रीनगर आशण शहव ळी र जध नी जमू्म 

य ांच्य त सरक री क य ालये हलशवण्य च्य  149  र्ांच्या 

शद्वव शर्ाक परांपरेल  जमू्म-क श्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज 

वसन्हा य ांनी औपच ररकपणे सांपुष्ट् त आणले. 

• जमू्म आशण श्रीनगरमधे्य प्रि सन ने कमाच ऱ् य ांन  ‘दरबार मूव्ह’ 

सांबांशधत शनव सी सोयी यांत्रण  तीन आठवड्य त ररक मे 

करण्य ची नोटीस शदली. 

• डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब वसिंह य ांनी 1872 मधे्य 

र जध नी हलशवण्य ची परांपर  सुरू केली असे म नले ज ते. 

• क श्मीर आशण जमू्म भ ग तील दोन शभन्न भ शर्क आशण 

स ांसृ्कशतक गट ांमधे्य सांव द व ढशवण्य चे प्रमुख म ध्यम म्हणून 

य च्य कडे प शहले गेल्य मुळे जमू्म-क श्मीरच्य  र जकीय वग ाने 

ही परांपर  1947 नांतर सुरू ठेवली. 

डीएमआरसीने भारतातील पवहला यूपीआय-आधाररत 

रोकडव रवहत  ाहनतळ सुरु केला 

• प्र ेि आशण देयक ची वेळ कमी करण्य स ठी वदल्ली मेटर ो रेल 

कॉपोरेिनने (डीएमआरसी) भ रत चे पशहले फास्टटॅग 

वकिं  ा युवनफाइड पेमेंट्स इिंटरफेस (यूपीआय) आधाररत 

 ाहनतळ से ा सुरु केली आहे. 

• ही सुशवध  कास्टश्मर गेट मेटर ो से्टिन र सुरू करण्य त आली. 

मल्टी-मॉडेल इांशटगे्रिन (एमएमआय) पुढ क र च  एक भ ग 

म्हणून से्टिनवर ऑटो, टॅक्सी आशण आर-ररक्ष स ठी समशपात 

इांटरमीशडएट पत्मिक टर  न्सपोटा (आयपीटी) लेनचे उद्घ टनही 

करण्य त आले. 

बिंगळुरु स्थानकात भारतातील पवहले चल गोड्या पाण्यातील 

भुयारी मत्स्यालय स्थावपत 

• बिंगळुरु िहर रेले्व से्टिन अथ ा क्रािंवत ीर सािंगोली रयना 

रेले्व से्टिन पररसर त भारतातील पवहले चल गोड्या 

पाण्यातील भुयारी मत्स्यालय स्थ शपत करण्य त आले आहे. 

• एचएनआय अ्ॅक्वावटक वकिं गडमच्य  सहक य ाने भारतीय 

रेल े से्टिन व कास कोऑपरेिन वलवमटेड 

(आयआरएसडीसी) च्य वतीने अत्य धुशनक मत्स्य लय स्थ शपत 

केले आहे. 

• अ ॅक्व शटक शकां गडम मत्स्य लय अ्ॅमेझॉन नदीच्या सांकल्नेवर 

आध ररत असून 12 फुट ल ांब आहे. 

केरळ सरकार स्वत:चे ओटीटी मिंच सुरु करिार 

• केरळ सरक रने 1 नोव्हेंबर प सून स्वत:च  ओव्हर-द-टॉप 

(ओटीटी) मिंच सुरु करण्य ची योजन  आखली आहे. 

• मल्य ळम शचत्रपट आशण म शलक ांन  हक्क चे व्य सपीठ शमळ वे 

आशण इचु्छक ांन  कमी खच ात आशण योग्य मोबदल्य त आपली 

लोक ांपयांत पोहोचवत  येईल य  उदे्दि ने सरक रने ह  शनणाय 

घेतल  आहे. 
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जयपूरमधे्य भारतातील दुसरे स ायत मोठे वक्रकेट से्टवडयम 

उभारले जािार 

• भारतीय वक्रकेट वनयामक मिंडळाने (बीसीसीआय) 

राजस्थान वक्रकेट असोवसएिनला (आरसीए) 100 कोटी 

रुपय ांचे अनुद न शदले असून ते भारतातील दुसरय्ा क्रमािंकाचे 

स ायत मोठे वक्रकेट से्टवडयम (पे्रक्षागार) उभ रण्य त व परले 

ज ईल. 
 

 

• हे पे्रक्ष ग र जयपूर मधे्य ब ांधण्य त येण र असून पुढील 24-30 

मशहन्य त त्य चे ब ांधक म पूणा होण र आहे. प्रस्त शवत 

से्टशडयमची क्षमत  75,000 असून त्य स ठी 290 कोटी रुपये 

खचा येण र आहे. 

• य तील 100 करोड बीसीसीआय देईल आशण 100 करोड बँक 

कज ाच्य  स्वरुप त उभ रले ज तील आशण 90 करोड रुपय ांच  

खचा आरसीए करण र आहे. भ रत तील सव ात मोठे पे्रक्ष ग र 

नरेंद्र मोदी से्टशडयम, अहमद ब द येथे आहे. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

 डबू्ल्यएचओने चीनला मलेररयामुक्त प्रमािपत्र वदले 

• 70 वर् ांच्य  अथक प्रयत् ांनांतर मलेररया मुक्त झ ल्य चे 

प्रम णपत्र जागवतक आरोग्य सांघटनेने (डबू्ल्यएचओ) चीन ल  

शदले. 1940 च्य  दिक त वर् ाल  30 दिलक्ष मलेररय चे रुग्ण 

आढळण ऱ्य  चीन चे हे यि व ख णण्य जोगे आहे. 

• डबू्ल्यएचओ मलेररय मुक्त प्रम णपत्र शदलेल  पविम पॅवसवफक 

प्रदेिातील म गील 3 दिक ांतल  चीन ह  एकमेव देि आहे. 

प्रदेि तील इतर देि ांमधे्य ऑस्टरेवलया (1981), वसिंगापूर 

(1982) आवि ब्रनेुई दारुसलाम (1987) य ांच  सम वेि 

आहे. 

• ज गशतक प तळीवर, 40 देि आशण प्र ांत ांन  डबू्ल्यएचओ कडून 

मलेररय मुक्त प्रम णपत्र देण्य त आले आहे – अशलकडेच अल 

साल्वाडोर (2021), अले्जररया (2019), अजेंवटना (2019), 

परागे्व (2018) आवि उझबेवकस्तान (2018) य  देि ांनी 

अिी क मशगरी केली. 

• अशलकडच्य  वर् ांत, देि ने “1-3-7” धोरिाचा अवलांब 

करून मलेररय  आज र कमी केल . य तील ‘1’ म्हणजे मलेररय  

शनद न ची नोांद करण्य स ठी आरोग्य सुशवध ांस ठी एक 

शदवस ची अांशतम मुदत. ‘3’ म्हणजे शदवस-अखेरीस 3 आरोग्य 

अशधक ऱ् य ांन  मलेररय च्य  केसची पुष्ट्ी करणे आशण त्य च  

प्रस र होण्य च  धोक  शनशित करणे आवश्यक आहे. आशण ‘7’ 

म्हणजे 7 शदवस ांच्य  आत रोग च  पुढील प्रस र रोखण्य स ठी 

योग्य उप ययोजन  करणे आवश्यक आहे 

जगातील स ायत उिंच  ाळूचा वकल्ला (सँडकॅसल) डेन्माकय मधे्य 

तयार करण्यात आला. 

• डेन्माकय मधे्य उभ रण्य त आलेली सँडकॅसल ने स ायत उिंच 

 ाळूचा वकल्ला म्हणून ज गशतक शवक्रम करत शगनीज बुक 

मधे्य प्रवेि केल  आहे. 

• य  शत्रकोण कृती शकल्ल्य ची शनशमाती डेन्माकय मधील ब्लोखस 

िहर त करण्य त आली असून त्य ची उांची 21.16 मीटर 

(69.4 फूट) आहे. 

• .जमयनीतील सध्य च्य  सव ात उांच सँडकॅसल पेक्ष  त्य ची उांची 

3.5 मीटर ज स्त आहे. 

• डच शिल्क र व ल्ह्फे्रड स्टीजर य ांनी जग तील सवोत्तम 30 

शिल्क र ांच्य  स थीने य  शकल्ल्य ची शनशमाती केली आहे. 

 फेसबुकने “बुलेवटन” ना ाचा  ृत्तपत्र मिंच सुरू केला 

• अमेररकेतील स्वतांत्र लेखक ांन  प्रोत्स हन देण्य च्य  उदे्दि ने 

फेसबुकने “बुलेवटन” न व च  प्रक िन आशण सदस्यत  

स धन ांच  एक सांच सुरु केल  आहे. 

• य च  उदे्दि शवद्यम न लेखन आशण ध्वशनमुशद्रत स शहत्य ांन  

प्रोत्स हन देणे अस  आहे 

अिंटास्टटयकाने स ायवधक 18.3 अिंि सेस्टिअस तापमानाची नो िंद 

केली 

• युनायटेड नेिन्सच्या जागवतक ह ामान सिंस्थेने 

अिंटास्टटयकामधे्य शवक्रमी उच्च ांकी त पम न ची नोांद केली आहे. 

• 6 फेबु्रव री 2020 रोजी, एसे्परेंझा स्थळ (शटर शनटी 

द्वीपकल् तील अजेशटन चे सांिोधन कें द्र) येथे 18.3 वडग्री 

सेस्टियस त पम न ची नोांद करण्य त आली. 

• यूएन एजन्सीच्य  मते, अांट त्मटाक मधील उच्च त पम न “फॉन 

किं वडिन्स” शनम ाण करण ऱ् य  मोठ्य  उच्च-द ब प्रण लीमुळे 

होते ज् त ख लच्य  शदिेने व रे व हून पृष्ठभ ग वरील त पम न 

व ढते. 

• सव ाशधक त पम न च  य  आधीच  शवक्रम य च स्थळ वर 24 
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माचय 2015 रोजी 17.5 वडग्री सेस्टियस नोांदशवल  गेल  होत . 
 

नियुक्ती बातम्या 
 

उत्तराखिंड राज्याच्या पुढील मुख्यमिंत्रीपदी पुष्कर वसिंग धामी 

यािंची वन ड 

• उत्तराखिंड सव ात तरुण मुख्यमिंत्री म्हणून 45 वर्ीय पुष्कर 

वसिंघ धामी लवकरच िपथग्रहण करण र आहेत. ते उधमवसिंह 

नगर वजल्ह्यातील खवतमा मतदार सिंघाचे आमद र आहेत. ते 

र जीन म  शदलेल्य  शतरथशसांघ र वत य ांची ज ग  घेतील. 

• 16 सप्टेंबर, 1975 रोजी जन्मलेले, पुष्करशसांग ध मी हे राष्ट्र ीय 

स्वयिंसे क सिंघािी सांबांशधत असून उत्तराखिंडमधील 

भारतीय जनता यु ा मोचायचे प्रदेिाध्यक्ष म्हणूनही त्य ांनी 

क म प शहले. 

• त्य ांनी म नव सांस धन व्यवस्थ पन आशण औद्योशगक सांबांध त 

पदवु्यत्तर पदवी आशण स म शजक जीवन त एलएलबी पदवी 

घेतली आहे. पुष्करशसांग ध मी य ांनी 2002 साली उत्तर खांडचे 

म जी मुख्यमिंत्री भगतवसिंग कोश्यारी य ांच्य कररत  शविेर् 

अशधक री म्हणून क म प शहले आहे. 

सतीि अविहोत्री यािंनी एनएचएसआरसीएलच्या व्य स्थापकीय 

सिंचालक पदाचा पदभार स्वीकारला 

• सतीि अविहोत्री य ांनी नॅिनल हाय-स्पीड रेल कॉपोरेिन 

वल.(राष्ट्र ीय अवत ेग ान रेले्व वनगम वल.) चे व्य स्थापकीय 

सिंचालक म्हणून पदभ र स्वीक रल  आहे. 

• मेग  रेल इन्फ्र स्टर क्चर (बृहत रेले्व प य भूत सुशवध  शवक स) 

प्रोजेट अांमलबज वणीच  20 वर् ांहून अशधक अनुभव 

असलेल्य  अशिहोत्री य ांनी य  आधी रेले्व मांत्र लय ांतगात ‘ए’ 

शे्रणीतील स वाजशनक के्षत्र उपक्रम असलेल्य  रेले्व शवक स 

शनगम शलशमटेड (आरव्हीएनएल) चे अध्यक्ष व व्यवस्थ पकीय 

सांच लक जवळप स 9 वरे् म्हणून क म केले आहे. 

के एन भट्टाचाजी यािंची वत्रपुराचे न ीन लोकायुक्त म्हिून 

वनयुक्ती 

• जे्ष्ठ वकील कल्याि नारायि भट्टाचाजी य ांची तीन 

वर् ांकररत  वत्रपुराचे वतसरे लोकायुक्त म्हणून शनयुक्ती 

करण्य त आली आहे. 

• 2008 प सून शत्रपुर मधे्य लोक युक्त क यद  ल गू झ ल  आशण 

2012 स ली गुजर त आशण गुव ह टीचे म जी न्य य धीि 

प्रदीपकुमार सरकार य ांन  शत्रपुर चे पशहले लोक युक्त शनयुक्त 

करण्य त आले होते. लोक युक्तपदी शनवड होण रे भट्ट च जी 

पशहले वकील आहेत. 

राष्ट्र पती कोव िंद यािंनी आठ राज्यािंसाठी न ीन राज्यपालािंची 

नेमिूक केली 

• भ रत चे र ष्ट्र पती राम नाथ कोव िंद य ांनी हररयािा, कनायटक, 

मध्य प्रदेि, गो ा, वत्रपुरा, झारखिंड, वमझोरम आवि 

वहमाचल प्रदेि य  आठ य  र ज् ांकररत  नवीन र ज्प ल ांची 

शनयुक्ती केली आहे. तसेच क ही र ज्प ल ांची बदलीदेखील 

केली आहे. 

• न ीन राज्यपालािंची पूिय यादीीः  

क्र. राज्य न ीन राज्यपाल 

1 कन ाटक थ वरचांद गेहलोत 

2. मध्यप्रदेि मांगूभ ई छगनभ ई पटेल 

3. शमझोरम डॉ. हरी ब बू कां भपती 

4. शहम चल प्रदेि र जेंद्र शवश्वन थ आलेकर 

5. गोव  पी.एस. श्रीधरन शपल्लई 

6. शत्रपुर  सत्यदेव न र यण आया 

7. झ रखांड रमेि बैस 

8. हरय ण  बांड रू दत्त त्रय 
 

नेहा पारीख यािंची क्राऊड सोसयड नेव्हीगेिन अ्ॅप ‘ ेझ’च्या 

सीईओपदी वनयुक्ती 

• भारतीय-अमेररकन नेहा पारीख य ांची क्र ऊड सोसाड 

नेव्हीगेिन (दीकचलन) अ ॅप ‘ ेझ’ च्य  सीईओपदी शनयुक्ती 

करण्य त असून ती गुगल ची एक उप-कां पनी आहे. वेझ अ पॅ 

56 वेगवेगळ्य  भ र् ांमधे्य शदि शनदेि देऊ िकते. 

• त्य ची स्थ पन  2008 स ली इस्रायलमधे्य झ ली आशण 2013 

मधे्य गुगलने ही कां पनी 1.1अब्ज डॉलसय (110 कोटी) ल  

शवकत घेतली. 

वडवजटल मके्तदारी रोखण्यासाठी डीपीआयआयटीने 9 

सदस्यीय गटाची स्थापना केली आहे 

• वडवजटल मके्तदारी रोखण्य च्य  उदे्दि ने ओपन नेट कय  

फॉर वडवजटल कॉमसय (ओएनडीसी) {शडशजटल 

व्य प र कररत  मुक्त ज ळे} च्य  शवक स स ठी कें द्र सरक रने 

नऊ-सदस्यीय गट ची स्थ पन  केली आहे. 

• ह  ओएनडीसी प्रकल् व शणज् व उद्योग मांत्र लय ांतगात उद्योग 

आवि अिंतगयत व्यापार सिं धयन व भाग (डीपीआयआयटी) ने 

सुरू केल  असून त्य ची अांमलबज वणी भारतीय गुि त्ता 

पररर्द (क्वावलटी कौस्टन्सल ऑफ इिंवडया) करण र आहे. 

• ही सशमती भ रत सरक रल  सांपूणा मूल्य स खळीचे 

शडशजटल यझेिन करणे, सवा प्रशक्रय  प्रम शणत करणे, 

पुरवठ द र ांच्य  सम वेि स प्रोत्स हन देणे, पुरवठ  स खळीची 

क याक्षमत  व ढशवणे इत्य दी गोष्ट्ी ांवर सले्ल देण र आहे. 

• सवमतीचे सदस्य:  

1. नांदन शनलेकणी: अ-क याक री अध्यक्ष इन्फोशसस 

2. आरएस िम ा: र ष्ट्र ीय आरोग्य प्र शधकरण चे मुख्य काययकारी 

अवधकारी 

3. आशदल जैनुलभ ई: कू्यसीआयचे अध्यक्ष 
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4. अव न ली बन्सल: अव न  कॅशपटलचे सांस्थ पक आशण अध्यक्ष 

5. अरशवांद गुप्त : शडशजटल इांशडय  फ ऊां डेिनचे सह-सांस्थ पक 

आशण प्रमुख 

6. शदलीप असबे: नॅिनल पेमेंट्स कॉपोरेिन ऑफ इांशडय चे 

एमडी आशण मुख्य क याक री अशधक री 

7. सुरेि सेठी: एनएसडीएल ई-गव्हनान्स इन्फ्र स्टर क्चर शलशमटेडचे 

एमडी आशण मुख्य क याक री अशधक री 

8. प्रवीण खांडेलव ल: अत्मखल भ रतीय व्य प री मह सांघ चे 

सरशचटणीस 

9. कुम र र जगोप लन: ररटेलसा असोशसएिन ऑफ इांशडय चे 

मुख्य क याक री अशधक री 

एन  ेिुधर रेड्डी यािंनी अस्टखल भारतीय रेवडओच्या 

महासिंचालकपदाचा काययभार स्वीकारला 

• 1988 च्य  तुकडीचे आयआयएस (भ रतीय म शहती सेव ) 

अशधक री एन  ेिुधर रेड्डी य ांनी अस्टखल भारतीय 

रेवडओच्या महासिंचालकपदाचा क याभ र स्वीक रल . 

• 1957 प सून ऑल इांशडय  रेशडओ आकाि ािी म्हणून 

ओळखले ज ते. रेड्डी य ांन  शमशडय  शनयोजन व व्यवस्थ पन च  

द ांडग  अनुभव आहे. य पूवी त्य ांनी ऑल इांशडय  रेशडओ नू्यज 

आशण दूरदिान नू्यज मधे्य अनेक पद ांवर क म केले आहे. 

 

अर्थव्यवस्र्ा बातम्या 
 

जून मधे्य जीएसटीची महसूल  सुली एक लाख करोडपेक्षा 

कमी झाली 

• सलग 8 मशहन्य ांकररत  1 ल ख करोड हून अशधक महसूल 

उत्पन्न झ ल्य नांतर जून 2021 मधे्य जीएसटी महसूल वसुली 

92,849 कोटी रुपय ांपयांत घसरली आहे. 

• देि तील एकां दरीत कोव्हीड-19 परीत्मस्थत सुध रण  झ ल्य नांतर 

जुलै 2021 प सून जीएसटी चे महसूल उत्पन्न सतत व ढेल अिी 

कें द्र सरक रल  अपेक्ष  आहे. 

मागील काही मवहन्यािंतील जीएसटी सिंकलनाची यादी 

• मे 2021: 1,02,709 कोटी रुपये 

• एशप्रल 2021: 1.41 ल ख कोटी (सव ाशधक) 

• म चा 2021: रु. 1.24 ल ख कोटी 

• फेबु्रव री 2021: 1,13,143 कोटी रुपये 

• ज नेव री 2021: 1,19,847 कोटी रुपये 

वफच रेवटिंग्जने व त्तीय  र्य 22 मधील भारताच्या जीडीपी 

 ाढीच्या दराचा अिंदाज 10%  तय ला आहे 

• वफच रेवटिंग्जने 2021-22 (एफ ाय 22) मधे्य भारतासाठी 

जीडीपी  ाढीचा अांद ज सुध ररत केले आहे. आधी ह  अांद ज 

12.8% होत  आशण आत  तो सुध रून 10% केल  आहे. 

• कोव्हीड-19 च्य  दुसऱ्य  ल टेमुळे धीम्य  गतीने होत असलेली 

आशथाक प्रगती य ल  क रण आहे. 

सा यजवनक उपक्रम व भाग व त्त मिंत्रालयाअिंतगयत आिण्यात 

आला 

• भ रत सरक रने सा यजवनक उपक्रम व भाग (डीपीई) अथय 

मिंत्रालयाच्या अांतगात आणण्य च  शनणाय घेतल  आहे. 

• ह  शवभ ग पूवी अवजड उद्योग आवि सा यजवनक उद्योग 

मिंत्रालयाच्या अांतगात होत . 

 

बँन ंग बातम्या 
 

आरबीआयने ठोठा ला पिंजाब आवि वसिंध बँकेला 25 लाख 

रुपयािंचा दिंड 

• बँक ांमधील सायबर सुरक्षा चौकटीचे प लन न केल्य मुळे 

ररझव्हय बँक ऑफ इिंवडयाने पिंजाब आवि वसिंध बँकेला 25 

लाख रुपय ांच  दांड ठोठ वल  आहे. 

• पांज ब आशण शसांध बँकेने 16 आशण 20 मे 2020 दरम्य न क ही 

स यबर घटन  आरबीआयकडे नोांदवल्य ची म शहती 

आरबीआयने शदली. त्य नुस र, आरबीआयने शदलेल्य  शनदेि ांचे 

प लन न केल्य स दांड क  ल वल  ज ऊ नये, अिी शवच रण  

मध्यवती बँकेने पांज ब आशण शसांध बँकेल  क रणे द खव  नोटीस 

च्य  म ध्यम तून केली आहे. 

इिंवडयन ओव्हरसीज बँक ही दुसरय्ा क्रमािंकाची स ायत मोठी 

सा यजवनक भािंड ल कजय देिारी बँक बनली आहे 

• इिंवडयन ओव्हरसीज बँक (आयओबी) 50 हज र कोटी हून 

अशधक ब ज र भ ांडवल सह दुसरय्ा क्रमािंकाची सव ात मोठी 

स वाजशनक बँक (पीएसबी) बनली आहे. 

• ख सगीकरण च्य  सवलतीमुळे बँकेच्य  गेल्य  एक  मशहन्य त 

बीएसईच्य  समभ ग ांची 80 % वृद्धी झ ली आहे. बीएसई वर 

उपलब्ध असलेल्य  आकडेव रीनुस र आयओबीने रु.51887 

करोड ब ज र मुल्य सह दुसऱ्य  क्रम ांक वर झेप घेतली आहे 

तर पीएनबी (46411 करोड) आशण बीओबी (44112 

करोड) मुल्य सह अनुक्रमे दुसऱ्य  व शतसऱ्य  स्थ न वर आहे. 
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आरबीआयने सरकारी कजयरोख्यािंच्या वलला  पितीमधे्य केला 

बदल 

• ररझव्हय बँक ऑफ इिंवडयाने सरकारी कजयरोख्यािंच्या शलल व 

पद्धतीमधे्य बदल ज हीर केल  आहे. 

• य पुढे एकसमान वकिं मत वलला  पितीचा व पर करून 2-

 र्य, 3- र्य, 5- र्य, 10- र्य, 14- रे् काला धीचे आवि 

अस्थायी दर रोखे [फ्लोवटिंग रेट बाँड (एफआरबी)] 

कजारोख्य ांची शवक्री करण्य त येईल. 

• इतर त्मस्थरमुदत कजारोखे जसे 30  र्य आवि 40  र्य 

मुदतीच्य  कजारोख्य ांच  य पुवीप्रम णेच बहुशवध शकमती ांवर 

आध ररत पद्धतीने शलल व केल  ज ईल. 

• एकसमान वकिं मत वलला  पित: य मधे्य सवा यिस्वी 

शनशवद ध रक ांनी शनयत कजारोखे एकस्म न्र दर ने म्हणजेच 

शलल व च्य  कट-ऑफ दर ने शवकत घेणे आवश्यक आहे, त्य ांनी 

कोणत्य  दर ची बोली ल वली होती हे शवच र त घेतले ज ट 

न ही. 

• बहुव ध वकमत वलला  पित: य  मधे्य यिस्वी 

शनशवद ध रक ांनी शनयत कजारोखे ज्  दर ल  बोली ल वली होती 

त्य  दर ल  शवकत घेणे आवश्यक आहे. 

 

व्य साय बातम्या 
 

पेटीएमने छोट्या स्वरूपातील कजे त्वररत उपलब्ध करून 

देण्यासाठी ‘पोस्टपेड वमनी’ सुव धा सुरु केली 

• पेटीएमने आवदत् वबलाय फायनान्स वल. च्य  भ गीद रीत 

पोस्टपेड वमनी लघू कजय सुव धा सुरु केली आहे. 

• ज् मुळे व परकत्य ांन  250 ते 1000 रुपयािंपयंतची कजे 

सहज उपलब्ध होऊ िकत त. हे उत्प दन पेटीएमच्य  ‘आता 

व कत घ्या, निंतर पैसे भरा’ य  सेवेची पुढची प यरी असेल 

ज् च  अननुभवी कजाद र ांन  फ यद  होईल. 

• य मधे्य पेटीएम पोस्टपेड 0 टके्क व्य ज वर कजा परतफेड 

करण्य स ठी 30 वद सािंपयंतची मुदत देत आहे. पेटीएम 

पोस्टपेडच्य  त्वररत 60000 रुपयापयंत कजय योजने 

व्यशतररक्त 250 ते 1000 रुपयािंपयंतची लघू कजे देण र आहे. 

• य च  उपयोग ग्र हक ांन  त्य ांच  दैनांशदन खचा आशण म शसकशबल 

भरण  वेळेवर करण्य स मदत होण र आहे. 

सरकारने वकरकोळ आवि घाऊक व्यापारयािंचा एमएसएमई 

के्षत्रात समा ेि केला 

• केवळ प्राधान्यक्रम के्षत्र कजायच्या मय ाशदत उदे्दि ने 

सूक्ष्म,लघू   मध्यम उद्योग मिंत्रालयाने वकरकोळ   घाऊक 

व्य प र च  एमएसएमई के्षत्रात सम वेि केल  आहे. 

• य मुळे य  व्यवस य ांन  आत  प्र ध न्य के्षत्र कजा शे्रणी अांतगात 

कजा उभ रणी करत  येण र आहे. ररटेलसा असोशसएिन ऑफ 

इांशडय  (आरएआय) च्य  मते, य मुळे शकरकोळ सूक्ष्म, लघु 

आशण मध्यम उद्योग ांन  (एमएसएमई) आवश्यक आध र 

शमळेल. 

• हे शकरकोळ व घ ऊक व्य प री आत  एमएसएमई नोांदणीस ठी 

असलेल्य  उद्यम नो िंदिी पोटयल र नोांदणी करू िकतील. 

खालील तीन प्रकारािंतगयत नो िंदिी करता येईल:  

• घ ऊक आशण शकरकोळ व्य प र आशण मोट र व हने आशण 

मोट रस यकली ांची दुरुस्ती. 

• मोट र व हने व मोट रस यकली वगळत  घ ऊक व्य प र 

• मोट र व हने व मोट रस यकली वगळत  शकरकोळ व्य प र. 

अ्ॅमेझॉनने गुजरातमधे्य भारतातील पवहले वडवजटल कें द्र सुरु 

केले. 

• अ्ॅमेझॉनने गुजर तमधील सुरत येथे भ रत त आपले पवहले 

वडवजटल कें द्र सुरू केले आहे. 

• य  कें द्र चे उद्घ टन गुजर तचे मुख्यमिंत्री व जय रुपािी 

य ांच्य  हसे्त करण्य त आले. 

• य  कें द्र त सूक्ष्म लघु आवि मध्यम उद्योगािंना (एमएसएमई) 

ई-कॉमसाच्य  फ यद्य ांशवर्यी शिकण्य ची सांधी शदली ज ते 

भारत सरकारने वसमेंट उद्योगासाठी 25 सदस्यािंची व कास 

पररर्द स्थापन केली) 

• कें द्र सरक रने द लशमय  भ रत गु्रप सीएमडी, पुनीत 

दालवमया, य ांच्य  अध्यक्षतेखाली शसमेंट उद्योग च्य  

शवक कररत  25 सदस्यािंची एक व कास पररर्द स्थ पन केली 

आहे. 

• कचर  शनमुालन, उत्प दन व ढशवणे, खचा कमी करणे आशण 

उत्प दन ांचे प्रम शणकरण व ढवणे, स्थ शपत क्षमतेच  पररपूणा 
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व पर करणे, व्यक्ती प्रशिक्षण प्रोत्स हन, वैज्ञ शनक आशण 

औद्योशगक सांिोधन, इत्य दी महत्त्व च्य  ब बी ांवर शिफ रसी 

सुचवण र आहे. 

• सदस्य: श्री शसमेंट शलशमटेडचे एमडी एच.एम. बािंगूर; द इांशडय  

शसमेंट्स शलशमटेडचे क याक री अध्यक्ष राकेि वसिंह; शबल ा 

कॉपोरेिन शलशमटेडचच्य  सीईओ प्रचेता मजुमदार; 

जे.के.शसमेंट शलशमटेडचे उपव्यवस्थ पकीय सांच लक 

माध कृष्ण वसिंघावनया; जेएसडबू्ल्य शसमेंट शलशमटेडचे मुख्य 

क याक री अशधक री वनलेि ना ेकर य ांच  सम वेि आहे 

 

 राराच्या बातम्या 
 

एआयएनआयएफएम आवि मायक्रोसॉफ्ट एकवत्रतपिे एआय 

आवि उदयोनु्मख तिंत्रज्ञान व कवसत करिार 

• अरुि जेटली नॅिनल इिंस्टस्टटू्यट ऑफ फायनास्टशियल 

मॅनेजमेंट (एजेएनआयएफएम) आशण मायक्रोसॉफ्ट ने 

एजेएनआयएफएम येथे एआय आवि उदयोनु्मख तिंत्रज्ञान 

उतृ्कष्ट्ता कें द्र तय र करण्य स ठी स मररक भ गीद रीची 

घोर्ण  केली. 

• सहक य ाने भ रत तील स वाजशनक शवत्त व्यवस्थ पन चे भशवष्य 

बदलण्य स ठी क्ल ऊड, एआय आशण उदयोनु्मख तांत्रज्ञ न ची 

भूशमक  िोधण्य च  प्रयत् केल  आहे. 

• एजेएनआयएफएम आशण म यक्रोसॉफ्ट एकशत्रतपणे कें द्रीय 

आशण र ज् मांत्र लये आशण स वाजशनक के्षत्र तील उद्योग ांमधे्य 

शवत्त आशण सांबांशधत के्षत्र ांमधील उदयोनु्मख तांत्रज्ञ न च  व पर 

करण्य सठी प्रयत् करण र आहे. 

• सामररक भागीदारीचा एक भाग म्हिून मायक्रोसॉफ्ट 

आवि एजेएनआयएफएम खालील घटकािं र लक्ष देिार 

आहे: न शवन्यत  कें द्र तय र करणे, उद्योग नेतृत्व, पुनराकौिल्य 

आशण क्षमत  शनम ाण, भ गीद र ांस ठी सक्षम पररसांस्थ  शनम ाण 

करणे 

अ्ॅस्टिस बँकेने वडवजटल बँवकिं ग से ा सक्षम करण्यासाठी 

एडबू्ल्यए सह भागीदारी केली 

• देि तील शतसऱ् य  क्रम ांक च्य  सव ात मोठ्य  ख जगी के्षत्र तील 

बँक असलेल्य  अ्ॅस्टिस बँकेने अ्ॅमेझॉन  ेब सस्टव्हयसेस 

(एडबू्ल्यएस) सह बँकेच्य  शडशजटल रूप ांतरण उपक्रम ल  

अशधक बळकट करण्य स ठी बहु-वर्ीय कर र केल  आहे. 

• य  कर रमुळे एडबू्ल्यएस च्य  स हय्य ने बँक आपल्य  

ग्र हक ांन  6 वमवनटािंत ऑनल ईन बँक ख ते उघडणे, त्वररत 

शडशजटल पेमेंट य ांस रख्य  सुशवध  उपलब्ध करून देण र आहे 

ज् मुळे बँकेच्य  ग्र हक ांचे सम ध न 35 टक्क्ािंनी व ढेल 

आशण आशण त्य ांच्य  खच ात 24 टके्क घट होईल. 
 

 

कॅि-ऑन-वडवलव्हरी देयके वडजीटल करण्यासाठी स्टफ्लपकाटय 

आवि फोन-पे यािंच्यात करार 

• त्मिपक टाच्य  शवतरण नांतरच्य  ऑडासाच्य  नगद स्वरूप तील 

देयक ांस ठी (पे-ऑन शडलीव्हरी) सांपका हीन देयक ांचे ‘सॅ्कन 

अँड पे’ सुशवध  सुरु करण्य च्य  उदे्दि ने स्टफ्लपकाटय ने फोन-

पे समवेत भ गीद री कर र केल  आहे. 

• फोन-पे च्य  ्ूआर कोड सुव धेचा व पर करून त्मिपक टा 

ग्र हक ज् ांनी य पूवी रोख स्वरुप त देयके देण्य च  पय ाय 

शनवडल  होत  त्य ांन  आत  शवतरण नांतर कोणत्य ही यूपीआय 

अ ॅपद्व रे शडजीटल पद्धतीने शबल भरू िकत त. 

पाहुिचार आवि पययटन उद्योगाला उभारी देण्यासाठी पययटन 

मिंत्रालयाने यात्रा किं पनीसह सामिंजस्य करार केला 

• पयाटन आशण आशतर्थ् उद्योग ल  अशधक बळकट आशण सक्षम 

करण्य च्य  उदे्दि ने कें द्रीय पययटन मिंत्रालयाने यात्रा 

किं पनीसह स मांजस्य कर र केल  आहे. 

• पययटन मिंत्रालय आशण भारतीय गुि त्ता पररर्द 

(्ूसीआय) आयोशजत क याक्रम त ह  कर र करण्य त आल . 

• सामिंजस्य कराराव र्यी:य  कर र नुस र दोन्ही पक्ष 

शनव सव्यवस्थ  करण ऱ्य  सांस्थ ांन  ऑनल ईन टर ॅव्हल एजन्सी 

पॅ्लटफॉमावरील (ओटीए) वसस्टम फॉर असेसमेंट, अ ेयरनेस 

आवि टर ेवनिंग फॉर हॉस्टस्पटॅवलटी इिंडस्टरी (एसएएटीएचआय) 

वर नोांदणी करण्य स प्रोत्स हन देतील. 

• य  वर् ाच्य  सुरूव तीस, पयाटन मांत्र लय ने त्मक्लअरशटर प आशण 

इझ म य शटर प सह देखील स मांजस्य कर र केल  आहे. 

• ओटीए पॅ्लटफॉमावर एनआयडीएचआय आशण 

एसएएटीएचआय येथे नोांदणीकृत शनव सव्यवस्थ  पुरवठ  

सांस्थ न  य  स मांजस्य कर र  अशधक फ यद  होण र आहे. 

• भ रतीय गुणवत्त  पररर्देच्य  सहक य ाने पयाटन मांत्र लय ने 

एसएएटीएचआय (स थी) ह  उपक्रम सुरु केल  आहे. 
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रेझरपे ने मास्टरकाडयसह ‘मॅन्टडेएच्ू’ लाँच करण्यासाठी 

भागीदारी केली 

• ‘मॅन्टडेएच्ू’ सुरू करण्य स ठी रेझरपे ने 

मास्टरकाडयबरोबर भ गीद री केली आहे. ही एक पेमेंट सुशवध  

आहे जी क डा-ज री करण ऱ्य  बँक ांच्य  ग्र हक ांन  आवती 

देयके देण्य स ठी सक्षम करेल. 

• हे लक्ष त घेणे आवश्यक आहे की ररझव्हा बँक ऑफ इांशडय ने 

आवती ऑनल ईन व्यवह र ांवर ई-आदेि प्रशक्रय  करण्य स ठी 

एक आर खड  ज हीर केल  आहे. रेझर पे ची ही भ गीद री 

य शवर्य तील एक प उल आहे. 

 

सनिट आवन कॉन्फरन्स बातम्या 
 

पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी जागवतक को-व न बैठकीचे 

उद्घाटन केले 
• भ रत चे पांतप्रध न नरेंद्र मोदी य ांनी जागवतक को-व न 

बैठकीचे आभ सी पद्धतीने उद्घ टन केले. य  बैठकील  142 

देि ांचे प्रशतशनधी उपत्मस्थत होते. 

• को-शवन शडशजटल व्य सपीठ ल  सांपूणा जग स ठी उपलब्ध 

करून देण्य च्य  उदे्दि ने य  बैठकीचे आयोजन आरोग्य आशण 

कुटुांब कल्य ण मांत्र लय (एमओएचएफडबू्ल्य), परर ष्ट्र  

व्यवह र मांत्र लय (एमईए) आशण र ष्ट्र ीय आरोग्य प्र शधकरण 

(एनएचए) सांयुक्तपणे पणे केले होते. 

• भ रत ने आपले स्वदेिी शवकशसत क्ल उड-आध ररत कोशवन 

व्य सपीठ मुक्त-स्त्रोत बनशवण्य च  प्रस्त व शदल  आहे 

जेणेकरून तो कोणत्य ही देि ल  व परत  येईल. 

 
 

रॅक्स आनि अहवाल बातम्या 
 

नू्यजऑनएअर रेवडओ थेट-प्रके्षपि ची जागवतक क्रम ारी 

• ज्  देि ांमधे्य अस्टखल भारतीय रेडीओ चे नू्यजऑनएअर 

अ्ॅप वरील थेट-प्रके्षपण सव ाशधक लोकशप्रय आहे अि  देि ांची 

य दी नुकतीच ज हीर करण्य त आली. 

• पवहल्या दहा देिािंची यादी खालीलप्रमािे 

• 1. युन यटेड से्टटस ऑफ अमेररक  2. शफजी 3. ऑस्टर ेशलय  4. 

युन यटेड शकां गडम 5. कॅनड , 6. सांयुक्त अरब अशमर ती, 7. 

शसांग पूर, 8. कुवेत, 9. सौदी अरेशबय  10. जमानी 

 

सिंरक्षि बातम्या 
 

7  ा वहिंदी महासागर नौदल पररसिं ाद फ्रान्स मधे्य पार पडला 

• वहिंद महासागर नौदल पररसिं ादाची (आयओएनएस) 7  ी 

आवृत्ती 1 जुलै 2021 रोजी फ्रान्स मधे्य प र पडली. फ्रें च 

नौसेनेतफे ह  वि ावर्यक पररसांव द ला ररयुवनयन येथे 28 जून 

प सून आयोशजत करण्य त आल  होत . 

• भ रत तफे नौदल प्रमुख अ्डॅवमरल करिंबीर वसिंह य ांनी 

क याक्रम च्य  उद्घ टन सत्र त आभ सी पद्धतीने सहभ ग 

घेतल . फ्रान्स 29 जून 2021 प सून दोन वर् ांकररत  य  

पररसांव द च्य  अध्यक्षस्थ नी असण र आहे. 

आयओएनएस बद्दल: 

• वहिंद महासागर नौदल पररसिं ाद (आयओएनएस) ही 

शद्वव शर्ाक बैठकीची एक शृ्रांखल  आहे, ज् मधे्य शहांद मह स गर 

प्रदेि तील शकन ऱ्य वरील देि ांदरम्य न नौदल सहक या 

व ढशवणे आशण के्षत्रीयदृष्ट्ट्  सांबांशधत स गरी चचेस ठी खुल  व 

सम वेिक मांच उपलब्ध करुन देणे आशण मैत्रीपूणा सांबांध ांन  

प्रोत्स हन देणे इत्य दी क ये केली ज त त. 

• पशहल्य  पररसांव द चे आयोजन 2008 स ली झ ले होते 

त्य वेळेस भारत अध्यक्ष च्य च्य  भूशमकेत होत . 

भारतीय लष्कर प्रमुख भारतीय सैवनकािंसाठीच्या युि 

स्मारकाचे इटलीमधे्य उद्घाटन करिार 

• भ रतीय लष्कर प्रमुख जनरल एम. एम. नर िे, युनायटेड 

वकिं गडम (यूके) आवि इटलीच्या अशधकृत दौऱ् य वर ज ण र 

असून य  दरम्य न ते आपल्य  समकक्ष आशण वररष्ठ सैन्य 

अशधक ऱ्य ांची भेट घेण र आहेत. 

• य  दौऱ्य च  सव ात महत्त्व च  शबांदू म्हणजे जनरल नरवणे य ांच्य  

हसे्त इटलीतील प्रशसद्ध िहर कॅवसनो येथे भारतीय सैन्य 

स्मारकाचे उद्घाटन. 

• दुसऱ् य  मह युद्ध च्य  क ळ त माँटे कॅवसनोच्या युिात 

इटलील  फॅशसस्ट सैन्य प सून व चवण्य स ठी लढत न  5000 

हून अशधक भ रतीय सैशनक ांनी आपल्य  प्र ण ची आहुती शदली 

होती. 

• सप्टेंबर 1943 ते एशप्रल 1945 दरम्य न 50 हज र हून अशधक 

भ रतीय सैशनक ांनी इटलीच्य  मुत्मक्तसांग्र म त भ ग घेतल  होत . 

 डीआरडीओने व कवसत केलेली 10 मीटर पूल बािंधिी यिंत्रिा 

लष्करात दाखल 

• सिंरक्षि सिंिोधन आवि व कास सिंघटना (डीआरडीओ) ने 

लासयन अँड टुब्रो वलवमटेड य  उत्प दन कां पनीच्य  सहक य ाने 

शवकशसत केलेल्य  12 िॉटय सॅ्पन वब्रवजिंग वसस्टम 

(एसएसबीएस) -10 मीटर ची पशहली तुकडी लष्कर त 

द खल झ ली आहे. 

• य  यांत्रणेमुळे लष्कर ल  अशतकठीण व दुगाम भ ग तून सैन्य ची 

वेगव न ह लच ल सुशनशित करत  येण र आहे. 

• ही शब्रशजांग शसस्टम (जोडणी यांत्रण ) सवात्र शब्रशजांग वसस्टम (75 

मी) सह सुसिंगत आहे, वजथे िेवटच्य  क ल वधीत 9.5 मीटर 

पेक्ष  कमी अांतर च्य  ज ग  भरणे आवश्यक असते. य पूवी 

देखील डीआरडीओ ने शवशवध प्रक रच्य  शब्रशजांग शसस्टम 
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(जोडणी यांत्रण ) लष्कर ल  शदल्य  आहेत. 

भारतीय सैन्याने कॅप्टन गुरवजिंदरवसिंग सूरी यािंच्या युि 

स्मारकाचे उद्घाटन केले 

• 1999 च्य  “वबरसा मुिंडा” य  ऑपरेिनदरम्य न वीरमरण 

आलेल्य  कॅप्टन गुरवजिंदरवसिंग सुरी य ांच्य  जन्मशदन च्य  

शनशमत्त ने भ रतीय सैन्य ने शनयांत्रण रेरे्जवळील (एलओसी) 

गुलमगय येथे त्य ांच्य  सृ्मतीप्रीत्यथा उभ रलेल्य  युि स्मारकाचे 

उद्घ टन केले. 

• य  प्रसांगी त्य ांचे वडील लेफ्टनांट कनाल, तेज प्रकािवसिंग सूरी 

(वन ृत्त) हे देखील उपत्मस्थत होते. गुरशजांदरशसांग सूरी य ांन  

मरणोत्तर महा ीर चक्र प्रद न करण्य त आले. 

• ऑपरेिन वबरसा मुिंडा बद्दलीः  ऑपरेिन शबरस  मुांड  अांतगात 

भ रतीय सैन्य च्य  शबह र बट शलयनने नोव्हेंबर 1999 मधे्य 

प शकस्त नी चौकीवर धडक क रव ई केली. 

• ही क रव ई ऑपरेिन व जयचा एक  भ ग होती. वेगव न 

आशण सुशनयोशजत क रव ईत सांपूणा प शकस्त नी चौकी नष्ट् 

करण्य त आली आशण त्य त 17 पावकस्तानी सैवनक ठार 

झाले.  

भारतीय सैन्याने फायररिंग रेंजला व द्या बालन यािंचे ना  वदले 

• भारतीय लष्कराने बॉशलवूड अशभनेत्री व द्या बालन य ांचे न व 

क श्मीरमधे्य आपल्य  फ यररांग रेंजपैकी एक ल  शदले आहे. 

जमू्म आशण क श्मीरमधील ब र मुल्ल  शजल्ह्य तील गुलमगय येथे 

शवद्य  ब लन गोळीब र रेंज (फ यररांग रेंज) आहे. 

• भ रतीय शचत्रपटसृष्ट्ीतील त्य ांच्य  योगद न च  सन्म न 

करण्य स ठी ह  शनणाय घेण्य त आल . वर् ाच्य  सुरुव तील  

अशभनेत्री आशण शतचे पती वसिाथय रॉय कपूर भ रतीय सैन्य ने 

आयोशजत केलेल्य  गुलमगा शहव ळी महोत्सव त सहभ गी झ ले 

होते. 

सिंरक्षि मिंत्रालयाने स्पिय यिंत्रिा सुरु केली 

• सिंरक्षि मांत्र लय ने एसपीएआरएसएच (वसस्टम फॉर पेशिन 

अ्ॅडवमवनस्टरेिन रक्षा) ही सांरक्षण दल च्य  शनवृत्त 

अशधक ऱ्य ांस ठी स्वयांचशलत मिंजुरी आवि व तरि 

करण्यासाठी एकास्टिक प्रिाली सुरु केली आहे. 

• से्टट बँक ऑफ इिंवडया (एसबीआय) आवि पिंजाब नॅिनल 

बँक (पीएनबी) – य  सांरक्षण शनवृत्तीवेतनध रक ांच्य  सांबांशधत 

दोन सव ात मोठी बँक ांची सेव  कें द्र म्हणून शनवड झ ली आहे. 

आयएनएस ताबर आवि इटावलयन नौसेना यािंच्यात सिंयुक्त 

लष्करी सरा  

• इिंवडयन नेव्हल विप (आयएनएस) ताबर ने इटावलयन 

नौदलाच्या फ्रिं टलाइन वफ्रगेटसह भूमध्यसागरीय सांयुक्त 

सर व त भ ग घेतल . 

• आयएनएस त बरचे कम ांशडांग ऑशफसर कॅप्टन महेि 

मािंगीपुडी हे होते. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

इशवे्हस्ट इिंवडयाने 2021 साठीचा स ायवधक अवभन  गुिंत िूक 

प्रोत्साहन सिंस्था पुरस्कार वजिंकला 

• ओसीओ ग्लोबलतफे इशवे्हस्ट इिंवडयाला जगातील स ायत 

नाव न्यपूिय गुिंत िूक सिंस्था 2021 य  पुरस्क र ने सन्म शनत 

केले आहे. ओसीओ ग्लोबल हे परदेिी गुांतवणूकीतील अग्रणी 

प्र शधकरण आहे. 

• इशवे्हस्ट इिंवडया व र्यी: 2009 स ली स्थ पन झ लेल  इन्फ्वे्हस्ट 

इांशडय  ह  उद्योग व अांतगात व्य प र शवभ ग, व शणज् व उद्योग 

मांत्र लय, भ रत सरक र अांतगात एक न -नफ  उपक्रम आहे.ही 

र ष्ट्र ीय गुांतवणूक प्रोत्स हन आशण सुशवध  सांस्थ  आहे. 

 52  ा भारतीय आिंतरराष्ट्र ीय वचत्रपट महोस्त  

(आयएफएफआय) नोव्हेंबर 2021 मधे्य गोव्यात पार पडिार 

• भारतीय आिंतरराष्ट्र ीय वचत्रपट महोस्त ाची 

(आयएफएफआय) 52  ी आवृत्ती 20 ते 28 नोव्हेंबर 2021 

दरम्य न गो ा येथे आयोशजत केली ज ण र आहे. 

• म ननीय म शहती व प्रस रण मांत्री श्री. प्रकाि जा डेकर य ांनी 

52 व्य  आयएफएफआयचे शनयम वली व शभत्तीपत्र चे अन वरण 

केले. 

• भ रतीय शचत्रपट तील मह न शदग्दिाक सत्वजत रे य ांच्य  

जन्मित ब्दीशनशमत्त “सत्वजत रे लाइफटाइम अवचव्हमेंट 

अ ाडय फॉर एिलन्स इन वसनेमा” ह  पुरस्क र य  

वर् ाप सून सुरु करण्य त आल  असून दरवर्ी 

आयएफएफआयमधे्य ह  पुरस्क र देण्य त येण र आहे. 

एअर टर ान्सपोटय  ल्डयचा  र्ायतील स ोत्तम व मान  ाहतूक 

किं पनीचा पुरस्कार कोररयन एअरने वजिंकला 

• कोररयन एअरला शवम न व हतूक उद्योग तील सव ात प्रशतषे्ठच  

समजल  ज ण र  एअर टर ान्सपोटय  ल्डय (एटीडबू्ल्य) 2021 

स ठीच  जग तील स ोत्तम व मान  ाहतूक किं पनीचा 

पुरस्क र ज हीर करण्य त आल . 

• कोव्हीड-19 मुळे झ लेल्य  शवम न व हतूक के्षत्र च्य  झ लेल्य  

अभूतपूवा ह नीच्य  प िाभूमीवर य  पुरस्क र चे महत्त्व अजून 

व ढले आहे. 
 

कौविक बासू यािंना प्रवतवष्ठत हम्बोल्ट सिंिोधन पुरस्कार प्रदान  

• भ रतीय अथाि स्त्रज्ञ कौविक बासू य ांन  अथाि स्त्र तील 

प्रशतष्ठीत हम्बोल्ट सिंिोधन पुरस्कार प्रद न करण्य त आल  

आहे. 
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• ह  पुरस्क र त्य ांन  हॅमबगय, जमयनीमधील बुसेररयस लॉ 

सू्कलचे प्राध्यापक डॉ. हिंस-बर्न्य िूफर य ांनी प्रद न केल . 

ज गशतक बँकेचे म जी मुख्य अथाि स्त्रज्ञ र शहलेले बसू सध्य  

कॉनेल शवद्य पीठ तील अथाि स्त्र चे प्र ध्य पक आहेत. 

• त्य ांनी 2009 ते 2012 य  क ळ त भ रत सरक रचे मुख्य 

आशथाक सल्ल ग र म्हणूनही क म केले आहे. ब सु हे पद्मभूर्ण 

पुरस्क र ने सन्म शनत आहेत. 

• अलेक्कझािंडर व्हॉन हम्बोल्ट सिंस्थेतफे ह  पुरस्क र दरवर्ी 

100 वैज्ञ शनक आशण अथाि स्त्रज्ञ न  प्रद न करण्य त येतो. 

• य  पुरस्क रचे स्वरूप 60000 युरो आशण जमानीतील एक  

वैज्ञ शनक सांस्थेत 12 मशहन्य ांपयांत सांिोधन प्रकल् र बशवण्य ची 

सांधी असे आहे. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

भारतीय कुस्तीपटू सुमीत मवलक ला उते्तजक पदाथय से न 

प्रकरिी दोन  र्ांची बिंदी 

• भ रतीय कुस्तीपटू सुमीत मवलकवर दोन  र्ायसाठी बांदी 

घ लण्य त आली होती. क्रीड  जग तील प्रि सकीय मांडळ 

यूडबू्ल्यडबू्ल्यने त्य च्य  रक्त ांच्य  नमुन्य त देखील प्रशतबांशधत 

उते्तजक आढळल्य मुळे त्य च्य वर बांदी क यम ठेवण्य त आली. 

• गेल्य  मशहन्य त सोवफया येथे झालेल्या  ल्डय ऑवलस्टिक 

पात्रता स्पधेदरम्यान उते्तजक च चणीत दोर्ी आढळल्य मुळे 

त्य च्य वर त तु्परती बांदी ठेवण्य त आली होती, य  स्पधेत तो 

125 शकलो वजनी गट त टोशकयो ऑशलत्मिक स ठी प त्र देखील 

झ ल  होत . 
 

टोवकयो पॅराऑवलिंवपकसाठी भारताचा ध्वज ाहक म्हिून 

माररयाप्पन थिंगा ेलू ची वन ड 

• 24 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर य  क ळ त होण ऱ्य  टोवकयो 

पॅराऑवलिंवपकसाठी भारताचा ध्वज ाहक म्हणून उिंच-

उडीपटू माररयाप्पन थिंगा ेलू य ची शनवड र ष्ट्र ीय सशमतीद्व रे 

करण्य त आली आहे. 

• थांग वेलूने 2016 च्या ररओ पॅराऑवलिंवपक स्पधेत टी-42 

प्रक र त सु िय पदक कम वले होते. भ रत च  सवोच्च क्रीड  

पुरस्क र खेलरत्न व जेत्ा 25 वर्ीय थांग वेलूची शनवड टोशकयो 

पॅर ऑशलांशपकस ठी 24 खेळाडूिंच्या चमूत करण्य त आली 

आहे. 

• तावमळनाडूतील सालेम शजल्ह्य च  रशहव सी असलेल्य  

थांग वेलूल  वय च्य  प चव्य  वर्ी बसच्य  अपघ त त 

क यमस्वरूपी अपांगत्व आले होते. 

नॉ ेच्या कारस्टन  ारहोलमने पुरुर्ािंच्या 400 मीटर 

अडथळ्ािंच्या िययतीचा जागवतक व क्रम मोडला 

• नॉ ेचा 25 वर्ीय खेळ डू कास्टयन  ारहोलमने शबसे्लट 

खेळ ांदरम्य न 400 मीटरच्या अडथळ्ािंच्या िययतीतील 

दीघाक ळ प सून असलेल  ज गशतक शवक्रम मोडल . 

• य पूवी ह  शवक्रम अमेररकन अडथळ  ियात पटू (हडालर) 

केस्टव्हन यिंग य च्य  न वे 29  रे् होत . से्पनच्य  ब शसालोन  येथे 

1992 च्य  ऑशलत्मिकमधे्य त्य ने 46.78 सेकिं दात हे अांतर पूणा 

केले होते आशण क स्टान ने हे अांतर 46.70 सेकिं दाच्या 

अशधकृत वेळेत प र केले 

एड डयला मागे टाकत वमथाली राज ठरली स ायवधक धा ा 

करिारी खेळाडू 

• इिंग्लिंडची म जी कणाध र िालोट एड ड्यसच्या 10,273 

धा ािंच्या शवक्रम ल  म गे ट कत भ रतीय कणाध र वमथाली 

राज मशहल -शक्रकेट मधे्य सवा प्रक र ांमधे्य स ायवधक धा ा 

करण री खेळ डू ठरली आहे. 

• नू्यझीलांडची सुझी बेट्स 7849 ध व ांसह शतसऱ्य  स्थ न वर 

असून से्टफनी टेलर (7832) आशण मेग लॅवनिंग (7024) य  

पशहल्य  प च त आहेत. 2020 मधे्य आयसीसीच्या दिकातील 

एकवद सीय सिंघात शतच  सम वेि करण्य त आल  होत . 

मॅि व्हस्टायपेनने फॉमु्ययला 1ऑस्टस्टरयन गँ्रड वप्रि 2021 

वजिंकली 

• रेड बुलच्य  मॅि व्हस्टायपेनने 2021 फॉमु्याल  1 ज गशतक 

अशजांक्य स्पधेच्य  हांग म तील नवव्य  ियातीतील रेड बुल 

ररांगमधे्य ऑस्टस्टरया गँ्रड वप्रि ियात शजांकली. 

• मशसाडीज-एएमजीच   ाले्टरी बोटास दुसऱ्य  स्थ न वर तर 

मॅकलरेनचा लँडो नॉररस आशण लुईस हॅशमल्टन अनुक्रमे 

शतसऱ्य  व चौर्थ्  स्थ न वर आले. 

टोवकयो ऑवलस्टिकमधे्य भारताचे ध्वज ाहक म्हिून मेरी कोम 

आवि मनप्रीत वसिंग यािंची वन ड 
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• टोवकयो ऑवलस्टिकच्या उद्घ टन सम रांभ त सह  वेळ  

ज गशतक मुशष्ट्योद्ध  अशजांक्यपद शवजेती एमसी मेरी कोम 

आशण पुरुर् हॉकी सांघ च  कणाध र मनप्रीत वसिंग हे दोघे 

भारताचे ध्वज ाहक होण र असल्य ची घोर्ण  भारतीय 

ऑवलस्टिक सिंघटनेने (आयओए) केली. 

• 2018 च्य  ज गशतक कुस्ती अशजांक्यपद स्पधेतील रौ्पदक 

शवजेत  बजरिंग पुवनया 8 ऑगस्ट रोजी होण ऱ्य  सम रोप 

सोहळ्य त भ रत च  ध्वजव हक असेल. 

• “वलिंग समानता” दिाशवण्य स ठी भ रत ने पशहल्य ांद च दोन 

खेळ डूांन  (एक पुरुर् आशण एक स्त्री) ध्वजव हक म्हणून नेमले 

आहे. 

 जेम्स अँडरसनने प्रथम शे्रिी वक्रकेटमधे्य 1000  ा बळी घेतला 

• इांग्लांडच  अनुभवी वेगव न गोलांद ज जेम्स अँडरसनने प्रथम 

शे्रणी शक्रकेटमधे्य 1000 बळी पूणा केल्य मुळे त्य च्य  

शिरेपेच त आणखी एक म न च  तूर  रोवल  गेल  आहे. 

• अँडरसनने मॅनचेस्टरमधे्य कें ट व रुि लँकिायरच्या काउिंटी 

अवजिं्पद स्पधेच्य  स मन्य त ही दुशमाळ क मशगरी केली. 

अँडरसन य  ितक त 1000 प्रथम शे्रणी बळी शमळशवण र  14 

 ा आशण 5  ा वेगव न गोलांद ज आहे. 

• सध्य  कसोटीतील जग तील सव ाशधक (617) बळी त्य च्य  

न व वर आहेत. अँडरसनच्य  अगोदर अँडी कॅवडक, मावटयन 

वबक्नल, डेव्हन मॅल्कम आवि  सीम अक्रम य  च र वेगव न 

गोलांद ज ांनी अिी क मशगरी केली आहे. 

 ॅको इिंवडया वककबॉस्टििंग फेडरेिनला भारत सरकारची 

मान्यता 

• कें द्रीय यु ा कामकाज आवि क्रीडा मिंत्रालयाने भ रत त 

शककबॉत्मक्सांग य  खेळ ल  प्रोत्स हन देण्य स ठी आशण शवक स 

करण्य स ठी  ॅको इिंवडया वककबॉस्टििंग फेडरेिनला र ष्ट्र ीय 

क्रीड  मह सांघ (एनएसएफ) म्हणून म न्यत  शदली आहे. 

• वॅकोल  30 नोव्हेंबर 2018 प सून आयओसीची त तु्परते 

म न्यत  प्र प्त असून टोवकयो मधील 2021 च्य  आयओसीच्या 

अवध ेिनात वॅकोल  पूणा आशण अशधकृत म न्यत  शमळणे 

अपेशक्षत आहे. 

2022 मवहला आवियाई चर्क स्पधाय मुिंबई आवि पुण्यात 

आयोवजत केली जािार 

• भुवनेश्वर आशण अहमद ब द च्य  ऐवजी 2022 मवहला 

आवियाई चर्क स्पधाय आत  मुिंबई आशण पुण्यात खेळवली 

ज ण र आहे. 

• व हतुकीच  वेळ कमी करणे आशण जैव-सुरक्ष  व त वरण त 

खेळ डूांन  ज स्तीतज स्त क ळ शमळवून देणे य  उदे्दि ने 

एवियन फुटबॉल कॉने्फडरेिनने ह  शनणाय घेतल  आहे. 

• अिंधेरी स्पोट्यस कॉम्प्लेिमधील मुिंबई फुटबॉल मैदान 

आशण पुिे बाले ाडी येथील वि  छत्रपती क्रीडा सिंकुलाची 

शनवड केली आहेत. 

 

पुस्त े आनि लेख  बातम्या 
 

पॅन मॅकवमलन नथुराम गोडसे यािंचे चररत्र प्रकावित करिार 

• मुांबईत्मस्थत पत्रक र ध ल कुलकिी य ांचे “नथूराम गोडसे: द 

टू्र स्टोरी ऑफ गािंधीज असॅवसन” य  पुस्तक चे प्रक िन 

2022 स ली पॅन मॅकवमलन करण र आहे. 

• मह ि  ग ांधी ांचे कुप्रशसद्ध म रेकरी नाथूराम गोडसे य ांचे चररत्र 

त्य ांच्य  जीवन च  आधुशनक इशतह स आशण समक लीन सम ज 

व र जक रण च्य  मोठ्य  सांदभ ात वेध घेण र आहे अिी म शहती 

प्रक िक ांनी शदली. 

• शसांग य ांनी 1958 मधे्य टोवकयो एवियाडमधे्य 200 मीटर 

आशण 400 मीटर ियाती शजांकून आशिय यी खेळ ांमधे्य 

भ रत स ठी च र सुवणा पदके शजांकली होती. त्य नांतर 1962 

च्य  जकाताय एवियाडमधे्य 400 मीटर आशण 4 X 400 मीटर 

ररले स्पधेत सुवणा पदके शजांकली. ते 1960 रोम ऑवलस्टिक 

मधे्य 400 मीटर ियातीत अांशतम फेरीत चौर्थ्ा स्थ नी आले 

होते. 

कव ता रा  यािंनी वलवहलेले “लेडी डॉटसयीः  द अनटोल्ड 

स्टोरीज ऑफ इिंवडयाच्या फस्टय  ुमन इन मेवडवसन” पुस्तक 

प्रकावित 

• कव ता रा  य ांनी “लेडी डॉटर: द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ 

इिंवडयाज फस्टय  ुमन इन मेवडवसन” न व च्य  पुस्तक चे 

लेखन केले आहे. 

• इशतह स त क यम दुलाशक्षत र शहलेल्य  मशहल  डॉटर ांच्य  कथ  

य  पुस्तक त स पडत त उद हरण था रुखमाबाई राऊत. 

• रुखम ब ई एक भ रतीय शचशकत्सक आशण स्त्रीव दी होत्य . 

1884 ते 1888 दरम्य नच्य  ब ल वधू म्हणून शतच्य  शवव ह िी 

सांबांशधत असलेल्य  महत्त्व च्य  क यदेिीर खटल्य च्य शनशमत्त ने 

त्य  सव ाशधक पररशचत झ ल्य  होत्य . 

द फोथय लायन: एसेज फॉर गोपाळकृष्ण गािंधी’ हे पुस्तक 

प्रवसि 

•  ेिू माध  गोव िंदू आशण श्रीनाथ राघ न य ांनी सांप शदत 

केलेले ‘द फोथय लायन: एसेज फॉर गोपाळकृष्ण गािंधी’ हे 

पुस्तक नुकतेच प्रक शित करण्य त आले. 

• य  पुस्तक त शवशवध के्षत्र तील आशण जगभर तील व्यक्तीांनी 

गोप ळकृष्ण ग ांधी य ांच्य स ठी शलशहलेल्य  26 शनबांध ांच  

सम वेि आहे. 
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• गोप लकृष्ण ग ांधी च र दिक ांहून अशधक क ळ प्रि सकीय 

अशधक री, मुत्सद्दी, लेखक आशण स वाजशनक शवच रवांत म्हणून 

क म करत आहेत. 

जयराम रमेि यािंचे ‘द लाईट ऑफ एविया’ हे न ीन पुस्तक 

प्रकावित 

• जयराम रमेि य ांनी सर एडव न अनोल्ड य ांनी 1879 

शलशहलेल्य  बुद्ध वर “द लायट ऑफ एविया” य  प्रचांड 

ग जलेल्य  मह क व्य च्य  उगम चे आशण त्य च्य  जग वरील 

प्रभ व चे चररत्र “द लाईट ऑफ एविया” य  पुस्तक त शलशहले 

आहे. 

• जयर म रमेि हे लेखक, सांसद सदस्य, म जी कें द्रीय मांत्री आशण 

कॉांगे्रस नेते आहेत. 

व ज्ञान आवि तिंत्रज्ञान बातम्या 
 

 इस्रो ने उपग्रह दूरवचत्र ािीसिंच युक्त  गांच्या 

अिंमलबजा िीसाठी सिंसदीय सवमतीला मान्यता वदली 

• भारतीय अिंतराळ सिंिोधन सिंघटनेने (इस्रो) कोव्हीड-

ट ळेबांदीमुळे उद्भवलेली शिक्षण तील दरी दूर करण्य स ठी 

असलेल्य  उपग्रह दूरवचत्र ािीसिंच युक्त  गयखोल्यािंच्या 

अांमलबज वणील  सिंसदीय स्थायी विक्षि सवमतीला त ांशत्रक 

सहक या करण्य स ठी म न्यत  शदली आहे. 

• व नय सहस्त्रबुिे य ांच्य  नेतृत्व ख लील सांसदीय सशमतीने 

य पूवी कोव्हीड-ट ळेबांदीमुळे नुकस न झ लेल्य  शवद्य र्थ् ांच्य  

शिक्षण स ठी उपग्रह दूरशचत्रव णीसांच युक्त वगाखोल्य ांची स ठी 

त ांशत्रक सहक या करण्य ची म गणी इस्रो कडे केली होती. 

भारतीय-अमेररकन वसरीिा बिंडला करिार अिंतराळात उड्डाि 

• 11 जुलैला नू्य मेत्मक्सको येथून उड्ड ण करण ऱ् य  व्हवजयन 

गॅलॅस्टटकच्या ‘व्हीएसएस युवनटी’ मधून भ रतीय वांि ची 

मशहल  वसरीिा बिंडला अवक ि त प्रके्षपण करण र आहे. 

• कल्पना चा ला आशण सुनीता व ल्यम्सनांतर अांतर ळ त 

गेलेली भ रतीय वांि ची ती शतसरी मशहल  ठरण र आहे. 

• बिंडला यािंच्याव र्यी: वॉशिांग्टन डीसी मधील व्हशजान 

गॅलॅत्मटकच्य  सरक री क मक ज च्य  उप ध्यक्ष असलेल्य  

बांडल  आपले वररष्ठ आशण कां पनीचे सवेसव ा ररचडा बॅ्रन्सन 

आशण इतर च र जण ांसह कां पनीच्य  अवक िय न तून प्रव स 

करण र आहेत. 

• 34 वर्ीय बांडल  मुळच्य  आांध्रप्रदेि तील गुांटूरच्य  आहेत. 

वनधन बातम्या 
 

अमेररकेचे माजी सिंरक्षि सवच  डोनाल्ड रम्सफेल्ड यािंचे वनधन 

• दोन वेळ  सांरक्षण सशचव आशण एकेक ळी र ष्ट्र पती पद चे 

उमेदव र असलेल्य  डोनाल्ड रम्सफेल्ड य ांचे शनधन झ ले. 

• त्य ांन  इर क युद्ध च  अनुभव होत  आशण दोन वेळ  पेंट गोन चे 

प्रमुख असलेले ते एकमेव व्यक्ती आहेत. 1975-77 य  क ळ त 

ते अमेररकेचे स ायत तरुि सिंरक्षि सवच  होते. 

बॉवल ूडचे वदग्गज अवभनेते वदलीप कुमार यािंचे वनधन 

• वदलीप कुमार य  व्य वस शयक न व ने ओळखले ज ण रे शहांदी 

शचत्रपट सृष्ट्ीतील मह न अशभनेते मोहम्मद युसुफ खान य ांचे 

वय च्य  98 व्य  वर्ी शनधन झ ले. 

• ते बॉशलवूडचे िोकािंवतका सम्राट (टर ॅजीडी वकिं ग) म्हणून 

लोकशप्रय होते. त्य ांच  िेवटच  शचत्रपट 1998 स लच  ‘वकला’ 

ह  होत . 1954 स ली स ोतृ्कष्ट् अवभनेत्ाचा वफल्मफेअर 

पुरस्कार शजांकण रे ते पशहले अशभनेते होते. 

• त्य ांनी एकूण 8 वेळ  ह  पुरस्क र शजांकल  आहे. शदलीप कुम र 

य ांच  जन्म 11 वडसेंबर 1922 रोजी पेिा र (सध्य च  

प शकस्त न त) येथे झ ल . 

• 1944 स लच  ज्वार भाटा ह  त्य ांच  पशहल  शचत्रपट म त्र  

‘सुपरमॅन’ वचत्रपटाचे वदग्दियक ररचडय डोनर यािंचे वनधन 

• मूळ सुपरमॅन वचत्रपट, वलथल  ेपन्स वचत्रपट मावलका 

आवि ‘द गोनीज’ सारख्या वचत्रपटािंचे वदग्दियन करिारे 

प्रशथतयि शदग्दिाक ररचडय डोनर य ांचे शनधन झ ले आहे. 

• ते 91 वर् ांचे होते. त्य ांच  पशहल  यिस्वी शचत्रपट ‘द ओमेन’ 

न व च  भयपट होत  आशण मूळ सुपरमॅन शचत्रपट ने त्य ांन  

अम प यि शमळवून शदले. 

ऑवलस्टिक सु िय पदक व जेते वदग्गज हॉकीपटू केि  दत्त 

यािंचे वनधन 

• दोन वेळ  हॉकीमधील ऑशलत्मिक सुवणापदक व जेते केि  

दत्त यािंचे वनधन झाले आहे. 

• ते 1948 च्या ऑवलस्टिकमधल्य  लिंडनच्या  ेम्बली 

से्टवडयम र, भ रत ने इांग्लांड ल  अांशतम स मन्य त 4-0 हरवून 

स्वातिंत्र्यानिंतर पशहले सुवणापदक पटक वले होते. 

• 1948 च्य  पूवी त्य ांनी मेजर ध्यानचिंद य ांच्य  नेतृत्व त 1947 

स ली पूवा आशरक  दौर  केल  होत . 1951-1953 आशण 

1957-1958 मधे्य मोहन ब ग न हॉकी सांघ चे नेतृत्वही दत्त 

य ांनी केले आहे. 

वहमाचल प्रदेिचे माजी मुख्यमिंत्री  ीरभद्र वसिंह यािंचे वनधन 

• कॉांगे्रसचे जे्ष्ठ नेते आशण वहमाचल प्रदेिचे म जी मुख्यमांत्री 

 ीरभद्र वसिंह य ांचे शनधन झ ले आहे. ते शहम चल प्रदेिचे चौथे 

आशण सव ाशधक क ळ क याभ र स ांभ ळण रे मुख्यमांत्री होते. 

त्य ांनी एकूण 6 वेळ  र ज् चे मुख्यमांत्री पद भूर्वले आहे. 
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• त्य ांनी 8 एवप्रल 1983 ते 5 माचय 1990, 3 वडसेंबर 1993 ते 

23 माचय 1998, 6 माचय 2003 ते 29 वडसेंबर 2007 पयंत 

आवि त्ािंनतर 25 वडसेंबर 2012 ते 26 वडसेंबर 2017 

पयांत ते मुख्यमांत्री होते. 

• य शिव य शसांग य ांनी पयाटन व न गरी उड्ड ण ख त्य चे कें द्रीय 

उपमांत्री, कें द्रीय उद्योग र ज्मांत्री, कें द्रीय पोल द मांत्री आशण 

कें द्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मांत्री (एमएसएमई) म्हणूनही 

क म प शहले. 

 हैतीचे अध्यक्ष ज्वनेल मोईस यािंची राहत्ा घरी हत्ा 

• हैतीचे अध्यक्ष ज्वनेल मोईस य ांच्य  वरती झ लेल्य  प्र णघ तक 

हल्ल्य त त्य ांच  मृतू्य झ ल  असून त्य ांच्य  पत्ी गांभीर जखमी 

झ ल्य  आहेत. 

• टोळीक वहिंसाचार आवि राजकीय अस्टस्थरतेमुळे होण ऱ्य  

अि  कृत्य ांमुळे कॅररशबयन बेट ांवरील य  देि ल  अत्मस्थरतेच  

धोक  आहे अिी म शहती क ळजीव हू पांतप्रध न य ांनी शदली. 

• देि तील उत्तरेकडील भ ग त व्यवस य ांची उभ रणी करण रे 

मोईस हे पूवीचे उद्योजक असून तेथील रशहव सी होते आशण 

त्य ांनी 2017 मधे्य सक्रीय र जक रण त प्रवेि करून ते अध्यक्ष 

बनले. 

 

िहत्वाचा निवस 
 

3 जुलै: आिंतरराष्ट्र ीय सहकार सिंस्था वदन 

• सहक री सांस्थ ांशवर्यी ज गरूकत  व ढशवण्य स ठी दरवर्ी जुलै 

मवहन्याच्या पवहल्या िवन ारी सांयुक्त र ष्ट्र  ांतफे आिंतरराष्ट्र ीय 

सहकार सिंस्था वदन प ळण्य त येतो. 

• य  वर्ी ह  शदवस 3 जुलै रोजी असून हव म न बदल ांच  स मन  

करण्य स ठी सहक री सांस्थ ांच्य  योग द न वर ह  शदवस लक्ष 

कें शद्रत केले ज ईल. य  शदवस ची सांकल्न  “रीवबल्ड बेटर 

टूगेदर” (स ांनी वमळून चािंगले पुनवनयवनमायि करू) ही 

आहे. 

• य  शदविी सहक री सांस्थ  कि प्रक रे कोव्हीड-19 मह म रीच  

स मन  करत आहेत आशण सम ज ल  लोक-कें शद्रत आशण 

पय ावरणदृष्ट्ट्  न्य य पुनप्र ाप्तीस ठी मदत करत आहेत य  वर 

भर असेल. य  शदवस ची सुरुव त 1923 ल  झ ली. सहक री 

सांस्थ  जगभर तील 10% लोकसांखे्यल  नोकरीची सांधी देत त. 

6 जुलै: जागवतक पिुजन्य रोग वद स 

• पिुजन्य रोग ांच्य  जोखमीबद्दल ज गरूकत  वनमायि 

करण्य स ठी दरवर्ी 6 जुलै रोजी जागवतक पिुजन्य रोग 

शदवस प ळल  ज तो.  

• झुनोसेस हे सिंसगयजन्य रोग (शवर् णू, जीव णू आशण परजीवी) 

आहेत जे प्र ण्य ांप सून म नव पयांत पसरत त शकां व  

म नव कडून प्र ण्य ांकडे सांक्रशमत होत त. 

• य च शदविी 6 जुलै 1885 रोजी प्रथमच लुई पािरने रेबीज 

शवर् णू शवरूद्ध लस यिस्वीररत्य  शदली जो एक पिुजन्य रोग 

आहे. य  शदवस ची आठवण म्हणून 6 जुलै ह  शदवस ज गशतक 

पिुजन्य रोग शदवस म्हणून प ळल  ज तो. 

7 जुलै: जागवतक चॉकलेट वदन 

• जागवतक चॉकलेट वदन दरवर्ी 7 जुलै रोजी स जर  केल  

ज तो. ह  शदवस आपल्य  जीवन त चॉकलेटच्य  अत्मस्तत्व च  

उत्सव स जर  करण्य सठी आयोशजत केल  ज तो. 

• ह  शदवस चॉकलेट ख ऊन आशण शप्रयजन ांन  व टून स जर  

केल  ज तो. ज गशतक चॉकलेट शदन प्रथम 2009 स ली स जर  

करण्य त आल . 

• क ही जण ांच्य  मत नुस र 7 जुलै 1550 रोजी युरोप मधे्य िोध 

ल गल  म्हणून त्य  शदव स ची आठवण म्हणून ह  शदवस 

प ळत त. 

 

नवनवध बातम्या 
 

वजम व्हाइटहस्टय यािंनी आयबीएम च्या अध्यक्षपदाच्या 

राजीनामा वदला 

• वजमव्हाइटहस्टय य ांनी आयबीएम च्य  अध्यक्षपदाच्या 

र जीन म  शदल्य चे ज हीर केले. 

• त्ािंच्या र जीन म्य मुळे तांत्रज्ञ न तील मह क य कां पनीच्य  

समभ ांग ांचे मूल्य 4.8% ने घसरून $139.83 वर आले जी 

म गील प च मशहन्य तील सव ात मोठी घसरण आहे. 

• आयबीएमचे अध्यक्ष म्हणून व्ह इटहस्टा य ांची म गील वर्ी शनवड 

करण्य त आली होती जेव्ह  अनेक वर् ातून पशहल्य ांद च 

कां पनीने मुख्य क याक री अशधक री (सीईओ) आशण अध्यक्षपदी 

शभन्न व्यक्तीांची शनवड केली होती. 
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न ीन उडी मारिारया कोळी प्रजातीला 26/11 िहीद 

तुकाराम ओिंबळे यािंचे ना  देण्यात आले 

• ठ णे-कल्य ण भ ग त नव्य ने िोध ल गलेल्य  दोन उडिारया 

कोळी िंच्या प्रज तीपैकी एक  प्रज तील  26/11 हल्ल्यातील 

िहीद तुकाराम ओिंबळे य ांचे न व देण्य त आले आहे. 

• य  प्रज तीचे ि स्त्रीय न व ‘आयवकयस तुकारामी’ असे 

ठेवण्य त आले आहे. धु्रव ए. प्रज पती, जॉन कॅलेब, सोमन थ बी. 

कुां भ र आशण र जेि स नप य  ि स्त्रज्ञ ांनी नवीन प्रज तीच्य  

िोध च  द खल  देण र  पेपर रशियन शवज्ञ न म शसक अँथ्रोपोड  

शसलेट मधे्य प्रक शित केल  आहे. 

भारत सरकारने एलआयसी अध्यक्षािंच्या से ावन ृत्तीचे  य 62 

 र्ांपयंत  ाढव ले 

• भारतीय आयुव यमा महामिंडळ (कमयचारी) व वनयम 1960 

मधे्य दुरुस्ती करून सरक रने एलआयसीचे अध्यक्ष एम. आर. 

कुमार य ांचे सेव शनवृत्तीचे वय 62  रे् केले आहे. 

• 30 जून 2021 रोजी ि सकीय अशधसूचनेनुस र, शनयम ांमधे्य 

केलेल्य  बदल ांन  भारतीय जी न व मा महामिंडळ 

(कमयचारी) दुरुस्ती वनयम, 2021 म्हटले ज ईल. 

• एसबीआय स रख्य  स रख्य  सांस्थ ांच  अपव द वगळत  इतर 

सवा सरक री उद्योग ांच्य  वररष्ठ अशधक ऱ्य ांच्य  सेव शनवृत्तीचे वय 

60 वरे् असते. 

 डीआरडीओ ने लॉरस लॅबला 2-डीजी बनव ण्याचा आवि 

व तरिाचा पर ाना वदला 

• हैदराबादमधील और्धशनम ाण कां पनी लॉरस लॅबसने 

कोव्हीड-19 शवरोधी और्ध 2-डीओिी-डी-गू्लकोज 2-

डीजी बनशवण्य च  आशण शवतरण च  परव न  सिंरक्षि 

सिंिोधन   व कास सिंघटनेकडून (डीआरडीओ) प्र प्त केल  

आहे. 

• डीआरडीओने अलीकडेच इतर और्ध कां पन्य ांकडून हे और्ध 

तय र करण्य स ठी अजा म गवून घेतले होते आशण ते 15 

कां पन्य ांन  अस  परव न  देण र आहेत. 

• दरम्य न, वैज्ञ शनक आशण औद्योशगक सांिोधन सांस्थ  आशण 

इांशडयन इत्मिटू्ट ऑफ केशमकल टेक्नॉलॉजी 

(सीएसआयआर-आयआयसीटी) ली फ म ा, सुवेन फ म ा, अँथम 

ब योस यन्स आशण नॉि लॅबसमवेत इतर कां पन्य ांन  2-डीजी 

सांशे्लर्ण च  परव न  देण र आहे. 

‘खादी प्राकृवतक रिंगाचे’ सवदछादूत म्हिून वनतीन गडकरी 

यािंची वन ड 

• कें द्रीय रसे्त व हतूक आशण मह म गा आशण एमएसएमई मांत्री 

वनतीन गडकरी य ांनी आभ सी पद्धतीने गायीच्या िेिापासून 

बनशवलेल्य  “खादी प्राकृवतक रिंगाचे” अन वरण केले. 

• ह  भ रत तील अि प्रक रच  पशहल  व एकमेव रांग आहे. य  

व्यशतररक्त शनतीन गडकरी, य  रांग च  देिभरात प्रच र व्ह व  

आशण तरुण उद्योजक ांनी अि  प्रक रच्य  रांग ांचे अशधक शधक 

उत्प दन कर वे य  स्वत:च य  रांग चे सवदछादूत म्हणून क म 

करण र आहेत. 

• खादी   ग्रामीि उद्योग आयोग (केव्हीआयसी) च  एक घटक 

असलेल्य  जयपूर येथील कुमारप्पा नॅिनल हँडमेड पेपर 

इस्टिटू्यट (केएनएचपीआय) च्य  आव र त ख दी प्र कृशतक 

रिंगाचा स्वयांचशलत उत्प दन प्रकल् सुरु करण्य त आल  आहे. 

सवथ स्पधाथ परीक्ांसाठी िहत्त्वाचे िुदे्द: 
 

• चीनची र जध नी: बीशजांग 

• चीनची चलन: रेत्मन्मन्फ्बी 

• चीनचे अध्यक्ष: िी शजनशपांग 

• उत्तर खांडच्य  र ज्प ल: बेबी र णी मौया 

• जमू्म-क श्मीरचे न यब र ज्प ल: मनोज शसन्ह  

• शत्रपुर चे मुख्यमांत्री: शबप्लब कुम र देब 

• शत्रपुर चे र ज्प ल: रमेि बैस 

• अ ॅत्मक्सस बँक मुख्य लय: मुांबई 

• अ ॅत्मक्सस बँक स्थ पन : 1993 

• अ ॅत्मक्सस बँकेचे एमडी आशण मुख्य क याक री अशधक री: 

अशमत भ चौधरी 

• पांज ब आशण शसांध बँक सांस्थ पक: वीरशसांग 

• पांज ब आशण शसांध बँक स्थ पन : 24 जून 1908 

• पांज ब आशण शसांध बँकेचे एमडी आशण मुख्य क याक री 

अशधक री: एस. कृष्णन 

• इांशडयन ओव्हरसीज बँक मुख्य लय: चेन्नई 

• इांशडयन ओव्हरसीज बँक स्थ पन : 10 फेबु्रव री 1937, चेन्नई 

• इांशडयन ओव्हरसीज बँकेचे मुख्य क याक री अशधक री: प था 

प्रथम सेनगुप्त  

• इांशडयन ओव्हरसीज बँक सांस्थ पक: एम. सी. एम. शचदांबरम 

चेट्टीर 

• इस्रोचे अध्यक्ष: के. शसवन 

• इस्रो मुख्य लय: बेंगळुरू, कन ाटक 

• इस्रोची स्थ पन ाः  15 ऑगस्ट 1969 

• एलआयसी मुख्य लय: मुांबई 

• एलआयसीची स्थ पन ाः  1 सप्टेंबर 1956 

• केव्हीआयसीची स्थ पन : 1956 

• केव्हीआयसी मुख्य लय: मुांबई 

• केव्हीआयसी अध्यक्ष: शवनय कुम र सके्सन  

• आरबीआयचे 25 वे गव्हनार: िक्तीक ांत द स 

• मुख्य लय: मुांबई 
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• स्थ पन : 1 एशप्रल 1935, कोलक त  

• त्मिपक टा मुख्य लय: बेंगळुरू, कन ाटक 

• त्मिपक टा सीईओ: कल्य ण कृष्णमूती 

• फोनपे चे सीईओ: समीर शनगम 

• फोनपेचे मुख्य लय: बेंगळुरू, कन ाटक 

• डीआरडीओ चे अध्यक्ष: जी. सतीि रेड्डी 

• डीआरडीओ मुख्य लय: नवी शदल्ली 

• डीआरडीओ स्थ पन : 1958  

• कें द्रीय युव  क मक ज आशण क्रीड  मांत्री: शकरेन ररशजजू 

• मे 2021: 1,02,709 कोटी रुपये 

• एशप्रल 2021: 1.41 ल ख कोटी (सव ाशधक) 

• म चा 2021: रु. 1.24 ल ख कोटी 

• फेबु्रव री 2021: 1,13,143 कोटी रुपये 

• ज नेव री 2021: 1,19,847 कोटी रुपये 

• पयाटन मांत्र लय चे र ज्मांत्री (स्वतांत्र भ र) : प्रह्ल दशसांग पटेल 

• पेटीएम मुख्य लय: नोएड , उत्तर प्रदेि 

• पेटीएम सांस्थ पक आशण मुख्य क याक री अशधक री: शवजय 

िेखर िम ा 

• पेटीएम स्थ पन : 2009  

• आयबीएमचे मुख्य क याक री अशधक री: अरशवांद कृष्ण  

• आयबीएम मुख्य लय: आमोंक, नू्ययॉका , युन यटेड से्टट्स 

• अत्मखल भ रतीय रेशडओची स्थ पन : 1936 

• अत्मखल भ रतीय रेशडओ मुख्य लय: सांसद म गा, नवी शदल्ली 

• रेझर पे ची स्थ पन : 2013  

• रेझरपे चे: मुख्य क याक री अशधक री: हशर्ाल म थूर 

• रेझरपे मुख्य लय: बेंगलुरू 

• म स्टरक डा मुख्य लय: नू्ययॉका , युन यटेड से्टट्स 

• म स्टरक डा अध्यक्ष: म यकेल शमब च 

• हैती र जध नी: पोटा-ऑ-शप्रन्स 

• हैती चलन: हैतीन गॉडे 

• हैती स्थ न: उत्तर अमेररक  खांड 

• गुजर तचे मुख्यमांत्री: शवजय रुप णी 

• गुजर तचे र ज्प ल: आच या देवव्रत 

• डेन्म का  र जध नी: कोपेनहेगन 

• डेन्म का  चलन: डॅशनि क्रोन 

• फेसबुक स्थ पन : फेबु्रव री 2004 

• फेसबुक मुख्य क याक री अशधक री: म का  झुकरबगा 

• फेसबुक मुख्य लय: कॅशलफोशनाय , युन यटेड से्टट्स 

• एआयआर भ रत च  र ष्ट्र ीय स वाजशनक रेशडओ प्रस रक आहे. 

1956 प सून अशधकृतपणे आक िव णी म्हणून ओळखले ज ते. 

• ह  प्रस र भ रतीच  एक शवभ ग असून 1936 स ली य ची 

स्थ पन  झ ली आहे. 

• अथामांत्री आशण कॉपोरेट व्यवह र मांत्री: शनमाल  सीत रमण 

• सांरक्षणमांत्री: र जन थ शसांह 

• अ ॅमेझॉनचे मुख्य क याक री अशधक री: अँडर ्यू आर. जॉसी 

• अ ॅमेझॉनची स्थ पन : 5 जुलै 1994 
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