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साप्ताहिक चाल ूघडामोडी 10 जलु ैत े16 जलु ै2021 पर्यतं
 

राष्ट्र ीय बातम्या 
 

आयसीसीआर दिल्ली दिद्यापीठात ‘बंगबंधू अध्यासन’ स्थापन 

करणार 

• बांगलािेशातील घटनाांचा अधिक चाांगल्याप्रकारे अभ्यास 

करण्यासाठी दिल्ली दिद्यापीठात ‘बंगबंधू अध्यासन’ स्थापन 

केले जाणार आहे. 

• धिल्ली धिद्यापीठात हे अध्यासन स्थापन करण्यासाठी भारतीय 

सांसृ्कदतक संबंध पररषि (आयसीसीआर) आधण दिल्ली 

दिद्यापीठ याांच्यात ढाका येथे सामांजस्य करार करण्यात आला. 

अध्यासनादिषयी: 

• हे अध्यासन िोन्ही िेशाांमिील समान िारसा आधण 

मानििांशशास्त्र, बौद्ध अभ्यास, भूगोल, इधतहास, बाांगला सांगीत, 

लधलत कला, राज्यशास्त्र, आांतरराष्ट्र ीय सांबांि आधण समाजशास्त्र 

यासारख्या धिषयाांच्या अभ्यासािर भर िेणार आहे. 

• बाांगलािेशचे सांस्थापक शेख मुजीबुर रहमान याांचा सन्मान 

करण्यासाठी आधण बाांग्लािेशाच्या स्वातांत्र्य युद्धाच्या 50व्या 

िधाापन दिन तसेच भारताचे बाांगलािेशशी असलेल्या 

राजनैधतक सांबांिाांच्या स्मरणाथथ या अध्यासनाची स्थापना केली 

जाईल. 

अदमत शहा यांच्या हसे्त राष्ट्र ीय न्यायसहायक दिज्ञान 

दिद्यापीठाच्या प्ांगणात उतृ्कष्ट्ता कें द्राचे उि्घाटन करण्यात 

आले  

• कें द्रीय गृहमांत्री अदमत शहा याांच्या हसे्त गुजरात राज्यातील 

गांधीनगरमिील राष्ट्र ीय न्यायसहायक दिज्ञान दिद्यापीठाच्या 

(नॅशनल फॉरेन्सिक सायि युदनव्हदसाटी) येथे सांशोिन 

आिाररत उतृ्कष्ट्ता कें द्राचे उि्घाटन झाले. 

• या कें द्रामुळे तरुणाांना ड्र ग्स आधण अांमली पिाथाांच्या 

व्यसनापासून मुक्त होण्यास मित होणार आहे. 

• गृहमांत्री अधमत शहा याांच्या हसे्त भारतीय पोधलसाांसाठी 

मदहलांिरील गुने्ह अने्वषण या आभासी प्दशक्षण प्ारूपचे 

उि्घाटनही करण्यात आले. 

पटना येथे भारताचे पदहले राष्ट्र ीय डॉन्सिन संशोधन कें द्र 

उभारले जाणार 

• पटना दिद्यापीठाच्या प्राांगणात गंगा निीच्या काठािर भारताचे 

तसेच आधशयाचे पदहले राष्ट्र ीय डॉदल्फन संशोधन कें द्र 

(एनडीआरसी) उभारले जाणार आहे. 

• गंजेदटक डॉदल्फन हा भारताचा राष्ट्र ीय जलचर प्ाणी असून 

तो िारांिार बेकायिा धशकारीला बळी पड्तो. गांगेमधे्य 

ड्ॉधल्िन्सची उपस्स्थती धनरोगी पररसांस्थेचे लक्षण आहे कारण 

ड्ॉधल्िन दकमान 5 फूट ते 8 फूट खोल पाण्यात अधििास 

करतात. 

• गांजेधटक ड्ॉधल्िनला िोकािायक जलचर प्राणी म्हणून घोधषत 

केले असून हा जगातील चार गोड्या पाण्यातील ड्ॉधल्िन 

प्रजाती ांपैकी एक आहे, इतर तीन प्रजाती यांगते्स निी, दसंधू निी 

आदण अ मेॅझॉन निीमधे्य आढळतात. 

एनटीपीसी कच्छ मधे्य भारतातील सिाात मोठे सौर उजाा पाका  

उभारणार 

• एनटीपीसी मयाथ. गुजरातच्या कच्छ प्ांतातील खिडा येथे 

िेशातील सिाथत मोठा सौर फोटोव्होदल्टक प्कल्प उभारणार 

आहे. 

• सौर उजाथ पाकथ ची क्षमता 4.75 दगगािाट (जीडब््लयू) / 4750 

मेगािॅट असून हा प्रकल्प एनटीपीसीची नूतनीकरणयोग्य उजाथ 

कां पनी, एनटीपीसी नूतनीकरण ऊजाा (एनटीपीसी-

आरईएल) च्या माध्यमातून उभारला जाणार आहे. 

• हा प्रकल्प एनटीपीसीचा स्वत:ला हररत उजाथ धनधमथती के्षत्रात 

आघाड्ीिर आणण्यासाठी असून हा प्रकल्प 2032 पयंत 60 

जीडब््लयू उजाथ धनमाथण करणार आहे. 

राष्ट्र ीय आयुष दमशन योजना सुरू ठेिण्यास मंदिमंडळाने 

मान्यता दिली 

• पांतप्रिान श्री नरेंद्र मोिी याांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय 

मांधत्रमांड्ळाने कें द्र पुरसृ्कत ‘राष्ट्र ीय आयुष दमशन (एनएएम)’ 

योजना पुढील पाच िषे सुरू ठेिण्यास मान्यता धिली आहे. ही 

योजना आता 01 एदप्ल 2021 ते 31 माचा 2026 पयांत 

राबधिण्यात येणार आहे. 

• आयुष मांत्रालयद्वारा राबधिले जाणारे राष्ट्र ीय आयुष धमशन 15 

सप्टेंबर 2014 रोजी सुरू करण्यात आले. 

• या धमशन चा उदे्दश आयुिेि, दसद्ध, सोिा ररग्पा, युनानी 

आदण होदमओपॅथी (एएसयू आदण एच) या प्रधतबांिात्मक 

आधण उपचारात्मक पद्धती ांचा धिकास करणे आधण त्ाांबद्दल 

जनजागृती करणे हा या धमशन चा उदे्दश आहे. 
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गुरुग्राममधे्य भारताचे पदहले ‘धान्य एटीएम’ उघडण्यात आले 

• बँकेच्या एटीएमप्रमाणेच कायथ करणारे एक स्वयांचधलत उपकरण 

‘धान्य एटीएम’ म्हणून िापरण्यास प्रायोधगक तत्त्वािर 

हररयाणाच्या गुरुग्राममधे्य सुरुिात करण्यात आली आहे. 

• हे उपकरण संयुक्त राष्ट्र ांच्या (यूएन)’जागदतक अन्न 

कायाक्रमांतगात’ स्थाधपत केले असून त्ाला ‘स्वयांचधलत, बहु-

सामग्री, िान्य धितरण उपकरण’ म्हणतात. 

• हे स्वयांचधलJत उपकरण टच स्क्रीन ि बायोमेधटरक प्रणालीसह 

सुसज्ज असून लाभाथीला आिार धकां िा रेशन काड्थ क्रमाांक प्रधिष्ट् 

करािा लागेल. 

• बायोमेधटरक प्रमाणीकरणानांतर , सरकारने लाभार्थ्ाांना नेमून 

धिलेला अन्निान्यिाटा मशीन अांतगथत बसधिलेल्या धपशव्याांमधे्य 

आपोआप भरला जाईल. 

• गहू, तांिूळ आदण बाजरी असे तीन प्रकारचे िान्य या यांत्राद्वारे 

िाटले जाऊ शकते. 

पंतप्धान मोिीनंी कौशल्य भारत अदभयानाच्या 6 व्या 

िधाापनदिनादनदमत्त संबोदधत केले 

• पांतप्रिान नरेंद्र मोिी याांनी 15 जुलै 2021 रोजी जागदतक युिा 

कौशल्य दिन 2021 आधण कौशल्य भारत अदभयानाच्या 6 

व्या िधाापन धिनाधनधमत्त िेशाला सांबोधित केले. 

• आपल्या भाषणात पांतप्रिानाांनी “नव्या दपढीतील तरुणांचा 

कौशल्य दिकास ही राष्ट्र ीय गरज असून स्वािलंबी 

भारतासाठी तो एक मोठा पाया आहे” असे प्रधतपािन केले. 

• उद्यमशीलता िाढधिण्याच्या उदे्दशाने 40 कोटी भारतीयाांना 

कौशल्य प्रिान करणे आधण 2022 पयांत अनेक योजना आधण 

प्रधशक्षण अभ्यासक्रमाांच्या मितीने एक सक्षम मनुष्यबळ तयार 

करण्याचा प्रयत्न या अधभयानाद्वारे केला जात आहे. 

मंुबई दिमानतळ व्यिस्थापनाचे अिानी समूहाकडे हस्तांतर 

• गौतम अिानी याांच्या नेतृत्वातखालील अिानी समूहाने 

जीव्हीके समूहाकडू्न ‘मंुबई आंतरराष्ट्र ीय दिमानतळ’ 

व्यिस्थापनाचे अधिग्रहण केले आहे. 

• या अधिग्रहणामुळे अिानी समूह भारतातील धिमानतळ पायाभूत 

सुधििा कां पन्याांच्या बाबतीत प्रमुख कां पनी बनला आहे. 

• अशा प्रकारे, अिानी समूह आता सहा धिमानतळाांचे व्यिस्थापन 

करीत आहे. अहमिाबाि, लखनऊ आधण मांगळूरु मिील तीन 

धिमानतळ अिानी समूहाकडू्न आिीच सुरू असून गुिाहाटी, 

धतरुअनांतपुरम आधण जयपूर मिील तीन धिमानतळ लिकरच 

त्ाांच्याकडे् हस्ताांतररत होतील. 

• अिानी गु्रप निी मंुबई येथेही धिमानतळ उभारणार असून त्ाांनी 

2024 पयंत निी मुांबई धिमानतळ कायाथस्ित करण्याचे 

धनयोजन केले आहे. 

राजनाथ दसंह यांनी एआय आधाररत तक्रार दिशे्लषण अ ॅप 

“सीपीजीआरएएमएस” सुरू केले 

• सांरक्षणमांत्री राजनाथ दसंह याांनी कृदिम बुन्सद्धमत्ता (एआय) 

आदण मशीन लदनंग टूल्सचा िापर करून तक्रारी 

नोांििण्यासाठी सीपीजीआरएएमएस हा मोबाइल अनुप्रयोग 

(अ ॅप) सुरु केला आहे. 

• सरकारकडे् येणाऱ्या तक्रारी ांचे धनिारण सुिारण्यासाठी ही 

पधहली एआय-आिाररत प्रणाली आहे. 

• या अ ॅपचा एक भाग म्हणून धिकधसत केलेले एआय टूलमधे्य 

तक्रारीची सामग्री समजून घेण्याची क्षमता आहे ज्यामुळे खोट्या 

अथिा िसव्या तक्रारी ांना आळा बसणार आहे आधण तक्रारी ांचे 

योग्य धनराकरण होणार आहे. 

मंडुिाडीह रेले्व स्थानकाचे नाि बिलून बनारस करण्यात आले 

• उत्तर-पूिा रेल्िेने (एनईआर) उत्तर प्रिेशमिील मंडुिाडीह 

रेल्िे स्थानकाचे नाि बनारस असे ठेिले. रेल्िे मांड्ळाने निीन 

नािासाठी होकार धिल्यानांतर एनईआरने निीन िलक बनिून 

‘बनारस’ असे नाि धलधहले. 

• या निीन िलकािर दहंिी, संसृ्कत, इंग्रजी आदण उिूा भाषेत 

बनारस असे धलधहलेले आहे. 

 

राज्य बातम्या 
 

कनााटक राज्य बेंगळुरूमधे्य 46 केमे्पगौडा िारसा स्थळांचा 

दिकास करणार 

• कनााटक राज्य सरकारने पयथटनाला चालना िेण्यासाठी 

बेंगळुरू शहर, बेंगळुरू ग्रामीण, रामानगर, दचकबल्लापुरा 

आदण तुमकरू दजल््ांमधे्य 46 केमे्पगौडा िारसा स्थळांचा 

धिकास करण्याचा धनणथय घेतला आहे. 

• मुख्यमांत्री बी एस येदडयुरप्पा याांनी साांधगतले की ही अधभज्ञीत 

पयथटन स्थळे तीन पररपथात असून त्ाांच्या धिकासाकाररता 

अांिाजे 233 कोटी रुपये खचथ होणार आहेत. 

• लोकाांना बेंगळुरुचे सांस्थापक केमे्पगौड्ा दकंिा नाडा प्भू 

केमे्पगौडा यांचे योगिान मादहत करून िेण्यासाठी या िारसा 

स्थळाांचा धिकास केला जाणार आहे. 

प्थम प्िासी रेले्व राज्यात पोहोचल्याने मदणपूर राज्य रेले्वच्या 

नकाशात िाखल 

• आसामच्या दसलचर रेल्िे स्थानकातून चाचणी परीक्षण 

करण्यासाठी धनघालेली राजधानी एके्स्प्रस 11 दकलोमीटर 

अांतर पार करत मदणपूरमधील िैंगैचुन्पाि रेल्िे स्थानकात 

िाखल झाली आहे. यामुळे ईशान्य भारतातील हे राज्य आता 

रेल्िेच्या नकाशािर झळकले आहे. 

• धिशेष म्हणजे, िैंगैचुन्पाि–इंफाळ (मदणपूरची राजधानी) 

रेल्िेमागाथचे कामही सुरू असून, ते पूणथ झाल्यानांतर हा 

इम्िाळजिळील सिाथत लाांब रेल्िे बोगिा ठरणार आहे. 
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 भारताच्या पदहल्या दक्रप्टोगॅदमक उद्यानाचे उत्तराखंडमधे्य 

उि्घाटन 

• उत्तराखंडमिील िेहरािूनच्या िेिबन भागात सुमारे 50 

िेगिेगळ्या प्रजाती ांसह भारताच्या पधहल्या दक्रप्टोगॅदमक 

उद्यानाचे उि्घाटन करण्यात आले. 

• हे उद्यान 9000 िुटाांिर स्स्थत असून याचे उि्घाटन सामाधजक 

कायथकते अनूप नौदटयाल याांच्या हसे्त करण्यात आले. 

• धक्रप्टोगॅमे म्हणजे “लपलेले पुनरुत्पािन” याचा अथथ असा होतो 

की धबयाणे, िुले तयार होत नाहीत. धक्रप्टोगॅम्स धबगर-धबयाणे 

रोपाांचे प्रधतधनधित्व करतात. एकपेशीय िनस्पती, ब्रायोिाईट्स 

(मॉस, धलव्हरिोट्थस), धलकेन, िनथ आधण बुरशी हे धक्रप्टोगॅमची 

उिाहरणे आहेत. 

नागपूर येथे भारतातील पदहल्या खासगी एलएनजी सुविधेचे 

दनतीन गडकरी यांच्या हसे्त उि्घाटन  

• कें द्रीय रसे्त िाहतूक आधण महामागथ मांत्री दनतीन गडकरी याांच्या 

हसे्त महाराष्ट्र ातील नागपूर येथे भारताच्या पदहल्या खासगी 

द्रिीकृत नैसदगाक िायू (एलएनजी) सुधििेचे उि्घाटन 

करण्यात आले. 

• नागपूर जबलपूर महामागाथजिळील कामठी रस्त्यािरील 

आयुिेधिक औषिे तयार करणाऱ्या िैद्यनाथ आयुिेदिक 

समूहाद्वारे या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे. 

आसाम सरकार स्थादनक श्रद्धा आदण संसृ्कतीसाठी दिभाग 

स्थापन करणार 

• आसामच्या मांधत्रमांड्ळाने राज्यातील “स्थादनक समुिाय ि 

आदििासी जमातीचं्या श्रद्धा, संसृ्कती आदण परंपरा” याांचे 

सांरक्षण ि जतन करण्यासाठी स्वतंि दिभाग तयार करण्याची 

घोषणा केली आहे. 

• बोडो, रभास, दमदशंग्स यासारख्या स्थाधनक आधििासी ांच्या 

स्वत:च्या िाधमथक श्रद्धा आधण अनन्य परांपरा आहेत, ज्याांना 

आतापयांत त्ाांच्या सांरक्षणासाठी आिश्यक असलेला आिार 

धमळालेला नाही. 

• त्ाांचा धिकास करण्यासाठी ि आिार िेण्यासाठी आयुक्ताांच्या 

अध्यक्षतेखाली धिभागीय सधमत्ा 2 करोडपेक्षा कमी 

धकमतीच्या असलेल्या प्रकल्पाांना मांजुरी िेऊ शकतील. 

 उत्तर प्िेशने लोकसंख्या मसुद्यामधे्य िोन अपते्य धोरण 

प्स्तादित केले 

• उत्तर प्रिेशचे मुख्यमंिी योगी आदित्यनाथ याांनी लोकसंख्या 

धोरण अांमलात आणले असून त्ाद्वारे िोन पेक्षा कमी अपते्य 

असणाऱ्या कुटंुबांना दिदिध लाभ िेण्यात येणार आहेत. 

• लोकसांख्या िोरण 2021-2030 मधे्य प्रते्क समुिायाची 

काळजी घेण्यात आली आहे अशी ग्वाही मुख्यमांत्र्याांनी धिली. 

• आरोग्यमांत्री जय प्रताप धसांह म्हणाले की उत्तर प्रिेश 2050 पयांत 

लोकसंख्या न्सस्थरीकरणाचे लक्ष्य ठेिले असून लोकसांख्या 

िाढीचा िर 2.1 पयंत कमी करणे हा या िोरणाचा उदे्दश आहे. 

• या िोरणानुसार ज्याांना िोनपेक्षा अधिक अपत् असणाऱ्या 

कुटुांबाांना सरकारी नोकरी, रेशन धमळधिणे ि इतर सुधििाांिर 

बांिने येतील. 

2025 पयंत कें द्रशादसत प्िेश सेंदद्रय बनण्यासाठी लडाख ने 

दसक्कीम सह सामंजस्य करार केला 

• कें द्रशाधसत प्रिेश सेंधद्रय बनण्यासाठी लडाख ऑरगॅदनक, 

लडाख प्शासन आधण दसक्कीम राज्य सेंदद्रय प्माणपि 

संस्था (एसओसीसीए) याांच्यात सामांजस्य करार करण्यात 

आला आहे. 

• या सामांजस्य कराराचा 2025 पयांत परंपरागत कृषी दसंचाई 

योजना आधण दमशन ऑरगॅदनक डेव्हलपमेंट इदनदशएदटव्ह 

(एमओडीआय) या योजनाांच्या साहय्याने लड्ाखला सांपूणथ 

सेंधद्रय कें द्रशाधसत प्रिेश बनधिण्याचा उदे्दश आहे. 

• दसक्कीम हे पूणथपणे सेंधद्रय शेती करणारे भारतातील पदहले 

राज्य आहे. 

पंतप्धान नरेंद्र मोिी यांनी िाराणसीत ‘रुद्राक्ष’ कें द्राचे उि्घाटन 

केले 

• पांतप्रिान नरेंद्र मोिी याांनी उत्तर प्रिेशमिील िाराणसी येथे 

आांतरराष्ट्र ीय सहकार आधण अधििेशन कें द्र “रुद्राक्ष” चे 

उि्घाटन केले. 

• महत्त्वाच्या बैठका/पररषिा घेण्यासाठी हे एक आकषथक 

गांतव्यस्थान ठरणार असून शहरातील व्यापारीिगथ आधण पयथटक 

इकडे् आकधषथले जातील. 

• आांतरराष्ट्र ीय सहकायथ आधण अधििेशन कें द्राला “रुद्राक्ष” असे 

नाि िेण्यात आले असून या कें द्रात तब्बल 108 रुद्राक्ष आहेत. 

त्ाचे छत ‘दशि दलंग’ च्या आकाराचे आहे. 

• जपान आंतरराष्ट्र ीय सहकार एजिीच्या मितीने हे पररषि 

कें द्र बाांिण्यात आले आहे. 
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कनााटकच्या मुख्यमंत्र्ांनी राज्यासाठी बाईक टॅक्सी योजनेचे 

अनािरण केले 

• कनाथटकचे मुख्यमांत्री बी.एस. येदडयुरप्पा याांनी कनााटक 

इलेन्सररक बाइक टॅक्सी योजना -2021 चे अनािरण केले. 

• ही स्वयांरोजगारास चालना िेईल, पयाथिरणास अनुकूल 

िातािरणाला चालना िेईल, इांिन सांििथन करेल, सािथजधनक 

िाहतूक बळकट करेल आधण सांबांधित उद्योग स्थापन करण्यास 

प्रोत्साधहत करेल. 

• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रिासासाठी सुरुिातीच्या आधण 

शेिटच्या स्थानातील अांतर 10 दकमीपेक्षा जास्त असू शकत 

नाही. 

 

आंतरराष्ट्र ीय बातम्या 
 

दिटरने दिनय प्काश यांची दनिासी तक्रार अदधकारी म्हणून 

दनयुक्ती केली 

• धिटरने दिनय प्काश याांचे नाि दनिासी तक्रार अदधकारी 

(आरजीओ) म्हणून धनस्श्चत केले आहे. पेजिर धिलेला ईमेल 

आयड्ी िापरुन िापरकते धिनय प्रकाश याांच्याशी सांपकथ  सािू 

शकतात. 

• याआिी धिटरने कॅ धलिोधनथयास्स्थत जेरेमी केसल याांची धनयुक्ती 

भारतासाठी निीन तक्रार धनिारण अधिकारी म्हणून केली होती. 

• भारतातील निीन आयटी धनयमाांनुसार 50 लाखांहून अधिक 

िापरकते असलेल्या सोशल धमधड्या कां पनीने मुख्य अनुपालन 

अदधकारी, नोडल अदधकारी आदण तक्रार दनिारण 

अदधकारी या तीन प्रमुख कमथचाऱ् याांची नेमणूक करणे आिश्यक 

आहे आधण हे धतन्ही कमथचारी भारतातील रदहिासी असणे 

आिश्यक आहे. 

इदथओदपयाच्या दनिडणुकीत अ ॅबी अहमि यांचा दिजय 

• मागील मधहन्यात झालेल्या राष्ट्र ीय धनिड्णुकीत इधथओधपयाचे 

दिद्यमान पंतप्धान अ ॅबी अहमि याांचा धिजय झाला असून ते 

िुसऱ्या पांचिाधषथक कायथकालाची सुरुिात करतील. 

• अ ॅबी अहमि याांच्या प्ोसॅ्पररटी पाटी या पक्षाने 436 पैकी 410 

जागाांिर धिजय धमळित एकतिी धिजयाची नोांि केली. 

• भारत आदण नेपाळ िरम्यान रेले्व कागो व्यापाराला चालना 

• भारत आदण नेपाळ याांनी 2004 च्या भारत-नेपाळ रेल सेिा 

करारामधे्य (आरएसए) सुिारणा करण्यासाठी लेटर ऑफ 

एक्सचेंज (एलओई) िर सह्या केल्या आहेत. 

• सुिाररत करारामुळे सिथ अधिकृत मालिाहू टर ेन चालक भारतीय 

रेल्िे नेटिकथ चा िापर नेपाळ आधण भारतािरम्यान तसेच इतर 

िेशाांबरोबर कां टेनर आधण इतर मालिाहतूक करू शकतात. 

• भारताच्या ‘शेजारी प्थम’ या िोरणानुसार हा करार 

उभयपक्षाांमिील व्यापाराला चालना िेणारा ठरणार आहे. 

जलदिि्युत प्कल्प दिकदसत करण्यासाठी नेपाळ आदण भारत 

यांच्यात 1.3 अब्ज डॉलसाचा करार 

• पूिा नेपाळमधील सांखुिासभा आदण भोजपूर 

धजल्ह्यािरम्यान 679 मेगािाट लोअर अरुण जलधिि्युत 

प्रकल्प धिकधसत करण्यासाठी नेपाळ आदण भारत याांच्यात 

1.3 अब्ज डॉलसाचा करार झाला आहे. 

• या प्रकल्पाची धनधमथती सतलज जल दिि्युत दनगम 

(एसजेव्हीएन) करणार आहे. 1.04 अब्ज अमेररकन ड्ॉलसथ 

इतक्या मूल्याच्या अरुण-3 जलधिि्युत प्रकल्पाांनांतर 

नेपाळमिील भारताचा हा िुसरा मोठा प्रकल्प केला आहे. 

• ह करार दबल्ड, ओन, ऑपरेट अँड टर ान्स्फर (बीओओटी) या 

प्रारूपानुसार बाांिला जाणार आहे. 

शेर बहािूर िेउबा पाचव्यांिा नेपाळच्या पंतप्धानपिी दनयुक्त 

• नेपाळी कॉंगे्रसचे अध्यक्ष शेर बहािुर िेउबा 13 जुलै रोजी 

पाचव्यांिा नेपाळच्या पांतप्रिानपिी धनयुक्त झाले आहेत. 

• सिोच्च न्यायालयाने धिलेल्या धनणथयानुसार त्ाांनी के.पी. शमाा 

ओली याांच्या जागी त्ाांची धनयुक्ती करण्यात आली आहे. 

परराष्ट्र  मंिी एस. जयशंकर यांनी जॉदजायामधे्य महात्मा गांधीचं्या 

पुतळ्याचे अनािरण केले 

• जॉदजायातील प्रख्यात दतदबदलसी उद्यानात परराष्ट्र  मांत्री एस. 

जयशंकर याांनी महात्मा गांधीचं्या पुतळ्याचे अनािरण केले. 

• जॉधजथयाच्या िोन धििसाांच्या िौऱ्यात जयशांकर याांनी िेशाच्या 

सिोच्च नेतृत्वाशी चचाथ केली आधण 17 व्या शतकातील सेंट 

क्वीन केटेिन याांचे अिशेषही त्ाांना भेट म्हणून धिले. 

• सेंट क्वीन केटेिन ही 17 व्या शतकात जॉधजथयाची राणी होती 

शहीि झाली होती आधण धतचे अिशेष 2005 मधे्य भारताच्या 

जुना गोिा येथील सेंट ऑगस्टीन कॉन्व्व्हेंटमधे्य सापड्ले होते. 

भारताने भूतानमधे्य भीम-यूपीआय सेिा सुरू केली 

• अथथमांत्री दनमाला सीतारमण याांनी भूतानमधे्य बीएचआयएम-

यूपीआय कू्यआर-आधाररत पेमेंट सेिा सुरू केल्याने िोन्ही 

शेजारच्या िेशाांमिील सहकायाथत आणखी बळकटी येणार आहे. 

• या सेिेचा िायिा िोन्ही िेशातील पयथटकाांना आधण व्यापाऱ्याांना 

होणार आहे. ही सेिा भारताच्या “शेजारी प्थम” या व्यापक 

िोरणाचा एक भाग आहे. 

चीनने जगातील पदहली व्यािसादयक लघु मॉडू्यलर अणुभट्टी 

बांधण्यास सुरूिात केली 

• चीनने िेशातील हेनान प्ांतातील चांगदझयांग अणु उजाा संयंि 

येथे जगातील पधहली व्यािसाधयक लघु मॉडू्यलर अणुभट्टी 

‘दलंगलॉंग िन’ बाांिण्यास अधिकृतपणे सुरुिात केली. 

• हा प्रकल्प चीनच्या राष्ट्र ीय अणूउजाथ कॉपोरेशनच्या 

(सीएनएनसी) च्या दलंगलॉंग िन (एसीपी 100) तांत्रज्ञानािर 

आिाररत आहे. या अणुभट्टी मधे्य एक बहुउदे्दशीय, 125 मेगािॅट 

क्षमतेची एसएमआर अणुभट्टी आहे. 
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इस्राईलमधे्य िूतािास उघडणारा युएई पदहला आखाती िेश 

• धद्वपक्षीय सांबांिात सुिारणा करण्याच्या करारािर स्वाक्षऱ्या 

केल्याच्या जिळपास एक िषाथनांतर संयुक्त अरब अदमरातीने 

इस्त्राईलमधे्य आपला िूतािास उघड्ला आहे. 

• असे करणारा तो पदहला आखाती िेश ठरला असून हा िूतािास 

तेल अिीि स्टॉक एक्सचेंज इमारतीमधे्य स्स्थत आहे. 

• या समारांभास इस्रायलचे निे अध्यक्ष आयझॅक हजोग उपस्स्थत 

होते. 

दसंगापूरने जगातील सिाात मोठे तरंगत्या सौर पॅनेल फामाचे 

अनािरण केले 

• दसंगापूरने जगातील सिाात मोठे तरंगते सौर पॅनेल फामाचे 

अनािरण केले. हा प्रकल्प हिामान बिलाांिर धनयांत्रण 

ठेिण्यासाठी 2025 पयांत सौरऊजेचे उत्पािन चौपट करण्याचे 

उधद्दष्ट् पूणथ करण्यासाठी िेशाच्या प्रयत्नाांचा एक भाग आहे. 

• पन्सचचम दसंगापूरमधील जलाशयािर िसलेले, 60 मेगािॅट- 

सौर िोटोव्होधल्टक िामथ सेम्बकॉपथ इांड्स्टर ीजच्या सांपूणथ 

मालकीच्या सहाय्यक कां पनीने बनधिले आहे. 

• या शेताचा धिस्तार 45 िुटबॉल मैिाना इतका असून धसांगापूरच्या 

5 जलशुद्धीकरण यत्राांना िीजपुरिठा करण्यास सक्षम आहे. 

• सोलर िामथमुळे िरिषी सुमारे 32 धकलोटन काबथन उत्सजथन 

कमी होऊ शकते. 

 

दनयुक्ती बातम्या 
 

श्याम श्रीदनिासन यांची फेडरल बँकेच्या एमडी आदण मुख्य 

कायाकारी अदधकारी पिी पुनदनायुक्ती करण्यास आरबीआयने 

मान्यता दिली 

• फेडरल बँकेच्या भागिारकाांनी चयाम श्रीदनिासन याांना पुन्हा 

तीन िषाांच्या कालाििीसाठी व्यिस्थापकीय संचालक आदण 

मुख्य कायाकारी अदधकारी म्हणून धनयुक्त करण्याच्या 

प्रस्तािाला मांजुरी धिली आहे. 
 

 

• त्ाांचा निीन कायथकाळ 23 सप्टेंबर 2021 पासून ते 22 सप्टेंबर 

2024 पयांत असेल. श्रीधनिासन याांनी 2010 मधे्य िेड्रल बँकेचे 

एमड्ी आधण मुख्य कायथकारी अधिकारी म्हणून पिभार 

स्वीकारला होता. 

दपयुष गोयल यांची राज्यसभेच्या सभागृहनेते पिी दनयुक्ती 

• कें द्रीय मांत्री पीयूष गोयल याांची राज्यसभेतील सभागृहनेतेपिी 

धनयुक्ती 06 जुलै 2021 पासून करण्यात आली आहे. 

• कनााटकचे राज्यपाल म्हणून पिभार स्वीकारणाऱ्या थािरचंि 

गहलोत याांची ते जागा घेतील. सभागृहनेते सरकारच्या सभा 

आधण कामकाजाचे आयोजन करण्यासाठी जबाबिार असतात. 

 

अथाव्यिस्था बातम्या 
 

दनमाला सीतारमण यांनी दतसऱ् या जी -20 दित्त मंत्र्ांच्या 

बैठकीला उपन्सस्थती िशादिली 

• इटलीच्या अध्यक्षतेखाली भरधिण्यात आलेल्या दतसऱ्या जी -

20 दित्त मंिी आदण कें द्रीय बँक गव्हनासा (एफएमसीबीजी) 

बैठकीत भारताच्या कें द्रीय अथथ ि कॉपोरेट व्यिहार मांत्री, 

दनमाला सीतारमण याांनी आभासी पद्धतीने उपस्स्थती िशथधिली. 

• िोन धििस चाललेल्या या बैठकीत जागदतक आदथाक जोखीम 

आदण आरोग्यदिषयक आव्हाने, कोव्हीड-19 महामारीतून 

उभारी घेण्यासाठी धोरणे, आंतरराष्ट्र ीय कर आकारणी, 

शाचित दित्त ि दित्तीय के्षि या सह धिधिि धिषयाांिर चचाथ 

झाली. 

• श्रीमती सीतारमण याांनी आधथथक पुनप्राथप्तीसाठी आिश्यक 

असलेल्या तीन उते्प्ररकाांसाठी इटलीने िाखधिलेल्या 

सजगतेबद्दल त्ा िेशाचे कौतुक केले. 

• ही तीन उपे्ररके म्हणजे दडदजटलीकरण, हिामान बिल कृती 

आदण शाचित पायाभूत सुदिधा.  

आरबीआयने ‘ररटेल डायरेर’ योजना सुरु केली 

• ररझव्हा बँक ऑफ इंदडयाने (आरबीआय) दकरकोळ 

गंुतिणूकिारांसाठी ‘आरबीआय ररटेल डायरेर’ योजना 

सुरू केली असून त्ाद्वारे ते प्राथधमक ि माध्यधमक अशा िोन्ही 

सरकारी कजारोख्यांची (जी-सेक) थेट खरेिी-दिक्री करू 

शकतात. 

• बँक-मु्यचु्यअल िां ड् सारख्या सांचाधलत सांसािनाांच्या 

व्यिस्थापकाांच्या पलीकडे् जी-सेक्समिील धकरकोळ सहभाग 

िाढधिण्यासाठी आधण जी-सेकच्या मालकीचे लोकशाहीकरण 

करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. 

• ही योजना िैयस्क्तक गुांतिणूकिाराांकडू्न सरकारी 

कजथरोख्याांमधे्य गुांतिणूक िाढािी या करता असून त्ात 

धकरकोळ गुांतिणूकिाराांना (व्यक्तीांना) आरबीआयकडे् ‘ररटेल 

डायरेर दगल्ट अकाउंट’ (आरड्ीजी खाते) ऑनलाईन 

पोटथलद्वारे उघड्ण्याची आधण िेखभाल करण्याची सुधििा 

उपलब्ध आहे. 
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कें द्र सरकारने कमाचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 17% िरून 28% 

पयंत िाढदिला 

• पांतप्रिान नरेंद्र मोिी याांच्या अध्यक्षतेखालील कें द्रीय 

मांधत्रमांड्ळाने कें द्र सरकारच्या कमथचाऱ् याांना आधण 

धनिृत्तीिेतनािारकाांचा महागाई भत्ता 28% पयांत िाढधिण्यास 

मान्यता धिली आहे. 

• महागाई भत्ता सध्याच्या 17% च्या तुलनेत एकूण 11% ने िाढला 

आहे. िाढलेले ड्ीए आधण ड्ीआर िर 1 जुलै 2021 पासून लागू 

होतील. 

 जून मधे्य घाऊक दकंमत दनिेशांक आधाररत महागाई 12.07% 

िर आली 

• कच्च्च्या तेलाच्या आधण खाद्यपिाथाांच्या धकां मती ांमधे्य काही 

प्रमाणात घट झाल्याने घाऊक दकंमत-आधाररत महागाई 

मधे्य जूनमधे्य धकरकोळ घसरण होऊन 12.07% आली आहे. 

• मागील िषी जून मधे्य महागाईच्या िाढीचा िर हा -1.81% होता. 

• ड्ब््लयूपीआय चलनिाढीचा िर जूनमधे्य सलग धतसऱ् या 

मधहन्यात िोन अांकी राधहला असून ग्राहक दकंमत दनिेशांक 

आिाररत महागाई जून मधे्य 6.26% होती. 

आरबीआयने निीन ग्राहक जोडण्याला मास्टरकाडा एदशयािर 

दनबंध घातले आहेत 

• पेमेंट धसस्टम डे्टाच्या स्टोरेजिरील धनिेशाांचे पालन न केल्याने 

ररझव्हा बँक ऑफ इंदडयाने 22 जुलै 2021 पासून निीन 

भारतीय ग्राहकाांना जोड्ण्यासाठी मास्टरकाडा एदशया / 

पॅदसदफक प्ायवे्हट दलदमटेडिर धनबांि घातले आहेत. 

• आरबीआयने एदप्ल 2018 मधे्य एक पररपत्रक जारी केले होते, 

त्ाद्वारे सिथ यांत्रणा प्रिात्ाांना त्ाांच्याद्वारे सांचाधलत पेमेंट यांत्रणेशी 

सांबांधित सिथ माधहती भारतात सांग्रधहत केली जािी हे धनिेश 

िेण्यात आले होते. 

 

बँदकंग बातम्या 
 

आरबीआयने डॉ.दशिाजीराि पाटील दनलंगेकर अबान को-

ऑपरेदटव्ह बँकेचा परिाना रद्द केला 

• ररझव्हा बँक ऑफ इंदडयाने (आरबीआय) लातूर येथील 

डॉ.दशिाजीराि पाटील दनलंगेकर अबान को-ऑपरेदटव्ह 

बँकेचा परिाना पुरेसे भाांड्िल नसल्याने आधण उत्पन्न 

धमळण्याची शक्यताही नसल्याने रद्द केला आहे. 

• ही महाराष्ट्र ातील बँक आपल्या ठेिीिाराांना पूणथ िेय िेण्यास 

असमथथ आहे असे आरबीआयने म्हटले आहे. 

आरबीआयने डॉ.दशिाजीराि पाटील दनलंगेकर अबान को-

ऑपरेदटव्ह बँकेचा परिाना रद्द केला 

• ररझव्हा बँक ऑफ इंदडयाने (आरबीआय) लातूर येथील 

डॉ.दशिाजीराि पाटील दनलंगेकर अबान को-ऑपरेदटव्ह 

बँकेचा परिाना पुरेसे भाांड्िल नसल्याने आधण उत्पन्न 

धमळण्याची शक्यताही नसल्याने रद्द केला आहे. 

• ही महाराष्ट्र ातील बँक आपल्या ठेिीिाराांना पूणथ िेय िेण्यास 

असमथथ आहे असे आरबीआयने म्हटले आहे. 

 

कराराच्या बातम्या 
 

अ ॅन्सक्सस बँकेने संरक्षण सेिेच्या पगाराच्या पॅकेजसाठी भारतीय 

सैन्याबरोबर सामंजस्य करार केला 

• िेशातील धतसऱ् या क्रमाांकाची सिाथत मोठी खासगी बँक, अ ॅस्क्सस 

बँकेने भारतीय सैन्याबरोबर “पॉिर सॅल्यूट” उपक्रमाांतगथत 

संरक्षण सेिा पगाराच्या पॅकेजचा प्रस्ताि िेण्यासाठी सामांजस्य 

करार केला आहे. 

• सांरक्षण सेिा पगाराच्या पॅकेजद्वारे सैन्याच्या सिथ अधिका-याांना 

िेगिेगळे िायिे िेण्यात येतील. यामधे्य सेिारत आदण 

सेिादनिृत्त सिथ अधिकाऱ्याांचा समािेश असेल. 

• या करानुसार बँक सैन्य िलातील सिथ कमथचाऱ् याांना ₹ 56 

लाखांपयंत िैयस्क्तक अपघाती सांरक्षणकिच िेणार आहे. 

• 8 लाखांपयंत धशक्षण अनुिान; एकूण कायमस्वरुपी पूणथ 

अपांगत्व सांरक्षणकिच 46 लाख आधण कायमस्वरूपी आांधशक 

अपांगत्व साठी 46 लाखांपयंत संरक्षणकिच धमळणार आहे. 

• हिाई अपघाताचे सांरक्षणकिच ₹ 1 कोटी आधण कुटुांबातील 

सिस्यासाठी धिनामूल्य अदतररक्त डेदबट काडा या सुधििा 

असणार आहेत. 
 

अ ॅन्सक्सस बँक आदण मॅक्स बुपा हेल्थ इन्स्शुरि ने बँकाशु्यरि 

करारिर स्वाक्षऱ्या केल्या 

• मॅक्स बुपा हेल्थ इन्स्शुरि या एक स्वतांत्र आरोग्य धिमा कां पनीने 

िेशातील धतसऱ् या क्रमाांकाची खासगी के्षत्रातील बँक असलेल्या 

अ ॅन्सक्सस बँके बरोबर बँकाचयुरि करार केला आहे. 

• या करारामुळे अ ॅस्क्सस बँकेच्या कमाचाऱ् यांना आदण ग्राहकांना 

सिथसमािेशक आरोग्य धिमा उपाय प्रिान करण्यात येतील. 

• या करारानुसार बँकेच्या 4500 पेक्षा अदधक शाखांमधील 

ग्राहकाांना मॅक्स बुपाने प्रिान केलेल्या आरोग्य धिमा 

उत्पािनाांद्वारे िजेिार आरोग्य सेिा उपलब्ध होणार आहेत. 

आयआयटी मद्रास आदण सोनी इंदडया एकदितपणे संिेिन 

2021 आयोदजत करणार 

• आयआयटी मद्रास प्िताक टेक्नोलॉजीज फाऊंडेशन 

(आयआयटीएम-पीटीएफ) आधण सोनी इंदडया सॉफ्टिेयर 

सेंटर प्ायवे्हट दलदमटेड याांनी ‘संिेिन 2021 – सेन्सिंग 

सोल्युशि फॉर इंदडया’ नािाच्या राष्ट्र ीय स्तरािरील हॅकाथॉन 

आयोधजत करण्यासाठी भागीिारी केली आहे. 
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• हे सोनी सेमीकंडरर सोल्यूशि कॉपोरेशनच्या 

एसपीआरईएसईएनसीई™ बोड्ाथिर आिाररत असून भारताशी 

सबांधित सामाधजक समस्याांिर उत्तरे शोिणे हा हॅकाथॉन उदे्दश 

आहे. 

आयएएचईने नोएडामधे्य सीएटीटीएस ची स्थापना 

करण्यासाठी नू्य साउथ िेल्स दिद्यापीठाशी करार केला 

• रसे्त िाहतूक आधण महामागथ मांत्रालयाच्या अांतगथत असलेल्या 

भारतीय महामागा अदभयांदिकी (आयएएचई) ने उत्तर 

प्िेशमधील नोएडा येथे उन्नत पररिहन तंिज्ञान ि प्णाली 

(सीएटीटीएस) स्थापन करण्यासाठी ऑस्टरेदलयाच्या नू्य 

साउथ िेल्स दिद्यापीठाशी करार केला आहे. 

• रसे्त िाहतूक आधण महामागथमांत्री दनतीन गडकरी याांच्या 

उपस्स्थतीत एका आभासी समारांभात करारािर स्वाक्षऱ्या 

करण्यात आल्या. 

• सीएटीटीएस िाहतुकीच्या के्षत्रात ऑस्टर ेधलया आधण भारतमिील 

उद्योग आधण स्टाटथअप्सना प्रोत्साहन िेण्यासाठी उतृ्कष्ट्ता कें द्र 

असेल (सीओई) तसेच प्रगत पररिहन प्रणालीच्या नाधिन्यपूणथ, 

सांशोिन आधण धिकासासाठी सांिी िेखील प्रिान करेल. 

 

सदमट आनि कॉन्फरन्स बातम्या 
 

9 व्या आनियाई उर्ाामंत्री गोलमेर् पररषदेचे आयोर्ि भारतात  

• 9 व्या आनियाई मंत्री ऊर्ाामंत्री गोलमेर् पररषदेचे 

(एएमईआर 9) आयोजन भारतात होण्यास आंतरराष्ट्र ीय ऊर्ाा 

मंचिे (आयईएफ) मान्यता दिली आहे. ही पररषि 2022 मधे्य 

पार पडेल या मधे्य 2018 साली अबुधाबीत झालेल्या चचाांना 

पूर्णरूप िेण्यात येईल. 

• आयईएफचे सरनचटणीस र्ोसेफ मॅकमोनिगल आदर् 

उर्ाामंत्री धमेंद्र प्रधाि याांच्यात झालेल्या आभासी बैठकीनांतर 

भारताने या ऊजाण गोलमेज पररषिेचे यजमानपि स्वीकारले. 

 

रॅक्स आदण अहिाल बातम्या 
 

जागदतक अन्न सुरक्षा आदण पोषण न्सस्थती अहिाल 2021 

• संयुक्त राष्ट्र ांच्या अन्न आदण कृषी संघटनेने (युएन-एफएओ) 

प्रिधशथत केलेल्या “जागदतक अन्न सुरक्षा आदण पोषण न्सस्थती 

अहिाल 2021″ नुसार 2020 मधे्य 720 ते 811 िशलक्ष 

लोकाांना उपासमारीचा सामना करािा लागला. 2019 मधे्य हे 

प्रमाण 161 िशलक्षने कमी होते. 

• हा अहिाल सांयुक्त राष्ट्रसांघाच्या अन्न ि कृषी सांघटनेने (एिएओ), 

आांतरराष्ट्र ीय कृषी धिकास धनिी (आयएिएड्ी), यूएन बाल धनिी 

(युधनसेि), जागधतक अन्न कायथक्रम (ड्ब््लयूएिपी) आधण 

जागधतक आरोग्य सांघटना (ड्ब््लयूएचओ) याांनी सांयुक्तपणे तयार 

केला आहे. 

अहिालाबाबत महत्त्वाची तथे्य:  

• जगात 2020 मधे्य उपासमार शन केलेल्या लोकाांची सांख्या: 

720 ते 811 िशलक्ष िरम्यान 

• आधशयााः  418 िशलक्ष (जगाच्या 50% पेक्षा जास्त ) 

• आधिका: 282 िशलक्ष 

• सन 2020 मधे्य जिळपास 2.37 अब्ज लोकाांना पुरेशा अन्नाची 

सोय नव्हती,2019 च्या तुलनेत ही िाढ 320 िशलक्ष आहे. 

• 5 िषाथखालील मुलां  स्टांधटांगमुळे (ियासाठी कमी उांची) बाधित: 

22.0 टके्क 

• 5 िषाथखालील मुलाांना (उांचीसाठी कमी िजन) पररणामाः  6.7 

टके्क 

• 5 िषाांपेक्षा कमी ियाची अधतिाजनाची मुले (जास्त उांचीसाठी 

िजन): 5.7 टके्क 

• अशक्तपणामुळे पुनरुत्पािक ियातील मधहलाांमधे्य अनेधमया ची 

टके्किारी:29.9% 

• केिळ स्तनपान िेणाऱ् या 6 मधहन्याांपेक्षा कमी ियाच्या मुलाांचे 

प्रमाण: 44% 

 

संरक्षण बातम्या 
 

भारत डायनॅदमक्स दलदमटेडने भारतीय िायुसेनेसह 499 कोटी 

रुपयांचा करार केला 

• भारत डायनॅदमक्स दलदमटेड (बीडीएल) ने भारतीय हिाई 

िलाला (आयएएफ) आकाश के्षपणास्त्रांचे उत्पािन ि पुरिठा 

करण्यासाठी सांरक्षण मांत्रालयाशी करार केला आहे. 

• या कराराची एकूण धकां मत सुमारे 499 कोटी रुपये आहे. 

• आकाश के्षपणास्त्रा दिषयी:  

• आकाश ही मध्यम-शे्रणीची धिरती जदमनीिरून हिेत मारा 

करणारी (एसएएम) प्रणाली आहे जी भारताच्या एकान्सत्मक 

मागािदशात के्षपणास्त्र दिकास कायाक्रम 

(आयजीएमड्ीपी)अांतगथत धिकधसत केली जात आहेत. 
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• आयजीएमड्ीपी अांतगथत प्रकल्पाांसाठी बीडीएल ही प्रमुख 

उत्पािन सांस्था आहे 

• आकाश के्षपणास्त्र सांरक्षण सांशोिन ि धिकास सांघटनेने 

(ड्ीआरड्ीओ) धिकधसत केले आहे आधण भारतीय सेना आधण 

भारतीय हिाई िलासाठी भारत ड्ायनॅधमक्स धलधमटेड् 

(बीड्ीएल) धनधमथत आहे. 

• बीड्ीएल सीएमड्ी: कमोडोर दसद्धाथा दमश्रा (दनिृत्त) 

भारतीय नौिलात 10 िे पाणबुडी दिरोधी लढाऊ दिमान ‘पी -8 

आय’ िाखल 

• अमेररकेतील धिमान धनमाथण कां पनी बोइंग कडू्न भारतीय 

नौिलाला 10 िे पाणबुडी दिरोधी लढाऊ धिमान ‘पी -8 आय’ 

प्राप्त झाले आहे. 

• पी -8 आय ही एक लाांब पल्ल्याचे सागरी टेहळणी ि 

पाणबुड्ी-धिरोिी लढाऊ धिमान असून अमेररकन नौिलाकडे् 

असलेल्या पी -8 ए पोझेडॉनचा चा एक प्रकार आहे. 

• भारत या धिमानाचा पदहला आांतरराष्ट्र ीय ग्राहक आहे. 

 

पुरस्कार बातम्या 
 

झैला अिंत-गाडेने 2021 ची न्सिप्स राष्ट्र ीय से्पदलंग बी स्पधाा 

दजंकली 

क्र. शे्रणी दिजेता उपदिजेता 

1. 
पुरुष 

एकेरी 

नोिाक जोकोधिच 

(सधबथया) 

मटे्टओ बेरेधटनी 

(इटली) 

2. 
मदहला 

एकेरी 

अ ॅशलेह बाटी 

(ऑस्टर ेधलया) 

करोलना स्िस्कोव्ह 

(झेक प्रजासत्ताक) 

4. 
मदहला 

िुहेरी 

धहधसए सु-िेई आधण 

एधलस मटेन्स 

िेरोधनका 

कुिेरमेटोिा आधण 

एलेना िेधिना 

5. 
दमश्र 

िुहेरी 

नील सू्कप्सकी आधण 

धड्जायरा क्रॅ व्हधझक 

जो सॅधलसबरी 

आधण हॅररएट ड्ाटथ 

 

• लुईदझयानामधील नू्य ऑलीयि येथे राहणाऱ्या आदिका-

अमेररकन, झैला अिंत-गाडेने 2021 ची न्सिप्स राष्ट्र ीय 

से्पदलंग बी स्पधाा धजांकली आहे. या स्पिेची धिजेतेपिाची 

रक्कम 50000 डॉलसा आहे. 

• स्पिेच्या 93 िषाांच्या इधतहासात झैला हा पधहला आदिकी-

अमेररकन स्पिथक आहे. 

• .1998 मधे्य जमैकाच्या जोड्ी-अ ॅनी मॅक्सिेलनांतर झैला पधहला 

कृष्णिणीय स्पिथक आहे. स्स्क्रप्स नॅशनल से्पधलां ग बी ही 

अमेररकेत िाधषथक से्पधलां ग स्पिाथ आहे. 

सय्यि उस्मान अझर मकसुसी यांना ‘कॉमनिेल्थ पॉईंट्स ऑफ 

लाइट’ पुरस्कार प्ाप्त 

• हैिराबािमिील सामाधजक कायथकते सय्यि उस्मान अझर 

मकसुसी जे “भुकेला धमा नसतो [हंगर हॅज नो ररलीजन]” 

या कायथक्रमाद्वारे िररोज हजारो भुकेल्याांना अन्न िान करतात. 

• त्ाांच्या या मोधहमेसाठी त्ाांना युकेच्या प्रधतधित कॉमनिेल्थ 

पॉईंट्स ऑफ लाईट पुरस्काराने सन्माधनत करण्यात आले. 

पिकार एन एन दपल्लई यांना बीकेएस सादहत्य पुरस्कार जाहीर 

• बहरीन केरदलय समाजम (बीकेएस) च्या ितीने िेण्यात 

येणारा 2021चा सादहन्सत्यक पुरस्कार पत्रकार आधण 

नाटककार ओमचेरी एन एन दपल्लई याांना जाहीर करण्यात 

आला आहे. 

• बीकेएसचे अध्यक्ष पी. व्ही. राधाकृष्ण दपल्लई, सरधचटणीस 

िगीझ कराकल आधण साधहस्त्क शाखा सधचि धिरोज धतरुित्र 

याांनी या पुरस्काराची घोषणा केली. 

• धनिड्सधमतीचे प्रमुख कािंबरीकार एम मुकंुिन होते. या 

पुरस्काराचे स्वरूप रोख रक्कम आधण सन्मानपत्र असे आहे. 

 

क्रीडा बातम्या 
 

आयसीसीने मनु सािनी यांना सीईओ पिािरून मुक्त केले 

• आंतरराष्ट्र ीय दक्रकेट पररषिेने (आयसीसी) मनु सािनी याांची 

मुख्य कायाकारी अदधकारी पिािरून तात्काळ मुक्तता केली 

आहे. आयसीसीच्या सिस्य बैठकीत हा धनणथय घेण्यात आला. 

• कायथिाहक मुख्य कायथकारी अधिकारी म्हणून जॉफ अलादडास 

हे पुढेही कामकाज पाहतील. बाह्य एजन्सीने घेतलेल्या अांतगथत 

आढािािरम्यान झालेल्या धिधिि आरोपानांतर सािनी याांना 

माचथमधे्य धनलां धबत करण्यात आले होते. 

दिम्बल्डन अदजंक्यपि स्पधाा 2021: दिजेत्यांची संपूणा यािी 

• पुरुष गटात नोिाक जोकोदिचने धिम्बल्ड्नच्या अांधतम 

सामन्यात मटे्टओ बेरेटेदटनीचा 6-7 (4-7), 6-4, 6-4, 6-3 असा 

पराभि करत आपले सहािे दिम्बल्डन दिजेतेपि आधण 20 

िा गँ्रडसॅ्लम करंडक धजांकला. 

• या धिजयासह जोकोधिचने रॉजर फेडरर आदण राफेल निाल 

याांच्यासह 20 गँ्रडसॅ्लम धिजेतेपिाच्या धिक्रमाची बरोबरी केली. 

• दिदिध शे्रणीमंधे्य दिजेत्यांची संपूणा यािी: 
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अजेंदटनाने ब्राझीलला नमित कोपा अमेररका 2021 चषक 

दजंकला 

• ररओ दि जानेरो मिील मराकाना से्टदडयमिर खेळधिण्यात 

आलेल्या कोपा अमेररका फुटबॉल स्पधेच्या अांधतम सामन्यात 

दलओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील अजेंधटनाने नेमारच्या 

ब्राझीलचा 1-0 असा पराभि करत कोपा अमेररका 2021 

चषक धजांकला. 

• कोपा अमेररका ही िधक्षण अमेररकेच्या िुटबॉल सांघ 

कॉने्मबॉलच्या ितीने आयोधजत पुरुषाांच्या आांतरराष्ट्र ीय िुटबॉल 

स्पिेची 47 िी आिृत्ती होती. 1991 नांतर पधहल्याांिाच ही स्पिाथ 

पे्रक्षकाांधिना भरधिण्यात आली. 

बीसीसीआयने िेशांतगात दक्रकेटसाठी 7 सिस्यीय काया गटाची 

स्थापना केली 

• भारतीय दक्रकेट दनयामक मंडळाने (बीसीसीआय) स्थाधनक 

खेळाडू्ांना भरपाई पॅकेज आधण िेशांतगात दक्रकेटच्या इतर 

बाबी ांचा धिचार करण्यासाठी सात सिस्यीय काया गट स्थापना 

केली आहे. 

• कोव्हीड्-19 महामारीमुळे स्थधगत झालेल्या िेशाांतगथत धक्रकेट 

स्पिाांमुळे झालेल्या नुकसानाचा खेळाडू्ांना योग्य मोबिला 

िेण्यासाठी हा गट स्थापन करण्यात आला आहे. 

• गटाचे सिस्य रोहन जेटली (उत्तर धिभाग), युििीर धसांग (मध्य 

धिभाग), जयिेि शाह (पस्श्चम धिभाग), िेिदजत सैधकया (उत्तर-

पूिथ धिभाग), अधिशेक ड्ालधमया (पूिथ धिभाग), सांतोष मेनन 

(िधक्षण धिभाग), मोहम्मि अझरुद्दीन (िधक्षण धिभाग) 

बांगलािेशचा अष्ट्पैलू खेळाडू महमूिुल्लाहने कसोटी 

दक्रकेटमधून दनिृत्ती जाहीर केली 

• हरारे स्पोट्ास क्लब येथे बांगलािेशच्या दझम्बाबे्वदिरुद्धच्या 

एकमेि कसोटी सामन्याच्या िरम्यान बाांगलािेशचा धक्रकेटपटू 

महमूिुल्लाह ररयािने कसोटी धक्रकेटमिून धनिृत्तीची घोषणा 

केली आहे. 

• 2009 मधे्य बाांगलािेशच्या िेस्ट इंदडज िौऱ् यामधे्य 

महमूिुल्लाने कसोटी धक्रकेटमधे्य पिापथण केले होते. 
 

 

समीर बॅनजीने दिम्बल्डन कदनष्ठ पुरुष िगााचे जेतेपि पटकािले 

• ऑल इांग्लां ड् क्लबमधे्य भरधिण्यात आलेल्या पुरुषांच्या कदनष्ठ 

िगाातील दिम्बल्डन चे जेतेपि भारतीय-अमेररकी समीर 

बॅनजीने पटकािले. 

• त्ाने अमेररकेच्याच न्सव्हरर दललोव्हचा 7-5, 6-3 असा पराभि 

केला. 

सोफी इके्लस्टोन, डेव्हन कॉनिे यांना आयसीसीचा मदहन्यातील 

सिोतृ्कष्ट् खेळाडूचा पुरस्कार 

• इंग्लंडची ड्ािखुरी धिरकीपटू सोफी इके्लस्टोन आधण 

नू्यझीलंडचा सलामीिीर डेव्हन कॉनिे याांना जून 2021 चा 

आयसीसीचा मदहन्यातील सिोतृ्कष्ट् खेळाडू (आयसीसी 

पे्लअर ऑफ ि मन्थ) हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 

• हा धकताब धजांकणारा डे्व्हन कॉनिे हा नू्यझीलां ड्चा पदहला 

खेळाडू् आहे. 

2022 च्या खेलो इंदडया युिा खेळांचे आयोजन हररयाणा मधे्य 

होणार 

• 2021 च्या खेलो इंदडया युिा खेळांचे आयोजन फेब्रुिारी 

2022 मधे्य हररयाणा राज्यात होणार आहे. 

• याआिी ही स्पिाथ धड्सेंबर 2021 मधे्य होणार होती मात्र 

कोव्हीड-19 च्या सांभाव्य धतसऱ्या लाटेचा धिचार करून, युिा 

खेळाडू्ांच्या सुरधक्षततेसाठी ही स्पिाथ िेबु्रिारी 2022 मधे्य 

ढकलण्यात आली आहे. 

युरो 2020 च्या अंदतम फेरीत इटलीने इंगं्लडला पेनल्टी 

शूटआऊट िर हरिले 

• इंग्लंड आदण इटली याांच्यामधे्य झालेल्या युरोदपयन 

चँदपयनदशप अांधतम लढतीत इटलीने इंग्लंडला पेनल्टी 

शूटआऊट (3-2) िर हरिून 2020 च्या युरो चषकािर आपले 

नाि कोरले. 

• अांधतम िेरीत पोहोचण्याची इांग्लां ड्ची 1966 नांतर ही पधहलीच 

िेळ होती इटलीने याआिी 2000 आदण 2012 मधे्य युरो कप 

ची अांधतम िेरी गाठली होती. 

• इटलीचा गोलरक्षक ग्यानलुइगी डोन्नारुम्माला स्पिेतील 

सिोत्तम खेळाडू्चा स्खताब िेण्यात आला. 

 युरो 2020 मधे्य पोतुागालचा कणाधार दिन्सस्तयानो रोनाल्डोला 

गोल्डन बूट सन्मान 

• पोतुागालचा कणथिार आधण आिुधनक काळातील महान 

िुटबॉलपटू दक्रन्सस्टयानो रोनाल्डोने सिाथधिक गोल 

केल्यामुळे युरो 2020 चषक स्पिेतील गोल्डन बूट पुरस्कार 

त्ाला िेण्यात आला. 

• त्ाने एकूण 5 गोल ड्ागले. 
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2026 सालच्या जागदतक बॅडदमंटन स्पधेचे आयोजन भारतात 

होणार 

• जागदतक बॅडदमंटन महासंघा (बॅड्धमांटन िल्थ ड् िेड्रेशन) ने 

2026 साली होणाऱ्या जागदतक बॅडदमंटन स्पधेचे आयोजनपि 

भारताकडे सोपिले आहे. 

• ऑधलस्म्पक िषथ िगळता िरिषी होणाऱ्या या प्रीधमयर स्पिेचे 

यजमान भारत होण्याची ही िुसरी िेळ आहे. यापूिी 2009 साली 

हैिराबाि येथे भारताने बीड्ब््लयूएि िल्थ ड् चॅस्म्पयनधशपचे 

आयोजन केले होते. 

ऑदलन्सम्पकमधे्य दजमॅ्नन्सस्टक्सचे परीक्षण करणारे िीपक काबरा 

पदहले भारतीय 

• ऑधलस्म्पक खेळाांच्या दजमॅ्नन्सस्टक स्पधेचे परीक्षण करण्यासाठी 

धनिड् झालेले िीपक काबरा पदहले भारतीय व्यक्ती आहेत. 

• ते 23 जुलै सुरू होणाऱ्या टोदकयो ऑदलन्सम्पकमधे्य पुरुषाांच्या 

कलात्मक धजम्नॅस्टचे परीक्षण करणार आहेत. 

ए.आर. रहमान यांनी टोदकयो ऑदलन्सम्पकसाठी फूतीगान 

“दहंिुस्थानी िे” रचले 

• गाधयका अनन्या दबलाा याांनी टोदकयो ऑदलन्सम्पकमधे्य भाग 

घेणाऱ्या भारतीय खेळाडू्ांसाठी सांगीतकार ए.आर. रहमान 

याांच्यासाथीने एक “दहंिुस्थानी िे” नािाचे सु्फतीगीत तयार केले 

आहे. या गाण्याच्या उि्घाटन समारांभाला माधहती ि प्रसारण मांत्री 

अनुराग ठाकूर हेिेखील उपस्स्थत होते. 

• या गाण्याच्या स्व्हधड्ओ मधे्य माजी भारतीय ऑधलस्म्पक पिक 

धिजेत्ाांनी धिशेष उपस्स्थती लािली आहे तसेच मागील 

स्पिाांमिील धिजयाचे क्षण िेखील या स्व्हड्ीओमधे्य धिसणार 

आहेत. 

बाबर आझम एकदििसीय सामन्यांत सिाात िेगिान 14 शतके 

ठोकणारा फलंिाज ठरला 

• पाधकस्तानचा कणथिार बाबर आझम याने एजबॅस्टन येथे 

झालेल्या दतसऱ् या एकदििसीय सामन्यात इांग्लां ड्धिरुद्ध शतकी 

खेळी करत एकधििसीय सामन्याांत सिाथत िेगिान 14 शतके 

ठोकणारा िलां िाज ठरला.त्ाने आपली 14 शतके केिळ 81 

सामन्याांत पूणथ केली. 

• त्ाने हादशम अमला, भारतीय संघाचा कणाधार दिराट 

कोहली आधण ऑस्टर ेधलयन िलां िाज एकदििसीय सामन्यांत 

सिाात िेगिान 14 शतके ठोकणारा फलंिाज ठरला मागे 

टाकले. 

गोकुळम केरळ एफसी एएफसी मदहलांच्या क्लब अदजंक्यपि 

स्पधेत भारताचे प्दतदनदधत्व करणार 

• अन्सखल भारतीय फुटबॉल महासंघाने (एआयएिएि) 

2020-21 च्या एएफसी क्लब अदजंक्यपि स्पिेत भारताचे 

प्रधतधनधित्व करण्यासाठी गोकुळम केरळ फुटबॉल क्लब ची 

धनिड् केली आहे. 

• बांगळुरु येथे 2019-20 च्या इांधड्यन िुमन लीग (आयड्ब््लयूएल) 

च्या अांधतम िेरीत धक्रिसा एिसीला पराभूत करून गोकुळम 

केरळ एिसी राष्ट्र ीय धिजेतेपि धमळधिणारा केरळचा पधहला 

सांघ ठरला होता. 

 

दिज्ञान आदण तंिज्ञान बातम्या 
 

इस्रो ऑगस्टमधे्य दजओ इमेदजंग उपग्रह प्के्षदपत करणार 

• भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) 12 ऑगस्ट रोजी 

जीएसएलव्ही-एफ10 प्रके्षपकाद्वारे जीआयएसएटी-11 हा 

दजओ इमेदजंग उपग्रह प्रके्षधपत करणार आहे. इस्रोने यापूिी 

माचथ 2021 मधे्य हा उपग्रह प्रके्षधपत करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न 

केला होता. 

• हा उपग्रह पृथ्वीच्या धिषुििृत्तापासून सुमारे 36,000 दक.मी. 

अंतरािर असलेल्या भू-न्सस्थर उपग्रह कके्षत सोड्ला जाणार 

आहे. 

• इस्रोच्या म्हणण्यानुसार जीआयएसएटी -१ धनयधमत अांतराने मेघ-

धिरधहत पररस्स्थतीत भारतीय उपखांड्ातील िास्तधिक-िेळेच्या 

धनरीक्षणास मित करेल. 

इस्रोने गगनयान कायाक्रमासाठी आिश्यक असलेल्या दिकास 

इंदजनची दतसरी यशस्वी चाचणी केली 

• भारतीय अिकाश संशोधन संसे्नथे (इस्रो) गगनयानसाठी 

इांधजन पात्रता आिश्यकतेचा भाग म्हणून मानि-उपयुक्त 

जीएसएलव्ही एमके III िाहनाच्या कोर एल 110 द्रि 

अिस्थेसाठी द्रि प्रणोिक दिकास इंदजनची धतसरी िीघथ-

कालाििीची उष्ण चाचणी यशस्वीररत्ा पूणथ केली. 

• इांधजन चाचणी सुधििा, इसरो प्ोपल्शन कॉम्प्पे्लक्स 

(आयपीआरसी), महेंद्रदगरी, तादमळनाडू येथे ही चाचणी 

घेण्यात आली. 

 

पुस्तके आदण लेखक बातम्या 
 

करीना कपूर यांनी “ि पे्ग्निी बायबल” पुस्तकाचे लोकापाण 

केले 

• करीना कपूर खान याांनी “कररना कपूर खानस् पे्ग्निी 

बायबल” नािाच्या त्ाांच्या नव्या पुस्तकाची घोषणा केली आहे. 

अधभनेत्रीने या पुस्तकाला स्वत:चे दतसरे अपत्य असे िेखील 

सांबोिले आहे. 

पंतप्धान मोिी यांना ‘श्री गुरु गोदबंि दसंह यांचे रामायण’ ची 

प्थम प्त सुपूिा 

• प्ख्यात िकील केटीएस तुलसी याांच्या माता धििांगत बलधजत 

कौर तुलसी याांनी धलधहलेल्या “श्री गुरु गोदबंि दसंहजी यांचे 

रामायण” या पुस्तकाची पधहली प्रत भारताचे प्तपंतप्धान 

नरेंद्र मोिी याांना िेण्यात आली आहे. हे पुस्तक इंदिरा गांधी 

नॅशनल सेंटर फॉर आट्ासने प्रकाधशत केले आहे. 
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• त्ाधशिाय पांतप्रिानाांनी छत्तीसगड्चे कॉांगे्रसचे धिद्यमान 

राज्यसभा खासिार केटीएस तुळसी याांच्या गुरबानी िाणीतील 

पठणाचे लोकापथण करण्यात आले. 

“आटा ऑफ कॉन्स्जू्यररंग अल्टरनेट ररयदलटीज” हे पुस्तक प्दसद्ध 

• दशिम शंकर दसंह आधण आनंि वं्यकटारायणन याांनी 

धलधहलेल्या ‘ि आटा ऑफ कॉन्स्जु्यररंग अल्टरनेट 

ररयदलटीज: हाऊ इन्फॉरमेशन िॉरफेअर शेप्स युअर िल्ा ड’ 

या निीन पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

• हापारकॉदलि याांनी हे पुस्तक प्रकाधशत केले आहे. 

अशोक चक्रिती यांनी दलदहलेले “स्टरगल दिदिन: मेमॉईर ऑफ 

इमजािी” पुस्तक प्कादशत 

• अशोक चक्रिती धलस्खत “स्टरगल दिदिन: मेमॉईर ऑफ 

इमजािी” पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. 

• ते एक अथथतज्ञ असून गेल्या चाळीस िषाांपासून मुख्यताः  

आधिकन प्रिेशातील िेशाांना िोरण सल्ला िेत आहेत. 

• सध्या ते हरारे येथील दझम्बाबे्व सरकारचे िररष्ठ आदथाक 

सल्लागार आहेत. 

एम. िेंकयाह नायडू यांना ‘उिूा किी आदण लेखक – िख्खनची 

रते्न’ हे पुस्तक सािर करण्यात आले 

• उपराष्ट्र पती एम. िेंकयाह नायडू याांना जे्यि पत्रकार, जे.एस. 

इफे्तखार धलस्खत ‘उिूा किी आदण लेखक – िख्खनची रते्न 

[उिूा पोएट्स अँड रायटसा- जेम्स ऑफ डेक्कन] ’ हे पुस्तक 

सािर करण्यात आले. 

• हैिराबािचा सांस्थापक मुहम्मि कुली कुतुब शहा याांच्या 

काळापासून आजच्या काळापयांत डे्क्कनच्या समृद्ध साधहस्त्क 

आधण साांसृ्कधतक परांपरा या पुस्तकात आल्या आहेत. 

बालबृहस्पती नाइट दहचे “ि गे्रट दबग लायन” पुस्तक प्कादशत 

• “ि गे्रट दबग लायन” नािाचे पुस्तक बालबृहस्पती दक्रदसस 

नाइट धहने काढलेले आधण धलधहलेले आहे. या पुस्तकात दसंह 

आदण िोन मुलांची कथा आहे.हे मैत्री, सिथसमािेशकता, 

िन्यजीि सांरक्षण आधण कल्पनेच्या जगाबद्दल चचाथ करते. 

• हे पुस्तक पेंस्ग्वन रँड्म हाऊस इांधड्याच्या “पदफन” इस्रांटद्वारे 

प्रकाधशत केले गेले आहे. 

 

महत्वाचे दििस 
 

10 जुलै: राष्ट्र ीय मत्स्य शेतकरी दिन 

• मत्स्य दिभाग, मत्स्यव्यिसाय , पशुसंिधान आदण 

िुग्धव्यिसाय मंिालय आधण राष्ट्र ीय मत्स्यव्यिसाय दिकास 

मंडळ (एनएफडीबी) याांच्या सांयुक्त धिद्यमाने िरिषी 10 जुलै 

रोजी राष्ट्र ीय मत्स्य शेतकरी धिन साजरा केला जातो. 

• हा धििस, 10 जुलै 1957 रोजी भारतीय प्रमुख मासळीच्या 

प्रजनन तांत्रज्ञानाचा शोि लािणाऱ् या डॉ. के. एच. अलीकंुही 

आधण डॉ. एच. एल. चौधरी याांच्या काधमगीरीच्या सन्मानाथथ 

आयोधजत केला जातो. 

• 2021 या िषी 21 िा राष्ट्र ीय मत्स्य शेतकरी धिन पाळला जात 

आहे. 

11 जुलै: आंतरराष्ट्र ीय लोकसंख्या दििस  

• आंतरराष्ट्र ीय लोकसंख्या दििस िरिषी 11 जुलै रोजी 

जागधतक स्तरािर साजरा केला जातो. 

• िाढत्ा लोकसांखे्यच्या पररणामाबद्दल आधण जनतेत धलां ग 

समानता, कुटुांब धनयोजनाचे महत्त्व, िाररद्र्य, माता आरोग्य, 

मानिी हक्क इत्ािी धिषयाांबद्दल जागृती करण्यासाठी हा धििस 

साजरा केला जातो. 

• 2021 ची सांकल्पना: “कोव्हीड-19 महामारीचा प्जनन 

क्षमतेिर होणारा पररणाम”  

12 जुलै: जागदतक मलाला दिन 

• युिा कायथकत्ाथ मलाला यूसुफजईचा सन्मान करण्यासाठी 

सांयुक्त राष्ट्र  सांघाने 12 जुलैला जागदतक मलाला दिन म्हणून 

घोधषत केले आहे. जगभरातील मधहला आधण मुलाांच्या हक्काांचा 

सन्मान करण्यासाठी मलाला युसूिजईचा जन्मधिन मलाला धिन 

म्हणून साजरा केला जातो. 

• 9 ऑरोबर 2012 रोजी मलालाला जाहीररीत्ा मुली ांच्या 

धशक्षणाची िधकली केल्याबद्दल ताधलबानी अधतरेक्याांनी ड्ोक्यात 

गोळी घातली होती पण या हल्ल्यातून ती बचािली. 

• तरुण मुली ांना शाळेत जाण्यास मित करण्यासाठी धतने मलाला 

फंड ही एक ना-निा सांस्था स्थापन केली आधण “मी आहे 

मलाला” नािाच्या पुस्तकाचे सह-लेखन केले. 

मलालाला दमळालेले इतर सन्मान आदण पुरस्कार:  

• 2012 -पाधकस्तान सरकारने पदहला राष्ट्र ीय युिा शांतता 

पुरस्कार. 

• 2014 – ियाच्या 17 व्या िषी नोबेल शांतता पुरस्कार 

धमळधिणारी सिाथत तरुण व्यक्ती ठरली. 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8367/sbi-clerk-foundation-batch-marathi-live-classes


Weekly Current Affairs Marathi: 10th July to 16th July2021 

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

• 2015- ‘ही नेम्प्ड मी मलाला’ माधहतीपट ऑस्करसाठी 

धनिड्ण्यात आला होता. 

• 2019- जगातील सिाात प्दसद्ध दकशोरियीन – सांयुक्त राष्ट्र  

• मलाला याांना मानि कॅनेदडयन नागररकत्व िेखील िेण्यात 

आले आहे आधण कॅनडामधील हाऊस ऑफ कॉमिला 

सांबोिणारी ती सिाथत तरुण व्यक्ती बनली आहे. 

• ‘िी आर दडसपे्लस्ड’ – िुसरे पुस्तक. 

15 जुलै: जागदतक युिा कौशल्य दिन 

• सांयुक्त राष्ट्र  सांघातिे िरिषी 15 जुलै रोजी जागदतक युिा 

कौशल्य दिन साजरा केला जातो. हा धििस जगाच्या 

धिकासासाठी कौशल्याांच्या असलेल्या महत्त्वाला अिोरेस्खत 

करतो. 

• 2014 मधे्य सांयुक्त राष्ट्र  महासभेने तरुणाांना रोजगार, सुयोग्य 

कायथ आधण उद्योजकता या कौशल्याांनी सुसज्ज करण्याचे 

सामररक महत्त्व साजरे करण्यासाठी 15 जुलैला जागधतक युिा 

कौशल्य धिन म्हणून घोधषत केले. 

जागधतक युिा कौशल्य धिन 2020 सांकल्पना: महामारीनंतर युिा 

कौशल्यांचा पुनदिाचार (रीइमॅधजधनांग युथ स्स्कल्स पोस्ट पॅने्डधमक) 

 

निधि बातम्या 
 

महान आयुिेि दचदकत्सक डॉ पी के िॉररयर यांचे दनधन 

• आयुिेिामधे्य जगभरात सिाथत प्रधतधित नाि असलेले भारताचे 

महान आयुिेि दचदकत्सक डॉ पी के िॉररयर याांचे धनिन झाले 

आहे. ते 100 िषाांचे होते. 

• केरळमधील कोटकक्कल येथे असलेल्या आरोग्यसेिा आया 

िैद्य शाळाचे मुख्य धचधकत्सक आधण व्यिस्थापकीय धिश्िस्त 

होते. 

• ड्ॉ. िॉररयर याांना 1999 साली पद्मश्री आधण 2010 साली 

पद्मभूषण पुरस्काराने सन्माधनत करण्यात आले आहे. 

सृ्मतीपिाम या त्ाांच्या आत्मचररत्राला 2009 साली केरळ 

सादहत्य अकािमी पुरस्कार धमळाला आहे 

1983 िल्डा कप दिजेत्या संघातील भारताचे माजी दक्रकेटपटू 

यशपाल शमाा यांचे दनधन 

• 1983 चा धक्रकेट धिश्िचषक धजांकणाऱ् या भारतीय सांघाचा 

सिस्य असलेले माजी भारतीय धक्रकेटपटू यशपाल शमाा याांचे 

धनिन झाले आहे. त्ाांनी 37 कसोटी आधण 42 एकधििसीय 

सामन्याांमधे्य भारताचे प्रधतधनधित्व केले होते. 

• पंजाबमधे्य जन्मलेल्या या धक्रकेटपटूने रणजी स्पिेत पंजाब, 

हररयाणा आदण रेल्िे या तीन सांघाांचे प्रधतधनधित्व केले होते. 

माजी डबू्ल्यडबू्ल्यई कुस्तीपटू ‘दम.िंडरफुल’ पॉल ऑरन्डॉफा  

यांचे दनधन 

• प्रधसद्ध अमेररकन व्यािसाधयक कुस्तीपटू, पॉल ऑरन्डॉफा  जे 

‘दम.िंडरफुल’ या नािाने प्रधसद्ध होते त्ाांचे धनिन झाले आहे. 

•  1980 च्या िशकात ते िल्ा ड रेसदलंग फेडरेशन 

(डब््लयूडब््लयूएफ) आधण िल्ा ड चॅन्सम्पयनदशप रेसदलंग 

(डब््लयूसीडब््लयू) च्या लढायाांमधे्य अधतशय प्रधसद्ध होते. 

• 2000 मधे्य ते धनिृत्त झाले. 2005 मधे्य त्ाांना डब््लयूडब््लयूई 

हॉल ऑफ फेम मधे्य समाधिष्ट् केले गेले. 

राष्ट्र ीय पुरस्कारप्ाप्त अदभनेिी सुरेखा दसक्री यांचे दनधन 

• तीन िेळा राष्ट्र ीय पुरस्कारप्राप्त अधभनेत्री सुरेखा दसक्री याांचे 

धनिन झाले आहे. ‘तमस’, ‘मम्मो’, ‘सलीम लंगडे पे मत रो’, 

‘झुबैिा’, ‘बधाई हो’ आधण िैधनक िारािाधहक ‘बादलका िधू’ 

इत्ािी भूधमकाांसाठी त्ा प्रधसद्ध होत्ा. 

• 2020 साली आलेला झोया अख्तर धिग्दधशथत ‘घोस्ट स्टोरीज‘ 

हा त्ाांचा शेिटचा धचत्रपट ठरला. 

 

दिदिध बातम्या 
 

दहमालयीन याक चा दिमा उतरदिला जाणार 

• दहमालयीन याकचा धिमा काढण्यासाठी राष्ट्र ीय याक संशोधन 

कें द्र (एनआरसीिाय) पन्सचचम कामेंग दजल्हा, अरुणाचल 

प्िेश आधण नॅशनल इन्स्शुरि कंपनी दलदमटेड याांच्यात करार 

करण्यात आला. 

• या धिमा पॉधलसी मुळे याक मालकाांना हिामान आपत्ती, रोग, 

संक्रमण-अपघात, शल्यदक्रया दकंिा िंगली याांच्यामुळे 

होणाऱ्या जोखमीपासून सांरक्षण धमळणार आहे. 

दहमालयीन याक दिषयी:  

• धहमालयीन याक हा एक लाांब केसाांचा पाळीि प्राणी आहे जो 

भारतीय उपखांड्ातील धहमालयीन प्रिेश, धतबेट पठार, म्यानमार 

आधण मांगोधलया आधण सायबेररयापयांत आढळतो 

• ते अधतशीत प्रिेशात -40°c पयंत राहू शकतात पण 13°c पेक्षा 

अधिक तापमान त्ाांना घातक ठरू शकते. 

• भारतात याकची लोकसांख्या सुमारे 58,000 आहे. 

• सिाथधिक याक लडाख आदण जमू्म-काचमीरमधे्य आहे. 

त्ापाठोपाठ अरुणाचल प्रिेश, धसस्क्कम, धहमाचल प्रिेश आधण 

पस्श्चम बांगाल आधण उत्तराखांड्चा क्रमाांक लागतो. 

आदमर खान यांचा ‘पीके’ दचिपट भारतीय राष्ट्र ीय दचिपट 

अदभलेखागाराच्या संग्रही िाखल 

• राजकुमार दहरानी याांच्या 2014 मिील ‘पीके’ या धचत्रपटाची 

मूळ कॅ मेरा धनगेधटव्ह आपल्या सांग्रहात िाखल केल्याची घोषणा 

भारतीय राष्ट्र ीय दचिपट अदभलेखागाराने (एनएफएआय) 

केली आहे. 

• भारतीय राष्ट्र ीय धचत्रपट अधभलेखागाराची स्थापना माधहती ि 

प्रसारण मांत्रालयाच्या धमधड्या घटक म्हणून 1964 साली 

करण्यात आली. 
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सिा स्पधाा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुदे्द : 
 

• कनाथटक राजिानी: बेंगळुरू 

• कनाथटकचे मुख्यमांत्री: बी. एस. येधड्युरप्पा 

• मधणपूरचे मुख्यमांत्री: एन. बीरेन धसांग 

• राज्यपाल: नजमा हेपतुल्ला 

• आरबीआयचे 25 िे गव्हनथर: शक्तीकाांत िास 

• मुख्यालय: मुांबई 

• स्थापना: 1 एधप्रल 1935, कोलकाता 

• अ ॅस्क्सस बँक मुख्यालय: मुांबई 

• अ ॅस्क्सस बँक स्थापना: 1993 

• अ ॅस्क्सस बँकेचे एमड्ी आधण अ ॅस्क्सस बँकेचे मुख्य कायथकारी 

अधिकारी: अधमताभ चौिरी 

• मॅक्स बुपा हेल्थ इन्व्शुरन्सचे सीईओ: कृष्णन रामचांद्रन 

• मॅक्स बुपा हेल्थ इन्व्शुरन्स मुख्यालय: निी धिल्ली 

• मॅक्स बुपा हेल्थ इन्व्शुरन्स स्थापना: 2008  

• िेड्रल बँक मुख्यालय: अलुिा, केरळ 

• िेड्रल बँक सांस्थापक: के.पी. हॉधमथस 

• िेड्रल बँक स्थापना: 23 एधप्रल 1931 

• आयसीसी मुख्यालय: िुबई, सांयुक्त अरब अधमराती 

• आयसीसीची स्थापनााः  15 जून 1909 

• आयसीसीचे उपाध्यक्ष: इम्रान ख्वाजा 

• आयसीसीचे अध्यक्ष: गे्रग बाकथ ले 

• उत्तराखांड्च्या राज्यपाल: बेबी राणी मौयथ 

• उत्तराखांड्चे मुख्यमांत्री: पुष्करधसांग िामी 

•  इधथओधपया राजिानी: अधिस अबाबा 

• इधथओधपया चलन: इधथओधपयन बीर 

• सांयुक्त राष्ट्र  लोकसांख्या धनिी मुख्यालय: नू्ययॉकथ , युनायटेड् 

से्टट्स 

• सांयुक्त राष्ट्र  लोकसांख्या धनिीच्या कायथकारी सांचाधलका: 

नताधलया कनेम 

• सांयुक्त राष्ट्र  लोकसांख्या धनिी स्थापना: 1969  

• धिम्बल्ड्न चार गँ्रड् स्लॅम टेधनस स्पिाांपैकी एक आहे, ज्यात 

ऑस्टर ेधलयन ओपन, िें च ओपन आधण यूएस ओपनचा िेखील 

समािेश आहे. 

• लां ड्नमिील धिांबल्ड्न ऑल इांग्लां ड् क्लबमधे्य 1877 पासून ही 

स्पिाथ आयोधजत केली जात आहे. 

• बाांगलािेशच्या पांतप्रिान: शेख हसीना 

• बाांगलािेशचे अध्यक्ष: अबु्दल हमीि 

• राजिानी: ढाका 

• चलन: टका 

• आसामचे राज्यपाल: जगिीश मुखी 

• आसामचे मुख्यमांत्री: हेमांता धबस्वा सरमा 

• उत्तर प्रिेशचे मुख्यमांत्री: योगी आधित्नाथ 

• उत्तर प्रिेशच्या राज्यपाल: आनांिीबेन पटेल  

• उत्तर प्रिेशची राजिानी: लखनऊ  

• नेपाळचे पांतप्रिान: केपी शमाथ ओली 

• अध्यक्ष: धिद्या िेिी भांड्ारी 

• नेपाळची राजिानी: काठमाांडू् 

• चलन: नेपाली रुपया  

• एनटीपीसीचे अध्यक्ष ि व्यिस्थापकीय सांचालक: श्री गुरिीपधसांग 

• एनटीपीसीची स्थापना: 1975 

• एनटीपीसी मुख्यालय: निी धिल्ली, भारत 

• आयुष मांत्री: सिाथनांि सोनोिाल 

• हररयाणा राजिानी: चांिीगड् 

• हररयाणाचे राज्यपाल: बांड्ारू ित्ताते्रय 

• हररयाणाचे मुख्यमांत्री: मनोहर लाल खट्टर 

• लड्ाखचे राज्यपाल आधण प्रशासक: रािा कृष्ण माथूर 

• आरबीआय 25 िे गव्हनथर: शक्तीकाांत िास 

• मुख्यालय: मुांबई 

• स्थापना: 1 एधप्रल 1935, कोलकाता 

• अध्यक्ष: धिद्या िेिी भांड्ारी 

• नेपाळची राजिानी: काठमाांडू् 

• चलन: नेपाली रुपया 

• जॉधजथयाचे पांतप्रिान: इराकली गॅरीबास्श्िली 

• जॉधजथया राजिानी: धतधबधलसी 

• जॉधजथया चलन: जॉधजथयन लारी 

• भूतान राजिानी: धथांिु 

• भूतानचे पांतप्रिान: लोटे शेररांग 

• भूटान चलन: भूतानीज नगुलतरम  

• बोईांगचे मुख्यालय: धशकागो, युनायटेड् से्टट्स 

• बोईांगची स्थापना: 15 जुलै 1916 

• बोईांगचे अध्यक्ष आधण मुख्य कायथकारी अधिकारी: डे्स्व्हड् एल. 

कॅ ल्हॉन 

• इस्रोचे अध्यक्ष: के. धसिन 

• इस्रो मुख्यालय: बेंगळुरू, कनाथटक 

• इस्रोची स्थापनााः  15 ऑगस्ट 1969 

• बॅड्धमांटन िल्थ ड् िेड्रेशनचे अध्यक्ष: पूल-एररक हेयर लासथन 

• बॅड्धमांटन िल्थ ड् िेड्रेशनचे मुख्यालय: क्वालालां पूर, मलेधशया 

• बॅड्धमांटन िल्थ ड् िेड्रेशनची स्थापनााः  5 जुलै 1934 

• यूपी राजिानी: लखनऊ 

• यूपीच्या राज्यपाल: आनांिीबेन पटेल 

• उत्तर प्रिेशचे मुख्यमांत्री: योगी आधित्नाथ 

• कनाथटक राजिानी: बेंगळुरू 

• कनाथटकचे मुख्यमांत्री: बी. एस. येधड्युरप्पा 

• कनाथटकचे राज्यपाल: थािरचांि गेहलोत 

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


Weekly Current Affairs Marathi: 10th July to 16th July2021 

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

• चीन राजिानी: बीधजांग 

• चीन चलन: रेस्न्मन्व्बी 

• चीनचे अध्यक्ष: शी धजनधपांग 

• युएई राजिानी: अबु िाबी 

• युएई चलन: सांयुक्त अरब अधमराती धिरहम 

• युएईचे अध्यक्ष: खलीिा धबन जायि अल नाह्यान 

• इस्त्राईलचे पांतप्रिान: नफ्ताली बेनेट 

• धसांगापूर चलन: धसांगापूर ड्ॉलर 

• धसांगापूरची राजिानी: धसांगापूर 

• धसांगापूरचे पांतप्रिान: ली धहधसयन लूां ग 
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